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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในช่วงระยะเวลาระหว่าง ปี พ.ศ.2553-2557 ที่ ผ่านมานั้น มี ป รากฏการณ์ ข องความรุนแรงทาง
การเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสูญเสียของชีวิต ทรัพย์สิน ผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้สูญหายอีก
จํานวนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข้อมูล เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีความสูญเสียของสิ่ง
ที่เป็นอาคาร สถานที่ ต่างๆอีกหลายแห่ง สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นยุคที่มีการแบ่งแยก หวาดระแวง
ประชาชนไม่สามารถจะพูดคุยกันได้ตามปกติ เพื่อนไม่สามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ คนในครอบครัวไม่สามารถ
พูดหรือวิจารณ์การเมืองได้ เนื่องจากมีความเห็นที่ต่างกันออกเป็นสองขั้ว ชุมชนในแต่ละชุมชน มีการบ่มเพาะ
ความเกลียดชังให้แก่ฝั่งตรงข้าม ประชาชนเลือกรับสื่อเฉพาะด้านที่ตนเองต้องการจะฟัง มีการใช้เครื่องมือ
สื่อสารโซเชียลเนตเวิร์คเป็นเครื่องมือความเท็จ เพื่อใส่ร้ายป้ายสีฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เกิดความเกลียดชังอย่าง
รุนแรง จนทําให้เกิดการแตกแยกของสังคมอย่างเด่นชัด มีความพยายามใช้วาทกรรมที่ก่อให้เกิดการแบ่งชนชั้น
โดยเน้นให้คนเห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติระหว่างคนจนและคนรวย ความเหลื่อมล้ําของชนชั้น ความไม่เท่าเทียม
ตามอุดมคติของหลักประชาธิปไตย นอกจากการแบ่งชนชั้นต่างๆแล้ว ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่
มี การเปลี่ ย นแปลงของผู้ นําทางการเมื อ งที่ เด่น ชั ดถึง 3 ยุค ซึ่ งการเปลี่ย นแปลงในห้ วงเวลาที่ ผ่านมานั้ น
ก่อให้เกิดวาทกรรมของการเรียกร้องคืนอํานาจสู่ประชาชน และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งถือได้ว่า เป็นความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากอีกครั้งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยในห้วงเวลานี้ มีความขัดแย้งถึง
2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 และ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 ครั้งสุดท้ายนั้นเป็นการยึด
อํานาจโดย คณะ คสช. โดยการเปลี่ยนแปลง 2 ครั้งแรก ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมโดยความขัดแย้งนั้น
เป็นการสะสมความไม่พอใจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน และมีกลุ่มของผู้นําทางขั้วความคิดออกมาเริ่มต้นปลุก
ระดม สร้างความขัดแย้งที่มีเงื่อนไขที่พร้อมจะนําไปสู่ความรุนแรงทางสังคม
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ได้เคย
เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาจนเกิดความปรองดองขึ้น ดังนั้น การจะมุ่ง
หน้ าสู่ อ นาคตที่ มี สั น ติ สุ ข อย่ างสร้ างสรรค์ ร่วมกั น นั้ น แนวทางหนึ่ งก็ คื อ การศึ ก ษาจากประสบการณ์ ข อง
ต่างประเทศ ที่ได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถเรียกได้ว่าสามารถนําไปสู่สังคมที่มีสันติภาพ
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแนวความคิดของต่างประเทศที่ใช้เพื่อสังคมแห่งความปรองดอง คือ
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีความขัดแย้งไปสู่สันติภาพ
และความเป็นประชาธิปไตย จากประสบการณ์ของหลายๆ ประเทศพบว่ามีการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอดีต
หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยแนวทางต่างๆ เช่น การฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด กระบวนการค้นหา
และสร้างความจริงให้ทั้งสังคมได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยา แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีกระบวนการปฏิรูปสถาบัน รวมถึงหน่วยงาน
ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําผิด เป็นต้น บทเรียน
จากประเทศเหล่ านี้ นับว่ามีค วามสําคัญ ต่อการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองแห่ งชาติที่
ประสบความสําเร็จ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ล้วนเคยเผชิญกับปัญหาความรุนแรงทางการเมืองจนก่อให้เกิด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันนํามาซึ่งความแตกแยกทางสังคมอย่างกว้างขวาง มีกระบวนการค้นหา
ความจริงซึ่งนําไปสู่การเกิดกระบวนการปรองดองที่ทําให้คนในสังคมสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
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นอกจากนี้ยังควรศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งและแนวทางจัดการปัญ หาในสังคมไทยเพื่อถอด
บทเรียนและนําไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหาต่อไปจากรูปแบบอันหลากหลายที่ได้นําเสนอมา
จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสมควรทําการศึกษาบทเรียนจากประเทศที่ก้าวข้ามผ่านความขัดแย้ง จน
สามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข อาทิเช่น แนวทางการรวมชาติของประเทศเยอรมัน ที่ถือได้ว่าเป็น
ประเทศต้นแบบของการรวมชาติอย่างสันติสุข ว่ามีรูปแบบและวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะรวมชาติเข้ามาเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน และเยาวชนของเยอรมันในช่วงนั้นได้มีส่วนร่วมและมี
ส่วนขับเคลื่อนในการรวมชาติอย่างไรบ้าง เพื่อนําเสนอรูปแบบในการปลูกฝังแนวความคิดให้กับเยาวชนไทย
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองต่อไปในอนาคต เยาวชนเหล่านี้จึงควรที่จะ
ได้รับข้อมูลและชุดความรู้ที่จะทําให้สังคมไทยจะก้าวข้ามความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้
เพื่อให้สังคมไทยเกิดความปรองดองในทุกระดับ อันมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยใช้
แนวคิด และวิธีการที่สอดคล้องกับบริบทของไทย ทั้งนี้องค์ความรู้ของประเทศต่างๆ ที่ผ่านบทเรียนการก้าว
ข้ามความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของไทยเองน่าจะเป็นประโยชน์กับการ
เสริมสร้างความปรองดองของชาติไทยได้เป็นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1.2.2 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ด้ านสื่ อ สารมวลชนและนํ ามาวิเคราะห์ บ ทบาทของสื่ อ มวลชนที่ มี ต่ อ
สถานภาพ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1.2.3 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมแก่เยาวชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ของความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในสังคม
และแนวทางการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยในประเด็นดังนี้
1.3.1 สภาพปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทย
1.3.2 สถานการณ์และรูปแบบของความขัดแย้งของสังคมไทยที่ผ่านมา
1.3.3 ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
1.3.4 ประเด็น ขั้นตอน และรูปแบบการสื่อสารในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
1.3.5 รูปแบบ แนวทางและข้อเสนอแนะการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมโดยเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อให้มีความเป็นสากล
เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางในการกําหนดรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทยการบริหารจัดการความขัดแย้ง ที่มีประสิทธิภาพในบริบทของสังคมไทย คณะที่ปรึกษาจึง
ดําเนินการสร้างกรอบในการแสวงหาข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน โดยการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง จาก
การกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและรูปแบบการ
สื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
1.4 วิธีการดําเนินงาน
1.4.1 ทบทวนเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยในกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
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1.4.2นําผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เรื่อง รูปแบบการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมไทยและที่เกี่ยวข้อง มาถอดบทเรียนเพื่อกําหนด
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
1.4.3ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.4.4 สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เจาะลึกและการอภิปรายกลุ่มที่คณะที่
ปรึกษา ได้ดําเนินการปรับปรุงตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
1.4.5 การศึกษาวิจัยแบบผสม โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการทําแบบสอบถามกับกลุ่มเยาวชน
เป้ าหมาย และเชิงคุ ณ ภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก(In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ ม (Focus
group) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ดังนี้
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดสอบรูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยได้แก่
1.4.5.1 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (ขนาดใหญ่) 1,651 คน
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (ขนาดกลาง) 678 คน
- โรงเรียนวิชูทิศ (ขนาดใหญ่) 1,619 คน
1.4.5.2 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดภาคเอกชน
- โรงเรียนอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) 1,485 คน
- โรงเรียนเซนคาเบรียล (ขนาดใหญ่) 4,642 คน
1.4.5.3 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (ขนาดใหญ่) 1,905 คน
- โรงเรียนราชวินิตมัธยม (ขนาดใหญ่) 2,116 คน
- โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (ขนาดใหญ่) 1,911 คน
- โรงเรียนศรีพฤฒา (ขนาดใหญ่) 2,200 คน
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (ขนาดใหญ่) 2,066 คน
- โรงเรียนสิริรัตนาธร (ขนาดใหญ่) 2,673 คน
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (ขนาดใหญ่) 1,627 คน
- โรงเรียนสารวิทยา (ขนาดใหญ่) 2,688 คน
- โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม (ขนาดกลาง) 1,249 คน
1.4.5.4 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิต
- โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา (ขนาดกลาง) 771 คน
- โรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต วั ด พระศรี ม หาธาตุ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
(ขนาดใหญ่) 1,197 คน
1.4.6 การอภิ ป รายกลุ่ ม (Focus group) เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความ
สมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ว่าการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดีและเหมาะสมที่สุด
1.4.7 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่ อการเสริม สร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ว่าการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดีและเหมาะสม
ที่สุด
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1.4.8 สรุปผลและส่งเอกสารการศึกษาวิจัยรูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทยฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงยุติธรรม
1.5 ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลารวม 270 วัน นับตัง้ แต่ลงนามในสัญญา
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ได้ทราบผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1.6.2 ได้ข้อสรุปการวิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อสถานภาพความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย
1.6.3 ได้รูปแบบและวิธีการสือ่ สารที่เหมาะสมแก่เยาวชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
1.7 ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1.7.1 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์
1.7.2 อาจารย์จุติพร ปริญโญกุล
1.7.3 ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
1.7.4 อาจารย์สุพินดา สุวรรณศรี
1.7.5 อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม
1.7.6 อาจารย์ดลพร ศรีฟ้า

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย

1.8 แผนการและขั้นตอนการดําเนินงานตลอดทั้งโครงการ(พฤศจิกายน2558 - กันยายน 2559)
รายการ
๑. การลงนามสัญญาจ้าง
งานวิจัยและการจัดทํารายงาน
ขั้นต้น (งวดที่ 1)
๒. ศึกษารูปแบบการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ภายใต้บริบท
ความขัดแย้งของสังคมใน
ประเทศและต่างประเทศและ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
3. สร้างเครื่องมือและ
ทําการศึกษาวิจัยแบบผสม
4. รายงานผลการรวบรวมข้อมูล
จากการอภิปรายกลุ่ม และผล

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายการ
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน
(งวดที่ 2)
5. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
5. ส่งมอบรายงานการศึกษาวิจัย
รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทยฉบับ
สมบูรณ์ต่อกระทรวงยุติธรรม
(งวดที่ 3)

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.9 กรอบความคิด(conceptual Framework)

สถานการณ์ความขัดแย้ง
- สภาพปัญหา
- สาเหตุ
- ปัญหา/อุปสรรค
- ปัจจัยความสําเร็จ

รูปแบบการสร้างความสมานฉันท์
- กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
- ยุติธรรมชุมชน
- ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- สันติวัฒนธรรม

รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมแก่เยาวชนในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย
- ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
- ข้อสรุปการวิเคราะห์บทบาทของ
สื่อมวลชนที่มตี ่อสถานการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
- รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมแก่เยาวชนในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบความคิด (conceptual Framework)

การสื่อสารเพือ่ การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทย
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึ กษาวิจั ย เรื่อ ง การสื่อ สารเพื่ อการเสริม สร้างความสมานฉั น ท์ ข องเยาวชนในสั งคมไทย มี
การศึกษาทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายและระเบียบ รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง
และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องทั้ งในประเทศไทยและต่ างประเทศ โดยแบ่ งหั วข้อในการศึ กษาออกเป็ น 7หั วข้อ
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง
2.1.1 ความหมายของความขัดแย้ง
2.1.2สาเหตุของความขัดแย้ง
2.1.3 พัฒนาการของความขัดแย้ง
2.1.4 ประเภทของความขัดแย้ง
2.1.5 ผลของความขัดแย้ง
2.2แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์
2.2.1การบริหารจัดการความขัดแย้ง
2.2.2 แนวคิดกระบวนการสร้างสมานฉันท์
2.2.3แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน
2.2.4แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2.2.5แนวคิดเกี่ยวกับสันติวัฒนธรรม
2.3 สถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2547-2557) ก่อนรัฐประหาร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2.3.1 สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมในรอบ 10 ปีทผี่ ่านมา
2.3.2 สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
2.3.3 สรุปสาเหตุความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557) ก่อนรัฐประหาร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2.3.4 สรุปรูปแบบของความขัดแย้งในสังคมไทย
2.3.5 วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
2.3.6 สรุปการศึกษาแนวทางสร้างความสมานฉันท์ในต่างประเทศ
2.4 การศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้ง ประสบการณ์และแนวทางในการจัดการความขัดแย้งและ
กระบวนการในการบริหารจัดการความขัดแย้งรวมถึงกระบวนการยุติธรรม
2.5 การศึกษาทบทวน หลักการ และมาตรฐานในฐานะเครื่องมือในการสร้างความสมานฉันท์
2.5.1 หลักการและมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติในการสร้างความสมานฉันท์
2.5.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550
2.6 แนวคิดและทฤษฎีสื่อสารมวลชน
2.6.1แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร
2.6.2รูปแบบของการสื่อสาร
2.6.3ระดับของกิจกรรมทางการสื่อสาร

8

2.6.4องค์ประกอบของการสื่อสาร
2.6.5อุปสรรคที่สําคัญในการสื่อสาร
2.7 รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมแก่เยาวชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
2.8งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง
2.1.1 ความหมายของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นกระบวนการของสังคม ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้
และมีค่านิยมที่ต่างกันออกไป ความแตกต่างนี้มักเกิดจากการรับรู้มากกว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริง (Filly,
1975 อ้างถึงใน สุธี สีกล้า 2555)
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx ,1867-1895 อ้างถึงใน พงษ์เมธี ไชยศรีหา, 2555) มีความเชื่อเรื่องความ
ขัดแย้งว่า เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะด้านชนชั้น ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
นายทุนผู้ควบคุมและเป็นของปัจจัยการผลิต กับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เข้าถึง
ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจํากัด จนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่เป็นโครงสร้างส่วนล่างของสังคม
(Substructure) และเมื่อโครงสร้างส่วนล่างมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้าง
ส่วนบนของสังคม (Superstructure) ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคม เช่น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา ศาสนา และ
รวมถึงค่านิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคม
ลิวอิส เอ. โคเซอร์ (Lewis A. Coser(ค.ศ. 1913 – 2003) เป็นนักทฤษฎีความขัดแย้งที่มองว่า ความ
ขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดเกลาทางสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ทั้งในความเกลียดและ
ความรักต่างก็มีความขัดแย้งทั้งสิ้น แต่ความขัดแย้งสามารถแก้ปัญหาความแตกแยกและทําให้เกิดความสามัคคี
ภายในกลุ่มได้เพราะในกลุ่มมีทั้งความเป็นมิตรและความเป็นศัตรูอยู่ด้วยกัน โคเซอร์มีความเห็นว่าความขัดแย้ง
เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถทําให้สังคมเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่จากด้านหนึ่ง
ไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคมที่ตนอยู่ ก็จะพยายามทําการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของตนได้
นอกจากนี้ โคเซอร์ ยังเสนอว่า ความขัดแย้งยังสามารถทําให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษ์
พัฒนาความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มในด้านความขัดแย้งและร่วมมือ และสร้างความแปลกแยกกับกลุ่มต่าง ๆ
ราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf) เชื่อว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นผลมาจากแรง
กดดั น จากภายนอกโดยสั ง คมอื่ น ๆ และความขั ด แย้ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมสามารถควบคุ ม ได้ ด้ ว ยการ
ประนีประนอม ซึ่งความขัดแย้งสามารถทําให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงได้ ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และขนาดของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง เช่น
อํานาจของกลุ่ม ความกดดันของกลุ่ม
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2.1.2สาเหตุของความขัดแย้ง
เบอนาร์ด เมเยอร์ (Bernard S. Mayer, 2000, pp.8-16) ได้รวบรวมแนวคิดจากนักทฤษฎีหลายท่าน
ที่พยายามหาสาเหตุของความขัดแย้ง โดยสาเหตุหลักๆที่นํามาซึ่งความขัดแย้งมีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน
ประกอบไปด้ ว ย การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร อารมณ์ ค่ า นิ ย ม/คุ ณ ค่ า ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ โครงสร้ า ง และ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีแบบจําลองของความขัดแย้งที่เรียกว่า วงล้อของความขัดแย้ง (The Wheel of Conflict)

Communications

Values

Emotions

Needs

History

Structure
.
ภาพที่ 2.1วงล้อของความขัดแย้ง (The Wheel of Conflict) ที่มา Bernard S. Mayer, 2000, p 9

จากภาพดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ศูนย์กลางของความขัดแย้งเกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์
(Needs) ซึ่ งความต้ อ งการนั้ น เกิ ด ขึ้ น จากกลุ่ ม ของพลั งอื่ น ๆ ที่ ส ร้ างและให้ ค่ าความขั ด แย้ ง ได้ แ ก่ การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) อารมณ์ (Emotions) ค่ า นิ ย ม (Values) โครงสร้ า ง (Structure) และ
ประวัติศาสตร์ (History) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การติดต่อสื่อสาร (Communication) ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้จากการติดต่อสื่อสารที่ไม่
สมบูรณ์แบบ ประกอบกับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชนชั้น วัฒนธรรม เพศสภาวะ สิ่งแวดล้อม
อายุ ตลอดจนประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งเป็นผลกระทบที่สําคัญอันก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้
2) อารมณ์ (Emotions) ในกลายสถานการณ์อารมณ์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกิดความ
ขัดแย้งไม่เข้าใจกัน แต่ในขณะเดียวกันอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาความขัดแย้งได้
3) ค่านิยม (Values) ค่านิยมหรือการให้คุณค่า มักเกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งต่างๆ ว่าสิ่งไหนสําคัญ
หรือไม่สําคัญ ดีหรือเลว ถูกหรือผิด ของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เหมือนกัน
4) โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างเป็นกรอบภายนอกที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งองค์ประกอบของ
โครงสร้างได้แก่ บริบททางกายภาพ ทรัพยากร ข้อจํากัดในด้านเวลา วิธีการหรือมาตรการในการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้องค์ประกอบของโครงสร้างอื่นๆ ที่อาจกระทบหรือก่อให้เกิด
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ความขัดแย้งได้ ไม่ว่าจะเป็น ระบบโครงสร้างขององค์กร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงกดดัน
ทางการเมือง ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร
5) ประวัติศาสตร์ (History) บริบททางประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง มักเข้ามา
มีส่วนหรือเข้ามามีอิทธิพลในความขัดแย้งนั้นๆ ซึ่งรากเหง้าของประวัติศาสตร์จะช่วยให้มองเห็น
วิวัฒ นาการของความขัดแย้ง และความขัดแย้งจะไม่สามารถถูกแก้ไขได้โดยปราศจากการทํา
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ในขณะที่ เลวิน และบุล์ดดิง (Lewin & Boulding, 1958, อ้างถึงใน ประภัสสร เดชาภิมณฑ์, 2543, น.
48) ได้สรุปความขัดแย้งไว้ดังนี้
1) การมีความเห็นไม่ตรงกัน (Personality Clash) ความขัดแย้งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่ต่างฝ่ายต่าง
มีความเชื่อมั่นในเหตุผลหรือความยึดมั่นในหลักวิชาของตน ความขัดแย้งในลักษณะนี้จึงเป็น
ความขัดแย้งที่รุนแรงและต้องการการตัดสิน
2) ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน (Misunderstanding) ความขัดแย้งนี้เกิดจากการเข้าใจความหมาย
ของอีกฝ่ายหนึ่งผิดไป ทั้งทีบางครั้งทั้งสองฝ่ายอาจมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน หรือคล้าย สาเหตุ
ของความขัดแย้งในลักษณะนี้อาจเป็นปัญหาลุกลามได้ในอนาคต
3) ความไม่เชื่อถือกันเป็นส่วนตัว (Cognitive and Personalized) ความขัดแย้งแบบนี้ไม่มีเหตุผลที่
ต้องหักล้างกัน เพราะเป็นเพียงความไม่เชื่อถือในฝีมือ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความขัดแย้งใน
ลักษณะอื่นๆแล้ว ความขัดแย้งแบบนี้จะทําความเข้าใจกันยากที่สุดเพราะคู่ขัดแย้งมักไม่เข้าใจกัน
4) ความแตกต่างกัน ในเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ (Goal Oriented) ความขัดแย้งประเภทนี้ ไม่
เหมือนกับความขัดแย้งแบบความเห็นไม่ตรงกัน เพราะมีเป้าหมายหลายอย่างและมีวิธีบรรลุ
เป้าหมายต่างกัน
จากแนวความคิ ดของนั กวิชาการต่างๆ สามารถนํ ามาสรุป สาเหตุข องความขั ดแย้งได้ ว่ามี ส าเหตุ
ดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ขัดแย้งกัน เนื่องจาก แต่ละคนมีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน การรับรู้และความไม่เข้าใจในปัญหาที่แตกต่างกัน
2) การมี ท รั พ ยากรที่ จํ า กั ด เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของความขั ด แย้ ง เนื่ อ งจากทํ า ให้ ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกคน ทุกฝ่ายได้ เมื่อฝ่ายใดได้ไปก็ย่อมจะสร้างความไม่พอใจ
จนเกิดเป็นปัญหาขึ้น
3) ผลประโยชน์ที่ขัดกัน โดยเฉพาะด้านการเมืองที่แต่ละฝ่ายย่อมแสวงหาผลประโยชน์ที่ตน
ได้รับ แต่บางครั้งผลประโยชน์เหล่านั้นกลับไปขัดหรือกระทบต่อความต้องการของผู้อื่น
4) อุปสรรคจากการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถสร้างความขัดแย้งที่เกิดจากความ
ไม่เข้าใจ หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดได้
5) ด้านโครงสร้างจากระบบ หรือสายการทํางาน ก็มีส่วนที่ทําให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากเป้าหมายทางสังคม และค่านิยม ไม่ตรงกัน
นอกจากนี้ นันทนา วงศ์วัฒนาเสถียร (2555) ยังกล่าวว่าความขัดแย้งยังอาจมีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นๆด้วย
ได้แก่
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- ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เช่น การขาดแคลนข้อมูล ข่าวสาร การ
เข้าใจผิด การติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาด ความสับสนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ หรือขอบเขตของตน
วิธีการประเมินที่แตกต่างกัน หรือการแปลความหมายข้อมูลที่ได้รับมาไม่ตรงกัน
- ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ได้ แ ก่ ก ารแย่ งชิ งทรัพ ยากร การแข่ งขั น เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการทางอารมณ์
2.1.3 พัฒนาการของความขัดแย้ง
วันชัย วัฒนศัพท์ (2545) ได้จําแนกพัฒนาการของความขัดแย้งออกเป็น 3 ระยะ อันประกอบไปด้วย
1. ความขัดแย้งแฝง (Latent Conflicts)
ในระยะนี้ ค วามขั ด แย้ งยังไม่ พั ฒ นาเต็ ม ที่ จึงไม่ เกิ ด การแบ่ งขั้ วของผู้ ที่ ขั ด แย้ งกั น ซึ่ ง
บ่อยครั้งที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่ตระหนักว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต
2. ความขัดแย้งกําลังเกิด (Emerging Conflicts)
ในระยะนี้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะสามารถระบุ หรือรับรู้ว่ามีความขัดแย้งหรือมีข้อพิพาท
เกิดขึ้น ซึ่งประเด็นต่างๆจะมีความชัดเจน แต่ยังไม่มีขั้นตอนในการแก้ไข้ปัญ หาหรือ
หาทางเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกัน
3. ความขัดแย้งที่ปรากฏออกมาแล้ว (Manifest Conflicts)
ในระยะนี้ความขัดแย้งพัฒนาไปเป็นข้อพิพาทซึ่งฝ่ายต่างๆได้เข้ามามีบทบาทอย่างจริงจัง
กับปัญหาที่เผชิญอยู่ อาจมีการเริ่มเจรจาและหาหนทางในการไกล่เกลี่ย ไปจนถึงหาข้อยุติ
2.1.4 ประเภทของความขัดแย้ง
คริสโตเฟอร์ มัวร์ (Christopher Moore,1986) อธิบายความขัดแย้งในระดับสังคม โดยแบ่ง
ความขัดแย่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1) ความขั ดแย้ งด้านข้ อมู ล (Data Conflict) นั บได้ ว่าเป็น ปัญ หาพื้ นฐานของความ
ขัดแย้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การแปลความผิดพลาด ปัญหาด้านทัศนคติและความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล
การได้รับหรือมีข้อมูลไม่ตรงกัน การเข้าใจผิด การขาดการสื่อสารหรือมีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง การมีมุมมอง
ต่างกันในเรื่องของข้อมูล ซึ่งทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้
2) ความขัด แย้ งด้ านผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็ น ความขัด แย้ งที่ ก ระทบ
หลากหลายด้ าน ไม่ เพี ย งแต่ เรื่อ งของทรั พ ย์ สิ น เท่ านั้ น แต่ ห มายรวมถึ งการเสี ย ผลประโยชน์ ทั้ งในเชิ ง
กระบวนการ เชิงเนื้อหา ผลประโยชน์ทางด้านจิตใจ และสิ่งต่างๆ ที่ปรารถนาหรือต้องการ เช่น ตําแหน่ง
หน้าที่ ชื่อเสียง อํานาจ เป็นต้น
3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็ นความขัดแย้งที่ เป็นเรื่อง
ของอํานาจ การใช้อํานาจ การกระจายอํานาจ การยิงชิงอํานาจ การแก่งแย่งกัน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
บทบาท กฎระเบียบ เช่น การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์ เดิม หรือการมีความขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติ และการขาดความยุติธรรม
4) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relation Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดจาก
ปัญหาด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมต่างๆ และอารมณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสื่อสารที่บกพร่อง การเข้าใจผิดกัน
จนเกิดเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ
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5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Value Conflict) เป็นความขัดแย้งทางด้านระบบความ
เชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จนทําให้เกิดความไม่เข้าใจ
กันหรือไม่ยอมรับในความแตกต่างนั้นจึงนํามาซึ่งความขัดแย้ง
โดยความขั ด แย้ ง ด้ า นผลประโยชน์ ความขั ด แย้ ง ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร และความขั ด แย้ ง ด้ า น
ความสัมพันธ์ เป็นความขัดแย้งที่สามารถใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาได้ง่ายกว่า ความขัดแย้งด้านค่านิยม
และความขัดแย้งด้านโครงสร้าง
นอกจากนี้วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ (2545) ยังกล่าวถึงประเภทของความขัดแย้งด้านค่านิยม ความ
ขัดแย้งด้านความสัมพันธ์และความขัดแย้งด้านข้อมูลว่าหากไม่ได้รับการแก้ไข ก็ไม่สามารถจะแก้ไขประเด็น
ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และความขัดแย้งด้านโครงสร้างได้ เพราะเป็นอุปสรรคสําคัญที่ขวางกั้น
อยู่ และทําให้ประเด็นของความขัดแย้งที่แท้จริงบิดเบือนไปได้
ในขณะที่มาร์ช และซีมอน (March & Simon, 1958, p.39) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้งไว้ 3
ลักษณะด้วยกัน อันประกอบไปด้วย ความขัดแย้งของบุคคล (Individual Conflict) ความขัดแย้งขององค์กร
(Organization Conflict) แ ล ะ ค วาม ขั ด แ ย้ งระ ห ว่ า งอ งค์ ก ร (Inter Organization Conflict) โด ย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความขัดแย้งของบุ คคล (Individual Conflict) เป็นความขัดแย้งที่แต่ละบุคคลจะต้องประสบ
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในเมื่ออยู่ในฐานะที่จะต้องเป็นผู้เลือกหรือผู้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนัง
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่จะต้องเผชิญกับภาวะแห่งการตัดสินใจที่จะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ตนเองพึงปรารถนามากที่สุด
2. ความขัดแย้งขององค์กร (Organization Conflict) เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคลภายใน
องค์กร
3. ความขั ด แย้ งระหว่ า งองค์ ก ร (Inter Organization Conflict) เป็ น ความขั ด แย้ งระหว่ างกลุ่ ม
ภายในองค์กรหนึ่งกับกลุ่มภายในองค์กรหนึ่ง
นอกจากนี้ อร่ามศรี ศริพันธ์ (อ้างถึงใน ประภัสสร เดชาภิมณฑ์, 2543) ยังได้แบ่งประเภทของความ
ขัดแย้งไว้ 2 ประการด้วยกันคือ
1. ความขัดแย้งในด้านแนวความคิด เนื่องจากมีแนวความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจได้จากการศึกษาหรือ
ประสบการณ์ มีความเชื่อมั่น อุดมการณ์ ที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงยาก หรือง่ายต่างกันออกไป ใน
เมื่อแต่ละฝ่ายพร้อมที่จะพิสูจน์เพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง
2. ความขัดแย้งในด้านวิธีการปฏิบัติ มาจากการที่แต่ละคนถนัด ความพอใจ ค่านิยมบุคลิกภาพ และ
ความเคยชิ น ที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป อาจเกิ ด จากการที่ มี ค วามเห็ น ในรายละเอี ย ดในขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป
ในขณะที่ โคริน เฟื่องเกษม(2531) ได้พิจารณาขอบเขตและความเกี่ยวข้องแล้วสามารถแบ่งประเภทของ
ความขัดแย้งไว้ 3 ระดับได้แก่
1. ความขัดแย้งระดับบุคคล ในระดับนี้ได้สามารถแข่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ ความขัดแย้งภายใน
บุคคล (Intrapersonal Conflict) และความขัดแย้งระหว่างบุคคลไว้ด้วยกัน
1.1 ความขัดแย้งภายในบุคคล (Intrapersonal Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความเครียด
ภายในจิตใจ ซึ่งเกิดจากปมต่างๆ และความผิดปกติในจิตใจของมนุษย์
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1.2 ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างคนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไป ที่แสดงออกในลักษณะก้าวร้าว เมื่อถูกขัดขวางจากการทําให้บรรลุเป้าหมาย ก็เกิดภาวะ
คับข้องใจ และจะพยายามแสวงหาเป้าหมายนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งความพยายามนั้นอาจจะกลายเป็น
พฤติกรรมในเชิงทําลายล้าง ต่อผู้ที่ขัดขวางหรือบุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Intergroup Conflict) เป็นความขัดแย้งระหว่างคน 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่ม
มีเอกลัก ษณ์ ร่วมกันในด้ านใดด้านหนึ่ง ความขัดแย้งระดับนี้เป็ นความขัดแย้งทางสังคมที่ ปรากฏ
ออกมาในรูปแบบต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การปฏิวัติ สงครามกลางเมืองการจลาจล การเดินขบวน
การรวมกลุ่มกันประท้วง การทําโฆษณาชวนเชื่อ การรัฐประหาร เหตุการความไม่สงบทางสังคมและ
การเมืองต่างๆ เป็นต้น
3. ความขัดแย้งระหว่างประเทศ (Interstate and International Conflict) เป็นความขัดแย้งระหว่าง 2
ประเทศขึ้นไป ซึ่งมีหลายแบบ ทั้งแบบที่ใช้ความรุนแรง ใช้กําลังหรือไม่ใช้กําลังก็ได้ โดยรวมถึงมิติ
ทางด้าน เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม
จากการศึ ก ษาของสํ านั ก งานคณะกรรมการเสริ ม สร้างความสมานฉั น ท์ แ ห่ งชาติ พบว่ า
นอกจากประเภทของความขัดแย้งดั งกล่าวแล้ว พบว่ายังมีประเภทความขัดแย้ งอื่นๆ ที่ พ บในบริบ ทของ
สังคมไทย ดังต่อไปนี้
1. ความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy Conflict) เป็นความขัดแย้งที่
เกิดจากความไม่สอดคล้องและความไม่เข้าใจกันระหว่างการแก้ไขปัญหาของภาครัฐและการได้รับผลกระทบ
รวมถึงการเรียกร้องให้แก้ปัญหาของประชาชน โดยอาจเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณา ระบุประเด็นปัญหา
สาธารณะของรัฐบาลเพื่อการก่อรูปและกําหนดนโยบายสาธารณะ การพัฒนาและเสนอทางเลือกเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ การตัดสินใจเลือกและกําหนดนโยบาย จนกระทั่งการนํานโยบายไปปฏิบัติ
2. ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรม (Cultural Conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความ
แตกต่างและความไม่เข้าใจกันในความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตหรือแบบแผนในการดําเนินชีวิตของแต่ละกลุ่ม แต่
ละสังคม ในหลากหลายด้ าน ภายใต้ก ระแสโลกาภิ วัตน์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ ความขั ด แย้ งระหว่าง
วัฒนธรรมที่ฝังรากลึกและวัฒนธรรมแทรกซึมเข้ามา ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านต่างๆ ทั้งในด้านโครงสร้าง
ด้านผลประโยชน์และด้านนโยบายสาธารณะ
2.1.5 ผลของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม มักจะสร้างผลกระทบที่ตามมาอย่างมากมาย
ซึ่งผลของความขัดแย้งนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วผลของความขัดแย้งจะแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
ดังนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2534)
1. แบบแพ้-ชนะ (Win- Lose Solution)
2. แบบแพ้-แพ้ ( Lose – Lose Solution)
3. แบบชนะ- ชนะ (Win- Win Solution)
ผลของความขัดแย้งทั้ง 3 แนวทางมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบแพ้-ชนะ (Win- Lose Solution)
ผลของความขัดแย้งที่พบโดยมากจะเป็นแบบแพ้- ชนะ คนโดยมากมองเห็นความขัดแย้งเป็น
การต่อสู้เพื่อเอาชนะกัน ดังนั้นแต่ละฝ่ายจึงทําทุกอย่างและทุกวิธีเพื่อที่จะให้ฝ่ายตนชนะ แต่ละฝ่าย
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จะระดมความคิดและวางแผนมุ่งไปที่การเอาชนะคู่ต่อสู้ รวมทั้งเอาผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งมากที่
ที่สุด ตามความต้องการของตน
โดยผลของความขัดแย้ง แพ้-ชนะ ขึ้นอยู่กับการมองอํานาจที่แท้จริงอยู่ที่ใด ดังนั้นแต่ละฝ่าย
จึงพยายามที่จะมีหรือควบคุมสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เงิน อํานาจ ตลอดจน
สัมพันธภาพที่ดีกับคนสําคัญหรือคนที่มีอํานาจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างทุ่มเทกําลังในการต่อสู้กับฝ่ายตรง
ข้ามมากกว่าการมุ่งแก้ปัญหาร่วมกัน ผ่านการจัดตั้งหรือหาพรรคพวกมากกว่าการใช้เหตุผล ดังนั้นการ
เจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและภาพพจน์ของอีกฝ่าย พยายามชี้ให้เห็น
ข้อเสียและสร้างความเกลียดชัง
ความขัดแย้งในลักษณะนี้มีเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะ ผู้แพ้จึงมักไม่พอใจ เคียดแค้น
จึงส่งผลให้เป็นชนวนของปัญหาอื่นๆที่ตามมาต่อไปอีก ในขณะที่ฝ่ายชนะจะได้รับผลประโยชน์ตามที่
มุ่งหวัง ซึ่งผลของความขัดแย้งแบบ แพ้- ชนะ มักจะปรากฏดังนี้
1) เมื่อเริ่มต้นความขัดแย้ง แต่ละกลุ่มจะทําทุกวิถีทางเพื่ อเอาชนะ ทํ าให้เกิดความกลม
เกลียวภายในกลุ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยัดเยียดความเป็นศัตรูให้ฝ่ายตรงข้าม
2) ภาวะผู้นําจะตกอยู่กับคนใดคนหนึ่ง และการบริหารภายในกลุ่มจะเป็นแบบเผด็จการที่มี
ความก้าวร้าว
3) ภายในกลุ่มจะไม่มีการหาทางเลือกหรืออภิปรายกันเพื่อหาข้อยุติ แต่จะมุ่งผลการแพ้ชนะ
เป็นสําคัญ
4) เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลง จะเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในกลุ่ม จนแตกออกเป็นฝ่ายๆ
5) มีการบิดเบือนข้อมูล การตัดสินใจ และการรับรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมองเห็นว่าวิธีการของ
ฝ่ายตนดีกว่าฝ่ายอื่นๆเสมอ
6) การรับรู้ที่ บิดเบือนจะเพิ่มขึ้นในแต่ละฝ่าย ซึ่งมีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์กัน ขาดความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม้จะมีการเจรจากันระหว่างตัวแทนแต่ก็จะเห็นฝ่ายตนดีกว่าฝ่าย
ตรงข้าม
7) การบิดเบือนเกิดขึ้นทั้งกระบวนการแห่งปัญ ญาและกระบวนการรับรู้ จะมีความจําที่
ลําเอียงเกิดขึ้นเพื่อขยายความขัดแย้ง ไม่พูดถึงส่วนดีของอีกฝ่าย และจําได้แต่ส่วนที่เลว
ของฝ่ายตรงข้าม
8) เกิ ด การตั้ งตั วแทนกลุ่ ม ขึ้ น มาเพื่ อ เอาชนะจี้ ให้ เห็ น จุ ด อ่ อ นของฝ่ ายตรงข้ าม สุ ด ท้ าย
ตัวแทนของฝ่ายชนะจะกลายเป็นวีรบุรุษ
ดังนั้นปั ญ หาความขั ดแย้งแบบ แพ้-ชนะ มักลงเอยด้วยการใช้อํานาจในเชิงไม่สร้างสรรค์ หรือไม่
สามารถหาข้อยุติของปัญหาได้
2. แบบแพ้-แพ้ ( Lose – Lose Solution)
ผลของความขัดแย้งแบบแพ้-แพ้ เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งมาจาก
การมีทรัพยากรอย่างจํากัด แต่ละฝ่ายพอใจถ้าหากได้รับการแบ่งทรัพยากรที่เป็นธรรม แม้ว่าทั้ง 2
ฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์เต็มตามวัตถุประสงค์เดิมหรือได้รับเพียงบางส่วนที่ต้องการ ผลของปัญหา
ความขัดแย้งแบบนี้ใช้ความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นประเด็นสําคัญ จําเป็นจะต้องให้ทั้ง 2 ฝ่าย
มีอํานาจพอๆกัน การแก้ปัญหาแบบนี้ตั้งอยู่บนฐานคติที่ว่าได้ประโยชน์บางส่วนดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
หรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ต้องเผชิญหน้ากัน ผลของปัญหาความขัดแย้งนี้ทําให้แต่ละฝ่ายได้ส่วน
แบ่งไม่เต็มตามความต้องการ ด้วยเหตุนี้การประนีประนอมจึงเป็นสิ่งที่ทําให้แพ้ทั้งคู่
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ผลของปัญหาความขัดแย้งแบบนี้ แต่ละฝ่ายจะพยายามหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตน
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หา มากกว่ า การเอาข้ อ มู ล มาปิ ด บั ง หรื อ ให้ ร้ า ยฝ่ า ยตรงข้ า ม โดยจุ ด เน้ น ของการ
ประนี ป ระนอมอยู่ที่ แ ต่ ละฝ่ ายเน้ น ย้ํ าว่าตนเสีย สละผลประโยชน์ อะไรบ้ าง มากกว่ าการกล่ าวถึ ง
ผลประโยชน์ที่ตนได้รับ ซึ่งความขัดแย้งแบบนี้มักจะลงเอยที่แต่ละฝ่ายได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าที่ตน
ควรจะได้รับ โดยอาศัยการเจรจาเป็นเครื่องมือต่อรอง อาจทําให้ความขัดแย้งลดลงได้บ้าง หรือยุติลง
ชั่ วคราว แม้ ไม่ ใช่การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้งที่ แ ท้ จริง แต่ก็ ทํ าให้ แ ต่ล ะฝ่ ายได้ ท ราบความคิดเห็ น
ความหวัง และการลําดับความสําคัญของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติครั้งต่อไป
ในอนาคต
ลักษณะที่สําคัญของผลความขัดแย้งแบบแพ้-แพ้ ประกอบไปด้วย
1) การประนีประนอม ผู้บริหารจะสามารถยุติความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยให้มาพบกัน แต่
ละฝ่ายต้องเสียสละผลประโยชน์ที่ตนต้องการลงบ้าง ซึ่งการประนีประนอมจะได้ผลหาก
ทั้ง 2 ฝ่ายรับรู้ว่าแต่ละฝ่ายมีอํานาจพอๆกัน หากฝ่ายหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งการ
ประนีประนอมจะก็จะไม่เป็นผล
2) การประสานประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการซึ่งกันและกัน เป็นวิธีการที่กลุ่มหรือ
ฝ่ายหนึ่งยอมแพ้โดยหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ในอีกเรื่องหนึ่งเช่นกัน ในกรณีนี้ แต่ละ
ฝ่ายจะแพ้เรื่องหนึ่งและชนะอีกเรื่องหนึ่ง ไม่มีทางที่จะชนะไปทั้งหมด ซึ่งวิธีการหนึ่งใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งก็คือ การขอร้องให้อีกฝ่ายทําในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย ด้วยการให้
สินบน จ่ายค่าตอบแทน หรือการให้ของ ให้ตําแหน่ง เป็นข้อแลกเปลี่ยนเพื่อปิดปาก โดย
วิธีนี้มักจะมีผลงานเกิดขึ้นบ้างแต่ทั้ง 2 ฝ่ายก็สูญเสียทั้งคู่ และส่งผลต่อหน่วยงานด้วย
เช่นกัน
3) การนําประเด็นเสนอบุคคลที่สามซึ่งเป็นคนกลาง ผลของปัญหาความขัดแย้งแบบนี้ อาจ
เห็นได้จากการที่หัวหน้าในระดับต้นตกลงกันไม่ได้ในประเด็นที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นไม่
ตรงกัน จึงเสนอเรื่องให้แก่ผู้ที่มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาขั้นสูงเป็นผู้พิจารณาเพื่อหา
ข้อสรุป รวมทั้งการเสนอให้ตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด โดยทั่วไปแล้วการพิจารณาในลักษณะนี้
มักตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายได้บางส่วนที่ต้องการ แต่จะไม่ได้รับเต็มตามความต้องการทั้งหมด
4) การอาศัยระเบียบ โดยผู้มีอํานาจมักใช้ระเบียบการบริหารเพื่อการช่วยเหลือพวกพ้อง
ของตน โดยไม่อนุมัติให้อีกฝ่าย ซึ่งเป็นการใช้ระเบียบมาอ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
5) การโคจรทางการบริหาร เป็นผลของปัญหาทางความขัดแย้งรูปแบบหนึ่ง โดยการเตะ
ถ่วงหรือถ่วงเวลาการแก้ปัญหาไว้ชั่วคราว ซึ่งมักจะใช้คําเพื่อยืดเวลาออกไปว่า “ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม” หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณา” ซึ่งเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงที่ไม่ทําให้ปัญหา
ได้รับการสะสาง แต่จะทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. แบบชนะ- ชนะ (Win- Win Solution)
การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ งแบบนี้ จะเป็ น วิ ธี ก ารที่ มี ทั้ งเหตุ ผ ล ความสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายไม่ต้องเสียอะไร เพราะ
ต่างได้รับประโยชน์สูงสุดที่ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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ผลของปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ-ชนะ นั้น แต่ละฝ่ายควรมีอํานาจในระดับใกล้เคียงกัน ไม่มี
ฝ่ายหนึ่งจะสามารถบังคับอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการแสวงหาทางออกอัน
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งต่างมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาไม่ใช่การมุ่งร้ายต่อกัน การแก้ปัญหาแบบนี้
ต้องอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันและร่วมกันเปิดเผยความจริงผ่านการสื่อสารอย่างเปิดใจ
ผลของปัญหาความขัดแย้ง แบบชนะ-ชนะ มีสาระสําคัญดังนี้
1) เป็ น การแก้ ปั ญ หาที่ ทุ ก ฝ่ า ยยอมรั บ หรื อ ไม่ มี ก ารคั ด ค้ า น เพราะต่ า งฝ่ า ยต่ า งก็ ได้ รั บ
ประโยชน์และสามารถบรรลุเป้าหมายได้
2) เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบร่วมกั น ของทุ ก ฝ่ายที่ จะเปิ ด เผยและซื่ อสัต ย์ ต่ อข้อ เท็ จจริง ความ
คิดเห็นและความรู้สึก
3) ปฏิบัติตามกระบวนการที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกัน และได้ตกลงกันเอาไว้ล่วงหน้า โดย
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียด

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความขัดแย้ง และสร้างความสมานฉันท์
2.2.1 การบริหารจัดการความขัดแย้ง
การแก้ปัญหาหรือระงับความขัดแย้ง (Conflict Resolution or Supervision)เป็นการทําให้
ความขัดแย้งสิ้นสุดลงอาจโดยให้ทุกฝ่ายตกลงกัน หรือให้ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดชนะไป การจัดการความขัดแย้ง
สามารถมองได้หลายมิติ ทั้งในเชิงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา และในที่นี้ได้นําเสนอในเชิง
สังคมและเชิงการศึกษาโดยสามารถจําแนกได้ ดังนี้
กระบวนการจัดการกับความขัดแย้งแบบชนะ-ชนะทั้งสองฝ่าย (win-win) มีทั้งสิ้น 9ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์15-133 .น ,2534 ,)
เริ่มจากข้อตกลงเบื้องต้น คือ การที่จะดําเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งใด ๆ จําเป็นต้องยอมรับใน
ข้อตกลงเบื้องต้นเสียก่อน นั่นคือ ยอมรับว่ามีปัญหาหรือยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่การยอมรับว่ามี
ปัญหาเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอจําเป็นต้องตัดสินใจที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งกับปัญหานั้น นั่นคือจะต้อง
ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นด้วย
ขั้นที่ 1 การกําหนดปัญหา
การที่จะกําหนดปัญหาความขัดแย้งคือ อะไร จะต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือปัญหา และอะไรไม่ใช่
ปัญหาอะไรเป็นสาเหตุของความขัดแย้งความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างใครกับใคร
เป็นความขัดแย้งในระดับใด
การพยายามตอบคําถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์และครอบคลุมอาจช่วยในการวินิจฉัยความขัดแย้งได้เป็น
อย่างดี
- ความขัดแย้งเกิดจากอะไร
- ใครทําอะไรกับใครในสถานการณ์ขัดแย้ง ใครเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งบ้าง
- ในสภาพการณ์ปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นอย่างไร
- มีการรับรู้ที่บิดเบือนในเรื่องอะไรบ้าง
- มีข้อมูลที่เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด
- มีเรื่องอะไรบ้างที่อยู่ในวิสัยที่จะตัดสินใจได้บ้าง
ขั้นที่ 2 ตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา
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ในการติดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งจําเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
- ขอบเขตของความขัดแย้ง
- ระดับความรุนแรงของความขัดแย้ง
- ความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหาความขัดแย้ง
วิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอาจทําได้หลายวิธี เช่นผู้บริหารแก้ปัญหาเอง มอบหมายให้ผู้อื่น
แก้ปัญหาแทน ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหารือ
กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 การกําหนดทางเลือก
ในขั้นนี้เป็นการกําหนดวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ทางเลือกอาจมีหลายทาง
แต่ละทางก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย วิธีที่จะระบุทางเลือก อาจได้แก่วิธีระดมสมอง เป็นการเปิดโอกาสให้แก่แต่
ละคนเสนอทางเลือกขึ้นมา ข้อเสนอต่าง ๆจะไม่ถูกปฏิเสธหรือจะไม่ถูกประเมินว่าดีหรือไม่เป้าหมายในขั้นที่ 3
นี้เพื่อให้มีทางเลือกให้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง
ขั้นที่ 4 การทดสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกต่าง ๆ
ในขั้นนี้เป็นการทดสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกต่าง ๆ เช่น
- ได้รับความร่วมมือและเห็นด้วยจากฝ่ายต่าง ๆ
- ไม่ขัดกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ
- เหมาะสมกับสถานการณ์ขัดแย้งนั้น ๆ
- มีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่จะปฏิบัติได้สําเร็จ
- ไม่ยากต่อการนําไปปฏิบัติ
ขั้นที่ 5 การตัดสินใจเลือกทางเลือก
ในขั้นนี้เป็นการเลือกทางเลือกเพียงอย่างเดียวจากทางเลือกหลาย ๆ ทางในขั้นที่ 4การที่จะเลือก
ทางเลือ กใดทางหนึ่ งนั้ น จํ าเป็ น ที่ จะต้อ งพิ จารณาถึงผลที่ จ ะตามมาของการใช้ท างเลือ กนั้ น ๆ ด้ วยวิธีที่
เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกทางเลือกก็คือ การให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการอาศัยมติเอกฉันท์
หรือการมีความเห็นสอดคล้องกัน
ขั้นที่ 6 การวางแผนเพื่อการปฏิบัติ
ในขั้นนี้เป็นการนําทางเลือกได้ในขั้นที่มาจัดทําแผนเพื่อการปฏิบัติ มอบหมาย บุคคล เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจแต่ละอย่าง กําหนดเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ
ขั้นที่ 7 การปฏิบัติตามแผน
ในขั้นนี้เป็นการนําแผนที่วางไว้ในขั้นที่ไปปฏิบัติจริง เ พื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ขั้นที่ 8 การประเมินผล
เป็นการประเมินผลใน 3 ระดับ ระดับแรกเป็นการประเมินตัวแผนเอง โดยประเมินว่าแผนที่วางไว้
นั้น สามารถปฏิบัติจริงได้หรือไม่ถ้าไม่ได้หรือมีข้อบกพร่องก็จะต้องนํากลับไปวางแผนในขั้นที่ 6 ใหม่ระดับที่
สองเป็นการประเมินผลของการปฏิบัติตามแผนว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่
ขั้นที่ 9 การติดตามผล
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เป็นการติดตามดูว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่ยังมีปัญหาบางส่วนที่ยังไม่ได้แก้ไข
หรือไม่ ห รือมีค วามขัดแย้งอย่ างใหม่ เกิดขึ้ นอี ก ถ้าสามารถแก้ปั ญ หาความขั ดแย้งได้ ก็ควรจะแสดงความ
ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาถ้าหากมีความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นอีก ก็ต้องกลับไปขั้นแรกสุดต่อไป
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งสามารถกระทําได้หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะในชุมชนหากมีข้อ
ขัดแย้งเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เล็กหรือใหญ่หากมีวิธีการจัดการกับปัญหาก็สามารถทําให้ไม่ต้องเสียเวลา
ในการที่ต้องเข้าสู่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
2.2.2 แนวคิดและกระบวนการสร้างความปรองดอง (Reconciliation)
การสร้างความปรองดองเป็นกระบวนการที่นําไปสู่การลดความเกลียดชังแตกแยกและสร้าง
ความไว้วางใจเพื่อฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรงโดยผ่านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อการกระทําในอดีตการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นการเมตตาให้อภัยตลอดจนการมองภาพอนาคตของสังคม
ร่วมกัน (สถาบันพระปกเกล้า, 2555, หน้า 18)
1) หลักการสร้างความปรองดองประกอบด้วยหลักการ พอสรุปได้ดังนี้
1.1) การสานเสวนาเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการนําไปสู่การสร้างความปรองดอง
การสานเสวนาที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อคู่กรณีมาร่วมกันสนทนาเพื่อนําไปสู่ข้อตกลงโดยต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง
มุมมองความรู้สึกโกธรเกลียดที่มีต่อกันการสานเสวนาที่แท้จริงถึงจะนําไปสู่การสร้างความปรองดองได้โดย
จะต้องมีการวิเคราะห์ความขัดแย้งและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
1.2) เน้นหรือจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของคนการเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเองสามารถที่จะเยียวยาอดีตและความเจ็บปวดในปัจจุบันได้และแง่มุมของความยุติธรรมที่สําคัญมาก
คือ การเยียวยาความรู้สึกของคนที่เจ็บปวดกระบวนการ (Process) ที่จะจัดการกับคนที่เกลียดชังกันได้มา
พูดคุยกันเพื่อขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันไปสู่อนาคต ดังนั้น การเตรียมการเพื่อนํามาสู่กระบวนการพูดคุยจึงมี
ความสําคัญ มากและทําให้เกิดการเข้าใจในความเจ็บปวดของแต่ละฝ่ายโดยต้องการพื้นที่ปลอดภัยสําหรับ
คู่กรณีในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสําหรับการเยียวยาความรู้สึกทางจิตใจรวมถึงการยอมรับความจริงแทน
หนทางการต่อสู้กัน
1.3) ความปรองดองเกิดขึ้นได้เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง เช่น
การอพยพผู้ลี้ภัยกลับประเทศบอสเนียจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพวกเขาไม่รู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในการไปอยู่
ร่วมกับศัตรูการให้อภัยเป็นสิ่งจําเป็นแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าความต้องการของมนุษย์ถูกละเลยหรือในกรณี
อิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่จะไม่เกิดความปรองดองถ้าไม่เกิดการยอมรับในการดํารงอยู่ในอัตลักษณ์ของชนกลุ่ม
น้อยชาวอาหรับ
1.4) ศาสนาเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ าคั ญ มากในการแก้ ไขความขั ด แย้ งในการเยี ย วยา
ความรู้สึกของผู้คนการสร้างความสัมพันธ์ที่แตกร้าวขึ้นมาใหม่ต้องการมากกว่าเครื่องมือในการเจรจาไกล่เกลี่ย
ที่เพียงแต่ค้นหาความต้องการและความต้องการที่แท้จริงเท่านั้น แต่ต้องใช้สัญลักษณ์และพิธีกรรมกล่าวคือ ใช้
ทั้งความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมในการสร้างความปรองดอง
1.5) การสร้างความปรองดองจําเป็นมากที่จะต้องใช้แนวทางที่หลากหลายทั้งด้าน
จิตใจกฎหมายสังคมวัฒนธรรมจิตวิทยาและการเมืองการเจรจาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนําไปสู่การสร้าง
สั น ติ ภ าพได้ แ ต่ ต้ อ งสร้ า งกิ จ กรรมร่ ว มกั น ในภาคประชาสั ง คมด้ ว ยการสร้ า งความปรองดองจะประสบ
ความสําเร็จถ้าได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่สําคัญมากคือ ผู้นําที่ได้รับการยอมรับจาก
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คู่กรณีเช่น เนลสัน แมนเดลล่าที่เปลี่ยนความคิดของคนผิวดําในแอฟริกาใต้ให้หันมาสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง
1.6) การสร้างความปรองดองเน้นที่หัวใจ (Heart) และความคิด (Head) การเน้นที่
ความคิดคือการกําหนดเป้าหมายของการพูดคุยและทําให้การพูดคุยดําเนินต่อไปในทิศทางที่ควรจะเป็นส่วน
การเน้นที่หัวใจคือเป็นการพูดคุยกันถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใจ
1.7) คํานึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการสร้างความปรองดองโดยไม่เน้น
ที่การรับหรือนําเข้าวิธีการและกฎหมายแต่ของประเทศตะวันตกแต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพสังคม
1.8) การให้อภัยมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
มีความแตกต่างกันออกไปไม่ควรยึดติดแต่เพียงรูปแบบเดียวแต่ละวัฒนธรรมก็มีมุมมองต่อการให้อภัยและการ
สร้างความปรองดองที่แตกต่างกันออกไป
1.9) ความยุติธรรมแบบใดที่เหมาะสมสําหรับการสร้างความปรองดองที่เน้นการ
สร้างความสั ม พั น ธ์ ก ลั บ คื น มาระหว่ างคู่ ก รณี ห รือ ความยุติ ธรรมแบบมุ่ งแก้ แ ค้ น ที่ เน้ น ลงโทษผู้ ก ระทํ าผิ ด
เนื่องจากเหยื่อมีความต้องการให้ลงโทษผู้กระทําผิดจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งนักปฏิบัติและนักวิชาการในการจะ
เลือกใช้ความยุติธรรมแบบไหนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแม้คําตอบของความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่
การยอมคืนดีเสมอไป แต่อย่างไรนั้น แนวทางหนึ่งที่นักสันติวิธีมักใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาความ
ขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้อีกหนึ่งรูปแบบคือความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน
2)ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ของการปรองดอง
Luc Huyse (2003) ศาสตราจารย์วิชาสังคมวิทยาและสังคมวิทยากฎหมายจากมหาวิทยาลัยกฎหมาย
Leuven ได้เสนอขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการปรองดองไว้3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่1หยุดใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งความหวาดกลัว (Replacing Fear by
Nonviolent Coexistence) ทั้งนี้เพื่อที่จะขจัดความเกลียดชังความเคียดแค้นและ ความทรงจําที่เจ็บปวดโดย
ขั้นตอนแรกสุดของการเดินทางสู่ความปรองดองคือจะต้องหยุดใช้ ความรุนแรงทุกรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 2การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ (Building Confidence and
Trust) หลังจากที่ได้หยุดการใช้ความรุนแรงแล้วรัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในสังคมให้
กลับคืนมาทั้งนี้ทั้งคู่ขัดแย้งเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบกับความขัดแย้งทางการเมืองจะต้องสร้างความไว้วางใจ
โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน
ขั้นตอนที่ 3เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Towards Empathy) การเอาใจเขามาใส่ใจเราคือ
การเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของความขัดแย้งจากมุมมองของฝ่ายตรงข้ามโดยเหยื่อยินดีที่จะรับฟังเหตุผลของ
ผู้กระทําผิดและผู้กระทําผิดก็พร้อมที่จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อเพื่อหยุดยั้งความเกลียดชังและการแก้
แค้นต่อกัน
3)กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดอง
กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติและสังคมอาจจะอาศัยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือผสมผสานกั นหลายวิธีการก็ได้ ขึ้นอยู่กับ สภาพปัญ หาและบริบททางวัฒ นธรรมของแต่ล ะสังคมโดยมี
เป้ า หมายที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ การสร้ า งสั ง คมที่ ค นเห็ น ต่ า งแต่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ (Peaceful
Coexistence) เครื่องมือในการสร้างความปรองดองเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเกิดความไว้วางใจการ
เอาใจเขามาใส่ใจเราและการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย (A Culture of Democracy) ประกอบไปด้วยการ
เยียวยาทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการเล่าความจริง
(Truth-telling) และการชดเชย (Reparation)
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2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติรรมชุมชน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน (Community Justice) คือแนวคิดที่มองว่าอาชญากรรมเป็น
ปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อชีวิตของคนในชุมชน จึงควรเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
Hahn (1998 quoted in Kurki, 2000, p.236) ระบุว่ายุติธรรมชุมชนเป็นการ “บังคับโทษ
แบบไม่เป็นทางการ” หรือเป็น “กระบวนการยุติธรรมอาญาแบบไม่เป็นแบบแผนพิธีการ” (Sanctions or
untraditional criminal process) ที่ กระทํ ากันในชุม ชน แทนที่จะทํ าการบั งคับ โทษในคุ กโดยแนวทาง
ดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งในและนอกศาลโดยมักนํามาปรับใช้กับความผิดไม่ร้ายแรง ตัวอย่างเช่นการเล่นการ
พนัน การขโมยของ โดยจะมีการดึงตัวให้ผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในหมู่บ้านมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี
และใช้การลงโทษทางสังคมแทน การลงโทษทางกฎหมาย เช่น การให้บําเพ็ญประโยชน์ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น
การให้ ค รู ม าไกล่ เกลี่ ย กรณี นั ก เรี ย นตี กั น เป็ น ต้ น (www.v-reform.org/v-report/alternative-disputeresolution-1-principle กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ทางเลือกของความยุติธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558)
แนวคิดยุติธรรมชุมชนนั้นมีพื้นฐานอยู่บนกรอบทฤษฎีและหลักการพื้นฐานต่างๆ ดังนี้
1) แนวคิดที่ว่าอาชญากรรมเป็นปัญ หาสังคมที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในชุมชนไม่ใช่เป็นเพียงคดี
ความที่ต้องดําเนินการไปตามกระบวนการเท่านั้นดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับการแสวงหาวิธีการป้องกัน
ก่อนการเกิดอาชญากรรม ผ่านทางกิจกรรมเพื่อการสร้างทักษะของประชาชนผ่านทางครอบครัว โรงเรียน และ
เพื่อนบ้าน มากกว่าการจับกุมลงโทษหรือกระบวนการอื่นๆที่เกิดหลังจากเกิดอาชญากรรมไปแล้ว (Kurki,
2000, pp. 237-238)
2) แนวคิดทฤษฎีการซ่อมหน้าต่างชํารุด (Theory of broken windows) ของ Wilson and elling
(1982; Taylor, 1999 quoted in Kurki, 2000, p. 238) ซึ่ ง กล่ า วไว้ ว่ า ความไม่ เป็ น ระเบี ย บของสั ง คม
เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นมานั้น หากไม่รีบจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างจริงจังแต่เนิ่นๆ จะลุกลามต่อไป ทําให้
เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมทวีจํานวนและระดับเพิ่มมากขึ้น
3) แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาก่อนเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้น ซึ่ง Goldstein (1979 quoted in
Kurki, 2000, p. 238) เสนอความคิดไว้ว่า "แนวทางการป้องกันอาชญากรรมเป็นการสร้างสถานการณ์อย่าง
หนึ่งขึ้นเพื่อลดช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรม" ซึ่งรวมถึงการสร้างโครงการป้องกันอาชญากรรมที่เน้น
กิจกรรมการขัดเกลาทางสงคมระหว่างพ่อแม่กับบุตรหลานของตน ด้วยการให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ที่เป็นพ่อ
แม่เพื่อสอนบุตรหลานให้รู้จักป้องกันตนเองจากอาชญากรรม เป็นต้น
Consedine (1995 quoted in Kurki, 2000, p.237) อธิ บ ายว่ายุติ ธรรมชุ ม ชนและกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นมีเป้าหมายเดียวกัน คือการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) การ
เสริมพลัง (Empowerment) และการพัฒ นา (Development) เนื่องจากชุมชนจะมี พลังแข็งแกร่งมากขึ้น
เมื่อผู้คนได้มีโอกาสได้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้ฝึกหัดที่จะควบคุมสังคม
แบบไม่เป็นทางการด้วยกัน โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะตั้งอยู่บนฐานคติที่เน้นการชดเชยความ
เสียหาย การเยียวยา และการประสาน ผู้กระทําผิดและชุมชน กิจกรรมจึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีความขัดแย้ง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาชญากรรมเกิดขึ้นแล้ว ในขณะที่ยุติธรรมชุมชนเน้นที่การป้องกัน
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การศึกษาในเชิงความหมาย หลักการ แนวคิด พบว่า ยุติธรรมชุมชน หมายถึง กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนในการป้องกัน ควบคุม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความ
เสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําความผิดตลอดจนรับผู้กระทําความผิดกลับคืน
สู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟูระบบยุติธรรมเชิงจารีตและ/หรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้และเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพ มีความสมานฉันท์
และมีกลไก การทํางานตามระบบยุติธรรมชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบยุติธรรมหลักผ่านการประสานงานของ
หน่วยงานยุติธรรมจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นยุติธรรมชุมชนจึงกระบวนทัศน์ใหม่ที่ว่าด้วยการให้ความสําคัญกับคนในชุมชนในการ
สร้างพลังเครือข่ายความเข้มแข็งเพื่อควบคุมอาชญากรรมในชุมชน สําหรับ การดําเนินงานของยุติธรรมชุมชน
นั้นมีจุดเน้นเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรมและกระตุ้นให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพ
หรือความสามารถในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนโดยการระดมพลและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนฐานคิ ด ที่ ให้ ชุ ม ชนแก้ ปั ญ หาของชุ ม ชนเอง อั น นํ า ไปสู่ เป้ า หมายสู ง สุ ด คื อ ความ
สมานฉันท์อย่างยั่งยืนของชุมชน โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการคือ 1) การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการ
กระทําผิด 2) การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 3) การเยียวยาและเสริมพลัง และ 4) การคืนคนดีกลับ
สู่ชุมชน
กล่าวโดยสรุป ยุติธรรมชุมชน เป็นยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการในรูปของมาตรการหรือวิธีการ
หรือกระบวนการที่กระทําในชุมชนระดับรากหญ้า โดยมีชุมชนเป็นองค์ประกอบสําคัญในการมีส่วนร่วมหรือ
เป็นหุ้นส่วนและมี ภารกิจหลัก ๆ คือการป้ องกันและควบคุ มอาชญากรรมและความไร้ระเบียบของชุม ชน
(Crime control and crime prevention) แก้ปัญ หาความขัดแย้งต่างที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ (
Restorative Justice and conflict management) เยี ย วยาความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอาชญากรรม
(Community and victim empowerment) และส่ งคื น ผู้ ก ระทํ าความผิ ด กลั บ สู่ ชุ ม ชน (Reintegration)
ทั้งนี้กิจกรรมที่ดําเนินการมีลักษณะเชิงรุกมากกว่าตั้งรับปัญหาที่ปลายทางโดยมีเป้าหมายสําคัญในการสร้าง
พลังความเข้มแข็งให้ชุมชน รักษาความปลอดภัย อํานวยความยุติธรรมระดับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน (จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย และคณะ, 2551, หน้า 23 - 24) การรื้อฟื้นแนวคิดยุติธรรมชุมชน
กลับมาใช้ในสังคมไทยอีกครั้งจึงเป็นก้าวย่างที่สําคัญสําหรับการปฏิรูประบบงานยุติธรรมไทยบนเส้นทางแห่ง
การเปลี่ยนแปลงที่เล็งเห็นคุณค่าของพลังเครือข่ายชุมชน เห็นความสําคัญในการเปิดพื้นที่ชุมชนเพื่ออํานวย
ความยุติธรรมแก่กันและกันรวมทั้งนําความยุติธรรมเชิงจารีตตามธรรมเนียมประเพณี ที่เคยใช้ได้ผลในการ
ประสานสัมพันธภาพทางสังคมของคนในชุมชนเข้าด้วยกันเช่นในอดีตที่ผ่านมา และที่สําคัญยุติธรรมชุมชนจะ
เป็นระบบยุติธรรมแห่งอนาคตที่ได้รับการออกแบบให้มีความเข้มแข็งด้วยพลังเครือข่ายความสัมพั นธ์ของ
สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มทุกระดับเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
ข่าวสารซึ่งทําให้รัฐเล็กลงจนอาจมีอํานาจควบคุมชุมชนได้น้อยลงทุกขณะ (จุฑารัตน์ เอื้ออํานวยและคณะ,
2551, หน้า 29)
2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กําลังเป็นที่สนใจของงานยุติธรรมทั่วโลก ไม่เว้น
แม้แต่ประเทศไทย เพราะเชื่อกันว่าเป็น กระบวนการยุติธรรมทางเลื อกที่จะเข้ามาช่วยเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะ
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มุ่งเน้นการแก้แค้นทดแทน และนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
แต่ผลจากแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถลดจํานวนผู้กระทําผิดในสังคมแต่อย่างใด กลับนําไปสู่ปัญหาคดีล้นศาล
ผู้ต้องขังล้นเรือนจํา อาชญากรรมในสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น และประเด็นที่ไม่มีใครกล่าวถึงเลยก็คือ สิทธิ
ของผู้เสียหายและสังคมที่พึงได้รับการชดเชย เยียวยาหรือมีส่วนร่วมจัดการกับความผิดที่เกิดขึ้น
โดยประเทศไทยได้นํามาใช้เริ่มแรกจากการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ในการสัมมนาเรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการไทย ได้มีการเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ไทย อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
ความยุติธรรมอาญาแบบเดิมที่เน้นการลงโทษ
(Retributive Justice)

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Justice)

อาชญากรรม หมายถึง การละเมิดต่อรัฐ

อาชญากรรม หมายถึง การละเมิดต่อบุคคล
หนึ่งโดยบุคคลอื่น

ให้ความสําคัญกับประณาม, ความผิด และการ
กระทําผิดในอดีต (เขาได้เคยทําสิ่งนี้
หรือไม่)
ความสัมพันธท์ที่เป็นปรปักษ์กัน และรูปแบบของ
กระบวนการพิจารณาคดี

ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาแนวโน้มที่
จะปฏิบัติตามที่กฎหมาย และเหตุการณ์ใน
อนาคต (เขาควรจะทําอย่างไร)
รูปแบบของการสนทนาและการเจรจาต่อรอง

กําหนดให้มีการลงโทษ การกักขัง และการ
ป้องกัน

การชดใช้แก่คู่ความทั้งสองฝ่ายโดยมีเป้าหมาย
สุดท้ายอยู่ที่การประนีประนอม

กฎหมายเป็นผู้ให้ความหมายของคําว่า
“ยุติธรรม” โดยคํานึงถึงเจตนาในการกระทํา
และกระบวนการในการดําเนินคดีเป็นสําคัญ

ความยุติธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์
ที่ถูกต้องการที่จะตัดสินว่ายุติธรรมหรือไม่นนั้ ให้
ดูที่ผลลัพธ์

ความขัดแย้งของอาชญากรรมไม่ชัดเจนมอง
ว่าอาชญากรรมเป็นความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลกับรัฐ

อาชญากรรมเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ต้องรู้จักค่านิยมของความขัดแย้ง( Value of
Conflict)

ชุมชนอยู่ขอบนอก (sideline) ของกระบวนการ
โดยรัฐเป็นดําเนินการแทนชุมชน

ชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในกระบวนการ
ฟื้นฟู

ตารางที่ 2.1เปรียบเทียบความยุติธรรมอาญาแบบเดิมที่เน้นการลงโทษ
(Retributive Justice) กับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทท์ (Restorative Justice)
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จุฑารัตน์เอื้ออํานวย (2548, 149-145 ) ได้เสนอ รูปแบบที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้
รู ป แ บ บ แ รก ก ารไก ล่ เก ลี่ ย เห ยื่ อ – ผู้ ก ระทํ าผิ ด (Victim–offenders Mediation
หรือ VOM) การไกล่เกลี่ยเหยื่อ - ผู้กระทําผิดนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศตะวันตกในอเมริกาส่วนใหญ่ใช้
เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกแต่บางส่วนสามารถใช้ในขั้นตอนภายหลังการพิจารณาคดี และดําเนินการ
โดยหน่ วยงานที่ ทํ าหน้ าที่ ไกล่ เกลี่ ย และใช้ในประเทศต่าง ๆในยุ โรปเกือบทั้ งหมดที่มี การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ฯลฯ
วิ ธี ก ารไกล่ เกลี่ ย เหยื่ อ – ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ประกอบด้ ว ย " ”การเผชิ ญ หน้ า ”ระหว่ า งเหยื่ อ
อาชญากรรมกับผู้กระทําผิดซึ่งพนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์หรืออาสาสมัครอาจทําหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน และมีข้อสังเกตสําคัญที่ว่าทั้งเหยื่ออาชญากรรมและผู้กระทําผิดต้องพูดคุยทําความเข้าใจกันใน
โลกของความเป็นจริงและบนฐานของความสมเหตุสมผลของสองฝ่าย
โดยพยายามขจัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการไกล่เกลี่ยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน
ให้มีการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมโดยการจัดเวที ที่ปลอดภั ยและควบคุมได้ให้พวกเขาได้พบปะพูดคุยกับ
ผู้กระทําผิดบนพื้นฐานของความสมัครใจ เปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดได้เรียนรู้ผลกระทบของอาชญากรรมที่มีต่อ
เหยื่ออาชญากรรม และเข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขาที่กระทําไปและให้โอกาสเหยื่อ
อาชญากรรมและผู้กระทํ าผิ ดได้ ร่วมกันพั ฒ นาและยอมรับแผนการเยี ยวยาชดใช้ค วามเสียหายที่ เกิดจาก
อาชญากรรมนั้น
รูปแบบที่สอง การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Comference หรือ FGC) การ
ประชุมกลุ่มครอบครัว หรือ Conference Programmers (Roach, 2003) เริ่มขึ้นในประเทศนิวซีแลนดท์และ
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอเมริกาและแคนาดา การประชุมรูปแบบนี้มีกฎหมายรองรับและเป็นนโยบายรัฐ
โดยใช้การประชุมเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสําหรับคดีเด็กและเยาวชนแต่บางครั้งก็ใช้หลังมีคําสั่งศาล
แล้ ว การประชุ ม กลุ่ ม ครอบครัว ประกอบด้ ว ยเหยื่ อ อาชญากรรม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด และสมาชิ ก ครอบครั ว ผู้ มี
ความสําคัญหรือเพื่อนของทั้งสองฝ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ดําเนินการในขณะนี้ โดย
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าพนักงานตํารวจ การประชุมกลุ่มครอบครัวอาจใช้ในโรงเรียน โบสถท์หรือกลุ่มสมาชิกอื่น ๆ
โดยกระบวนการนี้มีการย้ําถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชนต่ออาชญากรรมและความเต็มใจของชุมชนที่จะ
ยอมรับผู้กระทําผิดกลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง (Braithwaite (1989ระบุว่าแนวคิดความละอายเชิงบูรณาการ
(reintegrative shaming) เป็นแนวคิดสําคัญที่ใช้ในการประชุมกลุ่มครอบครัวเพราะทําให้สมาชิกครอบครัวได้
มีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับผลกระทบที่พวกเขาได้รับจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยเป้าหมายของ
การประชุมกลุ่มครอบครัว คือการเปิดโอกาสสําหรับเหยื่ออาชญากรรมให้มีส่วนร่วมโดยตรงในการอภิปราย
เกี่ยวกั บการกระทํ าผิดที่ เกิ ดขึ้น และสามารถตั ดสิน ใจเลือ กวิธีการลงโทษเชิงสมานฉัน ทท์ ที่ เหมาะสมแก่
ผู้กระทําผิดเป็นการเพิ่มความตระหนักถึงความรับผิดชอบตามหลักมนุษยธรรมของผู้กระทําผิดอันเกิดจากการ
กระทําของเขาและเปิดโอกาสให้ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น และโยงยึดผูกผันความรับผิดชอบ
ร่วมของกลุ่มผู้สนับสนุนผู้กระทําผิดต่อการเยียวยาชดใช้และต่อการปรับพฤติกรรมในอนาคต รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ทั้งผู้กระทําผิด และเหยื่ออาชญากรรมเป็นกุญแจเชื่อมโยงชุมชนที่ให้การสนับสนุนเข้าด้วยกันอีกครั้ง
รูปแบบที่สาม การพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circles)
การพิจารณาแบบล้อมวงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “วงกลมแห่งสันติวิธี” ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาวพื้นเมือง
ของทวีปอเมริกาเหนือโบราณ โดยผู้เข้าร่วมในการพิจารณาแบบล้อมวงได้แก่สมาชิกของชุมชนเป็นผู้ที่เคย
ทํางานเป็นผู้พิพากษา ตํารวจ และอื่น ๆ มาแล้วเป็นเวลาหลายปีในแคนาดา
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รวมทั้งที่เคยรับผิดชอบงานการพิจารณาคดีและการควบคุมสอดส่องมาแล้ว
การล้อมวงสามารถดําเนินการได้ในขั้นตอนต่าง ๆของกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งภายหลัง
จากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วผู้มีส่วนร่วมได้แก่เหยื่ออาชญากรรม ผู้สนับสนุนเหยื่ออาชญากรรม เช่นครอบครัว
และเพื่อน ผู้กระทําผิด ผู้สนับสนุนผู้กระทําผิด เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และสมาชิกชุมชน ระหว่าง
การล้อมวง ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนให้พูดจากันอย่างเปิดเผยด้วยความเคารพต่อผลกระทบที่เกิดจาก
อาชญากรรมที่มีต่อชุมชน ขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธีในการเยียวยาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและหาวิธีการบูร
ณาการผู้กระทําผิด โดยมีเป้าหมายเพื่ อสนับสนุนให้มีการเยียวยาทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ เปิ ดโอกาสให้
ผู้กระทําผิดได้ชดใช้ความเสียหาย เสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม สมาชิกชุมชน ครอบครัว และผู้กระทําผิด
รูปแบบที่ สี่คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) คณะกรรมการบูรณาการ
ชุมชน หรือที่ Roach (2003) เรียกว่า sentencing panels เป็นวิธีการเชิงสมานฉันท์ในชุมชนที่หวนกลับคืน
มาใหม่เป็นต้นแบบใหม่ที่ชุมชนแสดงความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชน กระทํากันอย่างกว้างขวางรู้จักกันใน
นามของคณะกรรมการเยาวชน คณะกรรมการเพื่อนบ้าน หรือคณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน (youth
panels, neighborhood boards or community diversion board) คณะกรรมการนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเบี่ ย งเบนคดี ห รื อ การคุ ม ประพฤติ คณะกรรมการประกอบด้ ว ยผู้ ค นในชุ ม ชน ผู้ ก ระทํ า ผิ ด เหยื่ อ
อาชญากรรม ผู้แทนจากกระบวนการยุติธรรม และบางครั้งก็มีสมาชิกครอบครัวของผู้กระทําผิดร่วมด้วยใช้กับ
ผู้กระทําความผิดก่อนที่คณะจะพิจารณาโทษ คณะกรรมการเหล่านี้มีความสําคัญ ต่อสมาชิกชุมชนในการ
อํ า นวยความยุ ติ ธ รรมในขั้ น ตอนที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งชุ ม ชนกั บ ระบบงานยุ ติ ธ รรมทางอาญา เป้ า หมายของ
คณะกรรมการนี้ คื อ สนั บ สนุ น พลเมื อ งให้ เป็ น เจ้ า ของระบบงานยุ ติ ธ รรม โดยมี ส่ ว นร่ ว มโดยตรงใน
กระบวนการอํานวยความยุติธรรม เปิดโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรมและสมาชิกชุมชนได้เผชิญหน้ากับผู้กระทํา
ผิดเพื่อศึกษาเข้าใจพฤติกรรมการกระทําผิด เปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบของตนในการ
เยียวยาความเสียหายที่เขาได้กระทําต่อเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน และสืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชนในการ
จัดการกับปัญหาอาชญากรรมเองอันเป็นการลดค่าเสียหายจากการที่ใช้กระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ
2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับสันติวฒ
ั นธรรม
เพิ่ ม ศั ก ดิ์ มกราภิ ร มย์ จากสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสั น ติ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พฤษภาคม 2555) กล่าวว่าสันติวัฒ นธรรมคือวัฒ นธรรมการดํารงชีวิตร่วมกั นด้วยความเมตตากรุณ า บน
หลักการพื้นฐานการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดย มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ช่วย
ให้สังคมมนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ต่อกันและกันโดยปราศจากความรุนแรงแล้วนําไปสู่ชีวิตที่สงบสุข มี
ความเจริญ งอกงามทั้งภายนอกและภายในของความเป็นมนุษ ย์สันติวัฒนธรรมเป็นสภาวะที่มีความสมดุล
กลมกลืนกันของอัตลักษณ์ ทัศนคติ คุณค่า ความเชื่อ และแบบแผนการปฏิบัติในการใช้ชีวิต และความต้องการ
พื้นที่อิสระเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในสังคมนั้น ๆ สันติวัฒนธรรมจึงเป็นวัฒนธรรมการดํารงชีวิตร่วมกันด้วย
ความเมตตากรุณา โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามช่วยให้สังคมมนุษย์ประพฤติปฏิบัติตาม
หน้าที่ต่อกันและกันโดยปราศจากความรุนแรงแล้วนําไปสู่ชีวิตที่สงบสุขมีความเจริญงอกงามทั้งภายนอกและ
ภายในของความเป็นมนุษย์
ลักษณะบางประการที่สะท้อนความเป็นสันติวัฒนธรรมมีดังนี้
1) เป็นสภาวการณ์ของคุณค่า ทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิต ที่ไม่ใช้ ความรุนแรง
2) ความใกล้ชดิ กลมกลืนกันของอัตลักษณ์ ทัศนคติ คุณค่า ความเชื่อ และแบบแผนการ
ปฏิบัติในการใช้ชีวิต และความต้องการพื้นที่อิสระเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในสังคมนัน้ ๆ
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3) การป้องกันจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการคลี่คลายเหตุปัจจัยของปัญหาโดยไม่เผชิญหน้า
4) เป็นภูมิคมุ้ กันไม่ให้ใช้ความรุนแรง
ตัวบ่งชี้สังคมที่มีสันติวัฒนธรรมมีดังนี้
1)สิทธิมนุษยชนเท่าเทียม
2)การศึกษาที่เท่าทัน
3)การพัฒนาทีม่ ีส่วนร่วม
4)การมีส่วนร่วมกับกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
5)ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา
6)การมีอิสระ/เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
7)ความทนกันได้/ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
8)ระบบความมั่นคงปลอดภัยของสังคม
9)ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3สถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2547-2557) ก่อน
รัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ความขัดแย้งในสังคมไทยนั้นเป็นความขัดแย้งที่มีรูปแบบของความขัดแย้งในหลากหลายลักษณะ
รวมถึงมีระดับของความขัดแย้งที่หลากหลายอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในห้วงเวลา
นั้น ๆ เป็นส่วนประกอบ จากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้ง
ของสังคมไทย 2558 ได้ให้ข้อสรุปถึงความขัดแย้งในประเทศไทยในช่วง 10 ปีก่อนการรัฐประหาร วันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในภาพรวมมี 3 ปัญหาหลัก คือ ปัญหาการดํารงชีพพื้นฐาน
ปัญหาปากท้อง และความยากจน ปัญหาการจัดการทรัพยากรของรัฐและปัญหาด้านกฎเกณฑ์/กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม โดยมีสาเหตุมาจากสังคมไทยยังมีระบบการศึกษาที่เน้นการเอาแพ้เอาชนะ จึงทําให้เกิด
การเพาะบ่มค่านิยมแบบเอาแพ้เอาชนะมาเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนในสังคม การบ่มเพาะแพ้ชนะนี้
นําไปสู่ความขัดแย้งตั้งแต่ระบบครอบครัว ระบบการศึกษา และระบบการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมรวมทั้ง
โครงสร้างของสังคมไทยมี การเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของสังคมเมืองที่มีการขยายตัวมากขึ้นจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม เกิดกลุ่มชนชั้นกลางและคนยอดหญ้า สังคมชนบทมีการเปลี่ยนแปลงอยากมี
ชีวิตที่มั่งคั่งร่ํารวยเหมือนคนที่อยู่ในเมืองใหญ่โดยรับรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วมี
ความคิดที่อยากมีความเท่าเทียมกัน ในขณะที่คนเมืองก็ต้องการฐานจากคนชนบทเพื่อเข้ามามีอํานาจทาง
การเมื อ ง รวมทั้ งการมี แ นวคิ ด ที่ แ ตกต่ างกั น ในเรื่ อ งประชาธิป ไตย นอกจากนั้ น การขาดความเชื่ อ ถื อ ใน
กระบวนการยุติธรรมเป็นประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งเกิดความขัดแย้งระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม
2.3.1สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2557) ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยเป็นลักษณะของ
ความขั ด แย้ ง เชิ ง วั ฒ นธรรมของชนสองกลุ่ ม ที่ นํ า ไปสู่ ค วามขั ด แย้ งทางการเมื อ งและการต่ อ สู้ เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง สรุปประเด็นสําคัญเรียงตามลําดับระยะเวลาของเหตุการณ์สําคัญได้ดังนี้
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1) ในปี พ.ศ. 2547 ในช่วงปลายรัฐบาลของพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการวมตัวของ
กลุ่มคนในนามกลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์และพันธมิตรชุมชน และกลุ่มประชาชนเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เพื่อเรียกร้องให้ พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตําแหน่งโดยมีการรวมตัวเป็นครั้ง
แรกใน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 ความขัดแย้งดังกล่าวขยายวงกว้างขึ้นในช่วงปลาย พ.ศ. 2548 โดยมีนาย
สนธิ ลิ้มทองกุลและรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เป็นผู้เรียกร้องหลัก ให้ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรออกจาก
ตําแหน่งในขณะเดียวกันมีกลุ่มประชาชนจากต่างจังหวัดจํานวนมากได้รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
2) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศแถลงการณ์
ยุบสภาและกําหนดการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพันตํารวจโททักษิณ
ชินวัตรและคณะสามารถเข้ามาดํารงตําแหน่งในสภาได้อีก แต่การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเป็นพรรค
เดียวมากเกินกว่าครึ่งจากจํานวนเขตทั่วประเทศและเป็นการเลือกตั้งที่มี no vote มีจํานวนถึง 9 ล้านเสียง
ส่งผลให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มประชาชนที่
สนับสนุนพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ส่งผลให้ความขัดแย้งบานปลายต่อเนื่องและมีการปะทะกันด้วย
ความรุนแรงระหว่างฝ่ายผู้ชุมนุมที่ขัดแย้งกัน
3) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เกิดเหตุการณ์รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงก็ยังคง
อยู่ เช่น เกิดเหตุวินาศกรรมในกรุงเทพ 7 จุด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมพ.ศ. 2550 ตุลาการรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยการยุบพรรคไทยรักไทยการตัด
สิทธิ์ทางการเมืองของแกนนําคนสําคัญสมาชิกพรรคระดับแกนนําที่เหลือไปจัดตั้งพรรคพลังประชาชน และพัน
ตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้เดินทางหลบหนีไปต่างประเทศ
4) วันที่ 23 ธันวาคมพ.ศ. 2550 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ซึ่งพรรค
พลังประชาชนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ที่นําโดย นายสมัคร สุนทรเวช ด้วย และ
พรรคพลังประชาชนประกาศว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 จึงทําให้กลายเป็นชนวนและ
ตัวเร่งปฏิกิริยาให้การเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายรุนแรงขึ้น และมีการชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย จนกระทั่งยึดทําเนียบรัฐบาลได้ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551
5) เมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
กระทํ า การที่ ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 267 ส่ ง ผลให้ นายสมั ค ร สุ น ทรเวช ต้ อ งยุ ติ ก ารดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายกรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้รับเสียงสนับสนุนให้ดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2551 กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย เคลื่อนขบวนไป
ปิดล้อมรัฐสภาเพื่อปิดทางไม่ให้สมาชิกรัฐสภาเข้าฟังนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตํารวจจึง
ใช้แก๊สน้ําตายิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุม เหตุการณ์สําคัญอีกหนึ่งสําคัญขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญา ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีคําพิพากษาคดีการประมูลซื้อที่ดินรัชดา จากกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟู ระบบสถาบันการเงินว่า พั นตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร กระทําความผิดตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให้ลงโทษจําคุก 2 ปีแล้วนํามา
ซึ่งชนวนความขัดแย้งอีกประการหนึ่ง
6) ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคําวินิจฉัยอัยการ
สูงสุดมีคําร้องให้ยุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ
ทางการเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 3 พรรค เป็นเวลา 5 ปี ทําให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้น
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จากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากเหตุการณ์ยุบพรรคพลังประชาชนแล้ว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้เข้ามา
ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
หลังจากนั้น รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องเผชิญกับความขัดแย้งและการชุมนุมของกลุ่ม
แนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งออกมาแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ บ่อยครั้ง
7) วั น ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 กลุ่ ม คนเสื้ อ แดง หรื อ กลุ่ ม แนวร่ ว มประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย เข้ามาชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการปะทะกันระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงกับกลุ่ม
ผู้สนับสนุนรัฐบาลระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิทที่พัทยา โดยกลุ่มคนเสื้อแดงได้บุกรุกเข้าไปในโรงแรมที่
จัดงานประชุมจนทําให้ต้องยกเลิกการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 และต่อมารัฐบาลประกาศ
ภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552 เพื่อควบคุมสถานการณ์
และเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มผู้ชุมนุมในบริเวณต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครในระหว่าง
ช่วง 13 ถึง 14 เมษายนพ.ศ. 2552 กองกําลังทหารได้ขึ้นกําลังเข้ากดดันผู้ชุมนุมบริเวณทําเนียบรัฐบาลเพื่อให้
ผู้นําการประท้วงประกาศยุติการชุมนุม
8) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงได้รวมตัวกันในบริเวณสะพานผ่าน
ฟ้าฯ เพื่อต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553 กลุ่มผู้ประท้วงได้ทําการปิดถนน
บริเวณสี่แยกราชประสงค์ จากนั้นรัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศใช้พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อเข้าควบคุมเหตุการณ์ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 กองกําลังทหารได้รับคําสั่งให้เข้าควบคุมการ
ประท้วงที่มีอยู่บริเวณสะพานผ่านฟ้าฯ ผลจากการปะทะทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตในที่สุด เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตํารวจและทหารได้ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ชุมนุม ทําให้ในที่สุดผู้นํากลุ่มเสื้อ
แดงประกาศยกเลิกการชุมนุมและยอมเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ
9) ต่อมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้ประกาศยุบสภา เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และกําหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ปรากฏว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.
2554 เหตุ การณ์ ความขั ด แย้งกลับ มาปะทุ ขึ้ น อี ก ครั้งเมื่ อรัฐบาล นางสาวยิ่งลั กษณ์ ชิน วัตร ได้มี ความ
พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมส่งผลให้เกิดการคัดค้านและออกมาชุมนุมประท้วง จนใน
ที่สุดรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และก็ยังคงมีการ
ชุมนุมต่อต้านนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ และหลังจากนั้น ก็ได้มีการกําหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ ในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่ในเวลาต่อมานั้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการ
เลือกตั้งในวันที่ 2 กุม ภาพั นธ์ พ.ศ. 2557 ที่ ผ่านมานั้ น เป็นโมฆะ และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศาล
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตําแหน่ง แต่ฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงก็ยังคง
เคลื่อนไหวต่อไป เนื่องจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังไม่ยอมรับในคําวินิฉัย แต่ไม่ยอมพ้นจากตําแหน่ง
จนในที่สุดได้มีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และทหารได้เข้าควบคุม
อํานาจในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยที่ในสังคมยังคงมีฝ่ายสนับสนุนและการต่อต้านยึดอํานาจในครั้ง
นี้อยู่
2.3.2สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ความขั ด แย้ ง ในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เป็ น ความขั ด แย้ ง ทางด้ า นวั ฒ นธรรมหรื อ
(Culturalconflict) เป็ น ความขั ดแย้งที่ เกิด จากความแตกต่ างและความไม่ เข้ าใจกั น ในเรื่อ งของความเชื่ อ
ค่านิยม วิถีชีวิต หรือ แบบแผนในการดําเนินชีวิตของแต่ละกลุ่ม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกและวัฒนธรรมแทรกซึมเข้ามา ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านโครงสร้างทางด้านผลประโยชน์ และด้านนโยบายสาธารณะ โดยมีประเด็นสําคัญ
สําคัญสรุปได้ดังนี้
1) จากรายงานสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์การเฝ้า
ระวังสถานการณ์ภาคใต้ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พบว่ามีเหตุการณ์
เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 11,542 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจํานวน 5,086 คน และบาดเจ็บจํานวน 8,485 คน รวมผู้ที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว ทั้ ง ที่ เสี ย ชี วิ ต และได้ รั บ บาดเจ็ บ รวมกั น จํ า นวน 13,571 คน
สถานการณ์ ค วามขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี เหตุการณ์ สํ าคั ญ หลายเหตุ การณ์ ที่ ทํ าให้ เป็ น
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่รุนแรงมาจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น ในปีพ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์ปล้นอาวุธปืน
จํานวน 413 กระบอก เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หรือที่ทหารและชาวบ้านเรียนกันติดปากว่า "ค่ายปิเหล็ง"
เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 28 เมษายนพ.ศ. 2547 มีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น 32 ศพ และ
เหตุการณ์ตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 มีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น ๘๗ ศพ เป็นเหตุการณ์
สังหารหมู่ที่เกิดขึ้นที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์เริ่มจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้กับผู้ประท้วงที่ก่อความไม่สงบที่ถูกจับกุม 6 คน และต่อมารัฐบาลได้ใช้มาตรการในการสลายการชุมนุม จน
นําไปสู่การจับกุมผู้ประท้วง และ นํารถบรรทุกผู้ถูกควบคุมขบวนที่สอง (จํานวน 22 คัน หรือ 24 คัน) ซึ่งพบ
ผู้เสียชีวิต 77 ราย ใช้เวลาเดินทางจาก สภ.อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัด
ปัตตานี ประมาณ 5 ชั่วโมง และมีผู้เสียชีวิตระหว่างขนส่ง ความรุนแรงในครั้งนั้น จึงเป็นเหตุให้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยกระดับสู่ขั้นวิกฤตเหตุการณ์จากข้อมูลดังกล่าวนี้ ถือเป็นจุดพลิกผันที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ จนเป็นประเด็นสําคัญในทางการเมืองการปกครองในระยะต่อมา
2) ในช่วงระยะต่อมาสถานการณ์ความรุนแรงได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2548 เกิดเหตุระเบิดขึ้นมาพร้อมกัน 3 จุด ที่ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์หาดใหญ่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่และหน้าโรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดเหตุ
ระเบิดในเวลาไล่เลี่ยกัน 4 จุดกลางเมืองหาดใหญ่ จนเกิดการโกลาหลของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วง
กลางปี พ.ศ. 2552 เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เด่นชัด คือการระเบิดที่บริเวณอําเภอยี่งอและการกราดยิง
มัสยิดอัลฟุรกอนบ้านไอร์ปาแยอําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในกลางดึกคืนวันที่ 8 มิถุนายนพ.ศ. 2552
ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย หลังจากนั้นก็มีการดักยิงพระ เหตุการณ์ สังหารครู ช่วงเปิดเทอมหลายราย
โดยเฉพาะในกรณีของ ครูจูหลิง ปงกันมูล ถูกทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 การจุดระเบิดรถฮัมวี่ ลาดตระเวน หรือแม้แต่การก่อเหตุหลายจุดกลางเมืองยะลา
ซึ่งเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแม้จะต่างพื้นที่และรูปแบบกันไปก็ตาม
3) ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เช่น วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ชาวบ้านแจ้งว่ามีคนร้ายเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดยะลา
อําเภอธารโตเจ้าหน้าที่ได้นําหน่วยรบทหารพรานไปหลอมแล้วเกิดการปะทะกันกับคนร้ายเสียชีวิต 4 คน หนึ่ง
ในนั้นคือ มะแอ อภิบาลแบ แกนนําหลักในพื้นที่ ต่อมา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้เกิดเหตุการณ์คาร์
บอม 2 จุด ที่จังหวัดยะลา และคาร์บอม ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่โรงแรมลีการ์เด้นมีผู้เสียชีวิต 3
รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 416 ราย วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 คนร้ายกดระเบิดแสวงเครื่องบรรจุถังแก๊ส
ปิกนิกซุกในท่อระบายน้ําใต้พื้นถนน ทําให้ นายอิศรา ทองธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายชวลิต
ไชยฤกษ์ ปลัดฝ่ายป้องกันเสียชีวิตและในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติ
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ความมั่นคงภายในพระราชอาณาจักรในพื้นที่ อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี
อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา บังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2.3.3สรุ ป สาเหตุ ค วามขั ด แย้ ง ในสั ง คมไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557) ก่ อ น
รัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
จากผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์และสาเหตุความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2557) ก่อนรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีประเด็นสําคัญดังนี้
1)โครงสร้ างของสั งคมไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปเกิ ด ความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั งคมเมื อ งและชนบท
โครงสร้างของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของสังคมเมืองที่มีการขยายตัวมาก สังคมชนบทมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็ นอุตสาหกรรม เกิดกลุ่มชนชั้นกลางและคนยอดหญ้ า
(Urban Villagers) สังคมชนบทมีการเปลี่ยนแปลง อยากมีชีวิตที่ร่ํารวยเหมือนคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความต้องการความเท่าเทียมของชนบทสังคม เปลี่ยนจากชนบทเป็นสังคมเมืองมีการแย่ง
ชิงทรัพยากรที่ดิน กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าการซื้อขายกันมากมายแบบซื้อขายหุ้น ที่ดินมีการเปลี่ยนมือมากขึ้น
ที่ดินจากที่เคยเป็นพื้นที่ทําการเกษตรกลับกลายเป็นสินค้า ความขัดแย้งในสังคมไทยจึงมีปัญหามาจากการ
ดํารงชีพพื้นฐาน ปัญหาปากท้อง ความยากจนและปัญหาการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
2) ระบบการศึกษาที่เน้นการเอาแพ้เอาชนะ ระบบการศึกษาที่เน้นการสอบแข่งขันที่เอาแพ้เอาชนะ
ในระบบโรงเรียนทําให้เกิดค่านิยมและการเอาแพ้เอาชนะมาเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนในสังคมระบบ
การศึกษาทุกระดับในระบบแท้ราคาต่อรองต้องแข่งขันคนไทยมีค่านิยมเชื่อว่าต้องชนะไม่ชนะก็คือแพ้ซึ่งเป็น
พื้นฐานของสังคมไทยมาโดยตลอดวิธีการสอนเด็กต้องเก่งคนเดียวในทุกเรื่องการแก้ปัญหาไม่ครบวงจรแก้จุด
หนึ่งอีกปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นไม่เคยมองเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวและไม่ได้สร้างรากฐานใหม่ที่รองรับสังคมรุ่น
ใหม่ที่จะมีต่อไป
3) แนวความคิดที่ต่างกันในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยมีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งสี แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่าย มีความคิดที่ไม่ตรงกัน ต่างฝ่าย ต่างมีความคิดที่จะป้องกัน
ผลประโยชน์ของประเทศที่ไม่ตรงกัน ผู้มีอํานาจในประเทศเลือกที่จะให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งได้รับผลประโยชน์
ซึ่งทําให้ คนอีกกลุ่ม หนึ่ง กลายเป็ นผู้เสี ยประโยชน์ จึงทําให้นําไปสู่ความขั ดแย้ง และเกิดการชุมนุม ทาง
การเมืองเกิดขึ้น โดยเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ผู้ที่ตนเองรัก หรือพวกของตนเองเท่านั้น ที่สมควรจะ
ได้รับ ตํ าแหน่ งผู้ นํ าของประเทศ ซึ่งกลายเป็ น วัฒ นธรรมทางการเมื องของนั ก การเมื อ งความขั ดแย้งด้ าน
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนําไปสู่การชุมนุมขัดแย้งกัน เมื่อเกิดการของเมื่อ
เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ต้องเอาแพ้เอาชนะกัน โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมือง คนที่เข้าสู่ที่อํานาจ
ต้องชนะ นั่นคือ การเลือกตั้งและตีความว่าประชาธิปไตยว่า ต้องชนะการเลือกตั้งเท่านั้น จึงจะมีอํานาจใน
การปกครองและปกป้องผลประโยชน์ประเทศได้
4) การขาดการปลูกฝังแนวคิดการพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง สังคมไทยไม่เคยมีการสอน
เรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้ง ตามหลักการที่ถูกต้องแล้ว เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น คู่กรณีต้องมาคุย
กั น แนวทางสํ า คั ญ เวลามี ปั ญ หาเราต้ อ งพู ด คุ ย กั น (we have problem we have to talk) แต่ สํ า หรั บ
ประเทศไทยแล้ว ไม่มีการนําแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการทางเลือกอื่น เช่นระบบการไกล่
เกลี่ยของชุมชนวัฒนธรรม ไกล่เกลี่ยแบบดั้งเดิม มาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่ใช้ระบบกระบวนการ
ยุติธรรมแบบชาวตะวันตก เมื่อมีปัญหากันเกิดขึ้น ก็จะนําเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่มี

30

ประโยชน์ ต่อกระบวนการสมานฉั น ท์ ในสังคมไทย แม้ว่าจะมี เวที จํานวนมากที่ จั ดขึ้น แต่ มั กจะเป็ น การ
ปรองดองข้างเดียว และมีเฉพาะคนที่สนับสนุนตนเองเข้ามาร่วม แต่ไม่สนับสนุนให้มีความคิดเห็นแตกต่างเข้า
มาร่วมพูดคุย
5) ข่ าวสาร ข้อ มู ล ผ่ านสื่อ เทคโนโลยี ต่างๆ ที่ เผยแพร่ไปได้ อย่างรวดเร็วและขาดกระบวนการ
กลั่นกรอง การสื่อสารที่รวดเร็ว ทั้งสื่อทางโทรทัศน์ สื่อทางโซเชียลมีเดีย ทําให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปถึงคน
ต่างจังหวัดให้เห็นถึงภาพและสิ่งต่าง ๆ ที่ในท้องถิ่นตนเองไม่มี ทําให้คนในชนบทรู้สึกว่าโอกาสของตนเอง
หายไป จึงทําให้รู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่มีโอกาสอย่างคนอื่น รวมถึงลักษณะของคนไทยมีความเชื่อสิ่งใด ก็จะ
เชื่อในสิ่งนั้นยังฝังลึก การใช้โฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทําให้ความรู้สึกของคนมีความเชื่อเกี่ยวกับ
ความคิดทางการเมือง เกิดเข้าสู่สงครามการข่าว เพื่อแย่งชิงประชาชน เพื่อชักชวนมาเป็นพวกของตนเอง
6) กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ไม่ เป็ น ธรรมและไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมไทยที่ เปลี่ ย นแปลงไป
สังคมไทยมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย การเลือกปฏิบัติสองมาตรฐาน นอกจากนี้กฎหมายบางส่วนก็ล้าสมัย
ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของสังคมในระบอบประชาธิปไตย แต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ทําอย่างไร ทุกคนใน
สังคมไทยจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ท่ามกลางความขัดแย้งและได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรมโดยทั่วถึง การมองเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมแล้วเกิดการแย่งชิง เพื่อให้เกิดโอกาสนั้นเป็นจริง
การไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทางกฎหมาย (Unfair treatment) และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในกระบวนการยุติธรรม (inaccessibility to justice process and system)
2.3.4 สรุปรูปแบบของความขัดแย้งในสังคมไทย
1) ความขัดแย้งในมิติด้านการเมือง เกิดจากการแย่งชิงอํานาจทางการเมืองกลุ่มต่างๆต้องการแย่งชิง
อํานาจเพื่อเอาอํานาจไปใช้ไม่ว่าเป็นการช่วงชิงเพื่อผลประโยชน์ ผู้มีอํานาจรัฐก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
ปลูกฝังทัศนคติค่านิยม อุดมการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยตามแนวคิดของตนเอง ลักษณะของการขัดแย้งจะมี
ตัวแทนของกลุ่มบุคคลเช่นกลุ่มรากหญ้า กลุ่มชนชั้นกลาง กลุ่มผู้มีฐานะ ความรู้สึกของคนจํานวนหนึ่งที่บอก
ว่าไม่ได้รับความเท่าเทียมทางการเมือง ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าไปตรงกันข้ามใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม ใช้เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ต นเองปั ญ หาทางการเมื อ ง ลั ก ษณะของเสี ย งข้ า งมาก เป็ น ระบอบเผด็ จ การ
ประชาธิปไตย โดยเกิดนโยบายประชานิยม เกิดภาวะของการแยกขั้วทางความคิดทางการเมือง นํามาซึ่ง
ความขัดแย้งและกลายเป็นความขัดแย้งที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การทําธุรกิจการเมืองจึงทําให้การเมืองไทย
เป็นเรื่องการลงทุน การสร้างความหวาดระแวง กระบวนการเลือกตั้งที่ขาดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนขั้ว
อํานาจการใช้ฐานเสียงของประชาชนมาเป็นพวก โดยที่ไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ส่วนใหญ่ความต้องการ
อํานาจ ทําให้แต่ละฝ่ายต่างพยายามรักษาอํานาจ มีมุมที่ขัดแย้งกันในแต่ละพรรคการเมือง การให้ได้มาซึ่ง
อํานาจ และต้องการเสียงข้างมากในสภาในการคุมนโยบายและรักษาตําแหน่งเอาไว้ได้ จึงใช้นโยบายต่างๆ
เพื่อดึงดูดใจประชาชนที่มีสิท ธิ์ในการออกเสียงในขณะที่คนในชนบทห่างไกลไม่ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของเขามากเท่าที่ควร ในอดีตที่ผ่านมาการเกิดการคอรัปชั่นเชิงนโยบายการไม่ยึดมั่นกระบวนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย แต่แก้ปัญหาโดยการใช้อํานาจ ใช้การครอบงํา ดังนั้น
ปัญหาความขัดแย้งเชิงการเมืองจึงมีมิติความขัดแย้งของสังคมวัฒนธรรมและความขัดแย้งส่วนบุคคลร่วมด้วย
2) ความขั ด แย้ งใน 3 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ เป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นละเอี ย ดอ่ อ นและมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์การปกครองในพื้นที่ เชื้อชาติ ศาสนา และ
ความเป็นธรรมในการเมืองการปกครอง รวมทั้งประเด็นอาชญากรรม หรือธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ ในเขต
พื้นที่ชายแดน ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่ 5 ที่
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มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ภาคใต้ การปกครองประเทศไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่มีนโยบายรัฐ
นิยม คือนิยมรัฐส่วนกลาง และมีนโยบายไปครอบโดยไม่เข้าใจวิถีและลักษณะเฉพาะของความเป็นชาติพันธุ
อันนําไปสู่กระบวนการต่อสู้และเรียกร้องจนถึงปัจจุบัน ปัญหาด้านการเคารพอัตลักษณ์ ปัญหาการต้องการ
อํานาจ การปกครองโดยอิสระ โดยคํานึงถึงลักษณะพิเศษทางอัตลักษณ์ชาติพันธ์ ปัญหาความสัมพันธ์ของ
คนรัฐกลาง การใช้อํานาจที่ควบคุมหลักโดยกองกําลังทหาร ระบบทหารที่ขาดความรู้และความเข้าใจบริบท
และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ การบริหารงานที่ล้มเหลวของภาครัฐที่ไม่ได้ส่งเสริมระบอบการปกครองอย่างสงบ
สุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ ศาสนา ที่มีความแตกต่างกันการปกครองของรัฐ
ที่มาจากความเป็นความอวิชชาและอคติ นําไปสู่ความอยุติธรรม เป็นหัวใจหลักที่ทําให้เกิดปัญหาชายแดน
ภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ การสนับสนุนจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง
การสร้างสถานการณ์ของคนบางกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และงบประมาณ ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้
มีอิทธิพลในท้องที่ ปัญหาค้าของเถื่อนผลประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน และในต่างประเทศด้วยและปัญหาคนพุทธมีความเป็นอยู่ลําบากมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ความขัดแย้งในมิติทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ มาจากกระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุน
นิยมหรือเกิดภาวะทุนนิยมเสรีเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนและ
กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นประชาชนในชนบท เกิดการขยายตัวทางการเมืองเข้าสู่พื้นที่ชานเมือง ซึ่งยังมีความเป็นอยู่
แบบชนบท ช่องว่างทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ความไม่ยุติธรรมในสังคม เกิดการแย่งชิง
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ เกิ ด ช่ อ งว่ างทางเศรษฐกิ จ กลุ่ ม นายทุ น ที่ ต้ อ งการผู ก ขาด และเป็ น เจ้ า ของ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ความเหลื่ อมล้ํ าทางเศรษฐกิ จและสังคมระหว่างกลุ่ม ชุมชนเกษตรกรกับชุ ม ชนทาง
เศรษฐกิจ เป็นเรื่องของกลุ่มทุนในประเทศที่พยายามผูกขาดในหลายอย่าง รวมกับการมีทุนจากต่างชาติเข้ามา
เพิ่มขึ้น และรัฐมักจะเข้าข้างทุนต่างชาติ เน้นที่การลงทุนโดยไม่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชุมชน
รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและมีผลกระทบต่อชุมชน
4) ความขัดแย้งในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดจากทัศนคติที่แตกต่างกัน มีการตั้งกลุ่มความตาม
ความเชื่อของตนเอง และต่างคนต่างมองว่าเป็นศัตรูต่อกัน ใครที่มีมุมมองไม่ตรงกัน แสดงว่าเป็นศัตรูกัน
ความเหลื่อมล้ําในสังคมที่ขยายวงกว้างไปมาก การติดยึดกับค่านิยมในระบบอุปถัมภ์ ประกอบกับสภาพสังคม
และสภาพปัญหาด้านต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น ทําให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ
อย่ างรุน แรงมากขึ้ น ความเหลื่อมล้ํ าทางสั งคมแบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ชนชั้น บน หรือกลุ่ ม ธุรกิจ กลุ่ ม
ระดับกลางซึ่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ และกลุ่มระดับล่างคือกลุ่มรากหญ้า ความเปลี่ยนแปลงของสื่อทาง
สังคม มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงสูง ส่งผลให้เกิดการสร้างกระแสการโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างความ
แตกแยกของคนในสังคมได้อย่างรวดเร็ว โดยขาดการกลั่นกรองข้อมูลที่ถูกต้อง
5) ความขัดแย้งในมิติภูมิภาคอาเซียนและประเทศลุ่มน้ําโขง เนื่องจากประเทศไทยจะต้องเปิดการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ แต่ในขณะนี้กลุ่มประเทศอาเซียนยังคงขาดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
เนื่องจากความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรม และการยึดเอาอดีตในประวัติศาสตร์มาเป็นแนวทางในการมอง
ประเทศต่าง ๆ ความขัดแย้งด้านการลงทุนที่ประเทศไทยไปลงทุนในประเทศอาเซียน ปัญหาเรื่องชาติพันธ์
การอพยพย้ายถิ่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ความคิดว่าอาเซียนมีเพียงมิติเดียว คือมิติทางเศรษฐกิจ แต่ละทิ้ง
ความสําคัญของมิติทางสังคมสิทธิมนุษยชนและการเมืองซึ่งมีผลกระทบต่อมิติทางเศรษฐกิจ
6) ความขัดแย้งในมิติอื่นได้แก่ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง (Structural Conflict)เป็นความขัดแย้งที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องอํานาจ การใช้อํานาจ และการกระจายอํานาจ การแย่งชิงอํานาจ การบังคับใช้กฎหมาย
การแบ่งชนชั้นในสังคมและความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest conflict) เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการ
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แย่งชิงผลประโยชน์ในสิ่งที่มีหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ ความขัดแย้งด้านประชากรศาสตร์คือการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว เกิดมุมมองในการทํางาน ค่านิยมต่าง ๆ ขัดแย้งกันในกลุ่มประชากรวัยต่าง ๆ
ความเหลื่ อ มล้ํ า ในความรู้ ด้ า นกฎหมายที่ ช าวบ้ า นไม่ รู้ ก ฎหมายจะตกเป็ น เหยื่ อ ของผู้ รู้ ก ฎหมาย พวก
นักการเมืองต่างๆ ความขัดแย้งด้านสาธารณสุขที่เกิดจากความรุนแรงระหว่างแพทย์กับคนไข้ คนไข้และญาติ
คนไข้มีความคาดหวังสูงในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค รวมทั้งความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวระหว่างคนรุ่น
ที่ก่อตั้งและทายาทในรุ่นต่อมาที่มีวิธีการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างๆ
2.3.5วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง
1) มาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับสากล
องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ในการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติตามที่ระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ 2 ประการคือ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการแก้ไขข้อพิพาท
โดยสันติวิธีและหมวดที่ 7 ว่าด้วยการดําเนินการเพื่อระงับภัยคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือ
การกระทําในลักษณะรุกรานซึ่งถือเป็นมาตรการการใช้กําลังเพื่อให้เกิดสันติภาพ (peace enforcement)
และตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็นรูปแบบของการขัดแย้งได้เปลี่ยนไป ด้วยสาเหตุของความขัดแย้งไม่ได้จํากัด
เฉพาะระหว่างรัฐต่อรัฐ แต่บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นจากปัญ หาภายในประเทศ อาทิ ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ
ศาสนา การละเมิดสิทธิมนุษยชน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
และความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้ านโดยตรง อาทิ ปัญ หาผู้อพยพ เป็นต้น อย่างไรก็ดีจุดแข็งของการ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพคือความเป็นสากล (universality) และการได้รับความยอมรับทางการเมือง จากทุก
ฝ่ายของประเทศที่เกี่ยวข้อง (political acceptance) การไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและการไม่ใช้กําลัง ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าบทบาทที่เหมาะสมของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ คือการเป็นกําลังป้องปราม (deterrent
force) มากกว่ากองกําลังสู้รบ และเมื่อปี พ.ศ. 2546 สหประชาชาติกําหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคมของทุกปี
เป็น “วันสากลแห่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ” (International Day of United Nations
Peacekeepers) เพื่ อ รํ าลึ ก ถึ งเจ้ า หน้ า ที่ ท หาร ตํ า รวจและพลเรือ นที่ อุ ทิ ศ ตน รวมทั้ งเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่
เจ้าหน้าที่ที่พลีชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ในภารกิจรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติ เพื่อธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง บรรเทาความทุกข์ยาก
ของผู้อื่น ร่วมสร้างสันติภาพและความสงบสุขในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก และในระดับภูมิภาคอาเซียน ความ
ร่วมมือด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอาเซียนในการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทโดยสันติโดยดําเนินการในกรอบการ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum – ARF) และการประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย นกั บ รั ฐ มนตรี ก ลาโหมประเทศคู่ เจรจาอาเซี ย น
(ASEAN Defense Ministers’ Meeting-Plus หรื อ ADMM - Plus) ซึ่ ง ไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น และมี
บทบาทที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
2) มาตรการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย
นโยบายหลั ก ในการส่ ง เสริ ม ความสมานฉั น ท์ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อให้การส่งเสริมความสมานฉันท์
และป้องกันความขัดแย้งที่จะนําไปสู่ความรุนแรงตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินการใด ๆ ที่นําไปสู่การป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ทั้งใน
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ระดับบุคคล และที่สืบเนื่องจากกฎหมาย และนโยบายสาธารณะโดยรวมถึงการส่งเสริมแนวทางในการป้องกัน
แก้ไข และจัดการกับปัญหาข้อพิพาท และความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก และการสร้างสันติวัฒนธรรม ทําให้เกิดขึ้นภายใต้หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมสันติ
วิธี และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่ งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “คสส.” ประกอบด้ วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธรรม ปลั ด กระทรวงแรงงาน ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
เลขาธิการสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ ผู้ อํ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายใน ผู้ บั ญ ชาการตํ ารวจแห่ งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายกสภาทนายความ และ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คน ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีบทบาทและมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกัน
แก้ไขและจัดการกับปัญ หาความขัดแย้งและข้อพิพาทโดยสันติวิธี การสร้างความสมานฉันท์กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือ ก ความยุ ติ ธรรมเชิงสมานฉัน ท์ การประชาเสวนาและธรรมาภิ บ าลเป็ น กรรมการ ให้
เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทย เช่น คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติใน
ปี พ.ศ. 2553 และได้จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ในระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.
2555 ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึง 2558 ผู้บริหารภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการปรองดองสมานฉันท์โดย
มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการในการดํ าเนิ น งานดั งกล่ าวอาทิ ค ณะกรรมการศึ ก ษาแนวทางการสร้างความ
ปรองดอง ศู น ย์ ป รองดองและการสร้างสมานฉั น ท์ ข องคณะกรรมการรัก ษาความสงบแห่ งชาติ แ ละ อนุ
กรรมาธิการปฏิรูปกลไกลการเปลี่ยนแปลงการปกครองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเป็น
ต้น
2.3.6 สรุปการศึกษาแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในต่างประเทศ
2.3.6.1 สรุปการศึกษาสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
จากเอกสารงานวิจัยฉบั บสมบูรณ์ เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความ
ขัดแย้งของสังคมไทย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปศึกษาการสมานฉันท์ ใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และสามารถสรุปประเด็นศึกษาที่สําคัญ 3 ประเด็นคือ กระบวนการยุติธรรมใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แนวทางการดําเนินงานเพื่อความสมานฉันท์และแนวทางการตรวจประเทศเกาหลี
(การรวมประเทศเกาหลี เหนื อ และเกาหลี ใต้ ) โดยการดํ าเนิ น งานในวิธี ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม (Focus group
discussions) ในหน่วยงานต่อหน่วยงานคือ สถาบันอาชญาวิทยาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean
institute of criminology) และ KDI school of public and management การสั ม ภาษณ์ ค นไทยที่
สมรสกับชาวเกาหลีใต้ และได้สัญชาติเกาหลีโดยได้ใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 20 ปีขึ้นไป รวมทั้ง
การวิ จั ย ภาคสนามบริ เวณชายแดนระหว่ า งประเทศเกาหลี เหนื อ และเกาหลี ใ ต้ ที่ เรี ย กว่ า Korea der
militarized zone : DMZ ซึ่งเป็นบริเวณชายแดนที่เป็นเขตปลอดทหารของทั้งสองประเทศบริเวณเส้นขนานที่
38 หรือเส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ ซึ่งตั้งขึ้นหลังจากสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงที่เป็นดินแดนกันชน (buffer
zone) ระหว่างประเทศเกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) และเกาหลีใต้ (สาธารณรัฐ
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เกาหลี) มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นเส้นเขตแดนเกาหลีเหนือ (the northern limit
line :NLL) และเส้นเขตแดนเกาหลีใต้ (the southern limit line :SLL) ในระหว่างเส้นเขตแดนดังกล่าวเป็น
พื้นที่ที่อยู่ของสัตว์ป่าสัตว์สงวนที่หายากหรือสัตว์บางชนิดที่สูญ พันธุ์ไปแล้ว นอกจากนั้นใกล้กันกับบริเวณ
ดังกล่าวยังประกอบด้วยหมู่บ้าน ปันมุนจอม ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าบริเวณความร่วมมือ (joint security
area : JSA) เป็นความร่วมมือเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศเกาหลี (Korea solidarity) อย่างไรก็ตาม
หากมองจากชายแดนเกาหลีใต้ไปยังเกาหลีเหนือจะได้เห็นเมืองที่ทางเกาหลีเหนือสร้างขึ้นดูสวยงามและมี
ความเจริญ มีหอ กระจายเสียงแต่ผู้คนในเกาหลีใต้กล่าวว่าตึกเรานั้นไม่ได้มีคนอาศัยอยู่แต่เป็นการสร้างให้เห็น
ถึงความเจริญในเกาหลีเหนือซึ่งแท้จริงแล้วประชาชนจํานวนไม้จะมีฐานะยากจนอยู่มาก
2.3.6.2 สรุป การอภิ ป รายกลุ่ ม ที่ ส ถาบั น อาชญาวิ ท ยาประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี (The Korean
institute of criminology )
สถาบันอาชีวะวิทยาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางด้าน
อาชญาวิทยาแห่งชาติแห่งเดียวของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทําการวิจัยอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์
สถิติอาชญากรรมของประเทศ การควบคุมอาชญากรรม นโยบายที่ทันสมัยในด้านอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรม องค์ ก รที่ มี ความรุน แรง (Organized violent crime) อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (cybercrime) และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (economic crime) โดยการเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านการจัดการ
ประชุ ม ทางวิ ช าการ การจั ด สั ม มนา การจั ด พิ ม พ์ เอกสารและวารสาร การบริก ารห้ อ งสมุ ด ทางเว็ บ ไซต์
นอกจากนั้ น สถาบั น อาชญาวิท ยา ยังไม่มี ค วามร่วมมื อกับ หน่ วยงานที่ สําคั ญ ด้านอาชญาวิท ยาเช่ น the
United Nation on Drugs and Crime (UNODC) แ ล ะ The United Nations Crime preventation
and Criminal Justice Program Network Institutes (UNPNI) รวมทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ และใน
อนาคต จะได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Institute
of Justice : TIJ)
2.3.6.3การเปรียบเทียบสถานการณ์และแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในต่างประเทศ
จากข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องรูปแบบ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้ง
ของสังคมไทย โดย มีการดําเนินการวิจัย ด้วยการเดินทางไปศึกษาแนวคิดและนโยบายในการดําเนินงานสร้าง
ความสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว) ซึ่ง
สามารถนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นสําคัญในแต่ละประเทศกับการบูรณาการแนวคิด มาใช้
ดําเนินงานสร้างความสมานฉันท์ในประเทศไทยดังนี้
1)การดําเนินงานสร้างความสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สามารถนําประเด็นที่สําคัญมา
วิเคราะห์ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศเกาหลีใต้ที่มีความขัดแย้งในช่วงศตวรรษที่
20 มีเหตุการณ์สําคัญเช่น เหตุการณ์สลายการชุมนุมของนักศึกษา ในวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 1980 ที่เรียกว่า
การเรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองกวางจู โดยการชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ของรัฐบาลในขณะนั้น โดย
รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยรบพิเศษที่ฝึกฝนสําหรับการสงคราม เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา และเข้า
ทําร้ายประชาชนตามท้องถนน โดยไม่ได้แยกแยะว่าเป็นผู้ชุมนุมหรือไม่ เป็นเหตุให้เกิดการปะทะ ขยายลุกลาม
ไปทั่วเมือง และมีประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีมากกว่า 1 แสนคน และเพิ่มจํานวน เป็นอีก
มากกว่า 2 แสนคนในช่วงกลางคืนของวันเดียวกัน (Kasiaficas , 2006; Yi-LiLee, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานเขียนบทความของ ดร.ศติธร ธนาโชติ นักวิชาการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวเอาไว้
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ในงานเขียนเรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติกรณีศึกษาเกาหลีใต้ กล่าวว่าประวัติศาสตร์การเมืองของ
เกาหลี ใต้ ในช่ วงปลาย ศตวรรษที่ 20 โดยในช่ วงต้ น ทศวรรษที่ 1990 ภายใต้ การบริห ารงานของรัฐ บาล
พลเรือน รูปแบบคดีความที่เกี่ยวข้อง กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองได้
ถูกเปิดเผยออกมา และเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างความปรองดอง การชําระสะสางเพื่อค้นหาความจริง การยก
ย่องและคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตย กรอบคิดในการ
สร้างความปรองดองก็คือ เมื่อประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาก
ขึ้น กระบวนการที่เรียกว่า “ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน” ได้ถูกริเริ่มและกลายเป็นประเด็นสําคัญ ทั้ง
ในทางการเมืองและในเชิงกฎหมาย ในกรณีความขัดแย้งทางการเมืองในเกาหลีใต้
การบริหารความขัดแย้งของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่สามารถนํามาบูรณาการใช้ในประเทศไทยได้
ประกอบด้วย 4 ค่านิยมที่สําคัญคือ การสร้างสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนกรอบแบบละมุนละม่อม การใช้กําลัง
ผลักดัน และการผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนั้นการบริหารความขัดแย้งในประเทศเกาหลี จึงไม่สามารถ
แก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิธีก ารเดี ย วในระยะเวลาอั น สั้ น แต่ เป็ น วิธีก ารที่ ต้ อ งใช้ ก ระบวนการที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่เรียกว่า dynamic collectivism
กฎหมายอาญาในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีพื้นฐานมาจากการพิจารณาการกระทําความผิดและ
การลงโทษในฐานะการชดใช้ทดแทนเพื่อแทนการกระทําความผิดและป้องปราม และการปรับปรุงพฤติกรรม
ของผู้กระทําผิดให้ดีขึ้น กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศมีความชัดเจนในการยืนยันเกียรติยศและเสรีภาพของ
บุคคลในฐานะสิทธิความเป็นพลเมืองโดยรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1948 ได้บรรจุแนวทางของกฎหมายอาญาเอาไว้
จํานวนมาก นอกจากนั้นการไกล่เกลี่ยในคดีอาญานับเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่รวมถึงการนํา
คดีอาญาต่างๆเข้าสู่กระบวนการของรัฐเพื่อให้ผลการดําเนินงานสามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่ทําให้
เกิดความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาในคดีอาญา กระบวนการไกล่เกลี่ยนี้แตกต่างจากกระบวนการดําเนินคดีอาญา
แบบดั้งเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้อํานาจอย่างเต็มที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีบุคคลที่สามารถ
ถ่วงดุลอํานาจ ในกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นบุคคลที่ศาลจะได้ทําการไกล่เกลี่ยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีและอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการประนีประนอมด้วย
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ยังไม่คํานึงถึงความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมเป็นหลัก รวมถึงการ
ดําเนินนโยบายด้านสวัสดิการ สําหรับประชาชนทุกคนเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ทําให้เกิด
ความเสมอภาคในสังคม มีการกระจายความเจริญ ไปสู่ทุกภูมิภาคมีความเข้าใจกันระหว่างช่วงวัยที่ต่างกัน
และนโยบายเพื่อความก้าวหน้า
ความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี
พ.ศ. 2453 เมื่ อญี่ ปุ่นซึ่งเป็นกองกําลังของเกาหลีในขณะนั้นแพ้ สงครามทํ าให้เกาหลีเหนือถูกยึดครองโดย
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ขณะที่เกาหลีใต้ถูกทูตสหรัฐเข้ามายึดครองโดยมีเส้นแบ่ งทั้งสองประเทศที่
เรียกว่าเส้นขนานที่ 38 ที่มีระยะทาง 4 กิโลเมตรเป็นเส้นแบ่งเขตแดนบริเวณชายแดนระหว่างประเทศเกาหลี
เหนือและเกาหลีใต้ เป็นบริเวณชายแดนที่เป็นเขตปลอดทหารของทั้งสองประเทศบริเวณเส้นขนานที่ 38 หรือ
เส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ ซึ่งตั้งขึ้นหลังจากสงครามเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงที่เป็นดินแดนกันชนระหว่าง
ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร
หน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่มีอํานาจโดยตรงในเรื่องการรวมชาติกระทรวงเพื่อการรวมชาติเริ่มมา
จากคณะกรรมการเพื่อการรวมชาติสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีปาร์คจุงฮี ต่อมากระทรวงได้ดําเนินบทบาท
สําคัญ ในการส่งเสริมการเจรจาเกาหลีแลกเปลี่ยนความร่วมมือกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญ เกาหลีใต้ที่ว่าให้การ
ดําเนินงานเพื่อการรวมชาติเกาหลีเป็นไปอย่างสันติซึ่งหากเกาหลีรวมชาติเป็นประเทศเดียวได้ก็จะนําสันติและ
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ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกรวมทั้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
ประเทศเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือมีความพยายามร่วมกันในการที่จะหาสันติภาพ โดยได้มีการหารือ
ระหว่ าง 2 ฝ่าย ในปี ค.ศ. 1971 นํ ามาสู่ข้ อ ตกลงในหลั กการ 3 ข้ อ คื อ อิ ส รภาพ สั น ติ ภ าพ และความ
สมานฉันท์แห่งชาติ หรือเป็นข้อตกลงฉบับแรกภายหลังที่มีการแยกประเทศ ได้เกิดการสานเสวนาร่วมกัน มี
นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเกาหลีเหนือ แนวทางเชื่อมทางรถไฟ และเส้นทางเดินเรือจากกรุงโซล
เกาหลีใต้ไปยังกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือและทวีปยุโรป เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในการเปิดสํานักการ
ร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศขึ้น เป็นความร่วมมือในการสํารวจการลงทุนทางอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า
Joint of oversea industrial complex by south north Korea และในปี 2007 ได้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้นําของสองประเทศที่เรียกว่า inter Korea submit meeting นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาว
เกาหลีและชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสในการเขียนคําแสดงความหวังในการรวมประเทศทั้งสองประเทศเข้า
ด้ ว ยกั น ในห้ อ ง unification wishing room ตี ก ลองเพื่ อ รวมเป็ น หนึ่ ง รวมทั้ ง การสร้ า งเขตดิ น แดง
อุตสาหกรรมเกซอง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศมีแรงงานจากประเทศเกาหลีเหนือทํางานใน
บริษัทใหญ่ของเกาหลีใต้จํานวนมาก
ประเทศเกาหลีทั้ง 2 ประเทศมีแนวคิดที่สําคัญว่า การรวมชาติไม่ได้หมายถึงการย้อนกลับไปในอดีต
ก่อนที่จะมีการแยกประเทศแต่หมายถึงการปรับเปลี่ยนเข้าสู่รูปลักษณ์ใหม่และการเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้า
ไหมการร่วมชาติจะก่อให้ เกิดความปรองดองที่เกิดเสรีภาพทางการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและจิต
วิญญาณที่เต็มศักยภาพโดยตั้งอยู่บนฐานของเสรีประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
ตัวอย่างการดําเนินงานสร้างความสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีสามารถนําแนวคิดที่สําคัญ
มาบูรณาการเพื่อสร้างรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นในกรณีที่มี
การสร้างหลักการสําคัญในการปรองดองสมานฉันท์ที่ครอบคลุมการสร้างความยุติธรรมกับทุกสายที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในการใช้ความรุนแรง ทางการดําเนินคดีกับผู้นํารัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ความรุนแรงและ
ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในการลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เสียหาย มี ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ร่วมทางค้นหาความจริงเพื่อนํ าไปสู่กระบวนการชําระสะสางความ
ผิดพลาดที่รัฐเป็นผู้กระทําในอดีต ร่วมกับการสร้างค่านิยมที่สําคัญของคนในชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้ใช้
ระยะเวลาอันสั้นหรือใช้อํานาจบังคับในการแก้ปัญหา แต่เป็นการทําให้สภาพความขัดแย้งมีการคลี่คลายลง
และเกิดความสมานฉันท์ได้ในที่สุด
สําหรับประเทศไทยแม้ว่าประเทศไทยจะมีการนําวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหลายวิธีมาใช้เจรจา
การใช้กฎหมาย และคนกลางที่พยายามเป็นผู้ไกล่เกลี่ย แต่กลับไม่สําเร็จแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ วิธีการใน
การจัดการความขัดแย้งที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะพฤติกรรมเป็นรูปแบบการพัฒนาการของฝ่ายต่างๆ ส่วน
รูปแบบของการประนีประนอม ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้ จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและขยายตัวลุกลาม
การตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ฝ่ายรัฐ ได้ชัยชนะในการจัดการความขัดแย้งนั้น ไม่เคยทําได้อย่างประสบความสําเร็จ
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีใครเป็นฝ่ายใดที่สามารถเข้ามาดําเนินการจัดการความขัดแย้งให้เกิดผลสําเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อมูลจากรายงานวิจัยของ พิชญา สุกใส (2553)
2.3.6.4 การดําเนินงานสร้างความสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สามารถนําประเด็นที่สําคัญ มาวิเคราะห์ได้จากการศึกษาระบบการมีส่วนร่วม และการสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน ได้ว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป. ลาวนั้นได้รับการสถาปนา
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อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1975 โดยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี ค.ศ. 1991 การปกครอง
ประเทศอยู่ภายใต้การนําของพรรคการเมืองพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ปัจจุบัน สปป. ลาว มี
ประชากรกว่า 5 ล้านคน ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆจํานวน 49 ชนเผ่า ที่ตั้งการพัฒนาของประเทศ ที่ปรากฏใน
นโยบายของรัฐบาลคือ “การพั ฒ นาประเทศให้ มั่งคั่ง เข็มแข็ง ประชาชนมีค วามสุ ข สังคมมีความสามั ค คี
ปรองดอง มีความเป็นประชาธิปไตยที่ยุติธรรมและอารยธรรม” โดยการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะมุ่งที่จะ
พัฒนา สปป. ลาว ให้เป็น “รัฐแห่งกฎหมาย” แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยการวางรากฐานทางการเมืองให้
มั่นคง การพัฒนาชนบทอย่างรอบด้าน และการพัฒนางานยุติธรรมรักษาให้สัมพันธ์กับการวางรากฐานทาง
การเมืองของประเทศ
ระบบงานยุติธรรมรากฐานของ สปป. ลาว ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม ที่มีลักษณะ
ส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน สามารถทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ดีขึ้น
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และรับรู้สิทธิของตนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดประชาชนใน
ชุมชนจะได้รับทราบข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์หรือ จะได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 95 ของประชาชนในชุมชน ทําให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองกัน คนในชุมชนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด ค้าของเถื่อน โสเภณี และการลักทรัพย์ และนอกจากนี้ ชุมชน ยังสามารถทําหน้าที่ในการป้องกันและ
แก้ไขข้อขัดแย้งภายในชุมชนได้ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารชุมชนโดยยึดตัวบท
กฎหมายเป็นหลักและไม่มีสมาชิกในชุมชนที่ถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี
การดําเนินงานสร้างความสมานฉันท์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการ
ดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมชุมชนหรือกระบวนการยุติธรรมรักขามาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างสมานฉันท์ของประชาชนในประเทศ ที่แม้ว่า สปป. ลาว จะประกอบด้วยคนหลายชนเผ่า แต่สามารถ
สร้างความสงบสุ ข ในชุม ชนได้ ด้วยการใช้กระบวนการยุติธรรมหลักฐานที่ ป ระกอบไปด้วยการรณรงค์ ให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนัก เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การป้องกัน
และแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการทางกฎหมายได้โดยง่าย สิ่งสําคัญที่เน้น คือการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชนของ
ประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สําคัญในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความรู้
สามารถป้องกัน และแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการสร้างความสมานฉันท์โดยชุมชนของไทยที่ดําเนินงานอยู่และมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมรากฐานของ สปป. ลาว ที่มีผลเป็นรูปธรรมคือโครงการบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ที่มีการ
พัฒนาประชาชนให้มีความเข้มแข็งอย่างครบวงจร คือ การพัฒนาและการสร้างความสงบสุขของประเทศที่
ยั่งยืน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้คู่คุณธรรม โดยมีหัวใจหลักหรือหลักฐานของแผ่นดิน และกําหนด
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 9 ประการคือ 1 เป็นคนดี 2 มีปัญญา 3 รายได้สมดุล 4 สุขภาพแข็งแรง 5 สิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์ 6 สังคมอบอุ่น 7 หลุดพ้นอาชญากรรม 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง เจ้าสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือชุมชน โดยมีกลยุทธ์เป็นธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี

2.4แนวทางในการจัดการความขัดแย้ง กระบวนการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และ
กระบวนการยุติธรรมของสังคมไทย
1) การศึกษาสถานการณ์และการบริหารความขัดแย้งของสังคมไทย
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จากงานวิจัยของ Roongrengsuke และ Chansuthus ได้อธิบายถึงหลักการการบริหารความ
ขัดแย้งในภาคธุรกิจของไทย พบว่า หากพิจารณาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ ความขัดแย้งในประเทศไทย ในบริบทของ
ปทัสถานทางวัฒนธรรม ความเชื่อและคุณค่า ในสังคมไทยแล้วจะพบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ
นั้นจะต้องรู้ว่าสังคมนั้น ๆ มีความเข้าใจหรือมองเรื่องความขัดแย้งอย่างไรเสียก่อนที่จะมีการกําหนดวิธีการเพื่อ
ลดความขัดแย้ง หรือบริหาร ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทของสังคมนั้นเป็นการเฉพาะ
การศึกษานี้อ้างถึงงานวิจัยและการศึกษาหลายฉบับที่พบว่า วัฒนธรรมจะเป็นปัจจัยที่สําคัญใน
การกําหนดการรับรู้ ทางเลือก และผลลัพธ์ในการจัดการหรือบริหารความขัดแย้งว่าจะออกมาเป็นเชิงบวก หรือ เชิง
ลบ Rabbie (1994) อธิบายว่า เนื่องจาก วัฒนธรรมและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีความสําคัญอย่างมากในการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม ดังนั้นในการกําหนดวิธีการ หรือหลักการในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง และการแก้ไขความ
ขัดแย้ง (conflict resolution) จะต้องพิจารณาถึงทัศนคติเชิงวัฒนธรรมและการรับรู้เป็นประเด็นในการวิเคราะห์
ความเข้าใจและ การรับรู้เกี่ ยวความขัดแย้งของสังคมไทยมีความแตกต่างไปจากตะวันตก สํ าหรับประเทศ
ตะวันตกแล้วมองเห็นความขัดแย้งเป็นธรรมชาติที่อาจส่งผลทางบวกหรือทางลบก็ได้ ในทางบวกนั้น เห็นได้ว่า
บางครั้งความขัดแย้งหากมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมจะสร้างผลิตภาพ และการทํางานที่มีคุณภาพและความ
พึงพอใจของลูกจ้าง หากไม่มีความขัดแย้งหรือการพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพื่อรักษาความกลมเกลียวที่ไม่
เป็นจริงมักจะเป็นสัญญาณของปัญหาขององค์กรที่ร้ายแรงตามมา
ในขณะที่สังคมไทย มองความขัดแย้งในเชิงลบและไม่ใช่สิ่งที่สร้างสรรค์ แม้ว่าปัจจุบันคนไทย
หลายคนจะมีการพบปะสังสรรค์กับชาวตะวันตกมากขึ้น เช่น ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ แต่
พบว่าคนไทยส่วนมากยังมองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์และนําไปสู่ความเสียหายต่อระบบสังคม ดังนั้น เห็น
ได้ว่าการที่คนไทยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแสดงถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีระยะห่างเชิงอํานาจและมีการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนที่ค่อนข้างสูง คนไทยโดยทั่วไปเชื่อว่า การรักษาไว้ซึ่งหน้าตาของตนเองและคนอื่นทําให้เกิดความ
กลมเกลียวสามัคคี การเผชิญหน้ากันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร สร้างความเสียหาย และไม่ควรกระทํา ดังนั้นความ
ขัดแย้ง แอบแฝงระหว่างระดับชั้นต่าง ๆ เป็นสิ่งปกติ และการมีความขัดแย้งที่ชัดเจนในองค์กรจะทําให้เกิดความ
เสียหาย ต่อองค์กรและพนักงาน เป็นต้น
หากวิเคราะห์ระบบสังคมไทยพบว่าในสมัยสุโขทัยสังคมไทย ก่อร่างสร้างตัวมาจากความสัมพันธ์
แนวราบ อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา ระบบของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงมาเป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง
ซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมมีลักษณะเป็น ผู้ใหญ่ – ผู้น้อย โดยจะเชื่อว่าผู้ใหญ่ทําถูกเสมอ ซึ่งผู้น้อยต้อง
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ และไม่ควรที่จะมีการท้าทายผู้ใหญ่ โดยวิธีคิดดังกล่าวยังส่งผล
ถึงปัจจุบัน
โครงสร้างความสัมพันธ์แนวดิ่งดังกล่าว ถูกผนวกรวมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่นความเชื่อทางศาสนา
พุทธ และวิญญาณที่สร้างลักษณะประจําชาติและการรับรู้ที่ยึดโยงร่วมกันในสังคมไทย พบว่าการสถาปนากษัตริย์
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยอยุธยาก่อให้เกิดแนวความคิดที่ผู้อยู่ภายใต้อํานาจกษัตริย์จะต้องเชื่อฟัง
โดยปราศจากคําถาม ในขณะที่สังคมศักดินาทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบกลุ่มชนชั้นซึ่งนํามาสู่ช่องว่าง
ทางสังคมที่ห่างมากขึ้นระหว่างชนชั้นผู้นําและชาวบ้าน อย่างไรก็ดี พบว่า ระบบศักดินาในสมัยอยุธยาก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ในรูปแบบผู้อุปถัมภ์ กับผู้รับการอุปถัมภ์ และแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้วก็
ตาม ความสัมพันธ์ของสังคมในระดับแนวดิ่ง อาทิระบบอุปถัมภ์กลายเป็นระบบความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องยาวนาน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมไทย
ระบบอุปถัมภ์ หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ คุ้มครอง ช่วยเหลือค้ําจุน บุคคลที่มี
ฐานะด้อยกว่า/ผู้น้ อย ซึ่ งผู้ น้อ ยหรือผู้รับ อุป ถัม ภ์ก็จะต้องกระทํ าการงานใด ๆ โดยไม่ส ร้างปั ญ หาให้ กับ ผู้
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อุปถัมภ์ของตน หลักการเพิ่มเติมของระบบดังกล่าว คือ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ และ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต่อเนื่องยาวนานตราบเท่าที่แต่ละฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นผู้ใหญ่ ผู้น้อยมีสิทธิ
ที่จะเลือกคู่ความสัมพันธ์ใหม่ได้เองหากความสัมพันธ์กับคู่ความสัมพันธ์เดิมไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป เราพบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นชัดเจนในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม
เมื่อพิจารณาโครงสร้างประวัติศาสตร์พบว่าข้าราชการถือเป็นกลุ่มที่มียศถาบรรดาศักดิ์ ซึ่ง
ข้าราชการ นําระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวมาใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ซึ่งเป็นวิถีทาง
ปฏิ บั ติ ที่ พ บเห็ น ได้ ชั ด เจน โดยเฉพาะการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตํ าแหน่ ง หรือ การให้ ป ระโยชน์ ต่ าง ๆ ดั งนั้ น จึ ง
กลายเป็นวิถีคิดของชั้นผู้น้อยว่าหากต้องการเลื่อนขั้นก็ต้องทําให้ นายพอใจ และต้องไม่ท้าทายต่ออํานาจของ
ผู้ใหญ่ ซึ่งวิธีคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่างานของผู้น้อยคือการทําตามคําสั่งของผู้ใหญ่และถ้าเป็นเรื่องที่
สําคัญ ผู้ใหญ่น่าจะมีข้อมูลแล้ว และหากไม่มีผู้ใหญ่ก็น่าจะถาม ดังนั้นโดยทั่วไป ถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องบอก
วิธีคิดดังกล่าวก็เกิดกับภาคเอกชนเช่นกัน ทําให้เกิดรูปแบบของผู้นําที่ต้องมีทั้งพระเดชและ
พระคุณ ที่เป็นภาวะผู้นําที่มีบทบาทในการช่วยเหลือต่างตอบแทน ที่อยู่บนฐานของระบบอุปถัมภ์ ซึ่งไม่น่า
แปลกใจที่หลายบริษัทยังใช้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย ลูกน้องในลักษณะแนวดิ่ง แม้ว่าในปัจจุบัน
มีคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้หรือเข้าถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่ทําให้ระบบดังกล่าวลดความสําคัญลงก็ตาม
หากพิจารณาระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวจากหลักกฎแห่งกรรมของศาสนาพุทธที่ขับเคลื่อน
สังคมไทยซึ่งเชื่อว่ากรรมเป็นเครื่องชี้การกระทํา ดังนั้นจึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่าเราต้องพยายามหลบหลีก
หรือประนีประนอม เพื่อไม่ให้เกิดการประพฤติที่ไม่ดี เช่น เราต้องมีความกตัญญูรู้คุณ ต้องมีความเกรงใจ และ
ใจเย็น เหล่านี้ช่วยให้เราไม่ต้องมีความขัดแย้งกับใคร
ผู้วิจัยยังได้สรุปว่า ความเป็นปัจเจกบุคคลของคนไทย เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ มี
ลักษณะเฉพาะตัว หลายคนอาจเห็นว่า คนไทยให้ความสําคัญกับเรื่องส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว แต่เมื่อวิเคราะห์
แล้วพบว่า ลักษณะของคนไทยที่รักอิสระ และพึ่งตนเอง บ่งบอกถึงความเป็นปัจเจกนิยมสูง ซึ่งคนไทยจะแบ่ง
ความเป็นตัวเอง ออกจากผู้อื่นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่า สังคมไทยพยายามกลมกลืนวัฒนธรรมของ
ตนเองกับกลุ่มชาติพันธุ์ โดยทําให้กลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวกลายเป็นไทยด้วยนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ เช่นการให้พูด
ภาษาไทย ซึ่งวิธีการจัดการสังคมของไทยมักจะเป็นไปในแนวทางแนวดิ่ง
ลักษณะที่สําคัญของคนไทยอีกประการหนึ่งคือวัฒนธรรมความเชื่อขงจื๊อ ซึ่งให้ความสําคัญ
ของการรักษาหน้าตาและความกลมกลืนในหมู่คณะ ซึ่งเป็นความเชื่อที่รับมาจากกลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้ง
รกรากในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่า ความเป็นคนนั้นมีขึ้นและนิยามโดยความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น
ความสั ม พั น ธ์ดั งกล่ าวมี ลํ าดั บ ชั้ น และการจั ด ระเบี ย บของสั งคมจะเกิ ด จากแต่ ละฝ่ ายให้ ค วามเคารพตาม
ข้อกําหนดในบทบาทความสัมพันธ์ซึ่งมุมมองดังกล่าวสามารถเข้ากับระบบอุปถัมภ์ที่ได้กล่าวไปในตอนต้นเป็น
อย่างดี แนวคิดระบบอุปถัมภ์ของไทยอาจต่างจากแนวคิดที่ให้ความสําคัญต่อระบบครอบครัวของชาวจีนที่
สําคัญคือ ชาวจีนให้ความสําคัญกับครอบครัวและอํานาจของพ่อแม่ ส่วนคนไทยแม้ว่าพ่อแม่จะมีความสําคัญ
แต่ท้ายที่สุดก็ให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อตัวเอง อีกหนึ่งแนวความคิดที่ไทยและจีนเหมือนกันคือการ
ให้ความสําคัญกับหน้าตาในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น แนวโน้มในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือปัญหายังเป็น
สิ่งสําคัญในการจัดระเบียบสังคม และการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมเกลียว อย่างไรก็ดีผลกระทบของแนวคิด
และคุณค่าดังกล่าวอาจลดน้อยลงไป เนื่องจากมีการรับเอาค่านิยมตะวันตกมาใช้
ผู้วิจัยสรุปตอนท้ายว่า กระบวนการทําให้เป็นตะวันตก เช่นการแข่งขัน และการเผชิญหน้า
ทําให้คนรุ่นใหม่มีมุมมองต่อการดําเนินชีวิตในสังคมไทยในรูปแบบใหม่ และนํามาสู่การสร้างวัฒนธรรมใหม่
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ของคนเมือง ที่ไม่เคยมีมาก่อน กล่าวคือ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คนไทยเผชิญกับปัญหามากขึ้น และกล้า
หารือแลกเปลี่ยนหาทางออก ดังนั้น การสื่อสารจึงมีลักษณะหลายทางในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป
2) การศึกษากระบวนการยุติธรรมและการบริหารความขัดแย้งในต่างประเทศ
2.1) การศึกษาทบทวนสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ครั้งหนึ่งนักวรรณกรรมรางวัลโนเบลที่ชื่อว่า Rabindranath Tagore (1861 - 1914)
ได้ ก ล่ า วถึ ง ประเทศเกาหลี ไว้ ว่ า เป็ น ดิ น แดนแห่ ง ความสงบยามรุ่ ง อรุ ณ (Land of Morning Calm) อั น
เนื่องมาจากประเทศเกาหลีมีประชากรที่มีอุปนิสัยอบอุ่น มีความเป็นมิตร การให้ความร่วมมือกับผู้อื่นและเป็น
สังคมที่มีความสามัคคี แม้กระทั่งปัจจุบันภาพลักษณ์ดังกล่าวยังคงได้รับความชื่นชมจากชาวต่างชาติและ
ประชาชนของเกาหลีเองด้วย แต่ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ในอีกแง่หนึ่งก็ได้รับการกล่าวขวัญถึงเช่นเดียวกัน
จากนักหนังสือพิมพ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อธิบายถึงภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีว่าเป็นดินแดนแห่ง
นักรบ (Land of Warriors) (1991) อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีที่มีความร่วมสมัยได้พยายาม
อธิบายคุณลักษณะของประชาชนของประเทศเกาหลีโดยทั่วไปมากกว่าที่จะพยายามอธิบายความตึงเครียดทาง
ทหารระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงดําเนินอยู่ตั้งแต่สงครามเกาหลีเป็นต้นมา จากข้อมูล
งานวิจัยด้านการสื่อสารวัฒ นธรรมของ Hofstede ในปี 1991 กล่าวถึงประเทศเกาหลีว่ามี ลักษณะที่เป็ น
ประเทศฝ่ายซ้ายจัด (Collectivist) ประเทศหนึ่งของโลก ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าประเทศเกาหลีมีอัตรา
การเจริญ เติบโตของประเทศด้านอุตสาหกรรม สังคมและการเมืองอยู่ในอัตราที่สูงภายในระยะเวลาอันสั้น
(ระดับ GNPความเจริญทางเศรษฐกิจสูงประมาณร้อยละ 8 ตั้งแต่ปี 1960 ที่มีการเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศฉบับแรกเป็นต้นมา) ประเทศเกาหลีจึงอยู่ท่ามกลางความรักความสามัคคีเพื่อชีวิตที่ดีในขณะที่ความ
เป็นอิสระและมีการแข่งขันสูงเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน จึงทําให้การแก้ไขความขัดแย้งของสังคมประเทศเกาหลีจึงมี
ความหลากหลายซับซ้อนตามไปด้วย
ภายใต้บริบทประเทศฝ่ายซ้ายการบริหารความขัดแย้งของประเทศเกาหลีประกอบด้วย 4
ค่านิยมที่สําคัญคือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อม (Context Building) 2) การใช้เกลี้ยกล่อมแบบละมุนละม่อม
(Smoothing) 3) การใช้กําลังผลักดัน (Forcing) และ 4) การผ่อนคลายความตึงเครียด (Tension releasing)
ดังนั้นการบริหารความขัดแย้งในประเทศเกาหลีจึงไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดียวในระยะเวลาอันสั้น
(Single –shot behavior) แต่เป็นวิธีการที่ต้องใช้กระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ตอดเวลา (Whole dynamic process of organization life) ที่ เ รี ย กว่ า Dynamic Collectivism (Cho,
Y.H.,1995 )
ความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมเกาหลีใต้เริ่มต้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 1980 ที่เรียกว่าการ
เรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองกวางจู โดยการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาที่รัฐบาลในขณะนั้นภายใต้การ
ปกครองของนายพลชุน ดูวาน เป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในขณะนั้น โดยรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยรบพิเศษที่ฝึกฝน
มาสําหรับการสงครามเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาและเข้าทําร้ายประชาชนตามท้องถนนโดยไม่
แยกแยะว่าเป็นผู้ชุมนุมหรือไม่ เป็นเหตุให้การปะทะกันขยายลามไปทั่วเมืองโดยมีประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม
มากขึ้ น เรื่อย ๆ จนมี มากกว่าหนึ่ งแสนคนและเพิ่ ม ขึ้น อี กเป็ น มากกว่าสองแสนคนในช่ วงกลางคื น ของวั น
เดียวกัน (Katsiaficas, 2006; Yi-LiLee, 2009) เหตุการณ์ นองเลือดที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนจํานวนหนึ่ง
รวมตัวกันเป็นกองกําลังติดอาวุธเพื่อปกป้องตนเองและชาวเมืองในช่วงแรกประชาชนสามารถ ยึดศาลากลาง
และสถานีตํารวจพร้อมทั้งขับไล่กองกําลังทหารออกจากเมืองไปได้หนังสือพิมพ์หลายฉบับในขณะนั้นมีการ
รายงานว่าประชาชนนับแสนคนที่เมืองกวางจูสามารถยึดเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จและได้ร่วมมือกันก่อตั้งสภา
ประชาชนขึ้นมาปกครองตนเอง (Jung-woom Choi, 2003; Katsiaficas, 2006) ในขณะที่รัฐบาลพยายาม
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ปกปิดข่าวและพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการเข้าปราบปรามโดยกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
การก่อจลาจลของพวกป่วนเมือง (a riot by hooligans) ที่ถูกครอบงําโดยสายลับเกาหลีเหนือและบรรดาพวก
สนับสนุนคอมมิวนิสต์ ชนวนเหตุที่สําคัญของการขัดแย้งในประเทศเกาหลีใต้นี้มาจากประเด็นสําคัญดังนี้
1) ประธานาธิบดีปักจุงฮี (Park Chung-hee) เข้าดํารงตําแหน่งและสถาปนาสาธารณรัฐที่4ที่
เรีย กว่ า ระบอบยู ซิ น (Yusin) หรือ การปกครองที่ อํ า นาจเบ็ ด เสร็ จ รวมศู น ย์ อ ยู่ ที่ ผู้ นํ ารั ฐ บาล (Autocratic
System) ประธานาธิบดีปักจุงฮีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากประชาชนทั่วไปเนื่องจากความสําเร็จของ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นและทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง
ปลายทศวรรษที่1960ถึงต้นทศวรรษที่ 1970 (In Sup Han, 2005) ในขณะเดียวกันก็ได้รับการต่อต้านมากขึ้น
เรื่ อ ย ๆ อั น เป็ น ผลมาจากการแก้ ไขรัฐ ธรรมนู ญ ในปี 1967 เพื่ อ ให้ ป ระธานาธิ บ ดี ส ามารถดํ ารงตํ าแหน่ ง
ติดต่อกันได้มากกว่าสองวาระและผลของเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจากการลดลงอย่าง
รวดเร็วของตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงการส่งออกชะลอตัวและหนี้ต่างประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น (Shorrock, 1986) รวมทั้งการใช้กําลังเข้าปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงการชุมนุมประท้วงยังได้
ขยายประเด็นและพื้นที่ความขัดแย้งออกไปจนกลายเป็นการต่อต้านระบอบยูซินทั้งระบบประชาชนที่รู้สึกถึง
ความไม่เป็นธรรมของระบอบยูซินได้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงมากขึ้นทําให้ความชอบธรรมที่จะอยู่ในอํานาจ
ของประธานาธิบดีปักจุงฮีถูก ท้าทายอย่างหนักกระทั่งในคืนวันที่26ตุลาคม1979นายคิม แจกิล (Kim Jaegyu) ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติได้กระทําการสังหารประธานาธิบดีปักจุงฮีด้วยอาวุธปืน (Waters,
1996) ถือเป็นการสิ้นสุดลงของการครองอํานาจอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบสองทศวรรษของประธานาธิบดีปัก
จุงฮี
2) การสืบทอดอํานาจของกลุ่มผู้นําทหารและการกดดันให้รัฐบาลรักษาการของนายชอยคิว
ฮา (Choi Kyu-hah) ขยายการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่มีการบังคับใช้อยู่ก่อนแล้วให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้ง
ประเทศได้สร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวางประชาชนและนักศึกษาณเมืองกวางจูจึงรวมตัวกันเดินขบวน
ต่อต้านการประกาศใช้กฎอัยการศึกและเรียกร้องให้นายพลชุนดูวาน ลาออกจากตําแหน่งการตัดสินใจใช้กําลัง
ทหารเข้าปราบปรามประชาชนของนายพลชุนดูวานทําให้มีคนเสียชีวิตหลายร้อยคนและบาดเจ็บอีกนับพันคน
(Gi-Wook Shin, 2003) แม้รัฐบาลเผด็จการทหารจะสามารถยุติการชุมนุมได้ภายใน10วันแต่การสูญเสียชีวิต
ในเหตุการณ์ครั้งนี้กลับทําให้ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ เริ่มตระหนักถึงพิษภัยของระบอบเผด็จการที่ใช้ความรุนแรง
กับประชาชน
3) การเข้ายึดกุมอํานาจของเผด็จการทหารกลุ่มใหม่ที่นําโดยนายพลชุนดูวาน ได้สร้างความ
ไม่พอใจแก่ประชาชนเกาหลีเป็นจํานวนมากในวันที่15พฤษภาคม1980 ปัญญาชนในมหาวิทยาลัยและกลุ่ม
เคลื่ อนไหวต่ าง ๆ ได้ รวมตั วกัน หลายแสนคนในกรุงโซลเพื่ อแสดงพลั งเป็ น การกดดั น ให้ น ายพลชุ น ดู วาน
ลาออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองไปสู่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในทันที (Cho Hyun - yun, 2004)
4) การจับกุมตัวนายคิมแดจุงถือเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดการลุกฮือของชาวเมืองกวางจู
เนื่องจาก นายคิมแดจุงเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเขตฮอนาม (Honam region) ที่เมืองกวาง
จู ตั้ ง อยู่ แ ละชาวกวางจู จํ า นวนมากเชื่ อ มาโดยตลอดว่ า นายคิ ม แดจุ ง น่ า จะเป็ น ผู้ ช นะในการเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีเมื่อปี 1971 แต่ต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้เพราะรัฐบาลขณะนั้นใช้อํานาจที่มีอยู่ในการโกงผลการ
เลือกตั้งการจับกุมตัวนายคิมแดจุงของรัฐบาลทหารจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเมืองกวางจู (Gi-Wook
Shin, 2003)
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5) ในที่สุดเหตุการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤษภาคม 1980 ที่
เมืองกวางจูเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกําลังของรัฐบาลและประชาชน แม้ว่าในที่สุดการต่อสู้ของ
ชาวเมืองกวางจูแม้จะไม่สามารถโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการลงได้ในทันทีแต่ก็มีส่วนอย่างมากในการลดความชอบ
ธรรมของการอยู่ในอํานาจของผู้นําเผด็จการที่เข้าดํารงตําแหน่งโดยการสังหารหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เหตุการณ์
และบทเรียนจากความเจ็บปวดของเหตุการณ์ ที่เมืองกวางจูได้กลายเป็นแรงผลักดันสําคัญ ให้ เกิดการต่อสู้
เรียกร้องทางการเมืองที่ในหมู่นักศึกษาและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยตลอดทศวรรษที่1980 เหตุการณ์
การเรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองกวางจูได้ช่วยปลุกกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นไปทั่วประเทศ
และทําให้การต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยประสบความสําเร็จได้ในที่สุด
จากงานเขี ย นบทความของ สติ ธร ธนาโชติ นั ก วิ ช าการ สํ านั ก วิ จั ย และพั ฒ นา สถาบั น
พระปกเกล้ ากล่ าวไว้ ในงานเขี ย นเรื่ อ งการสร้ างความปรอดองแห่ งชาติ : กรณี ศึ ก ษาเกาหลี ใต้ กล่ าวว่ า
ประวัติศาสตร์การเมืองของเกาหลีใต้ในช่วงปลายศตวรรษที่20ถือเป็นยุคสมัยที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
รุนแรงโดยเฉพาะภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารซึง่ ผูกขาดอํานาจการปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี 1961 ก่อนที่จะลง
จากอํานาจในช่วงต้นทศวรรษที่1990และได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญใน
เกาหลี ใต้นั่ นคือทํ าให้ ระบอบเผด็ จการทหารหมดความชอบธรรมในการปกครองประเทศและทํ าให้ ระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้ การบริหารงานของรัฐบาลพลเรือนถูกสถาปนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบคดีความที่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในเหตุ การณ์ ค วามขั ดแย้ งทางการเมื องค่ อย ๆ ถู กเปิ ดเผยออกมาและเริ่ ม เข้ าสู่
กระบวนการสร้างความปรองดอง การชําระสะสางเพื่อค้นหาความจริง การยกย่องเยียวยาและ คืนความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยกรอบคิดในการสร้างความปรองดองในกรณีความ
ขัดแย้งทางการเมืองในเกาหลีใต้ประกอบด้วยหลักการสําคัญอย่างน้อย4ประการ (Kuk Cho, 2007) คือ
1) การดําเนินคดีกับผู้นํารัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง นับจากเหตุการณ์เมื่อเดือน
พฤษภาคม 1980
2) การปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในการลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยท่ามกลางการ
ประกาศกฎอัยการศึก
3) การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อและ/หรือญาติของผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
4) การค้นหาความจริงเพื่อนําไปสู่กระบวนการชําระสะสางความผิดพลาดที่รัฐเป็นผู้กระทํา
ในอดีต
นอกจากนั้นยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประวัติศาสตร์การเมืองของเกาหลีใต้ในช่วงปลายศตวรรษ
ที่20ถือเป็นยุคสมัยที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารซึ่งผูกขาด
อํานาจการปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี 1961ก่อนที่จะลงจากอํานาจในช่วงต้นทศวรรษที่1990ในช่วงเวลา
ดั ง กล่ า วรั ฐ บาลเผด็ จ การถู ก ตั้ ง ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ส่ ว นในการฆาตกรรมผู้ นํ า ฝ่ า ยค้ า นและนั ก เคลื่ อ นไหวเพื่ อ
ประชาธิปไตยโดยอาศัยข้ออ้างสําคัญคือการปกป้องประเทศจากการคุกคามของระบอบคอมมิวนิสต์ในขณะที่
สาเหตุการตายของนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังคลุมเครือครอบครัวของผู้ตายยังถูกกดดันให้อยู่
อย่างหวาดกลัวและไม่กล้าออกมาเรียกร้องหาความเป็นธรรม (Hayner, 2011) เมื่อประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากขึ้นกระบวนการที่เรียกว่า “ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยน
ผ่าน” (Transitional Justice) ได้ถูกริเริ่มและกลายเป็นประเด็นสําคัญทั้งในทางการเมืองและในเชิงกฎหมาย
นอกจากความขัดแย้งภายในประเทศเกาหลีใต้แล้ว ยังมีความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลี
เหนือและเกาหลีใต้ โดยเกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน ปี พ.ศ. 2453 เมื่อญี่ปุ่น ซึ่งปกครองเกาหลี
อยู่ในขณะนั้น ได้แพ้สงคราม ทําให้เกาหลีส่วนบน (เกาหลีเหนือปัจจุบัน) ถูกยึดครองโดยสาธารณรัฐสังคมนิยม
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โซเวียตขณะที่เกาหลีส่วนล่างถูกสหรัฐฯ เข้ามายึดครองโดยมีเส้นแบ่งทั้ง 2 ประเทศที่เรียกว่า“เส้นขนานที่
38” ที่มีระยะทาง 4 กิโลเมตรเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ภายหลังสหภาพโซเวียตได้ให้เอกราชและสนับสนุนให้มี
การจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลที่ มี แ นวคิ ด คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ก่ เกาหลี เหนื อ ทํ า ให้ ช าวเกาหลี บ างส่ ว นที่ ไม่ พ อใจนโยบาย
การปกครองดังกล่าวได้อพยพมารวมตัวกันในเกาหลีใต้และเป็นต้นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกประเทศและเกิด
สงครามเกาหลีขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2493 - 2495 ก่อนจะมีการทําสัญญา “ความตกลงการสงบศึกเกาหลี” ซึ่ง
เป็นการสงบศึกหยุดยิงอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2496
ปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีได้เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2536 หลังเกาหลีเหนือไม่ยอมให้
สํานั ก งานปรมาณู ส ากล(IAEA) เข้ า ตรวจสอบโรงงานที่ ส งสั ย ว่ ามี นิ วเคลี ยร์ แ ละประกาศถอนตั ว ออกจาก
สนธิ สั ญ ญาห้ า มแพร่ ข ยายอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ แ ละยั ง คงเดิ น หน้ า ทดลองยิ ง ขี ป นาวุ ธ อย่ า งโจ่ ง แจ้ ง ทํ า ให้
สหประชาชาติประกาศคว่ําบาตรต่อเกาหลีเหนือด้วยการหยุดให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารรวมไปถึงการ
ติดต่อด้านการเงินระหว่างประเทศ จนท้ายที่สุดรัฐบาลจีนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเกาหลีเหนือได้ชัก
จูงเกาหลีเหนือให้เข้าร่วมเจรจาเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์และปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปได้
ด้วยดีได้ ในปี พ.ศ. 2549
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมาความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลี
ใต้ได้กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเกาหลีเหนือ ได้ทําการทดสอบการยิงขีปนาวุธและการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์อีกครั้งส่งผลให้สหประชาชาติ ได้ออกมาคว่ําบาตรเกาหลีเหนือในขณะที่การร่วมซ้อมรบบริเวณ
ชายแดนเกาหลีเหนือ - ใต้ระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้จุดชนวนความโกรธแค้น
ให้ กั บ เกาหลี เ หนื อ เพิ่ ม มากขึ้ น จนเมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2556 ผู้ นํ า เกาหลี วั ย 30 ปี “คิ ม จองอึ น ”
ได้ประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามกับเกาหลีใต้พร้อมทั้งตัดสายโทรศัพท์ หรือ Hotline ที่ใช้ติดต่อกัน ทั้งสอง
ประเทศซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมาตรการตอบโต้มากขึ้น
ด้วยการห้ามชาวเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนไปทํางานในเขตอุตสาหกรรม แกซองในเกาหลีเหนือในขณะที่ทางฝั่ง
สหรัฐฯเองก็ได้มีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีเทคโนโลยีหลบหลีกเรดาร์รวมถึงเครื่องบินขับไล่ F22 เข้าไปร่วม
ซ้อมรบกับเกาหลีใต้ และส่งเรือรบ 2 ลําเข้าไปประจําการในน่านน้ํานอกชายฝั่งเกาหลีใต้ด้วยส่งผลให้เกาหลี
เหนือได้ดําเนินการประกาศ อนุมัติให้หน่วยงานทหารสามารถตอบโต้สหรัฐฯพร้อมสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์
โจมตี ส หรั ฐ ฯซึ่ งยิ่ งเพิ่ ม ความตึ งเครีย ดในคาบสมุ ท รเกาหลี เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ไปอี ก (ปั ญ หาความขั ด แย้ งกั น ใน
คาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558)
ขณะที่หน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการรวมชาติ ก็คือ “กระทรวง
เพื่อการรวมชาติ” เริ่มมาจากคณะกรรมการเพื่อการรวมชาติ สมัยรัฐบาล ประธานาธิบดีปาร์ค - จุง ฮีต่อมา
กระทรวงได้ดําเนินบทบาทสําคัญในการส่งเสริม การเจรจาเกาหลี แลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกัน
ภายใต้รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ที่ว่าให้ การดําเนินงานเพื่อการรวมชาติเกาหลีเป็นไปอย่างสันติ (Work for the
peaceful reunification of Korea) นอกจากนั้นเมื่อปี 2553 ประธานาธิบดีลี เมียง - บัก เคยเสนอนโยบาย
ภาษีรวมชาติตั้งเป้าหมายเงินทุนสําหรับการรวมชาติ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เป็นแค่แนวคิดเท่านั้น
ซึ่ ง หากเกาหลี ร วมชาติ เป็ น ประเทศเดี ย วกั น ได้ ก็ จ ะนํ า สั น ติ แ ละความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาสู่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงเหนือและโลกรวมถึงเศรษฐกิจของเกาหลีก็จะใหญ่ตามไปด้วย (เกาหลีพร้อมแล้วหรือกับการ
รวมชาติวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558)
2) กระบวนการยุติธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระบบกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระบบ
กฎหมายแบบซีวิลลอร์ซึ่งได้รับอิท ธิพลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมาจากประเทศทางยุโรปคือประเทศ
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ฝรั่งเศสเนื่องจากในอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เคยตกเป็นประเทศอาณานิคมของประเทศ
ฝรั่งเศสจึ งส่ งผลให้ มี ก ารใช้ ร ะบบกฎหมายแบบลายลั ก ษณ์ อั ก ษรนอกจากนั้ น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวได้นําเอาระบบกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมาผสมกับแนวความคิด
ในทางกฎหมายแบบสังคมนิยม
กระบวนการดําเนินคดีอาญาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการจับใน สปป.
ลาวตามกฎหมายของลาวมี 2 แบบคือบุคคลที่ถูกจับตามหมายจับสําหรับผู้มีอํานาจยื่นคําเสนอให้อัยการหรือ
ศาลออกหมายจับโดยหลักได้แก่ พนักงานสอบสวนที่สังกัดอัยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่สืบสวน - สอบสวน
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน) หรือหัวหน้าตํารวจฝ่ายคดีอาญาหรือรองผู้บัญชาการหรือผู้บัญชาการ
ตํารวจระดับอําเภอขึ้นไปและบุคคลที่ถูกจับโดยไม่มีหมายจับคือกรณีกระทําความผิดซึ่งหน้าหรือกรณีเร่งด่วน
หรือการออกหมายจับผู้ต้องหานั้นอาจแบ่งออกได้เป็นกรณีดังนี้
(1) การจับในกรณีปกติเป็นการเสนอขอให้อัยการหรือศาลออกหมายจับคือก่อนที่จะ
จับผู้ต้องหาต้องมีหมายจับและขณะจับผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ผู้จับต้องแสดงหมายจับให้ผู้ต้องหาดูพร้อมทั้งแจ้ง
เหตุผลของการจับให้ผู้ถูกจับทราบด้วย
(2) การจับในกรณีที่การกระทําผิดซึ่งหน้าและในกรณีเร่งด่วนไม่จําเป็นต้องมีหมายจับ
ของอัยการหรือศาลก็ได้เมื่อจับแล้วอัยการจึ่งมีการตรวจตราเหตุผลแห่ง การจับภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจับ
หากไม่มีเหตุผลอัยการต้องออกคําสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาในทันใดในกรณีที่การจับนั้นได้กระทําไปโดยชอบด้วย
กฎหมายอัยการก็จะออกหมายขังให้และตํารวจจึงมีอํานาจควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับตามกฎหมาย
ในกระบวนการดําเนินคดีอาญาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพนักงาน
อัยการจะมีบทบาทสูงที่สุดในกระบวนการเนื่องจากพนักงานอัยการจะมีบทบาทในการตรวจสอบการกระทํา
ของหน่วยงานที่ ทํ าหน้ าที่ในการป้ องกันความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยมีบทบาทหน้ าที่หลักสําคัญ ที่
พนักงานอัยการรับผิดชอบอยู่ดังนี้
(1) บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบทั่วไปซึ่งหมายความว่าพนักงานอัยการจะมีอํานาจ
สูงสุดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทุกองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดหรืออําเภอทุกท้องที่
เมื่อไรก็ได้โดยที่รัฐนั้นให้อํานาจในการตรวจสอบแก่พนักงานอัยการอย่างมากในการสามารถเข้าไปดําเนินการ
ตรวจสอบได้ ซึ่ ง หน้ า ที่ ห ลั ก ที่ พ นั ก งานอั ย การเข้ าไปทํ า การตรวจสอบคื อ นิ ติ ก รรมสั ญ ญาของหน่ ว ยงาน
ภายในประเทศที่ ได้ ก ระทํ าและมี ก ารบั ญ ญั ติ อ อกมาและพิ จารณาว่ าบทบั ญ ญั ติ นั้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ เพียงไรเอื้อประโยชน์แก่ส่วนรวม
หรือไม่หรือทําให้ประชาชนเสียประโยชน์จากการกระทําหรือไม่สิ่งที่กล่าวมาในข้างต้นนี้เป็นบทบาทแรกของ
พนักงานอัยการในการตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของการดําเนินงานภายในประเทศ
(2) บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินการทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งพนักงานอัยการจะเป็นคนควบคุม การดําเนินการสืบสวนและการสอบสวน
ในทุกขั้นตอนของการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจและการออกหมายทางอาญาหมายจับหมายค้นทุกหมายที่
ต้องมีการออกใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาพนักงานอัยการต้องเป็นผู้ดําเนินการในการพิจารณาออก
หมายจับ หมายค้น ส่วนเจ้าหน้ าที่ ตํารวจจะไม่ มีสิท ธิ์และหน้ าที่ ในการดําเนิน การออกหมายทางอาญาซึ่ง
หมายความว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะออกหมายอาญาด้วยตนเองไม่ได้เลยไม่ว่าในกรณีใดแม้แต่หมายจับที่ต้องใช้
ในการดํ าเนิ น การจับ กุ ม ตั วผู้ ก ระทํ าความผิด ทางอาญาของเจ้าหน้ าที่ ตํ ารวจพนั ก งานอั ย การก็ เป็ น ผู้อ อก
หมายจับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ในการแสดงหมายเพื่อจับกุมตัวผู้กระทําผิดยกเว้นกรณีความผิดที่เกิดขึ้นซึ่ง
หน้าและการกระทําความผิดโดยเร่งด่วนหมายความถึง การกระทําความผิดเกิดขึ้นในทันทีทันใดเจ้าหน้าที่
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ตํารวจก็สามารถจับตัวผู้กระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องรายงานให้
พนักงานอัยการรับทราบในทันทีที่มีการดําเนินการจับกุมไม่เกิน 24 ชั่วโมงภายหลังจากการจับกุม
(3) บทบาทหน้าที่ที่พนักงานอัยการสามารถดําเนินการตรวจสอบสถานที่คุมขัง (ค่าย
คุมขังดัดสร้าง) โดยที่พนักงานอัยการสามารถเข้าไปดูแลตรวจตราสถานที่คุมขังผู้ต้องขังได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะ
เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบล่วงหน้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิ
ของพนั กงานอัยการในการตรวจสอบความเป็น อยู่ของผู้ต้องขั งให้ ได้ รับ ความเป็ นธรรมเกี่ ยวกับ เรื่องสิท ธิ
มนุษยชนและเพื่อควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังให้ทําหน้าที่
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
(4) บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาลซึ่งแสดงให้
เห็นได้ ว่าพนักงานอัยการจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องพิ จารณานํ าคดีขึ้ นฟ้ องร้องต่ อศาลซึ่ งในทุ กคดี จะต้องผ่าน
กระบวนการพิจารณาก่อนการส่งฟ้องของพนักงานอัยการถ้าหากพนักงานอัยการไม่สั่งฟ้องถือว่าศาลจะรับ
พิ จ ารณาคคี ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ แ ละในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาเกี่ ย วกั บ การฟ้ อ งคดี ใ นสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นบุคคลทั่วไปหรือผู้เสียหายโดยตรงจะไม่สามารถนําคดีขึ้นฟ้องเป็นคดีอาญาต่อ
ศาลโดยตรงได้เนื่องจากกฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการเท่านั้นส่วนผู้เสียหายสามารถ
ร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพนักงานอัยการ
จึงมีหน้าที่ในการเข้าร่วมพิจารณาคดีของศาลทั้งกระบวนการและหากศาลมีคําสั่งตัดสินคดีแล้วพนักงานอัยการ
มีความเห็นแย้งหรือไม่พอใจในคําตัดสินของศาลแล้วพนักงานอัยการก็สามารถดําเนินการขออุทธรณ์หรือขอนํา
คดีไปขึ้นฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาได้แต่อย่างไรก็ตามพนักงานอัยการจะไม่สามารถ
ตรวจสอบความประพฤติของผู้พิพากษาหรือตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่เฉพาะตัวของผู้พิพากษาได้เนื่องจากผู้
พิพากษาจะขึ้นตรงต่อรัฐสภาและประธานศาลฎีกาส่วนขั้นตอนวิธีปฏิบัติของศาลนั้นพนักงานอัยการมีสิสิทธิ์
ตรวจสอบได้ทั้งกระบวนการ
ปัจจุบันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบศาลเป็นระบบเดี่ยวคือระบบ
ศาลยุติธรรมอย่างเดียวแต่ภายในศาลยุติธรรมนั้นจะมีการแบ่งแยกออกเป็นแผนกอีกหลายแผนกแล้วแต่กรณีที่
เกิดขึ้นเพื่อรับพิจารณาเฉพาะคดีแยกออกมาได้แก่แผนกศาลแรงงานแผนกศาลพาณิชย์แผนกศาลแพ่งแผนก
ศาลอาญาและแผนกศาลครอบครัวและเด็กแต่ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่สามารถ
ที่จะแยกเป็นศาลเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีต่างหากเช่นศาลปกครองได้กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินคดี
อาญาของศาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มต้นจากเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่
ตํารวจได้ดําเนินการจับกุมตัวผู้กระทําความผิดมาแล้วจะสามารถกักตัวผู้ต้องหาไว้ในสถานที่กักขังได้ไม่เกิน 48
ชั่วโมงและในการกักขังชั่วคราวจะดําเนินการกักขังได้ไม่เกิน 3 เดือนหากการดําเนินคดีอาญาในการสืบสวน
สอบสวนยังไม่สิ้นสุดลงก็สามารถขอขยายระยะเวลาต่อได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือนและขอขยายระยะเวลาได้ไม่
เกิน 3 ครั้งรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1 ปี
ถ้าหากเป็นกรณีในคดีอุกฉกรรจ์จะสามารถกักขังได้ไม่เกิน 1 ปีเพราะในคดีอุกฉกรรจ์
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการกําหนดว่าโทษตั้งแต่ 7 ปีถึงโทษประหารชีวิตซึ่งหมายความ
ว่าถ้าเป็นกรณีโทษบัญญัติต่ํากว่า 7 ปีจะกักขังได้ไม่เกิน 6 เดือนถ้าครบกําหนดแล้วพยานหลักฐานยังไม่หนัก
แน่นเพียงพอที่จะฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้ต้องปล่อยผู้ต้องหาพนักงานอัยการมีสิทธิที่จะพิจารณาคดีให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 15 วันถ้าหากว่า การพิจารณาของพนักงานอัยการเกินกว่า 15 วันถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภายในระยะเวลา 15 วันนั้นพนักงานอัยการจะต้องส่งคดีขึ้นฟ้องต่อศาลเมื่อส่งคดีไปยัง
ศาลแล้วศาลจะต้องพิจารณาคดีเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับแต่ประทับรับฟ้องคดี (เป็นข้อบัญญัติของกฎหมาย)
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เนื่องจากจะเป็นการทําให้กระบวนการทางอาญารวดเร็วขึ้นลดภาระปัญหาคดีความล้นศาลและภายหลังจากที่
ศาลมีคําสั่งตัดสินแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องในคดีไม่พึงพอใจในคําตัดสินของศาลก็สามารถขออุทธรณ์
ต่อพนักงานอัยการได้ภายในกําหนด 20 วันพนักงานอัยการก็สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 20 วันเช่นเดียวกัน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการแยกประเภทผู้ต้องขังโดยแบ่งแยกเป็น
ผู้ต้องขังผู้หญิง/ ผู้ชาย/เด็ก (รวมถึงการควบคุมตัวในสถานพินิจ) และการควบคุมกักขังผู้ต้องหาที่เป็นชาว
ต่ า งประเทศเป็ น ไปภายใต้ เงื่ อ นไขเดี ย วกั น กั บ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ชาวลาวโดยการคุ ม ขั ง ของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะอยู่ภายใต้การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตํารวจภายใต้กระทรวงป้องกันความสงบ
เรียกว่าเจ้าหน้าที่คุมขังดัดสร้างและการดําเนินการควบคุมจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบของพนักงานอัยการ
การขออภัยโทษในระบบกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวนั้นผู้กระทําความผิดซึ่งถูกตัดสินประหารชีวิตมีสิทธิร้องขออภัยโทษไปยังประธานประเทศได้ภายในกําหนด
30 วันนับแต่วันลงคําชี้ขาดหรือวันรับทราบคําชี้ขาดเป็นต้นไป
3) สภาพปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เป็ น ประเทศที่ ป ระกอบด้ ว ยเกาะจํ า นวนมากมิ น ดาเนา
Mindanao เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศฟิ ลิปปินส์มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ชายฝั่งเว้าแหว่ง มีอ่าวขนาดใหญ่และเล็กจํานวนมาก มีเทือกเขาซึ่งมียอด
เขาหลายแห่งที่มีความสูงมากกว่า 1,500 เมตร ยอดสูงสุด ชื่อ อาโป สูง 2,954 เมตร มีระบบแม่น้ําหลัก 2
ระบบ คือ ระบบแม่น้ําอากูซันทางตะวันออก และระบบแม่น้ํามินดาเนาทางใต้และกลาง ผลิตผลสําคัญ ได้แก่
ข้าวโพด ข้าวเจ้า มะพร้าวไม้กาแฟ ป่านอะบากา
ฟิลิปปินส์มีปัญหาการแบ่งแยกดินแดงภาคใต้มานานกว่า 3 ทศวรรษ รากเหง้าของ
ปัญหาจริง ๆ นั้น มีนักมานุษยวิทยาทางชาติพันธุ์วิทยาและภาษาชาวฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ในเกาะมินดาเนาเองมี
ประชากรที่ไม่ใช่มุสลิมและไม่ใช่คริสเตียน แต่เป็นชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาต่าง ๆ กัน เรียกชนกลุ่มน้อยนี้ว่า Lumad
สําหรับมุสลิมเองแล้วเป็นชาติพันธุ์ต่างหากที่เรียกว่า โมโร (โมโร) ซึ่งมาจากคําว่า Moors ที่สเปนเรียกมุสลิมที่
ต่อต้านสเปน ในขณะที่เข้าโจมตีทางใต้ของฟิลิปปินส์ ชาว โมโรมีความเชื่อว่า มินดาเนาทั้งหมดตั้งแต่มินดาเนา
ตะวันตก ตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนใต้ เป็นดินแดนของบรรพบุรุษมุสลิมทั้งหมด ดินแดนเหล่านี้เป็นดินแดนที่
ชาวอาหรับได้เดินทางมาค้าขายและเผยแพร่ศาสนา รวมทั้งพยายามทําให้มินดาเนาเป็นอิสลาม (Islamization) ใน
ต้นศตวรรษที่ 14 ชาวพื้นเมืองบางส่วนจึงเป็นมุสลิมตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่สเปนเข้าครอบครอง การกล่อมเกลาของ
วัฒนธรรมสเปนได้กระจายไปทั่วมินดาเนาและในมะนิลา และถูกต่อต้านจากชาวพื้นเมืองเหล่านี้ เมื่อถูกครอบครอง
การแสดงความเป็นชาตินิยมของตนเองก็เกิดขึ้นจึงเกิดการอ้างสิทธิเหนือดินแดนในมินดาเนาของกลุ่มมุสลิมหัว
รุนแรงที่ว่าดินแดนในมินดาเนาทั้งหมดเป็นดินแดนของบรรพบุรุษที่ตนเองจะต้องช่วงชิงมาจากสเปน แต่อย่างไรก็
ตามมุสลิมหัวรุนแรงอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามรวมตัวเองและเรียกตัวเองว่า กลุ่มโมโร หรือชาติโมโร (Bangsamoro)
คําว่า โมโร มาจากคําว่า Moors ที่สเปนใช้เรียกมุสลิมที่ต่อต้านสเปน กลุ่มนี้เป็นผู้ก่อความรุนแรงในภาคใต้ในเวลา
ต่อมา
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเริ่มเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1960 จุดประสงค์เริ่มแรกของพวกเขาก็
เพื่อต้องการรวมมุสลิมให้เข้ากับรัฐบาล พวกเขาได้เผยแพร่อุดมการณ์นี้แก่มุสลิมท้องถิ่น ทําให้ได้รับความ
เชื่อถือมากโดยเฉพาะ นูร์ มิซูอาริ (Nur Misuari) ซึ่งจบการศึกษาจาก U.P. และไปศึกษาต่อที่ลิเบีย นูร์ มิซูอา
ริ มีนโยบายที่จะกลมกลืนมุสลิมให้เข้ากับคริสเตียน ส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อมิให้มีความแตกต่างระหว่างชน
กลุ่ ม น้ อ ยกั บ กลุ่ ม ใหญ่ ซึ่ งเป็ น คาทอลิ ก ความนิ ย มผู้ นํ าแบ่ งแยกดิ น แดนเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เพราะพวกเขามี
อุดมการณ์ที่จะพัฒนาให้เจริญปัจจัยที่มีผลต่อการก่อให้เกิดขบวนการดังกล่าวอาจมาจากปัจจัยภายในก็คือ
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ผู้นําชั้นสูงมุสลิมรุ่นเก่าบางกลุ่มต้องการรักษาอํานาจของตัวเองในการควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ประโยชน์จากรัฐบาล และปัจจัยด้านอุดมการณ์มาร์กซิสของกลุ่มหัวรุนแรงรุ่นใหม่ซึ่งขัดแย้งกับคนรุ่นเก่า ส่วน
ปัจจัยภายนอกคือ การใช้กําลังของกองกําลังทหารของรัฐบาลเข้าปราบปราม ทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง
ผู้ควบคุมทรัพยากร ผู้ยึดถืออุดมการณ์ เครือญาติบริวารและชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมของโคตาบาโต ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีมุสลิมมากเป็นอันดับหนึ่งในมินดาเนาในปี ค.ศ.1976 นักศึกษามุสลิมที่ได้รับทุนรัฐบาลนั้นก็ได้เข้า
ร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน หนึ่งในจํานวนนั้น คือ นูร์ มิซูอาริ เขามีฐานะทางบ้านยากจน แต่เป็นนักศึกษา
ที่เรียนดีและต่อมาเป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ที่ U.P. ได้ก่อตั้งกลุ่มมุสลิมขึ้นใน U.P อีกทั้งเผยแพร่ความคิด
ในวารสาร Philippine Muslim News เหตุ ก ารณ์ ได้ ตึ งเครี ย ดมากขึ้ น เมื่ อ มี ก ารฆ่ า มุ ส ลิ ม จํ า นวนมากใน
โครงการ Jabidah Project ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลมาร์กอสที่ฝึกคนรุ่นหนุ่มมุสลิม เพื่อให้ไปรุกรานใน
เกาะซาบาห์ของมาเลเซีย แต่ในที่ สุดคนรุ่นหนุ่ม มุสลิมเหล่านี้ ถูกฆ่าหมู่โดยไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่ งบัดนี้
ด้วยสาเหตุนี้เอง มิ ซูอาริ จึงได้ก่อตั้ง ขบวนการ MNLF (Moro National Liberation Front) เพื่อต้ องการ
ปกครองตัวเองของมุสลิมขึ้น ในปี ค.ศ.1969 ในโคตาบาโต ผู้นําคือ Datu Udtug Matalam ซึ่งมีจุดประสงค์
ต้องการแยกมินดาเนาเป็นรัฐมุสลิม
ต่อมา MIM ลดบทบาทลงเป็นเหตุให้มิซูอาริ ได้ประชุมกลุ่มมุสลิมในกลางปี ค.ศ.1971
และก่อตั้งขบวนการ MNLF ขึ้นโดยดําเนินการอยู่ใต้ดิน ภายใต้รัฐบาลมาร์กอสได้ปราบปรามกลุ่มองค์กรใต้ดิน
ต่ า ง ๆ ซึ่ ง รวมทั้ ง กลุ่ ม MNLF ด้ ว ย จากพฤติ ก รรมของมาร์ ก อสดั ง กล่ า วทํ า ให้ มิ ซู อ าริ ได้ พั ฒ นาแนวคิ ด
Bangsamoro (Moro Nation) ขึ้นมา คําว่า Bangsa นั้นอาจหมายถึง ผู้สืบสายโลหิตเดียวกัน เผ่าเดียวกัน
เชื้อชาติเดียวกันหรือชาติเดียวกัน และให้ความหมายว่า โมโร มิใช่ชาวฟิลิปปินส์ แต่ต้องการแยกออกเป็นชาติ
ของตัวเองต่างหากชาติเดียวกันหรือชาติเดียวกันการจุดประเด็นดังกล่าว ทําให้กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงได้เข้าร่วม
ขบวนการดังกล่าวเป็นจํานวนมาก
ในเวลาต่อมา มีความแตกแยกทางความคิดเกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มมุสลิมด้วยกัน ซา
ลามัต ฮาซิม (Salamat Hashim) ซึ่งเป็นมุสลิมหัวเก่ามีความคิดไม่เห็นด้วยกับมิซูอาริซึ่งเป็นผู้นํากลุ่ม MNLF
ที่จะให้ภาคใต้เป็นเขตปกครองตนเอง (Autonomous) เขาต้องการให้ภาคใต้ทั้งหมดเป็น “รัฐอิสลาม” จึงได้
แยกตั วออกมาตั้ งขบวนการ MILF (Moro Islamic Liberation Front) ในปี ค.ศ.1984 และได้ตั้งฐานของ
ตัวเองที่เมืองลาฮอร์ ปากีสถาน
จากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัย ความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง เมื่อ
ทหารทํางานสันติภาพ บทเรียนจากมินดาเนา โดยพันเอก ดิ๊กสัน พี เฮอโมโซ นายทหารจเรและโฆษกกองพล
ทหารราบที่ 6 กองทัพบกฟิลิปปินส์ ซึ่งเห็นว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งต้องเอาชนะด้วยสันติภาพไม่ใช่การใช้
อาวุธ และการพูดคุยกับกลุ่มคิดต่างจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการสร้างสันติภาพ
พันเอก ดิ๊กสัน บรรยายวิชาการ ในหัวข้อเมื่อทหารทํางานสันติภาพ : บทเรียนและ
ประสบการณ์จากมินดาเนา โดยเห็นว่าสภาพปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยคล้ายคลึงกับปัญหาใน
เกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ที่มีการตั้งกลุ่ม ขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโร ต่อสู้เพื่อเอกราช ตั้งแต่ปี 2510
เพราะเห็นว่า ชาวมุสลิมโมโร อาศัยอยู่ในเกาะมินดาเนามาก่อนที่สเปนจะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์และยึด
ครองฟิลิปปินส์ จึงมีการจับอาวุธต่อสู้เพื่อเอกราช จนทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 120,000 คนในช่วงกว่า 40 ปีที่
ผ่านมา แต่ห ลั งจากรัฐ บาลฟิ ลิป ปิ นส์ เริ่มกระบวนการสร้างสัน ติภ าพในมิ นดาเนา จากเป้ าหมายต่ อสู้ เพื่ อ
แบ่งแยกดินแดนของขบวนการมุสลิมโมโร ได้เปลี่ยนเป็นการปกครองตนเอง ซึ่งมีการเปิดให้ประชาชนได้ลง
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ประชามติเลือกให้จัดตั้งเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของฟิลิปปินส์ ในปี
2539
พันเอกดิ๊กสัน เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ทํางานในพื้นที่มินดาเนามากว่า 15 ปี และ 2 ปี
ที่เป็นผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ขัดแย้ง ตั้งแต่ปี 2007-2009 ทําให้เขาเป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการสันติภาพมินดา
เนาโดยกล่าวว่า นโยบายรัฐบาลเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรก “การสร้างสันติภาพที่เป็นธรรม ครอบคลุมทุกฝ่าย
และมีหลักนิติธรรม เป็น 1 ใน 5 นโยบายของรัฐบาล ประธานาธิบดี เบนนิกโน อากีโน จุดมุ่งหมายของรัฐบาล
คือการชนะด้วยสันติภาพ ไม่ใช่ชนะด้วยสงคราม จึงทําให้เห็นความพยายามในการสร้างสันติภาพของรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ที่เปิดเจรจาหยุดยิง การเจรจาทางการเมือง จนนําไปสู่ ข้อตกลงสันติภาพกับขบวนการปลดปล่อยโม
โรแห่งชาติ MNLF ในปี 2539 และขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโรในปี 2557
พันเอกดิ๊กสัน กล่าวว่าแม้ใช้เวลาในการเจรจาถึง 18 ปี แต่ทําให้ฟิลิปปินส์ได้เรียนรู้ว่า
การสร้างสันติภาพต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็ง และการเป็นเจ้าของจากทุกฝ่ายในสังคม เพราะ
วิธีการแก้ปัญ หาไม่ สามารถใช้กําลังทหารได้เพียงอย่างเดี ยว แต่จํ าเป็ น ต้องจัดการปัญ หาทางการเมืองให้
ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้คิดต่างกับรัฐ ซึ่งต้องเริ่มต้นที่ทหารจะต้องสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น
ในการสร้างสันติภาพ โดยเฉพาะการหยุดยิง มี 3 ขั้นตอนจะต้องทําให้เกิดการปลดอาวุธ การลดมาตรการทาง
ทหาร และการกลับคืนสู่สังคม บทบาทของกองทัพจึงมีความจําเป็น ต้องกําหนดไว้ในนโยบายของชาติว่า ต้อง
ใช้หลักความยุติธรรมที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยทหารมีการจัดตั้งหน่วยงาน
AFP Peace Process Office ในปี 2554 รวมทั้งกองทัพได้บรรจุหลักสูตรสันติภาพในการฝึกทหาร การเรียน
ตั้งแต่มัธยมถึงวิทยาลัย จากประสบการณ์ของ พ.อ. ดิ๊กสันเขาเห็นว่า การจัดการความขัดแย้ง ทหารจะต้อง
สร้างความไว้วางใจและลดอคติที่มีต่อกลุ่มคิดต่าง ทํางานสันติภาพด้วยใจ ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ที่ตอกย้ําให้
ทหารเข้าใจว่า กองทัพฟิลิปปินส์ หรือ AFP ไม่ควรแปลกแยกออกจากสังคม แต่ต้องเป็นหุ้นส่วนกับองค์การ
ทางสังคม เข้าถึงและพูดคุยกับกลุ่มคิดต่างด้วยความจริงใจ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่นักวิชาการในพื้นทีเห็นว่า
เป็นประโยชน์มากต่อการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.อ.ดิ๊กสัน เห็นว่า การสร้างสันติภาพในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ น่าจะเริ่มพูดคุยกันได้แล้ว แม้ข้อตกลงสันติภาพควรจะเกิดในรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง
แต่ ก ารพู ด คุ ย ก็ เกิ ด ขึ้ น ได้ ในรั ฐ บาลทหาร ที่ เริ่ม เห็ น กระบวนการตั้ งคณะกรรมการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข ซึ่ ง
นักวิชาการในพื้นที่คาดหวังว่า ในโอกาสครบ 2 ปีการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ จะเห็น
ความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขของรัฐบาล
นอกจากนั้น ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลสําคัญมีเป้าหมายแก้ปัญหาแบบ Win
Peace not Win War คื อ เอาชนะด้ ว ยสั น ติ ภ าพ ไม่ ใ ช่ ช นะด้ ว ยสงคราม โดยของเราจะมี คํ า สั่ ง สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีที่ 230 ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้ว ลักษณะใกล้เคียงกับของฟิลิปปินส์ แต่ยังไม่มีการตั้งองค์กรที่
ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นองค์กรภายใต้สํานักนายกหรือระดับรัฐบาล แต่คิดว่าเราต้องมีองค์กรต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาล
ไหนจะเข้ามาทํา มันจะเหมือนที่ฟิลิปปินส์ทํา (www.transbodernews.in.th/home บทเรียนสันติภาพจาก
มินดาเนา นายทหารฟิลิปปินส์แนะยุติความขัดแย้งชายแดนใต้ใช้สันติภาพไม่ใช่อาวุธ, วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558)

2.5 การศึกษาทบทวน หลักการ และมาตรฐานในฐานะเครื่องมือในการสร้างความสมานฉันท์
2.5.1 หลักการและมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติในการสร้างความสมานฉันท์
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ป ฏิ บั ติ ก ารรั ก ษ าสั น ติ ภ าพ ใน ก รอ บ ข อ งส ห ป ระช าช าติ (UnitedNations
Peacekeeping Operations)ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับนโยบายของสหประชาชาติ
ในการรักษาสันติภาพมีดังนี้ (www.mfa.thการรักษาสันติภาพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)
1) บทบาทของสหประชาชาติ
1.1) สหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ในการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ 2 ประการคือ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการ
แก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี (Chapter VI : Pacific Settlement ofDisputes : ข้อ 33-38) และหมวดที่ 7 ว่า
ด้วยการดําเนินการเพื่อระงับภัยคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการกระทําในลักษณะรุกราน
(Chapter VII : Action with Respectto Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of
Aggression : ข้อ 39-51) ซึ่งถือเป็นมาตรการการใช้กําลังเพื่อให้เกิดสันติภาพ (peaceenforcement)
1.2) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกลไกของสหประชาชาติที่มี
อํานาจในการวินิจฉัยและดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระงับหรือยุติความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้
แม้ว่าประเทศสมาชิ กสหประชาชาติจะสามารถหยิบ ยกปัญ หาความขัดแย้งขึ้ นสู่การพิ จารณาของสมัชชา
สหประชาชาติได้ แต่อํานาจของสมัชชาฯ จํากัดอยู่เพียงแค่การให้คําแนะนํา โดยไม่มีผลผูกพันเช่นผลการ
พิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงฯ
1.3) ปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นหนึ่งในมาตรการของสหประชาชาติที่จะธํารง
รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากเป็นมาตรการที่กําหนดขึ้นภายหลังการก่อตั้ง
สหประชาชาติ จึงไม่มีระบุไว้ในกฎบัตรฯ ดังนั้น ความหมายและขอบเขตอํานาจหน้าที่จึงเปลี่ยนแปลงไปตาม
วิวัฒนาการของรูปแบบความขัดแย้ง พิจารณาเป็นรายกรณี
1.4) ในช่วงก่อนการสิ้นสุดของสงครามเย็น บทบาท/ภาระหน้าที่ของปฏิบัติการ
รักษาสันติภ าพจํากัดเพียง เฉพาะทางด้านทหารในการตรวจสอบ/ตรวจตรา/และรายงานการปฏิ บัติตาม
ข้อตกลงหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว การจัดตั้งและกําหนดอาณัติขอบเขตจึงเป็นปฏิบัติการตาม
หมวดที่ 6 ของกฎบัตรฯ ว่าด้วยการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การ
ได้รับความยินยอม (consent) จากประเทศที่เกี่ยวข้อง 2) การไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (impartiality) และ
3) การไม่ใช้กําลัง ยกเว้นกรณีป้องกันตัว (non-use of force)
1.5) ตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น รูปแบบของความขัดแย้งได้เปลี่ยนไป โดยสาเหตุ
ของความขัดแย้งมิได้จํากัดเฉพาะระหว่างรัฐต่อรัฐ แต่บ่อยครั้งที่เกิดจากปัญหาภายในประเทศ อาทิ ความ
ขัดแย้งด้านเชื้อชาติ/ศาสนา การละเมิดสิทธิมนุษยชน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านโดยตรง อาทิ ปัญหาผู้อพยพ
1.6) ผลสําเร็จของสงครามอ่าว (Gulf War) ในตะวันออกกลางเมื่อปี 2534 ทําให้
สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกผลักดันแนวความคิดเกี่ยวกับ new world order ที่ มี การจัดกํ าลังในลั กษณะ
collective security system ภายใต้สหประชาชาติ (มีสหรัฐฯ และพันธมิตรกลุ่มประเทศตะวันตกเป็นแกนนํา)
เพื่อทําหน้าที่ธํารงสันติภาพโลก ทั้งนี้ ได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ให้เน้นไปที่บทบาทการใช้กําลังเพื่อให้เกิดสันติภาพภายใต้หมวดที่ 7 ของกฎบัตรฯ มากขึ้น และสหประชาชาติเอง
ก็พยายามผลักดันแนวความคิดดังกล่าวโดยในปี 2535 นายบรูโทรส บรูโทรส กาลี เลขาธิการฯ ในขณะนั้นได้
จัดทํารายงานเรื่อง “วาระเพื่อสันติภาพ (Agenda for Peace)” เสนอให้มีการจัดตั้งกองกําลังของสหประชาชาติ
(UN Army) เพื่อทําหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพและความมั่นคง แต่ปรากฏว่าแนวความคิดดังกล่าวถูกคัดค้านอย่าง
รุนแรงจากประเทศกํ าลังพั ฒนาทั้ งหลาย เนื่องจากอํ านาจในการตั ดสินใจเกี่ยวกั บการใช้ กําลั งในกรอบของ
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สหประชาชาติขึ้นกับคณะมนตรีความมัน่ คงฯ ที่ประเทศมหาอํานาจเป็นสมาชิกถาวร ซึ่งมิได้สะท้อนความเห็นและ
ผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่
1.7) ประสบการณ์ความล้มเหลวของปฏิบัติการรักษาสันติภาพในรวันดา โซมาเลีย
และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา ซึ่งเป็นปฏิบัติการในลักษณะที่มีการใช้กําลังเพื่อให้เกิดสันติภาพภายใต้หมวดที่ 7
ของกฎบัตรฯ เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นข้อจํากัดของปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่มาจากสาเหตุสําคัญ คือ (1)
สหประชาชาติต้องพึ่ งการสนับ สนุ นทั้ งหมดจากประเทศสมาชิ ก ทํ าให้ การจัดกํ าลังแต่ ล ะครั้งต้ องใช้ เวลา
รวบรวมกําลังพล และอาจจะได้ไม่ครบตามที่วางแผนไว้ (2) องค์ประกอบด้านบุคลากร ยุทโธปกรณ์ และการ
บังคับบัญชาไม่เอื้ออํานวยให้จัดหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพได้ (3) ปฏิบัติการในลักษณะที่มีการใช้กําลังเพื่อให้
เกิดสันติภาพมีระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูญเสียเพียงเล็กน้อยที่เกิดกับกองกําลังอาจก่อให้เกิด
กระแสสังคมภายในประเทศกดดันให้รัฐบาลต้องถอนการสนับสนุน ซึ่งอาจทําให้ปฏิบัติการรักษาสันติภาพนั้น
ๆ ต้องล้มเลิกไปในที่สุด
1.8) จุด แข็ งของปฏิ บั ติการรักษาสั น ติ ภ าพ คื อ ความเป็ น สากล (universality)
และการได้รับความยอมรับทางการเมืองจากทุกฝ่ายของประเทศที่เกี่ยวข้อง (politicalacceptance) การไม่
เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ า ยหนึ่ ง และการไม่ ใช้ กํ าลั ง ดั งนั้ น จึ งเห็ น ได้ ว่าบทบาทที่ เหมาะสมของปฏิ บั ติ ก ารรัก ษา
สัน ติ ภ าพคื อ การเป็ น กํ าลั งป้ อ งปราม (deterrent force) มากกว่ ากองกํ าลั งสู้รบ เนื่ อ งจากฝ่ ายต่ าง ๆ ที่
ขัดแย้งกันต่างตระหนักดีว่าการโจมตีทําร้ายกองกําลังสหประชาชาติ จะทําให้เกิดกระแสต่อต้านจากประชาคม
โลก
1.9) ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้มีพัฒนาการจากบทบาทเดิมที่
เน้นเฉพาะความพยายามในการยุติการสู้รบและความขัดแย้ง มาสู่ภารกิจที่มีหลากหลายมิติ ทั้งการรักษา
สันติภาพและการฟื้นฟูเสริมสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กั บ บทบาทของทั้ ง ทหาร ตํ า รวจและพลเรื อ น เช่ น การยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง ของคู่ ก รณี การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการรักษาความมั่นคงและอํานวยความสะดวกให้เกิดระบบการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่น การ
บรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรม และการพัฒนา ซึ่งเป็นภารกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นและจําเป็นต้องมีการประสาน
ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ดังนั้น สหประชาชาติจึงให้ความสําคัญ กับการปฏิรูป
ปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพ เช่ น การปรั บ โครงสร้ า งสํ า นั ก เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ โดยมอบหมายให้
Department ofPeacekeeping Operations (DPKO) รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและจัดการกองกําลัง
และปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และต่อมาได้จัดตั้ง Department of Field Support (DFS) เพื่อรับผิดชอบ
ด้าน logistics แก่กองกําลังและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ รวมถึงบุค ลากร งบประมาณ การสื่อสาร และ
โครงการพั ฒ นานโยบายและยุท ธศาสตร์ของปฏิ บั ติการรักษาสัน ติภ าพ (NewHorizon Project) เพื่ อการ
วิเคราะห์เชิงรุกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายของปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอันเป็นผล
จากสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงไป
1.10) เมื่อปี พ.ศ. 2546 สหประชาชาติกําหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคมของทุกปีเป็น
“วั น สากลแห่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาสั น ติ ภ าพของสหประชาชาติ ” (International Day of UnitedNations
Peacekeepers) เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร ตํ า รวจและพลเรื อ นที่ อุ ทิ ศ ตน รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่
เจ้าหน้าที่ที่พลีชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง และเป็นมืออาชีพในภารกิจรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติเพื่อธํารงไว้ซึ่ง สันติภาพและความมั่นคง แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง บรรเทาความทุกข์ยาก
ของผู้อื่น ร่วมสร้างสันติภาพและความสงบสุขในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกตามบทบัญญัติของกฏบัตรสหประชาชาติ
โดยวันที่ 29 พฤษภาคมเป็นวันที่สหประชาชาติจัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2491
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(ค.ศ. 1948) ในบริเวณดินแดนปาเลสไตน์และอิสราเอลเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงสงบศึก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติมีเอกลักษณ์ประจําตัว คือ หมวกสีฟ้า ทั้งที่
เป็นหมวกเหล็ก (helmet) และหมวกเบเรต์ (beret) ที่สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ และตราสัญ ลักษณ์ ของ
สหประชาชาติที่ติดอยู่บนแขนเสื้อ เพื่อแสดงถึงเอกภาพและความเป็นกลาง นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988) กองกําลังปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย
2) ความร่วมมือในระดับภูมิภาค
2.1) ความร่วมมือด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นกิจกรรมสําคัญในแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ.ศ. 2552 - 2558 (ข้อ B 2.3) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน
เห็นควรให้เริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์รักษาสันติภาพของประเทศสมาชิก เพื่อการวางแผนร่วม
การอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทํากลไกอาเซียนเพื่อธํารงสันติภาพและ
เสถียรภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
2.2) ความร่ ว มมื อ ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความ
พยายามของอาเซียน ในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งและการระงับข้อ
พิพาทโดยสันติ โดยดําเนินการในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับ
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN DefenceMinisters’ Meeting - Plus หรือ ADMM-Plus) ซึ่งไทย
ได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันและมีบทบาทที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
2.3) ภายใต้กรอบ ARF
- Ha Noi Plan of Action to Implement the ARF Vision Statement
กํ าหนดให้ ปฏิ บั ติ การรั กษาสั นติ ภาพเป็ นความร่วมมื อหนึ่ งระหว่ างสมาชิ ก ARF เพื่ อส่ งเสริ มสั นติ ภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค ความร่วมมือด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถ
และเตรียมความพร้อมในภูมิภาคผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
บทเรียนที่ผ่านมาจากปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบ UN และองค์กรในภูมิภาคต่าง ๆ การจัดทําและ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย การกําหนดผู้ประสานงานหลักสําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสมาชิก ARF ที่เข้า
ร่วมการฝึกซ้อมปฏิบัติการรักษาสันติภาพโดยสร้างสถานการณ์สมมติ เป็นต้น
- ARF Peacekeeping Experts’ Meeting เป็ น การประชุ ม ประจํ า ปี (การ
ประชุมครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2550) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา
สันติภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายในการจัดการฝึกอบรมด้านการรักษาสันติภาพ อันจะ
ส่งเสริมความเชื่อมั่นและการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนใน
ภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการรักษาสันติภาพ
- สํ า นั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นอยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทํ า Compilation Study
onBest Practices and Lessons Learned in Peacekeeping Operations in the ARF ซึ่ งได้ รั บ ก าร
สนั บ สนุ น จาก ASEAN - US Technical Assistance and Training Facility (US-TATF) เพื่ อ รวบรวม
ประสบการณ์การเข้าร่วมในปฏิบัติการ การปรับใช้บทเรียนที่ผ่านมากับการวางแผนปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในอนาคต และข้อแนะนําในการทําให้การศึกษาครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ประเด็นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างศูนย์รักษาสันติภาพในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ การสร้าง
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สันติภาพหลังความขัดแย้งเพื่อนํามาสู่สันติภาพที่ยั่งยืน การเคารพแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ARF Defence Officials’ Dialogue (ARF DOD) เป็นอีกเวทีหนึ่งของการ
หารือประเด็นความร่วมมือด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ล่าสุด ในการประชุม ARF DOD โดยที่ประชุมให้
ความสําคัญ เกี่ยวกั บการฝึ กซ้อมกําลังทหารก่อนเริ่มปฏิบั ติการเพื่ อเตรียมตั วรับมื อกับสถานการณ์ ต่าง ๆ
ระหว่ า งปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพ การประสานงานกั น ระหว่ า งกรอบ ARF และ ADMM-PlusExperts’
Working Group on Peacekeeping Operations นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศู น ย์
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของประเทศตน ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมที่นานาชาติสามารถมีส่วน
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการรักษาสันติภาพ
2.4) ภายใต้กรอบ ADMM-Plus
- ในกรอบ ADMM-Plus กํ า ห นดให้ ก ารป ฏิ บั ติ ก ารรั ก ษ าสั น ติ ภ าพ
(Peacekeeping Operations - PKO) เป็น 1 ใน 6 สาขาความร่วมมือ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Experts’ Working Groups - EWGs) เป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือ ในแต่ละสาขา ซึ่งมีทั้ง
ในรูปแบบการประชุม และ การฝึกซ้อมร่วม โดยสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistanceand Disaster Relief - HADR) ความมั่นคง
ทางทะเล (Maritime Security) การต่อต้านการก่อการร้าย (Counter-Terrorism) การแพทย์ทางทหาร (Military
Medicine) และการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Mine Action)
- การจัดตั้ง EWG ด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพมีวัตถุประสงค์สําคัญ 7
ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน PKO 2) เพื่อจัดตั้งเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน PKO และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 3) เพื่อร่วมกันแสดงศักยภาพด้าน PKO ใน
ภูมิ ภาค 4) เพื่ อสร้างการริเริ่มด้านความร่วมมือทางทหารในด้าน PKO และการสร้างฐานข้อมูล 5) เพื่ อระบุ
พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน PKO 6) เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานสําหรับความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคในการเตรียมกําลังเพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งกองกําลังฯ (การฝึก
การศึกษา การจัดการส่งกําลังบํารุง) และ 7) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการประสานงานของฝ่ายทหารและพล
เรือน ในด้าน PKO
- ที่ผ่านมา การประชุม EWG ได้หารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือและ
สร้างมาตรฐานในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน PKO เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในด้าน
PKO รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ การพัฒนาความชํานาญทางกฎหมาย การจัดตั้งฐานข้อมูล การ
พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม ด้านการศึกษาเกี่ยวกับ PKO รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของ EWG และการ
พิจารณากฎเกณฑ์แผนการปฏิบัติงานด้าน PKO โดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทยเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2.5.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550
ระเบี ยบสํานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์ แ ห่งชาติ พ.ศ.
2550 เพื่อให้การส่งเสริมความสมานฉันท์และป้องกันความขัดแย้งที่จะนําไปสู่ความรุนแรงตามนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2550 - 2554ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่1สิงหาคม2550เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริห ารราชการแผ่น ดิ น พ.ศ. 2534นายกรัฐมนตรีโดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐมนตรีจึ งวางระเบี ยบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์แห่งชาติพ.ศ. 2550”
ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป
ข้อ3ในระเบียบนี้ “การเสริมสร้างความสมานฉันท์” หมายความว่าการดําเนินการ
ใด ๆ ที่นําไปสู่การป้องกันแก้ไข และจัดการกับปัญ หาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านต่างๆ ทั้งในระดับ
บุคคลและที่สืบเนื่องจากกฎหมายและนโยบายสาธารณะโดยรวมถึงการส่งเสริมแนวทางในการป้องกันแก้ไข
และจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและการสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมสันติวิธี และความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
“คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่าเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่าสํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
“กระบวนการยุ ติ ธรรมทางเลื อก” หมายความว่ากระบวนการจั ดการกั บปั ญ หาข้ อ
พิพาทและความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือกํากับหรืออํานวยกระบวนการเพื่อให้คู่พิพาทได้
เจรจาตกลงในปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันแทนการฟ้องร้องต่อศาล
“ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่ายุท ธศาสตร์และยุท ธวิธีส่งเสริมสนั บสนุ นหรือ
กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับ
ปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความ
เป็ น ธรรมให้ เกิด ขึ้ น ในชุ ม ชน “ความยุติ ธรรมเชิงสมานฉั น ท์ ” หมายความว่าปรัช ญาในการอํานวยความ
ยุติธรรมที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งได้มี
ส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางเพื่ อ แก้ ปั ญ หาร่วมกัน โดยทํ าให้ ผู้ เสียหายมี โอกาสได้ รับ การเยีย วยาและ
ผู้กระทําผิดมีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดที่ตนเองได้กระทําอันมีเป้าหมายสุดท้ายไปสู่การสร้างความสมานฉันท์
ในสังคม“การสร้างสันติวัฒนธรรม” หมายความว่าแบบแผนประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด
โดยเน้นความเอื้ออาทรความเสมอภาคเท่าเทียมกันความคิดเชิงบวกการสานเสวนาหรือหันหน้ามาพูดคุยกัน
และตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
ข้อ4 ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการเสริ ม สร้ า งความ
สมานฉั น ท์ แ ห่ ง ชาติ ” เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “คสส.” ประกอบด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณอัยการสูงสุดเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้านายกสภาทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
บุคคลที่มีบทบาทและมีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งและข้อพิพาทด้วยสันติวิธีการสร้างความสมานฉันท์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกความยุติธรรม
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เชิงสมานฉันท์การประชาเสวนาและธรรมาภิบาลเป็นกรรมการให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการและ
เลขาธิการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
ข้อ5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งวาระคราวละสี่ปีกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งพ้ น จากตํ าแหน่ งอาจได้ รับ แต่ งตั้ งอี ก ได้ แ ต่ ไม่ เกิ น สองวาระติ ด ต่ อ กั น ในกรณี ที่ ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่าง
ที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนหรือเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้
แล้วในกรณีที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระหากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 6 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) นายกรัฐมนตรีให้ออก
(6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ข้อ7การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํ านวนกรรมการที่ มีอยู่จึงจะเป็ นองค์ป ระชุมให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ป ระชุ มในกรณี ที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ให้ รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุมหากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ8ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์
(2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
(3) จัดทําแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณเพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง
(5) ส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกภายใต้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม
ภายใต้หลักยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย
(6) ส่งเสริมให้มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมในระดับต่างๆ รวมทั้งดําเนินการโครงการนําร่องหรือโครงการทดลอง ใดๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์
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(7) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการเสริ ม สร้ า งความ
สมานฉันท์การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานของสํานักงาน
(9) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(10) เชิญข้าราชการพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(11) สรุปรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ9 การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานให้นําข้อ7มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้ อ 10ให้ มี สํ า นั ก งานคณะกรรมการเสริ ม สร้ า งความสมานฉั น ท์ แ ห่ ง ชาติ เป็ น
หน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สํานักงานมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสํานั กงานและรับ ผิด ชอบในการปฏิ บั ติงานของสํ านั กงานขึ้น ตรงต่อรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งเลขาธิการจากข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
ข้อ11 ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบในงานธุรการงานวิชาการงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์
และงานเลขานุการของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
(2) ติดตามสถานการณ์ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
(3) ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ12 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน
นายกรั ฐ มนตรี อ าจมี คํ า สั่ งให้ ข้ า ราชการพนั ก งานหรือ ลู ก จ้ างของส่ ว นราชการพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ างของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติโดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้
ข้อ13ให้สํานักงานจัดหาพนักงานตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงาน
ข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงาน
ข้อ15ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ตามความจําเป็น
ข้อ16ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศณวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2550
พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีสื่อสารมวลชน
2.6.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร (Communication)
การสื่ อ สารเป็ น กระบวนการ (Process) ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ ทั้ ง ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต สั ง คม
เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา การสื่ อ สารเป็ น ได้ ทั้ งเครื่ อ งมื อ (Instrument) และวิ ธี ก าร (Means) ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงต่อบุคคล องค์กร ตลอดจนสังคม ซึ่งนักทฤษฎีหลายท่านได้พยายามให้ความหมายเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ซึ่งศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ(2540) ได้นํามารวบรวมไว้ดังนี้
โรเจอร์ (Rogers, 1976) ได้ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสาร ว่าเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ข้อเท็จจริง ความรู้สึกความคิดหรือการกระทําต่างๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมใน
ที่นี้ หมายถึงการเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปิดเผย
แบลโลว์ กิ ล สั น และโอดิ อ อร์ น (Ballow, Gilson and Odiorne, 1962) ได้ ก ล่ า วว่ า การ
ติดต่อสื่อสารหมายถึงการแลกเปลี่ยนคําพูด อักษร สัญลักษณ์หรือข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมาย
แกล่าสามารถเข้าใจผู้อื่น ซึ่งการติดต่อสื่อสารคือการกระจายหรือสื่อความหมายเกี่ยวกับนโยบายและคําสั่งลง
ไปยังเบื้องล่างพร้อมกับรับข้อเสนอและความเห็นความรู้สึกต่างๆกลับมา
คาร์ลไอ โฮฟแลนด์ (Carl I. Hoveland) และคณะให้ความเห็นว่า การสื่อสาร คือกระบวนการที่
บุคคลหนึ่ง (ผู้ส่งสาร) ส่งสิ่งเร้า (โดยปกติจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ
(ผู้รับสาร)
จอร์จ เอ มิลเลอร์ (George A. Miller) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เจอร์เกน รอยซ์ และเกรกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให้ความเห็นว่า
การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชัดแจ้งและแสดงเจตนารมณ์เท่านั้น
แต่การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย ซึ่งคํานิยามนี้ยึดหลักที่ว่าการกระทํา
และเหตุการณ์ ทั้ งหลาย มีลักษณะเป็นการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการกระทําและเหตุการณ์ เหล่านั้น นั่นก็
หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คน ๆ หนึ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คน ๆ นั้นมีอยู่และมีอิทธิพลต่อ
บุคคลผู้นั้น
จากแนวคิดของนักทฤษฎีทั้งหลายจะเห็นได้ว่า จุดร่วมกันของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารก็คือ
การสื่ อ สารของมนุ ษ ย์ ตั้ งแต่ อ ยู่ บ นหลั ก ของความสั ม พั น ธ์ (relationship) ซึ่ งในการสื่ อ สารนั้ น จะต้ อ งมี
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร และอีกฝ่ายหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้รับสาร โดยทั้งสองฝ่าย
มีความเกี่ยวกันหรือสัมพันธ์กัน
ก. วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
การสื่อสารโดยทั่วไปนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มเล็ก การสื่อสารสาธารณะหรือการสื่อสารมวลชนก็ตาม ดังนั้นใน
กระบวนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระดับใด ผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการมาทําการ
สื่อสารกันทั้งสิ้น และหากวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 ฝ่ายไม่ตรงกัน ผู้รับสารอาจมีปฏิกิริยาต่อสารผิดไปจาก
ความตั้งใจของผู้ส่งสารได้ ซึ่งจะทําให้การสื่อสารไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย หรือตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร
ทําให้เกิดความล้มเหลวในการสื่อสารขึ้น (Communication breakdown) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
สามารถจําแนกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้คือ
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1.) วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร
ในการทําการสื่อสารกันแต่ละครั้ง ผู้ส่งสารจะมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) ในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะบอกกล่าว
หรือชี้แจงข่าวสารเรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบหรือเกิดความเข้าใจ โดย
อาจผ่านทางสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น
2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educateผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอน
วิชาความรู้หรือเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม
3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Entertain) ในการสื่อสารนั้น
ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะทําให้ผู้รับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจจากสารที่ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง
4. เพื่ อ เสนอหรื อ ชั ก จู งใจ (Propose or Persuade) เป็ น การสื่ อ สารที่ ผู้ ส่ ง สารได้
เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และมีความต้องการชักจูงให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตามหรือยอมรับปฏิบัติ
ตามการเสนอแนะของตน
2.) วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร
โดยทั่วไปผู้รับสาร จะมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ในการทําการสื่อสารดังนี้
1. เพื่อทราบ (Understanding) ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการสื่อสารนั้นผู้รับสารมี
ความต้องการที่จะทราบเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีผู้แจ้งหรือรายงานหรือชี้แจงให้
ทราบ หากข่าวสารที่ได้รับทราบนั้นเป็นของใหม่ก็จะทําให้ผู้รับสารได้ข่าวสารเพิ่มเติม หากข่าวสารที่ได้รับ
ทราบเป็นสิ่งที่เคยได้รับทราบมาก่อน ก็จะเป็นการยืนยันความถูกต้องของข่าวสารที่ตนมีอยู่ให้เกิดความมั่นใจ
ยิ่งขึ้น ตรงกันข้ามหากข่าวสารที่ได้มาใหม่ขัดแย้งกับข่าวสารที่ตนมีอยู่เดิม ผู้รับสารก็จะได้ใคร่ครวญว่าข่าวสาร
ใดมีความน่าเชื่อถือ หรือมีความถูกต้องมากกว่ากัน
2. เพื่อเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การแสวงหาความรู้ของผู้รับสารจากการสื่อสาร
ลักษณะของสารในกรณีนี้ มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้และวิชาการ เป็นการหาความรู้
เพิ่มเติม และเป็นการทําความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในการสอนของผู้ส่งสาร
3. เพื่อใช้ในการตัดสินใจ (Deciding) วัตถุประสงค์ของผู้รับสารในการสื่อสารเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจหรือเพื่อการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยในการตัดสินใจของคนเรานั้น มักได้รับการเสนอแนะหรือชัก
จูงให้กระทําจากบุคคลอื่นอยู่เสมอ ว่าทางเลือกไหนจะดีกว่ากัน ซึ่งทางเลือกในการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า
ข้ อ เสนอแนะนั้ น ๆ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
นอกเหนือจากข้อเสนอแนะและการชักจูงจากบุคคลอื่น ๆ แล้ว การตัดสินใจของคนเรายังจะต้องคํานึงถึงการ
รับข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วย
4. เพื่อหาความพอใจ (Enjoying) โดยทั่ วไปแล้วผู้รับสารมีความต้องการการสื่อสาร
เพื่อให้ทราบข่าวคราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และทําการสื่อสารเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ให้กับตนเอง นอกจากนี้ยังมีความต้องการในเรื่องของความบันเทิงด้วย เพราะความบันเทิงสามารถช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียด ช่วยสร้างความสบายใจหรือเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ
ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมีความแตกต่างกัน แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย
มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น ก็จําทําให้การสื่อสารเกิดความสัมฤทธิ์ผลและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ข. กระบวนการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสาร เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุด
นิ่งอยู่กับที่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ไม่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดที่แน่นอน
ตายตัว การสื่อสารเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดผลต่อกัน หรือความสัมพันธ์กัน โดยที่องค์ประกอบทุกตัวใน
กระบวนการต่างมีอิทธิพลต่อกันและกัน ซึ่งเป็นบวนการที่เกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับบุคคล ทั้งในแง่การกระทํา
และความหมายที่เกิดขึ้น เป็นกระบวนการในการส่งและรับสัญลักษณ์ที่ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วม ในรหัส
ข้อความ หรือความหมายต่างๆ (เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์, 2552)
การสื่อสารจึงเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของบุคคล เพราะความหมายของสิ่งต่างๆ
เกี่ยวข้องและขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน ที่จะต้องมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อทําให้เกิดความหมาย โดยที่ต่างฝ่ายต่าง
มีประสบการณ์ ทัศนคติ และมีอารมณ์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่แตกต่างกันไป การสื่อสาร
จึงถูกใช้เครื่องมือ เพื่อให้บรรลุความสําเร็จหรือความมุ่งหมายของบุคคลเปรียบเสมือนกลยุทธ์ ในการที่บุคคล
ฝ่ายหนึ่ง จะมีอิทธิพล หรือเอาชนะผู้อื่น รวมทั้งควบคุมชี้นําให้ผู้อื่นทําตามในสิ่งที่ต้องการได้
2.6.1.1 ทฤษฎีการสื่อสาร
1) ทฤษฎี เข็ม ฉีดยา หรือทฤษฎีการสื่อสารจังหวะเดียว ( Hypodermic needle theory, One step flow theory)
ทฤษฎีการสื่อสารประเภทนี้นับเป็นวิวัฒนาการแรกของแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน
ที่มุ่งเน้นว่าสื่อมวลชนมีผล (Effects) อย่างมหาศาลโดยตรงและทันทีทันใด ต่อมวลชน (Mass audience) ซึ่ง
แนวคิดนี้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดทางจิตวิทยา ช่วงปี ค.ศ. 1930 และ 1940 ที่ว่าทันทีที่มีสิ่งเร้า
(Stimulus) ก็ จ ะมี สิ่ งตอบสนอง (Response) ความคิ ด ดั งกล่ าวเกิ ด ก่ อ นที่ จ ะมี ผู้ ค้ น คิ ด ว่าในกระบวนการ
ตอบสนองต่ อ สิ่ งเร้า (S-R Principle) นั้ น มี ตั วแปรกลาง (Intervening variables) แทรกเข้ ามามี อิ ท ธิพ ล
รวมอยู่ด้วย จากแนวคิดนี้สื่อมวลชนเปรียบได้กับเข็มฉีดยาที่คอยทิ่มแทงผู้รับสารหรือมวลชนซึ่งมีแต่ความ
เฉื่อยชาเหมือนคนไข้ (Passive audience) ที่ต้องการการเยียวยารักษา (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2540)
ข้อมูลข่าวสาร
จาก
สื่อมวลชน

เข็มฉีดยา

ประชาชน

ภาพที่ 2 .2 แสดงรูป แบบการสื่ อ สารตามทฤษฎี เข็ ม ฉี ด ยา หรือ ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารจั งหวะเดี ย ว ( Hypodermic
needle theory, One - step flow theory)

ทฤษฎีเข็มฉีดยาถือว่าสื่อมวลชนเป็นเหมือนอาวุธที่มีอํานาจมหาศาลสามารถทําให้ประชาชนเป็นอะไร
ก็ได้ ข่าวสารจากสื่อมวลชนจะถึงและมีผลต่อประชาชนโดยตรงและทันทีทันใดโดยไม่มีอะไรกีดขวางและ
ปราศจากการต่อต้านจากผู้รับสาร ความเชื่อเรื่องอิทธิพลของสื่อมวลชนนี้มีสาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ
1. กําเนิดและความก้าวหน้าของวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยุทรานซิสเตอร์ (Transistor radio) ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการแทรกซึม และแพร่ข่าวได้อย่างรวดเร็วมาก ให้ความรู้สึกเหมือนจริง และการนําไปใช้อย่าง
แพร่หลาย
2. การขยายตัวของงานโฆษณาทางการค้า (Advertising) ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างมาก
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3. โฆษณาชวนเชื่ อ (Propaganda) ในด้ านการโฆษณาชวนเชื่ อ นี้ เห็ น ได้ จ ากเหตุ ก ารณ์ ร ะหว่ า ง
สงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายเยอรมันมีการยึดเอกสิทธิ์ ใช้สื่อมวลชนในการโฆษณาชวน
เชื่อ
2) ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow theory)
Two - step flow hypothesis ค้นพบโดย พอล ลาซาสเฟลด์ ( Paul F. Lazarsfeld) และคณะ
ซึ่ ง ลาซาสเฟลด์ แ ละคณะต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาดู ว่าสื่ อ มวลชน (Mass media) มี อิ ท ธิ พ ล (Effect) ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงความตั้ ง ใจ (Intention) หรื อ การตั ด สิ น ใจของผู้ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ในสมั ย การเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สมัย ค.ศ. 1940 จริงหรือไม่
ในขณะเดียวกัน ลาซาสเฟลด์และคณะยังมุ่งวิจัยอิทธิพลของสื่อมวลชนตามทฤษฎีเข็มฉีดยา ซึ่ง ใช้
การสํ ารวจวิจัยที่ เรียกว่า Panel study (คือ สัมภาษณ์ บุ คคลคนเดียวซ้ํากันในช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน )
ประกอบด้วยกลุ่มควบคุม (Control groups) ถึง 3 กลุ่ม สุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดร่วม 3,000 คน ใช้ระยะเวลาวิจัย
ถึงหกเดือนก่อนมีการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับเป็นที่แปลกใจแก่ผู้วิจัยอย่างมาก เนื่องจากผลการ
ทดลองไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกเสียงเลือกตั้ง กลับพบว่า "...
ความคิด (Ideas) กระจาย (Flow) จากวิทยุและสิ่งพิมพ์ไปยังผู้นําทางความคิด (Opinion leaders) จากนั้นจึง
กระจายต่อไปถึงประชาชนทั่วไป
คณะผู้วิจัยพบว่าผู้นําทางความคิด นั้นอ่านและรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงมากกว่า
ประชาชนธรรมดาทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่า ในระหว่างกลุ่มผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ได้เปลี่ยนความตั้งใจเดิมใน
การลงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนมากได้รับอิทธิพลและการชักจูงจากบุคคลอื่นมิใช่จากสื่อมวลชน
โดยสรุป ผลการค้ น พบก็ คื อ สื่ อ มวลชนแทบไม่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงคะแนนออกเสี ย ง
เลือกตั้ง อิทธิพลส่วนมากมาจากการสื่อสารประเภทตัวต่อตัว ผลนี้ตรงข้ามกับทฤษฎีเข็มฉีดยาคือ Two –
step flow เป็นการการกระจายข่าวสารที่เกิดขึ้นสองจังหวะจากสื่อมวลชนไปถึง Opinion leaders จังหวะ
หนึ่ง แล้วจาก Opinion leaders ไปถึงประชาชนทั่วไปอีกจังหวะหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่สื่อมวลชนจะไป
มีอิทธิพลต่อประชาชนทั่วไปได้
ข้อมูลข่าวสาร
จาก
สื่อมวลชน

ผู้นําทาง
ความคิด

ประชาชน

ภาพที่ 2.3 แสดงรูปแบบการสื่อสารตามทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-step flow theory)

3) ทฤษฎีผู้เฝ้าประตู (Gatekeeper Theory)
แนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ “ผู้เฝ้าประตู” (Gatekeeper) มาจากข้อเขียนของ เค เลวิน
(Lewin, K. 1947) ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า ข่าวสารมักจะไหลผ่านช่องทางต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยบริเวณ
ประตูที่ซึ่งมีการปล่อยหรือกักข่าวสารต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หรือโดยวินิจฉัยของผู้เฝ้าประตูเองว่าจะยอม
ให้ข่าวสารใดไหลผ่านไปได้หรือไม่ ข่าวสารอะไรควรจะส่งไปถึงผู้รับสาร หรือข่าวสารอะไรควรตัดออกไป ซึ่ง
แนวความคิดนี้เอง ได้ถูกนํามาอธิบายลักษณะการไหลของข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารในกระบวนการ
สื่อสารมวลชน หรือเปรียบเสมือนเป็นบุคคลผู้ทําหน้าที่ปิดและเปิดประตูข่าวสารที่ยืนอยู่ระหว่างตัวข่าวสาร
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และผู้รับสารจากสื่อสารมวลชนเพื่อทําหน้าที่คอยกลั่นกรองข่าวสารเพื่อที่จะส่งผ่านสื่อมวลชนไปยังผู้รับสาร
นั่นเอง (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2540)
หน้าที่ของ Gatekeeper ไม่เพียงแต่เลือกหรือปฏิเสธสารต่าง ๆ ที่เข้ามาเท่านั้น Gatekeeper ยังทํา
หน้าที่จัดสารนั้น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ ตลอดจนกําหนดการนําเสนอข่าวสาร ระยะเวลาที่หน่วงเหนี่ยว
ข่าวสารนั้นไว้ว่าจะเสนอในช่วงเวลาใดหรือเสนอสารทั้งหมดซ้ํา ๆ กัน หรือเลือกเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น
Gatekeeper ผู้ ซึ่ ง ควบคุ ม การไหลของข่ า วสารทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น ก็ มี นั ก ข่ า ว
บรรณาธิ ก ารข่ า ว ผู้ จั ด การโฆษณา ของทั้ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ แ ละเครื อ
สถานีโทรทัศน์ ตลอดจนสํานักข่าว อย่างไรก็ตาม กรณีที่นักข่าวได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการข่าวให้ไปหา
ข่าว นักข่าวผู้นั้นก็จะทําหน้าที่เหมือนกับผู้เฝ้าประตูหรือผู้ปิดเปิดประตูสารเช่นกัน คือจะเป็นคนตัดสินใจใน
เบื้องต้นว่าจะเขียนข้อเท็จจริงในเรื่องของข่าวที่ตนหามาอย่างไร
4) ทฤษฎีการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda-setting theory)
แนวความคิด Agenda-setting เริ่มตั้งแต่สมัยที่ Walter Lippman (1922) คิดคําว่า "Pictures in
our heads" (มโนภาพในหัว) และ Robert Ezra Park (1925) อธิบายถึงกระบวนการรวบรวมข่าวสาร (News
gathering process) ซึ่งการศึกษา Agenda-setting มุ่งที่จะวิเคราะห์หน้าที่หรือผลของสื่อมวลชนในด้าน
ข่าวสาร (Information) แทนด้านการชักจูง (Persuasion)
โดยสมมติ ฐานสํ าคัญ กล่าวถึงความสัม พั นธ์ระหว่างการที่ สื่ อมวลชนเลือกเน้ น ประเด็น สําคัญ ของ
หั ว ข้ อ (Topic) หรื อ ปั ญ หา (Issue) ในการรายงานข่ า วสารกั บ การที่ ผู้ รั บ สารหรื อ มวลชนตระหนั ก ถึ ง
สาระสําคัญ (Salience) ของหัวข้อประเด็น (Topic) หรือปัญหา (Issue) นั้น ๆ ความสัมพันธ์นี้อาจกล่าวในเชิง
เป็นเหตุผลได้ว่า ยิ่งสื่อมวลชนเลือกเน้นประเด็นหัวข้อ (Topic) หรือปัญหา (Issue) สําคัญเท่าใด ผู้รับสารหรือ
มวลชน (Audience) ก็ จ ะตระหนั ก ถึ งสาระสํ าคั ญ (Salience) ของหั วข้ อ หรือ ปั ญ หานั้ น มากยิ่ งขึ้ น ตามไป
ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ผลสําคัญประการหนึ่งของสื่อมวลชนก็คือ เป็นผู้กําหนดหรือวางระเบียบวาระการ
รับรู้เหตุการณ์แก่ประชาชนทั่วไป
5) ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications)
ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) เป็นแนวคิดที่มองผู้ใช้สื่อเป็น
สําคัญ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสื่อมวลชนในการให้บริการแก่ผู้ใช้สื่อ เพื่อสนองความพึงพอใจ
และเชื่อว่าผู้รับสารเป็นผู้กําหนดเองว่า ตนต้องการอะไร สื่ออะไร และสาระอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของ
ตนเองได้ เป็นการเน้นความสําคัญของผู้รับสาร ในฐานะเป็นผู้กระทํา(Active)การสื่อสาร ผู้รับสารนั้นไม่ได้เป็น
เพียงผู้รับเอาอิทธิพลจากสื่อมวลชนเท่านั้น หากแต่ผู้รับสารจะเลือกใช้สื่อและรับสารที่สามารถสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของตน (จันทร์จิรา ขุนวงศ์, 2556)
ทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจ จะมุ่งเน้นพื้นฐานความต้องการของผู้รับสารเป็นหลัก ซึ่งตั้งอยู่บน
สมมติฐานเบื้องต้น ดังนี้
1. ผู้รับสารจะเป็นผู้กระทําการแสวงหาข่าวสารจากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจ
2. ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกสื่อจากสื่อทั้งหมดที่มีอยู่
3. ผู้รับสารจะตระหนักว่าสื่อนั้นจะสนองความต้องการ ความสนใจ และมีความเกี่ยวข้องมากเพียงพอ
4. ผู้รับสารจะใช้สื่อใด ๆ โดยไม่รวมถึงการตัดสินใจจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อตามความเคยชิน
เห็นได้ว่าผู้รับสารจะเลือกรับสารตามความพึงพอใจของตน ส่งผลให้สื่อมวลชนต้องมีการปรับตัวอยู่
เสมอ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อไม่ได้มีอิทธิพลเหนือผู้รับสาร แต่ผู้รับสารต่างหากที่
เป็นผู้กําหนดวาระให้กับสื่อ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของสื่อก็คือการเป็นผู้ตอบสนองต่อสังคมนั่นเอง
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6) ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน(Structural Functionalist Approaches)
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นแนวทางการศึกษาแบบหนึ่งที่ใช้ศึกษาสื่อมวลชน ซึ่งสังคม
นั้นถือว่าเป็นระบบหนึ่ง ที่ส่วนต่าง ๆ หรือระบบย่อย มีความเกี่ยวพันติดต่อถึงกัน และสื่อมวลชนก็เป็นส่วน
หนึ่งของระบบด้วย ระบบย่อย ๆ เหล่านี้แต่ละระบบจะช่วยกันผดุงรักษาระบบใหญ่เอาไว้
ทฤษฎีนี้สื่อมวลชนถูกเน้นว่าเป็นตัวเชื่อมเพื่อทําให้เกิดการรวมตัวกันเข้าของทุกส่วนในสังคมเพื่อความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม สื่อมวลชนพยายามที่จะสนองต่อความต้องการของสมาชิกในสังคม ทั้งที่เป็น
รายบุคคลและที่เป็นกลุ่มอย่างสม่ําเสมอ ผลก็คือสื่อมวลชนได้ทําประโยชน์ให้แก่สังคมโดยไม่ได้ตั้งใจ ในการ
รวมสมาชิ ก ทั้ งหมดเข้ าไว้เป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ยวกั น และถื อ ว่าเป็ น ภารกิ จ ของสื่ อ มวลชน ซึ่ งสามารถแยก
พิจารณาภารกิจของสื่อมวลชนได้ดังต่อไปนี้ (ธนโชต ศรีแจ่ม,2555)
ก) ภาระกิจหรือหน้าที่พื้นฐานของสื่อมวลชนต่อสังคม (Principal Functions of Mass Media for
Society) ซึ่งสื่อมวลชนจะมีหน้าที่พื้นฐานต่อสังคม ดังนี้
1. ด้านสารสนเทศ หรือให้ข่าวสาร (Information)
1.1 สื่อมวลชนมีหน้าที่ในการให้ข่าวสารหรือให้สาระเกี่ยวกับเหตุการณ์ และสภาพ
หรือเงื่อนไขของสังคมและสถานการณ์ของโลก
1.2 สื่อมวลชนมีหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของอํานาจ
1.3 สื่อมวลชนมีหน้าที่ในการเผยแพร่นวัตกรรม การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนา (ความก้าวหน้า)
2. แสดงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพัน (Correlation)
2.1 ให้คําอธิบาย แปลความหมาย (ให้การตีความ) และให้ข้อเสนอแนะ (วิจารณ์)
เกี่ยวกับความหมายของเหตุการณ์และข่าวสาร (สาระ)
2.2 ให้การสนับสนุนต่อองค์การต่าง ๆ (ผู้ที่อยู่ในอํานาจ) ในสังคมและปทัสถานที่มีอยู่
2.3 ให้การอบรมบ่มนิสัยทางสังคม
2.4 ประสานสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมให้เข้าด้วยกัน
2.5 สร้างความสมานฉันท์ หรือสร้างประชามติ
2.6 จัด ลําดั บ ความสําคัญ ของชนชั้น ต่ าง ๆ ในสั งคม หรือ เป็ น การกํ าหนดระดั บ
ความสําคัญและระบุสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3. นําเสนอความต่อเนื่อง (Continuity)
3.1 นํ าเสนอวั ฒ นธรรมหลั ก หรือ วั ฒ นธรรมที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ สั งคม ตระหนั ก หรื อ
ยอมรับวัฒนธรรมย่อย ๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา
3.2 ส่งเสริมและรักษาค่านิยมที่ดี ๆ ในสังคม
4. ให้ความบันเทิง (Entertainment)
4.1 ให้ความสนุกสนาน ความบันเทิง ความหลากหลายและเป็นการพักผ่อนหย่อน
ใจหรือเป็นวิธีผ่อนคลายอารมณ์
4.2 ลดความตึงเครียดในสังคม
5. การผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในสังคมหรือระดมสรรพกําลังในสังคม (Mobilization)
5.1 การรณรงค์ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เกี่ ย วกั บ เรื่องทางสังคม ภายในขอบเขตหรื อ
บรรยากาศทางการเมือง สงคราม การพัฒนาเศรษฐกิจ การทํางานและในบางครั้งก็เป็นเรื่อง
ทางศาสนา

62

ทั้ งนี้ ค วรจะเน้ น ว่ าเราไม่ ส ามารถกํ าหนดลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ของจุ ดมุ่ งหมายหรือ ภาระหน้ าที่ ข อง
สื่อมวลชนเหล่านี้ได้ และเราก็ไม่สามารถแจกแจงความบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นได้ ความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจ
(จุดมุ่งหมาย) กับเนื้อหามักไม่ตรงกันทีเดียว เพราะภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ อันหนึ่ งอาจไปคาบเกี่ยวกับ
ภารกิจอีกอันหนึ่ง และจุดมุ่งหมายบางอย่างก็ครอบคลุมกว้างขวางมากกว่าจุดมุ่งหมายอีกอันหนึ่ง เกินกว่า
ขอบเขตงานของสื่ อ มวลชน รายละเอี ย ดของบทบาทหน้ า ที่ ป ระการที่ 1 ถึ ง 5 เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ประการที่ 2,3 และ 4 เกี่ยวข้องกับเรื่องของ "การรวมตัว" จากที่ได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้น เราไม่สามารถแยกระหว่างสิ่งที่สื่อมวลชนได้กระทําลงไปกับสิ่งที่สถาบันอื่นได้กระทําโดยใช้
สื่อมวลชนได้ นั่นก็คือ ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าเราจําเป็นต้องแยกพิจารณาสื่อมวลชน จากทัศนะที่เป็น "ทนาย
หน้าหอ" ให้กับสถาบันต่าง ๆ
ข) บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อภารกิจของการเป็น "ทนายหน้าหอ"
ภารกิจของสื่อมวลชนจะแตกต่างกันอย่างมากระหว่างแต่ละสถาบัน ทั้งนี้เราไม่จําเป็นต้องเสนอในรายละเอียด
และไม่จําเป็นต้องเพิ่มหัวข้อหรือประเด็นเกี่ยวกับภารกิจขึ้นมาใหม่ จากที่มีอยู่เดิมแล้ว 5 ประการข้างต้น
ดังนั้นภารกิจในระดับกลุ่มสังคมที่เรียกว่า "ความบันเทิง" จึงไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายมากมาย นอกจาก
ในตัวของกิจการอุตสาหกรรมความบันเทิงเองเท่านั้น อย่างไรก็ตามเราอาจจะเพิ่มรายละเอียดในแต่ละภารกิจ
ของสื่อมวลชนเพื่อที่จะครอบคลุมภารกิจเฉพาะอย่างสําหรับผู้สร้างสารในทางการเมืองและทางธุรกิจได้
1. สารสนเทศ
1.1 ให้สาระเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย และเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การต่าง ๆ
1.2 ให้สาระ เกี่ยวกับเหตุการณ์ และสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.3 จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังตามผลประโยชน์ของผู้เป็น "ทนายหน้าหอ"
1.4 ให้สาระ และเรียกร้องความสนใจในแง่ของการโฆษณา
1.5 ให้การศึกษาโดยตรง และรณรงค์ด้านข่าวสาร
2. การตีความ
2.1 ตีความสาระ และเหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบสาร
(ทนายหน้าหอ)
2.2 สร้างความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพพจน์
2.3 วิพากษ์วิจารณ์คู่แข่ง
3. การแสดงออก
3.1 แสดงออกในแง่ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์และหลักการต่าง ๆ
3.2 ช่วยพัฒนาจิตสํานึกของการเป็นเจ้าของ (ตัวอย่างเช่น ของพรรคการเมือง ของ
ชนชั้น หรือของกลุ่ม)
4. การผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในสังคม
4.1 กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเข้ามีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดการสนับสนุน
4.2 จัดดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก
4.3 พยายามที่จะโน้มน้าวใจและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (การโฆษณาชวนเชื่อ)
4.4 การหาเงินทุน
4.5 สร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยการโฆษณา
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ค) บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อภารกิจของตนเอง
ความแตกต่างของจุดมุ่งหมายเป็นเรื่องปกติสามัญทั้งของสื่อมวลชนแต่ละประเภทและของบุคคลที่
สวมบทบาทแตกต่างกัน และมีการรับรู้ที่ มีต่อบทบาทที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทํ าให้ จุดมุ่งหมายมีความ
แตกต่างกันไปด้วย ในที่นี้เราต้องการแสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนมองบทบาทของเขาในส่วนที่มี
ความสัมพันธ์ต่อสังคมอย่างไร คําตอบของคําถามนี้ส่วนใหญ่ยังคงยึดอยู่กับประเด็นของเรื่องอันเดิมคือ
1. สารสนเทศ
1.1 รวบรวมสาระที่น่าจะอยู่ในความสนใจ และเกี่ยวข้องกับผู้รับสาร
1.2 เลือกสรร จัดทํา และเผยแพร่ สาระดังกล่าว
1.3 ให้การศึกษาแก่สาธารณชนโดยทั่วไป
2. การตีความ
2.1 แสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ
2.2 ให้สาระที่เป็น "ภูมิหลัง" และการวิพากษ์วิจารณ์
2.3 ทําหน้าที่ในลักษณะของผู้วิจารณ์ หรือยามเฝ้าระวังผู้ที่คุมอํานาจอยู่
2.4 สะท้อนให้เห็นถึงประชามติ
2.5 ให้เป็นเวทีสําหรับนานาทัศนะ
3. การแสดงออกทางวัฒนธรรม และทําให้เกิดความต่อเนื่อง
3.1 การแสดงออกหรือสะท้อนให้เห็นถึงวัฒ นธรรมและค่านิยมหลักของประเทศ
ของภูมิภาคและของท้องถิ่น
3.2 นําเสนอ วัฒนธรรมและค่านิยมของกลุ่มย่อย
4. ความบันเทิง
4.1 ตอบสนองต่อผู้ชมด้วยการให้ความสนุกสนาน ความหลากหลาย ฯลฯ
5. การผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวภายในสังคม
5.1 ทําการโฆษณาหรือโฆษณาชวนเชื่อ ในฐานะเป็น "ทนายหน้าหอ" ของลูกค้า
5.2 เข้าร่วมรณรงค์ เมื่อมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
5.3 ให้มีการเพิ่มขึ้นและมีการจัดระเบียบการใช้สื่อมวลชนโดยผู้รับสาร
ประเด็ น ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของสื่ อ มวลชนข้ า งต้ น นี้ ไม่ ได้ ร ะบุ ถึ ง ภารกิ จ ทางด้ า นองค์ ก าร
สื่อมวลชนเอาไว้ เช่น การดําเนินงานทางธุรกิจ การหากําไร การจัดให้มีงานทํา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นฐานที่
สําคัญในการทําให้ภารกิจอื่น ๆ ของสื่อมวลชนเกิดขึ้นได้ ภารกิจทางด้านองค์การนี้ถึงแม้ว่าจะสําคัญ แต่ก็ไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อสังคมหรือต่อบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่นอกองค์การสื่อมวลชน และไม่สามารถกําหนดออกมา
เป็ นภารกิจที่แน่ชัดตายตัวขึ้นมาได้ ดังนั้ นภารกิจทางด้านองค์การสื่อมวลชนเอง จึงไม่อาจนํามาระบุ เป็น
ภารกิจของสื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่
ง) บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อปัจเจกชน
บทบาทหน้าที่ต่อปัจเจกชน (Individual Functionalism)ทฤษฎีนี้ให้ความสนใจต่อพฤติกรรมของ
ปัจเจกชน แรงจูงใจที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและผลกระทบต่อปัจเจกชนซึ่งเกิดจากพฤติกรรมนั้น จุดเชื่อมต่อ
ระหว่างทฤษฎีนี้กับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ก็คือ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าสาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ในสังคม การแสดงออก และความพอใจซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ในสังคมและผลลัพธ์ของมัน
จะสะท้อนออกมาเป็นโครงสร้างสังคมโดยส่วนรวม
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2.6.2รูปแบบของการสื่อสาร
ฝากจิต ลาภจิตร (2556)กล่าวถึงรูปแบบการสื่อสารว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ การสื่อสาร
ทางเดียว (One – way communication) และ การสื่อสารแบบสองทาง (Two – way communication)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.) การสื่อสารทางเดียว (One – way communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการ
สื่อสารไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองทันทีกับผู้ส่ง แต่อาจจะมีผลป้อนกลับ
ไปยังผู้ส่งในภายหลังได้ ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที
จึงมักเป็นการสื่อสารโดยใช้สื่อมวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ sms เป็นต้น
2.) การสื่อสารแบบสองทาง (Two – way communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้รับมี
การตอบสนองป้อนกลับทันที (immediate response) สมายังผู้ส่ง โดยที่ผู้ส่งหรือผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากัน
หรืออยู่คนละสถานที่ก็ได้ แต่มีการเจรจาโต้ตอบกันไปมา โดยเป็นการผลัดกันทําหน้าที่ผู้ส่งและผู้รับในคราว
เดียวกัน
2.6.3ระดับของกิจกรรมทางการสื่อสาร
1. ระดับตัวเอง (Intrapersonal communication) เป็นการสื่อสารกับตัวเอง เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับใน
ขณะเดียวกัน เช่น การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ตัวเอง การเตือนตัวเอง
2. ระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคน เป็น
การสื่อสารที่มีข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากในการสื่อสาร โดยสามารถแบ่งได้เป็น
- การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face to face) เป็นการที่ผู้รับผู้ส่งสารเห็นหน้ากัน พูดคุยกัน
- การสื่อสารระหว่างบุคคลแบบมีสื่อกลาง (interposed communication) เป็นการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลโดยการใช้สื่อเป็นตัวกลาง อาจจะเป็นจดหมาย โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
3. ระดับกลุ่มย่อย (Group communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนซึ่งเป็นคน
จํานวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียนการฟังการปราศรัย หาเสียง
4. ระดับมวลชน (Mass communication) เป็นการสื่อสารโดยใช้สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสารแผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น เพื่อการติดต่อไปยังผู้รับสารจํานวน
มากซึ่งเป็นมวลชนหรือกลุ่มคนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อมๆหรือไล่เลี่ยกัน
2.6.4องค์ประกอบของการสื่อสาร
1. ผู้ส่ง ผู้สื่อสาร แหล่งข่าว ( Sender, Communicator ,Source) เป็นแหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบใน
การจัดเตรียมสาร ทําให้มีผู้รับรู้สาร ผู้ส่งอาจเป็นคนเดียวหรือกลุ่มคนก็ได้ ซึ่งเป็นผู้นําเรื่องราวข่าวสาร เพื่อ
ส่งไปยังผู้รับ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยใช้ภาษาพูด เขียนภาษามือ ภาพ สัญลักษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับเข้า
ใจ ซึ่งผู้สื่อสารจะสื่อสารได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้สื่อสารต่อไปนี้
- ทั ก ษะในการสื่ อ สาร ได้ แ ก่ ความสามารถในการพู ด การเขี ย น ต้ อ งรู้ คํ า ศั พ ท์ การสะกดและ
ไวยากรณ์เป็นอย่างดี การแสดงอากัปกิริยาและการมีเหตุและผล ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่พูด
ความสามารถในการทําความเข้าใจเนื้อหาที่จะพูด
- เจตคติ เป็นความรู้สึกจากภายในของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ด้วยการสะสมมานาน เจตคติ
ของผู้ส่งสารต่อสารที่จะส่ง หากผู้ส่งสารมีความสนใจสารที่จะส่งออกไปนั้นจะส่งผลให้การส่งสารเป็นไปด้วย
ความมั่นใจ จริงใจ เช่น ผู้พูดนิยมกล้วยไม้อย่างมาก ก็จะทําให้ผู้พูด พูดด้วยความมั่นใจให้ข้อมูลด้วยความ
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จริงใจและส่งผลให้ผู้ฟังมีความเชื่อมั่น เจตคติของผู้ส่งสารต่อผู้รับสาร หากผู้ส่งสารไม่มีความจริงใจหรือตั้งใจที่
จะทําให้ผู้รับสารได้ประโยชน์จากสารแล้ว จะทําให้ มักจะปรากฏให้ผู้รับสารทราบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จนเกิด
ความสงสัยและไม่เชื่อมั่นในตัวผู้ส่งสาร
- ความรู้ ผู้ส่งสารต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องที่จะพูด การเลือกเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับเรื่องที่
จะพูด เหมาะสมกับผู้ฟัง การเลือกใช้สื่อ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับผู้รับสาร
- ระบบสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวกําหนดให้ผู้ส่งสารมีบทบาท หน้าที่หรือตําแหน่งในสังคมเป็น
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บุคคลจากภาครัฐ อาวุโส ซึ่งมีผลต่อการยอมรับและเข้าใจในสารอย่างมาก วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ (ความเกรงใจ การแสดงท่าทาง การพุดอธิบายเรื่องราว)
- อื่นๆ เช่น บุคลิกภาพผู้ส่งสาร น้ําเสียง ความสนิทสนมระหว่างผู้ส่งและผู้รับกระฉับกระเฉง ยิ้มแย้ม
2. ข่าวสาร (Message) เนื้อหาของสารหรือสาระของเรื่องราวที่ส่งออกมา อาจเป็นคําพูด อักษร หรือ
ไม่ใช่คําพูด เช่นความรู้ ความคิด ข่าวสาร บทเพลง เมื่อกล่าวถึงสารนั้น จะต้องทําความรู้จักและพึงระมัดระวัง
องค์ประกอบ 4 อย่างคือ
- รหัสของสาร (message code) หมายถึง ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคิด เพื่อใช้ใน
การสื่อสาร โดยรหัสของสารมี 2 แบบ คือ คําพูด หรือ วัจนภาษา และ ไม่ใช้คําพูดหรือ อวัจนภาษา เช่น ยา
หมายถึง สารเคมี อาจมีการถอดรหัสสารผิดได้ ทําให้เข้าใจไม่ตรงกัน การสื่อสารผิดพลาด
- เนื้อหาของสาร ( message content ) เนื้อหาของเรื่องราวต่างๆที่ครอบคลุมความรู้และ
ประสบการณ์ที่รวบรวมไว้ ตามที่ผู้ส่งต้องการถ่ายทอดถึงผู้ส่งสาร โดยผู้พูดต้องพิจารณาตัวสารโดยเลือกสารให้
เหมาะสมรวมไปถึงปริมาณของสารด้วย
3. การสื่อหรือช่องทางในการสื่อความหมาย (Media or channel) การสื่อหรือช่องทางในการสื่อ
ความหมาย ได้แก่ตัวกลางที่จะส่งข้อมูล สื่อที่ใช้มากที่สุด คือการใช้เสียงเป็นสื่อ หรืออาจมีการใช้สื่ออุปกรณ์
เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่น แผนที่ รูปภาพ การจัดนิทรรศการ
4. ผู้รับข่าวหรือกลุ่มเป้าหมาย (Receiver) ผู้รับข่าวหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับข่าวสารเรื่องราว
ต่างๆจากผู้ส่ง ผู้รับอาจเป็นคนเดียวกลุ่มคน ซึ่งหากเป็นการสื่อสารแบบสองทางบุคคลเพียงคนเดียวจะทํา
หน้าที่เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่ง
5. ผล (Effect) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งส่งเรื่องราวไปยังผู้รับ ซึ่งก็คือ การที่ผู้รับอาจมีความเข้าใจ ไม่
เข้าใจยอมรับ หรือปฏิเสธ พอใจหรือ โกรธ
6. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ การแสดงกิริยาตอบสนองของผู้รับต่อข้อมูล
ข่าวสารให้ผู้ส่งรับรู้การสื่อความหมาย เช่น ยิ้มรับ พยักหน้า ส่ายหน้า ตบมือ เขียนจดหมายตอบ ตอบรับเป็น
สมาชิกเพื่อเป็นข้อมูลที่ทําให้ผู้ส่งสารรับทราบว่าผู้รับเข้าใจหรือยอมรับหรือไม่
2.6.5อุปสรรคที่สําคัญในการสื่อสาร
-ด้านกายภาพ อุปสรรค ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั่วไป ได้แก่ วิธีการส่งข่าวสาร เครื่องส่งข่าวสาร
เครื่องรับ วิธีการรับ ระยะทาง สิ่งรบกวนต่างๆ
-ด้านตัวบุคคลและสังคม ความแตกต่างทางด้านสังคม ภูมิหลัง วัฒนธรรม อารมณ์ ค่านิยมวัฒนธรรม
การศึกษา
-ด้านภาษา ภาษาที่แตกต่าง อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด
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2.7 รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมแก่เยาวชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย
จากผลการศึกษาถึงบทบาทของการสื่อสารในการช่วยส่งเสริมจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน
อาสาสมัครชาย โดยทําการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบรูปแบบของการสื่อสารของกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน
2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มอาสาสมัคร Dog Nation Team กับกลุ่มอาสาสมัครบ้านดินไทย พงศธร สิงห์น้อย (2553)
ได้เสนอแนวทางในการสื่อสารในการสร้าง ขยาย และรักษาเครือข่ายเยาวชนไว้ดังนี้
2.7.1 การเลือกช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
การใช้กลยุทธ์ทางการ สื่อสารและรูปแบบทางการสื่อสารที่เยาวชนให้ความสนใจ และส่งผลทําให้
เยาวชนชายเกิดตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ “สือ่ บุคคล” หรือ “ผู้นําความคิด” (Opinion Leader)
และ“สื่อกิจกรรม”โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.7.1.1 ผู้นําหรือหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร (Opinion Leader) เยาวชนอาสาสมัครชายต้องการ
และความเคารพศรัทธาในตัวผู้นําหรือหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร โดยลักษณะของผู้นําความคิดหรือแกนนําใน
ทัศนคติของเยาวชนชายมีลักษณะคือ ได้รับการยอมรับจากสมาชิกภายในกลุ่ม การพูดจาน่าเชื่อถือ กล้า
ตัดสินใจ ได้รับความศรัทธาจากสมาชิกภายในกลุ่ม มีความเป็นผู้ใหญ่ มีการวางตัวและแสดงออกที่เหมาะสม
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม ประสานงานเก่ง มีความเป็นกันเอง มีความเป็นผู้นํา ได้รับความ
ไว้วางใจ และมีเหตุผล เป็นต้น
2.7.1.2 เพื่อน หรือบุคคลใกล้ชิดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร กับกลุม่ อาสาสมัครมาก่อน
จะทําหน้าที่เป็น “สื่อบุคคล” ในการชักชวนให้ เยาวชนอาสาสมัครชายมาเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร เพราะ
โดยส่วนใหญ่ แล้วเยาวชนชายที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในครั้งแรก จะมาเข้า ร่วมพร้อมกับเพื่อน
2.7.1.3 สื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการปลูกฝังทัศนคติ การกระตุ้น
และปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะให้กับเยาวชนชาย เนื่องจากเป็นสื่อที่เยาวชนชายได้มี “ส่วนร่วม” ในการลงมือ
ปฏิบัติจริงๆและ ได้เรียนรู้ถึงปัญหาแนวทางแก้ไขจากการทํางานอาสาสมัครด้วยตนเอง
2.7.2 องค์ประกอบของเครือข่ายทางการสื่อสารที่ดีของกลุ่มอาสาสมัครโดยปกติ
2.7.2.1 ความถี่ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่มเครือข่ายที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันบ่อยครั้งและสม่ําเสมอ ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวอยู่ภายในกลุ่มเสมอๆ ซึ่งจะทําให้เครือข่ายมีสีสัน ไม่น่า
เบื่อหน่าย
2.7.2.2 การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน หากสมาชิกในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างกัน โดยมีความหลากหลายและมีลักษณะของการผลัดเปลี่ยนกันเป็นทั้ง “ผู้รับสาร” และ “ผู้ส่งสาร”
จะทําให้การสื่อสารมีความหลากหลาย มากกว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ส่งสารหรือผู้รับสารที่ตายตัว
2.7.2.3 ความหลากหลายในความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการรักษาสมาชิกเดิม
ของเครือข่าย ที่มีความหลากหลายในความสัมพันธ์ จะทําให้เยาวชนชายได้มีโอกาส “เลือก” ในการสาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มมากกว่า
2.7.2.4 ความเข้มแข็งของหัวหน้า ผู้นําหรือแกนนําเครือข่าย ถ้าหาก เครือข่ายใดมีหัวหน้า
หรือแกนนํากลุ่มที่มีความเข้มแข็งมาก เครือข่ายก็จะ สามารถคงอยู่ไปได้ แต่ถ้าหัวหน้ากลุ่มมีความอ่อนแอหรือ
เข้มแข็งไม่เพียงพอ ไม่ศรัทธาในตัวหัวหน้าเครือข่าย อาจทําให้เครือข่ายเกิดการล่มสลายได้
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2.7.2.5 ความหลากหลายในกิจกรรม เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้เยาวชนชายเกิด
การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร เนื่องจากความหลากหลายในรูปแบบของกิจกรรม ทําให้เยาวชนชาย
เกิดการ “เลือก” เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครได้ตามความสนใจของตัวเอง ซึ่งทําให้เยาวชนให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมอาสาสมัครมากกว่าการเข้าร่วมโดยถูกบังคับ
2.7.2.6 ช่ วงเวลาในความสัม พั น ธ์ ยิ่งเยาวชนกั บ กลุ่ม อาสาสมั ค รมีฎช่ วงเวลาในการสาน
ความสัมพันธ์มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดระหว่างกันในเครือข่ายมากยิ่งขึ้น
2.7.2.7 ความใกล้ชิดระหว่างกันของเยาวชนชายกับกลุ่มอาสาสมัครในลักษณะ“เพื่อน”
และ “ครอบครัว” ซึ่งจะมีการดูแลช่วย เหลือกันในเรื่องชีวิตส่วนตัวนอกเหนือจากการทํากิจกรรมอาสาสมัคร
ความใกล้ชิดดังกล่าวจะทําให้เยาวชนชาย และกลุ่มอาสาสมัครมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
2.7.2.8 การบริการของกลุ่มต่อสมาชิกการบริการหรือสวัสดิการของกลุ่มต่อเยาวชนชายที่
เป็นสมาชิกในเครือข่าย เช่น อาหาร เครื่องดื่ม มีรสบัสรับส่ง ในการทํากิจกรรมอาสาสมัคร เป็นต้น ปัจจัย
เหล่านี้มีความสําคัญและต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเยาวชนชายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ยังอยู่ในวัยที่ยัง
ไม่มีรายได้จากการทํางาน หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมได้ หรืออาจเข้าร่วมได้ไม่เต็มที่
นักเนื่องจาก ความขาดแคลนในเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจ
2.7.2.9 ความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์เครือข่ายที่ให้ความสําคัญ กับระดับความเท่า
เที ยมกั น ในความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างเยาวชนชายกั บ กลุ่ ม อาสาสมั ค รยิ่งมาก และมี ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ที่
หลากหลายทั้ งแบบ “แนวนอน” และ “แนวดิ่ ง” จะสามารถนํ ารูป แบบความสั ม พั น ธ์ม าประยุ กต์ ใช้ กั บ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างหลากหลาย มากกว่าเครือข่ายที่มีลักษณะความสัมพันธ์แบบเดียว
2.7.3 องค์ประกอบของเครือข่ายการสื่อสารที่ดีในการทํางานร่วมกับเยาวชนอาสาสมัครชาย
2.7.3.1 การเปิดโอกาสให้เยาวชนชายเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร กลุ่มอาสาสมัครต้องมี
การใช้การสื่อสารเพื่อแสดงให้เยาวชนชายเห็นว่ากลุ่มอาสาสมัครกําลังมี“การเปิดโอกาส”บางอย่างให้เยาวชน
ชายได้เข้าร่วม และสามารถเสนอกิจกรรมได้เป็นต้น
2.7.3.2 การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนชายกับกลุ่มอาสาสมัคร ยิ่งเปิดโอกาสให้
กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในเครือข่ายมากเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของเครือข่ายมากขึ้น
2.7.3.3 สํ านึ ก ความเป็ น เจ้าของของเยาวชนชายต่อกลุ่ ม อาสาสมัค ร กลุ่มอาสาสมั ครที่
เยาวชนชายมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง จะทําให้เยาวชนชายเกิดความหวงแหน และมีความต้องการมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือให้เครือข่ายของกลุ่มยังสามารถคงอยู่ต่อไปได้
2.7.4บทบาทของการสื่อสาร ในการช่วยส่งเสริมจิตรสาธารณะของเยาวชน
ในการสร้างจิตสํานึกสาธารณะนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ “การสื่อสาร” เข้ามาช่วยในการสร้าง
จิตสํานึกสาธารณะ โดยการสื่อสารจะแสดง บทบาทซึ่งส่งผลสําคัญ ในระดับปัจเจก หรือเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมอาสาสมัคร การสื่อสารจะช่วยทําให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาบางอย่าง (Sense) ที่เกิดขึ้นในสังคม
และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปมีส่วนในการร่วมแก้ไข ทั้งในฐานะของอาสาสมัคร หรือใน
ฐานะของ สมาชิกคนหนึ่งในสังคม นอกจากนี้การสื่อสารระหว่างกันของสมาชิกในเครือข่ายที่ดีและสม่ําเสมอ
ยังช่วยทําให้เกิดมิตรภาพระหว่างเยาวชนกับสมาชิกคนอื่นในเครือข่าย ทําให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุ ข และช่ วยสร้างทั ศ นคติเชิงบวกในการทํ างานอาสาสมั ค รของเยาวชน ซึ่งจะเป็ น การช่ วยส่งเสริม
จิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง
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2.7.5ลักษณะจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มอาสาสมัคร
เยาวชนมีจุดร่วมกันในเรื่องของนิยามและการให้ความหมายในเรื่องจิตสํานึกสาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการทําความดีเพื่อส่วนรวม การเข้ากิจกรรมโดยไม่ถูกบังคับ การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว และการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีปัจจัยสําคัญที่ทําให้เยาวชนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร ดังต่อไปนี้
2.7.5.1โอกาสในการแสดงความสามารถในการทํางานอาสาสมัครของเยาวชน ในการออกแบบ
กิจกรรมอาสาสมัครสําหรับเยาวชนนั้น ต้องคํานึงถึงการ “เปิดโอกาส” ให้เยาวชนสามารถแสดงความสามารถ
ได้อย่างเต็มที่ และเน้นในเรื่องของ “ความสนุก” เพื่อดึงดูดให้ เยาวชนอยากเข้ามาร่วมกิจกรรม
2.7.5.2 โอกาสในการใช้เวลาว่างของเยาวชนอาสาสมัคร ความเหมาะสมของช่วงเวลา หรือ
“เวลาว่าง” มีความสําคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเยาวชนจะมีเวลาว่าง
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากในช่วงวัน ธรรมดามีภาระหน้าที่ ต้องเรียนหนั งสือ การประกาศเปิดรับ
อาสาสมัครล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานจะช่วย ทําให้เยาวชนสามารถที่จะวางแผนในการเข้าร่วมกิจกรรม
ล่วงหน้าได้
2.7.6ความสําคัญของการสร้างเครือข่ายโดยการทํางานแบบวิ่งสามขา
กลยุทธ์การนํากระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างอาสาสมัครใหม่ รักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มเดิม
และขยายความสัมพันธ์ไปยังอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ สิ่งสําคัญที่สุดคือการนํากระบวนการสื่อสารและกลยุทธ์
ทางการสื่อสารทั้งสามรูปแบบมาใช้ ทําให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในลักษณะของการทํางาน
แบบ“วิ่งสามขา”ควบคู่กันเนื่องจากวิธีการดังกล่าว ล้วนแต่มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถ
นํามาใช้สนับสนุนกันในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันได้
2.7.6.1การสร้างอาสาสมัครกลุ่มใหม่การเปิดรับสมาชิกใหม่ๆจะทําให้ เครือข่ายได้กําลังจากเยาวชน
อาสาสมัครใหม่ที่อาจจะสามารถเข้ามาช่วย ทํางานอาสาสมัครหมุนเวียนกันแทนสมาชิกอาสาสมัครชายที่ไม่
ว่างเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และยังเป็นการขยายจํานวนสมาชิกของเครือข่าย ทําให้เครือข่ายมีขนาดใหญ่
ขึ้น รวมไปถึงมีศักยภาพในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น
2.7.6.2 การรักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มเดิมเอาไว้รวมไปถึงการสร้างความเท่าเทียมกันในการ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ เป็นสิ่งที่จําเป็นในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่ดี เพราะหากไม่มีการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เครือข่ายเกิดการล่มสลายได้
2.7.6.3 การขยายความสัมพันธ์ไปยังอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน หรือการทํา
กิจกรรมอาสาสมัครร่วมกัน จะทําให้เกิดการรวมพลังร่วมกัน กลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
อาสาสมัครขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการทํางานให้สามารถทํางานใหญ่ที่โดยปกติแล้วไม่สามารถ
ทําได้โดยการทํางานของอาสาสมัครเพียงกลุ่มเดียวได้
2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากงานวิจัย เรื่อ งรูป แบบการเสริม สร้างความสมานฉั น ท์ ภ ายใต้ บ ริบ ทความขั ดแย้ งของ
สังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ดําเนินงานจากความร่วมมือทางวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2557) ได้ให้
ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมไทยไว้ดังนี้
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สังคมไทยในปัจจุบั นกําลังเผชิญ กับสถานการณ์ ค วามขัดแย้งและมีพั ฒ นาการของความ
รุนแรงที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง ความขัดแย้งดังกล่าวยัง
เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมากทําให้เกิดการเผชิญหน้าและ
เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง รูปแบบของความขัดแย้งที่สําคัญ ได้แก่ มิติด้านการเมือง/ความขัดแย้งใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านทรัพยากร /มิติทางสังคมและวัฒนธรรม มิติภูมิภาคอาเซียน
และประเทศลุ่มน้ําโขง/มิติด้านประชากรศาสตร์ มิติความเหลื่อมล้ําคนชนบทกับคนเมือง มิติด้านสาธารณสุข
มิติด้านธุรกิจครอบครัว ปัญหาอุปสรรคในการสร้างความสมานฉันท์ได้แก่เจตคติในการมองความขัดแย้งในทาง
ลบ การไม่ ได้ รับ ความเป็ น ธรรมอย่ างทั่ วถึงและเท่ าเที ยม การขาดอํ านาจของผู้ ป ฏิ บั ติงานและขาดความ
ต่อเนื่องของการทํางานสร้างความสมานฉันท์ การขาดความรู้ความเข้าใจของคนปฏิบัติงาน การขาดโอกาส
ของประชาชนคนบางกลุ่มในเวทีการแสดงความคิดเห็น พัฒนาการของสื่อและสื่อออนไลน์ที่ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด การขาดการสร้างจิตสํานึกและอุดมการณ์ในการสมานฉันท์ การขาดความ
เชื่อมั่นของประชาชนในบุคคลที่เข้ามาแก้ปัญหา การขาดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาและ
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศในเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ และการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมและแผนความมั่นคงไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงมีการแก้ไขปัญหาโดย มีปัจจัยแห่งความสําเร็จในการ
สร้างความสมานฉันท์ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน การให้การยอมรับและความ
เคารพต่อความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและนโยบายที่ทันสมัย
สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง การพบปะพูดคุยกันของคู่ขัดแย้งโดยอิสระแบบประชาธิปไตยและมีคน
กลางทําหน้าที่แก้ปัญหา การใช้ระบบรัฐสภาและแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปลูกฝังใน
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการมีวินัยและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
แนวคิดของต่างประเทศในการปรับใช้ในสังคมไทย ได้แก่ การสร้างความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่
มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ความรุนแรง การใช้การไกล่เกลี่ยด้วยกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและคํานึงถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมเป็นหลัก การดําเนินการระยะยาวที่นําไปสู่การ
ปฏิบัติได้ จริงและมีความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการ รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลัก
รูปแบบการสร้างความสมานฉันท์ในบริบทของสังคมไทยที่ต้องดําเนินการ คือการสานเสวนา
อย่างสร้างสรรค์ การกระจายอํานาจจากรัฐสู่ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมระบบอาสาสมัครและระบบยุติธรรม
ชุ ม ชน การแก้ ไขความเหลื่ อ มล้ํ าของประชาชนในทุ ก ชุ ม ชน การพั ฒ นาและขยายหน่ ว ยงานในภาครั ฐ
กระบวนการยุติธรรมไทยและแนวทางความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน การจัดตั้งองค์กรและคณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันท์โดยกระทรวงยุติธรรมที่มีความเป็นเอกภาพ การพัฒนาทางการเมืองและแนวคิดที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การให้ความสําคัญของการสร้างความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง การเยียวยาเหยื่อที่ได้รับความ
รุนแรงและการเคารพสิทธิของผู้เสียหาย การมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดแนวทางสายกลางเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้ วั ฒ นธรรมไกล่ เกลี่ ย แบบดั้ ง เดิ ม การตั้ ง ศู น ย์ ส มานฉั น ท์ แ ละสั น ติ วิ ธี ใ นหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และ
สถาบันการศึกษา ส่วนรูปแบบความสมานฉันท์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การมีคนกลางในการ
เจรจาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ผู้เสียหาย การใช้วิธีการเมืองนําการทหาร การพูดคุยรับฟังปัญหาและการ
สร้างความไว้วางใจของคนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้
กฎหมาย การบริหารจัดการนโยบายภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีผลในทางปฏิบัติ ระบบยุติธรรมชุมชนและ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ การดําเนินงานตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน การ
ใช้สันติวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตอยู่ด้วยความสันติสุข การแก้ปัญหาในแนวราบและแนวดิ่งและการบริหาร
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปแบบพิเศษ แนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งในอนาคตความขัดแย้งยังดํารง
อยู่แต่ความสมานฉันท์จะคลี่คลายลงต้องเป็นความร่วมมือ ความเป็นสังคมพลเมือง และการแก้ไขกฎหมายที่ไม่
เป็นธรรม ความสมานฉันท์ต้องเริ่มจากประชาชน ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนเป็นฝ่ายให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การดําเนินงานของภาคประชาชน
การดําเนินงานในรูปแบบการสร้างความสมานฉันท์ 4 ประการ คือ ด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก (Trust) ได้แก่ การเจราเพื่อหาทางออก การไกล่เกลี่ยการสานเสวนาภายใต้กระบวนการสันติวิธี
การสร้างความไว้วางใจ และมีมติร่วมกัน ด้านยุติธรรมชุมชน (Talk) ได้แก่ กระบวนการเริ่มจากประชาชน
ในทุกขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และประเมินผล การพูดคุยเพื่อป้องกันความขัดแย้งและการไกล่
เกลี่ย การสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน ด้าน
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Turn) ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ ความเป็นพลเมือง เพื่อผลประโยชน์ชาติ
กระบวนการที่ ไม่ เป็ น ทางการ การสํ านึ ก ผิ ด และการยอมรับ ในการปรั บ พฤติ ก รรมการเยี ย วยาชดใช้ แ ก่
ผู้เสียหาย ด้านสันติวัฒนธรรม (Tradition) ได้แก่ วิถีชีวิตที่ดีงามในการเอื้ออาทรต่อกัน ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างรัฐกับประชาชน ความสัมพันธ์แนวราบ
ระหว่างประชาชนกับประชาชนและคุณธรรมที่จําเป็น คือ การทําดี กลัวต่อการทําบาป เมตตาธรรม และการ
พึ่งตนเอง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมได้แก่ สร้างการเรียนรู้ใน
ทุ ก ระดั บ ให้ เห็ น คุ ณ ค่ าของการใช้ ร ะบบประชาธิ ป ไตยการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ ง การรณรงค์ ให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนัก เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การแก้ไขข้อ
พิ พ าทที่ เกิด ขึ้น ภายในท้ อ งถิ่ น ที่ ต นอยู่ อ าศัย ได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รัฐ บาลดํ าเนิ น การให้ การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทยเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนและจัดทําเป็นวาระแห่งชาติหรือนโยบายแห่งชาติขึ้นโดยเฉพาะ
และบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ การแก้ไขความเหลื่อมล้ําและสร้างให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรม การ
ดําเนินนโยบายการการเจรจา เปิดพื้นที่ให้คนมีอํานาจทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันแบบการสานเสวนา การพัฒนา
และขยายหน่วยงานในภาครัฐกระบวนการยุติธรรมไทยให้มีระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทุกระดับ การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดแนวทางสายกลางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการเรียนรู้และการเห็นคุณค่าของ
การปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข้งให้ระบบพรรคการเมือง การสร้างความปรองดอง
โดยใช้ ประชาธิปไตยแบบสานเสวนาหาทางออก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างความสมานฉันท์ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การมีค นกลางที่ ได้รับ การยอมรับ ในการเข้ ามาช่ วยในการเจรจา การใช้ วิธี
การเมืองนําการทหารการปรับปรุงกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม การศึกษาและบูรณาการแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นอดี ต ข้ อ เสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานสมานฉั น ท์ ร ะดั บ ชาติ ที่ มี
คณะกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย มีการระบุอํานาจ ระบบ กลไก การทํางานใน
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ทํางานโดยอิสระจากอํานาจรัฐและระบบการเมืองและมีดําเนินงานในระยะสั้น และ
ระยะยาว การมีแผนปฏิบัติการ งบประมาณรองรับ ประเมินผลต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดพื้นฐานยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าใจสาเหตุ ค้นหาความจริง อํานวย
ความยุติธรรม การเยียวยา และการปฏิรูปโครงสร้างสังคม ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือการศึกษาวิจัย
เชิงปฏิบัติการในการฝึกฝนทักษะและวิชาชีพไกล่เกลี่ย เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในลักษณะพหุสังคม การวิจัย
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การจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมโดยแยกความขัดแย้งออกเป็นกลุ่ม ๆ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง คือ กลุ่มฝ่าย
บริหารและกลุ่มประชาชน และความขัดแย้งระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งการออกแบบกระบวนการ
แก้ปัญหาแต่ละกลุ่มที่ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการจัดทําวิจัยใน
อนาคตในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยโดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มเช่น
การสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน การสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชนในและนอกสถานศึกษา
ณฐพร โตประยูร (2550) การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ศึกษาเรื่อง การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกรณีเด็กและ
เยาวชนเป็นผู้กระทําผิด เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษารูปแบบของ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด เพื่อศึกษาการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม สําหรับเด็กและเยาวชน เพื่ อศึกษาปัญ หาและอุปสรรคในการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อแสวงหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญ หาและอุปสรรคในการนําการะบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สําหรับเด็กและเยาวชน
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ด้านรูปแบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ตํารวจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อัยการ ศาล กรมควบคุมประพฤติ ต่างก็มีบทบาทรูปแบบ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ ไม่ เหมื อ นกั น แต่ มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั น ทํ าให้
กระบวนการแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แต่ละหน่วยงานจะไม่มีความซับซ้อนกัน แต่
จะออกมาในรูปแบบที่เชื่อมโยงประสานกันเพื่อที่จะแก้ไข ข้อเสนอแนะคือ กระทรวงยุติธรรมควรให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการะบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และขั้นตอนกระบวนการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อให้ความรู้วิชาการ ให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ เข้าใจและเห็นความสําคัญ ตลอดจนการสนับสนุนนํายุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ให้เข้ากับบริบท
ของสังคม
สุกัญญา เสรีนนท์ชัย (2550) การสื่อสารในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ศึกษากรณี
การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการประชุม การสื่อสารที่ใช้ในการประชุม ปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการสมานฉันท์ และความ
สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการประชุมประกอบด้วย
ขั้นตอนการเตรียมการประชุม ระหว่างประชุมและการติดตามความประพฤติเด็ก/เยาวชนหลังการประชุม การ
สื่อสารที่ ใช้ในการประชุ มครอบคลุม จํานวนองค์ประกอบ และบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุ ม สถานที่แ ละ
ระยะเวลาการประชุม รวมถึงการเลือกใช้คําสรรพนาม ประโยคคําถาม น้ําเสียง การฟัง และการเขียน สําหรับ
ปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีผลต่อการสมานฉันท์ได้แก่ การเข้าถึงข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึก และความ
ต้องการอย่างแท้จริงของผู้กระทําผิดและผู้เสียหาย และการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม และควรมีการ
ใช้อวัจนภาษาในกระบวนการประชุม ตลอดจนบรรยากาศในการประชุม ทั้งนี้การประชุมกลุ่มครอบครัว จะ
เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทยได้ ต่อเมื่อสอดคล้องกับคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
เป็นการประชุมอย่างสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ขยายผลนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
รชฎ จันทร์ทอง (2550) ทําการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีในกรณีปัญหาความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสมานฉันท์ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสารคํา
สัมภาษณ์ คําปราศรัย สุนทรพจน์ แถลงการณ์มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อตัวมายาวนานโดยมีปัจจัยหลายด้านที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น
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ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ของประชาชน
ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนใน
พื้ นที่ เป็ นต้น สํา หรับ แนวทางการแก้ไขปัญ หาความไม่ส งบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยแนวทาง
สมานฉันท์นั้น เป็นแนวทางที่แม้จะไม่เห็นผลทันที แต่จะเกิดผลดีในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ได้รับ
การยอมรับทั่วไปในสากลโลกและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม อาจจําเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการดําเนิน การระยะยาว อีก ทั้งต้อ งอาศัย ความร่ว มมือ ของผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งในการดําเนิน การ โดย
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แนวทางนโยบายจะประสบความสําเร็จ
ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและความเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างของนายกรัฐมนตรี 2) ควรเร่งรณรงค์ต่อ
สังคมให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของสังคมที่มีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้ง
ยอมรับความแตกต่างของสังคมร่วมกัน 3) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหาสําคัญของคนในพื้นที่ กําหนดนโยบายที่
จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ 4) เน้นกระบวนการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่และในประเทศได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญความจําเป็นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของสังคมมากขึ้นและก่อให้เกิดความร่วมมือของสังคมต่อแนวทางดังกล่าวทําให้การ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาณุ ทั ต ภู ริ ปั ญ ญวานิ ช (2551) ศึ ก ษารู ป แบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ที่
เหมาะสมกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาจากการค้นคว้าจากเอกสาร
และการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาล้วนมีความเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีความสําคัญต่อกระบวนการ
ยุติธรรมหลักในสังคมปัจจุบัน และยังมีทัศนคติต่อรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะกําหนด
รูปแบบที่ตายตัว รูปแบบที่กําหนดขึ้นนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหา
ความรุน แรงยั งคงมี อยู่ แ ละเกิด ขึ้น อย่ างต่อ เนื่ อง หากภาครัฐ ยึ ดเอาแนวคิ ดของกระบวนการยุ ติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงการไม่สร้างเงื่อนไข
ความขัดแย้งครั้งใหม่ ก็น่าจะเป็นการลดเงื่อนไขของสถานการณ์ความรุนแรงลงไปได้ส่วนหนึ่ง โดยสามารถ
กําหนดคุณสมบัติรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ โดยมี
การกําหนดเป็นนโยบาย และนํามาใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในแนวความมั่นคงและแนวการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน และใช้แนวทางบูรณาการศักยภาพของชุมชน โดยมี
กลไกที่มีความเป็นอิสระทั้งความคิดและการดําเนินงาน มีสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์ มีหน่วยนําในการทํางาน
ด้านการสมานฉั น ท์ ภ ายในพื้ น ที่ มี ส่ วนของการสื่ อสารสังคมเพื่ อสื่ อสารสร้างความเข้ าใจถึ งกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และเปิดช่องให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้วย
อัจฉรียา ธิรศริโชติ (2552) ทําการศึกษายุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในพระวินัยปิฎก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ขั้นตอน และกระบวนการป้องกันและจัดการความขัดแย้งโดยยุติธรรมเชิง
สมานฉั น ท์ ในพระวินั ยปิ ฎ ก และนํ าแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ งดั งกล่ าวไปเสนอแนะเพื่ อ ปรับ ใช้ ใน
กระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยปัจจุบัน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสารจาก
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เฉพาะพระวินัยปิฎก (พระไตรปิฎก เล่มที่ 1 - 8)
ผลการศึกษา พบเหตุการณ์ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งทั้งหมด 551 เรื่อง มีสาเหตุหลักมาจาก
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กิเลส 3 ประการ ซึ่งสรุปขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งได้ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการ
เกิดอธิกรณ์ 2) ขั้นตอนที่มีผู้นําอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้า และ 3) ขั้นตอนการระงับอธิกรณ์ ใน
กระบวนการดังกล่าวพระพุทธเจ้าได้กําหนดข้อปฏิบัติ (สิกขาบท) เพื่อจัดการความขัดแย้ง และป้องกันการ
กระทําผิดซ้ําที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ส่วนแนวคิดและลักษณะสําคัญของการจัดการความขัดแย้ง พบว่า ใน
พระวินัยปิฎกให้ความสําคัญกับการใช้เหตุผลและปัญญา กระบวนการประชุมสงฆ์ (สังฆกรรม) และการไกล่
เกลี่ย โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้โจทก์ ผู้ถูกโจทก์ และผู้ไกล่เกลี่ย รวมถึงหลักธรรมที่เหมาะสมต่อผู้เสียหาย
ผู้กระทําผิด และผู้ไกล่เกลี่ย ได้แก่ อภัยทาน กุศลมูล - อกุศลมูล หิริ-โอตตัปปะ อคติ 4 และโยนิโสมนสิกา อีก
ทั้งพบว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแบบ win-win Methods สามารถใช้จัดการความขัดแย้งได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับ
บ่มเพาะความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้งปรากฏ ระดับการช่วงชิงอํานาจ จนถึงระดับความขัดแย้งขั้นอันตราย
นอกจากนี้ การจัดการความขัดแย้งในพระวินัยปิฎกยังสอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดย
เป็นกระบวนการสันติวิธีที่ ครอบคลุม หลักยุ ติธรรมเชิงสมานฉั นท์ 4 ประการ ได้ แก่ หลักบุ ค คลนิ ยม การ
เยียวยา การกลับคืนสู่สังคม และการมีส่วนร่วม ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรนํามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน
ไชยรัตน์ ปราณี (2553) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณ ลักษณะ
ความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความสมานฉันท์
ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบัน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และเยาวชนไทยใน 4 ภูมิภาค 3) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการปลูกฝัง
สร้างเสริมคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย และ 4) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะความสมานฉันท์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
สร้างเสริมคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย2) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความสมานฉันท์
ของเยาวชนไทย และ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ
สมานฉันท์ของเยาวชนไทย ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย (Reconciliation)
คือ คุณ ลักษณะในตัวบุ คคลที่ สะท้ อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจหรือความสามัค คี (Unity) ความพอใจ
ร่วมกัน (Satisfy) การเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) การช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน (Help) ความไม่เห็ นแก่ตัว
(Unself-centered) หรื อ มี จิ ต สํ า นึ ก เพื่ อ ส่ ว นรวม (Public Consciousness) และมี ค วามเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น
(Agree) และผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทยโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi) พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิรอบที่ 3ผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นในเรื่องหลักการของรูปแบบการเรียนรู้ที่ควร
ใช้หลักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมเป็นฐานคิดของรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากผล
การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชน
ไทย พบว่า ค่ าเฉลี่ยคุณ ลักษณะความสมานฉันท์ ข องนักเรียนที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทยในภาพรวม มีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
ความสมานฉันท์ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยัง
พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทยมีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความสมานฉันท์ของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทยทุก
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รายวิชา มีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความสมานฉันท์ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ อย่างมี
นั ยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 และยังพบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนั กเรียนที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย ในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย มีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มิตร เสนาราช (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการ
ความขัดแย้งของเยาวชนในเขตพื้ นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลส่องดาว อํ าเภอส่ องดาว จังหวัดสกลนคร
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการความขัดแย้งของเยาวชน
พบว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนที่ผ่านมายังมีน้อย โดยแต่ละหน่วย
ได้มีการให้ ค วามร่วมมือกันในการจัดทําโครงการแก้ไขปัญ หาความขัดแย้งของเยาวชนในพื้ นที่ โดยแต่ล ะ
หน่วยงานมีการดําเนินกิจกรรมไปตามหน้าที่ของตน แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือคือ ควรมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง หัวหน้าหน่วยงานต้องมีวิสัยทัศน์ ความจริงใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน มี
เป้าหมายที่ชัดเจน และมีการวางแผนร่วมกัน
เฉลิมพงษ์ เดชคําภู (2553) ศึกษาเรื่อง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงกับการจัดการ
ความขั ด แย้ งของเยาวชนในงานบุ ญ ประเพณี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การจั ด การปั ญ หาและอุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญประเพณี โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญประเพณี
ในพื้นที่มีวิธีการจัดการ 5 วิธี คือ การเอาชนะ การยอมรับ การหลีกเลี่ยง การร่วมมือ และการประนีประนอม
โดยวิธีที่ดําเนินการมากที่สุดในพื้นที่ได้แก่ การเอาชนะ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
จั ด การความขั ด แย้ ง เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายกั บ ผู้ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง มี
ข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้ง ควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชน และดําเนินการตามแนวทางที่บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการจัดระบบ
เพื่อควบคุมเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ควรจัดให้มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานร่วมกัน ควรสร้างจิตสํานึกให้ผู้นําหมู่บ้าน หรือชุมชน ผู้ปกครอง และเยาวชน ให้เคารพกฎ
กติกา ที่ตั้งไว้ในหมู่บ้านหรือชุมชน และควรสร้างจิตสํานึกให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
ผู้นําหมู่บ้านปละผู้ปกครอง ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน
พิ ช ญา สุ ก ใส (2553) ได้ ทํ าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การจั ด การความขั ด แย้ งทางการเมื อ งไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2547-2553” เป็นการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้นํา และผู้มี
บทบาทสําคัญทางการเมือง นักวิชาการ และสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สภาพการก่อตัวและ
พั ฒ นาการของความขัดแย้งและ เพื่อศึ กษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมื องระหว่างปี พ.ศ.
2547-2553 และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า
สาเหตุสําคัญของความขัดแย้ง เกิดขึ้นจาก ความต้องการอํานาจและผลประโยชน์ ส่วนประเภทความขัดแย้ง
พบว่า มีในด้านผลประโยชน์มากที่สุด วิธีการในการจัดการความขัดแย้งที่คิดว่าเหมาะสมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในปัจจุบันนั้นพบว่า ต้องนําวิธีการหลาย ๆ วิธีมาบูรณาการ ส่วนด้านพฤติกรรมในการจัดการความ
ขัดแย้งที่ผ่านมา คือ การเอาชนะ ส่วนปัญหาในด้านความไว้วางใจในตัวบุคคลส่งผลกระทบมาก และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาพบว่า นําสันติวิธีมาใช้ โดยยึดหลักของนิติธรรม นิติรัฐ หลักความยุติธรรม ความมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัยครั้งนี้คือ
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1) สาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น พบว่ามีสาเหตุสําคัญจาก การต้องการ
อํานาจทางการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นของนักการเมือง มีการทุจริต
เพื่อให้บรรลุการเข้าสู่อํานาจและเมื่อมีอํานาจก็นําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องในหลายๆ กรณี ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้
ได้ขยายไปสู่ประเด็นทางการเมืองภาคประชาชนที่ทําให้เกิด ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคม ดังนั้นผู้ที่ทํา
หน้าที่เป็นผู้ปริหารประเทศ ทั้งฝ่ายข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจํา ต้องร่วมกันคิดหาวิธีดําเนินการ
ที่ทําให้การทุจริต ทั้งเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทุจริตในระหว่างขณะที่ดํารง
ตําแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของผู้ที่ทีอํานาจมีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดย
อาจต้องนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยต้องมีฝ่ายวิเคราะห์
และทํ าการวิ จั ย ปั ญ หารวมถึ งการนํ าผลการวิ เคราะห์ แ ละวิจั ย ที่ ได้ นํ าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ งอาจจะต้ อ งจั ด ตั้ ง
หน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อดูแลเฉพาะด้าน โดยที่หน่วยงานใหม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือขึ้นอยู่ภายใต้อํานาจของ
หน่วยงานราชการเดิมที่ทําหน้าที่ตัดสิน เช่น ปปช. หรือ กระบวนการยุติธรรม เพราะอาจทําให้เกิดปัญหาใน
เรื่องของบทบาท และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ขึ้นมาได้
2) รู ป แบบความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งที่ เกิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด พบว่ า มี ในด้ า นรู ป แบบของ
ผลประโยชน์มากที่สุด โดยส่งผลมาจากความขัดแย้งด้านโครงสร้างทางสังคมที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม
ที่เป็นผู้ที่ใช้แรงงาน กลุ่มชนชั้นกลาง และ กลุ่มชนชั้นสูง และในส่วนของด้านค่านิยม ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่ง
แต่ละกลุ่มนํามาเป็นชนวนทําให้เกิดความรุนแรงคือ ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนความขัดแย้งใน
ด้านอื่น ๆ นั้น ยังไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนคือความขัดแย้งในด้านข้อมูลและด้านความสัมพันธ์ เนื่องจาก
ปัญหาด้านความสัมพันธ์อาจแก้ไขได้ง่ายจากการประสานผลประโยชน์ที่ลงตัว ดังนั้นผู้ที่มีอํานาจฝ่ายรัฐควรให้
ความสนใจปัญหาของประชาชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชนชั้นสูงหรือกล่าวได้ว่าเป็นชนชั้นปกครองซึ่งมีฐานะทาง
สังคม ร่ํารวย มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตระดับสูง หรือคนชั้นกลางซึ่งเป็นผู้ที่เป็นกําลังส่วนใหญ่ ในการขับเคลื่อน
ประเทศ รวมถึงชนชั้นล่างที่เป็นผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร หรือที่เรียกตัวเองว่าเป็นชนชั้นรากหญ้า ก็ล้วนมี
ความสําคัญต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีรายได้จากการส่งออกเกษตรกรรม
ดังนั้น ฝ่ายรัฐควรแก้ปัญหาของทุกชนชั้น โดยที่การแก้ปัญหานั้น ๆ ของแต่ละกลุ่มโดยต้องไม่ให้เกิดผลกระทบ
กันในระหว่างชนชั้นหรืออาจส่งผลกระทบต่อกันน้อยที่สุด ทั้งในด้านปัญหาความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ําทาง
สิท ธิอํานาจในการมี ส่ วนร่วมของการปกครองประเทศ และนอกจากนี้ ยังมี ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ําทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาทุก ๆ ข้อที่กล่าวมา ต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพจากรัฐบาล ไม่ว่ารัฐบาลที่มา
จากพรรคการเมืองใดก็ตาม นอกจากนี้ในส่วนของด้านค่านิยม ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งแต่ละกลุ่มนํามาเป็น
ชนวนทํ าให้ เกิ ด ความรุ น แรงคื อ ประเด็ น เรื่ อ งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ นั้ น รั ฐ บาลควรแก้ ไขโดย การ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีความเที่ยงตรงแก่ประชาชน โดยยึดหลักของความเป็นจริง ซึ่งใน
ส่วนนี้ สื่อมวลชน ควรใช้การสื่อสารที่มีจริยธรรม และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่นําเสนอโดยใช้อารมณ์
ความรู้สึก หรือการตกอยู่ภายใต้อํานาจของผู้หนึ่งผู้ใดหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
3) วิธีการในการจัดการความขัดแย้งที่คิดว่าเหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของการ
เมืองไทยในปัจจุบันนั้น พบว่าเนื่องจากมีการนําหลาย ๆ วิธี ออกมาใช้ ทั้งการเจรจา ทั้งการใช้กฎหมาย เช่น
การออก พรก. ฉุกเฉินของทุกรัฐบาลในขณะนั้น แม้กระทั่งมีผู้ที่พยายามจะไกล่เกลี่ย แต่ก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จ
และไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่จะทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยยุติลง หรือ มีการหัน
หน้าเข้าหากันเพื่อร่วมมือกันในการบริหารประเทศเพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้
ดังนั้นจึงอาจต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ โดยทําหลาย ๆ วิธี โดยใช้วิธีการจัดการ ความขัดแย้งให้
เหมาะสม โดยแยกความขัดแย้งออกเป็นกลุ่ม ๆ คือ กลุ่มฝ่ายบริหารและกลุ่มประชาชน โดยวิเคราะห์วิธี
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ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
4) พฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งที่ผ่านมา พบว่ามีลักษณะพฤติกรรมเป็นรูปแบบการ
เอาชนะ กันของฝ่ายต่าง ๆ ส่วนรูปแบบการประนีประนอม ไม่สามารถจะนํามาใช้ได้ ในด้านของรูปแบบการ
ยอมให้ นั้นมีบ้างในบางกรณี จึงส่งผลให้ความขัดแย้งจึงได้ขยายตัวลุกลาม จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2553 ก็ยังไม่มี
ใคร หรือฝ่ายใด ที่สามารถเข้ามาดําเนินการจัดการ ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ให้เกิดผลสําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่มีอํานาจหน้าที่บริหารรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามควรตระหนักว่า การบังคับเพื่อให้ฝ่าย
รัฐได้มาซึ่งชัยชนะในการจัดการความขัดแย้งนั้น ไม่เคยทําได้อย่างประสบความสําเร็จซึ่งตั้งแต่ในอดีตในที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน การออกกฎหมายเพื่อการปราบปรามประชาชนนั้น จะเห็นได้ว่ามีแต่ทําให้เกิดความสูญเสีย
และนํ า มาซึ่ งความเสี ย หายต่ อ ประเทศไทยและในสายตาประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในด้ านของ
ภาพลักษณ์ ความเป็นประชาธิปไตย และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประชาชนฝ่ายต่าง ๆ ก็ควรเรียนรู้ถึงขอบเขตของการใช้สิทธิในการชุมนุม
ประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและความยุติธรรมโดยอยู่ในกรอบของกฎหมาย และไม่ควรละเมิดในสิทธิ
ของผู้อื่น จนทําให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นในสังคม ซึ่งจะเป็นเหตุให้ฝ่ายรัฐสามารถนํามาเป็นเหตุผลในการใช้
ความรุนแรงที่ฝ่ายรัฐ ซึ่งไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากฝ่ายใดก็ตาม มองว่าอยู่ในกระบวนการของกฎหมายที่สามารถ
ปฏิบัติได้ จึงนํามาใช้ใน การจัดการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
5) ปัญ หาในด้านความไว้วางใจในตัวบุคคล ส่งผลกระทบมาก ทําให้แต่ละฝ่ายไม่สามารถ
เจรจากันได้ ความขัดแย้งจึงได้ขยายตัวลุกลาม จนทําให้ไม่สามารถนําวิธีการเดิมที่เคยใช้แก้ไขความขัดแย้ง
ทางการเมืองไทยในอดีตที่ผ่านมา เนื่องมาจากการขาดความเชื่อมั่นในบุคคลที่เป็นกลุ่มนักการเมือง จนทําให้
เกิด วิก ฤติ ศ รัท ธา คื อไม่เชื่อว่ าจะมี ผู้ ที่ มี ค วามยุติ ธรรม มี คุ ณ ธรรม และจริยธรรม ที่ จะเข้ ามาร่วมกั น ช่ วย
แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้วยความจริงใจ มีความเป็นกลางและไม่ได้หวังผลประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง ซึ่งปัญ หาในด้านความไว้วางใจนี้ทําให้นักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคงได้ทราบถึงปัญ หา และ
ตระหนักได้ว่า ควรต้องปรับปรุงตนเองอย่างไร เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุก ๆ ฝ่าย สามารถพ้น
จากปัญหาวิกฤติศรัทธา และสามารถเรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมาให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจได้
6) แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน พบว่า การนําสันติวิธีมา
ใช้ โดยยึดหลักของ นิติธรรม และนิติรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคํานึงถึง หลักความยุติธรรม ความมีคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้ที่มีอํานาจที่จะดําเนินการแก้ไขด้วยจึงจะทําให้การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2553 ประสบผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรเปลี่ยนวิธีการและพฤติกรรม
ในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา โดยต้องนํากลยุทธ์ และระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้ รวมถึงการนําเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยสื่อมวลชนต้องช่วยในด้านของ
การสื่อสารให้แก่ประชาชน พลเมืองไทยทุกคนเพื่อจะได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของความเป็น
ประชาธิปไตย ทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพ โดยเข้าใจขอบเขต สิทธิพลเมือง และบทบาทหน้าที่พลเมืองไทย ดังนั้น
จึงต้องมีการปลูกฝังสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย ในระบบการศึกษาที่ถูกต้องแก่เยาวชน
นักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล และต้องให้ประชาชนทุก ๆ ฝ่าย รวมถึงนักวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งทางการเมือง และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการความขัดแย้งคือ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น และที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให้การจัดการความขัดแย้งประสบความสําเร็จได้นั้น คณะผู้ที่
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จะเข้ามามีบทบาทสําคัญ ในการจัดการความขัดแย้งในครั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงที่เห็นแก่ความสงบ
สุขของประเทศชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยมิได้หวังอํานาจและผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง จึงจะสามารถ
ทําให้การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2553 และในอนาคตภายหน้า ประสบ
ผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
สดีธรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์ (2554) ได้ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2547-2552 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณจาก
การเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน และการศึกษาเชิงคุณภาพ ทั้งจากการค้นคว้า
หาข้อมูลทางเอกสารต่างๆ และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตชายแดนภาคใต้ พบว่า กลุ่ม
ประชากรทั้งการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพต่างมีความเห็นด้วยกับการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในการจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งเกินครึ่งของการสํารวจ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบว่าปัญหา
และอุปสรรคสําคัญในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้คือ การบูรณาการการทํางานระหว่าง
หน่วยงานรัฐและความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐในเรื่องกระบวนการยุติธรรม
อดิ ศักดิ์ ทองบุ ญ (2556) ได้ ทํ าการศึกษาวิธีแ ก้ปั ญ หาความขั ดแย้งในสังคมไทยด้วยการ
สมานฉันท์แนวพุทธ โดยเสนอการประยุกต์พุทธวิธีสมานฉันท์ดังกล่าว ควรประกอบด้วย หลักการสําคัญ
ดังต่อไปนี้
1) ต้ อ งมี บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ ว างตั ว เป็ น กลาง ทํ า หน้ า ที่ ส านสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด
สมานฉันท์ขึ้นในกลุ่มต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกัน ผู้ทําหน้าที่สานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสมานฉันท์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1) ต้องมีจิตสาธารณะ (public mind) คือมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม
หรือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญ
ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องของตนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
1.2) ต้ อ งมี จิ ต อาสา (voluntary mind) คื อ สมั ค รใจและเต็ ม ใจอาสาเข้ า มาช่ ว ย
แก้ปัญหาของสังคม ประเทศชาติ แม้รู้ตระหนักว่าเป็นเรื่องยากลําบาก เสี่ยงต่อความทุกข์ ความเสื่อมเสียอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้น แต่ยอมทนลําบาก ทนตรากตรํา ทนเจ็บใจ โดยอนุโลม
1.3) ต้ อ งมี จิ ต ใจใฝ่ ธ รรมมุ่ ง ดี มุ่ ง เจริ ญ ต่ อ ผู้ อื่ น (spiritual mind) คื อ ยึ ด มั่ น ในหลั ก
สารณียธรรม (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความรัก)
1.4) ต้องมีจิตเป็นนักเหตุผล (rational mind) คือมีสติปัญญา รู้หลักเหตุผลตามแนว
อริยสัจ 4 เข้าใจเรื่องราวที่เป็นข้อขัดแย้งกันได้ชัด สามารถชี้แจงให้คู่กรณีมองเห็นผลดี ผลร้าย ของการขัดแย้ง
นั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผลเชื่อถือได้
2) หน้าที่ของผู้สานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสมานฉันท์ ผู้ทําหน้าที่สานสัมพันธ์ควรทําหน้าที่ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
2.1) ศึกษาปัญหาความขัดแย้งให้เข้าใจชัดว่าเป็นเรื่องอะไร มีความเป็นมาอย่างไร มี
อะไรเป็นสาเหตุแท้ มีอะไรเป็นสาเหตุเทียม แต่ละฝ่ายเห็นอย่างไร ต่างกันตรงไหน ข้อแตกต่างกันนั้นเป็น
ข้อเท็จจริง หรือเป็นเพียงความคิดเห็น แล้วสรุปผลที่ได้จากการศึกษาเก็บไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป
2.2) ศึกษาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลของแต่ละฝ่ายที่พอจะขอพบปะเพื่อเจรจาทําความ
เข้าใจกันได้โดยง่าย และพอจะเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือฝ่ายได้
2.3) ขอพบปะเจรจาข้อขัดแย้งกับตัวแทนของแต่ละฝ่าย ต่างกรรมต่างวาระกัน เพื่อขอ
ฟังความเห็นที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งแต่ละฝ่ายยึดถือ โดยเสนอฐานความคิดในการเจรจาว่าไม่มีฝ่ายใดเห็นผิด
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100 เปอร์เซ็นต์ หรือเห็ นถูก 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายสามารถมานั่งสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
คิดเห็นของกันและกันได้ จะทําให้ขจัดความเห็นที่ผิดของแต่ละฝ่ายออกไป นําความเห็นที่ถูกต้องของทั้ง 2
ฝ่ายมารวมกันเพื่ อให้ ได้ ความถูกต้องเต็ม 100 เปอร์เซ็น ต์ ซึ่ งทํ าให้ ค วามขัดแย้งยุติล งและเกิ ดสมานฉัน ท์
ระหว่างกันได้
2.4) นําความเห็นของแต่ละฝ่ายมาศึกษาเปรียบเที ยบหาแนวทางสู่ การสมานฉันท์
แล้วนัดพบตัวแทนแต่ละฝ่ายชี้แจงให้ทราบว่า ข้อขัดแย้งที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ถ้าประนีประนอมกันไม่ได้จะ
เกิดผลร้ายแก่ชาติบ้านเมืองอย่างไร และถ้าตัวแทนแต่ละฝ่ายเห็นด้วยก็ให้นําไปทําความเข้าใจกับฝ่ายของตน
เพื่อสานสัมพันธ์ให้เกิดสมานฉันท์ต่อไป อย่างไรก็ดี สมานฉันท์จะเกิดขึ้นเมื่อต่างฝ่ายยอมรับความจริงว่า เป็น
ความจริง และ ยอมรับความเท็จว่า เป็นความเท็ จ ไม่ถือทิฐิมานะ ไม่อ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเอง และไม่ถือ
ประโยชน์ส่วนตนสําคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวม
อานันท์ นิรมล (2556) การพัฒนาเครือข่ายแกนนําเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสําหรับสังคม
สมานฉันท์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายแกนนําเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสําหรับสังคมสมานฉันท์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนําเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี จํานวน 100 คน ในเขตจังหวัดสงขลา
พัทลุง สตูล และปัตตานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ชุดความรู้และคู่มือวิทยากรการพัฒนาเครือข่ายแกน
นําเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสําหรับสังคมสมานฉันท์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดแนวคิด
เกี่ยวกับสังคมสมานฉันท์ แบบวัดทักษะสร้างสื่อสําหรับสังคมสมานฉันท์ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ นําเสนอข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
one sample t-test และ dependent t-test ผลการพั ฒ นาแกนนํ าเยาวชนเพื่ อ สร้างสื่ อ สํ าหรั บ สั งคม
สมานฉันท์ พบว่า แกนนําเยาวชน มีแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสมานฉันท์ก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีทักษะการพัฒนาสื่อ
สําหรับสังคมสมานฉันท์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาสื่อเป็นรายชิ้น พบว่าอยู่ในระดับดี 8 ชิ้น และระดับพอใช้ 2
ชิ้น มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 และผลการพัฒนาเครือข่ายแกนนําเยาวชนเพื่อสร้างสื่อสําหรับสังคมสมานฉันท์ได้เครือข่าย
จัดตั้งที่เกิดจากการรวมตัวกันของแกนนําเยาวชนในแต่ละจังหวัดรวม 4 เครือข่ายจังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง
สตูล และปัตตานี โดยองค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย คณะกรรมการเครือข่าย
เป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเครือข่าย และมีการบริหารจัดการเครือข่ายโดยใช้การสื่อสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์และโทรศัพท์
พระมหาหรรษา ธมฺ มหาโส (2556) ได้ทํ าการศึ กษาเรื่อง อภั ยทานกั บการสร้างความ
สมานฉันท์ ในสั งคมไทย โดยมีสมมติ ฐานว่า “หากเราพั ฒ นาอภั ยทานให้ ทํ างานอย่ างเต็ มกํ าลังแล้ ว ความ
สมานฉันท์จะเป็นผลต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามมา” หลายท่านมักจะตีความว่า “อภัยทาน” คือ “เลิกแล้วต่อกัน”
หรือ “ยอมกัน” และ “ไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน” หากเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดคําถามจากผู้ถูกกระทําว่า “ไม่เป็นธรรม
สําหรับเขา” เพราะว่าเขาได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หรือไม่ได้ความเป็นธรรม และความยุติธรรมจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้น การศึกษา และทําความเข้าใจ “อภัยทาน” อย่างรอบด้าน ย่อมบังเกิดผลในเชิงบวกต่อ
ทัศนคติ และท่าทีในการแสดงออกของกลุ่มคน หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่กําลังยึดมั่นในจุดยืนของตัวเอง
ได้ตระหนักรู้ว่า ในที่สุดแล้ว การไม่สามารถที่จะทะลายจุดยืน หรือการไม่พยายามที่จะเดินเข้าสู่โต๊ะเจรจา เพื่อ
หาทางออกร่วมกันกัน จะก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเอง และสังคมในระยะยาวอย่างไร ดังนั้น คําว่า “อภัยทาน”
อาจจะสัมพันธ์กับความรู้สึกว่า “เขาได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ใน
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ชุมชนและสังคมมากน้อยเพียงใด “อภัยทาน” ประกอบขึ้นจากคําสามคํา กล่าวคือ “อ+ภย+ทาน” แปลว่า
“การให้ความไม่กลัว” หรือ “การให้ความไม่มีภัย หรือให้ความปลอดภัย” ซึ่งหมายถึง การอดโทษ หรือการยก
โทษให้แก่กัน ไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันอีกต่อไป การให้ในลักษณะนี้เป็นการสร้างบรรยากาศ
ของสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น โดยการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้แสดงให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นไม่มีความเกรง
กลัว ขลาดกลัว หรือหวาดระแวงต่อการคิด พูด และการกระทําของเรา อันเป็นการเปิดพื้นที่ให้จิตของเราได้มี
โอกาสให้ อภั ยในสิ่งที่ คนอื่นทํ าไม่ดี กับเรา หรือขออภั ยต่อบุ คคลอื่ นในสิ่ งที่ เราได้ ล่ วงละเมิ ด ในวิถีทางที่ ไม่
เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนําไปสู่การไม่จองเวร หรือพยาบาทซึ่งกันและกัน
อภัยทานเป็นที่มาของความสมานฉันท์ได้อย่างไร พระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นจุดเด่นของ
“การให้” อย่างน้อยสองประการ กล่าวคือ ว่า “ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้” และ “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มาก
ย่อมคบเขา” หลักการเช่นนี้เป็นการให้ความสําคัญแก่ “ผู้ให้” ซึ่งได้รับการยอมรับจาก “ผู้รับ” หรือบุคคล
ทั่วไปที่แสดงความชื่นชมต่อการให้ แม้จะไม่ได้เป็นผู้รับโดยตรงก็ตาม ฉะนั้น การให้ที่นําไปสู่การผูกมิตร และ
นํามาซึ่งความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในบรรยากาศของความขัดแย้งกันก็คือ “การให้
อภัย” เหตุผลสําคัญของการให้อภัยเกิดจากพื้นฐานทางความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ว่า “ใครบ้างไม่มีโทษ
ใครบ้างไม่มีความผิด ใครบ้างไม่ถึงความหลงใหล ในโลกนี้ ใครเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้มีสติในกาลทุกเมื่อเล่า”
ฉะนั้น “เมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ ยังมีความโกรธอยู่ภายใน มีความแค้นเคืองหนัก
บุคคลนั้น ชื่อว่าย่อมผูกเวร” ซึ่งการผูกเวรดังกล่าวจึงนําไปสู่ผลลบแก่มนุษย์เอง และสังคม ด้วยเหตุดังกล่าวนี้
การให้อภัยจึงมีความสําคัญแก่วิถีชีวิต และการดํารงอยู่ของมนุษย์ทั้งในเชิงปัจเจกและสังคมในหลายมิติด้วยกัน
พระเทพปริ ยั ติ เมธี (สฤษฏิ์ สิ ริธโร) (2557) ศึ ก ษาภาวะผู้ นํ าเชิ งพุ ท ธกั บ การจั ด การความ
ขัดแย้งในสังคมไทย ผลการศึกษา พบว่า ภาวะของผู้นําเชิงพุทธที่จะสามารถจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ได้ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนําหลักธรรมมาใช้ในการปกครองตน ปกครองคน และปกครอง
งาน โดยมีหลักธรรมที่จําเป็ นต้องนํามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรนั้ น โดยหลักการสร้างความสามัคคี
ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นหลักคิดหลักธรรมในการทํางานร่วมกันในองค์กร และอยู่ร่วมกันในสังคม มี
อยู่ 10 ขั้นตอนในเบื้องต้น ที่จะนําสันติสุข สันติภาพ และภราดรภาพมาสู่องค์กรและสังคมได้ คือ 1) มองกัน
ในแง่ดี 2) มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน 3) สร้างสรรค์ความดี 4) นึกถึงความดีของกัน 5) ร่วมกันรักษามีระเบียบวินัย
6) มีหัวใจพระพรหม 7) สร้างสมความสามัคคี 8) มั่งมีความเสียสละ 9) ลดมานะทิฏฐิ 10) ไม่อคติต่อกัน
ยุ พ า จิ๋ วพั ฒ นกุล (2557) ศึก ษาการพั ฒ นาแนวทางการลดความขัด แย้งในครอบครัวเพื่ อ
ป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แนวทางลดความขัดแย้งในครอบครัว และป้องกันการบริโภคเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มของบิดา-มารดาของเยาวชนไทย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และจัดเวที
ประชาคม เพื่อปรับแนวทางลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เยาวชน พบว่า บิดา-มารดาเสนอแนวทางลดความขัดแย้งในครอบครัว 5 แนวทางคือ 1) การเสริมสร้างความ
ผูกพันในครอบครัว 2)การสื่อสารทางบวก 3) การสร้างความเข้าใจ การยอมรับและการไว้วางใจในครอบครัว
4)การเสริมสร้างทักษะในการปรับตัวที่เหมาะสมแก่เยาวชนและ 5)การฝึกเยาวชนให้มีทักษะในการแก้ไข
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง แนวทางที่ ได้ ส ามารถนํ าไปเป็ น กลยุ ท ธ์สําหรับ ที ม สหวิช าชีพ เพื่ อ ป้ องกั น การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ผู้กําหนดนโยบายสามารถปรับใช้ผลการวิจัยเพื่อลดความ
ขัดแย้งในครอบครัว และนอกจากนั้นควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สําหรับครอบครัวที่เสี่ยงต่อการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผสมผสานเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว การสื่อสารทางบวกภายในครอบครัว
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การสร้างความเข้าใจ ยอมรับและไว้วางใจในครอบครัว การเสริมสร้างเทคนิคการปรับตัวและการฝึกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
จากงานวิจัยที่ กล่ าวมาข้ างต้น สรุปได้ว่า สถานการณ์ ความขั ดแย้งสั งคมไทยที่ เกิดขึ้น ใน
ปั จจุ บั น นั้ น มี ห ลากหลายมิ ติ และมี พั ฒ นาการของความรุน แรงที่ เพิ่ ม ขึ้ น การปลู ก ฝั งเด็ ก และเยาวชนใน
สังคมไทยมิให้เกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องจําเป็น เนื่องจากเยาวชนไทยเป็นรากฐานของการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่
ในอนาคต ซึ่งความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความขัดแย้งเกิดจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทําให้
เกิดการเผชิญหน้าและเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ซึ่งเกิดจาก เจตคติในการมองความขัดแย้งในทางลบ การ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การขาดอํานาจของผู้ปฏิบัติงานและขาดความต่อเนื่องของ
การทํางานสร้างความสมานฉันท์ การขาดความรู้ความเข้าใจ และการขาดโอกาสในเวทีการแสดงความคิดเห็น
พั ฒ นาการของสื่อ และสื่ อ ออนไลน์ ที่ ข ยายตัว อย่างรวดเร็วและถู ก นํ าไปใช้ในทางที่ ผิ ด การขาดการสร้าง
จิตสํานึกและอุดมการณ์ในการสมานฉันท์ การขาดความเชื่อมั่นของประชาชนในบุคคลที่เข้ามาแก้ปัญหาการ
ขาดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศในเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ จะน้อยลงได้ถ้ามีการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทย ในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการมีวินัย ความปรองดอง และการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่ถูกต้องและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
ในการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย” มีระเบียบ
วิธีวิจัย ประกอบไปด้วย วิธีการดําเนินงาน การเลือกผูใ้ ห้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล และกรอบแนวทางการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 วิธีการดําเนินงาน
3.1.1 ทบทวนเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยในกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3.1.2นําผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เรื่อง รูปแบบการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมไทยและที่เกี่ยวข้อง มาถอดบทเรียนเพื่อกําหนด
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
3.1.3ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์ภายใต้บริบทความขัดแย้งของสังคมในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.1.4 สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เจาะลึกและการอภิปรายกลุ่มที่คณะที่
ปรึกษา ได้ดําเนินการปรับปรุงตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
3.1.5 การศึกษาวิจัยแบบผสม โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการทําแบบสอบถามกับกลุ่มเยาวชน
เป้ าหมาย และเชิงคุ ณ ภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก(In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ ม (Focus
group) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
3.2 การเลือกผู้ให้ข้อมูล
3.2.1 การเก็บแบบสอบถาม(Questionnaire)
การเก็บแบบสอบถาม(Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการกําหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการเปิดรับ
สื่อของเยาวชน และนํามากําหนดเป็นแนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุ่ม โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
ประกอบไปด้วย
3.2.1.1 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (ขนาดใหญ่) 1,651 คน
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส (ขนาดกลาง) 678 คน
3.2.1.2 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดภาคเอกชน
- โรงเรียนอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) 1,485 คน
- โรงเรียนเซนคาเบรียล (ขนาดใหญ่) 4,642 คน
3.2.1.3 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (ขนาดใหญ่) 1,905 คน
- โรงเรียนราชวินิตมัธยม (ขนาดใหญ่) 2,116 คน
- โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (ขนาดใหญ่) 1,911 คน
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- โรงเรียนศรีพฤฒา (ขนาดใหญ่) 2,200 คน
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (ขนาดใหญ่) 2,066 คน
- โรงเรียนสิริรัตนาธร (ขนาดใหญ่) 2,673 คน
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (ขนาดใหญ่) 1,627 คน
- โรงเรียนสารวิทยา (ขนาดใหญ่) 2,688 คน
- โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม (ขนาดกลาง) 1,249 คน
3.2.1.4กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิต
- โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา (ขนาดกลาง) 771 คน
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร (ขนาด
ใหญ่) 1,197 คน
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม (Focus group)
การอภิ ป รายกลุ่ ม (Focus group) เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความ
สมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ว่าการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดีและเหมาะสมที่สุด
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบรูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทยได้แก่
3.2.2.1กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
3.2.2.2 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดภาคเอกชน
- โรงเรียนอุดมศึกษา
- โรงเรียนเซนคาเบรียล
3.2.2.3 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนลาดปลาเค้า
- โรงเรียนราชวินิต
- โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
- โรงเรียนศรีพฤฒา
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
- โรงเรียนสิริรัตนาธร
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
- โรงเรียนสารวิทยา
- โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
3.2.2.4 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิต
- โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) เกี่ยวกับ รูป แบบการสื่อสารเพื่ อ การเสริม สร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ว่าการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดีและเหมาะสม
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ที่สุดโดยทําการศึกษาจาก กลุ่มนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยประกอบไปด้วย
3.2.3.1 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
3.2.3.2 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดภาคเอกชน
- โรงเรียนอุดมศึกษา
- โรงเรียนเซนคาเบรียล
3.2.3.3 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนลาดปลาเค้า
- โรงเรียนราชวินิต
- โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
- โรงเรียนศรีพฤฒา
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
- โรงเรียนสิริรัตนาธร
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
- โรงเรียนสารวิทยา
- โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
3.2.3.4 กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนสาธิต
- โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3.2.3.5 ผู้เชี่ยวชาญ
- ดีทเทอร์ เซ. อุมบัค (Prof. Dr. Dieter C. Umbach)
- สเตฟานี่ เพชรสมัย สโตรบบ์ (Stephanie Phetsamay Stobb, PhD)ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการความขัดแย้งจาก Menno Simons College, University of
Winnipeg (Associate Professor, Conflict Resolution Studies) ประเทศ
แคนาดา
- คริสเตียน เวย์ (Christian Vey) นักสื่อสารของหน่วยงานด้านการศึกษาพลเมือง
Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale für politische
Bildung : BPB)
- ไมเคิล ชอลซ์ (Dr. Michael Scholz) (Head of Division for International)
กระทรวง ยุติธรรมของรัฐนอร์ทไรน์ เวสฟาเล่น(Nordrhein-Westfalen) สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
- ไมเคิล พอสเทล (Michael Postel) จาก มูลนิธิฟรีดริช เนามัน FriedrichNaumann- Stiftung für die Freiheit
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
3.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดประเด็นคําถาม
3.3.3 สร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.3.4 นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 นํ ารูป แบบข้อ มูล ที่ ได้ จ ากแบบสอบถาม การสัม ภาษณ์ เชิ งลึก และการสนทนากลุ่ ม มา
วิเคราะห์เนื้อหา และเขียนบรรยายข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.4.2 นําข้อมูลที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทย
3.4.3 สร้างรูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยฉบับ
สมบูรณ์ต่อกระทรวงยุติธรรม
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3.5 กรอบแนวทางการดําเนินงาน

ศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและสถานการณ์
ความขัดแย้ง

ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้ง ความสมานฉันท์
และการเปิดรับสื่อกับกลุ่ม
เยาวชนไทย

ศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ความ
สมานฉันท์และการใช้สื่อสําหรับ
เยาวชน

วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทย

รูปแบบและวิธีการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
แก่เยาวชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทย

ภาพที่ 3.1 แสดง แสดงกรอบแนวทางการดําเนินงาน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยจาก
การศึกษาวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ของความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในสังคมและแนว
ทางการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย สามารถแบ่งผลการวิจัยเป็นหัวข้อ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.2.1 การอภิปรายกลุ่ม
4.2.2 การสัมภาษณ์เจาะลึกจากเยาวชนไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาได้แก่
4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
ผลการศึ กษาวิจัยเรื่องเกี่ ยวกับ รูป แบบการสื่อสารเพื่ อการเสริม สร้างความสมานฉัน ท์ ของเยาวชนใน
สังคมไทย การศึกษาวิจัยมีการเก็บข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทย มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. จํานวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จํานวน
ร้อยละ
ชาย
หญิง
รวม

457
733
1,190

38.40
61.60
100

ตารางที่ 4. 1 จํานวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.61 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.39 จากจํานวนทั้งหมด
2. จํานวนและร้อยละของอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน
อายุ
14
4
15
81
16
423
17
399
18
269
19
14
รวม
1,190
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ
0.34
6.80
35.55
33.53
22.60
1.18
100
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.55
รองลงมา มีอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.53 อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.60 อายุ 15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 6.80 อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.18 และอายุ 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.34 ตามลําดับ
3. จํานวนและร้อยละของระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
558
มัธยมศึกษาปีที่ 5
320
มัธยมศึกษาปีที่ 6
312
รวม
1,190

ร้อยละ
46.89
26.89
26.22
100

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 46.89 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 26.89 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ
26.22 ตามลําดับ
4. จํานวนและร้อยละของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
โรงเรียน
จํานวน
ร้อยละ
1. สันติราษฎร์วิทยาลัย
76
6.39
2. สารวิทยา
75
6.31
3.เซนต์คาเบรียล
80
6.72
4. อุดมศึกษา
61
5.13
5. สาธิตสวนสุนันทา
57
4.79
6.มัธยมวัดดุสิตาราม
80
6.72
7. ราชวินิต
70
5.88
8. มัธยมประชานิเวศน์
85
7.14
9.สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
80
6.72
10. ยานนาเวศวิทยาคม
80
6.72
11. สิริรัตนาธร
80
6.72
12. สตรีศรีสุริโยทัย
78
6.56
13. ศรีพฤฒา
52
4.37
14.ลาดปลาเค้า
80
6.72
15. วิชูทิศ
80
6.72
16. มัธยมปุรณาวาส
76
6.39
รวม
1,190
100
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ คิดเป็นร้อยละ 7.14 โรงเรียนลาดปลาเค้า โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนมัธยมวัดดุสิ
ตาราม โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนวิชูทิศ
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม คิดเป็นร้อยละ 6.72 เท่ากัน โรงเรียนสันติราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 6.39
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คิดเป็นร้อยละ6.56 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
คิดเป็นร้อยละ 6.39 โรงเรียน
สารวิทยา
คิดเป็นร้อยละ 6.31 โรงเรียนราชวินิตมัธยม
คิดเป็นร้อยละ
5.88
โรงเรียน
อุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
5.13 โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา คิดเป็นร้อยละ4.79 และโรงเรียนศรี
พฤฒา คิดเป็นร้อยละ 4.37
5. จํานวนและร้อยละของการเปิดรับสื่อในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
สื่อที่ใช้
จํานวน
ร้อยละ
สื่อใหม่
779
65.46
สื่อโทรทัศน์
241
20.25
สื่อสิ่งพิมพ์
94
7.90
สื่อวิทยุ
60
5.04
อื่นๆ
16
1.35
รวม
1190
100
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของการเปิดรับสื่อในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบันมีการเปิดรับสื่อจากสื่อใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 65.46 สื่อโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 20.25 สื่อสิง่ พิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 7.90 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อย
ละ 5.04 และสื่ออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ตามลําดับ
6. จํานวนและร้อยละของการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในสื่อที่เปิดรับ
การจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งใน
จํานวน
สื่อที่เปิดรับ
ไม่สนใจ
789
แจ้งผู้ใหญ่
198
กดรีพอร์ท
126
ประจาน
11
เข้าร่วมความขัดแย้ง
20
อื่นๆ
46
รวม
1190

ร้อยละ
66.30
16.64
10.58
0.93
1.68
3.87
100

ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในสื่อที่เปิดรับ

จากตารางที่ 4.6 การจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในสื่อที่เปิดรับของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ ไม่สนใจ
คิดเป็นร้อยละ 66.30 ลําดับต่อมาได้แก่ แจ้งผู้ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 16.64 กดรี
พอร์ทคิดเป็นร้อยละ 10.58 อื่นๆ (อ่านไม่เข้าใจว่าขัดแย้งเรื่องอะไร ติดตาม สอบถามข้อเท็จจริงอย่างมีสติ
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ดูเหตุผลของข้อขัดแย้งและอธิบายให้กระจ่าง และรับฟังอย่างเดียว) คิดเป็นร้อยละ 3.87 เข้าร่วมความ
ขัดแย้ง คิดเป็นร้อยละ 1.68 และประจาน คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามลําดับ
7. จํานวนและร้อยละของการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในสถานการณ์จริง
การจัดการสถานการณ์ความ
จํานวน
ขัดแย้งในสถานการณ์จริง
เข้าร่วม
94
แจ้งผู้ใหญ่
642
เข้าไปเจรจา
220
เข้าไปแยกคู่ขัดแย้ง
119
อื่นๆ
115
รวม
1190

ร้อยละ
7.90
53.95
18.49
10
9.66
100

ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละของการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในสถานการณ์จริง

จากตารางที่ 4.7 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในสถานการณ์จริง โดย
ส่วนใหญ่ แจ้งผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 53.95 เข้าไปเจรจา คิดเป็นร้อยละ 18.49 เข้าไปแยกคู่ขัดแย้ง คิด
เป็นร้อยละ 10 อื่นๆ (ดูเชิงก่อนแล้วคิด ดูเฉยๆ ไม่สนใจ ดูอยู่ห่างๆ แจ้งตํารวจ ถ้าไม่ใช่คนรูจ้ ักจะห้าม
แต่ไม่ช่วย) คิดเป็นร้อยละ 9.66 และเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 7.90 ตามลําดับ
8. จํานวนและร้อยละของผลลัพธ์ที่ได้หลังจากจัดการกับสถานการณ์นั้น ๆ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการ
จํานวน
สถานการณ์
เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง
116
เกิดความสมานฉันท์
365
มีการเจรจาปรองดอง
611
อื่นๆ
98
รวม
1190

ร้อยละ
9.75
30.67
51.34
8.24
100

ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและร้อยละของผลลัพธ์ที่ได้หลังจากจัดการกับสถานการณ์นั้น ๆ

จากตารางที่ 4.8 ผลลัพธ์ทไี่ ด้หลังจากการจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีการเจรจาปรองดอง คิดเป็นร้อยละ 51.34 เกิดความสมานฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 30.67 เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรง คิดเป็นร้อยละ 9.75 และอื่นๆ (แล้วแต่เหตุการณ์ เฉยๆ ไม่รับรู้ ปล่อยไป ไม่ทราบ
เหตุยังไม่เกิดไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ ผูใ้ หญ่ตักเตือนและพักการเรียนหากทะเลาะวิวาท) คิดเป็นร้อยละ 8.24
ตามลําดับ
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9. จํานวนและร้อยละของการรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆ ในรอบ 1 เดือน
สื่อที่ได้รับ
ประเด็น
สื่อ
วิทยุ
1.ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
- ท่านได้รบั รู้วา่ หากมีความขัดแย้งคู่กรณีสองฝ่ายเจรจาต่อรองเพื่อหา
ข้อยุติข้อพิพาทกันเอง
- ท่านได้รบั รู้วา่ หากมีความขัดแย้งคู่กรณีสองฝ่ายสามารถเจรจา
ต่อรองโดยมีบุคคลที่สามเข้ามาเป็นตัวกลางในการดําเนินการและให้
คําแนะนําได้
- ท่านได้รบั รู้วา่ หากมีความขัดแย้งคู่กรณีสองฝ่ายสามารถตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเข้ามาทําหน้าที่ในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท โดย
เปิดโอกาสให้คู่กรณีมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิธีการพิจารณาคดีร่วมกัน
2.ด้านยุตธิ รรมชุมชน
- ท่านได้รบั รู้วา่ ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขความขัดแย้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขของชุมชน
- ท่านได้รบั รู้วา่ ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขความ
ขัดแย้ง เพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดแี ละความสงบสุขของชุมชน
- ท่านได้รบั รู้วา่ ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์
- ท่านได้รบั รู้วา่ ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเยียวยาเหยื่อที่
เกิดจากความรุนแรง
- ท่านได้รบั รู้วา่ ชุมชนสามารถให้โอกาสผู้กระทําความผิดกลับตัวกลับ
ใจและกลับเข้าสู่ชุมชนได้
3. ด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- ท่านได้รบั รู้วา่ ผู้เสียหายและสังคมมีสิทธิทจี่ ะได้รับการชดเชยจาก
ผู้กระทําความผิด
- ท่านได้รบั รู้วา่ สามารถมีการประชุมกลุ่มเหยื่อ ผูก้ ระทํา และ
ครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกได้
- ท่านได้รบั รู้วา่ มีการมุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้สญ
ู เสีย โดยให้
ผู้กระทําความผิดชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายโดยตรงด้วยความสมัครใจ
4. ด้านการสร้างสันติวัฒนธรรม
- ท่านได้รบั รู้วา่ เราควรดํารงชีวิตร่วมกันด้วยความเมตตา กรุณา
- ท่านได้รบั รู้วา่ เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยมีขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยปราศจากความรุนแรงแล้ว
นําไปสู่ชีวิตที่สงบสุข
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันด้วยความเท่าเทียมและยอมรับทาง
เพศสภาพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
- ท่านได้รับรู้ว่า เรามีอิสระ/เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงมา

สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อใหม่

ไม่เคย
ได้รับรู้

45
(3.78)
30
(2.52)

460
(38.66)
488
(41.01)

66
(5.55)
102
(8.57)

487
(40.92)
450
(37.82)

132
(11.09)
120
(10.08)

45
(3.78)

496
(41.68)

124
(10.42)

364
(30.59)

161
(13.53)

114
(9.58
70
(5.88)
66
(5.55)
68
(5.72)
75
(6.30)

487
(40.92)
474
(39.83)
464
(38.99)
457
(38.40)
462
(38.82)

108
(9.08)
146
(12.27)
157
(13.19)
142
(11.93)
124
(10.42)

353
(29.66)
375
(31.51)
356
(29.92)
380
(31.93)
391
(32.86)

128
(10.76)
125
(10.51)
147
(12.35)
143
(12.02)
138
(11.60)

50
(4.20)
40
(3.36)
48
(4.03)

580
(48.74)
525
(44.12)
495
(41.60)

141
(11.85)
142
(11.93)
167
(14.03)

339
(28.49)
361
(30.34)
361
(30.34)

80
(6.72)
122
(10.25)
119
(10)

75
(6.30)
59
(4.96)

522
(43.87)
598
(50.25)

155
(13.03)
155
(13.03)

361
(30.34)
313
(26.30)

77
(6.47)
65
(5.46)

74
(6.22)
41
(3.45)
38
(3.19)
38

558
(46.89)
558
(46.89)
465
(39.08)
529

116
(9.75)
156
(13.11)
161
(13.53)
176

379
(31.85)
399
(33.53)
488
(41.01)
394

63
(5.29)
36
(3.02)
38
(3.19)
53
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สื่อที่ได้รับ
ประเด็น
สื่อ
วิทยุ
เป็นความสงบสุขด้วยสันติวิธี
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ปฏิบัติได้จริง
และเป็นธรรม
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรมีทัศนคติและมาตรฐานร่วมกันในเรื่องของความ
ยุติธรรม
5. ด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดในคดีต่างๆ
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการนิรโทษกรรม/การอภัยโทษ ให้กับผู้กระทําความผิด
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการค้นหาความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ผ่านมา
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
รุนแรงด้านจิตใจ ร่างกาย และทรัพย์สิน
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการระลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํา
รอยอีก
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการปฏิรูปสถาบัน/หน่วยงาน ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ตํารวจ สื่อมวลชน กระบวนการยุติธรรมฯลฯ
เพื่อป้องกันความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง
6. ด้านอื่นๆ
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อมีความขัดแย้ง
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการกําหนดผู้มีอํานาจในการเจรจาเมื่อมีความขัดแย้ง
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการทํากรอบกติการ่วมกันและให้สังคมช่วยกํากับดูแลการ
ชุมนุมโดยสันติวิธี

สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อใหม่

ไม่เคย
ได้รับรู้

(3.19)
33
(2.77)
37
(3.11)

(44.45)
533
(44.79)
536
(45.04)

(14.79)
176
(14.79)
178
(14.96)

(33.11)
371
(31.18)
362
(30.42)

(4.46)
77
(6.47)
77
(6.47)

60
(5.04)
37
(3.11)
33
(2.77)
40
(3.36)
33
(2.77)
25
(2.10)

647
(54.37)
626
(52.61)
558
(46.89)
572
(48.07)
574
(48.23)
594
(49.92)

127
(10.67)
159
(13.36)
131
(11.01)
126
(10.59)
141
(11.85)
145
(12.18)

277
(23.28)
291
(24.45)
372
(31.26)
372
(31.26)
356
(29.92)
320
(26.89)

79
(6.64)
77
(6.47)
96
(8.07)
80
(6.72)
86
(7.23)
106
(8.91)

67
(5.63)
40
(3.36)
30
(2.52)
34
(2.86)

584
(49.08)
554
(46.55)
528
(44.37)
520
(43.69)

115
(9.66)
156
(13.11)
141
(11.85)
150
(12.61)

271
(22.77)
293
(24.62)
326
(27.39)
338
(28.40)

153
(12.86)
147
(12.36)
165
(13.87)
148
(12.44)

ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและร้อยละของการรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ผ่านสื่อ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 4.9 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านต่างๆดังนี้
9.1 การรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่าหากมีความขัดแย้ง คู่กรณีสองฝ่ายเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาท
กันเอง ผ่านสื่อใหม่มากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 40.92 สื่อโทรทัศน์ 38.66 ไม่เคยได้รับรู้ 11.09 สื่อ
สิ่งพิมพ์ 5.55 และ สื่อวิทยุ 3.78 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า หากมีความขัดแย้ง คูก่ รณีสองฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองโดยมีบุคคลที่
สามเข้ามาเป็นตัวกลางในการดําเนินการและให้คําแนะนําได้ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ
41.01 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 37.82 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 10.08 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ
8.57 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.52 ตามลําดับ
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ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า หากมีความขัดแย้ง คู่กรณีสองฝ่ายสามารถตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล
เข้ ามาทํ าหน้ าที่ ในการพิ จารณาชี้ ข าดข้ อ พิ พ าท โดยเปิ ด โอกาสให้ คู่ ก รณี มี ส่ วนร่วมในการกํ าหนดวิธีก าร
พิจารณาคดีร่วมกัน ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.68 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 30.59 ไม่
เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 13.53 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 10.42 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.78
ตามลําดับ
9.2 การรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมชุมชน
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขของชุมชน ผ่านสื่อโทรทัศน์มากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 40.92 สื่อใหม่
คิดเป็นร้อยละ 29.66 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 10.76 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 9.58 และสื่อสิ่งพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 9.08 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขของชุมชน ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.83 สื่อใหม่ คิด
เป็นร้อยละ 31.51 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 10.51 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 12.27 และสื่อวิทยุ
คิดเป็นร้อยละ 5.88 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่
เกิดขึ้นด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.99 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ
29.92 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 13.19 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 12.35 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ
5.55 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเยียวยาเหยื่อที่เกิดจากความ
รุนแรง ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.40 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.93 ไม่เคยได้รับรู้ คิด
เป็นร้อยละ 12.02 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 11.93 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 5.72 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดกลับตัวกลับใจและกลับเข้าสู่
ชุมชนได้ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.82 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 32.86 ไม่เคยได้รับรู้
คิดเป็นร้อยละ 11.60 สื่อสิง่ พิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 10.42 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามลําดับ
9.3 การรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า ผู้เสียหายและสังคมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากผู้กระทําความผิด
ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.74 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.49 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ
11.85 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 6.72 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 4.20 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า สามารถมีการประชุมกลุ่มเหยื่อ ผู้กระทํา และครอบครัว หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกได้ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.12 สื่อใหม่
คิดเป็นร้อยละ 30.34 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 11.93 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 10.25 และสื่อ
วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.36 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการมุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้สูญ เสีย โดยให้ผู้กระทําความผิด
ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายโดยตรงด้วยความสมัครใจ ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.60 สื่อใหม่
คิดเป็นร้อยละ 30.34 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 14.03 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และสื่อ
วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 4.03 ตามลําดับ
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9.4 การรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านการสร้างสันติวัฒนธรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันด้วยความเมตตา กรุณา ผ่านสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.87 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 30.34 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 13.03 ไม่เคย
ได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 6.47 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.25 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 26.30 สื่อสิ่งพิมพ์ คิด
เป็นร้อยละ 13.03 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 5.46 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 4.96 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยปราศจากความรุนแรงแล้วนําไปสู่ชีวิตที่
สงบสุข ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.89 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.85 สื่อสิ่งพิมพ์ คิด
เป็นร้อยละ 9.75 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 6.22 และไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 5.29 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันด้วยความเท่าเทียมและยอมรับทางเพศสภาพ
ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.89 สื่อใหม่
คิดเป็นร้อยละ 33.53 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 13.11 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.45 และไม่เคยได้รับรู้
คิดเป็นร้อยละ 3.02 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เรามีอิสระ/เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ผ่านสื่อ
ใหม่ มากที่สุด คิ ดเป็นร้อยละ 41.01 สื่อโทรทั ศน์ คิดเป็นร้อยละ 39.08 สื่อสิ่งพิ ม พ์ คิ ดเป็ นร้อยละ
13.53 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.19 และไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 3.19 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงมาเป็นความ
สงบสุขด้วยสันติวิธี ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.45 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 33.11 สื่อ
สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 14.79 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 4.46 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.19
ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เราควรมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรม
ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.79 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.18 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อย
ละ 14.79 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 6.47 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.77 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า เราควรมีทัศนคติและมาตรฐานร่วมกันในเรื่องของความยุติธรรม ผ่าน
สื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.04 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 30.42 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ
14.96 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 6.47 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.11 ตามลําดับ
9.5 การรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดในคดีต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.37 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 23.28 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 10.67 ไม่เคย
ได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 6.64 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 5.04 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการนิรโทษกรรม/การอภัยโทษ ให้กับผู้กระทําความผิด ผ่านสื่อ
โทรทัศ น์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.61 สื่ อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 24.45 สื่อสิ่งพิม พ์ คิดเป็นร้อยละ
13.36 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 6.47 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.11 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการค้นหาความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ผ่านมา ผ่านสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.89 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.26 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 11.01 ไม่เคย
ได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 8.07 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.77 ตามลําดับ
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ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงด้าน
จิตใจ ร่างกาย และทรัพย์สิน ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.07 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ
31.26 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 10.59 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 6.72 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ
3.36 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการระลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยอีก ผ่าน
สื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.23 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 29.92 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ
11.85 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 7.23 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.77 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการปฏิรูปสถาบัน/หน่วยงาน ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ตํารวจ สื่อมวลชน กระบวนการยุติธรรมฯลฯ เพื่อป้องกันความรุนแรงกลับมาอีกครั้ง ผ่าน
สื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.92 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 26.89 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ
12.18 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 8.91 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตามลําดับ
9.6 การรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านอื่นๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อมีความขัดแย้ง ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 49.08 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 22.77 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 12.86 สื่อสิ่งพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 9.66 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 5.63 ตามลําดับ
ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ รับ รู้ว่า มีการกําหนดผู้มี อํานาจในการเจรจาเมื่ อมีค วามขัดแย้ ง ผ่านสื่ อ
โทรทั ศ น์ มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 46.55 สื่อใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 24.62 สื่อสิ่งพิ ม พ์ คิ ดเป็นร้อยละ
13.11 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 12.36 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 3.36 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 44.37 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 27.39 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 13.87 สื่อสิ่งพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 11.85 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.52 ตามลําดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรู้ว่า มีการทํากรอบกติการ่วมกันและให้สังคมช่วยกํากับดูแลการชุมนุมโดย
สันติวิธี ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.69 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 28.40 สื่อสิ่งพิมพ์ คิด
เป็นร้อยละ 12.61 ไม่เคยได้รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 12.44 และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามลําดับ
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10. จํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกผ่านสื่อต่างๆ
ชนิดของสื่อ
จํานวน
ร้อยละ
อันดับ
สื่อใหม่
411
34.54
1
สื่อกิจกรรม
270
22.69
2
สื่อโทรทัศน์
220
18.48
3
สื่อวิทยุ
167
14.03
4
สื่อสิ่งพิมพ์
96
8.07
5
สื่ออื่นๆ
26
2.19
6
รวม
1190
100
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้าน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกผ่านสื่อต่างๆ
จากตารางที่ 4.10 ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกผ่านสื่อต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามความต้องการมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 34.54 อันดับที่ 2 สื่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.69 อันดับที่
3 สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 18.48 อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 14.03 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 8.07 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.19 ตามลําดับ
11. แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกผ่านสื่อต่างๆ ระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่ และร.ร.ขนาด
กลาง
ชนิดของสื่อ
สื่อใหม่
สื่อกิจกรรม
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออื่นๆ

จํานวน และร้อยละ
ร.ร.ขนาดใหญ่ ร.ร.ขนาดกลาง
316
95
(34.50)
(34.67)
208
62
(22.71)
(22.63)
169
51
(18.45)
(18.61)
129
38
(14.08)
(13.87)
74
22
(8.08)
(8.03)
20
6
(2.18)
(2.19)

รวม
411

อันดับ
1

270

2

220

3

167

4

96

5

26

6

96

รวม

916

274

1190

ตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่ และร.ร.ขนาดกลาง
จากตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง
พบว่าความต้องการไม่แตกต่างกันคือ อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อใหม่ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็น
อันดับที่ 1 ร้อยละ 34.50 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 34.67 อันดับที่ 2 สื่อ
กิจกรรม โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 22.71 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับ
ที่ 2 ร้อยละ 22.63 อันดับที่ 3 สื่อโทรทัศน์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ
18.45 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 18.61 อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ โดย โรงเรียน
ขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 14.08 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ
13.87 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 8.08 โรงเรียน
ขนาดกลางต้องการเป็ นอันดับที่ 5 ร้อยละ 8.03 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่
ต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 2.18 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 2.19
12. จํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมชุมชน
ผ่านสื่อต่างๆ
ชนิดของสื่อ
สื่อกิจกรรม
สื่อใหม่
สื่อวิทยุ
สื่อโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออื่นๆ
รวม

จํานวน
285
263
217
211
175
39
1190

ร้อยละ
23.95
22.10
18.24
17.73
14.70
3.28
100

อันดับ
1
2
3
4
5
6

ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมชุมชน
ผ่านสื่อต่างๆ

จากตารางที่ 4.12 ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมชุมชน
ผ่านสื่อต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามความต้องการมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้ อันดับ1 สื่อ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.95 อันดับที่ 2 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 22.10 อันดับที่ 3 สื่อวิทยุ คิดเป็น
ร้อยละ 18.24 อันดับที่ 4 สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 17.73 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ
14.70 และ อันดับที่ 6 สือ่ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.28 ตามลําดับ
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13. แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ด้านยุติธรรมชุมชนระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง
ชนิดของสื่อ
สื่อกิจกรรม
สื่อใหม่
สื่อวิทยุ
สื่อโทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออื่นๆ
รวม

จํานวน และร้อยละ
ร.ร.ขนาดใหญ่

ร.ร.ขนาดกลาง

219
(23.91)
203
(22.16)
167
(18.23)
162
(17.69)
135
(14.74)
30
(3.27)
916

66
(24.10)
60
(21.90)
50
(18.23)
49
(17.89)
40
(14.60)
9
(3.28)
274

รวม

อันดับ

285

1

263

2

217

3

211

4

175

5

39

6

1190

ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้านยุติธรรมชุมชนระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง
จากตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมชุมชนผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่ และร.ร.ขนาดกลาง พบว่าความ
ต้องการไม่แตกต่างกันคือ อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อกิจกรรม โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 1
ร้อยละ 23.91 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 24.10 อันดับที่ 2 สื่อใหม่ โรงเรียน
ขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 22.16 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ
21.90 อันดับที่ 3 สื่อวิทยุ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 18.23 โรงเรียนขนาด
กลางต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 18.23 เท่ากัน อันดับที่ 4 สื่อโทรทัศน์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่
ต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 17.69 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 17.89 อันดับ
ที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 14.74 โรงเรียนขนาดกลาง
ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 14.60 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็น
อันดับที่ 6 ร้อยละ 3.27 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 3.28
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14.จํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆ
ชนิดของสื่อ
จํานวน
ร้อยละ
อันดับ
สื่อใหม่
352
29.58
1
สื่อกิจกรรม
258
21.68
2
สื่อโทรทัศน์
227
19.07
3
สื่อวิทยุ
194
16.30
4
สื่อสิ่งพิมพ์
118
9.92
5
สื่ออื่นๆ
41
3.45
6
รวม
1190
100
ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆ

จากตารางที่ 4.14 ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามความต้องการมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้ อันดับ
ที่ 1 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 29.58 อันดับที่ 2 สื่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.68 อันดับ 3 สื่อ
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 19.07 อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 16.30 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ คิด
เป็นร้อยละ 9.92 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามลําดับ
15. แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง
จํานวน และร้อยละ
ชนิดของสื่อ
รวม
อันดับ
ร.ร.ขนาดใหญ่ ร.ร.ขนาดกลาง
สื่อใหม่

271
81
352
1
(29.59)
(29.56)
สื่อกิจกรรม
198
60
258
2
(21.62)
(21.90)
สื่อโทรทัศน์
175
52
227
3
(19.10)
(18.98)
สื่อวิทยุ
149
45
194
4
(16.27)
(16.42)
สื่อสิ่งพิมพ์
91
27
118
5
(9.93)
(9.85)
สื่ออื่นๆ
32
9
41
6
(3.49)
(3.29)
รวม
916
274
1190
ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง

99

จากตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง พบว่า
ความต้องการไม่แตกต่างกันคือ อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อใหม่ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 1
ร้อยละ 29.59 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 29.56 อันดับ ที่ 2 สื่อกิจกรรม
โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 21.62 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อย
ละ 21.90 อั นดับที่ 3 สื่อโทรทัศ น์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องการเป็นอันดับ ที่ 3 ร้อยละ 19.10
โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 18.98 เท่ากัน อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ โดย โรงเรียน
ขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 16.27 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ
16.42 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 9.93 โรงเรียน
ขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 9.85 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่
ต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 3.49 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 3.29
16.จํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านการสร้างสันติ
วัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ
ชนิดของสื่อ
จํานวน
ร้อยละ
อันดับ
สื่อกิจกรรม
358
30.08
1
สื่อใหม่
264
22.19
2
สื่อโทรทัศน์
222
18.66
3
สื่อวิทยุ
208
17.48
4
สื่อสิ่งพิมพ์
102
8.57
5
สื่ออื่นๆ
36
3.02
6
รวม
1190
100
ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านการสร้างสันติ
วัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ

จากตารางที่ 4.16 ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านการสร้างสันติ
วัฒ นธรรมผ่านสื่อต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามความต้องการมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้
อันดับที่ 1 สื่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.08 อันดับที่ 2 สื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 22.19 อันดับที่ 3 สื่อ
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 18.66 อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 17.48 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ คิด
เป็นร้อยละ 8.57 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.02 ตามลําดับ

100

17.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้านการสร้างสันติวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ ระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง
จํานวน และร้อยละ
ชนิดของสื่อ
รวม
อันดับ
ร.ร.ขนาดใหญ่ ร.ร.ขนาดกลาง
สื่อกิจกรรม
สื่อใหม่
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออื่นๆ
รวม

276
(30.13)
203
(22.16)
171
(18.67)
160
(17.47)
78
(8.51)
28
(3.06)
916

82
(29.93)
61
(22.26)
51
(18.61)
48
(17.52)
24
(8.76)
8
(2.92)
274

358

1

264

2

222

3

208

4

102

5

36

6

1190

ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้าน
การสร้างสันติวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ ระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง

จากตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านการสร้างสันติวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง พบว่า
ความต้องการไม่แตกต่างกันคือ อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อกิจกรรม โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับ
ที่ 1 ร้อยละ 30.13 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 29.93 อันดับที่ 2 สื่อใหม่
โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 22.16 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อย
ละ 22.26 อั นดับที่ 3 สื่อโทรทัศ น์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องการเป็นอันดับ ที่ 3 ร้อยละ 18.67
โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 18.61 อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่
ต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 17.47 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 17.52 อันดับ
ที่ 5 สื่อสิ่งพิ มพ์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 8.51 โรงเรียนขนาดกลาง
ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 8.76 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องการเป็น
อันดับที่ 6 ร้อยละ 3.06 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 2.92
18.จํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรม
ในระยะเปลี่ยนผ่านผ่านสื่อต่างๆ
ชนิดของสื่อ
จํานวน
ร้อยละ
อันดับ
สื่อใหม่
291
24.46
1
สื่อโทรทัศน์
261
21.93
2

101

สื่อกิจกรรม
สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออื่นๆ
รวม

237
204
144
53
1190

19.92
17.14
12.10
4.45
100

3
4
5
6

ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านผ่านสื่อต่างๆ

จากตารางที่ 4.18 ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านผ่านสื่อต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามความต้องการมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้
อันดับที่ 1 สื่อใหม่คิดเป็นร้อยละ 24.46 อันดับที่ 2 สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 21.93 อันดับที่ 3
สื่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.92 อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 17.14 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์
คิดเป็นร้อยละ 12.10 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4.45 ตามลําดับ
19.แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านผ่านสื่อต่างๆ ระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง
จํานวน และร้อยละ
ชนิดของสื่อ
รวม
อันดับ
ร.ร.ขนาดใหญ่ ร.ร.ขนาดกลาง
สื่อใหม่
สื่อโทรทัศน์
สื่อกิจกรรม
สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออื่นๆ
รวม

224
(24.45)
201
(21.94)
182
(19.87)
157
(17.14)
111
(12.12)
41
(4.48)
916

67
(24.45)
60
(21.90)
55
(20.07)
47
(17.15)
33
(12.05)
12
(4.38)
274

291

1

261

2

237

3

204

4

144

5

53

6

1190

ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้าน
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านผ่านสื่อต่างๆ ระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง

จากตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาด
กลาง พบว่าความต้องการไม่แตกต่างกันคือ อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อใหม่ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการ
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เป็ นอัน ดับ ที่ 1 ร้อยละ 24.45 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็ นอัน ดั บ ที่ 1 ร้อยละ 24.45 เท่ ากั น
อันดับที่ 2 สื่อโทรทัศน์ โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 21.94 โรงเรียนขนาดกลาง
ต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 21.90 อันดับที่ 3 สื่อกิจกรรม โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องการเป็น
อันดับที่ 3 ร้อยละ 19.87 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 20.07 อันดับที่ 4 สื่อ
วิทยุ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 17.14 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็น
อันดับที่ 4 ร้อยละ 17.15 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อย
ละ 12.12 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 12.05 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ โดย
โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 4.48 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อย
ละ 4.38

20.จํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านอื่นๆผ่านสื่อ
ต่างๆ
ชนิดของสื่อ
จํานวน
ร้อยละ
อันดับ
สื่อใหม่
327
27.48
1
สื่อโทรทัศน์
239
20.08
2
สื่อกิจกรรม
220
18.49
3
สื่อวิทยุ
191
16.05
4
สื่อสิ่งพิมพ์
148
12.44
5
สื่ออื่นๆ
65
5.46
6
รวม
1190
100
ตารางที่ 4.20 จํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านอื่นๆผ่านสื่อต่างๆ

จากตารางที่ 4.20 ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านอื่นๆผ่านสื่อต่างๆ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงลําดับตามความต้องการมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้ อันดับที่ 1 สื่อใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 27.48 อันดับที่ 2 สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 20.08 อันดับที่ 3 สื่อกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
18.49 อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 16.05 อันดับที่ 5 สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 12.44 และ
อันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.46 ตามลําดับ
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21. แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ด้านอื่นๆผ่านสื่อต่างๆ ระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง
ชนิดของสื่อ
สื่อใหม่
สื่อโทรทัศน์
สื่อกิจกรรม
สื่อวิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออื่นๆ
รวม

จํานวน และร้อยละ
ร.ร.ขนาดใหญ่ ร.ร.ขนาดกลาง

252
(27.51)
184
(20.09)
169
(18.45)
147
(16.05)
114
(12.45)
50
(5.45)
916

75
(27.37)
55
(20.07)
51
(18.61)
44
(16.06)
34
(12.41)
15
(5.48)
274

รวม

อันดับ

327

1

239

2

220

3

191

4

148

5

65

6

1190

ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้าน
อื่นๆผ่านสื่อต่างๆ ระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่ และร.ร.ขนาดกลาง

จากตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านอื่นๆผ่านสื่อต่างๆระหว่าง ร.ร.ขนาดใหญ่และร.ร.ขนาดกลาง พบว่าความต้องการไม่
แตกต่างกันคือ อันดับที่ 1 ได้แก่ สื่อใหม่ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 27.51
โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 27.37 อันดับที่ 2 สื่อโทรทัศน์ โรงเรียนขนาดใหญ่
ต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 20.09 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 2 ร้อยละ 20.07 อันดับ
ที่ 3 สื่อกิจกรรม โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 18.45 โรงเรียนขนาดกลาง
ต้องการเป็นอันดับที่ 3 ร้อยละ 18.61 เท่ากัน อันดับที่ 4 สื่อวิทยุ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็น
อันดับที่ 4 ร้อยละ 16.05 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 4 ร้อยละ 16.06 อันดับที่ 5 สื่อ
สิ่งพิมพ์ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 5 ร้อยละ 12.45 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็น
อันดับที่ 5 ร้อยละ 12.41 และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ โดย โรงเรียนขนาดใหญ่ต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อย
ละ 5.45 โรงเรียนขนาดกลางต้องการเป็นอันดับที่ 6 ร้อยละ 5.48

4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.2.1ผลการเก็บข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม
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การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทย มีประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งชุดคําถามออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้ านการรับรู้เรื่องความสมานฉั น ท์ และความขัดแย้ง ด้ านการใช้สื่อและประเภทของสื่อ และรูป แบบการ
นําเสนอด้านความสมานฉันท์ที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1.1 ด้านการรับรู้เรื่องความสมานฉันท์และความขัดแย้ง
1. ความสมานฉันท์คืออะไร
2. การรับรู้ด้านความสมานฉันท์ผ่านสื่อ
3. ประเด็นด้านความขัดแย้ง
4. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
5. บทบาทในการแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์
4.2.1.2 การใช้สื่อและประเภทของสื่อ
1. สื่อที่เยาวชนให้ความสนใจ
2. การเลือกรับข้อมูลผ่านสื่อที่เยาวชนให้ความสนใจ
3. การส่งต่อและการเผยแพร่ขอ้ มูลของเยาวชน
4.2.1.3 รูปแบบการนําเสนอด้านความสมานฉันท์ที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน
1. สื่อและรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนําเสนอด้านความสมานฉันท์
2. เนื้อหาในการนําเสนอสําหรับเยาวชน
3. กิจกรรม
4. หลักสูตรและตําราเรียน
โดยผลจากการอภิปรายกลุ่มมีดังนี้
4.2.1.1 การรับรู้เรื่องความสมานฉันท์และความขัดแย้ง
1. ความสมานฉันท์คืออะไร
ประเด็นด้านความสมานฉันท์ ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มให้ความคิดเห็นที่มีทิศหางเดียวกันว่า ความ
สมานฉันท์นั้นหมายถึง ความสามัคคี ความปรองดองและความร่วมมือกัน
“รวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“การร่วมมือกัน การอยู่ด้วยกันแบบสงบสุข”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เกี่ยวกับการปรองดองครับ แล้วก็รักความสามัคคี”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เหมือนไม่มีความขัดแย้ง อะไรประมาณนี้ครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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“ความหมายน่าจะเป็นความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เหมือนกับว่าทุกคนในสังคมมาร่วมมือกันแก้ไขอะไรสักอย่างเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ส่วนรวมต่อไปครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“พวกความสามัคคีกันอะไรประมาณนี้ เหมือนอยู่ด้วยกันได้ค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“คงแบบเป็นพันธมิตรกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เหมือนคนทะเลาะกันแล้วมาดีกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ความสมานฉันท์เหรอครับ ก็คล้ายๆความสามัคคีครับ อาจจะไม่ได้เป็น
คนหมู่มาก เป็นแค่คนกลุม่ เล็กๆก็ได้ครับ แค่เขาไม่ทะเลาะกันแต่แค่มีความเข้าใจ
กัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ในความรู้สึกของผมมันคล้ายความสามัคคี”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“คือความสามัคคีเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะ เห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
ในขณะเดียวกันเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มโดยส่วนใหญ่ยังไม่
มีความรู้และไม่ทราบรายละเอียดใดๆต่อประเด็นดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว และยังไม่มีความ
จําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้
“ไม่ทราบครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไป”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“คือหนูก็ยังเด็กอยู่ น่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าค่ะ เลยยังไม่
จําเป็นต้องหาความรู้เรื่องนี้”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
2. การรับรู้ด้านความสมานฉันท์ผ่านสื่อ
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ถึงแม้ว่าผลจากการสนทนากลุ่มจะพบว่าเยาวชนไม่มีความรู้ในรายละเอียดเชิงลึกด้านความสมานฉันท์
แต่ในขณะเดียวกันก็ได้การรับรู้ละเคยได้ยินเรื่องความสมานฉันท์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะปรากฏผ่านสื่อมวลชน
มากกว่าสื่อบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มเข้าถึงและมีการใช้อย่าง
สม่ําเสมอ
“เฟสบุ๊ค และก็พวก เว็บข่าว”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เห็นจากสื่อออนไลน์ บางทีก็มีคนอื่นแชร์มา”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ส่วนใหญ่จะเห็นในมือถือ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
นอกจากนี้ยังได้รับรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านทางโทรทัศน์จากการแถลงข่าวของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) รายการคืนความสุขให้คนในชาติ และการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
“เคยได้ยินจาก คสช.”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“บางทีนายกก็พูดถึงเวลาให้สัมภาษณ์”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เห็นในโทรทัศน์รายการของ คสช. ตอนค่ํา (รายการคืนความสุขให้คนใน
ชาติ)”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
3. ประเด็นด้านความขัดแย้ง
เมื่อกล่าวถึงประเด็นด้านความขัดแย้งที่ปรากฏในสังคม ผูร้ ่วมอภิปรายกลุ่มจะนึกถึงเรือ่ งความขัดแย้ง
ทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่
“เห็นจากข่าวว่ามีความขัดแย้งกัน พวกการเมือง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้าส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นคงทะเลาะกัน แต่ว่าถ้าเห็นจากสื่อต่างๆก็จะเป็นพวก
การเมืองอะไรพวกนี้ครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เรื่องการเมืองเหมือนตอนนี้ อย่างมีคนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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นอกจากนี้ยังมีเรื่องความขัดแย้งในเชิงทะเลาะวิวาท การทําร้ายร่างกายกัน และความขัดแย้งที่พบ
จากสื่อ
“นักเรียนตีกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ทะเลาะกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ทะเลาะวิวาท ตีกันระหว่างโรงเรียนครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เห็นคนทะเลาะกันในอินเทอร์เน็ต”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“พวกทําร้ายร่างกายมากกว่า จากคนในสังคมทั่วไปค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
โดยเมื่อสอบถามถึงที่มาของความขัดแย้ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
และเป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งเห็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมและกลุ่มย่อยอื่นๆ
“ความคิดเห็นไม่ตรงกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ความขัดแย้งถ้าเป็นในระดับที่ไม่รุนแรงก็จะเห็นอยู่บ่อยๆ แต่ไม่หนักมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“หนูว่าผลประโยชน์ อย่างที่บ้านหนูเจอกับตัวเอง ชาวบ้านชอบเข้าไปตัดไม้
ป่า แล้วโดนจับแล้วก็มีปัญหากันเองเพราะแย่งกัน แต่ไม่ทําก็ไม่มีกิน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
4. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านแนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง หากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวหรือเกิดขึ้นกับตัวเองจะใช้ความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจากันด้วยเหตุผล
“ก็ให้สองฝ่ายมาคุยกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็น่าจะให้เพื่อนหันหน้าคุยกันด้วยเหตุผล มากกว่าใช้อารมณ์”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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“เข้าไปเคลียร์ ปรับความเข้าใจกัน ก็เข้าไปพูดกับเพื่อนเลยว่าโกรธเรื่อง
อะไร ทําไมต้องโกรธกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เรียกมาคุย เปิดใจคุยกัน ใช้เหตุผลแล้วเคลียร์กันให้จบ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
หากความขัดแย้งเกิดขึ้นในโรงเรียนผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มมีความคิดเห็นว่าจําเป็นจะต้องให้ผู้ที่เป็นคน
กลางอย่างเพื่อน คนที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคนที่มีอํานาจมากกว่าอย่างครูอาจารย์ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและแก้ไขความ
ขัดแย้งให้
“ก็เพื่อนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเข้ามาฟัง เป็นคนกลาง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ต้องเรียกอาจารย์มาคุย ให้ผใู้ หญ่มาคุย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“บางครั้งก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
หากเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมผู้ร่วมสนทนามีความเห็นว่านอกจากต้องใช้วิธีการเจรจากันด้วย
เหตุผลและการมีคนกลางแล้วยังต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายและการใช้เสียงส่วนมาก ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้วย
“ถ้าเป็นเรื่องในสังคมก็ต้องคุยกันค่ะ แต่หนูว่าแต่ละคนไม่มีใครคิดว่าตัวเอง
ผิด ก็ต้องใช้เหตุผลตัดสิน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ต้องมีคนกลางครับเพราะมันหลายความคิดครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“แจ้งตํารวจ ใช้วิธีการทางกฎหมาย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็ใช้เสียงส่วนมาก”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มบางส่วนมีการเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการ
ใช้ความรุนแรงเพื่อยุติปัญหา โดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าการใช้ความรุนแรงเป็นทางออกทางสุดท้ายที่
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จะทําให้ความขัดแย้งต่างๆหมดไป และยังสามารถกลับมาคืนดีกันได้เช่นเดิม ซึ่งหากมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ปัญหาจะไม่จบอย่างแท้จริง
“ทะเลาะกันเองให้จบดีกว่า ถ้าครูมาเรื่องมันจะยาว เข้าห้องปกครอง จบที่
ครูแต่นักเรียนไม่จบครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“บางครั้งถ้าเกิดห้ามไม่ได้ก็ซดั เลย หลังจากนั้นก็ดีกันเหมือนเดิม”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้าเกิดไม่ตบมันก็ไม่จบค่ะ เพราะเคยผ่านจุดนั้นมา ตบกันแล้วก็จบ ก็เป็น
เพื่อนกันได้ค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
5. บทบาทในการแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์
ด้านบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ของผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม
พบว่าผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิด หรือคนที่มี
อํานาจและคุณ วุฒิ น้อยกว่า เพราะคิดว่าสามารถจัดการกับความขัดแย้งเหล่านั้ นได้ โดยจะต้องอาศัยการ
ประเมินสถานการณ์และความสามารถของตนเองก่อน
“ก็จะเข้าช่วยพูดให้สองฝ่ายเข้าใจกันประมาณนี้ค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เข้าไปเคลียร์แล้วทําให้เรื่องจบลงได้ ก็จะเข้าไปครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทําไมถึงทะเลาะกัน ทําไม่ไม่แก้ไข”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้าเป็นในสิ่งที่เราช่วยได้เราก็ต้องเข้าไปช่วยก่อน ถ้าเป็นสิ่งที่เกินตัวเราก็
ต้องให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองของเราจัดการครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ไปช่วยเพื่อนครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็ต้องถามเหตุผล ทะเลาะเรื่องไร พยายามช่วยครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้าเพื่อนผิดเราก็ต้องตําหนิเพื่อน แต่ถ้าเพื่อน เพื่อนถูกเราก็ต้องช่วยครับ”
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(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
แต่ในขณะเดียวกันหากความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นหรือเป็นความขัดแย้งทางสังคม ผู้ร่วม
อภิปรายกลุ่มจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งเหล่านั้น เพราะมีความคิดเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเอง และ
เกรงว่าจะได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบไปด้วย
“ไม่ยุ่งค่ะ เพราะหนูยังเด็กอยู่ บางครั้งเขาโตกว่า เขาอาจจะคิดกันได้
มากกว่า”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ ไม่ยุ่งครับเพราะบางครั้งอาจจะโดนลูกหลง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ไม่ชอบเข้าไปยุ่งค่ะ หนูก็เลยอยู่ห่างๆไว้ดีกว่า”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ไม่ยุ่งดีกว่า อย่างเจอการประท้วง ไม่กล้าห้าม ครับกลัวตาย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้าเป็นเรื่องของสังคมก็จะอยู่เฉยๆเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเรา”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“อาจจะดูอยู่ห่างๆ ไม่อยากเข้าไปยุ่งเท่าไหร่ครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ดูห่างๆไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวโดยลูกหลง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็ถ้าเป็นเรื่องของเขา หนูก็ดูอยู่ห่างๆดีกว่า ถ้าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือก็
อาจจะเข้าไปห้าม”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
4.2.1.2 ด้านการใช้สื่อและประเภทของสื่อ
1. สื่อที่เยาวชนให้ความสนใจ
ด้านสื่อที่เยาวชนให้ความสนใจส่วนเป็นสื่อออนไลน์อย่าง เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อินสตาแกรม และเว็บไซต์
ข่าวผ่านทางโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังคงเปิดรับสื่ออย่างโทรทัศน์ด้วย
“ใช้โซเชียล มีเดีย (Social Media) เพราะมันเร็วกว่า และสะดวก”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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“ก็ใช้เฟสบุ๊ค อินตราแกรมค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“อินเตอร์เน็ต พวกสื่อออนไลน์ทุกอย่างเลยค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“อินเตอร์เน็ตต่างๆตามพวกโทรศัพท์ครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ใช้โทรศัพท์ ส่วนมากโทรศัพท์ ทีวี อยู่เป็นหลัก โทรศัพท์ใช้เล่น
อินเทอร์เน็ต ไลน์เฟสบุ๊ค ส่วนทีวีใช้ดูละคร”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ใช้เฟสบุ๊คทวิตเตอร์อินสตาแกรมค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“โทรทัศน์ดู ช่วงเช้า ข่าวช่อง 7 ช่อง 3 ก่อนมาโรงเรียน แต่ช่วงปิดเทอมก็
ไม่ค่อยได้ดู”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
2. การเลือกรับข้อมูลผ่านสื่อที่เยาวชนให้ความสนใจ
ด้านการเลือกรับข้อมูลผ่านสือ่ เยาวชนจะเลือกรับเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจ และตรงกับความต้องการ
ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ไม่มีความน่าสนใจ ก็จะไม่เลือกรับข้อมูล ซึ่งการตั้งชื่อหัวข้อประเด็นหรือ
หัวข้อข่าวถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญทีส่ ุดต่อการเลือก
“ถ้าหัวข้อไม่น่าสนใจก็ไม่อ่านค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ดูจากหัวข้อ ถ้าเกิดสนใจอันไหนก็กดเข้าไปอ่านค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ดูจากหัวข้อ ถ้าน่าสนใจก็กดเข้าไปอ่าน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“อ่านเฉพาะข่าวที่สนใจ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“บางเรื่องก็มีประโยชน์ค่ะ แต่มันไม่น่าสนใจก็ไม่อ่าน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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“ชอบดูพวกที่เป็นข่าวบันเทิง หรือว่าเรื่องที่น่าสนใจ ถ้าเห็นหัวข้อแล้วมันไม่
น่าสนใจก็เลื่อนผ่านไปเลยค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
3. การส่งต่อและการเผยแพร่ขอ้ มูลของเยาวชน
ด้านการเผยแพร่และการส่งต่อข้อมูลของผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม พบว่าการส่งต่อข้อมูลในพื้นที่ของ
ตัวเองอย่าง เช่น เฟสบุ๊ค อินตราแกรม ไลน์ และทวิตเตอร์ จะแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องที่
ตรงกับความสนใจของตนเอง หรือเรื่องที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้อื่นสนใจเช่นเดียวกัน โดยบางครั้งจะใช้การส่ง
ต่อข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไปยังบุคคลที่ต้องการสื่อสารถึง
“ก็แชร์เฉพาะเรื่องที่เราสนใจ หรือไม่ก็เรื่องที่เพื่อนน่าจะชอบ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“แชร์เรื่องที่เราชอบครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ชอบแชร์ให้กลุ่มเพื่อนดูค่ะ จะได้เอามาคุยกันต่อ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ตรงกับเพื่อน หนูก็แชร์ให้เขาเลยค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
นอกจากนี้ยังพบว่าหากเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความเชื่อส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน และอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งก็เลือกที่จะไม่เผยแพร่หรือส่งต่อ เนื่องจากอาจสร้างปัญ หา
ตามมาในอนาคตได้ โดยจะทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
“อ่านอย่างเดียวแต่ว่าไม่แชร์ เพราะมันคือความคิดส่วนตัว
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เราจะไม่แชร์ เพราะเขาจะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายไหน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“จริงๆ เราก็เป็นกลาง เพราะว่าไม่อยากให้มี มันจะเกิดความขัดแย้ง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
4.2.1.3 รูปแบบการนําเสนอด้านความสมานฉันท์ที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน
1. สื่อและรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนําเสนอด้านความสมานฉันท์
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กลุ่มผู้ร่วมสนทนามีการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้สื่อเพื่อให้ความรู้ด้านความสมานฉันท์แก่เยาวชน
ว่า ควรจะเป็นสื่อที่เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย และไม่ซับซ้อนจนเกินไป ซึ่งจะต้องผู้ให้ความรู้จะต้องเข้าใจกับรูปแบบ
การใช้ ชีวิตของเยาวชนและการเข้ าถึ งสื่ อ ชนิ ดต่ างๆ ด้วย โดยสื่อ ที่ ผู้ร่ วมอภิ ป รายกลุ่ ม มี ค วามคิ ดเห็ น ว่ า
เหมาะสม ได้แก่ สื่อออนไลน์ทุกชนิด หนังสั้น การ์ตูน รายการโทรทัศน์ เกม แอปพลิเคชั่น
“เอาตรงๆผมก็ใช้สื่อทางออนไลน์ครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“สื่ออินเตอร์เน็ตครับ เพราะมันทั่วถึงดี”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เป็นลักษณะให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ครับ“น่าจะเป็นสื่อที่ใช้แชร์ผ่าน เฟสบุ๊ค
ได้ค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“หนูว่าหนังสั้นก็ดีนะคะ น่าติดตาม สนุกด้วย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เด็กๆ น่าจะชอบดูการ์ตูน เห็นแล้วไม่ค่อยเครียด แล้วมันก็เข้าใจได้ง่าย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“โทรทัศน์ค่ะ เพราะกระจายข้อมูลได้เร็วและทั่วถึงกว่า”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“น่าจะเป็นพวกเกมส์ ไม่เกมส์ก็การ์ตูนครับ เป็นสื่อแบบความบันเทิง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“น่าจะเป็นโทรศัพท์ค่ะในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชั่น เพราะว่า
วัยรุ่นสมัยนี้อยู่กับสื่อพวกนี้อยู่แล้ว มากกว่าทีวี ละคร หรือพวกข่าวสารแน่นอน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
2. เนื้อหาในการนําเสนอสําหรับเยาวชน
ด้านเนื้อหาในการนําเสนอสําหรับเยาวชน ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มมีการแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบ
เนื้อหาควรจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานแต่จะต้องมีข้อเท็จจริงและความรู้แฝงอยู่ในเรื่องราวที่นําเสนอด้วย
“ชอบแบบตลก”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“สนุกสนานค่ะ ชอบอะไรที่ไม่เครียด”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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“สนุกปนข้อเท็จจริงอะไรอย่างนี้ครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ชอบสนุกสนานปนกับเรื่องจริงประมาณนี้ค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ชอบแบบสนุกมากกว่า จะได้ไม่เครียดอะไรมากเกินไป”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“แบบข้อเท็จจริง สนุกสนานปนๆกันไปครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“แบบสนุกสนานแฝงความรู้ เพราะเนื้อหาคนคงไม่อยากดูแล้วดราม่าทั้ง
เรื่องหรอก”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“เอาแบบเนื้อหาผสมผสานกับข้อเท็จจริง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาที่นําเสนอจะต้องให้ข้อคิดแก่เยาวชน
“ชอบแบบให้ข้อคิด”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“อยากสนุกสนานแล้วก็ได้ข้อคิดไปด้วย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ผมว่าเนื้อหาต้องให้ข้อคิดที่สอนใจด้วย เพราะถ้าให้แต่ความรู้อย่างเดียว
คงไม่พอ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
โดยจะเห็นได้ว่าแม้ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มจะชื่นชอบเนื้อหาที่มีความสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคง
ให้ความสําคัญกับข้อเท็จจริงและการให้ข้อคิดด้วย
3. กิจกรรม
นอกจากสื่อซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการให้ความรู้ด้านความสมานฉันท์แล้ว ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มมีความ
คิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงเยาวชน และยังสามารถกําหนดการรับรู้
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เฉพาะด้านได้ โดยกิจกรรมที่เยาวชนให้ความสนใจ ได้แก่ ค่ายให้ความรู้ การจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรม
ในรูปแบบนันทนาการ
“อยากให้มีการจัดค่ายให้ความรู้ น่าจะสนุกและได้ประโยชน์”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็อยากให้เป็นค่าย ให้ออกมาในลักษณะแบบคืออยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม
ทํางานด้วยกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“อยากได้เหมือนกีฬาสีครับ จะได้มีความสามัคคีในหมูค่ ณะครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“อยากได้รูปแบบนันทนาการ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“การจัดแบบให้มีกิจกรรมร่วมกัน และให้ความรู้ไปด้วยค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
4. หลักสูตรและตําราเรียน
ด้านหลักสูตรและตําราเรียนผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยบางส่วน
สนับสนุนให้จดั ทําเป็นหลักสูตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
“ถ้ามีการจัดให้มีหลักสูตรเรื่องความสมานฉันท์คิดว่าเหมาะสม มีการจัด
กิจกรรมภายในห้องเรียน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้ามีหลักสูตร ตํารา การเรียนเกี่ยวกับความสมานฉันท์มคี วามคิดเห็นว่า
น่าสนใจ แต่ก็ต้องดูว่าจะเข้ากับเราได้มากขนาดไหน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็ดีนะครับ มีก็ได้ ก็ใช้ได้ ถ้าเกิดว่าคนจัดเก่งที่จะทําให้เด็กสามัคคีกันได้
มันก็โอเคครับ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็สมควรเรียนค่ะ เพราะว่าคนจะได้รู้จักสามัคคีกัน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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“เป็นสิ่งที่ดี จัดก็เป็นหลักสูตรที่ดีค่ะ สมัยนีก้ ็ต้องสามัคคีกัน ก็น่าจะทํางาน
เป็น ทีมเวิร์คมากกว่าค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
ในขณะที่บางส่วนมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนถ้าจําเป็นจะต้องเรียนจริงควรจะแทรก
อยู่ในวิชาอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีเรือ่ งความสมานฉันท์แทรกอยู่ในวิชาอื่นอยู่แล้ว เช่น วิชาหน้าที่พลเมือง วิชา
สังคมศาสตร์
“คิดว่าไม่ต้องมีเป็นหลักสูตรก็ได้ แค่ใช้แทรกเข้าไปในเนื้อหาของวิชาอื่นก็
พอ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็เสริมเข้ากับวิชาสังคมก็ได้จะได้ไม่เยอะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ปัจจุบันก็มีเรียนอยู่แล้วนี่ หน้าที่พลเมือง”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ไม่ต้องมีวิชาใหม่หรอกค่ะ ในวิชาสังคมก็มีเรื่องนี้”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ไม่สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนจัดทําเป็นตําราเรียนด้วย
“ถ้าให้เลือกได้ก็ไม่เรียนดีกว่า”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้าจะมีจริงๆ ก็ไม่อยากให้สอนเครียดมาก อยากสบายๆชิลล์ๆค่ะ”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ผมไม่สนับสนุนอะครับ มันน่าเบื่อด้วย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“มันก็เป็นแค่ภาคทฤษฎี พอถึงเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆมันก็แก้ไขปัญหา
ไม่ได้”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“บางคนมันก็ขี้เกียจอ่าน ขี้เกียจเปิด ขี้เกียจเรียน”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
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“ถ้าเป็นตําราวิชาเรียนมันน่าเบื่อ ถ้าอ่านก็จะเป็นสื่อออนไลน์มากกว่า”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ถ้าหนังสือมันจะน่าเบื่อ แล้วไม่ค่อยเข้าใจด้วย”
(ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่ม, 2559)
“ก็ถ้าเป็นตําราก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตําราแล้วมีการ
สอนในภาคสนามหรือว่าปฏิบัติจริงอะไรอย่างนี้ก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะทําให้เด็กมี
ความอยากเรียนมากขึ้น”
(ผู้รว่ มอภิปรายกลุ่ม, 2559)

4.2.2 การสัมภาษณ์เจาะลึกจากเยาวชนไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
การสัมภาษณ์เจาะลึกมีการแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
เยาวชนไทย และ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเยาวชนไทย
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทย มีการแบ่งประเด็นคําถามดังต่อไปนี้
1. สื่อชนิดใดที่เข้าถึงเยาวชนได้ดีที่สุด อย่างไร
1.1 สื่อออนไลน์
1.2 โทรทัศน์
1.3 สื่อสิ่งพิมพ์
1.4 วิทยุ
2. การนําเสนอเนื้อหาด้านความสมานฉันท์ควรมีลักษณ์อย่างไร
3. รูปแบบในการนําเสนอควรมีลักษณะอย่างไร
3.1 หนังสั้น (Short Film)
3.2 แอนิเมชั่น (Animation) และอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
3.3 เฟสบุ๊ค(Facebook)
3.4 เว็บไซต์ (Website)
3.5 โฆษณา (Advertising)
4. กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านความสมานฉันท์
5. หลักสูตรและตําราเรียน
โดยมีผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนดังต่อไปนี้
1. สื่อชนิดใดที่เข้าถึงเยาวชนได้ดีที่สุด อย่างไร
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1.1 สื่อออนไลน์
สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการเผยแพร่ข้อมูลด้านความ
สมานฉันท์ เพราะเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีจุดเด่น
คือมีความหลากหลายและสามารถเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโปรแกรมต่างๆได้ โดยผู้ให้
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า ช่องทางที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ รองลงมาคือแท็บ
เล็ต และคอมพิวเตอร์
“สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ดีที่สุดค่ะ เพราะว่ามันง่ายมาก ดู
ผ่านโทรศัพท์กไ็ ด้และทุกคนก็มีมือถือใช้กันอยู่แล้ว จะเอาออกมาใช้ดูข้อมูล
เวลาไหนก็ได้ หนูเลยคิดว่าถ้าจะให้ความรู้กับเยาวชนก็ต้องเป็นสื่อออนไลน์
ค่ะ”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, 2559)
“ถ้าเป็นพวกออนไลน์มันก็ดีครับ ดูได้ทั้งในมือถือ ไอแพด แล้วก็
คอมพิวเตอร์ที่บ้าน ผมว่ามันก็สะดวกที่สุดแล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“น่าจะเป็นโทรศัพท์ค่ะในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชั่น
เพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้อยู่กับสือ่ พวกนี้อยู่แล้ว มากกว่าทีวี ละคร หรือพวก
ข่าวสารแน่นอน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เอาตรงๆผมก็ใช้สื่อทางออนไลน์อะครับ ก็อาจจะหา หาข่าวที่มัน
อัพเดตของวัน ข่าวการเมือง เรื่องเพื่อนนิดนึง”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“น่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตมากกว่าครับ เพราะว่าสมัยนี้อินเตอร์เน็ต
มันเปิดกว้าง”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“คิดว่าสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงเราได้”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
โดยมีการใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ย่าง เฟสบุ๊ค (Facebook) อินตราแกรม(IG: Instagram)
โปรแกรมสนทนาไลน์ (Line) ทวิตเตอร์(Twitter) เว็บไซต์ยูทูป(Youtube) เป็นหลัก
“อย่างเฟสบุ๊ค ต้องเข้าไปใช้ทุกวันค่ะ เข้าไปเช็ค ไปคอมเม้นท์
อ่านข่าว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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“ที่ใช้เยอะๆก็คือ เฟสบุ๊ค เอาไว้อัพเดทสเตตัส หรือเช็คอินพวกนี้
แต่ถ้าจะลงรูปไปดูรูปดาราจะใช้อินสตาแกรมค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“หลักๆผมใช้เฟสบุ๊ค กับทวิตเตอร์เวลาที่ต้องการดูข่าวครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ปกติใช้เฟสบุ๊คเพราะมันสะดวกดี บางทีคนก็เอาข่าวจากเว็บไซต์
อื่นๆมาลง แชร์รูปแชร์ข่าวจากทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ยูทูป มันมีหมด”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แชทกับเพื่อนในไลน์ค่ะ
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
ผลจากจากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุสําคัญที่เยาวชนนิยมใช้เฟสบุ๊คเนือ่ งจากสามารถเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์และเว็บไซต์อื่นๆได้อย่างสะดวก เพราะมีการเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นจึงเป็นสื่อที่ถูกนําเสนอให้ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านความสมานฉันท์มากทีส่ ดุ
1.2 โทรทัศน์
โทรทัศน์เป็นสือ่ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์มคี วามคิดเห็นว่ายังคงเป็นสื่อหลักที่ได้รับความนิยม และสามารถช่วย
กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังคนหมู่มากได้อย่างทั่วถึง
“โทรทัศน์ค่ะ เพราะกระจายข้อมูลได้เร็วและทั่วถึงกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ผมว่าโทรทัศน์เป็นสื่อหลักครับ สมัยนีม้ ีหลายช่อง หลายรายการ
ด้วย มันไม่น่าเบื่อเพราะเลือกดูได้หลากหลาย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าจะให้ความรู้ ผมว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังดูโทรทัศน์อยู่นะครับ มีดารา
ที่ชอบยังไงมันก็น่าสนใจ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“โทรทัศน์มันมีกันทุกบ้านค่ะ ยังไงก็เข้าถึงเยาวชน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)

1.3 สื่อสิ่งพิมพ์
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ผู้ให้สมั ภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เยาวชนได้เช่นเดียวกัน แต่จะต้องมีเนื้อหาที่ไม่หนักหรือเครียดจนเกินไป อีกทั้งเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ชอบอ่าน
ข้อมูลที่มีปริมาณมาก
“หนังสือก็ได้ค่ะ แต่ไม่ชอบเนื้อหาหนักๆ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“จริงๆแล้วผมว่าวัยรุ่นก็ยังอ่านหนังสือนะครับ แต่คือหนังสือมัน
ต้องน่าสนใจและไม่เยอะจนเกินไปด้วย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เป็นหนังสือก็ดี แต่ขอแบบทีม่ ีภาพเยอะๆ เพราะถ้าให้อ่านยาวๆ
คงไม่ไหว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ทําหนังสือออกมาในรูปแบบของการ์ตูน หรือเรื่องสั้นที่ให้ข้อคิดจะก็จะเพิ่ม
ความน่าสนใจได้
“ถ้าหนังสือ ทําเป็นหนังสือการ์ตูนออกมาก็น่าอ่านกว่าตัวหนังสือ
อย่างเดียว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ชอบอ่านที่เป็นเรื่องสั้นมากกว่า ให้ความรูเ้ ป็นเรื่องสั้นแบบให้
ข้อคิดค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ทําเป็นหนังสือการ์ตูน แบบการ์ตูนญี่ปุ่นก็ดีค่ะ ชอบ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ บางส่วนมีความคิดเห็นว่า หากจะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นหนังสือแม้จะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายก็ตาม แต่ไม่ได้สนใจอ่าน
“หนูว่าถ้าหนังสือถ้าจะซื้อ ก็ยาก แต่ถ้าแจกฟรีก็เอาแต่ไม่อ่าน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แค่หนังสือเรียนก็เยอะแล้ว ต้องมาอ่านอีกไม่เอาดีกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“มันก็มีคนที่ชอบอ่านหนังสือค่ะ แต่เรื่องสมานฉันท์มันเป็นเรื่องที่
ดูจริงจัง คนอาจจะไม่อ่าน”
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(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
เมื่อสอบถามถึงสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นว่า หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ให้
ความสนใจน้ อย เนื่ องจากมี เนื้ อหาที่ ค่อ นข้างยาว ซึ่งหากสนใจในประเด็น ใดสามารถค้ น หาข้อมูล ได้จาก
อิน เทอร์เน็ ตซึ่ งเป็ นเนื้ อ หาที่ ได้ย่อให้ สั้นและสะดวกต่ อการทํ าความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังมีบ างส่วนแสดง
ความเห็นต่อการใช้แผ่นพับว่าสามารถใช้ได้เฉพาะการแจกเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องที่ไม่ยาวมากนัก แต่มี
ข้อเสียคือสูญหายได้ง่าย และใช้งานได้ไม่นาน
“เดี๋ยวนี้ไม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วค่ะ เนื้อหามันเยอะ รายละเอียด
บางทีก็เยอะเกินไป คือถ้าอยากจะรู้จริงๆไปอ่านเอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้
มันสรุปมาสั้นๆ เข้าใจง่ายกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แผ่นพับ มันน่าจะเหมาะกับเอาไว้แจกนะคะ แบบใส่เนื้อหาไม่
เยอะมากก็พอได้ แต่หนูว่าอ่านได้แป๊บเดียวก็ทิ้งก็หายไปแล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
1.4 วิทยุ
วิท ยุ สื่อ ที่ ผู้ ให้ สัม ภาษณ์ แ สดงความคิ ดเห็ น ว่าไม่ เหมาะสมต่ อการให้ ความรู้เรื่อ งความสมานฉัน ท์
เนื่องจากไม่ได้ใช้สื่อชนิดนี้มากนักและมีความคิดเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ
“วิทยุไม่เหมาะเลยค่ะ ชอบฟังเพลงมากกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แค่เวลาที่ดีเจคุยกันนานๆก็ไม่อยากฟังแล้ว ถ้ามีแต่เนื้อหามาอีกก็
คงไม่ฟังค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“วิทยุไม่เวิร์คครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
โดยสรุปแล้วสื่อที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าสามารถเข้าถึงเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายได้ดีที่สุดคือ
สื่อออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการใช้งานในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้เยาวชนยังสามารถ
สามารถทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่สนใจไปยังผู้อื่นได้อีกด้วย
2. การนําเสนอเนื้อหาด้านความสมานฉันท์ควรมีลักษณ์อย่างไร
ด้านเนื้อหาในการนําเสนอสําหรับเยาวชน ผู้ให้สัมภาษณ์มีการแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบเนื้อหาควร
จะเป็นเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้และสอดแทรกไปด้วยความสนุกสนาน โดยสิ่งสําคัญคือจะต้องมีข้อเท็จจริง
ข้อคิด และเป็นเรื่องใกล้ตัวจะทําให้น่าสนใจและเข้าถึงเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้
“ชอบการนําเสนอเนื้อหาที่สนุกสนานค่ะ ดูแล้วชวนติดตาม”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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“ชอบแบบสนุกสนานค่ะ ไม่อยากให้มันเครียดเกินไป”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ผมว่าแบบสนุกสนานดีครับ แต่ต้องปนกับเรื่องจริงด้วย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ชอบแบบสนุกมากกว่า จะได้ไม่เครียดอะไรมากเกินไป”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นความจริง ถ้าจะทําเรื่องความสมานฉันท์คง
จะต้องดูความจริงด้วยค่ะ เพราะที่เขาขัดแย้งกันเพราะว่าไม่รู้ว่าอันไหน
จริงกันแน่ ถ้าทําให้คนเห็นความจริงได้จะดีมากเลย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ผมชอบเรื่องที่ให้ข้อคิด เล่าแบบตลกๆสนุกสนานแต่ให้ข้อคิดก็ดีครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อยากให้ เนื้ อ หาออกมาแบบเรื่องฮอร์โมนค่ ะ สนุ กน่ าติด ตาม
แล้ ว ตอนจบมั น จะให้ ข้ อ คิ ด ด้ ว ย มั น เข้ า กั บ เราเหมื อ นเป็ น เรื่ อ งที่ เรา
คุ้นเคย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่ดูใกล้ตัวเรามันจะน่าสนใจมากกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้สมั ภาษณ์ที่แสดงความคิดเห็นว่าเนื้อหาในการนําเสนอควรเป็นเนื้อหาหนัก เพื่อจะ
สร้างความตระหนักรู้
“ถ้าจะให้คนรูต้ ้องแนวดราม่าและข้อเท็จจริงเลยค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าดราม่าแล้วมันจะสํานึ กได้ สะท้อนให้เห็นแล้วมันจะดูแบบ
จี๊ดๆข้างใน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าเป็นแบบเฮฮาคนก็จะมองเป็นเรื่องตลก ไม่จริงจัง ไม่ค่อยอิน
แต่ถ้าเป็นดราม่ามันสะท้อนดีกว่า เหมือนแบบโฆษณาที่แบบชวนให้ คน
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ลุกขึ้นตอนเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง พอดูแล้วทีนี้ก็แบบ มันก็
ขนลุก ว่าทําไมที่ผ่านมาเราไม่ยืนตรงกัน ทําไมเราคุยกัน ประมาณนี้ มัน
ทําให้เห็น”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
3. รูปแบบในการนําเสนอควรมีลักษณะอย่างไร
ด้านรูปแบบการนําเสนอมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.1 หนังสั้น (Short Film)
การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลด้านความสมานฉันท์ด้วยหนังสั้นเป็นรูปแบบที่ผู้ให้สัมภาษณ์นําเสนอ
มากที่สุดเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่าย น่าติดตาม เป็นการให้ความรูค้ วบคู่ไปกับความบันเทิง อีกทั้งยัง
สามารถเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ได้ง่ายอีกด้วย
“คิดว่าน่าจะทําเป็นหนังสั้นให้วัยรุ่นดู แล้วเอาไปเผยแพร่ใน
เฟสบุ๊คแนวสืบสวนสอบสวนน่าจะสนุกดีนะครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“หนังสั้นในเฟสบุ๊คครับ แนวเฮฮาตลกๆ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เป็นแบบหนังสั้นค่ะ แนวแฝงข้อคิด ในสื่อ เฟสบุ๊ค”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เป็นหนังสั้นในสื่อ เฟสบุ๊คแนวหนังก็อยากให้ตอนจบแบบซึ้งๆ
โรแมนติก”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ออกมาในลักษณะหนังเรื่องสั้น”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ชอบที่เป็นหนังสั้นเป็นละครเพราะว่า พอแบบมันจะบอกปัญหา
บอกปัญหาพอมันเกิด มีวิธีแก้ไข บอกผลกระทบว่าทําแบบนี้แล้วมันจะเป็น
ยังไง อย่างไร เรื่องความสมานฉันท์ถ้าทําออกมาสื่อแบบรูปแบบหนังมันก็
น่าสนใจกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
โดยจะเห็นได้ว่าเฟสบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เยาวชนให้ความสนใจมาก และถือได้ว่าเป็นช่องทาง
สําคัญในการให้ข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการส่งต่อข้อมูลในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ผใู้ ห้สัมภาษณ์ยงั ได้เสนอ
วิธีการในการเผยแพร่ด้วย เช่น แต่ละเรื่องควรมีความยาวระหว่าง 5-15 นาที สามารถแบ่งออกเป็นตอนเพื่อ
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ความน่าสนใจ และยังเสนอให้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ก่อนให้ผู้ทสี่ นใจเข้าไป
ติดตามรับชมได้ทางสื่อออนไลน์
“5-7นาทีพอ ถ้ายาวกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าเรื่องมันน่าสนใจ12-15นาที”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ทําออกมาเป็นตอนๆ แบบซีรีส์ก็ได้ค่ะมันจะน่าลุ้น”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เป็นซีรี่ย์จะโอเคมาก รูปแบบอยากให้เป็นซีรี่ย์เด็กจะติดมากกว่า
ตอนนั้นหนูก็ติดฮอร์โมน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แบบมีโฆษณาออกทางทีวีนิดหนึ่งให้รู้ว่ามีอยู่ แล้วเราก็จะแล้ว
ตามไปดูเองในยูทูป ในสื่อออนไลน์”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
3.2 แอนิเมชั่น (Animation) และอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า แอนิ เ มชั่ น (Animation) และอิ น โฟกราฟิ ก ส์
(Infographics) เป็นสื่อที่เยาวชนให้ความสนใจเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นสื่อบันเทิงที่การเล่าเรื่องด้วยภาพเป็น
หลัก เนื้อหาเข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ
“การ์ตูนแอนิเมชั่นครับ เป็นสื่อแบบความบันเทิง”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ตัวการ์ตูนอยากให้เป็นแอนิเมชั่น มันน่าสนใจ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ก็ต้องเป็นแอนิเมชั่น”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“น่าจะเป็นการ์ตูนในเฟสบุ๊คหรือในเว็บไซต์”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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“สมัยนี้อินโฟกราฟิกส์ก็เข้าใจง่ายดีนะคะเนื้อหาน้อยๆภาพเยอะๆ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
3.3 เฟสบุ๊ค(Facebook)
ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ เฟสบุ๊ ค ว่าควรจะสร้างเป็ น เพจเพื่ อ การ
เผยแพร่ความรู้ด้านความสมานฉันท์โดยเฉพาะซึ่งภายในเพจดังกล่าวนอกจากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้ว
ควรสอดแทรกความบันเทิงไปด้วย เช่น หนังสั้น วิดีโอคลิป เกม หรือข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจประกอบด้วย
“ถ้าจะสร้างเป็นเพจแล้วมีข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับสมานฉันท์ มีคลิป
วีดิโอเข้าไปในโซเชียล ก็จะเข้าไปดู”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“หนูว่าถ้ามีเพจในเฟสฯ มันก็ดีนะคะ เวลาชอบอะไรก็แชร์ได้เลย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“คือถ้าเป็นเพจในเฟสบุ๊ค จะมีแต่เนื้อหาอย่างเดียวมันไม่น่าจะพอ
ครับ ต้องใส่เกม ใส่คลิป หรือภาพที่น่าสนใจด้วยก็จะทําให้อยากเข้าไปดู”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เดี๋ยวนี้ใครๆก็ทําเพจในเฟสบุ๊คกันค่ะ แบบหนูเวลาที่อยากรู้อะไรก็
จะไปหาในเฟสบุ๊คก่อนเลย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เฟสบุ๊คดีครับ สื่อสารกันได้ด้วย บางทีแอดมินก็มาคุยเล่นมันเป็น
กันเองครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
โดยจะเห็ น ได้ว่าเฟสบุ๊ ค เป็นสื่ อออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้เป็น อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็ นการ
สื่อสารแบบสองทางในเวลาเดียวกัน เพราะมีลูกเล่นที่สามารถตอบโต้กันได้ สามารถทําให้เกิดความใกล้ชิดและ
เป็นกันเองกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
3.4 เว็บไซต์ (Website)
ผู้ให้สั มภาษณ์ ได้แสดงความคิดเห็ นต่อการสร้างเว็บไซต์ว่าจะช่วยให้ สามารถเข้าถึงได้ ง่าย เพราะ
ปัจจุบันเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลต่างๆเป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถใส่เนื้อหาสาระได้อย่าง
หลากหลายและดูเป็ นทางการมากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์มีอายุท่ียาวนานกว่าเฟสบุ๊ค แต่
อย่างไรก็ตามเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์จะต้องดูน่าสนใจและมีหลายรูปแบบ เช่น มีแนวข้อสอบ มีความ
บันเทิง มีสารถความรู้ไม่เพียงแต่เรื่องของความสมานฉันท์เท่านั้น แต่จะต้องมีตัวอย่างที่เห็นแล้วสามารถเอาไป
ใช้งานได้จริง
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“น่ า จะเป็ น พวกอิ น เตอร์ เน็ ต เว็ บ ไซต์ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ มี พ วกแนว
ข้อสอบ มีเนื้อหาให้อ่าน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อยากให้เป็ นว็บไซต์ เพราะว่ามันเป็ น ทางการค่ะ เวลาอยากได้
ข้อมูลอะไรแล้วไปค้นหาเว็บฯในกูเกิ้ล(Google) ไม่เจอก็ไม่รู้จะไปหาจากที่
ไหน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ปกติเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆมันก็จะมีข้อมูลครบค่ะ อย่างเฟสบุ๊ค
บางทีแอดมินโพสต์ไปนานแล้วหาข้อมูลไม่เจอ แต่ในเว็บไซต์ยังไงมันก็ยัง
อยู่”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าทําเว็บไซต์ต้องมีเรื่องบันเทิงๆด้วย ไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือ มันก็
จะไม่สนุก”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ทําเว็บไซต์ต้องให้พวกตัวอย่างด้วยครับ เห็นแล้วไปทําจริงๆได้ว่า
ทํายังไงให้คนเข้าใจเรื่องสมานฉันท์”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
3.5 โฆษณา (Advertising)
การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจ เพราะใช้เวลาสั้น แต่
สามารถทําให้เกิดการรับรู้และความตระหนักรู้ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใช้เผยแพร่ในสื่อ
ออนไลน์ได้อีกด้วย
“ทําโฆษณาก็ได้ครับ เท่าที่เห็นมามีโฆษณาเยอะมากที่ดูแล้วจุก
เลย เรื่องความสมานฉันท์ถ้าทําออกมาน่าจะดีครับ ให้คนดูแล้วสามัคคีกัน
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เคยดูแบบเขาทําเป็นโฆษณาที่แบบสะท้อนปัญหาสังคม เพราะว่า
ทําออกมามันก็มันน่าดู มันน่าสนใจ มันดึงดูดความสนใจว่าคืออันนี้มัน
ไม่น่าทําตามนะแบบนี้ ในสังคมไทยยังมีแบบนี้อยู่ แล้วก็เป็นแบบอะไรที่ไม่
น่าทําตาม”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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“โฆษณาไทยเดี๋ ย วนี้ แ ชร์ ไปทั่ ว โลกเลย ถ้ า ทํ า เป็ น โฆษณามั น
น่าสนใจดีครับ ดูแล้วอิน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“หนูว่าโฆษณาบางอันเวลาเอาไปลงในยูทูปคนก็ตามไปดูกันอีก
บางอันดูเป็นล้านคน แชร์ให้เพื่อนดูก็ได้”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นต่อเนื้อหาในการนําเสนอจะต้องเป็นโฆษณาที่ให้ข้อคิด ดูแล้ว
สร้างความตระหนักและเป็นข้อเท็จจริง
“จริงๆแล้วชอบให้เอาเรื่องจริงมาสร้างเป็นโฆษณา ดูแล้วมันเชื่อ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ผมว่าคนที่ดูแล้วต้องได้ข้อคิด”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“หนูชอบโฆษณาแบบที่เห็นแล้วกระทบใจ ว่าเฮ้ยเราก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงตัวเอง”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
4. กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านความสมานฉันท์
กิจกรรมที่เยาวชนให้ความสนใจในการเผยแพร่ด้านความสมานฉันท์ได้แก่ การจัดค่ายเพื่อให้ความรู้ซงึ่
เยาวชนมีความเชื่อว่าจะสามารถเรียนรู้และซึมซับด้านความสมานฉันท์ได้ง่ายกว่าการเรียนในห้องเรียน ช่วยให้
สามารถจดจ่ออยู่กับเนื้อหาได้ และให้ความสนุกสนาน
“ผมว่าค่ายดีกว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรียนในชั่วโมงงี้ครับ เรามา
นั่งเรียนคือมันก็ไม่ต่างกับการเรียนวิชาอื่นๆอ่ะครับ แต่ถ้าเกิดเราไปค่ายนะ
ครับ เหมือนเราจะไม่ค่อยสนใจอย่างอื่น คือเราไปอยู่ที่ค่าย ก็เหมือนเรา
ใช้เวลาในการเรียนรู้พวกนั้นมากกว่าครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ก็ค่ายจะทําให้ซึมซับง่ายกว่า มันเหมือนว่าไม่รู้สึกว่าต้องเรียน
“ถ้าเป็นค่ายก็ดีเลยพี่ สักปีละครั้ง มันน่าจะปรับมุมมองได้มากกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าทําค่ายมันน่าจะดีที่สุด”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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“ค่ายน่าสนใจ เพราะมันเป็นกิจกรรมทีม่ ีความสนุก ไม่น่าเบื่อ แล้ว
ก็ได้ความรู้
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อยากได้เป็นพวกกิจกรรมมากกว่าครับ เพราะสื่อการเรียนการ
สอน บางอย่างมันก็ไม่น่าสนใจครับ ถ้ากิจกรรมมันก็ได้ทําร่วมกันครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“จัดค่ายก็เอาแบบให้ศึกษาได้ความรู้แล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
ด้วย”
(ผู้ให้สมั ภาษณ์, 2559)
“เป็นค่าย ถ้ามันสนุกสนานก็ได้อยู่”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ก็ดีค่ะ เป็นการเอาคนเข้าไปรู้จักคําว่าสมานฉันท์มากขึน้ ค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าจัดให้มีค่ายเรื่องความสมานฉันท์ก็อยากให้มีเนื้อหาที่นา่ สนใจ
สมานฉันท์เรื่องอะไร”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าเป็นค่ายหรืออบรมระยะสั้นๆอะไรอย่างนี้ จะเข้าหัวมากกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
นอกจากนี้ ยังมี ปั จจัย สนั บ สนุ น ให้ กลุ่ม เยาวชนให้ ความสนใจการเข้าค่ายอบรมหรือค่ ายกิ จกรรม
เนื่องจาก ต้องการสะสมใบเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตรไปใช้เป็นส่วนประกอบเอกสารในการสมัครเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยในอนาคต
“พวกล่าเกียรติบัตรก็มีค่ะ เพราะเด็กที่โรงเรียนก็จะมีหลาย
ประเภทเรียนพวกรัฐศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็จะไปค่ายกัน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อย่างพวกที่ชอบทํากิจกรรมเขาก็อยากได้เกียรติบัตร เอาไปทํา
พอร์ตฟอลิโอเข้ามหาวิทยาลัย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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“คือถ้ามีเกียรติบัตรให้มันก็นา่ ไปมากขึ้นค่ะ ว่าเราเคยผ่านค่าย
แบบนี้มากแล้ว มันก็มีประโยชน์ ในอนาคต”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
ด้านรูปแบบของค่ายผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าต้องเป็นค่ายที่ให้ความรู้และมีความสนุกสนาน มี
กิจกรรมที่หลากหลาย มีเกมหรือการผจญภัยด่านต่างๆ ที่สอดแทรกเรือ่ งของความสมานฉันท์อยู่ในกิจกรรม
“เป็นค่ายที่มีกิจกรรม มีเกมก็จะแทรกเนื้อหานี้ไปด้วย ทุกคนจะ
ได้มาแสดงความสมานฉันท์ ความสามัคคี ออกความคิดเห็นกัน หนูเคยไป
เล่นเกมอันนี้ค่ะ ไปค่าย แล้วก็ไปเล่นเกมส์เรือที่มันจะมีอาชีพ10อาชีพ
อะไรอย่างนี้ แล้วต่างกลุ่มก็เลือกไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกัน แล้วทีนี้
เขาก็ให้ไปรวมตัวกันที่หน่วย ที่ฐาน แล้วก็นั่งคิดว่าจะเอาใครออก แล้วก็ไป
นั่ งคิ ด แล้ ว ก็ คื อ เราต้ อ งใช้ ห ลั ก การในฟั ง ต้ อ งฟั งคนอื่ น แล้ ว ก็ แ ทรก
ความคิดของเราเข้าไปแล้วเราก็จะได้ออกมา”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“มันต้องสนุกอ่ะค่ะ ถึงจะอยากไป มีกิจกรรมให้เล่น แล้วก็ไม่ยาก
เกินไป”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แบบผจญภัย เป็นกิจกรรม”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ชอบแบบเป็นด่านๆ น่าค้นหา ทําด้วยกันเป็นกลุ่มก็น่าจะสามัคคี
กันค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อยากให้สนุกสนานเฮฮา แล้วก็มีสาระด้วยครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ค่ายเชิงกิจกรรมแนะแนวครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อยากได้แบบสนุกสนาน นันทนาการไรงี้ครับ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แบบสนุกๆ มีกิจกรรมทําเยอะๆ ค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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“ถ้ามีการจัดค่ายสมานฉันท์อยากให้จัดเพื่อมาร่วมสนุกกัน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อยากไปเป็นแบบค่ายที่ไปเที่ยวมากกว่า เที่ยวแล้วแบบรวมกลุ่ม
เหมือนเข้าค่ายลูกเสือ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
โดยค่ายให้ความรู้ด้านความสมานฉันฺท์ สามารถจัดค่ายร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียนได้ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางคิดและเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน และควรมีลักษณะเป็นค่ายต่อเนื่อง
“ค่ายอย่างที่หนูเคยไปมาก็คือ มีเพื่อนมาจากโรงเรียนอื่นด้วย มันก็
ดีนะคะ จะได้รู้จักเพื่อนใหม่จากโรงเรียนอื่นๆ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“หนูอยากให้มีเพื่อนต่างโรงเรียนค่ะ เพราะว่าปกติเราเจอกันอยู่แต่
ในโรงเรียน ถ้าได้รู้จักคนอื่นๆอาจจะได้มีมุมมองใหม่”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ผมเคยไปค่ายแล้วมีการจัดต่อเนื่องกันทุกปี ก็จะเป็นรุ่น 2 รุ่น 3
อะไรแบบนี้ เราก็อยากไปอีก เพราะจะไปเจอเพื่อนเก่าๆ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ส่วนมากเด็กจะชอบค่ายต่อเนื่องมากกว่าเพราะว่าปีหน้าเราจะได้
เจอเพื่อนอีก จะได้เจอรุ่นน้องเรา”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“พอมันได้มีเพื่อนใหม่มันก็เป็นเครือข่ายของเราค่ะ เรายังสามารถ
ติดต่อกันผ่านเฟซบุ๊ค หรือว่าไลน์ได้อีก”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
นอกจากนี้ผู้สมั ภาษณ์มีความคิดเห็นว่าระยะเวลาที่มีความเหมาะสมในการจัดค่ายคือคือ 3 วัน 2 คืน
โดยสามารถจัดที่สถานศึกษาหรือนอกสถานที่อย่างต่างจังหวัดได้
“จัดในโรงเรียนก็ค่ะ สะดวกดี ซัก 2-3 วันกําลังเหมาะค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“จัดวันเสาร์ – อาทิตย์ 2-3 วันก็ได้ค่ะ ถ้าจัดวันธรรมดามากๆก็
จะต้องมาทํางานตามหลัง”

131

(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อยากให้ไปต่างจังหวัดด้วย ทะเล ภูเขา เปลี่ยนสถานที่กจ็ ะทําให้
น่าสนใจ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
โดยเมื่อสอบถามถึงวิท ยากรหรือผู้ที่ จะมาให้ความรู้ ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เน้น
บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นใครก็ได้แต่จะต้องเป็นคนที่สามารถเข้าใจเยาวชน สามารถอธิบายข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย
และมีความทันสมัย
“หนูรู้สึกนะจากที่หนูไปค่ายมา แล้วแบบเอาคนที่มีชื่อเสียงมา
คือแบบเอาทํ าไม คือไม่ต้องการฟั งดาราพู ด ต้องการที่ จะมาค่าย แล้ว
ดาราก็พูดอะไรก็ไม่รู้”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าเขามีทักษะการพูดที่ดี เด็กเข้าใจก็โอเคค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ต้องคนที่คนที่มีทักษะในการสื่อสารหนูคาดว่าคนที่แก่ๆบางคนนะ
คนที่เป็นด็อกเตอร์อะไรมาพูดอย่างนี้ เขาพูดน่าฟังดีแต่หนูรู้สึกว่า เขาจะ
พูดไม่รู้เรื่องคือเขาเข้าใจของเขา พอเจอแล้วเหมือนแบบมันสื่อสารให้เด็ก
เข้าใจยาก เหมือนเขารู้เขาเก่งหนูยอมรับ แต่หนูไม่เข้าใจ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ใครมาก็ได้ที่เข้าใจวัยรุ่น”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“แก่ๆก็ได้ วัยรุ่นก็ได้ แต่เข้าใจเราว่าแบบ เราต้องการแบบไหน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“คนธรรมดาดี ก ว่า เอาแบบคนธรรมดาคนแบบระดั บ เดี ยวกั น
นักเรียนก็นักเรียนด้วยกันน่าจะได้ผล หรือว่าเอารุ่นพี่ที่เคยจัดค่ายมาก่อน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“รุ่นพี่มหาลัยให้เขามาเป็นสต๊าฟ แล้วให้ฝึกรุ่นน้องรุ่นต่อไปมาเป็นสต๊าฟ
แล้วก็ หนูรู้สึกว่าเราจะที่เราได้รับจากปีก่อนก็มาสอนน้อง”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
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เมื่อสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องระดับชั้นที่เหมาะสมแก่การร่วมค่ายกิจกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วมี
ความคิดเห็นว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 5 เป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะจัดให้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์
“ม.4 ม.5 ค่ะ เพราะว่าพอ ม.6 ก็จะต้องคิดเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ พอเข้ามหาลัยมันก็ต้อง ส่วนใหญ่ม.5 ม.6 เขาก็เป็นวัยรุ่นแล้ว
อยากมีความคิดเป็นของตัวเอง เขาก็อาจจะคิดว่าเพื่ออะไร”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ม.4 ถึงม.5 มันยังเป้นวัยที่ทันกับการเอาความรู้เรื่องนี้แล้วไปใช้
ชีวิตในอนาคต แต่จริงๆไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่มันก็ทัน มันเป็นช่วงที่แบบที่
กําลังฉุกคิด”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ม.4 - 5เด็กวัยนี้ชอบไปค่ายกัน แต่พอช่วงม.6จะไม่ค่อยแล้ว ต้อง
ตามสอบ ม.6 ต้องอ่านหนังสือ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ม.5 ม.4 เป็นวัยที่ไปกันเยอะ ม.4เป็นอะไรที่เอาหมด แบบเล่นๆ
ค้นหาตัวเองด้วย”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
นอกจากนี้ในด้านของการประชาสัมพันธ์ค่ายเพื่อให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์มีความ
คิดเห็นว่า หากประชาสัมพันธ์ผ่านวิชาแนะแนวจะได้รับความสนใจ ซึ่งหากต้องการการตอบรับที่ดีผู้จัดค่ายควร
มาประชาสัมพันธ์ท่โี รงเรียน
“ถ้าฝากอาจารย์แนะแนวมาเขาคงสนใจค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าแปะโปสเตอร์ ก็ไม่อ่านค่ะ ต้องมีคนเข้ามาแนะนําเอง แล้วมา
อธิบายเชิญชวนดีกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ปกติพวกค่ายต่างๆจะรู้ข่าวผ่านทางอาจารย์ค่ะ”
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(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
5. หลักสูตรและตําราเรียน
หลักสูตรและตําราเรียนผู้ให้สมั ภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันเรื่อง
ความสมานฉันท์สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชาอื่นๆอยู่แล้ว ซึง่ หามีการจัดทําเป็นหลักสูตรเฉพาะจะเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับนักเรียน
“ไม่เอาค่ะ มันน่าเบื่อ ทุกวันนี้ก็เรียนเยอะอยู่แล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าต้องอ่านหนังสือเพิ่มอีกก็ไม่ไหวค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“คิดว่าถ้ามันเป็นวิชาเรียนอยู่ในหลักสูตรมันจะน่าเบื่อมากเลยครับ
แค่บอกว่าต้องเรียนก็ไม่เอาด้วยแล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ถ้าเป็นตําราวิชาเรียนมันน่าเบื่อ ถ้าอ่านก็จะเป็นสื่อออนไลน์
มากกว่า”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“ไม่เวิร์ค หนูวา่ มันเหมือนทําให้เด็กยิ่งเยอะไปอีก คือทุกวันนี้บาง
เนื้อหามันไม่จําเป็นจะต้องมาเรียน”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“คือเท่าที่ดูถ้าเป็นหลักสูตรตําราเรียนไม่เอาค่ะ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“เขาก็แอนตี้ไว้ก่อน ส่วนใหญ่ถ้าฟังว่าเป็นเรียนปุ๊บก็ไม่อยากแล้ว”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“อะไรที่บังคับว่าต้องรู้ต้องเรียน มันไม่น่าสนใจค่ะ”
(ผู้ให้สมั ภาษณ์, 2559)
โดยจะเห็ นได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยที่ จะต้องเรียนหรือศึกษาด้ านความสมานฉันท์
เพิ่มเติมจากวิชาต่างๆที่เรียนอยู่ แต่เสนอความคิดเห็นให้ใช้การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางการสื่อสาร
อื่นๆ หรือการจัดกิจกรรมซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ดีกว่า
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นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การจะให้ความรู้ด้านความสมานฉันท์ที่จะเกิดผล
กับเยาวชนอย่างแท้จริง คือการที่ผู้ใหญ่หรือคนในสังคมต้องแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง หรือทุกคนในชาติควร
ร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นจริง
“ความสมานฉันท์ ผูใ้ หญ่ในสังคมน่าจะแสดงออกให้ชัดเจนให้เรา
รู้สึกว่าแบบมันทําได้จริงๆ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
“คิดว่าวัยรุ่นทุกวันนี้เขาได้รับรู้เหตุการณ์เยอะแยะเกี่ยวกับเรื่อง
การเมือง ความแตกแยก ถ้าสังคมช่วยกันพอถึงเวลาโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะมี
จิตสํานึกที่คิดได้เองว่าควรจะทําอย่างไร ไม่ให้บ้านเมืองแย่เหมือนที่เราเจอ
กันมาเมื่อตอนเด็กๆ”
(ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559)
ผลจากการเก็บข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ารูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยที่เหมาะสมก็คือการใช้สื่อออนไลน์และการใช้สื่อกิจกรรม
อย่างการจัดค่าย ด้วยวิธีการให้ความรู้และสารประโยชน์แฝงไปกับความสนุกสนาน ทั้งนี้จะต้องสร้างเนื้อหาที่
เยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีเนื้อหาที่ไม่ยากจนเกินไป ในหลากหลายรูปแบบซึ่งจะทําให้เยาวชนเกิดการ
ซึมซับและเกิดการเรียนรู้โดยไม่ทําให้เกิดความรู้สึกว่ากําลังถูกยัดเยียดความรู้ให้
โดยจะเห็นได้ว่าหากเป็นรูปแบบหรือวิธีการสื่อสารที่ไม่ตรงกับความสนใจของเยาวชนหรือรู้สึกว่าถูก
บังคับอย่างเช่นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและตําราเรียน ก็จะเกิดการปฏิเสธและต่อต้านทันที ซึ่งผู้ร่วม
อภิ ป รายกลุ่ ม และผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ ใช้ วิ ธี ก ารดั งกล่ าวเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ด้ า นความ
สมานฉันท์ โดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ และทับซ้อนการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆอยู่แล้ว
ดั งนั้ น หากต้ อ งการสร้ า งรู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความสมานฉั น ท์ ข องเยาวชนใน
สังคมไทยที่เหมาะสมก็ควรใช้วิธีการต่างๆดังที่ปรากฎผลจากการศึกษาวิจัย
4.2.2.2 การสัมภาษณ์เจาะลึกผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ผลการวิจัยจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสมานฉันท์ถึงวิธีการให้ค วามรู้แก่
เยาวชนตลอดจนการสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรม จากผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วย
- ศาสตรจารย์ ดร. ดีทเทอร์ เซ. อุมบัค (Prof. Dr. Dieter C. Umbach)
- สเตฟานี่ เพชรสมั ย สโตรบบ์ (Stephanie Phetsamay Stobb, PhD) ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
จั ด การความขั ด แย้ ง จาก Menno Simons College, University of Winnipeg (Associate
Professor, Conflict Resolution Studies) ประเทศแคนาดา
- คริ ส เตี ย น เวย์ (Christian Vey) นั ก สื่ อ สารของหน่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษาพลเมื อ ง Federal
Agency for Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung : BPB)
- ไมเคิ ล สคอลซ์ (Dr. Michael Scholz) (Head of Division for International) กระทรวง
ยุติธรรมของรัฐนอร์ทไรน์ เวสฟาเล่น(Nordrhein-Westfalen) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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- ไมเคิล พอสเทล (Michael Postel) จาก มูลนิธิฟรีดริช เนามัน Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit
ซึ่งมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศาสตรจารย์ ดร. ดีทเทอร์ เซ. อุมบัค (Prof. Dr. Dieter C. Umbach)
ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ จากคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พอร์ ท ดั ม สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี (2558) กล่าวถึงวิธีการในการสร้างความสมานฉันท์จากกรณีศึกษาการรวมชาติของเยอรมนี
ว่าใช้วิธีการต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้
1. การศึกษา ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจผ่านการศึกษา ทั้งการศึกษาทางวิชาการ ด้าน
หลั ก รั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ เช่ น กฎหมายขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ สิ ท ธิ ข องประชาชน ตลอดจน
การศึกษารากฐานความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อของคนในสังคมที่มีความ
หลากหลาย และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว
เมื่อขาดการศึกษาแล้วจะไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์ทําให้เกิดขึ้นได้
2. เวลา เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากการสร้างความสมานฉันท์หรือการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยฉับพลัน จําเป็นจะต้องอาศัยเวลาในการ
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งในบางกรณีอาจต้องใช้เวลาชั่วอายุคนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประชาชนด้วย
3. ความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน ในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมได้นั้น
จําเป็นจะต้องเปิดใจ เพื่อยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางความคิดของฝ่ายตรงข้าม ซึ่ง
ความเข้าใจ นอกจากจะสร้างได้จากการศึกษาและประสบการณ์แล้ว ยังสามารถได้จากการแสดง
ความคิดเห็น หรือการอภิปราย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
หลักการของเหตุผล และการยอมรับในความแตกต่าง อันจะนํามาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ใน
ที่สุด
4. ความพร้อมใจกัน ความพร้อมใจในที่นี้หมายถึงทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันจะต้องเห็นตรงกัน
ว่าถึ งเวลาแล้ วที่ จะต้อ งแก้ไขปั ญ หา เนื่ องจากหากมี ฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใดที่ ไม่มี ค วามพร้อม จะไม่
สามารถสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นหรือยุติปัญหาความขัดแย้งได้เลย แต่เมื่อใดก็ตามที่คู่
ขัดแย้งเห็นตรงกันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นํามาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างความสมานฉันท์และ
ชอบธรรมให้กับทั้งสองฝ่าย
นอกจากปัจจัยต่างๆแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือการให้ความรู้ด้านความสมานฉันท์จําเป็นจะต้อง
ให้ ค วามรู้แ ก่ ประชาชนเร็วมากที่ สุ ดเท่ าที่ จะทําได้โดยเฉพาะกับ เยาวชน ซึ่งเริ่ม ตั้ งแต่วัยอนุ บาล โดยผ่ าน
กระบวนต่างๆที่แตกต่างกันไปตามวัยและความสนใจ ได้แก่
1. วัยอนุบาล สามารถให้ความรู้ได้ผ่านทางการเล่น หรือมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิหน้าที่
ของตน ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนการรู้จักวิธีการอยู่ร่วมกัน โดยปราศจากการทะเลาะ
เบาะแว้ง เช่น การแบ่งปันของเล่น การรู้จักรอคอย การเล่นเป็นกลุ่ม เป็นต้น
2. วัยประถม สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มเติมผ่านการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ และการทํา
กิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจโดยสอดแทรกความรู้ไปในเวลาเดียวกัน
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3. วัยมัธยม สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ ผ่านการเรียนการสอนและฝึกฝนให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง เช่น ในประเทศเยอรมนีจะมีการสอนเรื่องประวัติศาสตร์สงครามโลกอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติและคํานึงถึงข้อเท็จจริงเป็นสําคัญ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่
แท้จริง หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายถึงข้อดีข้อเสีย และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กเกิดความรู้ที่สามารถพิจารณาด้วยตนเองได้และนํากระบวนการคิดนี้ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ตนเองอาจเผชิญได้ในอนาคต
ทั้งนี้ การศึกษาจะต้องไม่เป็นการบีบบังคับจนเกินไป ซึ่งต้องอาศัยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้
เยาวชนสามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากในครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมในสังคม
นอกจากนี้ในการสร้างความสมานฉันท์ ฝ่ายต่างๆในสังคมที่มีความขัดแย้งกัน อาจเริ่มต้นการแก้ไข
ปัญหาจากสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ เช่น การร่วมกันทํากิจกรรม ซึ่งตัวอย่างหนึ่งของประเทศเยอรมนีคือ
การใช้กีฬาฟุตบอลมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างเยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก สามารถ
ช่วยให้ประชาชนที่มีความคิดแตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันได้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิด และทัศนคติระหว่างกัน อันนําไปสู้การสร้างความสมานฉันท์ในที่สุด
2. สเตฟานี่ เพชรสมัย สโตรบบ์ (Stephanie Phetsamay Stobb, PhD)
สเตฟานี่ เพชรสมัย สโตรบบ์ (Stephanie Phetsamay Stobb, PhD) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความขั ด แย้ ง จาก Menno Simons College, University of Winnipeg (Associate Professor, Conflict
Resolution Studies) ประเทศแคนาดา กล่าวถึงแนวคิดและวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการความขัดแย้งให้แก่
เยาวชนในประเทศแคนาดา โดยได้อธิบายว่าในสังคมแคนาดานั้นให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการในการจัดการความขัดแย้ง เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาความขัดแย้งในชีวิตจริงและ
แก้ปั ญ หาได้อย่ างถูกวิธี ในบางโรงเรียนมี การริเริ่มโครงการ Mentor ขึ้น โดยจะมี อ าสาสมัค รซึ่งอาจเป็ น
นักเรียนด้วยกัน หรือนั กศึกษามหาวิท ยาลัยมารับหน้าที่ เป็ น Mentor หรือพี่ เลี้ยงผู้ดูแล ในการให้ค วามรู้
นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งทําหน้าที่ช่วยเป็นคนกลางในการ
ไกล่เกลี่ยกรณี เมื่อเกิดข้อพิ พาทขึ้ นระหว่างนักเรียนด้วยกั น อาสาสมั ค รเหล่ านี้จะต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่กําหนดมาก่อนจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยหลักสูตรจะสอนเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ต่างๆในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้อาสาสมัครสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนคนอื่นๆต่อไป
แนวคิดก็คือการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อย
โดยในบางโรงเรียนอาจเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถม และให้ความรู้ต่อเนื่องไปจนถึงระดับชั้นมัธยม เพื่อให้เด็กได้
ซึมซับหลักการและแนวคิดที่ถูกต้องในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง จนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิดดังกล่าวไปสู่นักเรียนคน
อื่น ๆและคนในสั งคมต่ อไป การใช้ Mentor ที่ เป็ นนั กเรียนด้ วยกัน หรือเป็ น บุค คลในวัยใกล้เคี ยงกัน เช่น
นั ก ศึ กษามหาวิท ยาลัย นั้ น เนื่ องจากว่าเด็ ก และเยาวชนนั้ น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะให้ ค วามไว้วางใจ และเปิ ดเผย
ความรู้สึกที่แท้จริงกับบุคคลในวัยเดียวกันได้ง่ายกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ และการใช้ระบบ Mentor นั้น Mentor
จะทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้คําแนะนําเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาให้โดยตรง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกที่จะ
คิดวิเคราะห์ และหาวิธีการในการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริง แทนที่จะให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายตัดสินใจและ
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หาทางแก้ปัญหาให้ ซึ่งในบางกรณีเด็กอาจไม่ได้เห็นด้วยตามนั้น แต่ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้ใหญ่กําหนดให้
เนื่องจากไม่สามารถขัดคําสั่งผู้ใหญ่ได้ ซึ่งอาจก่อเกิดเป็นความไม่พอใจ และในที่สุดปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างแท้จริง ในทางกลับกัน การที่เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองนั้น เด็กจะสามารถเลือกวิธีการที่ตนพอใจหรือ
ยอมรับได้มากที่สุด
สเตฟานี่ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการนี้ว่า สิ่งสําคัญอยู่ที่การสนับสนุนของฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองและคนในชุมชน ที่
จะต้องมีทัศนคติที่ดี และเห็นถึงความสําคัญของโครงการที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการ
ดําเนินต่อไปได้และประสบความสําเร็จ
3. หน่ วยงานด้านการศึ กษาพลเมื อง Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale
für politische Bildung :BPB)
3.1ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
ห น่ ว ย งาน ด้ าน ก าร ศึ ก ษ าพ ล เมื อ ง Federal Agency for Civic Education ห รื อ
Bundeszentrale für politische Bildung เป็นที่รู้จักกันในนาม บีพีบี เป็นองค์กรที่องค์กรอิสระใน
กํากับของรัฐในเยอรมนี มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเมืองและกฎหมายให้กับเยาวชน
และประชาชนชาวเยอรมัน โดยองค์กรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) เดิมชื่อ Federal
Agency for Home and Services ทําหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับระบอบสังคมนิยมแห่งชาติของเยอรมัน
(National Socialism) และอบรมประชาชนในเรื่องประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน
ทราบถึงการทํางานของระบอบประชาธิปไตยของเยอรมัน โดยวิเคราะห์ในแต่ละภาคส่วนที่ประกอบ
กันแล้วสรุปเป็นระบอบสาธารณรัฐของประเทศ
ภายหลังองค์กรถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Federal Agency for Civic Education ในปี คศ 1963
(พ.ศ. 2506) โดยมีสถานทําการแห่งแรกอยู่ที่กรุงบอนด์ และในปี คศ 1991 (พ.ศ. 2534) ซึ่งเป็น
ระยะเวลาสั้ น ๆ หลั ง การรวมกั น ของเยอรมนี ต ะวั น ตกและเยอรมนี ต ะวั น ออก ก็ ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
สํานักงานในกรุงเบอร์ลิน ซึ่งองค์กรนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานโดย นายโทมัส ครูเกอร์ เป็นประธาน
บริหารยาวนานถึง 16 ปี โดยโทมัสนั้นเป็นนักวิจารณ์ต่อระบอบคอมมิวนิสต์ ในเยอรมนีตะวันออก
(German Democratic Republic: GDR) และเป็นผู้ก่อตั้งพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ในเยอรมัน
ตะวันออก และภายหลังได้มารวมกับพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยของเยอรมันตะวันตก ซึ่งการรวม
ชาติครั้งนั้นได้ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ ของ บีพีบี
สถานที่ตั้งสํานักงานกรุงบอร์น ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ในอาคารทําการปัจจุบันแห่งนี้ในช่วงปี
ค.ศ 2002 – 2003 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546) ซึ่งเป็นอาคารเดิมของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้
ย้ายไปอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน เนื่องจากศูนย์ราชการได้ย้ายไปอยู่ที่เบอร์ลิน ในปี 1999 (พ.ศ. 2542)ส่วน
สํานักงานในกรุงเบอร์ลิน ได้ย้ายไปอยู่ที่ Check-point Charlie ซึ่งเคยเป็น Check-point ที่กําแพง
เบอร์ลินในช่วงที่ยังแบ่งแยกกันอยู่ ดังนั้นสํานักงานแห่งนี้จึงมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมกันมาก
3.2 การดําเนินงานและการบริหารงานขององค์กร
งานหลักของ บีพีบี คือการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดย
มีพนักงานอยู่ประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้การกํากับของรัฐ จึงต้องมีการสร้างความ
สมดุล ทางการเมือง และประสิ ท ธิภาพการทํ างานขององค์กรถูกควบคุม ด้ วยคณะกรรมาธิการซึ่ง
ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ จํานวน 22 คน จึงเป็นองค์กรอิสระของ
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รัฐ ที่ ถู ก ควบคุ ม โดยรั ฐ สภาบางส่ ว น นอกจากนี้ ยั งมี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาอั น ประกอบไปด้ ว ย
นักวิชาการด้านต่างๆ เช่นด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จํานวน 9 คน
โดยกรรมการที่ ป รึ ก ษานี้ จ ะคอยดู แ ลรูป แบบและเนื้ อ หาของสื่ อ ที่ บี พี บี ผ ลิ ต และกิ จ กรรมต่ างๆ
กลุ่มเป้าหมายหลักของ บีพีบีคือครูหรือผู้ให้ความรู้ด้านการเมืองแก่เยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมายนี้มี
อิสระในการเลือกใช้สื่อ
เนื่องจากในแต่ละรัฐมีการปกครองตนเอง และมีกระทรวงที่ดูแลการศึกษาในแต่ละรัฐเอง
การให้การศึกษาในแต่ละรัฐนั้นมีรูปแบบไม่เหมือนกัน บีพีบีจะทํางานร่วมกับ Federal Agency ใน
แต่ละรัฐ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐนั้นๆ งานทั้งหมดจะจ้างคนภายนอก
มาบริหารจัดการ ซึ่ งความสําเร็จของ บีพี บีนั้นสามารถวัดได้จากการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนที่เป็นเยาวชน และความขัดแย้งที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนบนท้องถนน
บีพีบี เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกํากับของรัฐ ในการปกครองของกระทรวงมหาดไทย จึง
เป็นองค์กรของรัฐ แต่ไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ มีพันธกิจคือพยายามผลักดันให้ประชาชน
เข้าใจการเมืองในประเด็นต่างๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับการรับรู้ประชาธิปไตย เพิ่มความสนใจใน
การมีส่วนร่วมด้านการเมือง และต้องการที่จะดึงให้ประชาชนที่อาศัยในประเทศเยอรมนีมาร่วมมือกัน
พยายามเท่าที่จะทําได้ที่จะสร้างมุมมองทางการเมืองอย่างกว้างๆ แก่ประชาชน ประชาชนที่ใช้สื่อของ
บีพีบีสามารถมีความเห็นทางการเมืองในประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ พันธกิจ
หลักเลยคือพยายามส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการสร้างความมีส่วนร่วม ปลูกฝังค่านิยมที่ดี และ
พยายามผลักดันให้ประชาชนมีความคิดวิเคราะห์ในประเด็นทางสังคมและการเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้น
บีพีบีประเมินความสําเร็จจากความมีส่วนร่วมทางการเมือง และความขัดแย้งที่ทําให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของประชาชนบนท้องถนนถามความเห็นจากผู้ใช้สื่อเช่นครูว่าใช้แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และอุทธรณ์ได้หากไม่เห็นด้วย
บีพีบีไม่เคยเก็บสถิติการดําเนินงาน หรือประเมินเลย แต่รัฐบาลเชื่อว่า บีพีบีทํางานได้ดีและ
เพิ่มงบประมาณให้ในปีนี้เพื่อให้ บีพีบีให้ความรู้ในเรื่องผู้ลี้ภัย เนื่องจากตอนนี้มีคนอพยพลี้ภัยมากและ
ประชาชนไม่ชอบใจ ประชาชนไม่มีส่วนในการโหวตเรื่องผู้ลี้ภัย ซึ่งในเรื่องนี้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับ
มติของสภาที่ยอมรับผู้ลี้ภัย อันเป็นเรื่องที่น่าอายมากเพราะประชาชนอยากให้ประเทศเป็นของคนขาว
เท่านั้น ไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยประชาชนสามารถสร้างประเด็นได้ก็จริง แต่ไม่ควรทําให้เกิด
ความรุนแรงต้องให้ความรู้ เช่นกรณีของผู้อพยพ ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหน ทํางานที่ไหน ทําตัวอย่างไรจึง
จะเข้ากับสังคมของเราได้ บางคนอาจเป็นพวกหัวรุนแรง เหยียดผิว ก็ไม่เป็นไร แต่ไม่สามารถแสดง
ความรุนแรงได้นอกจากนี้ บีพีบียังให้ทุนแก่สถาบันที่เพื่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่แนะนําผู้
อพยพในเรื่ อ งงาน การดํ า รงขี พ ภาษา และการก้ า วสู่ ป ระเทศที่ 3คนพวกนี้ คิ ด ที่ จ ะสมั ค รเป็ น
ประชาชนของเยอรมันอยู่แล้ว ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องพูดภาษาเยอรมันได้ รู้ว่าประชาธิปไตยทํางาน
อย่างไร แต่บางคนก็แค่อยู่ที่นี่ชั่วคราว และวางแผนจะกลับไปประเทศของเขา ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง
มนุษยธรรม ซึ่งรัฐธรรมนูญของเยอรมันนั้นบัญญัติว่าจะต้องให้ที่กับผู้ลี้ภัย
ในแต่ ล ะปี บี พี บี จ ะประชุ ม กั บ Federal Agency ของรั ฐ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ทางการเมืองเพื่อกําหนดหัวข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องคอยจับตามองปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สังคม เพื่อตอบโต้ให้ทันท่วงที โดยภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเยอรมัน มีส่วนน้อยเป็นภาษาอังกฤษ
และอารบิค และพึ่งจัดทําขึ้นในช่วงหลังที่มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องผู้อพยพลี้ภัยเกิดขึ้น ส่วน Nazi
Network นั้นมีข้อยกเว้นคือใช้เครือข่ายจากประเทศอื่นๆ
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พรรคการเมืองใหญ่ของเยอรมันมี 5 พรรค และมีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกประมาณ 20 พรรค
ในตอนนี้มี 2 พรรคใหญ่ที่จับมือเป็นพันธมิตรกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกติ โดยปกติพันธมิตรมักเป็น
1 พรรคใหญ่ กับอีก 1 พรรคเล็กๆ
3.3 ประเด็นการให้ความรู้ของบีพีบี
การให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนด้ านการเมื อ งนี้ ได้ รับ การสนั บ สนุ น จากหลายฝ่ ายด้ ว ยกั น
เนื่องจากเป็นการศึกษาที่มีความสําคัญ ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม หลายประเด็น และหลาย
มุมมอง ซึ่งทุกสิ่งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชนดังนั้นหลักสูตรและประเด็นการนําเสนอ
ต่างๆที่ บีพีบีกําหนดหรือให้ความรู้นั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับยุคสมัย ได้แก่
 ประเด็นการให้ความรู้ในยุค 60s-70s
เป็ น เรื่ อ งประชาธิ ป ไตย เนื่ อ งจากในยุ ค นั้ น มี ค วามขั ด แย้ งในระบอบสั งคมนิ ย ม
แห่งชาติ หัวข้อจึงสนใจที่การสํารวจระบอบสังคมนิยมแห่งชาติ เผด็จการ และคอมมิวนิสต์
ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ก้อยังคงทันสมัยและบรรจุอยู่ในหลักสูตรปัจจุบันของ บีพีบีด้วย
 ประเด็นการให้ความรู้ในยุค 70s – 80s
เป็นเรื่อง OST POLITIC การทําความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปตะวันออก
ความเข้ า ใจการเมื อ งในยุ โรปตะวั น ออก โปแลนด์ สหภาพโซเวี ย ต และประเทศอื่ น ๆ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้
นิยมสันติภาพ และประเด็นที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในเยอรมนี
 ประเด็นการให้ความรู้ในยุค 90s
หลังจากที่เยอรมนีรวมชาติแล้ว หัวข้อหลักของ บีพีบีคือการเปลี่ยนแปลงในยุโรป
ตะวันออก การรวมชาติของเยอรมนี และการรวมกันของสหภาพยุโรป ซึ่งหัวข้อนี้ก็ยังคง
บรรจุไว้เป็นหัวข้อหลักของหลักสูตรในปัจจุบันด้วย
 ประเด็นการให้ความรู้ในปัจจุบัน
เน้นที่ประเด็นสําคัญทางประชาธิปไตย ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ เนื่องจากใน
เยอรมันมีคนต่างชาติกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอพยพเข้าอาศัย และลี้ภัย เรื่องการอพยพ และการ
รวมกั น จึ ง เป็ น เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งให้ ค วามรู้ Extremismเป็ น หั ว ข้ อ ที่ ต้ อ งให้ ค วามสนใจ
เนื่องจากว่ามีกลุ่มนิยมลัทธินาซี ที่นิยมความรุนแรงได้รณรงค์ให้เกิดความขัดแย้ง และแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มซ้ายจัด กลุ่มเหยียดเชื้อชาติ เหยียดผิว ซึ่งมีอยู่ทุกสังคม รวมถึง
ในเยอรมนีด้วย อีกหัวข้อที่กําลังได้รับความสนเพิ่มขึ้นคือ ความรุนแรงของIslamic โดย บีพี
บีได้ให้ความรู้กับเยาวชนมุสลิม ที่ถูกกักกันในสถานพินิจ ถึงความเสี่ยงและอันตรายของการ
เป็นพวกเหยียดเชื้อชาติ
และอีกปัญ หาหนึ่งที่มีความสําคัญ คือเรื่องประชาธิปไตย เนื่องจากเยอรมนี ปกครองด้วย
ระบอบนี้มานานพอสมควร และทุกคนเกิดความเคยชิน และไม่ให้ความสนใจกับมันมากนัก จึงไม่ค่อย
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง ทําให้นักการเมืองที่เหยียดผิดมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้าไปในสภาฯ
ประมาณร้อยละ 10-20 เราจึงต้ องพยายามเข้าถึงเยาวชนให้ม ากที่สุด สมุดโน้ ตนี่เป็น สื่อที่ ดีมาก
สํ าหรับ เยาวชนกลุ่ม นี้ แต่ เราก็ ต้องพยายามเข้าถึงประชาชนให้ ได้ ในทุ กๆ ช่องทางที่ มี ป ระชาชน
เยอรมันมีสิทธิไปเลือกตั้ง เมื่ออายุ 18 ปี สามารถเลือกผู้ว่าการรัฐหรือพ่อเมืองได้ เมื่อก่อนนี้อายุแค่
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16 ก็เลือกตั้งได้แล้ว ตอนนี้อายุ 18ซึ่งอายุขนาดนี้ก็จบมัธยมปลายแล้ว เราจึงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในยามที่เยาวชนเหล่านี้ยังคงอยู่ในโรงเรียน
3.4 สื่อที่ใช้ในการแพร่
บีพีบีเป็นองค์กรที่เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อชนิดต่างๆอย่างหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของเยาวชน ตลอดจนประชาชนในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้มุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและ
ใช้วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 หนังสื อ ถือได้ว่าเป็นสื่อหลัก เนื่องจากเป็นสื่อที่ทุ กคนเข้าถึงได้ และเยอรมัน มี
วัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งซึ่งหนังสือของ บีพีบี ได้รับความนิยมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรอื่นๆ ที่ทําหน้าที่
ด้านการให้ความรู้เนื่องจากหนังสือนั้นมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ราคาไม่แพง
และบางฉบับเป็นหนังสือแจกฟรี ซึ่งในแต่ละปีจะมียอดขายถึงล้านเล่ม โดยผู้สนใจ
ยั งสามารถเข้ าถึ งหนั งสื อ ได้ ง่าย สามารถมาเลื อ กหนั งสื อ ได้ ที่ ร้านหนั งสื อ ของ
สํานักงาน หรือสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ต
3.4.2 วารสาร วารสารของบีพีบีมี 2 เล่ม เล่มแรกเป็นรายปักษ์ ส่วนเล่มที่ 2 มีรอบการ
ตีพิมพ์ 2เดือนต่อครั้ง ซึ่งในวารสารเหล่านี้จะมีบทความทางการเมืองในประเด็น
ต่างๆ สําหรับเยาวชน
3.4.3 สื่อออนไลน์ ทําให้เกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เข้าถึงได้
ยาก อย่างกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือ หรือวารสารต่างๆ กลุ่มที่ไม่สนใจการเมือง หรือ
กลุ่มอิสลาม ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดคือ เว็บไซต์ youtube และ
facebook โดยบีพีบีมี youtube channelเป็นของตัวเองซึ่งมีวีดีโอ 2-3 ชิ้นพากย์
ภาษาอังกฤษและใช้ได้ฟรี ในขณะที่ เว็บไซต์ www.bpb.de ทําหน้าที่เผยแพร่
ความรู้ด้านการเมือง เละเรื่องพรรคการเมืองโดยปราศจาคอคติ นอกจากนี้บีพีบี
ยังมีเว็บไซต์สําหรับเยาวชนโดยเฉพาะ โดยเว็บไซต์นี้บรรจุสื่อการเรียนในรูปแบบ
การ์ตูนออนไลน์สําหรับเด็ก มีคําถามชิงรางวัล สื่อประสมในรูปแบบต่างๆ และ
ภาพยนตร์ อีกเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากก็ คือ เว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือช่วย
วิเคราะห์จุดยืนทางการเมืองของตนเอง กับพรรคการเมืองคู่แข่งในการเลือกตั้ง
โดยในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีคนใช้เครื่องมือนี้ถึง 200,000 คน
3.4.4 การ์ตูน เป็นสื่อสื่อที่เยาวชนชนเยอรมันนิยมใช้มากที่สุด โดยเฉพาะสําหรับเด็กอายุ
ต่ํากว่า 12 โดยการสร้างการ์ตูนนั้น บีพีบีจะเป็นผู้กําหนดเนื้อเรื่องให้กับศิลปินเป็น
ผู้ ว าดภาพ เช่ น มี วี ดี โอเรื่ อ งหนึ่ งเกี่ ย วกั บ การรวมกั น ของประเทศเยอรมนี ที่
นํ า เสนอในรู ป แบบของเกม Mine craft ซึ่ ง คนทํ า เกม Mine Craft ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการจัดทําให้
3.4.5 เกม บัตรเกม เป็นตัวช่วยครูในการให้การศึกษาด้านการเมืองแก่นักเรียน เนื่องจาก
นักเรียนชอบบัตรเกม มากกว่าการบรรยายเพราะให้ความสนุกสนานและเข้าถึง
เยาวชนได้ง่าย ภายในบีพีบีจะมีแผนกเกม เพื่อออกแบบเกมที่ทําให้ประชาชนมี
ความคิดสร้างสรรค์ หรือใช้เกมเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แต่ส่วนใหญ่เพื่อความ
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สนุกสนาน โดยเกมในเว็บไซต์ของ บีพีบีก็สามารถใช้ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น
(Application) ได้
3.4.6 โทรทั ศ น์ สื่ อ โทรทั ศ น์ ผ ลิ ต ออกมาในรูป แบบของ รายการเกมโชว์ หรื อ วาไรตี้
นอกจากนี้ สื่อที่ บีพีบีผลิตนั้นมีเป้าหมายเพื่อประชาชนทุกคน และทุกกลุ่ม โดย
เน้นผู้ใช้ที่ทํางานเกี่ยวกับการเมือง และการศึกษา บีพีบีพยายามที่จะเข้าถึงคนที่
เป็นผู้นําทางความคิดทางการเมือง นักข่าวท้องถิ่น เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการ
ผลักดันให้ความรู้ด้านการเมืองแก่ประชาชน บีพีบีจึงต้องมีรายการสําหรับตอบ
ปัญหาทางการเมือง โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมี
คุณภาพอีกด้วย
3.4.7 กิจกรรม ด้วยความเชื่อที่ว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ดี แต่ย่อมสู้ประสบการณ์ตรงไม่ได้ บีพี
บีจึงได้จัดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมกันประมาณ 500 กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น
คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ ละครเวที การประชุมวิชาการ สัมมนา การบรรยาย โดยทุก
กิจกรรมของ บีพีบี นั้นจะแฝงเอาความรู้ด้านการเมืองและกฎหมายไว้ด้วยเสมอ
เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในกิจกรรมเหล่านี้ผู้เข้าร่วมสามารถฟัง
มุมมองทางการเมืองของคนอื่น เข้าร่วมการสนทนาในหัวข้อที่น่าสนใจ หรือแสดง
ความเห็นแย้งก็ได้ เนื่องจากทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง และยังได้ให้ทุนทรัพย์
แก่โรงเรียนเพื่อสร้างกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการเมืองมากกว่า 400 โรง
กิจกรรมที่ บีพีบี มีหลากหลาย สําหรับประชาชนทุกคน ตั้งแต่การอบรม บี
พีบีเชิญคนให้มานําเสนอผลงาน แม้แต่กระทั่งกิจกรรมที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยตรงสําหรับ
การให้ ก ารศึ ก ษา ก็ พ ยายามสอดแทรกประเด็ น ต่ างๆ ตั วอย่ างเช่ น การจั ด ให้ มี
กิจกรรมวาดภาพของจิตรกรชาวซีเรีย กิจกรรมนี้จัดที่สํานักงาน แล้วเชิญประชาชน
มาชม และวิจารณ์ภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผู้อพยพชาวซีเรีย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินทางทัศนศึกษายังต่างประเทศ ทําให้เห็น
โลกกว้างขึ้น ตั้งแต่ปี 1963 บีพีบีจึงให้ทุนเยาวชนไปทัศนศึกษายังประเทศอิสราเอล
เนื่องจากเยอรมันเคยมีปัญหาข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงกับชาวยิว ในโฮโลคลอส จึงมี
ความสําคัญที่เยาวชนเยอรมันควรจะทราบถึงมุมมองทางการเมืองของชาวอิสราเอล
มีก ารพบกับ รัฐ บาล และองค์ก รที่ ไม่ แ สวงหาผลกําไร นั ก วิชาการ และผู้ นํ าทาง
ศาสนา นอกจากนี้ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา บีพีบีได้จัดทัศนศึกษาในยุโรปตะวันออก
เนื่ อ งจากมี ก ารเกิ ด ประเทศใหม่ ๆ ขึ้ น ในยุ โรปตะวัน ออก จากการล่ ม สลายของ
สหภาพโซเวียต เช่น ยูเครน และเบลารุส จะทําให้เห็นสภาวะทางการเมืองจากคน
ในประเทศนั้นๆ
โดยเยาวชนได้มี โอกาสแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน ทั้งเรื่องการเลือกตั้ง
ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์ และประเด็นทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
รูปแบบต่างๆ ได้พูดคุย และแบ่งปันมุมมองด้านการเมืองกับเยาวชนรุ่นเดียวกัน เป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนี้ บีพีบี ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแข่งขัน โดยจัดให้มีการ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับโรงเรียนเป็นประจําทุกปีการแข่งขันที่ใหญ่สุด มี
ผู้เข้าร่วมถึง 50,000 คน เลยทีเดียว ประเด็นในปีนี้คือเรื่องผู้ลี้ภัย การลี้ภัย และการ
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รวมกั น ของเยอรมั น โดยผู้ เข้ า แข่ ง ขั น สามารถทํ า ในสิ่ ง ที่ ต นเองถนั ด เช่ น ผลิ ต
ภาพยนตร์ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ
กิ จ กรรมการประชุ ม สั ม มนา บี พี บี มี เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาประชากรยุ โรป
(European Citizenship Education) ซึ่งจะมีฐานข้อมูล และการประชุมสมาชิกทุกปี
(yearly congress) ในปี ที่ แ ล้ ว การประชุ ม จั ด ขึ้ น ที่ ป ระเทศกรี ซ นอกจากผู้ แ ทน
เครือข่ายแล้วนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติจากประเทศต่างๆ ในยุโรป
ต่างก็มาร่วมประชุม ส่วนปีนี้การประชุมจะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา โดยปกติการประชุมนี้
จะมีผู้ร่วมประชุมประมาณ 500-600 คน หลักๆ มากจากยุโรปตะวันออก เยอรมนี
สวิสแลนด์ ฝรั่งเศส และสวีเดน มาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการศึกษาด้านการเมือง
ของประเทศตนเองในบางครั้งถ้ามีประเด็นร้อนก็จะเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในประเด็นเหล่านั้นด้วย
3.4.8 สื่ อ บุ ค คลบี พี บี ส่ งเสริม ให้ จั ด นั ก ศึ ก ษารั ฐ ศาสตร์ มาสอนนั ก เรี ย นในโรงเรีย น
เนื่ องจากมี อายุใกล้ เคี ยงกัน จะทํ าให้ เยาวชนมีก ารเปิ ดรับ ต่ อความรู้ได้ ดียิ่งขึ้ น
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเรื่องที่ ซับ ซ้อน หรือมี ค วามหนั กทางด้านเนื้อ หา เช่นการ
รวมกันเป็นสหภาพยุโรป (EU)
3.4.9 สื่อให้ความรู้ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากหนังสือแล้ว บีพีบี ยังผลิตสื่อการให้ความรู้ใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น แผนที่ สมุดโน้ต วีดีทัศน์ ไดอารี่ โดยสื่อต่างๆ ที่ทําขึ้นส่วนใหญ่
เป็นภาษาเยอรมัน และมีแปลภาษาอังกฤษบางส่วนเพื่อมอบให้แก่เยาวชนตาม
โรงเรียนต่างๆ
4. กระทรวงยุ ติ ธ รรม ของรั ฐ นอร์ ท ไรน์ เวสฟาเล่ น (Nordrhein - Westfalen) สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี
การศึกษาและเก็บข้อมูลที่กระทรวงยุติธรรม ของรัฐ North Rhine-Westphalia สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีช่วยให้เห็นแนวทางในการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยมีหลากหลายวิธีการ เช่น
การใช้สื่อ การใช้วิธีการสร้างประสบการณ์จริง และการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบการศึกษากฎหมายของเยาวชน
การเรียนกฎหมายในประเทศเยอรมัน เกิดขึ้นมาประมาณ 15 ปีแล้ว ไม่ได้เป็นการศึกษาภาค
บังคับ แต่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ โดยเป้าหมายคือเยาวชนที่มีความตั้งใจที่จะ
ทํางานเกี่ยวกับกฎหมาย โดยหลักสูตรจะมี 2 แบบคือเรียนกฎหมาย หรือเลือกเรียนเป็นวิชาเสริม
หลั งจากที่ นั ก เรีย นสมั ค รเข้ ามาเรี ย นในโครงการนี้ นั ก เรีย นระดั บ 10 สามารถเลื อ กว่ า จะเรี ย น
กฎหมายด้านใด โดยทางหน่วยงานจะแนะนําว่าถ้าเรียนกฎหมายด้านนี้แล้วเมื่อสําเร็จการศึกษาจะไป
ทํางานในตําแหน่งใดบ้าง
ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะเรียน กฎหมาย 20-24 ชม ต่อสัปดาห์โดยจะสอนกฎหมายพื้นฐาน
ต่างๆ เช่นเรียนกฎหมายอาญา 4 ชั่วโมง เรียนกฎหมายแพ่ง 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังต้องเรียนเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน และสิทธิพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด หลักสูตรอาจกําหนดให้นักเรียนชั้นมัธยม
ปีที่ 3 อายุประมาณ 14-15 ปี ไปทัศนศึกษาที่ศาล ดูว่าใครทําหน้าที่อะไรบ้างในศาล วิธีการพิจารณา
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คดีโดยจะต้องเป็นศาลที่เปิดให้เข้าชมได้เช่นศาลอาญา เป็นต้น เด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้มักจะทํางานที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
นอกจากนี้ในหลักสูตรปกติของการศึกษาเยอรมัน นักเรียนสามารถไปฝึกงานตําแหน่งต่างๆ
ในองค์กร ตามที่นักเรียนสนใจ เช่นสถานีตํารวจ ศาล การฝึกงานนี้แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกสําหรับ
นักเรียนระดับ 8 (13 -14 ปี) และช่วงที่สองสําหรับนักเรียนระดับ 10 (15- 16 ปี) ซึ่งกําลังจะจบ
การศึกษาและตัดสินใจว่าจะวางแผนอนาคตไปเส้นทางวิชาชีพ หรือจะไปเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าไป
มหาวิท ยาลัยจะต้องเรียนไปจนถึงระดั บ 12การฝึกงานในสถานประกอบการหรือสํ านั กงานด้ าน
กฎหมาย เช่นสถานีตํารวจ หรือศาลยุติธรรม นักเรียนต้องเขียนใบสมัคร และได้รับการตอบรับก่อนจึง
จะไปฝึกงานได้ โดยสามารถฝึกได้ทุกตําแหน่ง และการฝึกงานนั้นต้องไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน
ที่ไปฝึกงาน เมื่อฝึกเสร็จจะได้รับใบรับรองว่าผ่านการฝึกงานด้วยคะแนนเท่าใด เด็กสามารถเก็บใบ
ผ่านงานไว้เป็นผลงานของตนเอง ซึ่งไว้สําหรับการสมัครงานได้
นอกจากนี้ ในการสั ม ภาษณ์ พ บว่า กระบวนการยุ ติ ธรรมของเยอรมั น และไทยนั้ น มี ค วาม
คล้ายคลึงกัน หน่วยงานยุติธรรมเช่นตํารวจ ศาล ทํางานแยกกัน นอกจากนี้เยอรมันเองยังประสบ
ปัญ หาว่าคนไม่ค่อยสนใจเรื่องกฎหมายเท่าใดนัก จึงต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็ก ระบบการพิจารณาคดี
เยาวชนนั้นไม่ได้แยกจากผู้ไหญ่ โทษของเยาวชนกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกัน เช่นอายุต่ํากว่า 14 ปีจะไม่ดู
ลงโทษ อายุระหว่าง 14-21 ปี จะลงโทษตามประวัติอาชญากรรม ถ้าไม่ร้ายแรงจะให้ไปทําประโยชน์
แก่สังคม และมีการกักกัน ในสถานพิ นิจสําหรับเด็กไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ และจะมีการให้การศึก ษา
เหมือนกับระบบในประเทศไทย ความผิดร้ายแรงเช่น ฆ่าคนตาย มีน้อยมาก ที่บ่อยกว่าคือลักเล็ก
ขโมยน้อย ยาเสพติดก็ไม่ค่อยมี แต่ที่รู้เท่าทันไม่ถึงการณ์คือการใช้อาวุธจี้เอาของซึ่งจะกลายเป็นข้อหา
ที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น
4.2 สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความสนใจให้แก่เยาวชน
4.2.1 สื่อออนไลน์ วีดีโอบนช่อง youtube เว็บไซต์ขององค์กรที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้
ด้านกฎหมาย นอกจากนี้ก็พยายามแทรกความรู้โดยการสร้างกรณีศึกษาขึ้นมา เพื่อให้เด็กฝึก
การรู้ สิท ธิ์ข องตนเองต้ อ งเลือ กใช้ วิธีให้ เหมาะสมกั บ วัย ของเด็ ก โดยสร้ างคลิ ป สั้ น ๆ ของ
เหตุการณ์ แล้วให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ แบบที่สร้างขึ้น แต่จะไม่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เลย เนื่องจากอาจให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ และทําให้นักเรียนสับสนได้
4.2.2 ภาพยนตร์ เป็ น สื่ อ ที่ ใช้ เป็ น กลยุ ท ธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้ เด็ กเข้ าร่วมในโครงการนี้ ซึ่ ง
ภาพยนตร์อาจสะท้อนให้เห็นความสําคัญของกระทรวงยุติธรรม หรือกระบวนการยุติธรรม
โดยต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ต รงกั บ ช่ ว งวั ย ของเยาวชน มี ค วามสนุ ก สนาน และส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
กระบวนการคิดต่อยอด
4.2.3 เอกสารแจก สมุด ตารางสอน ไดอารี่ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่แจกฟรีตามโรงเรียน ก็เป็นส่วน
หนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ด้วยข้อความง่ายๆ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการ
ซึมซับความรู้ด้านกฎหมายไปทีละเล็กทีละน้อย นอกจากนี้จะสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมาย
เช่น หน้าที่ของคนในอาชีพต่างๆ กําหนดการต่างๆ สิทธิ์อันพึงมี กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอาไว้
ด้วย
4.2.4 สื่ อ บุ ค คล เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ได้ ผ ลมาก โดยใช้ วิ ธี ก ารเชิ ญ ผู้ พิ พ ากษา อั ย การ หรื อ
ทนายความ มาพู ด คุ ย กั บ นั ก เรีย นโดยตรง ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ให้ นั ก เรีย นฟั ง แม้ แ ต่
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รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็มักออกไปพบปะกับเยาวชน และพูดคุยให้ความรู้กับเยาวชน
เสมอๆ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจและตระหนักรู้
4.2.5 สื่อการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนมีหลายแบบ ตั้งแต่ หนังสือ ภาพยนตร์ และสื่อช่วย
สอนอื่ น ๆ โดยสื่ อ การสอนนี้ บางส่ วนทํ าเองที่ สํ านั ก งานแห่ งนี้ ด้ วยความช่ ว ยเหลื อจาก
นั ก เรีย นที่ ม าฝึ ก งาน ส่ วนภาพยนตร์สั้ น นั ก กฎหมายจะกํ าหนดสิ่ งที่ ต้ อ งการเผยแพร่ให้
นักเรียนเรียนรู้ แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนผลิต
นอกจากนี้ในด้านการเรียนการสอนกฎหมายของเยาวชน ที่มีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
โดยการทํางานขององค์กรคือทํางานผ่านศาลยุติธรรมทั้ง 19 แห่ง แล้วศาลเหล่านี้จะประชาสัมพันธ์ไป
ยังโรงเรียนสําหรับโปรแกรมการเรียนกฎหมาย โดยไม่ได้ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมีสิทธิที่จะ
เข้าร่วมโครงการหรือไม่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
องค์กรมีกลยุทธ์ในการดึงนักเรียนที่ไม่สนใจกฎหมายให้เข้ามาเรียนกฎหมาย และปลูกฝังให้
เด็กสนใจกฎหมาย โดยโรงเรียนก็ต้องกําหนดให้กฎหมายเป็นวิชาบังคับ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่อยๆ
เด็กจะได้มีทางเลือกในวิชาชีพทางกฎหมาย โดยระบบสังคมแล้ว พ่อแม่มีส่วนผลักดันให้เยาวชนรู้สิทธิ์
ของตนเอง พ่อแม่จะปลูกฝังเรื่องสิทธิ์ของตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในสังคม
ซึ่งจะมีข้อกําหนดในแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครูที่สอนกฎหมายในโครงการ
นี้ต้องจบทางด้านกฎหมาย และต้องทําตามหลักสูตรที่ทางองค์กรกํา หนด ซึ่ ง ครู ที่ ส อนจะต้ อ งผ่ า น
วิ ช าสื่ อ สารมาก่ อ น และในสื่ อ การสอนจะบรรจุ วิ ธี ก ารสอนหลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง จะอยู่
ใน 100 หน้ า สุ ด ท้ า ยของเล่ ม เพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ ต ามอั ธ ยาศั ย
5. มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
5.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรและการดําเนินงาน
มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 โดย ธีโอดอร์ ฮอยส์ (1884-1963) ประธานาธิบดีคนแรกแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นสัญญาณสู่การเริ่มต้น
ความเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยของเยอรมนี มูลนิธินี้ตั้งชื่อตาม ฟรีดริช เนามัน (1890-1919) ผู้ริเริ่ม
การปกครองแบบเสรีนิยมในประเทศเยอรมนี ที่เชื่อว่าการจะใช้อํานาจประชาธิปไตยให้ได้บรรลุผล
แบบเต็มขั้นจําต้องอาศัยการศึกษาภาคพลเมืองในการวางรากฐานทางการศึกษาและให้ความรู้ด้าน
การเมืองแก่ประชากร เพื่อที่ว่าประชากรจะได้รู้จักวิธีมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีสิทธิมีเสียงในการ
กําหนดทิศทางของประเทศ
มูลนิธินี้ปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลกทั้งหมด 62 ประเทศ เพื่อให้ข้อมูลและคําปรึกษาแก่พลเรือน
เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันต่าง ๆ นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง และผู้วางแผนโยบาย
โดยทํางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาคม และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้าง
ความรู้ออกไปสู่ภาคประชาชน
โรงเรียนของฟรีดริช เนามันแห่งนี้ ดําเนินกิจการอย่างที่ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ทําทุกประการ
โดยเปิดให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจในประชาธิปไตยมาเรียนได้ ผู้ให้สัมภาษณ์รับผิดชอบการอบรม สัมมนา
และจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีอายุ 30 ปีลงมา คนกลุ่มนี้ยังมีอายุน้อย และไม่ได้มีส่วนร่วม
ทางประชาธิปไตยอย่างเข้มข้น แต่มีประสบการณ์บางอย่างทางสังคม แม้จะไม่มีฐานะ ก็ควรที่จะมี
ความรับผิดชอบ คนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นแกนนําทางการเมือง แต่ก็อยู่ในช่วงรอยต่อที่สําคัญ ดังนั้นสิ่งที่
โรงเรียนสอนคือการที่จะก้าวไปเป็นผู้นําทางการเมือง
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โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเยอรมนี และเป็นสถานที่แห่งเดียวของมูลนิธิฟรีดริช
เนามัน ที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจํา ประกอบไปด้วยห้องพักสําหรับผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลา 2-5
วัน การที่ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการบริหารทางการเมืองได้นั้นต้องได้รับการแนะนํา และต้องได้รับ
คําติชมจากผู้เข้าร่วมอบรมอื่นๆ ดังนั้นหลักสูตรการสอนของที่นี่จึงใช้เวลา 2-3 วันเป็นอย่างน้อย และ
ผู้เข้าอบรมมักจะกลับมาอบรมอีกเรื่อยๆ
โรงเรีย นนี้ ได้ รับ การสนั บ สนุ น ทางการเงิน จากรั ฐ บาลรัฐ North Rhine-Westphaliaและ
รัฐบาลกลาง ซึ่งรัฐบาลกลางนี้จะให้การสนับสนุนทางแนวคิดทางการเมืองทุกแนวคิด โดยจะให้ทุนกับ
องค์กรต่างๆ ที่มีสถานะเทียบเท่าพรรคการเมืองในสภา ซึ่งในสภาจะประกอบไปด้วยพรรคการเมือง
ต่างๆ อาทิเช่น พรรคอนุรักษ์นิยม พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคแรงงาน พรรคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พรรคฝ่ายซ้าย และก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายสภาเคยมีพรรคเสรีนิยม ซึ่งพรรคแต่ละพรรคก็จะ
มีนโยบายทางการเมืองของตนเองมีวิธีในการโน้มน้าวจูงใจ และหาเสียงเฉพาะตัว ซึ่งรัฐนั้นให้การ
สนับสนุนเงินทุนกับองค์กรเหล่านี้มาหลายสิบปี โดยแต่ละพรรคการเมืองก็จะมีองค์กรของตนเอง อาทิ
เช่น โรงเรียนแห่งนี้เป็นของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ที่อื่นก็จะมีมูลนิธิในนามอื่นๆ ซึ่งโรงเรียนหรือองค์กร
เหล่านี้จะทํางานคล้ายๆ กัน ถึงแม้ว่าจะเรียกหลักสูตรในชื่อที่แตกต่างออกไป
มูลนิธิฟรีดริช เนามัน แห่งนี้จะให้ความสําคัญกับเรื่อง ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของ
แนวคิดเสรีนิยม เรื่องเสรีภาพ มูลนิธิได้รับการสนับสนุนทางการเงินร้อยละ 95 จากรัฐ และรัฐจะให้
เงิน ทุ นกับ ทุ กมู ลนิ ธิที่ เกี่ยวข้องกับพรรคการเมื องในสภาของประเทศ ซึ่งในขณะนี้ ในสภามีพ รรค
อนุรักษ์นิยมเป็นเสียงข้างมาก ดังนั้นมูลนิธิของพรรคนี้จะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าพรรคเสรีนิยม
5.2 หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนแห่งนี้จะสอนถึง เสรีภาพสื่อ เสรีภาพในการพูด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตร
เน้นที่เยาวชน ดังนั้นองค์กรจึงต้องสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในภูมิภาคนี้
ในประเทศเยอรมนี นั้ น สมาชิ ก ของสั ง คมจะมี ส่ วนร่ วมในการตั ด สิ น ใจในประเด็ น ต่ างๆ
เหล่านั้นกันเป็นปกติธรรมดา เราจะมีเวทีในโรงเรียนที่ครูกับสมาชิกในสังคมจะมาอภิปรายในประเด็น
ร่วมกัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตย ดังนั้นสิ่งที่สถาบันนี้ทําคือจัดให้มีการ
อบรมและสัมมนา ให้ทํากิจกรรมเหล่านี้ โดยช่วยให้เยาวชนที่สมัครใจมาที่นี่ ซึ่งบางทีเป็นเยาวชนที่
โทรมาเป็นกลุ่มนักเรียน หรือเป็นพรรคการเมืองในโรงเรียน ทํางานในสภานักเรียน โดยเยาวชนเหล่านี้
แสดงเจตนารมณ์ที่จะได้รับความรู้เพิ่มเติมในกิจกรรมที่ทําอยู่ องค์กรจะสอนเยาวชนเหล่านี้ ให้ทราบ
ถึ ง กฎเกณฑ์ ท างสั ง คม กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คนที่ ทํ า งานในสภานั ก เรี ย น สอนวิ ธี ใ ห้ เป็ น นั ก
ประชาธิปไตยที่ดีในโรงเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่าหากเยาชนเหล่านี้เป็นนักประชาธิปไตยที่ดีในโรงเรียน
ก็ย่อมเป็นนักประชาธิปไตยที่ดีหลังจากจบการศึกษา
ในปี ค.ศ. 1920 เยอรมนี บรรยากาศการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในประเทศมีน้อย
มาก ทําให้ผู้ก่อตั้งสถาบันนี้มีแนวคิดที่จะให้ความรู้และสร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
ดังนั้นสถาบันนี้จึงไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ใหญ่ เนื่องจากเยาวชนยังมีพลัง และมองโลกด้วยความหวัง
ความสดใส และยินดีที่จะรับมุมมองที่แตกต่าง สถาบันพยายามอย่างยิ่งให้คนรุ่นใหม่พยายามมองโลก
แบบนี้ไปเรื่อยๆ และทําให้เยาวชนมีความสุขกับการสนทนาทางการเมือง เสรีภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับปัญหาที่จะเกิดในอนาคตของพวกเขา แต่ทางสถาบันพยายามจะโน้มน้าวให้เยาวชนเห็นว่า
ประชาธิปไตยนั้นเป็นรากฐานอันสําคัญของเสรีภาพ
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5.3 กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนที่มาอบรมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในรัฐ North Rhine-Westphalia ที่อยู่ในรัศมี 100
กิโลเมตรรอบๆ เมืองนี้ โดยโรงเรียนเหล่านั้นจะส่งนักเรียนในช่วงอายุต่างๆ มาอบรม และสัมมนาที่นี่
ทุกปี ซึ่งทางสถาบันคิดว่าการนําเยาวชนอายุขนาดนี้มาอบรมเป็นความคุ้มค่า เพราะว่าเป็นวัยที่เริ่มจะ
ใช้ชีวิตและสร้างอนาคตของตนเอง ซึ่งมีอิสรภาพในการตัดสินใจโดยไม่ยอมให้ใครมาบังคับ ดังนั้น
เยาวชนที่ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (year-10) จึ ง เป็ น วั ย ที่ เริ่ ม มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จั ง ในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งในช่วงที่ยังเรียนอยู่โรงเรียน เยาวชนเหล่านี้ได้มีพบเจอกับประชาธิปไตยในบาง
รูปแบบ เช่น ประเด็นบางอย่างที่ต้องการมติของนักเรียนทุกคน เช่น เวลาพักเบรกช่วงเช้าและบ่าย
ควรนานขึ้นไหม ควรจะมีโรงอาหารในโรงเรียนหรือไม่หรือราคากาแฟควรถูกกว่านี้ ซึ่งคําถามและ
ประเด็นเหล่านี้มีอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้ว
นอกจากนี้ยังมีสมาชิกรุ่นใหม่ของพรรคเสรีนิยมที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ และมีสถาบันผู้นํา
สากล(International academy of leadership) ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็ นเยาวชนจากทั่ วโลก เป็ นคนรุ่น
ใหม่ที่มีศักยภาพเป็นผู้นําในอนาคต และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสม่ําเสมอ ในโปรแกรมนี้มีความ
เข้มข้น มีการแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องเสรีภาพทางการพูด เสรีภาพของพลเมือง บางครั้งก็เป็นเรื่อง
เสรีภาพสื่อมวลชน มีการทัศนศึกษาไปในสถานที่ต่างๆ ทั่วเยอรมนี ผู้ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ถูก
คัดเลือก หรือสามารถสมัครผ่านมูลนิธิสาขาในประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่
โปรแกรมที่ทางมูลนิธิจัดนั้นเหมาะสําหรับเยาวชนอายุระหว่าง 16-30 ปี และไม่ได้รับอนุญาต
ให้อบรมเยาวชนอายุต่ํากว่านั้น ซึ่งรัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนเงินทุนกับการอบรมเยาวชนอายุน้อยกว่า
นั้ น โดยเยาวชนอายุ 18 ปี จะมี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย งเป็ น ครั้งแรก มี พ รรคการเมื อ งบางพรรคให้
ความเห็นว่า ในกรณีของการเลือกตั้งท้องถิ่นควรให้เยาวชนอายุ 16 ปี ลงคะแนนเสียงได้ ถ้าเยาวชน
ต้องลงคะแนนเสียงเมื่ออายุ 16 ปี เยาวชนก็ควรที่จะมีความรู้ด้านการเมืองโดยเฉพาะ เมื่ออายุน้อย
กว่านั้น ซึ่งในตอนนี้เราได้รับเงินทุนสนับสนุนการอบรมเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้น่าจะ
เป็นบริบทเฉพาะของยุโรปตะวันตก ประชากรในประเทศอื่นเริ่มยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองอายุน้อย
กว่านี้ ในขณะที่อิตาลีลูกชายอาจยังอยู่กับแม่ไปจนถึงอายุ 30 ปี สําหรับเยอรมนีเยาวชนอายุ 18 ถือ
ว่าเป็นผู้ใหญ่ มีงานทํา และสามารถหาเลี้ยงชีพได้ก่อนอายุ 25 ปี
เยาวชนอายุ 16 ปีจะใช้ชีวิตอยู่ตามลําพัง แม้ว่าจะมีสิทธิทางการเมืองไม่สมบูรณ์นัก เช่น ยัง
ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในบางกรณีได้รับอนุญาตให้ขับรถได้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
สามารถดื่มเบียร์ได้ ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงกว่านั้นต้องอายุ 18 ปีก่อน หรือการสมรสสามารถ
ทําได้เมื่ออายุ 18 แล้วเท่านั้น มีบ้างที่แต่งงานกันที่อายุ 16 ปี แต่ประชากรส่วนใหญ่แต่งงานเมื่ออายุ
ประมาณ 30 ปี
สถาบันให้ความรู้กับคนทุกช่วงอายุ แต่โปรแกรมการอบรมนั้นออกแบบมาเฉพาะเยาวชน
เท่านั้น ที่สถาบันเคยมีการอบรมให้กับสมาชิกของสภาโรงเรียนซึ่งมีอายุระหว่าง 16-19 ปี นอกจากนี้
ก็มีการอบรมการสั มภาษณ์ งาน และการปฐมนิเทศชีวิตในอนาคต สําหรับเยาวชนอายุ 17-20 ปี
เนื่องจากอายุขนาดนี้รู้แล้วว่าตนเองจะเดินไปทางใด
นอกจากนี้ยังมี โปรแกรมที่ เปิดให้ กับ เยาวชนทุกช่วงอายุตั้งแต่ 16-30 ปี ดังนั้ นสถาบัน มี
หลักสูตรทั้งสําหรับองค์กร และบุคคลทั่วไป ซึ่งโปรแกรมสําหรับบุคคลทั่วไปนั้น กฎหมายบัญญัติให้
ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากเงินทุนสนับสนุนนั้นมาจากรัฐ
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ในเยอรมนีมีพรรคการเมืองหลายพรรค เช่นพรรคเสรีนิยม พรรคประชาธิปไตย และองค์กรที่
เกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งเยาวชนอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปสามารถเข้าเป็นสมาชิก และอยู่เป็นสมาชิกได้จนถึง
อายุ 35 ปี ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เราอบรมให้เป็นผู้นําทางการเมือง อบรมวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง
อบรมวิธีการบริหารประเด็นทางการเมืองบางประเด็น การสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนพรรคการเมือง
และการต่อรองทางการเมือง บางครั้งผู้เข้าร่วมสัมมนามีอายุหลากหลายตั้งแต่ 20-60 ปี มาร่วมฟัง
สัมมนาเช่นกัน ซึ่งคนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องจาก
แต่ละคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกัน
5.4 เนื้อหาการจัดกิจกรรม
รูปแบบของโปรแกรมของมูลนิธิ ที่ไม่ใช่การอบรมน่าสนใจมาก ออกแบบมาเพื่อเยาวชน โดย
มูลนิธิจะขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้ส่งนักเรียนมาที่มูลนิธิ และจัดหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น การ
สัมภาษณ์งาน การบริหารจัดการทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่ใช้ในสภาโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงเต็มใจ
ที่จะส่งนักเรียนมาอบรมที่มูลนิธิซึ่งในบริบทของประเทศอื่นนั้นแตกต่างออกไป
5.4.1 ด้านการเมืองเนื้อหาของการสัมมนาคือให้เยาวชนตระหนักถึงดีงามที่ประเทศอยู่ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบนี้เยาวชนสามารถกําหนดอนาคตของตนเอง
ได้ ประชาชนมีอิสรภาพในการประกอบกิจกรรม ซึ่ง “อิสรภาพ” นั้นสําคัญมาก สถาบันแห่ง
นี้พยายามที่จะสอนหรืออบรมเยาวชนในด้านต่างๆ
5.4.2 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทางสถาบันสอนให้เยาวชนบริหารความขัดแย้งด้วยการพูดคุย
ความขัดแย้งไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีเสมอไป การพูดคุยกันในสิ่งที่ขัดแย้งเป็นเรื่องที่ดี เป็นคุณค่าที่ดี
ดังนั้นจึงต้องกระตุ้นให้เยาวชนได้แบ่งปันความคิดเห็นของตนเองกับคนอื่น อภิปรายในเรื่อง
นั้ น และการถกเถี ย งกั น ในประเด็ น ที่ เห็ น ด้ ว ยหรือ ไม่ เห็ น ด้ ว ย ทั้ งกระบวนการนี้ ถื อ เป็ น
ประชาธิปไตยอย่างง่ายๆ เป็นพื้นฐาน
ในมุ ม มองที่ พิ เศษของเสรีนิ ย ม คนๆ นั้ น ก็ จ ะเป็ น นั ก เสรี นิ ย มประชาธิ ป ไตย หากไม่
สามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าความเห็นของตนนั้นถูกต้อง ต้องสามารถอภิปรายหักล้างได้ แต่ถ้าทํา
แล้วไม่ชนะก็ไม่เป็นไร ซึ่งโดยปกติความขัดแย้งแบบนี้มีอยู่เสมอในระหว่างที่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน ซึ่งสถาบันพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของทุกคน หากมีคนคิดต่างและไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องไม่ใช้ความ
รุนแรง ต้องใช้การอภิปรายหักล้างแทน แล้วมาดูกันว่าฝ่ายไหนจะชนะ ด้วยการลงมติ ใน
ลั ก ษณะนี้ ค นที่ แ สดงความคิ ด จะต้ อ งโน้ ม น้ า วคนอื่ น ให้ เห็ น ด้ ว ยโดยการอภิ ป ราย ซึ่ งใน
ลักษณะนี้ก็เป็นวิถีแห่งประชาธิปไตย
นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสที่มีมานาน
จนผู้คนรู้ว่าถ้ากล่าวถึงศัตรูย่อมหมายถึงฝรั่งเศส มีการต่อสู้กันจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2
รัฐบาลจึงให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ให้ไปฝรั่งเศส และให้เยาวชนฝรั่งเศสมาอยู่ที่
เยอรมั น ในช่ ว งแรกครอบครั วของเยาวชนไม่ ค่ อ ยเห็ น ด้ วย แต่ เมื่ อ ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ความคิดกัน ย่อมรู้จักกันมากขึ้น คนรุ่นปัจจุบันเป็นมิตรต่อกัน ในการสัมมนาผู้นํานานาชาติ
ของมูลนิธิมีการแลกเปลี่ยนความคิดของชาวปาเลสไตน์และอิสราเอลเช่นกัน ที่มูลนิธิคนจาก
ทั้ งสองประเทศพู ด คุ ย กั น เป็ น เรื่อ งปกติ และชอบพออั ธ ยาศั ย กั น เนื่ อ งจากได้ รู้จั ก และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เมื่อคนเหล่านี้กลับไปยังประเทศของตนเองก็จะนําเอาแนวคิด
ของคนอื่ น ๆ กลับ ไปด้วย หากนํ าเอาเยาวชนที่ มีค วามเห็ น ต่ างกั น อย่างสุ ดโต่งมาเจอกั น
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เยาวชนเหล่านี้เมื่อกลับไปยังครอบครัวของตนอาจนําเอามุมมองและความคิดของอีกฝ่ายไป
เล่าให้คนในครอบครัวฟัง หรือเชิญมารับประทานอาหารด้วยที่บ้าน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
มากขึ้น ดังนั้นจึงอาจต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คนมาเจอกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันอย่างสมัคร โดยไม่บังคับ และเคารพสิทธิอีกฝ่าย โครงการเหล่านี้ทําในเยอรมนีแล้วได้ผล
ซึ่งอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามบริบทที่แตกต่าง
5.4.3 ด้านวิชาชีพ เช่น การอบรมวิธีการสัมภาษณ์ งาน โดยให้ แนวคิดว่า เยาวชนทุกคนควรให้
ความสําคัญกับการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้งานที่ดี และเพื่อที่ตนเองจะได้มีโอกาสมากขึ้นใน
การสร้างอนาคตที่ดีให้ตนเอง นอกจากนี้ยังแนะแนวการศึกษาต่อและการสมัครงาน โดยให้
ข้อมูลที่จําเป็นต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ แนะนําให้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือไปอบรมต่อ
ในสถานประกอบการเพื่อทํางานด้านต่างๆ คือทุกคนมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือแม้แต่ความสามารถที่จะดําเนินธุรกิจของตนเอง โดยสถาบันมีเป้าหมายคือพยายาม
ปลูกฝังเยาวชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ให้พวกเขาสร้างอนาคตของตนเองอย่างอิสระและ
มีอิสระในการใช้ชีวิต
5.5 การจัดกิจกรรม
โปรแกรมการอบรมที่ทางมูลนิธิจัดนั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก มูลนิธิได้รับเงินสนับสนุนเป็นราย
หั ว นอกจากนี้ ยั งมี ค นที่ พั ก ในโรงแรมและรับ ประทานอาหาร โปรแกรมช่ ว งวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์
ระยะเวลา 2 วันครึ่ง เริ่มบ่ายวันศุกร์ และเสร็จสิ้นวันอาทิตย์ จะเก็บค่าอบรมประมาณ 100 ยูโร รวม
ค่าที่พัก วิทยากร การจัดอบรมและอาหารซึ่งโปรแกรมโดยปกติก็จะจัดแบบนี้เพราะคนที่เข้าอบรม
โดยส่วนใหญ่ มีภารกิจหลักในช่วงวันธรรมดา เช่นไปโรงเรียน หรือทํ างาน ผู้เข้าร่วมจะใช้วันเสาร์
อาทิตย์มาเพิ่มพูนความรู้ ตัวอย่างเช่น เยาวชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ย่อมอยากที่จะเข้าอบรม
เพราะมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม จึงต้องการที่จะรู้จักคนอื่นๆ ได้สร้างเครือข่าย และได้รับความรู้
ไปในเวลาเดียวกัน
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง เช่นในวันแรกของ International
academy for leadershipอาจมี ค วามคิ ด ที่ สุ ด โต่ ง ทางสถาบั น จะจั ด ให้ มี ก ลุ่ ม ประสานงานคอย
ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการให้เคารพความคิดของผู้อื่น ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันนี้ จะเป็นคนที่
เคารพความคิดของผู้อื่น การเข้ากลุ่มในครั้งแรกอาจจะยากสักนิด แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้เข้าร่วมอบรม
อาจฉุกคิดว่าความคิดของคนอื่นอาจจะถูกต้องเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร ตราบ
เท่าที่เคารพความคิดของคนอื่น บางครั้งสมาชิกบอกว่ามีความเห็นต่างจากผู้อื่นโดยสิ้นเชิงเมื่อได้ยิน
ทัศนคติของผู้อื่น บางทีก็กลับใจมาเป็นฝ่ายเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา จะสอนเยาวชนที่มาอบรม
เสมอว่าอย่าใช้กําลังต่อสู้กับคนที่เห็นต่าง แต่ให้ใช้การอภิปรายโน้มน้าวใจ แบ่งปันความคิดของตนเอง
กับผู้อื่นความคิดของตนเองอาจไม่ถูกก็ได้ และเคารพความคิดของผู้อื่น
ที่นี่จะสอนให้ อภิ ปรายกลุ่ม การกล่าวสุน ทรพจน์ต่อหน้าผู้อื่น การอภิ ปรายความคิดของ
ตนเองแก่ผู้อื่น นอกจากนี้จะมีการสร้างระบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้เยาวชนเข้าถึงได้ออนไลน์ เพื่อ
อภิปรายกันก่อนที่จะมาพบกันที่มูลนิธิเพื่ออภิปรายกันอีกครั้ง แล้วเมื่อเยาวชนเหล่านี้แยกย้ายกลับไป
พวกเค้ า ก็ ยั ง สามารถติ ด ต่ อ กั น ได้ โดยการออนไลน์ มู ล นิ ธิ จ ะสอนวิ ธี ก ารแสดงความคิ ด โดยมี
ผู้ดําเนินการอภิปราย (modulator) ในการแสดงความคิด ผู้แสดงความคิดห้ามตะโกนหรือใช้ความ
รุนแรง กล้าเผชิญหน้ากับคําถามของคนอื่น และต้องตอบคําถามนั้นด้วย
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ผู้ดําเนินการอภิปรายเหล่านี้ต้องผ่านหลักสูตรการเป็นคนกลางในการอภิปรายประเด็นทาง
การเมือง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างซึ่งเราได้จัดให้มีการอบรมในช่วงสุดสัปดาห์ สําหรับหลักสูตรนี้มี
กําเนิดย้อนไปในปี 1920 ที่โรงเรียนในกรุงเบอร์ลินสอนการเมือง มีวิชาการพูดในที่สาธารณะ การเป็น
ผู้ดําเนินการอภิปรายและการอภิปรายทางการเมือง เป็นต้น วิถีแห่งประชาธิปไตยนั้นไม่ได้เน้นผลลัพธ์
แต่ สนใจรูปแบบ โดยคนที่มารวมกันจะใช้เครื่องมือดังกล่าว ส่วนว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้ การ
เลื อ กตั้ งไม่ ได้ มี ค วามสํ า คั ญ หรื อ หากจะมี ค วามสํ า คั ญ ก็ ไม่ ใช้ สิ่ งที่ ส นใจในช่ ว งแรกของการเป็ น
ประชาธิปไตย หากเราเริ่มจากหลักการที่มั่นคง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะสามารถกลับมาสู่หลักของ
ประชาธิปไตยได้เสมอ และกระแสสังคมมีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้น ดังนั้นทาง
มู ล นิ ธิ จึ ง พยายามอย่ า งยิ่ ง ให้ เ ยาวชนทราบถึ ง กระบวนการ แนวทางและวิ ธี ก ารในการเป็ น
ประชาธิปไตย โดยสอนการอภิปรายทางการเมือง ตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถุนายน จะมีการประชุม
วิชาการครั้งใหญ่ เกี่ยวกับโลกดิจิทัล เนื่ องจากทุกสิ่งกําลังจะเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
การศึกษา อุตสาหกรรม หรือสื่อ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงจัดให้มีการอภิปรายกันเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการเป็นดิจิทัล วิธีการที่ทุกคนยังคงได้รับอิสรภาพอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัล คําถาม
เกี่ยวกับเสรีภาพ และการเมือง การอภิปรายเหล่านี้เปิดให้ทุกคนเข้ามาแบ่งปันความคิด และเคารพ
ต่อความเห็นของคนอื่น
ในการอภิ ป รายจะต้องไม่ส นใจว่าผลสุ ดท้ ายจะออกมาอย่ างไร หรือไม่ กําหนดเป้าหมาย
ล่วงหน้า เพี ยงแต่ ให้ เวที ในการอภิป ราย และสอนผู้ เข้าร่วมให้ อภิ ปรายอย่างมี คุ ณ ภาพ อบรมให้
ผู้เข้าร่วมมีทักษะทางการเมือง แต่ไม่ได้อบรมเรื่องการเมือง ซึ่งในลักษณะนี้จะทําให้เยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในวิถีของละคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่าถ้าให้เลือก ทุกคนย่อมเลือกเสรีภาพเสมอ เพราะพวกเขา
เรียนรู้ว่าเสรีภาพเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นทักษะในการบริหารจัดการประเด็นทางการเมืองจึงสําคัญ ที่สุด
รองลงมาคือกระบวนการอภิ ปรายและหั วข้ อการอภิปรายโดยการอภิปรายต้ องมี แนวทางในการ
ดําเนินการแน่นอน เช่นให้เคารพความเห็นของผู้อื่น จากนั้นค่อยมาดูว่าอภิปรายแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
สําหรับเยาวชนที่ไม่กล้าแสดงความเห็น ผู้ดําเนินการอภิปรายหรือผู้อบรมจะต้องทําให้ผู้ถูกอบรม
มั่นใจ พยายามแสดงให้เห็นว่าเขามีความสามารถที่จะแสดงความเห็นในประเด็นเล็กๆ ก่อน จากนั้น
จะเกิดความคุ้นเคย และสามารถอภิปรายได้ในครั้งต่อๆ ไป
การอภิปรายในระดับเริ่มแรกอาจเป็นในสภาโรงเรียน หากสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียนได้ ก็ย่อมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาของประเทศได้เช่นกัน เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้
เป็นทักษะ ในเยอรมันก็มีเยาวชนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเช่นกัน มูลนิธิต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทํา
อยู่ นี้ คื อการกําหนดอนาคตด้วยตนเอง โดยให้ โอกาส สร้างความเชื่อมั่ น และทั กษะในการทํ าสิ่ ง
เหล่านั้น เพื่อให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนสังคมให้เป็นไปตามความคิดของเขา ซึ่งเยาวชนก็จะยินดีทํา
ในสังคมเยอรมันเยาวชนหญิงมักจะไม่กล้าแสดงความเห็นในที่สาธารณะ ทางมูลนิธิจึงอบรม
ให้ต้องมีทักษะในการสื่อสารการเมืองสําหรับการกล่าวสุนทรพจน์สําหรับเยาวชนหญิง โดยต้องพูดต่อ
หน้าคนจํานวนมาก ซึ่งการอบรมจะให้เยาวชนหัดพูดในกลุ่มเล็กก่อน ซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจ หก
เดื อ นต่ อ มาอาจสามารถพู ด ต่ อ หน้ าคนกลุ่ ม ใหญ่ ขึ้ น ทางมู ล นิ ธิพ ยายามที่ จ ะให้ ผู้ ห ญิ งเข้ าไปเป็ น
นักการเมืองมากขึ้น มูลนิธิจึงเชิญนักการเมืองสตรีที่ประสบความสําเร็จให้มาช่วยอบรมเยาวชนกลุ่มนี้
การอบรมแบบนี้ได้ผลดีมาก เพราะเยาวชนหญิงได้เรียนรู้จากต้นแบบ และมีความมั่นใจว่าตนเองย่อม
ทําได้เช่นกัน
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ผู้ที่เข้าอบรมกับมูลนิธิร้อยละ 98 เป็นชาวยุโรปตะวันออก ซึ่งการยืนและนําเสนอความคิด
ของตนเองต่อหน้าผู้ฟังเป็นเรื่องปกติ สําหรับในวัฒนธรรมที่ไม่อยากให้ใครรู้ความคิดของตนนั้น เรา
จะต้องสังเกตว่าควรจะเริ่มที่ตรงไหน และต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมือง โดยการให้ความรู้ขั้น
พื้ น ฐาน โน้ ม น้ าวให้ ทุ ก คนเข้ ามามีส่ว นร่วม และแบ่ งปั น ความคิด มู ล นิ ธิไม่ อาจบอกได้ ว่าควรทํ า
อย่างไรในวัฒนธรรมอื่น แต่คิดว่าควรกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความมั่นใจ ใช้ระบบพี่เลี้ยง และอบรมให้
เกิดทักษะ จากนั้นกระตุ้นให้ทํากิจกรรมในทํานองนี้อีกหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น
เราต้องติดตามและประเมินผลว่าเยาวชนที่มาอบรมเป็นอย่างไร ที่มูลนิธิก็ทําแบบเดียวกันโดยเยาวชน
จะกลับมาอบรมอีกหลายครั้งและกลายเป็นนักการเมืองที่ดีคนที่ทําสําเร็จแล้วก็จะเป็นต้นแบบและ
สอนคนอื่ น ๆ ที่ ยั งไม่ ส ามารถ ในวั ฒ นธรรมที่ ก ารยื น พู ด ต่ อ หน้ า คนอื่ น ไม่ ธรรมดา เราต้ อ งสร้า ง
วัฒ นธรรมให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่มก่อน โดยกระตุ้นในวิธีที่แตกต่างกันที่
เหมาะสม การทําแบบนี้อาจเป็นเรื่องยากแต่ก็คิดว่าน่าจะทําได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยจาก
การศึกษาวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ของความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในสังคมและแนว
ทางการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย
แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
5.1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการอภิปรายกลุ่มทั้งในและ
ต่างประเทศ
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
5.3 ข้อเสนอแนะ
โดยผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
การศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิน 1,190 คน พบว่าสื่อที่เยาวชนต้องการรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์มากที่สุดได้แก่ สื่อใหม่และสื่อกิจกรรม โดยประเด็นที่
ต้องการให้สื่อสารผ่านสื่อใหม่ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน และข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านอื่นๆ
ในขณะที่ประเด็นที่ต้องการให้สื่อสารผ่านสื่อกิจกรรมได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านยุติธรรมชุมชน และ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านการสร้าง
สันติวัฒนธรรม
สรุ ป ได้ ว่า จากการศึ ก ษาวิจั ย จากกลุ่ ม ตั ว อย่ าง จํ านวนทั้ งสิ น 1,190 คน โดยแบ่ งเป็ น
โรงเรียนขนาดใหญ่ 12 โรงเรียน และ โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนทั้ง
สองขนาด มีความต้องการในการรับรู้สื่อที่ไม่ต่างกัน เพราะกลุ่มเยาวชนเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุ
เดียวกัน และมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ไม่แตกต่างกัน (บุหงา และพรพรรณ, 2558)
5.1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการอภิปรายกลุ่มทั้งในและ
ต่างประเทศ
5.1.2.1 การสัมภาษณ์เจาะลึกและการอภิปรายกลุ่มจากเยาวชนไทย
ผลจากการเก็บข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าเยาวชนรับรู้
เรื่องความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม แม้ว่าจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ลึกซึ้งหรือเข้าใจ
ที่มาของปัญ หา แต่สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะปัญ หาด้าน
การเมืองและปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงทําให้เยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นความ
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ขัดแย้งในสังคม นอกจากนี้เยาวชน โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมปลายถือได้ว่าเป็นวัยที่เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลค่อนข้างมาก เช่น การทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มเพื่อนและต่างสถาบัน
หรือการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง ซึ่งการแก้ไขปัญหาของเยาวชนที่นํามาสู่ความสมานฉันท์
นั้น พบว่าต้องอาศัยบุคคลที่สาม หรือคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายให้ความไว้วางใจมาร่วมไกล่เกลี่ย
เช่น ครูอาจารย์ ตํารวจ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันเยาวชนมีการแสดงความคิดเห็นว่าการไกล่
เกลี่ยที่กระทําโดยผู้ที่มีอาจเหนือกว่านั้นไม่สามารถทําให้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งยุติอย่างแท้จริง
จึงเลือกใช้ความรุนแรงแทน และต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ รูปแบบการสื่อสารเพื่ อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของเยาวชนใน
สังคมไทยที่เหมาะสมก็คือการใช้สื่อใหม่และการใช้สื่อกิจกรรมอย่างการจัดค่าย ด้วยวิธีการ
ให้ความรู้และสาระประโยชน์แฝงไปกับความสนุกสนาน ทั้งนี้จะต้องสร้างเนื้อหาที่เยาวชน
สามารถเข้ าใจได้ ง่าย และมีเนื้ อหาที่ ไม่ยากจนเกิ น ไป ในหลากหลายรูป แบบซึ่งจะทํ าให้
เยาวชนเกิดการซึมซับและเกิดการเรียนรู้โดยไม่ทําให้เกิดความรู้สึกว่ากําลังถูกยัดเยียดความรู้
ให้
โดยจะเห็ น ได้ ว่าหากเป็ น รู ป แบบหรือ วิธี ก ารสื่ อ สารที่ ไม่ ตรงกั บ ความสนใจของ
เยาวชนหรือรู้สึกว่าถูกบังคับอย่างเช่นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและตําราเรียน ก็จะ
เกิ ด การปฏิ เสธและต่ อ ต้ า นทั น ที ซึ่ งผู้ ร่ ว มอภิ ป รายกลุ่ ม และผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ส่ วนใหญ่ ไม่
สนับสนุนให้ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความสมานฉันท์ โดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่ง
ที่น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ และทับซ้อนการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆอยู่แล้ว
5.1.2.2 การสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรในต่างประเทศ
วิธีการสร้างความสมานฉันท์จากกรณีศึกษาการรวมชาติของเยอรมนีของศาสตรจารย์ ดร.
ดีทเทอร์ เซ. อุมบัค (Prof. Dr. Dieter C. Umbach) พบว่าประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้
การศึกษา

เวลา
ความ
สมานฉันท์

ความเข้าใจ
และการยอมรับ

ความพร้อมใจกัน

ภาพที่ 5.1 แสดงถึงปัจจัยในการสร้างความสมานฉันท์ ตามแนวคิดของ ดีทเทอร์ เซ. อุมบัค (Prof. Dr.
Dieter C. Umbach)

1. การศึกษา ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจผ่านการศึกษา ทั้งการศึกษาทางวิชาการ ด้าน
หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และการศึกษารากฐานความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม
2. เวลา การสร้างความสมานฉันท์หรือการสร้างความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยฉับพลัน จําเป็นจะต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

153

3. ความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน ในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมได้นั้น
จําเป็นจะต้องเปิดใจ เพื่อยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางความคิดของฝ่ายตรงข้าม
4. ความพร้อมใจกัน ความพร้อมใจในที่นี้หมายถึงทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันจะต้องเห็ น
ตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้แล้วสําคัญก็คือการให้ความรู้ด้านความสมานฉันท์จําเป็นจะต้องให้ความรู้
แก่ ป ระชาชนเร็วมากที่ สุดเท่ าที่ จะทํ าได้ โดยเฉพาะกั บ เยาวชน โดยผ่านกระบวนต่ างๆที่
แตกต่างกันไปตามวัยและความสนใจ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้
เยาวชนสามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากในครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมในสังคมซึ่งอาจเริ่มต้นการแก้ไข
ปัญ หาจากสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เช่น การทํากิจกรรม อันนําไปสู้การสร้าง
ความสมานฉันท์ในที่สุด
ในขณะที่ สเตฟานี่ เพชรสมั ย สโตรบบ์ (Stephanie PhetsamayStobb, PhD)
กล่าวถึงการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้งในเยาวชน
จากกรณีศึกษาของประเทศแคนาดา ว่าการจัดการความขัดแย้งให้แก่เยาวชนในประเทศ
แคนาดา ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการในการจัดการความ
ขัดแย้ง เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาความขัดแย้งในชีวิตจริงและแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี
โดยจะมีอาสาสมัครซึ่งอาจเป็นนักเรียนด้วยกัน หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยมารับหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงในการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
รวมทั้งทําหน้าที่ช่วยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดมาก่อนจึงสามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการนี้คือการสนับสนุนของฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองและ
คนในชุมชน ที่จะต้องมีทัศนคติที่ดี และเห็นถึงความสําคัญของโครงการที่จะให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
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ในขณะที่ผลการศึกษาจากองค์กรที่ทํางานกับเยาวชนที่ประเทศเยอรมนีสามารถสรุปผลได้ดังนี้
รายการ
บีพีบี
กระทรวงยุตธิ รรม
ฟรีดิชเนามัน
1.ลักษณะองค์กร

องค์กรอิสระในกํากับของรัฐ

องค์กรของรัฐ
ให้ความรู้แก่เยาวชนที่สนใจจะ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและการเมือง

มูลนิธิ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
รัฐบาลรัฐ
ให้ความรู้แก่เยาวชนอายุ 16-30
ปี ที่สนใจทางการเมือง ให้มี
ความกระตือรือร้นและเป็นผู้นํา
ทางการเมือง

2.วัตถุประสงค์ และ ผลิตสื่อ และสร้างกิจกรรม
การดําเนินการ
เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ในประเด็นทาง
การเมืองที่สําคัญ เพื่อลดความ
ขัดแย้งในสังคม
3.กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป

เยาวชน เรียนในระดับ10

เยาวชนอายุ 16-30 ปี

4.กลุ่มเชื้อชาติ

เยอรมัน และบางส่วนต่างชาติ

เยอรมัน

เยอรมันและนานาชาติ

5.การเข้าร่วม
กิจกรรม
6.ลักษณะของการ
ให้การศึกษา

สมัครใจ

สมัครใจ

สมัครใจ

ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อให้
ผู้สอนเลือกนําไปใช้ตามความ
เหมาะสม จัดกิจกรรม และใช้สื่อ
ออนไลน์

หลักสูตรทางการเมืองหลังจาก
การเรียนในแต่ละวัน มีฝึกงานใน
สํานักงานที่เกี่ยวข้องทาง
กฎหมายเช่นสํานักงานอัยการ
สถานีตํารวจ และศาลยุติธรรม
ความรู้ทางการเมืองขั้นพื้นฐาน
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
สิทธิและหน้าที่ตามช่วงอายุ
ฝึกงานและให้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ
ในงานที่สนใจจากประสบการณ์
ตรง และต้นแบบ

หลักสูตรนอกเวลาเรียนทั้งระยะ
สั้นและยาว จัดขึ้นที่มูลนิธิ และ
นอกสถานที่ เช่นการไปทัศน
ศึกษาในต่างประเทศโปรแกรม
นักศึกษาแลกเปลี่ยน การสัมมนา
วิชาการ
ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย
การพูดในที่สาธารณะ
การบริหารประเด็นทางการเมือง
สิทธิทางการเมือง

กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นไดอารี่
ไม้บรรทัด ตารางสอน การใช้
กรณีศึกษา เว็บไซต์
แจกตามโรงเรียน และออนไลน์

กิจกรรม การพูดคุย อภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
เยาวชนในกลุ่ม การทัศนศึกษา
การเสวนา การสัมมนา
สมัครเข้าร่วมโครงการ

ฟรี

มีค่าใช้จ่าย

เยอรมัน

เยอรมันและอังกฤษ

7.หัวข้อที่อบรม

การเหยียดเชื้อชาติ
ผู้อพยพ
การรวมชาติ
นาซี

8.สื่อที่ใช้

หนังสือ วิดิทัศน์ การ์ดเกม เกม
เว็บไซด์ แผนที่ กิจกรรม
กลางแจ้ง เช่นคอนเสิร์ต การ
แข่งขันตอบปัญหา
ซื้อออนไลน์ ร้านหนังสือของ บีพี
บี
ฟรี หรือราคาย่อมเยาว์

9.การเข้าถึงสื่อ
10.ราคา

11. ภาษาที่ใช้ในสื่อ เยอรมัน บางส่วนเป็น
ภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 5.1 แสดงผลการศึกษาจากองค์กรที่ทํางานกับเยาวชนที่ประเทศเยอรมนี

จากตารางจะเห็นได้ว่าองค์กรทั้งสามที่ให้ความรู้ทางการเมืองแก่เยาวชนและประชาชนชาวเยอรมัน
นั้นมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างในการดําเนินการและการผลิตสื่อเพื่อให้เหมาะสมกับเยาวชน โดยอาศัย
การสื่อสารผ่านช่องทางและชนิดของสื่อที่มีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จาก 16 โรงเรียน ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,190 คน พบว่ารูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสั งคมไทย ทั้ งสื่ อและช่องทางที่ เข้าถึ งเยาวชน ได้ แ ก่ เฟสบุ๊ค แอนิ เมชัน / หนั งสั้ น และสื่อ
กิจกรรม เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เยาวชนให้ความสนใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการอ้างอิงจากผล
รายงานสถิ ติ ก ารใช้ สื่ อของปี พ.ศ. 2559 (We are social ดิ จิ ต อลเอเจนซี่ ประเทศสิ งคโปร์ อ อกรายงาน
ชื่อ Digital in 2016 ) ที่พบการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้สื่อใหม่ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของการใช้สื่อใหม่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยสื่อที่เข้าถึงเยาวชนได้ดีที่สุดได้แก่ สื่อใหม่ อย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยม
มากในหมู่เยาวชน เพราะถูกใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและแสดงตัวตนของเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่
เยาวชนเลือกใช้ในการรับข้อมูลด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอีกด้วย จึงเป็นสื่อที่เยาวชนต้องการให้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านความสมานฉันท์มากที่สุด
ข้อดีของการสื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊ค คือ เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถใส่ข้อมูล เนื้อหา และใช้
รูปแบบได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพ บทความ เพลง วิดีโอคลิป หนังสั้น แอนิเมชัน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็น
สื่อที่สามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบครบวงจร
แล้ว ยังมีความยืดหยุ่นสูง ไม่จํากัดในเรื่องของเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ ทั้งยังสามารถตรวจสอบทราบได้ว่า
สื่อที่เผยแพร่ออกไปแล้วมีคนสนใจมากน้อยเพียงใด มีอัตราการเข้าถึง หรือเข้าชมเท่าไหร่ สามารถวัดผลและ
ประเมินผลได้เอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นสื่อที่มีราคาค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้ประหยัดกว่าการใช้สื่อ
ประเภทหลักได้มาก และเป็นสื่อที่สร้างความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้เป็นอย่างดี
นอกจากสื่อใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นสื่อที่เยาวชนเข้าถึงแล้ว จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าสื่อที่มีการรับรู้
ข้อมูลได้รองลงมาก็คือ สื่อโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าสื่อโทรทัศน์จะถูกจัดอันดับมาอยู่ในลําดับที่สองก็ตาม กลับพบว่า
การรับรู้ข้อมูลด้านความสมานฉันท์ส่วนใหญ่เป็นข่าวที่เผยแพร่เรื่องการจัดการความขัดแย้งและแนวทางในการ
สมานฉันท์ในประเด็นต่างๆ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ความรุนแรงของ3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สถานการณ์ ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งไม่ได้มาจากการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ ซึ่งจากในอดีตที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทมาก แต่ในปัจจุบันนี้ อัตรา
การเติบโตของการดูสื่อผ่านโทรทัศน์ได้มีอัตราที่ลดลงเรื่อยๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ และด้วยรูปแบบของสื่อ
โทรทัศน์ ที่เป็นการสื่อสารทางเดียว (One- Way Communication) ทําให้ ไม่สามารถที่จะทราบว่าสื่อที่ได้
เผยแพร่ออกไปแล้วทางโทรทัศน์นั้นมีผลตอบรับอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการการอภิปรายกลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มเป้าหมายกลับต้องการให้สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สื่อสารผ่านทางสื่อ
ใหม่มากกว่า
นอกจากนี้สื่อที่ได้รับความนิยมได้แก่ สื่อกิจกรรม ซึ่งเป็นสื่อสําหรับใช้สื่อสารกับเยาวชนที่ทําให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ร่วม เนื่องจากการศึกษาวิจัยพบว่าเยาวชนให้ความสนใจกับรูปแบบการสื่อสาร
การให้ความรู้ทางวิชาการที่ไม่เป็นทางการจนเกินไป หรือไม่ทําให้รู้สึกว่ากําลังถูกยัดเยียดความรู้ให้ แต่การ
สื่อสารผ่านทางสื่อกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดค่ายเยาวชน เป็นสื่อที่กลุ่มเป้าให้ความสนใจ และสามารถเข้าถึง
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก การมีให้ข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมกับเยาวชนผ่านทางกิจกรรมต่างๆภายในค่าย เช่น
การเล่นเกม การให้ความรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน ทําให้เยาวชนเข้าใจถึงปัญ หาของความขัดแย้งและการ
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เสริมสร้างความได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างประสบการณ์พิเศษที่ทําให้เยาวชนเหล่านี้นํากลับไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้ รวมถึงการเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างเครือค่ายเยาวชนต่างสถาบันให้สามารถนําความรู้
ไปต่อยอดและสานต่อกิจกรรมร่วมกันในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาองค์กร บีพีบี กระทรวง
ยุติธรรม และฟรีดิชเนามัน ของประเทศเยอรมนี ที่มีการนํากิจกรรมมาใช้ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดค่ายอบรม การจัดงานเสวนา การจัดการแข่งขันตอบปัญหา และการทัศน
ศึกษาเป็นต้น
จากการศึกษาจากองค์กรในต่างประเทศพบว่าองค์กรเหล่านี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และมี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการอย่างชัดเจน และดําเนินการเป็นอิสระต่อกัน เยอรมนีนั้นได้ผ่านความขัดแย้ง
ทางการเมืองในระดับที่รุนแรงมาก่อน และยังคงดําเนินนโยบายที่ให้การศึกษาด้านการเมืองกับประชาชนทุก
ระดับ โดยใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง และให้เห็นความสําคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย ลดความแตกต่างและความขัดแย้งในประเด็นที่อ่อนไหว เช่นประเด็นของระบอบเผด็จ
การนาซี ประเด็นผู้อพยพ ประเด็นของการรวมชาติ และประเด็นของการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
หรือ EU
การให้การศึกษาทางการเมืองนั้นทํากันอย่างจริงจัง เริ่มจากหน่วยย่อยที่สุดของสังคมคือครอบครัว
โดยพ่อแม่จะให้สอนให้บุตรหลานของตนเข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
ในโรงเรียนเองจะมีหลักสูตรที่สอนในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยใช้สื่อที่หลากหลาย โดยนักเรียนที่จะถูก
กระตุ้นให้มีความตื่นตัวในระบอบประชาธิปไตย จากการที่โรงเรียนมีสภาโรงเรียน มีการฝึกงานในสํานักงาน
ทางการเมื อง เพื่ อให้ เยาวชนมี ป ระสบการณ์ ต รง และหากสนใจที่ จะประกอบอาชี พ ทางการเมื อง ก็จะมี
หลักสูตรเฉพาะ และแนะแนวให้นักเรียนก่อนจบการศึกษาเรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายจากประสบการณ์
ตรง นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับความรู้ทางการเมืองจากสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
จะถู ก จั ด ขึ้ น ในช่ ว งปิ ด ภาคการศึ ก ษา และให้ ค วามรู้ อ ย่ า งแนบเนี ย นผ่ า นความบั น เทิ ง และการแข่ งขั น
นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิต่างๆ ที่ให้การอบรมเยาวชนมีความตื่นตัว ใส่ใจในความเป็นไปของสังคม และสังคมโลก
และก้าวไปเป็นผู้นําทางการเมืองในอนาคต
จะเห็นได้ว่าการให้การศึกษาทางการเมือง ในเรื่องสิทธิและหน้าที่นั้นเป็นกลยุทธ์ที่แยบคาย ทําให้
ประชาชนสนใจทางการเมือง และเป็นการลดความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองในระยะยาว อย่างไรก็ตาม
สังคมเยอรมันยอมรับการคิดต่าง การมีความคิดทางการเมืองหรือประเด็นที่แตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคของ
ประชาธิปไตย การบริหารประเด็น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มที่เห็นต่างเป็นเรื่องที่ต้องกระทํา
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการของแต่ละฝ่าย เป็นการลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตามการให้การศึกษาทางการเมืองนี้จะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ เนื่องจากเยอรมนีนั้นมีการ
ปกครองแบบสหพันธรัฐ แต่ละรัฐมีรัฐบาลปกครองตนเอง สามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ภายในรัฐได้อย่าง
เป็นอิสระต่อกัน โดยรัฐบาลกลางจะคอยดูแลในเรื่องระหว่างประเทศ ดังนั้นรายละเอียดปลีกย่อยของการให้
การศึกษาทางด้านการเมืองของแต่ละรัฐจึงไม่เหมือนกัน ขึ้นกับเงินทุนในการสนับสนุนของแต่ละรัฐ รวมถึง
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
แม้ ว่ า การศึ ก ษาจากกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เป็ น เยาวชนและการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากผู้ เชี่ ย วชาญใน
ต่างประเทศ จะมีผลที่สอดคล้องกันและสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชน
ภายในชาติได้ แต่สังคมไทยยังมีความขัดแย้งที่หยั่งรากฝังลึกมาเป็นเวลายาวนาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
การสร้างเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สมานฉันท์ โดยไม่มีความขัดแย้ง จึงไม่
สามารถจะทําให้สําเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในประเทศ
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และใช้กระบวนการในการสื่อสารเพื่อเสริมเสริมสร้างความสมานฉันท์ที่เหมาะสม ในการปลูกฝังเยาวชนและ
สร้างจิตสํานึกในระดับมหภาค เพื่ อเพื่อให้เยาวชนผู้เป็นรากฐานของชาติ สามารถสร้างสังคมแห่งความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต
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5.2.1 รูปแบบการสื่อสารเพือ่ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย

รูปที่ 4.1รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
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รูป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความสมานฉั น ท์ ข องเยาวชนในสั ง คมไทยประกอบด้ ว ย
การนํ า เสนอสื่ อ ด้ ว ย Facebook Animation และ Short Film และกิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
สมานฉันท์ โดยกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์จะมีวิธีการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 10 ข้อ ดังนี้
- การสร้างความสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม
- การสร้างความรับผิดชอบ
- การสร้างการยุติปัญหา
- การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- การสร้างความยืดหยุ่นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- การสร้างการแก้ปัญหาด้วยความโปร่งใส
- ทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหา
- สร้างการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- การรู้จักกับปัญหา
- การสร้างและสนับสนุนเครือข่ายเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
และหลักการในการปลูกฝังเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ประกอบด้วย การสร้างจิตสํานึก สร้างความ
เข้าใจ ปรับทัศนคติและสร้างประสบการณ์จะทําให้เยาวชนได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสมานฉันท์ และ
สามรถนําไปปรับใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
หลังจากที่เยาวชนได้รับชมสื่อ และทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ที่สอดแทรกการ
ปลูกฝังเยาวชนในด้านต่างๆ ทําให้เยาวชนได้รับความรู้ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์
- ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง
- สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
- สามารถวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสามารถเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้
- สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาสังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ได้
- สามารถประเมินผลของการปรองดองและความสมานฉันท์ได้
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กลยุทธ์แผนการโพสเฟสบุ๊ค
1.กลุ่มเป้าหมาย
- เยาวชนอายุ 15-18 ปี
2.Brand Message (สารที่ต้องการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมาย)
- (ปรองดอง-สมานฉันท์)
3.ความถี่ในการลงข้อมูล
- 3 ครั้ง/วัน
4.เนื้อหาที่ใช้ในการโพสข้อความ
ยกกรณี ศึกษา ที่เกี่ยวข้อง เช่น เหตุทะเลาะวิวาท เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เป็นเรื่องที่เยาวชน
สนใจ อยู่ในกระแส หรือเรื่องที่มีประโยชน์กับการ
ตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
เรียน การสอบของเยาวชน โดยใช้วิธีการสื่อการที่
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
- นําเสนอด้วยบทความ สั้น และยาว ภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก ที่สื่อสาร เข้าใจได้ง่าย สามารถ
เก็บไว้อ่าน หรือแชร์ต่อได้โดยง่าย
- ใช้ภาพ ดารา นักแสดงหรือ net Idol ที่ได้รับความนิยมโพสด้วยคําพูดคมๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
สมานฉันท์
- นําภาพ คลิป หรือข่าวจากต่างประเทศที่น่าประทับใจมาเล่าเรื่อง
5.เทคนิคการสร้างและเพิ่มการรับรู้ตราสินค้า(สมานฉันท์)
- สร้างตราสินค้าหรือสัญลักษณ์ที่ทําให้คนจดจํา ไม่เชย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จดจําง่าย สร้าง
คําพูดวลีสั้นๆ หรือ สร้างป้ายติดตาม (Tag)เพื่อทําให้ข้อมูลถูกจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกัน ค้นหาง่าย
และมีผลในการเห็นของคนบนโลกออนไลน์
- นํ าภารกิ จ กิ จกรรมต่ างๆ ที่ เกิดขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ น ค่ าย หรือ กิจกรรมอาสาต่ างๆ นํ ามาบอกเล่ า
เรื่องราวให้คนในเพจได้อ่าน
6.เทคนิคการสร้างและเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ใช้ข้อความในการ Post ที่ไม่ห่างเหินกับวัยรุ่น แต่ไม่หยาบคาย เสมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน ใช้เนื้อหา
บทความที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่กลุ่มเป้าหมายกําลังสนใจ เช่น พูดเรื่องสมานฉันท์ที่เป็นชีวิตของวัยรุ่น
ฯลฯ
7.ศึกษาคู่แข่งหรือพันธมิตร เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลเพิ่มเติม
- ดูข้อมูลของเพจที่ทําคล้ายๆ กัน แล้วศึกษาว่าแนวทางการทําเพจเป็นแบบใด เหตุใดจึงประสบ
ความสําเร็จ เพื่อศึกษาแนวทางการทํางาน
8.ประกวด
- จัดกิจกรรมส่งภาพถ่ายหรือไอเดียเรื่องเกี่ยวกับความสมานฉันท์เพื่อกระตุ้นกิจกรรมในเพจให้มี
ความเคลื่อนไหว
9.แจกของ
- แจกตั๋วหรือคูปองส่วนลดต่างๆ ที่เยาวชนสนใจ และอยากมีส่วนร่วม
10.สร้างภาคีเครือข่าย
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- เชื่อมโยงเครือข่ายภาคีของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายใน
การทํากิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
ชนิดสื่อ
แอนิเมชัน

หนังสั้น

สร้างเอง
สื่อที่มีอยู่แล้วในสังคม
สื่ อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ ต รงกั บ สื่อที่มีอยู่แล้วในสังคม เลือกมาใช้
แนวทางที่ ต้ อ งการสื่ อ สารกั บ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความ
เยาวชน
ขัดแย้ง และการเสริมสร้างความ
สมานฉั น ท์ ที่ เหมาะสมสํ า หรั บ
เยาวชน
สื่ อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ ต รงกั บ สื่อที่มีอยู่แล้วในสังคม เลือกมาใช้
แนวทางที่ ต้ อ งการสื่ อ สารกั บ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความ
เยาวชน
ขัดแย้ง และการเสริมสร้างความ
สมานฉั น ท์ ที่ เหมาะสมสํ า หรั บ
เยาวชน

ช่องทางการนําเสนอแอนิเมชันและช่วงเวลาที่เหมาะสม
ช่องทาง
1. Facebook page ของตนเอง และเพจของภาคีทั้งหมด
2. เผยแพร่ตามโรงเรียน
3. นําไปทํากิจกรรมลงพื้นที่ เช่น ค่าย การสัมมนา อบรม ฯลฯ
ช่วงเวลาในการลงสื่อ
1-2 เดือน/คลิป ที่สร้างขึ้นเอง
สัปดาห์ละ 2-3 ชิ้น และสลับกับการโพสด้วยภาพ กับข้อความประกอบ (สําหรับคลิปอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว แต่มี
เนื้อหาที่ใกล้เคียง เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์)
จัดกิจกรรมด้วย ค่าย หรือ roadshow
จัดค่าย หรือสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ให้กับเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกใช้บุคคล
ต้ น แบบที่ พู ด คุ ย สนุ ก สนาน และละลายพฤติ ก รรมเยาวชนให้ เข้ าใจถึ ง การดํ ารงอยู่ ร่ วมกั น ในสั งคมด้ ว ย
ความสมานฉันท์ โดยในการทํากิจกรรมนั้น จะใช้การสอดแทรกทั้งสาระและความสนุกสนาน รวมไปถึงนําเอา
หนังสั้น และ แอนิเมชันบางตัวไปใช้ในการทํากิจกรรมนั้นๆ ด้วย
กระบวนการทั้งหมด จะถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ ตระหนัก และก่อให้กระบวนของการทําตาม
เรียนรู้ ส่งต่อ จนสามารถนําไปใช้ได้ ซึ่งมีผลให้พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมานฉันท์ได้ง่ายขึ้น
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ช่องทางและสื่อการนําเสนอข้อมูล
สื่อ
Facebook

รูปแบบ
จิตพิสัย
- สร้างความเข้าใจ
1. การโพสเรื่องราว เหตุทะเลาะวิวาท การแก้ปัญหา
ตั ว อย่ า งความขั ด แย้ ง (ภาพ และ เนื้ อ หาประกอบ) (ใช้ - สร้างจิตสํานึก
สัดส่วนของการเผยแพร่ 30%)
2. การโพสเรื่องอื่นๆ ที่เยาวชนสนใจ กระแส หรือเรื่องที่มี
ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย น การสอบ โดยวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ไ ม่
ซับซ้อน บทความ สั้น และยาว ภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก
ที่ สื่อ สาร เข้ าใจได้ ง่าย สามารถเก็ บ ไว้อ่าน หรือแชร์ต่ อได้
โดยง่าย (ใช้สัดส่วนของการเผยแพร่ 70%)
3. การใช้ภาพ ดารา นักแสดงหรือ net Idol ที่ได้รับความ
นิยมโพสด้วยคําพูดคมๆ ที่เกีย่ วข้องกับความสมานฉันท์
4. นําภาพ คลิป หรือข่าวจากต่างประเทศที่น่าประทับใจมา
เล่าเรื่อง
5. นําภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าย หรือ
กิจกรรมอาสาต่างๆ นํามาบอกเล่าเรือ่ งราวให้คนในเพจได้อ่าน

Animation 1. ใช้ animation ที่ทางทีมงานสร้างเอง 1-2 เดือน / 1
/short film คลิป (ตลอด 1 ปี อาจจะใช้เพียง 5 คลิป) เนื่องจากมีสื่ออื่น
อีกที่นํามาใช้ สัดส่วนของชิ้นงานที่ทําเองกับงานของคนอื่น
และนํามาโพส(ใช้สัดส่วนของการเผยแพร่ 30%)
2.ใช้ animation ของผู้อื่นที่ได้ทําเผยแพร่เอาไว้แล้ว ที่มี

องค์ความรู้
การวัดผล
-ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารสร้ า ง - ยอดการกดไลค์
- การคอมเม้นท์
ความปรองดอง และสมานฉันท์
- แบบสอบถามออนไลน์การสร้าง
-ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง
-ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารสร้ า ง ความเข้าใจและการสร้างจิตสํานึก
ความปรองดอง และสมานฉันท์

-ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารสร้ า ง
ความปรองดอง และสมานฉันท์
-ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารสร้ า ง
ความปรองดอง และสมานฉันท์
-สามารถนํ าความรู้ที่ ได้ รับ ไปประยุ กต์ ใช้ ใน
สถานการณ์จริง
-สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาสังเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ได้
-ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้าง
ความปรองดอง และสมานฉันท์
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างความ
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เนื้อหาใกล้เคียง เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการสร้างความ
สมานฉันท์ มาใช้ในการนําเสนอ สัดส่วนของชิ้นงานที่ทําเอง
กับงานของคนอื่นและนํามาโพส(ใช้สัดส่วนของการเผยแพร่
70%)
3. ใช้ หนังสั้น ทีท่ างทีมงานสร้างเอง 1-2 เดือน / 1 คลิป
(ตลอด 1 ปี อาจจะใช้เพียง 5 คลิป) เนื่องจากมีสื่ออื่นอีกที่
นํามาใช้ สัดส่วนของชิ้นงานที่ทําเองกับงานของคนอื่นและ
นํามาโพส(ใช้สดั ส่วนของการเผยแพร่
30%)https://www.youtube.com/watch?v=AjfPmtfb
Wj0โครงการเทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์
4.ใช้ animation ของผู้อื่นที่ได้ทําเผยแพร่เอาไว้แล้ว ที่มี
เนื้อหาใกล้เคียง เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการสร้างความ
สมานฉันท์ มาใช้ในการนําเสนอ สัดส่วนของชิ้นงานที่ทําเอง
กับงานของคนอื่นและนํามาโพส(ใช้สัดส่วนของการเผยแพร่
70%)

ปรองดอง และสมานฉันท์

-ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้าง
ความปรองดอง และสมานฉันท์

-ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้าง
ความปรองดอง และสมานฉันท์
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แผนการดําเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
จํานวน 2 วัน
กิจกรรม

ชั่วโมง

กิจกรรม 3 (เช้า)
เกมและ
แนะนํา
facebook

วัตถุประสงค์
- เพื่อละลายพฤติกรรมและ
สร้างความบันเทิง โดย
สอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับความ
สามัคคีและการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ลง
ไป

การ
3(บ่าย) - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับ
บรรยาย
ทัศนคติ และสร้างจิตสํานึก
และรับชม
สื่อและ
แลกเปลี่ย
น
ข้อคิดเห็น
ระหว่าง
วิทยากร
กับนักเรียน

วิธีการ

จิตพิสัย

-การสร้างความสัมพันธ์เพื่อละลาย - สร้างความเข้าใจ
- ปรับทัศนคติ
พฤติกรรม
-การสร้างและสนับสนุนเครือข่าย - สร้างประสบการณ์
เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา

- สร้างความเข้าใจ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
- การเสริมสร้างความสมานฉันท์ - ปรับทัศนคติ
-การสร้างโอกาสในการเข้าถึง การ - สร้างจิตสํานึก
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
-การสร้างความยืดหยุ่นในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ว่าใครสามารถเป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยได้(ไม่จํากัดสถานทีไ่ ม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน และอื่นๆ)
-การแก้ปัญหาด้วยความโปร่งใส
การแก้ปัญหาต้องเปิดเผย ซื่อสัตย์
ซึ่งต้องมีผู้ไกล่เกลี่ยในลําดับต่อกัน
เข้ามาร่วมกระบวนการ

องค์ความรู้
- การสร้างความสัมพันธ์
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์
- ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความ
ขัดแย้ง

การวัดผล

- แบบสอบถามสร้าง
ความเข้าใจ ทัศนคติ
และประสบการณ์
- การสังเกตการณ์
เกี่ยวกับความเข้าใจ
ทัศนคติ
ประสบการณ์ และ
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ จิตสํานึก
สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์
- ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความ
ขัดแย้ง
- สามารถวิเคราะห์สาเหตุของความ
ขัดแย้งและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เพื่อสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้
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กิจกรรม

ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
บทบาท
สมมุติกรณี
ความ
ขัดแย้ง
ต่างๆ โดย
นักเรียน
จะต้องสวม
บทบาท
เป็นทั้ง
คู่กรณีและ
ผู้รับหน้าที่
เจรจาไกล่
เกลี่ย โดย
ให้ใช้
ความรู้จาก
ที่ได้เรียนรู้
มาในเรื่อง
การจัดการ
กับปัญหา
ความ
ขัดแย้ง

- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
3
(กิจกร และสร้างประสบการณ์จริง
ให้กับนักเรียน
รม
กลางคื
น)

วิธีการ
- การรู้จักกับปัญหา
-การสร้างการยุติปัญหา
- การสร้างความรับผิดชอบ
- ทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหา
- สร้างการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

จิตพิสัย
- สร้างความเข้าใจ
- สร้างประสบการณ์

องค์ความรู้

การวัดผล

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ การสังเกตการณ์
สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ เกี่ยวกับความเข้าใจ
- ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความ และ ประสบการณ์
ขัดแย้ งสามารถนํ าความรู้ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
- สามารถวิเคราะห์สาเหตุของความ
ขัดแย้งและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เพื่อสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้
- ส าม ารถ นํ าค วาม รู้ ที่ ได้ รั บ ม า
สั ง เคราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
วิธีการต่างๆ ได้
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กิจกรรม

ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

และเปิด
โอกาสให้มี
การเสนอ
ความ
คิดเห็น
หลังจาก
จบ
กิจกรรม
กิจกรรม 3(เช้า) - เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์
ในเยาวชน
กลุ่มเวิร์คช
อป
ออกแบบ
สื่อ

วิธีการ

จิตพิสัย

-การสร้างและสนับสนุนเครือข่าย 1. สร้างความเข้าใจ
-การสร้างความสัมพันธ์
2. ปรับทัศนคติ
-สร้างการแก้ไขปัญหาอย่าง
3. สร้างประสบการณ์
สร้างสรรค์
-การสร้างการยุติปัญหา
-ทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหา
โดยให้เด็กเรียนรู้ทั้ง 3 กิจกรรม
และนําความรูท้ ี่ได้มาออกแบบเพื่อ
เป็นสื่อในการที่จะเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ และถ่ายทอดได้

องค์ความรู้

-ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์
- ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความ
ขัดแย้ง
- ส าม ารถ นํ าค วาม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
- สามารถวิเคราะห์สาเหตุของความ
ขัดแย้งและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เพื่อสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้
- ส าม ารถ นํ าค วาม รู้ ที่ ได้ รั บ ม า
สั ง เคราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
วิธีการต่างๆ ได้

การวัดผล

การสังเกตการณ์
เกี่ยวกับความเข้าใจ
ทัศนคติ
ประสบการณ์
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กิจกรรม

ชั่วโมง

อภิปราย
สรุปผล

3
(บ่าย)

วัตถุประสงค์

วิธีการ

จิตพิสัย

- จัดกลุม่ เพื่ออภิปรายสรุปผล -สรุปผลความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ - สร้างความเข้าใจ
- ปรับทัศนคติ
ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและ และประสบการณ์
- สร้างประสบการณ์
ประสบการณ์ ที่ได้รับจาก
กิจกรรมในครัง้ นี้

องค์ความรู้

การวัดผล

ผลของการอภิปราย
- สามารถประเมินผลของการ
กลุ่ม
ปรองดองและความสมานฉันท์ได้
โดยถ่ายทอดความคิด ทัศนคติและ
ประสบการณ์ ที่ได้รับจากกิจกรรมใน
ครั้งนี้
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6

ข้อเสนอแนะ
แนวทางและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
1. เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเยาวชน การสื่อสารนั้นมีความสําคัญยิ่งในการช่วยทําให้
เยาวชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและอาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมช่วย
แก้ไข อย่างไรก็ดีควรเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับเยาวชนด้วย โดยการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารและ
รูปแบบทางการสื่อสารที่เยาวชนในปัจจุบันให้ความสนใจ เช่น สื่อเครือข่ายทางสังคมอย่างเฟสบุ๊ค หรือวิดีโอ
คลิปสั้นๆที่มีเนื้อหากินใจ เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งสามารถแชร์ผ่านสื่อดังกล่าวได้ ซึ่งการสื่อสารหากสามารถทําให้
เยาวชนหั น มาให้ ค วามสนใจได้ ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม อนึ่ ง กิ จ กรรมก็ เป็ น สื่ อ ที่ มี
ความสําคัญ เป็นอย่างมากในการปลูกฝังทัศนคติ การกระตุ้นและปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะให้กับเยาวชน
เนื่องจากเป็นสื่อที่เยาวชนได้มี “ส่วนร่วม” ในการลงมือปฏิบัติจริงๆ ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วย
ตนเอง
2. เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการสื่ อ สารกั บ เยาวชน ต้ อ งเป็ น เนื้ อ หาที่ เยาวชนสามารถเข้ าใจได้ ง่า ย ไม่ ย าก
จนเกินไป เป็นข้อมูลที่เป็นการสรุปความรู้ หรือยกตัวอย่างที่ชัดเจน
3.การสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อความสมานฉันท์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทํากิจกรรม เป็นการ
ช่ วยรัก ษาความสั ม พั น ธ์ที่ ดี ระหว่างเยาวชนที่ เคยได้ เข้ าร่วมกิ จ กรรมด้ ว ยกั น ให้ ส ามารถมี ช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและร่วมกันทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นช่องทางในการให้ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ
กับเยาวชนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทําให้สามารถขยายผลการสื่อสารกับเยาวชนได้ในวงกว้างมากขึ้น
จากการแนะนําปากต่อปากและการแชร์ข่าวสารข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมซึ่งเป็นสื่อที่เยาวชนให้ความสนใจ
และสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ดี การสร้างเครือข่ายเยาวชนยังมีประโยชน์ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างกัน หากสมาชิกในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน โดยมีความหลากหลายและมีลักษณะของ
การผลัดเปลี่ยนกันเป็นทั้ง “ผู้รับสาร” และ “ผู้ส่งสาร” จะทําให้การสื่อสารมีความหลากหลาย มากกว่าการที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ส่งสารหรือผู้รับสารที่ตายตัว
4. สร้างผู้ นําเยาวชนขึ้น มาทํ าหน้ าที่ เป็ น “สื่ อบุ ค คล” ในการชั กชวนให้ เยาวชนคนอื่น มาเข้าร่วม
กิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพราะปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าเป็น
แนวร่วมทางความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น การชักชวนจากเพื่อนหรือผู้นําทางความคิดที่มีวัยใกล้เคียงกันนั้น
นับว่ามีบทบาทสําคัญมาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงและเข้าใจเยาวชนด้วยกันได้ดีกว่า มีแนวโน้มที่เยาวชนจะให้
ความไว้วางใจได้มากกว่า โดยกิจกรรมและวิธีการสื่อสารที่สร้างขึ้นควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความ
เป็นผู้นําให้แก่เยาวชนด้วย เพื่อให้เยาวชนที่มาเข้าร่วมกลับไปเป็นผู้นําทางความคิดที่สามารถนําแนวคิดได้รับ
ฟังไปเผยแพร่กับเยาวชนคนอื่นๆต่อไป รวมทั้งโน้มน้าวให้คนอื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น โดยลักษณะของ
ผู้ นํ าทางความคิ ด นั้ น ควรมี คุ ณ สมบั ติ ดั งต่ อ ไปนี้ คื อ ได้ รับ การยอมรับ จากสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม การพู ด จา
น่ าเชื่ อ ถื อ กล้ าตั ด สิ น ใจ ได้ รั บ ความศรัท ธาจากสมาชิ ก ภายในกลุ่ ม มี ค วามเป็ น ผู้ ใหญ่ มี ก ารวางตั วและ
แสดงออกที่เหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม ประสานงานเก่ง มีความเป็นกันเอง มีความ
เป็นผู้นํา ได้รับความไว้วางใจ และมีเหตุผล เป็นต้น
5. นําเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสื่อที่จะนําไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ
การให้เข้ามาเสนอความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมในการผลิต เพื่อให้เยาวชนมีความรู้สึกร่วมว่าสื่อที่ผลิตขึ้นนั้น
เป็นสื่อโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขาอย่างแท้จริง รวมทั้งเสมือนเป็นการเปิดเวทีที่ให้โอกาสให้ได้รับฟังความ
คิดเห็นและมุมมองที่มาจากเยาวชน ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพที่มี อีกทั้งยังทําให้
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เยาวชนเกิดสํานึก “ความเป็นเจ้าของ” ต่อสื่อและกิจกรรม รวมไปถึงต่อเครือข่ายที่ตนเองมีส่วนร่วมสร้าง
ขึ้นมา พวกเขาจะเกิดความหวงแหน และอยากมีส่วนช่วยเหลือในการผลักดันให้สิ่งเหล่านี้ให้แพร่กระจายไปใน
วงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่แนวคิดไปสู่คนอื่นๆให้มีคนมาเข้าร่วมมากขึ้น เพื่อให้สิ่งที่ตนร่วมสร้างขึ้นมานี้
ดํารงอยู่ต่อไปได้
6. สร้างโอกาสในการให้เยาวชนได้เข้ามาแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้าง
กิจกรรมที่มีความท้าทายความสามารถ มีความแปลกใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อน และเน้นในเรื่องของ “ความสนุก”
เพื่อดึงดูดให้เยาวชนอยากเข้ามาเข้าร่วม
7. ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า ความเข้ า ใจและสร้ า งจุ ด ยื น ร่ ว มกั น ในเรื่ อ งของนิ ย ามและการให้
ความหมายต่างๆ เช่นเรื่องของความขัดแย้ง วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ความสมานฉันท์
และการปรองดอง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจและมีจุดยืนตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะทํ าให้การทํา
กิจกรรมร่วมกันในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นและไปในทิศทางเดียวกัน
8. สร้างช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยความหลากหลายเป็นปัจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมของเยาวชน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถ “เลือก”
เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจและความสะดวกของตนเอง ซึ่งจะทําให้เยาวชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
มากกว่าการเข้าร่วมโดยถูกบังคับ
9.เลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกิจวัตรของเยาวชน โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรม โดยควรจะเลือก
เวลาที่ไม่รบกวนกับการเรียนและไม่ควรใช้เวลานานจนเกินไปหรือจัดบ่อยเกินไป และควรจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกไว้บริการแก่เยาวชนให้ครบถ้วนโดยไม่เป็นการรบกวนทั้งเวลาและทุนทรัพย์ของเยาวชน เนื่องจาก
เยาวชนยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง สําหรับสื่อออนไลน์อาจมีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากเป็นสื่อที่เยาวชน
สามารถเลือกช่วงเวลาที่จะเข้าไปใช้ได้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเยาวชนในสังคมไทย
ปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในกลุ่มผู้เรียนดูเหมือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะการทะเลาะวิวาทและการยกพวกตีกัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการสํารวจ “วัยรุ่นไทยกับ
การใช้ความรุนแรง” ที่สํานักวิจัยเอเบคโพลร่วมกับกรมสุขภาพจิตพบว่า วัยรุ่นไทยมีแนวโน้มใช้ความรุนแรง
มากขึ้น
สาเหตุของการใช้ความรุนแรงอาจมาจากหลายปัจจัย อาทิ สภาพแวดล้อมที่ยั่วยุเด็ก สภาพการเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ แรงกระตุ้นจากกลุ่มเพื่อน ค่านิยมการเป็นศัตรูกับคนต่างพวก การเรียกร้องความสนใจ ตลอดจน
การซึ ม ซั บ ความรุ น แรงจากสื่ อ ต่ า ง ๆ และของเล่ น หรื อ เกมที่ สื่ อ ถึ ง ความรุ น แรง เช่ น ปื น อาวุ ธ เกมส์
คอมพิวเตอร์ ละคร เป็นต้น
การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงจึงควรใช้วิธีการที่หลากหลายและดําเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุนแรงในหมู่เยาวชนไว้ดังนี้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2558)
1. ครอบครัว - พ่อแม่หรือคนในครอบครัวนับว่ามีบทบาทสําคัญ ในการลดแรงกระตุ้นพฤติกรรม
ก้าวร้าวและความรุนแรงในเด็ก โดยการขัดเกลาพฤติกรรมลูกตั้งแต่ปฐมวัย เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
ให้เวลากับเด็กอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยปละละเลยลูกในการรับสื่อหรือการคบเพื่อน และเอาใจใส่ในเรื่องต่าง ๆ
เมื่อพบว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว พ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรเรียกมาพูดคุย สื่อสารกับลูกด้วยความรัก และ
พูดคุยด้วยเหตุผลเป็นหลักว่า สิ่งใดทําได้ ทําไม่ได้ เพราะเหตุใด
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2. ชุมชน - การยับยั้งปัญ หาต่าง ๆ ในเด็กวัยรุ่นนั้น ไม่สามารถกระทําได้โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียง
ลําพัง ด้วยเหตุนี้ชุมชน เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรมีส่วนแก้ไขป้องกันการใช้ความรุนแรง เช่น ครูควรสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อช่วยสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหูเป็นตาเพื่อ
ป้องกันปัญหาความรุนแรง
3. รัฐบาล - รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทที่สําคัญคือ การผลักดันสนับสนุนให้โครงการ
แก้ไขป้องกันการใช้ความรุนแรงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้สื่อ ดารา-นักร้องนําเสนอเนื้อหาและ
ผลงานที่สร้างสรรค์ และทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การจัดเรตติ้งสื่อ สนับสนุนและให้รางวัลสื่อที่นําเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจและส่งเสริมคุณธรรม อย่างไรก็ตาม การดําเนินการข้างต้นไม่ควรทําเพียงเพื่อการเร่งหาทาง
ออกแบบชั่วครู่ชั่วยามในเวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น แต่จากนั้นกลับเงียบหายไปเหมือนไฟไหม้ฟางอย่าง
ที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งจะไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงในเด็กได้ในระยะยาวอย่าง
แท้จริง
4. สถานศึกษา - ผู้บริหารการศึกษาควรกําหนดเป็นเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนจัดทําโครงการเพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขและป้องกันอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น และพัฒนาครูให้เป็น
แบบอย่างและสามารถแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้น จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า
ศักยภาพของตัวเอง โดยสอดแทรกค่านิยมรู้แพ้รู้ชนะ และการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
5. หลักสูตรการสอน - หลักสูตรควรได้รับการปรับให้มีความยืดหยุ่น ไม่มุ่งเน้นพัฒนาแต่ด้านวิชาการ
ที่มุ่งให้เด็กเรียนเพื่อสอบแข่งขันเท่านั้น แต่ควรสอนให้เด็กเป็นคนดี สามารถใช้หลักเหตุผลในเชิงคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างร่วมสมัย เพื่อลดปัญหาเด็กเก่งแต่ขาดคุณธรรม รวมทั้งเสนอแนะให้มีการสอดแทรกแนวคิด
และวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการความขัดแย้งให้แก่เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการสอดแทรกลงไปในบทเรียนหรือ
ในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนอื่นๆ ตัวอย่างเช่นในประเทศแคนาดา สังคมแคนาดานั้นให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการในการจัดการความขัดแย้ง เพื่อให้สามารถรับมือ
กับปัญหาความขัดแย้งในชีวิตจริงและแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ในบางโรงเรียนมีการริเริ่มโครงการ Mentor ขึ้น
โดยจะมีอาสาสมัครซึ่งอาจเป็นนักเรียนด้วยกัน หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยมารับหน้าที่เป็น Mentor หรือพี่
เลี้ยงผู้ดูแล ในการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับปัญ หาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างกลุ่มนักเรียนด้วยกัน รวมทั้งทําหน้าที่ช่วยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกที่จะคิดวิเคราะห์ และหาวิธีการในการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริง แทนที่
จะให้ผู้ใหญ่ เป็นฝ่ายตัดสินใจและหาทางแก้ปัญ หาให้ ซึ่งในบางกรณี เด็กอาจไม่ได้เห็นด้วยตามนั้น แต่ต้อง
ปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้ใหญ่กําหนดให้เนื่องจากไม่สามารถขัดคําสั่งผู้ใหญ่ได้ ซึ่งอาจก่อเกิดเป็นความไม่พอใจ และ
ในที่สุดปัญ หาก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ในทางกลับกัน การที่เด็กได้แก้ปัญ หาด้วยตัวเองนั้น เด็กจะ
สามารถเลือกวิธีการที่ตนพอใจหรือยอมรับได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการฝึกฝนทักษะและวิชาชีพไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างความสมานฉันท์ใน
ลักษณะพหุสังคม
2. การศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบโมเดลรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน
ในสังคมไทย โดยการใช้สื่อรูปแบบต่างๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อปลูกฝังแนวคิดและปรับทัศนคติ
เกี่ย วการความสมานฉั น ท์ แ ละการไม่ ใช้ ค วามรุน แรง วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ หาว่ารูป แบบการสื่ อสารแบบใดที่
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สามารถจะเข้าถึงความสนใจของเยาวชน รวมทั้งสามารถสร้างความประทับใจและผลกระทบในความรู้สึกของ
เยาวชนเหล่านั้นได้มากที่สุด จนกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทัศคติและพฤติกรรมในที่สุด
3. การศึกษาเก็บข้อมูลตัวอย่างรูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ปลูกฝังความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่เยาวชน รวมทั้งรูปแบบวิธีการในการรณรงค์ที่มีกลุ่มเป้าหมาย
คือเยาวชนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงและใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี เพื่อศึกษาหา
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับเยาวชน
4. หลังจากที่ ได้ผลของรูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ได้ผลการวิจัยว่า เยาวชนมีการรับรู้สื่อในทิศทางเดียวกัน ผู้ที่จะนําผลการวิจัยนี้ไปศึกษา
ต่อ ควรนําข้อมูลไปศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบการสื่อสารกับเยาวชนในระดับสากล รวมทั้งขอความเห็นจาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ก่อนที่จะนําไปใช้กับเยาวชนต่อไป
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15. ณัฐวุฒิ สิงห์แก้ว
16. สุภัตรา สีหกุล
17. สุธิดา สุวนันท์
18. เจนจิรา อุ่นเจริญ
19. นางสาวธัญญานันท์ ศรีมะโน
20. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วขาว

178

ภาคผนวก

179

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสือ่ สารเพื่อการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
คําชี้แจง
แบบประเมิ น นี้ ใ ช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
โดยขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงให้กรอกข้อความและ
เขียนเครื่องหมาย ลงในแต่ละช่องของระดับการประเมิน
หมายเหตุ ความสมานฉันท์ คือ ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ ………………….. ปี
3. การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ .........................
4.โรงเรียน.................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
1. สื่อทีใ่ ช้ในปัจจุบัน
1. ________ สื่อวิทยุ
2. ________ สื่อโทรทัศน์
3. ________ สื่อสิ่งพิมพ์
4. ________ สื่อใหม่
5. อื่นๆโปรดระบุ__________________________
2. หากพบเจอความขัดแย้งในสื่อที่ท่านเปิดรับ ท่านจัดการกับสถานการณ์อย่างไร
 ไม่สนใจ
 แจ้งผู้ใหญ่
 กดรีพอร์ท
 ประจาน
 เข้าร่วมความขัดแย้ง
 อื่นๆโปรดระบุ__________________________
3. หากท่านพบความขัดแย้งในสถานการณ์จริงท่านจัดการกับปัญหาอย่างไร
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 เข้าร่วม
 แจ้งผู้ใหญ่
 เข้าไปเจรจา
 เข้าไปแยกคู่ขัดแย้ง
 อื่นๆโปรดระบุ__________________________
4. ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากจัดการกับสถานการณ์นั้น ๆ
 เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง
 เกิดความสมานฉันท์
 มีการเจรจาปรองดอง
 อื่น ๆ .................................................................................................
ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านสื่อต่างๆ ในรอบ 1 เดือนที่ผา่ นมา
(โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่กาํ หนดตามความจริง)
ประเด็น

1.ด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก
- ท่านได้รับรู้ว่า หากมีความขัดแย้งคู่กรณีสองฝ่ายเจรจา
ต่อรองเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาทกันเอง
- ท่านได้รับรู้ว่า หากมีความขัดแย้งคู่กรณีสองฝ่ายสามารถ
เจรจาต่อรองโดยมีบุคคลทีส่ ามเข้ามาเป็นตัวกลางในการ
ดําเนินการและให้คําแนะนําได้
- ท่านได้รับรู้ว่า หากมีความขัดแย้งคู่กรณีสองฝ่ายสามารถ
ตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเข้ามาทําหน้าที่ในการพิจารณาชี้
ขาดข้อพิพาท โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีมีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิธีการพิจารณาคดีร่วมกัน
2.ด้านยุตธิ รรมชุมชน
- ท่านได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ความสงบสุขของชุมชน
- ท่านได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขความขัดแย้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุข
ของชุมชน
- ท่านได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์

สื่อ
วิทยุ

สื่อที่ได้รับ
สื่อ
สื่อ
สื่อใหม่ ไม่เคย
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์
ได้รับ
รู้
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- ท่านได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เยียวยาเหยื่อที่เกิดจากความรุนแรง
- ท่านได้รับรู้ว่า ชุมชนสามารถให้โอกาสผูก้ ระทําความผิด
กลับตัวกลับใจและกลับเข้าสูช่ ุมชนได้
3. ด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- ท่านได้รับรู้ว่า ผู้เสียหายและสังคมมีสิทธิที่จะได้รับการ
ชดเชยจากผู้กระทําความผิด
- ท่านได้รับรู้ว่า สามารถมีการประชุมกลุ่มเหยื่อ ผู้กระทํา
และครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง เพือ่
หาทางออกได้
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการมุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้สูญเสีย
โดยให้ผู้กระทําความผิดชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายโดยตรงด้วย
ความสมัครใจ
4. ด้านการสร้างสันติวัฒนธรรม
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันด้วยความเมตตา
กรุณา
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยปราศจากความ
รุนแรงแล้วนําไปสู่ชีวิตที่สงบสุข
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันด้วยความเท่าเทียม
และยอมรับทางเพศสภาพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
- ท่านได้รับรู้ว่า เรามีอิสระ/เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นต่อสาธารณะ
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรดํารงชีวิตร่วมกันโดยการ
เปลี่ยนแปลงความรุนแรงมาเป็นความสงบสุขด้วยสันติวิธี
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
ปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรม
- ท่านได้รับรู้ว่า เราควรมีทศั นคติและมาตรฐานร่วมกันใน
เรื่องของความยุติธรรม
5. ด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

สื่อ
วิทยุ

สื่อที่ได้รับ
สื่อ
สื่อ
สื่อใหม่ ไม่เคย
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์
ได้รับ
รู้
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สื่อ
วิทยุ

สื่อที่ได้รับ
สื่อ
สื่อ
สื่อใหม่ ไม่เคย
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์
ได้รับ
รู้

- ท่านได้รับรู้ว่า มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดใน
คดีต่างๆ
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการนิรโทษกรรม/การอภัยโทษ ให้กับ
ผู้กระทําความผิด
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการค้นหาความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งที่
ผ่านมา
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงด้านจิตใจ ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการระลึกถึงผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยอีก
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการปฏิรูปสถาบัน/หน่วยงาน ที่มีส่วน
รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ตํารวจ
สื่อมวลชน กระบวนการยุติธรรมฯลฯ เพื่อป้องกันความ
รุนแรงกลับมาอีกครั้ง
6. ด้านอื่นๆ
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อมีความขัดแย้ง
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการกําหนดผู้มีอํานาจในการเจรจาเมื่อมี
ความขัดแย้ง
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
- ท่านได้รับรู้ว่า มีการทํากรอบกติการ่วมกันและให้สังคม
ช่วยกํากับดูแลการชุมนุมโดยสันติวิธี
ตอนที่ 3 ความต้องการเนื้อหา ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับความสมานฉันท์
1. หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ท่านต้องการข้อมูลจากสื่อใดมากที่สุด
________ สื่อใหม่
________ สื่อกิจกรรม
________ สื่อโทรทัศน์
________ สื่อวิทยุ
________ สื่อสิ่งพิมพ์
________ สื่ออื่นๆ
2. หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านด้านยุติธรรมชุมชน ท่านต้องการ
ข้อมูลจากสื่อใดมากที่สุด
________ สื่อใหม่
________ สื่อกิจกรรม
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________ สื่อโทรทัศน์
________ สื่อสิ่งพิมพ์

________ สื่อวิทยุ
________ สื่ออื่นๆ

3. หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ท่าน
ต้องการข้อมูลจากสื่อใดมากที่สุด
________ สื่อใหม่
________ สื่อกิจกรรม
________ สื่อโทรทัศน์
________ สื่อวิทยุ
________ สื่อสิ่งพิมพ์
________ สื่ออื่นๆ
4. หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านการสร้างสันติวัฒนธรรม ท่าน
ต้องการข้อมูลจากสื่อใดมากที่สุด
________ สื่อใหม่
________ สื่อกิจกรรม
________ สื่อโทรทัศน์
________ สื่อวิทยุ
________ สื่อสิ่งพิมพ์
________ สื่ออื่นๆ
5. หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
ท่านต้องการข้อมูลจากสื่อใดมากที่สุด
________ สื่อใหม่
________ สื่อกิจกรรม
________ สื่อโทรทัศน์
________ สื่อวิทยุ
________ สื่อสิ่งพิมพ์
________ สื่ออื่นๆ
6. หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านอื่นๆ ท่านต้องการข้อมูลจากสื่อใด
มากที่สุด
________ สื่อใหม่
________ สื่อกิจกรรม
________ สื่อโทรทัศน์
________ สื่อวิทยุ
________ สื่อสิ่งพิมพ์
________ สื่ออื่นๆ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อด้านสมานฉันท์
ด้านเนื้อหา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้านรูปแบบ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ประเภทของสือ่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้านการนําเสนอ
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้านอื่นๆ
.............................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ทา่ นได้กรุณาสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถาม
แนวคําถามในอภิปรายกลุ่ม
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทย มีประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งชุดคําถามออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้ านการรับรู้เรื่องความสมานฉั น ท์ และความขัดแย้ง ด้ านการใช้สื่อและประเภทของสื่อ และรูป แบบการ
นําเสนอด้านความสมานฉันท์ที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านการรับรู้เรื่องความสมานฉันท์และความขัดแย้ง
1.1 ความสมานฉันท์คืออะไร
1.2 การรับรู้ด้านความสมานฉันท์ผ่านสื่อ
1.3 ประเด็นด้านความขัดแย้ง
1.4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
1.5 บทบาทในการแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์
2. การใช้สื่อและประเภทของสื่อ
2.1 สื่อที่เยาวชนให้ความสนใจ
2.2 การเลือกรับข้อมูลผ่านสื่อที่เยาวชนให้ความสนใจ
2.3 การส่งต่อและการเผยแพร่ขอ้ มูลของเยาวชน
3. รูปแบบการนําเสนอด้านความสมานฉันท์ที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน
3.1 สื่อและรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนําเสนอด้านความสมานฉันท์
3.2 เนื้อหาในการนําเสนอสําหรับเยาวชน
3.3 กิจกรรม
3.4 หลักสูตรและตําราเรียน
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แนวคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทย มีการแบ่งประเด็นคําถามดังต่อไปนี้
6. สื่อชนิดใดที่เข้าถึงเยาวชนได้ดีที่สุด อย่างไร
1.5 สื่อออนไลน์
1.6 โทรทัศน์
1.7 สื่อสิ่งพิมพ์
1.8 วิทยุ
7. การนําเสนอเนื้อหาด้านความสมานฉันท์ควรมีลักษณ์อย่างไร
8. รูปแบบในการนําเสนอควรมีลักษณะอย่างไร
5.2 หนังสั้น (Short Film)
5.3 แอนิเมชั่น (Animation) และอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
5.4 เฟสบุ๊ค(Facebook)
5.5 เว็บไซต์ (Website)
5.6 โฆษณา (Advertising)
9. กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านความสมานฉันท์
10. หลักสูตรและตําราเรียน

