


พระราชดำรัส 
 

  

“...ความยุติธรรมนี่ ก็หมายความว่าการยุติในธรรม 

คือตัดสินว่าอะไรเป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม ซึ่งจะดูง่าย  

แต่ความจริงไม่ง่าย เพราะว่าแต่ละคนมีความคิดของตัว  

ถ้าใครนึกคิดในทางของตัว ก็นึกว่าของตัวเป็นยุติธรรม  

ความจริงยุติธรรมมีอย่างหนึ่งอย่างเดียว คือความเป็นยุติธรรม  

ซึ่งก็น่าจะง่ายแต่แท้จริงไม่ง่าย เพราะแต่ละคนนึกถึงความยุติธรรมแก่ตัว  

แท้จริงความยุติธรรมนี้มีอันหนึ่งอันเดียว  

แต่ความต้องการของแต่ละคนมีหลายอย่าง…” 

 
 

ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ 



ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม 

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได 
 
 

ขาพระพุทธเจา เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

พนักงาน และลูกจาง สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม 



สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
มีเครื่องหมายราชการ หรือตราสัญลักษณ ประกอบดวย  

 “ตราดุลพาห” มีลักษณะเปนรูปดุลขัดอยูที่ดามพระขรรค ตั้งอยูบนพานกลีบบัวสองชั้น มีฐาน 

สิงหรอง มีลายกนกลอม แปลความตามศัพทวา เครื่องมือสำหรับชั่งหรือวัด ใหเกิดความเที่ยงธรรม ไดแก 

ตราชู เครื่องชั่ง ใหรูหนักเบา แปลความตามนัย หมายถึง ความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรม  

ใหสถิตเสถียร สม่ำเสมอ ไมเอนเอียงไปขางฝายใดดวยอคติ  

 “ธงชาติประสาน” มีลักษณะเปนรูปคลายประชาชน ๔ คน หันหนาเขาหากัน ประสานมือ  

แปลความตามนัย หมายถึง ประชาชนไทยรวมกันประสานพลังแสดงออกถึงความสามัคคีและความ

สมานฉันทของคนในชาติ  

 ตราสัญลักษณสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ จึงมีความหมาย  

ตามนัย หมายถึง ประชาชนไทยรวมกันประสานพลังแสดงออกถึงความสามัคคีและความสมานฉันทของ

คนในชาติ ภายใตความยุติธรรม เพื่อผดุงไวซึ่งความยุติธรรมใหสถิตเสถียร และเกิดความเที่ยงธรรม 

๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



คำนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปน

หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในงานธุรการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ และงานเลขานุการของ 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ติดตามสถานการณ ศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวของกับงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตลอดจนประสานงานกับองคกร

และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 จากการดำเนินการดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ จึงไดมี 

ผลงานโครงการตาง ๆ เปนจำนวนมาก อันควรนำเผยแพรสูหนวยงานของรัฐ ตลอดจนผูที่สนใจไดศึกษา 

คนควา องคความรูดานการเสริมสรางความสมานฉันท จึงไดรวบรวมรายงานประจำปฉบับนี้ขึ้น หวังเปน

อยางยิ่งวารายงานประจำปสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานตาง ๆ และผูที่สนใจ 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หน�า 
 

 สารเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 สารผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
 

สวนที่ ๑  นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของสำนักงานฯ  

 คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี 

 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 ยุทธศาสตรกระทรวงกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตรประเทศ 

 และแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

สวนที่ ๒  ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ  

 ความเปนมาคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 องคประกอบคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 อำนาจหนาที่คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
 

สวนที่ ๓  ขอมูลเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ  

 ความเปนมาสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 อำนาจหนาที่สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการ 

 เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 โครงสรางการปฏิบัติงาน 

 งบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

สวนที่ ๔  ผลการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 แผนงานที่ ๑  งานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

  ๑.๑  โครงการสัมมนาทางวิชาการดานการขจัดความขัดแยง 

   สูการเสริมสรางความสมานฉันท 

  ๑.๒  โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

สารบัญ 

๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หน�า 
 

 แผนงานที่ ๒  งานวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานวิชาการ 

  ๒.๑ การวิจัยเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทในระดับเยาวชน 

 แผนงานที่ ๓  งานประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู 

  ๓.๑  โครงการจัดทำรายงานประจำปสำนักงานคณะกรรมการเสริมสราง 

         ความสมานฉันทแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 แผนงานที่ ๔  งานเสริมสรางความสมานฉันทดวยการมีสวนรวมของประชาชน 

  ๔.๑  โครงการมหกรรมเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

  ๔.๒  โครงการสื่อสรรคสรางสังคมสมานฉันท 

 แผนงานที่ ๕  งานบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสราง 

  ความสมานฉันทแหงชาติ 

  ๕.๑  โครงการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสราง 

   ความสมานฉันทแหงชาติ 
 

ภาคผนวก 

สารบัญ 

๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สารเลขาธกิารคณะกรรมการเสรมิสราง 

ความสมานฉนัทแหงชาตแิละผูชวยเลขาธกิาร 

คณะกรรมการเสรมิสรางความสมานฉนัทแหงชาติ 

๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมในหนวยงานของรัฐเปนเรื่อง

สำคัญมากอยางยิ่งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงยุติธรรม โดย 

พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ไดมีนโยบายตอเนื่องในการนำ “ยุติธรรมสูหมูบาน นำบริการรัฐสูประชาชน” โดยใหสำนักงาน

ยุติธรรมจังหวัดและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำรองที่มีการกระจายตัวทั่วประเทศทุกจังหวัดใหมีการ 

ดำเนินงานในทุกตำบลทั่วประเทศ โดยมีภารกิจที่สำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการลดความ

ขัดแยงในพื้นที่และชุมชน ซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการลดความขัดแยงในพื้นที่ชุมชนในเชิง

ประจักษประการหนึ่งคือการสรางความรูความเขาใจในกระบวนการยุติธรรมโดยการสรางความเปนธรรมให

เกิดขึ้นในสังคมโดยการลดหรือขจัดความขัดแยงในสังคมโดยสันติวัฒนธรรม อันเปนพื้นฐานที่จะทำให

ประชาชนเกิดความเทาเทียมกันในสังคมไดทำใหคุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะไดรับการพัฒนาทางดาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในทางที่ดีขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการเนน

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและเปนการลดปริมาณคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

 ในปที่ผานมาทางสำนักงานไดเนนการสรางองคความรูดานการเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม

เพื่อจะมาเปนกรอบแนวคิดในองคความรูดานการเสริมสรางความสมานฉันท และในปนี้สำนักงานฯ ไดนำ

กรอบแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนโมเดลหรือชุดแนวคิดทางการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่

สามารถสื่อสารระหวางกลุมตาง ๆ ไดอยางเขาใจภายใตหลักการเสริมสรางความสมานฉันทอันจะเปน

คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

สารเลขาธกิาร 

พันตำรวจโท พงษ�ธร  ธัญญสิริ 
ผู�ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



พื้นฐานและสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการของการเสริมสรางความสมานฉันทในรูปแบบการสื่อสาร

อยางงาย เพื่อสามารถที่จะนำไปใชไดอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับพื้นที่ ชุมชนและสังคมที่เด็กและ

เยาวชนอยู เพื่อที่จะไดลดปญหาความขัดแยงและเสริมสรางความสมานฉันทในสังคมอยางตรงประเด็น

อันเปนการลดขอขัดแยงที่อันจะเกิดขึ้นในอนาคตไดและในปถัดไปจะนำโมเดลหรือชุดแนวคิดทางการสื่อสาร

กระจายตัวไปทั่วประเทศเพื่อใหเด็กและเยาวชนสามารถเขาใจในหลักการของการเสริมสรางความสมานฉันท

และนำไปใชในพื้นที่อยางทั่วถึงและเทาเทียมกันในทุกกลุม โดยทายที่สุดจะนำผลการดำเนินการและชุด

แนวคิดทางการสื่อสารดานการเสริมสรางความสมานฉันทบรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่เปน

วิชาพื้นฐานทางดานกฎหมายและสังคมตอไป อยางไรก็ตาม ในปนี้ ทางสำนักงานฯ ไดมุงเนนดำเนินกิจกรรม

ทางวิชาการและงานวิจัยมาจัดทำอยางเปนรูปธรรมเพื่อตองการการกระจายองคความรูยุติธรรมชุมชน 

และการเสริมสรางความสมานฉันท ผานชองทางศูนยยุติธรรมชุมชนและทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

ทั่วประเทศใหเปนสื่อกลางในการสงผานขอมูลใหมีความเขาใจในหลักการดานการเสริมสรางความสมานฉันท

ในสังคมตอไป 

สารเลขาธกิาร คณะกรรมการเสรมิสรา้ง 
 ความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

๑๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผานมา นับเปนอีกหนึ่งรอบปที่สำนักงานคณะกรรมการ 

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ไดริเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการตาง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการ

เสริมสรางความสมานฉันท ซึ่งถือเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่พยายามขับเคลื่อนกันมาอยางตอเนื่อง 

ตลอดระยะเวลาทศวรรษที่ผานมา สำนักงานฯ ไดมีความพยายามที่จะดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร 

การเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบประกอบ

เปนแนวทางสำคัญในการนำแผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมถึงมุงเนนความสำคัญไปที่

เยาวชน ซึ่งเปนกลุมคนที่จะกาวขึ้นมาขับเคลื่อนและผลักดันประเทศชาติตอไปในอนาคต โดยการจัดทำวิจัย

การสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทของเยาวชนในสังคมไทย และมีการนำผลการวิจัยไปสูการ

ปฏิบัติจริงกับกลุมเยาวชนกลุมตัวอยางและขยายผลการดำเนินกิจกรรมเปนรูปแบบหลักสูตรสำหรับเยาวชน

ในพื้นที่ตาง ๆ ตอไป รวมถึงการดำเนินโครงการสื่อสรรคสรางสังคมสมานฉันท ซึ่งในปนี้มุงเนนใหเยาวชนได

มีโอกาสแสดงความสามารถในการประพันธบทเพลงรณรงคการเสริมสรางความสมานฉันท 

 ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งที่ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดำเนินการเสริมสรางความสมานฉันทตอง

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ มาดวยดี

ตลอด และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกทานในการเขามาเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรค

สังคมใหเปนสังคมแหงความสมานฉันทดั่งที่ทุกคนปรารถนาใหเกิดขึ้นอีกครั้งในสังคมไทย 

คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

สารผูชวยเลขาธกิาร 

นายสำรวม  บุญเสริม 
ผู�อำนวยการกองการเจ�าหน�าที่ 

ผู�ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

๑๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



พันตำรวจตรี ชวนัสถ�  เจนการ 
ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาข�อมูลกระบวนการยุติธรรม 

ผู�ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

 คำวา “ความสมานฉันท” ในแนวคิดของประชาชน ปจจุบันยังอยูในมุมมองความคิดเฉพาะจุดคือ มี

มุมมองความคิดดานการเมืองและการแบงแยกของกลุมคนหลายฝายที่มีความเห็นตางในเรื่องของรูปแบบ

การปกครองประเทศ อันเปนปจจัยทำใหขาดความสามัคคี ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจถึงหลักของความ

สมานฉันทและสันติวิธี วาแทจริงแลว “การเสริมสรางความสมานฉันท” เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก อันเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนตลอดเวลา อยูในสังคมอยางมีแบบแผนเพื่อชวย 

ลดปริมาณขอพิพาทอันอาจสงผลใหเกิดภาระงานตอกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักซึ่งการจะขับเคลื่อน

กระบวนการยุติธรรมดานความสมานฉันทอันไดกลาวไวขางตนนั้น จะดำเนินการไปอยางมีแบบแผนให 

ถูกตองได จะตองอาศัยองคความรูที่ดี ตลอดจนปจจัยรอบดาน ทั้งในดานความขัดแยงภายใตบริบทของ

สังคม ดานการคนควาและวิจัยเชิงวิชาการดานกระบวนการสันติวิธี เปนตัวนำพาใหเกิดกรณีศึกษาเรียนรู

และนำไปซึ่งการปรับใชเพื่อเปนเครื่องมือรองรับการแกไขปญหาความขัดแยงอันอาจจะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบัน

และอนาคต 

 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติเปนหนวยงานหนึ่งของกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ถูกจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันท

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำหนดใหคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติมีอำนาจหนาที่ในการ

สงเสริมใหมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธี เพื่อ

เปนแนวทางในการสงเสริมการแกไขปญหาความขัดแยงและขอพิพาทอันเกิดขึ้นภายในสังคมดวย ตอไปใน

อนาคต 

คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

สารผูชวยเลขาธกิาร 

๑๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



นโยบายและยทุธศาสตร 

การดำเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของ 

สว่นที ่๑ 

๑๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

นโยบายของคณะรฐัมนตรี 

คำแถลง 

พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

(ดำรงตำแหน�ง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ป�จจุบัน) 

 ๓. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร�างโอกาสการเข�าถึงบริการของรัฐ   

  ๓.๑  ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคง แกผูที่เขาสู

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้ง ยกระดับคุณภาพ

แรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะ ฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมี

มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดำเนินการระหวางหนวยงาน ของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความ

ตองการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ 

ถูกกฎหมายมากขึ้น  

  ๓.๒  ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การ

ทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน โดยการ

ปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จำเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ  

  ๓.๓  ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ

สวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบ การกูยืมที่เปนธรรม

และการสงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ จัดสวัสดิการชวยเหลือและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก  

๑๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

   ๑๑.๑  ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมาย

อื่นๆ ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรค ตอการบริหาร

ราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจหรือไมเอื้อตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะใชกลไกของ

หนวยงานเดิมที่มีอยูและระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดำเนินการ  

  ๑๑.๒  เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทำกฎหมายให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชน ไดตาม

หลักเกณฑที่จะเปดกวางขึ้น และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรู เสริมศักยภาพใน

ทางกฎหมายมหาชน การดำเนินคดีปกครอง การยกรางกฎหมาย และการตีความกฎหมายแกเจาหนาที่ของ

รัฐในหนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  

  ๑๑.๓  ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ   

  ๑๑.๔  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดำเนินคดี

ทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและนำ

ไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาที่ ในกระบวนการยุติธรรมได  

  ๑๑.๕  ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความ

เปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุมครองชวยเหลือคนจน

และผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความ

ไมเปนธรรม โดยเนนความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ 

และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการชวยเหลือดังกลาว  

  ๑๑.๖  นำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและ

ปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกระทำผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 

แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรม ขามชาติ 

คำแถลง นโยบายของคณะรฐัมนตรี 

๑๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



นโยบายด�านที่ ๑ ด�านอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  

 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการจากหนวยงานตามสิทธิตามกฎหมาย ไดรับการชวยเหลือเยียวยา 

ดานกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและทั่วถึง และมีเครือขายภาคประชาชนทำหนาที่ไกลเกลี่ยระงับ 

ขอพิพาทในชุมชน ลดปริมาณคดีในกระบวนการยุติธรรม 

 - แผนงานดานการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม 

 - แผนงานดานการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน 

 - แผนงานดานการคุมครองพยาน 

 - แผนงานดานการพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

 - แผนงานดานสิทธิมนุษยชน 

 

นโยบายด�านที่ ๒ ด�านการสร�างความปลอดภัยในสังคม  

 คือ ผูกระทำผิดไดรับการจำแนก แกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและ

ไมหวนไปกระทำผิดซ้ำ 

 - แผนงานดานการควบคุมและแกไขฟนฟูผูกระทำความผิดในเรืองจำ ทัณฑะสถาน 

 - แผนงานดานแกไขฟนฟูผูกระทำความผิดในชุมชนโดยการคุมประพฤติ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 

นโยบาย 

พลเอกไพบูลย�  คุ�มฉายา 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม 

(ดำรงตำแหน�ง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ป�จจุบัน 

๑๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 - แผนงานดานการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน 

 - แผนงานดานการปองกันการกระทำความผิด 

 

นโยบายด�านที่ ๓ ด�านการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด  

 คือ ผูผลิตและผูคายาเสพติด ไดรับการลงโทษและยึดทรัพย ผูเสพและผูติดยาเสพติดไดรับการบำบัด

แกไขฟนฟูอยางจริงจังและตอเนื่อง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการจัดการปญหายาเสพติดของประเทศ 

 - แผนงานการปองกันยาเสพติด 

 - แผนงานการปราบปรามยาเสพติด 

 - แผนงานการบำบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 

 - แผนงานติดตามการบำบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 

 

นโยบายด�านที่ ๔ ด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

 คือ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยลดลง ไมสงผลกระทบตอความเจริญและความมั่นคงของ

ประเทศ 

 - แผนงานการปองกันการทุจริตในภาครัฐ 

 - แผนงานการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 

นโยบายด�านที่ ๕ ด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

 คือ องคกรอาชญากรรมที่กอใหเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 

ไดรับการลงโทษ ทำใหเกิดความมั่นใจของนักลงทุนและประชาชนทั้งในและตางประเทศ 

 - แผนงานดานการปองกันอาชญากรรมพิเศษ 

 - แผนงานดานการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

 

นโยบายด�านที่ ๖ ด�านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ  

 คือ กฎหมายของประเทศไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากลประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ

บังคับใชกฎหมาย 

 - แผนงานปรับปรุงแกไข ทบทวนกฎหมายที่ลาสมัย 

 - แผนงานพัฒนาและเสนอกฎหมายใหมที่สอดคลองกับสถานการณ 

นโยบาย รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 

๑๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



กระทรวงยตุธิรรมกบัความเชือ่มโยง 
ยทุธศาสตรประเทศและแผนการ 

บรหิารราชการแผนดนิ 

ยทุธศาสตร 

ยุทธศาสตร�กระทรวงยุติธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม 

 

เป�าประสงค� 
 ๑)  ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม  

 ๒)  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอำนวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

  กัน  

 ๓) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน  

 

ตัวชี้วัด 
 ๑) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือ 

  เยียวยา  

 ๒)  รอยละของเรื่องที่ไกลเกลี่ยไดสำเร็จ 

 ๓)  ระดับความสำรวจในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน  

 

กลยุทธ� 
 ๑)  พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่ออนุวัตพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ  

 ๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน  

 ๓)  พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
 นโยบายที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ และ

นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ขอมลูคณะกรรมการเสรมิสราง 

ความสมานฉนัทแหงชาติ 

สว่นที ่๒ 

๑๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ตามที่องคการสหประชาชาติ โดยองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  

(UNESCO) ไดประชุมปรึกษาหารือในการประชุมระดับนานาชาติ เพื่อใหมีการรณรงคสงเสริมสันติภาพขจัด

ปญหาความขัดแยง และเสริมสรางความสมานฉันทในระดับสังคมโลก นั้น 

 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ UNESCO จึงไดใหความสนใจที่จะนำมติที่ประชุมดังกลาวมา 

ดำเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยผานการยกรางคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ เรื่อง 

“นโยบายการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี” และไดมีการพัฒนารางคำสั่งดังกลาวเปน “ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” เพื่อดำเนินการจัดตั้ง 

คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานกรรมการ และใหมีเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความ

สมานฉันทแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ ในการขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหาความขัดแยงและ

เสริมสรางความสมานฉันทในทุกระดับและทุกมิติของประเทศ เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่สงบสุขและอยู

รวมกันอยางสมานฉันทสืบไป 

คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

ความเปน็มา 

๒๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔

ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ”  

เรียกโดยยอวา “คสส.” ประกอบดวย  

 ๑. นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 

 ๒. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รองประธานกรรมการ  

 ๓. ปลัดกระทรวงการคลัง  กรรมการ 

 ๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กรรมการ 

 ๕. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

 ๖. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 

 ๗. ปลัดกระทรวงยุติธรรม  กรรมการ 

 ๘. ปลัดกระทรวงแรงงาน  กรรมการ 

 ๙. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

 ๑๐. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ 

 ๑๑. เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  กรรมการ 

 ๑๒. ผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรรมการ 

 ๑๓. ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ  กรรมการ 

 ๑๔. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ  กรรมการ 

 ๑๕. อัยการสูงสุด  กรรมการ 

 ๑๖. เลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน  กรรมการ 

 ๑๗. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  กรรมการ 

 ๑๘. เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  กรรมการ 

 ๑๙. นายกสภาทนายความ  กรรมการ 

 ๒๐. ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน ๘ คน  กรรมการ 

 ๒๑. เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

องคประกอบ 

๒๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๘ 

ไดบัญญัติใหคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑)  เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายและแนวทางการเสริมสราง

ความสมานฉันท 

 (๒)  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อ

ใหเอื้อตอการเสริมสรางความสมานฉันท 

 (๓)  จัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 (๔)  ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณเพื่อเสริมสรางความ

สมานฉันทอยางตอเนื่อง 

 (๕)  สงเสริมใหมีกระบวนการในการสรางสันติวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือกภายใต 

หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและการมีสวนรวมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมภายใต 

หลักยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย 

 (๖)  สงเสริมใหมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ ฝกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับ

ตางๆ รวมทั้งดำเนินการโครงการนำรองหรือโครงการทดลองใด ๆ ใหเปนไปตามนโยบายการเสริมสรางความ

สมานฉันท 

 (๗)  ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการเสริมสรางความสมานฉันท การมีสวนรวมของ

ประชาชน และการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 (๘)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานของสำนักงาน 

 (๙)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 (๑๐)  เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ

มาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการ

พิจารณา 

 (๑๑)  สรุปรายงานสถานการณและการดำเนินงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 (๑๒)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสริมสรางความสมานฉันท ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย 

คณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

อำนาจหนาที่ 

๒๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ขอมลูสำนกังานคณะกรรมการ 

เสรมิสรางความสมานฉนัทแหงชาติ 

สว่นที ่๓ 

๒๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได

กำหนดใหมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานใน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีหนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ และขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสรางความสมานฉันท  

 กระทรวงยุติธรรม ไดแตงตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดตั้งสำนักงาน 

คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อกำหนดแนวทางและกลไกการ

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ การเผยแพรสรางความรู ความเขาใจ

ในดานการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีใหกับทุกภาคสวน รวมถึงการจัดกิจกรรมและจัดประชุม

สัมมนาในสวนที่เกี่ยวของ เตรียมการดานการจัดทำแผนแมบทเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติและ 

แผนงานโครงการที่เกี่ยวของ แตงตั้งบุคคลหรือหนวยงาน เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามอำนาจหนาที่ที่

คณะทำงานเห็นสมควร  

 ภายหลังตอมา กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท 

แหงชาติ เปนหนวยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามบันทึกขอความที่ ยธ ๐๒๐๒/๒๙๓๐  

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหมีอำนาจหนาที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเสริมสรางความ

สมานฉันทของคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ และการดำเนินการอื่นใดใหเปนไปตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดมีการ

ประชุมหารือกับนายไพบูลย วัฒนศิริธรรม (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) ศาสตราจารย นพ.วันชัย วัฒนศัพท 

และผูทรงคุณวุฒิอื่น ซึ่งเห็นพองตองกันวากระทรวงยุติธรรมควรจะไดทบทวนเรื่องนี้ โดยการจัดเสวนาผูทรง

คุณวุฒิและผูมีสวนไดเสียเพื่อกำหนดทิศทาง/แนวนโยบายการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธี  

เพื่อเปนเวทีใหผูทรงคุณวุฒิดานการเสริมสรางความสมานฉันทรวมกันพิจารณาสถานการณความขัดแยงใน

ปจจุบัน กลไกการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ จนนำไปสูการดำเนินโครงการ “การเสวนาผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนไดเสียเพื่อกำหนดทิศทาง/

นโยบายการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธี” ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม

โรสการเดนท ริเวอรไซด สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

ความเปนมา 

๒๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ขอ ๑๑ ไดบัญญัติใหสำนักงานฯ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้  

 (๑)  รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ และงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน  

 (๒)  ติดตามสถานการณ ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน  

 (๓)  ประสานงานกับองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 (๔)  ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

อำนาจหนาที่ 

๒๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



วิสัยทัศน� 
 ผูนำการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีเพื่อสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
 ๑.  เสริมสรางใหมีกระบวนการสรางสันติวัฒนธรรมและประสานความรวมมือกับหนวยงาน 

  ตาง ๆ ภายใตกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

 ๒.  พัฒนาบุคลากรและเครือขายในการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีในชุมชน 

 ๓.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูตามนโยบายการเสริมสรางความสมานฉันท 

 

ยุทธศาสตร� 
 ๑.  สงเสริมใหมีกระบวนการในการสรางสันติวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

 ๒.  สงเสริมใหมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ ฝกอบรม 

 ๓.  ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 

 ๔.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขาย 

สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

วสิยัทศัน พนัธกจิ และยทุธศาสตร 

๒๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

โครงสรางการปฏบิตังิาน 

พันตำรวจโท พงษ�ธร  ธัญญสิริ 
ผู�ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

นายสำรวม  บุญเสริม 
ผู�อำนวยการกองการเจ�าหน�าที่ 

พันตำรวจตรี ชวนัสถ�  เจนการ 
ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาข�อมูลกระบวนการยุติธรรม 

ผู�ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ ผู�ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

นายวิทยา  ทะสูงเนิน 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายธวัชชัย  พลามิตร 
นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

ช�วยราชการสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

นางสาวรัตตินันท�  ภู�ฮะ 
งานรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานนักวิเคราะห� 

นายศรายุทธ  พางาม 
งานวิจัยและพัฒนาองค�ความรู� 

นายคมสัณฑ�  พิณวานิช 
งานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ 

ฝ�ายแผนและงบประมาณ 

นางสาวกัลยา  แสงมณีย� 
งานแผนและยุทธศาสตร�และงบประมาณ 

นางสาวอรพรรณ  โทวิรัตน� 
งานติดตามและประเมินผล 

นายสุทธาวุธ  หนูแป�น 
งานติดตามและประเมินผล 

นางสาวน้ำทิพย�  ขอนทอง 
งานประชาสัมพันธ� 

ฝ�ายวิชาการ ฝ�ายบริหารทั่วไป 

นางสาวมลลิกา  เหล็กกล�า 
งานวิจัยและพัฒนาองค�ความรู� 

นางสาววานิสสา  โสดารัตน� 
งานพัฒนาหลักสูตร 

ว�าที่ร�อยตรีธนอนันต� จอมพุทธางกูร 
งานฐานข�อมูลเครือข�าย 

นางสาวเพชรอัมพร  เวทวัฒนาพิบูล 
งานธุรการและสารบรรณ 

๒๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



พันตำรวจโท พงษ�ธร  ธัญญสิริ 
ผู�ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

บลุคลากร 

 นายสำรวม  บุญเสริม  พันตำรวจตรี ชวนัสถ�  เจนการ 
 ผู�อำนวยการกองการเจ�าหน�าที่                 ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาข�อมูลกระบวนการยุติธรรม 
  

 ผู�ช�วยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

๒๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ชวยราชการ 
สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

เจาหนาทีป่ระจำ 
สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์หง่ชาติ 

 นายวิทยา  ทะสูงเนิน นายธวัชชัย  พลามิตร 
 นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 

ฝ�ายแผนและงบประมาณ 

 นางสาวรัตตินันท�  ภู�ฮะ  นางสาวกัลยา  แสงมณีย� นางสาวอรพรรณ  โทวิรัตน� 
 นักวิเคราะห�นโยบายและแผน นักวิเคราะห�นโยบายและแผน นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 นายสุทธาวุธ  หนูแป�น นางสาวน้ำทิพย�  ขอนทอง 
 นักวิเคราะห�นโยบายและแผน นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

๒๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 นายศรายุทธ  พางาม นางสาวมลลิกา  เหล็กกล�า             
 นักวิชาการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม   

ฝ�ายวิชาการ 

ฝ�ายบริหารงานทั่วไป 

 นางสาววานิสสา  โสดารัตน� ว�าที่ร�อยตรี ธนอนันต�  จอมพุทธางกูร 
 นักวิชาการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม 

 นายคมสัณฑ�  พิณวานิช นางสาวเพชรอัมพร  เวทวัฒนาพิบูล     
 นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป        

๓๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรางความสมานฉนัทแหงชาติ 

งบประมาณ 
และผลการเบกิจายงบประมาณ 

งบประมาณ  

 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เปนวงเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน)  

 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ไดมีการดำเนินโครงการ/แผนงาน/

กิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับจัดสรรจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) โดยมีผลการเบิกจาย

งบประมาณทั้งสิ้น  ๔,๙๕๙,๕๑๙.๒๑ บาท (สี่ลานเกาแสนหาหมื่นเกาพันหารอยสิบเกาบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) 

คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๙ ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร)  

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณและผลการเบิกจ�ายงบประมาณ  
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



โดยการเบิกจ�ายงบประมาณ สามารถจำแนกออกได�ตามแผนงานของสำนักงานฯ 
ดังต�อไปนี้  

 แผนงานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

  ผลการเบิกจาย จำนวน ๕๖๘,๔๐๒ บาท 

  คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๖  

 แผนงานวิจัยและพัฒนาองค�ความรู�ทางด�านวิชาการ 

  ผลการเบิกจาย จำนวน ๒,๗๔๕,๐๐๐ บาท 

  คิดเปนรอยละ ๕๕.๓๔  

 แผนงานประชาสัมพันธ�และเผยแพร�องค�ความรู� 

  ผลการเบิกจาย จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

  คิดเปนรอยละ ๕.๐๔  

 แผนงานเสริมสร�างความสมานฉันท�ด�วยการมีส�วนร�วมของประชาชน 

  ผลการเบิกจาย จำนวน ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท 

  คิดเปนรอยละ ๒๓.๐๙  

 แผนงานบริการจัดการภายในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

  ผลการเบิกจาย จำนวน ๒๕๐,๖๙๖ บาท 

  คิดเปนรอยละ ๕.๐๕ 

 

ภาพรวมการใช�จ�ายงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ผลการดำเนนิงาน 

สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสราง 

ความสมานฉนัทแหงชาติ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

สวนที ่๔ 

๓๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรางความสมานฉนัทแหงชาติ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

สารบญัผลการดำเนนิงาน 

แผนงานที่ ๑ งานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
 ๑.๑  โครงการสัมมนาทางวิชาการดานการขจัดความขัดแยงสูการเสริมสราง 

  ความสมานฉันท 

 ๑.๒  การจัดทำแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ  

แผนงานที่ ๒ การวิจัยเพื่อการเสริมสร�างความสมานฉันท�ในระดับเยาวชน 
 ๒.๑  โครงการวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทของเยาวชน 

  ในสังคมไทย 
 

แผนงานที่ ๓ งานประชาสัมพันธ�และเผยแพร�องค�ความรู� 
 ๓.๑  โครงการจัดทำรายงานประจำปสำนักงานคณะกรรมการเสริมสราง 

  ความสมานฉันทแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

แผนงานที่ ๔ งานเสริมสร�างความสมานฉันท�ด�วยการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 ๔.๑  โครงการมหกรรมเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 ๔.๒  โครงการสื่อสรรคสรางสังคมสมานฉันท 
 

แผนงานที่ ๕  งานบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�าง 
 ความสมานฉันท�แห�งชาติ 
 ๕.๑  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

  ภายในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

๓๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



แผนงานที่ ๑ 
งานสนับสนุนคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
 

๑.๑ โครงการสัมมนาทางวิชาการด�านการขจัดความขัดแย�งสู�การเสริมสร�างความสมานฉันท� 
 
หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันโลกของเราไดเกิดความขัดแยงขึ้นทั่วทุกมุมโลก ปญหาความขัดแยงเปนธรรมชาติของสังคม

มนุษย เพราะการที่มนุษยไดมาอยูรวมในสังคมเดียวกันนั้น ยอมมีสิ่งที่คิดหรือเห็นพองตองกัน หรือสิ่งที่คิด

แตกตางกัน ถาหากความขัดแยงนั้นไมไดมีการหาทางออกที่ดีก็จะสงผลใหปญหาดังกลาวบานปลายจนกลาย

เปนความรุนแรง และหากไมมีการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค ความขัดแยงนี้จะสรางความ

เสียหายใหกับทั้งสองฝาย การสรางความสมานฉันทจึงเปนทางออกที่ดีทางหนึ่งในการลดปญหาความขัดแยง 

และการสรางความสมานฉันทผานศิลปวัฒนธรรมก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทำใหผูคนสอดประสานความ

คิด ความรูสึก และวิถีชีวิต ซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมีวิธีการลดและขจัดปญหา

ความขัดแยงโดยใชศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการพูดคุยเพื่อหาขอตกลงดวยกันเอง  

สงผลใหปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นคลี่คลาย ดวยวิธีที่ทั้งสองฝายและผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนรวมกันหา

ทางออก โดยปราศจากความรุนแรง  

 ดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ จึงเห็นสมควรดำเนิน

โครงการสัมมนาทางวิชาการดานการขจัดความขัดแยงสูการเสริมสรางความสมานฉันทเพื่อศึกษา วิเคราะห 

รูปแบบและวิธีการขจัดปญหาความขัดแยง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนำรูปแบบและ 

วิธีการขจัดปญหาความขัดแยงมาปรับใชใหเขากับบริบทของสังคมไทย เพื่อการอยูรวมกันโดยปราศจากความ

ขัดแยงและความรุนแรง โดยใชวิธีการเสริมสรางความสมานฉันทเปนกลไกในการขจัดปญหาที่เกิดขึ้นได 

อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

สำนกังานคณะกรรมการเสรมิสรางความสมานฉนัทแหงชาติ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ผลการดำเนนิงาน 

๓๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



วัตถุประสงค� 
 ๑.  เพื่อศึกษา วิเคราะห รูปแบบและวิธีการขจัดปญหาความขัดแยง  

 ๒.  เพื่อนำรูปแบบและวิธีการขจัดปญหาความขัดแยง เขามาปรับใชใหเขากับบริบทของสังคมไทย 

 

ขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ไดเรียนเชิญนายวิทยา สุริยะวงค  

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเปนประธานในพิธีเปดโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวไดเชิญยุติธรรมจังหวัด

นำรอง ๑๙ แหง อาจารยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จำนวนทั้งหมด ๔๐ คน และชวงบาย พันตำรวจโทพงษธร  ธัญญสิริ  

ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

ไดบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

นายวิทยา สุริยวงค  

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประธานในพิธีเปดโครงการ 

พ.ต.ท. พงษธร  ธัญญสิริ  

ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

๓๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 การบรรยายพิเศษ ของ Associate Professor Dr. Stephanie Phetsamay Stobbe 

ตำแหนงรองศาสตราจารย ประจำดาน Conflict Resolution Studies ที่ Menno Simons College 

มหาวิทยาลัย Winipeg รัฐ Manitoba ประเทศแคนาดา และมีความเชี่ยวชาญกับการแกไขขอพิพาท 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของมหาวิทยาลัย Winipeg หัวขอ “รูปแบบการเจรจาไกลเกลี่ยในวัฒนธรรม

ตางๆและพิธีกรรมที่ใชในการจัดการความขัดแยงและการสรางความสมานฉันท”โดยไดรับเกียรติจาก 

พันตำรวจตรีชวนัสถ  เจนการ  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ  

มาเปนผูแปลภาษาใหแกผูเขารวมการฝกอบรม 

 

 วัตถุประสงค�ในการบรรยายพิเศษ  

 ๑. ใหผูเขารวมประเมินคุณคาและ

ประเมินความเชื่อทางวัฒนธรรมและการ

ติดตอสื่อสารวามีความเกี่ยวของกับปญหา

ความขัดแยงไดอยางไร 

 ๒.  ใหผูเขารวมมีความเขาใจภูมิหลัง

และความเขาใจทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการ

ติดตอสื่อสารและจะนำไปใชในการแกไข

ปญหาความขัดแยงไดอยางไร 

 ๓. ใ ห ผู เข า ร ว ม เข า ใจ เ กี่ ย ว กั บ

วัฒนธรรมที่แตกตาง มุมมอง ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการกับความขัดแยงวามีวิธีในการ

จัดการกับความขัดแยงไดอยางไร 

 ๔.  ใหผู เขารวมรูถึ งพิธีกรรมและ

กระบวนการจัดการกับความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ จนนำไปสูการแกไขกับปญหาความขัดแยงของ

ประชาชนในชุมชนไดอยางไรและไดใหผูเขารวมรับการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมวามี

ความสำคัญในดานยุติธรรมชุมชนอยางไร 

พ.ต.ต. ชวนัสถ  เจนการ  

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ 

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

๓๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 สังคมไทยในปจจุบันไดมีความเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสูสังคมเมือง จึงทำใหวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงไปมากโดยคำจำกัดความ คำวา “วัฒนธรรม” มีหลายความหมาย เชน เปนการพัฒนาจากการ

เรียนรูและประสบการณของบุคคลหรือไดรับมาจากสังคม ซึ่งอาจออกมาจากปรากฏการณทางวัฒนธรรม

รวมสมัยชั่วครั้งชั่วคราวแลวก็หายไปหรือเปนสิ่งที่ไดรับมาจากบรรพบุรุษ หรือ “วัฒนธรรม” คือ ความคิด 

วิถีปฏิบัติ คานิยม พฤติกรรม ทัศนคติ แบบแผน จารีตประเพณี ซึ่งมีอิทธิพลตอประชาชนในสังคมที่คิดและ

ตอบสนองในเรื่องของความขัดแยง หรือ “วัฒนธรรม” มีหลายมิติและอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา 

 สาเหตุหลักที่เกิดปญหาความขัดแยง คือ เกิดจากการสื่อสารและความเขาใจผิดระหวางกันและความ

ขัดแยงนั้นไมไดมีแตสิ่งที่เปนแงลบเสมอ แตความขัดแยงก็มีแงบวกดวยเชนกัน แตขึ้นอยูกับวิธีการในการ

แกไขกับความขัดแยงวาเราตอบสนองความขัดแยงนั้นเปนอยางไร หากเราตอบสนองความขัดแยงดวยเหตุผล 

ปราศจากอคติ ปราศจากอารมณ ก็จะทำใหเราสามารถแกไขและจัดการปญหาความขัดแยงได หากเราใชวิธี

ในการแกไขความขัดแยงดวยอารมณความรูสึก โดยไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ก็จะทำใหเกิดความ

ขัดแยงที่มีผลเสียมากกวาเดิม 

 ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดปญหาความขัดแยง มีดังนี้ 

 ๑.  เกิดจากการสื่อสารโดยใชคำพูด  

 ๒.  เกิดจากการสื่อสารโดยใชน้ำเสียง  

 ๓.  เกิดจากการสื่อสารโดยการแสดงออกทางดานการเคลื่อนไหวรางกาย  

 จากผลสรุปของการสัมมนานั้นเห็นวาความขัดแยงที่มีสวนทำใหเกิดปญหาไดมากที่สุดคือ การสื่อสาร

โดยการแสดงออกทางดานการเคลื่อนไหวรางกายประมาณ ๕๕ เปอรเซ็นต สวนการสื่อสารโดยใชน้ำเสียง 

ประมาณ ๓๘ เปอรเซ็นต และการสื่อสารโดยใชคำพูดประมาณ ๗ เปอรเซ็นต 

ดร.อัคคกร ไชยพงษ  

รองคณบดีคณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี 

๓๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



วิธีการขจัดป�ญหาความขัดแย�งในประเทศต�าง ๆ  

 ในการศึกษามีความเขาใจในการจัดการความขัดแยงในประเทศทางตะวันตกที่เปนที่ยอมรับกัน  

แตความเปนจริงก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี และหนวยงานจัดการความขัดแยง ซึ่งมีประเด็นที่ 

นาสนใจและมีความสอดคลองกัน วิทยากรพิเศษ ไดยกตัวอยางชิ้นสำคัญ คือ หนังสือตนแบบวิธีการจัดการ

ความขัดแยง แนวคิดจากทางตะวันตกก็ยกมาจากตนแบบนี้ ซึ่งก็ไดมีการนำแนวคิดเหลานี้ลงไปปฏิบัติใน

พื้นที่จริงและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย แตในบางพื้นที่ก็ไมเหมาะสมในการที่จะนำรูปแบบหรือวิธีการ

เหลานี้ลงไปจัดการแกไขปญหาความขัดแยง อยางเชน ถานำเขามาปรับใชเขากับสังคมไทยอาจจะไมประสบ

ความสำเร็จ ในปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแยงในรูปแบบอื่น ๆ ในหลายรูปแบบ 

 รูปแบบการจัดการปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในสังคม หรือในธุรกิจมีตนแบบที่มีหลักการ

สำคัญใดบางที่จะจัดการกับปญหาความขัดแยง ในลำดับแรก คือ การแยกผูขัดแยงออกจากกัน เพราะแตละ

คนนั้นก็จะมีมุมมอง หรืออารมณที่แตกตางกันไป การดึงคูขัดแยงออกจากความขัดแยงก็จะสามารถทำให

ความขัดแยงนั้นเบาบางลงได วิธีที่สอง คือ การที่ดึงคูขัดแยงออกมานั้น ก็จะไมคุยถึงในเรื่องของจุดยืน 

เพราะตางฝายตางมีจุดยืนกันคนละฝง แตถาหากเรามาคุยกันถึงเรื่องผลประโยชนที่จะตองตกลงกันรวมกัน 

ก็จะทำใหแตละคนจะนึกถึงผลประโยชนที่เกิดขึ้นรวมกัน ทำใหความขัดแยงสามารถตกลงกันได วิธีที่สาม 

การทำกิจกรรมรวมกันระหวางยุติธรรมจังหวัดนำรองที่เขารวมโครงการ 

๓๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



คือ การหาทางเลือกของทั้งสองฝายวาจะไดรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งการจัดการความขัดแยงเปนการหา

ทางเลือกหลาย ๆ ทางที่จะเขามาแกไข และไมจำเปนจะตองมีทางเลือกเดียวในการตัดสินปญหาเหลานั้น  

ขอที่สี่ คือมาตรฐานในการตัดสิน ก็จะสามารถแบงออกไดเปนหลายดาน อยางเชน การหาขอเท็จจริง การ 

ใชความรูสึกนึกคิด บางครั้งอาจจะใชกรณีตัวอยางที่เคยเกิดขึ้นในกฎหมาย การพิสูจนหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร โดยจะใชการแกไขปญหาดวยการใชมาตรฐานที่เปนรูปธรรม 

อาจารยจากมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 วิธีแรกที่ไดกลาวถึงนั้น จะมีการใชอยางแพรหลายในประเทศทางตะวันตก ซึ่งจะทำใหมีการจัดการ

ความขัดแยงไดอยางกวางขวาง ในประเทศแคนนาดาคุณคาทางวัฒนธรรมจะเปนเรื่องของ “ปจเจกนิยม” 

มีลักษณะที่มุงเนนความสำเร็จสวนบุคคล มีวัฒนธรรมการแขงขัน และมีความสัมพันธระหวางบุคคลใน 

แนวราบ และมีสิ่งที่เพิ่มเขามาอีกหนึ่งอยาง คือ การทำตัวเปนกลาง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เนื่องจาก 

คานิยมของประเทศแคนนาดาจะเปนเรื่องของปจเจกนิยม เครื่องมืออันดับแรกที่จะใชในการจัดการความ

ขัดแยง คือ การนำเรื่องขึ้นสูชั้นศาล เพราะถาเปนในประเทศทางตะวันตกก็จะนึกถึงการนำเรื่องขึ้นสูชั้นศาล 

ทั้งนี้ศาลก็ไมสามารถรับเรื่องไดทั้งหมด เนื่องจากมีคดีจำนวนมาก โดยจะมีอนุญาโตตุลาการที่จะมีหนาที่

คลายกับศาลเขามาคอยชวยยุติปญหา โดยการหาคนกลางมาไกลเกลี่ยและการพูดคุยตกลงกันเองใน 

แคนนาดาหรือแมประเทศทางตะวันตกก็ไดนำกระบวนการไกลเกลี่ยเขามาใชในหลักกระบวนการยุติธรรม

อยางเปนทางการ  ในป ๑๙๙๐ ประเทศแคนนาดาและประเทศทางตะวันตกไดมีการนำแนวคิดการประชุม

แบบกลุมไมยึดติดกับการนำคดีขึ้นสูชั้นศาล เราจะเห็นไดวาในประเทศแคนนาดาจะมีการจัดการความ

๔๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
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ขัดแยงคลาย ๆ กับ สปป.ลาว มีองคประกอบเชนเดียวกัน คือ ผูกระทำผิด ผูเสียหาย และคนกลางที่จะ 

เขามาไกลเกลี่ยโดยจะเปนผูนำชุมชน เครือขายชุมชน ฯลฯ 

 ในประเทศแคนนาดาไดมีการกำหนดวาคดีประเภทไหนที่จะนำเขาสูชั้นศาล และคดีประเภทไหนที่

สามารถนำมาไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทกันได ซึ่งก็จะมีคำถามกลับมาวาคดีที่จะแบงนั้นตองเปนคดีอาญาหรือ

คดีแพง ในเรื่องการวางระบบคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประเทศแคนนาดามีความแตกตางกับภูมิภาค

เอเชีย โดยจะมีการจัดตั้งอยางถูกตองเปนทางการ อยางเชน ทนายความที่ไดรับการอบรมในเรื่องของการ

ไกลเกลี่ย ซึ่งในตัวประเทศทางเอเชียจะนำผูที่ความอาวุโสเขามามีสวนรวมในการไกลเกลี่ย ซึ่งก็จะมีความ

แตกตางกัน 

  มีการยกตัวอยางในกลุมประเทศอื่น ๆ คือ ฮาวาย เปนเกาะ ๆ หนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี

สังคมความเปนอยูและวัฒนธรรมที่เปนแบบเฉพาะของตัวเอง เรียกไดวาเปนสังคมเปนแบบผสมผสาน

ระหวางปจเจกนิยมและสังคมรวมกลุม เนื่องจากฮาวายจะมีเนื้อที่ที่ติดกับทั้งทางเอเชียและประเทศสหรัฐ

อเมริกา จึงทำใหมีคนเอเชียเขามาอยูเปนจำนวนมาก โดยมีจากประเทศจีนและมีลัทธิขงจื้ออยูภายในและ

ลัทธินี้ก็จะสอนใหอยูแบบเปนระบบครอบครัวที่มีการผสมผสานอยูในจังหวัดฮาวาย การจัดการความขัดแยง

ก็จะเลือกวิธีการหลีกเลี่ยงไมเผชิญหนากัน คือ สงคดีขึ้นสูชั้นศาล คนที่ทำหนาที่เจรจาไกลเกลี่ย (Mediator) 

ในสังคมของฮาวาย (Hawaii) ก็จะมีบาทหลวง หรือผูนำทางศาสนา และอาจจะมีอาสาสมัครที่ไดรับการ 

ฝกอบรมอีกดวย แตการใชคนกลางในฮาวายจะเปนอีกรูปแบบหนึ่งคือ เอาความของฝายหนึ่งไปบอกแกอีก

ฝายหนึ่งโดยผานคนกลาง ไมใชใหทั้งสองฝายมาพูดคุยกันแลวมีคนกลางอยูดวย ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงใหคูกรณี

มาเผชิญหนากันนั่นเอง  

๔๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท 

แหงชาติ ไดมีการประชุมกลุมรวมกับยุติธรรมจังหวัดนำรองทั่วประเทศ เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนงาน

ดานการเสริมสรางความสมานฉันทในพื้นที่ตาง ๆ โดยมีการสรุปขอเสนอแนะรวมกัน ดังตอไปนี้ 

 

 ๑.  มีหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาองคความรูดานการเสริมสรางความสมานฉันทใหกับยุติธรรม 

  จังหวัด 

 ๒.  มีหนวยงานกลางที่คอยประสานการทำงานดานสมานฉันท 

 ๓.  การสรางรูปแบบหรือตัวอยางเพื่อเปนตนแบบแหงการพัฒนาองคความรู 

 ๔.  การขับเคลื่อนงานดานสมานฉันทในคณะกรรมการระดับชาติและระดับนโยบาย 

 ๕.  การสรางองคความรูในเชิงการปองกัน การจัดการ และความคาดหวังในอนาคต 

 ๖.  การจัดกิจกรรมมอบรางวัล ยกยองบุคลากรที่เปนตนแบบดานสงเสริมงานสมานฉันท  

 ๗.  การแกไขปญหาความขัดแยงที่ไมไดมีเพียงการไกลเกลี่ย  

 ๘.  มีกฎหมายที่จะมารองรับการทำงานการไกลเกลี่ยในระดับชุมชน 

 ๙.  การบูรณาการการทำงานรวมกัน 

การหารือรวมกับยุติธรรมจังหวัดนำรองในแนวทางการขับเคลื่อนงานดานสมานฉันท 

๔๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
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๑.๒ การจัดทำแผนยุทธศาสตร�การเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
 
หลักการและเหตุผล  

 กระบวนการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธี ตลอดจนการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม 

เปนประเด็นที่มีความซับซอนทั้งในเชิงพื้นที่และมิติของสภาพปญหา ตลอดจนวิวัฒนาการของสถานการณ          

ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน ทำใหการขับเคลื่อนนโยบายและกระบวนการ

เสริมสรางความสมานฉันทจำเปนที่จะตองมีแผนยุทธศาสตรการดำเนินการที่ชัดเจนและทันสมัย พรอมทั้ง           

มีแผนยุทธศาสตรสำนักงานฯ เพื่อรองรับตอการดำเนินการแกไขปญหาความขัดแยงและเสริมสราง             

ความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม  

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร เปนกระบวนการที่ตองใชการวิเคราะห รวบรวมขอมูล รับฟงความคิดเห็น 

สังเคราะหและบูรณาการองคความรูเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมาย

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางเปนลำดับขั้นตอน สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมหนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการเสริมสรางความ

สมานฉันทแหงชาติ จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

เสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรดังกลาวในการขับเคลื่อน

กระบวนการเสริมสรางความสมานฉันทในทุกมิติและทุกภาคสวนของสังคมไทย ตลอดจนกำหนด 

แผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ เพื่อรองรับตอการดำเนินการ

ขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงค�ของโครงการ  

 ๑.  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ เสนอตอคณะกรรมการ 

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 ๒.  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
 

ขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินโครงการ  

 ที่ผานมาสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ ๑

ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติฉบับนี้ 

เปนฉบับที่ ๒ โดยพันตำรวจตรีชวนัสถ  เจนการ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท

แหงชาติ คณะอาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูชวยศาสตราจารยอาภาศิริ สุวรรณานนท และ 

ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย  มหาคีตะ เปนผูดำเนินการรวบรวมเนื้อหาของแผนยุทธศาสตรทั้งหมด การ 

จัดทำแผนยุทธศาสตรเปนกระบวนการที่ตองใชการวิเคราะห รวบรวมขอมูล รับฟงความคิดเห็น สังเคราะห

๔๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



และบูรณาการองคความรูเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางเปนลำดับขั้นตอน โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวนี้ จะเปนแผนที่มีความสอดคลองกับ

แนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อสรางความสมานฉันท และแกไขปญหาความขัดแยงใน

สังคมไทย นโยบายรัฐบาล เพื่อตองการแกไขปญหา และขจัดความขัดแยงและสรางสังคมสันติสุข  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อตองการสรางภูมิคุมกันให

พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ขณะเดียวกันก็ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุงสูการอยู

รวมกันในสังคมอยางสงบสุขและเปนธรรม แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

๒๕๖๑ เพื่อเปนการสรางกรอบแนวทางประสานความรวมมือในการบริหารงานยุติธรรมระหวางหนวยงาน

ของรัฐและองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม ใหเปนไปอยางสอดคลองและมีการพัฒนาอยางเปน

ระบบ ซึ่งจะทำใหการอำนวยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของสังคมได

อยางแทจริง แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยมีเปาหมายสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำ และเกิดความเปนธรรมในสังคมไทย รวมทั้งการทบทวนสถานการณความขัดแยงที่ผานมาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรดังกลาวยังมีการครอบคลุมมิติการแกไขปองกันและการ

แกไขปญหาความขัดแยง อาทิเชน มิติการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชน การสรางเครือขายสังคม เพื่อ

ลดปญหาความเลื่อมล้ำ และสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมใหโปรง

ใสและมีประสิทธิภาพ การสรางโอกาสและบรรยากาศโดยใชสันติวิธีตาง ๆ รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน ซึ่งแผนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ ดังกลาวนี้จะ

ไดเสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรดังกลาว ในการขับเคลื่อน

กระบวนการเสริมสรางความสมานฉันท ตลอดจนกำหนดแผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการเสริมสราง

ความสมานฉันทแหงชาติ เพื่อรองรับตอการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหเกิดผลอยางเปน

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพตอไป ทั้งยังเปนการบอกถึงเหตุการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมถึง

สภาพปญหาสำคัญที่เกี่ยวของกับความขัดแยงในสังคมไทย   

 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ไดมีการรวบรวมขอมูลงานวิจัย 

โครงการศึกษา วิเคราะห รูปแบบการเสริมสรางความสมามนฉันทภายใตบริบทความขัดแยงของสังคมไทย 

ซึ่งงานวิจัยไดมีการรวบรวมสถิติขอมูล และเหตุการณความขัดแยงในชวงระยะเวลา ๑๐ ป ที่ผานมา (พ.ศ.

๒๕๔๗ – ๒๕๕๗) จึงทำใหทราบวาประเทศไทยในชวงที่ผานมากำลังเผชิญกับปญหาความแตกตางทางความ

คิดจนเปนที่มาของความขัดแยงระหวางประชาชนจำนวนมากในวงกวาง จนกระทั่งคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติจะตองเขามายึดอำนาจการปกครองประเทศเพื่อระงับความขัดแยงและยุติการใชกำลัง 

เขาเผชิญหนาของประชาชน และเปนที่มาของการกำหนดนโยบายเรงดวนสำคัญเปนอันดับแรกในการแกไข

ปญหาความขัดแยงของประชาชนและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อแกไขปญหาที่เปนมูลเหตุของความ

ขัดแยงในระยะยาว  

๔๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 นอกจากนี้ปญหาความขัดแยงในสังคมไทยเปนปญหาสำคัญที่มีความสำคัญในระดับประเทศ ซึ่งจาก

การวิเคราะหยุทธศาสตรและนโยบายภาครัฐที่ผานมาพบวามีความพยายามในการกำหนดนโยบายภาครัฐ 

ในการจัดการแกไขปญหาดังกลาวไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ตางก็มีเปาประสงคในการสรางสังคมที่ดีมีความสันติสุขและมีความพยายามที่จะกำหนดนโยบาย

พื้นฐานในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่จะกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมไทย  

 นอกจากปญหาความขัดแยงทางการเมือง ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาความขัดแยงที่สำคัญใน

รูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายไมวาจะเปนความขัดแยงจากการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และ

ปญหาความขัดแยงในมิติตางๆ ไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางทรัพยากร มิติทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความขัดแยงในภูมิภาคอาเซียนและประเทศลุมน้ำโขง และประเด็นความขัดแยงในมิติอื่นๆ อีกมากมายที่ 

รอการแกไข ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้ไมอาจใชกระบวนการยุติธรรมตามปกติมาใชในการแกไขปญหาได ในการ

จัดทำยุทธศาสตรเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติฉบับนี้ไดทำการทบทวนบทเรียนการแกไข

ปญหาความขัดแยงทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ  

 เมื่อวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไดมีการ

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหนวยงานภาคี อาทิเชน ผูแทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผูแทนสำนักงาน

อัยการสูงสุด ผูแทนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ผูแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ผูแทนสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนสำนักงานผูตรวจราชการแผนดิน ผูแทนปลัดกระทรวงการ

คลัง ผูแทนปลัดกระทรวงแรงงาน ผูแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนักวิชาการ เชน รองศาสตราจารยโคทม  อารียา  นายชลัท  ประเทืองรัตนา

ศาสตราจารยนพ.วันชัย  วัฒนศัพท และนางยุพา  ภูสาหัส เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความ

๔๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมตอไปและยังทำใหทราบถึงการแกไขปญหา

และจัดการความขัดแยงที่นาสนใจหลายประการ ไมวาจะเปน การจัดตั้งองคกรตามกฎหมายเขามาดูแล

ความขัดแยง การใชองคกรกลางมาทำหนาที่เจรจา การใหสิทธิเสียงแกผูถูกปฏิบัติไมเปนธรรม การสรางการ

มีสวนรวมของประชาชนตั้งแตแรกเริ่มการดำเนินการที่อาจสงผลกระทบตอประชาชน การสนับสนุน

เครือขายภาคประชาชน การกำหนดมาตรฐานและภาคีในการคุมครองแรงงานหรือผูดอยโอกาสอื่น การฟอง

คดีแบบกลุม และการใชกระบวนการยุติธรรมชุมชน เปนตน ซึ่งกรอบแนวคิดเหลานี้จะนำมาใชในการกำหนด

ยุทธศาสตรชาติเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ตอไปในอนาคต 

การรับฟงความคิดเห็นจากนักวิชาการและหนวยงานภาคี 

 และเมื่อวันที่ ๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไดมีการวิพากษแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความ

สมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติ ณ โรงแรมบียอนด รีสอรท จังหวัดกระบี่ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

ใหเปนไปตาม วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธี 

แหงชาติโดยมีผูเขารวม อาทิเชน คณะอาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูบริหารและเจาหนาที่

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติและมีลงพื้นที่ศึกษาสถานการณความขัดแยง

๔๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ตลอดจนแนวทางการแกไขปญญาความขัดแยงในพื้นที่โรงไฟฟา จังหวัดกระบี่ เพื่อเปนแนวทางและกลไกใน

การนำมาปรับใชกับแผนยุทธศาสตรกาเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติ 

การวิพากษแผนยุทธศาสตรการเสริมสราง

ความสมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติ  

ณ โรงแรมบียอนด รีสอรท จังหวัดกระบี่ 

๔๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สรุปผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร�  

 จากการทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธี 

แหงชาติที่ผานมา สถานการณและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธี

แหงชาติ การรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน นักวิชาการ และหนวยงานภาคีตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งการประเมิน

สถานการณและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับการเสริมสรางความสมานฉันททั้งในประเทศและตางประเทศจึงได

กำหนดเปาหมายของรางแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓ ที่ประกอบไปดวยกรอบแนวคิด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการดำเนินงาน 

ดังตอไปนี้ 

 

 วิสัยทัศน� 
  “สังคมสมานฉันทดวยการปฏิรูปสังคม อำนวยความยุติธรรมอยางมีสวนรวม บนพื้นฐาน

คุณธรรม จริยธรรมกับคนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม”  

 พันธกิจ 
  หมายถึง สิ่งที่ตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่กำหนด ไดแก 

  ๑.  สงเสริมการรวมมือของประชาชนในทุกขั้นตอน รวมทำ รวมคิด รวมตัดสินใจ ตรวจสอบและ

ประเมินผล 

  ๒.  สงเสริมการปฏิรูปสังคมและชุมชนใหมีความเขมแข็ง ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเมือง และดานสังคมอยางยั่งยืน 

  ๓.  สงเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมใหมีความ

โปรงใสและเที่ยงธรรมอยางคอยเปนคอยไปบนพื้นฐานความไววางใจและการมีมติรวมกัน 

  ๔.  สรางตนแบบดานการเสริมสรางความสมานฉันทโดยบูรณาการทำงานจากหลายฝายในการ

ปองกันความขัดแยง ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสและบรรยากาศการปรองดองในสังคมที่

เคารพความแตกตางทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ ทางเพศสภาพและในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ๕.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 เป�าหมาย 
 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ สภาพแวดลอม ที่สงผลตอการเสริมสรางความสมานฉันทของ

ประเทศไทยในระยะเวลา ๔ ป รวมทั้งสอดคลองกับวิสัยทัศนที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตแผนยุทธศาสตร

การเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติฉบับนี้ ไดกำหนดเปาหมายหลักในการดำเนินงานไว  

๔ ประการ ดังนี้ 

 

๔๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



เป�าหมายที่ ๑ เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับ มีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

   และตัดสินใจ เพื่อนำไปสูการพัฒนาสังคมไทยใหมีความสันติสุขอยางยั่งยืน 

 

เป�าหมายที่ ๒ เพื่อสงเสริมชุมชน เครือขาย อาสาสมัคร เยาวชน และกิจกรรม ใหเปนรากฐานการ 

   พัฒนาในทุกมิติโดยใหความสำคัญกับประชาชนควบคูการสงเสริมบทบาทชุมชนใหมี 

   ความเขมแข็ง 

 

เป�าหมายที่ ๓ เพื่อพัฒนาใหระบบกระบวนการยุติธรรมมีความโปรงใส และยุติธรรมตอประชาชน 

   ทุกภาคสวนและทุกระดับโดยเทาเทียมกันและเสมอภาค 

 

เป�าหมายที่ ๔ เพื่อพัฒนาทักษะและกลไกในการปองกันและเปลี่ยนแปลงความขัดแยงโดยสันติวิธี  

   โดยใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวม 

 

เป�าหมายที่ ๕ เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกใหมีคุณธรรม และจริยธรรมและรูจักพึ่งตนเองในการดำเนินชีวิต  

   โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ 

   ลดความเหลื่อมล้ำ ชวยใหสังคมประพฤติปฏิบัติตามหนาที่ตอกันและกันโดยปราศจาก 

   ความรุนแรงนำไปสูชีวิตที่สงบสุข 

๔๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



แผนงานที่ ๒  
การวิจัยเพื่อการเสริมสร�างความสมานฉันท�ในระดับเยาวชน 
 

๒.๑  โครงการวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเสริมสร�างความสมานฉันท�ของเยาวชนในสังคม 
 ไทย 
 
หลักการและเหตุผล  

 ในชวงระยะเวลาระหวางป พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ที่ผานมานั้น มีปรากฏการณของความรุนแรง

ทางการเมืองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง กอใหเกิดความสูญเสียของชีวิต ทรัพยสิน ผูคนที่ไดรับบาดเจ็บ ผูสูญหาย

อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไมปรากฏขอมูล เกิดผลกระทบทางดานจิตใจอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีความสูญเสีย

ของสิ่งที่เปนอาคารสถานที่ตาง ๆ อีกหลายแหง สังคมไทยในชวงที่ผานมานั้นเปนยุคที่มีการแบงแยก 

หวาดระแวง ประชาชนไมสามารถจะพูดคุยกันไดตามปกติ เพื่อนไมสามารถพูดคุยกับเพื่อนได คนใน

ครอบครัวไมสามารถพูดหรือวิจารณการเมืองได เนื่องจากมีความเห็นที่ตางกันออกเปนสองขั้ว ชุมชนใน

แตละชุมชนมีการบมเพาะความเกลียดชังใหแกฝงตรงขาม ประชาชนเลือกรับสื่อเฉพาะดานที่ตนเองตองการ

จะฟงมีการใชเครื่องมือสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิรคเปนเครื่องมือเพื่อใสรายปายสีฝงตรงขาม เพื่อใหเกิดความ

เกลียดชังอยางรุนแรง จนทำใหเกิดการแตกแยกของสังคมอยางเดนชัด มีความพยายามใชวาทกรรมที่กอให

เกิดการแบงชนชั้น โดยเนนใหคนเห็นวามีการเลือกปฏิบัติระหวางคนจนและคนรวย ความเหลื่อมล้ำของ

ชนชั้น ความไมเทาเทียมตามอุดมคติของหลักประชาธิปไตย นอกจากการแบงชนชั้นตางๆแลว ในชวงเวลาที่

ผานมานี้ ยังเปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของผูนำทางการเมืองที่เดนชัดถึง ๓ ยุค  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ในหวงเวลาที่ผานมานั้น กอใหเกิดวาทกรรมของการเรียกรองคืนอำนาจสูประชาชน และการปฏิรูปประเทศ 

ซึ่งถือไดวา เปนความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงมากอีกครั้งในประวัติศาสตรของประเทศไทย โดยในหวง

เวลานี้มีความขัดแยงถึง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ครั้งสุดทายนั้นเปนการยึดอำนาจโดย คณะ คสช. โดยการเปลี่ยนแปลง ๒ ครั้งแรก กอใหเกิดความขัดแยง

ทางสังคมโดยความขัดแยงนั้น เปนการสะสมความไมพอใจของแตละฝายเขาดวยกัน และมีกลุมของผูนำทาง

ขั้วความคิดออกมาเริ่มตนปลุกระดมสรางความขัดแยงที่มีเงื่อนไขที่พรอมจะนำไปสูความรุนแรงทางสังคม  

 จึงเปนสิ่งที่นาสนใจและสมควรทำการศึกษาบทเรียนจากประเทศที่กาวขามผานความขัดแยง  

จนสามารถกลับมาอยูรวมกันไดอยางสันติสุข อาทิเชน  แนวทางการรวมชาติของประเทศเยอรมัน ที่ถือไดวา

เปนประเทศตนแบบของการรวมชาติอยางสันติสุข วามีรูปแบบและวิธีการอยางไรเพื่อที่จะรวมชาติเขามา

เปนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความรักใครกลมเกลียวกัน และเยาวชนของเยอรมันในชวงนั้นไดมี

สวนรวมและมีสวนขับเคลื่อนในการรวมชาติอยางไรบาง  เพื่อนำเสนอรูปแบบในการปลูกฝงแนวความคิดให

กับเยาวชนไทย ซึ่งถือไดวาเปนกลุมคนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเปนผูบริหารบานเมืองตอไปในอนาคต เยาวชน

๕๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



เหลานี้จึงควรที่จะไดรับขอมูลและชุดความรูที่จะทำใหสังคมไทยจะกาวขามความขัดแยงและความรุนแรงที่

เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ได เพื่อใหสังคมไทยเกิดความปรองดองในทุกระดับ อันมาจากการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนในสังคมไทยโดยใชแนวคิด และวิธีการที่สอดคลองกับบริบทของไทย ทั้งนี้องคความรูของประเทศตางๆ 

ที่ผานบทเรียนการกาวขามความขัดแยงไดอยางสรางสรรคและการเรียนรูจากประวัติศาสตรของไทยเอง 

นาจะเปนประโยชนกับการเสริมสรางความปรองดองของชาติไทยไดเปนอยางดี 

 

วัตถุประสงค�  

 ๑.  ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและสถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 ๒.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีดานสื่อสารมวลชนและนำมาวิเคราะหบทบาทของสื่อมวลชนที่มีตอ

สถานภาพ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 ๓.  ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมแกเยาวชนในการเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม

ไทย 

 

ขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินโครงการ  

 ๑. นำผลการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ เรื่อง รูปแบบการ

เสริมสรางความสมานฉันทภายใตบริบทความขัดแยงของสังคมไทยและที่เกี่ยวของ มาถอดบทเรียนเพื่อ

กำหนดรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทของเยาวชนในสังคมไทย 

 ๒. ศึกษารูปแบบการเสริมสรางความสมานฉันทภายใตบริบทความขัดแยงของสังคมในประเทศและ

ตางประเทศ 

 ๓.  นำไปทดลองกับกลุมเยาวชน โดยนำรูปแบบหรือโมเดลการเสริมสรางความสมานฉันท ภายใต

บริบทความขัดแยงของสังคมไทย ไปทดลองใชในโรงเรียนที่ไดมีการกำหนดเอาไว ดวยวิธีการแบงเปนกลุม

ออกเปน๓ กลุม ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ กลุมที่ ๑ รร. กทม. กลุมที่ ๒ รร.เอกชน กลุมที่ 

๓ รร. กระทรวงศึกษาธิการและกลุมที่ ๔ รร. สาธิต 

 ๔.  สรางเครื่องมือที่เปนสอบถามและแบบสัมภาษณเจาะลึกและการอภิปรายกลุมที่คณะที่ปรึกษา   

ไดดำเนินการปรับปรุงตามมติและขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

 ๕.  การศึกษาวิจัยแบบผสม โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการทำแบบสอบถามกับกลุมเยาวชน

เปาหมาย และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) และการอภิปรายกลุม (Focus 

group) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันทของเยาวชนในสังคมไทย  

 ๖.  การอภิปรายกลุม (Focus group) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความ

สมานฉันทของเยาวชนในสังคมไทย วาการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเขาถึงเยาวชนไดดีและเหมาะสม

ที่สุด  

๕๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๗.  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความ

สมานฉันทของเยาวชนในสังคมไทย วาการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเขาถึงเยาวชนไดดีและเหมาะสม

ที่สุด 

 ๘.  สรุปผลการทดลองกับกลุมเยาวชน เพื่อใหไดรูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสรางความสมานฉันท

ของเยาวชนในสังคมไทยที่จะถูกนำไปใชเปนตนแบบที่เปนสากลในการสื่อสารตอไปในอนาคต 

 

สรุปผลการวิจัย  
 การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อการกำหนด 

รายละเอียดใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการเปดรับสื่อของเยาวชน และนำมา

กำหนดเปนแนวคำถามในการสัมภาษณเชิงลึก และการอภิปรายกลุม โดยเก็บขอมูลจากกลุมเด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ไดแกสังกัด

กรุงเทพมหานครสังกัดภาคเอกชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดโรงเรียนสาธิต   

 การอภิปรายกลุ�ม (Focus group) 
 การอภิปรายกลุม (Focus group) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความสมานฉันท

ของเยาวชนในสังคมไทย วาการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเขาถึงเยาวชนไดดีและเหมาะสมที่สุด โดยเก็บ

ขอมูลจากกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนขนาดกลาง

และขนาดใหญ ที่จะเปนกลุมตัวอยางในการทดสอบรูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสรางความสมานฉันทของ

เยาวชนในสังคมไทย ไดแกสังกัดกรุงเทพมหานครสังกัดภาคเอกชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัด

โรงเรียนสาธิต 

การลงพื้นที่เก็บขอมูลกับนักเรียน  

โดยการอภิปรายกลุม 

๕๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสรางความ

สมานฉันทของเยาวชนในสังคมไทย วาการสื่อสารในแบบใดที่จะสามารถเขาถึงเยาวชนไดดีและเหมาะสม

ที่สุดโดยทำการศึกษาจาก กลุมนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนขนาดกลางและ

ขนาดใหญ และกลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแกสังกัดกรุงเทพมหานครสังกัดภาคเอกชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สังกัดโรงเรียนสาธิต และผูเชี่ยวชาญ 

การเขาพบดีทเทอร เซ.อุมบัค 

 โดยสื่อที่เขาถึงเยาวชนไดดีที่สุดไดแกเฟสบุค (Facebook) ซึ่งเปนสื่อที่ไดรับความนิยมมากในหมู

เยาวชน เพราะถูกใชเปนชองทางในการสื่อสารและแสดงตัวตนของเยาวชน นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่เยาวชน

เลือกใชในการรับขอมูลดานตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอีกดวย จึงเปนสื่อที่เยาวชนตองการใหเผยแพร

ขอมูลขาวสารและความรูดานความสมานฉันทมากที่สุด ขอดีของการสื่อสารผานทางเฟสบุค คือ เปนชอง

ทางการสื่อสารที่สามารถใสขอมูล เนื้อหา และใชรูปแบบไดหลากหลาย ไมวาจะเปนภาพ บทความ เพลง  

วิดีโอคลิป หนังสั้น แอนิเมชัน ฯลฯนอกจากนี้ยังเปนสื่อที่

สามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) 

ซึ่งเรียกไดวาเปนการสื่อสารแบบครบวงจรแลว ยังมีความ

ยืดหยุนสูง ไมจำกัดในเรื่องของเวลา สถานที่ และอุปกรณ ทั้ง

ยังสามารถตรวจสอบทราบไดวาสื่อที่เผยแพรออกไปแลวมีคน

สนใจมากนอยเพียงใด มีอัตราการเขาถึง หรือเขาชมเทาไหร 

๕๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สามารถวัดผลและประเมินผลไดเอง โดยไมมีคาใชจาย เปนสื่อที่มีราคาคาใชจายในการประชาสัมพันธได

ประหยัดกวาการใชสื่อประเภทหลักไดมาก และเปนสื่อที่สรางความรูสึกใกลชิดระหวางผูสงสารและผูรับสาร

ไดเปนอยางดี  

 นอกจากนี้สื่อที่ไดรับความนิยมไดแก สื่อกิจกรรม ซึ่งเปนสื่อสำหรับใชสื่อสารกับเยาวชนที่ทำใหเกิด

ปฏิสัมพันธ และประสบการณรวม เนื่องจากการศึกษาวิจัยพบวาเยาวชนใหความสนใจกับรูปแบบการสื่อสาร

การใหความรูทางวิชาการที่ไมเปนทางการจนเกินไป หรือไมทำใหรูสึกวากำลังถูกยัดเยียดความรูใหแตการ

สื่อสารผานทางสื่อกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดคายเยาวชน เปนสื่อที่กลุมเปาใหความสนใจ และสามารถ

เขาถึงไดเปนอยางดี เนื่องจากการใหขอมูลตางๆ ที่เหมาะสมกับเยาวชนผานทางกิจกรรมตางๆภายในคาย 

เชน การเลนเกม การใหความรูในรูปแบบที่สนุกสนาน ทำใหเยาวชนเขาใจถึงปญหาของความขัดแยงและการ

เสริมสรางความสมานฉันทไดเปนอยางดี สามารถสรางประสบการณพิเศษที่ทำใหเยาวชนเหลานี้นำกลับไป

ปรับใชกับชีวิตประจำวันได รวมถึงการเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางเครือคายเยาวชนตางสถาบันให

สามารถนำความรูไปตอยอดและสานตอกิจกรรมรวมกันในอนาคตได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาองคกร 

บีพีบี กระทรวงยุติธรรม และฟรีดิชเนามัน ของประเทศเยอรมนี ที่มีการนำกิจกรรมมาใชในการเผยแพร

ความรูใหกับเยาวชนหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดคายอบรม การจัดงานเสวนา การจัดการแขงขัน 

ตอบปญหา และการทัศนศึกษาเปนตน 

๕๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



แผนงานที่ ๓ 
งานประชาสัมพันธ�และเผยแพร�องค�ความรู� 
 

๓.๑ โครงการจัดทำรายงานประจำป�สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�าง 
 ความสมานฉันท�แห�งชาติ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
หลักการและเหตุผล  

 การประชาสัมพันธ การรณรงค และการสื่อสารทำความเขาใจเปนกระบวนการที่สำคัญอีกสวนหนึ่งที่

จะมีสวนชวยสงเสริมใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงแนวทางการเสริมสรางความสมานฉันท รองรับตอการ

ดำเนินนโยบาย การวางแผนกิจกรรม และโครงการตาง ๆที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความ

สมานฉันทแหงชาติดำเนินการ นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน การนำเสนอ

องคความรูดานสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อสงเสริมสันติวิธีและความยุติธรรม 

เชิงสมานฉันทใหประชาชนและผูสนใจไดมีโอกาสศึกษา เรียนรู  และมีความเขาใจที่ถูกตองตอกระบวนการ

สันติวิธี อันนำไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงและสงเสริมความสมานฉันทไดอยางมีประสิทธิภาพมีความ

ยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

วัตถุประสงค�โครงการ   

 ๑.  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความ

สมานฉันทแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒.  เพื่อใหประชาชนและผูที่สนใจไดมีโอกาสศึกษา เรียนรู และมีความเขาใจที่ถูกตองตอ

กระบวนการเสริมสรางความสมานฉันท อันนำไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงและเสริมสรางความ

สมานฉันทไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืนและเปนรูปธรรม  

ขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินโครงการ  

 การจัดทำรายงานประจำป ๒๕๕๘ นั้น เปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการเสริม

สรางความสมานฉันทแหงชาติ เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบ

ถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในแตละปวามีทิศทางการ 

ดำเนินงานอยางไรและทางสำนักงานไดพัฒนาและตอยอดองคความรู

ในรูปแบบโครงการทางวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อนองคความรูให

แกกลุมเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูสนใจไดมี

โอกาสศึกษา เรียนรู และมีความเขาใจที่ถูกตองตอกระบวนการเสริม

สรางความสมานฉันทแหงชาติ ตอไป 

๕๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



แผนงานที่ ๔  
งานเสริมสร�างความสมานฉันท�ด�วยการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 

๔.๑  โครงการมหกรรมเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
 
หลักการและเหตุผล   

 จากสภาพปญหาสังคมไทยในปจจุบันที่มีความคิดเห็นของกลุมคนที่แตกตางกันอันนำไปสู              

ความขัดแยงในหลากหลายประเด็น อาทิ ความขัดแยงทางดานความคิดเห็นทางการเมือง ความขัดแยง            

ในการจัดสรรทรัพยากร ความขัดแยงทางความเชื่อและวัฒนธรรม ความขัดแยงในสถานศึกษา ฯลฯ สงผลให

สภาพสังคมไทยที่นับวาเปนสังคมแหงการแบงปนเอื้ออาทร สมานสามัคคี แปรเปลี่ยนไปตามกระแส 

โลกาภิวัฒนและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสารและทำความเขาใจเกี่ยวกับประเด็น          

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางหลากหลายและปรับเปลี่ยนทัศนคติ เรียนรูวิธีการทำความเขาใจสภาพปญหา 

และรวมกันหาทางออกดวยกระบวนการสันติวิธีจึงเปนสวนสำคัญที่จะมีสวนสนับสนุนใหเกิดความสมานฉันท

ขึ้นในสังคม  

 “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท” หมายถึง ปรัชญาในการอำนวยความยุติธรรมที่ตองการใหทุกฝายที่มี            

สวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากปญหาขอพิพาทและความขัดแยง ไดมีสวนรวมในการแสวงหาแนวทาง

แกไขปญหารวมกัน โดยทำใหผูเสียหายไดมีโอกาสเยียวยา ผูกระทำผิดไดมีโอกาสแกไขความผิดพลาดที่ตนได

กระทำ อันมีเปาหมายสุดทายไปสูการสรางความสมานฉันทในสังคม การนำแนวคิดการอำนวยความยุติธรรม

เชิงสมานฉันทเขามาปรับใช จึงนับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชน ไดมีโอกาสเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม และมีสวนชวยเสริมสรางกระบวนการเสริมสรางความสมานฉันทในระดับชุมชนไดเปนอยางดี  

 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ  

๘ (๖) ไดกำหนดใหคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติมีอำนาจหนาที่ในการสงเสริมใหมี               

การดำเนินการวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ ฝกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับตาง ๆ รวมทั้งดำเนินการ

โครงการทดลองใด ๆ ใหเปนไปตามนโยบายการเสริมสรางความสมานฉันท สำนักงานคณะกรรมการเสริม

สรางความสมานฉันทแหงชาติ จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการมหกรรมสมานฉันทแหงชาติ เพื่อเผยแพร 

องคความรูดานการเสริมสรางความสมานฉันทใหเปนที่แพรหลายของภาคประชาชนผานการชมนิทรรศการ 

และการนำเสนอผลงานของภาคีเครือขายและชุมชนตาง ๆ ที่ดำเนินงานดานการเสริมสรางความสมานฉันท 

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและเยาวชนในการแสดงออกทางดานทักษะ ความสามารถ 

และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความสมานฉันท ผานกิจกรรมการประกวด และแสดงความสามารถ

๕๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ตาง ๆ เปดเวทีทางวิชาการในการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความขัดแยงดาน 

มิติตาง ๆ ตลอดจนเสนอแนวทางในการแกไขปญหาและเสริมสรางความสมานฉันทจากนักวิชาการและ

ประชาชนทั่วไป 

 

วัตถุประสงค�ของโครงการ   

 ๑.  เผยแพรองคความรูดานการเสริมสรางความสมานฉันทใหเปนที่แพรหลายของภาคประชาชน 

 ๒. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและเยาวชนในการแสดงออกทางดานทักษะ 

ความสามารถ และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความสมานฉันท 

 ๓.  เปดเวทีทางวิชาการในการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความขัดแยง           

ดานมิติตาง ๆ ตลอดจนเสนอแนวทางในการแกไขปญหาและเสริมสรางความสมานฉันท 

 

ขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินโครงการ  

 โครงการมหกรรมเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ไดดำเนินโครงการในวันที่ ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบสทเวสเทิรน แกรนด แวนดา พลัส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวขอการ

บรรยายดังตอไปนี้ 

๕๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ปลัดกระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหพันตำรวจโทพงษธร  ธัญญสิริ ผูตรวจราชการ

กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ เปน

ประธานในพิธีเปดงานในครั้งนี้ โดยทานไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการจัดงาน และการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ผานมาของสำนักงานฯ พอสังเขป ใหกับผูเขารวมไดทราบรายละเอียดในเบื้องตนและได

รูจักกับสำนักงานฯ นี้  

พิธีเปดโครงการมหกรรมเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

พิธีเป�ดและปาฐกถาพิเศษ  

๕๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



คณะอาจารยผูทำวิจัย 

และนักเรียนที่ไดเขารวม

การเสวนา 

ช�วงที่ ๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. 
 

การเสวนาหัวข�อ “การสื่อสารเพื่อการเสริมสร�างความสมานฉันท�ของเยาวชนในสังคมไทย”   
โดยคณะอาจารยผูทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวย  

 ๑.  อาจารยจุติพร  ปริญโญกุล ๒. อาจารยสุพินดา  สุวรรณศรี ๓. อาจารยรวีพร  จรูญพันธุเกษม 

ซึ่งคณะอาจารยไดนำผลการศึกษาวิจัย มาสรุปและถายทอดเรื่องราวและวิธีการในการลงไปศึกษาหาขอมูล

กับนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการรับรูเกี่ยวกับ

การสื่อสารและการไดรับขอมูลตาง ๆ จากการศึกษาพบวานักเรียนรับรูจากสื่อประเภทโซเชียลมีเดียไดดีที่สุด 

และแอปพลิเคชั่นประเภทเฟสบุค และไลนเปนสื่อที่ไดรับความนิยมมากที่สุด พรอมทั้งไดมีการเชิญนักเรียน

กลุมตัวอยางเขามารวมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ และมุมมองใหกับผูเขารวมไดรับฟงในความ

คิดและสิ่งที่เยาวชนสมัยนี้มีความตองการ เพื่อที่จะไดนำไปปรับใชกับลูก หลาน บุคคลในครอบครัว ใหไดมี

ความเขาใจกับเยาวชนเพื่อสงผลในการใชชีวิตและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๕๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ช�วงที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

การเสวนาหัวข�อ “แผนยุทธศาสตร�การเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ”  

 การเสวนาหัวขอดังกลาว ไดมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

ที่ทางสำนักงานฯ ไดจัดทำขึ้นเพื่อใชในการขับเคลื่อนแนวทางและนโยบายการเสริมสรางความสมานฉันท 

ซึ่งไดรับเกียรติจาก พันตำรวจตรีชวนัสถ เจนการ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรการเสริมสรางความสมานฉันท

แหงชาติ ผูควบคุมและดูแลการจัดทำแผนยุทธศาสตรดังกลาว และไดเชิญนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ๒ ทาน 

ในการรวมกันเสวนา ไดแก 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี  ใยพูล คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ๒.  นางยุพา  ภูสาหัส เจาหนาที่อาวุโส มูลนิธิเอเชีย 

 การเสวนาไดวิเคราะหและนำเสนอถึงประเด็นความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในชวงระยะ

เวลาที่ผานมา วิธีการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น อันนำไปสูการจัดทำแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความ

สมานฉันทและสันติวิธีแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการกำหนดแนวทาง

ความรวมมือกับหนวยงานภาคีตาง ๆ ทั้ง

ทางภาครัฐและภาคเอกชน ในดำเนิน

กิจกรรมตาง ๆ รวมกันตอไปในอนาคต 

ผูทรงคุณวุฒิในการรวม 

เสวนาแผนยุทธศาสตรฯ 

ผูทรงคุณวุฒิในการรวม 

เสวนาแผนยุทธศาสตรฯ

๖๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



กิจกรรมการแสดงดนตรี 

จากผู�ทรงคุณวุฒิสมาคมดนตรีแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� 

ภายในงานมหกรรมเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

การแสดงดนตรีของสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

๖๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



การแสดงบัลเลต จากโรงเรียน On The Floor 

๖๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กิจกรรมการแสดงดนตรี 



ให�แก�หน�วยงานภาคีเครือข�าย ได�แก�  

 ๑.  สมาคมดนตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อเปนเกียรติในการใหความ

รวมมือทางดานการประพันธบทเพลงลูกทุง ภายใตหัวขอ “ยุติธรรมชุมชน”  

 ๒.  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนเกียรติในการใหความสนับสนุนความ

รวมมือทางดานงานวิชาการ ในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม  

 ๓.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม เพื่อเปนเกียรติในการใหความสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการ  

 ๔.  คณะเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเปน

เกียรติในการใหความสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยกระบวนการสื่อสารเพื่อการ

เสริมสรางความสมานฉันทของเยาวชนในสังคมไทย 

มอบรางวัลใหแกสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

พิธีมอบรางวัล 

๖๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



มอบรางวัลใหแกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

มอบรางวัลใหแกคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มอบรางวัลใหแกคณะเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พิธีมอบรางวัล 

๖๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



โครงการสื่อสรรค�สร�างสังคมสมานฉันท� การประพันธ�บทเพลงลูกทุ�ง  

ในหัวข�อ “ยุติธรรมชุมชน”  

ทีมที่ไดรับรางวัล จำนวน ๕ ทีม 

 ๑.  รางวัลชนะเลิศ ทีม สันติสุข โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ จังหวัดเลย 

 ๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม ยุติธรรมสรางสรรค โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ  

  จังหวัดเลย 

 ๓.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม มิตรภาพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัด 

  หนองบัวลำภู 

 ๔.  รางวัลชมเชย ทีม S.T.Band โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค จังหวัดเพชรบูรณ 

 ๕.  รางวัลชมเชย ทีม ไรออย DemoVersion โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัด 

  กรุงเทพมหานคร  

ทีมที่ผานการคัดเลือกอบรมการประพันธบทเพลง จำนวน ๔ ทีม 

 ๑.  ทีม วิน Win โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

 ๒.  ทีม NNB โรงเรียนรังสีวิทยา จังหวัดเชียงใหม 

 ๓.  ทีม SEEFOUR ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ จังหวัดขอนแกน 

 ๔.  ทีม หลานยา ศรีนครินทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัด 

  ภูเก็ต 

พิธีมอบโลรางวัลการประกวด 

ประพันธบทเพลง 

พิธีมอบรางวัล 

๖๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๔.๒ โครงการสื่อสรรค�สร�างสังคมสมานฉันท� 
 
หลักการและเหตุผล  

 หากกลาวถึงสภาพสังคมในแตละพื้นที่ของประเทศไทยนั้น ลวนแลวแตมีความหลากหลายและ

แตกตางกันในแตละดาน ทุกยุคทุกสมัย ทั้งดานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา วัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู “ความขัดแยง” ในมิติตาง ๆ แตหากความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดรับรูถึง

วิธีการแกไข ดวยกระบวนการสันติวิธีที่ถูกตอง โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่กาวหนาในปจจุบัน สามารถนำองค

ความรูเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึงและสรางสรรค การอยูรวมกันของประชาชน ยอมสามารถลดปญหา

ความขัดแยงภายในสังคมไดไมมากก็นอย  

 ปจจุบัน สถาบันและหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีการเปดโอกาสใหแกเด็กและ

เยาวชนในการแสดงออกทางความรู ทักษะ และความสามารถในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเด็กและ

เยาวชนถายทอดความรูความสามารถที่มี

ในทางที่ถูกตอง ซึ่งปจจุบันสิ่งที่มีอิทธิพล

ตอเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม

เปนอยางมาก ไดแก “สื่อ” ซึ่งนับเปน

หนทางสำคัญในการเผยแพรขอมูล 

เหตุการณ และเรื่องราวตาง ๆ ในเวลาที่

รวดเร็ว และสงผลกระทบทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบ การเปดเวทีเพื่อสงเสริมการ

แสดงออกของเด็กและเยาวชนในเชิง

สรางสรรค ถือเปนสิ่งสำคัญอันควรแก

การสนับสนุนให เกิดกระบวนการเชิง

สมานฉันทขึ้นภายในสังคม  

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการเสริมสรางความสมานฉันท 

แหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอที ่ ๘ (๖) ได

กำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการเสริม

สรางความสมานฉันทแหงชาติ มีอำนาจ

หนาที่ในการสงเสริมใหมีการดำเนินการ

วิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ ฝกอบรม 

๖๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



และจัดกิจกรรมในระดับตาง ๆ รวมทั้งดำเนินโครงการนำรองหรือโครงการทดลองใด ๆ ใหเปนไปตาม

นโยบายการเสริมสรางความสมานฉันทดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท 

แหงชาติ จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการ“สื่อสรรคสรางสังคมสมานฉันท” ขึ้น เพื่อสงเสริมใหเยาวชนได

แสดงออกถึงความรูความสามารถดานการถายทอดความคิดเชิงบวกผานการประพันธบทเพลง ผลิตผลงาน

สรางสรรคถายทอดสูประชาชน โดยอาศัยแนวคิดเชิงสมานฉันทและยุติธรรมชุมชน เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิด

ผลอยางเปนรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค�โครงการ  

 ๑.  เพื่อสรางบทประพันธเพลงที่เกิดจากความสามารถของเยาวชน และทำใหเยาวชนเขาใจถึงหลัก

ของความสมานฉันทและยุติธรรมชุมชน 

 ๒. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดมีโอกาสแสดงออกทางดานความคิด ความสามารถ อยางสรางสรรค 

โดยมี “ความสมานฉันท” และ “ยุติธรรมชุมชน” เปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน 

 ๓. เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสรางความสมานฉันท 

 

ขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 ๑. จัดเตรียมการและรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประพันธ

บทเพลงลูกทุง 

 ๒. จัดสงโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อใหนักเรียน  

นักศึกษาที่สนใจสงผลงานเขารวมประกวด โครงการ “สื่อสรรคสรางสังคมสมานฉันท” หัวขอ “ยุติธรรม

ชุมชน” 

 ๓. ตัดสินผลงานเพลงโดยคณะกรรมการผูมีความรูความเชี่ยวชาญจากสมาคมดนตรีแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ (รอบแรก) 

 ๔. จัดฝกอบรมผูที่ผานการคัดเลือกรอบแรก เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประพันธบทเพลงลูกทุงกับ 

ผูที่ผานการคัดเลือกรอบแรก โดยมีวิทยากรจากกระทรวงยุติธรรม สถาบันพระปกเกลา และสมาคมดนตรี

แหงประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศ) 

 ๕. รับสมัครผลงานเพลงรอบชิงชนะเลิศ จากผูที่ผานการฝกอบรมในรอบแรก 

 ๖. ตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศโดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิกระทรวงยุติธรรม สมาคมดนตรี 

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๗. ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ พรอมเขารับรางวัลในงานมหกรรมเสริมสรางความสมานฉันท

แหงชาติ 

๖๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สรุปผลการดำเนินโครงการ  

 การประกวดกิจกรรมประพันธบทเพลงลูกทุง หัวขอ : ยุติธรรมชุมชน สำนักงานคณะกรรมการ 

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมกับสมาคมดนตรีแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดำเนินการตัดสินผลงานเพลง โดยจำแนกเปน ๒ รอบ คือในรอบคัดเลือกและ 

รอบตัดสินชนะเลิศโดยมีคณะกรรมการในรอบที่ ๑ คัดเลือกทีมเยาวชนที่มีผลงานผานเกณฑการตัดสินและ

นำสมาชิกทีมที่ผานเขารอบ เขารวมกิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาการประพันธบทเพลง 

ภายใตหัวขอ “ยุติธรรมชุมชน” ระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล  

ริเวอรไซด จังหวัดนนทบุรี 

พิธีเป�ด  

“โครงการสื่อสรรค�สร�างสังคมสมานฉันท�”  

หลักสูตรการฝ�กอบรมพัฒนาการประพันธ�บทเพลงภายใต� 

หัวข�อ “ยุติธรรมชุมชน”     

 โดยพันตำรวจโทพงษธร  ธัญญสิริ  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการ

คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

๖๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หัวข�อ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�และสันติวิธี”  

โดย นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

การบรรยายพิเศษ  

การดำเนินกิจกรรมกลุ�มสัมพันธ� 

 การละลายพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการการมาจากตางพื้นที่ ตางสถาบัน เพื่อเปนการ

ทำความรูจัก สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางเยาวชนดวยกัน 

๖๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



การดำเนินกิจกรรมกลุ�มสัมพันธ� 

๗๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



การบรรยาย 

หัวข�อ “ แรงบันดาลใจ (Inspiration)”  

โดย  นายวีรวัธน  เทพโสธร นายกสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

      นายวิชัย  ตอเนื่อง อุปนายกฝายวิชาการสมาคมดนตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

      นางสาววดีรินทร สิงหกุลวัชร  อุปนายกฝายกิจการศูนยประสานงาน  

   สมาคมดนตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

๗๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หัวข�อ “ การประพันธ�บทเพลงแนวลูกทุ�ง”  

โดย อาจารย�เรืองยศ  พิมพ�ทองอุปนายกฝ�ายวิชาการสมาคมนักเพลงลูกทุ�งแห�งประเทศไทย  

หัวข�อ “การจัดการความขัดแย�งด�วยแนวทางสันติวิธี”  

โดย อาจารย�ชลัท  ประเทืองรัตนา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล�า 

การบรรยาย 

การบรรยายพิเศษ 

๗๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



การประชุมกลุ�มและนำเสนอผลงานประพันธ�เพลงแนวลูกทุ�ง 

โดยเยาวชนผู�เข�าร�วมโครงการ 

๗๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



รายชื่อทีมเยาวชนผู�เข�าร�วมกิจกรรมประกวดที่ผ�านเข�ารอบชิงชนะเลิศ 

ผลผลติ – ผลลพัธจากการดำเนนิโครงการ  

สรปุผลการประกวดประพนัธบทเพลง 

             ชื่อทีม                  เพลง                     ชื่อสถาบัน  

ทีมสันติสุข  ๑.  สันติวัฒนธรรม (เพลงเร็ว 

   ๒.  สมานรัก สมานฉันท (เพลงชา) โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ  

ทีมไรออย  ๑.  เพลง แสงของยุติธรรมชุมชน(เพลงเร็ว) 

Demo Version ๒.  เพลง สันติอยูในใจ(เพลงชา) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

ทีม S.T. Band ๑.  เพลง ยุติธรรมชุมชนอาสา (เพลงเร็ว) 

(เอสทีแบนด) ๒.  เพลงยุติธรรมชุมชน(เพลงชา) โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค  

ทีมมิตรภาพ ๑.  เพลง รอยดวงใจไทยชุมชน ๒ (เพลงเร็ว) 

   ๒.  เพลง  รอยดวงใจไทยชุมชน ๑ (เพลงชา) โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  

ทีมยุติธรรมสรางสรรค ๑.  เพลงยุติธรรมนำสังคม (เพลงเร็ว)  

   ๒.  เพลง ความยุติธรรม (เพลงชา) โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ  

ทีมวินWIN  ๑. ยุติธรรมของเรา (เพลงเร็ว) 

   ๒.  เพลง เรารวมใจ (เพลงชา) โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  

ทีม NNB  ๑.  เพลง คืนถิ่นสุข (เพลงเร็ว) 

   ๒.  เพลง สันติวัฒนธรรมไทย (เพลงชา) โรงเรียนรังษีวิทยา  

ทีม SEE FOUR ๑.  เพลง ยุติธรรมชุมชน (เพลงเร็ว) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 

   ๒.  เพลงประชารัฐรวมใจ (เพลงชา เขต 4 จังหวัดขอนแกน  

ทีมหลานยา ศรีนครินทร ๑.  เพลง ชุมชนยุติธรรม (เพลงเร็ว) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

   ๒.  เพลงไทย (เพลงชา) พระศรีนครินทร จังหวัดภูเก็ต 

 

 โดยเขารวมบรรยายการถอดแนวการประพันธเพลง เพื่อประโยชน ในการใหเยาวชนนำวิชาความรู           

ที่ไดรับจากการฝกอบรม ไปพัฒนาผลงานการประพันธ เพื่อนำสูการประกวด ในรอบชิงชนะเลิศ ตอไป 

 การประกวดการประพันธบทเพลง โครงการสื่อสรรคสรางสังคมสมานฉันทในรอบชิงชนะเลิศ                    

มีคณะกรรมการในการตัดสินผลการประกวด และมีผลงานที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายชื่อ 

คณะกรรมการและรายชื่อผลงาน ดังตอไปนี้ 

๗๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน 
การประพันธ�บทเพลงรอบชิงชนะเลิศ 

“ โครงการสื่อสรรค�สร�างสังคมสมานฉันท� หัวข�อ : ยุติธรรมชุมชน” 

 พันตำรวจโทพงษ�ธร  ธัญญสิริ    

 ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

 เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

๑.  ประธานกรรมการ 

๒.  กรรมการ 

๓.  กรรมการ 

 นายวิเชียร  คำเจริญ       
 ศิลปนแหงชาติ สาขา ศิลปะการแสดง ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 นายวีรวัธน�   เทพโสธร    
 นายกสมาคมดนตรีแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

๗๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 รองศาสตราจารย�โคทม  อารียา     
 ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

๔.  ประธานกรรมการ 

๕.  กรรมการ 

 นายวิชัย  ต�อเนื่อง      
 อุปนายกฝายวิชาการ สมาคมดนตรีแหงประเทศไทย                                     

 ในพระบรมราชูปถัมภ   

๗๖ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล 
ไดรับโลรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ประกาศนียบัตร และทุนการการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 

เพลง : สมานรัก สมานฉันท 

ทีม สันติสุข โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ จังหวัดเลย 

เรียบเรียง/ขับรอง โดย 

๑. นางสาวสิรินาถ  สมบัติวงษ 

๒. นางสาวธิญาดา  นาเรียง 

๓. นายอดิศักดิ์  แกวพิภพ 

๔. นายพงษพิเชษฐ  ทำดา 

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล 
ไดรับโลรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ประกาศนียบัตร และทุนการการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพลง : ความยุติธรรม 

ทีม ยุติธรรมสรางสรรค โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ จังหวัดเลย 

เรียบเรียง/ขับรอง โดย 

๑. นายเทพรัตน  จันทรหลม 

๒. นางสาวชฎารัตน  ทวีทรัพย 

๓. นายอิทธิพล  สุวรรณอำไพ 

๔. นางสาวณัฐชญา  คุมภัย 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล 
ไดรับโลรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ประกาศนียบัตร และทุนการการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพลง : รอยดวงใจไทยชุมชน ๑ 

ทีม มิตรภาพ  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 

เรียบเรียง/ขับรอง โดย 

๑. นายอภิชาต  ปาสานำ 

๒. นายนฤเบศร  ถาวะโร  

รายชือ่ทมีและโรงเรยีนทีไ่ดรบัรางวลั 

๗๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล 
๑. ไดรับประกาศนียบัตร และทุนการการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 

เพลง : แสงของยุติธรรมชุมชน 

ทีม ไรออย Demo Vesion 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เรียบเรียง/ขับรอง โดย 

๑. นายธวัชชัย  นาคสนอง 

๒. นายนันทวัฒน  ธนรัชตนะคำศรี 

๓. นายศรันย  กิตติเมธีกุล 

๔. นายวัชรวิทย  นิลคง 

 

๒. ไดรับประกาศนียบัตร และทุนการการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 

เพลง : ยุติธรรมชุมชนอาสา 

ทีม S.T.Band โรงเรียนศรีเทพประชาสรรพ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

เรียบเรียง/ขับรอง โดย 

๑. นางสาวพิไลวรรณ  พลิพรม 

๒. นางสาวสุมิตรา  ภูมินอก 

๗๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



แผนงานที่ ๕  
งานบริหารจัดการภายในสำนักงานคณะกรรมการ 
เสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
 

๕.๑  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานภายใน 
 สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 

หลักการและเหตุผล  

 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได

กำหนดใหมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติขึ้น เพื่อรับผิดชอบ 

งานธุรการ งานประชุม งานฝกอบรม งานประชาสัมพันธ และงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสรางความสมานฉันทและ

สันติวัฒนธรรม ภายใตหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและการมีสวนรวมของประชาชน   

 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกรจึงจำเปน 

ที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การที่ไดทำสิ่งใหมจะเปนบอเกิด

ทำใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการนำศักยภาพ

๗๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ของแตละบุคคลมาประยุกตใชใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานราชการกฎหมายและระเบียบตาง ๆ เพื่อ

ใหการปฏิบัติงานเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

เสริมสรางความสมานฉันท จึงเปนปจจัยสำคัญเพื่อเปนเครื่องมือพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ และวิสัยทัศน 

ตลอดจนทิศทางในการทำงานรวมกันของบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการขับเคลื่อนภารกิจใหสำเร็จตาม

วัตถุประสงคที่กำหนด  

 ดวยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ จึงเห็นสมควรดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสราง

ความสมานฉันทแหงชาติ เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานภายใตนโยบาย

การเสริมสรางความสมานฉันท และความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ใหมีกระบวนการคิดวิเคราะห 

เพิ่มความสามัคคี เกิดความรวมมือและดำเนินงานภายในสำนักงานฯ ใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค�โครงการ  

 ๑.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

 ๒.  เพื่อเพิ่มความสามัคคี การรวมมือในการทำงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท 

 

ขั้นตอนและสรุปผลการดำเนินโครงการ  

 โดยทางสำนักงานฯ ไดกำหนดจัดกิจกรรมระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม  

เซนทารา โนวา โฮเทลแอนดสปา จังหวัดชลบุรี  

๘๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



พิธีเป�ดโครงการ 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  

 พันตำรวจโทพงษธร  ธัญญสิริ ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการ 

คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ เปนประธานในพิธีเปดโครงการดังกลาว และได

บรรยายในประเด็นการปฏิบัติงานเพื่อใหเจาหนาที่ภายในสำนักงานฯ ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจมี

ความพรอมและกระตือรือรนตองานที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งขอใหเจาหนาที่ภายในสำนักงานฯ 

เดินทางไปทำกิจกรรมดวยความปลอดภัย สุดทายก็ไดมีการรวมกันถายรูปไวเปนที่ระลึก 

รับฟงการบรรยาย หัวขอ  

“ทำงานอยางไร ใหมีความสุข” 

โดย พระมหาธนเดช  

ประธานกลุมใตรมพุทธธรรม วัดสระเกศ 

พ.ต.ท.พงษธร  ธัญญสิริ  

ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการ 

เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

๘๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หัวข�อ “ทำงานอย�างไร ให�มีความสุข” 

โดย พระมหาธนเดช ประธานกลุ�มใต�ร�มพุทธธรรม วัดสระเกศ  

 ในการบรรยายครั้งนี้ของพระอาจารย ไดมีเจาหนาที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ที่ใหความสนใจเขามารวมรับฟงจำนวนหนึ่ง โดยทางพระอาจารยไดเริ่มตนใหทุกคนในหองประชุม

แบงกลุม ๆ ละ ประมาณ ๖ - ๗ คน และใหทำกิจกรรมฝกสติในการจดจำและการถายทอดเรื่องราว

ใหอีกคนหนึ่งฟง ตอมาทางพระอาจารยก็ไดบรรยายถึงการใชชีวิตในการทำงาน การอยูรวมในสังคม

กับผูอื่นอยางไรที่จะทำใหทั้งสองสิ่งนั้นไปในทิศทางเดียวกันอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมี

ความสุขรวมกันมากที่สุด พรอมทั้งใหขอคิดสำหรับบุคคลที่มีครอบครัวในการดูแลครอบครัวของเรา

ใหดีที่สุด 

บรรยาย 

รับฟงการบรรยาย หัวขอ  

“ทำงานอยางไร ใหมีความสุข” 

โดย พระมหาธนเดช  

ประธานกลุมใตรมพุทธธรรม วัดสระเกศ 

๘๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หัวข�อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร�” 

โดยพันตำรวจโทพงษ�ธร  ธัญญสิริ ผู�ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ  

 ในการบรรยายครั้งนี้  พันตำรวจโทพงษธร  ธัญญสิริ ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ ไดใหเจาหนาที่ภายในสำนักงานฯ 

เสนอจุดแข็ง จุดออน ของสำนักงานฯ เพื่อที่จะนำมากำหนดขอมูลพื้นฐานกอนที่จะจัดทำ 

แผนยุทธศาสตรการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติที่ในปงบประมาณดังกลาว พรอมทั้งมอบ

นโยบายการจัดทำกิจกรรมและดำเนินโครงการอื่น ๆ  

บรรยาย 

การบรรยายพิเศษ หัวขอ “การจัดทำแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ”  

โดย พ.ต.ท. พงษธร  ธัญญสิริ  

ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 

๘๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 





ภาคผนวก  

๘๕ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๘๗ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๘๘ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๘๙ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๙๐ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๙๑ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๙๒ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๙๓ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๙๔ รายงานประจำป� สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร�างความสมานฉันท�แห�งชาติ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 





ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๙ ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท ๐๒-๑๔๑-๔๙๙๔ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๒๙๑ 
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