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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ 
ภาครัฐ ที่กระตุ้นก่อให้เกิดการแข่งขัน จากการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆ และได้มี
ความพยายามแก้ไขปัญหาจนเกิดความปรองดองข้ึน จากสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด และการจัดการทรัพยากรโดยไม่ค านึงสิ่งแวดล้อมอันน ามาสู่การกระทบ
สิทธิมนุษยชนอันน าไปสู่ความขัดแย้งในทางสังคมที่เกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้น มีสาเหตุหลักเกิดจากความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสงัคม อันส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ 
ประกอบกับกระทรวงยุติธรรมได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ข้ึนใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ต้องการสร้างสังคมใหม่ที่มีความปรองดองและ
สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยน าหลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าอันเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง 
 ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงยุติธรรม มีความจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรด าเนินให้มีการจ้างผู้เช่ียวชาญเพื่อด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและศึกษาส ารวจสภาพปัญหาเพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคในประเทศไทย
เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งในกรณีศึกษาแต่ละประเภทตามพื้นที่ต่างๆ        
และสามารถน ามาก าหนดทิศทางและบทบาทการเสริมสรา้งความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน
พร้อมจัดท ารายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย 

2) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม
สถานการณ์ความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมไทย 

3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการด าเนินการ และก าหนดทิศทางและบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในการสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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1.3 ค ำนิยำมศัพท์ 
1) สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง หมายถึง เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดข้ึนหรือก าลังด าเนิน

อยู่ในสังคม โดยเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความต้องการอ านาจและผลประโยชน์
ทางการเมือง รวมทั้งสถานการณ์ความไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่มีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองไม่ตรงกันทั้งระดับพรรคการเมืองและดับบุคคลที่มีความช่ืนชอบในการบริหารประเทศของคณะ
ผู้บริหารที่ต่างกันด้วย 

2) สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดข้ึนหรือ
ก าลังด าเนินอยู่ในสังคม โดยเป็นสถานการณ์ของความคิดเห็นไม่ตรงกันอันเกิดจากสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดในกระบวนการแพร่กระจายวัฒนธรรม และสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการด าเนินชีวิตในสังคม 

3) สถานการณ์ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ หมายถึง เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดข้ึนหรือก าลังด าเนิน
อยู่ในสังคมเป็นสภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่านั้นเพื่อสนองตอบ
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่สามารถประเมิน
มูลค่าทางการเงินได้ รวมทั้งสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความเดือดร้อนในการท ามาหากิน การประกอบอาชีพ    
หรือการสร้างรายได้ของประชาชนในสังคม   

4) สถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง เหตุการณ์และ
เรื่องราวที่เกิดข้ึนหรือก าลังด าเนินอยู่ในสังคม โดยเป็นสถานการณ์ความไม่ลงรอยกันหรือความคิดเห็นไม่
ตรงกันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่มีอยู่จ ากัด รวมทั้งสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิด  
ความเดือดร้อนต่อประชาชนทั่วไปในสังคม 
 5) สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ความมั่นคง หมายถึง เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกี่ยวกับการก่อ
ความไม่สงบที่เกิดข้ึนหรือก าลังด าเนินอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย 
อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อเหตุเพื่อการแบ่งแยกดินแดนออกจากส่วนกลาง  
 
1.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1) งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาทบทวนประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมไทยทั่วประเทศ
ในช่วงระยะเวลาเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ตลอดจนสรุปและประเมินสถานการณ์       
ความขัดแย้งทั้งหมดโดยมีขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 

บทที่ 1 บทน า  
1.1 หลักการและเหตผุล  
1.2 วัตถุประสงค์          
1.3 ค านิยามศัพท์     
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1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน        
1.5 ระยะเวลาด าเนินงาน 
1.6 ช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

บทที่ 2 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
บทที่ 3 กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งของสงัคมไทยในพื้นที่ 4 ภาค และพื้นที่ความมั่นคง 

3.1 รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคกลาง 
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง    
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม  
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกจิ    
- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.2 รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคเหนือ 
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง    
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม  
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกจิ    
- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.3 รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง    
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม  
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกจิ    
- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.4 รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้  
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง    
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม  
- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกจิ    
- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.5 รายงานสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นทีจ่ังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส  
      และพื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี  
     ในจังหวัดสงขลา (ในพื้นที่ความมั่นคง) 

บทที่ 4 สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ       
 4.1 สรุปการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคต่าง ๆ 

4.2 วิเคราะห์และอภิปรายผลสถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคต่าง ๆ 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
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2) ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
2.1 การสืบค้นสถานการณ์ความขัดแย้งจากหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 

ประกอบด้วย เช่น  ไทยรัฐออนไลน์ AFP เดลินิวส์ ThaiQuote คม ชัด ลึก  Voicetv มติชน  ผู้จัดการ สุดสัปดาห์ 
Mthai ส านักข่าวอิศรา ThaiPublica สยามรัฐออนไลน์ CH7NEWS ไทยโพสต ์ sanook.com โลกวันนี้  CH3 
กรุงเทพธุรกิจ  PPTV บ้านเมือง Springnews แนวหน้า  AmarinTV ผู้จัดการรายวัน INN แนวหน้าออนไลน์ 
และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งที่สืบค้นได้ โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จ าแนกข้อมูลตามประเด็นเนื้อหาของงานวิจัยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
 
1.5 ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระยะด าเนินงาน 120 วัน  
 
1.6 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 1) มีข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีเ่กิดข้ึนใน
สังคมไทย  

2) สามารถพฒันาแนวทางการด าเนินการ และก าหนดทิศทางและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันทท์ี่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
1.7 ชื่อหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
 คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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บทท่ี 2 
 

กำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
 
 

 การศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคในประเทศไทย มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็น 6 หัวข้อดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 
2.3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ของไทย 
2.4 สถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับควำมขัดแย้ง 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความหมายและสาเหตุของความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับควำมขัดแย้ง  
“ความขัดแย้ง” หรือ “Conflict” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ไม่ลงรอยกัน 

(ราชบัณฑิตยสถาน , 2546) ซึ่งเป็นความหมายโดยทั่วไปซึ่งอาจจะเกิดข้ึนได้ในสังคม โดยลักษณะของ      
ความขัดแย้ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ โดยสาเหตุของความขัดแย้ง คือ ความไม่ลงรอยกนั
ของเป้าหมาย ความต้องการ ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม หรือวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งในระดับ ปัจเจกบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และความขัดแย้งสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการพัฒนาในทางที่
ดีข้ึนก็ได้ ซึ่งผลของความขัดแย้งดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการจัดการความ
ขัดแย้ง (อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ และคณะ, 2558)  
 บาร์โทส และเวอห์ (Bartos & Wehr, 2002) นิยามความขัดแย้งว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ฝ่ายที่
ขัดแย้งมีเป้าหมายที่ขัดกัน โดยสาเหตุของการมีเป้าหมายที่ขัดกันมาจาก 1) การแย่งชิงทรัพยากร 2) บทบาทที่
ขัดกัน และ 3) ค่านิยมที่ขัดกัน โดยพฤติกรรมความขัดแย้งจะเกิดข้ึนจากการมีเป้าประสงค์ที่ขัดกัน แล้วมีการ
รวมกลุ่มกันของฝ่ายขัดแย้ง โดยมีแรงเสริมจากความเป็นอริระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้ง และการมีทรัพยากรในการ
สนบัสนุนให้มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความขัดแย้ง 
 ส าหรับประเภทของความขัดแย้งมีความแตกต่างกันตามมุมมองแต่ละด้านที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
เช่น มัวร์ (Moore, 1996) อธิบายความขัดแย้งในระดับสังคม โดยแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
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  1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) ได้แก่ ข้อมูลขัดกัน ขาดข้อมูล เข้าใจผิด 
ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่องหน้าที่ มุมมองต่างกันในเรื่องของข้อมูล 
  2) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ( Interest Conflict) ได้แก่ ขัดแย้งเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรารถนาและต้องการ เช่น อ านาจ ต าแหน่งหน้าที่เป็นต้น 
  3) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relation Conflict) ได้แก่ บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมที่ต่างกัน พฤติกรรมทางลบที่เกิดข้ึนซ้ าซาก และวิธีการในการท าสิ่งต่าง ๆ ต่างกัน เช่น วิธีการ
ท างานต่างกันการตัดสินใจต่างกัน 
  4) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ได้แก่ การแก่งแย่งต าแหน่ง 
โดยเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิม ความขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ความขัดแย้งเนื่องจากขาดความ
ยุติธรรม   
  5) ความขัดแย้งด้านคุณค่า หรือค่านิยม (Value Conflict) ได้แก่ ศาสนา โลกทัศน์
หรือความเช่ือต่างกัน การให้ความส าคัญที่ต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกัน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่างกัน ภูมิหลัง
ส่วนบุคคลต่างกัน พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ 

2.1.2 ทฤษฎีควำมขัดแย้ง (Conflict theory)  
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Conflict perspective) เริ่มต้นข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 1930-1940 

จากการมองสังคมสมัยใหม่เป็นแบบพหุสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายโดยธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากสังคม
แบบดั้งเดิมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในด้านของความเช่ือ ค่านิยม และวัฒนธรรม นักอาชญาวิทยาด้าน
ความขัดแย้งเสนอว่า ความขัดแย้งทางสังคมนั้นเกิดมาจากความสนใจและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน      
และความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเกิดจากการมีความเช่ือ ค่านิยม  และการให้ความหมายของความถูกผิด ที่
แตกต่างกัน ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้น าไปสู่การเกิดปัญหาอาชญากรรมข้ึนในสังคม โดยมีนักอาชญาวิทยาที่มี
แนวคิดความขัดแย้งหลายท่าน เช่น ทอร์สเทน เซลลิน (Thorsten Sellin, 1938) จอร์จ โวลด์ (Gorge Vold, 
1958) และออสติน เติร์ก (Austin Turk, 1969)  

ทอร์สเทน เซลลิน (Sellin, 1938) เสนอว่า อาชญากรรมนั้นเป็นผลมาจากความขัดแย้ง  ทาง
วัฒนธรรม โดยในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียว ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมที่ประชาชนในสังคมยึดถือมักจะ
เป็นอย่างเดียวกัน แต่ในสังคมสมัยใหม่นั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากข้ึน ซึ่งท าให้เกิดวัฒนธรรมรอง
หลายกลุ่มข้ึนในสังคม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มเหล่าน้ีโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกลุ่มที่มีอ านาจกว่าจะเป็นวัฒนธรรมหลัก ซึ่งมักจะเป็นวัฒนธรรม
ของคนกลุ่มมากหรือส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มอื่นๆ ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมรอง ซึ่งเมื่อมีความขัดแย้ง การกระท า
ของกลุ่มวัฒนธรรมรองจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรืออาชญากรรมผ่านทางการบทบัญญัติทางกฎหม าย       
จากแนวคิดน้ียิ่งสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากยิ่งท าให้เกิดอาชญากรรมมากข้ึนตามไปด้วย    

จอร์จ โวลด์ (Vold, 1958) เป็นนักอาชญาวิทยาแนวขัดแย้งอีกท่านหนึ่งที่เสนอว่า อาชญากรรม
เกิดจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยการรวมกันของคนเป็น
กลุ่มนั้นเกิดจากความต้องการที่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะมคีวามต้องการที่แตกต่างกนัและเหมอืนกันบา้ง 
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ท าให้เกิดการแข่งขันกันข้ึน และหนึ่งในพื้นที่การแข่งขันคือ การตรากฎหมายออกมาเพื่อรักษาผลประโยชน์
และความต้องการของกลุ่ม โดยผู้ที่ชนะในการแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีอ านาจหรือคนรวย ส่วนที่เป็นคน
กลุ่มน้อยซึ่งมักจะเป็นคนยากจนก็จะถูกจ ากัดให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกบัญญัติออกมา แต่เพื่อให้บรรลุ
ความต้องการของกลุ่มตนเองจึงจ าเป็นจะต้องละเมิดกฎหมายที่ถูกตราโดยกลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่า จึงเกิดเป็น
อาชญากรรมขึ้นในสังคม   

ออสติน เติร์ก (Turk, 1969) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรมเกิดจากการต่อสู้
เอาตัวรอดระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยกลุ่มที่มีอ านาจทางกฎหมายจะออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ควบคุมพฤติกรรมของ
กลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อกลุม่ของตน ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดและรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ตนเอง ซึ่งกลุ่มที่มี
อ านาจทางกฎหมายมักจะเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นเจ้าของก าลังการผลิต/แรงงาน และกลุ่มทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ีมักจะถูกมองว่าจะมาแย่งชิงทรัพยากรการผลติจากกลุม่ ผู้มี
อ านาจ ท าให้กลุ่มผู้มีอ านาจต้องก าหนดให้พฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มเหล่าน้ีเป็นภัยต่อความอยู่รอดของกลุ่มผู้มี
อ านาจจ าเป็นต้องควบคุมโดยใช้วิธีการทางกฎหมาย 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและสร้าง  
ความสมานฉันท์ มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดทฤษฎีในมุมมองด้านอาชญาวิทยาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ทฤษฎีกำรสร้ำงสันติภำพ (Peace-making theory)   
ทฤษฎีการสร้างสันติภาพ (Peace-making theory) เป็นแนวคิดด้านการบริหารงานยุติธรรม

สมัยใหม่ที่เกิดข้ึนมาจากการที่กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ ฮารอล เป็ปพินสกี (Harold Pepinsky) และริชาร์ด ควินนีย์ (Richard 
Quinney) ผู้ที่เสนอแนวคิดทฤษฎีการสร้างสันติภาพ ได้ให้ทรรศนะว่า แม้ว่าเราจะตรากฎหมายออกมาลงโทษ
ผู้กระท าความผิด หรือใช้วิธีการต่างๆ ในการตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรม แต่อาชญากรรมก็ไม่ลดลง
แม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามปัญหาอาชญากรรมกลับทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ จากปัญหาดังกล่าว นักทฤษฎี
เชิงสมานฉันท์มองว่า สิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมคือ ความทุกข์ (Suffering) ซึ่งประกอบด้วย 
ความยากจน การเหยียดผิว การกดข่ีข่มเหง การแบ่งแยก หรือ ความทุกข์ในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นการที่จะแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในสังคมให้มีประสิทธิภาพต้องจัดการกับความทุกข์เหล่านี้ให้หมดไปก่อน (Pepinsky & 
Quinney, 1991) นอกจากนี้ทฤษฎีเชิงสมานฉันท์ยังมองว่า รัฐ ก็เป็นอาชญากรได้ โดยการใช้นโยบาย ที่
โหดร้ายทารุณต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการลงโทษประหารชีวิต การจ าคุกเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการ  
ท าร้ายสังคมและประชาชน ดังนั้นทฤษฎีเชิงสมานฉันท์จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอาชญากรรม              
ด้วยการเปลี่ยนจากแนวทางที่เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) ไปสู่การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) 
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2.2.2 ทฤษฎีควำมละอำยเชิงบูรณำกำร (Reintegrative shaming theory) 
แนวคิดน้ีถูกพัฒนาข้ึนโดย จอห์น เบรทเวท (John Braithwaite) นักอาชญาวิทยาชาวออสเตรเลีย

ในปี 1989 โดยการรวมเอาทฤษฎีวัฒนธรรมรอง ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
ทฤษฎีความกดดันทางสังคม และทฤษฎีการประทับตรา ซึ่งเป็นแกนหลักของทฤษฎีนี้ เบรทเวทได้เสนอทฤษฎี
นี้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่บางสังคมมีจ านวนอาชญากรรมมากกว่าบางสังคม โดยในสังคมที่มีอาชญากรรม
จ านวนมากเกิดจากความล้มเหลวของสังคมที่ไม่สามารถท าให้คนที่กระท าความผิดเกิดความรู้สึกละอายใจ    
ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากการที่ความผูกพันทางสังคมที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะในสังคมเมือง อันเป็นผลให้ผู้ที่ถูก
สังคมตีตราว่าเป็นอาชญากรยังคงกระท าความผิดต่อไป ซึ่งหากอาชญากรถูกท าให้รูส้ึกละอายใจหรือรูส้ึกผดิกบั
สิ่งที่ท าก็จะหยุดกระท าผิด แต่อย่างไรก็ตามความละอายต้องเป็นในลักษณะของการน าผู้กระท าผิดกลับเข้าสู่
สังคม (Reintegrative shaming) มากกว่าความละอายใจที่น าไปสู่การแบ่งแยก  (Stigmatic shaming) 
(Braithwaite, 1989) เบรทเวทได้ยกตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบระหว่างสังคมอเมริกาที่มีสถิติอาชญากรรม
สูงกับสังคมญี่ปุ่นที่มีสถิติอาชญากรรมต่ า ซึ่งในสังคมญี่ปุ่นประชาชนในสังคมมีความผู กพันทางสังคม           
มีความเห็นอกเห็นใจ และให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างคนในสังคม มากกว่าประชาชนในสังคมอเมริกา 

ทฤษฎีนี้มองว่าธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มจะกระท าพฤติกรรมอาชญากรรมเพื่อประโยชน์และ
ความสุขส่วนตน โดยถ้าบุคคลใดขาดสิ่งยึดเหนี่ยวไว้ก็จะลงมือกระท าความผิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ
ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมและตัวบุคคลเป็นสิ่งที่บ่งช้ีถึงพฤติกรรม
อาชญากรรม ลักษณะเหล่าน้ี เช่น การว่างงาน ระดับการศึกษา ความยากจน ชนช้ันทางสังคม สถานภาพโสด 
และวัยรุ่นชาย ซึ่งลักษณะเหล่าน้ียังน าไปสู่การมีความผูกพันกับสังคมที่ต่ าด้วย ซึ่งในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่มี
ลักษณะเสี่ยงต่อการกระท าความผิดมักจะเป็นบุคคลที่แต่งงานมีครอบครัวและมีงานท าและอยู่ในสังคมที่มี
ความผูกพันกันสูง ตัวอย่างเช่นในสังคมญี่ปุ่น เบรทเวทเช่ือว่าความละอายใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการป้องกัน
อาชญากรรมและการน าอาชญากรกลบัมาใช้ชีวิตอย่างปกติ ในสังคม โดยแนวคิดของเบรทเวทน าไปสู่การสร้าง
กระบวนการเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) ข้ึนมาใช้เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในสังคม ซึ่งแนวคิดน้ีถูกน าไปใช้ในหลายๆ สังคมรวมทั้งสังคมไทยด้วย โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ 
การใช้กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยชาวเผ่าพื้นเมือง ในประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดา 

นอกจากนี้ ทฤษฏีที่ถูกน ามาสนับสนุนทฤษฎีของเบรทเวทและการใช้หลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีความยุติเชิงกระบวนการ (Procedural justice theory)  ซึ่งมีแนวคิดที่ส าคัญว่า           
หากผู้ต้องหาได้มีประสบการณ์ที่เป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีและตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
อาชญากรรมของเขา ผู้ต้องหาก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับความผิด รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง       
เพิ่มความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา อันจะส่งผลให้ผู้ต้องหานั้น
ยอมกลับตัวไม่กลับไปกระท าผิดอีก (Tyler, Sherman, Strang, Barnes, & Woods, 2007) ซึ่งกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถที่ตอบสนองความต้องการของผู้ต้องหาในส่วนนี้ได้ โดยการเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องหาได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินพิจารณาความผิดของเขาด้วยความสมัครใจและเปิดกว้างใน
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การสื่อสารระหว่างคู่กรณีในฐานะมนุษย์เหมือนกัน ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมหลักที่มีข้อจ ากัด
มากมายส าหรับผู้กระท าผิด  

2.2.3 แนวคิดท่ัวไปในกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้ง  
การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นการท าให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลง ซึ่งอาจท าได้โดยให้ทุกฝ่ายตกลงกัน 

หรือให้ฝ่ายหนึ่ง  ฝ่ายใดชนะ โดยมีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ (Filley, 1975) 
1) วิธีชนะ - แพ้ (Win - Lose Method) เป็นวิธีที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้สิ่งที่ต้องการเป็นฝ่ายชนะไป

ส่วนอีกฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้ เหตุของการแพ้อาจจะเกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่หรือการใช้เสียงข้างมากใน       
การด าเนินการ เสียงข้างน้อยจึงแพ้ซึ่งผู้แพ้อาจเกิดความรู้สึกสูญเสียและภาวะคับข้องใจเกิด ข้ึน วิธีการนี้
ประกอบด้วยวิธีย่อย ๆ เช่น วิธีการบังคับ (Forcing) วิธีการท าให้สถานการณ์ของความขัดแย้งสงบลง 
(Smoothing) และวิธีการหลีกเลี่ยง (Avoidance) เป็นต้น 

2) วิธีแพ้ทั้งคู่ (Lose – Lose Method) เป็นวิธีที่ท าให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีของความขัดแย้ง   
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนเองต้องการได้ทั้งหมด แต่อาจจะได้มาเป็นบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น      
จึงเรียกว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้แพ้ วิธีการแบบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าการได้มาบางส่วนดีกว่าไม่ได้
อะไรเลย ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่ดีกว่าวิธีการที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะและ
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ 

3) วิธีชนะทั้งคู่ (Win-Win Method) เป็นวิธีที่คู่กรณีที่มีความขัดแย้งกันสามารถประสบผลส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาร่วมกันและท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการได้ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึง
เป็นผู้ชนะ ส าหรับวิธีการที่นิยมใช้กันคือ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Integrative Problem Solving) วิธีการ
แบบนี้จะไม่มีการเข้าไปก าจัดความขัดแย้ง หรือประนีประนอมกันใดๆ ทั้งสิ้นหากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้
คู่กรณีของความขัดแย้งเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจและ
ยอมรับกันได ้ในการใช้วิธีการแบบนี้ต้องท าให้คู่กรณีของความขัดแย้งเกิดความรู้สึกว่า ทุกคนสามารถท างาน
ร่วมกันได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันและต้องสร้างบรรยากาศให้คู่กรณีของความขัดแย้งสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  

ส าหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการท าให้คู่กรณีสามารถเป็นผู้ชนะทั้งคู่ ดังนี ้
 1) กลยุทธ์การมีความเห็นสอดคล้องโดยยึดหลกัการหาวิธีการแก้ปัญหาที่จะเป็นที่ยอมรับ

ร่วมกันจากทุกฝ่ายที่มีปัญหามุ่งตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายที่มี
ความขัดแย้งกันต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยมีหลักส าคัญ คือ 

  (1)  ยอมรับแนวความคิดสมัยใหม่ที่ว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่น ามาซึ่ง    
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ให้เกิดข้ึนและความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่มาคุกคามหรือท าให้เกิด 
การต่อต้าน 

  (2) มุ่งมองที่ตัวปัญหามากกว่าตัวบุคคล โดยพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ได้
และเน้นการแก้ปัญหา หรือเอาชนะปัญหา มากกว่าเน้นเรื่องความต้องการความปรารถนาส่วนบุคคล 

  (3) มุ่งหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้มากที่สุดไม่กล่าวโจมตีว่าใครผิดหรือถูก 
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  (4)  มีความจริงใจเปิดเผยและใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นไม่ยึดมั่นในความคิด
ของตนฝ่ายเดียว 

  (5)  หลีกเลี่ยงการเน้นถึงความต้องการของตนโดยที่ความต้องการนั้นไปขัดขวาง       
ความต้องการของผู้อื่น 

  (6)  อาจต้องอาศัยบุคคลที่สามเข้ามาด าเนินการช่วยเหลือและควรหลีกเลี่ยงการใช้   
เสียงข้างมากตัดสิน  

 2) กลยุทธ์การตัดสินใจแบบผสมผสานวิธีการนี้เกี่ยวเนื่องจากผลสบืเนื่องของกระบวนการ
ตัดสินใจซึ่งต้องอาศัยล าดับข้ันตอนมากข้ึนเพราะต่างฝ่ายที่ ขัดแย้งกันยังยึดหลักของวิธีการแก้ปัญหา         
บางประการของตนไว้และแต่ละฝ่ายจะน าจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของตนมารวมกันและจึงจะน าไปสู่การหา
วิธีการแก้ปัญหาโดยให้มีการยอมรับร่วมกันองค์ประกอบของการตัดสินใจและผสมผสานมีดังนี้ 

  (1) การทบทวนและการปรับตัวโดยเน้นทางด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้านการรับรู้
และด้านทัศนคต ิ

  (2) ระบุปัญหาให้ชัดเจน 
  (3) การแสวงหาแนวทางการแก้ไข 
  (4) ตัดสินใจแบบให้มีความเห็นสอดคล้องกัน 
 วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือแบบชนะทั้งคู่ (Win-Win Method) สามารถน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงเพราะมันเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การค้นหาแหล่งที่มาของปัญหาและ
สามารถก าหนดวิธีการแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งในท้ายที่สุดจะท าให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์ต่อองค์กร 

 นอกจากนี้ ยังมีวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้งที่สามารถจ าแนกออกเป็น 7 แนวทาง ดังนี้ 
(อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ, 2558)  

  (1)  การแข่งขัน การบังคับ และการผลักดัน (Competing, Forcing, and 
Compelling) ซึ่งวิธีการแข่งขันจะใช้เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความส าคัญกับจุดหมายมากกว่าความสัมพันธ์
บุคคลนั้นอาจใช้อ านาจในการช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการใช้อ านาจในการท าให้ผู้อื่นท าตามด้วย     
และยิ่งไปกว่าน้ัน เขาอาจจ าเป็นต้อง “ลุกขึ้นสู้” เพื่อปกป้องหลักการและสิทธิที่ตนสมควรได้วิธีการนี้ โดยเน้น
วิธีการแบ่งสันปันส่วน (Distributive Approach) เป็นแนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ยการใช้วิธีการนี้ ซึ่งอาจจะ
ท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ หรือแพ้ก็ได้ เพราะว่ามุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ (Interest) มากกว่าเน้นเรื่อง
ความสัมพันธ์ (Relationship) 

  (2) การโอนอ่อนผ่อนตาม หรือการท าให้ราบรื่น (Accommodation or Smoothing) 
การโอนอ่อนตามผู้อื่นอาจน ามาใช้ในกรณีที่มีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์มากกว่าเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ซึ่งเป้าหมายของข้อตกลงประเภทนี้ จะออกมาในรูปของการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ฝ่ายอื่นโดยที่เรา
ต้องยอมเสียประโยชน์ พฤติกรรมในการโอนอ่อนผ่อนตาม รวมถึงการท าตามค าสั่ง หากเห็นคล้อยตาม
ความคิดผู้อื่น หรือการยอมให้เป็นไปตามความปรารถนาของอีกฝ่ายลักษณะนิสัยดังกล่าว มักจะถูกมองว่า
อ่อนแอ หรือต้องการความสงบในสังคมตะวันตก ลักษณะเหตุการณ์ประเภทนี้จะไม่ถูกมองในเชิงลบสังคมที่มี
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การให้คุณค่าความสัมพันธ์อันราบรื่น และให้ความนับถือผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ ยอมรับต่อสถาบัน เพราะฉะนั้น
วิธีการนี้ เน้นการใช้ความสัมพันธ์เป็นหลัก (Relation in Orientation) และอาจเป็นแนวทางอื่นตามผู้อื่นที่เขา
คล้อยตาม เช่น วิธีการแบ่งสันปันส่วน (Distribution) หรือวิธีแบบบูรณาการ (Integrative) ตามแต่ผู้อื่น
ต้องการว่าจะใช้วิธีไหน การมุ่งเน้นวิธีการนี้อาจจะท าให้มองว่าเกิดความราบรื่นในการแก้ไขปัญหา แต่ก็ยัง ไม่
ท าให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งแพ้ หรือชนะ 

  (3) การประนีประนอม (Compromising) การประนีประนอมจะเป็นการด ารงอยู่บน
ฐานของเป้าหมายและความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการได้รับผลประโยชน์
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย วิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อเกิดมีความขัดแย้งในประเด็นที่ว่าด้วยค่านิยม ความเช่ือ     
ทางศาสนา และวัฒนธรรม 

  (4) การหลีกเลี่ยง หรือการถอนตัว (Avoiding or Withdrawing) วิธีการนี้เป็นวิธีการ
หลบฉาก หรือถอนตัวออกจากประเด็นที่ก าลังมีความขัดแย้งกัน วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา และการโอนอ่อนผ่อน
ตามนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเอาไว้ ในบางกรณี การใช้วิธีหลีกเลี่ยงและ
วิธีการโอนอ่อนตามถือว่าเป็นการช่วยรักษาหน้าให้แก่ตัวเองและผู้อื่น แต่จุดอ่อนของวิธีการนี้ อาจจะเน้น
ความสัมพันธ์และอาจไม่รับรู้ความเป็นไปได้ในการบูรณาการสถานการณ์ ซึ่งการแก้ปัญหาอาจจะท าให้ชนะ
ด้วยกันทั้งคู่หรือแพ้ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้ 

  (5) การร่วมมือ หรือการแก้ปัญหา (Collaborating, integrating, or problem 
solving) การร่วมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึงการบูรณาการ หรือการแก้ไขปัญหา ซึ่งมักจะให้ความส าคัญ
และจุดมุ่งหมายเช่นกันเป็นทั้งการรุก และร่วมมือ คือ เกิดการบูรณาการผลประโยชน์ร่วมกันของทุก ๆ  ฝ่ายที่
ได้รับผลกระทบ เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่เน้นวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยและไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นการใช้
ทั้งวิธีบูรณาการ และแบ่งสันปันส่วนในการเจรจาไกล่เกลี่ย แม้แนวทางนี้จะให้ความส าคัญแก่ความสัมพันธ์  
แต่เป้าหมายก็มุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้ง และผลการเจรจา ยุติความขัดแย้งที่ตามมาภายหลัง 

  (6)  การโน้มน้าว (Persuasion) วิธีนี้เป็นการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะ
เปลี่ยนความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนวิธีคิด ความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้วิธีการอุปมาอุปมัย รวมถึง
รูปแบบที่ใช้เหตุผลประกอบ บางครั้งวิธีการที่ใช้เพื่อโน้มน้าวผู้อื่น อาจรวมถึงการโน้มน้าวด้วยการ “ตื้อ”     
ซึ่งวิธีการนี้คู่กรณีจะใช้วิธีการในการชักชวนอย่างแน่วแน่ จนกระทั้งฝ่ายหนึ่งต้องยอมจ านนด้วยเหตุผลเพราะ
การตื้อ 

  (7)  การสนับสนุน (Supporting) คือ การให้โอกาสบุคคลที่อยู่ภายใต้ความกดดัน
สามารถระบายความรู้สึก ความคิดเห็น ความโกรธ หรือความไม่พอใจ และช่วยให้การตัดสินใจง่ายว่าจะท า
อะไร ผู้สนับสนุนไม่จ าเป็นต้องเจรจาไกล่เกลี่ยเสมอไป อาจใช้ความสนับสนุนเป็นช่องทางเพื่อหลีกเลี่ยง      
การเจรจาไกล่เกลี่ย 

2.2.4 กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก  
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative justice) หรือบางครั้งอาจจะใช้ค าว่า การแก้ปัญหา

ข้อพิพาทแบบทางเลือก (Alternative Dispute Resolution) (Lewis & McCrimmon, 2005) ซึ่งอาจจะมี
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ความเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างข้ึนอยู่กับแต่ละสังคมจะให้ขอบเขตในการนิยาม แต่สิ่งที่ เหมือนกันคือ    
ความเป็นกระบวนการที่ถูกน ามาใช้เป็นทางเลือกนอกจากการพิจารณาตัดสินคดีโดยผู้พิพากษาในศาล ซึ่งเป็น
กระบวนการพิจารณาแบบดั้งเดิมที่เป็นทางการ กระบวนการทางเลือกนี้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทผ่านความยินยอมร่วมกันระหว่างคู่กรณี ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเจรจา
ซึ่งจะน าไปสู่การยุติข้อพิพาทได้ทันที โดยใช้รูปแบบวิธีการที่แตกต่างจากระบบยุติธรรมกระแสหลัก เพื่อไม่ให้
ความยุติธรรมมาถึงล่าช้าจากการพิจารณาในกระบวนการพิพากษาของศาล รวมถึงเพื่อเปิดทางเลือกให้กับ   
การยุติข้อพิพาทด้วยแนวทางอื่นๆ ที่ไม่ต้องจบลงด้วยการท าร้ายกัน และเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถหา 
ทางออกร่วมกันได้ โดยทั่วไปกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสามารถแบ่งประเภทตามรูปแบบกระบวนการได้
เป็นสามรูปแบบกว้างๆ โดยกระบวนการทุกรูปแบบจะเริ่มต้นข้ึนเมื่อทั้งฝ่ายตกลงใจที่จะเข้าสู่กระบวนการ 
ดังนี ้

1) การเจรจา (Negotiation) หมายถึงการที่คู่กรณีสองฝ่ายเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาท
กันเอง โดยไม่มีบุคคลที่สาม 

2) การไกล่เกลี่ย (Mediation) หมายถึงการเจรจาต่อรองที่มีบุคคลที่สาม (Mediator) เข้ามาเป็น
ตัวกลางในการด าเนินการและให้ค าแนะน า โดยตัวกลางนี้ไม่มีอ านาจในการตัดสินข้อพิพาทโดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นส าคัญ 

3) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง การตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเข้ามาท าหน้าที่ใน       
การพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาท ในประเด็นตามที่คู่กรณีตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยเปิดโอกาสให้
คู่กรณีมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการพิจารณาคดีร่วมกัน 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมีหลากหลายรูปแบบและสามารถน ามาใช้ในแต่ละข้ันใน
กระบวนการยุติธรรมทั้งในช่วงก่อนมีการด าเนินคดี ช่วงก่อนมีการฟ้องคดี ช่วงการพิจารณาพิพากษาลงโทษ 
และช่วงหลังการพิพากษาลงโทษแล้ว (UNODC, 2006; 2007) โดยรูปแบบการเบี่ยงเบนคดีจากการฟ้องคดีต่อ
ศาล ประกอบด้วยวิธีการดังนี้ 

- การปล่อยตัวโดยมเีงื่อนไขหรือไมม่ีเงื่อนไข 
- การลงโทษด้วยวาจา 
- การเจรจาโดยอนญุาโตตุลาการ 
- การให้ชดใช้ความเสียหายแก่เหยื่อ 
- การบริการทางสังคม 
- การเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าผิด 
- การประชุมกลุ่มครอบครัว 
- การใช้กระบวนการสมานฉันทอ์ย่างอื่น 

2.2.5 กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) หมายถึง กระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกที่ใช้กระบวนการสมานฉันท์ (Restorative process) อันมีผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด และบุคคลอื่นที่
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ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมหรือสมาชิกชุมชน (ถ้ามี) มาเข้าร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจากอาชญากรรมที่เป็นผลลัพธ์แบบสมานฉันท์ (Restorative outcomes) ซึ่งข้อตกลงกันที่เกิดข้ึนจาก
กระบวนการสมานฉันท์ อาจจะเป็นในรูปแบบการตอบสนอง โครงการต่างๆ เช่น การซ่อมแซม การชดเชย 
การชดใช้ การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให ้กับสังคมตามความต้องการของบุคคลและสังคมและ           
ความรับผิดชอบของภาคส่วนที ่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันของเหยื่อและ
ผู้กระท าผิด และโดยทั่วไปจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงาน/ผู้ไกล่เกลี่ย โดยกระบวนการยุติธรรม            
เชิงสมานฉันท์เป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งน าผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด เครือข่าย
ทางสังคม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และชุมชน เข้ามาเจอกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า 
อาชญากรรมไม่ใช่แค่เป็นการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายแต่ยังมีการก่อให้เกิดความเสียหายหรือท าร้ายเหยื่อและ
ชุมชนด้วย ดังนั้นจึงควรมีการพูดคุยถึงผลที่เกิดข้ึนตามมาด้วย โดยผู้กระท าผิดและผู้ได้รับความเสียหายได้มา
คุยกัน และมีการให้ความช่วยเหลือหากคู่กรณีร้องขอ กระบวนการสมานฉันท์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่เน้นไปที่การเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเหยื่อ ให้ผู้ที่กระท าผิดได้แสดงความรับผิดชอบ  
ต่อสิ่งที่ได้กระท าไป และน าชุมชนมาร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นส่วน
ที่ส าคัญของกระบวนการที่จะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ การเจรจาไกล่เกลี่ยการแสวงหาข้อตกลงเพื่อ
น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการของทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิด  เป็นการท าให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกในการควบคุม
กระบวนการบางส่วนได้ (Braithwaite, 1998; UNODC, 2005; Van Ness & Strong, 2002) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในหลายประเทศมีที่มาจากความไม่ค่อยพอใจกับกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลกัที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความไม่เปน็ระเบียบเรยีบรอ้ยในสังคมได้ จึงเกิด
กระบวนการทางเลือกข้ึนมา โดยส่วนใหญ่มาตรการทางเลือกที่น ามาใช้จะให้โอกาสคู่กรณีและชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความขัดแย้ง/อาชญากรรม    
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม ซึ่งวิธีการนี้เป็น     
การกระตุ้นให้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งด้วยวิธีการสันติ เป็นการส่งเสริมความอดทนและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียว เป็นการสร้างความเคารพต่อความแตกต่าง และส่งเสริมให้มีการร่วมรับผิดชอบของชุมชน (UNODC, 
2005)  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนหลักการ
บริหารงานยุติธรรมจากการลงโทษทางอาญาไปสู่การเยียวยา สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเหยื่อ
อาชญากรรมผู้กระท าผิดและชุมชน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการมองอาชญากรรมในมิติที่ว่า อาชญากรรมเป็น
เรื่องของความขัดแย้งระหว่างบุคคล  ซึ่งเป็นการมองในอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมที่มอง
ว่า อาชญากรรมเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบซึ่งรัฐก าหนดไว้ภายใต้อ านาจอันชอบธรรมเพียงมิติเดียว   
แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีเชิงสมานฉันท์เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเดิมยังคงต้องมีอยู่เพื่อใช้ใน     
การควบคุมอาชญากรรมที่รุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืน การชิงทรัพย์ และการท าร้ายร่างกาย      
ส่วนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถน ามาใช้กับอาชญากรรมที่ความรุนแรงน้อยเช่น คดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ยาเสพติด ความผิดของเด็ก และคดีเล็กน้อยอื่นๆ แนวคิดนี้สอดคล้องกับการอ านวยความยุติธรรม   
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โดยชุมชน (Community justice) ที่ใช้อยู่ในระบบวัฒนธรรมต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ ที่มีการอ านวยความ
ยุติธรรมแบบเมารี (Maori justice) วิธีการดั้งเดิมเหล่านี้ท าให้เกิดการพัฒนาต่อมาเป็น การประชุมกลุ่ม
ครอบครัว หรือ การประชุมกลุ่มชุมชน (พงษ์ธร ธัญญสิริ, 2559; Stobe, 2016) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) มีหลักการส าคัญด้วยกัน 3 ประการ 
ดังนี้ (Van Ness & Strong, 2002) 

1. กระบวนการยุติธรรมควรสามารถที่จะเยียวยาทั้งผู้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม สังคม รวมทั้ง
ผู้กระท าความผิดด้วย 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมควรมีโอกาสที่จะเข้าร่วมในการหาทางออก
ร่วมกัน 

3. รัฐ เป็นเพียงผู้สนับสนุนให้ เกิดหรือรักษากระบวนการที่ จะน าไปสู่ ความยุติธรรม            
อย่างสมานฉันท์  

เบรทเวท (Braithwaite, 1998) มองว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการ        
การบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม ท าให้เหยื่ออาชญากรรมเป็นศูนย์กลาง
ของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผู้กระท าผิดและสังคมเข้าด้วยกัน โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็น
ประการแรก คือการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม อันได้แก่ การบรรเทาความเสียหายด้วย   
การเยียวยาอาการบาดเจ็บ การบรรเทาความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่สูญเสียไป การบรรเทาความเสียหาย      
แก่เกียรติยศศักดิ์ศรี การบรรเทาความเสียหายด้วยการท าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม 
ที่แท้จริง เป็นต้น นอกจากนี้วิธีการที่ใช้ในการจัดการกับอาชญากรรมนั้นเป็นวิธีการที่ท าใหเ้หยื่ออาชญากรรมมี
ความรู้สึกสูญเสีย ซึ่งครั้งแรกก็มีความรู้สึกสูญเสียกับการกระท าผู้กระท าผิด และต่อมาก็รู้สึกสูญเสียให้กับ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยพวกเหยื่ออาชญากรรมต้องเก็บความรู้สึกเหล่าน้ีไว้ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์จึงเป็นการยังให้เกิดความยุติธรรมที่แท้จริง เป็นวิธีการที่ใช้ความสุขุมนุ่มนวลจัดการกับผลที่เกิด
ตามมาจากอาชญากรรม และสามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรมที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วย 

รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ (UNODC, 2005) ดังนี ้
1) การไกล่เกลี่ยของเหยื่อกับผู้กระท าความผิด (Victim-offender mediation/victim-offender 

reconciliation: VOM) เป็นรูปแบบแรกๆ ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ถูกน ามาใช้ โดยให้
ความส าคัญกับความต้องการของเหยื่อและให้ผู้กระท าผิดต้องรับผิดชอบต่อการกระท า สามารถด าเนินการ   
โดยหน่วยงานของรัฐและองค์กรไม่หวังผลประโยชน์ และมักใช้กับคดีอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงไม่มากนัก     
คดีสามารถส่งมาจากต ารวจ อัยการ ศาล และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ โปรแกรมเหล่านี้สามารถจัดข้ึนในช่วง
ก่อนต้ังข้อหา ช่วงหลังแจ้งข้อกล่าวหา และหลังฟ้องคดี โดยความสมัครใจของเหยื่อและผู้ต้องหา เมื่อมีการน า
โปรแกรมมาใช้ก่อนมีการลงโทษ ผลลัพธ์จากการเจรจาไกล่เกลี่ยมักจะถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฟ้องคดี
หรือการพิจารณาของศาล โปรแกรมสามารถน ามาใช้ในระหว่างการคุมขังผู้ต้องหาและสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
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ของกระบวนการฟื้นฟูแม้ผู้ต้องหาจะต้องโทษจ าคุกระยะยาว ที่ผ่านมาการไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่จะประสบ
ความส าเร็จเมื่อมีการพบหน้ากัน ได้แสดงความรู้สึกของแต่ละฝ่ายและพัฒนาความเข้าใจใหม่ในสถานการณ์
เมื่อมีการพูดคุยกัน โดยมีผู้ประสานงานเป็นคนช่วยให้บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งมักจะไปพบแต่ละฝ่ายก่อน
การมาพบคุยกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเตรียมตัวส าหรับการมาพบกัน เพื่อท าให้เหยื่อไม่เป็นเหยื่อซ้ า
เมื่อเจอกัน ให้แน่ใจว่าผู้กระท าผิดรู้สึกรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและอยากเจอกับเหยื่อจริง ๆ บางครั้ง
การเจรจาไกล่เกลี่ยอาจจะไม่ต้องมาพบกันโดยตรง แต่จะให้ผู้ประสานงานพบแต่ละฝ่ายแยกกันเพื่อหา
ข้อตกลงที่พอใจทั้งสองฝ่าย 

2) การประชุมกลุ่มชุมชนและกลุ่มครอบครัว (Community and family group conferencing) 
รูปแบบนี้ถูกน ามาใช้ในนิวซีแลนด์ส าหรับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนเมื่อปี ค.ศ.1989 โดยคดี
ส่วนใหญ่ถูกด าเนินการโดยต ารวจ หลักการอยู่บนพื้นฐานของการลงโทษแบบดั้งเดิมของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี 
รูปแบบนี้ถูกใช้แพร่หลายในหน่วยงานต ารวจในออสเตรเลียใต้ แอฟริกาใต้ ไอร์แลนด์ และในเมือง มินเนสโซตา 
เพนซิลวาเนีย และมอนทานา สหรัฐอเมริกา โดยในการจัดประชุมกลุ่มจะมีผู้อ านวยความสะดวกให้ 
จุดมุ่งหมายของการประชุมกลุ่มจะกว้างกว่าการเจรจาไกล่เกลี่ย เนื่องจากจะมีการน าญาติและเพื่อนของ
ผู้เสียหายและผู้กระท าผิด รวมทั้งสมาชิกบางคนในชุมชนมาร่วมในการประชุมกลุ่มเพื่อแสวงหาทางออกของ
ปัญหาร่วมกัน ผลกระทบที่เกิด และแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดข้ึนอีกครั้ง โดยในคดีที่ร้ายแรง
อาจจะมีการพิจารณาวิธีการควบคุมพฤติกรรมหรือความเป็นในการกักขังด้วย เนื่องจากมีคนเกี่ยวข้องมาก    
จึงเป็นข้อดีในการที่จะมีคนช่วยท าให้มั่นใจว่าผูก้ระท าผดิจะท าตามข้อตกลงและช่วยสอดส่องพฤติกรรมของผูท้ี่
กระท าผิดด้วย  

3) การพิจารณาโทษแบบล้อมวง (Circle sentencing) รูปแบบนี้มักใช้ในชุมชนท้องถ่ินในแคนาดา 
โดยประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ต ารวจ เหยื่อ ผู้ต้องหา และญาติทั้งสองฝ่าย และสมาชิกใน
ชุมชน มานั่งเผชิญหน้าพูดคุยกัน ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพเท่านั้น การพูดคุยกันเป็นการ
หาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับคดี โดยค านึงถึงการคุ้มครองชุมชน ความต้องการของเหยื่อ และการเยียวยาฟื้นฟู
ผู้ต้องหา โดยรูปแบบนี้ทั่วไปจะเป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมหลกั ส าหรับหลักการในการด าเนินการคือ 
การลงโทษมีความส าคัญน้อยกว่ากระบวนที่ใช้ในการได้มาซึ่งบทสรุปในการลงโทษ ดังนั้นรูปแบบนี้เป็น
ตัวอย่างการน ากระบวนการสมานฉันท์เข้ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่มีการกระจายอ านาจ
หน้าที่ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม  

4) คณะกรรมการชุมชน (Community justice committee/board/panel) เป็นรูปแบบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนที่เป็นคณะกรรมการชุมชน ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มองค์กรในชุมชน 
กลุ่มที่มีผลประโยชน์ในชุมชน และหน่วยงานยุติธรรม จะท าหน้าที่ในการพิจารณาว่าคดีไหนเหมาะสมที่ จะ
น าเข้ามาสู่วงล้อมพิจารณา เตรียมความพร้อมให้คู่กรณี แสวงหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายเห็นด้วย และคอยตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้กระท าผิด โดยผลของการพิจารณาโดยคณะกรรมการในวงล้อมนี้จะถูกส่งไปยัง
ศาลยุติธรรม ซึ่งอาจจะน าไปใช้ในการพิจารณาลงโทษทั้งหมดหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ      
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5) กระบวนการยุติธรรมตามแบบพื้นเมืองและประเพณี (Indigenous and customary justice 
forums) เป็นรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เป็นแบบไม่เป็นทางการโดยยึดหลักขนบธรรมเนียม
ประเพณีประจ าท้องถ่ินเป็นหลักในการพิจารณาและด าเนินการ มักจะพบในแถบชนบทของออสเตรเลียและ
แคนาดา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในการพิจารณาจะประกอบด้วยคนในชนเผ่า ผู้อาวุโส คนในครอบครัว และญาติพี่น้อง 
แต่อย่างไรก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่ได้มาจากความยินยอมของผู้ต้องหาเสมอไป  

6) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน มีหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น Peer 
mediation/conflict resolution circles เพื่อตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมหรือความขัดแย้งในโรงเรียน 
เช่น การทะเลาะวิวาท การประจาน การลักเล็กขโมยน้อย การท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน เป็นต้น 

2.2.6 ยุติธรรมชุมชน  
ชุมชนหรือหมู่บ้าน คือ โครงสร้างทางการปกครองที่เล็กที่สุด และส าคัญที่สุด ดังที่หลายฝ่าย

เห็นตรงกันว่า หมู่บ้านหรือชุมชุน คือ “จุดแตกหัก” ของการแก้ปัญหาและการพฒันาในทุกมิติ ดังนั้นจึงควรจะ
แก้ปัญหาที่หมู่บ้านหรือชุมชนก่อน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวควรจะใช้ยุติธรรมชุมชนเข้าไป ทั้งนี้เป็ นเพราะ
สมาชิกของชุมชนซึ่งเป็นผู้ทีอ่ยู่ในบริบทของความขัดแย้ง ย่อมสามารถเข้าใจเรื่องราวความขัดแย้งและสามารถ
จัดการได้ดีกว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่มาจากภายนอก ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงการเกิดข้ึนของสิ่งที่เรียกว่ายุติธรรม
ชุมชนโดยชุมชน 

ยุติธรรมชุมชนเป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมหรือเปน็หุ้นสว่นกับภาครัฐในการปอ้งกนัแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง 
เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชนซึ่งใน
ปัจจุบันการขับเคลื่อนเรื่องยุติธรรมชุมชนก าลังเป็นประเด็นส าคัญในสังคมไทยและต่างประเทศ ซึ่งการเกิดข้ึน
ของยุติธรรมชุมชน มีพื้นฐานมาจากความคิดที่ว่า ชุมชนควรเป็นผู้จัดการความขัดแย้งและสร้างความ
สมานฉันท์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้น ายุติธรรมชุมชนมาใช้ในรูปแบบการเสริมสร้างความสมานฉันท์
บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ในจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมที่ผ่านมา 
ยังคงเป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนค่อนข้างยากล าบาก เพราะแนวทางและวิธีการยังเป็นการขับเคลื่อนจากข้างบนลงสู่
ข้างล่าง กล่าวคือเป็นการก าหนดนโยบายและกิจกรรมจากรฐับาล กระทรวง ทบวงกรม ผ่านหน่วยงานราชการ
ลงสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง และที่ส าคัญ ประชาชนยังคง
มองว่า ปัญหาความมั่นคง เป็นหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานราชการต้องรับผิดชอบด า เนินการหลัก       
เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ ฯลฯ จึงให้ปัญหาต่างๆ  ด้านความมั่นคงเหล่าน้ีทวีความรุ่นแรงข้ึนตามล าดับ  

ในบางหมู่บ้านพบมีการมั่วสุ่มค้าหรือเสพยาเสพติด ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ประชาชนกลับ
ปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับตน แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองหรือต ารวจต้องมาจั บกุมและ
ปราบปราม ซึ่งประชาชนอาจไม่สนใจหรือให้ความร่วมมือเลย ชาวบ้านบางรายยังช่วยกันปกปิดข้อมูลไม่ให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ท าให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนายังไม่สามารถด าเนินการให้สมบูรณ์และยั่งยืนได้
เท่าที่ควร เพราะการด าเนินการต้องอาศัยปัจจัยและความร่วมมือจากหลายด้าน ที่ส าคัญคือ การท าให้ประชาชน
ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ ในการด าเนินการทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์ จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ
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ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกหมูบ่้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ภายใต้การใช้ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นเครื่องมือเช่ือมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ใช้กฎหมายผสานกับ
จารีตประเพณี ในการบูรณาการทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ เน้นสร้างการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชนสู่ความมั่งค่ัง และสร้างองค์ความรู้ วีการปฏิบัติร่วมทา ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ 
พร้อมสร้างระบบทายาทสู่ความยั่งยืน ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช้เพียงเป็นราษฎรหรือ 
People หมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย เพื่อให้เป็นพลเมืองทีเ่รยีกว่า Citizen หมายถึงผู้ที่มีความรู้สกึเปน็
เจ้าของแผ่นดิน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อรักษาและพัฒนาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ไม่ใช่ประชาชนผู้อาศัยและรอรับการช่วยเหลือหรือรับค าสั่งจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว (อาภาศิริ  
สุวรรณานนท์ และคณะ, 2558)   

2.2.7 สันติวัฒนธรรม 
สันติวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมการด ารงชีวิตร่วมกันด้วยความเมตตากรุณาบนหลักการพื้นฐาน

การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ช่วยให้สังคมมนุษย์
ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ต่อกันและกันโดยปราศจากความรุนแรงแล้วน าไปสู่ชีวิตที่สงบสุข มีความเจริญ    
งอกงามทั้งภายนอกและภายในของความเป็นมนุษย์  สันติวัฒนธรรมเป็นสภาวะที่มีความสมดุลกันของ        
อัตลักษณ์ ทัศนคติ คุณค่า ความเช่ือ และแบบแผนการปฏิบัติในการใช้ชีวิต และความต้องการพื้นที่อิสระ
เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในสังคมนั้นๆ สันติวัฒนธรรมจึงเป็นวัฒนธรรมการด ารงชีวิตร่วมกันด้วยความเมตตา
กรุณา โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามช่วยให้สังคมมนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ต่อกัน
และกันโดยปราศจากความรุนแรงแล้วน าไปสู่ชีวิตที่สงบสุขมีความเจริญงอกงามทั้งภายนอกและภายในของ
ความเป็นมนุษย์ (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2555) 

ส าหรับลักษณะบางประการที่สะท้อนความเป็นสันติวัฒนธรรม มีดังนี้ 
  1) เป็นสภาวการณ์ของคุณค่า ทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิต ที่ไม่ใช้ความรุนแรง 
  2) ความใกล้ชิดกลมกลืนกันของอัตลักษณ์ ทัศนคติ คุณค่า ความเช่ือ และแบบแผนของ   
การปฏิบัติในการใช้ชีวิต และความต้องการพื้นที่อิสระเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในสังคมนั้นๆ   
  3) การป้องกันจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการคลี่คลายเหตุปัจจัยของปัญหาโดยไม่เผชิญหน้า 
  4) เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ใช้ความรุนแรง 

ส าหรับตัวบง่ช้ีสังคมที่มสีันติวัฒนธรรม มีดังนี ้
  1) สิทธิมนุษยชนเท่าเทียม 
  2) การศึกษาที่เท่าทัน 
  3) การพัฒนาที่มสี่วนร่วม 
  4) การมีส่วนร่วมกับกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
  5) ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ ชนช้ัน เช้ือชาติ ศาสนา 
  6) การมีอสิระ/เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ 
  7) ความทนกันได้/ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
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  8) ระบบความมั่นคงปลอดภัยของสังคม 
  9) ความสมบรูณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สันติวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันจึงต้องเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยให้องค์ประกอบของสรรพสิ่งสมดุล 
สามารถท าให้คนอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างอิสรภาพ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูล และกตัญญูต่อสรรพสิ่งที่เอื้อต่อชีวิต
กระบวนการสร้างสันติวัฒนธรรม จึงต้องสร้างการยอมรับในคุณค่าความเป็นมนุษย์เสมอกัน ไม่มองคนอื่นเป็น
ศัตรูให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรุนแรงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสังคมจากการใช้ความรุนแรง  
มกีารคุ้มครองและดูแลสิทธิของเหยื่อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และการปกป้องผู้บริสุทธ์ิการสร้าง
สันติวัฒนธรรมหรือการแปลงเปลี่ยนความรุนแรงมาเป็นความสงบสุขด้วยสันติวิธีจึงข้ึนอยู่กับตัวเราเองเป็นส าคัญ
ทุกคนสามารถท าได้ด้วยตัวเองทันที ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยหรือร้องขอ สันติวัฒนธรรมเริ่มขึ้นจากภายในของตน
ด้วยการสะสมความดี บุญบารมี ค้นหาพลังอ านาจในตัวเอง ในครอบครัว ในชุมชน และขยายผลเป็นสันติ
วัฒนธรรมของสังคมทุกระดับช้ัน 

2.2.8 แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์(2559) ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของ

เด็กและเยาวชนควรใช้วิธีการที่หลากหลายและด าเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมอืจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม ดังนี้  
 1) ครอบครัว พ่อแม่หรือคนในครอบครัวนับว่ามีบทบาทส าคัญในการลดแรงกระตุ้น
พฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรงในเด็ก โดยการขัดเกลาพฤติกรรมลกูตั้งแต่ปฐมวัย เช่น การเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่เด็ก ให้เวลากับเด็กอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยปละละเลยลูกในการรับสื่อหรือการคบเพื่อน และเอาใจใส่ใน
เรื่องต่าง ๆ เมื่อพบว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว พ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรเรียกมาพูดคุย สื่อสารกับลูกด้ วย
ความรัก   และพูดคุยด้วยเหตุผลเป็นหลักว่า สิ่งใดท าได้ ท าไม่ได้ เพราะเหตุใด 
 2) ชุมชน การยับยั้งปัญหาต่าง ๆ ในเด็กวัยรุ่นนั้น ไม่สามารถกระท าได้โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เพียงล าพัง ด้วยเหตุน้ีชุมชน เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรมีส่วนแก้ไขป้องกันการใช้ความรุนแรง ตัวอย่างเช่น 
ครูควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อช่วยสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
หูเป็นตาเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง 
 3) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทที่ส าคัญคือ การผลักดัน สนับสนุนให้โครงการ
แก้ไขป้องกันการใช้ความรุนแรงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้สื่อ ดารา-นักร้องน าเสนอเนื้อหาและ
ผลงานที่สร้างสรรค์ และท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การจัดเรตติ้งสื่อ สนับสนุนและให้รางวัลสื่อที่น าเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจและส่งเสริมคุณธรรม อย่างไรก็ตาม การด าเนินการข้างต้นไม่ควรท าเพียง เพื่อการเร่งหา   
ทางออกแบบช่ัวครู่ช่ัวยามในเวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน แต่จากนั้นกลับเงียบหายไปเหมือนไฟไหม้ฟาง
อย่างที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งจะไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงในเด็กได้ในระยะยาว
อย่างแท้จริง 
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 4) สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาควรก าหนดเป็นเป้าหมายให้ทกุโรงเรียนจดัท าโครงการเพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันอย่างชัดเจนและเป็นข้ันตอน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น และพัฒนาครู ให้
เป็นแบบอย่างและสามารถแก้ไขความรุนแรงที่เกิดข้ึน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนเห็น
คุณค่าศักยภาพของตัวเอง โดยสอดแทรกค่านิยมรู้แพ้รู้ชนะ และการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
 5) การจัดหลักสูตรการสอน หลักสูตรควรได้รับการปรบัใหม้ีความยืดหยุ่น ไม่มุ่งเน้นพัฒนาแต่
ด้านวิชาการที่มุ่งให้เด็กเรียนเพื่อสอบแข่งขันเท่านั้น แต่ควรสอนให้เด็กเป็นคนดี สามารถใช้หลักเหตุผลในเชิง
คุณธรรมจริยธรรมได้อย่างร่วมสมัย เพื่อลดปัญหาเด็กเก่งแต่ขาดคุณธรรม 

นอกจากนี้ โสรัตน์ กลับวิลา, กัญญ์ฐิตา ศรีภา, และ พลรพี ทุมมาพันธ์ (2562) ยังได้เสนอแนะ
โมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา โดยต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 2 ส่วนส าคัญ
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านหลักการ และองค์ประกอบด้านแนวทาง โดยองค์ประกอบด้านหลักการที่เป็น
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ช่ือว่า “2-Networks, 2-Areas” หลักการแรกคือ การสร้างเครือข่าย    
2 ประเภท (2-Networks) แบ่งเป็น การสร้างเครือข่ายข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลจากการคัด
กรองเด็กกลุ่มเสี่ยงของสถานศึกษา การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างเครือข่ายด้วยกันอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ที่คาดหวังให้เกิดการพัฒนาเช่ือมโยงกันจนเกิดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)   
ของประเทศอันจะเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของประเทศได้ และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งเครือข่ายภายในชุมชนที่ต้องด าเนินการใกล้ชิดกับสถานศึกษา โดยเฉพาะการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การรว่มเฝา้ระวังและสงัเกตพฤติกรรมเด็กและเยาวชน และเครือข่ายที่เป็นองค์การ
และหน่วยงานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาตามภารกิจและ      
ความเช่ียวชาญของตนเอง หลักการที่สองคือ การเปิดพื้นที่ 2 ลักษณะ (2-Areas) แบ่งเป็น การเปิดพื้นที่สร้าง
ความผูกพันเน้นการสร้างความผูกพันทางสังคม (social bond) ลดช่องว่าง สร้างความใกล้ชิดกับเด็กและ
เยาวชนเพื่อการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ
โดยครูที่จะต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียนนักศึกษาได้อย่างแท้จริง       
และมีทักษะวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือ รวมถึงครอบครัวและชุมชนอย่างใกล้ชิดที่จะต้องสร้าง
ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อร่วมกันขัดเกลาและพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่และรอบด้าน      
และการเปิดพื้นที่แสดงความสามารถ ให้เด็กและเยาวชนหันเหจากการใช้ความรุนแรงไปใช้พลังงานทางบวก
ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่  เปลี่ยนจากวัฒนธรรมความรุนแรงเป็นวัฒนธรรมเชิงบวก ให้เด็กและเยาวชนได้ มี
พื้นที่ในการแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เพื่อที่จะพัฒนาพวกเขาให้เป็นทรัพยากรอันมีค่าต่อไปใน
อนาคต ส่วนองค์ประกอบด้านแนวทางนั้นจะระบุถึงข้ันตอนการด าเนินการ 8 กิจกรรมของสถานศึกษาและ
บทบาทความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  
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2.3 นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรปฏิบัตท่ีิเกี่ยวข้องกับกำรสรำ้งควำมสมำนฉันท์ของไทย 
ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ   

การสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
2.3.1 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดใหม้ี
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 มาตรา 258    
และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนใน
สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง   
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญก าหนดให้เริ่มด าเนินการ
ปฏิรูปในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ท าให้มีการจัดท า
แผนปฏิรูปประเทศข้ึนจ านวน 11 ด้าน โดยมีประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส าคัญ 6 มิติ ดังนี ้

(1) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(2) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(3) การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 
(4) การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ 
(6) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้มีความสามัคคีปรองดองในด้านต่างๆ ดังนี้ 
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เนื่องจากสภาพปัญหาทางการเมืองและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มคีวามขัดแย้งทางการเมอืงจนเกิดความรุนแรงข้ึนหลายครั้ง และเหตุการณ์ใน
ลักษณะนี้ได้วนเวียนมาอย่างยาวนานตลอดช่วงเวลาของการเป็นประเทศประชาธิปไตยของไทย จึงได้มีการ
ก าหนดแนวทางในการปฏิรูปด้านการเมือง โดยให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึง
ประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ 1) ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี และ 2) ให้มีกลไกและมาตรการป้องกัน         
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1) ให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยควรให้มีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และอาจให้มีวิธีการด าเนินงานในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุ่น 
และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีกลไกทั้งในระดับชาติและในระดับ
พื้นที่ 
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1.1) กลไกระดับชาติ ควรใช้แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  (ป .ย .ป . )                 
หรือคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นกลไกในการด าเนินงาน แต่ควรปรับองค์ประกอบให้มีตัวแทนจากภาค
ประชาสังคม และภาคอื่นๆ เพิ่มข้ึน  

1.2) กลไกระดับพื้นที่  ควรใช้แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน   
พ.ศ. 2551 เป็นกลไกในการด าเนินงาน 

2) ให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือปะทะรุนแรง
ระหว่างฝ่ายประชาชนกับประชาชน หรือกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเมื่อเกิดสัญญาณความขัดแย้ง
ในทางการเมือง ให้มีมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบ  

3) ปฏิรูปและก ากับบทบาทของสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ เพื่อการน าเสนอเนื้อหา
สาระที่สร้างสรรค์ ไม่ยุยง บิดเบือนข้อเท็จจริง จนก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือการใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม โดยยังให้หลักประกัน สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  

4)  สร้ างส านึกและความตระหนัก ถึงการใช้ เสรีภาพส่วนบุคคลให้มีความรับผิดชอบ  
และเคารพในสิทธิของผู้อื่นในการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ  

5) จัดให้มีกลไก กติกา และส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยใช้แนวทาง
สันติวิธีที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งในการชุมนุมดังกล่าวให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้ประชาชนอื่นหรือสังคมโดยรวมได้รับความเดือดร้อน 

6) ในการควบคุมฝูงชนให้ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติต่อสถานการณ์อย่างรอบคอบ  เน้นใช้การ
เจรจาและปฏิบัติตามกฎการปะทะตามหลกัสากลอย่างเครง่ครัด รวมทั้งไม่ใช้อาวุธร้ายแรงในการแก้ปัญหาการ
ชุมนุมของฝูงชนให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมฝูงชน ต้องมีการฝึกฝน อบรม เรียนรู้เป็นการเฉพาะโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง มีความอดทนต่อการยั่วยุและเห็นประชาชนเป็นญาติพี่น้อง 

7) ให้รัฐใช้มาตรการทางการบริหารด้วยการสร้างหรือท าความเข้าใจต่อความเห็นที่ไม่ตรงกัน 
เจรจากันด้วยเหตุผล เพื่อมิให้เกิดความรุนแรงและมิให้เกิดเหตุการณ์ที่บานปลายออกไป 

8) รัฐบาลไม่ควรมีหรือไม่ควรสนับสนุนกลุ่มคน  (ม็อบ) ให้ออกมาแสดงออกเพื่อสนับสนุน
หรือเชียร์รัฐบาล  โดยการแก้ปัญหาให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการเจรจา โดยใช้กลไกของรัฐ คือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และอ านาจในการบริหารประเทศ รวมทั้งให้มีมาตรการปอ้งกันมใิห้ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เบื้องหลังหรือสนับสนุนม็อบในทางการเมือง พร้อมมีมาตรการที่เป็นสภาพบังคับ โดยหาก
ผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ โดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

9) ให้มีมาตรการตรวจสอบ ลงโทษ การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และแกนน าการ
ชุมนุมที่ท าเกินกว่าเหตุ จนน าไปสู่การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
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10) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย
โดยให้มีบทลงโทษกับผู้ก่อการหรือผู้เริ่มต้นในการสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองที่กระท าไปโดยไม่สุจริต     
เพื่อท าให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 

11) ให้มีมาตรการป้องกันมิให้เกิดต้นตอหรือปัจจัยเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนเป็น
ประจ า  

12) ให้ยึดหลักแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองโดยใช้กระบวนการทางรัฐสภา 
13) หากมีปัญหาในประเด็นส าคัญของประเทศที่จ าเป็นต้องใช้ความเห็นของคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศเพื่อหาข้อยุติ ให้ใช้มาตรการการท าประชามติ เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีส่วนร่วมและเป็น ผู้
ตัดสินใจ    

14) ให้มีการจัดเวทีหรือจัดการพบปะพูดคุยท าความเข้าใจร่วมกันในการป้องกัน มิให้เกิดการแบ่ง
ฝ่ายหรือเกิดความแตกแยกในสังคม การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายในทุกแง่มุม เช่น ความหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรม ด้านชาติพันธ์ุ ด้านศาสนา เป็นต้น ให้ร่วมแรงร่วมมือกันในการที่จะไม่ให้เกิดความเกลียดชังต่อ
กัน และไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อน าไปสู่การท าให้เกิดความแตกแยก 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
โดยสร้างพื้นที่ประชาธิปไตยชุมชน โดยก าหนดและส่งเสริมให้มีธรรมนูญชุมชนเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ สร้างสรรค์วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่อง
และประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีการก าหนดให้มีการพัฒนากฎหมาย โดยการตรากฎหมายที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม เน้นการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยเสนอให้มีการตรา
กฎหมายข้ึนใหม่ เช่น กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะเพื่อรองรับการด าเนินการและจัดการกับการชุมนุมใน
ที่สาธารณะ และกฎหมายรับรองสิทธิชุมชนเพื่อเป็นกลไกรองรับสิทธิชุมชนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขความขัดแย้ง
ในพื้นที่ มีการส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชน โดยเสนอให้มีการสง่เสรมิการมีสว่นร่วมในการตรากฎหมาย 
การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การส่งเสรมิระบบยุติธรรมชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการท างานของกระบวนการยุติธรรม 

2.3.2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.2558 - 2564 
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 – 2564 คือ           

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลด การ
เผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจาก
เงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 
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นอกจากนี้  นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการสร้างความเป็นธรรม            
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ ดังนี ้

1) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจายอ านาจและทรัพยากรและเปิดโอกาส ให้
ประชาชนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอาทิดิน น้ า ป่า แร่ธาตุโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
และเป็นไปโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับชาติ รวมทั้งการได้รับสวัสดิการทางสังคมโอกาส ทาง
การศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

2) สร้างความเช่ือมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม ในการพัฒนากลไกและมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม  ยึดหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน 
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

3) แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน จ ากัดการผูกขาดที่ดินขนาดใหญ่ของ
ภาคเอกชน และกระจายโอกาสการถือครองที่ดินท ากินให้กับประชาชนที่ยากจน 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการด าเนินการที่
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคที่เท่า
เทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเช่ือ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน 

5) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารงานของภาครัฐ  ทั้งในการให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายและตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงานตลอดจนการติดตามประเมินผลของภาครัฐ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
หารือเปิดรับฟังข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารของภาครัฐ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินนโยบายของภาครัฐ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2.3.3 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน       

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี ้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมี เอก
ราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ      
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์     
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
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สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเกื้อกลูประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า ส าหรับในด้านความมั่นคง จะต้องท า
ให้สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น  

2.3.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

(สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน ” โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  และพัฒนา
กลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก สนับสนุนให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนครอบคลุมทั่ว
ทั้งประเทศ ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่ประชาชน 
และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

2.3.5 ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการปฏิบัติงาน โดยมี

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และเท่าเทียมกันทาง โดยได้ก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์และ
สันติวิธีแห่งชาติ เพื่อพัฒนากลไกในการยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม สืบเนื่องจากปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมเป็นปัญหาส าคัญซึ่งปัจจุบันความขัดแย้งหลายเรื่องได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติ อย่างไร
ก็ดีมักจะพบว่าปัญหาความขัดแย้งหลายเรื่องไม่อาจใช้การบริหารราชการหรือกระบวนการยุติธรรมตามปกติ
เข้ามาแก้ไขจัดการได้ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมจะมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนจาก
ปัญหาความเหลื่อมล้ า การแย่งชิงทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติในอีก 20 ปีข้างหน้าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างกลไกในการจัดการยุติความขัดแย้งและสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็น    
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การจัดต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อจัดการความขัดแย้ง การตั้งกรรมการร่วมการใช้ยุติธรรมชุมชนแทนการน า
ความขัดแย้งสู่การพิจารณาคดี การใช้กระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่ม ให้เกิดข้ึนจริงในช่วงระยะที่ 1 ของ
ยุทธศาสตร์ และยังมีการจัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน  

2.3.6 แผนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2563 
แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2563 ได้ก าหนดแนวคิด

พื้นฐานเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการในการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย และสร้างสังคมสมานฉันท์
ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้ 
 1) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชาติต้องเริ่มจากการสร้างสันติวัฒนธรรม และการ
ยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเช่ือ อาจนามาซึ่ง
ความไม่เข้าใจ ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2) ปัจจัยส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการความขัดแย้งคือการพัฒนากลไกใน  
การเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง และกลไกในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพซึ่งยังเป็นช่องว่าง
ของของระบบกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ที่มีประสิทธิภาพ 
 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม อย่าง
แท้จริงในการตัดสินใจนโยบายภาครัฐ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมจะช่วยขจัดปัญหาต้นตอของ
ความขัดแย้ง และท าให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน 
 4) ลักษณะความขัดแย้งที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพัฒนาการของสังคมปัจจุบัน              
ซึ่งความขัดแย้งแต่ละอย่างต่างก็มีสาเหตุ ลักษณะเฉพาะ และกลไกที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งที่
แตกต่างกัน จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาต้นแบบรวมถึงกลไกในการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ประเทศไทยในระยะเวลา 4 ปี รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต แผนยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติฉบับนี้ จึงก าหนดเป้าหมายหลักในการด าเนินงานไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
  เป้าหมายที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 2 เพื่อส่งเสริมชุมชน เครือข่าย อาสาสมัคร เยาวชน และกิจกรรมให้เป็น
รากฐานการพัฒนาในทุกมิติโดยให้ความส าคัญกับประชาชนควบคู่การส่งเสริมบทบาทชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
  เป้าหมายที่ 3 เพื่อพัฒนาให้ระบบกระบวนการยุติธรรมมีความโปร่งใส และยุติธรรมต่อ
ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน และเสมอภาค 
  เป้าหมายที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะและกลไกในการปอ้งกนัและเปลีย่นแปลงความขัดแย้งโดย
สันติวิธี โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม 
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  เป้าหมายที่ 5 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้มีคุณธรรม และจริยธรรมและรู้จักพึ่งตนเองใน การ
ด าเนินชีวิต โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความความ
เหลื่อมล้ า ช่วยให้สังคมประพฤติปฏิบัติตามหน้าทีต่่อกัน และกันโดยปราศจากความรุนแรงน าไปสู่ชีวิตที่สงบสุข 

เพื่อให้การเสริมสร้างความสมนานฉันท์ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) บรรลุตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับพันธกิจ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการด าเนินงานที่สอดคลอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง ความ
สมานฉันท์แห่งชาติและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของประเทศ ได้ใช้กรอบ
ทิศทางและแนวทางในการด าเนินต่อไป ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในประเด็นที่มีความเห็นต่าง โดยอาศัย
การถกแถลงด้วยเหตุผล การรับฟังซึ่งกันและกันและการตัดสินใจร่วมกัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปเครือข่ายสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีสันติวัฒนธรรมสามารถลด
ความเหลื่อมล้ าและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและเที่ยงธรรม    
บนพื้นฐานความไว้วางใจ รวมตลอดถึงการพัฒนายุติธรรมชุมชน ยุติธรรมสมานฉันท์ และการฟ้องคดีแบบกลุ่ม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส และบรรยากาศในการสานเสวนา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท     
การเจรจาต่อรอง การสร้างฉันทามติและการใช้วิธีที่สันติอื่นๆ ในชุมชนและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังการด าเนินชีวิตของประชาชนด้วยคุณธรรม และจริยธรรมบนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.4 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งของไทย 

สถานการณ์ความขัดแย้งที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา มีดังนี ้
2.4.1 ควำมขัดแย้งในด้ำนกำรเมือง                  

ในอดีตปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้กลายเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติซึ่งมีความยืดเยื้อ                
และมีความรุนแรงขยายตัวในวงกว้างจนเป็นเหตุให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเข้ามายึดอ านาจ            
เพื่อระงับความขัดแย้งและยุติความรุนแรงจากการเผชิญหน้ากันของประชาชนผู้สนับสนุนกลุ่มการเมือง 2 ฝ่าย   
ซึ่งความขัดแย้งในสังคมก่อนการเข้ามาของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติโดยการรัฐประหาร                      
เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 นั้นเป็นช่วงที่สังคมไทยก าลังเผชิญหน้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง            
และมีการพัฒนาของความขัดแย้งทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมจนเกิดเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้าง 
(Structure Conflict) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) ที่มีการแย่งชิงผลประโยชน์ ประกอบกับ
ความขัดแย้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วยจ านวนมากจน   
ท าให้เกิดการเผชิญหน้าและขยายตัวเป็นความขัดแย้งในทางการเมืองระดับชาติ  

 



27 
 

ความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ได้เกิดปรากฏการณ์การเรียกร้องของกลุ่ม
ต่างๆ ทั้งการแสดงความไม่พอใจต่อต้านฝ่ายตรงข้ามและกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามที่แสดงการสนับสนุนรัฐบาลในฝ่าย
การเมืองของตนจนเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็น 2 ฝ่าย จนมีการใช้ก าลังความรุนแรงเข้าเผชิญหน้ากัน อย่างไร
ก็ดีไม่อาจกล่าวได้ว่าการชุมนุมและความขัดแย้งทางเมือง หากแต่เป็นเพียงเหตุการณ์ที่ท าให้ภาพความขัดแย้ง มี
ความชัดเจนข้ึนซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งนั้นได้เกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
มาก่อนหน้านี้  

ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยจะเป็นลักษณะของประชาชนจะรวมตัวกันต่อต้าน
ระบบเผด็จการเช่นในปี พ.ศ.2516 - 2519 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 ซึ่งความขัดแย้งจะยุติหลังจาก  
ที่การชุมนุมประสบผลส าเร็จหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ ายพ่ายแพ้ แต่ในช่วงหลังปีพ.ศ.2547 ลักษณะของ      
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนกับมวลชน 2 ฝ่าย ในลักษณะของประชาชนขัดแย้งกันเองระหว่างฝ่ายที่ต่อต้านกับฝ่ายที่
สนับสนุน โดยจะมีตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่น กลุ่มการเมือง กลุ่มรากหญ้า กลุ่มชนช้ันกลาง กลุ่มผู้มี
ฐานะ กลุ่มอ านาจเก่า หรือกลุ่มทุนผู้เสียประโยชน์ เป็นตัวแทนหรือแกนน าในการรวมตัวคัดค้านฝ่ายตรงข้ามหรือ
ให้การสนับสนุนฝ่ายของตน ซึ่งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวโดยหลักแล้วเกิดข้ึนจากความรู้สึกของคน
จ านวนหนึ่งที่ถูกมองว่าไม่ได้รับความเท่าเทียมในทางการเมือง ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าฝ่ายตรงข้ามใช้อ านาจโดย
ไม่ชอบธรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวก โดยมีนักการเมืองแต่ละฝ่ายเป็นชนวนสร้าง
ความขัดแย้งและพยายามชักจูงมวลชนเข้าเป็นพวกของตนเองโดยหวังผลทางการเมือง 

ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ 
เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสร้างกระบวนทัศน์และความรับรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่แตกต่างกันระหว่างคน 2 กลุ่ม     
โดยกลุ่มหนึ่งจะมองว่าประชาธิปไตยคือการเคารพในเสียงข้างมากโดยรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้ง
สามารถอ้างสิทธิในการบริหารประเทศโดยชอบธรรมและจ าต้องมีนโยบายเพื่อตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่ ส่วนอีก
ฝ่ายมองว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความชอบธรรม ถึงแม้จะถูกเลือกตั้งมาโดยเสียงข้างมากก็จะต้องมีความชอบ
ธรรม ปราศจากการคอรัปช่ัน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งฐานความเช่ือที่แตกต่างกันท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ความคิดจนพัฒนาไปสู่ความรุนแรง ซึ่งผู้มีอ านาจก็จะพยายามปลูกฝังทัศคติ ค่านิยม อุดมการณ์ประชาธิปไตย ใน
แบบที่เป็นประโยชน์กับตนและพยายามช่วงชิงเอาแนวคิดประชาธิปไตยในแบบของตนให้กับผู้สนับสนุน 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองยังมีมิติความขัดแย้งของสังคม วัฒนธรรม และยังมีความขัดแย้ง
ส่วนบุคคลร่วมด้วย โดยการชอบหรือไม่ชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเชิงสัญลักษณ์ทางสังคมได้ถูกน ามาเป็นประเด็น
และมีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมต่างๆ โดยจะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายในวงกว้าง ในการปลุกระดม
ก่อให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งฝ่าย แบ่งสีเสื้อ ซึ่งการใช้สื่อต่างๆ ในการเดินเรื่องท าให้เกิดปัญหาส าคัญคือการที่ท าให้
คนไทยเกิดความเข้าใจผิด ท าให้การตัดสนิใจในการแก้ปญัหาได้เกิดจากการใช้มวลชนตัดสินไม่ได้ใช้เหตุผลตัดสินว่า
อะไรถูกหรือผิด นอกจากนี้ในบริบทของความขัดแย้งยังมีความขัดแย้งส่วนบุคคลของผู้มีอ านาจซึ่งเป็นความขัดแย้ง
จากการเปลี่ยนข้ัวอ านาจ โดยการใช้ฐานมวลชนของตนมาต่อสู้โดยที่ไม่ได้มองถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่  

 



28 
 

นอกจากนี้ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยนั้นมี ความซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับ              
ปัญหาส าคัญต่างๆ หลายประการที่ส่งผลมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็น ความเหลื่อมล้ าในสังคม คนยากจนไม่ได้รับ   
การเหลียวแล ธุรกิจการเมือง กระบวนการเลือกตั้งที่ขาดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงข้ัวอ านาจทางการเมือง       
และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์เก่าและกลุ่มผลประโยชน์ใหม่ เป็นต้น    
 2.4.2 ควำมขัดแย้งในทำงเศรษฐกิจ 

ปัญหาความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากระบบทุนนิยมหรือเกิดจาก
ภาวะทุนนิยมเสรี เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมรายได้หลกัของประเทศส่วนใหญ่จึงได้จากการ
ท าการเกษตร ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เมื่อมีระบบทุนนิยมเข้ามา   
จึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มธุรกิจและกลุ่มชุมชนเกษตรดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติ  
จึงเป็นส่วนส าคัญในการในการสร้างผลผลิต ด้วยกลไกลของระบบทุนนิยมท าให้กลุ่มธุรกิจมีสิทธิในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้มากกว่ากลุ่มของเกษตรกรจึงส่งผลให้กลุ่มชุมชนเกษตรมองว่า กลุ่มธุรกิจแสวงหา
ผลประโยชน์จากพวกเขาด้วยความไม่ยุติธรรม กลุ่มธุรกิจมองว่ากลุ่มชุมชนเกษตรเป็นฐานในการผลิตสินค้า   
ซึ่งสามารถรวมกลุม่กันอาจมอี านาจในการต่อรองกบักลุ่มธุรกิจได้ ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นแหล่งผลประโยชน์
ทับซ้อนและคอรัปช่ันจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายข้ึน 

ในประเทศไทยมีปัญหาในด้านความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกลุ่มทุน               
โดยกลุ่มทุนนั้นพยายามเข้ามาผูกขาดในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดในเรื่องชีวิต               
ความเป็นอยู่ การครอบง ากลไกราคา อาหารการกิน ความพยายามสร้างการผูกขาดทางเศรษฐกจิได้ก่อใหส้่งผล
กระทบและสร้างความขัดแย้งในเชิงมิติทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่กับกลุ่มทุนรายย่อย (SME) 

นอกจากนี้การร่วมทุนจากต่างประเทศเป็นประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากปัจจุบันได้มีนักธุรกิจ
ต่างประเทศเข้ามามีอ านาจทางเศรษฐกิจในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจเกี่ยวกับ โรงพยาบาล ธนาคารการเงิน และการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายให้          
คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 แต่ปัจจุบันทุนต่างชาติเหล่าน้ีก็เข้ามาถือครองธุรกิจในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กับเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลเนื่องจากหลักเศรษฐศาสตร์  ถือว่าในอนาคตธุรกิจ     
ข้ามชาติเหล่าน้ีอาจสามารถเข้าไปบงัคับกลไกทางตลาดและกลไกทางการเมืองได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มทุนต่างประเทศกับกลุ่มทุนในประเทศข้ึนได้ 

2.4.3 ควำมขัดแย้งในด้ำนทรัพยำกร                                 
ความขัดแย้งในด้านทรัพยากรมีการขยายวงกว้างและมีความรุนแรงมากข้ึน โดยส่วนใหญ่นั้น

ความขัดแย้งนี้เกิดจากระบบทุนนิยมที่ท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนไปรวมทั้งการเข้ามา
ลงทุนของนายทุนต่างชาติจึงท าให้เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรของท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะ
ทรัพยากรที่ดิน ส่วนหนึ่งนั้นเกิดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2500 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ท าให้เกิด
ความขัดแย้งทั่วไประหว่างกลุ่มนายทุนกับประชาชนในพื้นที่ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของการท าลายทรัพยากร
สภาพแวดล้อม หรือปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เมื่อการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับประชาชนมีความอ่อนแอ ท าให้มี
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การแย่งชิงทรัพยากรในท้องถ่ินท าให้ประชาชนในภาคชนบทได้รับผลกระทบด้านการพัฒนาและการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ด้วยนโยบายที่มองการพัฒนาและเน้นการลงทุนจากต่างชาติเป็นส าคัญท าให้ส่วนใหญ่รัฐมุ่งเน้นที่
การลงทุนมากกว่าที่จะค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชุมชน การพัฒนาที่ไม่ได้ฟังเสียงของคนชนบทท าให้
ปัญหาด้านความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและในปัจจุบันกลุ่มชุมชนผู้ใกล้ชิดกับ
ทรัพยากรจึงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ปัญหาความขัดแย้งในทรัพยากรที่ดินเป็นตัวอย่างส าคัญของการใช้
นโยบายพัฒนาของรัฐที่แสดงให้เห็นว่าการที่รัฐเป็นแกนหลักในการพัฒนาโดยใช้กฎหมาย โครงสร้าง อ านาจรัฐ 
นโยบายก าลังทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมพื้นที่ทรัพยากรที่ดินและก าหนดเขตพื้นที่สงวนต่างๆ ท าให้
ประชาชนมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้ ในขณะที่ฝ่ายนายทุนกลับใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว จนเป็นปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรระหว่าง
ชาวบ้านกับนายทุน หรือมักจะเกิดปญัหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย 

2.4.4 ควำมขัดแย้งในทำงสังคมและวัฒนธรรม      
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากค่านิยมความเช่ือที่แตกต่างกันของคนในสังคม

ความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่ขยายตัวออกไปกว้างขวางอันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทย และผลประโยชน์ ส าหรับความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยเกิดจาก
ทัศนคติที่แตกต่างกัน เกิดจากการสร้างกรอบความคิด ทัศนคติ ให้ผู้ที่มีมุมมองไม่ตรงกันหรือมีความคิด        
ที่แตกต่างกันเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามและจะไม่เป็นที่พึงพอใจของอีกฝ่าย ความเหลื่อมล้ าและการยึดติด
ค่านิยมในระบบอุปถัมภ์ การเกิดทัศนะคติที่ไม่ดีต่อกันระหว่างคนเมืองกับชาวบ้านจึงท าให้เกิดปัญหาเรื่องของ
ความขัดแย้งข้ึน หรือความขัดแย้งระหว่างทหารและชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาจจะเกิดจาก
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันจากการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจท าให้เหตุการณ์เล็กๆ สามารถเกิด
ความบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่โต จากความโกรธ ความเกลียดชัง ความกลัว และความไม่ไว้วางใจ  

การเปลี่ยนแปลงตัวผู้น าประเทศไม่ได้ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ใช้อ านาจ และน าไปสู่การสร้างระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้มีอ านาจกับผู้
ใต้ปกครองข้ึน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ การชิงดีชิงเด่น อ านาจบาตรใหญ่ 
บุญบารมี การเล่นพรรคเล่นพวกอยู่ในกระแสของวัฒนธรรมไทย ผู้ที่มีพรรคพวกมากจะท าได้ผลประโยชน์สูง
ตามไปด้วย เหล่าน้ีท าให้เกิดความขัดแย้งที่ฝังรากลึกในสังคมไทย  

ส าหรับความขัดแย้งที่เกิดจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย    
กลุ่มธุรกิจ กลุ่มข้าราชการหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มนี้และมีอาชีพเป็นเกษตรกร ในสังคมไทยกลุ่มข้าราชการหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ค่อยมี
บทบาทเพราะอาจโดนกลุ่มธุรกิจครอบง าอยู่ ท าให้ในปัจจุบันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับ
กลุ่มธุรกิจนายทุนหรอืระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งนักการเมืองก็เป็นตัวเร่งให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างมากข้ึน
มีการใช้ประโยชน์จากความเหลื่อมล้ า  
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2.4.5 ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีควำมมั่นคง 
ปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงเป็นปัญหาส าคัญที่มี   

ความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาส าคัญหลายเรื่อง     
ที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกันทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง การใช้อ านาจรัฐ ความแตกต่างทาง   
เช้ือชาติ ศาสนา และความเปน็ธรรมในการเมืองการปกครอง รวมทั้งประเด็นอาชญากรรมหรอืธุรกิจผิดกฎหมาย
ต่างๆ ในเขตพื้นที่ชายแดนซึ่งปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้คนเป็นจ านวนมาก 
จากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ถึงวันที่             
28 ธันวาคม 2560 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7,666 คน บาดเจ็บ 13,115 คน โดยมีความรุนแรงทุกประเภทเกิดข้ึน
แล้วทั้งสิ้น 15,164 เหตุการณ์ แยกเป็นการก่อความไม่สงบ หรือคดีความมั่นคง จ านวน 9,823 เหตุการณ์ 
อาชญากรรมทั่วไป หรือความขัดแย้งส่วนตัว จ านวน 3,982 เหตุการณ์ และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 1,359 
เหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีเหตุก่อกวน เช่น ยิงรบกวน ขว้างระเบิดเพลิง เผายางรถยนต์ โปรยตะปูเรือใบ      
ตัดต้นไม้ขวางถนน หรือถอดน็อตรางรถไฟ ซึ่งมีอีกจ านวน 3,542 เหตุการณ์ (บุรวัชร สุวรรณคีรี, 2563) 

ส าหรับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่สืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่ดินแดนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่เรียกว่า ปตานี หรือฟาฏอนี หรือปัตตานี ซึ่งเป็นอาณาจักรอิสระอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูที่อยู่ระหว่างสองอารยธรรม คือ พุทธและมุสลิม การเป็นรัฐอิสระใน
ท่ามกลางอาณาจักรน้อยใหญ่ใกล้เคียงท าให้รัฐปัตตานีมีปฏิสัมพันธ์กับดินแดนใกล้ไกลในลักษณะต่างกันไป 
ทั้งในลักษณะที่ได้รับผลกระทบจากการขยายอิทธิพลจากอาณาจักรใกล้เคียงที่ใหญ่กว่าอย่าง เช่น ยะโฮร์  
มะละกามัชปาหิต ศรีวิชัย สยาม ฯลฯ ซึ่งในบางขณะรัฐอิสระอย่างปัตตานีต้องปรบัเปลีย่นตัวเองยอมอ่อนน้อม
ให้กับการกดขี่ข่มเหงของอาณาจักรที ่ใหญ่กว่าเหล่านั้น โดยเฉพาะสยามด้วยการส่งบรรณาการให้บ้าง    
เพื ่อการอยู ่อย่างสงบ ในบางขณะก็แข็งขืนต่ออ านาจครอบง าของสยามเพื ่อการอยู ่อย่างอิสระ
ประคับประคองเอกราชของตัวเอง ในอีกทางหนึ่งรัฐอิสระอย่างปัตตานีก็มีปฏิสัมพันธ์กับเมือง ท่าต่างๆ   
ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น อินเดีย อาหรับ และยุโรปในลักษณะที่เป็นคู่ค้าทางทะเล แลกเปลี่ยนสินค้าและ
วัฒนธรรมระหว่างกัน สิ่งเหล่าน้ีเองที่เป็นพื้นฐานของอัตลักษณ์ร่วมของผู้คนที่เรียกตัวเองว่า มลายูมุสลิม ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูประเบียบ
การบริหารราชการแผ่นดินและผนวกเอาหัวเมืองชายแดนใต้เ ข้าในราชอาณาจักรของประเทศไทย              
ซึ่งการปรับเปลี่ยนการปกครองในพื้นที่ภาคใต้จากเดิมที่เจ้าเมืองซึ่งเป็นคนพื้นที่ปกครองตนเองเปลี่ยนมาอยู่ใต้
การปกครองของรัฐบาลกลางซึ่งเปน็เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และต่อมาในสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงครามมีนโยบายรัฐนิยม คือ การที่รัฐพยายามที่จะน าค่านิยมของประเทศไทยส่วนกลางไปครอบวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที่ โดยไม่เข้าใจถึงวิถีและลักษณะเฉพาะของความเป็นชาติพันธ์ุซึ่งท าให้ความรู้สึกขัดแย้งทวี    
ความรุนแรงข้ึน และน าไปสู่กระบวนการต่อสู้และเรียกร้องเพื่อการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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รัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาโดย
ตลอด โดยในปีพ.ศ. 2521 ไดม้ีการจัดท านโยบายระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2546 ซึ่งในระยะนั้นได้มีความพยายาม
แก้ปัญหาด้านสังคมจิตวิทยา ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่     
ไปด้วย โดยนโยบายความมั่นคงเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้ในช่วงดังกล่าวเป็นนโยบายที่ได้รับการยอมรับมาก                
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเป็นนโยบายฉบับแรกที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย                 
และใช้กรอบแนวคิดสันติวิธีไปในนโยบายนั้นด้วย แต่ในปี พ.ศ. 2545 ไม่ได้ใช้ นโยบายนี้และมีการยุบ              
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จนไปถึงเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปีพ.ศ. 2547 จึงเป็น
จุดเริ่มต้นใช้ความรุนแรงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีการกระจายการรับรู้เรื่องความรุนแรงออกไปสู่สังคม
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 

ปัญหาความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกมองว่าแท้จริงเกิดจากการบริหารงานที่ล้มเหลว
ของภาครัฐ ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการปกครองอย่างสงบสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมโดยค านึงถึงความ
แตกต่างทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุ ศาสนา ของคนในพื้นที่ กลับมีการด าเนินนโยบายหลายประการที่
แสดงออกถึงการขาดความเคารพอัตลักษณ์ ชาติพันธ์ุ และปัญหาความสัมพันธ์ของคนจากรัฐกลาง เช่น การใช้
นโยบายผสมกลมกลืนไม่ให้ใช้ภาษามลายู การย้ายคนภาคอีสานเข้าไปอยู่ ไปสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยที่นราธิวาส การจัดระบบการศึกษาแบบส่วนกลางที่ไม่สอดคล้องกับคนในพื้นที่ หรือแม้แต่การที่
ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธที่พดูภาษาท้องถ่ินไม่ได้จนท าให้เกิดความรู้สกึว่าคนมุสลิมเป็นชนช้ันสอง ไม่ได้
รับการดูแลจากรัฐ ถูกกดข่ีข่มเหง จนท าให้คนในพื้นที่รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมต้องการเอกราชหรืออิสระในการ
ปกครองตนเอง 

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะใช้วิธีการทางสันติภาพมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยตลอด แต่การมีก าลังทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
สันติวิธีที่ควรใช้หน่วยงานด้านพลเรือนมากกว่า โดยภาครัฐของไทยมีจุดยืนของการไม่ยอมเสียดินแดนและ    
อยู่บนพื้นฐานความเช่ือที่ว่าการเปิดประเทศใหม่ไม่สามารถกระท าได้ ที่ผ่านมายังไม่มีการตอบกลบัข้อเสนอของ
ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนแต่อย่างใด ท าให้การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ยัง
ไม่ประสบความส าเร็จ และยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนในพื้นที่เป็นระยะต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน  
 
2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เฉลิมพงษ์ เดชค าภู (2553) ได้ท าการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญประเพณี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง โดยผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญ
ประเพณี ในพื้นที่มีวิธีการจัดการ 5 วิธี คือ การเอาชนะ การยอมรับ การหลีกเลี่ยง การร่วมมือ และการ
ประนีประนอม โดยวิธีที่ด าเนินการมากที่สุดในพื้นที่ได้แก่ การเอาชนะ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการความขัดแย้ง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้ง ควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการจดัการ
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ความขัดแย้งในชุมชน ควรมีการจัดระบบ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ให้เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานร่วมกัน ควรสร้างจิตส านึกให้ผู้น าหมู่บ้าน หรือชุมชน ผู้ปกครอง และเยาวชน ให้เคารพกฎ 
กติกา ที่ตั้งไว้ในหมู่บ้านหรือชุมชน และควรสร้างจิตส านึกให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้น าหมู่บ้าน
และผู้ปกครอง ให้ความส าคัญและเอาใจใส่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน 

อภิชาต  พิบูลย์ (2554) ท าการศึกษาบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ผลการวิจัย พบว่า 1) การเมืองภาคประชาชนมี
บทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดินท ากิน   
โดยใช้การไกล่เกลี ่ย  การช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขและป้องกันความขัดแย้งด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎกติกาอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 2) ปัจจัยที่ท าให้การเมืองภาคประชาชนมีบทบาท ได้แก่ จิตส านึกของประชาชน           
ความกระตือรือร้น ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมสูง การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และ 3) แนวทาง
ในการส่งเสริมบทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้าง ความสมานฉันท์ ได้แก่ การเมืองภาคประชาชน
ควรเพิ่มบทบาทในการก าหนดนโยบายระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน และการขับเคลื่อนชุมชน ภาคสังคม น าไปสู่
การปกครองที่น้อยลง หรือการรับผิดชอบตนเองมากขึ้นของภาคประชาชน 
 สถาบันพระปกเกล้า (2555) ได้ท าการงานวิจัยเรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยมีข้อสรุป
เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองในสังคมไทย คือ การใช้กระบวนการพูดคุย (dialogue) หาทางออก โดยให้
รัฐบาล ฝ่ายค้าน และทุกฝ่ายช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง โดยการยุติการกระท าที่ถือว่าเป็นการ
ท าลายบรรยากาศแห่งการปรองดองทั้งหมด และไม่รวบรัดใช้เสียงข้างมากเพื่อแสวงหาทางออก แต่จะต้องมี
การร่วมกันสร้างเวทีทั่วประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงกว้าง ต่อข้อเสนอ 
ทางเลือก และความเป็นไปได้ต่างๆ  ในการสร้างความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
มากข้ึน และหาทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถก้าวออกจากจุดยืนที่
แตกต่างกันมาสู่จุดร่วมที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ และการที่กระบวนการสร้างความปรองดองใน
ชาติจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องก้าวข้ามไปให้ไกลกว่าการถกเถียงกันเพียงแค่ใน       
ข้อกฎหมาย กล่าวคือ ต้องพิจารณาให้กว้างและลึกลงถึงเหตุแห่งความขัดแย้ง ค านึงถึงมิติความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม รวมถึงการมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาและสรา้งความปรองดองที่ทกุฝ่าย
ในสังคมให้การยอมรับ ภายใต้บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยที่ท าให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่ามีบทบาทและพื้นที่
ในการเสวนาถกเถียงถึงภาพอนาคตของประเทศ อันเป็นเสมือนหลักหมุดปลายทางที่ทุกฝ่ายจะร่วมเดินทางไป
ภายใต้กติกาที่สังคมเห็นพ้องต้องกัน    

 อธิพัฒน์ สินทรโก (2555) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองตาม
แนวทางสันติวิธี โดยผลการศึกษา พบว่า สาเหตุการก่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยภายหลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535 มีสาเหตุดังนี้ 1) สาเหตุจากความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมือง
ระหว่างฝ่ายต่างๆ  ในสังคม 2) สาเหตุความขัดแย้งจากเรื่องของผลประโยชน์ 3) สาเหตุความขัดแย้งจากเรื่อง
ของโครงสร้างการเมืองไทย และ 4) สาเหตุความขัดแย้งจากการช่วงชิงอ านาจโดยไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจน           
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และแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยด้วยแนวทางสันติวิธีควรประกอบด้วย ดังนี้ 
1) การสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม 2) การเร่งสะสางปมปัญหาความขัดแย้ง 3) การพยายาม
ลดความขัดแย้งในระดับบุคคล 4) การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 5) การสร้างความปรองดอง          
6) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธี และ 7) การสร้างความยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีให้แก่
สังคม   
 อดิศักดิ์ ทองบุญ (2556) ได้ท าการศึกษาวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยด้วยการสมานฉันท์
แนวพุทธ โดยเสนอการประยุกต์พุทธวิธีสมานฉันท์ควรประกอบด้วย หลักการส าคัญดังต่อไปนี้  
 1) ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลที่วางตัวเป็นกลาง ท าหน้าที่ ในการสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
ความสมานฉันท์ข้ึนในกลุ่มต่างๆ ที่ขัดแย้งกัน ผู้ท าหน้าที่สานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสมานฉันท์ต้องมีจิตสาธารณะ 
(public mind) มีจิตอาสา (voluntary mind) มีจิตใจใฝ่ธรรมมุ่งดีมุ่งเจริญต่อผู้อื่น (spiritual mind) มีจิต
เป็นนักเหตุผล (rational mind)  
 2) ผู้สานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสมานฉันท์ควรท าหน้าที่ (1) ศึกษาปัญหาความขัดแย้งให้เข้าใจชัด
ว่าเป็นเรื่องอะไร มีความเป็นมาอย่างไร มีอะไรเป็นสาเหตุแท้ มีอะไรเป็นสาเหตุเทียม แต่ละฝ่ายเห็นอย่างไร 
ต่างกันตรงไหน  ข้อแตกต่างกันนั้นเป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นเพียงความคิดเห็น แล้วสรุปผลที่ได้จากการศึกษา
เก็บไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป  (2) ศึกษาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลของแต่ละฝ่าย ที่พอจะขอพบปะเพื่อเจรจาท า
ความเข้าใจกันได้โดยง่าย และพอจะเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือฝ่ายได้ (3) ขอพบปะเจรจาข้อขัดแย้งกับตัวแทน
ของแต่ละฝ่าย ต่างกรรมต่างวาระกัน เพื่อขอฟังความเห็นที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งแต่ละฝ่ายยึดถือ ถ้าทั้ง 2 ฝ่าย
สามารถมานั่งสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นของกันและกันได้ จะท าให้ขจัดความเห็นที่ผิดของแต่ละ
ฝ่ายออกไป และ (4) น าความเห็นของแต่ละฝ่ายมาศึกษาเปรียบเทียบหาแนวทางสู่การสมานฉันท์ แล้วนัดพบ
ตัวแทนแต่ละฝ่ายช้ีแจงให้ทราบว่า ข้อขัดแย้งที่แท้จริงอยู่ตรงไหน  ถ้าประนีประนอมกันไม่ได้จะเกิดผลร้ายแก่
ชาติบ้านเมืองอย่างไร และถ้าตัวแทนแต่ละฝ่ายเห็นด้วยก็ให้น าไปท าความเข้าใจกับฝ่ายของตน เพื่อใช้ในการ
สานสัมพันธ์ให้เกิดสมานฉันท์ต่อไป โดยสมานฉันท์จะเกิดข้ึนเมื่อต่างฝ่ายยอมรับความจริงว่า เป็นความจริง 
และยอมรับความเท็จว่า เป็นความเท็จ ไม่ถือทิฐิมานะ ไม่อ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเอง และไม่ถือประโยชน์ส่วนตน
ส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

รชฎ จันทร์ทอง (2550) ท าการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีในกรณีปัญหาความไม่สงบใน      
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสมานฉันท์ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสาร           
ค าสัมภาษณ์ ค าปราศรัย สุนทรพจน์ แถลงการณ์มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุปได้
ว่า ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อตัวมายาวนานโดยมีปัจจัยหลายด้านที่ก่อให้เกิดปัญหา    
เช่น ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ของ
ประชาชน ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      
โดยแนวทางสมานฉันท์นั้น เป็นแนวทางที่แม้จะไม่เห็นผลทันที แต่จะเกิดผลดีในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็น
แนวทางที ่ได ้ร ับการยอมร ับทั ่วไปในสากลโลกและสามารถน าไปสู ่การปฏิบ ัติได ้ อย ่าง ไรก ็ตาม             
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อาจจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการระยะยาว อีกทั ้งต้องอาศัยความร่วมมือของผู ้ที ่มีส่วน
เกี ่ยวข้องในการด าเนินการ โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 4 ข้อ ดังนี ้ 1) การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์
แนวทางนโยบายจะประสบความส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการและความเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่าง
ของนายกรัฐมนตรี  2) ควรเร่งรณรงค์ต่อสังคมให้ เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของสังคมที่มีความแตกต่าง
ของเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งยอมรับความแตกต่างของสังคมร่วมกัน  3) เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ   และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอความเห็นในการตัดสิน
ปัญหาส าคัญของคนในพื้นที่ ก าหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ 4) เน้นกระบวนการที่
จะท าให้ประชาชนในพื้นที่และในประเทศได้เล็งเห็นถึงความส าคัญความจ าเป็นและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจาก
การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของสังคมมากข้ึนและก่อให้เกิดความร่วมมือ
ของสังคมต่อแนวทางดังกล่าวท าให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โสรัตน์ กลับวิลา, กัญญ์ฐิตา ศรีภา, และ พลรพี ทุมมาพันธ์ (2562) พบว่า สถานการณ์ใช้ความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปได้ง่าย ๆ และมีการใช้ความรุนแรงกันง่ายข้ึนจนเป็น
สิ่งเคยชิน โดยนักเรียนชายใช้ความรุนแรงมากกว่านักเรียนหญิง, การก่อเหตุความรุนแรงระหว่างนักเรียนต่าง
สถาบันมากกว่าความรุนแรงภายในสถาบันและมักเป็นความรุนแรงระหว่างกลุ่ม ,การแต่งกายและสัญลักษณ์
ของสถาบันเป็นตัวล่อให้สถาบันคู่อริโจมตีแม้ไม่รู้จักกัน และมีการพกพาอาวุธยังถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา         
โดยมีเหตุผลว่า เป็นการป้องกันตัวและสามารถหาซื้ออาวุธได้ง่าย และความรู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมทาง
กฎหมายอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดการแก้แค้นเอาคืนด้วยวิธีใช้ความรุนแรงตอบโต้ โดยคณะผู้วิจัยได้น าเสนอ
โมเดลในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา โดยแบ่งตามลักษณะการก่อเหตุ มีตั้งแต่ การโต้เถียงท้า
ทายกัน ไปจนถึงการชกต่อย ตบตีกันตัวต่อตัว การไล่ล่า ขู่ท าร้าย การรีดไถเงิน การแย่งชิงสัญลักษณ์ของ
นักเรียนต่างสถาบัน การใช้อาวุธท าร้ายร่างกายและท าให้ถึงเสียชีวิต และการพกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด     
สิ่งเหล่านี้หากไม่มีการแก้ไขย่อมน าพาสังคมสู่ความรุนแรงยิ่งข้ึน หลักการส าคัญของการบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา จะต้องมี “2-Networks 2-Areas”      
โดย “2-Networks” หมายถึง การสร้างเครือข่าย 2 ประเภท คือ เครือข้อมูลและเครือข่ายความร่วมมือของ
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก ส่วน “2-Areas” หมายถึง การเปิดพื้นที่ 2 ลักษณะ สร้างความผูกพัน  
ทางสังคมและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความสามารถ จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม     
สิ่งที่นักวิจัยไปเติมเต็มให้แก่สถานศึกษา ได้แก่ “ระบบคัดกรองนักศึกษาที่เปน็กลุ่มเสีย่ง” ซึ่งสถานศึกษาไม่เคย
ท ามาก่อน แต่ทีมวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือนี้ข้ึนมา ซึ่งอาจารย์จะต้องมีการคัดกรองใหม่อีกครั้งเมื่อเด็กข้ึนภาค
การศึกษาใหม่เพื่อจัดเกรด เช่น สีแดงหรือสีส้มที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยง อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเฝ้าระวังติดตาม
ใกล้ชิดว่าเด็กหายไปไหน มีการพูดคุยบนโลกโซเชียลส่อในทางที่จะเกิดความรุนแรงหรือไม่ เป็นต้น อันจะช่วย
จ ากัดวงไม่ให้เด็กไปก่อความรุนแรง อีกทั้งมีการ “พัฒนาทักษะของอาจารย์” ควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ คณะ
นักวิจัยยังไปช่วยสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เครือข่ายพันธมิตรในโรงเรียน โดยเครือข่ายที่เข้มแข็ง
จะช่วยดูแลเด็ก ๆ ไม่ให้ไปกระท าผิดเหมือนคนในครอบครัวเหมือนลูกของตัวเอง และสร้างเครือข่าย
ฐานข้อมูล  
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ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ และกัญญ์ฐิตา ศรีภา (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของต ารวจในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงโดยมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมีแนวทางในการพฒันาบทบาทต ารวจทัง้ใน
ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาคุณลักษณะส่วน
บุคคล การพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรม และการพัฒนาระบบการบริหารงานต ารวจ ซึ่งในส่วนของการ
พัฒนาบทบาทต ารวจนั้น พบว่า ข้อค้นพบที่เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจครอบคลุมทัง้การบังคับใช้
กฎหมาย (Law Enforcement) การรักษาสงบเรียบร้อย (Order Maintenance) และการให้บริการ 
(Service-related Duties) โดยเฉพาะในส่วนการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นให้เกิดประสิทธิผล 4 ประการ ได้แก่ 
(1) ความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย คือต้องท าให้ผู้กระท าความผิด มีโอกาสที่จะถูกจับกุมและถูก
พิจารณาคดีตามบทบัญญัติของกฎหมาย (2) ความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งข้ันตอนการจับกุม      
และการพิจารณาลงโทษ (3) ความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และ (4) การบังคับ
ใช้กฎหมายจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิด   

แนวทางในการพัฒนาบทบาทต ารวจ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ (1) การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยจะพบว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและรวดเร็ว การพิจารณากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมการเผยแพร่สื่อรุนแรงและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  สอดคล้องกับ 
การพัฒนาบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นประสิทธิผลในด้านความแน่นอนและรวดเร็ว  รวมไปถึงยัง
ค านึงถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในส่วนการป้องกันปราบปรามสื่อรุนแรงและยาเสพติด ส่วนการให้
เวลาพูดคุยช้ีแจงทั้งผู้กระท าความรุนแรงและผู้ถูกกระท า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย การเพิ่ม
ช่องทาง การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและต ารวจ จะสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาบทบาทด้าน       
การบริการ ซึ่งจะเน้นในเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกข้ึน      
(2) การพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลของต ารวจเป็นบทบาทในการให้บริการของต ารวจที่สอดคล้องกับความ
คาดหวังของประชาชนและสังคม คือการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่เป็นที่พึ่งและไว้วางใจได้มากกว่าเป็นคู่   
ตรงข้ามที่ท าให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวและหวาดระแวงในการปฏิบัติหน้าที่  (3) การพัฒนางานด้าน
การศึกษาและฝึกอบรม เป็นแนวทางในการปลูกฝังและพัฒนาบทบาทต ารวจ ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายกับเด็กและเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงและเหยื่อความรุนแรงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การปลูกฝังให้
ต ารวจสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรง  ของเด็กและเยาวชนได้อย่าง         
มีทิศทาง และการบ่มเพาะและพัฒนาให้ต ารวจบริการประชาชนได้สอดคล้องกับ  ความต้องการของสังคม   
และ (4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานต ารวจ สอดคล้องกับการพัฒนาบทบาทต ารวจทั้ง 3 ด้าน    
ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย และ การให้บริการ กล่าวคือ การก าหนด
แนวทางที่เป็นรูปธรรมให้ต ารวจปฏิบัติ การตั้งหน่วยเฉพาะคดีเด็กและเยาวชน และการใช้ต ารวจหญิงในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายและ การให้บริการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
การส่งเสริมสวัสดิการและดูแลด้านจิตใจต ารวจ จะเป็นทั้งแรงจูงใจและ แรงเสริมให้ต ารวจได้พัฒนาบทบาท
ตนเองได้อย่างครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน และการส่งเสริมกิจกรรมครูแดร์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ในการปฏิบัติงาน
เชิงรุกเพื่อการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  



36 
 

ส าหรับการสร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือระหว่างต ารวจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น   
ข้อค้นพบที่ได้ พบว่า ค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิดการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพราะเป็นการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลายทางด้านความเช่ียวชาญ  ได้แก่ ทีมสห
วิชาชีพ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานศึกษา กลุ่มการศึกษานอกระบบ เครือข่ายในชุมชน 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต องค์กรสื่อต่าง 
ๆ และ NGO นอกจากนั้นแนวทางในการประสานความร่วมมือยังเน้นถึงการสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของ
เครืองข่าย ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมที่เน้นองค์ประกอบส าคัญ  7 ประการ 
ได้แก่ (1) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (Common Perception) (2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common 
Vision) (3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interest/Benefits) (4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) (5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary 
Relationship) (6) การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (Interdependence) และ (7) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน 
(Interaction) เนื่องจาก การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ทุกเครือข่ายให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสนับสนุนการท างานของแต่ละฝ่ายเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนั้น ยังเพิ่มเติมเรื่องการแสวงหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการ
ด าเนินการของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเครือข่าย จะ
เห็นว่าแนวทางทั้งหมดนี้ครอบคลุมทั้งกระบวนการเชิงนโยบายและปฏิบัติเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่น าไปสู่การเสริมสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง  

 
2.6 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

งานวิจัยน้ีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งที่ปรากฏในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 
โดยศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการใช้ความรุนแรงใน
พื้นที่ความมั่นคง เพื่อท าความเข้าใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์พฤติกรรมความขัดแย้ง อันจะน าไปสู่การพัฒนา
แนวทางการด าเนินการ และก าหนดทิศทางและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีกรอบในการศึกษาดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 

 

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง 
- สภาพปัญหา 
- สาเหต ุ 
1) การแย่งชิงทรัพยากร  
2) บทบาทที่ขัดกัน และ  
3) ค่านิยมที่ขัดกัน  
(Bartos & Wehr, 2002) 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง  
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

และสมำนฉันท์ 
- กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
- ยุติธรรมชุมชน 
- ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
- สันติวัฒนธรรม 

ภำพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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บทท่ี 3 
 

กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งของสังคมไทยในพ้ืนท่ี 4 ภำค และพ้ืนท่ีควำมมั่นคง 
 
 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอรายละเอียดของกรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ (นอกพื้นที่ความมั่นคง) และพื้นที่ความมั่นคงในภาคใต้ โดยในแต่ละพื้นที่จะมี 
การน าเสนอกรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์การการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ยกเว้นพื้นที่ความมั่นคงในภาคใต้จะมีการน าเสนอสถานการณ์การก่อความไม่สงบ โดยเป็นการค้นคว้าข้อมูล    
จากการน าเสนอข่าว เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยที่เกิดข้ึนระหว่างเดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

3.1 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคกลำง 
1) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง  

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณี
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดข้ึนจ านวน 123 เรื่อง ดังปรากฏในตารางที่ 3.1  

 
ตำรำงท่ี 3.1 กรณีความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ภาคกลาง 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 AFP 22 ธ.ค. 62 ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมตัดสินอนาคตใหม่ ปมล้มล้างการ
ปกครอง โดยไม่ต้องไต่สวน 

2 Sanook 18 ธ.ค. 62 สาวแชะรูปป้ายประท้วง ปัดหมิ่นเบื้องสูง ยันสื่อถึงรัฐบาล    
ลั่นขอใช้สิทธ์ิฟ้องกลับคนบิดเบือน 

3 Sanook 15 ธ.ค. 62 "ว่ิงไล่ลุง" ประกาศแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม พรุ่งนี้ที่โรงแรม
รัตนโกสินทร์ 

4 INNnews 16 ธ.ค. 62 ผบช.น.จ่อออกหมายเรียก "ธนาธร" แกนน าแฟลชม็อบชุมนุม
บนสกายวอล์กปทุมวัน 

5 Sanook 18 ธ.ค. 62 นักเคลื่อนไหว LGBTQ บุกสภาฯ จูบปากทวงสิทธ์ิ เร่งแก้
กฎหมายแต่งงานเพศเดียวกัน 

6 voicetv 15 ธ.ค. 62 สื่อนอกช้ี "แฟลชม็อบอนาคตใหม่" ชุมนุมใหญ่สุดในรอบหลายปี 
ส.ทิศทางไทยสวน มีคนแค่ 800 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

7 ThaiQuote 4 ธ.ค. 62  "ธนาธร" พร้อมพาคนลงถนน ลั่นเดือนหน้าเจอกันแน่ 
8 Sanook 11 ธ.ค. 62 กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่! ปมกู้เงินธนาธร 

191 ล้าน 
9 INNnews 11 ธ.ค. 62 แรมโบ้อีสาน จวกบ้านเก่า!  ลั่นอยู่พลังประชารัฐ ดีกว่า        

เอาเปรียบบ้านเมืองแบบเพื่อไทย 
10 ThaiQuote 4 ธ.ค. 62 “สุทิน คลังแสง” แฉรัฐบาลเสนอ 8 หลักแลกโหวต เตือนสภา

ล่มซ้ าซากเข้าทางรัฐประหาร 
11 Sanook 3 ธ.ค. 62 ไวพจน์ ส.ส.พลังประชารัฐ เจอหมายจับ! ศาลลากตัวฟังคดีล้ม

ประชุมอาเซียน 
12 Voicetv 3 ธ.ค. 62 "อุเทน" ประกาศลาออก พรรคประชาธิปัตย์ ผิดหวังยึดติด    

แต่อ านาจ 
13 Voicetv 2 ธ.ค. 62 ไม่รอด! ศาลฎีกาสั่ง "กรุงศรีวิไล" หยุดท าหน้าที่ ส.ส. หลังรับ

ใบเหลือง ปมใส่ซองงานศพ 
14 Voicetv 24 พ.ย. 62 ท่าจะยาว! "ช่อ" สวนกลับ "มาดามเดียร์" อ้าง "TSD" คนละเรื่อง

กับ "บมจ.6" 
15 ไทยโพสต ์ 21 พ.ย. 62 ความขัดแย้งสังคมไทยแบบเดิม กับโลกดิจิทัลใหม่ 
16 INNnews 19 พ.ย. 62  “ปารีณา” แจ้งความเอาผิด “วัฒนา” เผยแพร่มติกมธ.ปปช.

ล่วงหน้า 
17 AFP 8 พ.ย. 62 ลือหึ่ ง !  พลั งประชารัฐสกัด อภิสิท ธ์ิ  นั่ งประธาน กมธ.           

แก้รัฐธรรมนูญ เหตุเคืองไม่หนุน ลุงตู่ 
18 Sanook 12 พ.ย. 62 "สม ชัย "  โพสต์ ฉะ  "ปู่ มี ชั ย "  เ ขียน  รธน. ไม่ เ ป็นอารยะ          

หากกลับมานั่ง กมธ. ต้องคุยกันหน่อย 
19 Sanook 11 พ.ย. 62 พงศกร อนาคตใหม่ ดันกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหาร เข้าสภาฯ 

สัปดาห์นี้ หวังกองทัพทันสมัย 
20 Sanook 31 ต.ค. 62 ศาลฎีกาสั่งคุก 4 ปี แกนน า นปช.ล้มประชุมอาเซียน ไร้เงา   

"อริสมันต์" 
21 INNnews 28 ต.ค. 62  อดีตผู้สมัคร ส.ส. "อนาคตใหม่" กว่า 100 คนแห่ลาออก       

เผย ผู้น าพรรคไม่รักษาสัจจะ 
22 Voicetv 27 ต.ค. 62 "ปิยบุตร" เมิน 50 อดีตผู้สมัคร ส.ส. อนาคตใหม่ลาออก       

ยันจุดยืนพรรคเหมือนเดิม 



39 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

23 Voicetv 27 ต.ค. 62 การเมืองที่สุดแห่งปี 2562 
24 ไทยรัฐออนไลน ์ 24 ต.ค. 62 มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า? 
25 Sanook 22 ต.ค. 62 คนพัทยาล่ารายช่ือ กดดันขับไล่ "ส.ส.กวินนาถ" หลังโหวตสวน

มติพรรค เขียนประณามแรง 
26 INNnews 21 ต.ค. 62 "อนาคตใหม่" รอเช็กบิลหลังเลือกตั้งซ่อม ก าจัด "งูเห่า" โหวต

สวนมติ 
27 INNnews 20 ต.ค. 62 นิด้าโพลช้ีคนไทยบางส่วนมองภาพคู่ "ธนาธร-โจชัว หว่อง" ก็แค่

รูปธรรมดา 
28 INNnews 16 ต.ค. 62 ศาลสั่ง "จตุพร-ณัฐวุฒิ-หมอเหวง" ชดใช้ค่าเสียหาย 21 ล้าน   

คดีเผาตึก ปี 53 
29 ThaiQuote 13 ต.ค. 62 "ศรีสุวรรณ" ยื่น ป.ป.ช. สอบจริยธรรมฯ ปม รูปคู่ “โจชัว 

หว่อง” 
30 INNnews 14 ต.ค. 62 "เพนกวิน" น าเครือข่ายนักศึกษา บุกไปหน้า ทบ. พร้อมแขวน

ป้ายผ้า 
31 INNnews 11 ต.ค. 62 ภาพคู่แกนน าม็อบฮ่องกงท าพิษ! "ประวิตร" ช้ี อนาคตใหม่   

ต้องรับผิดชอบหากกระทบสัมพันธ์จีน 
32 INNnews 12 ต.ค. 62 “ธนาธร”อัด ผบ.ทบ.ท าแตกแยกปัดจุ้นม็อบฮ่องกง 
33 Voicetv 8 ต.ค. 62  คุมตั ว  "ก าณฑ์  พง ษ์ประภาพัน ธ์ "  นั กกิ จ กรรม โพส ต์

ประวัติศาสตร์ต่างประเทศ จ่อฝากขังศาล 
34 Sanook 4 ต.ค. 62 แกนน า นปช. ตัดพ้อ "ผมโง่เอง" ล้มละลายเพราะเปิดบัญชี   

รับบริจาคแทน 3 เกลอ 
35 Voicetv 4 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าวฝรั่งอ้างถูก จนท.ไทย คุมตัวนาน 4 ช่ัวโมง ข่มขู่ไม่ให้

ท าข่าวนักกิจกรรม 
36 Sanook 25 ก.ย. 62 "เนติวิทย์" โวยถูก "บิ๊กป๊อก" รังแก กีดกันเป็นกรรมการ     

"แอมเนสตี้" ลั่น เจอกันศาลปกครอง 
37 INNnews 25 ก.ย. 62 ดูดช้อปใช้ โปรใหม่จากรัฐบาล! ย่องฉกตัวฝ่ายค้านหวังยอมเป็น

งูเห่า หนีสภาเสียงปริ่ม 
38 INNnews 23 ก.ย. 62 “ศรีสุวรรณ” ชง กกต. เอาผิด "ธนาธร" ปล่อยเงินกู้ให้พรรค

อนาคตใหม่ 
39 Voicetv 23 ก.ย. 62 ศาลฎีกาเลื่อนอ่านค าพิพากษาคดีบุกบ้านป๋าเปรม หลัง 4    
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

แกนน า นปช.กลับล ารับสารภาพ 
40 Sanook 17 ก.ย. 62 ศาลยกฟ้อง "ม.จ.จุลเจิม" โพสต์หมิ่น "อนาคตใหม่" กล่าวหา  

ล้มเจ้า ช้ีเป็นการวิจารณ์สร้างสรรค์ 
41 Sanook 16 ก.ย. 62 ระพิพรรณ เมียอริสมันต์ เจอคุก 2 เดือน ตัดสิทธ์ิการเมือง 5 ปี 

ปมยื่นทรัพย์สินเท็จ 
42 INNnews 14 ก.ย. 62 “ธรรมนัส” ตั้งวอร์รูมเอาผิดคนโพสต์และแชร์ข้อมูล ท าลาย

ช่ือเสียง 
43 INNnews 13 ก.ย. 62 "เสรีพิศุทธ์" เดินหน้าลุยสอบ "ธรรมนัส" ปมเคยติดคุกคดียาเสพ

ติด เมินพึ่งศาลรัฐธรรมนูญ 
44 INNnews 12 ก.ย. 62 "สนธิ" เปิดใจครั้งแรกหลังพ้นคุก ถามหา "แม้ว-ปู" ตอนนี้ไปอยู่

ไหน 
45 ThaiQuote 11 ก.ย. 62 คุก 4 ปี "อริสมันต์-นปช. 12 คน" ไม่รอลงอาญา คดีล้มประชุม

ผู้น าอาเซียนเมื่อปี 2552 
46 ThaiQuote 28 ส.ค. 62 "บิ๊กป้อม" รอดแล้ว ป.ป.ช.ตีตกปม "นาฬิกายืมเพื่อน" ถือว่า   

ไม่ผิด 
47 ThaiQuote 25 ส.ค. 62 ศาลสั่ง! ”จตุพร-ณัฐวุฒิ-อริสมันต์” ชดใช้เหยื่อเสื้อแดงเผาตึก 

19.3 ล้าน 
48 AFP 14 ส.ค. 62 ด่วน! ศาลยกฟ้อง 24 นปช. คดีก่อการร้ายเมื่อปี 2553 ช้ีเป็น

การใช้สิทธิการชุมนุม 
49 กรุงเทพธุรกิจ 10 ส.ค. 62 ยูเอ็น จับตาวาทกรรม 'กัญชาเสรี' 
50 Sanook 8 ส.ค. 62 ไอติม พริษฐ์ จวกมงคลกิตต์ิ ถ้ายึดมั่นอุดมการณ์จริง แล้วโกหก

ประชาชน-โหวตให้ลุงตู่ท าไม 
51 ThaiQuote 3 7 พรรคฝ่ายค้าน ประกาศลุยรณรงค์ทั่วประเทศแก้ไข

รัฐธรรมนูญ 
52 Sanook 1 ส.ค. 62 ถอดถอนปารีณา!  ชาว เน็ ตแห่ล ง ช่ือปลด ส .ส .ร าชบุ รี       

เพราะไม่ได้มาตรฐานจริยธรรม 
53 INNnews 1 ส.ค. 62 พรศักดิ์ย้ายข้ัวร่วมพลังประชารัฐ แถลงเปิดใจบอกลาทักษิณ

ก่อนมาแล้ว 
54 Sanook 31 ก.ค. 62 ปารีณา สุดมั่น! ประกาศไม่ขอโทษ อั๋น ภูวนาท เช่ือถ้าโดนฟ้อง

ยังไงก็ชนะ-ขู่ฟ้องกลับ 
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55 Sanook 26 ก.ค. 62 กิตติศักดิ์ เดือด! จวกยุทธพงศ์ ส.ส.มหาสารคาม "ข้ีข้าโจร"   
เจอสวน "เลียรองเท้าทหาร" 

56 Sanook 26 ก.ค. 62 ค าต่อค าตัดพี่ตัดน้อง! เสรีพิ ศุทธ์ ฉะประยุทธ์ "หน้าด้าน"      
จนฟิวส์ขาด ไม่นับอาวุโสอีก 

57 INNnews 25 ก.ค. 62 ด่วน! ศาลยกฟ้องแกนน า 4 ส.แห่ง กปปส. คดีกบฏ ช้ีหลักฐาน
ไม่เพียงพอ 

58 Sanook 19 ก.ค. 62 เฉลิม อยู่บ ารุง วอน ส.ว. หยุดอ้างเป็นตัวแทนประชาชน     
ถามแรง "ใครเลือกพวกมึงมา" 

59 SAnook 19 ก.ค. 62 เฉลิม อยู่บ ารุง จวกประยุทธ์ กลับไป! ไม่มีสิทธ์ิเป็นนายกฯ     
แต่แรก แถมตั้งกบฏเป็นรัฐมนตรี 

60 INNnews 1 ก.ค. 62 กลุ่มสามมิตรกร้าวขอโควตารัฐมนตรีตามเดิม เตรียมไล่     
"สนธิรัตน์" พ้นเลขาธิการพรรค 

61 ไทยโพสต ์ 29 มิ.ย. 62 "เอกชัย" วอนต้ังองค์กรคุ้มครองนักเคลื่อนไหว โวยพวกเดียวกัน
เสนอพิลึก "ใช้ผมเป็นเหยื่อล่อ" 

62 INNnews 29 มิ.ย. 62 "สุริยะ" ปัดขู่ขน 30 ส.ส. หนี "พลังประชารัฐ" หากชวดคุม     
ก.พลังงาน 

63 Sanook 28 มิ.ย. 62 โดนอีกแล้ว "จ่านิว" ถูกดักตีหัวหน้าปากซอยบ้าน เลือดอาบ
หมดสติ หามส่งไอซียู 

64 ไทยโพสต ์ 25 มิ.ย. 62 "กอร์ปศักดิ์" ทิ้งประชาธิปัตย์ ยื่นลาออกพ้นสมาชิกพรรคแล้ว 
65 Sanook 22 มิ.ย. 62 ต ารวจคุม "ฟอร์ด เส้นทางสีแดง" ไป สตช. หลังพยายามรวมตัว

ท ากิจกรรม 
66 ThaiQuote 18 มิ.ย. 62  “ธรรมนัส” เป็นกาวใจ มือประสาน “พปชร.ใต้-อีสาน” ยุติ

ความขัดแย้ง 
67 INNnews 15 มิ.ย. 62 "ด ารงค์ พิเดช" ขู่ถอนตัว จี้พลังประชารัฐทบทวนดึง ก.ทรัพย์ฯ

กลับ 
68 INNnews 15 มิ.ย. 62 "ไอติม" ย้ าลาออกพรรค "ประชาธิปัตย์" เพื่อต้องการเป็นฝ่าย

ค้านอิสระ 
69 INNnews 15 มิ.ย. 62 "ด ารงค์ พิเดช" ขู่ถอนตัว จี้พลังประชารัฐทบทวนดึง ก.ทรัพย์ฯ

กลับ 
70 Sanook 13 มิ.ย. 62 หนุ่มฝรั่งเศสโพสต์ขอโทษหลังล้อเพลง คสช. จนเจอต ารวจบุก
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บ้าน จับเซ็นข้อตกลง 
71 INNnews 8 มิ.ย. 62 พรรคลุงตู่ยังวุ่น! เก้าอี้ครม.ไม่ลงตัว เปิดโผ "อุตตม" คุมคลัง 

"สมศักดิ์" นั่งศธ. 
72 INNnews 7 มิ.ย. 62 ศรีสุวรรณแคลงใจอนาคตใหม่! ร้อง กกต. สอบสวน หลังอ้างมี

คนเสนอซื้องูเห่า 120 ล้าน 
73 Sanook 6 มิ.ย. 62  รื้อดีลใหม่! พลังประชารัฐเบ่งกล้ามขอทวงกระทรวงใหญ่คืน 

พรรคร่วมว่ิงวุ่นย้ือโควตาเดิม 
74 INNnews 6 มิ.ย. 62 "รังสิมันต์" จี้สอบ ส.ส. 41 คน ถือหุ้นสื่อ ลั่นต้องใช้มาตรฐาน

เดียวกัน 
75 Sanook 6 มิ.ย. 62  “สุดารัตน์” ลั่น 7 พรรคร่วมปกป้องประชาธิปไตยจนถึงที่สุด 

แต่ถูกโกงตลอดเกม 
76 Sanook 5 มิ.ย. 62 "เผด็จการประชาธิปไตย" วลีเด็ดที่ท า ส.ว.เสรี ปะทะ ส.ส.จิรายุ 

จนสั่นสะเทือนทั้งสภา 
77 Sanook 5 มิ.ย. 62 "ไทรักธรรม" ยื่นร้องศาลปกครอง ไต่สวนฉุกเฉิน ปมหลุดเก้าอี้ 

ส.ส. 
78 Sanook 4 มิ.ย. 62  สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ขอตัวไปอีก 2 ประกาศลาออก    

หลังร่วมพลังประชารัฐ 
79 Sanook 3 มิ.ย. 62 "จ่านิว" ถูกรุมท าร้ายอ่วมคาป้ายรถเมล์ หลังตั้งโต๊ะล่าช่ือค้าน 

ส.ว.โหวตนายกฯ 
80 Sanook 1 มิ.ย. 62 #สสตลาดล่าง ท าระอุ! หลัง "เบสท์ อนาคตใหม่" แซะ ส.ส.   

ไปงานศพ 
81 ไทยโพสต ์ 28 พ.ค. 62 ปิดดีลไม่ลง พปชร.ขอแลก "รมว.ศึกษาธิการ" ให้ ปชป. ดึง 

"รมว.เกษตรฯ" กลับให้สามมิตร 
82 Sanook 27 พ.ค. 62 ธนาธรจ วก  กกต .  ช่วย  ส . ส . เ อื้ ออ าท ร  ท า สภาป่ วน          

พร้อมขอบคุณชาวเชียงใหม่ เขต 8 
83 Sanook 25 พ.ค. 62 ชายฉกรรจ์รุมกระทืบ "ฟอร์ด เส้นทางสีแดง" ขณะเตรียม

ประท้วงประชุมสภาฯ 
84 Sanook 23 พ.ค. 62  #มิ่งขวัญ มาแล้ว! ถล่มยับพรรคเศรษฐกิจใหม่ หว่ันเป็นงูเห่า 

ร่วมพลังประชารัฐ 
85 Sanook 16 พ.ค. 62 อนาคตใหม่แถลงจัดตั้ ง รั ฐบาลเอง !  ธนาธรลั่นจะ เป็น



43 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

นายกรัฐมนตรี สกัดสืบทอดอ านาจ 
86 Sanook 13 พ.ค. 62 เลือกตั้ง 2562: 11 พรรคเล็กหนุนพลงัประชารัฐ! ขอร่วมรัฐบาล

ลุงตู ่
87 INNnews 28 เม.ย. 62  เลือกตั้ง 2562: แย้มมี 2-3 สูตรค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือ จ่อชง 

กกต.พิจารณา 
88 Sanook 10 เม.ย. 62 เลือกตั้ง 2562: เพื่อไทยเตือน กกต. งดแจกปาร์ตี้ลิสต์พรรค

คะแนนไม่ถึง 7.1 หมื่น 
89 INNnews 7 เม.ย. 62 แอมเนสตี้ร้อง เลิกใช้ "ศาลทหาร" ไต่สวนคดีพลเรือน ยกคดี 

"ธนาธร" เป็นกรณีศึกษา 
90 Sanook 7 เม.ย. 62 เนติวิทย์-นิสิตจุฬาฯ ยืมรองเท้า 100 คู่ สร้างผลงานศิลปะให้ 

กกต. หน้าหอศิลป์ 
91 Sanook 6 เม.ย. 62 "ชวน หลีกภัย" ย้ าค าพูด "ถาวร" ไม่ใช่มติพรรค รับปัญหาเกิด

เพราะพูดไปก่อน 
92 Sanook 2 เม.ย. 62 28 องค์กรเยาวชนจี้ กกต.เผยข้อมูลเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวน

ประชาชนร่วมถอดถอน 
93 INNnews 2 เม.ย. 62 ผบ.ทบ.ซัดเดือดพวกซ้ายจัด "อย่าดัดจริต"  คิดเปลี่ ยน         

การปกครอง แนะยึดกติกาสู้กันในสภา 
94 Sanook 1 เม.ย. 62  ปิยบุตร อนาคตใหม่ ช้ีแจงเจอบิดเบือนแนวคิดสถาบันกษัตริย์ 

ลั่นย่ิงโหน สังคมยิ่งแตกแยก 
95 Sanook 1 เม.ย. 62 อุ๊ หฤทัย ปัดเมายา หลังด่ากราด-ท้าดีเบตปิยบุตร เลขาฯ พรรค

อนาคตใหม่ ปมปฏิวัติฝรั่งเศส 
96 Sanook 1 เม.ย. 62 ไฟเขียวผ่านตลอด “ศรีวราห์” ไม่ห้ามชุมนุมล่ารายช่ือถอด 

กกต. ยันท าได้ไม่ผิดกฎหมาย 
97 Sanook 1 เม.ย. 62 มือมืดย่องจุดไฟเผารถ "เอกชัย หงส์กังวาน" เอกสารถอด กกต. 

โดนหางเลข 
98 Sanook 1 เม.ย. 62 คนไทยในนิวซีแลนด์ แห่รวมตัวไว้อาลัย กกต. ปมบัตรเสีย 

1,542 ใบ 
99 Sanook 31 มี.ค. 62 "ศรีสุวรรณ" เปิดโต๊ะล่ารายช่ือ ถอดถอน กกต.ไม่รอบคอบจัด

เลือกตั้ง 
100 ไทยโพสต ์ 30 มี.ค. 62 พรุ่งนี้จับตา 2 ม็อบ คสช.ย้ าเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย 



44 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

101 ไทยรัฐ 29 มี.ค. 62 นับจบ "งอก" อีก 4 ล้านใบ มึน กกต.แถลง "บัตรเขย่ง" 
102 Sanook 28 มี.ค. 62 เลือกตั้ง 2562: #บัตรเขย่ง กระหึ่มโลกโซเชียล อดีตเลขาธิการ 

กกต. ช้ีไม่ใช่เรื่องใหม่ 
103 Sanook 28 มี.ค. 62  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แถลงการณ์ 

ประณามการท างานของ กกต. 
104 ไทยโพสต ์ 28 มี.ค. 62 ประชาธิปัตย์ก็ร้อน! เช็กยอดว่าที่ส.ส. พรรคแตกเป็น 2 ฝ่าย 

ร่วม-ไม่ร่วมรัฐบาล 
105 INNnews 26 มี.ค. 62  เลือกตั้ง 2562: ผอ.โรงเรียนวัดอุทัยฯ ยันดราม่า "บัตรดี -    

บัตรเสีย" ไม่ใช่ครูนับคะแนน 
106 INNnews 26 มี.ค. 62  เลือกตั้ง 2562: กกต.เพชรบูรณ์ จ่อเอาผิดเพจดัง แชร์ภาพมั่ว

แกะหีบนับคะแนน 
107 Sanook 25 มี.ค. 62 ผลการเลือกตั้ง 2562: โซเชียลตกตะลึง เฝ้าดูซูมชัด "บัตรดี"  

กับ "บัตรเสีย" ท าไมไม่เห็นต่างกัน 
108 INNnews 24 มี.ค. 62 เลือกตั้ง 2562: ชาวบ้านร้อง กกต. ไม่มีช่ือเลือกตั้งทั้งครอบครัว

รวม 4 คน 
109 Sanook 21 มี.ค. 62 #ถอนโฆษณาเนช่ัน ยืน 1 ทวิตเตอร์ ชาวเน็ตกดดันสื่อดัง     

ปมเผยเสียงตัดต่อธนาธร-ทักษิณ 
110 Sanook 20 มี.ค. 62 เลือกตั้ง 2562: ถึงกับเผา! ป้ายผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ชัยนาท-

พรรคประชาธิปัตย์ถูกท าลายสิ้น 
111 INNnews 18 มี.ค. 62 คสช.เอาเรื่องเพจช่ือดัง CSI LA โพสต์เท็จ อ้างบังคับทหารไป

เลือกตั้ง 
112 INNnews 12 มี.ค. 62 จบนะ! โต๊ะจีนพลังประชารัฐไม่ผิด - สถานะ “บิ๊กตู่” รอชงกกต. 
113 ไทยโพสต ์ 11 มี.ค. 62 เ ลื อ กตั้ ง  2562: สุ เ ทพ ฉุนอ ภิสิ ท ธ์ิ  " ไ ม่ ห นุ นลุ ง ตู่ "                

เป็นนายกรัฐมนตรี ลั่นขอเลือกข้างบ้าง! 
114 Sanook 10 มี.ค. 62 เลือกตั้ง 2562: อนาคตใหม่โดนกรีดหน้าหาย! ผู้สมัคร ส.ส.วอน 

“สู้แบบลูกผู้ชาย” 
115 Sanook 8 มี.ค. 62 คสช.แจ้งความเอาผิดคนดูแลเว็บพรรคอนาคตใหม่ น าข้อมูล

เท็จเข้าสู่คอมฯ 
116 Sanook 7 มี.ค. 62 "ยุบพรรคไทยรักษาชาติ" ศาลรัฐธรรมนูญถอนสิทธิการเมือง

กรรมการบริหาร 10 ป ี
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117 INNnews 22 ก.พ. 62 เลือกตั้ง 2562: “รวมใจไทย” ยื่นหนังสือ กกต. สั่งยุบ 12 
พรรคการเมือง 

118 Sanook 16 ก.พ. 62 เลือกตั้ง 2562: เขต 1 อ่างทองร้อนระอุ! พบมือมืดกรีดหน้า 
“ลุงตู”่ บนป้ายผู้สมัคร “พลังประชารัฐ” 

119 Sanook 15 ก.พ. 62 เลือกตั้ง 2562: ผู้สมัคร ส.ส.นครสวรรค์ โร่แจงดราม่าวิจารณ์
เละ เอารถหลวงใช้หาเสียง 

120 Sanook 14 ก.พ. 62 เลือกตั้ง 2562: “หมอวรงค์” โดนแล้ว! มือดีพ่นสเปรย์ใส่หน้า
บนป้ายหาเสียงในพิษณุโลก 

121 ไทยโพสต ์ 2 ก.พ. 62 เลือกตั้งไฟลุก! เผาป้ายหาเสียง "ทายาทปุ้มปุ้ย" ผู้สมัคร ส.ส.
พรรคพลังประชารัฐ 

122 Amarin TV 23 ม.ค. 62 เอาจริง! “เสรีพิศุทธ์” แจ้งความ “พรรคพลังประชารัฐ”       
ค้ามนุษย-์ฟอกเงิน 

123 INNnews 13 ม.ค. 62 มาตรงตามนัด! กลุ่มคนอยากเลือกตั้งรวมตัวชุมนุม จ่อยกระดับ 
19 ม.ค.นี้ 

   
ในปี 2562 สื่อได้มีการน าเสนอข่าวความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ภาคกลางจ านวน       

ไม่น้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งมีการ
แข่งขันกันอย่างสูงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งข้ึนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนถึงในช่วง
หลังของการเลือกตั้ง โดยในช่วงก่อนการเลือกตั้งมีกรณีการชุมนุมเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งตาม
ก าหนดการเดิมของกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย 

 
“นายเอกชัย หงส์กังวาน แกนน าผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง เดินทางมาถึงแยกราชประสงค์

ตามที่ได้นัดหมาย ชุมนุม ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลา พร้อมถือป้าย “ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” เป็นภาษาจีน 
ทั้งนี้มีผู้ชุมนุมราว 10 คน ปักหลักที่แยกราชประสงค์ พร้อมชูป้าย “เลือกตั้ง 24 ก.พ. ไม่เลื่อน
เลือกตั้ง” จากนั้น นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ตัวแทนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้อ่าน
แถลงการณ์ “ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลา” โดยระบุว่าหาก 18 ม.ค. นี้ ยังไม่มีการประกาศพระราช
กฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา ให้ กกต. ก าหนดวันเลือกตั้งได้ จะยกระดับการชุมนุมสู่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ในวันที่ 19 ม.ค. นี้” (INNnews, 13 ม.ค. 62) 
 

ส าหรับกรณีความขัดแย้งในระหว่างการหาเสยีงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่สมัครลงเลือกตั้ง         
มีมากมายหลายกรณี เช่น การท าลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. การร้องเรียนเกี่ยวกับการน า



46 
 

ทรัพย์สินทางราชการไปช่วยหาเสียง การร้องเรียนให้ยุบพรรคการเมือง โดยที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดคือ การยุบ
พรรคไทยรักษาชาติในกรณีจากการเสนอช่ือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เพื่อเป็นตัวแทนชิง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรค  โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย ความเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค และการยุบพรรคไทยรักษาชาติ   

 
“ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยในวันนี้ (7 มี.ค.) ให้ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากการเสนอ

ช่ือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นตัวแทนชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของพรรค ค าวินิจฉัยดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ความเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การตัดสิทธิทางการเมืองของ
กรรมการบริหารพรรค และ การยุบพรรคไทยรักษาชาติ 

"ผิดหลักการ" ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประเด็นแรกนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมองว่า หลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่สถาปนามาตั้งแต่การปฏิวัติสยาม ปี 2475 ก าหนดให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่
เคารพ และต้องเป็นอยู่เหนือการเมือง การเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงฯ มาเป็นหัวหน้าฝ่าย
บริหารของประเทศ ท าให้ราชวงศ์อาจตกเป็นที่ต าหนิได้ โดยเฉพาะในช่วงการหาเสียง ที่มีการใส่ร้าย
ป้ายสีกันเป็นปกติ  

ดังนั้นการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นผู้ชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ถือว่า ผิด
หลักการการปกครองของไทย 

นอกจากนี้ การเสนอพระนามยังเป็นการล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง เนื่องจาก
การท าให้หลักการที่ได้กล่าวมาเปลี่ยนไป แม้จะยังไม่ท าให้เกิดความสั่นคลอนต่อระบอบการปกครอง
ไม่มาก แต่ก็อาจน าไปสู่ภยันตรายที่ใหญ่หลวงได้ในอนาคต 

ตัดสิทธ์ิกรรมการบริหารพรรค 10 ป ี
ค าวินิจฉัยครั้งนี้ ยังระบุอีกว่า สิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษา

ชาติ จะต้องหมดลงเป็นระยะเวลา 10 ป”ี (Sanook, 7 มี.ค. 62)  
 

ส าหรับในช่วงวันเลือกตั้งก็มีกรณีความขัดแย้งเกิดข้ึนเช่นเดียวกัน เช่น การไม่มีช่ือเลือกตั้ง 
การฉีกบัตรเลือกตั้ง การนับคะแนนจากการขานบัตรดีและบัตรเสีย เป็นต้น  

 
“โลกโซเชียลมีเดียก าลังวิพากษ์วิจารณ์ ภาพการนับคะแนนเลือกตั้งที่ไม่ค่อยชอบมาพากล 

หลังพบว่า "บัตรดี" กับ "บัตรเสีย" ประกาศไม่เหมือนกัน ทั้งที่กากบาทไม่ต่างกัน 



47 
 

(25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นข้อสงสัยจากการนับคะแนนเลือกตั้ง 2562 ยังคงได้รับ
ความสนใจจากโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในน้ันคือประเด็นการนับคะแนน "บัตรดี" และ "บัตร
เสีย" ที่บางหน่วยเลือกตั้งได้มีการนับคะแนนและประกาศผลลัพธ์แบบค้านสายตา 

สมาชิกผู้ใช้ยูทูป FEED ได้แชร์คลิปออกมาที่ก าลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก ระบุว่าเป็น
การนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลอืกตั้งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ที่พบว่า เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งที่
มีพบว่า กากบาทติดต าแหน่ง ผู้ใช้สิทธิไม่กากบาทลงในช่องว่างด้านท้ายช่ือพรรค แต่กากบาททับตัว
เลขที่อยู่ด้านหน้าช่ือพรรคแทน 

บัตรเลือกตั้งใบหนึ่งได้หยิบข้ึนมา ผู้ใช้สิทธิกากบาทเลือก พรรคอนาคตใหม่ แต่ว่ากากบาทผิด
ต าแหน่ง กากบาทใส่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าช่ือพรรค ท าให้เจ้าหน้าที่ประกาศออกมาชัดเจนว่า "บัตร
เสีย" ต่อมาได้หยิบบัตรเลือกตั้งอีกใบข้ึนมา ผู้ใช้สิทธิกากบาทเลือก พรรคพลังประชารัฐ แต่เป็นการ
กากบาทที่ผิดต าแหน่งเช่นเดียวกัน แต่เจ้าหน้าที่กลับประกาศว่า "บัตรดี" 

ขณะเดียวกันก็ยังมีคลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kritsada... ที่มียอดผู้ชมแล้วนับแสนครั้ง ระหว่างที่
เฝ้าดูการนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วย แต่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการประกาศบตัรดีและบัตรเสยีผิดพลาดมาก 
ท าให้ประชาชนที่เฝ้าดูอยู่ต้องเดินเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ พร้อมอธิบายลักษณะของบัตรดีกับบัตรเสีย 
คลิปดังกล่าวมีผู้วิพากษวิจารณ์อยู่ไม่น้อยทีเดียว 

อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดจากทาง กกต.พบว่าจ านวนบัตรเสียทั้งหมด ในขณะนี้มีมากกว่า 
1,900,000 ใบแล้ว” (Sanook, 25 มี.ค. 62)  

 
ส าหรับในช่วงหลังการเลือกตั้งยิ่งมีความขัดแย้งมากยิ่งข้ึนสืบเนื่องจากผลการเลือกตั้งที่ มี

ความใกล้เคียงกันระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองกัน โดยมีการกล่าวหาโจมตีกันเกี่ยวกับผล
การนับคะแนนและวิธีการนับคะแนนของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง รวมทั้งการช่วงชิงจังหวะการจัดต้ังรัฐบาล 
และการเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี 

กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับผลการนับคะแนนที่มีการโจมตีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เลือกตั้งจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ “บัตรงอก” “บัตรเขย่ง” อันเนื่องมากจากการแถลงจ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิ
หลังจากปิดหีบการเลือกตั้งที่ไม่ตรงกันของ กกต. ท าให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัย  จนท าให้เกิด      
การชุมนุมขับไล่และล่ารายช่ือเพื่อถอดถอน กกต.  

 
“เจ๊หน่อย ตะลึงบัตรงอก 4 ล้านกว่า เมื่อเวลา 17.00 น. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 

แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลังปิดหีบลงคะแนน 24 มี.ค. 21.30 น. กกต. แถลง
ผลการลงคะแนนว่า มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.96 รวมจ านวน 33,775,230 คน วันที่ 28 มี.ค. 14.50 
น. กกต.แถลงอีกครั้ง ผู้มาใช้สิทธิเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 74.69 จ านวนเพิ่มเป็น 38,268,375 คน 4 วันมี
บัตรเกิดใหม่ในหีบ 4,493,145 ใบ แบบนี้ก็ได้เหรอคะ ThailandOnly” (ไทยรัฐ, 29 มี.ค. 62)  
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“จากกรณีที่ นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ช้ีแจงกรณี
ที่จ านวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้ จ านวน 9 ใบ ว่า อาจเกิดจากบัตรเขย่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ สร้างความงุนงงให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ว่าบัตร
เขย่งคืออะไร 

ล่าสุด นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. ได้ช้ีแจงกรณีที่จ านวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับ
ยอดบัตรที่ใช้ เป็นจ านวน 9 ใบ ว่า อาจเกิดการเขย่งในจ านวนผู้มาใช้สิทธิ กับบัตรที่ใช้ ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปแสดงตนใช้สิทธิ แต่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง แล้วเดินออกจากหน่วย
เลือกตั้งไป เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้ จากหน่วยเลือกตั้งที่มีกว่า 92,000 หน่วยทั่วประเทศ” 
(Sanook, 28 มี.ค. 62)  

 
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งในวิธีการนับคะแนนแบบปาร์ลิสต์ที่แต่ละฝ่ายมีเห็นไม่ตรงกันว่า

ควรเป็นแบบใด ใช้สูตรไหนในการค านวณ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งสุดท้ายแล้ว กกต.ใช้วิธีการให้ สส.บัญชีรายช่ือกับ
พรรคเล็กที่มีคะแนนไม่ถึง 71,065 คะแนน 

 
“แกนน าพรรคเพื่อไทยแถลงเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ (10 เม.ย.) ว่าเตรียมยื่น

หนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียกร้องให้คิดค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
แบบบัญชีรายช่ือ (ปาร์ตี้ลิสต์) ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พรป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ให้จัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือให้กับพรรคที่มี
คะแนนไม่ถึง 71,065 คะแนน 

สาเหตุที่ไม่ควรจัดสรร ส.ส. บัญชีรายช่ือ ให้กับพรรคขนาดเล็ก ตามที่ กกต. มีการค านวณ
ออกมาก่อนหน้านี้ พรรคเพื่อไทยมองว่า เป็นเพราะพรรคที่จะมี ส.ส. พึงมีได้ 1.0 คน จะต้องมีคะแนน
มากกว่า 71,065 คะแนนข้ึนไป เพราะฉะนั้น พรรคที่มีคะแนนไม่ถึงจึงไม่ควรได้รับการจัดสรร  ซึ่ง
สอดคล้องกับประโยคสุดท้ายของพรป.ส.ส. มาตรา 128 วงเล็บ 5 ที่ระบุว่า การจัดสรร ส.ส. บัญชี
รายช่ือ ต้องไม่ท าให้ พรรคที่ได้รับการจัดสรรมี ส.ส. มากกว่าจ านวนที่พึงมี  

"ไม่มีผลให้พรรคการเมอืงใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้" พรป.
สส. ระบุในมาตรา 128 (5) 

ก่อนหน้านี้ กกต. มีหนังสือออกมาช้ีแจงว่า หลังจากหารือกับฝ่ายกฎหมายและอดีตสมาชิก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แล้ว กกต. จะใช้สูตรค านวณ ที่ท าให้มีพรรคการเมืองไม่ต่ ากว่า 
25 พรรค มีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร อ้างว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่จะท าให้ทุกเสียงมี
ความหมาย 

Sanook.com พบว่า หากใช้วิธีการค านวณตาม กรธ. จะมีพรรคการเมือง 27 พรรคได้เข้า
สภาสอดคล้องกับที่ กกต. ช้ีแจง แต่วิธีนี้จะท าให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก ที่มีคะแนนไม่ถึง 71,065 
คะแนน หรือ ส.ส. พึงมีไม่ถึง 1.0 คน ได้เข้าสภาถึง 11 พรรคได้เข้าสภา” (Sanook, 10 เม.ย. 62) 
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หลังจากที่มีการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งแล้ว ก็มีปัญหาความขัดแย้งในการจัดตั้ง

รัฐบาลและการเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็จะแยกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนคือ ฝ่ายที่สนับสนุนพลเอก       
ประยุทธฯ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน า กับฝ่ายที่ไม่สนันสนุนพลเอกประยุทธฯ    
ด้วยเหตุผลของการสืบทอดอ านาจรัฐประหารโดยอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย 
พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่เป็นแกนน าหลัก   

 
“นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันนี้ 

(16 พ.ค.) ว่า พรรคอนาคตใหม่จะเป็นแกนน าจัดต้ังรัฐบาลเอง และนายกรัฐมนตรีจะช่ือ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ยังมีความ
คลุมเครือ ซึ่งยิ่งท าให้พรรคพลังประชารัฐ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประโยชน์” (Sanook, 16 พ.ค. 62) 

 
ส าหรับประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือ การให้อ านาจ สว. 

จ านวน 250 คนมีสิทธ์ิในการออกเสียงโหวตนายกรฐัมนตร ีซึ่งฝ่ายกลุ่มประชาธิปไตยมองว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกมา
เพื่อสนับสนุนการสบืทอดอ านาจเผด็จการ ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในระบบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามผลการ
ลงคะแนนท าให้ได้ พลเอกประยุทธ์ จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนน าในการ
บริหารประเทศ  

หลงัจากที่มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีกม็ีประเด็นความขัดแยง้เกิดข้ึนในหลายประเด็น ดังเช่น 
การตรวจสอบการถือหุ้นของ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล การแย่งชิงโควต้าต าแหน่งรัฐมนตรีของพรรคที่
เข้าร่วมรัฐบาล การแย่งตัว ส.ส. เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลเพิม่ขึ้น  

 
"รังสิมันต์" ประกาศจีเ้รง่สอบสวน ส.ส. ทั้ง 41 ราย ถือหุ้นสือ่ หวังให้ใช้บรรทัดฐานเดียวกับ 

"ธนาธร" (INNnews, 6 มิ.ย. 62) 
 

“รื้อดลีใหม!่ พลังประชารัฐเบ่งกล้ามขอทวงกระทรวงใหญ่คืน พรรคร่วมว่ิงวุ่นย้ือโควตาเดิม” 
(Sanook, 6 มิ.ย. 62) 

 
“นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ (7 มิ.ย.) เพื่อยื่นหนังสือให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ตรวจสอบการแถลงของกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรค
อนาคตใหม่ ที่อ้างว่ามีบุคคลที่ 3 เสนอเงินสูงถึง 120 ล้านบาท เพื่อให้ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ยกมือ
เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเป็นความจริงหรือไม่” (INNnews, 7 มิ.ย. 62) 
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นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งทางแนวคิดของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นประเด็นส าคัญ
เนื่องเป็นความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน โดยมีสาเหตุมาจากการมีมติเข้าร่วมรัฐบาล
ของกรรมการบริหารพรรค ท าให้สมาชิกพรรคบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธฯ   
เป็นนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและบางส่วนลาออกจากการเป็น ส.ส. เพื่อเป็นการไมผ่ดิ
ต่ออุดมการณ์ที่เคยได้ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงเลือกตั้ง 

 
“อดีตรองนายกฯ กอรป์ศักดิ์ สภาวส ุประกาศผ่านทวิตเตอร์ ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น

สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว 
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ @korbsak เมื่อคืนน้ี (24 มิ.ย.) โดย

ระบุว่า "ผมเป็นสมาชิกพรรค ปชป. เมื่อปี พ.ศ.2539 เช้าน้ีสง่หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
แล้ว.....ผมขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้การสนบัสนุนการท างานทางการเมอืงของผมเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด" 

ทั้งนี้ นายกอรป์ศักดิ์ เคยด ารงต าแหน่งอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ขณะที่ก่อนหน้านี้ต้ังแต่พรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลงัประชารัฐเป็นแกนน า เพือ่
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี สง่ผลให้มสีมาชิกลาออกแล้วจ านวนหนึง่ 
อาทิ ไอติม พริษฐ,์ ไฮโซลูกนัท ซึง่อยู่ในกลุ่ม NEW DEM รวมทั้งนายกษิต ภิรมย์ อดีตรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ” (ไทยโพสต,์ 25 มิ.ย. 62) 

  
ในระหว่างการบริหารจัดการประเทศภายใต้การน าของพลเอกประยุทธฯ ได้มีประเด็น   

ความขัดแย้งทางการเมืองที่น่าสนใจเกิดข้ึนเรื่อยๆ ประกอบด้วย เช่น การน าถวายสัตย์ปฏิญาณที่ ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าท าไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ คุณสมบัติรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าที่มี
ปัญหาในเรื่องของวุฒิการศึกษาปริญญาเอกและการเคยถูกต้องโทษทางคดีที่ออส เตรเลีย การขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน การย้ายพรรคของส.ส.พรรคอนาคตใหม่ การยุบพรรคอนาคตใหม่ปมกู้เงินธนาธร 
191 ล้าน การท าแฟลชม็อบบนสกายวอล์ค และการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุง 

 
2) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม 

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา    
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคกลาง (รวมกรงุเทพมหานคร) ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
พบกรณีความขัดแย้งทางการเมืองทีเ่กิดข้ึนจ านวน 640 เรื่อง ดังปรากฏในตารางที่ 3.2 
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ตำรำงท่ี 3.2 กรณีความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 31 ธ.ค. 62 แม่สุดอัดอั้น พาลูกสาวอายุ 13 แจ้งความ โดนหนุ่มไฟแนนซ์
ข่มขืน-ขู่ปล่อยรูปหลุดลงเน็ต 

2 Sanook 31 ธ.ค. 62 รวบแล้ว! ที่แท้สามีฆ่าโหดเอาค้อนทุบหัวสาวใหญ่ ท าเนียนโทรเข้า
มือถือไม่รู้ว่าตาย 

3 Sanook 31 ธ.ค. 62 ชายคลั่งท าร้ายเมียดับ-แม่ยายเจ็บ ก่อนโดดคอนโดจากช้ัน 18 
อาการสาหัส 

4 Sanook 29 ธ.ค. 62 คนใจร้ายจับหมาแล่เนื้อ ทิ้งเศษซากเกลื่อนห้องน้ า สะเทือนใจน้อง
ตายตาไม่หลับ 

5 Sanook 29 ธ.ค. 62 ฟ้องด้วยคลิป คู่รักอารมณ์เปลี่ยวเซ็กซ์โชว์ริมหาด ชาวบ้านห่วง
ภาพลักษณ์พัทยาเสียหาย 

6 INNnews 27 ธ.ค. 62 บุกทลาย "สปาเกย์" กลางกรุง แฝงค้ากาม รวบหมอนวดหล่อล่ า 
ชาวต่างชาติ 11 ราย 

7 Sanook 27 ธ.ค. 62 พม่าโหดยกพวกไล่แทงคนมอญ ตาย 2 ศพ ต้นเหตุแค่ชวนกินเหล้า
แล้วปฏิเสธ 

8 Sanook 25 ธ.ค. 62 ดราม่าคอลัมนิสต์ โลกออนไลน์จวกบทความ เหยียดสาวอีสาน -   
ต้นสังกัดร่อนแถลงขอโทษ 

9 Sanook 25 ธ.ค. 62 บุกจับเจ้าอาวาสวัดป่า ขืนใจสามเณร-เด็กวัด เหยื่อแอบถ่ายคลิป
ฟ้องพ่อแม่ 

10 Sanook 24 ธ.ค. 62 ต ารวจรวบหนุ่มหื่น ลวงหญิงออทิสติกนั่งรอรถไฟ ไปข่มขืน       
พบประวัติอาชญากรรมเพียบ 

11 Sanook 24 ธ.ค. 62 เฉลยปริศนา เด็กหญิงวัย 12 ปี ตั้งท้อง ผลดีเอ็นเอท าช็อกที่แท้
ฝีมือพ่อแท้ๆ 

12 INNnews 23 ธ.ค. 62 ดีเอสไอสรุปส านวนคดีฆาตกรรม "บิลลี่ พอละจี" ฟันชัยวัฒน์และ
พวก 6 ข้อหา 

13 Sanook 21 ธ.ค. 62 #รรช่ือดังย่านปทุม ว่อนโซเชียล หลังลือหึ่งเด็กปาดคอเพื่อน      
แต่โรงเรียนสั่งปิดเรื่องเงียบ 

14 Sanook 21 ธ.ค. 62 กู้ภัยเผยเกือบถูกเหยียบ หลัง "ทวี ไกรคุปต์" ขับเบนซ์ชนเด็ก     
ฝ่าออกจากที่เกิดเหตุ 

15 Sanook 21 ธ.ค. 62 ศาลไม่ให้ประกันตัว "ตั่วเฮีย" ยิงน้องดับ 2 ศพคาร้านอะไหล่ยนต์
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

ย่านวรจักร 
16 Sanook 21 ธ.ค. 62 คลิปเดือด คนขับกระบะ-มอเตอร์ไซค์ ต่อยกันกลาง ถ.สุขุมวิท    

ถึงข้ันสลบกลางถนน 
17 Sanook 21 ธ.ค. 62 แท็กซี่เปิดศึกกลางถนน พกมีดแต่สู้มือเปล่าไม่ได้ ชาวเน็ตถูกใจ

เสียงพากย์สุดมัน 
18 Sanook 20 ธ.ค. 62 จบแล้ว #อาม่าตบเด็ก โรงเรียนยันอาม่าไม่ได้บริจาคเงิน เรียกคน

ปล่อยคลิปตักเตือน 
19 Sanook 20 ธ.ค. 62 ฟังอีกมุม ชายหัวร้อนทุบหน้าอกคนแก่ ที่แท้ฉุนถูกขโมยกุญแจ   

รถมอเตอร์ไซค์ 
20 Sanook 20 ธ.ค. 62 ด.ญ. 10 ขวบ หนีจากบ้านกลางดึก เพราะถูกแม่ใช้เข็มขัดตีเลือด

ซิบ เหตุขโมยเงิน 80 บาท 
21 Sanook 19 ธ.ค. 62 แม่ช็อก! ลูกสาววัย 16 ปี ถูกพ่อเลี้ยงขืนใจ ทั้งที่เห็นน้องมาตั้งแต่   

5 ขวบ 
22 Sanook 18 ธ.ค. 62 "จ่าสิบเอก" หึงโหด! แค้นเมียฟ้องหย่า บุกยิงดับคาบ้านก่อนยิง   

ตัวตายตาม 
23 INNnews 18 ธ.ค. 62 สลด ม.1 ขโมยปืนพ่อ ยิงเพื่อนร่วมช้ัน ดับคาโรงเรียน สุดแค้นถูก

แกล้ง-ล้อว่าตุ๊ด 
24 Sanook 15 ธ.ค. 62 ไลฟ์สุดสะเทือนใจ หนุ่มยิงตัวตายหน้าบ้าน เด็กน้อยช็อกเห็นแม่  

ร่ าไห้กอดร่างเปื้อนเลือด 
25 Sanook 22 ธ.ค. 62 เผยคลิปแย่งที่จอดรถ! เจ้าของร้านกาแฟ -ชุดแต่งงานชลบุรี 

เผชิญหน้าหวิดตบ 
26 Sanook 13 ธ.ค. 62 วิจารณ์ยับ! นักท่องเที่ยวบรรเลงเซ็กซ์บนรถตุ๊กๆ ขย่มโชว์     

ตลอดทาง ไม่แคร์สายตาชาวโลก 
27 Sanook 13 ธ.ค. 62 แชร์สนั่นภัยห้องน้ าปั๊ม วงจรปิดจับภาพหนุ่มเปลือยปีนจู่โจม

ประชิดตัวสาว 
28 Sanook 11 ธ.ค. 62 โรงเรียนหญิงล้วน ประกาศกร้าว ห้ามเด็กไว้หน้าม้า! ใครท้าทาย

เกิน 3 ครั้ง เชิญออกทันที 
29 Sanook 9 ธ.ค. 62 ครูพละดอดมอบตัว ปฏิเสธข่มขืนลูกศิษย์ 5 ครั้งซ้อน ปัดตอบ

ขอให้การช้ันศาล 
30 Sanook 9 ธ.ค. 62 พ่อสุดทนลูกชายนิสัยทราม รัวยิง 4 นัดคาส ารับข้าว ลั่นไกเจาะอก
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ข้างซ้ายตัวเองดับ 
31 Sanook 9 ธ.ค. 62 จ่อยิงสาวใหญ่ 6 นัดดับคาที่ ปิดฉากรักสามเส้าวัยดึก พ่อเตือนแล้ว

ให้เลือกเอาคนเดียว 
32 Sanook 8 ธ.ค. 62 โซเชียลส่ายหน้า กระเป๋ารถเมล์หัวร้อน ตอกกลับผู้โดยสาร แค่ถาม

ค่าต๋ัวเท่าไหร่ 
33 Sanook 8 ธ.ค. 62 ออกหมายจับ "ครูพละ" ข่มขืนลูกศิษย์ 5 ครั้งซ้อน เด็กสภาพจิตใจ

ยังย่ าแย ่
34 Sanook 7 ธ.ค. 62 สิ้นท่าสายหมอบ ต ารวจแฝงตัว-ตลบหลังจับ 2 แอดมินเพจนัดแว้น 

"ประเทศนนท์" 
35 Sanook 7 ธ.ค. 62 รู้แล้วว่าเป็นใคร! สั่งปรับ-อบรมมารยาท แท็กซี่ตามด่าหนุ่มใน

คอนโด ข่มขู่ปองร้าย 
36 Sanook 6 ธ.ค. 62 รปภ.หนุ่มใหญ่แทงฆ่ากิ๊กสาว แค้นทุ่มเปย์สุดตัว แต่เธอก็ยังตีตัว

ออกห่าง 
37 Sanook 6 ธ.ค. 62 เด็กนักเรียนนับพัน ลุกฮือปิดล็อกประตูโรงเรียน ไม่ต้อนรับ "ผอ.

คนใหม่" 
38 Sanook 5 ธ.ค. 62 หนุ่มป่วยจิตเวช ทะเลาะกับพ่อแม่ ปืนข้ึนยอดพระธาตุเจดีย์ ขู่โดด

ฆ่าตัวตาย 
39 Sanook 4 ธ.ค. 62 ดราม่ากระหึ่ม หนุ่มวินปะทะหนุ่มแกร็บ เปิดใจชัดไม่ได้รุม แต่โดน

ท าร้าย 
40 Sanook 3 ธ.ค. 62 พี่ชายสุดแค้น น้องสาววัย 14 ถูกหนุ่มช่าง มอมเหล้าแล้วข่มขืน   

ใช้โช้ครถฟาดดับ 
41 Sanook 2 ธ.ค. 62 ญาติเหยื่อสาวหล่อราดทินเนอร์-ย่างสด หว่ันคดีพลิก อยู่ๆ พยาน

กลับค าให้การ 
42 Sanook 1 ธ.ค. 62 หนุ่มถูกคู่อริแทง ว่ิงหนีเข้าร้านสะดวกซื้อ กู้ชีพสุดยื้อ เสียชีวิตหน้า

เคาท์เตอร์จ่ายเงิน 
43 Sanook 1 ธ.ค. 62 รปภ.ห้ามสาวไม่ให้เข้าหมู่บ้าน เพราะไม่จ่ายค่าส่วนกลาง เจอสาว

หัวร้อน ข่ี จยย. พุ่งชน 
44 Sanook 1 ธ.ค. 62 เมียเก่าพาผัวใหม่บุกถึงห้อง เปิดฉากทวงหนี้ผัวเก่า แทงสิ้นใจจม

กองเลือด 
45 Sanook 29 พ.ย. 62 คลิปดุเดือด เด็กอาชีวะช่ือดังยกพวกตีกันเองในรั้วสถาบัน เพื่อนถึง
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ข้ันต้องหาม 
46 Sanook 29 พ.ย. 62 หนุ่มบิ๊กไบค์หัวร้อน! ยั๊วข่ีรถย้อนศรไม่ได้ชักปืนยิงข้ึนฟ้า กระสุน

เฉ่ียวคางลุงเลือดสาด 
47 Sanook 28 พ.ย. 62 ด่วน! สช.ประกาศควบคุมกรุงเทพครสิเตียนฯ พบมูลความผิดใช้เงนิ

มิชอบ 
48 Sanook 28 พ.ย. 62 แดนเซอร์สาววงหมอล าซิ่งแจงภาพเด้งใส่หน้าคนดู ยอมรับเมา -  

ถูกคนดึงขา 
49 Sanook 28 พ.ย. 62 "ฟรอยด์" เปิดปากครั้งแรก เคลียร์ปมดราม่าถูกอ้างมอมยา

นักศึกษาสาว 
50 Sanook 27 พ.ย. 62 โวยสายการบินดัง จองตั๋วพร้อมอาหารให้เด็กๆ แต่ข้ึนเครื่องกลับไม่

มีให้ 
51 Sanook 27 พ.ย. 62 พ่อแม่เห็นแล้วเดือด! ครูภาษาอังกฤษตบลูกศิษย์ สั่งสอนไม่ส่ง

การบ้าน 
52 Sanook 26 พ.ย. 62 ล้วงลึกทุกปม "ลูกฆ่าหั่นศพแม่ยัดตู้เย็น" คดีสะเทือนขวัญที่สังคมยัง

สงสัย 
53 Sanook 26 พ.ย. 62 สาววัย 22 พกปืนไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ ยิงอดีตแฟนแค่ขาเจ็บ    

แต่ระเบิดขมับฆ่าตัวตาย 
54 Sanook 26 พ.ย. 62 ส่งฟ้องศาล "ครูวา" ข้อหาสวมชุดราชการโดยไม่มีสิทธ์ิ อ้างเป็นสื่อ

การเรียนการสอน 
55 Sanook 26 พ.ย. 62 รุ่นพี่ดอดมอบตัว แทงรุ่นน้องวัย 16 มีดปักกลางหลัง สารภาพแค้น

ถูกหักหลัง 
56 Sanook 24 พ.ย. 62 หนุ่มขับเก๋งหัวร้อน โร่ไหว้ขอโทษโชเฟอร์รถตู้ ดราม่าชักปืนขู่กลาง

ถนน 
57 Sanook 23 พ.ย. 62 สุดดราม่าแฉสาวแต่งงานซ้อน อยู่กับสามีหนุ่มใหญ่ 3 วัน คนเพิ่ง

แต่ง 4 วัน 
58 Sanook 22 พ.ย. 62 เปิดปมคลิปเดือด! เด็กสาว ม .1 ทั้ งตบทั้ ง ถีบรุ่นพี่  ม .2            

กลางโรงเรียน 
59 ไทยโพสต ์ 21 พ.ย. 62 ความขัดแย้งสังคมไทยแบบเดิม กับโลกดิจิทัลใหม่ 
60 Sanook 21 พ.ย. 62 นายก อบต.ฉาวโร่มอบตัว พรากเด็กสาววัย 14 ขอเซ็กซ์         

แลกอิสรภาพ 
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61 Sanook 21 พ.ย. 62 กอดสุดท้าย หนุ่มยิงเมียแล้วฆ่าตัวตายตาม นองเลือดวันเกิดลูกชาย 
4 ขวบ 

62 Sanook 21 พ.ย. 62 แฉยับ วินเถ่ือนย่านรังสิตรุมย า รปภ.มหาวิทยาลัยดัง มี "จ่ามาเฟีย" 
คอยคุ้มกะลาหัว 

63 Sanook 20 พ.ย. 62 ดราม่าเบาๆ แชร์นาทีกู้ภัยปะทะคารม เปิดฉากยื้อแย่งศพใน       
ที่เกิดเหตุ 

64 Sanook 20 พ.ย. 62 "พริตตี้โชว์หวิว" โร่พบต ารวจ ฉาวโฉ่ใส่ผ้ากันเปื้อนเสิร์ฟลูกค้า  
กลางร้าน 

65 Sanook 19 พ.ย. 62 ผัวตามง้อเมีย แต่ไม่ยอมลงจากรถมาคุย ใช้มือทุบกระจกจนร้าว 
สุดท้ายต ารวจตามรวบ 

66 Sanook 19 พ.ย. 62 อุทธรณ์พิพากษายืน จ าคุก 12-19 ปี แก๊งโจ๋รุมฆ่าชายพิการ    
ย่านโชคชัย 4 

67 Sanook 18 พ.ย. 62 รางวัลที่ 1 อลเวงไม่จบ! เมียหลวงโผล่ อ้างสิทธ์ิฟ้องเรียกเงินก้อน  
6 ล้าน 

68 Sanook 18 พ.ย. 62 มติ ก.ต.สั่งย้ายผู้พิพากษา "คณากร" เมืองยะลา ไปประจ าเชียงใหม่
แทน 

69 ผู้จัดการ
ออนไลน ์

17 พ.ย. 62 ศิษย์ธรรมกาย”เต้าข่าว”รัฐบังคับนักเรียนทั่วประเทศเรียนศาสนา
อิสลาม 

70 Sanook 17 พ.ย. 62 นักศึกษาสาวเตือนภัย อ้างโดน "ดาราดัง อักษรย่อ ฟ." มอมยา 
71 Sanook 16 พ.ย. 62 รวบหนุ่มใหญ่เมืองเพชร พกมีดพับเข้าศาลจังหวัดปทุมธานี 
72 Sanook 16 พ.ย. 62 เผยข้อมูลช็อก เด็กหญิงวัย 13 ปี ก่อนดิ่งคอนโดดับ ถูกลวงไป

ข่มขืนวันลอยกระทง 
73 Sanook 15 พ.ย. 62 ต ารวจรวบหนุ่มคาสโนว่า บุกห้องข่มขืนพีอาร์สาว ถ่ายคลิปโพสต์

แบล็กเมล์ 
74 Sanook 14 พ.ย. 62 แม่ "น้องต่าย" หญิงสาวกลายเป็นศพอยู่ในท่อ มั่นใจลูกถูกฆ่า 

สงสัยฝีมือแฟนใหม่ 
75 Sanook 14 พ.ย. 62 ฝรั่งปรี๊ดเดือด! รถชนคาทางม้าลายเมืองไทย โมโหนั่งขวาง-ไม่ลุกไป

ไหน 
76 Sanook 14 พ.ย. 62 โซเชียลแชร์กระหึ่ม ต้อนรับยิ่งใหญ่-อ าลาอลังการ "ผอ.โรงเรียน" 

ระดับจังหวัด 
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77 Sanook 14 พ.ย. 62 แท็กซี่หัวร้อนขับปาดหน้าแล้วทุบรถ ลูกเมียรับไม่ไหวว่ิงเตลิดลง
จากรถ 

78 Sanook 13 พ.ย. 62 ญาติสะอื้นเข้ารับ 3 ศพ เหตุยิงคาศาลจันทบุรี ผลชันสูตรตาย
เพราะกระสุน 

79 Sanook 12 พ.ย. 62 จบด้วยดี ดราม่าครูใช้เท้าถีบเด็กนักเรียนตกเก้าอี้ อ้างท าไปเพราะ
รัก 

80 Sanook 12 พ.ย. 62 ขสมก.สั่งพักงานโชเฟอร์รถเมล์ห้าว จอดรถตะลุมบอนกลางถนน 
สาเหตุแค่ขับปาดกัน 

81 Sanook 12 พ.ย. 62 หนุ่มวิศวะโร่แจ้งจับ 2 เด็กช่างบุกชกกลางห้าง คราวเคราะห์เพราะ
หน้าเด็กกว่าวัย 

82 Sanook 12 พ.ย. 62 ต ารวจเรียกผู้ต้องหาทั้ง 13 คน แจ้งข้อหาเหตุตะลุมบอนหน้าห้อง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลอ่างทอง แยกคดีเป็น 4 ช่วง บางรายโดนหลาย
ข้อหาหนัก 

83 Sanook 9 พ.ย. 62 นักเรียนหญิงตบกันในโรงเรียน แม่แค้นไม่จบ พาพวกจิกหัวรุมซ้อม
คู่กรณีลูกสาว 

84 Sanook 9 พ.ย. 62 ในรั้ววัดก็ไม่เว้น ยกแก๊งรุมกระทืบเด็กวัดดัง หวังชิงพระเครื่องรุ่น  
ลิมิเต็ด 

85 Sanook 8 พ.ย. 62 ออกหมายจับหัวหน้า รปภ. หื่น ลวงลูกจ้างสาววัย 17 ไปข่มขืน 
ข่มขู่ยัดเงินปิดปาก 

86 Sanook 8 พ.ย. 62 พ่อค้าหลั่งน้ าตาขอโทษ แจ้งความเท็จอ้างถูกปล้นคาปั๊ม ที่แท้แค่
เบื่อเมีย 

87 Sanook 8 พ.ย. 62 คู่หูหนุ่มเมาขับปิกอัพวนหาเหยื่อ ดอดจีบ-ลวนลามนักศึกษาสาว
หน้าวิทยาลัย 

88 Sanook 8 พ.ย. 62 ว่อนเน็ต เอกสารสั่งหยุดเรียน เพราะ "บิ๊กตู่" เยือนราชบุรี ชาวเน็ต
ถาม "ปิดเมืองเลยดีไหม" 

89 Sanook 7 พ.ย. 62 พักงานอาจารย์ มธ. ถูกแฉล่วงละเมิด นศ. ยันให้ความเป็นธรรม  
ทุกฝ่าย 

90 Sanook 6 พ.ย. 62 ยังร้อนระอุ! อดีต ผอ.กรุงเทพคริสเตียน เปิดใจหลังถูกปลด 
91 Sanook 6 พ.ย. 62 ผัวหนุ่มขอพูดบ้าง โดนเมียแทงสาหัส ปัดเด็กสาวเป็นกิ๊ก ยันไม่ได้

นอนจูบปากกัน 
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92 Sanook 6 พ.ย. 62 ญาติผู้ป่วยหัวร้อน เจอเครื่องมือแพทย์ท าจาก "ไม้บรรทัด" ด่าหมอ
ไร้จรรยาบรรณ 

93 Sanook 5 พ.ย. 62 แท็กซี่หัวร้อน ลงรถต่อย รปภ. หมู่บ้าน เหตุเปิดที่กั้นทางเข้าออก
ไม่ทันใจ 

94 Sanook 5 พ.ย. 62 รวบแล้ว "ไอ้แม็กซ์" ช่วย 3 นักโทษแก๊งแหกศาลพัทยา ตร.เร่ง
สอบปากค าล่า 3 คนร้าย 

95 Sanook 4 พ.ย. 62 สาวสุดเซ็งไปตั้งเต็นท์ชมธรรมชาติที่เขาค้อ เจอแก๊งแว้นป่วน     
ทั้งยิงปืน-เบิ้ลเครื่อง 

96 Sanook 4 พ.ย. 62 เด็ก ม.5 ไปดูคอนเสิร์ตสิงหเ์จา้ท่าฉลองแชมป์ ถูกลูกหลงวัยรุ่นตีกัน
ยิงดับ 

97 Sanook 4 พ.ย. 62 "สิบเอก" ยิงปืนขู่หลังทะเลาะแฟนสาว กระสุนทะลุฝาผนัง -       
เฉียดหน้าคนข้างห้อง 

98 Sanook 2 พ.ย. 62 พ่อเลี้ยงอ ามหิตบุกบ้านข่มขืนลูก ขัดขืนโดนทุบ -แทงพรุน ว่ิงหนี
ตายเลือดโชก 

99 Sanook 1 พ.ย. 62 เผยคลิปเด็กแว้น ยึดถนนสุขุมวิทแข่งรถ กลางวันแสกๆ สาเหตุ   
รถติดคลองด่าน 

100 Sanook 1 พ.ย. 62 เผยนาทีสะเทือนใจเพื่อนตามหานักศึกษาสาว ถูก 4 หนุ่มหิ้วข้ึน
หอพักรุมโทรม 

101 Sanook 31 ต.ค. 62 สาวแจ้งจับ "เทศกิจ" อ้างโดนแอบถ่ายที่ตลาด แอบโพสต์แชร์ลง
โหมดสยิว 

102 Sanook 31 ต.ค. 62 โชเฟอร์สิบล้อยิงดับหนุ่มโรงงาน อ้างแค้นถูกหาว่าเป็นนักร้องเสียง
เพี้ยน 

103 Sanook 31 ต.ค. 62 ศาลอุทธรณ์แก้โทษจ าคุก "พล.ท.มนัส" จาก 27 ปี เป็น 82 ปี     
คดีค้ามนุษย์โรฮีนจา 

104 Sanook 30 ต.ค. 62 สาวแทบร้องไห้ เจอชายโรคจิตส าเร็จความใคร่ใส่ก้นกลาง MRT 
สุขุมวิท 

105 Sanook 29 ต.ค. 62 เพจดังแฉคลิป "แก๊งแม่เรียกซักผ้า" เด็กสาววัยรุ่นตบสนั่นปั๊ม   
เสื่อมเสียไปทั้งแม่สาย 

106 Sanook 28 ต.ค. 62 "Save BCC" กว่า 500 ชีวิต รวมตัวแต่งด าอีก เพื่อจี้             
"กรุงเทพคริสเตียน" แจงเหตุปลด ผอ. 
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107 Sanook 28 ต.ค. 62 กระชากหน้ากาก "ลุงวันชาติ" ลักพาตัว "น้องไฮเตอร์" พาเที่ยว-
ข่มขืนเป็นเดือน 

108 Sanook 27 ต.ค. 62 ตั้งกรรมการสอบ-เยียวยาครอบครัว หญิงถูกรถ ตร.ชนเสียชีวิต 
ขณะไล่จับเด็กแว้น 

109 Sanook 27 ต.ค. 62 "The Purge หล่มสัก" ยกแก๊งทยอยมอบตัว หลังไล่อาละวาด    
คืนอ ามหิต 

110 INNnews 27 ต.ค. 62 เจ้าอาวาสโต้ดราม่า ทัวร์จีนเช่าวัดจัดฉากสร้างโบสถ์ปลอม        
รับลูกทัวร์ฟันก าไร 

111 Sanook 27 ต.ค. 62 โซเชียลส่ายหัว แก๊งวินสุดเถ่ือนรุมหนุ่มข่ีสองล้อ ปะทะใต้สถานี
ทองหล่อ 

112 Sanook 24 ต.ค. 62 สหพันธ์คนไทยปกป้องสถาบัน แจ้งความเอาผิด "หนุ่มแว่น" ม.112 
จาบจ้วงเบื้องสูง 

113 Sanook 22 ต.ค. 62 ยายเล่านาทีช็อก หลานเล่นเกมปรี๊ดแตก เด็กชายขอโทษวอนสังคม
ให้อภัย 

114 Sanook 22 ต.ค. 62 กทม.ขู่ยึดเสื้อวิน พร้อมสั่งแบน 3 ปี หากพบฝ่าฝืนขับข่ีรถบน    
ทางเท้า 

115 Sanook 20 ต.ค. 62 สนามบินโต้กลับ ดราม่าคลิปแท็กซี่โวยถูกแกล้ง แฉคนนี้ถูกปรับมา 
78 รอบ 

116 Sanook 20 ต.ค. 62 หนุ่มขับรถบรรทุกหัวร้อนชูนิ้วกลาง-ด่ากราด เจอคนจริงรีบยกมือ
ไหว้ 

117 Sanook 19 ต.ค. 62 วงจรปิดจับภาพ ชายฉกรรจ์ถือปืนเอ็ม 16 บุกอุ้ม 2 หนุ่มคาหอพัก
ย่านส าโรง 

118 Sanook 18 ต.ค. 62 ปลอดภัยไว้ก่อน ยกเลิกแถลงข่าวเด็กช่างยิงกันตาย หลัง 2 สถาบัน
ยกพวกล้อมโรงพัก 

119 Sanook 18 ต.ค. 62 สยอง ศพพยาบาลสาวลอยคลองแสนแสบ พบก่อนตายส่งข้อความ
ถึงแฟนหนุ่ม 

120 Sanook 18 ต.ค. 62 สาวนอนกล่อมลูกขวัญผวา คนข้างห้องพังฝาผนังทะลุ ลุกมาดูเจอ
ผู้ชายยืนจ้องตา 

121 ThaiQuote 17 ต.ค. 62 เตรียมออกหมายจับเพิ่ม 4 ข้อหา "แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง" กักขัง
หน่วงเหนี่ยว-อนาจาร 
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122 Sanook 16 ต.ค. 62 พ่อสามเณรเปิดปาก ลูกจ าใจบ าเรอกาม "เจ้าอาวาส" เพราะเด็ก
กลัวตาย 

123 Sanook 15 ต.ค. 62 ตามล่า "ครูหื่น" ล้วงจับลูกศิษย์ ป.6 บังคับส าเร็จความใคร่ให้คาช้ัน
เรียน 

124 Sanook 15 ต.ค. 62 แก๊งหนุ่มย่องมอบตัว สารภาพเข้าใจผิด ซัดหมัดใส่วงเหล้าที่ไม่รู้จัก
กัน 

125 Sanook 15 ต.ค. 62 บุกทลายซ่องคาราโอเกะ ค้ากามเด็กสุดอายุแค่ 15 ปี บังคับรับแขก
ข้ามวันข้ามคืน 

126 Sanook 14 ต.ค. 62 บาร์เบอร์ดุเดือด! ช่างตัดผมโดดถีบลูกค้า ยัวะตัดผมให้แล้วไม่ชอบ 
127 Sanook 14 ต.ค. 62 ปคม.บุกจับ ลูกน้องคณะเชิดสิงโต ข่มขืนลูกหัวหน้าตั้งท้อง แล้วช่ิง

หนี 3 ปี 
128 Sanook 13 ต.ค. 62 คลิปช็อก! ชายทะเลาะเมียว่ิงให้รถเมล์ชน เสียชีวิตคาที่กลางถนน

พระราม 2 
129 Sanook 12 ต.ค. 62 หนุ่มเกรี้ยวกราดเข้าซอยไม่ได้  ถือมีดขู่คนแก่ -ถุยน้ าลายใส่         

รถ ต ารวจยังอึ้งพฤติกรรม 
130 Sanook 12 ต.ค. 62 เผยปูมหลัง "เอ็ม คลองมะกอก" ฟันคนสาหัสเพราะรักลูกเมีย   

ก่อนสู้ต ารวจจนเจอจุดจบ 
131 Sanook 12 ต.ค. 62 ผัวสารภาพฆ่าเมียฝังดิน ย้ายหลุม 2 รอบ อึ้งกลิ่นเหม็นปริศนาโชย

ตอนท าแผน 
132 Sanook 11 ต.ค. 62 กระบะหัวร้อนปาขวดเหล้า-ขับเร่งเครื่องวนในปั๊มน้ ามัน พนักงาน

ว่ิงหนีกระเจิง 
133 Sanook 10 ต.ค. 62 ถอยก็จบแล้ว! กระบะ-เก๋งเผชิญหน้าในซอย ไม่มีใครยอมถอย 

สุดท้ายคนขับซัดกันเละ 
134 Sanook 10 ต.ค. 62 "มีมี่" ซัดอดีตแฟนสาว ห่าง 5 วันมีผัวใหม่ "บี" โต้ใครจะทนไหว 

โดนท าร้ายร่างกาย 
135 Sanook 10 ต.ค. 62 แม่จะไม่ทน! ขู่ฟ้องพวกกล่าวหาพ่อข่มขืนเด็กวัย 12 ตั้งท้อง ยันชัด

ว่าไม่ใช่ 
136 Sanook 10 ต.ค. 62 ศาลอุทธรณ์ยืนคุก 10 ปี "ลุงวิศวะ" ยิงวัยรุ่นตาย อ้างเหตุผล 

"ป้องกันตัว" ฟังไม่ขึ้น 
137 Sanook 9 ต.ค. 62 ตร.เผย หนุ่มต่อยผู้หญิง เคยโดนรุมกระทืบจนผิดปกติทางจิต     
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เจ้าตัวอ้าง ไม่รู้อีกฝ่ายเป็นผู้หญิง 
138 Sanook 8 ต.ค. 62 ต ารวจบุกช่วยหนุ่มประชดแฟน ช้ ารักน้อยใจ -หวังตายโชว์โพสต์

ลงเฟซบุ๊ก 
139 Sanook 8 ต.ค. 62 รวบหนุ่มแสบหลอกคบสาว 16 ปี จนท้อง อ้างจะแต่งด้วย ที่แท้หนี

ไปบวชกว่า 5 ป ี
140 Sanook 8 ต.ค. 62 วงจรปิดจับภาพชัด หนุ่มพิลึกลักรองเท้า 500 คู่ อ้างชอบเอาไป

นอนกอด 
141 Sanook 7 ต.ค. 62 โซเชียลเดือด หาตัวหนุ่มมอเตอร์ไซค์หัวร้อน ชกผู้หญิง อีกฝ่ายยก

มือไหว้แล้วยังไม่ยอม 
142 Sanook 6 ต.ค. 62 รวบชายวัย 47 หึงเมีย ยิงเพื่อนสนิทดับคาไร่ข้าวโพด 
143 Sanook 5 ต.ค. 62 ตี๋ แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง โต้คลิปฉาวนัวเนียพริตตี้เดียร์ ถือซองยา

อมไม่ใช่ถุงยาง 
144 Sanook 5 ต.ค. 62 เปิดปากผู้คุมปืนโหด ยิง 6 นัดสังหารเมีย อ้างขาดสติ ต้นเหตุคือ

ความไม่เข้าใจกัน 
145 Sanook 5 ต.ค. 62 คลิปฉาวเวทีมวยไทย 2 สาวเปลือยข้ึนสังเวียนต่อสู้  นั่งคร่อม

นัวเนีย-เอาหน้าอกขยี้กัน 
146 Sanook 5 ต.ค. 62 บริษัทลงโทษแล้ว พนักงานหนุ่มจอดรถขวางทาง เถียงซ้ าเหมือนไม่

รู้ตัวเองท าผิด 
147 Sanook 5 ต.ค. 62 “พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย” ของมันต้องมีในกระบวนการ

ยุติธรรมไทย 
148 Sanook 4 ต.ค. 62 ลูกเขยเลวปีนข้ึนบ้านเมีย บุกข่มขืนแม่ยายวัย 63 เหยื่อสู้กัดลิ้นจน

ต้องเผ่นหนี 
149 Sanook 4 ต.ค. 62 โชเฟอร์แท็กซี่ถูกสังหาร โดนแทงร่างพรุน ที่แท้ฝีมือเพื่อนบ้านข้ียา 
150 Sanook 4 ต.ค. 62 ตะครุบจับ "ลุงหื่นพลังช้าง" ลวงเด็ก 11 ขวบ ข่มขืนมาราธอน     

4 ครั้งในวันเดียว 
151 Sanook 3 ต.ค. 62 “อัจฉริยะ” แฉหลักฐาน "แก๊งบางบัวทอง" ปล่อยคลิปสยิวในกลุ่ม

ลับ เรียกเก็บเงินดู 
152 Sanook 1 ต.ค. 62 โดนเพิ่มอีก! ศาลนนทบุรีอนุมัติหมายจับ "น้ าอุ่น" ข้อหาซ่องโจร    

ช้ีพฤติการณ์เอี่ยวแก๊งปาร์ตี้ 
153 Sanook 1 ต.ค. 62 รวบแล้ว! แท็กซี่โหดแทงเมียรักตายคามือ สารภาพหึงหวงกลัวปัน
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ใจมีชายอื่น 
154 Sanook 30 ก.ย. 62 แก๊งงานบวชวัดสิงห์ป่วน PAT5 กระทืบ-อนาจารนักเรียน ติดคุก 

11-19 ปี 
155 Sanook 30 ก.ย. 62 หนุ่มโดนหลวงเจ๊ลวนลาม แฉยับ! ก านันร่วมเปิดโปง แจกยา-บ๊วบ

เด็กชาย มานานกว่า 20 ป ี
156 Sanook 29 ก.ย. 62 สังคมละเหี่ยใจ วัยรุ่นยิงแก้แค้นสนั่นหมู่บ้าน ทะเลาะกันปมแซงคิว 

"จิบน้ ากระท่อม" 
157 Sanook 29 ก.ย. 62 ผัวหึงโหดใช้มีดแทงปักอกเมียดับ ลูกสาวช็อกกลับมาบ้านเจอศพ

แม่ในห้องน้ า 
158 Sanook 29 ก.ย. 62 รวบแอดมินเว็บดัง "สวิงกิ้ง" กระท าช าเราเด็กหญิง 
159 Sanook 29 ก.ย. 62 สังคมละเหี่ยใจ วัยรุ่นยิงแก้แค้นสนั่นหมู่บ้าน ทะเลาะกันปมแซงคิว 

"จิบน้ ากระท่อม" 
160 Sanook 29 ก.ย. 62 เจ้าของบ้านปาร์ตี้บางบัวทอง แจ้งความ "พริตตี้เดียร์" ข้อหาลัก

ทรัพย์ ยันไม่ได้ลวนลาม 
161 Sanook 29 ก.ย. 62 ชาวบ้านแห่ขับไล่ "เจ้าอาวาส" คลิปดังกอดล้วงพนักงานหนุ่ม 

พฤติกรรมฉาวเป็นหางว่าว 
162 Sanook 28 ก.ย. 62 กวาดล้างจริงจัง "แก๊งหัวล าโพง" ล่อลวง -บังคับเด็กค้ากาม          

ซ้ าหักเงินเหลือไม่กี่บาท 
163 Sanook 28 ก.ย. 62 บ่อตกกุ้งสยิวจ้างโคโยต้ีเต้นร่อนเอว จับหน้าลูกค้าหนุ่มๆ นาบเป้า 

ต ารวจจ่อเอาผิด 
164 Sanook 26 ก.ย. 62 ต ารวจเร่งไขคดี "ครูซี 8 ดับปริศนา" ยังไม่ตัดประเด็นใด-เรียกชาย

คนสนิทสอบ 
165 Sanook 26 ก.ย. 62 แม่ร้องกองปราบ ตร.ล้อมจับเด็กแว้นเกินกว่าเหตุ ท าลูกชายวัย 14 

เสียชีวิต ผ่าน 2 ปีคดียังเงียบ 
166 Sanook 25 ก.ย. 62 ครูอนุบาลใจอ ามหิต หยิกแก้ม-ตบศิษย์ 4 ขวบ แค้นเอาเรื่องใน

ห้องเรียนไปฟ้องแม่ 
167 Sanook 25 ก.ย. 62 หนุ่มต้องสงสัย พาเด็กเข้าซอกตึกในโรงเรียน เจ้าตัวยันไม่มีเจตนา

ท าไม่ดี 
168 Sanook 24 ก.ย. 62 ไล่ออก "ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ " ผอ.หอศิลป์ฯ  ปมแย้ง

งบประมาณ-ร้องความโปร่งใส 
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169 Sanook 23 ก.ย. 62 เปิดคลิปวินาที "หนุ่มหัวร้อน" ใช้เหล็กทุบรอบรถเบนซ์หรูพังยับ 
170 Sanook 23 ก.ย. 62 แก๊งบิ๊กไบค์ข่ีฝ่าไฟแดง ป่วนไปทั้งแยก โซเชียลประณามไม่ต่าง

อะไรกับเด็กแว้น 
171 Sanook 20 ก.ย. 62 อย่าแหยมกับเมีย! หนุ่มสะดุ้ง "ผีเข้าเมีย" รุมกระทืบข้างถนน โมโห

ปมการเงิน 
172 อีจัน 20 ก.ย. 62 ครูหื่นขยี้กามสาว ม.2 ส่งต่อเพื่อนแก๊งออนไลน์ล่วงละเมิด มีทั้ง

เซียนพระช่ือดัง-นักธุรกิจ 
173 Sanook 19 ก.ย. 62 นาทีระทึก! หนุ่มบุกตามยึดรถเมียเก่า ไล่พุ่งชน-กระหน่ าฟาดรอบ

คัน 
174 Sanook 19 ก.ย. 62 สาวปลอมบัญชี "บิณฑ์" บริจาคน้ าท่วม กราบขอโทษทั้งน้ าตา    

ต่อหน้าชาวอุบลฯ 
175 Sanook 19 ก.ย. 62 หวาดเสียว! พ่อโพสต์โวย สายอินเตอร์เน็ตขาดห้อย เกี่ยวคอลูกสาว

แผลเหวอะ 
176 Sanook 16 ก.ย. 62 ผอ. เคลียร์ดราม่ากีฬาสี นักเรียนจ้างออร์แกไนซ์เกือบ 2 แสน    

ลั่นไม่มีนโยบายเก็บเงินเด็ก 
177 Sanook 16 ก.ย. 62 ชีวิตแค่โดนท าร้าย! หนุ่มน้อยใจ "เมียขอเลิก" ปีนหลังคาห้างสูง   

40 ม. 
178 Sanook 16 ก.ย. 62 รัฐบาลโร่แจง หลังถูกโซเชียลเหน็บ "ไม่สนใจช่วยน้ าท่วม" มัวแต่   

ช้อปปิ้ง 
179 เรื่องเล่าเสาร-์

อาทิตย์  
15 ก.ย. 62 เด็ก ม.2 แค้นครูฟ้องแม่ โพสต์ข่มขู่-ท าลายของ ผวาต้องขอย้าย

ด่วน 
180 Sanook 14 ก.ย. 62 ทนายดังเดือด! หลังแกนน าชาวพุทธแจ้งความอ้างสนับสนุนภาพ 

"พระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน" 
181 Sanook 13 ก.ย. 62 สลบคาเท้า! รุมประชาทัณฑ์หนุ่มลวงเมียเพื่อน ฆ่าหมกพงหญ้า  

ท้ายซอย 
182 Sanook 12 ก.ย. 62 องค์กรชาวพุทธ ร้องตรวจสอบเพลง “นะโม” หมิ่นศาสนา 
183 Sanook 12 ก.ย. 62 รับน้องมหาวิทยาลัยดัง รุ่นพี่สั่งท ากิจกรรมในน้ าเน่า ท ารุ่นน้องปี 1 

ป่วยติดเช้ือผิวหนัง 
184 Sanook 12 ก.ย. 62 สาววัย 17 ตกนรกทั้งเป็น ถูกแฟนหนุ่มลวงไปขัดดอกเอเย่นต์ยา 

ข่มขืนมาราธอน 5 วัน 
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185 Sanook 11 ก.ย. 62 เปิดใจเจ้าของผลงาน "หน้ากากผีตาโขน" ตัวจริง แค่โพสต์ทวงสิทธ์ิ
กลับถูกด่าว่าอยากดัง 

186 Sanook 11 ก.ย. 62 "โอเล่" โต้ ไม่ได้ใช้เหล็กแทงอวัยวะเพศน้องบุ๋ม แต่ยอมรับทุบตีจริง 
187 Sanook 9 ก.ย. 62 ระฆังดังเพราะพระตี หนุ่มยัวะบุกชกหน้าหลวงพ่อ เพราะร าคาญ

เสียง 
188 Sanook 8 ก.ย. 62 พระคลิปกระชากหัวสีกา ขอลาสึกเงียบ พบเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง

บ้านบึง 
189 INNnews 8 ก.ย. 62 "กลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ" นัดบุกลานคนเมือง ขับไล่ผู้บริหาร 

กทม. 
190 Sanook 8 ก.ย. 62 เด็กแว้นแหกด่านชน อส. โร่เข้าเยี่ยมอาการ ญาติกีดกันเพราะ    

ยังแค้น 
191 ข่าวไทยพีบี

เอส 
7 ก.ย. 62 ชาวพุทธกังขา "ภาพพระอุลตร้าแมน" อ้างศิลปะ-ไม่เหมาะสม? 

192 Sanook 7 ก.ย. 62 แม่โร่ร้องทนายดัง ลูกชายโดนลูกหลงคาร้าน ขวดแก้วปาใส่ตาบอด
สนิท 

193 Sanook 7 ก.ย. 62 คนกรุงเฮ! คมนาคมดัน “แกร็บ” ถูกกฎหมาย คาดเริ่มได้ในปี 63 
194 Sanook 6 ก.ย. 62 เด้ง 4 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แก่งกระจาน อยู่ในเหตุการณ์วัน "บิลลี่" 

หาย 
195 Sanook 6 ก.ย. 62 โรงเรียนมัธยมหลงัเขา เปิดโปงสนั่น! เด็กแฉนั่งตากแดด แต่ครูหลบ

เข้าร่ม ก่อนลามเรื่องอื่น 
196 Sanook 6 ก.ย. 62 สาวขวัญผวา หนุ่มโรคจิตยืนช่วยตัวเองหน้าห้อง ไล่ตะเพิดหายไป 

10 นาที ปีนโผล่ที่ระเบียง 
197 Sanook 6 ก.ย. 62 โซเชียลวิจารณ์สนั่น พระนั่งรอบิณฑบาตบนทางเท้าย่านอโศก 

สงสัยพระจริงหรือพระปลอม 
198 Sanook 5 ก.ย. 62 เปิดใจทั้งน้ าตา "ครูแนน" ตีลงโทษเด็กจนก้นบวม ลั่นตลอดชีวิตจะ

ไม่ขอจับไม้เรียวอีก 
199 ThaiQuote 4 ก.ย. 62 ล าดับเหตุการณ์คดี “บิลลี่ พอละจี” 5 ปีที่หายตัวไป กลายเป็น

ฆาตกรรม 
200 Sanook 4 ก.ย. 62 ป้าเล่านาทีหลานชายโหดเผาเมีย ช่วยหลานสะใภ้สุดชีวิต แต่ถูก

สังคมรังเกียจไปด้วย 
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201 Sanook 4 ก.ย. 62 คลิปเดือดในวัด ผู้ปฏิบัติธรรมทะเลาะกันหวิดเสียเลือด เดือดร้อน
ไปถึงพระ-ต ารวจ 

202 Sanook 3 ก.ย. 62 นักศึกษาสาวเป็นงง ป้าคว้าหมวกกันน็อกทุบอ่วม อ้าง ข่ีรถ    
สะกดรอยตาม 

203 Sanook 3 ก.ย. 62 ล่อซื้อจับแม่เล้าสาวประเภทสอง ลวงเด็กชายวัย 14 ปี ค้ากามย่าน
หัวล าโพง 

204 Sanook 2 ก.ย. 62 หวิดวางมวย! หัวหน้าบริษัทรักษาความปลอดภัยบีบคอ -บังคับ
ลูกน้องไหว้ 

205 Sanook 2 ก.ย. 62 ล่าพระหัวร้อนกระชากหัวสีกาในศาลเจ้า ก่อนข้ึนรถเก๋งหายไป
ด้วยกัน 

206 Sanook 2 ก.ย. 62 กลิ่นเน่าคลุ้ง แม่ค้าน้ าเต้าหู้ถูกฆาตกรรมหมกศพคาบ้าน ไร้เงาผัว
ชาวจีน 

207 Sanook 31 ส.ค. 62 รมว.ศึกษาธิการ ออกกฎเข้ม ห้ามนักเรียน นักศึกษา ทะเลาะวิวาท 
-ชู้สาว -แต่งกายล่อแหลม 

208 Sanook 31 ส.ค. 62 โชเฟอร์แท็กซี่คว้าเหล็กฟาด 2 ผู้โดยสาร หลังทะเลาะกันเพราะ
คนขับพูดเหยียดเพศ 

209 INNnews 30 ส.ค. 62 โผล่อีก! รร.ย่านดินแดง ประท้วงขับไล่ ผอ.โรงเรียน อาหารกลางวัน
ไม่ถูกสุขลักษณะ 

210 Sanook 30 ส.ค. 62 หนุ่มฉะเดือดใส่เทศกิจ-ผลักกระเด็น หลังจอดมอเตอร์ไซค์บน   
ทางเท้า 

211 Sanook 30 ส.ค. 62 ช่างหื่นขยี้กามเด็กหญิงวัย 14 คาอู่ เหยื่อใช้ไหวพริบบอกท้องจึง
ยอมปล่อยตัว 

212 Sanook 30 ส.ค. 62 ญาติหนุ่มแว้นรับไม่ได้ หลานถูก อส. ซ้อมคาเตียงผู้ป่วย ผิดก็จริง
แต่ไม่ควรท ารุนแรง 

213 Sanook 30 ส.ค. 62 รวบแก๊งลูกจ้างพม่า ฆ่าปาดคอโหด "เถ้าแก่ร้านสุกี้" สารภาพ แค้น
ถูกต่อว่าต้ังวงเหล้าเสียงดัง 

214 Sanook 30 ส.ค. 62 เปิดศึกกลางถนน 2 ชายหัวร้อนจอดรถตีกัน ชาวบ้านรีบว่ิงไปห้าม
ก่อนจะมีคนตาย 

215 Sanook 30 ส.ค. 62 ลูกเขยโหดกระหน่ ายิง เมีย-แม่ยาย ดับสยอง 2 ศพ ฉุนเรียก
ท ากับข้าวแล้วไม่สนใจ 
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216 Sanook 29 ส.ค. 62 โศกนาฏกรรมครัวเรือน ผัวโหดยิงเมีย-แม่ยายดับ ต ารวจไล่จับทัน
ควัน 

217 Sanook 29 ส.ค. 62 หนุ่มใช้เข็มขัดนิรภัยผูกคอตายคารถ เมียรู้ข่าวสุดช็อก ทะเลาะกัน
ยังไม่ทันได้เคลียร์ใจ 

218 Sanook 29 ส.ค. 62 พ่อเพื่อนมอบตัวหน้าเครียด หลังถูกแฉแชทล่อลวงเด็กหญิงวัย 12 
ไปข่มขืนยับ 

219 Sanook 29 ส.ค. 62 บุกตรวจวัดดังชลบุรี โดนแฉทัวร์ศูนย์เหรียญ เจ้าอาวาสยันท าถูก 
220 Sanook 28 ส.ค. 62 ผู้ปกครองแห่พิทักษ์ "ครูอ้อม" โดนสั่งย้ายด่วน ปมปากโป้งแฉ

อาหารกลางวันเด็กผอ.สั่งไล่ออก "แม่ครัวโรงเรียน" เซ่นปมแฉ
อาหารกลางวันเด็กไร้คุณภาพ เจ้าตัวเปิดใจตัดพ้อ "เหมือนผิดอยู่
คนเดียว" น้อยใจโดนสังคมกระหน่ าด่า แจงกรณีปาถุงเลือด 

221 Sanook 27 ส.ค. 62 ไล่ออก! รุ่นพี่รับน้องโหด ติดป้ายประจานศิษย์เก่า-ห้ามเข้า
มหาวิทยาลัย 

222 Sanook 27 ส.ค. 62 พ่อแม่ลูกโอดร้อง โดนตะลุมบอนกระทืบถึงบ้าน อ้างตัวเป็นลูกน้อง 
ส.ส. 

223 Sanook 26 ส.ค. 62 แก๊งฉ่ีโผล่อีก! พยาบาลใช้ปัสสาวะทาแผลคนไข้ เจอคนจริงส่งเรื่อง
ฟ้องสภาวิชาชีพฯ 

224 Sanook 26 ส.ค. 62 เมียขอตัดขาด! แจ้งจับผัวบีบคอต่อหน้าลูก ย้ าไม่เคยมีชู้ แฉยังโดน
ขู่รายวัน 

225 Sanook 26 ส.ค. 62 แม่วัย 28 ร้องลูกสาวพิการทางสมองวัย 14 ถูกข่มขืนซ้ าซาก    
ย้ายบ้านหนียังไม่รอด 

226 Sanook 26 ส.ค. 62 เปิดศึกกลางถนน สาวโวยต ารวจข่ีบิ๊กไบค์ไล่ชนล้ม รองสารวัตรโต้
ท าตามหน้าที่  

227 Sanook 26 ส.ค. 62 ต ารวจจับมือโพสต์ 18+ "ฉกรูปสาวทั้งอ าเภอ" ที่แท้ฝีมือเด็กวัย 17 
ตามคาด 

228 Sanook 24 ส.ค. 62 อดีตทหารเรือเฒ่ายิงเพื่อนร่วมรุ่นดับ เก็บง าความแค้นนาน 53 ปี 
ฝังใจสมัยเรียนถูกแกล้ง 

229 Sanook 24 ส.ค. 62 เฉลยที่มาคลิปคนขับกระบะกระโดดเกาะรถบรรทุก ที่แท้ผัวไล่ล่า
เมียพาลูกหนี 

230 Sanook 24 ส.ค. 62 เก๋งหัวร้อนขับแทรกเลนถูกบีบแตรเตือน จอดรถ -ชักปืนขู่ ลั่น 
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“เดี๋ยวฆ่าแม่งเลย” 
231 Sanook 24 ส.ค. 62 พ่อเลี้ยงรับสารภาพ เมาเหล้าแล้วหื่นกามข่มขืนเด็กหญิงวัย 9 ขวบ 
232 Sanook 24 ส.ค. 62 สุดช็อก พ่อจับลูกน้อยนั่งตักดูดกัญชาแถมโพสต์ลงเฟซบุ๊ก 
233 Sanook 24 ส.ค. 62 พ่อเลี้ยงรับสารภาพ เมาเหล้าแล้วหื่นกามข่มขืนเด็กหญิงวัย 9 ขวบ 
234 Sanook 24 ส.ค. 62 ไล่ออก รปภ. โพสต์เฟซบุ๊กห้าว ขู่ตบ "มะลิซัง" ขวางมอเตอร์ไซค์ว่ิง

บนทางเท้า 
235 Sanook 23 ส.ค. 62 พักงานหนุ่ม Grab Food หัวร้อน ปมคลิป "จะแ-กหรือไม่แ-ก" 
236 Sanook 23 ส.ค. 62 ครูสาวชัยนาทเจอดี "ปาถุงเลือดขู่" เช่ือปมแฉคุณภาพอาหาร

กลางวันเด็ก 
237 Sanook 22 ส.ค. 62 หนุ่มเข้าเมืองกรุงโดนต ารวจซอ้มอว่ม ก่อนให้เงินร้อยไปซื้อยามาทา

เอง 
238 Sanook 22 ส.ค. 62 หนุ่มเขมรกลัดมัน บุกบ้านข่มขืนสาวใหญ่ อ้างเคยคุย 2-3 ค า    

นึกว่ามีใจให้ 
239 Sanook 22 ส.ค. 62 ดาบต ารวจไม่พูดพร่ าท าเพลง ชักปืนรัวยิงใส่เมีย ก่อนลั่นไกใส่หัว

ตายต่อหน้าลูก 
240 Sanook 22 ส.ค. 62 ใครท าน้องข้า! ทหารหนุ่มโชว์เดือด ยิงปืนข้ึนฟ้าด้านหน้า        

สน.บางเขน 
241 Sanook 21 ส.ค. 62 แม่ใจสลาย! เด็กพิเศษ วัย 15 ปี ถูกเพื่อนรุมทุ่มบอลใส่หัวกลาง

ห้องเรียน 
242 Sanook 21 ส.ค. 62 ผัวโหดจุดไฟเผาเมียเจ็บสาหัส วีรกรรมเพียบแม้เพิ่งคบกันแค่       

1 เดือน 
243 Sanook 21 ส.ค. 62 ผัว-เมียตั้งวงกินเหล้าเมาได้ที่คุยกันไม่รู้เรื่อง คว้าขวดเบียร์ตีหัว

เลือดอาบ 
244 Sanook 20 ส.ค. 62 หนุ่มแทงแท็กซี่ดอดเข้ามอบตัว ขอโทษที่ใจร้อน โดนแจ้ง 3 ข้อหา 
245 Sanook 19 ส.ค. 62 เด็กหญิงชาวลาวเจอนายจ้างโหดใช้กรรไกรแทง เคราะห์ซ้ าหนีมา

เจอหนุ่มใหญ่ลวงข่มขืน 
246 Sanook 19 ส.ค. 62 อดีตดาราร้องศาลอีกรอบ เอาผิดบิ๊กทหารข่มขืน คดีไม่คืบซ้ าได้

เลื่อนยศเป็น "พลเอก" 
247 Sanook 19 ส.ค. 62 จับวัยรุ่นวัย 18 ปี ขว้างระเบิดใส่คู่อริหลังท้าทายผ่านเฟซบุ๊ก 

สารภาพเรียนจากอินเตอร์เน็ต 
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248 Sanook 19 ส.ค. 62 เด็กปั๊มวัย 16 ลวงสาวรุ่นพี่ข่มขืน ย้อนกลับมาอ้อนไม่ให้แจ้งความ 
สุดท้ายถูกดักซ้อมสลบ 

249 Sanook 17 ส.ค. 62 แม่ขอโทษแทนลูกชาย ม.1 จูงมือแฟนกระโดดน้ า หวังตายเพราะ
รักถูกกีดกัน 

250 Sanook 17 ส.ค. 62 เปิดใจแม่เด็ก ป.2 โดนครูตีหน้าปูดช้ า เพิ่งได้รับแค่ค าขอโทษปาก
เปล่ากลับมา 

251 Sanook 16 ส.ค. 62 แชร์ว่อน ผอ.โรงเรียนดังถูกสอบ-อาจถูกไล่ออก ลือเอี่ยวปมให้ นร. 
แต่งชุดไปรเวท 

252 Sanook 16 ส.ค. 62 ค าพูดเสี่ยงตาย! สาวยัวะแทงแฟนหนุ่มดับ เพราะทักว่า "เธออ้วน
แล้ว" 

253 Sanook 16 ส.ค. 62 ที่แท้ฝีมือคุณลุง โรยตะปูถนนทางข้ึนเขาค้อ อ้างร าคาญแก๊งเด็ก
แว้น 

254 Sanook 16 ส.ค. 62 คุมตัว "เสี่ยต้ัม" ท าแผนข่มขืนเด็กหญิงวัย 14 ปฏิเสธไม่ได้ขืนใจ 
255 Sanook 15 ส.ค. 62 ต ารวจผุดแจกรางวัล 3,000 บาท แจ้งจับ "เด็กแว้น" ซิ่งทั่วประเทศ 
256 Sanook 14 ส.ค. 62 สพป.สั่งย้าย "ผอ.โรงเรียน" สังเวยมื้อกลางวันสุดเศร้า ข้าวกับไก่ช้ิน

เดียว 
257 Sanook 14 ส.ค. 62 ลุงแท็กซี่จุดไฟเผาตัวเองคารถ เจ็บปางตายหน้าห้างดัง ต ารวจพบ

เงื่อนง า 
258 Sanook 14 ส.ค. 62 หนุ่มต่อกระแสไฟฟ้า นอนก าลวดทองแดงช็อตตัวตาย แม่เช่ือถูก  

จัดฉากฆาตกรรม 
259 Sanook 13 ส.ค. 62 หนุ่มหัวร้อนชักปืนจ่อยิง "อัณฑะ" คู่กรณีเจ็บสาหัส ปมแค่แย่ง     

ที่จอดรถหน้าร้านค้า 
260 Sanook 13 ส.ค. 62 การบินไทย จวก " คู่รักดารา" ไม่สร้างสรรค์ท าคลิปทดสอบ      

ความอดทนแอร์โฮสเตส 
261 Sanook 12 ส.ค. 62 หนุ่มทะเลาะเมียผูกคอตายที่บ้านแม่ ทิ้งจดหมาย 3 ฉบับ ลั่น    

"ผมเลือกแล้ว" 
262 Sanook 12 ส.ค. 62 ตะครุบแก๊งปาหินมอเตอร์เวย์ ตะลึง หัวหน้าแก๊งอายุแค่ 12 ขวบ 

อ้างไม่ตั้งใจท าร้ายใคร 
263 Sanook 12 ส.ค. 62 เด็กหญิง 15 ป่วยทางสมองหายตัว พี่เขยตามเจอในห้องน้ าหอพัก 

หนุ่มเมียนมาลวงข่มขืน 
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264 Sanook 11 ส.ค. 62 ครูพาทัศนศึกษาปล่อยเล่นน้ าตก ท่อน้ าล้นดูดร่างนักเรียนชายวัย 
14 เสียชีวิตสลด 

265 Sanook 11 ส.ค. 62 เพื่อนร่วมงาน 2 หนุ่มแทงกันเลือดสาดสาหัส ปมพูดแซวกันเรื่อง 
เมียสวย-เมียไม่สวย 

266 กรุงเทพธุรกิจ 10 ส.ค. 62 ยูเอ็น จับตาวาทกรรม 'กัญชาเสรี' 
267 Sanook 9 ส.ค. 62 จ่อตั้งกรรมการสอบสวน "ต ารวจกร่าง" ชักปืนเล็งใส่เก๋งกลาง

สะพาน 
268 Sanook 8 ส.ค. 62 หนุ่มโกรธจัดทะเลาะเมีย หิ้วลูกน้อยซิ่งเก๋งแหกด่าน หนีวุ่น        

20 กิโลเมตร 
269 Sanook 7 ส.ค. 62 "ดาบเสือ" ผู้ต้องสงสัยอุ้มฆ่าโหด "น้องดีน" มอบตัวแล้ว ปฏิเสธ  

ทุกข้อกล่าวหา 
270 Sanook 5 ส.ค. 62 สั่งเด้งทันใจ "ผอ.ไข่พะโล้" ถูกย้ายไปช่วยราชการ ผู้ปกครอง -

นักเรียนถือป้ายไล่ 
271 Sanook 5 ส.ค. 62 ผัวเมียละเหี่ยใจ หนุ่มประชดน่ังกลางถนนใหญ่ โดนรถชนกระเด็น

ตาย 
272 Sanook 4 ส.ค. 62 โซ เชียลพร้อมใจ "ปกป้องพนักงาน" หลัง โดนลูกค้าต าหนิ         

เหตุไม่ยอมให้แซงคิว 
273 INNnews 4 ส.ค. 62 กองปราบรวบหนุ่มเบญจเพส แชทลวงเด็กหญิงผ่านเฟซบุ๊ก       

ให้มาอยู่ด้วย 
274 Sanook 4 ส.ค. 62 แก๊งโจ๋เปิดฉากตะลุมบอนกลางเมืองระยอง แค่นึกว่าเด็กเบิ้ล   

เครื่องรถใส่ 
275 INNnews 4 ส.ค. 62 2 ผู้ต้องสงสัยรับ วางระเบิด สตช. แค่จุดเดียว คาดถูกจ้างมา -     

ไม่โยงปมไฟใต้ 
276 Sanook 4 ส.ค. 62 เด็กหญิง 14 ว่ิงหนีแทบไม่ทัน ไอ้โรคจิตข่ีรถมาจอดใกล้ๆ        

ควักหนอนน้อยช่วยตัวเองโชว์ 
277 Sanook 3 ส.ค. 62 ระเบิดกรุงเทพฯ: รวบแล้ว! 3 นักเรียนช่างซุกบึ้มพระราม 9     

อ้างเก็บได้ระเบิดกรุงเทพฯ: ไล่เหตุการณ์บึ้ม-พบวัตถุต้องสงสัย     
8 จุดทั่วเมืองหลวง 

278 Sanook 3 ส.ค. 62 ต ารวจขยายผล รวบ 7 นักเรียนช่างอุตฯ บึ้มพระราม 9 ยันไม่เกี่ยว
ระเบิดป่วนกรุง 
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279 Sanook 1 ส.ค. 62 อดีตผัวหึงหนุ่มๆ มาติดพัน ฆ่าฟันคอเมียวัย 53 แขวนคอตายตาม 
ศพอืดสยองคู่กัน 

280 Sanook 30 ก.ค. 62 สาวทะเลาะเพื่อนบ้าน สุดอึ้ง "รองผู้ก ากับการ" โทรข่มขู่ ลั่นเตรียม
หาที่อยู่ใหม่ได้เลย 

281 Sanook 30 ก.ค. 62 "ศึกษาธิการ" ยืนยันไม่ยกเลิก งานวันพ่อ-วันแม่ในโรงเรียน ต้องจัด
ต่อ 

282 Sanook 30 ก.ค. 62 ผัวเมียขับเก๋งระทึก ชายปริศนาโบกรถแล้วทุบกระจก สุดท้ายไม่
อยากเอาความ 

283 Sanook 30 ก.ค. 62 แม่ค้าออนไลน์สาวสวย ราดน้ ามัน-จุดไฟเผาร่างทั้งเป็น หนีปัญหา
ชีวิตรุมเร้า 

284 Sanook 30 ก.ค. 62 "อนุทิน" ยันเร่งผลักดันกัญชาการแพทย์ ไม่เคยพูดว่าให้ใช้เสรี 
285 Sanook 29 ก.ค. 62 ผัวตกใจผงะ! กลับห้องเช่ามาเจอเมียสาวถูกฆ่าเปลือย แทงร่าง   

นับสิบแผล 
286 Sanook 29 ก.ค. 62 คดีพลิกตลบ! สาวอังกฤษจ่อผิดแจ้งความเท็จ หลังอ้างถูกรุมโทรม 

12 คน 
287 Sanook 28 ก.ค. 62 โซเชียลเปิดประเด็นถก "ศุ บุญเลี้ยง" เสนอให้ ศึกษาธิการ ยกเลิก

จัดงานวันแม่ 
288 Sanook 28 ก.ค. 62 แม่ก็คือแม่ นั่งระทมเฝ้าหน้าโรงพัก รอประกันตัวลูก โดนจับเสพยา

ยกแก๊ง 
289 Sanook 28 ก.ค. 62 อดีตพ่อเลี้ยงตามราวี ดักฉุดแม่ไปต่อหน้า ไม่แคร์ท าเด็กเจ็บเลือด

นองขา 
290 Sanook 26 ก.ค. 62 เต้ มงคลกิตติ์ ออกโรงแฉข้าราชการยกก๊วนตีกอล์ฟเวลางาน    

แถมเบิกค่าน้ ามันรถ 
291 Sanook 26 ก.ค. 62 สาวถึงกับหน้าซีด ปาแท่งเหล็กใส่จยย.คู่อริ แต่พลาดโดนรถหรู  

เจอเรียกค่าเสียหาย 8 หมื่น 
292 Sanook 25 ก.ค. 62 ชาวบ้านสุดระอา ถ่ายคลิปพระเรี่ยไรเงิน อ้างมาจากวัดดังเมือง

กาญจน์ฯ 
293 Sanook 24 ก.ค. 62 สิ้นท่า "ไอ้หนุ่มบ่อกุ้ง" แชทลวงให้รักออนไลน์ นัดฉุดข่มขืนสาวแปด

ริ้ว 
294 Sanook 23 ก.ค. 62 ครูสุดหยาบ พ่นค ารุนแรงด่านักเรียน แถมตบหัว-ปาของใส่ โชคดีมี
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คนถ่ายคลิปมัดตัว! 
295 Sanook 23 ก.ค. 62 รวบยกแก๊ง "4 ทรชน" แฟนเก่าชวนเพื่อนรุมโทรมเด็กหญิงวัย 13 

ถ่ายคลิปแบล็กเมล์ 
296 Sanook 22 ก.ค. 62 หนุ่มหัวร้อนเอากุญแจรถต่อยหัวปักทะลุกะโหลก ฉุนรถคันหน้า

เบรกกะทันหัน 
297 Sanook 20 ก.ค. 62 ทนไม่ไหวแล้ว 2 สาวพนักงานเทศบาล ร้องทุกข์ถูกปลัดลวนลาม 

หนียังไงก็ไม่พ้น 
298 Sanook 20 ก.ค. 62 นักเรียน ม.3 ข่ีรถกลับบ้าน เจอโจ๋ต่างสถาบันไลฟ่ันหัวแบะ เพื่อนๆ 

รอดเพราะว่ิงหนีทัน 
299 Sanook 18 ก.ค. 62 ศาลอุทธรณ์แก้สั่งจ่าย 4.8 ล้าน คดี นรต.กระโดดร่มเสียชีวิต 
300 Sanook 18 ก.ค. 62 โซเชียลส่ายหน้า "2 สถาบันจ่อถล่ม" กลางงานอบรมแก้ปัญหา

นักเรียนตีกัน 
301 Sanook 17 ก.ค. 62 คลิปมัดตัว! หนุ่มสุดกร่างเมาแล้วขับ ชนเขาไม่ส านึก-ง้างหมัดชก

คู่กรณี 
302 Sanook 16 ก.ค. 62 โรงเรียนดังชลบุรีแจงดราม่า ให้เด็กใช้ "ใบมีดโกน" ร่วมกัน        

ทั้งระดับช้ัน 
303 Sanook 16 ก.ค. 62 แฟช่ันนิสต้าผ้าเหลือง! ชาวเน็ตแชร์หลวงพ่อสวมส้นสูง ไม่ฟันธงใจ

รัก หรือแค่ย้ายรองเท้าญาติโยม 
304 Sanook 15 ก.ค. 62 เพจแท็กซี่เตือนภัย! คนขับหื่นแอบถ่ายผู้โดยสารสาว ก่อนโพสต์

ลงเฟซบุ๊ก 
305 Sanook 15 ก.ค. 62 กลุ่มวัยรุ่นเมาเขม่นกัน อีกฝ่ายชักปืนยิงดับคาที่  ก่อนหลบหนี

ลอยนวล 
306 Sanook 14 ก.ค. 62 "แจ๊ส ชวนช่ืน" เล่าเหตุการณ์ ลูกน้องแม่ยายถูกฆ่า รับกลัวที่บ้านไม่

ปลอดภัย 
307 Sanook 14 ก.ค. 62 ศาลสั่งคุก 11 เด็กแว้นปิด ถ.วิภาวดี แข่งรถซิ่ง พ่อแม่อ่วมโดน

ทัณฑ์บน 
308 Sanook 13 ก.ค. 62 ว่อนเน็ตภาพชายแต่งกายคล้ายพระ-เณร ชวนเข้ากลุ่มลับดูโชว์สยิว 
309 Sanook 13 ก.ค. 62 บุกจับสึก พระนอนม่านรูด-เดินเรี่ยไรได้วันละเป็นพัน อ้างหาค่า

เรียนปริญญาโท 
310 Sanook 12 ก.ค. 62 เด็กอนุบาลโรงเรียนดังย่านบางใหญ่ ท้องร่วงยกช้ันเรียน หลังทาน
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มื้อเที่ยง 
311 Sanook 12 ก.ค. 62 หนุ่มวัย 18 เคราะห์ร้าย กระเป๋ารีบไล่ลงป้าย ประตูรถเมล์หนีบนิ้ว

ขาดหายไป 1 ข้อ 
312 Sanook 11 ก.ค. 62 เสียงปืนสนั่นหน้าเทคโนสยามฯ กระสุนเจาะหน้าผากลุงข่ีสามล้อ 

มือปืนหนีลอยนวล 
313 Sanook 11 ก.ค. 62 นักศึกษาวิศวะ ปี 2 แจ้งความจับรุ่นพี่รับน้องโหด ตกดึกสั่ง     

"กางมุ้ง" โดนท าร้ายแรมปี 
314 Sanook 11 ก.ค. 62 เพื่อนร่วมบริษัทเปิดฉากไล่ฆ่า อีกฝ่ายทนไม่ไหว ชักปืนยิงดับคารถ

ตักดิน 
315 Sanook 11 ก.ค. 62 ต ารวจลากคอ "พ่อ เลี้ ยงหื่น " ปิดปากลูกสาว -ข่ม ขืนแรมปี          

จนต้ังท้อง 
316 Sanook 11 ก.ค. 62 เสียงปืนสนั่นหน้าเทคโนสยามฯ กระสุนเจาะหน้าผากลุงข่ีสามล้อ 

มือปืนหนีลอยนวล 
317 Sanook 11 ก.ค. 62 ศาลสั่งประหารชีวิต "รณกร" คนร้ายข่มขืนแล้วฆ่าสาวเยอรมัน 

หมกศพบนเกาะสีชัง 
318 Sanook 11 ก.ค. 62 คุก 10 ปี 8 เดือน "บังนัด" ข่มขืนเด็กหญิง 12 ขวบ ในตึกร้าง

รามค าแหง 
319 Sanook 9 ก.ค. 62 หนุ่มใหญ่ ถูกแฟนไล่ออกจากบ้าน ตัดสินใจ ว่ิงราวร้านทอง         

ถูกพลเมืองดีตามรวบตัวทัน 
320 Sanook 9 ก.ค. 62 ทอ.ยืดอกรับ ครูฝึกท าโทษพลทหารเกินกว่าเหตุ “บิ๊กป้อม”      

ยันเรื่องของบุคคล 
321 Sanook 9 ก.ค. 62 รวบ "พ่อเลี้ยงหื่น" รับสารภาพล้วงจับน้องสาวของลกูเลี้ยงวัย 11 ปี 
322 Sanook 9 ก.ค. 62 เด็ก ม.4 กระโดดตึกอาคารเรียนดับ สยองรับสอบกลางภาควันแรก 
323 Sanook 8 ก.ค. 62 หนุ่มตะโกนด่าวัยรุ่นรถท่อดัง เจอยกพวกตื้บ 4 รุม 1 บาดเจ็บ 

หอบคลิปฟ้องต ารวจ 
324 Sanook 8 ก.ค. 62 รุ่นพี่ ม.6 รุมซ้อมน้อง ม.3 แลกเลสข้อมือประจ ารุ่น หัวใจหยุดเต้น-

สมองบวมโคม่า 
325 Sanook 8 ก.ค. 62 "เจ๊ต้อ" แม่ค้าปูอ่างศิลาแจงอีกมุม หลังคลิปด่าฉะกับคนขับรถตู้

จอดบังหน้าร้านว่อนเน็ต 
326 Sanook 7 ก.ค. 62 "น้องแอม" เน็ตไอดอลโดนจับ เปิดกลุ่มลับโชว์สยิว อู้ฟู่เงินหมุน 10 
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ล้าน! 
327 Sanook 6 ก.ค. 62 ครูใช้ไม้ฟาดลูกศิษย์หัวแตก ติดต่อขอเจรจา แม่ลั่นแค่ "ค าขอโทษ" 

ทุกอย่างก็จบ 
328 Sanook 5 ก.ค. 62 แท็กซี่ต่อยกับคนข่ีมอเตอร์ไซค์ เปิดศึกเดือดกลางถนน ชาวเน็ต

สงสารเด็กยืนร้องไห้ 
329 เอ็มไทย 4 ก.ค. 62 ดราม่า! ศาลเจ้า ‘โชว์งิ้ว’ เสียงดังกระทบชาวคอนโด ต ารวจสั่งหยุด

ท าการแสดงทันที 
330 Sanook 4 ก.ค. 62 โซเชียลวิจารณ์กระหึ่ม ต ารวจจี้สั่งหยุดเล่นงิ้ว คอนโดฯ ร้องเรียน

เสียงดัง 
331 Sanook 4 ก.ค. 62 กองปราบตะครุบ พ่อเลี้ยงจอมหื่นบุกปล้ าลูกสาว หนีจากตาคลีเข้า

กรุง 
332 Sanook 4 ก.ค. 62 เผยสาเหตุภารโรงผูกคอตายคาอาคารเรียน ที่แท้หนีคดีข่มขืน

นักเรียนสาววัย 14 ป ี
333 Sanook 4 ก.ค. 62 หัวใจแทบสลาย เด็ก ม.5 โดนเพื่อนชายเล่นแรง ล้มฟาดใส่กระจก

แตก-บาดใส่ร่าง 
334 Sanook 4 ก.ค. 62 ดราม่าโรงเรียนเอกชนช่ือดังห้ามพกน้ าดื่มมาเอง อาจารย์ขอช้ีแจง

อีกมุม 
335 Sanook 4 ก.ค. 62 หัวใจแทบสลาย เด็ก ม.5 โดนเพื่อนชายเล่นแรง ล้มฟาดใส่กระจก

แตก-บาดใส่ร่าง 
336 Sanook 4 ก.ค. 62 แม่สุดช็อก! นักมวยวัย 16 ปี ข่มขืนลูกสาว 5 ขวบ จนติดเช้ือหนอง

ในเทียม 
337 Sanook 3 ก.ค. 62 “ครูบลู” โดนแล้ว! รองโฆษกต ารวจช้ีเปิดเพจวีไอพี-ไลฟ์วาบหวิว 

ส่อผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
338 Sanook 3 ก.ค. 62 โอละพ่อ "สองแถวฉุดปล้ า" นักศึกษาฝึกงานสารภาพทั้งน้ าตา    

"หนูกุเรื่อง" 
339 Sanook 2 ก.ค. 62 คุณหมอระทึก! เล่าญาติคนไข้หัวร้อน ทุบกระจกแตกหลังรอนาน 

วอนเห็นใจรับผู้ป่วยเยอะ 
340 Sanook 2 ก.ค. 62 แม่รับไม่ได้ จูงลูกชายวัย 9 ขวบ แจ้งจับครูโหด ตบหน้าลงโทษที่

ตอบค าถามผิด 
341 Sanook 1 ก.ค. 62 แจ้งความแล้ว! สาวเล่านาทีระทึกถูกรถหรูคู่กรณี "หลุยส์ สก๊อต" 
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ถุยน้ าลายใส่รถ 
342 Sanook 1 ก.ค. 62 หนุ่มพาแม่ป่วยโรคหัวใจไปหาหมอ เผยนาทีระทึกชายหัวร้อนใช้ไม้

เบสบอลทุบรอบรถ 
343 Sanook 29 มิ.ย. 62 เด็กหญิงวัย 14 ท ามือถือหาย หนุ่มหื่นเก็บได้ขู่เผยแพร่ภาพลับ -

เรียกออกไปข่มขืน 
344 Kapook 

Online 
28 มิ.ย. 62 สาว VS ลุง จอดรถขวางหน้าบ้าน แทบออกไม่ได้ หมดเวลาเล่นบท

เพื่อนบ้านที่ดี ! 
345 Sanook 26 มิ.ย. 62 หญิง 2 คนพี่น้องแจ้งความจับพ่อแท้ๆ ข่มขืนลูกสาวแรกรุ่น 2 คน 

ทั้งที่เป็นตาหลานกัน 
346 Sanook 26 มิ.ย. 62 หนุ่มหื่นมอมเหล้าเด็กหญิงวัย 14 ก่อนชวนแก๊งเพื่อนรุมโทรมยับ 

ตามจับนาน 12 ป ี
347 Sanook 26 มิ.ย. 62 ต ารวจงง! สาวแจ้งจับผัวเก่าฉุดข่มขืน ให้การอยู่ดีๆ เปลี่ยนใจข้ึนรถ

กลับบ้านเฉย 
348 Sanook 24 มิ.ย. 62 เด็กหญิง 6 ขวบ อวัยวะเพศบวมแดง บอกแม่ "ลุงท าหนูใน

ห้องเรียน" ยื่นเงินให้ 20 บาท 
349 Sanook 24 มิ.ย. 62 ฆ่าปาดคอสยอง หนุ่มใหญ่ตายกลางลานจอดรถ สถานีรถไฟหัว

ล าโพง 
350 Sanook 24 มิ.ย. 62 หาปลาแต่เจอศพ! หนุ่มโรงงานตายสยอง หินถ่วงคอ -หน้าถูก     

ทุบเละ ลอยอืดบ่อดิน 
351 Sanook 23 มิ.ย. 62 2 แว้นซิ่ง เบิ้ลรถเสียงดัง แค้นลุงหันหน้ามอง จอดต่อยฟันหัก-  

ปากแตก 
352 Sanook 20 มิ.ย. 62 สั่งเด้ง "รอง ผกก.จราจร สน.บางนา" เซ่นวินอุดมสุขยกพวกตีกัน 
353 Sanook 20 มิ.ย. 62 ดราม่าหนุ่มถ่ายคลิปเตือนนักเรียนเล่นมือถือในโรงหนัง เจอกระแส

ตีกลับ 
354 Sanook 20 มิ.ย. 62 ผู้ ว่าฯ อัศวิน สั่ งเด้ง "หัวหน้าโยธาบางรัก" เซ่นเครนถล่มใส่ 

รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ 
355 Sanook 18 มิ.ย. 62 รวบแล้ว "บอย" มือยิงนักเรียนย่านลาซาล ตัดผมสั้น-ให้การปฏิเสธ 
356 Sanook 17 มิ.ย. 62 นักเรียนเทคโนฯ ยกพวกตีกันหน้าเรือนจ ามีนบุรี เสียชีวิตคาที่      

1 ศพ 
357 Sanook 17 มิ.ย. 62 ช่างหนุ่มโมโหจัด เพื่อนร่วมงานขโมยต้นมะละกอ ฮึดสู้ไม่ไหว -    



74 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

ชักปืนยิงดับ 
358 Sanook 17 มิ.ย. 62 ศึกที่จอดรถ! เฮียร้านไข่จอดรถข้างรั้วเจอละเลงโคลน เช่ือฝีมือลุง

เจ้าของบ้าน 
359 Sanook 16 มิ.ย. 62 คนบ้านฉางผวา หมาหายลึกลับนับ 10 ตัว หว่ันเป็นเหยื่อแก๊งเปิบ

พิสดาร 
360 Sanook 15 มิ.ย. 62 ไม่กลัวประกาศรางวัลน าจับ สี่แยกคอกวัว ยังพบ "สลากขายเกิน

ราคา" 
361 Sanook 15 มิ.ย. 62 สาวช็อกนอนหลับบนรถทัวร์ พนักงานหื่นลวนลาม -หอมแก้ม     

คว้ามือไปจับเป้า 
362 Sanook 14 มิ.ย. 62 เด็กชายวัย 15 ดับสลด หลังเข้ากวดวิชาเตรียมทหาร ตับอ่อนฉีก-

อัณฑะมีรอยไหม้ 
363 Sanook 14 มิ.ย. 62 งงกันทั้งขบวน! สองสาวเปิดศึกฉะกันบนรถไฟฟ้าฉุนเจอหายใจ   

รดตัว 
364 ไทยโพสต ์ 17 มิ.ย. 62 รร.สามเสน สั่งงดล้อการเมอืง! ขอความร่วมมือครูเข้มสอดส่องพาน 

หว่ันดราม่าเสียดสี 
365 INNnews 15 มิ.ย. 62 บุกจับ 2 ผับดังเมืองแปดริ้ว-สัตหีบ ปล่อยวัยรุ่นมั่วสุม พบฉ่ีม่วง

เกือบร้อย 
366 Sanook 14 พ.ค. 62 หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล โดนจวกเหยียดเพศ! หลังไล่ธนาธรใส่

กระโปรง-วิจารณ์ ส.ส. LGBTQ 
367 Sanook 14 มิ.ย. 62 เจอกองอุจจาระหน้าบ้าน 3 วัน วงจรปิดจับชัดสาวใหญน่ั่งถ่ายทุกข์

หน้าตาเฉย 
368 Sanook 12 มิ.ย. 62 พ่อค้าหนุ่มยัวะ! เหว่ียงหมัดชกแม่ค้าตลาดเดียวกัน เพราะขายของ

คล้ายกัน 
369 Sanook 12 มิ.ย. 62 ขนส่งปรับอ่วม-พักใบขับข่ี โชเฟอร์สาย 129 ชกสาวเตือนหยุดเล่น

โทรศัพท์ 
370 Sanook 11 มิ.ย. 62 พระสงฆ์เปิดทาวน์เฮาส์อยู่กับสีกา อ้างเป็นแม่เลี้ยง จับสึกครั้งที่ 2 

ในรอบปี 
371 Sanook 10 มิ.ย. 62 หนุ่มร้องสื่อถามหาความยุติธรรม โดนต ารวจรังควาน คุกคาม    

ท าร้ายไม่เลิก 
372 Sanook 10 มิ.ย. 62 ด่าลั่นท่าน้ าปากเกร็ด หนุ่มหัวร้อน-ผลักอก อพปร. สั่งเลื่อนรถใน  
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ที่ห้ามจอด 
373 Sanook 8 มิ.ย. 62 ลูกชายเลือดร้อนแทงมีดปกัอกซ้าย "พ่อบังเกิดเกล้า" ปิตุฆาตเพราะ

เรื่องไก่ชน 
374 Sanook 8 มิ.ย. 62 รวบผู้ช่วยโปรดิวซ์ทีวีช่องดัง บังคับเหยื่อส่งรูปโป๊ น าไปขายต่อใน

เว็บ 
375 Sanook 7 มิ.ย. 62 พ่อเลี้ยงใจร้าย ซ้อมเด็กหญิงวัย 1 ขวบ เลือดค่ังในสมอง สภาพศพ

เขียวช้ าทั้งตัว 
376 Sanook 7 มิ.ย. 62 แม่วัย 17 เล่านาทีผัวใหม่คลั่ง ทั้งกัดทั้งตีลูกสาววัย 1 ขวบ     

ร้องปวีณาช่วยค่าท าศพ 
377 Sanook 7 มิ.ย. 62 เสียงรถเป็นเหตุ! ญาติตะลุมบอนแทงกันยับ ต ารวจคุมตัว ห้ามวุ่น

ยกสองกลางโรงพัก 
378 Sanook 6 มิ.ย. 62 ต ารวจรวบ "แก๊งโหดงานคอนเสิร์ต" ยิงหนุ่มวิญญาณเฮี้ยน ร่างไม่

เข้าเตาเผาศพ 
379 Sanook 6 มิ.ย. 62 คลิปว่อนโซเชียล คนไข้หัวร้อนชกต่อยพยาบาล ฉุนไม่บอกว่าต้อง

รอกี่คิว 
380 Sanook 6 มิ.ย. 62 แค้นเพราะมีกิ๊ก เมียคว้าปืนออกมาขู่ผัวตัวแสบ กระสุนลั่นยิงใส่

แก้มเจ็บ 
381 Sanook 5 มิ.ย. 62 หนุ่มใหญ่เมากร่าง คว้ามีดทะเลาะเพื่อนบ้าน ก่อนถูกแย่งมีดฟัน

แขนหวิดขาด! 
382 Sanook 4 มิ.ย. 62 เปิดคลิป "แจ๊ค ดอนเมือง" ต่อยเตะสาวแฟนเก่า หลังง้อไม่ส าเร็จ 
383 Sanook 4 มิ.ย. 62 เปิดคลิปผัวเก่าหึงโหด บุกยิงถล่มร้านเมียเก่า -เลขานายก อบต.

แกล้งตายเลยรอด 
384 Sanook 3 มิ.ย. 62 นักเรียนหญิงเตือนภัย เจอโรคจิตจับก้นบนรถเมล์ พลเมืองดีจับได้

ยังท าเนียน 
385 Sanook 2 มิ.ย. 62 ผัวหึงโหดโพสต์เฟซบุ๊กเป็นลาง คว้าปืนยิงเมียเจ็บสาหัสก่อนยิง

ตัวเองตาย 
386 Sanook 2 มิ.ย. 62 โดนแล้ว! คนขับรถเมล์เมาซิ่ง ด่าไล่ผู้โดยสารชนแท็กซี่ ขนส่งฯ สั่ง

ฟันบริษัทมีความผิดด้วย 
387 Sanook 1 มิ.ย. 62 ศาลสั่ งคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา หนุ่มนักศึกษาข่ีบิ๊กไบค์ชน          

"น้องใบหม่อน" เสียชีวิต 
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388 Sanook 30 พ.ค. 62 พ่อค้าทวงหนี้เจอชักปืนยิง โชคช่วยกระสุนไม่ออก เช่ือบารมีของ
ขลังห้อยคอ 

389 Sanook 30 พ.ค. 62 เปิดศึกช่ัวโมงเร่งด่วน หนุ่มชุดกากีถีบรถแจ๊ส ชายหญิงยัวะตาม
ประชิดตัว 

390 Sanook 29 พ.ค. 62 ตร.บุกผับดังเลียบด่วน สยบปาร์ตี้ชุดนักเรียน มั่วยาเกลื่อน-ฉ่ีม่วง
นับร้อย 

391 Sanook 29 พ.ค. 62 หนุ่มนครไทยสารภาพ เป็นมือฆ่าศพปริศนาห่อเสื่อน้ ามัน โยนทิ้ง
ข้างทาง 

392 Sanook 29 พ.ค. 62 อุกอาจ! คู่อริประกบยิง 3 วัยรุ่น ขณะข่ีจักรยานยนต์กลับบ้านรอด 
2 เสียชีวิต 1 ราย 

393 Sanook 28 พ.ค. 62 อดีตสามีไม่พอใจโดนกีดกันไม่ให้พบลูก ขับรถพุ่งชนรั้วบ้าน -        
ขู่กลับมาท าร้ายยกครัว 

394 Sanook 26 พ.ค. 62 คนก าแพงเพชรเดือด! หนุ่มนัดเปลือยกายอล่างฉ่าง โรงเรียน -   
สนามกีฬายังไม่เว้น 

395 Sanook 26 พ.ค. 62 ผวาทั้งดอยอินทนนท์! คลิปกระบะขับตามจี้ -ควงมีดช้ีหน้าด่า    
"ปาดคอทิ้งเสียดีไหม" 

396 Sanook 25 พ.ค. 62 ศิษย์เก่า "พิษณุโลกพิทยาคม" รวมตัวเผาพริกเผาเกลือ ประณาม 
"มงคลกิตต์ิ" 

397 Sanook 25 พ.ค. 62 มือปืนหนุ่มเขาย้อยดอดมอบตัว สารภาพยิงแค้น ช าระล้างปมรัก
สามเส้า 

398 Sanook 24 พ.ค. 62 หนุ่มโพสต์ตามหาเมีย หนีตามผู้ชาย 14 วัน พูดไม่ออกลูกสาว
ร้องไห้หาแม่ 

399 Sanook 22 พ.ค. 62 ลูกค้ารีสอร์ทสุดกร่าง 3 รุม 1 กระทืบพนักงาน เหตุแค่เพราะ    
"ไม่รู้จักว่าเป็นใคร" 

400 Sanook 20 พ.ค. 62 อส.เครียดจัด ปะทะคารมรักสามเส้า ปืนจ่อขมับลั่นไกคาที่ว่าการ
อ าเภอ 

401 Sanook 19 พ.ค. 62 จับแล้ว ”โทนี่ บุหรี่ท าเอง” หลังร่วมกับปู่มหามุณี โชว์ลามก    
ชวนคนเล่นพนัน 

402 Sanook 19 พ.ค. 62 หิ้วตัวท าแผนเกือบล่ม ลูกจ้างโหดฆ่าเผาไฟตายาย ญาติแค้นหวิด
ประชาทัณฑ์ 
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403 INNnews 17 พ.ค. 62 ต ารวจหิ้วแก๊งปาหินท าแผน วิธีเด็ดชีพน้องอาร์ม แม่ยังข้องใจท าไม
ต้องฆ่ากัน 

404 Sanook 16 พ.ค. 62 หนุ่มจากคลิปดังด่าต ารวจ "จะตบให้ดาวกระเด็น" คอตกหลังเจอ
ปรับ 5 พัน 

405 Sanook 14 พ.ค. 62 ผิดที่ไว้ใจ! รวบหนุ่มช่วยซ่อมบ้าน ก่อนขืนใจสาววัย 17 ปี หลาน
เจ้าของบ้าน 

406 Sanook 14 พ.ค. 62 คู่รักทะเลาะกันบนช้ัน 6 แฟนหนุ่มหันหลังให้ รู้อีกทีผู้หญิงนอนจม
กองเลือดช้ันล่าง 

407 Sanook 13 พ.ค. 62 เหตุแค่มองหน้า เด็กชายวัย 13 ถูกฆ่าตายคาถนน แม่ใจสลายวอน
ฆาตกรมอบตัว 

408 Sanook 13 พ.ค. 62 เฒ่าวัย 72 แขวนคอตัวเอง หลังทะเลาะไล่ลูกสาวไปตาย เจอลูก
ย้อน "พ่อไปตายก่อนสิ" 

409 Sanook 16 พ.ค. 62 รุมฆ่าจนตาย! หนุ่มแค้นเพื่อนร่วมงานขอนอนกับเมีย ยังใจดีสู้เสือ
ไปหาต ารวจ 

410 Sanook 13 พ.ค. 62 พ่อเฒ่าหื่น! ย่องปีนบ้านข่มขืนเด็กหญิงอายุ 12 สารภาพท า 4 ครั้ง
แล้ว 

411 Sanook 12 พ.ค. 62 เปิดใจครูสอนนาฏศิลป์ เกิดมาไม่เคยได้ยิน "กะเทยห้ามร าหน้าไฟ" 
จวกท าร้ายจิตใจเด็ก 

412 Sanook 11 พ.ค. 62 ดราม่าสนั่นโรงหนัง สาวโพสต์ "เจ็บขาเป็นเหตุ" ปะทะคารมเพราะ
ลุกยืนไม่ได้ 

413 Sanook 9 พ.ค. 62 สุดดราม่า ตายายปล่อยโฮ หลานสาววัย 13 ปี โพสต์เฟซบุ๊กแฉถูก
ล่ามโซ่ไว้ในบ้าน 

414 Sanook 8 พ.ค. 62 ทะเลาะกันรุนแรง ผัวหนีข้ึนรถเมล์-เมียตามไปเคลียร์ ทิ้งลูก 2 คน
ร้องไห้โฮกลางสี่แยก 

415 Sanook 8 พ.ค. 62 หมาจรจัดฮีโร่ โดดช่วยคุณป้าวัย 68 รอดเงื้อมมือโจร ร้องค าเดียว
มาเป็นสิบตัว 

416 Sanook 8 พ.ค. 62 ต้านกระแสไม่ไหว! สาวดราม่าหาดนางรอง ลบโพสต์-ปิดเฟซบุ๊กหนี 
ไม่มีแม้ค าขอโทษ 

417 Sanook 7 พ.ค. 62 ต ารวจสั่งล่า! หนุ่มหื่นงัดบ้านบุกปล้ าเด็กสาว หนีเตลิดเพราะยาย
กลับมาเห็น 
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418 Sanook 7 พ.ค. 62 หนุ่มซิ่งข้ามจังหวัดมาตามง้อแฟน เจอด่านพ่อกีดกัน ช้ ารักคิดสั้น
หวังตาย 

419 Sanook 6 พ.ค. 62 ท่าเต้นสั่งตาย! ยกแก๊งเมาแอ๋เที่ยวคาราโอเกะ เจ้าถ่ินหมั่นไส้ไล่ยิง
ถล่ม 

420 Sanook 6 พ.ค. 62 หนุ่มหื่นท าอนาจารหนูน้อย 6 ขวบ ลูกสาวเพื่อนบ้าน พ่อเด็กจับได้
คาห้องน้ า 

421 Sanook 5 พ.ค. 62 ดุเดือดหน้าผับเมืองเพชร เปิดฉากดวลปืนสนั่น การ์ดดับ 2 ศพ   
เจ็บอีกระนาว 

422 Sanook 6 พ.ค. 62 ช่างภาพเยาวชนจิตอาสาเจอดราม่า แต่คดีพลิกชาวเน็ตแห่ปกป้อง 
423 Sanook 4 พ.ค. 62 "เซ็กซ์ทอยนะคะ ไม่ใช่อาวุธสงคราม" สาวโพสต์รูปให้ก าลังใจเหยื่อ

โดนแกะพัสดุ-จวกคนท าผิด 
424 Sanook 4 พ.ค. 62 หลานโหดยิงน้าเขย 8 นัดดับคาบ้าน ฉุนโดนด่าเบิ้ลรถดัง น้าสาว 

ขอชีวิตยังไม่หยุด 
425 Sanook 3 พ.ค. 62 แม่ไม่เช่ือลูกสาว 8 ขวบ ผูกคอตาย พ่อโต้จัดฉากฆาตกรรม       

แต่สงสัยญาติร่วมชายคา 
426 Sanook 2 พ.ค. 62 เย้ยกฎหมาย เตือนภัยแก๊งค์ตบทรัพย์ 
427 Sanook 2 พ.ค. 62 หนุ่มทะเลาะเมียเครียด หนีออกจากบ้านไปยิงตัวตายที่บ้านเพื่อน 
428 Sanook 2 พ.ค. 62 ฤทธ์ิสุรา เฒ่ารุ่นพี่ดวดเหล้าเมา พูดผิดหูคว้ามีดฟันคอดับ 
429 Sanook 2 พ.ค. 62 “บอลใต้” มือยิง “ดา สะพานใหม่” เข้ามอบตัวแล้ว อ้างเจอขู่ฆ่า

เลยชิงลงมือก่อน 
430 Sanook 28 เม.ย. 62 เจ้าอาวาสวัดยอมจ านน สารภาพเป็นพระฉาวในคลิป แอบลักลอบ

อยู่กินกับสีกา 
431 Sanook 27 เม.ย. 62 หนุ่มไปรษณีย์ตบหน้ากระเป๋ารถเมล์รุ่นแม่ ประกาศลาออก -

ยอมรับผิดท าองค์กรเสียช่ือ 
432 Sanook 26 เม.ย. 62 พ่อข่มขืนลูกสาววัย 17 นานกว่า 4 ปี ขัดขืนโดนซ้อม-ถ่ายคลิปโป๊

เก็บไว้เพียบ 
433 Sanook 26 เม.ย. 62 ครอบครัวเพิ่งรู้วันเผาศพ "น้องเดย์" สาวโดนรุมตบจนแท้ง สงสาร

พ่อคู่กรณีเลยไม่เอาเรื่อง 
434 Sanook 25 เม.ย. 62 ผัวเมาไล่ฆ่าเมีย แย่งมีดพลาดแทงตัวตาย ชาวบ้านเวทนาอุ้มท้อง  

9 เดือนเข้าคุก 
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435 Sanook 24 เม.ย. 62 ตบหน้าเมียโชว์เพื่อนเป็นเหตุ ต ารวจตามจับถึงบ้าน มั่วเสพยาคา
หนังคาเขา 

436 Sanook 24 เม.ย. 62 ต่างด้าวหื่นลวนลามเด็กนักเรียนสาว งานนี้ต้องถึงมือพ่อ โดนอัด
เละ! 

437 Sanook 23 เม.ย. 62 พ่อแม่ร้องกองปราบฯ ตามล่าแก๊งคนร้ายขว้างเหล็กใส่ลูกชาย 
โคม่าก่อนสิ้นใจตาย 

438 Sanook 23 เม.ย. 62 ต ารวจได้เบาะแส หนุ่มยืนช่วยตัวเองกลางร้านสะดวกซื้อ ญาติจ่อ
พามอบตัว 

439 Sanook 23 เม.ย. 62 ล้างบาง “จิ๊กโก๋-สาวค้ากาม” เลียบหาดพัทยานับร้อยราย-ตั้งวงมั่ว
สุมท าท่องเที่ยวเสื่อม 

440 Sanook 23 เม.ย. 62 อลหม่านร้านเหล้า ผู้ใหญ่บ้านท าปืนหล่น-เพื่อนชักยิงมั่ว โดน
ลูกหลงเจ็บอื้อ 

441 Sanook 22 เม.ย. 62 ฆ่าโหด 2 ศพ ยิงหัวสาวดับพร้อมแม่ ลูกชายวัย 6 ขวบหายตัว     
ไม่ทราบชะตากรรม 

442 Sanook 22 เม.ย. 62 ยิ่งกว่าละครน้ าเน่า สาวแฉเพื่อนรักแอบเป็นเมียน้อยพ่อ ขโมยเงิน
แม่นับแสนหนีไปด้วยกัน 

443 Sanook 22 เม.ย. 62 จับได้แล้ว! ไอ้หื่นอนาจารเด็กหญิงอายุ 12 ปี เจอ 3 ข้อหาหนัก 
444 Sanook 22 เม.ย. 62 สังคมช็อก แม่พาลูกสาววัย 5 ขวบขายตัว บุกรวบขณะใช้เซ็กซ์ทอย

ขยี้กามเด็ก 
445 Sanook 21 เม.ย. 62 แจ้งจับเพื่อนร่วมหอโรคจิต แอบปีนถ่ายคลิปวิดีโอ "ผู้ชายอาบน้ า" 
446 Sanook 20 เม.ย. 62 น้องคลั่ง! กระหน่ าตีพี่ชายต่างแม่จนตาย อดได้เป็นทหารผลัดหนึ่ง 
447 Sanook 19 เม.ย. 62 พ่อแม่รับศพลูก 2 ขวบทั้งน้ าตา หลังตายปริศนา ยังไม่ชัด "ตา" 

เป็นคนฆ่า? 
448 Sanook 19 เม.ย. 62 สาว 17 ถูกยิงตายกลางงานสงกรานต์ แม่สะอื้นลูกเพิ่งแชทบอก  

"ดีใจที่เกิดเป็นลูกแม่" 
449 Sanook 19 เม.ย. 62 หนุ่มเป็นงง? รถตัวเองถูกยึดเก็บในคอกของหลวง มาเจอสาวข่ีเล่น

น้ าวันไหล 
450 Sanook 18 เม.ย. 62 วัยรุ่นเดือดไล่กระทืบกัน 10 รุม 1 เลือดอาบกลางงานวันไหลสนาม

ชัยเขต 
451 Sanook 18 เม.ย. 62 แม่รับโทรศัพท์ก่อนบึ่งออกจากบ้าน ตกดึกพบศพในร่องน้ า ลูกสาว
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ไม่เช่ือเป็นอุบัติเหตุ 
452 Sanook 18 เม.ย. 62 นาทีพิษรักแรงหึง! อดีตผัวบุกร้านฉุดกระชากสาว แค้นท าไมไม่หวน

รักพี่ 
453 Sanook 18 เม.ย. 62 พิพากษาเงินทอนวัดคดีแรก ศาลสั่งจ าคุก 26 ปี "พระครูกิตติ"   

ร่วมอดีต ผอ.ส านักพุทธ ฟอกเงิน 
454 Sanook 17 เม.ย. 62 “เพชฌฆาตทาสสุรา” เมียเมาค้างมีปากเสียงกับผัว-ชักมีดแทงดับ

ก่อนได้สติน่ังสะอื้นกอดศพ 
455 Sanook 16 เม.ย. 62 ต่อยพัลวันหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล คว้าพระพุทธรูปฟาดเป็น

อาวุธ 
456 Sanook 16 เม.ย. 62 ควันหลงวันสงกรานต์ โจ๋เล่นน้ ายกพวกตีกันกลางถนนข้าวสาร  

โดนฝูงชนโห่ไล่ 
457 Sanook 16 เม.ย. 62 พ่อแม่ใครๆ ก็รัก-เมียสาวไทยสุดทนถูกผัวฝรั่งด่าทอถึงบุพการี  

คว้ามีดไล่ฟันเลือดสาดเต็มห้อง 
458 Sanook 15 เม.ย. 62 ฆ่าโหดเฒ่าเบลเยียมดับคาเตียง ศพตาซ้ายถลน-กระอักเลือด สงสัย

ฝีมือพ่อครัวคนไทย 
459 Sanook 14 เม.ย. 62 สังเวียนผ้าเหลือง พระเปิดศึกเตะต่อยพระวัดเดียวกัน เลือดออกใน

ช่องท้องมรณภาพ 
460 Sanook 14 เม.ย. 62 สงกรานต์ 62: พ่อ-ลูก-อา โดนการ์ดกระทืบอ้างแค่สาดน้ าใส่ 

ทีมงานแฉกลับหนังคนละม้วน 
461 Sanook 14 เม.ย. 62 พ่อเลี้ยงโหดเปิดปากสารภาพแล้ว ใช้ค้อนทุบหัวฆ่าสาวท้อง        

7 เดือน 
462 Sanook 14 เม.ย. 62 ตร.เร่งล่ามือปืน กราดยิง เด็กแว้น ถ.กาญจนา ตาย 1 เจ็บ 2 
463 Sanook 14 เม.ย. 62 สังเวียนผ้าเหลือง พระเปิดศึกเตะต่อยพระวัดเดียวกัน เลือดออกใน

ช่องท้องมรณภาพ 
464 Sanook 14 เม.ย. 62 สงกรานต์เดือด-สาดเลือดแทนน้ า! โจ๋เหี้ยมควงปืนยิงถล่มอริ   

กลางเมืองชัยนาทวันปีใหม่ไทย 
465 Sanook 13 เม.ย. 62 ภาพติดตา! แคชเชียร์กรี๊ดลั่น ลุงงัดปืน (ส่วนตัว) ออกมาฉลอง

สงกรานต์ 
466 เรื่องเล่าเช้าน้ี 12 เม.ย. 62 พ่อพาพวกรุมกระทืบเด็กชายวัย 14 หน้าแหกยับ โวยลั่น "มึงเจาะ

ไข่แดงลูกกูใช่ไหม? 
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467 Sanook 11 เม.ย. 62 แฟนสาวร่ าไห้ สุดช็อกแฟนหนุ่ม นศ. ปี 1 ท าตามค าขู่ ดิ่งอพาร์ต
เมนต์ดับคาที่ 

468 Sanook 10 เม.ย. 62 นัดเคลียร์รักสามเส้า ดาบต ารวจแค้น ไล่ยิงชายชู้ตายคาหน้าโรงพัก 
469 Sanook 10 เม.ย. 62 ศาลสั่งปล่อยตัว เจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญ หลังโดนจับปลูกกัญชา

รักษาผู้ป่วย 
470 Sanook 9 เม.ย. 62 สาวใจเด็ดกัดลิ้นช่างซ่อมบ้านหื่นหมายเข้าปลุกปล้ าจนเลือดสาด 

ก่อนชาวบ้านช่วยจับตัว 
471 Sanook 8 เม.ย. 62 ค าสารภาพ "กร" ข่มขืนฆ่าโหดแหม่มเยอรมัน เสพยาไอซ์-เหยื่อข่ีรถ

ผ่านแล้วเกิดอารมณ์ 
472 Sanook 7 เม.ย. 62 ขนส่งฯ สั่งพักใบอนุญาต 15 วัน ปรับ 2 พัน คนขับรถตู้มักง่าย 

ย้อนศรข้ึนทางด่วน 
473 Sanook 7 เม.ย. 62 สิ้นใจแล้ว หนุ่มวัย 17 เหยื่อเพื่อนนาควิวาทในงานฉลองบวช    

หลังรถชนหัว-หน้าอกแผลฉกรรจ์ 
474 INNnews 6 เม.ย. 62 รวบพ่อเลี้ยง หลอกกระท าช าเราลูกสาววัย 13 นานนับปี 
475 Sanook 5 เม.ย. 62 "ฮั่นแน่ ชอบเร่งเครื่องหรือเปล่า" คลิปก าลังดังลุงทะเลาะวัยรุ่น 

สุดท้ายเจอต่อยยับ 
476 Sanook 3 เม.ย. 62 รวบหนุ่มอ้างเป็นทหารยศพันตรี โป๊ะแตกเจออีกคดีลวงสาวหวัง

ข่มขืน 
477 Sanook 3 เม.ย. 62 ฆาตกรรมในวัด ทุบหัวคนเก็บของเก่าตายสยองคาเปล คู่อริตัว

เปื้อนเลือดแต่ยังปฏิเสธ 
478 Sanook 31 มี.ค. 62 เด็กลูกครึ่ง 2 พี่น้องเล่าเอง แผลตกตึกยังไม่หายดี แม่ท าร้าย -

กระทืบซ้ าจนต้องหนี 
479 Sanook 29 มี.ค. 62 ชาวบ้านรวมกลุ่มไล่เจ้าอาวาสวัด ปริศนา "กลองเก่าแก่" หายไปไร้

ร่องรอย 
480 Sanook 29 มี.ค. 62 เมาและบรรยากาศเป็นใจ สาวเปิดศึกตบกันพัลวันริมหาด       

หน้าโรงพักพัทยา 
481 Sanook 29 มี.ค. 62 ศึกแค้นยังไม่หายขาด หนุ่มคู่อริตามดักฟาดหัว มะรุมมะตุ้มหน้า   

ตู้เอทีเอ็ม 
482 Sanook 26 มี.ค. 62 จับหนุ่มเทรลเลอร์ชวนเพื่อนตั้งวงซดเหล้า-ก่อนเมาพูดจาไม่เข้าหู 

คว้ามีดพกเฉือนคอจมกองเลือด 
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483 Sanook 26 มี.ค. 62 ข้าราชการหนุ่มใหญ่ดอดมอบตัว อ้างถูกเบียด ตกเป็นจ าเลย
ลวนลามสาวบนรถเมล์ 

484 Sanook 26 มี.ค. 62 จับหนุ่มหื่น! ดักสาววัย 16 ปีเข้าห้องน้ าปั๊มมืออุดปากจับหน้าอก-
อ้างของข้ึน 

485 Sanook 25 มี.ค. 62 หนุ่มดิ่งคอนโดช้ัน 5 ดับสลด หลังถูกแฟนจับได้ว่ามั่วเซ็กซ์ -   
เปลี่ยนคู่ขาไม่ซ้ าหน้า 

486 Sanook 24 มี.ค. 62 ลิงกระเจิง! คลิปแม่ค้าเปิดศึกแย่งที่ขายของ คว้าไม้ฟาด ไม่ฟังเสียง
นักท่องเที่ยวตะโกนห้าม 

487 Sanook 23 มี.ค. 62 ผัวหนุ่มพลั้งมือฆ่าปาดคอเมยีสาว แค้นเพราะบอกเลิก ทั้งที่ตั้งใจมา
ขอคืนดี 

488 Sanook 20 มี.ค. 62 ที่แท้เป็นคนข้างหอ ตะครุบหนุ่มใหญ่เปลือยกายใต้เตียง หวังปล้ า
ข่มขืนสาว 

489 Sanook 20 มี.ค. 62 หนุ่มใหญ่ยิงพี่ชายต่างพ่อดับ หลานปางตาย 2 คน หนีไปไกลแต่
เปลี่ยนใจมอบตัว 

490 Sanook 19 มี.ค. 62 ศาลแพ่งสั่ง ทบ. ชดใช้ครอบครัว "ร.ต.สนาน ทองดีนอก" จมน้ า
ตายเพราะครูฝึกประมาท 

491 Sanook 19 มี.ค. 62 สาวสรรพากรคับแค้น "ไอ้โรคจิต" ลวนลามบนรถตู้ พลเมืองดีช่วย
จับแต่ต ารวจให้ปล่อย 

492 Sanook 19 มี.ค. 62 ศาลค้านประกันตัว "ครูสอนภาษาจีน" ข่มขืนเด็ก ม.2 คืนน้ีนอนคุก 
493 Sanook 19 มี.ค. 62 สะเทือนใจ พ่อรับศพลูกสาววัย 15 ปียิงตัวตาย หลังโดนดุเรื่อง   

ติดมือถือ 
494 Sanook 19 มี.ค. 62 หนุ่มกัมพูชาหลอนจัด-เสพยาบ้าจนขาดสติถือมีดไล่ฟันคน ก่อนถูก

ต ารวจรวบทันควัน 
495 Sanook 18 มี.ค. 62 พ่อใจสลายรับศพ "น้องดีน" เช่ือถูกเพื่อนสนิทลวงไปฆ่า ทิ้งศพไร่  

ยูคาลิปตัส 
496 Sanook 18 มี.ค. 62 ต ารวจบุกรวบอดีตภารโรง ข่มขืนลูกสาวเพื่อนวัย 14 ปี จนต้ังท้อง 
497 AmarinTV 17 มี.ค. 62 มือชกครูกับลูกหัวปูด สารภาพเก็บง าแค้นมา 20 ปี เจอตัวแล้ว

เลือดข้ึนหน้า 
498 Sanook 17 มี.ค. 62 เหยื่อศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันขยาด แฉวีรกรรม "ครูโรงเรียนสตรี" 

ลวนลาม-แทะโลมสารพัด 



83 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

499 Sanook 16 มี.ค. 62 สังเวยรักร้าว 2 ศพ ผัวลั่นไกสังหารเมียต่อหน้าพลเมืองดี หนีไปยิง
ตัวตายที่รังรัก 

500 Sanook 15 มี.ค. 62 วินรุมแกร็บ จับกดนอนพื้น ชาวเน็ตจวกยับ "มีสิทธ์ิอะไรใช้ก าลัง"-
แซวไม่แคร์ป้ายพระพุทธเจ้า 

501 Sanook 12 มี.ค. 62 หนุ่มโหด "แสยะยิ้ม-บีบคอแฟนสาว" เคลื่อนไหวแล้ว อ้างท าไป
เพราะมีเหตุผล 

502 Sanook 14 มี.ค. 62 รวบ "เด็กแว้น" ย่านหาดจอมเทียน -ยึดรถดัดแปลงสภาพไม่มี
เอกสารครอบครอง 

503 Sanook 13 มี.ค. 62 ภาคต่อคดีคอนโดเลือด "พระ" แจ้งหมิ่นประมาทถูกพาดพิงออกทีวี
อ้างเป็นชู้กับเมีย 

504 Sanook 12 มี.ค. 62 สลด เด็ก ม.3 เครียดติด "ร" ทิ้งจดหมายสารภาพก่อนกระโดดน้ า
ตาย 

505 Sanook 12 มี.ค. 62 รวบคาผ้าเหลือง พระเฒ่าข่มขืนเด็กหญิง 4 ขวบ คาส านักสงฆ์ 
506 Sanook 11 มี.ค. 62 คุก 13 ปี "บังฮิม" บุกข่มขืน-ชิงทรัพย์นักศึกษาสาวถึงในห้องพัก 
507 Sanook 11 มี.ค. 62 เปิดค าสารภาพ “นางนกต่อ” แก๊งฆ่าฝังดินพ่อลูกอ่อน เห็นคาตา

แฟนใหม่ฆ่าแฟนเก่า 
508 Sanook 10 มี.ค. 62 ผัวโหดกระทืบเมียใหม่วัย 16 ไม่สนก าลังท้อง แฉเคยซ้อมเมียเก่า-

ลูก 4 ขวบน่วมทั้งตัว 
509 Sanook 9 มี.ค. 62 วิจารณ์ยับ เก๋งว่ิงสวนเลนไม่สนป้ายบอกทาง แย่งที่จอดรถกลาง

ห้างหน้าตาเฉย 
510 Sanook 8 มี.ค. 62 เปิดใจแม่ค้าอาหารตามสั่ง หลังลูกค้าเปิดศึกวิวาท เพราะไม่พอใจ

ให้ผัดซีอิ๊วน้อย 
511 Sanook 7 มี.ค. 62 "พี่ไม่ได้ตั้งใจ" ผัวหึงโหดจุดไฟเผาเมยีสาหสั โมโหใส่เสื้อที่ชายอื่นซือ้

ให้ 
512 Sanook 7 มี.ค. 62 ผบ.ตร.สั่งเด้ง "ดาบต ารวจ" เมากร่าง ชักปืนขู่ยิงขึ้นฟ้าอวดชาวบ้าน 
513 Sanook 7 มี.ค. 62 น้องต้องไม่ตายฟรี! โซเชียลลงช่ือ "บีบรัฐมนตรี" ฟันโรงเรียน    

หลังเด็กฆ่าตัวตายเซ่นกฎทรงผม 
514 Sanook 7 มี.ค. 62 ก าลังมาแรง #SaveChiangrak ดราม่า มหาวิทยาลัยดัง ปะทะ 

งานบวช(อีกแล้ว) ป้ายข้ึนไล่ "ไม่เอานักศึกษา" ปลุกกระแสสาน
ต่อดราม่า #SaveChiangrak 
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515 Sanook 7 มี.ค. 62 จับแก๊งมารศาสนา-แต่งกายคล้ายพระเรี่ยไรเงินท าบุญ แต่แฝงค้า
ยาบ้า-ไอซ์ 

516 Sanook 6 มี.ค. 62 ท างามหน้า พระลูกวัดดังบางกรวย แอบเสพยา-อุปกรณ์ครบ ผงะฉี่
เต็มบาตร 

517 Sanook 6 มี.ค. 62 ศาลสั่งคุก 8 ปี "ครูจอมทรัพย์" พร้อมพวกอีก 4 คน ฐานปั้นพยาน
เท็จ 

518 Sanook 6 มี.ค. 62 หนุ่มต้องสงสัยยิงดับ "เสี่ยเมืองเพชรบุรี" ดอดเข้ามอบตัว สารภาพ
เป็นคนลงมือ 

519 Sanook 5 มี.ค. 62 โจ๋เมืองเพชรฯ ปิดบัญชียิง "เสี่ยขนส่ง" หลังโพสต์เฟซบุ๊กนัดเคลียร์
กลางดึก 

520 Sanook 5 มี.ค. 62 ลั่นตัดขาด! หนุ่มยันเอาเรื่อง เพื่อนขโมยเงินตอนหลับ แทงซ้ าเมื่อ
ถูกทวง 

521 Sanook 3 มี.ค. 62 พ.ร.บ.ไซเบอร์ พาไทยถดถอย! "ผู้พิพากษา" ลั่น ขนาดศาลยังถูก
ขวางตรวจสอบ 

522 Sanook 2 มี.ค. 62 ตายเพราะกับแกล้ม-พี่พูดแขวะน้องคาวงเหล้าต่อหน้าพ่อ น้อง
บันดาลโทสะชกพี่ถึงตาย 

523 Sanook 28 ก.พ. 62 แม่ร้องปวีณาช่วยตามหาลูกชาย 9 ขวบ เดินหายไปกับชายคล้าย
พระสงฆ์ 

524 Sanook 28 ก.พ. 62 ที่แท้มือมีดคือเพื่อน แทงเด็กหนุ่มดับคาเครื่องแบบ ช่วยเคลียร์ปม
รักคบซ้อน 

525 Sanook 28 ก.พ. 62 ต ารวจจับ "เบิร์ด" มือฆ่าข่มขืนสาวใหญ่ทิ้งศพลพบุรี แค้นด่าลาม
ปามถึงพ่อแม่ 

526 Sanook 27 ก.พ. 62 ต ารวจเร่งตามหา “แม่ใจแตก” ดอดทิ้งศพทารกเพศหญิงเพิ่งคลอด
ในถังขยะ 

527 Sanook 27 ก.พ. 62 สุดช่ัว! รวบคนขับรถแห่ป้ายหาเสียง ฉุดสาวอุบลฯ ข่มขืนในรถ-
ยังให้การภาคเสธ 

528 Sanook 27 ก.พ. 62 ที่แท้เมียสั่งฆ่าผัว จ้างมือปืนยิงผู้รับเหมาดับคาที่ พบเคยใช้ลูกเขย
หามือปืนให้ 

529 Sanook 27 ก.พ. 62 หนุ่มพลเมืองดีตายเศร้า หย่าศึกโจ๋วางมวย เจอเตะก้านคอ -       
รุมกระทืบจนหยุดหายใจ 
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530 Sanook 27 ก.พ. 62 หนุ่มสุดช็อก! ลงไปด้านล่างหอพักแค่ 5 นาที ข้ึนมาเจอแฟนสาวผูก
คอตาย 

531 Sanook 26 ก.พ. 62 นักร้อง-วงดนตรีงานบวช "วัดสิงห์" โอดโซเชียลรุมประณาม ลั่นแค่
มารับจ้างไม่ใช่ฆาตกร 

532 Sanook 25 ก.พ. 62 ช่างกลแทง "เด็กปทุมคงคา" ดับ อ้างเคยมีปัญหากับผู้ตายมาก่อน 
533 Sanook 24 ก.พ. 62 PAT5 ป่วน! แก๊งโหด "บุกกระทืบ-ลวนลาม" นักเรียนขณะสอบ   

ฉุนงานบวชโดนสั่งงดใช้เสียง 
534 Sanook 24 ก.พ. 62 ตร.คุมหนุ่มสิบล้อหัวร้อน ชักปืนยิงรถเก๋งท าแผน ผู้ต้องหาอ้างโมโห 

ไม่ได้หวังถึงชีวิต 
535 Sanook 24 ก.พ. 62 ต ารวจนิมิตรใหม่  รวบแว้น 65 คน ยึดรถ 95 คัน ปิด               

ถ.หทัยราษฎร์ แข่งซิ่ง 
536 Sanook 24 ก.พ. 62 พ่อตาฆ่าโหดอดีตลูกเขย ตียับ 11 แผล ห่อศพข้ึนรถขายก๋วยเตี๋ยว

โยนทิ้งคลอง 
537 Sanook 23 ก.พ. 62 สิ้นท่า "พ่อหมอเงาะ" ลวงสาวขบเผาะปล้ าคาโรงแรม อ้างปัดเป่า  

สิ่งไม่ดีในมดลูก 
538 Sanook 23 ก.พ. 62 ลูกค้าหนีกระเจิง ศึกลูกเขยปะทะแม่ยาย ปมเล็กๆ ต่างคนต่างรัก

ลูกรักหลาน 
539 Sanook 23 ก.พ. 62 กฟภ. ช้ีแจ งรั บผิ ด  ปมสายไฟแรงสู งหล่น ช็อตแม่ ค้ าตาย          

พร้อมเยียวยา 
540 Sanook 22 ก.พ. 62 ต ารวจเร่งตามล่าหาตัวหญิงปริศนาใช้ท่อพีวีซี ไล่ฟาดหัวสาว

ออฟฟิศ 
541 Sanook 21 ก.พ. 62 จนท.บุกตรวจเจา้ส านักสงฆ์เมืองชลฯ หลังชาวบ้านร้องมีพฤติกรรม

มั่วเสพยา 
542 Sanook 21 ก.พ. 62 “ผัวซาดิสต์” กัดหัวนมเมียขาด-ซ้อมจนน่วม จัดฉากว่าตกบันได

ตาย 
543 Sanook 21 ก.พ. 62 ก าจัดกี่ครั้งก็ไม่หมด เปิดโปง "ผีสาวปากน้ าโพ" ใช้วัดเป็นแลนด์

มาร์คขายเซ็กส์ 
544 Sanook 20 ก.พ. 62 ดับสยองคามุ้ง! พ่อเมาขาดสติ เชือดคอลูกชายตัวเองวัย 6 ขวบ 

เช้ามืดอุ้มศพว่ิงไปหาหมอ 
545 Sanook 19 ก.พ. 62 หนุ่มสเปนหื่นซาดิสม์ ล็อกกุญแจมือเพื่อนสาวไทย บังคับข่มขืน-กัด
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คอจนเสร็จกิจ 
546 Sanook 19 ก.พ. 62 หนุ่มอารมณ์เปลี่ยว ฉุดอนาจารนักศึกษากลางสะพานลอย อ้างไว

อากร้าออกฤทธ์ิ 
547 Sanook 18 ก.พ. 62 พ่อแม่แจ้งจับชายวัย 50 ข่มขืนลูกสาวอายุ 14 อ้างเป็นเกย์แต่ถูก

เด็กสาวเล้าโลม 
548 Sanook 17 ก.พ. 62 บู๊กลางถนน สาวหัวร้อนฉุนแท็กซี่ขับปาดแล้วหนี ควงไม้เบสบอล

ตามทุบรถแตกยับ 
549 Sanook 17 ก.พ. 62 สวดยับ! สาวจอดรถบนฟุตปาธขวางทางชาวบ้าน ซ้ าตั้งค าถามคน

ถ่ายคลิป ท าอะไร? 
550 Sanook 17 ก.พ. 62 บู๊กลางถนน สาวหัวร้อนฉุนแท็กซี่ขับปาดแล้วหนี ควงไม้เบสบอล

ตามทุบรถแตกยับ 
551 Sanook 17 ก.พ. 62 รวบแอดมิน แชร์ภาพอนาจารเด็ก หลักฐานมัดตัวกว่า 5,000 ไฟล์ 
552 Sanook 16 ก.พ. 62 ตามรวบพ่อค้านาฬิกาหัวร้อน-มัดมือชก นทท.ซื้อของก๊อปราคาสูง

ลิ่วท าท่องเที่ยวพัทยาเสื่อม 
553 Sanook 16 ก.พ. 62 เซ่นปมที่ดิน 2 ศพ! พ่อเฒ่าปืนโหดไล่ยิงหลานเขยดับ ก่อนว่ิงเข้า

วัด-ยิงใต้คางตัวเองทะลุปาก 
554 Sanook 16 ก.พ. 62 หนุ่มคลั่งวันเงินเดือนออก ใช้มีดแทงท้อง-ปาดคอตัวเอง ตายสยอง 
555 Sanook 15 ก.พ. 62 แชร์ว่อน "แม่ชีหัวร้อน" ไล่ฟาดกลุ่ม Watchdog ช่วยจับหมาวัด 

ท าหมัน 
556 Sanook 15 ก.พ. 62 คลิปวงจรปิด "การ์ดร้านข้าวต้ม" ไล่ฟัน เด็กวัย 16 นิ้วขาด        

ฟังทั้งสองมุม-แทบเป็นคนละเรื่อง 
557 Sanook 14 ก.พ. 62 หนุ่มอารมณ์เปลี่ยว ย่องข่มขืนสาวพิการเมียเพื่อนสนิท ผัวสุดแค้น

เตะจนฉ่ีราด 
558 Sanook 14 ก.พ. 62 เซลส์ขายปุ๋ยโมโหเพื่อนร่วมงาน ลากชะแลงฟาดคนแก่ดับสยอง   

ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกัน 
559 Sanook 14 ก.พ. 62 ลูกค้านวดจับเส้นเกิดอารมณ์หื่น พลิกตัวหวังข่มขืนสาวใหญ่     

ชาวเวียดนาม 
560 Sanook 14 ก.พ. 62 คนร้ายวางเพลิง "โรงพักเขาย้อย" สารภาพเผาประชดแม่ ชอบโทร

แจ้งต ารวจมาจับ 
561 Sanook 14 ก.พ. 62 แม่เอามีดจี้คอตัวเอง เครียด! ลูกชายถูกวิทยาลัยไล่ออก ทั้งที่อีก   
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2 เดือนจะเรียนจบ 
562 Sanook 12 ก.พ. 62 ลูกน้องใจโหด ก าไขควงบุกฆ่าแทงคอหัวหน้าจนตาย เครียดถูก

กดดันเรื่องงาน 
563 Sanook 12 ก.พ. 62 พ่อแม่ทะเลาะกัน ทิ้งลูกทารกร้องไห้จ้าไว้ในห้องเช่า ด้านต ารวจ

สวมบทพ่อนม 
564 Sanook 13 ก.พ. 62 ผิดทั้งคู่! หนุ่มข่ี จยย.ย้อนศรชนเด็ก ม.ต้น ก้าวลงถนนไม่ข้าม

สะพานลอย 
565 Sanook 12 ก.พ. 62 ปภ.สุพรรณฯ น าตรวจจุด “แก๊งเด็กแว้น” ชน 2 สาวดับคาที่      

ถ.สายบางลี่-วัดไผ่โรงวัว 
566 Sanook 12 ก.พ. 62 งานฝังลูกนิมิตอาบเลือด! หนุ่มยิงเปรี้ยงเจาะหลังลูกหนี้ พระนั่ง

สวดโดนลูกหลงด้วย 
567 Sanook 12 ก.พ. 62 ติดหนักมาก! ชาวบ้านร้องเจอจอดรถซ้อนคันไม่แคร์กฎหมาย   

หน้าโรงเรียนดัง อ.พนัสนิคม 
568 INNnews 12 ก.พ. 62 ศาลอุทธรณ์สั่งยกฟ้อง "หญิงไก่" คดีค้ามนุษย์ เจ้าตัวดีใจร่ าไห้ 
569 Sanook 11 ก.พ. 62 ผบช.น.แจงต ารวจป้องกันตัว ปมยิงหนุ่มอาชีวะตาย พ่อแม่ร้องขอ

ความชัดเจน 
570 Sanook 11 ก.พ. 62 ผวาเสียงปืนทั้งซอย ผัวสะกดรอยเมีย ไล่ยิงล้อสุดระทึก ตบ-ฉุดลาก

ข้ึนรถ 
571 Sanook 9 ก.พ. 62 จับสึก “มารศาสนา” คากุฏิ-อาศัยผ้าเหลืองเสพ-ค้ายานรก 
572 Sanook 9 ก.พ. 62 น้าชายผงะ! พบศพหลานวัย 18 ปี ผูกคอดับในห้องน้ า-คาดน้อยใจ

แฟนสาว 
573 Sanook 5 ก.พ. 62 วัยดึก”เลือดร้อน! พ่อเฒ่าข้ีเมาคว้าไม้ฟาดหัวเพื่อนบ้านดับ ฉุนขาด

เหตุถูกห้ามเปิดเพลงเสียงดัง 
574 Sanook 5 ก.พ. 62 หนุ่มเข่าแทบทรุด! ตื่นมาเจอรถโดนสาดน้ ากรด สาวจ าได้แม่น...

เป็นแฟนเก่าที่ยังราวี 
575 Sanook 2 ก.พ. 62 สกัดจับ “เด็กแว้น” กว่า 30 คัน ตามอ านาจ คสช.ประลอง

ความเร็ว “สะพานชลมารควิถี” 
576 Sanook 31 ม.ค. 62 เด็กหญิง ม.1 น้อยใจย่าดุเรื่องโทรศัพท์มือถือ ดิ่งดาดฟ้า 4 ช้ัน 

หลังคาบ้านทะลุ 
577 Sanook 30 ม.ค. 62 สยองทั้งรีสอร์ต ผัวปืนโหดยิงหัวเมียก่อนฆ่าตัวตาย 2 ศพนอนกอด
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กันบนเตียง 
578 Sanook 30 ม.ค. 62 ร่ าไห้ทั้งบ้าน วอนสื่อช่วยตามหาหนุ่มทหารเกณฑ์ หายตัวลึกลับไป 

2 สัปดาห์ 
579 Sanook 30 ม.ค. 62 กรมขนส่งฯ สั่งปรับ 3,000 บาท ปมฉาวพนักงานขับรถเมล์เปิดศึก

มอเตอร์ไซค์ 
580 Sanook 29 ม.ค. 62 สั่งภาคทัณฑ์ "ครูโหดฟุตเหล็กฟาดเด็ก" ลงโทษหวังแค่ให้ศิษย์

หลาบจ า 
581 Sanook 29 ม.ค. 62 เปิดใจ "จอมขมังเวทย์" รับไล่จับอกนักเรียน-ครูฝรั่ง ร่ายมนต์โชว์ 
582 Sanook 29 ม.ค. 62 เด็ก 5 ขวบโดนโรคจิตล้วงกลางห้าง แม่โวยคดีไม่คืบ ต ารวจช้ี

กล่าวหาเลื่อนลอย 
583 Sanook 28 ม.ค. 62 แว้นชนประสานงาเก๋ง เด็ก ม.1 ร่างกระเด็นดับหน้าโบสถ์วัดหลวง

พ่อโสธร 
584 Sanook 28 ม.ค. 62 แชร์สนั่น! คนขับรถเมล์ปะทะมอเตอร์ไซค์กลางถนน ผู้โดยสารหลบ

จ้าละหว่ัน 
585 Sanook 28 ม.ค. 62 รุมตื้บยับ! หนุ่มฉุดเด็ก 3 ขวบจะข่มขืน อ้างเมาแล้วหื่นแถมเมียหนี

กลับเมียนมา 
586 Sanook 28 ม.ค. 62 จุดจบสายหื่น! เพื่อนให้โจ๋ไปส่ง  ด.ญ. 13 แต่แวะจะข่มขืน 

ถูกสหบาทาจนสลบ 
587 Sanook 28 ม.ค. 62 หนุ่มประชดเมีย หิ้วถังแก๊สข้ึนรถ หวังท าท่าฆ่าตัวตาย เกิดระเบิด

พรึ่บ-เจ็บครวญ 
588 Sanook 27 ม.ค. 62 ระทึก "แก๊งต่างด้าว" เปิดศึกตะลุมบอนในสวนสาธารณะกลางกรุง 

คว้ามีดแทงเจ็บ 2 ราย 
589 Sanook 26 ม.ค. 62 "อ้างคนแก่สมยอม-กวักมือเรียก" หนุ่มข่มขืนยายอัลไซเมอร์กราบ

ขมา เมียรักโต้ข่าวข่มขืนหมู 
590 Sanook 26 ม.ค. 62 เอกชัย - ยิ่งยง ยัวะ "หมอปลา" เผาเศียรพ่อแก่ บอกอย่าให้เจอ 

ด้านเจ้าตัวไหว้ขอขมาโทษ 
591 Sanook 26 ม.ค. 62 ตลาดอาบเลือด 2 ศพ พ่อค้าปืนโหดยิงคู่อริแผงตรงข้ามดับ        

ไม่หน าใจตามฆ่าพ่อแม่ด้วย 
592 Sanook 25 ม.ค. 62 ตะครุบเพื่อนบ้านช่ัวบุกรัดคอสาว อ้างไม่คิดข่มขืน ชาวบ้านสาปส่ง

ให้อยู่คุกยาวๆ 
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593 Sanook 25 ม.ค. 62 คลิปฉาวสนั่น มาเฟียแท็กซี่พัทยาบุกล้อม -เปิดฉากปะทะหนุ่ม
แกร็บคาร์ 

594 Sanook 25 ม.ค. 62 ตามล่าเป็นเดือน รวบ 2 โจ๋ลวงฆ่าลุงวินรับจ้าง 25 แผล ประวัติเลว
ตั้งแต่ประถม 

595 Sanook 25 ม.ค. 62 รวบยกแก๊ง 3 คนร้ายฆ่าหั่นศพหนุ่มเกาหลี อ้างโมโหค้างจ่ายเงิน-
พูดจาไม่เข้าหู 

596 Sanook 25 ม.ค. 62 หนุ่มปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง เขียนบอก "ยังไงก็โดด" น้อยใจถูกหาว่า
เป็นขโมย 

597 Sanook 24 ม.ค. 62 แห่แชร์ตามล่า "ชายช่ัว" ย่องข่มขืนยายคาบ้าน ญาติเข้ามาเห็น -  
ไล่ตามถ่ายรูป 

598 Sanook 24 ม.ค. 62 เผยนาทีฆ่าหั่นศพหนุ่มเกาหลี เลื่อยแยกร่าง 8 ช้ิน ส่วนหัวโยนทิ้ง
ทะเลไปแล้ว 

599 Sanook 24 ม.ค. 62 ย่องฆ่าตอนหลับ! น้องผัวจ้วงแทงพี่สะใภ้ 3 แผลดับ สารภาพแค้น
ฝังใจมานานแล้ว 

600 Sanook 23 ม.ค. 62 ศาลสั่งขัง 1 เดือน ไม่รออาญา คดีดังหนุ่มข่ีรถข้ึนทางเท้า ชนเด็ก
นักเรียนเจ็บ 

601 Sanook 23 ม.ค. 62 หนุ่มน้อยใจเมียตีจากเข้ากรุง ทะเลาะลั่นโทรศัพท์ แม่ผงะมาเจอ 
ผูกคอลาโลก 

602 Sanook 22 ม.ค. 62 หนุ่มน้อยใจแฟนสาวเขียนจดหมายตัดพ้อ ก่อนผูกคอประชดรัก   
ดับคาห้องเช่า! 

603 Sanook 22 ม.ค. 62 พระตายสยอง ถูกแทงหน้าผากทิ้งป่า พิรุธ “ไอ้หนวด” คนสนิทหน ี
604 Sanook 22 ม.ค. 62 ต ารวจออกหมายจับ หนุ่มใหญ่พรากเด็กหญิงวัย 14 หนีเข้ากรุง 

หายตัวเป็นสัปดาห์ 
605 Sanook 22 ม.ค. 62 ขันติไม่ไหวแล้วโยม! พระฟันหัวคนกลางเยาวราช อ้างโดนท้าทาย-

ทดสอบหนังเหนียว  
606 Sanook 22 ม.ค. 62 แก๊งหนุ่มเมียนมาซดเหล้าเมาคว้าท่อนเหล็กทุบเพื่อนดับอนาถ   

อ้างถูกหาเรื่องก่อน 
607 Sanook 21 ม.ค. 62 สาวท้องปกป้องผัว ไม่ได้ขับรถไล่ชนลูกเมีย แค่ยื้อกันเดือด 
608 Sanook 20 ม.ค. 62 เด็ก 9 ขวบ เผยรอด “ปกิต” ลวงตุ๋ย ผู้ต้องหาสารภาพ ล่วงละเมิด

เด็กมาแล้ว 70 คน 
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609 Sanook 20 ม.ค. 62 ตลาดแทบแตก "พ่อค้าไข่" ปะทะ "เทศกิจ" ต่อยตีกันชุลมุน     
หน้าแผง 

610 Sanook 20 ม.ค. 62 เปิดภาพก่อนตาย หนุ่ม จยย. ปาดหน้า เมาด่าคู่กรณีถูกยิงดับ   
เมีย 4 ลูก 6 ต้องก าพร้า 

611 Sanook 19 ม.ค. 62 สาว ปวส.ช้ ารัก แทงปักอกซ้ายแฟนหนุ่ม อ้างทั้งน้ าตาถูกท าร้าย
ก่อนจึงพลั้งมือ 

612 Sanook 19 ม.ค. 62 หนุ่มแค้นใจใครๆ ก็ไม่รัก บุกฆ่าปาดคอน้องชายคนละแม่ กระหน่ า
แทงเมียใหม่พ่อ 

613 Sanook 19 ม.ค. 62 เผยปมสลด! ลูกชายฆ่าพ่อตาย แสยะยิ้มไม่ส านึก นั่งเล่นเกมข้างศพ 
614 Sanook 18 ม.ค. 62 “เบนซ์ ปะทะ อัลพาร์ด” ต ารวจรวบแก๊งมังกรจีนกร่าง-ควบรถหรู

ไล่ล่าตะลุมบอนกลางเมืองพัทยา 
615 Sanook 18 ม.ค. 62 บุกจับยกวิน! หนุ่มจยย.รับจ้างโพสต์ขาย "เสื้อวิน" 1.2 แสน       

โวรายได้วันละเป็นพัน 
616 Sanook 17 ม.ค. 62 ต ารวจแจงคลิปแชร์ว่อน ไล่ล่ายิงสกัดรถกลางสะพาน เพราะซิ่งหนี

ด่านตรวจ 
617 Sanook 17 ม.ค. 62 ตัดบทจบดราม่า ผอ.โรงเรียนหึงโหดเคลียร์กิ๊กสาว ยุติปมฉาวบุก

บ้านท าร้าย 
618 Sanook 17 ม.ค. 62 สาวช้ าใจคลั่ง ยืนกรีดแขนตัวเองคาคอนโดฯ ต ารวจกล่อมกว่า     

2 ช่ัวโมง 
619 Sanook 15 ม.ค. 62 บุก “ตลาดไอยรา” รวบนายจ้างโหด! ใช้งานลูกจ้างต่างด้าวมั่วซั่ว-

ทุบตีเยี่ยงทาส 
620 Sanook 15 ม.ค. 62 "บุฟเฟต์ธรรมกาย" จัดเต็มปลาดิบ-หอยแมลงภู่ ลูกศิษย์ยันไม่ผิด! 

ศรัทธาวัดถวาย ประเคนแล้ว 
621 Sanook 14 ม.ค. 62 รวบครูฝรั่งขืนใจลูกศิษย์ เจ้าตัวปัดเสียงแข็ง อ้างมีลูกเมีย แถมจบ

ดอกเตอร์ด้านจิตวิทยา 
622 Sanook 14 ม.ค. 62 หนุ่มเมียนมาคลั่งกระโดดโรงพัก สภ.คลองหลวง อยากโดนจับ

เพราะกลัวคนมาท าร้าย 
623 AmarinTV 13 ม.ค. 62 10 รุมฟัน 2 กู้ภัยประณามวัยรุ่น "หมาหมู่" เหยื่อยันไม่รู้จักกัน   

ถ้าห้ามไม่ทันคงตาย 
624 Sanook 12 ม.ค. 62 รวบอดีตทหารเกณฑ์ ข่มขืนน้องสาวเพื่อนป่วยออทิสติก หลังขอไป
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นอนบ้านผู้เสียหาย 
625 Sanook 10 ม.ค. 62 รมว.ศึกษาฯ ปัดสั่ง สช. จี้กรุงเทพคริสเตียนทบทวน "ใส่ชุดไปรเวท" 

ช้ีหลายโรงเรียนก็ใส่ 
626 Sanook 9 ม.ค. 62 ต ารวจลุยกวาดล้าง “แก๊งค้ามนุษย์” อุ้มเด็กตระเวนขอทาน      

ทั่วเมืองพัทยา 
627 Sanook 9 ม.ค. 62 ไม่ให้แค่ยาเส้น! "น้า-หลาน" หัวร้อนจัด ใช้ขวดตีหนุ่มเร่ร่อนเจ็บ

สาหัส 
628 Sanook 9 ม.ค. 62 อุทาหรณ์ “รักวัยใส” นักเรียนหญิง ม.ปลายเดินเหม่อลอย      

ก่อนกระโดดให้รถชน 
629 Sanook 8 ม.ค. 62 รวบหนุ่มฆ่ารัดคอ "อดีตสจ๊วต" หมกคอนโด ซ้ าสวมรอยส่งแชทไป

ยืมเงินแม่ผู้ตาย 
630 Sanook 8 ม.ค. 62 รวบแล้ว หนุ่มกัมพูชาแก้ผ้าอล่างฉ่าง สารภาพจะเปิดรถสาวเพราะ

เมาแล้วหื่น 
631 Sanook 8 ม.ค. 62 แก๊งชายล่ าขายหอย ตั้งโต๊ะขอโทษแล้ว เต้นท่าแมงมุมเด้งเป้าใส่

เด็ก 
632 Sanook 7 ม.ค. 62 ต ารวจบุกรวบหนุ่มคู่ขา สารภาพลงมือฆ่านักธุรกิจร้านนวด      

เหตุอีกฝ่ายหึงหวง 
633 Sanook 6 ม.ค. 62 โรงเรียนชายล้วนดัง อนุญาตเด็กใส่  " ชุดไปรเวท" ไปเรียน         

เจอศิษย์เก่ารุ่นเดอะก่อดราม่าค้าน 
634 Sanook 6 ม.ค. 62 "แค้นไม่ร่วมโกงเจ้านาย" เปิดชนวนเหตุ มือปืนยิงหนุ่มเซลส์แมน 

ต่อหน้าลูก 6 ขวบ 
635 Sanook 6 ม.ค. 62 โจ๋วัย 17 กระทืบลุง-หินทุบหัวปางตาย อ้างแค้นขืนใจแม่ ส่อแวว

เป็นเรื่องเข้าใจผิด 
636 Amarin TV 3 ม.ค. 62 แฉทหารยศใหญ่ฉุนหมา 2 ตัวว่ิงไล่ สั่งจับมัดขาตากแดดทั้งวัน    

ซ้ าพาทิ้งกองขยะ 
637 Sanook 3 ม.ค. 62 "วัฒนา เมืองสุข" แถลงยิบฟ้องเจ้าของโรมแรมย่านรัชดา เซ่นคลิป

ฉาวหลุด 
638 Sanook 3 ม.ค. 62 แม่สุดช้ า ลูกสาววัย 12 ปี ถูก "ครูพละ" ข่มขืน พยายามไกล่เกลี่ย

อ้างแค่ช่วยตัวเอง 
639 Sanook 2 ม.ค. 62 แทงดับคนขับรถทัวร์-ตั้งวงดื่มเหล้ากับเด็กรถเกิดพูดจาไม่เข้าหู 
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คว้ามีดเสียบไส้ทะลัก 
640 Sanook 1 ม.ค. 62 พ่อแฉเอง! ลูกชายวัย 16 ลวงแฟนสาวอายุ 13 ให้เพื่อนรุมโทรม   

ในส้วม ทั้งที่เมียเพิ่งคลอด 
 

กรณีความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในพื้นที่ภาคกลางในปัจจุบันนั้นมี
ความซับซ้อนในหลายระดับความขัดแย้ง ทั้งความขัดแย้งในระดับตัวบุคคล ระดับองค์กร หรือระดับประเทศ 
สาเหตุของความขัดแย้งและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเองก็มีหลากหลาย สถานการณ์ความขัดแย้งด้าน
สังคมและวัฒนธรรมในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม พบว่ามีประเด็นความขัดแย้งในหลายประเด็น     
เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงบนทอ้งถนน การข่มขืนอนาจารหรือล่วงละเมิด
ทางเพศ นักเรียนทะเลาะกัน การยกพวกตีกันในโรงพยาบาล เป็นต้น หลายกรณีจบลงด้วยการใช้ความรุนแรง
จนถึงแก่ชีวิต  

 
“ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายกานท์พิพัฒน์ อายุ 47 ปี ผู้คุมทัณฑสถานแห่งหนึ่ง     

ก่อเหตุใช้อาวุธปืน ยี่ห้อรูเกอร์ ขนาด 9 มม. ยิงภรรยาซึ่งเป็นเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงินของโรงพยาบาลใน 
จ.ระยองเสียชีวิต จากการสอบถาม นายมนัส อายุ 73 ปี บิดาผู้ตาย ที่เห็นเหตุการณ์ และช่วยเหลือ
ลูกสาวขณะเกิดเหตุ กล่าวด้วยน้ าเสียงสั่นเครือว่า ลูกสาวและลูกเขย  ได้มีปากเสียงกันสาเหตุหึงหวง 
ลูกเขยอ้างว่าลูกสาวตนเองมีชู้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ระหองระแหงทะเลาะกันมาตลอด ขณะตนเองนั่งอยู่
หลังบ้านก็ได้ยินเสียงลูกสาวกรีดร้อง จึงได้ว่ิงออกมาดูเห็นนายกานท์พิพัฒน์ ก าลังบีบคอลูกสาว 
ตนเองจึงได้ต่อว่า ว่าอย่าท าร้ายกันให้คุยกันดีๆ จากนั้นนายกานท์พิพัฒน์ ก็เดินเข้าไปในบ้านและน า
อาวุธปืนออกมายิงเข้าใส่ลูกสาวหลายนัดจนล้มลง เลือดไหลนองพื้น และหันปากกระบอกปืนมายิง
ตนเอง 1 นัด แต่พลาด ตนเองจึงได้คว้ามีดดาบปาใส่นายกานท์พิพัฒน์ ท าให้อาวุธปืนหลุดจากมือ 
จากนั้นนายกานท์พิพัฒน์ จึงหลบหนีและว่ิงข้ึนรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว    
ตนจึงได้แจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยน าลูกสาว ส่งรพ.บ้านค่าย” (Sanook, 5 ต.ค.62) 

 
“เปิดคลิปวินาทีหนุ่มขับกระบะฉุนโดนบีบแตรใส่ ควงเหล็กทุบรถ เบนซ์พังยับแล้วหนี      

จากที่น าเสนอเหตุการณ์ กระบะฉุนโดนบีบแตรใสขั่บรถไล่ชนก่อนทุบรถเบนซ์พังยับทัง้คัน ไปเมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นภาพความเสียหายของรถเบนซ์ในลักษณะที่ถูกทุบจนได้รับ
ความเสียหายรอบคัน ซึ่งสาเหตุเกิดจากหนุ่มขับกระบะไม่พอใจที่ถูกบีบแตรใส่ก่อนลงจากรถและทุบ
รถเบนซ์จนพังเสียหายนั้น” (Sanook, 23 ก.ย.62) 
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“ปคม.ตามรวบครูหื่นขยี้กามนักเรียน ซ้ าล่อลวงให้เพื่อนในกลุ่มออนไลน์อีก 4 คน         
ร่วมละเมิดด้วย มีทั้งพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ช่ือดัง นักธุรกิจในบริษัทข้ามชาติเกี่ยวกับสายการบิน 
และเซียนพระช่ือดัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (19 ก.ย.) ต ารวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ร่วมกันจับ นายส าพันธ์ุ หรือ เก่ง อายุ 40 ปี และนายอภิลักษณ์ หรือ ต้น อายุ 31 ปี ซึ่งทั้ง 2      
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ฐานความผิดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี การจับกุมในครั้งนี้ 
สบืเนื่องจาก เมื่อต้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ต ารวจได้สืบสวนได้รับการร้องเรยีนจากผูป้กครอง
ของนักเรียนช้ัน ม.2 โรงเรียนช่ือดังแห่งหนึ่ง ย่านงามวงศ์วาน จึงได้จัดทีมลงพื้นที่สืบสวน           
และรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับ จนกระทั่งวันที่ 18 ก.ย.62 ต ารวจติดตามจับกุม
ผู้ต้องหาได”้ (Sanook, 20 ก.ย.62) 

 
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไป เช่น การแข่ง

รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ เป็นต้น 
 
“เผยคลิปเด็กแว้น ยึดถนนสุขุมวิทแข่งรถ กลางวันแสกๆ สาเหตุรถติดคลองด่าน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก

รายหนึ่ง โพสตค์ลิปที่บันทึกเหตุการณ์ขณะวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง น าจักรยานยนต์มาจอดขวางทางบนถนน
สุขุมวิท ช่วงคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อวานนี้ (31 ต.ค.) เพื่อประชันความเร็วและ
ความแรงของจักรยานยนต์ โดยไม่สนใจว่าท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเดือดร้อนเพียงใด ผู้โพสต์รายนี้
เขียนค าบรรยาย ระบุว่า การแข่งรถของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว เกิดข้ึนในช่วงที่หลายคนก าลังเดินทาง
กลับบ้านหลังเลิกงาน” (Sanook, 1 พ.ย.62) 

 
“นางสุกัญญา นราชัย แม่ของด.ช.ปรเมษฐ์ อายุ14 ปีที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เมื่อปี 2560  

จากการปิดล้อมจับกุมกลุ่มวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ ย่านสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก 
น าหลักฐานเป็นหนังสือค าร้องทุกข์ที่เคยร้องตามหน่วยงานต่าง ๆ / ภาพถ่ายวันที่ ด.ช.ปรเมษฐ์ 
ประสบอุบัติเหตุและภาพถ่ายของนายสมภพ วัย 18 ปี ที่รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุดังกล่าว ก่อนจะ
เสียชีวิตเมื่อปี 2561  มาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้
ติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว เช่ือว่าท าเกินกว่าเหตุ” (Sanook, 26 ก.ย.62) 

 
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในสถาบันการศึกษา เช่น การลงโทษเด็กนักเรียน

เกินกว่าเหตุ การทุจริตอาหารกลางวันเด็ก การรับน้องโหด การยกพวกบุกโรงเรียน เป็นต้น 
 
“จากกรณีเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ถูกครูประจ าช้ันท าโทษเพราะไม่ท าการบ้าน 

ด้วยการใช้ไม้ตีที่บริเวณก้นจ านวนหลายทีได้รับบาดเจ็บบวมช้ า จนทางครอบครัวต้องส่งโรงพยาบาล 
พร้อมกับแจ้งความด าเนินคดีกับครูประจ าช้ัน เวลา 16.00 น. ครูแนน เดินทางมาพบคณะกรรมการ
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สืบข้อเท็จจริง เพื่อช้ีแจงสาเหตุการลงโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุ ที่ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  พร้อมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ าตา ยอมรับว่าลงมือ
ท าโทษเด็กจริง ขอกราบขอโทษผู้ปกครอง ขอโทษน้อง ขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ตนรู้สึกผดิ
มากพร้อมดูแลเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนหลงัจากนี้ไปก็จะไม่จับไม้อีกเลยตลอดชีวิต” (Sanook, 5 
ก.ย.62) 

 
“เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท  ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการรับน้องของ

สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง พร้อมภาพเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก าลังท ากิจกรรมกันอยู่ในบ่อปูนซีเมนต์      
ที่มีน้ าสีขุ่นเต็มบ่อ โดยเด็กในภาพแต่ละคนจะมีป้ายช่ือห้อยคออยู่ 

โดยข้อความระบุว่า ถึงเทศกาลรับน้องจะผ่านไปแล้ว แต่ทางเพจก็ยังได้รับแจ้งเข้ามาใน
ประเด็นการรับน้องที่อันตรายอยู่อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในน้ันคือ การรับน้องด้วยการพาผู้เข้าร่วมเดินลง
บ่อน้ าของมหาวิทยาลัย ที่มีรายงานว่าเหม็นเน่า สกปรก และไม่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานจนท า
ให้มีผู้เข้าร่วมบางคน ติดเช้ือที่ผิวหนัง แต่ทางผู้จัดก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด  พร้อมตั้ง
ค าถามด้วยว่า พอหรือยังกับการรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์แบบนี้? การรับน้องที่ดีไม่ควรก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลใดทั้งสิ้น หากการรับน้องมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อใคร สิ่งนี้ไม่สมควร
เรียกว่าการรับน้อง แต่มันคือการพยายามที่จะฆ่าน้อง” (Sanook, 12 ก.ย. 62) 

 
“รุ่นพี่เเข้ามอบตัวต ารวจ หลังผิดฐานรับน้องสุดโหด ใช้ไฟรนตามร่างกาย มหาวิทยาลัยตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน หากเข้าข่ายท าผิดจริง มีโทษไล่ออกจากสถาบัน จากกรณีที่นักศึกษารุ่นพี่ช้ัน
ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท ากิจกรรมรับน้องช้ันปีที่ 1 จนเกิดการท าร้าย
ร่างกายได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข”์ (Sanook, 27 ส.ค. 62) 

 
“ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง บนถนนดินแดง กรุงเทพฯ พบมีผู้ปกครองกว่า 30 

คน เดินทางมายื่นหนังสือกับผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อร้องเรียนถึงเรื่องอาหาร และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในโรงเรียน ผู้ปกครอง เปิดเผยว่า ปกติแล้ว เด็กจะได้ทานอาหารทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันที่
โรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนจะมีการแจกคูปองให้ซื้ออาหาร มื้อละ 30 บาท แต่ต่อมาทาง
โรงเรียนได้มีการยกเลิกอาหารเช้าของเด็กๆ รวมไปถึงยกเลิกการแจกคูปอง เหลือเพียง อาหาร
กลางวัน และจากการตรวจสอบอาหารพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะ เพราะบางวันทางโรงเรียนท าอาหารเจ
ที่มีแต่ผัก โดยอ้างว่าเป็นวันพระ จึงท าให้ผู้ปกครองต้องรวมตัวกันมาร้องเรียนในวันน้ี ทั้งนี้ ยังมีครูช้ัน
ผู้น้อยของโรงเรียนดังกล่าวออกมาเปิดเผยว่า ตนเองถูกบีบบังคับเรื่องการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งยังถูก
ข่มขู่จาก ผอ.โรงเรียน ให้เบิกจ่ายงบประมาณแบบผิดข้ันตอน วันนี้จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้อ านวยการ” (INNnews, 30 ส.ค. 62) 
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“กรณีเหตุทะเลาะวิวาท ภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง ถ.เอกชัย ซึ่งที่โรงเรียน
จัดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ขณะเดียวกันนอกรั้วที่อยู่ติดกันที่วัดสิงห์ มีจัดงานบวชและมีเสียงแห่
นาคเสียงดัง ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือให้ลดเสียงเนื่องจากมีนักเรียนก าลังสอบ จากนั้นผ่านไป
ประมาณครึ่งช่ัวโมง มีกลุ่มชายฉกรรจ์บุกเข้าภายในโรงเรียน ท าร้ายร่างกายผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
นักเรียน และท าลายข้าวของพังเสียหาย คาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนที่มาจากงานบวชเพราะไม่พอใจที่
โดนสั่งให้งดใช้เสียง อ้างว่าหาคณะเครื่องเสียงมาเสียเงินถึง 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าว
กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างรุมประณามทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมป่าเถ่ือน” (Sanook, 26 ก.พ. 62) 

 
ความขัดแย้งในการประกอบอาชีพ เช่น ความขัดแย้งระหว่างคนขับวินมอเตอร์ไซค์กับแกร็บ 

เป็นต้น  
 
“ผู้ใช้เฟซบุ๊กช่ือ ธนาภัทร บุญแสง โพสตค์ลิปวันน้ี (15 มี.ค.) เป็นคลิปที่บันทึกวินาทีที่คนขับ

จักรยานยนต์รับจ้าง 2 คน จับชายคนหนึ่งที่สวมชุดสีด าและหมวกกันน็อก นอนลงกับพื้น             
ซึ่งผู้โพสต์ระบุว่า ชายคนดังกล่าว เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับส่งลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน Grab 
(แกร็บ) และเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนบริเวณย่านสาทร กรุงเทพมหานคร  ผู้โพสต์เขียนค าบรรยาย
ว่า       "วินมอไซค์แถวสาทร ท านักเลงรุมแกร็ป" คลิปนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต     
อย่างมาก เพราะหลังจากโพสต์คลิปเพียง 10 ช่ัวโมง มีผู้ชมแล้วกว่า 270,000 คน ซึ่งชาวเน็ต      
ส่วนใหญ่วิจารณ์การกระท าของคนขับจักรยานยนต์รับจ้างว่าท าเกินกว่าเหตุ” (Sanook, 15 มี.ค. 62) 

 
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งด้านความเช่ือทางศาสนา เช่น การประพฤติผิดของพระสงฆ์  

หรือกรณีภาพวาดพระพุทธรูปอุลแมน เป็นต้น 
 
“ร้อนฉ่าสะท้านวงการสงฆ์ เมื่อพระประมิตร อายุ 54 ปี เจ้าอาวาสวัดจอมศรี อ.เมือง

เพชรบูรณ์ ถูกเปิดโปงว่าพุ่งตัวกอดและลวนลามพนักงานขายหนุ่มในร้านค้าแห่งหนึ่ง ท าให้ชาวบ้าน
มองว่าไม่เหมาะสมและรวมตัวขับไล่ ทั้งยังเปิดเผยอีกว่า ไม่เคยปฏิบัติกิจสงฆ์ ไม่ออกบิณฑบาต ทั้งยัง
สั่งอาหารมาฉันท์ในกุฏิ ไม่ใช่แค่นั้น ยังมีการรายงานอีกว่า กุฏิของเจ้าอาวาส กลายเป็นแหล่งมั่วสุม
ของบรรดาวัยรุ่นอีกด้วย” (Sanook, 30 ก.ย. 62) 

 
“เรียกว่ายังเดือดต่อเนื่อง ส าหรับกรณี "ภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน" และส่อเค้าวุ่นกัน

ไม่เลิก เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันสองฝ่าย โดยกลุ่มพลังชาวพุทธพลังแผ่นดินลุยฟ้องดะเรียงตัว
ทุกคนที่มาเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ขณะที่อีกมุมหนึ่งมีการน าภาพไปประมูลน าเงิน
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มอบให้เด็กที่วาด 10% และที่เหลือ 90% บริจาคให้โรงพยาบาลด่านขุนทด เพื่อน าไปซื้อเครื่องมือ
แพทย”์  (Sanook, 14 ก.ย. 62) 

  
3) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ  

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา     
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
พบกรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจ านวน 206 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.3 กรณีความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 ThaiQuote 28 ธ.ค. 62 ก านัน -ผู้ ใหญ่บ้ าน  จี้ รั ฐบาล ข้ึน ค่าตอบแทนเต็ม เพดาน         
หลังทวงถามนาน 4 เดือน 

2 INNnews 27 ธ.ค. 62 ศาลสั่งยึดทรัพย์ 467 ล้าน ของ "ป๋าต๊ิก-เสี่ยก าพล" เครือข่ายอ่าง
วิคตอเรีย เป็นของแผ่นดิน 

3 INNnews 24 ธ.ค. 62 จับแล้ว! โจรชิงทอง 40 เส้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท รับเป็นหนี้
พนันฟุตบอล 

4 Sanook 24 ธ.ค. 62 เจ้าของเพลินวาน ช้ีแจงแล้ว เตรียมปิดกิจการ 31 ม.ค. 63    
เซ่นพิษเศรษฐกิจ-ขาดทุน 

5 Sanook 22 ธ.ค. 62 ลูกค้าแห่มาหน้าห้างทอง "เสี่ย 500 ล้าน" ผวาทองที่จ าน าไว้จะ
ถูกยึดทรัพย์ไปด้วย 

6 INNnews 21 ธ.ค. 62 คุม เ ข้มลักลอบน า เ ข้ากระเทียมจากประเทศเพื่ อนบ้าน          
กันผู้ประกอบการโกงราคา 

7 Sanook 19 ธ.ค. 62  ไม่ถูกกฎหมายไม่ได้แล้ว เครือข่ายแท็กซี่เชียร์แกร็บ ช่วยเพิ่ม
รายได-้ยกระดับบริการ 

8 Sanook 14 ธ.ค. 62  รวบยกแก๊ง 4 หนุ่มอุ้มโป๊กเกอร์ Forex 3D อ้างลงทุนสูญ 5 แสน 
เลยพาตัวไปคุย 

9 Voicetv 12 ธ.ค. 62 รัฐบาลตอบชัดเจน ยังไม่เก็บภาษี "รถเก่า 10 ปี" ย้ าเป็นแค่
แนวคิด 

10 Sanook 10 ธ.ค. 62 เคลียร์ชัด...กรณีอู่ตะเภา เลือกที่รัก มักที่ชัง แล้วประเทศชาติ    
ได้ประโยชน์อะไร? 

11 INNnews 8 ธ.ค. 62 6 เดือนนายกฯ ประยุทธ์ ชาวบ้านมองบริหารแย่ เศรษฐกิจตกต่ า 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

12 Sanook 8 ธ.ค. 62 แม่ค้าเผยกลโกงมิจฉาชีพ หลอกเด็กสั่งข้าวมันไก่ สุดท้ายเสีย   
ทั้งข้าวทั้งเงิน 

13 INNnews 7 ธ.ค. 62 หลอกจะจ่ าย เ งิ น คืนแต่ ไม่ ได้  เ หยื่ อแชร์  "บ้ านแอนนี่ "           
แจ้งความถูกโกงสูญ 10 ล้าน 

14 Sanook 7 ธ.ค. 62 กทม.ปัดข่าวคืนพื้นที่หาบเร่แผงลอย เล็งจัด Street Food 
15 Voicetv 7 ธ.ค. 62 "พิชัย" ซัด รบ.ล้มเหลว ตอนหาเสียงบอกค่าแรง 400-420 บาท 

สุดท้ายข้ึนแค่ 5-6 บาท 

16 Sanook 2 ธ.ค. 62 สิ้นท่า "ยุ่น บางแค" ต ารวจจับพร้อมเมีย แค้นบุกแทงทวงหนี้    
ผัวเก่าเลือดนอง 

17 Sanook 2 ธ.ค. 62 หนุ่มรับเหมาเครียดจัด ส่งข้อความถึงพ่อแม่ หายไป 3 วัน     
เป็นศพรมควันคาบ้าน 

18 INNnews 1 ธ.ค. 62 รวบแก๊งเงินกู้โหด อุ้มโจ๋วัย 16 ปี ไปซ้อมน่วมทั้งตัว ก่อนปล่อย
เดินกลับบ้านเอง 20 กม. 

19 Voicetv 1 ธ.ค. 62 "ธนาธร" ช าแหละงบกลาโหม เผยมีเงินนอกงบประมาณ 19,000 
ล้าน ไม่มีใครตรวจสอบได้ 

20 INNnews 1 ธ.ค. 62 “สมคิด” เหนื่อย! โซเชียลโจมตีประเด็นเศรษฐกิจ บั่นทอนการ
ท างานรัฐบาล 

21 AFP 30 พ.ย. 62 ลือข้ึนค่าแรง 2 บาท! ภาคแรงงานช้ีไม่เหมาะสม เพราะไม่
สอดคล้องกับค่าครองชีพ 

22 Voicetv 29 พ.ย. 62 “ธนาธร” ชงลดงบซื้ออาวุธ 40% กองทัพบกโต้ แม้ไม่มีสงคราม
ก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

23 Sanook 29 พ.ย. 62 เปิดปมสังหารครูสองผัวเมียดับสยองคาบ้าน คนร้ายฆ่าชิงรถ     
ดูคาติ 6.5 แสน 

24 Sanook 27 พ.ย. 62 แชร์กระหึ่ม ตามล่าโจรขโมยวัวตายายราชบุรี กลายเป็นหนี้ทั้งที่
ไม่ได้ก่อ 

25 Sanook 25 พ.ย. 62 ต ารวจโชว์รวบยกแก๊ง ท าเนียนหอบเงินดอลลาร์ปลอม หวังแลก
เงินเป็นล้าน 

26 Voicetv 24 พ.ย. 62 "มนัญญา" ช้ี งบเยียวยาเกษตรกรหลังแบน 3 สารเคมี สูงผิดปกติ 
พุ่งไปเกือบ 4 หมื่นล้าน 

27 ThaiQuote 24 พ.ย. 62 เกษตรกรเตรียมแต่งด าประท้วง กรณีแบน 3 สารพิษ ท าต้นทุน
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

การผลิตสูงข้ึน 
28 Sanook 22 พ.ย. 62 ธนาคารแห่งประเทศไทย ยอมรับเศรษฐกิจโตต่ ากว่าคาด ส่งออก

หด จ้างงานลด 
29 Sanook 22 พ.ย. 62 หนุ่มทวงหนี้โหด บุกชกหน้าแม่บ้านกลางโรงพยาบาล แค่จ่ายเงิน

ขาดไป 500 
30 Sanook 20 พ.ย. 62 เศรษฐกิจท าพิษ หนุ่มหิ้วระเบิดปลอมบุกปล้นแบงก์ อ้างดูวิธีจาก

คลิปแชร์ 
31 Sanook 19 พ.ย. 62 "มิค บรมวุฒิ" เปิดใจผมไปท าอะไรให้? ถูกมิจฉาชีพหลอกสั่ง

อาหารเสียหายนับแสน 
32 Sanook 17 พ.ย. 62  แชทเตือนถูกโพสต์ประจาน-ฝากกดโหวต ที่แท้หลอกแฮ็กข้อมูล 

เจอคนรู้ทันด่าจนเงิบ 
33 INNnews 17 พ.ย. 62 ชิมช้อปใช้ก็ไม่ช่วย ธุรกิจรถเช่าทรุดหนักในรอบ 5 ปี 
34 INNnews 17 พ.ย. 62 ประชาชนวอนรัฐแก้เศรษฐกิจ หลังพบปัญหาค่าครองชีพสูง -   

คนตกงาน 
35 Sanook 14 พ.ย. 62 แม่บ้านโรงงานเครียดจัด ฆ่าตัวตาย ติดหนี้เงินกู้สู้ไม่ไหว ส่งดอก-

เงินต้นไม่เคยลด 
36 INNnews 15 พ.ย. 62 ธุรกิจเช่ารถบัสโอด รายได้ทรุดต่อเนื่อง 6 เดือนแล้ว เหตุโรงงาน

แห่ปิดตัว วอนทุกฝ่ายเห็นใจ 
37 Sanook 11 พ.ย. 62 หนุ่มไฟแนนซ์เล่านาทีถูกแทงเหมือนหมา เจ้าของรถอ้างสนิท 

ผกก. ลั่น "ต ารวจต้องกราบกู" 
38 Sanook 11 พ.ย. 62 สาวใหญ่ผูกคอลาโลก เครียดเสียพนันหมดตัว -ติดหนี้บ่อน    

หมาเฝ้าศพจนนาทีสุดท้าย 
39 Sanook 11 พ.ย. 62 สน.พญาไท เตรียมออกหมายเรียก "นัน" แก๊งล่อซื้อสินค้าลิขสิทธ์ิ 

หลังสาวลาวเข้าแจ้งความ 
40 Sanook 10 พ.ย. 62 แม่ค้าออนไลน์ใจสู้งัดข้อแก๊งลิขสิทธ์ิ หลังถูกล่อซื้อ "เป็ดเหลือง" 

ขู่เรียกเงิน 2.5 หมื่น 
41 ThaiQuote 9 พ.ย. 62 ลอยแพคนงานกว่า 230 คน บริษัทผลิตเสื้อดังระดับโลก       

เลิกกิจการ-ค้างค่าแรง 
42 Sanook 8 พ.ย. 62 หนุ่มเวรเปลสารภาพหมดเปลือก ขัดสนเงินใช้หนี้ ปล้นแบงก์ห้าง

ย่านราชพฤกษ์ 
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ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

43 Sanook 7 พ.ย. 62  "คมนาคม" อนุมัติ แท็กซี่สนามบินเก็บค่าขนกระเป๋า 2 ใบแรกฟรี 
ใบต่อไป 20 บาท 

44 Voicetv 7 พ.ย. 62 ดีเอสไอบุกปิดต านานซ้ า เว็บ movie2free ดูหนังออนไลน์    
รวบแอดมินยังหนุ่ม 

45 Sanook 7 พ.ย. 62 น้องชายสายโหด แค้นพี่ชายมาทวงหนี้ ลวงข้ึนรถ-ชักปืนยิง
กระสุนเจาะคอ 

46 Sanook 6 พ.ย. 62 "แม่มิ้ ง "  ท้ าวแชร์บ้ านน้องปริม  โร่พาตัวเอง เ ข้ามอบตั ว         
หว่ันลูกหนี้ตามเช็กบิล 

47 ผู้จัดการ
ออนไลน ์

5 พ.ย. 62 ครึ่งปีไม่คืบ! คดีอดีตรองผู้จัดการยักยอกเงินสมาคมนักข่าว     
ไปเล่นแชร์ ยังเงียบ 

48 Sanook 3 พ.ย. 62 คุมตัว "แม่มณี" เจ้าแม่แชร์ลูกโซ่ถึงอุดรฯ เหยื่อแจ้งความยอด
ทะลุ 128 ล้าน 

49 Sanook 2 พ.ย. 62  โผล่ฉาวอีกวง "ออมเงินบ้านบัว" แชร์ล่มท า 15 ล้านปลิว        
อึ้งท้าวแชร์อายุแค่ 15 

50 Sanook 1 พ.ย. 62 เหยื่อแชร์แม่มณี เริ่มทยอยแจ้งความเอาผดิ "มะนาว" แม่ข่ายสาว
คนฉาว 

51 Sanook 31 ต.ค. 62  ภาคประชาสังคมไทย เรียกร้องภาครัฐเร่งแก้ปัญหาสิทธิแรงงาน 
หลังสหรัฐตัดสิทธิ GSP 

52 ThaiQuote 29 ต.ค. 62 รวบแล้ว! มือป่วน “ชิมช้อปใช้” เป็นวัยรุ่นอายุแค่ 19 ปี        
แต่เก่งด้านไอที 

53 AFP 27 ต.ค. 62 ภาคประมงโต้เดือด สหรัฐตัด GSP ไทย ช้ีแรงงานตกเป็นแพะ 
54 Sanook 27 ต.ค. 62 โซเชียลส่ายหัว แก๊งวินสุดเถ่ือนรุมหนุ่มข่ีสองล้อ ปะทะใต้สถานี

ทองหล่อ 
55 INNnews 27 ต.ค. 62 ม็อบเกษตรกรบุกกรุง เรียกร้องรัฐช่วยเหลือ 1.8 หมื่นล้าน 
56 INNnews 27 ต.ค. 62  รัฐบาลยืนยัน ปมสหรัฐฯ ตัด "จีเอสพี" ไม่เกี่ยวกับการแบน       

3 สารพิษ 
57 Sanook 27 ต.ค. 62  "ขอข้ึนค่าโดยสาร" คมนาคมรอผลศึกษาก่อนคุยแท็กซี่ 
58 Sanook 26 ต.ค. 62 "นายดาบลพบุรี" โดนเด้งให้ออกจากราชการ ปมขโมยปืนคลัง

ขาย 49 กระบอก 
59 Sanook 22 ต.ค. 62 ป.ป.ช. ฟันฉับ! แก๊งนายก อบต. มหาสารคาม 109 คน รีดไถ-
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แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

ขายฝัน ผู้สมัครสอบท้องถ่ิน 
60 INNnews 21 ต.ค. 62 "สันธนะ" ปูดเรื่องร้อง ปปง. สอบห้างใหญ่แอบหลบเลี่ยงเสียภาษี 
61 Sanook 21 ต.ค. 62  หนุ่มบุกมาทวงเงิน แต่ลูกหนี้กลับไล่ท าร้าย แค้นจัดจ าใจชักปืน

ยิงดับ 
62 Sanook 19 ต.ค. 62  ร้านค้าจุดชมวิวเขาค้อ ดื้อตั้งร้านขายของกีดขวางพื้นผิวจราจร 

เย้ย จนท. 
63 INNnews 18 ต.ค. 62  ศาลสั่งจ าคุก 6 เดือน "เสี่ยท็อป" ลวงโลกเช็คเด้ง 1 ล้านบาท   

คคีถึงที่สุดแล้ว 
64 Sanook 16 ต.ค. 62  หนีคดี 10 ปีก็ไม่รอด ตามจับหนุ่มแบงก์ โกงชาวไร่ชาวนา 

เสียหายกว่า 5 ล้านบาท 
65 INNnews 12 ต.ค. 62 ผู้ค้ามอง "ชิมช้อปใช้" คนจนเข้าถึงยาก เพราะข้ันตอนลงทะเบยีน

ซับซ้อน 
66 อีจัน 11 ต.ค. 62 ดาริน พริตตี้ ถูกหลอกแต่งงาน ร้อง ปอท. เอาผิดเสี่ยท็อป     

เผยเหตุผลแจ้งความช้า 
67 เรื่องเล่าเช้าน้ี 10 ต.ค. 62 อดีตหนุ่มไฟแนนซ์ สวมรอยรูดบัตรลูกค้ากว่า 20 ใบ เลือกท ากับ

คนใกล้ตัว 
68 Sanook 7 ต.ค. 62 โซเชียลเปิดประเด็นถก "ไก่ย่างวิเชียรบุรี" ราคาเกินเอื้อมข้ึนทุก

วัน  
69 Sanook 7 ต.ค. 62 วงจรปิดจับนาที  "แก๊งสี่กุมาร" โจรเด็กซ่อนตัวรอห้างปิด       

โผล่ปล้นกลางดึก 
70 INNnews 6 ต.ค. 62  ประชาชนมอง ผลงานรัฐบาลลุงตู่ 1 และ 2 เศรษฐกิจแย่

เหมือนเดิม 
71 INNnews 5 ต.ค. 62 นักวิชาการช้ี "ชิมช้อปใช้" กระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยกว่าการ    

"ลดดอกเบี้ย" 
72 INNnews 4 ต.ค. 62  หนี้พนัน-ซึมเศร้า-ภรรยา 2 คน ปมเหตุหนุ่มวัย 22 ยิงตัวเองดับ

คารถ 
73 Sanook 30 ก.ย. 62 กรุงไทยยืนยันระบบ "ชิมช้อปใช้" ไม่ได้ล่ม ช้ีห้างดังบริหารจัดการ

ไม่ดีเอง  
74 ThaiQuote 22 ก.ย. 62 “หม่อมเต่า” สั่งดูแลด่วน! กลุ่มพนักงานกอดคอร้องไห้ หลังถูก

เลิกจ้าง 
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75 INNnews 22 ก.ย. 62 นิด้ า โพล ช้ี ปชช.ขอนายกฯ ดูปัญหาเศรษฐกิจ -ติงค าพูด 
"เรียกร้องจนเคยชิน" 

76 Sanook 19 ก.ย. 62 เจ้าหนี้น้ าตาตกใน งงงวยทวงหนี้ลูกค้า แต่กลับโดนแจ้งความ    
ดูหมิ่น 

77 Sanook 18 ก.ย. 62  คดีพลิก! สาวถูกกระชากกระเป๋าใส่เงินบริษัท 1.5 แสน ที่แท้ให้พี่
ปลอมเป็นโจร 

78 Sanook 14 ก.ย. 62 ต ารวจบุกจับ "หลานดารารุ่นใหญ่" ตั้งแก๊งปล้นทุบรถ ประวัติ  
โชกโชนไม่หลาบจ า 

79 INNnews 10 ก.ย. 62 กระสุนช้ านองเลือด เสี่ยติดต้ังแก๊สยิงเมียรัก ก่อนลั่นไกฆ่าตัวตาย
ตาม 

80 INNnews 9 ก.ย. 62 มือปล้นทองร้านดัง 4 ล้าน สารภาพหาเงินใช้หนี้ยา ต ารวจคุมตัว
ท าแผน 

81 INNnews 9 ก.ย. 62 "อุตตม" รมว.คลัง ยันเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่ตามโพล ช้ีรัฐบาล 
เพิ่งมาไม่นาน 

82 Sanook 7 ก.ย. 62 รวบหัวหน้าแก๊งปล้นรถบรรทุก ใช้ปืนจี้ มัดมือเท้า แล้วปล่อย
เหยื่อลงข้างทาง 

83 Sanook 5 ก.ย. 62 จิรัฏฐ์ ส.ส. ฉะเชิงเทรา จวกยับ EEC ลั่นคนรวยไม่รู้จักพอ   
เพราะประเทศน้ีเอื้อให้ทุกครั้ง 

84 Sanook 5 ก.ย. 62 แก๊งเงินกู้เหิมเกริม บุกท าร้าย-ชิงทรัพย์ลูกหนี้ถึงในโรงเรียน   
เจ็บใจเป็นหนี้เพราะค้ าประกัน 

85 Sanook 4 ก.ย. 62  นักธุรกิจหนุ่มจีนเมาข้ึนแท็กซี่ รู้สึกตัวอีกทีอยู่เอกมัย ถูกรูดทรัพย์
เกลี้ยง 3.6 ล้าน 

86 ThaiQuote 31 ส.ค. 62 ต้องไม่มีมาเฟีย “ธรรมนัส” ตรวจตลาด อ.ต.ก. ลั่น 1 คนต้องมี 
1 แผงเท่านั้น 

87 INNnews 31 ส.ค. 62 รวบแล้ว! จ่าทหารบุกธนาคารดังชิงเงินเกือบ 2 แสน กลางเมือง
จันทบุรี 

88 Sanook 31 ส.ค. 62 ปอท.จับมือดีปลอมเฟซบุ๊ กนามสกุล  ”พล.อ .ประยุท ธ์”      
หลอกขายนาฬิกา 

89 Sanook 27 ส.ค. 62 ไล่จับทันควัน โจรบุกเดี่ยวปล้นแบงก์ ว่ิงมาซื้อไอติมกินชิลๆ อ้าง
ติดหนี้พนัน 
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90 Sanook 26 ส.ค. 62 รวบแล้ว "เสือ ดุสิต" ยกพวกปล้นบ่อน เผย เจรจาคืนเงินไปแล้ว 
91 INNnews 24 ส.ค. 62 รมว.คลัง เล็งปรับเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ หลังพบชาวบ้านเอาไป

ซื้อเหล้าด่ืม 
92 INNnews 24 ส.ค. 62 พปชร.โวยคนไม่หวังดีบิดเบือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
93 Sanook 23 ส.ค. 62 เผยจดหมายโฟร์แมนวัย 42 รมควันฆ่าตัวตาย "หนี้เยอะ

เหลือเกิน" ฝากบอกรักลูก 
94 Sanook 21 ส.ค. 62 เพื่อนบ้านแทบช็อก ผัวเมียร้านของช า จับมือกันตายหนีปัญหา

รุมเร้า 
95 Sanook 21 ส.ค. 62 ลูกสาวนักดาราศาสตร์สุดช็อก บัญชีเงินหายเกือบล้าน ธนาคาร

ได้แต่อ้ าอึ้ง 
96 INNnews 18 ส.ค. 62 “ธนกร” อัดเพื่อไทยค้านลูกเดียว ลั่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

คนไทยได้ประโยชน์ 
97 ThaiQuote 17 ส.ค. 62 "หม่อมเต่า" สั่งรับมือ พนักงานแบงก์ตกงาน กรณีควบรวม 

"ทหารไทย-ธนชาต" 
98 Sanook 16 ส.ค. 62 10 ปีแห่งความทรมาน เปิดใจเหยื่อ "ซานติก้าผับ" คดีสิ้นสุดแล้ว 

แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสักบาท 
99 Sanook 11 ส.ค. 62 หนุ่มใหญ่ซดน้ ายาดับคาห้องน้ า ทิ้งข้อความตัดพ้อ คาดปม

ร้านอาหารขาดทุน 
100 INNnews 11 ส.ค. 62 "รู้สึกผิดและขอโทษ" ฝากขังลูกจ้างฆ่าแม่หวังมรดก-เงินประกัน 

10 ล้าน ตร.ค้านประกันตัว 
101 INNnews 11 ส.ค. 62 พนักงานหนุ่มหักหลัง แอบลักยักยอกเงินเจ้านาย สูญกว่าครึ่ง

ล้านบาท 
102 Sanook 10 ส.ค. 62 เพจดังแฉ "น้ าผึ้ง" สาวซิ่งกระบะชน "น้องการ์ตูน" อวดรวยชีวิต 

ดี๊ดี แต่ไม่เยียวยาสักบาท 
103 Sanook 6 ส.ค. 62 เปิดแถลงการณ์อดีตพนักงานช่อง 3 เรียกร้องความเป็นธรรม  

ปมเลิกจ้างฟ้าผ่า! 
104 Sanook 6 ส.ค. 62 เด็กปั๊มผงะ หนุ่มขับปิกอัพสั่งเติมน้ ามันเต็มถัง ยื่นบัตรจ่ายแล้ว

โกยแน่บ 
105 Sanook 5 ส.ค. 62 รองปลัดยุติธรรม เผยครอบครัว "แพรวา" หาเงินครบแล้ว   

เตรียมนัดผู้เสียหายจ่ายชดเชย 
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106 AFP 4 ส.ค. 62 ชาวบ้านร้องรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องเร่งด่วน 
107 Sanook 1 ส.ค. 62 นักธุรกิจอินเดียหมดสนุก ถูกแก๊งกะเทยปลดสร้อยมูลค่าครึ่งแสน 
108 Sanook 31 ก.ค. 62 ภรรยาวอนขอค่ารักษาแม่ 2 แสน หลังสามีถูกหวย 12 ล้าน 

สะบั้นรักหนีไปแต่งงานใหม่ 
109 Sanook 30 ก.ค. 62 "ธีร์ ภูมิธนะวัชร์" ยอมรับแล้ว ได้เงินบริจาค 8 ล้าน แต่ต้องโกหก

ว่า 5 หมื่น เพราะกลัวถูกอายัด 
110 AFP 28 ก.ค. 62 สภาลูกจ้างฯ มองเศรษฐกิจไทย "ยังไม่พร้อมข้ึนค่าแรง "       

ห่วงโรงงานแบกรับต้นทุนหนัก 
111 Sanook 27 ก.ค. 62  เพื่อนตัดเพื่อน! เด็กหนุ่มสารภาพพลั้งมือแทง แค้นไล่ชกทวงเงิน 

400 
112 Sanook 27 ก.ค. 62 สาวกุมขมับ! เซ็นส าเนาไปใช้สมัครบัตรสมาชิก กลายเป็นหนี้

เงินกู้ไม่รู้ตัว 
113 Sanook 26 ก.ค. 62 เปิดใจเจ้าของร้านข้าวมันไก่ชะอ า เหยื่ออีกรายโดน "ใบปอ     

ไม่ตรงปก" หลอกยืมเงิน 
114 INNnews 23 ก.ค. 62 เสี่ยนักธุรกิจยาง โร่ร้องกองปราบ โดนเจ้าหน้าที่รัฐ 29 คน     

บุกจับกุม 
115 Sanook 21 ก.ค. 62  สะพรึงทั้งจังหวัด "ท้าวแชร์อายุน้อย" หนีเงียบ ลอยแพลูกแชร์-

เชิดสิบล้าน 
116 AFP 20 ก.ค. 62 ชาวสวนยางเศร้า ถูกยึดรถ-ยึดบ้าน หลังราคาคายางตกต่ า 

เตรียมร้องรัฐบาลช่วย 
117 Sanook 12 ก.ค. 62 อบต.หนุ่มเล่านาที 5 ชายฉกรรจ์รุมสกัม-เจ็บระบม สงสัยท าแบบ

นี้ท าไม 
118 INNnews 11 ก.ค. 62 แม่สอดเอาจริง! เดินหน้าลุยจับ "แรงงานต่างด้าว" แย่งอาชีพคน

ไทย 
119 INNnews 10 ก.ค. 62 "ไฮโซท็อป" อายุน้อยร้อยล้าน โดนอ่วม สั่งฟ้องผิด พ.ร.บ.เช็ค   

2 ส านวน 
120 Sanook 10 ก.ค. 62 ต ารวจแถลงจับ 8 นักเลงคีย์บอร์ด แชร์ข่าวลือ "บิ๊กช้าง" บงการ 

ตีหัว "จ่านิว" 
121 INNnews 7 ก.ค. 62 เปิดโปงขบวนการ "ยาลดอ้วนมรณะ" คนส่งของรับเดือนละ      

3 แสน โรงงานมีเงินหมุน 34 ล้าน 
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122 INNnews 6 ก.ค. 62 สาวไทยสูญนับล้าน จับแก๊งโรแมนซ์สแกม อ้างตัวเป็นนายแพทย์
หลอกโอนเงิน 

123 Sanook 2 ก.ค. 62 สาวออฟฟิศยอมไม่ได้! นายจ้างไล่ออกจากงาน อ้างนั่งทางในแล้ว
เห็นว่าทุจริต 

124 Sanook 30 มิ.ย. 62 อดีตดาราสาวโร่แจ้งความ แก๊งจ าน าเก๋งดอดชิงเอารถเช่าคันหรู
ไปครอง 

125 อีจัน 19 มิ.ย. 62  ล้อมจับระทึก "เดี่ยว เมืองนนท์" หัวหน้าแก๊งทวงหนี้ คดีรอคิด
บัญชียาวเป็นหางว่าว 

126 Sanook 17 มิ.ย. 62 ตะครุบ 2 คนร้าย มือฆ่าเผาน่ังยางกลางสวนปาล์ม เจ้าหนี้สัง่ตาย
ปมค้างค่ายา 4 ล้าน 

127 INNnews 16 มิ.ย. 62 รวบพริตตี้สาวเบี้ยวแชร์เฉียด 200 ล้านบาท หลังหนีซุกย่าน
ปากน้ า 

128 Sanook 16 มิ.ย. 62 ลูกหนี้ กยศ. โอด! ดอกท่วมต้น วอนยกเลิกเบี้ยปรับไม่เป็นธรรม 
129 Sanook 14 มิ.ย. 62 ทลายรังใหญ่! บุกจับโรงงานผลิตอาหารเสริม -ยากันยุงเถ่ือน 

มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท 
130 Sanook 13 มิ.ย. 62  บุกตรวจค้น 12 จุด ยึดสินค้าเสริมความงามผิดกฎหมาย    

มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท 
131 INNnews 7 มิ.ย. 62 ปกครองร่วม ตชด.ยึดรถขนแรงงานเมียนมาลักลอบเข้าไทย 
132 Sanook 6 มิ.ย. 62 สาวแม่ลูกดก ข่ีรถหิ้วทารกแรกเกิดทิ้งกองขยะ อ้างมีแล้ว 4 คน

เลี้ยงอีกไม่ไหว 
133 INNnews 4 มิ.ย. 62 แก๊งโกงแชร์ 600 ล้านโดนรวบ! ต ารวจน า 29 ผู้ต้องหา         

ส่งอัยการคดีเศรษฐกิจฟัน 
134 Sanook 4 มิ.ย. 62  คดีหวย 30 ล้ าน:  ยกฟ้อ งลุ ง จรูญ ครูปรี ชามีหนาว !              

หลังค าพิพากษาช้ีไม่ได้ซื้อหวยแต่แรก 
135 Sanook 30 พ.ค. 62 พ่อค้าทวงหนี้เจอชักปืนยิง โชคช่วยกระสุนไม่ออก เช่ือบารมี  

ของขลังห้อยคอ 
136 INNnews 25 พ.ค. 62 จับ 2 วัยรุ่นแสบ หลอกเหยื่อขอซื้อดาวน์รถ แล้วเชิดหนี 
137 ไทยโพสต ์ 20 พ.ค. 62 สาวร้องกองปราบ "อดีตสามี" หายตัวไปร่วมเดือน คาดถูกอุ้ม  

ทวงหนี้พนันบอล 
138 Sanook 19 พ.ค. 62 จับสาวแสบ ตระเวนท่องเที่ยว "ล้วงกระเป๋า" ก่อเหตุมาแล้ว
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หลายครั้ง 
139 Sanook 17 พ.ค. 62 จากผู้รับเหมากลายเป็นโจร ทลายแก๊งลักตัดสายไฟ สายเคเบิล 
140 Sanook 17 พ.ค. 62 หน้าจ๋อย รวบแก๊งตีนแมวตระเวนงัดตู้เซฟตามบ้านพักในเมือง

พัทยา 
141 Sanook 13 พ.ค. 62  เตือนภัย หนุ่มพ่อค้าปลาถูกแฮกไลน์ หลอกให้โอนเงิน สูญนับ

แสนบาท 
142 INNnews 12 พ.ค. 62  จับต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยค้าขาย ด าเนินคดีแล้วเกือบ      

400 ราย 
143 Sanook 12 พ.ค. 62  อดีตผู้ใหญ่บ้านเครียดจัด ชีวิตหลังเกษียณไม่เป็นสุข ขอลาตาย

คาบ้าน 
144 AFP 12 พ.ค. 62 ตัวแทนชาวนาช้ี ธ.ก.ส.ปล่อยเงินกู้เกษตรกรซื้อ "โดรนเพื่อ

การเกษตร" เอื้อกลุ่มนายทุน 
145 INNnews 11 พ.ค. 62 ปิดต านาน "แชร์บ้านพี่ธอร์พัทยา" รวบแก๊งโกงแชร์กว่า 20 ล้าน

บาท 
146 Innnew 11 พ.ค. 62 ตามจับผัว-เมีย หนีคดี 8 ปี หลังแทงเจ้าหนี้เสียชีวิต เพราะถูก

ทวงเงิน 300 บาท 
147 Sanook 10 พ.ค. 62 นักธุรกิจจีนสุดทน! จ่อฟ้องอธิบดี อ. เบี้ยวหนี้ 34 ล้าน หลังยืมให้

ญาติลงทุนผับย่านทองหล่อ 
148 Sanook 6 พ.ค. 62 คนขับแกร็บคาร์ไหวพริบดี ถูกปล้น-แทงปางตาย แต่หลอกให้โจร

พาส่งโรงพยาบาล 
149 Sanook 28 เม.ย. 62 ต ารวจรวบแก๊งเงินกู้ ต้นเหตุพ่อเครียด-ฆ่ายกครัว พบใช้ระบบ

ทวงหนี้ "ดอกลอย" 
150 Sanook 26 เม.ย. 62 ต ารวจไทยตะลึง! สกัดจับกระบะซิ่งหนี -ขนแรงงานเมียนมา    

32 คนอัดเป็นปลากระป๋อง 
151 Sanook 26 เม.ย. 62 ญาติร่ าไห้รับ 3 ศพเหยื่อฆ่ายกครัว เช่ือพ่อเครียดปมหนี้ 2 หมื่น 

ดอกเบี้ยวันละพัน 
152 Sanook 26 เม.ย. 62 จับแล้ว! กะเทยจนตรอก-จี้ชิงทรัพย์เหยื่อใน “ตลาดแสวงหา” 

สารภาพหาเงินใช้หนี้ยา 
153 Sanook 25 เม.ย. 62 รวบแล้ว! 3 โจรตัวฉกาจลัก จยย.ทั่วนนท์-ปทุมฯ 100 คัน-     

ก่อเหตุคันละไม่ถึง 10 วินาที 
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154 Sanook 24 เม.ย. 62 กองปราบฯ รวบแก๊งอดีตต ารวจ ตระเวนหลอกขอซื้อเพชร 
เสียหายกว่า 7 ล้าน 

155 Sanook 23 เม.ย. 62 ท้าทายต ารวจ -โจรเมืองสองพระนอนเหิม เกริมหนัก -ลัก      
“วาล์วน้ า” หายแล้วหลายจุด 

156 Sanook 19 เม.ย. 62 แม่ค้าผวา ลูกค้าหน้ามึน สั่งอาหารกินเป็นพัน อิ่มแล้วโวย เผ่นไม่
จ่ายสักบาท 

157 Sanook 19 เม.ย. 62 เผาป่าล่ามือตัดสายโทรศัพท์ค่ายดัง-พบคนร้ายเหิมเกริมหนัก    
ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ 

158 Sanook 16 เม.ย. 62 สกัดจับหนุ่มเมียนมาข่ี จยย.ขนกระท่อมร้อยกิโลฯ เตรียมส่งขาย
ท่าเรือคลองวาฬ 

159 Sanook 13 เม.ย. 62  รองผู้ก ากับ  สน.ทองหล่อ แจ้งความปืนหายจากโรงพัก          
11 กระบอก สอบวินัยต ารวจผู้ดูแล 

160 Sanook 12 เม.ย. 62 รวบกะเทยแสบ-ดอดลักทรัพย์บ้านผู้สูงอายุ เตรียมขยายผลจับ
ยกแก๊ง 

161 Sanook 12 เม.ย. 62 สาวโรงงานน้ าตาร่วง-ถูกโจรลัก จยย.กล้องจับภาพช่วยกันยกรถ
หนีออกจากหอพัก 

162 Sanook 5 เม.ย. 62 ประณามโจรช่ัว! ดอดลัก จยย.หนุ่มวัย 22 ปี-ฝากถามผ่านสื่อ 
“ท าไมไม่รู้จักท ามาหากิน” 

163 INNnews 30 มี.ค. 62  จับแก๊งญี่ปุ่น ใช้ไทยตั้งฐาน หลอกทวงหนี้ เหยื่อสูญเงินกว่า    
25 ล้าน 

164 INNnews 30 มี.ค. 62 ชาวบ้านร้อง แรงงานต่างด้าว "แย่งอาชีพคนไทย" ตม.ชลบุรีตาม
รวบกว่า 30 ราย 

165 Sanook 26 มี.ค. 62  หนุ่มโรงงานลมแทบจับเข่าแทบทรุดเพิ่งถอย จยย.ป้ายแดงครบ
สัปดาห์-ถูกแก๊งโจรกรรมหายวับ 

166 INNnews 21 มี.ค. 62 “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์” โล่ง! คดีทุจริตจ้างเก็บขยะ ศาลอุทธรณ์ยืน    
ยกฟ้อง 

167 Sanook 20 มี.ค. 62 หนุ่มหอสารภาพปล้นเซเว่น ท าเพราะความหิว ทนกินข้าวเปล่า
มาหลายวัน 

168 Sanook 16 มี.ค. 62 บัณฑิตถือป้ายตามหา "อาจารย์อัสมา" โกงนักศึกษา 20 ล้าน 
หอบเงินหนีไปเมืองนอก 
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169 Sanook 13 มี.ค. 62 นศ.เทคนิควอนต ารวจจับให้ได้-โจรต่อสายตรงลัก จยย.คันโปรด
ถึงหน้าบ้านกลางวันแสกๆ 

170 Sanook 13 มี.ค. 62 ทหารสนธิก าลังหลายหน่วย-สกัดจับ 12 แรงงานเมียนมา     
เดินข้ามเขาหวังลอบท างานในไทย 

171 Sanook 12 มี.ค. 62 ตม.สระแก้ว สกัดจับกระบะป้ายแดงซุกแรงงานกัมพูชาในรถ -  
เผยได้ค่าจ้าง 4 พัน 

172 ไทยโพสต์
ออนไลน ์

11 มี.ค. 62 'คนเพชร' ค้านมอเตอร์เวย์ 'นครปฐม-ชะอ า' ช้ีท าลายดงตาลช้ันดี
ผืนใหญ่ 

173 INNnews 10 มี.ค. 62 จับหนุ่มแสบ อ้างช่ือนายต ารวจยศใหญ่ ตุ๋นเหยื่อลงทุนสูญนับ
ล้าน 

174 INNnews 10 มี.ค. 62 แรงงานบ่น รายได้ไม่พอใช้ หวังเลือกตั้งช่วยเศรษฐกิจดีข้ึน 
175 Sanook 9 มี.ค. 62 เหิมเกริมหนัก-มือดีแฮกเฟซบุ๊กต ารวจหลอกยืมเงินลูกชาย -    

เร่งลากคอยัดห้องขัง 
176 Sanook 7 มี.ค. 62 ว่ิงราวทรัพย์กลางวันแสกๆ 2 คนร้ายประกบ จยย.กระชาก  

กระเป๋าเหยื่อก่อนซิ่งฝ่าไฟแดงหนี 
177 Sanook 6 มี.ค. 62 เน็ตไอดอลสาว เหมากระยาสารทล็อตสุดท้าย หลังชาวบ้าน    

ถูกหลอกให้ผลิต 2,000 กก. 
178 Sanook 27 ก.พ. 62 หนุ่มใหญ่เครียดจัด-เจอทวงหนี้โหดสั่งเสียลูกให้เก็บศพไว้คืน

เดียว ก่อนย่องผูกคอตาย 
179 Sanook 21 ก.พ. 62 นักธุรกิจไลฟ์ปีนเสาโวยเงิน 8 ล้านโดนถอนไม่ถามสักค า 11 ปี

แล้วยังไม่คืบ 
180 Sanook 20 ก.พ. 62 แบงก์ปลอมโผล่ “เมืองราชบุรี” แม่ค้าถูกหลอกช่วงชุลมุน-    

เผยของปลอมกระดาษบางเฉียบ 
181 Sanook 20 ก.พ. 62 สิ้นใจมือยังก าไฟแช็ค! สาวทอมเครียดติดหนี้พนันบอล เผาถ่าน

รมควันตัวเองดับคารถ 
182 ส านักข่าวอิศรา 19 ก.พ. 62 รายงาน ก.คลังช้ีไทยติดสารพัดกับดักเศรษฐกิจ ปัจจัยท้าทายสูง-

จีดีพีปี’62 อาจไม่ถึง 4% 
183 Sanook 17 ก.พ. 62 เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด เพื่อนขอยืมช่ือใช้ซื้อรถ สุดท้ายมันไม่

จ่ายไฟแนนซ์สักงวด 
184 Sanook 8 ก.พ. 62  โจรสาวสุดแสบ -งัดบริ ษัทจัดหาแรงงาน ฉกเครื่องเพชร -       
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พระเครื่องสูญ 5 แสน 
185 Sanook 6 ก.พ. 62 ต ารวจไม่ต้อง! พ่อกับลูกช่วยกันล้อมจับโจร-ย่องลักเครื่องมือช่าง

ในโกดังเก็บของ 
186 Sanook 5 ก.พ. 62  “แบงก์ปลอม” โผล่อีก-พนง.ปั๊มฯ ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ       

ควักธนบัตรปลอมเติมน้ ามันก่อนหลบหนี 
187 Sanook 3 ก.พ. 62 ผู้ใหญ่บ้านชักปืนลูกซองยิงจ่อหัว เครียดเมียรักสร้างหนี้-ติดพนัน

ไฮโลกู่ไม่กลับ 
188 Sanook 30 ม.ค. 62 ผิดที่ไว้ใจ ลูกจ้างคนสนิทขโมยเครื่องเพชร 10 ล้าน เสียรู้อุตส่าห์

เลี้ยงมา 10 ป ี
189 Sanook 30 ม.ค. 62 “ตม.ระยอง” ลุยตลาดสด-รวบแม่ค้าต่างด้าวเปิดร้านขายของ

แย่งอาชีพคนไทย 
190 Sanook 30 ม.ค. 62 จับ-ปรับจริง! กรมการค้าภายในน าบุกจับเทรลเลอร์ขนกระเทียม

น าเข้าปลายทางส่ง “ตลาดไท” 
191 Sanook 28 ม.ค. 62  ต ารวจรวบ 2 โจ๋แสบกระชากกระเป๋าสาวขอนแก่น สารภาพ    

น าเงินไปเที่ยวหมดแล้ว 
192 Sanook 26 ม.ค. 62 พิษเศรษฐกิจ-กล้องจับภาพสาวให้บริการตัดแว่นในโรงเรียน   

ย่องฉกเงินครูหนีลอยนวล 
193 AmarinTV 24 ม.ค. 62 จ านนเพราะ "เสียงเมีย" โจรแทงคนแก่ชิงทรัพย์หนีซุกป่า      

เดินออกมาให้ต ารวจจับง่ายๆ 
194 Sanook 24 ม.ค. 62 สาวอึ้ง! รุ่นพี่ทักแชท "ทวงซองงานแต่ง" หลังไม่ได้ไปยินดี ลั่นเคย

ใส่ซอง 500 "อย่าเอาแต่ได้" 
195 Sanook 20 ม.ค. 62 แก๊งโจรสุดอุกอาจ-ย่องขโมยตัดเหลก็โกดังร้างซิ่งกระบะ-ยิงปืนใส่

ต ารวจเปิดทางหนี 
196 Sanook 18 ม.ค. 62 เบรกตัวโก่ง! สั่ง ขสมก.ชะลอข้ึนค่าโดยสารรถเมล์ออกไปก่อน 
197 Sanook 16 ม.ค. 62 สาวใหญ่สุดช้ า!  ถูกโจรแสบย่องขโมยเงินที่ เตรียมไว้ใช้หนี้     

คาดฝีมือคนใน 
198 AmarinTv 14 ม.ค. 62 ลูกเมียใจสลาย! หนุ่มใหญ่โดดตึกห้างดับ เขียนสั่งเสียว่าไร้ญาติ 

ทั้งที่รักครอบครัวมาก 
199 Sanook 10 ม.ค. 62 เตือนภัยโจรสาว-จ้องฉกของชาวบ้านแขวนแฮนด์ จยย.ตลาดใหม่

เมืองชลฯ 
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200 Sanook 10 ม.ค. 62 งงหนักมาก! สาวใหญ่ไม่เคยใช้โทรศัพท์ แต่ได้รับใบแจ้งหนี้กว่า
สองพันบาท 

201 Sanook 9 ม.ค. 62  หวิดสูญ 2 ล้าน! รวบทันควัน-แก๊งตุ๋นอดีตข้าราชการกรมชลฯ 
หลอกซื้อขายที่ดิน 

202 Sanook 9 ม.ค. 62 ตกใจเผยโฉม ชายใส่ผ้าปิดปาก-หมวกกันน็อค-คลุมผ้าห่ม ขโมย
กดเงินตู้เอทีเอ็ม 

203 Sanook 8 ม.ค. 62 ชาวบ้านผวาถูกทวงหนี้ หลังได้รับ "ใบแจ้งหนี้ค้างช าระค่าไฟฟ้า
ย้อนหลัง" กว่าหมื่นราย! 

204 Sanook 8 ม.ค. 62 เตือนภัยขาช้อป! อดีตดาราสาว แฉคลิปแก๊งโจรท าเนียนเลือก
เสื้อ ก่อนฉกทรัพย์กลางห้างดัง 

205 Sanook 8 ม.ค. 62 กองมโหฬาร-จับสินค้าเกษตร 82 คดีกว่าแสนกิโลกรัม -         
ยึดของกลาง “รถเบนซ์หรู” 

206 Sanook 5 ม.ค. 62  สาวร้านนวดเศร้า! ถูกโจรแสบกระชากสร้อยทองของขวัญปีใหม่ 
เจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยตามตัว 

 
กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนจากการดิ้นรน

เอาตัวรอดเพื่อปากท้องหรือการท ามาหากินเพื่อแสวงหารายได้มาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยลักษณะทั่วไปของ
ความขัดแย้งที่พบจะประกอบด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนกับกลุ่มนายทุน 
เจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนหรือภาคเอกชนกับรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนโยบายและการบริหารประเทศของ
รัฐบาล เป็นต้น 

ส าหรับความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองส่วนใหญ่เป็นการแย่งชิงทรัพย์สินเงินทอง 
เช่น พวกคดีลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ เป็นต้น   

 
“พล.ต.ท ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ยืนยันว่า ต ารวจสามารถจับกุมตวั

คนร้ายที่ก่อเหตุชิงทอง ร้านย่านห้างดังวังหิน ได้ทอง 40 เส้น หนักร่วม 100 บาท มูลค่าราว 2 ล้าน 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมาไว้ได้แล้ว อยู่ระหว่างควบคุมตัวจากภาคเหนือ เข้ากรุงเทพมหานคร 
คาดว่าผู้ต้องหาจะถูกคุมตัวไปสอบสวนที่ สน.โชคชัย ในช่วงเย็นวันนี้ก่อนน าตัวไปค้นตรวจบ้านญาติ
ในพื้นที่ภาคกลาง โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ลงมือก่อเหตุ เนื่องจากต้องการน าเงินไป
ใช้หนี้พนันฟุตบอลออนไลน์” (INNnews,  24 ธ.ค. 62) 
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“(13 ธ.ค.62) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.
บางบัวทอง พ.ต.ท.วรทัศน์ วัฒนชัยนันท์ รองผกก.สส.และเจา้หน้าทีต่ ารวจชุดสืบสวน สภ.บางบัวทอง 
ร่วมกันจับกุมตัว นายชาล์นันท์ อายุ 35 ปี, นายเจษฎา อายุ 34 ปี, นายธนพล อายุ 28 ปี           
และนายมรกต อายุ 27 ปี พร้อมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ สีขาว ตามหมายจับศาลจังหวัด
นนทบุรี ที่ จ.497,498,499 ลงวันที่ 13 ธ.ค.62 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุมและร่วมกัน         
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระท าให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย” (Sanook, 14 ธ.ค. 62)  

 
“หนุ่มหิ้วระเบิดปลอมบุกปล้นธนาคารเมืองบ้านโป่ง พนักงานตั้งสติกดปุ่มฉุกเฉิน โดนจับได้

ทันควัน อ้างติดหนี้เป็นแสน-ตกงานไม่มีอะไรท า ดูวิธีผ่านคลิปมาท าเลียนแบบ (20 พ.ย.) เมื่อช่วงสาย
ที่ผ่านมา เกิดเหตุหนุ่มบุกเดี่ยว น าระเบิดปลอม พร้อมด้วยอาวุธปืนปลอม และมีดปลายแหลม 
สะพายกระเป่าเป้ บุกเข้าไปธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยบุกเข้าที่เคาน์เตอร์
พนักงานพร้อมยื่นจดหมาย ระบุข้อความว่า "ไม่อยากตายต้ังใจอ่าน พี่ส่งเงินมามีเท่าเอามาให้หมดใส่
กระเปา มันไม่ใช่เงินพี่ ถ้าผมโดนจับ ระเบิดอยู่ในกระเป๋า ผมไม่เหลืออะไรแล้ว พร้อมตายได้เสมอ  
ถ้าพี่ตุกติก" แต่ปรากฏว่าคนร้ายไปไม่รอด หลังจากพนักงานตั้งสติและมุดลงใต้โต๊ะ ก่อนจะกดกริ่ง
สัญญาณเตือนไปยัง สภ.บ้านโป่ง จากนั้น ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ภายใน
ธนาคารรวบตัวไว้ได้ทันถูกน าตัวส่งด าเนินคดีที่ตามกฎหมาย สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนที่มา
ใช้บริการจ านวนมาก” (Sanook, 20 พ.ย. 62) 

 
ส าหรับความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับกลุ่มนายทุน จะประกอบไปด้วยเช่น กรณีเกี่ยวกับ

การทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ การหลอกเล่นแชร์ เป็นต้น  
 

“จากกรณี นางประจิม อายุ 47 ปี เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.ฐิติวัสส์ อุ่นอ่อน สว.(สอบสวน) 
สภ.เสม็ด ว่ามี รถโตโยต้า ฟอจูนเนอร์ สีขาว ไม่ทราบทะเบียน มาจอดหน้าบ้านโดยมีกลุ่มชายฉกรรจ์ 
3 คน ลงจากรถมาอุ้ม นายชัยยุทธ  อายุ 16 ปี บุตรบุญธรรมของตนไปจากบ้าน ใน ต.เสม็ด อ.เมือง 
จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเที่ยง ก่อนจะเดินโซเซกลับมาในช่วงเย็น ในสภาพใบหน้าและเนื้อตัวบอบช้ าระบม
ทั้งตัว สอบถามกับบุตรชายทราบว่า เป็นแก๊งเงินกู้ ที่อุ้มไปท าร้ายร่างกาย จึงรีบพามาแจ้งความทันที 
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน สภ.เสม็ด ตามรวบแก๊งเงินกู้โหด 3 ราย ที่อุ้มหนุ่มอายุ 16 ปี       
ไปท าร้าย คือ นายศัลยกร อายุ 28 ป ีนายกบิล อายุ 33 ปี นายพงษ์ศักดิ์ อายุ 42 ปี พร้อมยึดรถยนต์ 
โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ทะเบียน กทม.ไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบ เพราะเด็กอ้างว่าทั้ง 3 คน 
ได้น าตนข้ึนรถคันน้ีไปก่อเหตุท าร้าย เบื้องต้นเจ้าหน้าต ารวจตั้งข้อหาร่วมกันท าร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
ส่วนข้อหาอื่น ต้องรอสอบสวนผู้ต้องหาให้ละเอียดอีกครั้ง เพื่อจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป” 
(INNnews, 1 ธ.ค. 62) 
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“ผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่บ้านแอนน่ี รวมตัวเข้าแจ้งความหลังถูกท้าวแชร์โกงเงิน สูญเงินกว่า 10 

ล้านบาท ผู้เสียหายกว่า 10 คน เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรท่าข้าม เพื่อแจ้งความร้อง
ทุกข์ให้ด าเนินคดีกับนางจุไรพร ท้าวแชร์บ้านแอนน่ี ที่มีพฤติการณ์หลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุน
ในวงแชร์ ก่อนจะอ้างว่าถูกโกงไม่สามารถน าเงินมาปันผลให้กับลูกแชร์ได้ ซึ่งเหตุการณ์เกิดข้ึนตั้งแต่ปี
ที่แล้ว ต่อมาผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับต ารวจในท้องที่ จนมีการออกหมายจับและผู้เสียหายได้ไป
ร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรมแล้ว แต่คดีไม่คืบหน้าและไม่มีการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ขณะที่
ผู้เสียหายบางราย พนักงานสอบสวนไม่ได้รับค าร้องทุกข์ไว้เป็นคดี เพียงแต่ลงบันทึกประจ าวันเท่านั้น 
จึงได้รวมตัวมาร้องทุกข์อีกครั้งหนึ่ง” (INNnews, 7 ธ.ค. 62) 

 
“พิษเศรษฐกิจทรุด! ท าบริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออก แบรนด์ดัง ประกาศปิดโรงงาน ลอยแพ

พนักงานกว่า 230 ชีวิต เตรียมขายเครื่องจักรจ่ายค่าแรงที่เหลือ โดยวันที่ 9 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
ในแฟนเพจเฟซบุ๊กช่ือ 123 คนดีมีน้ าใจ ได้มีสมาชิกเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้ก าลังใจพนักงาน
โรงงานที่ต้องตกงานอย่างกะทันหันเป็นจ านวนมาก หลังจากที่ได้มีการโพสต์ภาพคนงานจ านวนมาก
รวมตัวกันที่หน้าบริษัทผลิตเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศ แบรนด์ดัง ทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่อ.เมือง จ.นครปฐม 
และพบว่าที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ได้มีคนงาน พนักงาน บริษัทแห่งหนึ่ง รวมกว่า 230 คน     
มาร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการ หลังท างานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง 4 วีค จ านวน 2 เดือน 
รวมยอดกว่า 4.4 ล้านบาท ซึ่งพนักงานที่มารวมตัวกันได้แสดงความวิตกว่า จะไม่มีรายได้ไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน หลายคนเป็นหัวหน้าครอบครัว หว่ันคนในบ้านจะไม่มีข้าวจะกิน ไม่มีค่าเช่าห้อง     
และส่งบุตรหลานไปเรียน” (ThaiQuote, 9 พ.ย. 62) 

 
“จากกรณีมีผู้เสียหายจากแชร์ “แม่มณี” เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน     

กองบังคับการปราบปราบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อเอาผิดกับ น.ส.วันทนีย์       
หรือแม่มณี อายุ 28 ปี และ นายเมธี อายุ 20 ปี แฟนหนุ่ม โดยผู้เสียหายถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเงิน
ออมในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 93 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุด 
วานนี้ (2 พ.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ชุดสืบสวนภูธรภาค 2 ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.สัตหีบ ชุดสืบสวน
ภูธรภาค 4 ชุดสืบสวนภูธรภาค 5 ชุดสืบสวนนครบาล ร่วมกันจับกุม น.ส.วันทนีย์ หรือ แม่มณี    
และ นายเมธี อายุ 20 ปี แฟนหนุ่ม ได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งบริเวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี” (Sanook,       
3 พ.ย. 62) 

 
“หลังจากที่จังหวัดนครสวรรค์มีการน าเสนอข่าวการจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิหลายราย   

แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการยินยอมจ่ายเงินให้กับตัวแทนเพื่อแลกกับการไม่ถูกด าเนินคดีตามกฏหมาย 
ล่าสุดได้มีหญิงสาวรายหนึ่งได้เข้าให้ข้อมูลกับเสื่อมวลชนว่า ตนเป็นอีกคนหนึ่งที่เดือดร้อนจากปัญหา
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ดังกล่าว แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่ยอมจ่ายเงินตามค าขู่และหว่านล้อมของตัวแทนลิขสิทธ์ิและเจ้าหน้าที่
ต ารวจ แต่เลือกที่จะต่อสู้ตามข้ันตอนและกระบวนการทางกฏหมายแทน  ล่าสุด วันนี้ (10 พ.ย.62) 
นางสาวสุดาทิพย์ แม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ ได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของแก๊งจับลิขสิทธ์ิที่เธอเพิ่ง
ถูกจับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ร้านตนเองนั้นถูกสั่งซื้อสินค้าที่มี
รูปเป็ดเหลอืงเป็นเสื้อแขนสัน้และกางเกงขาสั้นอย่างละ 3 ตัว ก่อนน าไปส่งที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
และถูกจับก่อนน าตัวไปห้องสืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์  โดยตัวแทนลิขสิทธ์ินั้นเรียกรับเงินจ านวน  
2 หมื่น 5 พันบาท เพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกด าเนินคดี  ซึ่งตนเองนั้นไม่ยอมจ่ายเงินตามจ านวนนั้น
และขอประกันตัวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ด้วยจ านวนเงิน 5 หมื่นบาท 

โดยนางสาวสุดาทิพย์  ได้ตั้งข้อสงสัยพฤติกรรมของตัวแทนลิขสิทธ์ิที่ไม่ให้ตนเองดูบัตร
ตัวแทนลิขสิทธ์ิในขณะที่ถูกจับ  กับรายละเอียดการจับกุมที่ไม่ชัดเจนว่า รูปลายเป็ดของบริษัทที่ส่ง
ตัวแทนเข้ามาจับตนนั้นมีจริงหรือไม่  เพราะไม่รูัที่ตั้งส านักงาน และท าการล่อซื้อจับกุมเสนอจ่ายเงิน
หลักหลายหมื่นบาทเพื่อแลกกับการไม่ด าเนินคดีตามกฏหมาย เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ 
เนื่องจากตนเองได้ท าการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตแต่ก็ไม่พบข้อมูลช่ือบริษัทที่กล่าวอ้างมา” 
(Sanook, 10 พ.ย. 62) 

 
“จากการสืบสวนพบว่าเป็นขบวนการน าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเสริมความงาม      

เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ฯลฯ ลักลอบน าเข้าและเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร จ าหน่ายให้กับลูกค้าหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เป็น
คลินิก กลุ่มลูกค้าที่ซื้อยาไปใช้เอง และกลุ่มลูกค้าที่น ายาไปรับจ้างฉีดให้กับบุคคลอื่นทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด” (Sanook, 13 มิ.ย. 62)  

 
ส าหรับความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนหรือภาคเอกชนกับรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องนโยบายและการบริหารประเทศของรัฐบาล เช่น การขอข้ึนเงินค่าตอบแทนก านัน-ผู้ใหญ่บ้านการฆ่า
ตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจตกต่ า การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  

 
“ไม่ทนแล้ว! ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน รวมตัวออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลข้ึนค่าตอบแทนเต็มเพดาน 

ทวงถามกว่า 4 เดือนยังเฉย วันนี้ (28 ธ.ค.62) นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้แกนน าสมาคมฯทุกภาคได้แจ้งให้ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านทุกอ าเภอ
และทุกจังหวัดอออกแถลงการณ์เพื่อยื่นผ่านนายอ าเภอ ส่งถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมประจ าเดือนมกราคม 2563       
เพื่อติดตามผลการด าเนินการพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลังจากได้ยื่นข้อเสนอนานหลายเดือน แต่ปัจจุบันไม่มี
ค าตอบและไม่มีความคืบหน้า” (ThaiQuote, 28 ธ.ค. 62) 
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“โฆษก กทม.ยืนยัน กทม.ไม่อนุญาตให้กลับมาท าการค้าแบบเดิมเหมือนก่อนมีการจัด

ระเบียบ เล็งจัด street food กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้ทางเดินเท้า ไม่มีการเก็บ
ค่าหัวคิว และรักษาความสะอาด ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่มี
การน าเสนอข่าวว่า กทม.เตรียมคืนพื้นที่ให้ผู้ค้าในจุดผ่อนผัน(หาบเร่-แผงลอย)ที่ยกเลิกไปแล้ว       
ให้กลับมาท าการค้าได้อีกนั้น ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิด โดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าจดัระเบียบทางเท้าต่อไป บนหลักการที่จะ
ท าให้เป็นพื้นที่ที่คนทุกกลุ่มสามารถเดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป 
เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินมาตรการต่างๆ ตามแนวทางนี้มาโดยตลอดและเกิด
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ” (Sanook, 14 ธ.ค. 62)  

 
“ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ "เพลินวาน" สถานที่เที่ยวช่ือดังเมืองหัวหิน โพสต์ช้ีแจง เตรียมปิด

กิจการ 31 ม.ค. 63 เหตุปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาวะขาดทุน จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์
ภาพจดหมายช้ีแจงของผู้บรหิาร เพลนิวาน สถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังเมืองหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยเป็นเนื้อหาแจ้งผู้เช่าเรื่องบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเตรียมปิดกิจการ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 
2563 เป็นต้นไป ขณะที่สาเหตุได้ระบุว่า เนื่องจากทางบริษัทประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและภาวะ
ขาดทุน จึงมีความจ าเป็นต้องปิดกิจการ” (Sanook, 24 ธ.ค. 62) 

 
“นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล

ประกาศข้ึนค่าแรงข้ันต่ า 5-6 บาททั่วประเทศ แสดงถึงความล้มเหลวของการบริหารเศรษฐกิจของ
รัฐบาลตลอด 5 ปี เพราะการข้ึนค่าแรงดังกล่าวไม่ได้ท าให้ทั้งผู้ใช้แรงงานและทั้งนายจ้างพอใจเลย 
โดยผู้ใช้แรงงานคาดหวังว่ารัฐบาลจะข้ึนค่าแรงข้ันต่ า 400-420 บาท ตามที่ พรรคพลังประชา
รัฐ     ได้หาเสียงไว้ ในขณะที่นายจ้างที่เป็นเจ้าของกิจการต้องรับภาระค่าแรงที่สูงข้ึน ทั้งๆ ที่บริษัท
ก าลังย่ าแย่ การค้าขายฝืดเคือง ธุรกิจท าท่าจะไปไม่รอด ซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถบริหารเศรษฐกิจได้ดี 
เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามศักยภาพทุกปี และรัฐบาลทยอยข้ึนค่าแรงในระดับที่เหมาะสมทุกปีตลอด   
5 ปีผ่านมา ผู้ใช้แรงงานก็น่าจะมีรายได้ข้ันต่ าถึง 400 บาทแล้ว” (Voicetv, 7 ธ.ค. 62) 

 
“หนุ่มเจ้าของบริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน ก่อเหตุรมควันตัวเองคาห้องนอน เสียชีวิตมาแล้ว 

3 วัน ญาติเช่ือเพราะความเครียดงานไม่ค่อยมีและภาระหนี้สิน (2 ธ.ค.) ร.ต.อ.สมประสงค์ สายอินทร์ 
รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งครุ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตรมควันตัวเองเสียชีวิต ภายในบ้านพักหลังหนึ่ง 
ซอยประชาอุทิศ 131 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อม
แพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู” (Sanook, 2 ธ.ค. 62) 
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“แกนน าเกษตรกรยัน ไม่สามารถส่งมอบสารเคมี 3 ชนิด ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม เพราะเกษตรกรซื้อมาใช้ด้วยเงินตัวเอง นัดรวมตัวหน้ากระทรวง
เกษตรฯ 26 พ.ย.นี้ แล้วต่อด้วยท าเนียบ นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย
กล่าวว่า แม้ว่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิก 3 สารมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม         
แต่ชาวเกษตรกรจะไม่ส่งมอบให้กรมวิชาการเกษตร เนื่องจากใช้เงินตัวเองซื้อมาในขณะที่เป็นของถูก
กฎหมาย โดยในวันที่ 26 พ.ย. นี้จะแต่งชุดด าแล้วไปรวมตัวกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่เช้า 
โดยหวังว่า จะได้หารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเฉลิมชัยรับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกร จากนั้นจะเคลื่อนขบวน
ไปพบนายกรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล” (ThaiQuote, 24 พ.ย. 62) 

   
4) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา     
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบ
กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจ านวน 64 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.4 กรณีความขัดแย้งทางด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคกลาง 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 18 ธ.ค. 62 กรมควบคุมมลพิษ งดใช้รถส่วนตัวทุกวันพุธ น าร่องลดมลพิษ 
PM2.5 เริ่มวันน้ีวันแรก 

2 INNnews 12 ธ.ค. 62 ปทส. โยนคดีปารีณารุกป่าให้ต ารวจท้องที่ดูแล ส่วน 30 ส.ส.-ส.ว. 
ฮุบที่ดินเถ่ือน ขอลุยเอง 

3 INNnews 10 ธ.ค. 62  "ศรีสุวรรณ" ลุยจี้เอาผิดรีสอร์ทรุกป่าเขาค้อ ตามรอย "ปารีณา
โมเดล" 

4 Sanook 2 ธ.ค. 62 กรมป่าไม้เอาผิด 3 ข้อหา "ปารีณา" รุกป่า จ่ออวสานฟาร์มไก่  
ร้อยล้าน 

5 INNnews 1 ธ.ค. 62  เจ้าหน้าที่เ ช่ือ แก๊งค้ากล้วยไม้ป่าออนไลน์ ท าเป็นขบวนการ   
เตือนให้รีบเลิก ก่อนโดนรวบ 

6 ไทยรัฐฉบบั
พิมพ ์

30 พ.ย. 62 อธิบดีป่าไม้แฉผลสอบ พบปารีณารุกป่าสงวน 46 ไร่ 

7 ผู้จัดการ
ออนไลน ์

27 พ.ย. 62 ผวาช้างป่า! ชาวบ้านหนองใหญ่ จ.ชลบุรี วอนหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ช่วยหลังถูกบุกกินพืชไร่นับสิบครั้ง 

8 Sanook 27 พ.ย. 62 ด่วน! บอร์ดวัตถุอันตรายเลิกแบน "ไกลโฟเซต" -เลื่อนแบนอีก      
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

2 ชนิดไปอีก 6 เดือน 
9 Sanook 12 พ.ย. 62 ครม.ไฟเขียว! เห็นชอบเลิกใช้ "ถุงพลาสติก" ดีเดย์ 1 มกราคม 63 
10 INNnews 12 พ.ย. 62 ผู้ว่าฯ กทม.ลุยเก็บกระทงทั่วกรุง เช็กสถิติปี 62 พบยอดกว่า      

5 แสนใบ 
11 INNnews 29 ต.ค. 62 บุกยึดรีสอร์ทดังเขาค้อ พบบุกรุกพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
12 ThaiQuote 25 ต.ค. 62  "มนัญญา"เตือนสหรัฐฯ อย่าก้าวก่ายแบน 3 สารพิษ กร้าว     

อย่ายัดเยียดสิ่งที่เราไม่เอา 
13 อีจัน 23 ต.ค. 62 แก๊งมอดไม้ตัวแสบ กัดแขนขาเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วหนี ว่ิงไล่ตาม 

จนเข่าหลุด 
14 INNnews 22 ต.ค. 62 เกษตรกรนับร้อยลุกพรึบ บุกไปกระทรวงอุตฯ วอนห้ามแบน      

3 สารเคมี 
15 ThaiQuote 16 ต.ค. 62 โซเชียลรักษ์โลก เห็นพ้องปลุกกระแส "งดลอยกระทง" ตอบแทน

พระแม่คงคา 
16 Sanook 22 ก.ย. 62 สื่อนอกช้ี "เสือโคร่งหลวงตาบัวฯ" ตาย 86 ตัว เป็นความสูญเสีย

จากการท่องเที่ยว 
17 Sanook 20 ก.ย. 62 เด็กไทยร่วมปกป้องภูมิอากาศ เดินขบวน Climate Strike 

กระหึ่มติดเทรนด์โลก 
18 Sanook 20 ก.ย. 62 อุทยานฯ พาสื่อไทย-เทศ เทถังดองเสือวัดป่าหลวงตาบัว ยืนยัน

ซากอยู่ครบ 
19 INNnews 2 ก.ย. 62 รวบ “ไต๋เรือ-ผู้ช่วย” ในคลิปจับโลมา 30 ตัว สารภาพเอาไปท า

เนื้อแดดเดียว 
20 Sanook 19 ส.ค. 62 ชาวบ้านโวย! ชลประทานเมินแก้ปัญหาผักตบชวา-ส่งผลน้ าเน่า

เสียหนัก 
21 ThaiQuote 11 ส.ค. 62 "พาณิชย”์ จ่อห้ามน าเข้า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หวังสกัดกั้นของ

เสียอันตรายทิ้งในประเทศ 
22 Sanook 10 ส.ค. 62 เก๋งหลุดโค้งโป๊ะแตก คนขับเจ็บร้องครวญ เจออาวุธปืนเพียบ -  

ซากสัตว์ป่าอื้อ 
23 Sanook 10 ส.ค. 62 กฟผ.ยอมรับผิด เหตุทดสอบเครื่องผลิตไฟ ปล่อยควัน-กลิ่นคลุ้ง

ทั่วบาง 
24 INNnews 27 ก.ค. 62 2 สาวบุกร้องต ารวจ อ้ าง โดนด า เนินคดี ไม่ เ ป็นธรรม            
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

เพราะโทรแจ้ง กทม. 
25 Sanook 21 ก.ค. 62 โวยเหม็นทั้งหมู่บ้านเพราะโรงงานปลาร้า ช่วงลมสงบ-ฝนตกใหม่ๆ 

กลิ่นรุนแรงจนสุดจะทน 
26 Sanook 16 ก.ค. 62 โซเชียลแปลกใจ "พะยูน" ตายถ่ี โยงปมล่าเข้ียวคุณไสย-เก็บน้ าตา

ท าเสน่ห์ 
27 INNnews 7 ก.ค. 62 ก๊าซแอมโมเนียรั่วในโรงงานช าแหละไก่สระบุรี บาดเจ็บ 20 ราย 
28 Sanook 22 มิ.ย. 62 วิกฤตปลาทูไทย! ชาวเน็ตวอน หยุดซื้อ -ขาย-ไม่จับ ลูกปลาทู    

ตากแห้ง 
29 Sanook 21 มิ.ย. 62 สุดทน ฝนตกคลองสามน้ าเน่าด าคล้ า กลิ่นเหม็นคลุ้งยาวกว่า      

5 กม. 
30 Sanook 16 มิ.ย. 62 ชาวบ้านส่ายหัว "ถุงยางใช้แล้ว" ลอยเต็มคลอง คาดเป็นขยะจาก

ม่านรูด 
31 Sanook 12 มิ.ย. 62 ตกใจนึกว่าตัวอะไรโผล่ ท่อน้ ามหึมาโผล่พ้นน้ าทะเล วิวงาม

เสียหายหมด 
32 Sanook 3 มิ.ย. 62 ช้างป่าฟาดงวงใส่ นักว่ิงเทรล บาดเจ็บหนัก ดราม่าถล่มยับ

เส้นทางจัดงานรุกป่า 
33 Sanook 2 มิ.ย. 62 กรมป่าไม้ไม่รื้อ "มหาเจดีย์แม่ชีบงกช" เร่งตามตัวแม่ชี หนีหนี้    

57 ล้านไปเมืองนอก 
34 ไทยรัฐออนไลน ์ 18 พ.ค. 62 ลุยตรวจสอบน้ าเน่าถูกปล่อยลงทะเล พบระบบบ าบัดเสีย วงเงิน

ก่อสร้าง 124 ล้าน 
35 INNnews 18 พ.ค. 62 ( นักท่องเที่ยวแตกต่ืน! น้ าเน่าด าทะลักไหลลงชายหาดนาจอมเทียน 
36 INNnews 18 พ.ค. 62  รถบรรทุกขู่ปิดถนน ประท้วง "ด่านตรวจควันด า" ซ้ าซ้อน        

ท าขนส่งสินค้าล่าช้า 
37 Sanook 15 พ.ค. 62 "ผู้ว่าฯ อัศวิน" พูดแรง คนไม่จ่ายค่าเก็บขยะใหม่เดือนละ 80 บาท 

ถือเป็นคนหน้าด้าน 
38 INNnews 29 เม.ย. 62  ทิ้งขยะเกลื่อนน้ าตกตรอกนอง โซเชียลจวกยับนักท่องเที่ยว       

ไร้จิตส านึก 
39 ThaiQuote 13 เม.ย. 62 ปกป้อง "ปลานกแก้ว" โลกโซเชียลหว่ันสูญพันธ์ุ เหตุคนก าลังนิยม

จับกิน 
40 Sanook 29 มี.ค. 62 คนเพชรบูรณ์เฮ! บริษัทขุดเจาะน้ ามันยกเลิกฐานผลิตปิโตรเลียม 



117 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

ใกล้อุทยานศรีเทพ 
41 Sanook 19 มี.ค. 62 คดีเสือด า: ศาลให้ประกัน "เปรมชัย" วงเงิน 4 แสน สั่งห้ามออก

นอกประเทศ 
42 Sanook 15 มี.ค. 62 โซเชียลละเหี่ยใจ "คลองลาดพร้าว" เก็บขยะเท่าไหร่ก็ไม่หมด   

ลอยมาวันละ 3 ตัน 
43 Sanook 12 มี.ค. 62 สุดมักง่าย-ไฟไหม้สายไฟฟ้าเหตุชาวบ้านจุดไฟเผาป่าริมทาง -  

แถมเมินค าสั่งราชการ 
44 Sanook 9 มี.ค. 62 จวกยับ "กอง ถ่าย"  โน้มหักกิ่ งชมพูพัน ธ์ุทิพย์  ม .เกษตรฯ 

ก าแพงแสน อ้างท าเพื่อโปรโมต 
45 Sanook 5 มี.ค. 62 กรมประมงแจงปม "กระเบนนก"! ช้ีมาสเตอร์เชฟ "ไม่ผิดกฎหมาย" 

แต่วอนทุกฝ่ายอนุรักษ์ 
46 ข่าวไทยพีบีเอส 26 ก.พ. 62 "ไร้ใบสั่ง" สนช.ยอมถอนพ.ร.บ.ข้าว ห่วงสร้างความขัดแย้ง 
47 Sanook 23 ก.พ. 62 “ทหาร-ชุดพยัคฆ์ไพร” น าบุกจับรถแบคโฮขุดดินรุกป่า-มีอดีต

ทหารระดับบิ๊กอ้างถือครองสิทธ์ิ 
48 Sanook 13 ก.พ. 62 ช้างป่าสุดแค้น! เคยถูกไล่ เข้าป่าอาละวาดรื้อเต็นท์ -ฉีกร่าง      

พระธุดงค์ปักกลดมรณภาพ 
49 Sanook 12 ก.พ. 62 เกษตรกรอ่วม! "หนอนประหลาด" ระบาดหนัก แปลงข้าวโพด

เสียหายแล้วกว่า 200 ไร่ 
50 Sanook 12 ก.พ. 62 “ชุดพยัคฆ์ไพร” บุกจับนายทุนลอบขุดทรายเขานั่งหย่อง -      

ห้วยมะหาดกว่า 200 ไร่ 
51 Sanook 9 ก.พ. 62 บุกยึด “ไม้สัก” กองพะเนินเทินทึก-ถูกลอบตัดพื้นที่ทับซ้อน

ระหว่างกรมที่ดินกับ สปก. 
52 INNnews 3 ก.พ. 62 “พล.อ.ประวิตร” เรียก คกก. สิ่งแวดล้อม ถกปัญหา เร่งแก้ฝุ่นพิษ 

พรุ่งนี ้
53 ไทยโพสต ์ 1 ก.พ. 62 แนะประชาชนป่วยจากฝุ่นพิษ ฟ้องศาลปกครอง "เรียกค่าเสียหาย

จากนายกฯ" 
54 Sanook 31 ม.ค. 62 ดาราแห่โพสต์ #ทวงคืนลมหายใจให้ลูกหลาน ตื่นตัวปัญหาฝุ่น

รุนแรง 
55 Sanook 31 ม.ค. 62 ขนส่งฯ อยุธยาเอาจริง! คุมเข้มตรวจควันด ารถยนต-รถโดยสาร 
56 Sanook 30 ม.ค. 62 คอยเก้อ-จนท.ป่าไม้ซุ่มจับแก๊งขน “ไม้ประดู่” แต่ไหวตัวทัน-ยึดได้
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

เพียงของกลาง 15 แผ่น 
57 Sanook 30 ม.ค. 62 โรงแรมดังโพสต์ ช้ีแจง ดราม่าคลิปปล่อยควันด าฟุ้ ง เต็มฟ้า   

ยอมรับผิด-พร้อมแก้ไข 
58 INNnews 28 ม.ค. 62 มือดีแอบลอบเผาหญ้า ควันคลุ้งเต็มถนน ชาวบ้านช้ าสร้างมลพิษ

เพิ่ม 
59 Sanook 27 ม.ค. 62 สองพรานแสบซิ่งจักรยานยนต์ชนเจ้าหน้าที่อุทยานเจ็บ สุดท้าย

หนีไม่รอด ถูกรวบพร้อมซากสัตว์ป่า 
60 Amarin TV 26 ม.ค. 62 ราชบุรี เอาจริง ผู้ว่าฯ สั่งด่วน “ห้ามเผาทุกกรณี” หลังฝุ่นปกคลุม

ทั่วพื้นที่ ฝ่าฝืนมีโทษ 
61 Sanook 24 ม.ค. 62 ชาวนา-ไร่อ้อยไม่สน "PM 2.5" วางเพลิงเผาไร่เตรียมปลูกผลผลิต

ใหม่ต่อเนื่อง 
62 Sanook 15 ม.ค. 62 บุกตรวจ "โรงหลอมโลหะ" ไม่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม แต่พบ 

"ปลอกกระสุน" เพียบ! 
63 Sanook 13 ม.ค. 62 ประกาศขายวัด! เจ้าอาวาสยัวะอยู่ไม่ได้แล้ว ขยะ-มลพิษทุกชนิด

รุมล้อม 
64 Sanook 11 ม.ค. 62 ภาพมุมสูงฟ้องชัด! ปล่อยน้ าเสียลง "ทะเลปากน้ าปราณ" ชาวเล

สุดเซ็งอนุรักษ์แทบตาย 
 

ปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความขัดในหลาย
ส่วนประกอบด้วยเช่น ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การบุกรุกป่าไม้ สัตว์ป่า และมลพิษทางน้ า 

ส าหรับความขัดแย้งที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งเกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน จึงท าให้มี
การเรียกร้องให้รัฐเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาสภาวะมลพิษทางอากาศให้น้อยลง 

 
“เรือ่งปญัหาค่าฝุ่นละออองเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานครดูเหมือนจะไม่ใช่เรือ่งเล่นๆ    

อีกต่อไป เพราะล่าสุดโรงเรียนกป็ระกาศปิด หนีวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ไปแล้ว รวมถึงเหล่าดารา           
ที่มีลกูหลานต่างก็ตื่นตัวกับปัญหาทีเ่กิดข้ึน พร้อมใจกันออกมาโพสต์และติดแฮชแท็ก #ทวงคืนลม
หายใจใหลู้กหลาน” (Sanook, 31 ม.ค. 62) 

 
“นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์

สมาคมฯ เรื่อง "ประชาชนที่เจ็บป่วยจากฝุ่นพิษ มีสิทธิฟ้องนายกฯ เรียกค่าเสียหายได้" ระบุว่า ตามที่
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เกิดวิกฤตการณ์ปัญหาการแพรก่ระจายของ “ฝุ่นพิษ” เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ครอบคลุม
พื้นที่ กทม.และต่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือหายไปได้ 
โดยที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะนายกรฐัมนตรยีังไม่กล้าตัดสนิใจในการใช้
มาตรการที่เด็ดขาด ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได”้ (ไทยโพสต,์ 1 ก.พ. 62) 

 
“ราชบุรี สั่งด่วน! “ห้ามเผาทุกกรณี” หลังฝุ่นปกคลุมทัว่พื้นที่ ฝ่าฝืนมีโทษ เตือนระวังกระทบ

สุขภาพ นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 26 ม.ค.  เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดย
เด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามที่จังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจขยายเป็นวงกว้าง เพื่อให้คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน” (Amarin TV, 26 
ม.ค. 62) 

 
ส าหรับความขัดแย้งทีเ่กี่ยวกับการบุกรกุป่าไม้ทีส่ าคัญประกอบด้วย เช่น  

 
“นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาสน

ฟาร์มของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีผลตรวจสอบการบุกรุกป่า
จ านวน 46.1 ไร่ หลังจากตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์ม ในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดย
พบว่ามีการรุกล้ าที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี 30 ไร่ และอยู่ในแนวเขตตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 
2484 อีก 16 ไร่ รวมบุกรุกป่า 46 ไร่” (Sanook, 2 ธ.ค. 62) 

 
“ทหาร-ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สนธิก าลังบุกยึดรีสอร์ทช่ือดังของเขาค้อ พบบุกรุกพื้นที่

ป่าจ านวนมาก (29 ต.ค.) คณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ประกอบด้วยชุดพยัคฆ์ไพร ศปก.4 กม.รมน, 
ส านักบริหารจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก, ป่าไม้ฯ เพชรบูรณ์, ทหาร, ต ารวจ สภ.เขาค้อ, ตชด., 
บก.ปทส, ขนส่งจังหวัดฯ ตม.เพชรบูรณ์และฝ่ายปกครองในพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ น าโดยนาย
นฤพันธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร), พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ 
หน.ชป.ศปป.4 กอ.รมน., นายชิต อินทรนก ผอ.ส านักบริหารฯ ที่ 4 เข้าท าการตรวจสอบพื้นที่รีสอร์
ทช่ือดัง หมู่ที่ 7 บ้านเพชรด า ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ สถานที่แลนด์มาร์กให้บริการนักทอ่งเที่ยวช่ือดังและ
ยังให้บริการเต็นท์ที่พัก หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขต
พื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต” (INNnews, 29 ต.ค. 62) 

 
“ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชป.ศปป.4 (ชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ

ที่ 4 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) กอ.รมน.และนายนฤพนธ์ หน.ชุดพยัคฆ์
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ไพร กรมป่าไม้ น าก าลังเจ้าหน้าป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขา
นั่งหย่อง-เขาห้วยมะหาด ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง หลังชาวบ้านร้องเรียน พบนายทุน
ลักลอบขุดพื้นที่ป่าบนเขาน าดิน-ทรายไปขาย จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบมีการน าเครื่องจักร
และรถบรรทุกหนักเขาไปขุดเขาเสียหายเป็นบริเวณกว้าง จ านวน  200 ไร่ ซึ่งขณะตรวจสอบ พบ
นายทุนให้ลูกจ้างตักดิน และทรายใส่รถบรรทุกพ่วง จึงถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสั่งให้หยุด
ท างาน ก่อนจะยึดรถแบคโฮ  จ านวน 5 คัน รถบรรทุกพ่วง  1 คัน และเครื่องล้างทราย 
จ านวน 1 เครื่อง ไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่จับพิกัดพื้นที่ เพื่อด าเนินคดีตามข้ันตอนกฎหมาย” 
(Sanook, 12 ก.พ. 62) 

 

“เจ้าหน้าที่ นปพ.3 สปป.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อช.ภูจองนายอย และเจ้าหน้าที่ อส.ทพ.2308 
สนธิก าลังลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามมอดไม้ข้ามชาติ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่าง
วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2562 กระทั่งวานนี้ ( 22 ต.ค.62 ) เจ้าหน้าที่ พบกลุ่มคนก าลังขนย้ายไม้แปร
รูปบริเวณป่าฝั่งขวาล าโดมใหญ่น้ าซับตาพะวา ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เจ้าหน้าที่จึงแสดง
ตัวเข้าจับกุม ซึ่งผู้ต้องหาส่วนหนึ่งพยายามต่อสู้ขัดขืน และว่ิงหลบหนีไป จนท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
บาดเจ็บ 3 นาย คือ นายปรเมศวร์ กุลธิ สปป.2 ถูกกัดที่ข้อมือขวา นายก าจร แก้วสนิท อช.ภจ. ถูกกัด
ที่ข้อมือ และข้อเท้า และนายจรัญ บรรณศรี อช.ภจ. เข่าหลุด จากการว่ิงไล่ติดตามกลุ่มคนร้าย  จาก
การจับกุม เจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้ 1 คน พร้อมยึดไม้ประดู่ 21 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 
6.67 ลบ.ม. และเลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมโซ่และบาร์ยาว 38 นิ้ว 1 เครื่อง” (อีจัน, 23 ต.ค. 62) 

 
ส าหรับความขัดแย้งทีเ่กี่ยวกับสัตว์ป่า/สัตว์สงวนที่น่าสนใจประกอบด้วย เช่น  

 
“เครือข่ายนักอนุรักษ์ สร้างแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชน หยุดบริโภคลูกปลาทู หลังพบ

ปริมาณปลาทูในทะเลอ่าวไทย และอันดามันลดลง ขณะเดียวกันพบว่ามีกลุ่มผู้ค้าบางรายนิยมน าลูก
ปลาทูตากแห้งมาขาย ถือเป็นการท าลายระบบนิเวศน์ และตัดวงจรการเจริญเติบโต จากข้อมูลยัง
พบว่ามีกลุ่มชาวประมงบางรายลักลอบใช้อวนลาก อวนล้อมตาถ่ี จับลูกปลามาขาย ถือเป็นการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย และขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อตรวจสอบกลุ่มผู้ค้า พบว่ามีการขายลูก
ปลาทูตากแห้งในเว็บขายของออนไลน์ และแหล่งขายสินค้าทางทะเล ลูกปลาทูตากแห้ง 1 กิโลกรัม 
จะมีจ านวนลูกปลาประมาณ 1,000 ตัว และมีราคาขายเพียง 100 บาทเท่านั้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ปริมาณของปลาทูไทยลดลงอย่างน่าตกใจ ส่งผลให้กลุ่มนัก
เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมต้องเร่งออกมารณรงค์ หยุดการบริโภค "ลูกปลาทู" ผ่านเว็บไซต์ 
change.org พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง” (Sanook, 
22 มิ.ย. 62) 
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“ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์  
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีว่า ช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. ของวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา ตนได้สั่งการ
ให้ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ฉันสิมา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่
ชุดสายตรวจอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ (ส่วนกลาง) ให้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการ
กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ภายในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์  

เมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปถึงป่าบ้านปากเหมือง ท้องที่หมู่ 7 ต.ด่านแม่แฉลบ ที่พิกัด 47P 
0491524 E 1623150 N คณะเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงและเห็นไฟสอ่งหน้าของรถจักรยานยนต์ว่ิงออกมา
จากป่า จ านวน 2 คัน ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ซุ่มรอให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันมาถึง  เมื่อมาถึงคณะ
เจ้าหน้าที่จึงได้ส่องไฟส่งสัญญาณพร้อมแสดงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่ปรากฏว่าผู้ ขับ ข่ี
รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คันได้พยายามเร่งเครื่องหลบหนีด้วยการพุ่งชนเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย 1 นาย แต่เจ้าหน้าที่ที่เหลือก็ไล่ติดตามไปอย่างกระช้ันชิด จนสามารถจับกุมตัวผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเอาไว้ได้” (Sanook, 27 ม.ค. 62) 

 
ส าหรับความขัดแย้งทีเ่กี่ยวกับมลพิษทางน้ าทีส่ าคัญประกอบด้วย เช่น  

 
“เรือก าจัดผักตบชวาของชลประทานจอดนิ่งอยู่ในคลองโพสะ ซึ่งเป็นคลองที่อยู่ระหว่าง 

ต.บ้านแห และ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ที่เต็มไปด้วยผักตบชวานานกว่า 1 เดือนแล้ว 
หลังผักตบชวาซึ่งขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วจนเต็มคลอง ระยะทางกว่า 1 กม. ท าให้น้ าเริ่มเน่าเสีย 
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้คลองดังกล่าวที่มีทั ้งหมู่บ้านจัดสรร
และชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยหลังมีฝนตกในพื้นที่ท าให้ผักตบชวายิ่ง
เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น ท าให้ชาวบ้านร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนเมื ่อต้นเดือนมิถุนายน จนท าให้
ชลประทานน าเรือลอกผักตบลงมาด าเนินการ แต่เพียงสองวันกลับหยุดปล่อยเรือทิ้งไว้  

นางสาวสุกัญยา เขียวฉะอ้อน อายุ 48 ปี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองดังกล่าวเปิดเผยว่า
ปกติตนเองใช้น้ าในคลองรดสวนต้นไม้ แต่น้ าในคลองช่วงนี้เริ่มเน่าเสียแล้ว ยิ่งช่วงนี้มีฝนตกลงมา
ต่อเนื่องท าให้ผักตบชวาขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วจนเต็มคลอง เมื่อเดือนก่อนชาวบ้านร้องไปให้ช่วยมา
ลอกคลอง เพียงไม่กี่วันก็มีรถแมคโครและเรือลอกผักตบของชลประทานมาลงอยู่ในคลอง แต่ลอก
เพียง 2 วัน ก็หยุดแล้วบอกว่าย้ายไปท าที่อื่นก่อนโดยทิ้งเรือไว้ตนเองอยากจะให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งก าจัดเพราะส่งผลกระทบกับชาวบ้าน โดยเฉพาะยุงที่เพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด จนท า
ให้ชาวบ้านหว่ันว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกเพราะถูกยุงกัดกัน จึงอยากให้เร่งแก้ไข” (Sanook, 19 
ส.ค. 62) 

 
“ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตคลองสาม ว่าบริเวณตลอด

เส้นทางคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระยะทางยาวประมาณ 5-6 กิโลเมตร 
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ประสบปัญหาน้ าในคลองสามเน่าเสีย สีด าคล้ า ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่ว ตลอดเส้นทางน้ าในคลอง
เกิดปัญหาดังกล่าวมาประมาณ 1 อาทิตย์แล้ว และพบว่ามีปลาและสัตว์น้ าเริ่มลอยหัว โผล่มาหา
ออกซิเจน บางจุดมีผักตบชวาและเศษขยะเกลื่อนเต็มคลอง” (Sanook, 21 มิ.ย. 62) 

 
“ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ าเสียถูกปล่อยลงทะเล พบเป็นโครงการของเทศบาลต าบล

นาจอมเทียน ติดต่อไปแต่ไร้การตอบรับ เผย วงเงินก่อสร้าง 124 ล้าน แต่ใช้งานไม่ได้ จากกรณีใน
สังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปน้ าเสียถูกปล่อยลงทะเล ท าให้น้ าทะเลบริเวณดังกล่าวกลายเป็นสีด า ซึ่ง
ระบุจุดที่ปล่อยคือท่อระบายน้ าเสียภายในซอยนาจอมเทียน 8 ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจ านวนมาก” (ไทยรัฐออนไลน์, 18 พ.ค. 62) 

 
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกบัขยะและสารเคมีอันตรายที่น่าสนใจประกอบด้วย เช่น  

 
“เกษตรกรนับร้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรม กดดันคณะกรรมการวัตถุอันตราย วอนอย่า

แบน 3 สารพิษ พร้อมร้องศาลปกครองทันที หากมีมติสวนทาง นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อ านวยพร 
ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ในฐานะผู้แทนเกษตรกรด าเนินสะดวก พร้อมด้วยตัวแทน 
เกษตรกรหลายจังหวัด อาทิ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี จันทบรี นครราชสีมา สุพรรณบุรี เป็นต้น ที่
ท าการเกษตร ปลูก อ้อย ข้าวโพดหวานมันส าปาหลัง และผลไม้ส่งออก กว่า 100 คน เดินทางเข้ายื่น
หนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทั้งนี้ เพื่อเรียกร้องพิจารณาไม่ให้แบน 3 สารเคมีอันตราย 
คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต-ไกลโซเฟต โดย นางสาวอัญชุลี กล่าวว่า ทางกลุ่มตัวแทนเกษตรกรได้
เตรียมยื่นศาลปกครองกลาง หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบน 3 สารเคมี เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี พร้อมกันนี้ หากทางภาครัฐจะมีการยกเลิกการใช้ 3 
สารเคมีดังกล่าว จะต้องมีความชัดเจนเรื่องการน าสารอื่นมาทดแทน และราคาจะต้องไม่สูง เพื่อไม่ให้
เป็นภาระต้นทุนของเกษตร” (INNnews, 22 ต.ค. 62) 

 
“พาณิชย ์เตรียมออกประกาศห้ามน าเข้า ขยะอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อปอ้งกันไม่ให้น าของเสียเข้า

มาเป็นขยะในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประชาชน พร้อมยืนยัน FTA 
ไม่ใช่ช่องว่างให้น าเข้าขยะได้” (ThaiQuote, 11 ส.ค. 62) 

 
“นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่นน้ าตกตรอกนองทิ้งขยะเกลื่อน ชาวโซเชียลจวกยับถึงความมักง่าย

ทั้งๆ ที่มีถังขยะแต่ไม่ทิ้ง (29 เม.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพลงในเพจจันทบุรี โดยฝากถึง
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเล่นน้ าที่น้ าตกตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี และได้ทิ้งขยะประเภทขวดสุรา 
และสิ่งของต่างๆ ที่รับประทานแล้วไว้ริมล าธารช่วงสะพานก่อนถึงทางเข้าน้ าตก ทั้งๆ ที่หน่วยงาน
ราชการได้มีการจัดเตรียมถังขยะมาต้ังไว้แล้วก็ตาม” (INNnews, 29 เม.ย. 62)  

https://travel.sanook.com/thailand/chanthaburi/
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3.2 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคเหนือ 
1) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง   

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา     
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้งด้าน
การเมืองที่เกิดข้ึน จ านวน 7 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.5 กรณีความขัดแย้งทางด้านการเมอืงในพื้นที่ภาคเหนือ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 21 ธ.ค. 62 ชาวเชียงใหม่ เขต 8 ชุมนุมไล่ศรีนวล ลาออก ส.ส. ใช้เท้า
กระทืบรูประบายความโกรธแค้น 

2 ไทยรัฐออนไลน ์ 13 ธ.ค. 62 สามารถ ลาออกกก.บห.เพื่อไทย รับ ขัดแย้งส่งผู้สมัคร นายก 
อบจ.เชียงราย 

3  สยามรัฐ
ออนไลน ์

25 พ.ย. 62 'ท วี '  ช าแหละการเมืองระบอบประชาธิปไตยกับสั งคม         
พหุวัฒนธรรม 

4 แนวหน้า
ออนไลน ์

1 เม.ย. 62 หยุดโยนบาปการเมือง! ‘ยุทธตู้เย็น’โชว์กึ๋นงัดงานวิจัย ป.เอก 
ขันอาสาแก้หมอกควันภาคเหนือ 

5 Sanook 22 มี.ค. 62 ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ แจงอีกมุม หลังคลิปทีมหาเสียงท าร้าย 
รปภ.ว่อนเน็ต 

6 Sanook 10 ม.ค. 62 "สุเทพ" ควงว่าที่ผู้สมัคร หาเสียงเชียงใหม่ โดนพ่อค้าบ่น      
"มาท าไม" หลังท าเศรษฐกิจแย่ 

7 Sanook 10 ม.ค. 62  เผยช็อตเด็ด! "หญิงหน่อย" บุกถามถึงตัว 2 เจ้าหน้าที่แอบ    
สอดแนม ขณะหาเสียงเชียงราย 

 
ส าหรับกรณีความขัดแย้งด้านการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาความแย้งไม่รุนแรงมากนัก

โดยประเด็นความขัดแย้งจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยกับ
ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเกิดข้ึนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
“นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน าผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย และ ศาตราจารย์

พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรค น าทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 9 เขตของจังหวัด
เชียงใหม่ เดินคารวะแผ่นดินเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ม.ค.) และระหว่างนั้นได้แจกเอกสารใบรับสมัคร
สมาชิกพรรคให้กับประชาชนด้วย จุดแรกที่นายสุเทพเดินทางไป คือ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดค้าส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้นายสุเทพ ยังเดินลัดเลาะตามยัง
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ย่านการค้าบริเวณถนนช้างม่อย และตรอกข้างร้านทองโอ้วจินเฮง ก่อนจะไปพบปะกับพ่อค้าแม่ค้า    
ที่ตลาดต้นล าไย และตลาดวโรรส ตามล าดับ 

บรรยากาศในการเดินคารวะแผ่นดินและพบปะกับพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งเจ้าของกิจการในย่าน
การค้าส าคัญของเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นช่ืนมื่น ขอถ่ายภาพ
และจับมือจ านวนมาก แต่ก็มีบางส่วนที่แสดงความไม่พอใจและกล่าวว่า ตอนนี้ค้าขายไม่ดี เศรษฐกิจ 
ก็ไม่ดี จะมาท าไม” (Sanook, 10 ม.ค. 62) 

 
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งอื่นในระหว่างการหาเสียง เช่น การเฝ้าติดตามการหาเสียงของ

นักการเมืองจากเจ้าหน้าที่รัฐ  
 

“เพจ เอก วงษ์ปัญญา-Eak wongpanya เผยแพร่คลิปที่เกิดข้ึนเมื่อช่วงค่ าวานนี้ (9 ม.ค.) 
ขณะคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานฝ่ายกลยุทธ์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย และอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.เชียงราย เข้าไปหาชาย    
2 คน ที่มีลักษณะคล้ายพนักงานของรัฐ ที่ คุณหญิ งสุดารัตน์และทีมงานรู้สึกว่าก าลังจับจ้อง        
ความเคลื่อนไหวของตนเองตลอดเวลา หลังจากคุณหญิงสุดารัตน์เดินเข้าไปถึงตัวแล้ว พบว่าชายคน
หนึ่งใส่เสื้อโปโลสีด าที่มีข้อความว่า Police หรือต ารวจ ขณะที่ชายอีกคน ที่สวมเสื้อเทาผมเกรียน
คล้ายทหาร คุณหญิงสุดารัตน์จึงถามว่ามาจากไหน เป็นทหารหรือไม่ แต่ชายคนดังกล่าวบอกว่าตน
เป็นต ารวจมาจากกองเมือง หรือสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงราย ไม่ใช่แค่นั้น คุณหญิงสุดารัตน์ถาม
ต่อไปว่า มาท าไม หนึ่งในนั้นตอบว่ามารักษาความปลอดภัย คุณหญิงสุดารัตน์ถามย้ าอีกว่า มาจาก
กองเมืองหรือมาจากทหาร ชายเสื้อเทาก็ตอบอีกครั้งว่ามาจากกองเมืองจริงๆ นอกจากนี้ได้ถามอีกครั้ง
ว่า ผู้บังคับบัญชาให้มาท าอะไร ชายคนน้ีตอบว่า ให้มาดูเหตุการณ์เฉยๆ เผื่อว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาด
ฝัน” (Sanook, 10 ม.ค. 62) 

 
ส าหรับหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งที่ส าคัญในพื้นที่ภาคเหนือ 

เช่น ชาวเชียงใหม่ เขต 8 ชุมนุมไล่ศรีนวล ลาออก ส.ส. และใช้เท้ากระทืบรูประบายความโกรธแค้น 
 
“กลุ่มผู้ ชุมนุมที่ระบุ ว่าเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่  8 จังหวัด

เชียงใหม่ ประมาณ 300 คน รวมตัวชุมนุมแสดงความไม่พอใจและต่อต้านนางสาวศรีนวล บุญลือ 
ส.ส.  เขต 8 จ.เ ชียงใหม่  ที่บริ เ วณลานหน้าส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง  อ.แม่วาง                     
จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. เมื่อวานนี้ (20 ธ.ค.) สาเหตุที่ประชาชนไม่พอใจเป็นเพราะ 
แม้นางสาวศรีนวล ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่แล้ว แต่ไม่ยอมลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งยังไปเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นซีกรัฐบาล สวนทางกับความ
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ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเคยให้สัมภาษณ์อีกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ลงคะแนนให้เพราะ
สนับสนุนตัวนางศรีนวลมากกว่าพรรค” (Sanook, 21 ธ.ค. 62) 

 
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกตั้งท้องถ่ิน

ในจังหวัดเชียงราย 
 
“สามารถ แก้วมีชัย ยอมรับ ลาออกจาก กก.บห.พรรคเพื่อไทย เหตุปมขัดแย้งการส่งตัว

ผู้สมัคร นายกอบจ.เชียงราย เนื่องจากไม่ส่งคนของตนลงตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรก แต่กลับล าไปหนุน 
"วิสาระดี" แทน วันที่ 13 ธ.ค. นายสามารถ แก้วมีชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยอมรับว่า ได้ยื่น
หนังสือลาออกจากต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจริง ตามที่สื่อรายงานข่าว พร้อมช้ีแจงสาเหตุ
เกิดข้ึน จากกรณีความเห็นในการส่งตัวผู้สมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ. เชียงราย ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเอง
ได้หารือกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ แกนน าพรรคเพื่อไทย ว่า จะส่ง
บุคคลของนายสามารถลงสมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ.แต่จากนั้น นายวิสารเห็นว่า ควรจะส่ง       
นางวิสาระดี อมรวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายวิสารให้เป็นผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ.แทน 
โดยให้เหตุผลว่านางสาววิสาระดีน่าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า เนื่องจากคุ้นเคยในพื้นที่เป็นอย่างดี 
โดยหลังจากการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ แม้ว่าจะมีข้อเสนอให้ส่งลงสมัครทั้ง 
2 คน แต่ผู้ใหญ่ของพรรคเหน็ว่าจะเปน็การตัดคะแนนกันเองซึ่งสดุท้ายนายภูมิธรรมสนับสนุนข้อเสนอ
ของนายวิสารที่จะส่งนางสาววิสาระดีลงสมัคร จากนั้นนายสามารถจึงได้ประกาศลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริหารพรรค แต่ยืนยันว่า ตนยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและยังอยู่ช่วยงานพรรคต่อไป” 
(ไทยรัฐออนไลน์, 13 ธ.ค. 62)   

  
2) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม   

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา     
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้งด้าน
สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน จ านวน 90 เรื่อง 
 
ตำรำงท่ี 3.6 กรณีความขัดแย้งทางด้านสงัคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 28 ธ.ค. 62 เปิดบันทึกเด็กหญิง ป.5 ก่อนแขวนคอตัวเอง เพื่อนรุมแกล้ง ลาก ผลัก 
เหยียบหน้า 

2 Sanook 5 ธ.ค. 62 สาวร้านทองเจอลูกหลง ถูก "ครูหนุ่ม" ต่อยปลายคางล้มทั้งยืน -    
เหล็กจัดฟันเบี้ยว 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

3 Sanook 3 ธ.ค. 62 จับแล้ว หนุ่มโหดฆ่ายกครัว 3 ศพ ครอบครัวเจ้าหน้าที่กองคลัง        
ที่แท้แฟนลูกสาว 

4 Sanook 1 ธ.ค. 62 ช็อกซ้ า มือฆ่าครูสองผัวเมียที่แท้เป็นเพื่อนบ้าน หลังก่อเหตุยังท าตัว
ปกติก่อนแชทสารภาพกับแม่ 

5 Sanook 28 พ.ย. 62 เจ้าอาวาสคลิปนัวเนียเด็กสาว อ้างเป็นหลานแท้ๆ แตะเนื้อต้องตัวด้วย
ความบริสุทธ์ิใจ 

6 Sanook 23 พ.ย. 62 ครูหนุ่มสุดแค้น ผู้ชายขอเลิกไปคบแม่ม่ายลูกติด โพสต์ด่ากันรัวๆ   
ก่อนบุกแทงสาวดับสยอง 

7 Sanook 19 พ.ย. 62 คลิปฉาวไปทั่วโลก ขายแพ็กเกจงานยี่เป็งอลังการรีดเงินทัวร์จีน       
แต่จัดจริงสุดห่วย 

8 Sanook 17 พ.ย. 62 เปิดใจ เด็กหญิงวัย 13ปี จากคลิปถูกสาวใหญ่ยกพวกรุมตบริมถนน
เมืองล าปาง 

9 Sanook 15 พ.ย. 62 ต ารวจรวบเฒ่าอเมริกันหื่น จู่โจมกอด -จับหน้าอกเด็กหญิงหน้า
โรงเรียนดัง 

10 Sanook 12 พ.ย. 62 โคมลอยตกเกลื่อนเชียงใหม่-สนามบินเก็บวุ่น กระทงแม่น้ าปิงทะลัก 
10 ตัน 

11 Sanook 9 พ.ย. 62 สาวขับรถ พลิกคว่ าบนดอยนางแก้ว ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ชาวเน็ต
โวยซ่อมเสร็จชาติหน้า? 

12 Sanook 7 พ.ย. 62 จับครูฝึกสอนปลอมเฟซบุ๊กลวงเด็กสาวส่งคลิปโป๊ สุดช็อกเหยื่ออายุ
น้อยสุดแค่ 13 

13 Sanook 6 พ.ย. 62 ดราม่าจบแล้ว รุ่นพี่แม่โจ้สารภาพผิดปมรับน้อง โดนแจ้งข้อหา-สั่งโทษ
ปรับ 

14 Sanook 5 พ.ย. 62 เปิดใจหนุ่มนามสกุลดัง โต้ข่มขืนนักเรียน ม.5 แฉแหลกวีรกรรม     
เด็กสาวและแม่ 

15 Sanook 4 พ.ย. 62 เด็กสาว ม .5 แจ้ งจับหนุ่มนามสกุลดั ง  ตามจีบแล้วข่ม ขืน            
โพสต์ประจานฉาวโฉ่ 

16 Sanook 3 พ.ย. 62 ศึกกลางแยกไฟแดง หนุ่มรัวหมัดต่อยคนแปลกหน้าสาหัส อ้างโมโห  
ถูกยิงก่อน 

17 Sanook 23 ต.ค. 62 สุดช็อก! คนร้ายฆ่ายกครัว 3 ศพ ที่แท้เป็นน้องชาย พบหนีไปประเทศ
เพื่อนบ้านแล้ว 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

18 Sanook 15 ต.ค. 62 เผยเบื้องหลังก่อนฆ่าตัวตาย "จ่าสิบเอก" ยิงทหารเจ็บ 3 นาย แล้วหนี
ไปจี้หนุ่มเซเว่น 

19 Sanook 29 ก.ย. 62 แก๊งโจ๋ไทใหญ่สุดเหี้ยม รุมกระทืบหนุ่มไทยตาย 1 สาหัส 1 คาสะพาน
เหล็กเชียงใหม่ 

20 เชียงใหม่
เดลินิวส ์

25 ก.ย. 62 เทศกิจเชียงใหม่ “จับแล้ว” คนแอบขายอาหารนกที่ประตูท่าแพ 

21 Sanook 20 ก.ย. 62 ต ารวจบุกจับ ผัวเมียเชียงใหม่ ผลิตน้ ามันกัญชา ผู้ป่วยมะเร็งซื้อกิน
แล้วตาย 

22 Sanook 15 ก.ย. 62 กองปราบรวบ "ลูกน้อง" เสี่ยผู้มีอิทธิพล คดีแทงคนไส้ทะลักปางตาย 
23 Sanook 7 ก.ย. 62 หมอล าปางแถลงอาหารเสริมที่เด็กสาว 16 ปี กินลดอ้วนแล้วตาย   

เป็นยาปลอม 
24 Sanook 5 ก.ย. 62 เปิดใจสาววัย 19 ถูกกระทืบสลบคาถนน ปมวิวาทระหว่างแก๊ง    

เกือบตายทั้งที่ไม่รู้จักกัน 
25 Sanook 1 ก.ย. 62  พ่อสุดช้ า ลูกสาว 9 ขวบถูกชนแล้วหนี ขณะข้ามทางม้าลายหน้า

โรงเรียนช่ือดัง 
26 Sanook 26 ส.ค. 62 โรงเรียนตั้งคณะกรรมการสอบในทางลับ ครูหนุ่มยอมรับแชทตื๊อ

นักเรียนสาวจริง 
27 Sanook 22 ส.ค. 62 บุกยิงหนุ่มดับหน้าห้องพัก ต ารวจคาดสางแค้นปมยาเสพติด 
28 Sanook 21 ส.ค. 62 ภาพชัดมัดตัว พ่อเฒ่าหื่นจัด จู่โจมล้วงควักใต้กระโปรงเด็กหญิง        

4 ขวบ 
29 Sanook 14 ส.ค. 62 เชียงใหม่สั่งยกเลิก จัดงานปล่อยโคมลอยสถิติโลก หลังเจอต่อต้าน

หนัก 
30 Sanook 14 ส.ค. 62 ฉาวสนั่น "พระหนุ่ม" เสพเมถุนน้องต่างแม่ ซ้ าศิษย์สาวเป็นเหยื่อเพียบ 
31 Sanook 13 ส.ค. 62 จวกยับ! เตรียมจัดงานปล่อยโคมลอยทุบสถิติโลก หว่ันบิดเบือน

ประเพณีขายท่องเที่ยว 
32 Sanook 10 ส.ค. 62  "พระจูเลียน" เตรียมลงดอยช่วงบ่าย จ่อลาสิกขากับพระอุปัชฌาย์    

วัดบ้านแปะ 
33 Sanook 3 ส.ค. 62 หนุ่มใบ้เดือดจัด ปาดคอแฟนสาวสาหัส ต ารวจมึนไม่รู้ภาษามือ -

สอบสวนชะงัก 
34 Sanook 31 ก.ค. 62 ตระกูล ณ เชียงใหม่ สุดทน! ติดตั้งป้ายห้ามนักท่องเที่ยวเข้ากู่เจ้าหลวง 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

35 Sanook 24 ก.ค. 62  ชาวบ้านกว่า 200 คน รุมกระทืบ รอง ผกก. เจ็บหนัก ไม่พอใจต ารวจ
วิสามัญคนร้าย 

36 Sanook 22 ก.ค. 62 ต ารวจบุกจับ "ร้อยตรีนอกราชการ" ชู้รัก -มือฆ่าสาวใหญ่ อสม.
เชียงใหม่ 

37 Sanook 20 ก.ค. 62 บุกทลายบ้านพักแก๊งค้ามนุษย์ เช่าเด็กเมียนมาวันละ 60 บาท ให้มา
นั่งขอทาน 

38 Sanook 19 ก.ค. 62  เมียชวนไปหย่าที่อ าเภอ ผัวโมโหคว้าปืนรัวยิงดับ 9 นัด ก่อนฆ่าตัวตาย
ตาม 

39 Sanook 6 ก.ค. 62  กระสุนระเบิดสมอง หนุ่มอาชีวะปี 2 ดับสลด พ่อแม่ไม่เช่ือค าเพื่อนๆ 
อ้างปืนแก๊ปลั่น 

40 Sanook 1 ก.ค. 62 ก าลังหลับสบาย ต ารวจย่องจับหนุ่มใหญ่ข่มขืนเด็กหญิงวัย 14 หนีคดี
นาน 14 ป ี

41 ไทยรัฐ
ออนไลน ์

16 มิ.ย. 62 หนุ่มตากจอดเก๋งรั้วบ้านตรงข้าม เจอโคลนละเลงหน้ารถ ด่ากัน       
มันหยด 

42 Sanook 15 มิ.ย. 62 แชร์ว่อนคลิปบัดสี หนังโป๊ถ่ายกลางเชียงใหม่ สาวนวดแผนไทยเซ็กซ์
สยิวฝรั่ง 

43 Sanook 11 มิ.ย. 62  รปภ.แจ้งจับพนักงานส่งสินค้า หลังโดนกระทืบดั้งร้าว-นิ้วหัก เหตุไม่ให้
เข้าหมู่บ้าน 

44 Sanook 4 มิ.ย. 62 ต ารวจตามล่า "อาลี" บังขายโรตี ฆ่าปาดคอเมีย แค้นบอกเลิก-จะมีผัว
ใหม่ 

45 Sanook 1 มิ.ย. 62  เมียสุดทนผัวท าร้าย แย่งปืนยิงอก 3 นัด ตายคาที่ นั่งเฝ้าศพชายผู้เป็น
ที่รักทั้งคืน 

46 Sanook 31 พ.ค. 62 เจ้าถ่ินสุดเถ่ือน รุมกระทืบหนุ่มอังกฤษกลางถนนเมืองปาย ซ้ าโทรขู่
เมียสาวไทย 

47 Sanook 26 พ.ค. 62 เฒ่าวัย 72 ปี หึงโหด! ใช้ไม้ตีเมียอายุ 56 ปี จนตาย 
48 Sanook 25 พ.ค. 62 ศาลยกฟ้อง "สิบเอก" พ้นมลทินคดีรุมโทรมเด็ก 14 ตัดพ้อชีวิตพัง     

ไร้ที่ยืนในสังคม 
49 Sanook 19 พ.ค. 62 เหตุเพราะ "แย่งเก้าอี้ร้านก๋วยเตี๋ยว" ตร.จับเพิ่ม วัยรุ่นเลือดร้อน 

วิวาท-ท าร้าย คู่อริดับ 
50 Sanook 5 พ.ค. 62 โซเชียลกระหึ่มแชร์ตามหา "น้องกัปตัน" เด็กชาย 5 ขวบ เช่ือโดนแก๊ง
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

ลักพาตัว  
เปิดโฉม "รถตู้" อุ้มตัวน้องกัปตัน ช้ีชัดตรงตามหลักฐาน เช่ือแก๊งลักเด็ก 

51 Sanook 5 พ.ค. 62 ยิงระยะเผาขน เจ็บ 1 โดนลูกหลง 1 ย่านผับดังล าปาง ก่อนซิ่งเก๋งป้าย
ประมูลหนี 

52 Sanook 1 พ.ค. 62 ภาพยังติดตา สาวใหญ่ผงะ หนุ่มเก๋งแดงแวะปลดปล่อยความเป็นชาย
กลางถนนประกาศล่าตัวกลางโซเชียล! ชายโรคจิตขับเก๋งสไลด์หนอน
โชว์ที่ล าปาง 

53 Sanook 28 เม.ย. 62 พ่อสุดเศร้า รับศพลูกสาวเหยื่อแฟนหนุ่มหึงโหดแทง 5 แผลดับคาที่ 
54 Sanook 27 เม.ย. 62 หนุ่มเมายาหื่นปีนรั้วบ้านหมายข่มขืนสาว แต่เกิดโป๊ะแตกย่องเข้าบ้าน

คนมีสามี 
55 Sanook 25 เม.ย. 62 นาทีนองเลือด พ่อบ้านไล่ฟันเพื่อนร่วมงานคาโรงแรม ฉุกคิดส านึกผิด

ช่วยย้ือชีวิต 
56 Sanook 8 เม.ย. 62 ลุงข่มขืนหลานสาว 6 ขวบ จนอวัยวะเพศฉีก อ้างเด็กสมยอม -      

ถอดกางเกงให้เองทุกครั้ง 
57 Sanook 28 มี.ค. 62 กองปราบตามรวบ "ตาหื่น" ข่มขืนหลานสาวในไส้ 
58 Sanook 27 มี.ค. 62 พระเร่ร่อนต่อยเตะเพื่อนร่วมวงเหล้าดับคาที่ ก่อนหนีออกจากวัด  

อย่างใจเย็น 
59 Sanook 27 มี.ค. 62 บุกรวบหนุ่มข่ม ขืน "แม่ เพื่อน" แม่ใจสลายเห็นลูกชายถูกจับ        

ถึงกับ เป็นลมล้มฟุบ 
60 Sanook 24 มี.ค. 62 หนุ่มหื่นวันเลือกตั้ง แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว ตอนก าลังเข้าคูหาไปใช้

สิทธิ 
61 Sanook 23 มี.ค. 62 หนุ่มระแวงเมียรัก-เพื่อนคนงาน ปาดคอเจ็บทั้งคู่ ก่อนหนีผิดไปผูกคอ

ตาย 
62 Sanook 21 มี.ค. 62 ชายสูงวัยยืนลูบป้ายหาเสียง ส.ส.หญิง ก่อนลูบคล าเป้าตัวเอง ชาวบ้าน

เห็นจนเอือม 
63 Sanook 18 มี.ค. 62  มนุษย์ป้ารีเทิร์น หัวร้อนหวงแหนที่ริมถนน ไล่ติดป้ายด่าเรียงคัน 

"ควายจอด" 
64 Sanook 17 มี.ค. 62 ผิดหวังชอบคนมีเจ้าของ กิ๊กหนุ่มซุ่มแทงหนุ่มใหญ่ ระบายแค้นรักสาม

เส้า 
65 Sanook 12 มี.ค. 62  2 หนุ่มเมากร่างยิงปืนข้ึนฟ้าป่วนงานแต่ง ย่องเข้ากรุงฯ หวังแฉออกทีวี 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

อ้างชาวบ้านจะรุมตื้บ 
66 Sanook 10 มี.ค. 62 ฝาแฝดทะเลาะกันเอง คว้ามีด "ฟันปาก-หน้าอก-ไส้ไหล" ตายคาที่ 
67 Sanook 23 ก.พ. 62  รุ่นพี่กรีดคัตเตอร์ใส่รุ่นน้อง ไหว้ขอโทษรับผิด แม้ไม่เอาความแต่เป็น

คดีอาญา 
68 Sanook 15 ก.พ. 62  ชาวบ้านบ่นอุบเดือนร้อน-ร าคาญ 2 โจ๋สายหมอบแว้นรถแต่งซิ่งบน

ถนนหลวง 
69 Sanook 14 ก.พ. 62 หื่นไม่กลัวบาป! หนุ่มแอบถ่ายสาวในห้องน้ า งานพระราชทานเพลิงศพ 

"หลวงปู่เปลี่ยน" 
70 Sanook 7 ก.พ. 62 อดีตผัวโหดบุกถึงมุ้งยิงแม่ผัวใหม่ ก่อนไล่ฆ่าเมียตายคาห้องส้วม      

ดับสยอง 2 ศพ 
71 Sanook 7 ก.พ. 62 อดีตผัวบุกฆ่า 2 ศพ! ผัวใหม่เล่านาทีสยอง เห็นคาตา "แม่-เมีย" ถูกยิง

ตาย 
72 Sanook 6 ก.พ. 62 แม่แทบช็อก! เพิ่งเห็นคลิปลูกโดนรุมตบ 5 เดือนก่อน ถูกน ามาแชร์

ประจาน 
73 Sanook 6 ก.พ. 62 แค้นเพื่อนไม่ค้ าประกันซื้อรถให้ ควงปืน 9 มม.กระหน่ ายิงตายคา     

ไร่ข้าวโพด 
74 Sanook 5 ก.พ. 62 จบด้วยดี นักเรียน ม.3 กราบขอขมาเหตุรุมกระทืบรุ่นน้อง ม.2 

ผู้ปกครองจับมือเคลียร์ใจ 
75 Sanook 2 ก.พ. 62  แฉวีรกรรมสามีเก่าฉุด "น้องมิ้น" เคยทุบตี-กล้อนผม-บังคับแก้ผ้า    

หนียังไงก็ไม่พ้น 
76 Sanook 31 ม.ค. 62 แม่ไม่เช่ือ ลูกชาย-ลูกสะใภ้ ผูกคอตายคู่กันเอง เล่าพิรุธเสียงปืนและ

รอยล้อปริศนา 
77 Sanook 25 ม.ค. 62 หัวใจหล่อ! หนุ่มเล่านาทีช่วยครูสาว รอดไอ้หื่นฉุดขืนใจกลางป่า      

ไม่เมินเฉยค าว่า "เรื่องผัวเมีย" 
78 Sanook 24 ม.ค. 62 จ้วงแทงดับคาวงเหล้า-น้าฉุนหลานชายพูดจาไม่เข้าห ูคว้ามีดเสียบทอ้ง

ทะลุ 
79 Sanook 23 ม.ค. 62 ร่างทรงนารายณ์อวตาร โผล่ปฏิเสธลวงสาวใหญ่ จัดเซ็กส์หมู่แก้กรรม 

4 ต่อ 1 
80 Sanook 22 ม.ค. 62 แฉวีรกรรม "ลูกเทวดา" ถูกแม่ฆ่าตาย อาละวาดไถเงินซื้อเหล้า     

เวลาไม่เมานิสัยดี 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

81 Sanook 18 ม.ค. 62 สุดเนียน-กวาดล้าง “ตู้สล็อต” เมืองช้างเผือกดัดแปลงคล้ายตู้เพลง
มอมเมาเยาวชน 

82 Sanook 17 ม.ค. 62  น้ าตาท่วมวัด เผาเหยื่อฆ่ายกครัว 5 ศพ น้องเมียยันครอบครัวไม่ได้ฮุบ
สมบัติ "ไอ้ปุ๊" 

83 Sanook 15 ม.ค. 62 รวบแล้ว "ไชยา" ฆ่าพ่อ-ข่มขืนแม่ ต ารวจโชว์เทคนิคสุดล้ าติดจีพีเอส 
84 Sanook 14 ม.ค. 62 ต ารวจหึงโหด! แต่งเครื่องแบบบุกยิงหัวเมียสาวคาส านักงาน ก่อนยิง

ตัวตายตาม 
85 Sanook 14 ม.ค. 62  เด็กเอ๋ยเด็กดี? วัยรุ่นยกพวกตะลุมบอนในปั๊มน้ ามันล าปาง-ไม่เกรงกลัว

กฎหมาย 
86 Sanook 12 ม.ค. 62 "หมอดูญาณทิพย์" สิ้นท่า ต ารวจบุกจับ แอบถ้ ามองส่องผู้ชายใน

ห้องน้ า 
87 Sanook 11 ม.ค. 62 "รณชิต" พ่อของเพื่อน "น้องโยโย่" ปัดตอบความสัมพันธ์ ขณะต ารวจ

หิ้วตัวเข้ากรุงเพื่อสอบสวน 
88 Sanook 6 ม.ค. 62 คาสโนวาสิ้นช่ือ! ชายวัย 51 ถูกเมียน้อยแทงดับ หลังทะเลาะเรื่องแอบ

มี "เมียที่สาม" 
89 Sanook 5 ม.ค. 62 มือฆ่าโจ๋ซิ่งรถท่อดัง รับหงุดหงิดทะเลาะเมีย โมโหได้ยินเสียงเบิ้ลรถ 

ชักปืนตบแต่ดันลั่นใส่หัว 
90 Sanook 1 ม.ค. 62 แม่บ้านปั๊มน้ ามันกรี๊ด! ช็อกภาพแรกในวันปีใหม่ เจอหนุ่มยืนสไลด์

หนอน 
 

กรณีความขัดแย้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือก็มีความหลากหลาย
เช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคกลาง โดยมีประเด็นปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในสถานศึกษา การใช้ความรุนแรง ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือศาสนา ความขัดที่เกี่ยวข้อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณี ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการหลอกลวง
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศ ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ส าหรับปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับชู้สาวเป็นปัญหา       
ที่เกิดข้ึนในทุกพื้นที่ซึ่งมีทั้งความรุนแรงระหว่างสามีภรรยา ลูกกับแม่ พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง ญาติพี่น้อง          
ในครอบครัว  

 
“จับกลางป่าลูกทรพีข่มขืนแม่ ต ารวจโชว์เทคนิคติดจีพีเอส-ผสมยานอนหลับมอมจนมึนก่อน

ว่ิงไล่จับหลายช่ัวโมง เกือบ 10 กม. พบสภาพอิดโรย ต้องหามข้ึนโรงพัก อ้างไม่รู้เรื่อง ขณะที่ชาวบ้าน
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โล่งใจ  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ ( 15 ม.ค.) ต ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 5 พร้อมอาวุธครบมือกว่า 30 นาย สามารถจับกุมตัว นายไชยา อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาที่
ก่อเหตุข่มขืนแม่ของตัวเองได้ภายในป่าในพื้นที่บ้านตลาดข้ีเหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด              
จ.เชียงใหม่ ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุราว 1 กิโลเมตร โดยนายไชยาอยู่ในสภาพอิดโรยหนัก เจ้าหน้าที่
ต้องช่วยกันหามข้ึนรถน าตัวไปโรงพัก สภ.แม่โป่ง และเมื่อถึงโรงพักก็ต้องช่วยกันหามข้ึนห้องสอบสวน
เนื่องจากนายไชยยาไม่แรงแม้จะลุกขึ้นยืน” (Sanook, 15 ม.ค. 62) 

 
“จากกรณีนางปรียา อายุ 50 ปี ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทง นายฉัตรชัย อายุ 30 ปี               

ลูกชาย เสียชีวิต เบื้องต้นนางปรียาให้การว่า นายฉัตรชัยมีพฤติกรรมติดเหล้า และที่ผ่านมาไม่ท างาน 
ประกอบกับลูกชายมักจะมาขอเงินไปดื่มเหล้าอยู่เป็นประจ า ซี่งในวันดังกล่าว นายฉัตรชัยที่อยู่ใน
อาการมึนเมามาขอเงินไปกนิเหล้า แต่นางปรียาไม่ให้และต่อว่านายฉัตรชัย ท าให้นายฉัตรชัยโมโหและ
ท าร้ายร่างกายนางปรียา กระทั่งนางปรียาต้องคว้ามีดมาป้องกันตัว” (Sanook, 22 ม.ค. 62) 

 
“เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัย

อัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติเชียงรายเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ โดยมีผู้ถูกยิงผู้เสียชีวิตที่บ้าน     
หลังหนึ่งในหมู่บ้านเมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า หลังจากช่วงหัวค่ าวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา 
พบว่า นายสุภาพ ซึ่งมีภรรยาอยู่ คือ นางคมคาย แต่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ได้แอบลักลอบมีความสัมพันธ์
ฉันชู้สาวกับนางล าดวนมานาน ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ าวานนี้ (5 มกราคม) นายสุภาพซึ่งมีอาการเมาได้ไป
หานางล าดวนที่ร้านขายเหล้า แต่เห็นภายในร้านมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นั่งอยู่หลายคน มีการพูดจาใน
ท านองชู้สาว ท าให้นายสุภาพเกิดความหึงหวงต่อว่านางล าดวน 

ขณะที่นางล าดวนก็ต่อว่านายสุภาพเช่นกัน ที่มีภรรยา และตนเองเป็นกิ๊กอยู่แล้ว แต่ยังแอบ
ไปมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นเป็นคนที่ 3 เพิ่มอีก ท าให้ทั้งสองทะเลาะกันรุนแรงจนถึงข้ันลงไม้ลงมือกันแต่
นางล าดวนสู้แรงนายสุภาพที่เป็นผู้ชายไม่ได้ จึงใช้อาวุธมีด ปลายแหลมยาว 6 นิ้ว ที่พกไว้เพื่อป้องกัน
ตัวแทงนายสุภาพที่ด้านหลังทะลุปอดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังเกิดเหตุชาวบ้านได้ช่วยกันน านาย
สุภาพส่งโรงพยาบาลพร้าว เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ แต่นายสุภาพทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตใน
ที่สุด” (Sanook, 6 ม.ค. 62) 

 
“ฝาแฝดวัย 37 ปี เกิดทะเลาะกันเองอย่างรุนแรง จนบันดาลโทสะ คว้ามีดฟันเข้าที่ปาก    

และทรวงอกของผู้ตาย จนไส้ทะลัก เสียชีวิตคาที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (9 มี.ค.) เมื่อเวลา 23.30 น. 
ร.ต.อ.ส าราญ สืบโม้ สว.(สอบสวน) สภ.ด่านแม่ค ามัน อ.ลับแล ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่า มีเหตุท าร้าย
ร่างกาย ที่บ้านหลังหนึ่ง ม.6 ต.ด่านแม่ค ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ      
โดยในที่เกิดเหตุ พบศพ นายพงษ์ทวี อายุ 37 ปี สภาพศพสวมกางเกงขาสั้นสีน้ าตาลไม่สวมเสื้อ       
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มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ปาก และบริเวณทรวงอกด้านซ้าย โดยเฉพาะที่บริเวณทรวงอก มีบาดแผล
ขนาดใหญ่จนมองเห็นอวัยวะภายใน ไส้ไหลออกมากองข้างล าตัว” (Sanook, 10 มี.ค. 62) 

 
ปัญหาความขัดแย้งที่ เกี่ยวกับนักเรียนและสถานศึกษามีหลากหลายกรณีทั้ งที่ เป็น         

ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับเพื่อน รุ่นพี่กับรุ่นน้อง และบุคคลภายนอกกับสถาบันการศึกษา    
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการกลั่นแกล้งกัน 

 
“จากกรณีที่มีการโพสต์และส่งต่อข้อความการสนทนาระหว่างครูคนหนึ่งกับเด็กเรียนของ

ตัวเองระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในลักษณะเชิงชู้สาวและพยายามตื๊อให้เด็ก
นักเรียนโกหกผู้ปกครองและออกไปพบเจอกันนอกบ้าน โดยจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 5,000 
บาท ตามสื่อโซเซียลต่างๆ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก” (Sanook, 26 ส.ค. 62) 

 
“จากกรณีอื้อฉาวในโลกโชลเชียลจังหวัดล าปาง คลิปรุ่นพี่บังคับท าร้ายรุ่นน้อง ม.2 ภายในรั้ว

โรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.เกาะคา จ.ล าปาง เป็นคลิปแชร์เผยแพร่ออกมาต่อเนื่อง 2-3 เหตุการณ์ บังคับให้
ก้มกราบเท้า รุมเตะต่อยแบบไร้เหตุผล กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก” (Sanook, 5 ก.พ. 
62) 

 
“โลกโซเชียลมีเดียเมืองเชียงใหม่ แชร์คลิปนักเรียนรุ่นพี่ตบตี-กระชากหัวรุ่นน้อง แม่เพิ่งจะมา

เห็นคลิป เหตุเกิดเมื่อ 5 เดือนก่อน ล่าสุดสองฝ่ายเจรจาตกลงกันได้แล้ว จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “Red 
Skull ช่วยเหลือเหยื่อจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม” ได้โพสต์เรื่องราวพร้อมคลิปวิดีโอ 
บันทึกเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ก าลังถูกรุ่นพี่ท าร้ายร่างกาย ทั้งโดยการตบตี เตะ และดึง
กระชากผม รวมทั้งบังคับให้กราบเท้า” (Sanook, 6 ก.พ. 62) 

 
“ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดล าปาง เวลาประมาณ 14.30 น.  จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก รายหนึ่ง

เผยแพร่ คลิปจากภาพวงจรรปิดของกลุ่มวัยรุ่น ยกพวกตะลุมบอนกัน ภายในปั๊มน้ ามันแห่งหนึ่งใน
เมืองล าปาง โดยระบุข้อความ “ไม่รู้เกิดอะไรข้ึน...วัยรุ่นไล่ตะลุมบอนกัน” ซึ่งนี่คือภาพบางช่วงบาง
ตอนที่กลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิงทะเลาะวิวาท และยกพวกตีกัน ภายในปั๊มน้ ามัน ย่านตัวเมืองล าปาง 
ซึ่งจากการตรวจสอบพบเปน็ปั๊มน้ ามันแห่งหนึ่ง บริเวณถนนล าปาง-แม่ทะ  ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง 

โดยภายในคลิปจะเห็นมีกลุ่มวัยรุ่นข่ีรถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ชายหญิงประมาณ 15 คน จากนั้นก็มีการว่ิงไล่ตะลุมบอนกัน ภายในลานเติมน้ ามันของปั๊มน้ ามัน
ดังกล่าวอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยวัยรุ่นบางคนถอดเสื้อโชว์รอยสัก บางรายมีสภาพเมา
มาย  ทั้งนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่น่าจะเป็นเด็กในวัยเรียน อายุระหว่าง   15 - 19  ปี ซึ่งหลังจากท าร้าย
ร่างกายกันแล้ว และก าลังชุลมุนกันอยู่ภายในปั๊มน้ ามัน ได้มีรถของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เปิดไฟวาบๆ เข้า



134 
 

มา จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นต่างว่ิงไปข้ึนรถจักรยานยนต์ และรีบข่ีรถจักรยานยนต์ออกจากปั๊มไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อแยกย้ายกันหลบหนี” (Sanook, 14 ม.ค. 62) 

 
“รุ่นพี่ได้ไหว้ขอโทษผู้ปกครองรุ่นน้อง กรณีใช้คัตเตอร์ท าร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส สารภาพ

เพราะขาดสติ ทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความกัน แต่ต ารวจช้ีชัดเป็นคดีอาญา พร้อมแจ้งข้อหา       
ความคืบหน้ากรณีรุ่นพี่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ใช้มีดคัตเตอร์กรีดท าร้ายกลุ่มรุ่นน้องสถาบันเดียวกัน 
ท าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส รวมทั้งตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วย ล่าสุดเมื่ อช่วงค่ าวานนี้ (22 ก.พ.) 
นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องต่างคณะที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ได้เดินทางเข้าให้ปากค ากับ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ 
ภัทรพงศ์สินธ์ุ รองผู้บังคับการต ารวจภูธร จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ปกครองของทัง้ 2 ฝ่ายเข้าร่วมรับฟังด้วย 
โดยนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นผู้ก่อเหตุ ได้กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน สาเหตุที่ท า
ลงไปเพราะขาดสติ เนื่องจากมึนเมาสุรา ส่วนมีดคัตเตอร์ที่ใช้เป็นอาวุธนั้น เป็นมีดที่พกไว้ส าหรับ
ท างานเท่านั้น พร้อมกล่าวขอโทษผู้ปกครองและรุ่นน้องที่ถูกท าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 
เช่นเดียวกับมารดาของนักศึกษารุ่นพี่ที่กอ่เหตุ ได้ยกมือกราบไหว้ขอโทษผู้ปกครองของรุ่นน้องที่ถูกท า
ร้ายร่างกายในครั้งนี้” (Sanook, 23 ก.พ. 62)  

 
“เปิดบันทึกเด็กหญิง ป.5 ก่อนแขวนคอตัวเอง เพื่อนรุมแกล้ง ลาก ผลัก เหยียบหน้า ส าหรับ

สาเหตุที่น้อง ป.5 แขวนคอตัวเองนั้น ข้อมูลจากผู้เป็นพ่อ ระบุว่า ช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ลูกเคยถูก
เพื่อนผู้ชาย 3 คน รุมแกล้ง โดยจับให้นอนกับพื้นและ 2 คนใช้เท้าเหยียบที่แขนทั้ง 2 ข้าง ส่วนอีกคน
ใช้เท้าเหยียบที่ใบหน้า จนได้รับบาดเจ็บ เป็นรอยช้ ากลับมาบ้าน ซึ่งลูกก็มาเล่าให้ฟัง จากนั้นตนก็ไลน์
ถามไป ผอ.โรงเรียน ได้รับค าตอบว่า เด็กอาจจะเล่นแรงไปหน่อย ซึ่งได้ตักเตือนแล้วว่าไม่ให้ท าอีก 
จากนั้นเรื่องก็เงียบไป บางวันลูกกลับมาบ้าน มากอดแล้วร้องไห้ บอกว่า ถูกเพื่อนล้อว่า บ้านจน     
ตัวเตี้ย ด า พ่อข่ีจักรยานยนต์ขนขยะมาส่งอยู่บ่อยๆ ซึ่งพ่อเองก็ไม่แน่ใจว่า จะเป็นสาเหตุที่ท าให้ลูก
เสียใจ น้อยใจจนมีความกดดันอย่างหนักหรือไม่ เพราะปกติลูกสาวจะเป็นเด็กร่าเริง อารมณ์ดี     
ชอบร้องเพลง รักสัตว์ ไม่มีท่าทีที่จะท าร้ายตัวเองมาก่อน” (Sanook, 28 ธ.ค. 62) 

 
“จากกรณีที่อดีตนักศึกษารุ่นน้อง ปี 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมกับผู้ปกครอง

เข้าแจ้งความที่ สภ.แม่โจ้ เอาผิดกับรุ่นพี่ที่ท าร้ายร่างกาย ระหว่างร่วมกิจกรรมรับน้อง ล่าสุดในวันนี้ 
(6 พ.ย.) ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พากลุ่มนักศึกษารุ่นพี่ 6 คน เข้าให้
ปากค ากับพนักงานสอบสวน โดยต ารวจใช้เวลาสอบสวนนานกว่า 2 ช่ัวโมง หลังสอบปากค ารุ่นพี่แล้ว
ทั้งหมดประมาณ 10 คน ในที่สุดรุ่นพี่พี่คนหนึ่ง ได้ยอมรับสารภาพแล้วว่าลงมือท าร้ายรุ่นน้อง        
แต่ที่ผ่านมายังไม่ยอมรับเพราะกลัวส่งผลกระทบกับการเรียนและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ” 
(Sanook, 6 พ.ย. 62) 
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ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ความรุนแรงจะเป็นกรณีทีบุ่คคลทั่วไปขัดแย้งกันแล้วน าไปสู่
การใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทกัน หรอืฆ่ากันตาย โดยมีตัวอย่าง เช่น 

 
“จากกรณี จ.ส.อ. พงศ์พันธ์ อายุ 37 ป ีทหารสังกัดค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ก่อเหตุ

ใช้ปืนจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วบังคับให้ไลฟ์เฟซบุ๊กเรียกนัก ข่าวมาท าข่าว ก่อนที่ จ.ส.อ.         
คนดังกล่าวจะก่อเหตุใช้ปืนยิงขมับตัวเอง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา” 
(Sanook, 15 ต.ค. 62) 

 
“แก๊งโจ๋ไทใหญ่สุดเหี้ยม รุมกระทืบหนุ่มไทยตาย 1 สาหัส 1 คาสะพานเหล็กเชียงใหม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 04.50 น. (29 ก.ย.62)  ต ารวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ รับแจ้งเหตุมีคนถูก
ท าร้ายร่างกาย อาหารสาหัส เหตุเกิดที่บริเวณกลางสะพานเหล็ก หรือ ขัวเหล็ก ถนนเจริญประเทศ   
ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หลังเจ้าหน้าทีเ่ดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ นายคมวุฒิ 
อายุ 33 ปี และนายอนุภาพ อายุ 32 ปี นอนสลบไม่ได้สติอยู่กลางสะพาน มีร่องรอยการถูกทุบตีด้วย
ของแข็ง จึงรีบน าตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ แต่นายคมวุฒิ ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตในที่สุด ส่วนนายอนุภาพ อาการสาหัส” (Sanook, 29 ก.ย. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือศาสนาเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในวัดหรือ

พระสงฆ์ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความแย้ง เช่น 
 
“ตร.แม่ปิง รวบทันควันพระเร่ร่อนก่อเหตุต่อยเตะเพื่อนร่วมวงเหล้ากลางวันแสกๆ ดับคาวัด

กลางเชียงใหม่ พยานเห็นเหตุการณ์เผยประเคนทั้งหมัดทั้งเท้าจนนอนแน่น่ิง ก่อนเดินหลบหนีจากไป
อย่างใจเย็น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (27 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธร
แม่ปิง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกท าร้ายเสียชีวิตภายในวัดแห่งหนึ่ง ต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย เบื้องต้น 
พบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ 40-50 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณลานหน้าห้องน้ าข้างกุฏิ ตรวจค้น
ไม่พบเอกสารระบุตัวตน ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ 50 ปี ที่สวมจีวรแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ 
ทราบช่ือต่อมาว่าคือ พระวิเชียร อายุ 55 ปี ชาวอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่หลบหนีออกไป
จากวัดทันทีหลังจากก่อเหตุ” (Sanook, 27 มี.ค. 62) 

 
“วัดบ้านแปะ เตรียมจัดพิธีลาสิกขาให้กับ "พระจูเลียน" ในช่วงบ่ายวันนี้ หลังกรณีอื้อฉาว   

มั่วเสพเมถุนสีกา และเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพแล้ว จากกรณีอื้อฉาวที่มีการเปิดโปงพฤติกรรมของ
พระฝรั่งช่ือดัง ที่มีการเสพเมถุนสีกา และปฏิบัติตัวไม่เหมาะกับวินัยของสงฆ์ จนกระทั่ง "พระจูเลียน 
อาพาธโร"  พระนักพัฒนาพื้นที่ดอย ได้ออกมายอมรับสารภาพ และเตรียมเข้าพิธีลาสิกขา           
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โดยแหล่งข่าวระบุว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ พระจูเลียน จะลงจากดอยมายังวัดบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลาสิกขากับพระอุปัชฌาย์ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจาก วัดบ้านแปะ ต าบล
บ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพระสงฆ์และสามเณรได้เตรียมศาลาวัดภายในวัด 
เพื่อประกอบพิธีลาสิขาบท พระจูเลียน อาพาธโร หลังถูกแฉพฤติกรรมเสพเมถุนสีกาและร่วมทริป
ฮันนีมูนกับสาวชาวต่างประเทศ กระทั่งพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกมา
เปิดเผยว่าได้รับการประสานจากพระครูสุจิตปัญญารัตน์ เจ้าคณะต าบลบ้านแปะ เขต 1 ซึ่งเป็น     
พระอุปัชฌาย์ ของพระจูเลียน ว่าจะเดินทางมาวัดบ้านแปะ เพื่อการลาสิกขาภายในวันนี้” (Sanook, 
10 ส.ค. 62)  

 
ความขัดที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นกรณีความขัดแย้งด้านความเช่ือเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา เช่น ประเพณีปล่อยโคมลอย เป็นต้น 
 
“จวกยับห้วยตึงเฒ่าจับมือเอกชนเตรียมจัดงานลอยกระทงปล่อยโคมลอยท าสถิติโลกช้ีชัด

ไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม อย่าหิวเงินจนเอาไปขายอย่างบิดเบือน แถมก่อปัญหาซากตกมาเป็น
ขยะและเสี่ยงไฟไหม้ ท าชาวบ้านหวาดผวา เตรียมล่ารายช่ือจี้ทบทวน” (Sanook, 13 ส.ค. 62) 

 
“รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้ในกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียจ านวนมากในจังหวัด

เชียงใหม่มีการวิจารณ์และส่งต่อภาพคลิปวิดีโอหนังลามกเรื่องหนึ่งที่มีการใช้สถานที่ในตัวเมือง
เชียงใหม่เป็นฉาก และมีการเดินเรื่องพาดพิงเกี่ยวกับการนวดแผนไทยด้วย โดยหลังเรื่องดังกล่าวเปิด
ฉากด้วยภาพการตระเวนไปตามจุดต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เน้นไปที่ร้านนวดแผนไทย สลับกับภาพ
หญิงสาวฟ้อนร าแบบล้านนา ก่อนจะตัดภาพไปที่ชายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เป็นตัว
เอกของเรื่องก าลังเดินเล่นไปตามทาง แล้วปรากฏว่ามีหญิงสาวชาวไทยที่เป็นพนักงานร้านนวดเข้ามา
พูดจากชักชวนให้ใช้บริการนวดแผนไทย ซึ่งฝ่ายชายตกลงและทั้งคู่พากันเข้าไปในห้องนวด แล้วท า
การนวดกันไปตามปกติ กระทั่งเริ่มมีการถอดเสื้อผ้าและร่วมรักกันจนเสร็จกิจ” (Sanook, 15 มิ.ย. 
62) 

 
“ทายาทตระกูล ณ เชียงใหม่ ติดตั้งป้ายห้ามเข้ากู่เจ้าหลวง หลังนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

ชาวต่างชาติ ที่โพสท่าทางไม่เหมาะสมโชว์ลงอินสตาแกรม หลังมีแชร์ภาพนักทอ่งเที่ยวต่างชาติโพสท่า
ถ่ายภาพในลักษณะไม่เหมาะสมภายในกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในวัดสวนดอก พระอารามหลวง   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยภาพดังกล่าวถูกโพสต์ในอินสตราแกรมส่วนตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ก่อนจะมีการแชร์ภาพอย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย จนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มคนไทยที่พบ
เห็น และยังสร้างความไม่สบายใจให้กับทายาทของเจ้านายฝ่ายเหนือ ตระกูล ณ เชียงใหม่ ที่สืบเช้ือ
สายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่ดูแลกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ในปัจจุบัน” (Sanook, 31 ก.ค. 62) 
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ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นกรณีเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงกันอัน

เนื่องมาจากการขับข่ีรถ รวมทั้งความเดือดร้อนร าคาญจากการใช้รถใช้ถนน เช่น 
 
“หนุ่มแม่สอดจอดเก๋งริมรั้วบ้านฝั่งตรงข้าม เจอโคลนไปละเลงบนกระจกหน้า โมโหเรียก

ต ารวจจะเอาเรื่อง ขณะที่เจ้าของบ้านคู่กรณีบอกไม่รู้เรื่อง ตร.แจงถ้าจะแจ้งความต้องมีหลักฐานท าได้
แค่ลงบันทึกประจ าวัน เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. ร.ต.อ.ศิโรตม์ โกมลประณีต รอง สว .
สอบสวน สภ.แม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.แม่สอด ไปตรวจสอบเหตุคนน าโคลนไปละเลง
บนกระจกหน้ารถ เหตุเกิดบริเวณข้างรั้วบ้านเลขที่ 22 ถนนราษฎร์ด าริ เขตเทศบาลนครแม่สอด     
อ.แม่สอด จ.ตาก ที่เกิดเหตุอยู่ข้างรั้วปูนของบ้านเลขที่ 22 ที่ข้างรั้วเขียนหนังสือว่า ห้ามจอดรถ ห้าม
ทิ้งขยะ และห้ามตัดต้นไม้ พบรถเก๋งฮอนด้า บริโอ สีเขียว ทะเบียน กค 8297 ตาก ที่กระจกหน้ารถมี
ดินโคลนกระจายเต็มหน้ากระจก ที่หลังคาและที่ฝากระโปรงก็มีโคลนกระจาย สอบถามเจ้าของรถคือ 
นายสมชาย พรมเจริญ อายุ 47 ปี เป็นเจ้าของร้านค้าส่งไข่ ตึกฝั่งตรงข้าม กล่าวอย่างอารมณ์เสียว่า
น่าจะเป็นคนในบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้เรียกเจ้าของบ้านออกมาพบ ทราบช่ือ      
นายดุสิต กันนิล อายุ 63 ปี ซึ่ง นายดุสิต ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนท า แต่มีการทะเลาะแบะแว้งกับนาย
สมชายมาหลายครั้ง เพราะชอบเอารถมาจอดข้างรั้วบ้าน ขณะที่ นายสมชาย ไปยืนช้ีหน้าด่าด้วย
ความโกรธ บอกว่าเราเป็นคนค้าขาย ไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร ที่จอดรถก็เป็นถนนสาธารณจะมาห้าม
จอดได้ยังไง เป็นนักเลงหรือไง ไม่ได้ไปจอดปิดทางเข้าออกบ้าน วันน้ีจะต้องไปแจ้งความเอาเรื่องจนถึง
ที่สุด ขณะที่เจ้าหน้าที่ต ารวจบอกว่าจะต้องมีหลักฐานการกล่าวหาท าให้เสียทรัพย์ คงต้องตามดูกล้อง
วงจรปิดแถวๆ นั้น และหาพยานหลักฐานมายืนยันถึงจะเอาผิดได้ เบื้องต้นได้ลงบันทึกประจ าวันไว้
เป็นหลักฐานแล้ว” (ไทยรัฐออนไลน์, 16 มิ.ย. 62)  

 
“จากกรณีเมื่อวันที่  1 ม.ค. 62 เกิดเหตุนายธนวัฒน์ หรือ อ้น อายุ 19 ปี ถูกยิงที่

ถนนลาดยางในหมู่บ้านสายเสริมงาม-ห้างฉัตร บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 
จนเสียชีวิต โดยก่อนเกิดเหตุได้ไปฉลองปีใหม่กับเพื่อน ๆ และถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .38 
เข้าที่กลางศีรษะจ านวน 1 นัด จากการสอบสวนเพื่อนที่ไปด้วยกัน ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อม
เพื่อนรวม 4 คน ข่ีรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน 3 คัน ระหว่างทั้งหมดก าลังข่ีรถจักรยานยนต์ตามกันไป 
โดยผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่ง เล่าว่า ขณะที่ กลุ่มของผู้ตายข่ีจักรยานยนต์ผ่านมา คนร้ายได้ข่ี
จักรยานยนต์คล้ายกับรถบิ๊กไบค์ แซงรถเพื่อนผู้ตายซึ่งขับเป็นคันสุดท้าย ก่อนจะข่ีปาดหน้าให้ผู้ตาย
จอด พร้อมทั้งใช้ด้ามปืนตบที่ใบหน้า แล้วต่อว่าผู้ตายว่า “มึงจะเบิ้ลรถท าไม”” (Sanook, 5 ม.ค. 62) 

 
“บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายล าปาง-งาว บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พระบาท อ.เมือง

ล าปาง ต่อเนื่องไปจนถึง ถนนล าปาง-แจ้ห่ม ต.ทุ่งฝาย อ าเภอเมืองล าปาง โดยพบ วัยรุ่นจ านวน 2 คน 
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ซึ่งยังอยู่ในวัยเรียน อายุประมาณ 14-26  ปี ก าลังข่ีรถจักรยานยนต์ แข่งกันในลักษณะ ก้มตัว       
เพื่อประลองความเร็ว ขับข่ี รถข่ี บนถนน ไปตามถนนสายดังกล่าว ในขณะที่บนถนน ก็มีรถยนต์ของ
ประชาชน และชาวบ้านว่ิงอยู่บนถนนจ านวนมาก โดยไม่เกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายข้ึน” (Sanook, 
15 ก.พ. 62)  

 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการอนาจารหรือการละเมิดทางเพศเป็นความขัดแย้งระหว่าง

บุคคลตั้งแต่ระดับเบาคือ การอนาจารโดยการช่วยตัวเองในที่สาธารณะจนไปถึงการข่มขืนกระท าช าเราทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่  

 
“ขณะที่แม่บ้านเข้ามาท าความสะอาดห้องน้ า ระหว่างถูพื้นห้องน้ าอยู่ ก็เหลือบไปเห็นชายคน

หนึ่งก าลังยืนช่วยเหลือตัวเอง บริเวณด้านหลังห้องน้ าใกล้กับโถปัสสาวะ หลังจากนั้นแม่บ้านก็ตกใจ
กลัว จึงรีบไปเรียกเด็กปั๊มเข้าไปช่วยจับตัวและแจ้งต ารวจดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจมาถึงทราบว่า 
ผู้ก่อเหตุคือ นายธีระศักดิ์ อายุ 28 ปี โดยให้การวกไปวนมาและรับสารภาพว่าได้ยืนช่วยตัวเองจริง 
โดยยนือยู่เป็นเวลากว่า 10 นาทีแล้ว หลังจากขับรถจักรยานยนต์แวะมาซื้อของภายในปั๊ม ก่อนจะเกิด
อารมณ์ทางเพศ จึงได้เดินวนไปช่วยตัวเองที่หลังห้องน้ า แต่ท าอยู่นานก็ยังไม่ส าเร็จความใคร่ กระทั่งมี
คนมาเห็นและถูกควบคุมตัวไว้” (Sanook, 1 ม.ค. 62) 

 
“จากกรณีในสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์จากกล้องติดหน้ารถ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 

เวลา 18.00 น. บริเวณถนนเส้นทางสาย ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน โดยพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้าง
ถนน และเห็นผู้ชายก าลังฉุดหญิงสาวเข้าป่า โดยผู้หญิงพยายามขัดขืน และร้องขอความช่วยเหลือ 
เจ้าของโพสต์จึงพากันเข้าไปช่วย ซึ่งชายดังกล่าวได้ช้ีหน้า ก่อนว่ิงหนีข่ีรถจักรยานยนต์ออกไป ” 
(Sanook, 25 ม.ค. 62) 

 
“พันต ารวจโท ผดุงศักดิ์ ไชโย พนักงานสอบสวน สภ.ห้างฉัตรจ.ล าปาง น าก าลังต ารวจชุด

สืบสวน เข้าไปตรวจสอบบริเวณบ้านหลงัหนึ่ง พื้นที่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง หลังจากรับแจ้ง
ว่า มีเหตุข่มขืนเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ จนอวัยวะเพศฉีกขาด เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงและไปตรวจสอบที่เกิด
เหตุ พบว่ามีประชาชนและชาวบ้านก าลังจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ บริเวณศาลาที่พักกลางหมู่บ้านเป็น
จ านวนมาก เมื่อไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาชายวัย 57 ปี นั่งรอมอบตัวอยู่หน้าบ้านของตนเอง ซึ่งมีบ้าน
อยู่ใกล้กับเด็กหญิงผู้เสียหาย ห่างกันประมาณ 20 เมตร และมีศักดิ์เป็นลุงของเด็กหญิง โดยเป็นญาติ
ห่างๆ กัน” (Sanook, 8 เม.ย. 62) 

 
ความขัดแย้งที่ เกี่ยวข้องกับการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับ      

การท างานของต ารวจที่อาจจะใช้ก าลังเกินกว่าเหตุท าให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ  
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“เวียงแหงเดือด ชาวบ้านกว่า 200 คน ไม่พอใจต ารวจวิสามัญหนุ่มมูเซอในคดียาเสพติด    

รุมกระทืบ รอง ผกก. เจ็บหนักเย็บสิบเข็ม ส่วนดาบต ารวจเข้าไปช่วย ถูกรุมตีจนช้ าไปทั้งตัว         
โดยเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ( 23 ก.ค.62) พ.ต.ท.วิโรจน์ ปันตี รองผู้ก ากับการสืบสวน
สอบสวน สภ.เวียงแหง พร้อมชุดสืบสวน 6 นาย ออกตรวจสอบเป้าหมายการกระท าความผิดคดียา
เสพติดในหมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่ โดยใช้รถจักรยานยนต์ 3 คัน และ รถยนต์ 1 คัน ขณะที่ตรวจสอบใน
ป่าท้ายหมู่บ้าน พบชาย 2 คน ข่ีรถจักรยานยนต์ผ่านมา คนซ้อนท้ายถืออาวุธปืนยาว เจ้าหน้าที่จึงให้
หยุดและแสดงตัวขอตรวจค้น แต่ทั้งคู่กลับจอดรถและชายซ้อนท้ายได้นั่งลงและใช้อาวุธปืนยาว
ประทับยิงใส่เจ้าหน้าที่จ านวน 2 นัด จนเกิดการยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัวจนถูกชายคนดังกล่าวเสียชีวิต 

หลังเกิดเหตุมีญาติผู้ต้องหาและชาวบ้านกว่า 200 คน ไปยังที่เกิดเหตุและเข้าปิดล้อม
เจ้าหน้าที่ รุมท าร้าย โดยใช้ไม้ตีและใช้ก้อนหินทุบบริเวณศีรษะ พ.ต.ท.วิโรจน์ และ รุมท าร้าย      
ด.ต.ชัชวาลย์ วงค์หาญ ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.เวียงแหง ที่พยายามเข้าไปช่วย โดยใช้
ไม้ตีและใช้ก้อนหินขว้างใส่ได้รับบาดเจ็บอีก 1 คน รวมทั้งยังทุบท าลายรถยนต์ และรถจักยานยนต์
ของเจ้าหน้าที่จนได้รับความเสียหายด้วย โชคดีเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้ามา
ช่วยเหลือ ก่อนรีบน าตัว พ.ต.ท.วิโรจน์ หลบหนีออกมาจากฝูงชน น าตัวส่งโรงพยาบาลเวียงแหง     
โดยแพทย์ต้องเย็บศรีษะจ านวน 10 เข็ม ส่วน ด.ต.ชัชวาลย์ มีบาดแผลและรอยฟกช้ าตามรา่งกายและ
ใบหน้า 

ล่าสุดเช้าวันน้ี ( 24 ก.ค.62) ต ารวจและฝ่ายปกครอง น าก าลังปิดล้อมพื้นที่บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
เพื่อติดตามคนร้ายที่ท าร้ายร่างกายต ารวจทั้งสองนาย แต่ไม่พบตัว และไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย แต่จาก
การสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสของแกนน ากลุ่มชาวบ้านที่รุมท าร้ายเจ้าหน้าที่แล้ว มีประมาณ    
5-6 คน เบื้องต้นจะเรง่รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ออกหมายจบัมาด าเนินคดีตามกฎหมาย”(Sanook, 
24 ก.ค. 62)  

  
3) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ  

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา     
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้งด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จ านวน 21 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.7 กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกจิในพื้นที่ภาคเหนือ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 24 ธ.ค. 62 สองผัวเมียรมควันดับคู่ในรถเก๋ง หลังบ่นเศรษฐกิจพังตั้งแต่
รัฐบาลชุดน้ีเข้ามา 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

2 Sanook 29 ต.ค. 62 เพื่อนบ้านแฉ "เอ็ม มือฆ่าโบกปูนเศรษฐินี" เป็นคนหัวร้อน
อารมณ์ร้าย 

3 Sanook 23 ต.ค. 62  แม่ "ด็อกเตอร์ก ามะลอ" สุดระอา ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าโรงแรม
แทนลูกชาย 

4 Sanook 2 ต.ค. 62  "เสี่ยน็อต ลวงโลก" มอบตัวแล้ว ถูกแฉวีรกรรมเพียบ ส านึกผิด  
ขอโทษตลก-นักร้องดัง 

5 Sanook 3 ก.ย. 62 เปิดใจอดีต ผอ.โรงเรียน มีชีวิตเกษียณทุกข์ตรม ทนใช้หนี้แทน
แม่ดาราหนุ่ม 

6 Chiang Mai 
News 

26 ส.ค. 62 ข้าวเหนียวในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีราคาเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

7 INNnews 16 ก.ค. 62 รวบผัวเมียเปิดเต็นท์รถยักยอกเงินเหยื่อ มีหมายจับรวม 52 คด ี
8 Sanook 13 ก.ค. 62 แก๊งเงินกู้ดุ! ยกพวกขว้างถุงเลือดหมูสดๆ บ้านพ่อเลี้ยงของลูกหนี้

เละ 
9 Sanook 3 ก.ค. 62 สาว ปวส.ถูกธนาคารแจ้งให้ช าระหนี้กว่า 1.8 ล้านบาท เป็นงง

เซ็นค้ าประกันตอน 10 ขวบ 
10 Sanook 26 มิ.ย. 62 จับนักมวยช่ือดังขโมยกะหล่ าปลี ท าชาวม้งร่ าไห้ 
11 Sanook 4 มิ.ย. 62 แก๊งปลอมหวยรัฐบาลออกอาละวาด โชคดีทางร้านใช้น้ ายาป้าย 

รอดเสียเงินหมื่น 
12 Sanook 30 พ.ค. 62 ประชดพิษเศรษฐกิจ ร้านจิวเวลรี่ลดราคาสุดช็อก อัญมณีแท้ๆ 

แต่ขายร้อยเดียว! 
13 Sanook 30 พ.ค. 62 เตือนภัย "แก๊งหลอกขายข้าวสาร" อาละวาดหนัก ชาวบ้าน     

ตกเป็นเหยื่อหลายราย 
14 Sanook 18 พ.ค. 62 ผู้รับเหมาน้ าตานอง ชักปืนยิงเจ้าของตึก แค้นทวงค่าจ้างค้างไว้ 

ไม่เคยได ้
15 Sanook 28 เม.ย. 62 แก๊งทวงหนี้กดดันหนัก หนุ่มเชียงใหม่ใช้เตาอังโลร่มควันนอนตาย

ในรถ 
16 Sanook 26 เม.ย. 62 ต ารวจไทยตะลึง! สกัดจับกระบะซิ่งหนี -ขนแรงงานเมียนมา    

32 คนอัดเป็นปลากระป๋อง 
17 Sanook 24 เม.ย. 62 กองปราบฯ รวบแก๊งอดีตต ารวจ ตระเวนหลอกขอซื้อเพชร 

เสียหายกว่า 7 ล้าน 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

18 Sanook 8 มี.ค. 62 ผัวเมียท้าวแชร์ล้ม แอบหนีหนี้สิบล้าน รมควันตายคู่ริมถนนทาง
หลวง 

19 Sanook 26 ก.พ. 62 โดนยึดบ้าน! "ลุงเบิร์ด" อดีตข้าราชการเซ็นค้ า กยศ.ให้ลูกเพื่อน 
เรียนจบแล้วหนีหนี้ 

20 Sanook 4 ก.พ. 62 ศึกนองเลือด เปิดฉากยิงสนั่นกลางตลาดนัด ปมทวงหนี้ค่าแชร์
ค้างไว้นับหมื่น 

21 Sanook 25 ม.ค. 62 ลวงรักหลอกโอน! จับ "แก๊งโรแมนซ์สแกม" ไนจีเรียพร้อมแฟน
สาวไทย เหยื่อสูญเงินกว่า 1 ล้าน 

 
กรณีความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือมีจ านวนไม่ค่อยมากที่ถูกน าเสนอผ่าน

สื่อ โดยมีประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการทวงหนี้ การหลอกให้โอนเงนิ ผลจากเศรษฐกิจตกต่ า การหลอกลวง
ทางธุรกิจ เป็นต้น  

ส าหรับความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สินเป็นกรณีความขัดทั้งที่เป็นการทวงหนี้โหด และการติดหนี้
กรณีอื่นๆ เช่น ติดหนี้ไม่ยอมชดใช้ ติดหนี้ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ดังกรณีตัวอย่างเช่น  

 
“อดีต ผอ.โรงเรียนที่อมก๋อย เปิดใจถึงเจตนาที่เปิดโปงเรื่องราวของแม่ดาราหนุ่ม หลังเบี้ยว

หนี้เงินกู้เมื่อ 17 ปี ท าให้ถูกยึดบ้าน ใช้หนี้แทนนับล้านบาท เพราะเป็นหนึ่งในคนค้ าประกัน จากกรณี
ที่โลกโซเชียลมีเดียให้ความสนใจ หลังจากที่มีตีแผ่เรื่องราวของแม่ดาราหนุ่มผิดช าระหนี้เงินกู้เป็น
เวลานานถึง 17 ปี เป็นจ านวนเงินนับล้านบาท เป็นเหตุท าให้ผู้ที่ค้ าประกันให้ถูกยึดบ้านไป กระทั่งใน
เวลาต่อมา "แมงมุม-กิติพัฒน์ รัตนเศรณี" ดาราหนุ่มได้ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริง ปัจจุบันแม่ก็ถูก
ยึดบ้านเช่นกัน อีกทั้งติดแบล็กลิสต์ด้านธุรกรรมการเงิน และปล่อยให้กรณีนี้เป็นไปตามกฎหมาย” 
(Sanook, 3 ก.ย. 62) 

 
“แก๊งเงินกู้เชียงใหม่ดุ! สาวผิดนัดจ่ายรายวันหนี้แค่พันกว่าบาท ยกพวกบุกตั้งแต่เช้ามืดขว้าง

ถุงเลือดหมูสดๆ ใส่บ้านพ่อแม่ลูกหนี้เจ้าของบ้านน้ าตาคลอเพิ่งเก็บเงินสร้างเสร็จเข้าอยู่ไม่ถึงปี  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 04.00 น. (13 ก.ค.) ที่บ้านหลังหนึ่ง หมู่ 6 บ้านโปง ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ของ นายศรัณย์ อายุ 47 ปี อาชีพขับรถสี่ล้อแดง เปิดเผยว่า ขณะที่
ตัวเอง ภรรยา ลูกสาว และหลานสาว นอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน ตกใจตื่นข้ึนมาเนื่องจากสุนัขที่
เลี้ยงไว้เห่า จึงเปิดประตูบ้านออกมาดูปรากฏว่าพบเห็นผู้ชาย 4-5 คน บุกเข้ามาภายในบริเวณบ้าน 
ซึ่งไม่ได้ล้อมรั้วแล้วขว้างปาถุงที่บรรจเุลอืดหมูอยู่ใสต่ัวบ้านและทัว่บริเวณ รวมทั้งรถยนต์และเครื่องใช้
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ในบ้าน จนเลอะเทอะเปรอะเปือ้นเต็มไปด้วยเลือดหมูสีแดงและมีกลิ่นคาวคละคลุ้ง ซึ่งเมื่อคนร้ายเห็น
ตัวเองเปิดประตูออกมาได้หลบหนีไปอย่างรวดเร็วทันที” (Sanook, 13 ก.ค. 62) 

 
“หนุ่มใหญ่รับเหมาก่อสร้างอารมณ์ถึงขีดสุด ทวงหนี้ค่าจ้างที่ติดเอาไว้จากเจ้าของตึกแต่ก็

ไม่ได้ ซ้ ายังโดนดูถูกสารพัด โมโหจัดชักปืนจ่อยิงเจ็บ 2 คน พร้อมฝากถึงคนรวย "อย่าดูถูกคนจน" 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้เข้าจับกุม นายมาโนช อายุ 59 ปี ช่างรับเหมา
ก่อสร้าง ภายในอาคารของโรงพยาบาลเอกชนที่ก าลังก่อสร้าง ข้างส านักงานที่ดินสันทราย หลังจาก
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณีและหัวหน้าไซต์งานก่อสร้างบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ก่อนที่จะถูกคนงาน
ช่วยกันจับตัวไว้ได้ พร้อมกับยึดอาวุธปืน” (Sanook, 18 พ.ค. 62) 

 
“หนุ่มวัย 27 ปี ใช้เตาอังโล่รมควันฆ่าตัวตายในรถ พ่อเผยลูกชายเครียดหนักถูกแก๊งทวงหนี้

ตามกดดัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (28 เม.ย.) ต ารวจ สภ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบภายในรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ที่จอดติดเครื่องยนต์ไว้ใต้ต้นมะม่วง
ริมถนน ทางเข้าสนามม้าหนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ พบศพ นายสถาพร อายุ 27 ปี    
นอนเสียชีวิตบริเวณเบาะที่นั่งคนขับ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ช่ัวโมง ตามร่างกายไม่พบ
บาดแผลและร่องรอยผิดปกติ ตรวจสอบภายในรถไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้น ทรัพย์สินทั้งหมด
ยังอยู่ครบ พบเพียงเตาอังโล่ที่มีเศษเถ้าถ่าน วางไว้บนที่พักเท้าด้านข้างคนขับ พร้อมไม้สนที่ใช้ในการ
ติดไฟ เบื้องต้น คาดตั้งใจฆ่าตัวตาย” (Sanook, 28 เม.ย. 62) 

 
ความขัดแย้งเป็นผลจากเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ธุรกิจหรือกิจการบางอย่างต้องขาดทุนหรือปิด

ตัวลงหรือได้รายได้น้อยลง โดยบางกรณีน าสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายได้ ดังเช่นกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 
  
“ผัวเมียนักธุรกิจจุดเตารมควันในรถเก๋ง หลังบ่นเศรษฐกิจแย่ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามา ทิ้ง 

จม.ขอโทษพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย ต ารวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบเป็นการฆ่าตัวตายเอง ในบริษัท
แห่งหนึ่งตั้งอยู่ หมู่ 7 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ก่อนหน้าที่จะมาเสียชีวิตนั้น 
ธุรกิจของผู ้ตายไปได้ด้วยดี ได้ประมูลงานจากหน่วยงานภาครัฐมาตลอด พาพนักงานไปเที่ยว
ต่างประเทศทุกปี แต่พอมารัฐบาลชุดนี้ ผู้ตายบ่นเสมอว่า ธุรกิจย่ าแย่ลงเรื่อยๆ และต่อเนื่อง ทาง
เพื่อนและญาติก็ได้เพียงให้ก าลังใจปลอบใจ และหวังว่าคงจะดีข้ึนสักวัน แต่ก็ให้ก าลังใจได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ธุรกิจก็ไม่ดีข้ึนมาเลยท าให้ทั้งสองบ่นให้พนักงานและญาติเพื่อนฟังเสมอ กระทั่งมาก่อเหตุ
ดังกล่าว” (Sanook, 24 ธ.ค. 62) 

 
“ประชดพิษเศรษฐกิจ ร้านจิวเวลรี่ลดราคาสุดช็อก อัญมณีแท้ๆ แต่ขายร้อยเดียว เจ้าของ

กิจการที่ไม่ขอเปิดเผยตัวเองออกสื่อ เล่าว่า ก่อนหน้านี้เปิด ร้านจิวเวลรี่หลายสาขาในจังหวัด



143 
 

เชียงใหม่ แต่ภายหลังยอดขายไม่ดี จึงทยอยปิดตัว เหลือสาขาที่มีโชคพลาซา สาขาเดียว แต่เปิดมาได้
ราว 1 ปี ก็พบว่ายอดขายไม่ดี เช่ือว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจทรุด ท าให้ก าลังซื้อลดลง บางวันแทบขาย
ไม่ได้ ต้องแบกรับทั้งค่าเช่าและค่าพนักงานมาโดยตลอด กระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมา มีพ่อค้าแม่ค้าในย่าน
การค้าเดียวกันมาขอซื้อสินค้า พร้อมต่อรองราคาจากพันเหลือร้อย เวลาน้ันจึงคิดว่ากล้าต่อก็กล้าขาย 
ปรากฏว่าเมื่อขายไปแล้ว กลายเป็นเรื่องปากต่อปาก มีพ่อค้าแม่ค้าใกล้เคียงที่ทราบข่าวมาขอซื้อลด
ราคาอีก จึงตัดสินใจประกาศลดราคาทั้งร้าน พร้อมกับประกาศปิดกิจการ โดยเปิดขายมาแล้วสองวัน 
วันน้ีวันสุดท้าย ปรากฏว่ามีผู้คนแวะมาเลือกซื้อมากเกินคาด” (Sanook, 30 พ.ค. 62) 

 
การต้มตุ๋นหลอกลวงเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตัว ประกอบด้วยเช่น 
 
“เสี่ยน็อต ลวงโลก เข้ามอบตัวแล้วที่ เชียงราย หลังถูกเหยื่อแจ้งความ หลอกลวงจ้างจัด

งานศพพ่อยิ่งใหญ่ 5 วัน 5 คืน ส านึกผิดขอโทษตลก-นักร้องดัง  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (2 ต.ค.) ที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงราย ร.ต.อ.ศรีเดช สุวรรณ์ รองสารวัตรสืบสวน สภ.เมืองเชียงรายได้ท า
การควบคุมตัวนายสมชาติ หรือ เสี่ยน็อต อายุ 22 ปี หลังจากที่มีผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่า เสี่ย
น็อตจัดงานศพพ่อยิ่งใหญ่ 5 วัน 5 คืน มีเวทีดนตรี จอ LED ปี่พาทย์มอญ และไฟประดับงานอย่าง
อลังการ  ทั ้งงาน ก่อนที ่เสี ่ยน็อตจะหนีไปโดยไม่จ ่ายเงินให้กับผู ้ว่าจ้างเป็นหลักแสนบาท ” 
(Sanook, 2 ต.ค. 62)  

  
4) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม   

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้งด้าน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน จ านวน 25 เรื่อง  

 
ตำรำงท่ี 3.8 กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 ผู้จัดการ
ออนไลน ์

29 ธ.ค. 62 เปรียบเทียบชัดๆ “ม่อนแจ่ม” ที่เที่ยวฮิต 7 ปีที่ผ่านมา พบมีการ
บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนท าที่พัก 

2 Sanook 27 ธ.ค. 62 ท่อระเบิดกลางถนน ตรวจพบสารชนิดเดียวกับในบ่อขยะ    
เหยื่อสาวต้องผ่าตัดสมอง 

3 Sanook 23 พ.ย. 62  ยื้ออีกไม่ได้แล้ว ลุยรื้อถอนลานน้ าพุห้างดัง คืนทางหลวงภายใน 
15 วัน 

4 ไทยรัฐออนไลน ์ 14 พ.ย. 62 ยิง 5 นัด-ดับหนุ่มใหญ่เลี้ยงวัว เผยปมขัดแย้งมรดกที่ดิน 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

5 Sanook 30 ก.ค. 62 มือดีลอบจุดไฟป่าเต็งรัง คาดลักลอบเก็บเห็ด เจ้าหน้าที่เร่งดับ 
ทั้งคืน 

6 Sanook 24 ก.ค. 62 ดีเอสไอลุยแก้ดราม่า "พม่ารุกที่ดินคนไทย" หนักถึงข้ันขู่ฆ่าข่มขืน
เจ้าของบ้าน 

7 INNnews 22 มิ.ย. 62 ตชด.บุกจับไม้สักหน้าใหญ่กลางป่า ลือคนมีสีอยู่เบื้องหลัง        
ขู่ปิดปากชาวบ้าน  

8 Sanook 10 พ.ค. 62 ภูเขาเปลือกทุเรียนรีเทิร์น เชียงใหม่สั่งเก็บกองพะเนิน วันละกว่า 
8 ตัน 

9 Sanook 16 เม.ย. 62 เจ้าอาวาสวัดดังล าปาง ระดมพระดับไฟป่าทั้งวันทั้งคืน ตัดพ้อเผา
อะไรกันนักหนา  

10 Sanook 5 เม.ย. 62 “แม่ฮ่องสอน” วิกฤต! พบไฟป่านับพันจุด-ฝุ่นพิษแผ่กระจาย   
ทั่วทุกพื้นที่ 

11 Sanook 24 มี.ค. 62 โซเชียลดันแฮชแท็ก #วิกฤตฝุ่นเชียงใหม่ ค่ามลพิษพุ่ง 400    
ลั่นจะตายกันหมดแล้ว 

12 Sanook 23 มี.ค. 62 คนเชียงใหม่เหลือทน วิกฤตฝุ่นยังติดอันดับโลก เปิดล่ารายช่ือ  
ขอเปลี่ยนผู้ว่าฯ 

13 Sanook 20 มี.ค. 62 "เชียงใหม่-เมืองแห่งฝุ่น" พ่นพิษอีก-คร่าชีวิตคนงานไอเป็นเลือด
ดับคาเพิงพัก 

14 GREENPEACE 19 มี.ค. 62 มีอะไรใต้หมอกควัน PM2.5 ภาคเหนือ 
15 Sanook 14 มี.ค. 62 ล าปางเจอพิษควันไฟป่า ค่า PM 2.5 ยังพุ่ง ม.ธรรมศาสตร์

ประกาศปิดศูนย์ 
16 Sanook 13 มี.ค. 62 ต ารวจเร่งลากคอ จนท.รัฐสุดแสบ-ว่าจ้างคนงานลอบตัดไม้สัก 

ซุ่มสร้างบ้านพักกลางป่า 
17 Sanook 9 มี.ค. 62 เจ้าหน้าที่บุกป่าลึก-รวบ 2 ผู้ต้องหาซุกยาเสพติด พร้อมยึดไม้

เถ่ือนรอการจ าหน่าย 
18 Sanook 7 มี.ค. 62 จ่อโดนข้อหาหนัก 4 นายพราน แอบข้ึนดอยพระบาท           

ล่ากระรอกบินสัตว์คุ้มครอง 
19 Sanook 14 ก.พ. 62 คาหนังคาเขา-จับ 2 หนุ่มรุกป่าสงวนฯ “แม่ยาว” ลอบขนไม้

เตรียมเผาถ่าน 
20 Sanook 12 ก.พ. 62 ชาวบ้านร้องสื่อ "สนามกีฬาร้าง" แปรสภาพเป็น "กองขยะ"     
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

จุดไฟเผาเหม็นทั้งหมู่บ้าน 
21 Sanook 11 ก.พ. 62 เมินประกาศ! มือดีจุดไฟเผาดอยหน้าศาลากลาง หมอกควันตลบ

ทั้งบริเวณ 
22 Sanook 7 ก.พ. 62 แก๊งมอดไม้ลักลอบตัด "ต้นกระบก" อายุกว่า 150 ปี ถูกแจ้งจับ

แต่ไหวตัวทัน ทิ้งท่อนไม้ไว้กลางป่า 
23 Sanook 5 ก.พ. 62  “แก๊งมอดไม้” มามุขใหม่-ลอบตัดไม้ป่าสงวนฯ ซุกกองซัง

ข้าวโพด จนท.ยึดกว่า 300 แผ่น 
24 Sanook 24 ม.ค. 62 เย้ยฟ้าท้าดิน! ชุดพญาเสือตรวจซิปไลน์รุกป่า อึ้งเจอปลูกกัญชา

เต็มบ้านพัก 
25 Sanook 9 ม.ค. 62 บุกยึด “ซากสัตว์ป่าสงวน” ประดับบ้านสาวใหญ่-คาดมีผู้ลักลอบ

สะสมอีกเพียบ 
 

กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือจะเป็น
ประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการบุกรุกป่า มลพิษทางอากาศ และการล่าสัตว์  

ส าหรับความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการบุกรุกป่าเป็นกรณีความขัดแย้งที่พบเป็นประจ าในพื้นที่
ภาคเหนือเนื่องจากภาคเหนือมีพื้นที่ป่าจ านวนมาก ท าให้ยากในการที่จะสอดส่องดูแลให้ทั่วถึง เช่น   

 
“จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ลงส ารวจพื้นที่บริเวณที่ดินม่อนแจ่ม อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ พบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ขยายพื้นที่การใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ท าให้เตรียมจะมีการจัดระเบียบครั้งใหญ่ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อมา วันนี้ (29 ธ.ค.62) เพจ “เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai 
News” โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเปรียบเทียบสภาพ “ม่อนแจ่ม” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันพบมีการบุกรุกป่าและมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะบ้านพักตาก
อากาศ รีสอร์ต ร้านกาแฟขนาดใหญ่ หรือสถานบริการนักท่องเที่ยวภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
ด้านผู้โพสต์ระบุว่า “มาดูภาพ ม่อนแจ่ม สมัยก่อนและบ่ะเด่วกั๋นเจ้า” ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวได้
เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตจ านวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เผยว่าไม่มีธรรมชาติที่
สวยงามเหมือนเดิม อีกทั้งวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและเร่งแก้ปัญหาที่เกิดอย่าง
เข้มงวด” (ผู้จัดการออนไลน์, 29 ธ.ค. 62) 

 
“เกิดเหตุลอบจดุไฟเผาป่าหน้าฝน คาดเป็นห้วงฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านลอบเผาหวังเห็ดเผาะและ

เห็ดระโงกที่ออกมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 รอบ หน่วยดับไฟป่าเร่งดับทั้งคืน เมื่อ 29 กรกฎาคม 2562    
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เวลา 22.00 น. นายกัมปนาท ประจงพิมพ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน สบอ.ที่ 16       
ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบต่อนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน  ว่าผลการ
เข้าควบคุมและดับไฟป่า บริเวณทิศเหนือบ้านใหม่หัวสนามบิน ม.5 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
พบโดยรับแจ้งทางโทรศัพท์ พิกัด 47Q 0395455 UTM 2135163 เริ่มดับเวลา 20.30 น.         
พื้นที่เสียหาย 4 ไร่ ดับเสร็จเวลา 21.18 น. สาเหตุประมาท (เพื่อเก็บเห็ดและหาของป่า) ชนิดป่าเต็ง
รัง ในเขตป่าสงวน” (Sanook, 30 ก.ค. 62) 

“เมื่อวานนี้ (21 มิ.ย.) พ.ต.ต.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผบ.ร้อย.ตชด.336 (ค่ายปางหมู) อ.เมือง       
จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานจากฝ่ายการข่าวว่ามีการลักลอบตัดโค่น ไม้สักทอง บริเวณพื้นที่บ้านห้วย
แก้วล่าง หมู่ 7 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ส าเริง ช านาญ            
รอง ผบ.ร้อยฯ น าก าลังเจ้าหน้าที่ ต ารวจตระเวนชายแดน และแจ้งให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 
ม่วงต๊อบ และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.2 ม่อนตะแลง, ฝ่ายปกครองอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   
และเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 ค่ายม่อนตะแลง น าก าลังเข้าตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ระบุว่า ไม้สักทองดังกล่าวได้มีการลกัลอบตัดและล าเลยีงออกไปแล้ว 1 ครั้ง ครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 2 โดยราษฎรที่เป็นสายให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ผู้ที่เป็นคนด าเนินการทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่
คนมีสีในพื้นที่บ้านน้ าเพียงดิน ซึ่งไม่มีใครกล้าขัดขวาง เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล กลุ่มคนดังกล่าวได้มี
การข่มขู่ราษฎรว่าห้ามให้ข่าว หรือไปแจ้งแก่ใครอย่างเด็ดขาด ไม่เช่นน้ันจะมีอันเป็นไป ท าให้ราษฎร
ในพื้นที่รู้สึกอึดอัด กระทั่งได้มีการลอบส่งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทราบ และน ามาสู่การตรวจ
ยึดได้ในที่สุด”  (INNnews, 22 มิ.ย. 62) 

 
มลพิษทางอากาศก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐหรือผู้บริหารในพื้นที่ 

เนื่องจากประชาชนมองว่ารัฐหรือผู้บริหารไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ และการก าหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศก็มีผลกระทบต่อประชาชนบางส่วนจนกลายเป็นความขัดแย้งขึ้น เช่น   

 
“ไฟป่ายังคงเกิดในหลายพื้นที่ของแม่ฮ่องสอน หลังจากที่ได้มีการออกมาตรการข้ันเด็ดขาดไป

แล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่ต้องออกผจญเพลิงทั้งวันคืน ด้านผวจ.น าทีมออกแจกหน้ากากอนามัยให้
ประชาชนแล้ว” (Sanook, 5 เม.ย. 62) 

 
“คนเชียงใหม่ขอเปิดแคมเปญล่ารายช่ือ หวังขอเปลี่ยนตัวผู้ ว่าราชการจั งห วัดฯ          

เพราะล้มเหลวในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ค่า PM 2.5 ยังติดอันดับโลกติดต่อกันหลายวัน (24 มี.ค.) 
สถานการณ์หมอกควันที่เชียงใหม่เข้าข้ันวิกฤติหนักมากที่สุด ฝุ่นควันหนาทึบจนท าให้ทัศนะวิสัยใน
การบินลดลงเหลือเพียง 1,300 เมตร ท าให้กระทบ 3 เที่ยวบิน ที่ไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ขณะที่ค่าฝุ่นละอองเมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 วัดได้ 209 

https://www.sanook.com/news/
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ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช้างเผือก  ซึ่งจากสถานการณ์
วิกฤติฝุ่นละออ งท าให้ในโลกออนไลน์ของชาวเชียงใหม่เริ่มร้องระอุ  "หมอหม่อง" หรือ นายแพทย์
รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักดูนกและนักอนุรักษ์ช่ือดังที่เคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์
ประกาศที่ท าข้ึนเองจากลายมือ” (Sanook, 23 มี.ค. 62) 

 
“สถานการณ์ควันไฟป่าในภาคเหนือยังวิกฤตหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ล าปางยังหนัก   

ค่า PM 2.5 พุ่งแตะระดับ 199 ไมโครกรัม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ประกาศให้หยุด
เรียน 4 วัน (14 มี.ค.) สภาพอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง พบว่าท้องฟ้าบริเวณทั่วไปและตามถนน
หนทางต่างๆ ยังคงเต็มไปด้วย หมอกควันไฟป่าที่เพิ่มสูงมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง หลังจากเกิดจากฝุ่น
ละอองจากการเผาไหม ้ทั้งในพื้นทีโ่ล่งแจ้ง และบรเิวณทั่วไป และท าให้หมอกควันไฟนั้น ยังคงปกคลุม
ในเขตพื้นที่จังหวัดล าปางหนาแน่น จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดล าปาง 
วันน้ียังคงอยู่ในระดับค่าที่น่าเป็นห่วง ค่าสูงสุดอยู่ที่สถานีต าบลพระบาทเมืองล าปาง 199 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่
ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ 145 ไมโครกรัม และที่สถานีสบป้าด อ า เภอแม่เมาะ 135 ไมโครกรัม” 
(Sanook, 14 มี.ค. 62) 

 
การล่าสัตว์เป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาคุ้มครองสัตว์ไว้ 

เช่น  
 
“นายพรานล่ากระจอกบิน สัตวคุ้มครอง จ่อโดน 3 ข้อหาหนัก ฐานผิด พ.ร.บ.สัตว์ป่าและ

เสพสารเสพติด อีกทั้งยังฝ่าฝืนประกาศหา้มเข้าป่าดอยพระบาท โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งหมดสารภาพ
จะเอาไปท ากับข้าว ภายหลังจากที่ชุดปฎิบัติการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าดอยพระบาทที่ 2 ฉก.2 ท้องที่
บ้านอิ่วเมี่ยน-บ้านวังหลวง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง ซึ่งเป็นด่านตรวจป้องกันคนเข้าป่า เพื่อล่า
สัตว์ และจุดไฟเผาป่า ในการป้องกันไฟไหม้ป่าตามแนวเทือกเขาดอยพระบาท นายอิศเรศ จิรารัตน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าภาคกลาง หรือผู้อ านวยการชุดเหยี่ยวไฟ ในการดับไฟป่าใน   
จ.ล าปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 32 ล าปาง พร้อมเจ้าหน้าที่จากส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง ที่ตั้งด่านตรวจบริเวณดังกล่าว 

ต่อมาได้พบรถกระบะโตโยต้า มี นายสันติ ชาว จ.เชียงใหม่ พร้อมพวกอีก 3 คน รวมเป็น    
4 คน ได้ขับรถคันดังกล่าวออกมาจากพื้นที่ป่าแนวเทือกเขาดอยพระบาท เขตอุทยานแห่งชาติเขลางค์
บรรพต ทางเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณหยุดรถและขอตรวจค้น ก่อนจะตรวจพบปืนยาวอัดลม            
2 กระบอก พร้อมซากสัตว์เป็นกระรอกบินเล็กแก้มขาว จ านวน 9 ตัว” (Sanook, 7 มี.ค. 62) 
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“เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือ ปทส. กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ น าหมายศาลเข้าตรวจยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ในบ้านพักของหญิงวัย  39 ปี ย่านถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยพบซากสัตว์ป่า
คุ้มครองหายากและใกล้สูญพันธ์ุ ทั้งเขากระทิง เขากวางป่า เขาเลียงผา หรือ ม้าเทวดา เขาเก้ง     
และเขาละมั่ง รวมทั้งหมด 8 ช้ิน ที่ประดับไว้ในบ้าน จึงตรวจยึดน าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ
เมืองเชียงใหม่เพื่อด าเนินคดีเจา้ของบา้น  ในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์
ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้อนุญาต พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 น าซากสัตว์
ทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้” (Sanook, 9 ม.ค. 62) 

 
3.3 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง   
จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562       พบ
กรณีความขัดแย้งด้านการเมืองที่เกิดข้ึน จ านวน 16 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.9 กรณีความขัดแย้งด้านการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 22 ธ.ค. 62 ตลกร้ายเลือกตั้งซ่อม! เพื่อไทยร้อง กกต. เจ้าหน้าที่ไม่  
เป็นกลาง แต่เจอธงพรรคคู่แข่งปักบนโต๊ะ 

2 Sanook 22 ธ.ค. 62 ก านันแจ้งความกลับ ยายวัย 86 กล่าวหาแย่งบัตรเลือกตั้ง
ใช้สิทธ์ิแทน 

3 INNnews 8 ธ.ค. 62 นึกว่าโต้วาที !  "เพื่อไทย -พลังประชารัฐ" ดวลคารม      
กลางตลาด หาเสียง เขต 7 ขอนแก่น 

4 INNnews 21 ก.ย. 62 “สิระ” อัด ”สุทิน” นักการเมืองน้ าเน่ากล่าวหานายกฯ 
5 INNnews 19 ก.ย. 62 "บิ๊กตู่" โวยไปอุบลฯ แต่กลับไม่มี ส.ส.เพื่อไทยมาต้อนรับ 

บอกคราวหน้าอย่าไปเลือก 
6 คมชัดลึก 16 ก.ย. 62 "บิ๊กตู่" ผวาโซเชียลฯ ช้ีอันตรายต่อการเดินหน้าประเทศ 

ยันไม่นิ่งนอนใจ น้ าท่วมอีสาน ขอประชาชนอดทน 
7 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 9 ก.ย. 62 ชมคลิป “ธนาธร” แพร่เช้ือความขัดแย้งอีสาน – กรุงเทพ  
8 ThaiQuote 20 ก.ค. 62 ธนกร ท้า เฉลิม มาเจอกันนอกสภาฯ จวกไม่ทิ้งนิสัยเดิม 
9 Sanook online 18 มิ.ย. 62 “ธรรมนัส” เป็นกาวใจ มือประสาน “พปชร.ใต้-อีสาน” 

ยุติความขัดแย้ง 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

10 INNnews 15 มิ.ย. 62 ส.ส.อีสาน "พลังประชารัฐ" จี้ทวงสัญญา "ลุงตู่" ขอเก้าอี้
รัฐมนตรี 

11 Sanook 27 มี.ค. 62 หัวหน้าพรรคเพื่อนไทย แจ้งจับเลขาฯพรรคปลอมเอกสาร 
ท า 5 ส.ส.ตกสวรรค์ 

12 Sanook 23 มี.ค. 62 โค้งสุดท้ายดุเดือด มือดีโปรยใบปลิวนับแสนใบ โจมตี
ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธ์ุ 

13 INNnews 21 มี.ค. 62 จับหัวคะแนนพรรคดังส่อซื้อเสียงโคราช พร้อมของกลาง
แบงก์พันใส่ซองรอแจก 

14 แนวหน้าออนไลน ์ 6 มี.ค. 62 สุวัจน์’อาสาแก้ปัญหา‘ศก.-ขัดแย้ง’ ชูนโยบาย‘น้าชาติ2’
ดันฮับโคราช 

15 workpoint TODAY 
| Writer 

16 ก.พ. 62 ดีเบตเลือกตั้ง 62 I ฟัง 7 พรรคการเมือง “แก้ปัญหา  
ความจนภาคอีสาน” 

16 Sanook 8 ม.ค. 62 บุกจับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ขณะพา "หญิงหน่อย" ลงพื้นที่ 
เมียสะอื้นถามอยู่ "เพื่อไทย" ผิดด้วยหรือ 

 
กรณีความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบในสื่อมีจ านวนไม่มาก

นักโดยจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการหาเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้งและการบริหารจัดการของรัฐในช่วงหลัง   
การเลือกตั้ง  

ส าหรับในช่วงก่อนการเลือกตั้งมีความขัดแย้งในเรื่องของการโจมตีหรือกลั่นผู้สมัคร ส.ส.    
และการจับหัวคะแนน 

 
"เจ้นางโรงทาน ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กาฬสินธ์ุ โดนมือมืดโปรยใบปลิวนับแสนฉบับ

ทั่วเมือง อ้างถูกตัดสิทธ์ิ-ห้ามกาในบัตรเลือกตั้ง ใส่ร้ายทั้งที่ไม่เป็นความจริง (23 มี.ค.) นางวันเพ็ญ 
เศรษฐรักษา หรือ เจ้นางโรงทาน ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธ์ุ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 14 ได้น า
เอกสารหลักฐาน เป็นกระดาษขนาด A4 เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.ปฏิวัติ ประวิเศษ รองผกก.
(สอบสวน) สภ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ เพื่อให้เร่งติดตามตัวมือมืดและผู้ไม่หวังดีที่น าใบปลิวมีข้อความ
เนื้อหาโจมตีใส่ร้าย โดยในใบปลิวดังกล่าวระบุว่า ตนถูกตัดสิทธ์ิจากผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 เพราะถูก
ด าเนินคดีในข้อหาต่างๆ โดยน าเอาไปโปรยไว้ตามตลาด หมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ อ.ยาง
ตลาด อ.กมลาไสย และ อ.ฆ้องชัย ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2 รวมกว่าแสนใบ” (Sanook, 23 มี.ค. 62)  

 



150 
 

“ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับฝ่ายปกครองของอ าเภอเสิงสาง 
จ.นครราชสีมา เข้าจับกุมตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
พร้อมของกลางธนบัตรใบละ 1,000 บาท บรรจุในซองสีขาวจ านวน 3 ซอง รวม 3,000 บาท ขณะ
ก าลังน าเงินดังกล่าวตระเวนซื้อเสียงจากชาวบ้านในหมู่บ้านหนองหลักศิลา โดยผู ้ต้องหารับ
สารภาพว่าตนเองเป็นหัวคะแนนของผู ้สมัคร ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่ง และได้รับเงินมาจาก
หัวคะแนนพรรคการเมืองหนึ่ง จ านวน 9 ซองๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท เพื่อ
น ามาแจกให้กับชาวบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้านหนองหลักศิลาหัวละ 1,000 บาท ซึ่งตนแจกไป
แล้ว 6 ซอง คงเหลือ 3 ซอง ก่อนจะมาถูกจับกุมดังกล่าว” (INNnews, 21 มี.ค. 62)  

 
“บุกจับว่าที่ผู้สมคัร ส.ส. ขณะพา "หญิงหน่อย" ลงพื้นที่ เมียสะอื้นถามอยู่ "เพื่อไทย" ผิดด้วย

หรือ วานนี้ (7 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ได้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจจาก
ส่วนกลางประมาณ 5-6 นาย น าหมายศาลเข้าจับกุมตัว นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน อดีต ส.ส.พรรค
เพื่อไทย ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 6 จ.บุรีรัมย์ ขณะที่นายพรชัยพร้อม
ว่าที่ผู้สมัครอีก 3 คน ได้พาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อ
ไทย (พท.) พร้อมด้วยแกนน าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่พบปะประชาชน และเปิดเวทีปราศรัยนโยบาย
พรรคที่ อ.ล าปลายมาศ จากนั้นได้ควบคุมตัวไปที่ สภ.นางรอง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายศาล 
ในคดีเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ ซึ่งนายพรชัยก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
กระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหา” (Sanook, 8 ม.ค. 62) 

 
ส าหรับความขัดแย้งในช่วงหลังการเลอืกตั้งที่มีประเด็นเกีย่วกับการบริหารจัดการของรัฐ เช่น 

การจัดเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น การบริหารจัดการน้ าท่วมที่อุบลราชธานี เป็นต้น 
 
“นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์รูปลงในทวิตเตอร์วันนี้ (22 ธ.ค.62)    

เมื่ อตั วแทนพรรคเพื่ อ ไทยเดินทางไปร้ อง เ รียนต่ อคณะกรรมการการ เลือกตั้ งประจ า                     
จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ประจ าคูหาในการเลือกตั้งซ่อม  เขต 7       
จ.ขอนแก่น ในวันน้ี (22 ธ.ค.62) แต่กลับพบธงหาเสียงของคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 2 ปัก
บนโต๊ะของ กกต. จังหวัดเสียเอง การเลือกตั้งซ่อม เขต 7 จ.ขอนแก่น ในวันนี้ (22 ธ.ค.62) มีการ
รายงานสิ่งผิดปกติที่ท าให้หลายฝ่ายสงสัยว่าอาจมีการทุจริตการเลือกตั้งหลายกรณี อย่างเช่น กรณีที่
เจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งกาบัตรเลือกตั้งแทนหญิงสูงอายุ จนท าให้หญิงสูงอายุคนดังกล่าวไม่พอใจและ
เดินทางไปแจ้งต ารวจ เพราะไม่พอใจที่ตัวเองเสียสิทธ์ิ” (Sanook, 22 ธ.ค. 62) 

 
“บิ๊กตู่" โวยไปอุบลฯ แต่กลับไม่มี ส.ส.เพื่อไทยมาต้อนรับ บอกคราวหน้าอย่าไปเลือก     

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม น าคณะรัฐมนตรีและ
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ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง ท่ามกลางแรงกดดัน และกระแสวิจารณ์ต่อ
การช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงช่ัวคราวบ้านหนองกินเพล      
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี พร้อมติดตามแผนเตรียมการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการน้ า และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากภาครัฐ” 
(INNnews, 19 ก.ย. 62) 

  
2) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม   

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา    
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณี
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน จ านวน 238 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.10 กรณีความขัดแย้งด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 29 ธ.ค. 62 ฉลองปีใหม่นองเลือด ผัวตบตี-เมียสู้ด้วยมีด แม่ชราเผยสาเหตุ      
สุดเอือมระอา 

2 Sanook 27 ธ.ค. 62 เด็กหญิง ม.1 ส่งรูปชายปริศนาหาแม่ ก่อนถูกฉุดข้ึนรถกระบะ ล่าสุด
จับคนร้ายได้แล้ว 

3 ไทยรัฐ
ออนไลน ์

19 ธ.ค. 62 พระศรีสะเกษ มอบตัวคดีคนต่างด้าวสวมบัตร ปชช. ไม่ได้ประกัน   
จับสึกขังคุก 

4 Sanook 18 ธ.ค. 62 เปิดภาพนาทีรวบ "สมคิด พุ่มพวง" คารถไฟ คุมตัวสอบสวนที่     
ศูนย์ฝึกต ารวจภูธรภาค 3 

5 Sanook 16 ธ.ค. 62 ฆ่าเปลือยสาวใหญ่หมกใต้เตียง ที่แท้ฝีมือ "คิด เดอะริปเปอร์ "     
อดีตฆาตกรต่อเนื่อง 

6 Sanook 14 ธ.ค. 62 ครูพลีชีพแฉซ้ า ผอ.โรงเรียน ไม่ใช่แค่อมค่าอาหาร แต่ซิกแซ็กเงิน   
อีกหลายโครงการ 

7 Sanook 14 ธ.ค. 62 เด็กสาววัย 15 ร้องไห้โทรหาพ่อ แฟนหนุ่มบังคับเข้าแก๊งค้ายา จับขัง
ในห้องเช่า 

8 Sanook 22 ธ.ค. 62 สุดเศร้า เผาศพแม่ลูกเหยื่อแก๊งขนกัญชาชน พ่อสะอื้นลูกชายอยาก
เป็นนักบอลทีมชาติ 

9 Sanook 11 ธ.ค. 62 ประท้วงไล่ ผอ.โรงเรียน เพิ่งย้ายมาแค่ 5 วัน ด่ากราดครู-ผู้ปกครอง 
"ไม่มีการศึกษา" 

10 Sanook 8 ธ.ค. 62 เปิดคลิปวัยรุ่นเลือดเดือด เปิดศึกซัดกันฝุ่นตลบหน้าเวทีลิเก เพื่อนจับ
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

แยกสุดชุลมุน 
11 ผู้จัดการ

ออนไลน ์
7 ธ.ค. 62 เปิดมัสยิดกลางมุกดาหาร ไทยพุทธรุกยื่นหนังสือขออยู่ร่วมกัน   

อย่างสงบสุข 
12 Sanook 6 ธ.ค. 62 รู้ตัวสาวโพสต์เหยียดทหารเกณฑ์ เป็นแค่หลานผู้การ -เพื่อนแฉ    

ป่วยทางจิต 
13 Sanook 6 ธ.ค. 62 ลูกทรพีฆ่าแม่ สารภาพรับผิดทุกอย่าง วอนลูกทุกคนอย่าเอาเป็น

เยี่ยงอย่าง 
14 Sanook 5 ธ.ค. 62 โซเชียลประณาม ครูโหดตบหัวนักเรียนหญิง พูดเกรี้ยวกราด "มึงเจอ

ของจริงแล้วอีหนู" 
15 Sanook 1 ธ.ค. 62 ญาติรับศพ ม่ายสาวเหยื่อสามีหึงโหด บ าเพ็ญกุศล น้องชายเผย   

ผู้ตายหาเลี้ยงทั้งครอบครัว 
16 Sanook 30 พ.ย. 62 ผัวหึงโหด! บีบคอฆ่าแม่ม่ายลูกติดตายคารีสอร์ต นั่งเฝ้าศพข้ามวัน

ก่อนจะไปบอกแม่ 
17 Sanook 27 พ.ย. 62 ผัวอ ามหิตเทน้ ามัน-จุดไฟเผาเมีย ย่างสดทั้งเป็น แค้นง้อคืนดี-ไม่เคย

แยแส 
18 Sanook 24 พ.ย. 62 ม.2 ถูกเพื่อนซ้ าช้ันรุมตีนิ้วหัก ญาติโวยกลัวเรื่องเงียบ เด็กครวญ    

ขอย้ายที่เรียน 
19 Sanook 23 พ.ย. 62 บุกจับนักเรียน ม.ต้น ยกแก๊ง 13 คน เปิดโรงแรมมั่วสุม เหล้าบุหรี่  

จัดเต็ม 
20 Sanook 22 พ.ย. 62 รวบแล้ว! โจรงัดบ้านสาว 17 ปี หนีต ารวจไปก่อเหตุอีกจังหวัด      

จะขืนใจสาว 23 ป ี
21 Sanook 22 พ.ย. 62 หนุ่มเสพยาหลอนแทงคอเพื่อนบ้านดับสยอง เพราะคิดว่าเป็นชู้     

กับเมีย 
22 Sanook 19 พ.ย. 62 มติสั่งย้าย "หมอ-พยาบาล" โรงพยาบาลดัง ปมดราม่าทะเลาะ     

แย่งห้องผ่าตัด 
23 Sanook 19 พ.ย. 62 เดือดเพราะกิ่งกระท้อน ศึกตะลุมบอนเครือญาติ เลื่อยสับหัว     

เลือดไหลอาบ 
24 Sanook 19 พ.ย. 62 แม่แทบช็อก ครูฟาดตีท าโทษลูกสาวนักฟุตบอลหญิง ม.5 ร่างชอกช้ า 
25 INNnews 19 พ.ย. 62 ตชด.รวบคาผ้าเหลือง หลวงพี่ค้ายา รับสารภาพ เอเยนต์เอายา      

ใส่บาตร เอามาขายต่อให้วัยรุ่น 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

26 Sanook 17 พ.ย. 62 ผู้เฒ่าวัย 70 สุดทน ถูกโจ๋วัย 19 ปี หาเรื่อง-แจกของลับ คว้าไม้
กระหน่ าทุบหน้าโจ๋ดับ 

27 Sanook 15 พ.ย. 62 ผู้ต้องสงสัยคดีฉุดนักเรียนหญิง ซดยาฆ่าแมลงดับ ก่อนตายบอกเมีย 
"จะขอชดใช้เอง" 

28 Sanook 15 พ.ย. 62 โกลาหลตามคาด โจ๋ เปิดฉากตะลุมบอน หลั งจบคอนเสิ ร์ต            
"ปู พงษ์สิทธ์ิ" 

29 Sanook 15 พ.ย. 62 ตามล่าจนเจอ ไอ้โรคจิตวัย 17 บังคับเด็กชายอมนกเขา บอกดูหนัง
แล้วอยากลอง 

30 Sanook 15 พ.ย. 62 ต ารวจแจงดราม่ าคลิป  "สลายโจ๋ลานเบียร์ "  ยันเ ข้า คุมเหตุ          
ตามแนวทาง 

31 Sanook 14 พ.ย. 62 กองปราบรวบ 2 หนุ่มกาฬสินธ์ุ เวียนกันข่มขืนเด็กหญิงอายุ 13     
ยังหลบหนีอยู่อีก 1 ราย 

32 Sanook 13 พ.ย. 62 สาวแจ้งจับชายปริศนา อุทาหรณ์จอดรถติดไฟแดง โดนจู่ โจม       
ต่อยหน้าไม่ยั้ง 

33 Sanook 12 พ.ย. 62 ส่ายหัวกันทั้งงาน หนุ่มเปิดฉากตีกันยับคาตู้ล าโพง สะเทือนเวที    
หมอล า 

34 Sanook 8 พ.ย. 62 พ่อตั้งรางวัลน าจับ 2 หมื่น ตามล่า "ลูกทรพี" ตบเมีย-ผลักย่า-ถีบพ่อ 
เจ็บยกครัว 

35 Sanook 8 พ.ย. 62 ลานตากข้าวนองเลือด เมียถูกจอบตีหน้าเละดับสยอง ผัวผูกคอตาย
อยู่กลางทุ่ง 

36 Sanook 7 พ.ย. 62 จับแล้ว ปู่ฤๅษีข่มขืนลูกสาววัย 15 จนต้ังท้อง เจอ 3 ข้อหาหนัก 
37 Sanook 4 พ.ย. 62 รวบแล้ว! หนุ่มใหญ่อ้างเป็นต ารวจ ลากสาววัย 16 ปี ไปขืนใจในโกดัง

ร้าง 
38 Sanook 4 พ.ย. 62 พ่อแม่ทะเลาะกันกลางถนน "น้องฟลุ๊ค" ลูกชายวัย 17 เข้าไปห้าม   

ถูกพ่อยิงดับสลด 
39 Sanook 30 ต.ค. 62 ผวาผัวโหดขู่กลับมาฆ่ายกครัว หลังบุกบ้านเมียไล่แทงคน-เพื่อนบ้าน

รับเคราะห์ดับอนาถ 
40 Sanook 25 ต.ค. 62 กองปราบฯ ตามจับหนุ่มกาฬสินธ์ุ ข่มขืนหลานวัย 13 แล้วหนีเข้า

เมือง 
41 Sanook 24 ต.ค. 62 นักเรียน ม.3 ทั้งช็อคทั้งงง! ถูกออกหมายเรียก เหตุมีช่ือรับพัสดุ
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

ต่างประเทศ ข้างในมียาอี 
42 Sanook 22 ต.ค. 62 ต ารวจรวบแม่เล้า จับลูกสาววัย 17 กับเพื่อนลูกสาว ค้ากามผ่านไลน์ 

สารภาพติดพนัน-ติดยา 
43 Sanook 22 ต.ค. 62 กองปราบฯ รวบหนุ่มโคราชยิงพ่อตาแม่ยาย ฉุนนินทาลูกสาว       

ถูกข่มขืน 
44 Sanook 21 ต.ค. 62 ดาบต ารวจข่มขืนเด็ก ลาออกจากราชการ กลับบ้านเกิดไปตายหนี

ความผิด 
45 Sanook 19 ต.ค. 62 แม่พาลูกสาววัย 13 แจ้งจับ "ญาติพ่อเลี้ยง" ปล้ าข่มขืนมาตั้งแต่       

9 ขวบ 
46 Sanook 17 ต.ค. 62 เคลียร์จบ! เด็ก 10 ขวบ ถูกยางมะตอยลวก อดีตผอ.จ่ายเยียวยา 

85,000 บาท 
47 Sanook 17 ต.ค. 62 แม่ลูกอ่อนแจ้งจับผัวใหม่ เมาฉลองลูกเพิ่งเกิด เตะอัดลูกเลี้ยงปอดฉีก

ตาย 
48 Sanook 16 ต.ค. 62 หนุ่มส่งอาหารวัย 19 แชทเฟซบุ๊กจีบเด็กหญิง 14 รู้จักเดือนเดียวลวง

ไปข่มขืน 
49 Sanook 14 ต.ค. 62 วัดลุก เป็นไฟ!  แชร์คลิป ว่อน "เจ้ าอาวาส วัดดัง " ปะทะคารม        

กลุ่มคนขายหวย 
50 Sanook 13 ต.ค. 62 หลวงตากระโดดหน้าต่าง หนีคดีข่มขืนเด็กหญิง 11 ขวบ นาน 3 ป ี
51 Sanook 11 ต.ค. 62 ปฏิบัติการฉาว ฉก.ปกครองบุกค้นยาเสพติด หนุ่มถูกจ่อยิง 4 นัด 

กระทืบซ้ าจนตาย 
52 Sanook 11 ต.ค. 62 วัยรุ่นทะเลาะแย่งจีบสาว ชักปืนยิงในผับตาย 1 ศพ นักเที่ยวโดน

ลูกหลงเจ็บเพียบ 
53 Sanook 9 ต.ค. 62 กองปราบฯ บุกรวบหนุ่มกลัดมัน ลวง เหยื่ อสาวปล้นข่ม ขืน             

ขู่แบล็กเมล์ 
54 ไทยพีบีเอ

สออนไลน ์
8 ต.ค. 62 "สมัชชาคนจน" ปักหลักรอรัฐบาลตอบรับนั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหา 

55 Sanook 6 ต.ค. 62 รวบหนุ่มหลอกนักศึกษาผ่านแอปฯ ดัง ทั้งท าร้ายร่างกาย -ข่มขืน-   
ชิงทรัพย์ 

56 Sanook 6 ต.ค. 62 วัยรุ่นบึงกาฬสุดเถ่ือน ตามคู่อริมาถึงห้องฉุกเฉิน เปิดศึกตีกันไม่สน
หมอพยาบาล 
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57 Sanook 30 ก.ย. 62 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คุก 34 ปี 6 เดือน "แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ"   
เพิ่มโทษ "วศิน" ผิดฐานร่วมฆ่า 

58 Sanook 26 ก.ย. 62 ฝรั่งขับเฟอร์รารี่ชนท้าย ก่อนซัดท าร้ายผู้หญิง ตร.เรียกรับ 5 ข้อหา
เพิ่ม 

59 Sanook 25 ก.ย. 62 ลูกเลี้ยงโหดใช้อีโต้กระหน่ าฟันพ่อเลี้ยงดับสยอง อ้างแค้นชอบเมาทุบ
ตีแม่ 

60 Sanook 23 ก.ย. 62 จับแล้ว "ไอ้แหลม" มีดจี้หวังข่มขืนเด็กชาย เคยติดคุก 5 ปี ออกมา  
ก่อเหตุคดีเดิม 

61 Sanook 23 ก.ย. 62 โชเฟอร์แอปดังข่มขืนสาว 17 ที่เบาะหลังรถ มอบตัวแล้วแต่ไม่      
รับสารภาพ 

62 Sanook 22 ก.ย. 62 ดุเดือดเลือดสาด วัยรุ่น 2 แก๊งอาวุธครบมือยกพวกตีกันบนถนน 
เดือดร้อนทั้งอ าเภอ 

63 Sanook 21 ก.ย. 62 ชายหัวล้านจี้เด็กชาย 8 ขวบ ลากไปข่มขืนริมก าแพงวัด รอดมาได้
เพราะพระช่วย 

64 Sanook 20 ก.ย. 62 สาวมัธยมฯ สะอื้น กดแอปเรียกรถไปส่งหอ คนขับลากข่มขืนเบาะ
หลัง 

65 Sanook 19 ก.ย. 62 “พระพุทธรูปอุลตร้าแมน” ดราม่าที่มากกว่าศาสนาเสื่อม 
66 Sanook 16 ก.ย. 62 อดีตปลัด อบต.กัดฟันสู้ โดนแกล้งถึง ข้ันถูกปลด ซ้ าสกัดไม่ให้       

เงินบ านาญ 9 ป ี
67 Sanook 14 ก.ย. 62 หนุ่มใหญ่คิดสั้นถึงตาย ปมเครียดแทนเมีย โดนค าสั่ง ว.33 สั่งให้ออก

จากครู 
68 Sanook 11 ก.ย. 62 ไอ้หื่นเดินดุ่มๆ มาอุ้มหลานสาว 3 ขวบไปต่อหน้ายายทวด พาเข้า

บ้านแก้ผ้าหวังข่มขืน 
69 Sanook 9 ก.ย. 62 ตะครุบยกกุฏิ พระปลูกกัญชาเป็นฟาร์ม อ้างหวังดี-ปรุงยาปฏิชีวนะ 
70 Sanook 9 ก.ย. 62 พี่ชายเด็ก ม.6 โต้กลับ-ร้องเอาผดิ "ครูฟิสิกส์" ต้นเหตุท าไฟคลอกน้อง 
71 INNnews 8 ก.ย. 62 ผู้ว่าฯ โคราช สั่งคุมเข้มงานแสดงศิลปะ หลังมีภาพ "พระพุทธรูป  

อุลตร้าแมน" 
72 ผู้จัดการ

ออนไลน ์
5 ก.ย. 62 ภาคพลเมื องขอนแก่นร้ อง  ป .ป .ช.สอบใ ช้งบกว่า  27  ล้ าน            

จัด “หมอล า คาร์นิวัล” 
73 Sanook 3 ก.ย. 62 ชาวบ้านรับไม่ได้ เจ้าอาวาสข่มขืนเด็กสาว-ท าท้อง 5 เดือน ก่อนหนี
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จีวรปลิว 
74 Sanook 2 ก.ย. 62 ลุงจะไม่ทน! แจ้งจับแก๊งปล้น "ต้นกัญชา" ขโมยบ่อยๆ จ าใจต้องติด

กล้อง 
75 Sanook 30 ส.ค. 62 นายทหารยศพันโท ถูกยิงดับคาบ้านพร้อมเมียใหม่ 2 ศพ พบพิรุธปืน

ไม่พร้อมใช้งาน 
76 Sanook 29 ส.ค. 62 พิษรักวัยเรียน นักเรียนหญิง ม.2 รุมตบเพื่อนห้องเดียวกัน 3 ต่อ 1 

เหตุเพราะหึงแฟนหนุ่ม 
เด็ก ม.2 โดนเพื่อนรุมตบโอด "อยากย้ายโรงเรียน" แม่ย้ าเอาเรื่อง   
ถึงที่สุด 

77 Sanook 29 ส.ค. 62 แม่สะอื้นร้องผู้ว่าฯ วอนตามหาลูกชาย ท างานเรือประมงหายตัว
ลึกลับ 

78 Sanook 27 ส.ค. 62 ผอ.โรงเรียนโร่แจง ดราม่าครูกล้อนผมศิษย์ โชว์แผลเป็นที่เด็กปกปิด
ไว้ 

79 Sanook 26 ส.ค. 62 อึ้ง ครูประถมโวกลั่นฉ่ีผสมสมุนไพรให้เด็กนักเรียนป่วยกิน เห็นผล
ภายใน 30 นาที 

80 Sanook 23 ส.ค. 62 ครอบครัวตกใจ เด็กชาย ป.4 ไม่ยอมไปโรงเรียนทั้งสัปดาห์ บอกถูก
ครูตี บิดหู ขว้างหนังสือใส่ 

81 Sanook 22 ส.ค. 62 เปิดใจ "มะลิซัง" นิสิตยืนขวางรถ เตือนคนแบบนี้มา 6 ปี แม้จะเคย
โดนตบ 

82 Sanook 19 ส.ค. 62 หนุ่มน้อยใจแฟนสาวไล่ออกจากชีวิต บุกร้านทองชิงสรอ้ยเพราะอยาก
ติดคุก 

83 Sanook 16 ส.ค. 62 ผัวโหดชักปืนไล่ยิงเมียเจ็บ โมโหท าเป็นพูดประชดใส่ ไล่ไปอยู่กับ   
กิ๊กสาว 

84 Sanook 14 ส.ค. 62 เด็กหญิงวัย 14 ปี พิการทางสมอง ถูกวัยรุ่นรุมข่มขืนยับ คนร้ายยัง
ลอยนวลอยู่ในหมู่บ้าน 

85 Sanook 12 ส.ค. 62 เปิดศึกดุเดือด แก๊งสาวผมบ๊อบตบกันกลางถนนหน้าผับ ต ารวจมา
ห้ามแทบเอาไม่อยู่ 

86 Sanook 8 ส.ค. 62 ชาวบ้านโวย! รถบรรทุกหินท าถนนพังยับ วอนหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบด่วน 

87 Sanook 7 ส.ค. 62 ไม่กลัวอันตราย! กลุ่มเด็กแว้นปิดถนนมั่วสุมกันบนสะพานในช่วง
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กลางดึก (คลิป) 
88 Sanook 5 ส.ค. 62 แก๊งชายฉกรรจ์หมาหมู่ รุมกระทืบหนุ่มจนสลบ ไม่หน าใจเตะหัวซ้ าๆ 

ลากร่างไปกับพื้น 
89 Sanook 4 ส.ค. 62 เปิดศึกสายเลือด น้องคว้าไม้ฟาดพี่สาวตายคาบ้าน แล้วบึ่งแจ้งความ

ที่โรงพัก 
90 Sanook 4 ส.ค. 62 สาวยัวะชักปืนรัวยิงสาวประเภทสองโคม่า แก๊งเพื่อนตามไล่จับ -     

รุมตบอ่วม 
91 Sanook 29 ก.ค. 62 แม่ช็อกลูกสาววัย 14 กระดูกสันหลังคดงอ เช่ือเพราะสะพายกระเป๋า

นักเรียนหนัก 
92 Sanook 29 ก.ค. 62 นัดตบจบให้เคลียร์! โซเชียลส่ายหน้า วงจรปิดจับภาพ 2 สาวซัดกัน

หน้าปั๊ม 
93 Sanook 28 ก.ค. 62 แก๊งวัยรุ่นอวดศักดารุมกระทืบ 2 ต ารวจ สลบคาบาทา แถมทุบรถ-  

ชิงปืน-สร้อยทอง 
94 Sanook 27 ก.ค. 62 ไม่รอด! ต ารวจรวบเด็กแว้นโคราช ท้าแข่งรถไลฟ์สด 
95 Sanook 26 ก.ค. 62 ปิดฉากรักต่างวัย ครูเกษียณหึงโหด ยิงแฟนเด็ก 14 ก่อนดับชีพตาย

ตาม 
96 Sanook 26 ก.ค. 62 ครู เอะใจลูกศิษย์ซึมผิดปกติ ที่แท้ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนมาราธอน        

จนต้ังครรภ์ 5 เดือน 
97 Sanook 25 ก.ค. 62 ฟังอีกมุม ผอ.โรงเรียนโต้จ่าย 4 หมื่นปิดคดีเด็กสาว ม.1 ถูกรุ่นพี่

ข่มขืนในห้องน้ า 
98 Sanook 25 ก.ค. 62 แชร์ว่อนนักเรียนประถมตบรุ่นน้อง ป.4 ฉุนนินทาลับหลัง ก่อนสั่ง

กราบเท้าขอโทษ 
99 Sanook 24 ก.ค. 62 หนุ่มใหญ่ทะเลาะกันในวงเหล้า อ้างมีของขลังยิงไม่เข้า ถูกเพื่อนแทง

ดับกลางสวนยางพารา 
100 Sanook 24 ก.ค. 62 ผงะทั้งหมู่บ้าน "ป่าชุดช้ันใน" กองเต็มกว่า 200 ช้ิน สาวแห่ผวาโรค

จิต 
101 Sanook 23 ก.ค. 62 ความเมาเป็นเหตุ หนุ่มใหญ่ถูกฟันตายเพราะไปมีเรื่องกับคนเมา 
102 Sanook 21 ก.ค. 62 โวยลั่น! ครูตีเด็กเลือดอาบ สั่งให้โกหกว่า "โดนตะปูต า" หวังได้     

เงินประกันฯ 
103 Sanook 19 ก.ค. 62 แตกตื่นทั้งอ าเภอ เด็กสาวถูกชายชุดด า 5 คนฉุด แต่หนีรอดมาได้ 
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สุดท้ายโอละพ่อ 
104 Sanook 19 ก.ค. 62 ครูสาวข้ามเพศน้ าตาซึม ผู้บริหารโรงเรียนดังบีบออก เพราะใส่

กระโปรงมาสอน 
105 ผู้จัดการ

ออนไลน ์
19 ก.ค. 62 ดราม่าครูสาว2! วอนขอความเป็นธรรมถูกผู้บริหารบีบออกราชการ 

เหตุแต่งหญิงใส่กระโปร่งมาสอนหนังสือ 
106 Sanook 17 ก.ค. 62 แว้นระทม ต ารวจระดมกวาดล้างปราบปรามเด็กแว้นแข่งรถ        

ยึด จยย.แต่งซิ่ง 
107 Sanook 15 ก.ค. 62 ผอ.โรงเรียนเคลียร์คลิปรุมตบเนตรนารี จับเข่าคุยพ่อแม่ 2 ฝ่าย     

ไม่เอาความคลิปฉาวทั่วจังหวัด เนตรนารีท าร้าย 9 รุม 1 อ้างศิษย์
โรงเรียนดังขอนแก่น 

108 Sanook 15 ก.ค. 62 ชาวนาสุดช็อก! ท านาที่บ้านอยู่ดีๆ ได้รับหนังสือเรียกตัวบ าบัดยาเสพ
ติด 

109 Sanook 12 ก.ค. 62 นักเรียนหญิงโร่แจ้งความถูกลวนลามบนรถสองแถว โซเชียลแฉ    
เคยก่อเหตุบ่อยครั้ง 

110 Sanook 10 ก.ค. 62 สามเณรหัวร้อนชกเณรรุ่นน้องล้มฟุบ -แถมเตะซ้ าที่ซี่โครง สุดท้าย
มรณภาพ 

111 Sanook 9 ก.ค. 62 ลุงพาหลานสาววัย 13 หายไปทั้งวัน เด็กเปิดปากบอกความจริง    
ถูกข่มขืน 4-5 ครั้ง 

112 Sanook 9 ก.ค. 62 ต ารวจจับพ่อเมาเหล้า-ดมกาว อนาจาร 15 ครั้งซ้อนใส่ลูกสาวแท้ๆ 
10 ขวบ 

113 Sanook 7 ก.ค. 62 ฆ่าเปลือยพระนักบุญเจ้าส านักสงฆ์ เอาน้ ามันราดหวังเผากุฏิอ าพราง 
114 Sanook 6 ก.ค. 62 เด็กไม่อิ่ม เพราะต้องแบ่งให้ครูกินด้วย โคราชพบ 4 โรงเรียนส่อ 

"ทุจริตอาหารกลางวัน" 
115 Sanook 5 ก.ค. 62 หัวหน้าหนุ่มโต้ ข่มขืนลูกน้องสาววัย 19 อ้างผู้หญิงสมยอม             

ขู่แบล็กเมล์เรียก 3 แสน 
116 Sanook 5 ก.ค. 62 โรงเรียนแจงภาพ "รด.แลกลิ้น" เด็กสมัครใจท า ยันพาไปตรวจหาโรค

แล้ว 
117 Sanook 5 ก.ค. 62 ตะครุบภารโรงข่มขืนครูสาวเพิ่มอีกราย ดีเอ็นเอช้ีชัดติดอยู่คาซอก

เล็บมือ 
118 Sanook 30 มิ.ย. 62 นักเรียนชายสุดทน ครูแชทจีบ-ชวนร่วมเพศ ลวนลามตั้งแต่ ม.1     
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ยัน ม.4 
119 Sanook 29 มิ.ย. 62 ต ารวจปูพรมล่า มือปืนอ ามหิตบุกถึงบ้าน ยิงตา -หลาน 2 ขวบ

เสียชีวิตสลด 
120 Sanook 27 มิ.ย. 62 2 แก๊งโจ๋เมืองอุบล ชักปืนยิงดวลสนั่น 5 นาที กลางลานจอดรถ  
121 Sanook 25 มิ.ย. 62 ต ารวจวารินช าราบสกัดจับเด็กแว้น ใช้ทางสาธารณะซิ่งรถแข่ง

กลางดึก 
122 อีจัน 22 มิ.ย. 62 ร่างทรงแจ็คอ้างสาว 16 ยอมร่วมเพศดึงดวง พ่อแม่ก็อยู่นอกประตู 
123 Sanook 21 มิ.ย. 62 ใช่กิจของสงฆ์ไหม รวบพระสงฆ์เสพยาบ้าคากุฏิภายในวัด 
124 Sanook 21 มิ.ย. 62 อดีตผู้ใหญ่บ้านยิงเมียรักดับกลางหมู่บ้าน หว่ันมีชู้เหตุตีตัวออกห่าง

หลังเกษียณ 
125 Sanook 21 มิ.ย. 62 รวบคนร้ายยิงหนุ่มวัยเบญจเพศดับ อ้างชอบมาแว้นกันเสียงดังที่   

หน้าบ้าน 
126 Sanook 19 มิ.ย. 62 สะเทือนใจ เด็กหญิง 11 ขวบถูกพ่อแท้ๆ ข่มขืน แม่เอะใจเห็นออก

จากห้องน้ าพร้อมกัน 
127 Sanook 19 มิ.ย. 62 ลูกทรพีไม่ส านึกสักนิด สารภาพฆ่าปาดคอพ่อแม่ 2 ศพ อ้างแค้นรัก 

พี่น้องมากกว่า 
128 Sanook 19 มิ.ย. 62 ศึกยังไม่จบ สาวโดนรุมตบหน้าโรงพัก แจ้งจับผัวเก่า ฉุดลูกสาว       

2 ขวบไป 
129 Sanook 18 มิ.ย. 62 ต ารวจแจงปมหนุ่มเฟซบุ๊กอ้างโดนเรียกเงิน 2 หมื่น ตรวจฉ่ีม่วง 
130 Sanook 17 มิ.ย. 62 กระหึ่มโซเชียล พระสงฆ์รูปกรุ๊ปช็อต ล่องแพด้วยแคปช่ัน "วันหยุด

ของเรา" 
131 Sanook 17 มิ.ย. 62 สั่งสอบวินัย ผอ.โรงเรียน ดราม่าเด็ก 5 ขวบ ถูกเพื่อนนักเรียนชาย  

ขืนใจ 
132 Sanook 16 มิ.ย. 62 ควาญช้างปืนดุ ชักปืนยิง 3 นัดรวดใส่เมียที่รัก ลั่นไกใส่ตัวเจ็บ     

ปางตาย 
133 Sanook 16 มิ.ย. 62 ระทึก! พ่อมีปากเสียงกับเมีย อุ้มลูกสาวออกจากบ้าน -จับเป็น       

ตัวประกัน 
134 Sanook 16 มิ.ย. 62 เปิดใจคนเป็นแม่ ลูกชายวางยาหวังฆ่ายกครัว แค้นเพราะถอดปลั๊ก

ไวไฟ 
135 Sanook 14 มิ.ย. 62 เปิดใจเด็ก ม.6 เจ้าของพานไหว้ครูล้อการเมือง ไม่มีเบื้องหลังสั่งท า-
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ไม่มีทหารสั่งลบ 
136 Sanook 14 มิ.ย. 62 ครอบครัวช็อก! เด็ก 2 ขวบถูกเพื่อนรุมท าร้ายที่โรงเรียน หน้าบวม-

แผลเต็มตัว 
137 Sanook 12 มิ.ย. 62 พ่อเฝ้ารอลูกสาววัย 14 กลับบ้าน หายไป 5 วัน คาดถูกแชทลวงผ่าน

เฟซบุ๊ก 
138 Sanook 10 มิ.ย. 62 สะดุ้งเฮือก! หนุ่มเข้าห้องน้ าบขส.ชัยภูมิ เจอคนส่งหนอนน้อยมา

ทักทายจากข้างฝา 
139 Sanook 10 มิ.ย. 62 ผัวสารภาพสิ้น คว้ากรรไกรแทงคอเมียตาย ช้ ารักแอบปันใจชายอื่น 
140 Sanook 8 มิ.ย. 62 แฉด้วยคลิป! หนุ่มสุดทน "เด็กแว้น" นับร้อยป่วนเมือง แจ้งต ารวจแล้ว

แก้ปัญหาไม่ได้ 
141 Sanook 5 มิ.ย. 62 แบบนี้ยอมไม่ได้ ญาติแจ้งความ "แก๊งสาวคอซอง" คลิปรุมท าร้ายเด็ก 

13 เจ็บระบม 
142 Sanook 5 มิ.ย. 62 เด็กหญิงอนุบาล 3 ถูกเพื่อนร่วมห้อง - รุ่นพี่ ป.2 ท าอนาจารใน

ห้องน้ าโรงเรียน 
143 Sanook 5 มิ.ย. 62 ต ารวจสืบวุ่น คลี่ปม "แพะรับบาป" ติดคุกฟรีคดีค้ายา เพราะซิม  

โทรศัพท์ 
144 Sanook 4 มิ.ย. 62 จบด้วยดี ครูตบบ้องหูเด็ก LD ยกมือไหว้ขอโทษผู้ปกครอง ลั่นท าไป

เพราะหวังดี 
145 Sanook 4 มิ.ย. 62 2 โจ๋โคราชบุกยิงคู่อริ หลังจบพิธีแห่นาค ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว 
146 Sanook 31 พ.ค. 62 เพื่อนบ้านผวาหนัก! นักเลงเจ้าถ่ินข่มขู่ท าร้าย ไม่เว้นรถที่มารับพระ

บิณฑบาต 
147 Sanook 25 พ.ค. 62 ที่แท้คือแค้นสะสม ต ารวจเรียกสอบ 2 ฝ่ายคลิปตีกันชุลมุนหน้า

โรงเรียน 
148 Sanook 24 พ.ค. 62 ครูขอเป็นเสียงให้เด็กๆ วอนทบทวนแนวคิด "ยุบโรงเรียนเล็ ก"      

ทั่วไทย 
149 Sanook 22 พ.ค. 62 สาวเปิดใจนาทีชีวิต ว่ิงหนีผัวเก่าบุกยิงกลางงานศพพ่อ คนห้ามต้อง

มาตายแทน 
150 Sanook 21 พ.ค. 62 เปิดคลิปวัยรุ่นตีกันหน้าเวทีหมอล า จบอย่างรวดเร็วเพราะผู้ใหญ่บ้าน

ไม่ห้าม 
151 Sanook 21 พ.ค. 62 งานศพพ่อตายังไม่เว้น! หนุ่มชักปืนยิงเมียสาหัส-ยิงดับต ารวจบ้าน 
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ฝากแค้นหลานกิ๊กเมีย 
152 Sanook 20 พ.ค. 62 ต ารวจสั่งตามล่า "พระสายซิ่ง" เมากร่าง-ขับสายเป็นงู หลังหนีไปได้

ก่อนพิธีสึก 
153 Sanook 20 พ.ค. 62 ผู้ว่าฯ สั่งสอบวินัย "หัวหน้า ปภ." เมากร่าง ชักปืนขู่ร้านอาหารได้กิน

ช้า 
154 Sanook 20 พ.ค. 62 สาวสวยร้องสื่อ! ถูกแก๊งเจ้าแม่รุมกระทืบปางตายหน้าผับดัง 
155 Sanook 20 พ.ค. 62 หนุ่มฟันยับห้องฉุกเฉิน โดน 4 ข้อหาหนัก ประณามท าเครื่อง EKG 

พัง 
156 Sanook 13 พ.ค. 62 สะพรึงทั้งหมู่บ้าน พระบิณฑบาตผิดเวลา-ดักยืนรอ ขอรับเฉพาะ

ปัจจัย 
157 Sanook 12 พ.ค. 62 นองเลือดคาบ้านผู้ใหญ่ ชักปืนลูกซองยิงเมีย แล้วลั่นไกใส่ตัวเองตาย

ตาม 
158 Sanook 9 พ.ค. 62 หนุ่มเบญจเพสหื่น บุกบ้านทุบตีข่มขืนหญิงวัย 58 ปี พูดหน้าตาเฉย 

อยากได้ยาย 
159 Sanook 9 พ.ค. 62 เสี่ยเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งบุกยิงแฟนหนุ่มวัย 18 ปี ดับคาที่ สุดแค้น   

แอบคบหญิง 
160 Sanook 7 พ.ค. 62 โชเฟอร์รถทัวร์หัวเสีย จอดทะเลาะแฟนกลางถนน ผู้โดยสารกลัวตาย

รีบเผ่นลงจากรถ 
161 Sanook 3 พ.ค. 62 รู้ตัวมือยิง "น้องวัฒน์" หนุ่มหน้าตาดีวัย 17 เป็นนักเลงรุ่นพ่อ       

ตายเพราะปกป้องคนอื่น 
162 Sanook 28 เม.ย. 62 ต ารวจหิ้วตัวหนุ่มใหญ่ถึงบ้าน ปัดคดีฉุดยายข่มขืน ลั่นเป็นการ

สมยอมกันและกัน 
163 Sanook 27 เม.ย. 62 คุมตัว "ตั้ม ไส้แตก" ฝากขัง อ้างเอาปืนมาเล่นรัสเซียนรูเล็ตกับ    

น้องเอ๋ย 
164 Sanook 25 เม.ย. 62 ช่วยอาตมาด้วย! เณรน้อยวอนหน่วยงานซ่อมถนนบ้านท่าสวรรค์ -  

ป่าหวาย พังทรุดเจ็บตายอื้อ 
165 Sanook 25 เม.ย. 62 "ไ อ้ หื่ น "  โ ดนห ามส่ ง โ ร งพยาบ าล  เ ลื อ ด ค่ั ง -ปวดหั วห นั ก              

โดนประชาทัณฑ์ปล้ าสาว 
166 Sanook 23 เม.ย. 62 หวิดหลอดลมขาด! สาวโชคร้ายเสียโฉม-ถูกสายอินเตอร์เน็ตเกี่ยวล้ม

เป็นแผลเหวอะที่คอ 
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167 Sanook 20 เม.ย. 62 อ่วมอรทัย แก๊งหนุ่มห้าวตามฟันคู่อริหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.นาแก     
ศาลตัดสินจ าคุก 12 ป ี

168 Sanook 19 เม.ย. 62 โศกนาฏกรรมรัก กลัวเธอนอกใจ ผัวโมโหชักปืนลั่นไกใส่เมียตาย
สยอง 

169 Sanook 19 เม.ย. 62 ครอบครัวร่ าไห้ ลุงวัย 56 ผูกคอตายหน้าบ้าน น้อยใจทะเลาะเมีย
เรื่องไม่เป็นเรื่อง 

170 Sanook 18 เม.ย. 62 ผัวหนุ่มคลั่งฆ่าบีบคอเมียสาวตายคามือ ว่ิงออกมากู่ร้อง "ฆ่าเมียกู
แล้ว!" 

171 Sanook 18 เม.ย. 62 ผู้ว่าฯ หนองคาย งัด ม.44 สั่งปิด เอเชียพีค เซ่นปมวัยรุ่นเมาแทงคอ
ทหารดับ 

172 Sanook 18 เม.ย. 62 งานบวชนองเลือด หนุ่มเจ้าถ่ินชักมีดสปาร์ต้าฟันหนุ่มหน้าเวทีล าซิ่ง 
หลังเหวอะ-คอเกือบขาด 

173 Sanook 17 เม.ย. 62 ปิดจ๊อบ! ต ารวจเจอตัว "สาวซีทรูเปลือยอก" ไหว้ขอโทษคนทั้ง
ประเทศ 

174 Sanook 16 เม.ย. 62 แม่ช็อกคาตา หนุ่มเปลือยท่อนบนเดินออกจากมุ้ง ลูกสาววัย 14 ปี 
สลบไม่รู้ตัว 

175 Sanook 16 เม.ย. 62 สะเทือนใจ พ่อแม่รับศพพลทหารดับจากระงับเหตุวัยรุ่นวิวาท       
ลั่นไม่มีวันให้อภัยคนร้าย 

176 Sanook 16 เม.ย. 62 สงกรานต์ขอนแก่นเดือด! เปิดคลิปวัยรุ่นตีกันยับส่งท้าย คนว่ิงหนีตาย
อลหม่าน 

177 Sanook 14 เม.ย. 62 เปิดใจ เพื่อนบ้านหนุ่มข่มขืนน้องสาววัย 15 ปี ช็อกอ้างเสพยาบ้า  
แล้วหื่น 

178 Sanook 14 เม.ย. 62 พ่อเลี้ยงวัย 60 สารภาพฆ่าลูกเลี้ยงหมกสวนเองกับมือ ท าเนียนเพิ่ง
เจอศพตอนเช้า 

179 Sanook 14 เม.ย. 62 สงกรานต์แก้งคร้อเดือด วัยรุ่นยกพวกตีกันถึงหน้าห้องฉุกเฉิน รพ. 
180 Sanook 13 เม.ย. 62 แม่สุดเคียดแค้น หลานชายก าพร้าเลี้ยงมากับมือ หลอกลูกสาววัย 15 

ข่มขืนกลางทุ่งนา 
181 Sanook 13 เม.ย. 62 เมาหื่นบุกล็อกตัว-อุดปากหวังข่มขืน สาวฮึดสู้ถีบกระเด็น ปีนหลังคา

หนีลงไม่ได้ 
182 Sanook 12 เม.ย. 62 หนุ่มแก๊งทมิฬเ ข้ามอบตัว ไห ว้ขอโทษที่ ยกพวกรุม คู่อริกลาง
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โรงพยาบาล 
183 Sanook 11 เม.ย. 62 หมอล านองเลือด เต้นออกอรรถรสยียวน ไล่แทงกันหน้าเวที ขาดใจ

ตาย 1 ศพ 
184 Sanook 11 เม.ย. 62 รวบพระสงฆ์เสพ-ค้ายาบ้าคากุฏิวัดชายแดนไทย ต ารวจพาจับสึกก่อน

หิ้วเข้าคุก 
185 Sanook 7 เม.ย. 62 ภาพจ ายังติดตา แม่เล่านาทีลูกสาวโดนชายฉุดข้ึนรถ ตามว่ิงไปยื้อแย่ง

ได้ทัน 
186 Sanook 4 เม.ย. 62 ทะเลาะกันยันสว่าง เมียระแวงผัวปันใจรักสาวข้างบ้าน ย่องผูกคอ

ตอนทีเผลอ 
187 Sanook 4 เม.ย. 62 เด็กแว้นดวงดับ-ซิ่งรถเกาะกลุ่มประลองความเร็วเกี่ยวชนกันล้มกลิ้ง 

สังเวย 1 ศพ 
188 Sanook 2 เม.ย. 62 จับ 2 อาสาต ารวจสุดโหด! เตะปาก-กระบองฟาดวัยรุ่นคาปั๊ม      

อ้างพลั้งมือเพราะเห็นพกปืน 
189 Sanook 26 มี.ค. 62 เพื่อนบ้านหื่นหายล่องหน โดนแจ้งจับข่มขืนเด็กแรมปี ตร.สั่งล่า-    

เจอจับทันที 
190 Sanook 22 มี.ค. 62 จับได้แล้ว เซียนพระหื่นลวงสาวลาวข่มขืน 4 ครั้ง ใช้รูปหนุ่มหล่อ    

ตีสนิทในเฟซบุ๊ก 
191 Sanook 19 มี.ค. 62 หนุ่มวัย 19 น้อยใจแฟน ทิ้งจดหมายตัดพ้อ "เพราะมึง" ก่อนผูกคอ

ตายคาหอพัก 
192 Sanook 19 มี.ค. 62 สาวร้านอาหารหวิดถูกปล้ า! ตะโกนให้คนช่วย หลังถูกชายกลัดมัน

เปลือยกายซุ่มดักข่มขืน 
193 Sanook 15 มี.ค. 62 แค้นเพราะโพสต์เฟซบุ๊ก หนุ่มย่องมาเงียบๆ แทงเพื่อนเจ็บกลางร้าน

เนื้อย่าง 
194 Sanook 12 มี.ค. 62 เก็บอารมณ์หื่นไม่ไหว หนุ่มใหญ่ลวงแม่เฒ่าวัย 77 ปี หลอกให้แก้ผ้า-

หวังขืนใจ 
195 Sanook 12 มี.ค. 62 เฒ่า 64 แทงอริหัวใจวัย 54 ดับอนาถ หลังค่ัวสาวใหญ่คนเดียวกัน 

ฟิวส์ขาดโดนด่า "เฒ่าทารก" 
196 Sanook 11 มี.ค. 62 วัดยอมปลดป้ายแล้ว หลังเจอชาวบ้านวิจารณ์ยับค่าจัดงานศพแพง

เกิน 
197 Sanook 10 มี.ค. 62 หนุ่มใหญ่ระแวงเมียปันใจ ซดเหล้า-เผาบ้าน ก่อนเดินเอากุญแจไปให้
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เพื่อนบ้าน 
198 Sanook 9 มี.ค. 62 ล่าโจ๋ลวงเด็กสาววัย 15 ปี ผ่านเฟซบุ๊ก ญาติเหยื่องง ไม่มีใครรู้จัก    

ผู้ก่อเหตุทั้งที่บ้านอยู่ตรงข้าม 
199 Sanook 9 มี.ค. 62 พ่อนั่งรถทัวร์มาสารภาพกับลูกชาย ฆ่าบีบคอแม่ตายคามือ-ฝังศพ   

ก้นสระน้ าร้าง 
200 Sanook 8 มี.ค. 62 กมว.พิจารณา "ครูจอมทรัพย์" มีคุณสมบัติเป็นครูต่อได้หรือไม่ 
201 Sanook 7 มี.ค. 62 พ่อเฒ่าสารภาพสิ้น จ่อยิงสาวทอมเนื้อหอม แอบมีใจให้แต่อีกฝ่ายไป

ชอบชายอื่น 
202 Sanook 2 มี.ค. 62 จับสึกพระเมากร่าง นั่งด่านายกฯ ท าเศรษฐกิจตกต่ า อ้างตัวเองฝักใฝ่

การเมือง 
203 Sanook 2 มี.ค. 62 อาเมาได้ที่ พลั้งมือฆ่าหลานเขยฝรั่ง เพราะฟังไม่รู้เรื่อง พูดคนละ

ภาษา 
204 Sanook 2 มี.ค. 62 สาวคลั่งมีดจี้ตัวเอง 3 ช่ัวโมง น้อยใจโดนแฟนด่า เพราะแค่ไม่ถอด

ปลั๊กไฟ 
205 Sanook 1 มี.ค. 62 แม่ร้องสื่อ ลูกสาว ป.2 โดนเพื่อนขู่เอาเงิน ชักไม้แทงอวัยวะเพศเลือด

นอง 
206 Sanook 23 ก.พ. 62 สาวสวยระทึก! โจรบุกบีบคอ บังคับขอมีอะไรด้วย ขู่ "อย่าแจ้งความ

จับผมนะ" 
207 Sanook 23 ก.พ. 62 "โรคจิต" โผล่ถนนมะลิวัลย์-ขอนแก่น ชาวบ้านผวาเห็นจอดรถสาว

หนอนส าเร็จความใคร่ 
208 Sanook 23 ก.พ. 62 ต ารวจคุมจับสึกหลวงพี่ อนาจารเด็กหญิง 3 คนคากุฏิ เจ้าตัวอ้างแค่

ผูกสายสิญจน์ 
209 Sanook 19 ก.พ. 62 พ่อเด็กวัย 14 เหยื่อลูกหลงกระสุนเจาะเบ้าตา จี้จับเพื่อนมือปืนอีก   

2 คน 
210 Sanook 19 ก.พ. 62 "อดีตพระ" คลั่ง! กระหน่ าตีพระเฒ่ามรณภาพกลางป่าช้า อ้างมี       

งูยักษ์-ผี รุมท าร้าย 
211 Sanook 17 ก.พ. 62 ผอ.โรงเรียนดังกาฬสินธ์ุออกโรงแจง ดราม่าไล่นักเรียนออกกลาง

เทอม 
212 Sanook 17 ก.พ. 62 คึกคะนองช่ัววูบ หนุ่มดักยิงขู่อริต่างหมู่บ้าน ลูกหลงเข้าเบ้าตาเด็ก    

ม.2 เสียชีวิต 



165 
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แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

213 Sanook 17 ก.พ. 62 ศึกสายเลือด น้องชายหัวร้อนยิงพี่ชายสาหัส ชนวนเหตุแค่ไม่ให้ยืมที่
ชาร์จแบต 

214 Sanook 17 ก.พ. 62 พระคลั่งจ้วงแทง 12 แผล ปลิดชีพพระวัดเดียวกัน กลางงานบุญ  
พระธาตุพนม 

215 Sanook 15 ก.พ. 62 อุยกูร์แหกคุก! ตม.เร่งไล่ล่าคาดอยู่ในพื้นที่ หลังชาวบ้านพบเห็นออก
คุ้ยขยะหาอาหาร 

216 Sanook 15 ก.พ. 62 กู้ภัยเผยนาทีแรกพบร่าง "ดอกเตอร์หนุ่ม" ปืนลั่นเซ่นฤทธ์ิรักแรงหึง 
ภรรยายืนตัวสั่นอยู่ข้างๆ 

217 Sanook 14 ก.พ. 62 ศึกสายเลือด-พี่ชายหัวร้อนลั่นไกปืนยิงน้องในไส้ สุดทนชอบลัก
ข้าวเปลือกไปขาย 

218 Sanook 14 ก.พ. 62 ลูกทรพี! เล็งปืนใส่แม่ สุดท้ายหันไปลั่นไกยิงน้องชายแท้ๆ ของตัวเอง 
219 Sanook 9 ก.พ. 62 ดอดมอบตัว-หนุ่มใหญ่บันดาลโทสะควักปืนยิงหลานเมียเจ็บสาหัส -

ปมบาดหมางบ่อยครั้ง 
220 Sanook 6 ก.พ. 62 ผัวเมียทะเลาะรุนแรงยื้อแย่ง “มีดอีโต้” จะแทงฝ่ายตรงข้าม-แต่เมีย

พลาดท่าตกบันไดกระท่อมดับ 
221 Sanook 6 ก.พ. 62 ยายป่วยติดเตียง โดนพ่อเฒ่าข้างบ้านข่มขืน-ติดเช้ือถึงตาย กลายเป็น

ศึก 2 บ้าน 
222 Sanook 1 ก.พ. 62 พ่อซดยาพิษพร้อมลูกแฝด ดับ 3 ศพ เขียนอาฆาตเมีย "ไม่ต้องมางาน

ศพ พี่ไม่ให้อภัย" 
223 Sanook 29 ม.ค. 62 บิ๊กโจ๊กแถลงจับ "แก๊งอาร์เบีย ม้าบิน" คลิปซ้อมโหด เครือข่าย

เทพบุตร โซโล 
224 Sanook 28 ม.ค. 62 ญาติแคลงใจจัดฉาก "สาวประเภทสองตายคาวัด" ปมรักต้องห้าม   

เจ้าอาวาสปัดฆาตกรรม 
225 Sanook 24 ม.ค. 62 หนุ่มใหญ่แทงเพื่อนดับ เหตุไม่พอใจเพื่อนปิดเครื่องสูบน้ า ต ารวจรวบ

ตัวทันควัน 
226 Sanook 23 ม.ค. 62 กลุ่มวัยรุ่นกระหน่ ายิงคณะผู้ใหญ่บ้าน ขณะเข้าสลายแก๊งไม่ให้ดักท า

ร้ายกลุ่มคู่อริ 
227 Sanook 21 ม.ค. 62 ดาบต ารวจหื่นลวงสาวไปจะขืนใจกระท่อมกลางนา แถมโทรเคลียร์

ขอให้จบ 
228 AmarinTV 19 ม.ค. 62 "สุดทนเพื่อนบ้านปากดี" เจ้าของที่แจง ล้อมรั้วปิดทางเข้าออกบ้าน 
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หลังยาย – หลานปีนก าแพง 
229 Sanook 18 ม.ค. 62 ชาวบ้านขับไล่ "พระธุดงค์เมาแอ๋" น าเงินญาติโยมไปซื้อเหล้าขาวใส่

ขวดด่ืม! 
230 Sanook 15 ม.ค. 62 หนีไม่รอด! รวบมือยิง "หนุ่มวัย 25 ปี" ดับหน้าโรงงานน้ าตาล 

สารภาพมีเรื่องกันในวงเหล้า 
231 Sanook 15 ม.ค. 62 รวบแล้ว 1 ใน 7 โจ๋โหดรุมท าร้าย-ฟันเพื่อนบ้าน เหตุแค่ไม่พอใจ

น้องชายถูกตบหัว 
232 Sanook 14 ม.ค. 62 หนุ่มเครียด "แม่ไม่ซื้อจักรยานยนต์ให้" สุดท้ายน้อยใจผูกคอดับคา

ห้องพัก 
233 Sanook 11 ม.ค. 62 แจ้งจับเจ้าของพิทบูลอ ามหิต คลิปขย้ าแมวตาย เจ้าตัวเปิดใจไม่คิด

อยากเลี้ยง 
234 Sanook 10 ม.ค. 62 หนุ่มน้อยใจเมีย-โดนสั่งห้ามออกนอกบ้านปมหึงหวง คว้าเชือกผูกคอ

ดับคาห้องน้ า 
235 Sanook 8 ม.ค. 62 “ปลัดอ าเภอยางชุมน้อย” บุกจับกลุ่มโจ๋มั่วสุมคาบ้านพัก-ตรวจฉ่ีเจอ

ผลบวกยกแก๊ง 
236 Sanook 5 ม.ค. 62 เทวดาเข้าฝัน "ฆ่าพ่อแม่แล้วจะรวย" หนุ่มคลั่งเชือดพ่อตายคาบ้าน 

แม่-พี่ชายเจ็บสาหัส 
237 Sanook 2 ม.ค. 62 เช่ือกลับตัวได้! ชาวบ้านให้อภัยแก๊งรุมโทรมเด็ก 13 สงสารเห็นร่ าไห้

ส านึกกอดแม่ 
238 Sanook 2 ม.ค. 62 รวบหนุ่มมือเผาคอนโดฯ ไม่นึกลามหนัก โต้ปมขออึ๊บเพื่อนเมีย 

 
กรณีความขัดแย้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี 

ความหลากหลายเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคอื่นๆ โดยมีประเด็นปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว      
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา การใช้ความรุนแรง 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือศาสนา ความขัดที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความขัดแย้ง
ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  

ส าหรับความขัดแย้งความรุนแรงของคนในครอบครัวเป็นกรณีความขัดแย้งที่มีคู่กรณีที่เป็น
สมาชิกในครอบครัวหลากหลาย  
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“สาวแม่ลูกอ่อนแจ้งต ารวจให้กับ "สามีใหม่" หลังเมาอาละวาด-หึงหวง ไล่ท าร้ายร่างกาย  
แต่ปรากฏว่าลูกเลี้ยงโดนลูกหลง ถูกเตะอัดสลบคาที่ ก่อนเสียชีวิตลงน่าเศร้า  เมื่อวานนี้ (16 ต.ค.) 
นางสาวกาญจนา อายุ 29 ปี ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ร.ต.อ.วิษณุชัย คารมย์ รอง สว.(สอบสวน) 
สภเมืองบึงกาฬ ว่า น้องก้อง (นามสมมติ) อายุ 2 ขวบ ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สาเหตุ
เกิดจากถูก นายณรงค์ศักดิ์ อายุ 27 ปี สามีคนใหม่ ท าร้ายร่างกายตนเองและลูก ท าให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส” (Sanook, 17 ต.ค. 62) 

 
“เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าศูนย์วิทยุสถานีต ารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  ได้รับแจ้งมี

เหตุท าร้ายร่างกายกันที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านปะดาจะบก  ต.เจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ  มีผู้ถูก
มีดแทงได้รับบาดเจ็บ  จากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ  จึงได้เดินทางไป
ตรวจสอบ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบ นายรังสรรค์ อายุ 44 ปี ถูกมีดปลายแหลมที่ใช้ส าหรับท าครัวแทงที่
บริเวณมือข้างซ้ายเส้นเอ็นเกือบขาดได้รับบาดเจ็บ มีเลือดไหลหยดบริเวณพื้นดินข้างใกล้กับเตียงข้าง
บ้าน จึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะพาส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉลิมพรเกียรติ พบว่าเส้นเอ็น
เกือบขาด จากการสอบถามทราบว่า  คนที่ก่อเหตุใช้มีดแทงนายรังสรรค์ บาดเจ็บ คือนางบุญมี  อายุ 
45 ป ี ภรรยาของนายรังสรรค์เอง  ซึ่งหลังก่อเหตุก็ไมได้หลบหนีไปไหน  ยังยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในสภาพที่ยังมึนเมา แต่จากการสอบถามนายรังสรรค์ ผู้เป็นสามีบอกไม่ได้ติดเอาเรื่องภรรยา 
เจ้าหน้าที่จึงได้ไม่ได้ควบคุมตัวภรรยา เพียงให้ไปสงบสติอารมณ์และอาการมึนเมาเท่านั้น” (Sanook, 
29 ธ.ค. 62) 

 
“จากกรณีเหตุลูกฆาตกรรมแม่แท้ๆ ต่อหน้าหลาน ภายในบ้านหลังหนึ่ง ต.หนองบัว          

อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นเหตุท าให้ นางบัวไร อายุ 55 ปี เสียชีวิต โดยถูกอาวุธปืนพร้าฟันเข้าที่ท้ายทอยและ
ศีรษะ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ภูเรือ สามารถควบคุมตัว นายสราวุธ อายุ 38 ปี ลูกชายของผู้เสียชีวิต
มาสงบสติอารมณ์ เนื่องจากอยู่ในสภาพมึนเมาและพูดจาไม่รู้เรื่อง” (Sanook, 6 ธ.ค. 62) 

 
"ปวีณา โร่เยี่ยมอาการบาดเจ็บแม่ลูกอ่อน หลังโดนสามีเทน้ ามันราด-จุดไฟเผาทั้งเป็นเพราะ

แค้นที่ง้อคืนดีเท่าไหร่ก็ไม่ส าเร็จ อาการยังโคม่าปางตาย (27 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเหตุ
สามีหึงโหด ก่อเหตุราดน้ ามันและจุดไฟเผาเมีย เนื่องจากตามง้อคืนดีกับเมียหลายครั้ง แต่ไม่ส าเร็จสัก
ที เหตุดังกล่าวเกิดเมื่อคืนวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่บ้านหลังหนึ่งใน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง 
นครพนม ผู้บาดเจ็บคือ นางสาวไหมทอง อายุ 23 ปี ถูกไฟคลอกไหม้เกรียมอาการสาหัสเกือบทั้งตัว 

ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือ นายอุเทน อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้เช่นกัน โดยหลังเกิดเหตุ 
ญาติๆ ได้เข้าไปช่วยเหลือ และน าตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม แต่อาการไม่ดีข้ึนจึงได้ถูกส่ง
ตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ จ.อุดรธานี ล่าสุดพบว่าอาการของ นางสาวไหมทอง ยังสาหัส 
เนื่องจากมีแผลไฟไหม้เกือบทั้งร่างกาย พักอยู่รักษาอยู่ในห้องไอซียู แพทย์ยังดูแลใกล้ชิด อาการ ยัง
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น่าเป็นห่วง ส่วนสามีอาการปลอดภัยแล้ว และยังต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ จ.อุดรธานี เช่นกัน" 
(Sanook, 27 พ.ย. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศเป็นกรณีที่มีการกระท าอนาจารหรือข่มขืน

กระท าช าเรา โดยเหยือส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก ดังเช่น 
 
“เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ได้รับแจ้งว่า มีคนร้ายได้ท าการกระช าเราเด็กชาย ในป่าข้างวัดซอย

ประชาราษฏ์ ที่ชุมชนหนองตุ 2  ต าบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี ซึ่งพบชาวบ้านจ านวนหนึ่งพร้อม
กับนางน้อย (นามสมมุติ) อายุ 62 ปี และหลานชาย ด.ช.บี (นามสมมุติ) อายุ 12 ปี  พาไปจุดที่    
เกิดเหตุที่ถูกคนร้ายท าอนาจาร” (Sanook, 15 พ.ย. 62) 

 
“วันน้ี (14 พ.ย. 62) ชุดสืบสวน กองก ากับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ร่วมกันจบักมุตวั 

1.นายชานนท์ กมลภา  อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ 237/2562       
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และ 2.นายศิริชัย ชนะสงคราม อายุ 19 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของ
ศาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ 235/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยทั้ง 2 คนต้องหาว่า “กระท าช าเรา
เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม , กระท า
อนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม,พาบุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้า
ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอานาจาร”  ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุ 13 ปี” 
(Sanook, 14 พ.ย. 62) 

 
“เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ และ สภ.ศรีวิไล น าหมายศาลจังหวัดบึงกาฬ 

เข้าจับกุม พระไพบูล หรือ ปู่ฤๅษีไพบูล อายุ 45 ป ีเจ้าส านักสงฆ์ถ้ าปู่ฤๅษีภูสิงห์มิ่งมิตร บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 12 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อด าเนินคดีในข้อหา กระท าอนาจารแก่บุคคลอายุต่ า
กว่า 15 ปี ,กระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และกระท าช าเรา
ผู้อื่นโดยผู้ถูกกระท าน้ันเป็นผู้สืบสันดานของตนเอง ซึ่งการเข้าจับกุมในครั้งนี้ พระไพบูล หรือปู่ฤๅษี
ไพบูล ยินยอมให้ต ารวจเข้าควบคุมตัวโดยดีไม่มีการขัดขืน หรือขัดขวางการจับกุมแต่อย่างใด        
เพื่อน าตัวไปที่ สภ.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล ที่ลูกสาววัย 15 ปีได้ให้การว่าถูกปู่ฤๅษีซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ ท าการ
ข่มขืนในส านักสงฆ์ จนต้ังท้องได้ 1 เดือน” (Sanook, 7 พ.ย. 62) 

 
“ต ารวจภูธรภาค 4 รวบหนุ่มสกลนครหลอกนักศึกษาผ่านแอปพลิเคช่ันช่ือดัง ทั้งท าร้าย

ร่างกาย ข่มขืน ชิงทรัพย์ ที่กองก ากับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 4 
(กก.สส.2 บก.สส.ภ.4) พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท ผกก.สส.2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.เดชชาติ มูลมณี      
รอง ผกก.สส. 2 ท าการสอบปากค า นายอานุภาพ อายุ 21 ปี อยู่ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 
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ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดมหาสารคาม ในข้อหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ,ชิงทรัพย์,
ข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจ กก.สส.2 จับกุมตัวได้ขณะนอนหลับอยู่ในเปล ภายในสวน
ยางพาราในพื้นที่บ้านชลประทาน ม.13  ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร” (Sanook, 6 ต.ค. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

ครู และนักเรียน โดยจะมีประเด็นเกี่ยวกับความไม่พอใจการบริหารของผู้อ านายการ การท าร้ายร่างกาย
นักเรียน การทะเลาะกันของนักเรียน   

 
“ความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้าน  ผู้ปกครองนักเรียน  และเด็กนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้าง

ตนเอง 3  ต.บึงเจริญ   อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงที่บริเวณ
หน้าอาคารเรียน   เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานของ ผอ.โรงเรียน   โดยกล่าวหาว่า ผอ.  
มีพฤติกรรมหักหัวคิวเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหัวละ 20 บาท  รวมเป็นเงินเฉลี่ยวันละ 3,720 บาท  แต่จ่ายค่าท าอาหารกลางวันเพียงวันละ 
2,000 บาทเท่านั้น จึงท าให้อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่มีอยู่ 186 คน จนเด็กพา
กันบ่นว่ากินไม่อิ่ม บางวันข้าวก็หมดคนที่มาทีหลังก็จะเหลือแต่น้ าแกงจืดให้กิน ซึ่งมีคลิปที่ผู้ปกครอง
ถ่ายภาพน้ าแกงจืดไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยชาวบ้าน ผู้ปกครองระบุว่าเป็นปัญหาแบบนี้มานานกว่า   
2 ปีแล้วตั้งแต่ ผอ.คนดังกล่าวย้ายมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน” (Sanook, 14 ธ.ค. 62) 

 
“ผู้ปกครองและชาวบ้านใน ต.หนองปล่อง อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ ได้พากันถือป้ายชุมชนประท้วง 

ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองปล่อง เพื่อขับไล่ผู้อ านวยการโรงเรียนคนใหม่ โดยกล่าวหาว่า ผอ.  
คนดังกล่าวที่เพิ่งมารับต าแหน่งได้เพียง 5 วัน แสดงพฤติกรรมเกรี้ยวกราดใช้วาจาไม่สุภาพทั้ งกับ
ครู  เด็กนักเรียน ไม่เว้นกระทั่งผู้ปกครองก็โดนด่าด้วยถ้อยค าที่ไม่สุภาพและดูหมิ่น ทั้งค าว่า "ไม่มี
การศึกษา" "สันดานเลวมาก"” (Sanook, 11 ธ.ค. 62) 

 
“เฟซบุ๊ก กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เผยแพร่คลิปครูสุดโหด ลงมือท าร้ายร่างกาย

นักเรียนหญิงด้วยการตบศีรษะอย่างแรง โดยมีข้อความระบุว่า เหตุการณ์เกิดข้ึนวันที่ 3 ธันวาคม     
ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ก่อนเกิดเหตุนักเรียนเดินไปซื้อสินค้าที่ร้านสหกรณ์
โรงเรียน ก่อนเข้าเรียนในรายวิชาของอาจารย์คนดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ได้เรียกน้องแต่น้องไม่ได้ยิน    
จึงไม่ได้ตอบรับไป ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลาเรียน อาจารย์ท่านนั้นได้มีการใช้สรรพนามแทนน้องคน
ดังกล่าวว่า “มึง” ในการเรียกน้องเข้าไปหา แล้วจึงใช้ฝ่ามือฟาดหลังน้องอีกหนึ่งครั้งโดยไม่บอก
เหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งในห้องเรียนยังมีการพูดบ่นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่หยุด เมื่อเห็นว่าน้องแสดง
อาการไม่พอใจ ซ้ ายังมีการพูดอีกว่า “มากกว่านี้ก็ยังมี ผู้หญิงนี่แหละ ถูกตี” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์คนดังกล่าวยอมรับว่าตนเองกระท าแบบนี้กับเด็กนักเรียนมาแล้วหลายครั้ง และเมื่อเด็กเริ่ม
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ตอบโต้ว่าหากอาจารย์กล้าท า ก็ท าเลย อาจารย์จึงเริ่มขึ้นเสียงดัง และใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ศีรษะของเด็ก
อย่างแรง” (Sanook, 5 ธ.ค. 62) 

 
“เด็กนักเรียนช้ัน ม.2 เมืองสุรินทร์ โดนเพื่อนรุ่นเดียวกันรุมท าร้าย ตีถึงข้ันนิ้วหัก บอกยาย

ขอย้ายไปเรียนที่อื่น ขณะที่โรงเรียนเรียกไกล่เกลี่ยเจรจา (24 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจาก    
นางรัตนา เป็นน้าของเด็กชาย อายุ 14 ปี นักเรียนช้ัน ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สุรินทร์ โดยระบุว่า 
หลานชายถูกเพื่อนที่โรงเรียน เป็นเด็กที่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนอื่น และมาเรียนซ้ าช้ันอยู่ที่โรงเรียน
ดังกล่าว ก่อเหตุรุมตีท าร้ายทีด่้านหลงัโรงเรียน ท าให้ได้รับบาดเจ็บ นิ้วโป้งข้างซ้ายหัก” (Sanook, 24 
พ.ย. 62) 

 
“ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ เชิญอดีตผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ถูกร้องเรียนใช้งานเด็ก

นักเรียนชายวัย 10 ขวบ หิ้วถังยางมะตอยลวกแขนได้รับบาดเจ็บเสี่ยงพิการ พร้อมผู้ปกครองและเด็ก
เข้าไกล่เกลี่ย เพื่อยุติข้อพิพาท ใช้เวลาเจรจา 2 ช่ัวโมง ตกลงเยียวยา 85,000 บาท ยอมความไม่น า
เรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลทั้งทางแพ่งและอาญา จากกรณีแม่ชาว อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ พาลูกชายวัย 
10 ขวบ เข้าร้องเรียนกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพื่อให้ ผวจ.กาฬสินธ์ุ เรียกอดีตผู้อ านวยการโรงเรียน
ออกมารับผิดชอบจ่ายเงินค่าเยียวยารกัษาอาการบาดเจบ็ของลูกชาย จากอุบัติเหตุน้ ามะตอยลวกแขน
และนิ้วมือได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่ผ่านมาไม่สามารถตกลงค่าเสียหายกันได้ จึงได้ท าหนังสือมาร้องทุกข์
ต่อศูนย์ด ารงธรรม เพื่อเรียกตัวมาไกล่เกลี่ย” (Sanook, 17 ต.ค. 62)  

 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงเป็นกรณีที่บุคคลทั่วไปใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังกรณีเช่น  
 

“จากกรณีเกิดเหตุฆาตกรรม นางรัศมี อายุ 51 ปี เหตุเกิดภายในบ้าน ม.19 ต.หนองโก       
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านของผู้ตาย ว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบศพผู้ตาย ในช่วงดึกของเมื่อ
วานที่ผ่านมา (15 ธ.ค.62) ที่ผ่านมา ที่เกิดเหตุพบศพนางรัศมี ถูกห่อด้วยผ้าห่ม ท่อนล่างเปลือย    
ส่วนท่อนบนสวมเพียงเสื้อยืด บริเวณล าคอถูกพันด้วยเทปใส ที่ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์ เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8 ช่ัวโมง 

ขณะที่จากการตรวจสอบร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกท าร้าย ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ และไม่มี
ร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของในบ้านแต่อย่างใด คาดวาฆาตกรน่าจะลงมือขณะที่ผู้ตายหลับ หลังผู้ตาย
สิ้นใจคนร้ายได้ขโมยเอาทรัพย์สินของมีค่าของผู้ตายแล้วหลบหนีไป  ต ารวจ สภ.กระนวน สืบทราบ
แล้วว่าคนร้ายคือ นายสมคิด พุ่มพวง หรือ นายแขก ซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่หลายคนรู้จักกันใน
ช่ือ คิด เดอะริปเปอร์ 
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โดยก่อนหน้านี้ นายสมคิด พุ่มพวง เคยเป็นฆาตกรต่อเนื่อง มีคดีติดตัวทั้งหมด 17 คดี ซึ่งการ
ลงมือฆ่าทุกครั้งจะใช้วิธีรัดคอเหยื่อจนตายคามือ และเพิ่งจะพ้นโทษเมื่อกลางปีที่ผ่านมา แต่หลัง พ้น
โทษได้ไม่นาน ก็ได้ก่อคดีฆ่านางรัศมี อีกครั้ง และเป็นการฆ่าวิธีเดียวกับที่ เคยก่อเหตุในอดีต ” 
(Sanook, 16 ธ.ค. 62) 

 
“ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง น าคลิปวัยรุ่นตีกันในงานเทศกาลประจ าปีมาโพสต์ พร้อมระบุ

ข้อความใต้ภาพว่า “งานงิ้วประทาย เถ่ือนจริงครับ นี้แค่ลิเกนะครับพี่เศร้าสลดจริง” โดยในภาพเป็น
วัยรุ่นชาย 2 คน ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อยกัน จนกลิ้งลงกับพื้น ขณะที่มีเพื่อนๆ ของทั้ง 2 ฝ่ายมา
ช่วยห้ามปรามไว้ ก่อนที่จะมีการโต้เถียงกันสักพักและแยกย้ายกันไป” (Sanook, 8 ธ.ค. 62) 

 
“วันน้ี (17 พ.ย. 62) เวลา 17.30 น. ร.ต.อ.อัศวิน พรหมนอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมือง

ชัยภูมิ รับแจ้งเหตุท าร้ายร่างกายกันเสียชีวิต ที่บ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2 ต าบลชีลอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จึงรุดไปตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมแพทย์โรงพยาบาลชัยภูมิ และหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ   
ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านไม้ใต้ถุนสูง พบร่างผู้เสียชีวิตชาย 1 ราย สภาพใบหน้าด้านขวาเละ      
เลือดไหลนอง ไม่สวมเสื้อ สวมเพียงกางเกงยีนสีด า ทราบช่ือ นายวรชาติ ชูตระกูล อายุ 19 ปี ใกล้กัน
กับร่างผู้ตาย พบท่อนไม้ยาวประมาณ 1 เมตร เปื้อนเลือดวางอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ โดยพบผู้ลงมือก่อเหตุ 
คือ นายธวัช สุขนาแซง อายุ 70 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ไม่ได้หลบหนี นายธวัช สุขนาแซง วัย 70 ปี ผู้ก่อเหตุ เล่าว่า ตนสุดทนกับพฤติกรรมของนายวรชาติ
เรื่องลักขโมย ก่อนเกิดเหตุ ตนเห็นนายวรชาติเดินป้วนเปี้ยนหน้าบ้านของตน จึงไล่อีกฝ่ายกลับบ้าน 
แต่นายวรชาติไม่กลับ แถมยังตะโกนด่า แจกของลับให้กับตนหลายครัง้ ก่อนนายวรชาติจะว่ิงปรี่เข้าใส่
ตน ตนจึงคว้าท่อนไม้ที่อยู่ใกล้มือ ฟาดเข้าไปบริเวณศีรษะ และใบหน้าของคู่กรณีจนล้มลง ตนจึง
กระหน่ าตีอีกลหลายครั้งก่อนที่จะแน่นิ่งไป แล้วจึงเข้าไปอยู่ภายในบ้านเพื่อรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่” 
(Sanook, 17 พ.ย. 62) 

 
“จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอของกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกตีกันบนถนน 

พร้อมระบุครอบครัวว่า "เกิดเหตุวัยรุ่นยกพวกตะลุมบอนกันมีอาวุธครบมือทั้งมีด ปืน จอบ ไม้ ไล่    
ท าร้ายกันราวบ้านเมืองไม่มีข่ือมีแปไร้กฎหมาย เหตุเกิดที่สามแยก ม.กาฬสินธ์ุ พื้นที่นามน ใกล้กับ
ร้านอาหารช่ือดัง อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ บ้านป่าเมืองเถ่ือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปมุดอยู่ที่ไหน" ซึ่งโลก
โซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์พร้อมการแชรอ์อกไปเป็นจ านวนมาก เพราะถือเป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ท าให้ไม่มีความปลอดภัย” (Sanook, 22 ก.ย. 62)  

 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือศาสนาเป็นกรณีความขัดกระท าโดยพระสงฆ์ท าให้

เกิดความเสียหายต่อศาสนาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทางสังคม  
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“แชร์สนั่นคลิปผู้ค้าสลากฯ ปะทะคารมพระสงฆ์ไล่ถือไม้มาไล่ไม่ให้ขายในวัด ล่าสุดเจ้าอาวาส

ช้ีแจงเพราะละเมิดระเบียบทางวัด ไม่ยอมขายในจุดที่วัดจัดเอาไว้ให้  (14 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  
เฟซบุ๊กกลุ่มขอนแก่นและโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้แชร์คลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
ภายในวัดแห่งหนึ่ง พร้อมกับตั้งค าถามจากเจ้าของคลิปวิดีโอว่า "เจ้าอาวาสวัดดังไล่ตีคนขายสลากกิน
แบ่งฯ เพราะหวงวัด ทั้งที่วัดเป็นสถานีที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน แต่พระกลับไล่คนออกจากวัด
เหมือนไม่ใช่คน ไม่มีสิทธิเข้าวัด ถูกหรือผิด แบบนี้ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่?"” (Sanook, 14 ต.ค. 62)  

 
“จับคาผ้าเหลือง! หลวงตาข่มขืนเด็กหญิงวัย 11 ปี มาราธอนนาน 3 ปี ก่อนความแตก     

หนีมาบวชพระ สุดท้ายไม่รอดกองปราบ (11 ต.ค.) ต ารวจกองก ากับการ 3 กองบังคับการปราบปราม 
เดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งใน จ.มหาสารคราม หลังสืบทราบพบว่า นายเจอ ประกาสิทธิ ผู้ต้องหา     
ในคดี ข่มขืนเด็กหญิงวัย 11 ปี นาน 3 ปี ที่ จ.อุดรธานี หลบหนีไปบวชพระอยู่ที่วัดใน อ.วาปีปทุม   
จ.มหาสารคาม เมื่อต ารวจกองปราบเดินทางถึงวัด ก็ได้พบกับ หลวงตาเจอ ที่ครองผ้าเหลืองบวชเป็น
พระอยู่ ต ารวจจึงแสดงหมายจับ ให้ตรวจสอบดู ซึ่ง หลวงตาเจอ ยอมรับตลอดข้อกล่าวหา ” 
(Sanook, 13 ต.ค. 62)  

 
“ผู้ว่าโคราช วางมาตรการควบคุมดูแลการแสดงผลงานศิลปะในพื้นที่ หลังมีการแชร์ภาพวาด

พระพุทธรูปอุลตร้าแมน จากกรณีที่มีการแชร์ภาพวาดผลงานศิลปะภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมน
ในโลกออนไลน์ โดยระบุว่าภาพวาดดังกล่าวถูกน าไปจัดแสดงที่ ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นการไม่เหมาะสม และเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา นายไชยนันท์  
แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เรื่องที่เกิดข้ึนตนอยากให้มองว่าเป็นงานศิลปะ  
ซึ่งตนเช่ือว่า น้องนักศึกษาคนที่วาดภาพไม่ได้มีเจตนาที่ดูหมิ่นหรือลบหลู่ศาสนาแต่อย่างใด เพราะจะ
เห็นได้ว่า นักศึกษาเจ้าของภาพวาดได้น าเอาเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่มาเป็นต้นแบบในการถ่ายทอด
ผลงาน ซึ่งเปรียบเปรยถึงศาสนาคือที่พึ่ง และเป็นเกราะป้องกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นอีก
ด้านของสังคมไทยก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นกัน เพราะพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่คนไทยเคารพบูชา ซึ่งหลังเกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ตนก็ได้ให้ทางผู้จัดงาน และเจ้าของภาพวาดเก็บภาพทั้งหมดออกไป และก าชับ
ไม่ให้น ารูปภาพไปเผยแพร่ที่อื่นอีก เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย” (INNnews, 8 ก.ย. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นกรณีความขัดแย้งที่มีประเด็นเกี่ยวกับการใช้ก าลัง

หรือความรุนแรงจากการขับรถผิดกฎหมายจราจร  
 
“สาวกาฬสินธ์ุโร่แจ้งความจับชายปริศนา หลังถูกจู่โจมท าร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวคาสี่แยกไฟ

แดง พลเมืองดีเข้ามาช่วยยังโดนหนุ่มชกต่อยไม่ยั้ง ต ารวจรู้เบาะแสว่าเป็นใคร  เมื่อวานนี้ (12 พ.ย.) 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์คลิปและข้อความเตือนภัย หลังมีชาวบ้านเป็นผู้หญิง
ถูกชายปริศนาจู่โจมทุบตีท าร้ายแบบไม่ทราบสาเหตุ เหตุเกิดบริเวณสีแยกบายพาสทุ่งมน โดยภาพ
เหตุการณ์เผยให้ เห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อยึดกับกางเกงขาสั้น เดินเข้าไปชกต่อยผู้หญิงที่  ข่ี
รถจักรยานยนต์มาจอดติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยก ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวาย ได้มีชายคนหนึ่งเข้าไป
ช่วยเหลือ แต่ปรากฏว่ากลับถูกชายปริศนารัวมัดต่อยแบบไม่ยั้ง ท าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลง 
หนุ่มพลเมืองดีก็ไม่ได้โต้ตอบใดๆ ก่อนต่างพากันจะข่ีรถจักรยานยนต์ออกไป และหลังจากมีการโพสต์
เผยแพร่ออกไป ทาง พล.ต.ต.มาโนช สุภาพพูล ผบก.สืบสวน ต ารวจภูธรภาค 4 ได้สั่งการให้ลงพื้นที่
สืบสวนติดตามกรณีคลิปดังกล่าว” (Sanook, 13 พ.ย. 62) 

 
“กรณีดราม่าคลิปฝรั่งขับเฟอรารี่คันหรู เสยท้ายรถยนต์สาวขอนแก่น ก่อนเปิดฉากรุมท าร้าย

ร่างกายผู้หญิง ต ารวจคุมตัวไปปรับแล้ว แต่เพิ่งมามีคลิปแฉภายหลัง ท าให้เตรียมแจ้ง 5 ข้อหาเพิ่ม 
โลกโซเชียลมีเดียและเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ใน จ.ขอนแก่น ได้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก
รายหนึ่ง หลังโพสต์คลิปเหตุการณ์ชาวต่างชาติขับรถยนต์เฟอรารี่ชนท้ายรถยนต์ของสาวขอนแก่น 
ก่อนจะท าร้ายร่างกายฝ่ายหญิง ในกรณีนี้ พ.ต.อ.ประวิทย์ โทหา ผกก.สภ.บ้าน เป็ด อ.เมือง           
จ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่ นายเวสลีย์ อายุ 47 ปี ในข้อหาขับ
รถประมาท และได้เปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้ดูคลิปที่มีการแชร์กันในโลก
โซเชียลมีเดีย จึงได้ก าชับให้พนักงานสอบสวนเรียกตัว นายเวสลีย์ กลับมารับทราบข้อหาเพิ่มเติม    
ในข้อหาท าให้เสียทรัพย์, ใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่นโดยไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ , 
ประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะ, ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า, กระท าการให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญ” (Sanook, 26 ก.ย. 62) 

 
3) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ   

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา    
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณี
ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จ านวน 58 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.11 กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกจิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 ThaiQuote 27 ธ.ค. 62 ศึกสายเลือด เคลียร์หนี้ขาดไป 4 พัน น้องว่ิงไล่ฟันพี่เจอปืนยิง
สวนบาดเจ็บ 

2 กรุงเทพธุรกิจ 25 ธ.ค. 62 "ประยุทธ์" เยือนชัยภูมิ ยอมรับ "อีสาน" คนไม่ชอบเยอะ    
ยิ่งต้องมา ยันทหารเก่า ไม่พูดโกหกหลอกลวง อ้อนที่นี่ข้าว
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

เหนียวอร่อยที่สุด 
3 Sanook 10 ธ.ค. 62 มหากาพย์ "ครอบครัวจอมโจร" ย่องลักทรัพย์ 2 จังหวัด     

ยึดของกลางนับล้าน 
4 INNnews 7 ธ.ค. 62 เตือนภัย! มิจฉาชีพตระเวนซ่อมตู้เย็น อ้างเป็นพนักงานบริษัท 

ขูดรีดค่าซ่อมเกินจริง 
5 Sanook 1 ธ.ค. 62 ครูหนุ่มเจ็บใจ เมียอดีตต ารวจหลอกใช้ช่ือถอยรถหรู ตัวเอง

แบกรับหนี้แทน 
6 Sanook 3 ธ.ค. 62 เจ้าของร้านโอดยุคนี้ "โลงศพ" ยังปล้นได้ ลั่นไม่มีเงินจริง   

บอกได้จะบริจาคให้ 
7 Sanook 26 พ.ย. 62 แจ้งจับลูกชายร้านอุปกรณ์เกษตร เบี้ยวค่าโรงแรมนับหมื่น 

ก่อเหตุซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
8 Sanook 23 พ.ย. 62 บริษัทแจง "แก๊งรีดลิขสิทธ์ิ” ไม่ใช่พนักงานของบริษัท      

เจอให้แจ้งจับทันที 
9 INNnews 22 พ.ย. 62 จ านนต่อพิษเศรษฐกิจ ลุงออกเดินเท้าจากแปดริ้ว มุ่งหน้า

กลับบ้านโคราช 
10 Sanook 21 พ.ย. 62 นักวิชาการยืนยัน แสงไฟถนนท าให้ข้าวไม่ออกรวงจริงๆ 

ชาวนาไม่ได้คิดไปเอง 
11 Sanook 11 พ.ย. 62 จ่อออกหมายจับแก๊งกรรโชกค่าลิขสิทธ์ิ ด้านเด็กหญิง 15 

เตรียมท ากระทงขายหน้าห้างวันน้ี 
12 INNnews 9 พ.ย. 62 เตือนแก๊งลิขสิทธ์ิตบทรัพย์ รมว.ยุติธรรมห่วงประชาชนตก

เป็นเหยื่อ 
13 INNnews 7 พ.ย. 62 ชุลมุนกลางคัน ม็อบสมัชชาคนจนกว่า 500 คน ปะทะต ารวจ

รอรับนายกฯ 
14 Sanook 6 พ.ย. 62 ต ารวจตามรวบ แก๊งนางแบบรีวิว คนสนิท "แม่มณี" ยึดเงินสด 

5.5 ล้าน 
15 Sanook 4 พ.ย. 62 เด็กหญิงวัย 15 ท ากระทงลายการ์ตูนขาย ถูกจับละเมิด

ลิขสิทธ์ิ เรียกค่าปรับ 5 หมื่น 
16 INNnews 3 พ.ย. 62 พท.ถามนายกฯ ต้องแจกเงินกี่ครั้ง ประชาชนถึงกินดีอยู่ดี 
17 Sanook 22 ต.ค. 62 ป.ป.ช. ฟันฉับ! แก๊งนายก อบต. มหาสารคาม 109 คน รีดไถ-

ขายฝัน ผู้สมัครสอบท้องถ่ิน 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

18 Sanook 11 ก.ย. 62 เสี่ยเจ้าของโรงงานถูกหลอกผลิตกระเป๋า 2 แสนใบ         
สูญ 60 ล้าน ซ้ าเมียหย่า-ลูกหน ี

19 Sanook 5 ก.ย. 62 โอละพ่อจริงๆ หนุ่มโทรบอกพ่อแม่ถูกจับเรียกค่าไถ่ สารภาพ
แล้วกุเรื่องหาเงินใช้หนี้ 

20 Sanook 2 ก.ย. 62 "บอย เอเอฟ 3" ถูกจับคาจีวร โดนหมายจับปลอมบัตรเครดิต
รูด 13 ล้าน 

21 INNnews 31 ส.ค. 62 "หาเงินเล่นพนัน" หนุ่มเปิดเฟซบุ๊ก อ้างใช้นามสกุลนายกฯ 
ลวงขายนาฬิกา เหยื่อสูญนับแสน 

22 Sanook 29 ส.ค. 62  โชเฟอร์รถขนส่งอ้างจอดนอน ถูกขโมยเบียร์  186 ลัง        
โป๊ะแตกที่แท้เอาไปขายเอง 

23 Sanook 22 ส.ค. 62 หนุ่มใหญ่อ้างตัวเป็นหมอ หลอกเงินคนละแสน ขายฝันได้ไป
ท างานอเมริกา 

24 Sanook 8 ส.ค. 62 บาปหนา! หัวขโมยงัดกุฏิขโมยผ้าไตรจีวรที่ญาติโยมถวาย 
หายเกลี้ยง 40 ชุด  

25 อีจัน 8 ส.ค. 62 แม่ค้าขอแจงข้าวกะเพรา 120 บาท คุณภาพคับกล่อง       
เจอโซเชียลรุมด่าจนท้ออยากเลิกขาย 

26 Sanook 6 ส.ค. 62  หนุ่มผมยาวฉุนร้านทองไม่รับซื้อเพชรหายาก มูลค่า 3 ล้าน-
ท้าต่อยต ารวจ 

27 Sanook 6 ส.ค. 62 เด็กปั๊มผงะ หนุ่มขับปิกอัพสั่งเติมน้ ามันเต็มถัง ยื่นบัตรจ่าย
แล้วโกยแน่บ 

28 INNnews 5 ส.ค. 62 สาวใหญ่ขอนแก่นเช่ือโดนป้ายยา แค่วูบเดียวรูดทรัพย์หายไป
เป็นหมื่น 

29 Sanook 28 ก.ค. 62 รวบตัว "ลูกชายต ารวจ" ลั่นไก-ปล้นเด็กปั๊มตอนนอนหลับ 
สารภาพติดหนี้ 

30 INNnews 30 ก.ค. 62 แม่ค้าร้องโอด วังน้ าเขียวซบเซา หลังกรมอุทยานฯ สั่งรื้อ      
รีสอร์ทดัง 

31 Sanook 19 ก.ค. 62 รวบ "เภสัชกรเดียร์" ตรวจสอบพบแก๊งยาลดความอ้วนมรณะ
โอนเงินหมุนเวียนเกือบ 20 ล้านบาท 

32 Sanook 12 ก.ค. 62 อบต.หนุ่มเล่านาที 5 ชายฉกรรจ์รุมสกัม-เจ็บระบม สงสัยท า
แบบนี้ท าไม 
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แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

33 Sanook 1 ก.ค. 62 โจรบุกเดี่ยวมีดจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ ปล้นเงิน 2 ล้าน
ลอยนวล คาดฝีมือคนใน 

34 Sanook 21 มิ.ย. 62 คุณหลอกยาย พบยายวัย 70 ปี ถูกหลอกขายบัตรพลังงาน 
อ้างรักษาได้สารพัดโรค 

35 Sanook 17 มิ.ย. 62 ต ารวจจับยกแก๊ง 4 โจรเรียกค่าไถ่ "โอปอ" ส่งฟ้องศาลใหม่-
โทษถึงประหาร 

36 Sanook 13 มิ.ย. 62 ชาวบ้านเค้าเดือดร้อน จับแก๊งคนร้ายตระเวนลักฝาตะแกรง
เหล็กท่อระบายน้ า 

37 Sanook 11 มิ.ย. 62 โจรช่ัวงัดอยู่ได้ คนร้ายงัดแงะร้านขายกาแฟริมทางหลบหนี 
โดนมาแล้วถึง 5 ครั้ง 

38 Sanook 5 มิ.ย. 62  ปิดต านาน "เจ๊สุ" เจ้าแม่เงินกู้ดอกเบี้ยโหด ศาลฎีกายืนโทษ
คุก 2 ป ี

39 INNnews 4 มิ.ย. 62 แก๊งโกงแชร์ 600 ล้านโดนรวบ! ต ารวจน า 29 ผู้ต้องหา      
ส่งอัยการคดีเศรษฐกิจฟัน 

40 Sanook 31 พ.ค. 62 รวบแล้วโจรขาประจ าลูกอดีตต ารวจ ตระเวนงัดบ้านแม่ค้า
กาฬสินธ์ุ 

41 Sanook 3 พ.ค. 62 แบบนี้ก็ได้เหรอ นายทุนดอกเบี้ยโหดแจ้งจับลูกหนี้ไม่มีจ่าย
ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อวัน 

42 Sanook 12 เม.ย. 62 สาวโรงงานน้ าตาร่วง-ถูกโจรลัก จยย.กล้องจับภาพช่วยกันยก
รถหนีออกจากหอพัก 

43 Sanook 16 มี.ค. 62  อาละวาดอีกแล้ว "แก๊งใบ้หวย" ใส่ทองขับเก๋ง-ปลอมเป็นพระ 
ตุ๋นชาวบ้านเกือบ 2 แสน 

44 Sanook 14 มี.ค. 62 "โอปอ" สิ้นท่า หลังหายตัวไป 8 เดือน เหตุอ้างโดนอุ้มเรียก  
ค่าไถ่กลางเมือง 

45 Sanook 12 มี.ค. 62 ตม.สระแก้ว สกัดจับกระบะป้ายแดงซุกแรงงานกัมพูชาในรถ-
เผยได้ค่าจ้าง 4 พัน 

46 Sanook 8 มี.ค. 62 ห้างดัง วิกฤตเคราะห์ซ้ า "น้ าท่วม -ไฟไหม้ "  หนี้ท่วมหัว       
100 ล้าน ตัดใจขนของขายถูกๆ 

47 Sanook 5 มี.ค. 62 เสี่ยข้ึนป้ายโวย โรงเรียนดังเบี้ยวเงินกว่า 2 ล้าน สั่งของไปใช้
ไม่จ่ายมา 5 ป ี
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แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

48 INNnews 3 มี.ค. 62 สลด! ลูกหนี้ปีนเสาไฟให้เจ้าหนี้ ร่างตกพื้นอัมพาต เจ้าหนี้ขอ
จ่ายแต่หักหนี้ที่ค้างด้วย 

49 Sanook 1 มี.ค. 62 ผอ.โรงเรียนดังกาฬสินธ์ุ ยอมรับค้างหนี้ 15 ล้านจริง แต่จ่าย
ได้แค่ปีละล้าน 

50 Sanook 5 ก.พ. 62  “แบงก์ปลอม” โผล่อีก-พนง.ปั๊มฯ ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ   
ควักธนบัตรปลอมเติมน้ ามันก่อนหลบหนี 

51 Sanook 29 ม.ค. 62  ยึดอีก! “กระเทียม-หอมใหญ่เถ่ือน” ล็อตยักษ์ริมฝั่งโขง-มูลค่า
เกือบครึ่งล้านบาท 

52 Sanook 21 ม.ค. 62 รวบสองผัวเมียขับกระบะพาลูกน้อยตระเวนขโมยข้าว    
ส านึกผิดก้มกราบ-อ้างไม่มีเงินใช้หนี้ 

53 Sanook 17 ม.ค. 62 “บิ๊กโจ๊ก” น าทีมบุกอีสาน-ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้รายใหญ่รวม
มูลค่ากว่า 142 ล้านบาท 

54 Sanook 17 ม.ค. 62 พ่อแฉลูกร่วมแก๊งฆ่า "เรด บ้านตูม" ลั่นตัดขาด-ไม่ประกันตัว 
เอือมความถ่อย-ต่อยแม่ 

55 Sanook 16 ม.ค. 62  แม่เฒ่าละโมบ-ถูกแก๊งตกทองหลอกตุ๋นเงิน 3 หมื่นหายเข้า
กลีบเมฆ 

56 Sanook 16 ม.ค. 62 ครูสาวร้องสะอื้น เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดนถอนเกลี้ยง
บัญชี 1.6 ล้าน 

57 Sanook 1 ม.ค. 62 งานแต่งเป็นงานตาย "ว่าที่เจ้าบ่าว" ถูกจ่อยิงหัวฆ่าโหด ฝีมือ
คู่อริเก่าปมทวงเงิน 300 

 
กรณีความขัดแย้ งด้านเศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือค่อนข้างจะมี            

ความหลากหลาย ประกอบด้วยประเด็นความขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สิน การต้มตุ๋นหลอกลวง
ทางธุรกิจ การท าเกษตร ธนบัตรปลอม การรีดทรัพย์และการลักทรัพย์ เป็นต้น 

ส าหรับความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สินเป็นกรณีความขัดแย้งจากการทวงหนี้ การเป็นหนี้คนอื่น
แล้วน ามาซึ่งปัญหาความไม่พอใจหรือความรุนแรง  

 
“ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุระทึกสองพี่น้องถือมีดไล่ฟัน และยิงกัน

กลางหมู่บ้านบ้านมะขามโพรง  หมู่ 4 ต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ถูกหามส่งโรงพยาบาล 1 ราย   ชนวนเหตุเกิดจากการเคลียร์ปัญหาหนี้สินไม่ลงตัว ซึ่งจากการ
สอบถาม นางเกณิกา จีนชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านมะขามโพรง  เล่าว่า  คนที่ถูกยิงบาดเจ็บ คือนายวิเชียร 
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หรือ ปอ อายุ 34 ปี อาชีพเป็นการ์ดในผับแห่งหนึ่งของอ าเภอนางรอง ถูกยิงเข้าที่หน้าแข้งด้านขวา
หลายจุด   ส่วนคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายวิเชียร  ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเป็น นายปริญญา หรือ เปี๊ยก 
อายุ 37 ปี พี่ชายคนกลางของนายปอเอง สาเหตุเนื่องจากทั้งสองมีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องหนี้สินที่
หยิบยืมกัน แต่เคลียร์กันไม่ลงตัว”  (ThaiQuote, 27 ธ.ค. 62) 

 
“สายสืบบุกรวบตัว หนุ่มมือปืนสุดเหี้ยม ลั่นไกยิงหัวเด็กปั๊มตอนก าลังนอนหลับ ชิงเงินสดไป

ทั้งกระเป๋า อ้างติดหนี้พนันฟุตบอลท่วมหัว แอบขโมยปืนพ่อที่ต ารวจมาใช้ก่อเหตุ  จากกรณีเหตุ
คนร้ายชายวัยรุ่นข่ีรถจักรยานยนต์เข้ามาในปั๊มน้ ามัน ก่อนจะจอดรถดูลาดเลาประมาณ 10 นาที   
แล้วจึงชักอาวุธปืนยิงเด็กปั๊มชาวกัมพูชา ที่ก าลังนั่งหลับเฝ้าปั๊มอยู่ในช่วงกลางดึก ท าให้กระสุนเจาะ
เข้าที่ท้ายทอยเสียชีวิตคาที่ จากนั้นคนร้ายลงมากระชากกระเป๋าสะพายและชิงเงินสด และหลบหนีไป
อย่างเหี้ยมโหด” (Sanook, 28 ก.ค. 62) 

 
“วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว ได้พบนางชวนชม ลูกหนี้นายทุนดอกเบี้ยโหดในพื้นที่

จังหวัดชัยภูมิ ได้ออกมาวิงวอนผ่านสื่อ เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ ช่วยหาทาง
พูดคุยกับเจ้าหนี้ที่ปลอ่ยเงนิกู้ทั้งรายเดือน และรายวัน เพื่อขอให้ผ่อนปรนให้กับตนเอง และลูกหนี้ราย
อื่นจากที่จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อวัน เป็นขอจ่ายดอกเบี้ยเป็นทุกสิ้นเดือน หลังจากที่นางชวนชม 
ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา ว่าตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง และให้ไป
พบในวันที่ 3 พ.ค.นี้ ที่ สภ.เมืองชัยภูมิ โดยมีเจ้าหนี้เป็นโจทก์ฟ้อง” (Sanook, 3 พ.ค. 62) 

 
“ผอ.โรงเรียนดังที่กาฬสนิธ์ุเปิดใจยอมรับตรงๆ ติดหนี้บรรดาผู้รับเหมาและยายแก้ว รวมเป็น

เงินกว่า 15 ล้านจริง แต่เบิกจ่ายได้แค่ปีละล้าน ท าให้ต้องประนอมหนี้ไปทุกปี จากกรณี นางวิจิตรา 
หรือ ยายแก้ว อายุ 51 ปี ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชาวกาฬสินธ์ุ น าป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อความคล้าย
กับเป็นการทวงหนี้ระบุว่า “ผอ.สั่งท างาน งานเสร็จ ไม่มีเงินจ่าย ใครจะรับผิดชอบ” และ “ผอ.เห็น
พวกเราเป็นคนไหม สงสารพวกเราบ้างหรือเปล่า” มาติดไว้บนสะพานลอยใจกลางเมืองกาฬสินธ์ุ    
โดยหลังจากก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนแล้วเสร็จหลายโครงการ เวลาผ่านมานานกว่า 3 ปีแล้ว แต่ทาง
โรงเรียนกลับไม่ยอมจ่ายเงินจ านวน 5,200,000 บาท ท าให้ครอบครัวเป็นหนี้สิน ที่นาก็ถูกยึดไม่มีเงิน
จ่ายค่าแรงคนงานด้วย ตามข่าวที่รายงานไปแล้วนั้น” (Sanook, 1 มี.ค. 62) 

 
การต้มตุ๋นหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในหลากหลาย

รูปแบบในหลายพื้นที่ เช่น   
 

“ผิดที่ไว้ใจ ครูหนุ่มกับแฟนอดีตสาวแบงก์ โร่ร้องสื่อ หลังโดนเมียอดีตต ารวจ อ้างเป็นเจ้าของ
บริษัทค้าข้าว หลอกใช้ช่ือไปถอยรถหรู ตัวเองมาแบกหนี้เงินล้านแทน แจ้งความแล้วเรื่องเงียบกริบ 
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นายฉัตรชัย อายุ 35 ปี ข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง พร้อมด้วย น.ส.พิมพ์อักษร อายุ 28 ปี     
แฟนสาว อดีตพนักงานฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารช่ือดัง ได้น าเอกสารหลักฐานข้อความการแชทสนทนา
ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อ เพื่อขอความช่วยเหลือและความเป็นธรรม หลังถูกภรรยาอดีตนายต ารวจ
หลอกใช้ช่ือไปถอยรถยนต์คันหรูออกมาขับ และปล่อยให้แบกรับหนี้เป็นล้านบาท” (Sanook, 1 ธ.ค. 
62) 

 
“รวบลูกชายร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเบี้ยวค่าที่พักหลายแห่ง เสียหายนับหมื่นบาท อ้างใช้

เงินเล่นพนันหมดตัว เช็กประวัติก่อเหตุแบบนี้ซ้ าๆ หลายครั้ง ยกหูให้พ่อเคลียร์ให้ตลอด  (26 พ.ย.) 
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้จับกุม นายธานินท์ อายุ 32 ปี ลูกชายร้านจ าหน่าย
วัสดุอุปกรณ์การเกษตรช่ือดัง จ.สมุทรสาคร หลังผู้ประกอบการโรงแรมช่ือดัง 3 แห่งใน จ.บุรีรัมย์  
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ถูกเบี้ยวค่าที่พัก, อาหาร และเครื่องดื่ม รวมมูลค่านับหมื่นบาท” (Sanook, 26 
พ.ย. 62) 

 
“ต ารวจอุดรธานีแถลงจับ นางแบบรีวิวเครื่องส าอาง คนสนิท "แม่มณี" ยึดเงินสด 5.5 ล้าน

บาท พร้อมแหวนเพชร-ทองค า จ่อตามจับอีก 2 คน (6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมศูนย์
ปฎิบัติการ สภ.เมืองอุดรธานี พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล 
ผบก.ภ.จ.อุดรธานี ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม น.ส.สุพรรณี หรือ แต๊ก อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตาม
หมายจับศาลจังหวัดอุดรธานีที่ จ 267/2562 ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็น
การฉ้อโกงประชาชน และน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเงินสด 5.5 ล้านบาท 
ทองรูปพรรณ 10 บาท แหวนเพชร 1 วงราคา 2 แสนบาท” (Sanook, 6 พ.ย. 62) 

 
“นายวรรณะ เศษโถ เจ้าของบริษัท มณฑกานต์ แบ๊ค จ ากัด ซึ่งเป็นโรงงานรับผลิตกระเป๋า 

ตั้งอยู่ต าบลบ้านสิงห์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมและขอความ
ช่วยเหลือ โดยอ้างว่าได้ถูกบริษัทช่ือดังแห่งหนึ่งมาติดต่อให้ผลิตกระเป๋า จ านวน 200,000 ใบ        
จะได้ค่าจ้างผลิต 68 ล้านบาท จึงตกลงท าสัญญาเมื่อปี 2554 โดยมีระยะเวลาให้ผลิตประมาณ        
5 เดือน โดยตอนแรกได้ผลิตเป็นตัวอย่างส่งไป จ านวน 1,500 ใบได้เช็คเงินสดกลับมาเกือบ 3 แสน
บาท เมื่อเห็นว่าได้รับเงนิจรงิไม่มีปัญหาอะไร จึงตัดสินใจสั่งวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับผลิตกระเป๋าจากหลาย
บริษัท เพื่อเร่งผลิตให้ทันตามออเดอร์ และเมื่อผลิตล็อตแรกได้ประมาณ 100,000 ใบ ก็น ากระเป๋าไป
ส่งให้กับบริษัทที่ว่าจ้างก่อน แต่กลับได้รับค าตอบว่าผู้ที่มาติดต่อให้ท าได้สั่งยกเลิกออเดอร์ทั้งหมด   
โดยไม่ทราบเหตุผล” (Sanook, 11 ก.ย. 62) 

 
การท าเกษตรเป็นกรณีความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เช่น  
 

https://www.sanook.com/news/
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“จากกรณีที่มีเกษตรกรน ากระสอบปุ๋ยและสแลนกันแดดปิดคลุมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง     
บนถนนทางหลวงหมายเลข บร.3001 สายละหานทราย – นางรอง ช่วงถนน 4 เลน บริเวณ
บ้านจอมปราสาท ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ทั้งยังใช้เชือกมัดกับกระป๋องกาแฟ และก้อน
หินผูกติดห้อยระโยงระยาง รวมจ านวน 7 ต้น เพราะมีความเชื่อว่าแสงไฟท าให้ต้นข้าวโตช้า
และไม่ออกรวง”  (Sanook, 21 พ.ย. 62) 

 
“ภาพเหตุการณ์สมัชชาคนจนกว่า 500 คน ปะทะต ารวจรับ นายกฯ-รมต. เดินทางมา       

จ.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มม็อบหวังจะเข้าไปยื่นหนังสือ แต่โดนสกัดเอาไว้ ผู้สื่อข่าวรายว่าที่บริเวณหน้า
โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่าง กลุ่มสมัชชาคนจน ประมาณ 
500 คน กับเจ้าหน้าที่ต ารวจจ านวนมากทีพ่ากันมารักษาความปลอดภัยและรกัษาความสงบเรียบร้อย
ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาราชการที่บ้านกระเดาอุ่มแสง อ.ราษีไศล  
จ.ศรีสะเกษ นายสนิท โกศล อายุ 59 ปี แกนน าสมัชชาคนจน กล่าวว่า พวกตนมาในครั้งนี้เพื่อ
ต้องการที่จะมาพบกับนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งรัดในการแก้ไขปัญหาฝายหัวนา เข่ือนราษีไศล 
เข่ือนสิรินทร และเข่ือนปากมูล ซึ่งยังไม่มีการนัดหมายวันประชุม” (INNnews, 7 พ.ย. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนจากความต้องการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของคนอื่น ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น  
 
“มิจฉาชีพออกอาละวาด แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ตระเวนซ่อมตู้เย็นตามหมู่บ้าน 

สบโอกาสเรียกค่าซ่อมแพงเกินจริง นางมาลี อายุ 63 ปี ชาวบ้านหนองเรือ ต าบลบึงพะไล อ าเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้พาไปตรวจสอบตู้เย็นในห้องครัวที่มีการเปลี่ยนยางขอบตู้เย็นขนาด     
5.2 คิว ที่เสื่อมหรือช ารุด พร้อมเล่าว่า มีแก๊งมิจฉาชีพมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาจากศูนย์บริการ
โดยตรง เพื่อออกส ารวจและใหบ้รกิารซอ่มแซมตู้เย็นทีช่ ารุดในราคาพิเศษ เป็นของขวัญปีใหม่จากทาง
บริษัท และเมื่อตรวจสอบตู้เย็นที่มีอายุการใช้งานมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี และแจ้งว่ายางขอบประตูตู้เย็น
ช ารุด ท าให้เก็บความเย็นไม่ได้ แนะน าให้เปลี่ยนขอบยางใหม่ในราคาฟุตละ 30 บาทเท่านั้น          
ซึ่งตนเห็นว่าราคาไม่แพงมาก จึงให้ช่างท าการเปลี่ยนให้ 

แต่เมื่อเปลี่ยนจนเสร็จแล้วคิดราคาออกมา ท าให้ตนถึงกับอึ้งและตกใจ เพราะราคาตาม
ใบเสร็จระบุค่าใช้จ่ายว่า 1,950 บาท  ซึ่งตนโต้เถียงว่าราคาแพงเกินจริงไปมาก แต่ช่างก็ไปตาม
ทีมงานมากดดัน จนต้องน าเงินที่ได้จากการขายข้าวมาจ่ายให้ จากนั้นคนกลุ่มนี้ก็รีบออกไปจากบ้าน
อย่างเร่งรีบผิดปกติ และมีรถกระบะ Isuzu สีบรอนซ์ จ าทะเบียนได้คร่าวๆ 5833 ไม่ทราบหมวด
จังหวัด มารับช่างที่เปลี่ยนยางขอบตู้เย็นแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว ตนจึงโทรศัพท์หาลูกสาวที่
ท างานอยู่ต่างจังหวัด จึงได้ทราบว่า ถูกมิจฉาชีพเล่นงานเอาเสียแล้ว และจากการสอบถามบ้าน
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ใกล้เคียงกัน ก็ทราบว่า มีผู้ตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้อีก 1 ราย ถูกเล่นงานในลักษณะเดียวกัน 
สูญเงินไป 1,800 บาท” (INNnews, 7 ธ.ค. 62) 

 
“เจ้าของร้านเปิดใจ "โลงศพ" ยุคนี้โจรขโมยโลงศพเพิ่มขึนถ่ี ล่าสุดเพิ่งโดนลักโลงศพลวดลาย

สวย ราคาเกือบครึ่งหมื่น พร้อมลั่นหากไม่มีเงินจริงๆ มาบอกกันได้ ยินดีจะบริจาคช่วยเหลือ (3 ธ.ค.) 
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุขโมยโลงศพ ที่ร้านจ าหน่ายโลงศพแห่งหนึ่ง อ.นางรอง   
จ.บุรีรัมย์ โดยเจ้าของร้านระบุว่าเกิดเหตุเช่นนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ถือว่าได้รับความเสียหาย
มากกว่าที่เคยประสบมา จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ จุดเกิดเหตุคือ ร้านจ านงค์โลงทอง ริมถนนสาย
นางรอง-ช านิ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง เมื่อไปถึงก็พบช่างก าลังประกอบโลงอยู่ภายในร้าน ขณะที่    
นายจ านงค์ อายุ 50 ปี เจ้าของร้านไม่อยู่ที่ร้าน แต่ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ว่า ที่ผ่านมาเคยมีคนแอบ
มาขโมยโลงศพภายในร้านไปหลายโลงแล้ว แต่ส่วนมากจะเลือกเอาไปในราคาไม่แพงมาก ใบละ 600-
800 บาท ตนจึงไม่ได้ติดใจเอาเรื่อง เพราะคิดว่าเขาอาจจะจ าเป็นเอาไปใส่ศพญาติพี่น้อง แต่ไม่มีเงิน
ซื้อ ก็ถือว่าช่วยท าบุญไป” (Sanook, 3 ธ.ค. 62) 

 
“จากเหตุการณ์ที่มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์ เป็นภาพเด็กหญิงวัย 15 ปีคนหนึ่ง          

ถูกตัวแทนลิขสิทธ์ิด าเนินการล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ เนื่องจากเด็กหญิงคนดังกล่าวได้
ประดิษฐ์กระทงขายโดยติดรูปตัวการ์ตูนดัง หลังจากมีคนโทรมาสั่งให้ประดิษฐ์กระทง แต่หลังจาก
เด็กหญิงน ากระทงไปส่งให้ตามที่นัดเอาไว้ กลับโดนตัวแทนลิขสิทธ์ิพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ต ารวจจับกุม 
พร้อมเรียกเงินค่าปรับจ านวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการไกล่เกลี่ย 

ล่าสุด (4 พ.ย.62) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านบึงรี หมู่ที่ 2 ต.หนองไข่น้ า อ.เมือง            
จ.นครราชสีมา พบกับครอบครัวของ น้องอ้อม (นามสมมติ) เด็กหญิงวัย 15 ปีที่ถูกจับละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ซึ่งอยู่กันพร้อมหน้า ทั้งพ่อ แม่ และยาย โดยทั้งหมดอยู่ในการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน สอบถาม
นายธวัชชัย คุณพ่อของน้องวัย 15 ปีที่ถูกจับคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน
จริงเมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งติดต่อสั่งให้ลูกสาวของตนท า
กระทงจ านวน 136 ช้ิน โดยให้กระทงแต่ละอันติดรูปภาพการ์ตูนดัง ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดลูกสาวของตน
ได้น ากระทงจ านวน 30 ช้ิน ไปส่งให้กับลูกค้าคนดังกล่าวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมือง
นครราชสีมา และทราบว่าลูกค้าคนดังกล่าวเปน็ตัวแทนลิขสทิธ์ิของบริษัทการ์ตูน ลูกสาวของตนจึงถูก
ล่อซื้อจับกุม และถูกน าตัวมาด าเนินคดีที่สถานีต ารวจ 

โดยตัวแทนลิขสิทธ์ิได้พูดข่มขู่ให้ลูกสาวของตนหาเงินมาเสียค่าปรับเป็นเงินจ านวน 50,000 
บาท ลูกสาวของตนจึงแจ้งให้พ่อตาของตนซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณตาของลูกสาวตน และเป็นอดีตเจ้าหน้าที่
ต ารวจเป็นผู้เจรจาให ้สุดท้ายจงึเจรจาค่าเสยีหายจบลงเป็นเงินจ านวน 5,000 บาท ทั้งนี้ตนเห็นว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เพราะถึงแม้ลูกตนจะท าผิดจริง แต่ก็ค วรดูที่เจตนา   



182 
 

เพราะเด็กเพียงแค่ต้องการหารายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น และตัวแทนลิขสิทธ์ิก็ไม่ควรหากินกับ
เด็กแบบนี้” (Sanook, 4 พ.ย. 62) 

 
4) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา    
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณี
ความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน จ านวน 28 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.12 กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน เขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Phukhao Post 14 ธ.ค. 62 จังหวัดอ านาจเจริญประชุมแก้ไขปัญหาด้านขยะ 
2 Sanook 9 ธ.ค. 62  แม่ใหญ่นักสู้: การต่อสู้ของหญิงรากหญ้าแห่งดงมะไฟ 
3 ส านักข่าวชาย

ขอบ 
17 ต.ค. 62 เมื่อกระแสโลกจับตา เข่ือนบนแม่น้ าโขง 

4 Sanook 15 ต.ค. 62 เปิดใจ 5 วัยรุ่นเก็บขยะงานไหลเรือไฟ จ.นครพนม เห็นแล้ว
สงสารป้าพนักงาน 

5 Sanook 7 ต.ค. 62  ชลประทานขอนแก่นเตือนแล้งจัด! เข่ือนอุบลรัตน์ หยุดส่งน้ าเข้า
นา หลังเหลือแค่ 26% 

6 Sanook 4 ต.ค. 62 ป้าขายนกกระจอกเผย แค่รับมาขายต่อ เอาก าไรนานๆ         
ครั้ง ยอมรับผิด จะไม่เอามาขายอีก 

7 INNnews 27 ก.ค. 62 รองผู้ ว่าโคราชหย่าศึกแย่งน้ า วอนเกษตรอย่าลักลอบสูบ       
หว่ันไม่พอใช้ 

8 Sanook 26 ก.ค. 62  "88 การ์มองเต้" เจอประกาศิต! เจ้าหน้าที่ติดประกาศรื้อถอน   
ให้เวลา 30 วัน 

9 Sanook 28 มิ.ย. 62 ชาวบ้านบุกโรงสูบน้ า ร้องชลประทานช้ีแจงเครื่องสูบช ารุด
ซ้ าซาก-ไม่มีน้ าท าเกษตร 

10 Sanook 18 มิ.ย. 62 ชาวพิมายโวย! รถขนดินว่ิงเข้าออกเป็นเดือน ถนนพัง-ฝุ่นฟุ้งทั้ง
หมู่บ้าน 

11 Sanook 11 มิ.ย. 62 จับอีกขบวนการค้าไม้พะยูง เตรียมส่งขายต่างประเทศ 
12 Sanook 5 มิ.ย. 62  หน่วยฯ พญาเสือแกะรอยขบวนการตัดไม้พะยูง มูลค่าความ
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

เสียหายกว่าครึ่งล้านบาท 
13 แนวหน้า 31 พ.ค. 62 31 พ.ค. 62 ท้าทายกม.!จ่อสั่งรื้อ 6 รีสอร์ทรุกป่าเขาปางก่อ -    

ป่าวังชมภู‘เขาค้อ’ 
14 Sanook 28 พ.ค. 62 โจรลักลอบตัดไม้พะยูงลม้ทับสายไฟ-บ้านพังเสียหาย โชคดีฝนตก

ไฟจึงไม่ลุกลาม 
15 Sanook 15 พ.ค. 62 ปิดมหากาพย์ "ตายายเก็บเห็ด" สองผัวเมียได้รับพระราชทาน

อภัยโทษ 
16 Sanook 14 มี.ค. 62 บุกโรงงานเถ่ือนลอบแปรรูปไม้-พบไม้ประดู่กว่า 50 แผ่นเพิ่งถูก

เลื่อยใกล้รีสอร์ท 
17 INNnews 8 มี.ค. 62 เข่ือนล าตะคอง ระดับน้ าเหลือ 66 เปอร์เซ็นต์ ประกาศงดท านา

ปรัง 
18 Sanook 8 มี.ค. 62 มอดไม้เหิมเกริมรายวัน-ทิ้งไม้พะยูง 71 ท่อนเผ่นหนี จนท.    

คาดจ่อส่งเพื่อนบ้าน 
19 INNnews 2 มี.ค. 62 มักง่าย! ชาวบ้านลอบเผาตอซังข้าว ลามไหม้ป่า 50 ไร่ ที่ชัยภูมิ 
20 Sanook 27 ก.พ. 62 หมอยาฟีเวอร์! ชาวบ้าน 17 คนลอบเข้าป่าตัด "สมุนไพร"    

หนักเป็นตัน อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
21 INNnews 16 ก.พ. 62 ชาวไร่อ้อยน้อยใจครวญ ตกเป็นจ าเลยสังคม เพราะฝุ่นละออง 

PM 2.5 
22 Sanook 13 ก.พ. 62 ผู้ว่าฯ กาฬสินธ์ุเข้ม! แจ้งเตือนห้ามเผาป่าทั้งจังหวัด สัปดาห์หน้า

พบอีกจับแน่ 
23 Sanook 12 ก.พ. 62 พ่อเมืองอุบลฯ ปรี๊ดแตก! สั่งสอบด่วนมือดีลอบเผาขยะ อบต.

ช่องเม็ก-ท าฝุ่นละอองลอยฟุ้ง 
24 Sanook 12 ก.พ. 62 เจออีก! ชาวบ้านลักลอบจุดไฟเผาหญ้าข้างทาง เจ้าหน้าที่เตือน

ผิดกฎหมาย 
25 Sanook 12 ก.พ. 62 เรียกปรับเป็นเยี่ยงอย่าง “สาวไลฟ์สดเผาอ้อยโชว์” ฝ่าฝืน

ประกาศของจังหวัด 
26 Sanook 25 ม.ค. 62 สุดมักง่าย-มือดีลอบทิ้งขยะใกล้ป่าชุมชนที่ชาวบ้านท ามาหากิน-

เผยติดป้ายเตือนก็ไม่สลด 
27 Sanook 16 ม.ค. 62 ผู้ว่าฯ โคราชห่วงปัญหา "PM 2.5" สั่ง 32 อ าเภอห้ามเผาป่า

เด็ดขาด-ฝ่าฝืนมีโทษหนัก 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

28 Sanook 7 ม.ค. 62 นรข.บึงกาฬตรวจยึด "ไม้พะยูง" เถ่ือน หลังเตรียมลงเรือส่งขาย
ข้ามประเทศ 

 
กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ทรัพยากรน้ า การบุกรุกป่า และขยะ
มูลฝอย 

ส าหรับความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเป็นกรณีประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับฝุ่น
ละออง การเผาป่า เผาหญ้า และการเผาขยะ ซึ่งท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ  

 
“ชาวบ้านพิมายโวยรถบรรทุกดินสร้างความเดือดร้อน ว่ิงขนดินเข้าออกหมู่บ้านจนถนนพัง 

และท าให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเข้าบ้านเรือนนานนับเดือน (18 มิถุนายน 2562) นายสุชาติ อายุ 58 ปี 
สมาชิก อบต.สัมฤทธ์ิ ม.9 บ้านตาล ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนชาวบ้าน เข้ามา
ร้องเรียนต่อนายจาตุรงค์ ถนอมกลาง ปลัดอ าเภอ หัวหน้าฝ่ ายความมั่นคงอ า เภอพิมาย                
จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายปุญญพัฒน์ บุญมาก ปลัดอ าเภอศูนย์ด ารงธรรมพิมาย 

กรณีได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินกว่า 10 คัน ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้านตาลมานานนับ
เดือน จนท าให้เกิดมลพิษทางอากาศเพราะฝุน่ละอองได้ฟุ้งกระจายเข้าบ้านเรอืนเต็มไปหมดและท าให้
ถนนช ารุดเสียหาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยคุยกับผู้ประกอบการแล้ว แต่ไม่มีการแก้ไข จึงมาร้องที่  ศูนย์
ด ารงธรรมพิมายให้ช่วยเหลือ” (Sanook, 18 มิ.ย. 62) 

 
“โผล่อีกชาวบ้านมักง่ายลอบเผาตอซังข้าวลามป่านับ 50 ไร่ นานนับชม.หวิดเข้าเผาโรงงาน

น้ าแข็ง สถานการณ์ไฟป่า หลังชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แอบลักลอบเผาตอซังข้าว จนท าให้
ลุกลามเกิดเป็นมลพิษทางอากาศอยู่อย่างซ้ าซาก แม้ทางราชการจะออกมาเตือนห้ามเผาเด็ดขาด ก็ยัง
มีชาวบ้านชาวไร่ ชาวนา ฝ่าฝืนเผากันอยู่ต่อเนื่อง” (INNnews, 2 มี.ค. 62) 

 
“13 ก.พ. 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุได้แจ้งเตือนให้ประชาชน

ทั่วทั้ง 18 อ าเภอ ได้หยุดการจุดไฟเผาตอซังข้าว เผาหญ้า  เผาป่า และเผาอ้อยหรือพืชผล ทาง
การเกษตรอย่างเด็ดขาด เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานให้นายอ าเภอทั้ง 
18 อ าเภอได้ออกแจ้งเตือนประชาชนได้หยุดการจุดไฟเผาโดยภายในสัปดาห์นี้หากพบเห็นจะได้ท า
การตักเตือน แต่สัปดาห์หน้าหากพบเห็นก็จะท าการจับกุมเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย  เพราะหาก
ปล่อยให้มีการจุดไฟเผาอยู่อย่างนี้ปัญหาควันก็จะก่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่อง
ทางเดินระบบหายใจ ซึ่งในช่วงนี้ยังพบว่ามีประชาชนยังลักลอบการจุดไฟเผาตอซังข้าวเพราะเช่ือว่า
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จะท าให้การท านาสะดวกมากข้ึน ถือเป็นความเช่ือที่ผิดเพราะการเผาตอซังข้าวจะท าให้หน้าดิน
เสียหาย แร่ธาตุที่อยู่ในดินก็จะหมดตามไป ส่วนการจุดไฟเผาป่าก็เช่ือว่าของป่าจะออกดีกว่าเดิมซึ่งก็
ถือเป็นความเช่ือที่ผิด เพราะการจุดไฟเผาถือเป็นการท าลายธรรมชาติโดยสิ้นเชิง จึงเตือนให้
ประชาชนหยุดการเผาเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษในช่วงหน้าแล้งนี้” (Sanook, 13 ก.พ. 62) 

 
“เปลวควันหนาทึบ จากการลักลอบเผากองขยะ ซึ่งเป็นบ่อขยะขององค์การบริหารส่วน

ต าบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณ และเปลวไฟก าลังลุกลามไปทั่วกองขยะ
ส าหรับการลักลอบเผาขยะ ที่บ่อขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก 
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ไม่พอใจเป็นอย่างมาก หลังจากได้ออกค าสั่งและมาตรการห้ามให้ทุกพื้นที่มีการเผาขยะ 
เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าฝุน่ละอองทางอากาศ แต่ก็ยังมีการละเมิดและลกัลอบเผา” (Sanook, 12 
ก.พ. 62) 

 
ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าเป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าใช้ใน

การเกษตรและการบริหารจัดการน้ า เช่น   
 
“โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหนองหวาย ออกประกาศฉบับหนึ่งเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา 

ระบุว่า ขณะนี้น้ าในเข่ือนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เหลือน้ ากว่าปกติมาก เพียงแค่ 631.61 ล้านลูกบาศก์
เมตร หรือ 26.18% ของความจุที่ระดับเก็บกัก เท่านั้น เหตุน้ีท าให้มีน้ าเพียงพอเฉพาะอุปโภคบริโภค
และรักษาระบบนิเวศ แต่ไม่มีพอส าหรับการท าเกษตรในฤดูฝนปีนี้ ไม่ใช่แค่นั้น ขณะนี้เข้าสู่ปลายฤดู
ฝน ที่ฝนจะค่อยๆ ลดลง จึงต้องหยุดส่งน้ าตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเตือนให้
เกษตรกรพึ่งพาน้ าฝนเป็นหลักในการเพาะปลูกในช่วงที่เหลือของปีนี้ และส ารองน้ าไว้ในสระเก็บน้ า
และหนองน้ าให้มากที่สุด เพื่อให้ผ่านช่วงฤดูแล้วที่ก าลังจะมาถึงให้ได้” (Sanook, 7 ต.ค. 62)  

 
“ชาวบ้านพิมายนับร้อย บุกโรงสูบน ้าชลประทาน หลังเครื่องสูบท่ีเพ่ิงซ่อมใช้ไม่นานพัง     

ท้าชาวบ้านไม่มีน ้าท้าเกษตร ร้อนถึงผู้เกี่ยวข้องรุดเข้าเคลียร์ท้าความเข้าใจ (28 มิถุนายน 2562)      
มีชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้าน ในต้าบลกระเบื องใหญ่ อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กว่าร้อยคน    
บุกไปท่ีโรงสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่ามะเขือ หลังพบว่า โรงสูบน ้าดังกล่าวหยุดการสูบน ้า 
ท้าให้ชาวบ้านไม่มีน ้าส้าหรับท้าการเกษตร” (Sanook, 28 มิ.ย. 62) 

 
ควำมขัดแย้งเก่ียวกับกำรบุกรุกป่ำเป็นกรณีควำมขัดแย้งเก่ียวกับกำรเข้ำไปลักลอบตัดไม้ 

ในป่ำสงวนและมีกำรบุกรุกป่ำเพ่ือสร้ำงรีสอร์ทหรือท่ีพัก เช่น  
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“(26 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. นายวิทยา หงส์เวียงจัน ผู้อ านวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์

ที่ 1 (ปราจีนบุรี) พร้อมด้วย นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน นายศักดิ์
ชัย จงกิจวิวัฒน์ หัวหน้าชุดพญาเสือ และ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.
4    กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  พร้อมก าลังเจ้าหน้าที่
กว่า 50 นาย น าป้ายค าสั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ประกาศมาตรา 22 ตาม พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ ระบุข้อความว่า 

“ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างข้ึนใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดใน
อุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดท าลาย
หรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือท าให้สิ่งนั้นๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระท า
ความผิด หรือเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระท า
ดังกล่าวแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระท าความผิดมีหน้าที่ชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเสียเอง” 

ไปติดประกาศไว้ที่บริ เวณหน้า  88 การ์มองเต้ รีสอร์ท ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเ ขียว            
จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ทางอุทยานแห่งชาติทับลานระบุว่าบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ทับลานโดยไม่ได้รับอนุญาต โซนที่ 47 โดยโซนน้ีจะมีการติดประกาศมาตรา 22 ตาม พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ ทั้งหมดรวม 11 แห่งในพื้นที่อ าเภอวังน้ าเขียว” (Sanook, 26 ก.ค. 62)  

 
“วันที่  9 มิ.ย. นายพนัชกร โพธิบันฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองหน้าหน่วยพญาเสือ สืบทราบว่ามีการลักลอบขนไม้พะยูงออกจากบ้าน
ไทรทอง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มาพักอยู่ที่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวาท       
ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เพื่อส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน” (Sanook, 11 มิ.ย. 62) 

 
“ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ พร้อมด้วยหัวหน้าชุด

ปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.
4 กอ.รมน.) ,หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร น าก าลังเจ้าหน้าที่ ชุดพยัคฆ์ไพร ทหาร และฝ่ายปกครอง         
เข้าตรวจสอบรีสอร์ทบนยอดเขาท้องที่ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจาก
เจ้าหน้าที่ได้จับกุมด าเนินคดี 6 รีสอร์ท เข้าข่ายรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู    
และพื้นที่กองทัพภาค 3 ขอใช้ประโยชน์เพื่อจัดสรรให้ราษฎร (รอส.) เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และมี
พยานพาดพิงว่ามีข้าราชการท้องถ่ิน และนายแพทย์ทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงนายหน้าค้าที่ดินราย
ใหญ่อยู่เบื้องหลัง เจ้าหน้าที่จึงน าก าลังเข้าตรวจสอบ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่จะน าไปสู่
การเช่ือมโยง และเอาผิดผู้ต้องหารวมทั้งนายทุนที่อยู่เบื้องหลังด้วย” (แนวหน้า, 31 พ.ค. 62) 
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ความขัดแย้งเกี่ยวกับขยะมูลฝอยเป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง

จนท าให้คนอื่นเดือดร้อน 
 
“ตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองม่วง ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ได้ร้องเรียนผ่านสื่อ

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา กรณีที่มีคนมักง่ายไร้จิตส านึกน าขยะทั้งเปียก 
แห้ง เศษกระจก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเศษซากศาลพระภูมิเก่า ไปทิ้งเกลื่อนริมถนนทางหลวง
ชนบท บร.3020  เช่ือมต่อระหว่าง ต.หนองไทร กับ ต.ทรัพย์พระยา  และลักลอบน าไปทิ้งในป่า
ชุมชนโคกสงัด ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเป็นท าเลเลี้ยงสัตว์ และเก็บหาผักผลไม้ป่าไป
บริโภค สะสมมานานหลายปี จนกระทั่งปัจจุบันมีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไป
ดูแลแก้ไข จนส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ทั้งยังเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค และก่อมลพิษ โดยเฉพาะช่วงหน้า
ฝนก็จะชะล้างสารพิษจากเศษขยะดังกล่าว ลงไปใส่ ไร่นาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวก
ใกล้เคียง  นอกจากนั้นยังดูสกปรกไม่สะอาดตาแก่ผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาด้วย บางครั้งก็มีการแอบ
เผาขยะที่น าไปทิ้งจนลุกลามไหม้ป่าชุมชนได้รับความเสียหายไปด้วย” (Sanook, 25 ม.ค. 62) 

 
3.4 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคใต้  

1) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง   
จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้งด้าน
การเมืองที่เกิดข้ึน จ านวน 6 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.13 กรณีความขัดแย้งด้านการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ 
ล ำดับท่ี แหล่งข้อมูล วัน เดือน 

ปี 
กรณีควำมขัดแย้ง 

1 INNnews 4 ต.ค. 62 กอ.รมน.แจ้งจับ 12 แกนน าฝ่ายค้าน "ธนาธร-สมพงษ์-วันนอร์"    
จัดเสวนาปลุกปั่นแก้ รธน. 

2 ผู้จัดการ
ออนไลน ์

29 มิ.ย. 
62 

คนร้ายโหด! จ่อยิงท้ายทอยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชุมพรดับคาบ้านเพื่อน
สนิท ตร.ตั้งหลายประเด็นลอบสังหาร 

3 สยามรฐั
ออนไลน ์

11 มี.ค. 
62 

ปชป.ขนขุนพลช่วยหาเสียงโค้งสุดท้ายที่กระบี่ "พิเชษฐ" ข้ึนเวที   
ช่วยลูกชาย "อาคม" หาเสียง ลบรอยร้าวกว่า 10 ปี 

4 Sanook 1 มี.ค. 62 เลือกตั้ง 2562: ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทยถูกกรีดป้าย-   
ลั่นไม่เอาผิดแต่เสียความรู้สึก 

5 แนวหน้า 8 ก.พ. 62 วันสุดท้ายคึกคัก ! รับสมัคร สส .แบ่ งเขต กระบี่  งัดกลยุท ธ์         
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ล ำดับท่ี แหล่งข้อมูล วัน เดือน 
ปี 

กรณีควำมขัดแย้ง 

ออนไลน ์ โกยคะแนน 
6 แนวหน้า

ออนไลน ์
2 ม.ค. 62 ‘อภิสิทธ์ิ’ยันรอ‘ลูกหมี’ร่วมคุยปชป.ลดสับสนพื้นที่ชุมพร 

 
กรณีความขัดแย้งด้านการเมืองในพื้นที่ภาคใต้มีประเด็นความขัดแย้งไม่มากนัก โดยพบว่า มี

ความขัดแย้งเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงที่กระทบถึงความมั่นคง        
และการเมืองท้องถ่ิน โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

 
“ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 สุราษฎร์ธานี สุดเซ็ง ถูกมือดีท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 

พรรคภูมิใจไทยหลายป้ายจนเสียหาย (1 มี.ค. 62) นายสมชาย ไชยยศ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณบ้านคลองราง หมู่ที่ 5 ต าบล  
ลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังป้ายหาเสียงถูกมือดีกรีดท าลาย และถอนออกจากไม้ค้ า
มาวางไว้กับพื้นจนเกิดความเสียหาย โดย นายสมชาย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ หาเสียงในพื้นที่ 
มาโดยตลอด และไม่เคยโจมตีผู้สมัครคนอื่นๆ แต่ต้องมาเสียความรู้สึกกับบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี       
มาท าลายป้ายหาเสียงของตัวเองซึ่งในส่วนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเอง ถูกมือดีท าลายป้ายถึง 2 จุด 
คือ ในพื้นที่อ าเภอพุนพิน และ อ าเภอคีรีรัฐนิคม และหลังจากนี้จะเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึก
ประจ าวันไว้ที่ สภ.พุนพิน ไว้เป็นหลักฐาน แต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะด าเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุแต่อย่างใด” 
(Sanook, 1 มี.ค. 62) 

 
“เมื่อวันที่  3 ต.ค.ที่ผ่านมา  พล.ต.บุรินทร์  ทองประไพ  ผู้ช านาญการส านักงาน               

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับมอบอ านาจจากแม่ทัพ   
ภาคที่ 4 ในฐานะผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
สถานีต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ด าเนินคดี
กับบุคคลรวม 12 คน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อายุ 78 ปี หัวหน้าพรรคเพื่อไทย      
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อายุ 40 ปี หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่, พล.ท.ภารดร พัฒนถาบุตร อายุ 64 ปี 
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) , นางชลิตา บัณทุวงศ์ อายุ 47 ปี อาจารย์คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , นายสมพงษ์ สระกวี อายุ 69 ปี, นายสงคราม กิจเลิศ
ไพโรจน์ อายุ 75 ปี หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ, นายมุข สุไลมาน อายุ 70 ปี, นายนิคม บุญวิเศษ อายุ   
49 ปี หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย นายรักชาติ สุวรรณ อายุ 55 ปี นายอสมา มังกร อายุ 45 ปี  
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อายุ 75 ปี หัวหน้าพรรคประชาชาติ, และนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ อายุ 
48 ป ีในข้อหาร่วมกันกระท าการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีการอื่นใด อันไม่ใช่
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เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบข้ึนใน
ราชอาณาจักร หรือ เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116 จากกรณี เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562 นายธนาธร กับพวกรวม 12 คน ได้ร่วมกันจัดเวที
เสวนา 7 พรรคฝ่ายค้าน เรื่อง พลวัฒน์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ที่
บริเวณ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนหนองจิก อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งในการจัดเสวนาดั งกล่าว 
นายธนาธร กับพวก ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นบนเวทีเสวนา โดยมีประชาชนร่วม
รับฟังประมาณ 150 คน และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก และอัพโหลดลงยูทูบ ” 
(INNnews, 4 ต.ค. 62) 

 
“ชุมพร - คนร้ายโหด! จ่อยิงท้ายทอยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชุมพรดับคาแก้วกาแฟบนชานหน้า

บ้านเพื่อนคนสนิท ต ารวจตั้งปมเหตุชู้สาว ขัดแย้งส่วนตัว และการเมืองท้องถ่ิน” (ผู้จัดการออนไลน์, 
29 มิ.ย. 62) 

 
2) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม  

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้งด้านสังคม
และวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน จ านวน 127 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.14 กรณีความขัดแย้งด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมู

ล 
วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 30 ธ.ค. 62 หนุ่มพลเมืองดีถูกแทงตายในวันเกิด หลังลงไปช่วยสาวถูกเก๋งขับรถชน
ท้าย 

2 Sanook 12 ธ.ค. 62 สาวร้องอ้างถูก "ผอ.การท่า" ยกพวกรุมตบกลางสนามบินกระบี่ 2 ครั้ง 
แต่คดีไม่คืบ 

3 Sanook 11 ธ.ค. 62 จับแล้วสาวขโมยเด็กทารกจากห้องคลอด อ้างตัวเองแท้งลูก เห็นเด็ก
น่ารักน่าชัง 

4 Sanook 10 ธ.ค. 62 หลานน้อยใจญาติ จ้างพม่ากรีดยางแทน เปิดฉากไล่ยิง-แทง หวังฆ่าให้
เกลี้ยง 

5 Sanook 6 ธ.ค. 62 ใจสลายวันพ่อ เด็กน้อยใจถูกเอ็ด เดินเข้าสวน -ผูกคอตัวเองคา       
ต้นทุเรียน 

6 Sanook 5 ธ.ค. 62 พ่อหนุ่มมือฆ่า ส.ท.หญิง น้ าตาร่วง เผยลูกชายอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็ก 



190 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมู
ล 

วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

ไม่ค่อยเข้าใจภาษา 
7 Sanook 3 ธ.ค. 62  ค าสั่งเด้ง ต ารวจทางหลวงรัตภูมิ คลิปฉาวปะทะคารมกระบะว่อนเน็ต 
8 สยามรฐั

ออนไลน ์
1 ธ.ค. 62 รบ.แจงวิกฤตปมภาษามาลายู ยันหนุนอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ไร้ขัดแย้ง 

ทางวัฒนธรรม-ศาสนา 
9 Sanook 29 พ.ย. 62 ที่แท้อดีตแฟน! ครูหนุ่มแทงครูสาวดับสยองคาเก๋ง เข้ามอบตัวแล้ว 
10 Sanook 27 พ.ย. 62  ครั้งนี้เกินทน! พ่อชักปืนยิงลูกชายนัดเดียวถึงตาย สุดช้ าโดนซ้อม  

แทบทุกวัน 
11 Sanook 20 พ.ย. 62 พ่อตาแค้นลูกเขยเบี้ยวงานแต่ง 3 ปีก่อน กลับมาพากันหนี ยิงดับดิ้น

ต่อหน้าลูกสาวท้อง 
12 Sanook 14 พ.ย. 62 อบต.แค้นยิงเป้าพี่เขย ดอดมอบตัว ลั่นมาทวงคืนความยุติธรรมให้วงศ์

ตระกูล 
13 Sanook 13 พ.ย. 62 ผอ.โรงเรียนเจอข้อหาหนัก แม้ยังเสียงแข็ง ปัดเซ็กซ์แลกเงิน ซื้อเด็ก

อายุ 15 
14 โพสต์ทู

เดย์
ออนไลน ์

11 พ.ย. 62 ทะเลาะเรื่องหมา! มือยิงสารภาพแค้นบุกสาดกระสุนถล่มบ้านอริโดน
เด็ก 14 ดับ 

15 Sanook 2 พ.ย. 62 เด็ก 14 เที่ยวผับ! กองปราบบุกจับสถานบันเทิงใกล้หอพักนักศึกษา 
พบยาเสพติดเพียบ 

16 Sanook 30 ต.ค. 62 เด็กหญิง 12 ขวบชวนแม่ไปแจ้งความ บอก "โจรท าหนู" ที่แท้ฝีมือ
พ่อเลี้ยงข่มขืน 

17 Sanook 30 ต.ค. 62 พ่อแท้ๆ อ้างลูกสาวลักหลับตัวเองก่อน แม่ไม่เช่ือโต้เดือดลูกเป็นเด็กดี 
18 INNnews 25 ต.ค. 62 “น้องเดียว” ขอขมาพระรัตนตรัย-เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ขอให้ลบโพสต์ 

จบดราม่า 
19 Sanook 21 ต.ค. 62  หนุ่มโดนตราหน้าว่า "ข่มขืนเด็ก 13" ยันไม่ได้ท า อ้างเมาหลับไม่รู้เรื่อง 
20 Sanook 9 ต.ค. 62 เปิดใจ สาวถูกหนุ่มกระโดดถีบรถล้มทั้งที่มีเด็ก เผยปะทะกันก่อนหน้า

นี้นึกว่าจบแล้ว 
21 Sanook 8 ต.ค. 62 ครูไม่ปักใจเช่ือ ปมทะเลาะกับเพื่อน เป็นต้นเหตุท าเด็ก ป.5 พยายาม

คิดสั้น 
22 Sanook 4 ต.ค. 62 หนุ่มอุ้มลูก 5 ขวบข้ึนโรงพัก สารภาพเอาจอบตีเมีย ผงะศพหน้าเละ

จมกองเลือดสยอง 
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23 Sanook 3 ต.ค. 62 ทัวร์ท าพิษ! สั่งสอบ ว.พยาบาล บินทริปอังกฤษ กันนักข่าวห้ามเข้า
พื้นที่ 

24 Sanook 28 ก.ย. 62  วัยรุ่นแข่งรถเบิ้ลเครื่องเสียงดัง ต ารวจไล่ตามจับถูกชน หัวกระแทก -
เลือดค่ังในช่องท้อง 

25 Sanook 26 ก.ย. 62  โรงเรียนดังกระบี่แจงดราม่า ให้นักเรียนค่ายละลายพฤติกรรมหมอบ
คลานกลางแดด 

26 Sanook 26 ก.ย. 62 เจ้าของสวนทุเรียนยิงตัวตาย เครียดถูกแจ้งความคดีข่มขืนลูกเลี้ยงวัย 
13 ป ี

27 Sanook 22 ก.ย. 62  แค้นน้ีถึงชีวิต! หนุ่มควงปืนบุกกราดยิงใส่คู่อริ ปิดบัญชีตายคาบ้าน 
28 INNnews 20 ก.ย. 62 สั่งตั้งกรรมการสอบสวน ดราม่าฉาวครูฟาด-เตะเด็กนักเรียนพัทลุง 
29 Sanook 20 ก.ย. 62 แม่ปล่อยคลิปแฉ! ลุงวินข่ีรถตาม "เด็กนักเรียน" แซวหื่น-ชวนเที่ยว

พร้อมเปย์ 
30 Sanook 20 ก.ย. 62 ช็อก! เด็กหญิงวัย 11 ปี ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนต้ังแต่ ป.5 ความแตกเพราะ

ปล้ าเพื่อนลูก 
31 Sanook 14 ก.ย. 62 ต ารวจเข้าห้าม "ผัวทะเลาะเมีย" เจอกระสุนยิงใส่ ตัดสินใจวิสามัญดับ 
32 Sanook 14 ก.ย. 62 เผยคลิปต ารวจหาดใหญ่ ไล่ล่าเด็กแว้นแข่งรถ-แต่งซิ่งไม่เกรงกลัว

กฎหมาย 
33 Sanook 9 ก.ย. 62 แม่เด็กวัย 15 ไม่ทนเงียบ แฉยับ "ผู้หมวดหื่น" จับลูกสาวข่มขืนวิปริต

ครึ่งปี 
34 Sanook 7 ก.ย. 62 สังเวยพิษรัก ผัวคลั่งคว้ามีดไล่ฟันคอเมีย ก่อนว่ิงเข้าห้องน้ า-ผูกคอหนี

ความผิด 
35 Sanook 30 ส.ค. 62 ลุงหื่นเปลือยล่อนจ้อนข่มขืนวัวสาว อ้างนึกสนุก แถมท ามาแล้ว 2 ครั้ง 
36 Sanook 28 ส.ค. 62 หนุ่มหื่นลวงเด็กหญิงวัย 13 เที่ยวห้าง ก่อนลากขืนใจยับคาม่านรูด   

หนีหัวซุกหัวซุน 3 ป ี
37 Sanook 27 ส.ค. 62 ศาลสั่งโทษคุกทั้งคู่ ดราม่าหนุ่มเมาหัวร้อน สั่งกราบเท้ากลางถนน 
38 Sanook 21 ส.ค. 62 ดราม่าเรือเฟอร์รีเ่กาะสมยุไล่นักเรียนจา่ยครึ่งราคาลง ผู้ใหญ่จบแต่เด็ก

ขอพูดบ้าง 
39 Sanook 21 ส.ค. 62 ฉาวโฉ่! ครูหนุ่มยะลาลวงศิษย์ ป.3 เปิดดูการ์ตูนโป๊-ใช้นิ้วท าอนาจาร 
40 Sanook 20 ส.ค. 62  “สิระ” ขอโทษที่ เสียงดัง แจงไม่เคยกร่างแถมภูมิใจได้พิทักษ์

ผลประโยชน์ชาติ 
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41 Sanook 19 ส.ค. 62 สารวัตรยิงสยบคลั่ง ผัวบุกบ้านแทงเมีย-ควงมีดตามถึงห้องฉุกเฉิน  
ถามเศร้า "ท าไมไม่ยิงหัว" 

42 Sanook 18 ส.ค. 62  ศึกเพื่อนบ้าน ลุงควงปืนสั้นยิงขู่รัวๆ เจอหนุ่มรุ่นลกูสวนด้วยปืนยาวเข้า
กลางอก ดับคาที่ 

43 Sanook 16 ส.ค. 62  ตะครุบทันควัน ไอ้หนุ่มกลัดมันปลุกปล้ าครูสาว ต้องร้องขอให้ไว้ชีวิต 
44 Sanook 15 ส.ค. 62 อดีตผัวปีนบ้านเมียหวังข่มขืนเจอพี่เมียตีคอหักดับคาที่ ญาติคนตาย

เช่ือมีเงื่อนง า 
45 Sanook 13 ส.ค. 62 พ่อร้องกองปราบ "ผู้รับเหมา - 4 คนงาน" ข่มขืนลูกสาววัย 14 ปี   

นานเกือบปี 
46 Sanook 10 ส.ค. 62 ผู้ใหญ่บ้านขอเคลียร์ ปมลูกชายกระโดดถีบป้า ปัญหาเกิดจากเรื่องนิด

เดียว 
47 Sanook 2 ส.ค. 62 เพื่อนบ้านนองเลือด! หนุ่มร้านเสริมสวยยัวะ บุกยิง 2 ศพ ผัวเมียขาย

ข้าวแกง 
48 Sanook 2 ส.ค. 62  ระทึกเมืองตรัง! ชุดเก็บกู้ระเบิดเข้าเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย วอนชาวบ้าน

เป็นหูเป็นตา 
49 Sanook 30 ก.ค. 62 ชาวบ้านส่ายหัว แก๊งเจ็ทสกีบุกเกาะ แอบสงสัยบิดซิ่งในเขตหวงห้าม 
50 Sanook 30 ก.ค. 62 พ่อเลี้ยงปฏิเสธเสยีงแข็ง โดนป้ายสีข่มขืนท าลูกท้อง เช่ือโดนกลั่นแกล้ง 
51 Sanook 28 ก.ค. 62 ลูกชายส านักทรงเจ้าเดือดจัด ปาดคอพี่เลี้ยงร่างทรง กระอักเลือด   

ปางตาย 
52 Sanook 24 ก.ค. 62 ต ารวจกระบี่แจงคนละมุม ยันไม่ได้ฉุดซ้อมสาวใหญ่ แค่เชิญตัวไป

สอบสวน 
53 อีจัน 21 ก.ค. 62 หนุ่มใหญ่ทรยศเพื่อนให้อยู่ด้วยตอนตกงาน ข่มขืนลูกสาววัย 10 ขวบ 

จนเป็นซึมเศร้า 
54 Sanook 19 ก.ค. 62 ที่แท้เมียกับชู้จ้างฆ่าผู้จัดการกลุ่มกาแฟดัง มือปืนยังหลบหนี 
55 Sanook 15 ก.ค. 62 ต ารวจงัดหมายจับคุมตัว "ยายแอ๋ว" ขายหลานสาววัย 14 ให้นายก 

อบต.ปล้ า 
56 Sanook 14 ก.ค. 62 รวบหนุ่มเร่ร่อนอายุ 19 ปี ลวงเด็ก 4 ขวบพาไปข่มขืนในบ้านร้าง 
57 INNnews 12 ก.ค. 62 ต ารวจจับแรงงานเถ่ือน 50 คน ถูกน ามาทิ้งไว้กลางป่าสวนยาง 
58 Sanook 1 ก.ค. 62 มือปืนมอบตัว สารภาพแค้นยิงหนุ่มโรงงาน 14 นัดรวด เพราะเรื่อง

แกง 
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59 Sanook 11 ก.ค. 62 ครูอมเงินเด็กอนุบาล 1.1 ล้าน วอนสังคมเห็นใจ ลั่นจะชดใช้ทุกบาท
ทุกสตางค์ 

60 Sanook 6 ก.ค. 62 ต ารวจบุกรวบหนุ่มสาว เปิดห้องพักผลิตน้ ามันกัญชา ฟุ้งอยากช่วย  
คนป่วย 

61 Sanook 2 ก.ค. 62 แกงจืดฟักวิญญาณไก่เป็นพิษ! ย้ายด่วน ผอ.โรงเรียนเซ่นคลิปอาหาร
กลางวันนักเรียน 

62 Sanook 1 ก.ค. 62 คลิปฉาวหลุดว่อน! ผู้น าท้องถ่ินรุ่นลุงกอดจูบลูบคล าเด็กหญิง ป.6  
อ้างท ารักษาอาการป่วย 

63 Sanook 30 มิ.ย. 62 สาวหึงโหดเห็นผู้หญิงซ้อนท้ายแฟน ขับเก๋งไล่ชนล้มคว่ าสาหัสคู่ ตัวเอง
ก็เกือบตาย 

64 Sanook 28 มิ.ย. 62 ต ารวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก รองสารวัตรรัตภูมิ ยิงสังหารนายดาบ
เสียชีวิต 

65 Sanook 24 มิ.ย. 62 พลเมืองดีหัวร้อน! เข้าห้ามทัพคนต่อยกัน สุดท้ายกลายเป็นฆาตกรยิง
ตาย 1 ศพ 

66 Sanook 24 มิ.ย. 62  หนุ่ม กะลา โอดแก๊งกร่างพยายามท าร้ายผู้จัดการ-ทีมงาน เพราะไม่
ยอมให้แซงแถวถ่ายรูป 

67 Sanook 21 มิ.ย. 62  ยิงโหด คนร้ายรัวกระสุนรวม 3 นัด หนุ่มเที่ยวคาราโอเกะ เสียชีวิต
ทันที 

68 Sanook 13 มิ.ย. 62 สาวขวัญผวาหนุ่มบุกห้อง "ขอท าลูก" กอดจูบปลุกปล้ า ชาวบ้านได้ยิน
เสียงกรี๊ด 

69 Sanook 9 มิ.ย. 62 ต ารวจไซเบอร์รวบหนุ่มหื่นคาบ้านที่สุราษฎร์ฯ สารภาพชอบดูคลิปโป๊
เด็ก 

70 Sanook 5 มิ.ย. 62 ดุเดือดกลางศาลาวัด วงจรปิดจับนาทีระทึกขวัญ พระคว้ามีดไล่ฟัน
พระ 

71 Sanook 4 มิ.ย. 62 ลุกฮือไล่ ผอ.โรงเรียน ขออึ๊บครูสาวแลกผลประเมิน แฉซ้ าอนาจารลูก
ศิษย์ม็อบบุกโรงเรียน กดดันไล่ ผอ.พฤติกรรมแย่ รีบข้ึนรถซิ่งหาทาง
หนีป่วน 

72 Sanook 5 มิ.ย. 62 ตะครุบ 4 หนุ่มลูกเศรษฐีภูเก็ต ร่วมมืออุ้มฆ่าม้าทรง โยนศพทิ้งลงเหว
ลึก 

73 Sanook 1 มิ.ย. 62 ชาวบ้านร้อง เด็กแว้นป่วนพัทลุง สร้างความร าคาญชาวบ้านต่อเนื่อง 
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74 Sanook 31 พ.ค. 62 ศาลสมุยสั่งคุก 8 ปี "ไอ้มอส" พลเมืองดีจอมปลอม ลวงข่มขืนแหม่ม
บนเกาะพะงัน 

75 Sanook 30 พ.ค. 62 พลิกแผ่นดินหาจนเจอ หนุ่มโหดสารภาพฆ่าบีบคอเด็ก 14 ซ้ าเผา    
อ าพรางศพ 

76 Sanook 30 พ.ค. 62 คนร้ายเดือดจัด ซุ่มดักยิงผู้ใหญ่บ้านกลางถนน เจ็บสาหัสคู่กับเมีย 
77 Sanook 23 พ.ค. 62 "ไผ่ ขาแง๊น" มอบตัวแล้ว ไหว้ขอโทษต ารวจหาดใหญ่ โพสต์ด่าจับรถซิ่ง 
78 Sanook 23 พ.ค. 62 ครูสาวน้ าตานอง แฉ "ผอ." บังคับเป็นทอม กิ๊กกันนาน 10 ปี สุดท้าย

ถูกบีบให้ออก 
79 Sanook 19 พ.ค. 62 ชาวบ้านเดือดร้อนร าคาญ! ต ารวจจับเยาวชนชาย-หญิงนับสิบ แว้นซิ่ง

ป่วนเมือง 
80 Sanook 18 พ.ค. 62 สาววัย 18 ปี หายตัวจากบ้านสามี สุดท้ายพบถูกไฟเผาเหลือแต่   

โครงกระดูก 
81 Sanook 17 พ.ค. 62 พระบาปหนาจี้-ลากยายข่มขืนคากุฏิร้าง หลังแอบหนีหายไปกว่า      

2 เดือน 
82 Sanook 15 พ.ค. 62  ไล่ออก "ผอ.ขนมจีนน้ าปลา" มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 18 มิ.ย. 61 
83 Sanook 11 พ.ค. 62 ผบช.ภ.8 สั่งขีดเส้น 5 วัน สางปมคลิป "ผมเพื่อนโชค" 
84 Sanook 7 พ.ค. 62 จุดจบสายเบิร์น แจ้ง 2 ข้อหา แก๊งซิ่งงานบวช แห่นาคควันคลุ้งเหม็น

ไหม้ 
85 Sanook 29 เม.ย. 62 คนขับรถหัวร้อนเจอรถไม่ให้แซง ชักปืนยิงใส่ถูกสาวนั่งข้างบาดเจ็บ 
86 Sanook 28 เม.ย. 62 2 หนุ่มแรงงานเมียนมา แท็กทีมฆ่าเพื่อนดับคาแคมป์ ยัวะเมาแล้ว

เรื้อน 
87 Sanook 27 เม.ย. 62 ส่งโรงพยาบาลด่วน! เด็กชาย 9 ขวบ เหยื่อเจ้าของสวนยางข่มขืน   

ปวดช่องท้องรุนแรง 
88 Sanook 26 เม.ย. 62 พ่อค้าโรตีคลั่งกลางแบงก์ เอามีดจี้คอขู่ฆ่าตัวตาย เมียกล่อม 2 ช่ัวโมง

ถึงยอมกลับบ้าน 
89 Sanook 23 เม.ย. 62 อดีตผู้ใหญ่บ้านหึงโหด ใช้ปืนยิงเมียรักดับต่อหน้าลูกสาววัย 15 ป ี
90 Sanook 19 เม.ย. 62 กองทัพเรือออกโรงยัน ไม่ ได้ล่ าเอาชีวิตผัวเมีย "บ้านลอยน้ า "       

กลางทะเลภูเก็ต 
91 Sanook 19 เม.ย. 62 ฆ่าโหดฟันแทง “น้อย ซอย12” ขาใหญ่ประจ าชุมชน อุ้มศพโยนทิ้ง

คลองอ าพราง 
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92 Sanook 18 เม.ย. 62 หนุ่มท้ายเรือปัดข่มขืนฝรั่งอังกฤษ ย้ าแค่ลูบคล าตามอารมณ์แล้วจาก
ไป 

93 Sanook 15 เม.ย. 62 สาวสะอื้น ถูกทอมลวงเข้าม่านรูดก่อนข่มขืนยับ พ่อรับไม่ได้หลังเห็น
สภาพลูก 

94 Sanook 12 เม.ย. 62 พ่อเลี้ยงยิงลูกเลี้ยงดับคาที่มอบตัวแล้ว สุดทนเห็นท าร้ายเมียจนน่วม 
95 Sanook 11 เม.ย. 

62  
นึกว่ารถล้มคว่ า ต ารวจผงะเจอศพปริศนา โดนแทงทิ้งให้ตายข้างถนน 

96 Sanook 10 เม.ย. 62 กองปราบฯ บุกรวบพ่อเลี้ยงหืน่ แอบหนีหมายจับคดีข่มขืนลกูมา 10 ปี 
97 Sanook 30 มี.ค. 62  ป่าตองลุกเป็นไฟ! วิจารณ์เดือดคลิปแก๊งตุ๊กตุ๊กรุมกระทืบ 2 พี่น้อง

อาหรับ 
98 Sanook 30 มี.ค. 62 จนท.ระดมก าลัง ปิดล้อมจับเด็กแว้นเมอืงพัทลุง หลังชาวบ้านร้องเรยีน 

ร าคาญเสียงดัง 
99 Sanook 30 มี.ค. 62  ป่าตองลุกเป็นไฟ! วิจารณ์เดือดคลิปแก๊งตุ๊กตุ๊กรุมกระทืบ 2 พี่น้อง

อาหรับ 
100 Sanook 19 มี.ค. 62 ศาลพิพากษาคุก 15 ปี "ไอ้หมอก" คดีฉาวข่มขืนน้องแฟนป่วย       

โรคออทิสติก 
101 Sanook 15 มี.ค. 62  ออกหมายจับ "พระหื่น" ลากยายข่มขืนคากุฎิร้าง เช่ือหนีแอบไปเมือง

คอน 
102 Sanook 9 มี.ค. 62 "มรดกมรณะ" ญาติทะเลาะแบ่งที่ดินท ากิน-พี่คว้ามีดฟันภรรยาผู้น้อง

ก่อนถูกยิงสวนปลิดชีพ 
103 Sanook 9 มี.ค. 62 มารศาสนาโผล่อีก-ซุกยานรกคากุฏิ ห่มผ้าเหลืองแต่ริเป็นเอเย่นต์ค้ายา

ให้วัยรุ่น 
104 Sanook 8 มี.ค. 62 มอบตัวแล้ว หนุ่มใหญ่ลวนลามผู้ป่วยสาวสอง อ้าง "ผู้ชายด้วยกัน"   

นึกว่าไม่ผิดกฎหมาย 
105 Sanook 5 มี.ค. 62 ปมชู้สาว นักเรียนช้ัน ม.4 ตกลงกันไม่ได้แทง 26 แผล ดับคาสวนยาง 
106 Sanook 5 มี.ค. 62 กลายเป็นศึกชิงนาง เปิดฉากยิงกลางตลาดสดหาดใหญ่ ตาย 1 เจ็บ 5 

มือปืนมอบตัว 
107 Sanook 4 มี.ค. 62 รวบไอ้หื่นฆ่าข่มขืนยายวัย 72 ปี สามีลั่น! โหดเหี้ยมมาก-ต้องประหาร 
108 Sanook 4 มี.ค. 62 คู่อริตามสังหาร "นักเลงตาเดียว" ยิง 3 นัด แทง 2 แผล นอนดับอนาถ

กลางซอย 



196 
 

ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมู
ล 

วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

109 Sanook 2 มี.ค. 62 ไอ้หื่นข้างบ้านข่มขืนยายเฒ่าวัย 94 ปี หลานช็อกเห็นภาพบาดใจใน
ห้องครัว 

110 Sanook 22 ก.พ. 62 ผกก.เมืองยะลา ประกาศตามล่า "อดีตข้าราชการครู" ข่มขืนลูกศิษย์ 
111 Sanook 17 ก.พ. 62 ปิดห้องสังหารโหด "สาวเมียฝรั่ง" จับมัดมือมัดเท้า คาดฝีมือผัวใหม่ชาว

กรีซ 
112 Sanook 17 ก.พ. 62 อึ้ง! ต ารวจบุกตรวจฉ่ีพระวัดเมืองคอน พบพระฉี่ม่วง 8 รูป 
113 Sanook 11 ก.พ. 62 แรงงานเถ่ือนข้ึนรถทัวร์ท าเนียนเป็นคนไทย สุดท้ายโดนจับเพราะ 

"กลิ่นตัวแรง" 
114 Sanook 11 ก.พ. 62  ครั้งนี้ตายจริง! สาวทอมกระโดดน้ าประชดแฟนสาว สุดท้ายพบ 2 ศพ 

เสียชีวิตทั้งคู่ 
115 Sanook 4 ก.พ. 62 หึงเลือดข้ึนหน้า กราดยิงแฟนถึงบ้าน ก่อนเดินมาจ่อหัวตัวเองตายหน้า

ศาลพระภูมิ 
116 Sanook 1 ก.พ. 62 ยิงฝุ่นตลบ! เปิดคลิปวงจรปิดหนุ่มเมีย 4 เจ้าของอู่แต่งรถ ถูกซุ่มยิงดับ 
117 Sanook 30 ม.ค. 62 สลด! พบศพทารกยัดถุงทิ้งขยะที่หาดใหญ่ คาดพ่อแม่เป็นแรงงานต่าง

ด้าว 
118 Sanook 30 ม.ค. 62 สุดเหี้ยม! ตามล่าแก๊งค้ามนุษย์ลอบพาชาวเมียนมานั่งเรือ -เดินเท้า     

5 วัน 5 คืนส่งชายแดนใต ้
119 Sanook 21 ม.ค. 62 สุดเหี้ยม ยิงจ่อหัวเด็กหนุ่มหน้าตาดีวัย 16 ปี ศพโผล่ล าห้วย ห่างจาก

บ้านแค่ 1 กิโลเมตร 
120 Sanook 21 ม.ค. 62  ไม่ใช่คนอื่นไกล! มือปืนบุกยิง อบต.กลางงานศพ ที่แท้เป็น "หลาน" 

ผู้ตายเคยไว้ชีวิต 
121 Sanook 16 ม.ค. 62  "แม่เมย์" หว่ัน "ธน" ผัวโหดซ้อมเมียตายพ้นคุกมาแก้แค้น เผยลูกชาย

ถามหาแม่ตลอด 
122 Sanook 13 ม.ค. 62 คดีผัวซ้อมเมียตาย "แม่ผัว" เทพประทับร่างอ้างไม่ใช่เนื้อคู่ "แม่ยาย" 

แฉเคยทุบเมียถ่วงน้ า 
123 Sanook 12 ม.ค. 62 ครูหนุ่มอ้างถูกใส่ร้าย "บังคับเด็กอมนกเขา" หวังให้ย้ายออกพื้นที่ 

ชาวบ้านโต้อย่าโยงปมศาสนา 
124 Sanook 11 ม.ค. 62 พิษแรงหึง ผัวซ้อมเมียรักถึงตาย เพื่อนแฉคลิปบุกตามจิกหัวถึงที่

ออฟฟิศ  
125 Sanook 9 ม.ค. 62 จับคารถโดยสาร หนุ่มหึงไล่แทงหญิงม่ายดับกลางเมือง ก าลังหลบหนี
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ข้ามจังหวัด 
126 Sanook 7 ม.ค. 62 โจ๋กลับจากเทีย่วผับ เก๋งอริไล่ตามปาดหน้าชักลูกซองยิงดับ ห่างโรงพัก

แค่ 300 เมตร! 
127 Sanook 7 ม.ค. 62 พ่อแม่โวย "ครูสอนเลข" บังคับลูกชาย ป.2 อมนกเขา แค่คาดโทษแล้ว

ให้สอนต่อ 
 

กรณีความขัดแย้งด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้มีความหลากหลายเช่นเดียวกันกับ
พื้นที่ภาคอื่นๆ โดยมีประเด็นปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ทางเพศ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา การใช้ความรุนแรง ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
หรือศาสนา ความขัดที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน 

ส าหรับความรุนแรงของคนในครอบครัวเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครัว 
เช่น สามีกับภรรยา พ่อแม่กับลูก พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง ญาติพี่น้องด้วยกัน หรือคนรักกัน เป็นต้น ซึ่งมีทั้งกรณี
การใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ   

 
“พ่อคว้าอาวุธปืนยิงใส่ลูกชายตัวเอง นัดเดียวกระสุนเข้าอกซ้าย-เสียชีวิตน่าเศร้า ยอมรับทั้ง

น้ าตาเพราะสุดจะทน เมาอาละวาดไม่เว้นแต่ละวัน โดนจู่โจมท าร้ายซ้ าๆ เหมือนไม่ใช่พ่อลูกกัน       
ในพื้นที่ ม.5 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง” (Sanook, 27 พ.ย. 62)  

 
“กลางดึกทีผ่่านมา ร.ต.อ.อนันต์ พานิชกุล พนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รับ

แจ้งเหตุฆาตกรรม ที่บ้าน หมู่ 9 บ้านคลองเพียง ต.บางรูป มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงเข้าท าการสอบสวน 
พบว่า พ่อตาแค้นลูกเขยเบี้ยวงานแต่ง 3 ปีก่อน กลับมาพากันหนี ยิงดับดิ้นต่อหน้าลูกสาวท้อง” 
(Sanook, 20 พ.ย. 62) 

 

“อบต.ยิงใส่เป้ากางเกงพี่เขย ย่องเข้ามอบตัวแล้ว ยอมรับสารภาพว่าแค้น ต้องการทวงคืน
ความเป็นธรรมให้กับครอบครัว ต ารวจสั่งรื้อคดีเก่า ท าไมข่มขืนแล้วไม่ได้รับโทษ (14 พ.ย.) ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า จากกรณีที่ นายวิโรจน์ อายุ 48 ป ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน อ าเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้ใช้อาวุธปืนขนาด.38 มม. ก่อเหตุยิงใส่ นายประพันธ์ุ อายุ 60 ปี อดีต
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีศักดิ์เป็นพี่เขย กระสุนเข้าบริเวณอวัยวะเพศและต้นคอ รวม 2 นัด เป็นเหตุท าให้
เสียชีวิต” (Sanook, 14 พ.ย. 62) 
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“เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.พ.ต.อ.ประดิษฐ์  ชัยพล ผกก.สภ.ห้วยยอด พ.ต.ท.รัฐกร ภักดี
วานิช รองผู้ก ากับการสืบสวน สภ.ห้วยยอด เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสภ.ห้วยยอด ได้น าก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจเดินทางไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่  ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และควบคุม
ตัว นายสุปราเชษฐ อายุ 32 ป ีหลังจากนายสุปราเชษฐ ได้ก่อเหตุขืนกระท าช าเราลูกเลี้ยงอายุ 12 ปี 
ช้ันประถมปีที่ 6 จากการสอบสวนในเบือ้งต้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทราบว่า ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 
12 ปี นักเรียนช้ัน ป.6 อาศัยอยู่บ้านเกิดเหตุกับแม่และพ่อเลี้ยงรวม 3 คน ขณะเกิดแม่และพ่อเลี้ยง
ออกไปกรีดยางพารา หัวรุ่งตามปกติ โดยที่ด.ญ.เอ ได้นอนอยู่ในบ้านเพียงล าพัง แต่ปรากฏว่านาย
สุปราเชษฐ พ่อเลี้ยงบ้ากาม  ได้แอบย่องย้อนกลับมาบ้าน จากนั้นได้ตรงไปที่ห้องนอนของด.ญ.เอ   
แล้วน าอาวุธปืนปลอม (สิ่งเทียมอาวุธปืน) จี้ตัวด.ญ.เอ (นามสมมติ) บังคับให้นอนนิ่งๆ หลังจากนั้น
ผู้ต้องหาก็ได้กระท าช าเราเด็กหญิงคนดังกล่าว จนส าเร็จความใคร่ และได้รีบออกไปจากบ้านท าทีว่า
กลับไปยังสวนยางพารา และได้ใช้โทรศัพท์มือถือ โทรกลับมาข่มขู่ลูกเลีย้ง ว่าห้ามน าเรื่องนี้ไปบอกใคร
อย่างเด็ดขาด”  (Sanook, 30 ต.ค. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศเป็นกรณีความขัดแย้งการคุกคามทางเพศและ

การกระท าช าเราเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหญิง  
 

“ต ารวจเตรียมหิ้วปีกฝากขัง ผอ.โรงเรียนฯ โป๊ะแตก แชทหลุดซื้อบริการเด็กอายุ 15 ปี แม้
จะยังให้การปฏิเสธเสียงแข็ง แต่ถูกแจ้งข้อหาหนัก พร้อมคัดค้านประกันตัวในเบื้องต้น จากกรณีเมื่อ
คืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวน ภ.จว.กระบี่ ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับศาลจังหวัดกระบี ่ในคดีกระท าช าเราหรอืกระท าการใดๆ เพื่อส าเร็จความใคร่ของตนเองหรือ
ผู้อื่น แก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ในสถานบริการ และข่มขืนกระท าช าเรา จ านวน 2 คน 
โดยคนแรกเป็น ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ าเภออ่าวลึก อายุ 54 ปี จับกุมได้ที่งานลอยกระทง ส่วนอีก
รายเป็นชาย อายุ 53 ปี จับกุมได้ที่อ าเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ ตามหมายจับศาลเลขที่ 475/2562 
และ 406/2562 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จากนั้นได้น าส่ง พ.ต.ท.โสภณ คงทอง สารวัตร
สอบสวน สภ.เมืองกระบี่ ด าเนินคดี” (Sanook, 13 พ.ย. 62) 

 
“แม่เดือดสุดๆ โพสต์คลิปแฉลุงวินจักรยานยนต์ภูเก็ต หลังข่ีรถไล่ตามลูกสาว พูดจา

ลวนลาม "นมใหญ่จัง" ก่อนชักชวนไปเที่ยว "เดี๋ยวลุงให้เงิน  500" (20 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต
รายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวีดิโอ ที่มีความยาวเกือบ 2 นาที พร้อมข้อความที่ด่า
ด้วยความถ้อยค ารุนแรง สามารถจับใจความประมาณว่า "แก่แล้วยังท านิสัยไม่ดี ข่ีรถตามลูกของตน 
ขณะขับข่ีรถมากับเพี่อนผู้หญิงอีกคน แล้วพูดว่า 'คนหน้านมใหญ่จัง ไปเที่ยวด้วยกันไหม จะให้เงิน 
500 บาท' ถ้ามาใกล้ๆ จะแจกลูกตะกั่วให้กินสัก 2 เม็ด"” (Sanook, 20 ก.ย. 62) 
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ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างครูกับนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง 

“ครูประจ าช้ันไม่เช่ือประเด็น ลูกศิษย์ ป.5 ทะเลาะกับเพื่อน เครียดจัดถึงขนาดคิดสั้นผูกคอ
ตัวเอง ขณะที่เพื่อนยอมรับทะเลาะจริง แต่ก็เคลียร์กันจบแล้ว จากกรณีเด็กชายวัย 11 ปี นักเรียนช้ัน 
ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้ก่อเหตุคิดสั้นผูกคอตัวเอง แต่เคราะห์ดีที่พี่สาว   
มาเห็นและช่วยเหลือเอาไว้ได้ทัน โดยมีการตั้งข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุในการก่อเหตุว่า อาจเป็นเพราะ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากที่โรงเรียน เรื่องการทะเลาะวิวาทกับเพื่อน” (Sanook, 8 ต.ค. 62) 

 

“โรงเรียนแจงดราม่า ค่ายละลายพฤติกรรมเอาทหารมาฝึก-ให้นักเรียนนอนบนพื้นปูนร้อน
ระอุ ไม่ได้เอาทหารมาฝึกและนอนบนพื้นนั้นเป็นช่วงเช้าไม่ใช่กลางแดดที่ร้อนระอุ  จากกรณีที่เพจ   
เฟซบุ๊กกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ได้ลงภาพนักเรียนจ านวนมาก นอนตากแดด บนพื้นปูน พร้อม
ระบุข้อความโพสต์ไว้ โดยระบุว่า “กิจกรรมละลายพฤติกรรม ท าไมต้องใช้การฝึกแบบทหาร...?”    
ซึ่งหลังมีการโพสต์ก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก ทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่
เหมาะสมกับพฤติกรรมดังกล่าวที่โรงเรียนกระท า ขณะที่บางคนก็เห็นด้วยเพื่อให้เด็กปรับนิสัยให้ดีข้ึน 
และมีการแชร์กันอย่างกว้างขวาง” (Sanook, 26 ก.ย. 62)  

 
“เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 พัทลุง ประกาศิตสั่งตั้งกรรมการสอบสวน ครูหญิงคว้าไม้เรียวตี-เตะ

ลูกศิษย์ เด็กทั้งโรงเรียนบอกเป็นเสียงเดียวกัน "ครูชอบตีแบบไร้เหตุผล" จากกรณีสื่อโชเชียลมีเดียได้
รุมประณามพฤติกรรมครูผู้หญิงคนหนึ่งจากโรงเรียนอนุบาลใน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เนื่องจากผู้เป็น
แม่ได้น าภาพถ่ายและคลิปวีดีโอโพสต์แชร์ทางเฟซบุ๊ก เนื่องจากลูกชายที่ก าลังตรวจข้อสอบ และถูกครู
ตีด้วยไม้หวายที่แผ่นหลัง แตะเข้าหน้าท้อง และถีบเข้าบริเวณหน้าอก ท าให้เป็นรอยบวมซ้ า ” 
(INNnews, 20 ก.ย. 62) 

 
“พ่อแม่โร่แจ้งความ หลังลูกศิษย์เด็ก ป.3 อ้างครูหนุ่มยะลา หลอกเปิดการ์ตูนโป๊ให้ดู แล้ว

ล่วงละเมิดทางเพศ เจอเหยื่ออีกหลายคน ล่าสุดสั่งย้าย-ตั้งกรรมการสอบ (21 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า เกิดกรณีผู้ปกครองได้เข้าแจ้งความด าเนินคดีกับคุณครูหนุ่มคนหนึ่ง หลังพบว่ามีเด็กนักเรียนหญิง
ช้ัน ป.3 อ้างว่าถูกครูล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยการหลอกดูการ์ตูนอนาจารในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ก่อน
จะใช้มือสอดใส่และกระท าการอนาจาร อีกทั้งยังพบว่าเด็กตกเป็นเหยื่ออีกจ านวนหนึ่ง”  (Sanook, 
21 ส.ค. 62) 
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ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงเป็นกรณีการใช้ความรุนแรงของบุคคลทั่วไป  

“สาวอ้างถูก "ผู้อ านวยการท่า" ยกพวกกว่า 10 คน รุมท าร้ายในสนามบินกระบี่ แจ้งความ
แล้วแต่คดีไม่คืบ ร้องศูนย์ด ารงธรรมฯ ช่วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (12 ธ.ค.) นางสาวสุจิตรา พนักงาน
บริษัทฯ ขนส่ง อายุ 32 ปี ได้เดินทางไปที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเร่งรัด
คดีถูกรุมท าร้ายร่างกาย หลังถูกพนักงานบริษัทฯ แห่งหนึ่ง พร้อมพวกกว่า 10 คน ภายในท่าอากาศ
ยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ รุมท าร้ายได้รับบาดเจ็บตามล าตัวหลายแห่ง เกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า 
เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยถูกรมุท ารา้ยมาแลว้ครั้งหนึ่งและได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เหนือคลอง แต่เรื่องก็ยัง
เงียบ” (Sanook, 12 ธ.ค. 62) 

 
“ครูสาวถูกแทงเสียชีวิตคารถเก๋ง จ.สงขลา อดีตแฟนเข้ามอบตัวแล้ว เหตุหึงหวงง้อคืนดีไม่

ส าเร็จ ความคืบหน้ากรณีพบศพ น.ส.สุนทรีย์ อายุ 29 ปี เสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งซึ่งถูกจอดทิ้งไว้ริมถนน
สายเกาะแต้ว-สามกอง หมู่1 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา โดยถูกแทงพรุนทั้งร่างและใบหน้ารวม       
8 แผล เมื่อกลางดึกที่ผา่นมา เบื้องต้นเจ้าหน้าทีค่าดว่าสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวและน่าจะเปน็ฝีมือของ
อดีตแฟนหนุ่มซึ่งเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้ว” (Sanook, 29 พ.ย. 62) 

 
“มือปืนยิงบ้านเด็กหญิงวัย14ดับ สารภาพสาเหตุจากแค้นถูกพ่อเด็กเตะหลังทะเลาะเรื่อง

หมากินน้ าหวาน ระบุอะไรขวางหน้ายิงแหลก ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี 5 คนร้ายบุกยิงถล่ม
บ้านพักใน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 8 พ.ย.62 ที่ผ่านมา ท าให้ 
ด.ญ.ศศิประภา ยี่สุ่นแซม อายุ 14 ปี บาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตที่  โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช” (โพสตท์ูเดย์ออนไลน์, 11 พ.ย. 62) 

 

“โจ๋วัย 17 ปี พาพวกมาเที่ยวสถานบันเทิงเกิดมีปากเสียงกับคู่อริวัยรุ่นขาใหญ่ “แก๊งวัดเดิม” 
หลังผับปิดข่ีจักรยานยนต์กลับบ้านถูกรถเก๋งไล่ตามปาดหน้าแล้วชักปืนลูกซองยิงดับกลางย่านชุมชน
ห่างโรงพักแค่ 300 เมตร ที่เกิดเหตุเป็นย่านชุมชนใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 24 ช่ัวโมง ตรงข้ามกับ
โรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพร และห่างจาก สภ.เมืองชุมพร ประมาณ 300 เมตร บริเวณฟุตปาธหน้า
อาคารพาณิชย์พบศพทราบช่ือคือ นายราเมศวร์ นาคสังข์ อายุ 17 ปี สภาพศพนอนหงายหน้า       
นุ่งกางเกงยีน ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีเขียว มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซอง 1 นัด กระสุนเข้าที่ต้น
ขา 5 รู กลางหน้าอก 8 รู” (Sanook, 7 ม.ค. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกบัพระสงฆ์หรือศาสนาเป็นกรณีความขัดแย้งด้านความเช่ือทาง

ศาสนา การใช้ความรุนแรงของพระสงฆ์ และการใช้สารเสพติดของพระสงฆ์ ซึ่งท าใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อ
ศาสนา  
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“เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (25ต.ค.) “น้องเดียว” หรือ นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง นาย
หนังตะลุงช่ือดังของภาคใต้ ได้เดินทางไปยัง วัดมหัตตมังคลาราม หรือวัดหาดใหญ่ใน ที่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา เพื่อพบกับพระช้ันผู้ใหญ่ใน จ.สงขลา ที่ได้รับการตั้งให้มาดูแลเรื่องนี้ประกอบด้วย  พระครู   
สุวัฒนาภรณ์ หรือ อาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เจ้าคณะ
ต าบลหาดใหญ่เขต 1 และพระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เจ้าคณะอ าเภอสะเดา และท าพิธีขอขมา     
ลาโทษ ที่ได้กล่าวล่วงเกินพระสงฆ์” (INNnews, 25 ต.ค. 62) 

 
“วงจรปิดจับนาที พระคลั่งคว้ามีดไล่ฟันพระด้วยกันกระเจงิกลางศาลาการเปรยีญ ก่อนว่ิงหนี

ไปโดนรถชนเจ็บซ้ า ต ารวจจับสึก ตั้งข้อหาพยายามฆ่า พบประวัติอาชญากรรมติดตัว ภาพจากกล้อง
วงจรปิดบนศาลาการเปรียญ วัดพังยอม หมู่ที่ 9 ต าบลสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่อุบาสกและอุบาสิการ่วมท าบุญในวันธรรม
สวนะ ปรากฏว่า พระจรัญ ได้เดินถือมีดพร้าปรี่ตรงเข้ามาใช้มีดพร้าไปฟันใส่ พระสมบูรณ์ อายุ 39 ปี 
ที่ก าลังเตรียมรับภัตตาหารเพล แต่เคราะห์ดีที่ พระสมบูรณ์ เบี่ยงตัวหลบทัน และใช้ปิ่นโตรับคมมีด
เอาไว้” (Sanook, 5 มิ.ย. 62) 

 
“ต ารวจบุกวัดดังเมืองทุ่งสงเชิญพระตรวจปัสสาวะพบฉ่ีม่วงครึ่งวัด ส่งตรวจผลแยกสารเสพ

ติด-พระสังฆาธิการคนดังว่ิงเต้นขอไม่ให้เป็นคดี 16 ก.พ. 2562 เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดกับพระสงฆ์ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านรายนี้ถูกเปิดเผยข้ึนหลังจากที่ พ.ต.ท. 
ธีรพล ห่อหุ้ม สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช น าก าลังเข้าไปยัง วัดราช
ประดิษฐ์ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าพระสงฆ์ในวัดนี้มีพฤติกรรมมั่วสุมยา
เสพติด  โดยเจ้าหน้าที่เข้าพบกับพระครูวิมลนวพินิจ เจ้าอาวาส วัดราชประดิษฐ์และเป็นเจ้าคณะ
ต าบลนาหลวงเสน เพื่อแจ้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และนิมนต์พระลูกวัดจ านวน 15 รูป มาท าการ
ตรวจปัสสาวะที่ สภ.ทุ่งสง ด้วยชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจา้
อาวาส หลังจากผลเบื้องต้นแสดงผ่านชุดตรวจพบว่ามีพระสงฆ์ถึง 8 รูปมีผลปัสสาวะเป็นบวก       
ชุดตรวจสอบแสดงเป็นสีม่วง อีก 7 รูปไม่ปรากฏ” (Sanook, 17 ก.พ. 62) 

 
ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นกรณีการทะเลาะกันจากการขับรถ รวมทั้งกรณี

การแข่งรถบนทางสาธารณะของเด็กวัยรุ่น 
 

“จากกรณีเฟซบุ๊กตังตัง ไกรปราบ  โพสตค์ลิปวิดีโอเป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์
ตามประกบผู้หญิงที่ ข่ีจักรยานยนต์อีกคัน โดยมีเด็กนั่งมาด้วย ก่อนที่ชายในคลิปจะลงจากรถ       
แล้วกระโดดถีบผู้หญิงจนรถล้ม ก่อนที่ทั้งคู่จะลงมาวางมวยกันริมถนน บางช่วงของคลิปยังเห็นว่าชาย
ในคลิปพยายามจะใช้เก้าอี้ฟาดผู้หญิงด้วย” (Sanook, 9 ต.ค. 62) 
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“ต ารวจหาดใหญ่ จับแก๊งรถซิ่ง เด็กแว้น รวมตัวกันแข่งรถช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ยึดรถ
ดัดแปลงสภาพได้ 22 คัน จับกุมได้ 22 คน พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร ผกก.สภ.หาดใหญ่ พ.ต.ท.รณน 
สุระวิทย์ รอง ผกก.ป  พ.ต.ต.เฉลิมพล รุ่งรัตน์ สวป.เวร/หัวหน้าชุดปราบปรามรถซิ่ง ร.ต.อ.วิจิตร   
พักไชย รองหัวหน้าชุดฯ ระดมก าลังต ารวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามรถซิ่งสภ.หาดใหญ่กว่า30 นาย 
เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแกงค์รถซิ่งและกลุ่มเด็กแว้นในเมืองหาดใหญ่อีกครั้งตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่าน
มา หลังจากที่เริ่มกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งแข่งขันประลองความเร็ว    
และรวมกลุ่มกันเป็นขบวนรถซิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน” (Sanook, 14 ก.ย. 62) 

 
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรณีที่ประชาชนไม่พอใจการท างานของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กรณีของต ารวจทางหลวง  
 

“ต ารวจทางหลวงรัตภูมิ จากคลิปฉาวปะทะคารมเดือดกับรถกระบะแชร์ว่อนโชเชียล ล่าสุดมี
ค าสั่งโยกย้าย พร้อมสั่งสอบข้อเท็จจริงใน 7 วัน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผย
ถึง กรณีที่ก าลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซลเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจทางหลวง
รัตภูมิ ที่ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยได้มีการเรียกรถยนต์กระบะ บรรทุกของคันหนึ่ง มีการยึดกุญเเจรถ 
ปะทะคารมกันเดือดระหว่างคนขับกับเจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงรายหนึ่ง ก่อนเรื่องราวจะบานปลาย 
มีเสียงดังสนั่นมาจากรถกระบะและเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับบาดเจ็บว่ิงมาอย่างสะบักสะบอม ท าให้
ประชาชนเกิดข้อสงสัยในเรื่องที่เกิดข้ึน มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้น” (Sanook, 3 ธ.ค. 62)  

 
3) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ   

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้ง ด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดข้ึน จ านวน 30 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.15 กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกจิในพื้นที่ภาคใต้ 
ล ำดับท่ี แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 10 พ.ย. 62 เปิดใจ "ก านันไข่" ยิงทวงหนี้โหด 3 ศพ แค้นหลอกกันได้       
ทั้งที่ไว้ใจเหมือนลูกหลาน 

2 ThaiQuote 29 ต.ค. 62 รวบแล้ว! มือป่วน “ชิมช้อปใช้” เป็นวัยรุ่นอายุแค่ 19 ปี       
แต่เก่งด้านไอที 

3 INNnews 28 ต.ค. 62 ยายวัย 78 แทบช็อค ถูกทวงหนี้ โหด ปาระเบิดใส่บ้าน        
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ล ำดับท่ี แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 
เผยเคยถูกยิงถล่มบ้านพรุนมาแล้ว 

4 Sanook 16 ต.ค. 62  ยิงอาวุธสงครามสังหารโหด ผู้ ช่วย ส.ส.ภูมิใจไทย พัทลุง 
เสียชีวิตคารถ 

5 Sanook 15 ต.ค. 62  เจ้าของร้านเสริมสวย ถูกทวงหนี้โหด แค่ 150 บาท ถูกระชาก
ผม ตบตี กระทืบซ้ า 

6 Sanook 13 ต.ค. 62 หลานชายคลั่ง! บุกยิงลุงแท้ๆ พร้อมลูกสาว ดับคาบ้าน 2 ศพ 
แค้นถูกฟ้องหนี้ 3 แสน 

7 Sanook 3 ต.ค. 62 ผัวไนจีเรีย-เมียไทย ตั้งแก๊งหลอกรักออนไลน์ ใช้แบรนด์เนมล่อ
สาวไทยสูญหลายแสน 

8 ประชาชาติ
ธุรกิจ 

5 ก.ย. 62 ม.หาดใหญ่ช้ีดัชนีเช่ือมั่นใต้ด่ิงจี้รัฐอัดงบฯพัฒนา 

9 Sanook 3 ก.ย. 62 2 สัปดาห์ยังไร้แวว สาวหล่อหายตัวปริศนา หลังไปตามทวงหนี้
กับญาติ 

10 Sanook 24 ส.ค. 62  แก๊งโจรถืออาวุธสงคราม บุกปล้นร้านทองสงขลา ขับรถตู้หนี
พร้อมทองค ามูลค่า 60 ล้าน 

11 Sanook 15 ส.ค. 62 เสี่ยเจ้าของอู่ซ่อมรถช่ือดังใช้ปืน .357 จ่อขมับยิงตัวเองเสียชีวิต
คาที่ 

12 Sanook 22 ก.ค. 62  เงินยังคามือ! ต ารวจบุกจับแก๊งทวงหนี้ ไล่เก็บดอกเบี้ยโหด 
300% 

13 INNnews 20 ก.ค. 62 จับแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหด ขูดรีดดอกเบี้ย 304% ลูกหนี้ทุกข์
หนักต้องให้ลูกหยุดไปโรงเรียน 

14 Sanook 5 ก.ค. 62 ตอกย้ า "วิญญาณไก่" มาแทบทุกมื้อ แฉบันทึกคุณภาพอาหาร
กลางวัน ทั้งที่งบ 7 ล้าน 

15 Sanook 4 ก.ค. 62 แก๊งชายฉกรรจ์อุ้มเรียกค่าไถ่ โผล่แจ้งจับ "ญาติตัวประกัน"    
อ้างโดนปล้นปืน 

16 Sanook 5 มิ.ย. 62 ชาวบ้านสตูลผวา!เจอมือมืดปาระเบิดใส่บ้านพังคาดเหตุเพราะ
ขัดแย้งทวงหนี้ 

17 ข่าวไทยพีบี
เอส 

5 มิ.ย. 62 ท่องเที่ยวภูเก็ตซบเซา ผู้ประกอบการโอดภาษีสูง 

18 Sanook 14 พ.ค. 62 ต ารวจยิงตัวตายกลางโรงพัก เครียดเพิ่งจัดงานแต่งลูกชาย      
3 วันก่อน ติดหนี้นับแสน 
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ล ำดับท่ี แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 
19 INNnews 12 พ.ค. 62  ตั้งกรรมการสอบคดี "นายดาบ" อุ้มเรียกค่าไถ่ต ารวจกันเอง   

จ่อส่งเรื่องไปถึง ป.ป.ช. 
20 Sanook 5 เม.ย. 62 ดราม่าหึ่ง แชร์ว่อน "ครูโรงเรียนอนุบาล" ยักยอกเงินออมเด็กยดั

เข้ากระเป๋า 
21 INNnews 16 มี.ค. 62 อ้างขาดทุนนับล้าน เสี่ยนากุ้ง หันมาค้ายาบ้าหาเงินใช้หนี้ 
22 Sanook 16 มี.ค. 62 หลวงพ่อแจ้งจับ ชายอ้างตัวเป็นต ารวจ หลอกยืมเงิน 3 หมื่น 
23 Sanook 7 มี.ค. 62 เจอตัวแล้ว สาวโพสต์ภาพส าลีอุดจมูก "แกล้งตายหนีหนี้" 

ต ารวจจ่อฟันเจ้าหนี้ดอกโหด 
24 INNnews 16 ก.พ. 62 รวบนายจ้างแสบ! ไม่จ่ายค่าแรงพนักงาน พบหมายจับอีกหลาย

คด ี
25 Sanook 30 ม.ค. 62 กลางป่า! รวบแรงงานเมียนมา 37 ราย นายหน้าเตรียมส่ง

ท างานมาเลเซีย 
26 Sanook 28 ม.ค. 62  นาทีล่าระทึก ต ารวจไล่กวดพ่อค้ายา คนร้ายตกใจเสียหลักพุ่ง

ชนก าแพงเอง 
27 Sanook 23 ม.ค. 62 กระบะขนแรงงานเถ่ือนเสียหลักชนต้นไม้ คนงานเมียนมาดับคา

ที่ 4 ราย สาหัสอีก 19 
28 Sanook 22 ม.ค. 62 สลด! หนุ่มใหญ่หนีหนี้โดดจากหอพักช้ัน 2 ซ่อนตัวในหนองน้ า

เน่า สุดท้ายจมดับ 
29 Sanook 20 ม.ค. 62 รวบทันควัน 3 โจ๋แสบแก๊งลัก จยย.ขโมยซึ่งหน้าในหอพักตรง

ข้ามจุดรับแจ้งเหตุ 
30 Sanook 5 ม.ค. 62 ล็อตใหญ่! ต ารวจ-ทหารสตูลตรวจยึด "หอม-กระเทียม" หนีภาษี

กว่า 5,000 กิโลกรัม 
 

กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วยประเด็นความขัดแย้งหลายอยา่ง 
เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สิน การต้มตุ๋นหลอกลวงการท่องเที่ยว การรีดทรัพย์และการลักทรัพย์          
การลักลอบขนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

 
ส าหรับความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สินเป็นกรณีเกี่ยวกับการทวงหนี้ มีตัวอย่างดังนี้  

 

“เปิดใจ "ก านันไข่" ยิงทวงหนี้โหด 3 ศพ แค้นหลอกกันได้ ทั้งที่ไว้ใจเหมือนลูกหลาน   จาก
กรณีที่ นายสุนันท์ หรือ ก านันไข่ วัย 65 ปี ที่ใช้อาวุธปืน ขนาด 9 มม. ยิงกระหน่ าแบบไม่ยั้งจนมี
ผู้เสียชีวิตคาที่ จ านวน 3 ศพ ประกอบด้วย นางจินดา อายุ 61 ปี , นางพรทิพย์ อ ายุ 38 ปี ลูกสาว
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นางจินดา และ ด.ญ.นัยปพร อายุ 13 ปี ลูกสาวของนางพรทิพย์ และมีผู้รอดตายอย่างหวุดหวิด 2 คน 
คือ นางสาวนนทกานต์ อายุ 15 ปี และ ด.ช.นวนนท์ อายุ 12 ปี ลูกสาวและลูกชายของนางพรทิพย์ 
ภายในบ้านที่ ม.7 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร หลังก่อเหตุ นายสุนันท์ หรือ ก านันไข่ ได้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ มายัง สภ.เมืองชุมพร เพื่อมอบตัวพร้อมน าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับต ารวจ” 
(Sanook, 10 พ.ย. 62) 

“วันน้ี(15 ต.ค. 62) น.ส.ดวงฤดี ไอยะรา อายุ 42 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย เข้าแจ้งความกับ 
ร.ต.อ.ดุสิต ผ่องพันธ์ุ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพังงา ว่า ถูกท าร้ายร่างกายขณะที่อยู่ภายในร้าน
เสริมสวยของตนเอง ใน ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่  
14 ต.ค.62 ผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิง 2 คน บุกเข้ามาท าร้ายร่างกาย สาเหตุเนื่องจาก ตนเองได้กู้ยืมเงิน 
จ านวน 3,000 บาท โดยตกลงกันว่าจะให้คืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย จ่ายวันละ 150 บาทต่อวัน    
เป็นเวลา 24 วัน รวมเป็นเงินจ านวน 3,600 บาท น.ส.ดวงฤดีบอกว่า ตนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย
มาแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา 10 กว่าวัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 ตนเองไม่ได้จ่ายเงินจ านวน    
150 บาทตามที่ตกลงไว้ ฝ่ายผู้ให้กู้ก็โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ ลักษณะแสดงความไม่พอใจ 
จากนั้นก็บุกเข้ามาในร้านเสริมสวย หลังจากที่ตนปิดร้านแล้ว แต่ยังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ภายใน
ร้าน    เมื่อมาถึงก็ทวงถามเงินต้นและดอกเบี้ย ตนเองก าลังก าลังจะกดโอนเงินให้ทางแอปพลิเคช่ัน  
มือถือ แต่ก่อนจะโอนส าเร็จ กลับถูกอีกฝ่ายรุมท าร้าย  กระชากผมตบตี และใช้เท้ากระทืบ          
ตามร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บ” (Sanook, 15 ต.ค. 62)  

 

“เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (28 ต.ค. 62) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เจ้าหน้าที่ชุด 
EOD เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพัทลุง เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังคนร้ายใช้ระเบิดสังหาร     
ชนิด M19 ขว้างใส่บ้าน ของ นางพิน มุขสง อายุ 78 ปี ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบช้ินส่วนกระเดื่อง 
สะเก็ดระเบิด กระจัดกระจาย ด้านหน้าของตัวบ้านมีรอยพรุนจากสะเก็ดระเบิด เจ้าหน้าที่จึงเก็บ
ช้ินส่วนไว้ตรวจสอบ และพบว่าระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดมือชนิดสังหารที่ใช้ใน งานราชการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และ อส. แต่ปัจจุบันได้มีการเลกิผลติไปแล้ว และส่วนที่เหลือได้มีการเก็บไว้ใน
คลังอาวุธของแต่ละหน่วย” (INNnews, 28 ต.ค. 62) 

 

“นักธุรกิจเจ้าของอู่ซ่อมรถช่ือดังใช้อาวุธปืน .357 จ่อขมับยิงตัวเองเสียชีวิตคาที่ ต ารวจคาด
เครียดจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจขาดทุนและปัญหาสุขภาพ เหตุยิงตัวตายเสียชีวิต 1 ศพ ที่อู่ซ่อม
รถยนต์แห่งหนึ่ง หมู่ที่ 7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ช่ือดังของอ าเภอ   
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ริมถนนสายควนขนุน-ทะเลน้อย” (Sanook, 15 ส.ค. 62) 
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การต้มตุ๋นหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยส์ินเป็นกรณีแก๊งหลอกรักออนไลน์ การค้างค่าจ้าง
แรงงาน การหลอกยืมเงิน เป็นต้น  

 

“เจ้าหน้าที่ ตม.กระบี่ ร่วมกับชุดสืบสวน ภ.จว.กระบี่ เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในต าบล
กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ เพื่อติดตามจับกุมตัวแก๊ง Romance Scams หรือ แก๊งหลอกรักออนไลน์ 
หลังจากสืบทราบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวมีชาวไนจี เรียและภรรยาที่ เป็นคนไทยพักอาศัยอยู่            
โดยจับกุม นายเดลิชิ คิงส์เลย์ โอบี อายุ 23 ปี สัญชาติไนจีเรีย และ น.ส.น้ าเพชร อายุ 20 ปี ซึ่งเป็น
ภรรยา ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา น.ส.น้ าเพชรว่า ให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือเพื่อให้คน
ต่างด้าวพ้นการจับกุม และแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดย
ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมด้วยของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์จ านวนมาก” (Sanook, 
3 ต.ค. 62) 

 

“พระสงฆ์อายุ 54 ปี เข้าแจ้งความถูกชายอ้างเป็นต ารวจสงขลา หลอกยืมเงิน 3 หมื่นบาท 
อ้างน าไปไถ่ถอนเครื่องใช้ไฟฟ้าทางคดี ที่สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีพระสมพร อายุ 54 ปี พระลูกวัด
บางปอ ใน จ.นราธิวาส ที่บวชมา 28 พรรษา และปัจจุบันมาจ าวัดอยู่ที่ส านักสงฆ์ทรายทอง ในพื้นที่
หมู่5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.จิระศักดิ์ วงศ์สุริยะ รองสารวัตร
สอบสวน สภ.หาดใหญ่ หลังจากถูกชายแต่งกายเป็นต ารวจช้ันสัญญาบัตรเต็มยศ อ้างว่าเป็นต ารวจอยู่
ที่ สภ.เมืองสงขลา ได้เข้าไปหลอกยืมเงินจ านวน 3 หมื่นบาท เพื่อน าไปไถ่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยึดได้    
และจะโอนคืนให้ในวันน้ี แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถติดต่อได้” (Sanook, 16 มี.ค. 62) 

 

“กองปราบ ตามรวบนายจ้างโกงค่าแรง พนักงาน พบ มีหมายจับติดตัวถึง 4 หมาย        
นายกิจติพงศ์ อายุ 42 ปี ชาว จ.นนทบุรี  ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลกระบี่ รวม 4 หมาย กระท า
ความผิดฐาน “ไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง ฝ่าฝืนไม่มาพบพนักงานตรวจแรงงาน และฐานไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ถูกต ารวจกองปราบปราม จับกุมตัวได้ริมถนนภายในหมู่บ้าน
สี่ไชยทอง ม.6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากกรณีเมื่อช่วงปี 2552-2559   ผู้ต้องหาซึ่งเป็น
เจ้าของบริษัท เค-คอลซัลเทน์ จ ากัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารสถานที่ ซึ่งได้ไปด าเนินกิจการ
ก่อสร้างในพื้นที่ จ.กระบี่ ระหว่างประกอบกิจการ ผู้ต้องหารายนี้ ไม่จ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับลูกจ้าง
ของบริษัท ฝ่ายลูกจ้างได้ไปร้องเรียนต่อ ส านักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ต่อมาเจ้าพนักงานตรวจ
แรงงานได้หมายเรียกให้ ผู้ต้องหาเข้าพบ แต่ผู้ต้องหาก็เพิกเฉยค าสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงานไม่ไป
พบแต่อย่างใด และได้หลบหนีไป ผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ให้ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าว และศาล 
จ.กระบี่ได้ออกหมายจับ ผู้ต้องหาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 4 หมาย” (INNnews, 16 ก.พ. 62) 
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ความขัดแย้งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นกรณีผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ าท าให้เกิด      
ความเดือดร้อนกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ 

 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตโอดนักท่องเที่ยวลดลง ตลาดจีนหายไป แต่อินเดียมาแทน 

เตรียมเดินสายหากลุม่ใหมจ่ากเพื่อนบา้นอาเซยีน ระบุมีผู้เลกิกิจการไปแล้วเพียบ แถมยังถูกเรียกภาษี
ซ้ าซ้อน วันน้ี (5 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตอง   
จ.ภูเก็ต พบว่า ในระยะนี้ค่อนข้างเงียบเหงา นักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา อันเนื่องมาจากเป็นช่วงโลว์
ซีซั่น และปัญหาเศรษฐกิจโลก ท าให้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายหาดป่าตอง ซึ่งจะเห็นว่าเจ็ทสกีจอดรอ
นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ไม่ต่างจากภายในซอยบางลา ซึ่งเป็นย่านสถานบันเทิงถนนคนเดินในยาม
เย็น ค่อนข้างเงียบเหงา และเพื่อเป็นการเรียกนักท่องเที่ยวก็มีการจัดท าโปรโมช่ันลดแลกแจกแถม
เครื่องดื่ม แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ส่วนช่วงกลางคืนที่เห็นผู้คนเต็มถนนส่วนหนึ่งก็จะเป็น
พนักงานของร้านค้าหรือบาร์เบียร์ต่างๆที่ออกมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ นายปรีชาวุฒิ  
กี่สิ้น ผู้บริหารบริษัทในเครือฟิโซนากรุ๊ป ซึ่งมีทั้งโรงแรมที่พัก สถานบันเทิง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว ในพื้นที่ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของป่าตองว่า 
เนื่องจากในระยะนี้เป็นช่วงโลว์ซีซั่น ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้อยลง     
และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าปีนี้จ านวนนักท่องเที่ยวจะลดลงค่อนข้างมาก 
ประมาณร้อยละ 25–30 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ป่าตอง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ
สถานบันเทิงต่างๆ พบว่า ค่อนข้างเงียบเหงาและจากการติดตามสถานการณ์ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา 
ธุรกิจเหล่าน้ีจะมกีารเปลีย่นมือเจา้ของสถานประกอบการปลีะประมาณร้อยละ 30–40 เพราะแบกรับ
ค่าใช้จ่ายไม่ไหว ที่ชัดเจนคือผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอีเมื่อแบกรับภาระไม่ไหวก็จ าเป็นที่จะต้อง
หยุดกิจการ “ขณะนี้มีผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ มีผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 30–50 ขอลดค่าเช่า
และร้อยละ 30 ขอยกเลิกการเช่า ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการชะลอการต่อสัญญา สาเหตุหลักมาจาก
ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง เมื่อมีการจัด
กิจกรรมก็จะมากันครั้งหนึ่งและหายไป ท าให้มีความไม่มั่นคงเรื่องรายได้ ขณะเดียวกันก็ไม่มีนโยบาย
ในการสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจในช่วงระยะกลางและระยะยาว”  โอดถูกเก็บภาษีซ้ าซ้อน” 
(ข่าวไทยพีบีเอส, 5 มิ.ย. 62)  

 
ความขัดแย้งที่เป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย ์ประกอบด้วย เช่น การปล้นร้านทอง การเรียก

ค่าไถ่ การยักยอกเงิน เป็นต้น 
 

“(24 ส.ค.62) เกิดเหตุคนร้ายบุกปล้นร้านทอง “ห้างทองสุธาดา” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 178-180 
กลางตลาดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา จากการสอบสวน ทราบว่าคนร้ายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่สวมชุด
สีเขียวเข้มและสวมเสื้อเกราะจ านวน 5 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 2 คน ใช้รถตู้สีขาว ป้ายเหลือง
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ทะเบียน 10-1082 สีขาว ปัตตานี มีแถบสีฟ้า-เหลือง ซึ่งลักษณะคล้ายกับรถโดยสารประจ าทาง   
และถืออาวุธปืนสงคราม โดยคนร้ายบุกเข้าไปในร้าน ใช้อาวุธปืนยาว ซึ่งน่าจะเป็นอาวุธสงคราม ข่มขู่
พนักงาน ไม่ให้ขัดขวาง และช่วยกันกวาดทองรูปพรรณภายในร้านไปเกือบหมดทั้งร้าน และยังถอด
สายกล้องวงจรปิดออกขณะเข้าไปปล้นอีกด้วย โดยคนร้ายใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนที่จะพากัน
ว่ิงข้ึนรถขับหลบหนี ได้ทองค าไปน้ าหนักรวม 2,700 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 60 ล้าน
บาท”  (Sanook, 24 ส.ค. 62) 

 

“สภ.หาดใหญ่ เร่งรวมพยานคดีต ารวจชุดสืบสวนต ารวจภูธรภาค 9 ถูกกล่าวหาว่าอุ้มต ารวจ 
สภ.กระพ้อ ไปเรียกค่าไถ่ ขณะเดียวกันสั่งตั้งกรรมการสอบสวนประเด็นนี้แล้ว ความคืบหน้ากรณี    
ส.ต.ท.สัญลักษณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระพ้อ จ.ปัตตานี พร้อมเพื่อนอีก 5 คน ซึ่งไม่ได้เป็นต ารวจถูกกลุ่ม
ชายฉกรรจ์ อ้างตัวเป็นชุดสืบสวนต ารวจภูธรภาค 9 อุ้มข้ึนรถเรียกค่าไถ่ 5 แสนบาท ที่เซฟเฮ้าส์แห่ง
หนึ่งใน อ.หาดใหญ่ เมื่อช่วงค่ าของวันที่ 26 มีนาคม ต่อเนื่องถึงช่วงเที่ยงของวันที่ 27 มีนาคม 2562 
ที่ผ่านมา แต่มีการต่อรองกันจนเหลือ 120,000 บาท และต้องจ าน ารถเก๋งส่วนตัว 1 คัน ก่อนถูก
ปล่อยตัวออกมา และหลังเกิดทาง ส.ต.ท.สัญลักษณ์ ได้เข้าร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชา และได้เข้าแจ้ง
ความที่ สภ.หาดใหญ่” (INNnews, 12 พ.ค. 62)  

 

“ลือหึ่งไปทั้งพังงา ผู้ปกครองเด็กโพสต์แฉพฤติกรรมครูโรงเรียนอนุบาลช่ือดัง ยักยอกเงิน
ออมทรัพย์ระหว่างหลักสูตรของเด็ก แต่เรียนจบระดับช้ันกลับไม่ได้เงินคืนตามจ านวนที่ตกลงไว้นับ
แสนบาท” (Sanook, 5 เม.ย. 62) 

 
การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเป็นกรณีความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่รัฐและคนต่างด้าวและผู้ที่

ลักลอบน าคนต่างด้าวเข้ามา ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ โดยบางส่วนถูกน าเข้ามา
ท างานผิดกฎหมายในไทยและบางส่วนเข้าไปยังประเทศมาเลเซียโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้น าพา 

 

“สนธิก าลังจับต่างด้าวชาวเมียนมา 37 คน จ่ายค่าหัวคนละ 25,000 บาท ให้แก๊งค้าแรงงาน
มนุษย์พามาจากเกาะสอง ทั้งนั่งเรือหางยาว เดินลัดเลาะป่าอย่างทรหดนาน 5 วัน 5 คืน จนถึงแคมป์
ที่พักริมถนนเพชรเกษม รอข้ึนรถยนต์ส่งไปชายแดนใต้” (Sanook, 30 ม.ค. 62) 

 

“กระบะขนแรงงานเถ่ือนเสียหลักชนต้นไม้ คนงานเมียนมาดับคาที่ 4 ราย สาหัสอีก 19 ราย 
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมคนขับซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยแค่เนื้อตัวผิวถลอกอยู่ในอาการมึนงงสะลึมสะลือ
ไว้ได้ในที่เกิดเหตุทราบช่ือ นายปรเมศร์ อายุ 29 ปี สอบสวนทราบว่ามีนายหน้าเป็นชาวเมียนมา
ว่าจ้างให้ขนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจ านวน 23 คน มาจากช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยเมียนมา
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บริเวณบ้านมะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ได้ค่าจ้างคนละ 1,000 บาท โดยขับหลบเลี่ยงด่านตรวจทหาร
และต ารวจตามถนนในหมู่บ้านผ่านเข้ามาทาง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อไปส่งที่  อ.ท่าฉาง                
จ.สุราษฏร์ธานี ขณะขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสยีหลักลงไปชนต้นไม้ในร่องกลาง
ถนนจนหักโค่น ท าให้มีต่างด้าวบาดเจ็บ 19 คน และเสียชีวิต 4 ศพ ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” (Sanook, 23 ม.ค. 62) 

 
4) กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้ง ด้านการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน จ านวน 18 เรื่อง 

 
ตำรำงท่ี 3.16 กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ภาคใต้ 
ล ำดับท่ี แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 Sanook 26 ธ.ค. 62 กลุ่มอนุรักษ์โพสต์เดือด เรือสปีดโบ๊ทติดแนวปะการัง ถามจะปิด
อ่าวไปท าไม ถ้าไม่อนุรักษ์ 

2 Sanook 15 ต.ค. 62 สั่งทันควัน! รื้อคอนกรีตรุกคลอง "คีรีวง" อ้างแค่ป้องกันช่วงน้ าป่า
หลาก 

3 Sanook 26 ก.ย. 62 นักอนุรักษ์ฯ สะเทือนใจ "นกชนหิน" โดนพรานใต้ล่าตายรวด    
4 ตัว 

4 Sanook 18 ก.ย. 62 สลดอีกครั้ง ซากพะยูนตัวที่ 11 ลอยทะเล สภาพถูกช าแหละ-
เลาะกระดูกท าของขลัง 

5 Sanook 13 ก.ย. 62 ชาวบ้านดักชูป้ายให้ "ลุงตู่" เห็น ร้องทุกข์โครงการคลองผันน้ า
หมื่นล้าน 

6 INNnews 15 ส.ค. 62 "ดีเจภูมิ" นัดคุยต ารวจสัปดาห์หน้า ดราม่าลอบจับปลาอุทยานฯ 
7 Sanook 4 ส.ค. 62 วอนหยุดดราม่า ขยะเกลื่อนหาด "เกาะห้อง" เจ้าหน้าที่แจงดูแล

ทุกวัน 
8 ไทยรัฐฉบบั

พิมพ ์
27 ก.ค. 62 มีโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ เขาพนม จ.กระบี่ แอบปล่อยน้ าเสียลง

คลอง 
9 Sanook 5 ก.ค. 62 อุทยานฯ โร่แจ้งความ "รายการช่ือดังเกาหลี" งมจับหอยมือเสือ

มาเปิบ 
10 Sanook 5 มิ.ย. 62 นายอ าเภอทุ่งหว้าสั่งลุยจับมอดไม้! พบต้นไม้ถูกตัดโค่นเสียหาย 

ถูกน ามาแปรรูปจ านวนมาก 
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ล ำดับท่ี แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 
11 INNnews 22 พ.ค. 62  อุทยานตะรุเตาแจ้งจับ "นักท่องเที่ยวจีน" จับหอยเม่นจากทะเล

มาทุบตี 
12 ไทยโพสต ์ 31 มี.ค. 62 กระบี่เร่งฟื้นฟู "คลองจาก" อ่าวนาง หลังผู้ประกอบการลอบ

ปล่อยน้ าเสียนานนับ 10ป ี
13 Sanook 20 มี.ค. 62 อันตรายทุกตารางนิ้ว "เกาะรังนก" อีโอดีเจอระเบิดพร้อมท างาน 

3 ลูก เช่ือท าเป็นกับดัก 
14 Sanook 24 ก.พ. 62 ชาวบ้านส่ายหัว "หาดกมลา" น้ าด าเหม็นหึง สาหร่ายบูมเกลื่อน 

ฝรั่งเริ่มตีจาก 
15 Sanook 12 ก.พ. 62 เจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกยึด "ไม้แปรรูป" กว่า 300 แผ่น หลังมีผู้หวังดี

แจ้ง 
16 Sanook 29 ม.ค. 62 ชาวบ้านโวย! ฟาร์มไก่ปล่อยน้ าเสียซ้ าซากทุกปี กลิ่นเหม็นเน่า-

ปลาตายเกลื่อน 
17 Sanook 22 ม.ค. 62 ตะลึง! กลุ่มนายทุนลอบโค่นไม้ใหญ่กว่า 100 ไร่ป่าต้นน้ า        

อ.กะปง เย้ยเจ้าหน้าที่รัฐ 
18 Sanook 16 ม.ค. 62 ชาวบ้านตะโกนสุดเสียง! โบกธงไล่ ฮ.เจ้าหน้าที่ ขณะบินส ารวจ

พื้นที่สร้าง "เข่ือนวังหีบ" 
 

กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้มีประเด็น       
ความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดข้ึนในทะเล การบุกรุกป่า และมลพิษทางน้ า  

ส าหรับความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดข้ึนในทะเลค่อนข้างเกิดข้ึนเป็นประจ าในพื้นที่ภาคใต้
เนื่องจากภาคใต้มีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเล โดยมีกรณีตัวอย่าง เช่น  

 

“วันที่ 25 ธ.ค. 62 ในเฟซบุ๊ก “จิตอาสา Go Eco Phuket” ซึ่งเป็นกลุ่มเชิงอนุรักษ์          
ได้โพสต์ภาพเรือสปีดโบ๊ท ติดกลางดงปะการังอ้างว่าเกิดข้ึนที่อ่าวมาหยา พร้อมข้อความระบุว่า 

“ปะการัง..หายหมด ไหนว่าปิดอ่าว!? จะอนุรักษ์อย่างไร หากคนที่ท างาน หรือผู้มีส่วนร่วมยัง
ขาดจิตส านึก รู้ทั้งรู้ว่าน้ าแห้งจนปะการังโผล่ เรือก็สามเครื่องยังบ้า!? พาเรือเข้าไปติดแห้ง!? ทั้งเด็ก
เรือ กัปตันลงไปเข็น ที่เจ็บใจคือแจ้ง จนท.อช. ที่ลอยล าอยู่หน้าถ้ าไวกิ้งก็ไม่เห็นจะแอ็คช่ันอะไร   
ขนาดบอกว่าไปถ่ายรูปแล้วปรับกัปตันเลย ก็เฉย!!” 

เหตุเกิด วันที่ 21 ธค เวลาประมาณ 10.30 น. พร้อมกับให้หามาตรการป้องกันด้วย      
เพราะปิดอ่าวมาหยาเพื่ออนุรักษ์ แต่ปล่อยให้เรือท าแบบนี้ ปะการังพังเป็นแถบเลยครับ กลุ่มไกด์คุย
กัน แต่ไม่กล้าโพสต์เพราะกลัวจะเดือดร้อน Go Eco Phuket จึงขอเรียกร้องให้ #ท่านอธิบดีกรม
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อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เร่งตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวด้วยครับท่าน” (Sanook, 26 
ธ.ค. 62) 

 
“เมื่อช่วงเย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เร่งน าซากพะยูนตัวใหญ่        

ไม่ทราบเพศ  ไม่ทราบสาเหตุการตาย ขนาดโตเต็มวัย คาดว่าตายมาแล้วประมาณ 5-7 วัน กลับมาข้ึน
ฝั่งที่ท่าเรือหาดยาว ต.เกาะลิบง  โดยเช่ือว่าเป็นพะยูนตัวที่ 11 ที่ถูกพบลอยตายอยู่ในทะเลตรัง 
บริเวณระหว่างเกาะยา จ.ตรัง-เกาะไหง จ.กระบี่ ห่างกันประมาณ 3 ไมล์ทะเล โดยผู้พบใช้เชือกมัด
ซากผูกติดไว้ถังแกลลอนน้ ามัน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา และแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ให้ออกไปเก็บซาก แต่การค้นหาไม่พบเนื่องจากฝนตก
หนักและคลื่นลมในทะเลแรง จนกระทั่งมีชาวบ้านไปพบซากถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้นอยู่บริเวณ
ชายหาดบ้านหลังเขา หมู่ 5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ในช่วงเย็นของวันน้ี” (Sanook, 18 ก.ย. 62)  

 

“ดีเจภูมิ ประสานงานติดต่อกับต ารวจชุมพร ยืนยันเข้าพบในสัปดาห์หน้า หลังถูกแจ้ง        
5 ข้อหา ปมจับปลาในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นายภูมิใจ ตั้งสง่า หรือ ดีเจภูมิ เปิดใจผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์กรณีเข้าไปตกปลาล่าสัตว์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร แล้วถ่ายคลิปเผยแพร่
ในโซเชียลมีเดีย ก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า 
(พญาเสือ) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้เข้าตรวจสอบ พร้อมเข้าแจ้งความ
ด าเนินคดีกับวีเจภูมิและพวกอีก 6 คน ใน 5 ข้อหา ว่า ภายหลังเกิดเหตุ ตนเองได้ติดต่อประสานไปยัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจสภ.ปากน้ าชุมพร จ.ชุมพร” (INNnews, 15 ส.ค. 62) 

 
“กรมอุทยานฯ โพสต์ แจงเก็บขยะเกาะห้อง ท าทุกวัน หลังกรณีชาวเน็ตวิจารณ์ยับปล่อย

ขยะอวดชาวโลกเกลื่อนหาด ด้านนักอนุรักษ์ตอกกลับ เจ้าหน้าที่ไม่ได้วางเฉย อย่าด่วนด่า  จากกรณี
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์การท างานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เรื่องขยะบริเวณ
ชายหาด เกาะห้อง จ.กระบี่ โดยมีการกล่าวหาถึงความบกพร่องในการท างานนั้น ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก 
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช” (Samook, 4 ส.ค. 62) 

 

“หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตรัง ได้เข้าแจ้งความด าเนินคดีรายการเรียลลิตี้ช่ือดัง
จากเกาหลีใต้ "The Law of Jungle" ฐานจับหอยมือเสือท าอาหารโชว์ เมื่อวานนี้ (4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ที่ สภ.กันตัง จ.ตรัง นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจั งหวัดตรัง 
พร้อมด้วย นายอ านาจ หยังหลัง หัวหน้าหน่วยเกาะกระดาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม             
ได้น าหลักฐานเป็นข่าวภาพถ่ายและคลิปบันทึกเหตุการณ์ เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.หญิง ชรินทิพย์ 
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หอมตระกูล พนักงานสอบสวน สภ.กันตัง เพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่มีการลักลอบจับหอย
มือเสือที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมาปรุงเป็นเมนูอาหารรับประทาน” (Sanook, 5 ก.ค. 62) 

 

“หาดกมลา ชายหาดยอมนิยมของภูเก็ต เผชิญหน้าปัญหาน้ าเน่าเสยี เกิดสาหร่ายบูมเต็มหาด
นานนับเดือน ไม่มีหน่วยงานมดรับผิดชอบ ฝรั่งเริ่มเบือนหน้าหนี ลงเล่นน้ าแล้วคัน  ผู้ประกอบการ
พื้นที่หาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน วอนขอให้หน่วยงานราชการที่ที่
เกี่ยวข้อง ลงมาแก้ปัญหาผู้ประกอบการโรงแรม รีสอรื? ร้านอาหาร ร้านค้า ขนาดใหญ่ ลักลอบปล่อย
น้ าเน่าเสียไม่ผ่านการบ าบัดลงล าคลองกมลามานานหลายเดือน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่น ผู้ประกอบการเหล่าน้ีจะบ าบัดน้ าเสียไม่ทัน จึงปล่อยไหลทะลักลงล า
คลอง และไหลลงสู่ชายหาดกมลา โดยจะสังเกตได้ว่าจะมีสภาพน้ าเน่าเสีย สีด าขุ่น ส่งกลิ่นเหม็น ไหล
ทะลักลงปากอ่าวบริเวณกลางชายหาดกมลา ส่วนใหญ่จะลักลอบปล่อยในช่วงกลางคืน หรือช่วงเช้า 
ที่มีนักท่องเที่ยวบางตา เมื่อน้ าเน่าเสียไหลสมบทลงทะลปริมาณมากข้ึน ก็มักจะเกิดปรากฏการณ์
สาหร่ายบูม คล้ายกับที่เกิดข้ึนบริเวณหาดป่าตอง หาดกะรน หาดรายัย หาดสุรินทร์ ในทุกๆ เช้า
สาหร่ายเหล่านี้ก็จะถูกซัดข้ึนมากองเต็มชายหาด เพราะสาหร่ายเหล่านี้จะอยู่กับน้ าเน่าเสีย ท าให้
เจริญเติบโตได้เร็ว เพราะสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ าทะเลหาดกมลา ” 
(Sanook, 24 ก.พ. 62) 

 
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการบุกรุกป่าเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือ

และภาคอื่นๆ ที่มีการลักลอบเข้าไปในเขตป่าสงวนเพื่อตัดไม้ไปขาย ดังตัวอย่างเช่น  
  

“นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอ าเภอทุ่งหว้า จ.สตูลร่วมกับร.ท.ชัยยศ คงกะพันธ์ ผบ.หมวด
ปืนเล็กที่3กองร้อยทหารราบเคลื่อนที่เร็วกองก าลังเทพสตรีพร้อมก าลังทหารและอส.อ.ทุ่งหว้า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบพื้นม.3 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล หลังรับแจ้งจากสายว่ามีการลักลอบ
ตัดไม้ท าลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอดและป่าเขาขุมทรัพย์ จึงได้น าก าลัง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ขณะเดินทางไปถึงบริเวณป่าสงวนดังกล่าวพบต้นไม้ใหญ่ขนาด 2 คนโอบเส้น
รอบวงไม่ต่ ากว่า 2เมตรทุกต้น เป็นไม้ตะเคียนหิน ไม้ไข่เขียว ไม้ขมิ้น ถูกตัดโค่นเป็นจุดๆ เหลือแต่ตอ
ไม่ต่ ากว่า 30 ต้น และได้ยินเสียงเครื่องเลือ่ยยนต์ จึงเข้าโอบล้อมจบักมุนายรอสัก อายุ 58 ปี ชาวบ้าน 
ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ก าลังแปรรูปไม้จึงจับกุมพร้อมยึดของกลางเป็นไม้แปรรูปหลาย
ขนาด จ านวน 250-300 แผ่น เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งหว้า 
ด าเนินคดีต่อไป” (Sanook, 5 มิ.ย. 62) 
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“12 ก.พ. 2562 เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.9 (ไชยา) ก าลังประทับตราไม้
ของกลาง ภายในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.9 (ไชยา) ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หลังจากตรวจยึดได้บรเิวณริมคลองตะเคียน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา เมื่อวานที่ผ่านมา 
จากการตรวจสอบพบว่าไม้ทั้งหมดเป็นไม้โดแหลมแปรรูปหลายขนาดจ านวน 347 แผ่น” (Sanoook, 
12 ก.พ. 62) 

 
“นายวิริยะ  อ่อนแก้ว หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พังงา ร.ต.อ.นิพนธ์ พลอยขาว      

รองผู้บังคับการกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 425 นายวัชระศีลป์ ทิพประชา ปลัดฝ่ายป้องกัน
ปกครองอ าเภอกะปง นายเดโช แสงขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้พังงา เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษา
ป่าที่พง.4(กะปง),เจ้าหน้าที่ อส.กะปง สนธิก าลังจ านวนกว่า 30 นาย ร่วมกันเข้าตรวจป่าพื้นที่ป่าต้น
น้ าคลองบางยายมาด หมู่ที่ 5 ต าบลเหล อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา หลังจากได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนในพื้นที่ ว่าได้มีกลุ่มนายทุนใช้รถแบคโฮท าถนนเข้าพื้นที่ป่าสมบูรณ์ป่าต้นน้ า และยังมีการ
ตัดโค่นไม้ขนาดใหญ่ล้มตายเป็นจ านวนมาก ผลการตรวจสอบพบร่องรอยมีการใช้เครื่องจักรกลหนัก 
(รถแบคโฮ) ตัดถนนบุกรุกป่าเป็นภูเขาสูงชัน เป็นระยะทางยาว กว่า2,000 เมตร ส่วนบนพื้นที่ยอดเขา
ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์และป่าต้นน้ า  พบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นล้มลงจ านวนมาก  (ภาพมุมสูง จากโดรน) 
พบว่า มีการบุกรุกแผ้วถางท าลายป่า พื้นที่บริเวณติดกันจ านวนนับร้อยไร่” (Sanook, 22 ม.ค. 62) 

 
มลพิษทางน้ าเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดจากการรุกล้ าเขตล าธาร การปล่อยของเสียลงในแม่น้ า    

ล าคลอง และการบริหารจัดการน้ า 
 

“นายส าคัญ อรทัย นายอ าเภอลานสกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพยัคฆ์ไพร เจ้าท่าภูมิภาค 
ต ารวจ สภ.ลานสกา นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ส ารวจจุดที่มีการเทคอนกรีตบริเวณล าธารท่าหา 
หลังจากที่ปรากฎถูกร้องเรียนผู้ประกอบการเทคอนกรีตรุกล้ าล าธารที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและมี
ช่ือเสียงระดับประเทศ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการได้ฉีดพ่นสเปรย์สีแดง เพื่อก าหนดแนวเขตรื้อ
ถอนท าลาย และท าให้ล าธารกลับคืนสู่สภาพเดิม เนื่องจากถูกผู้ประกอบการเทคอนกรีตรุกล้ าอย่าง
เห็นได้ชัดโดยผู้ประกอบการแต่ละรายยินยอมให้ความร่วมมือที่จะรื้อออกไป” (Sanook, 15 ต.ค. 62) 

 
“ปล่อยน้ าเสีย ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ แจ้งว่า มีโรงงานแห่ง

หนึ่งในพื้นที่ แอบปล่อยน้ าเสียลงในคลองช้างตาย คลองสาธารณะที่ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ใช้ประโยชน์
กว่า 100 หลังคาเรือน ท าให้น้ าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ วอนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแก้ไขโดยด่วน” (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 27 ก.ค. 62) 
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“ชาวบ้านดักชูป้ายให้ "ลุงตู่" เห็น ร้องทุกข์โครงการคลองผันน้ าหมื่นล้าน  ชาวบ้านช้ีแจง
เหตุผลว่า ที่ผ่านมาการร้องเรียนความเดือดร้อน ข้อเสนอให้มีการพิจารณาปรับโครงการเพื่อให้
ชาวบ้านอยู่ได้ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบน้ าและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ าที่   
กม. 9+200 คลองท่าเรือ-หัวตรุด วงเงินสูงถึงกว่า 9,580 ล้านบาท โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
รวมตัวศึกษาโครงการพบว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบ หรือ อีไอเอ แต่อย่างใด ” 
(Sanook, 13 ก.ย. 62) 

 

“เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายอุทัย 
พรหมวิรัตน์ อายุ 37 ปี ว่าได้มีฟาร์มไก่ในพื้นที่แอบลักลอบปล่อยน้ าเสียลงคูคลองสาธารณะ       
ส่งผลกระทบสร้างมลพิษในน้ า ท าให้ปลาน้อยใหญ่ในคลองขาดออกซิเจนตายลอยเกลื่อนจ านวนมาก 
จึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าฟาร์มไก่ดังกล่าวเป็นฟาร์มไก่ไข่ที่ใหญ่ที่สุดของเขตอ าเภอท่าแซะ    
ตั้งอยู่ริมถนนสายท่าแซะ-ท่าเสม็ด ม.10 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นอกจากนี้ยังพบว่าฟาร์ม
ดังกล่าวได้ลักลอบปลอ่ยน้ าเสยีจากฟาร์ม ลงมาตามล่องน้ าในสวนปาลม์ข้างโรงผลติน้ าด่ืม” (Sanook, 
29 ม.ค. 62) 

 
3.5 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีควำมมั่นคง 

จากการค้นคว้าข้อมูลจากการน าเสนอข่าวของแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ความมั่นคง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
จ านวน 57 เรื่อง 
 
ตำรำงท่ี 3.17 กรณีสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่ความมั่นคง 
ล ำดับ

ท่ี 
แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

1 ส านักข่าวอิศรา 8 ม.ค. 62 คาร์บอมบ์หน้าหน่วยเฉพาะกิจสงขลา สงสัยฆ่าแขวนคออดีตครู 
ชิงรถ 

2 ส านักข่าวอิศรา 10 ม.ค. 62 ใต้เดือด! บุกยิง อส.ดับ4คาโรงเรียนที่ยะรัง 
3 ส านักข่าวอิศรา 12 ม.ค. 62 จนท.ปะทะกลุ่มติดอาวุธที่ยะหริ่ง กระสุนเฉ่ียวเด็กหญิงเจ็บ 1 
4 ส านักข่าวอิศรา 13 ม.ค. 62 6 ชายฉกรรจ์บุกโรงพักนาประดู่ ปัตตานี ยิงต ารวจดับ 
5 ส านักข่าวอิศรา 18 ม.ค. 62 บึ้ม 2 จุด เจ็บ 7 สาหัส 2 ปะทะจะแนะวิสามัญฯ 1 ศพ 
6 ส านักข่าวอิศรา 18 ม.ค. 62 ยิงถล่มวัดในสุไหงปาดี นราธิวาส พระมรณภาพ-บาดเจ็บ 
7 ส านักข่าวอิศรา 6 ก.พ. 62 ซุ่มยิง นปพ. บริเวณปากทางเข้าฐานปฏิบัติการ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้าน

กวาลอซีรา หมู่ 7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

8 ส านักข่าวอิศรา 6 ก.พ. 62 จ่ากองร้อย อส. ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
9 ส านักข่าวอิศรา 20 ก.พ. 62 ยิงถล่มวัดเทพนิมิต ปะนาเระ สัญลักษณ์ร่วมใจพุทธ-มุสลิม 
10 ส านักข่าวอิศรา 27 ก.พ. 62 ผู้หญิงเป็นเหยื่อซ้ า! เหตุบึ้มบันนังสตาทหารพรานดับ 1 เจ็บ 1 
11 ส านักข่าวอิศรา 27 ก.พ. 62 คนร้ายแต่งกายคล้ายทหารบุกอุ้ม 2 ต ารวจฆ่าทิ้ง-เผารถ 
12 ส านักข่าวอิศรา 28 ก.พ. 62 ยิงทหารดับอีก 1 ที่บาเจาะ แฉแก๊งอุ้ม ตร.จงใจแต่งทหารหลอก

ชาวบ้าน 
13 ส านักข่าวอิศรา 7 มี.ค. 62 บึ้ม ชคต.ที่ปะนาเระเจ็บระนาว เจอระเบิดถังแก๊สซุกตลาดกะพ้อ 
14 ส านักข่าวอิศรา 10 มี.ค. 62 บึ้มสตูล-พัทลุงพบหลักฐานโยงชายแดนใต้ สงสัยปม 110 - ป่วน

การเมือง 
15 ส านักข่าวอิศรา 13 มี.ค. 62 "ไปป์บอบม์"ถล่มจุดตรวจ สภ.ยี่งอ - พ่นสี 110 ลามป้ายหาเสียง 
16 ส านักข่าวอิศรา 30 มี.ค. 62 ใต้ระอุ! ยิงดับผัวเมียรับซื้อน้ ายาง บึ้มรถทหารพราน "พันตรี" เจ็บ 
17 ส านักข่าวอิศรา 5 เม.ย. 62 ยิงดับ 2 ตชด.ฝ่ายข่าวคามัสยิดธารโต ยะลา 
18 ส านักข่าวอิศรา 14 เม.ย. 62 ใต้เดือดรับสงกรานต์ จยย.บอมบ์ ลวงยิง-บึ้มซ้ า ตาย 1 เจ็บอื้อ 
19 ส านักข่าวอิศรา 16 เม.ย. 62 ดักยิง อส.กะพ้อ ดับอีก 1 ที่ปัตตานี 
20 ส านักข่าวอิศรา 26 เม.ย. 62 ยิงดับลูกชาย "อดีตมือขวาจ่าเพียร" 
21 ส านักข่าวอิศรา 1 พ.ค. 62 ดักบึ้มทหารพรานดับที่ปะนาเระ ยึดเก๋งแจ้งหายก าลังดัดแปลง  

โป๊วสี 
22 ส านักข่าวอิศรา 10 พ.ค. 62 บันนังกูแวเดือดอีก? ยิงถล่มรถ ผญบ. เมียดับ ลูกสาว 2 คน

บาดเจ็บ 
23 ส านักข่าวอิศรา 26 พ.ค. 62 เปิดพฤติการณ์คนร้ายซุกบึ้มหลังสถานีรถไฟจะนะ ตูมสนั่นตาย-

เจ็บเพียบ 
24 ส านักข่าวอิศรา 27 พ.ค. 62 จยย.บอมบ์ใกล้ตลาดบ่อทอง ปัตตานี เด็กสังเวย-จนท.เจ็บระนาว 
25 ส านักข่าวอิศรา 28 พ.ค. 62 ต ารวจเหยื่อบึ้มจะนะมีภรรยาเป็นครู - แฉฝังระเบิดหน้าป้อม 

ชรบ. 
26 ส านักข่าวอิศรา 1 มิ.ย. 62 ยิงผู้หญิง 2 เหตุซ้อน "ครู-จนท.เยียวยา" เหยื่อกระสุน 
27 ส านักข่าวอิศรา 3 มิ.ย. 62 ยิงกลางมัสยิดที่ระแงะ - บึ้มป่วนแว้ง 3 ลูกส่งท้ายรอมฎอน 
28 ส านักข่าวอิศรา 15 มิ.ย. 62 ประกบยิง 2 สามีภรรยาสูงวัย ชิงมอเตอร์ไซค์สงสัยใช้ท าระเบิด 
29 ส านักข่าวอิศรา 24 มิ.ย. 62 สรุปเหตุป่วนสัปดาห์ที่ 3 มิ.ย. เผากล้องซีซีทีวี-ดักโจมตี ชคต. 
30 ส านักข่าวอิศรา 1 ก.ค. 62 ยิงอุสตาซปอเนาะพ่อมิ่งบาดเจ็บ แก๊งปะทะ จนท.จะนะโผล่ปล้น

รถ 
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ล ำดับ
ท่ี 

แหล่งข้อมูล วัน เดือน ปี กรณีควำมขัดแย้ง 

31 ส านักข่าวอิศรา 3 ก.ค. 62 ตามรวบ 5 ผู้ต้องสงสัยยิงชาวบ้าน-ดักบึ้มทหารพราน 
32 ส านักข่าวอิศรา 7 ก.ค. 62 ชิงปืน 2 กระบอกหลังโจมตีป้อม ชรบ.ยะลา ฆ่า อส. 
33 ส านักข่าวอิศรา 9 ก.ค. 62 คนใบ้ยังไม่เว้น! ประกบยิงดับสองสามีภรรยา 
34 ส านักข่าวอิศรา 15 ก.ค. 62 บึ้ม ยิงพรานซ้ าอีก 
35 ส านักข่าวอิศรา 15 ก.ค. 62 บึ้มรับอรุณ! 2 ครั้งใน 4 วัน จนท.เจ็บ 6 นาย - ยิงพรานซ้ าอีก 
36 ส านักข่าวอิศรา 17 ก.ค. 62 บึ้มทหารพรานนาวิกโยธิน เจ็บอีก 3 ซ้ ารอย 2 วันก่อน 
37 ส านักข่าวอิศรา 23 ก.ค. 62 แฉระเบิดถังแก๊ส 20 กิโลฯโจมตีปิคอัพทหารพรานที่บันนังสตา 
38 ส านักข่าวอิศรา 23 ก.ค. 62 โจมตีฐาน ชคต.ปัตตานี จนท.ตาย-เจ็บหลายนาย จุดไฟเผาร่างซ้ า 
39 ส านักข่าวอิศรา 2 ส.ค. 62 สรุปเหตุบึ้มกรุงหลายจุด ตามรวบผู้ต้องสงสัยป่วนหน้า สตช. 
40 ส านักข่าวอิศรา 4 ส.ค. 62 สรุปบึ้มตู้เอทีเอ็ม 3 จุด 3 อ าเภอ เป้าหน้าสถานศึกษา 
41 ส านักข่าวอิศรา 20 ส.ค. 62 บึ้ม-เผา 6 จุด 4 อ าเภอยะลา เจ็บ 9 
42 ส านักข่าวอิศรา 16 ก.ย. 62 ซุ่มโจมตี ชคต.นาประดู่ ดับ 1 เจ็บ 5 ภรรยาคนตายตั้งครรภ์      

5 เดือน 
43 ส านักข่าวอิศรา 19 ก.ย. 62 ยิงใส่โรงเรียนในยะหา - ลอบฆ่าผู้ใหญ่บ้านสายบุรี 
44 ส านักข่าวอิศรา 25 ก.ย. 62 จนท.พบชนวนเหตุคนร้ายยิงถล่มคาบ้านที่โคกโพธ์ิ 
45 ส านักข่าวอิศรา 3 ต.ค. 62 ยิงดับผู้ช่วย ผญบ.หญิง น้องสาวเป็น ชรบ.สาหัส 
46 ส านักข่าวอิศรา 23 ต.ค. 62 ต ารวจได้ภาพ 2 คนร้ายจ่อยิงหนุ่มสาหัสคาถนน 
47 ส านักข่าวอิศรา 27 ต.ค. 62 ซุ่มข้างโรงพยาบาลยิงทหารพรานเจ็บที่รือเสาะ 
48 ส านักข่าวอิศรา 1 พ.ย. 62 สรุปใต้ป่วนส่งท้ายตุลาฯ คาร์บอมบ์-กราดยิง-ปะทะดับ 2 ศพ 
49 ส านักข่าวอิศรา 6 พ.ย. 62 คนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจ ชรบ.ในยะลา ดับ 14 ศพ-ชิงปืน 
50 ส านักข่าวอิศรา 15 พ.ย. 62 ยิงชาวบ้านดับอีก 2 เด็กหญิง 2 ขวบบาดเจ็บ 
51 ส านักข่าวอิศรา 17 พ.ย. 62 ก่อกวนลามนราธิวาส เปิดยุทธการเขาตะเวพบร่องรอยกลุ่มป่วน 
52 ส านักข่าวอิศรา 19 พ.ย. 62 บึ้มต ารวจจราจรรือเสาะ เจ็บ 3 
53 ส านักข่าวอิศรา 27 พ.ย. 62 บึ้มรางรถไฟสุไหงปาดี - ม้าเหล็กอัมพาต 
54 ส านักข่าวอิศรา 1 ธ.ค. 62 ยิงภรรยาทหารพรานดับต่อหน้าลูกน้อย 
55 ส านักข่าวอิศรา 7 ธ.ค. 62 ยิ งดับ  หน .จุฬาภร ณ์พัฒ นา  7 ส่ อ โยงตอบโต้ทลาย               

"ซัพพอร์ต ไซต์" 
56 ส านักข่าวอิศรา 12 ธ.ค. 62 ดักบึ้มรถต ารวจเทพาเจ็บ 5 
57 ส านักข่าวอิศรา 29 ธ.ค. 62 สรุปเหตุป่วนใต้ส่งท้ายปี เคลื่อนย้ายระเบิด-ยิงผญบ.- ถล่ม

รถบรรทุก 
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กรณีสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่ความมั่นคงซึ่งเป็นพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อ าเภอในเขตจังหวัดสงขลา 
ประกอบด้วย อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี มีเหตุความรุนแรงที่ถูกน าเสนอผ่านสือ่
เป็นประจ าทุกเดือนในปี 2562 โดยมีเหตุรุนแรงหลายประเภท เช่น การวางระเบิด การยิง การก่อกวนความไม่
สงบด้วยวิธีการอื่น และเหตุการณ์ปะทะจากการปิดล้อมตรวจค้น   

ตัวอย่างของเหตุการณ์ก่อความไม่สงบด้วยการวางระเบิด เช่น  
 

“สถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุระเบิด "คาร์บอมบ์" 
ใกล้กับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ในอ าเภอเทพา ขณะที่เจ้าของรถถูกพบเป็นศพแขวนคอภายในบ้าน 
สงสัยเป็นการกระท าของกลุ่มก่อความไม่สงบ จุดเกิดเหตุระเบิดอยู่ใกล้กับทางเข้าหน่วยเฉพาะกิจ
สงขลา ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับทางเข้านิคมสร้างตนเองเทพา และ สภ.ห้วยปลิง ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เทพา มีต ารวจ 2 นายได้รับบาดเจ็บ ทราบช่ือคือ ร.ต.ท.สมนึก แก้วหมุน กับ ร.ต.อ.หญิง สินีนาถ    
คงพุทธ โดยคนร้ายน้ าระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ถังแก๊สหุงต้ม 2 ถังน้ าหนักระเบิดประมาณ 30-
50 กิโลกรัม ซุกซ่อนไว้ในรถกระบะคันหนึ่ง แล้วขับไปจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ ก่อนจุดระเบิดเสียงดัง
สนั่นหว่ันไหวช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่ 8 ม.ค.62 แรงระเบิดท าให้รถพังแทบไม่เหลือซาก และสะเก็ด
ระเบิดยังท าลายหม้อแปลงไฟฟ้า ท าให้ไฟฟ้าดับในละแวกที่เกิดเหตุ” (ส านักข่าวอิศรา, 8 มกราคม 
2562) 

 
“สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุระเบิด 2 จุดใน   

2 จังหวัด ท าให้ก าลังพลได้รับบาดเจ็บรวม 7 นาย ในจ านวนน้ีอาการสาหัส 2 นาย เหตุระเบิดจุดแรก
เกิดข้ึนเมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. คนร้ายจุดชนวนระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัด
กองร้อยทหารพรานที่ 4814 กรมทหารพรานที่ 48 ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทาง 
บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟสายโต๊ะเด็ง–เทศบาลต าบลปะลุรู ท้องที่บ้านโต๊ะเด็ง หมู่ 1 ต าบล
โต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ท าให้ก าลังพลได้รับบาดเจ็บ 5 นาย หลังเกิดเหตุ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้น าก าลังรุดไปตรวจสอบ และสอบสวนจนทราบว่า     
ส.อ.นพรัตน์ หัวหน้าชุด ได้น าก าลังพลของทหารพราน 6 นาย ออกจากฐานปฏิบัติการซึ่งตั้งอยู่ที่
สถานีรถไฟโต๊ะเด็ง เพื่อลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อถึง
บริเวณท่อลอดใต้ผิวถนน บนถนนเลียบทางรถไฟ ปรากฏว่าคนร้ายซึ่งแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทาง   
ได้ใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่น าไปซุกไว้ในพงหญ้าข้างท่อลอดจนเกิดระเบิดข้ึนเสียงดังสนั่น    
แต่ไม่มีก าลังพลได้รับบาดเจ็บ โดยทหารพรานทั้งหมดพยายามตั้งสติและใช้อาวุธปืนประจ ากายยิง
สวนเข้าไปบริเวณจุดที่คาดว่าคนร้ายซุ่มอยู่ และยิงเปิดทางเพื่อเคลื่อนก าลังต่อไป แต่ปรากฏว่าห่าง
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ออกไปเพียง 15 เมตร คนร้ายได้จุดระเบิดลูกที่ 2 ที่วางไว้ในพงหญ้าเช่นกัน คราวนี้ท าให้ก าลังพล
ได้รับบาดเจ็บ 5 นายดังกล่าว” (ส านักข่าวอิศรา, 18 มกราคม 2562) 

 
“เวลา 07.55 น. คนร้ายลอบจุดชนวนระเบิดดักสังหารต ารวจ 2 นาย ขณะข่ีรถจักรยานยนต์

กลับโรงพัก หลังเสร็จภารกจิลาดตระเวนเสน้ทางเพื่อรักษาความปลอดภัยครู จุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนใน
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่ายาลอ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แรงระเบิดท าให้ต ารวจ    
สภ.หนองจิก ทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบช่ือคือ ด.ต.ประเสริฐ ผิวละออ กับ ด.ต.กิตติพันธ์ 
อักษรแก้ว เจ้าหน้าที่ต้องน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี” (ส านักข่าวอิศรา, 18 มกราคม 2562) 

 
“เหตุป่วนที่ชายแดนใต้เมื่อกลางดึกของวันที่ 3 ส.ค.62 เป็นการลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มถึง   

3 จุด โดยเป้าหมายอยู่หน้าสถานศึกษาทั้งหมด ตู้เอทีเอ็มที่ถูกลอบวางระเบิด ประกอบด้วย           
1. ตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลาม หน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี หมู่ 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี             
2. ตู้เอทีเอ็มของธนาคารอิสลาม หน้าโรงเรียนอาซิซสถาน หมู่ 7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 
และ 3. ตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลาม หน้าโรงเรียนศาสนศึกษา หมู่ 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดย
ทุกจุดเป็นระเบิดที่มีอานุภาพสูง ท าให้ตู้เอทีเอ็มเสียหายอย่างหนัก” (ส านักข่าวอิศรา, 4 สิงหาคม 
2562) 

 
ตัวอย่างของเหตุการณ์ก่อความไม่สงบด้วยการยิง เช่น 

 
“คนร้ายยิง อส.ยะรัง เสียชีวิต 4 นาย ขณะ รปภ.โรงเรียน พร้อมเอาปืนไปด้วย 4 กระบอก 

เมื่อเวลา 11.50 น.วันที่ 10 ม.ค. 2562 ร.ต.ท.วิชา หนูแป้นน้อย รองสารวัตรสอบสวน สภ.ยะรัง 
ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจ านวน ยิงเจ้าหน้าที่ อส.ชุดคุ้มครองต าบลประจัน เหตุเกิดที่
โรงเรียนบ้านบูโกะ ม.5 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ท าให้มีเจ้าหน้าที่ อส.เสียชีวิต 4 ราย คือ 1.อส.
สุไลมาน แวอุเซ็ง 2.อสงมูฮ ามัด เต๊ะเด็ง 3.อส.อับดุลเลาะ สาและ 4.อส.บือราเฮง จิง จากการ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ อส.ชคต.ประจัน ก าลังปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษา
ความปลอดภัยอยู่ภายในโรงเรียนบ้านบูโกะ ได้มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจ านวน แต่งกายชุดด าคล้าย
เจ้าหน้าที่ทหารพราน ท าทีเข้ามาตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ อส.ชคต.ประจัน อาศัยจังหวะ
เจ้าหน้าที่ อส.ไม่ทันระวังตัว คนร้านจึงใช้อาวุธปืนยิงท าให้เจ้าหน้าที่ อส.เสียชีวิต 4 ราย แล้วคนร้าย
ได้น าอาวุธปืน HK-33 จ านวน 4 กระบอก ซึ่งเป็นอาวุธปืนประจ ากาย อส.ที่เสียชีวิตหลบหนีไปด้วย” 
(ส านักข่าวอิศรา, 10 มกราคม 2562) 

 
“สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังร้อนระอุต่อเนื่อง ล่าสุดคนร้ายโจมตีป้อม ชรบ.     

ที่วัดโคกโก ในอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ท าให้พระมรณภาพและได้รับบาดเจบ็ เหตุร้ายล่าสุด
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เกิดข้ึนเมื่อเวลา 20.30 น. คนร้ายไม่ทราบจ านวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ยิงโจมตีป้อม 
ชรบ. หรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่วัดรั ตนานุภาพ    
หรือ "วัดโคกโก" ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโก หมู่ 2 ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส         
โดยคนร้ายยังยิงใส่เข้าไปในบริเวณวัดด้วย เบื้องต้นมีรายงานว่าท าให้พระสงฆ์มรณภาพ 2 รูป          
และได้รับบาดเจ็บอีก 2 รูป หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้น าก าลังรุดไป
ตรวจสอบ และเร่งน าพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดี” (ส านักข่าวอิศรา, 18 
มกราคม 2562) 

 
“โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี 62 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุการณ์ความไม่สงบ

เกิดข้ึนประปราย มีการไล่ท าร้ายประชาชนผู้บริสุทธ์ิ วันพุธที่ 25 ธ.ค.เวลาประมาณ 20.30 น.วัน
เดียวกัน ต ารวจ สภ.เทพา จ.สงขลา 1 ใน 4 อ าเภอรอยต่อของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับแจ้ง
เหตุคนร้ายไม่ทราบจ านวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ชาวบ้าน จึงรีบน าก าลังรุดไป
ตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ คือ นายสมจิตร สาแล๊ะ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 7   
ต.ปากบาง อ.เทพา ถูกยิงอยู่ในรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ 4660 สงขลา จอดเสียหลักอยู่บนถนน
สายตุยง–ควนติหมุน หมู่ 7 ต.ปากบาง อ.เทพา จึงรีบน าส่งโรงพยาบาล แต่ภายหลัง นายสมจิตร 
สิ้นใจ เบื้องต้นต ารวจยังไม่สรุปสาเหตุการลอยยิง” (ส านักข่าวอิศรา, 29 ธันวาคม 2562)  

 
การก่อกวนความไม่สงบด้วยวิธีการอื่น เช่น การท าลายเสาสัญญาณโทรศัพท์ การขโมยกล้อง

วงจรปิด การวางเพลิง เป็นต้น   
 

“สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย.62 ยังคงมีเหตุรุนแรง
เกิดข้ึน และมีการเตรียมก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบ ด้วยการลอบท าลายและขโมยกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (ซีซีทีวี) จ านวนมาก พื้นที่ที่มีกลุ่มคนร้ายลอบท าลายและขโมยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
โดยอาศัยช่วงเวลากลางคืนที่ปลอดคนของวันพุธที่ 19 มิ.ย.ในการก่อเหตุ คือที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
เป็นกล้องในความรับผิดชอบของต ารวจ สภ.สายบุัรี ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 30 ตัว ติดตั้งเอาไว้ 20 จุด        
ถูกคนร้ายเผาท าลาย 1 ตัว และขโมยไป 11 ตัว โดยกล้องทั้งหมดติดกระจายอยู่ในต าบลต่างๆ     
ของ อ.สายบุรี ส่วนจุดที่กล้องถูกเผาท าลาย คือบริเวณแยกทางเข้าบ้านลานช้าง หมู่ 6 ต.ตะบิ้ง      
อ.สายบุรี” (ส านักข่าวอิศรา, 24 มิถุนายน 2562) 

 
“คนร้ายเปิดปฏิบัติการป่วนยะลา กระจายก าลังก่อเหตุระเบิดและวางเพลิง 6 จุดใน          

4 อ าเภอ ท าชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 9 ราย สถานการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนระหว่างเวลา 19.10-
19.20 น.ของวันอังคารที่ 20 ส.ค.62 คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจ านวนลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า      
และ ลอบวางเพลิงในพื้นที่ จ.ยะลา หลายจุดดังนี้ 
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1. อ าเภอยะหา 
- คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ 1 ต าบลบาโงยซิแน เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าได้รับ

ความเสียหาย 4 ต้น และมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 3 ราย 
2. อ าเภอเมืองยะลา 
- คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ 7 ต าบลบุดี ท าให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย 

1 ต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่มีข่าวว่าแรงระเบิดท าให้เสาไฟฟ้าหัก 
3. อ าเภอบันนังสตา 
- คนร้ายลอบวางเพลิงเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ในพื้นที่หมู่ 3 ต าบลบาเจาะ       

ท าให้เสาส่งสัญญาณได้รับความเสียหาย 
- คนร้ายเผายางรถยนต์บริเวณบ้านเตาปูน หมู่  3 ต าบลบันนังสตา จ านวน 1 จุด             

ไม่มีรายงานความเสียหาย 
4. อ าเภอธารโต 
- คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตู้เอทีเอ็ม ในเขตเทศบาลต าบลแม่หวาด ท าให้ตู้กดเงินด่วน

ได้รับความเสียหาย และมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 1 ราย 
- คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณร้านขายของช าของ นายประวิทย์ ตั้งสิริวรกุล (โก๋เหนียบ) 

เลขที่ 45 ถนนสุขยางค์ เทศบาลต าบลคอกช้าง ต าบลแม่หวาด ท าให้ร้านค้าได้รับความเสียหาย       
มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง 

สรุปคนร้ายก่อเหตุในพื้นทีจ่ังหวัดยะลาทั้งหมด 4 อ าเภอ จ านวน 6 จุด ท าให้ประชาชนได้รับ
บาดเจ็บ 9 ราย”  (ส านักข่าวอิศรา, 20 สิงหาคม 2562) 

 
“สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงไม่คลายความตึงเครียดลง โดยคนร้ายได้

สร้างสถานการณ์ก่อกวนในพื้นที่ จ.นราธิวาส วันเสาร์ที่ 16 พ.ย.62 คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจ านวน 
ลอบตัดต้นไม้ขวางถนน บนทางหลวงหมายเลข 4115 พร้อมเผาเสาไฟฟ้าริมทาง ในพื้นที่บ้านน้ าใส 
หมู่ 3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ท าให้กองร้อยทหารพรานที่ 1103 ต้องจัดก าลัง 1  ชุดปฏิบัติการ
เข้าตรวจสอบ เพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อน สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าของกลุ่มก่อความไม่สงบเพื่อ
สร้างสถานการณ์ก่อกวนให้ปั่นป่วน”  (ส านักข่าวอิศรา, 17 พฤศจิกายน 2562) 

 
ตัวอย่างของเหตุการณ์ปะทะจากการปิดล้อมตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ เช่น   

 
“สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังร้อนระอุไม่เว้นวันเด็กแหง่ชาติ เมื่อก าลัง 3 ฝ่ายเข้า

ปิดล้อมตรวจค้นในอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี แล้วเกิดการยิงปะทะกับคนร้าย ท าให้มีเด็กถูก
กระสุนเฉ่ียวได้รับบาดเจ็บ ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเริ่มขึ้นเมื่อตอนเช้ามืด วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 
ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงสนธิก าลัง 3 ฝ่าย ทหาร ต ารวจ และปกครอง เข้าปิด
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ล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และเกิดการยิงปะทะกับกลุ่มติดอาวุธ
ต้องสงสัยที่บ้านท่าด่าน หมู่ 3 ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหริ่ง ท าให้ก าลังพลได้รับบาดเจ็บ 1 นาย 
คือ อาสาสมัครทหารพราน ธิตา บัวงาม อายุ 40 ปี สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 
ภูมิล าเนาอยู่ที่ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี เพื่อนทหารช่วยกันน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี  ด้วย” 
(ส านักข่าวอิศรา, 12 มกราคม 2562) 

 
“ได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเปิดฉากยิงปะทะกับกลุ่มติดอาวุธต้องสงสัยในพื้นที่

อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นก าลังผสมต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง นับร้อยนาย เข้าปิด
ล้อมพื้นที่ต้องสงสัย บ้านตือกอ หมู่ 7 ต าบลจะแนะ ก่อนยิงปะทะกับกลุ่มติดอาวุธนานนับช่ัวโมง 
เบื้องต้นมีรายงานว่าฝ่ายผู้ต้องสงสัยถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิต 1 ราย” (ส านักข่าวอิศรา, 18 
มกราคม 2562)  

 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างสถานการณ์ความรุนนอกพื้นที่ความมั่นคงในช่วงเดือนมีนาคม 2562 

ด้วย 
 
“เกิดเหตุระเบิดหลายจุดทั้งใน จ.สตูล และ จ.พัทลุง ส่วนใหญ่เป็นระเบิดแสวงเครื่องขนาด

เล็ก มีบางจุดเป็นมอเตอร์ไซค์บอมบ์ พบหลักฐานโยงชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ตั้ง 2 ประเด็น โยงวาระ 
110 ปีสนธิสัญญาแองโกล-สยามที่มีการโหมกระแสมาก่อนหน้านี้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ตัดปม
การเมืองทิ้ง เหตุระเบิดใน อ.เมืองสตูล เกิดข้ึนระหว่างเวลา 22.30-22.45 น. คืนวันเสาร์ที่ 9 มี.ค.62 
มีรายงานว่าเกิดระเบิดอย่างน้อย 2 จุด คือ 1.ในถังขยะริมถนนยาตราสวัสดี หน้า สภ.เมืองสตูล       
ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ 2.ภายใน สภ.เมืองสตูล แรงระเบิดท าให้กระจกบ้าน
ประชาชนและโรงแรมวังใหม่ที่อยู่ใกล้ๆ โรงพักแตกเสียหาย  

ต่อมาเวลาประมาณ 02.00-04.00 น. เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. เกิดระเบิดและพบวัตถุ
ต้องสงสัยอีก 6 จุดใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ประกอบด้วย 

           1.ระเบิดภายในร้านขายของช า เลขที่ 212 หมู่ 3 ต.ดอนประดู่ 
           2.ระเบิดภายในร้านขายของช า เลขที่ 272/1 หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ 
           3.ระเบิดในพื้นที่หมู่ 11 ต.ดอนประดู่ 
          4.พบวัตถุต้องสงสัย ในพื้นที่หมู่ 9 ต.ดอนประดู่ 
          5.ระเบิดภายในร้านขายรถจักรยาน เลขที่ 567/5 ต.ปากพะยูน 
และ 6.ระเบิดในถังขยะด้านหลังโรงเรียนอนุบานปากพะยูน ต.ปากพะยูน โดยเหตระเบิด   

ทุกจุดสร้างความเสียหายไม่มากนัก และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต” (ส านักข่าวอิศรา, 10 
มีนาคม 2562)  
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บทท่ี 4 
 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปกำรประเมินสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งภูมิภำคต่ำง ๆ 

4.1.1 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคกลำง 
- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
ในปี 2562 สื่อได้มีการน าเสนอข่าวกรณีความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ภาคกลางจ านวน

ไม่น้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเกิดจาก
การแข่งขันกันอย่างสูงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนถึงช่วง
หลังการเลือกตั้ง โดยในช่วงก่อนการเลือกตั้งมีกรณีการชุมนุมเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งตามก าหนดการ
เดิมของกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย ส าหรับกรณีความขัดแย้งในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของพรรค
การเมืองที่สมัครลงเลือกตั้งมีมากมายหลายกรณี เช่น การท าลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครลงเลือกตั้ง ส.ส.   
ของฝ่ายตรงข้าม การร้องเรียนเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินทางราชการไปช่วยหาเสียง การร้องเรียนให้ยุบพรรค
การเมือง โดยที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดคือ การยุบพรรคไทยรักษาชาติในกรณีจากการเสนอช่ือทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นตัวแทนชิงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าวินิจฉัยดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ความเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค และ การยุบพรรค
ไทยรักษาชาติ ส าหรับในช่วงวันเลือกตั้งก็มีกรณีความขัดแย้งเกิดข้ึนเช่นเดียวกัน  เช่น การไม่มีช่ือเลือกตั้ง   
การฉีกบัตรเลือกตั้ง การนับคะแนนจากการขานบัตรดีและบตัรเสยี เป็นต้น ส าหรับในช่วงหลังการเลือกตั้งยิ่งมี
ความขัดแย้งมากยิ่งข้ึนสืบเนื่องจากผลการเลือกตั้งที่ความใกล้เคียงกันระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่ง   
ทางการเมืองกัน โดยมีการกล่าวหาโจมตีกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน                 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งการช่วงชิงจังหวะในการจัดตั้งรัฐบาล และการเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี 
กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับผลการนับคะแนนที่มีการโจมตีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งจนเกิดเป็น
ปรากฏการณ์ “บัตรงอก” “บัตรเขย่ง” อันเนื่องมากจากการแถลงจ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิหลังจากปิดหีบการ
เลือกตั้งที่ไม่ตรงกันของ กกต. ท าให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัย  จนท าให้เกิดการชุมนุมขับไล่และล่า
รายช่ือเพื่อถอดถอน กกต.   

ส าหรับประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือ การให้อ านาจ สว. 
จ านวน 250 คน มีสิทธ์ิในการออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่งฝ่ายกลุ่มประชาธิปไตยมองว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือก
มาเพื่อสนับสนุนการสืบทอดอ านาจเผด็จการ ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในระบบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตามผล
การลงคะแนนท าให้ได้ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกน
น าในการบริหารประเทศ หลังจากที่มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็มีประเด็นความขัดแย้งเกิดข้ึนในหลาย
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ประเด็น ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบการถือหุ้นของ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล การแย่งชิงโควต้า
ต าแหน่งรัฐมนตรีของพรรคที่เข้ารว่มรัฐบาล การแย่งตัว ส.ส. เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลเพิ่มข้ึน ในระหว่างการบริหาร
จัดการประเทศภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ฯ ได้มีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่น่าสนใจเกิดข้ึน
เรื่อยๆ ประกอบด้วย เช่น  การน าถวายสัตย์ปฏิญาณที่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าท าไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญ คุณสมบัติรัฐมนตรีของรัฐมนตรี เช่น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าที่มีปัญหาในเรื่องของวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกและการเคยถูกต้องโทษทางคดีที่ออสเตรเลีย การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่าย
ค้าน การย้ายพรรคของส.ส.พรรคอนาคตใหม่ การยุบพรรคอนาคตใหม่ปมกู้เงินธนาธร 191 ล้าน การท าแฟลช
ม็อบบนสกายวอล์ค และการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุง 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม 
กรณีความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นทีภ่าคกลางในปัจจุบนัน้ันมีความหลากหลาย

และซับซ้อนในหลายระดับความขัดแย้ง ทั้งความขัดแย้งในระดับตัวบุคคล ระดับองค์กร หรือระดับประเทศ 
สาเหตุของความขัดแย้งและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเองก็มีหลากหลาย โดยสถานการณ์ความขัดแย้ง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม พบว่ามีประเด็นความขัดแย้งในหลายประเด็น 
เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงบนทอ้งถนน การข่มขืนอนาจารหรือล่วงละเมิด
ทางเพศ นักเรียนทะเลาะกัน การยกพวกตีกันในโรงพยาบาล เป็นต้น หลายกรณีจบลงด้วยการใช้ความรุนแรง
จนถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไป เช่น การแข่ง
รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในสถาบันการศึกษา     
เช่น  การลงโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุ การทุจริตอาหารกลางวันเด็ก การรับน้องโหด การยกพวกบุกรุก
โรงเรียน เป็นต้น ความขัดแย้งในด้านการประกอบอาชีพ เช่น ความขัดแย้งระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับแกร็บ  
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งด้านความเช่ือทางศาสนา เช่น การประพฤติผิดของพระสงฆ์ กรณีภาพวาด
พระพุทธรูปอุลแมน เป็นต้น 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ  
กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนจากการดิ้นรนเอาตัวรอด      

เพื่อปากท้องหรอืการท ามาหากินเพื่อแสวงหารายได้มาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยลักษณะของความขัดแย้งที่พบ
ในพื้นที่ภาคกลางจะประกอบด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนกับกลุ่มนายทุน 
เจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนหรือภาคเอกชนกับรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนโยบายและการบริหารประเทศของ
รัฐบาล เป็นต้น ส าหรับความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองส่วนใหญ่เป็นการแย่งชิงทรัพย์สินเงินทอง 
เช่น พวกคดีลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ เป็นต้น  ส าหรับความขัดแย้งระหว่างประชาชน   
กับกลุ่มนายทุน จะประกอบไปด้วยเช่น กรณีการทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ การหลอกเล่นแชร์ เป็นต้น ส าหรับ
ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนหรือภาคเอกชนกับรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและการบริหารประเทศของรัฐบาล เช่น การขอข้ึนเงินค่าตอบแทนก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน การฆ่าตัวตาย
เพราะพิษเศรษฐกิจตกต่ า และการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม  
ปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคกลางเกิด

ความขัดแย้งข้ึนในหลายส่วนประกอบด้วยเช่น ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การบุกรุกป่าไม้    
การลักลอบล่าสัตว์ป่า และมลพิษทางน้ า ส าหรับความขัดแย้งที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชาชน ท าให้เกิดมีการเรียกร้องให้รัฐเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาสภาวะมลพิษทางอากาศ ให้
น้อยลง 

4.1.2 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคเหนือ 
- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
ส าหรับกรณีความขัดแย้งด้านการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาความแย้งไม่รุนแรงมากนัก

โดยประเด็นความขัดแย้งจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยกับ
ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเกิดข้ึนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง  นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งอื่นในระหว่างการหาเสียง    
เช่น การเฝ้าติดตามการหาเสยีงของนักการเมอืงจากเจา้หน้าที่รฐั  ส าหรับหลงัจากมีการเลอืกตั้งเสร็จแล้วกย็งัมี
ปัญหาความขัดแย้งที่ส าคัญในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น ชาวเชียงใหม่ในเขต 8 ได้มีการชุมนุมไล่ นางสาวศรีนวล  
ให้ลาออกจากการเป็น ส.ส. และมีการใช้เท้ากระทืบรูประบายความโกรธแค้น นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้ง
ภายในพรรคเพื่อไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกตั้งท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

 - กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม 
กรณีความขัดแย้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือก็มีความหลากหลาย

เช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคกลาง โดยมีประเด็นปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว ปัญหาความขัดแย้ง       
ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา การใช้ความรุนแรง ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือศาสนา ความขัดแย้งที่
เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับ        
การหลอกลวงความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศ ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ส าหรับปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับชู้สาวเป็นปัญหาที่เกิดข้ึน 
ในทุกพื้นที่ซึ่งมีทั้งความรุนแรงระหว่างสามีภรรยา ลูกกับแม่ พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง ญาติพี่น้องในครอบครัว  
ปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับนักเรยีนและสถานศึกษามีหลากหลายกรณีทั้งที่เป็นความขัดแย้งระหว่างนักเรียน
กับครู นักเรียนกับเพื่อน รุ่นพี่กับรุ่นน้อง และบุคคลภายนอกกับสถาบันการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการกลั่นแกล้งกัน ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ   
การใช้ความรุนแรงจะเป็นกรณีที่บคุคลทั่วไปขัดแย้งกันแลว้น าไปสู่การใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทกัน หรือฆ่า
กันตาย ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือศาสนาเปน็กรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในวัดหรือพระสงฆ์ได้เข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความแย้ง ความขัดแย้งที่ เกี่ยวข้องกับการอนาจารหรื อการละเมิดทางเพศเป็น        
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลตั้งแต่ระดับเบาคือ การอนาจารโดยการช่วยตัวเองในที่สาธารณะจนไปถึงการข่มขืน
กระท าช าเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรณีความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการท างานของต ารวจที่อาจจะใช้ก าลังเกินกว่าเหตุท าให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ 
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- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ  
กรณีความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือมีจ านวนไม่ค่อยมากที่ถูกน าเสนอ    

ผ่านสื่อ โดยมีประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการทวงหนี้ การหลอกให้โอนเงิน ผลจากเศรษฐกิจตกต่ า         
การหลอกลวงทางธุรกิจ เป็นต้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สินเป็นกรณีความขัดทั้งที่เป็นการทวงหนี้โหด      
และการติดหนี้กรณีอื่นๆ เช่น ติดหนี้ไม่ยอมชดใช้ ติดหนี้ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ความขัดแย้งเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจตกต่ าท าให้ธุรกิจหรือกิจการบางอย่างต้องขาดทุนหรือปิดตัวลงหรือได้รายได้น้อยลง โดยบางกรณี
น าไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายได้ การต้มตุ๋นหลอกลวงเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตัว 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือจะเป็น

ประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการบุกรุกป่า มลพิษทางอากาศ และการล่าสัตว์  ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ 
การบุกรุกป่าเป็นกรณีความขัดแย้งที่พบเป็นประจ าในพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากภาคเหนือมีพื้นที่ป่าจ านวนมาก   
ท าให้ยากในการที่จะสอดส่องดูแลให้ทั่วถึง มลพิษทางอากาศก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ
หรือผู้บริหารในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนมองว่ารัฐหรือผู้บริหารไม่สามารถจัดการแก้ไ ขปัญหาได้ และการ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็มีผลกระทบต่อประชาชนบางส่วนจนกลายเป็นความขัดแย้ง
ข้ึนการล่าสัตว์เป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาคุ้มครองสัตว์ไว้ 

 
4.1.3 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
กรณีความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบในสื่อมีจ านวนไม่มาก

นักโดยจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการหาเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้งและการบริหารจัดการของรัฐในช่วงหลัง  
การเลือกตั้ง ส าหรับในช่วงก่อนการเลือกตั้งมีความขัดแย้งในเรื่องของการโจมตีหรือกลั่นผู้สมัคร ส.ส. และการ
จับกุมหัวคะแนน ส าหรับความขัดแย้งในช่วงหลังการเลือกตั้งที่มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของรัฐ  
ส าหรับความขัดแย้งในช่วงหลังการเลือกตั้งที่มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของรัฐ เช่น การจัดเลือกตั้ง
ซ่อมที่ขอนแก่น การบริหารจัดการน้ าท่วมที่อุบลราชธานี เป็นต้น 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม 
กรณีความขัดแย้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ จะมี

ลักษณะที่หลากหลายเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคอื่นๆ โดยมีประเด็นปัญหาความรุนแร งของคนในครอบครัว 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา การใช้ความรุนแรง 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือศาสนา ความขัดที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความขัดแย้ง
ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ความขัดแย้งความรุนแรงของคนในครอบครัวเป็นกรณีความขัดแย้งที่มีคู่กรณีที่เป็น
สมาชิกในครอบครัวหลากหลาย ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมดิทางเพศเปน็กรณีทีม่ีการกระท าอนาจาร
หรือข่มขืนกระท าช าเรา โดยเหยื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษานั้นจะเป็นกรณี
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครู และนักเรียน โดยจะมีประเด็นเกี่ยวกับความไม่พอใจการ
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บริหารของผู้อ านายการ การท าร้ายร่างกายนักเรียน การทะเลาะกันของนักเรียน ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ
พระสงฆ์หรือศาสนาเป็นกรณีความขัดแย้งที่กระท าโดยพระสงฆ์ท าให้เกิดความเสียหายต่อศาสนาเป็น                 
ที่วิพากษ์วิจารณ์ทางสังคม ความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็นกรณีความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรง
จากการขับรถ 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ   
กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้าง ที่จะมี          

ความหลากหลาย ประกอบด้วยประเด็นความขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สิน การต้มตุ๋นหลอกลวง
ทางธุรกิจ การท าเกษตร ธนบัตรปลอม การรีดทรัพย์และการลักทรัพย์ เป็นต้น  ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สิน
เป็นกรณีความขัดแย้งจากการทวงหนี้ การเป็นหนี้คนอื่นแล้วน ามาซึ่งปัญหาความไม่พอใจหรือความรุนแรง  
การต้มตุ๋นหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในหลากหลายรูปแบบในหลาย
พื้นที่ การท าเกษตรเป็นกรณีความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบ ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนจาก     
ความต้องการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของคนอื่น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
กรณีความ ขัดแย้ งด้ านการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อมในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ทรัพยากรน้ า การบุกรุกป่า และขยะ
มูลฝอย ความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเป็นกรณีประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับฝุ่นละออง การเผาป่า 
เผาหญ้า และการเผาขยะ ซึ่งท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าเป็นกรณี
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ า ความขัดแย้งเกี่ยวกับการบุกรุกป่าเป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
เข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนและมีการบุกรุกป่าเพื่อสร้างรีสอร์ทหรือที่พัก ความขัดแย้งเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
เป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางจนท าให้คนอื่นเดือดร้อน 

 
4.1.4 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคใต้  

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
กรณีความขัดแย้งด้านการเมืองในพื้นที่ภาคใต้มีประเด็นความขัดแย้งไม่มากนัก โดยพบว่า   

มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงที่กระทบถึงความมั่นคง     
และการเมืองท้องถ่ิน    

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม  
กรณีความขัดแย้งด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้มีความหลากหลายเช่นเดียวกันกับ

พื้นที่ภาคอื่นๆ โดยมีประเด็นปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ทางเพศ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา การใช้ความรุนแรง ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
หรือศาสนา ความขัดที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความขัดแย้งที่ เกิดจากการใช้รถใช้ถนน       
ความรุนแรงของคนในครอบครัวเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครัว เช่น สามีกับภรรยา พ่อแม่
กับลูก ญาติพี่น้องด้วยกัน หรือคนรักกัน เป็นต้น ซึ่งมีทั้งกรณีการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ 
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ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศเป็นกรณีความขัดแย้งการคุกคามทางเพศและการกระท าช าเรา 
ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหญิง ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างครูกับ
นักเรียนหรือผู้ปกครอง ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงเป็นกรณีการใช้ความรุนแรงของบุคคลทั่วไป 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นกรณีความขัดแย้งด้านความเช่ือทางศาสนา การใช้ ยาเสพติดของ
พระสงฆ์ และการใช้ความรุนแรงของพระสงฆ์ ซึ่งท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศาสนา  

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ  
กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วยประเด็นความขัดแย้งที่ส าคัญ 

เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สิน การต้มตุ๋นหลอกลวง การท่องเที่ยว การรีดทรัพย์และการลักทรัพย์         
การลักลอบขนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สินเป็นกรณีเกี่ยวกับการทวงหนี้ การต้มตุ๋น
หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเป็นกรณีแก๊งหลอกรักออนไลน์ การค้างค่าจ้างแรงงาน การหลอกยืมเงิน 
เป็นต้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปน็กรณีผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ าท าให้เกิดความเดือดร้อนกับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเป็นกรณี
ความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่รัฐและคนต่างด้าวและผู้ที่ลักลอบน าคนต่างด้าวเข้ามา ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ โดยบางส่วนเข้ามาท างานผิดกฎหมายในไทยและบางส่วนเข้าไปยังประเทศ
มาเลเซียโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้น าพา 

- กรณีศึกษำสถำนกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
กรณีความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้มีประเด็น

ความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดข้ึนในทะเล การบุกรุกป่า และมลพิษทางน้ า  ความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษ          
ที่เกิดข้ึนในทะเลค่อนข้างเกิดข้ึนเป็นประจ าในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากภาคใต้มีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเล          
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการบุกรุกป่าเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอื่นๆ ที่มี
การลักลอบเข้าไปในเขตป่าสงวนเพื่อตัดไม้ไปขาย มลพิษทางน้ าเป็นกรณีความขัดแย้งที่เกิดจากการรุกล้ า        
เขตล าธาร การปล่อยของเสียลงในแม่น้ าล าคลอง และการบริหารจัดการน้ า 

4.1.5 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีควำมมั่นคง 
กรณีสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่ความมั่นคงซึ่งเป็นพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี มีเหตุความรุนแรงที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อเป็น
ประจ าทุกเดือนในปี 2562 โดยมีเหตุรุนแรงหลายประเภท เช่น การวางระเบิด การยิง การก่อกวนความไม่สงบ     
ด้วยวิธีการอื่น เช่น การท าลายเสาสัญญาณโทรศัพท์ การขโมยกล้องวงจรปิด การวางเพลิง เป็นต้น           
และเหตุการณ์ปะทะจากการปิดล้อมตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ 

จากข้อมูลการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างเดือนมกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) พบกรณีความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนรายเดือน ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 สถิติคดีอาญาและคดีความมั่นคง ปี พ.ศ.2562 

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ยิง 16 19 22 21 14 14 20 12 13 12 5 14 182 

ระเบิด 8 4 11 6 11 8 6 5 2 4 6 3 74 

วำงเพลิง 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 

ปดิล้อม 5 5 2 3 3 7 7 0 6 4 14 7 63 

อื่นๆ 3 1 15 4 4 14 7 17 5 4 9 3 86 

รวม 34 29 50 34 32 43 40 34 30 24 34 27 411 

ควำมสญูเสีย 

เสียชีวิต 17 18 16 15 13 13 21 12 15 8 21 11 180 

บำดเจบ็ 29 9 23 2 48 20 31 13 10 12 12 12 221 

รวม 46 27 39 17 61 33 52 25 25 20 33 23 401 

ท่ีมำ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch), 2562  
 

จากข้อมูลจะพบว่าเหตุความขัดแย้งรุนแรงมากที่สุดในปี 2562 จะเป็นความรุนแรงจากการยิง 
จ านวน 182 ครั้ง การวางระเบิด จ านวน 74 ครั้ง วางเพลิง จ านวน 6 ครั้ง และวิธีการอื่นๆ เช่น การท าลาย
ทรัพย์สินสาธารณะหรือการลักทรัพย์สินของทางราชการ จ านวน 86 ครั้ง นอกจากนี้จะมีการปะทะกันที่เกิดจาก
การปิดล้อมตรวจค้นจ านวน 63 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิตจ านวน 180 ราย บาดเจ็บจ านวน 221 ราย ตลอดปี 2562 
โดยมีเหตุความรุนแรงเกิดข้ึนมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม  

ส าหรับจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่ความมั่นคง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบกรณีความขัดแย้ง
ที่เกิดข้ึนในระบบคดี ดังปรากฏในตารางที่ 4.2 

 
ตำรำงท่ี 4.2 สถิติคดีอาญาและคดีความมั่นคง ปี พ.ศ.2562 

ประจ ำปี 
คดี คดี 

ไม่รู้ตัว 
คดีรู้ตัวผู้กระท ำควำมผิดและด ำเนินคดี 

อำญำ ควำม รู้ตัว จับได ้ หลบหนี หมำยจับ 
รวม มั่นคง (คดี) (คดี) คน (คดี) คน  (หมำย) คน 

ยะลำ 4,919 34 26 8 6 6 2 3 20 20 
ปัตตำนี 5,829 50 24 26 14 26 12 35 35 35 
นรำธิวำส 7,000 35 23 12 9 29 3 30 30 30 
สงขลำ 4,303 15 6 9 5 6 4 39 45 45 
รวม 22,051 134 79 55 34 67 21 107 130 130 
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 จากตารางที่ 4.2 ในปี 2562 มีคดีความมั่นคงซึ่งเป็นเหตุก่อความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีมากที่สุด 
จ านวน 50 คดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 35 คดี ยะลา จ านวน 34 คดี และสงขลา จ านวน 15 คดี โดยรวม
เหตกุารณ์ก่อความไม่สงบที่เป็นคดีความมั่นคงทั้งหมดในปี 2562 จ านวน 134 คด ี
 
4.2 วิเครำะห์และอภิปรำยผลสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งภูมภิำคต่ำงๆ 

แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งจะใช้กรอบความคิดทฤษฎีของบาร์โทส และเวอห์ (Bartos 
& Wehr, 2002) ที่ให้นิยามความขัดแย้งว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ฝ่ายที่ขัดแย้งมีเป้าหมายที่ขัดกัน โดยสาเหตุของ
เป้าหมายที่ขัดกันมาจาก 1) การแย่งทรัพยากร 2) บทบาทที่ขัดกัน 3) ค่านิยมที่ขัดกัน ตามแนวคิดน้ีพฤติกรรม
ความขัดแย้งจะเกิดข้ึนจากกระบวนการของการเกิดข้ึนของความขัดแย้งจากการมีเป้าประสงค์ที่ขัดกัน แล้วมี
การรวมกลุ่มกันของฝ่ายขัดแย้ง โดยมีแรงเสริมจากความเป็นอริระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้ง และการมีทรัพยากรใน
การสนับสนุนให้มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความขัดแย้ง และแนวคิดทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict 
perspective) ซึ่งเสนอว่า ความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากความสนใจและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน       
และความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเกิดจากการมีความเช่ือ ค่านิยม และการให้ความหมายความถูกผิดที่แตกต่าง
กัน ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้น าไปสู่การเกิดความขัดแย้งข้ึนในสังคม และเมื่อน ากรอบแนวคิดนี้มาวิเคราะห์  
ความขัดแย้งในแต่ละด้านในแต่ละภูมิภาคจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังมีรายละเอียดจ าแนกเป็นรายภาคดังนี้ 

4.2.1 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคกลำง 
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ภาคกลางส่วนหนึ่ง

เป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในภาพรวมของประเทศจึงมีประเด็นที่ขัดแย้งในหลายประเด็น โดยพบว่าจะมีปัญหา
ความขัดแย้งเกิดข้ึนต้ังแต่ก่อนการเลือกตั้งจนถึงช่วงหลังการ ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มการเมืองที่มี
สาเหตุมาจากความคิดเห็นหรือค่านิยมทางการเมอืงทีขั่ดกันหรือแตกต่างกัน และเมื่อมีการแบ่งเป็นฝา่ยค้านกบั
ฝ่ายรัฐบาลก็จะมีความขัดกันในด้านของบทบาท ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะต้องคอยตรวจสอบการท างานของอีกฝ่าย 
ยิ่งมีความขัดแย้งเกิดเพิ่มมากข้ึนทั้งที่เป็นความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองด้วยกันเองที่ฝ่ายตรงข้ามกัน     
และความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกัน โดยประเด็นที่น่าจะมีความขัดแย้งสืบเนื่องไป        
จนอาจจะท าให้เกิดการชุมนุมประท้วงในอนาคตอันใกล้คือ ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคฝ่ายค้านที่
ประกอบด้วย 7 พรรคการเมือง  ซึ่ งมีความพยายามที่ จะแก้ไขตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ งแล้ว                 
โดยความต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีประเด็นหลักอยู่ที่ประเด็นการให้อ านาจ สว. จ านวน 250 คน     
มีสิทธ์ิในการออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่งฝ่ายกลุ่มประชาธิปไตยมองว่า  สว.เป็นผู้ที่ถูกเลือกมาเพื่อ
สนับสนุนการสืบทอดอ านาจเผด็จการ ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในระบบประชาธิปไตย ประกอบกับประเด็นการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ที่ฝ่ายสนับสนุนมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองและเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม    
ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นน าไปสู่การท าแฟลชม็อบบนสกายวอล์ค และการจัดกิจกรรมว่ิงไล่ลุงในช่วงปลายปี 2562 
และสืบเนื่องมาจนปัจจุบันที่มีการชุมนุมของนักเรียนและนักศึกษาเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ      
ให้มีการยุบสภา และให้หยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมือง   
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- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางสังคมและ
วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางมีกรณีความขัดแย้งที่ส าคัญประกอบด้วย กรณีความรุนแรงในครอบครัว        
กรณีความขัดแย้งในสถานศึกษา เช่น  การลงโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุ การรับน้องโหด การยกพวกบุกเข้า
ไปในโรงเรียน เป็นต้น และกรณีการยกพวกตีกันในโรงพยาบาล ซึ่งกรณีความขัดแย้งเหล่านี้เป็นความขัดแย้ง 
ที่มีการใช้ความรุนแรง ซึ่งหากจะวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมรุนแรงอาจจะต้องมองในหลายปัจจัย         
เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว การเลี้ยงดู การคบเพื่อน ความเช่ือทัศนคติส่วนตัวของแต่ละบุคคล และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมรุนแรง ซึ่งต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณี
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งด้านความเช่ือทางศาสนา โดยที่เป็นข่าวดังในสื่อก็คือ กรณีภาพวาดพระพุทธรูป
เป็นรูปอุลแมน ที่มีความคิดเห็นแตกออกไปเป็นเป็นสองทางคือ กลุ่มที่เห็นว่าไม่เสียหายอะไรต่อพุทธศาสนา 
กับกลุ่มที่เห็นว่าท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนา กรณีนี้เป็นเรื่องของความขัดกันทางด้านความเช่ือ
อย่างชัดเจน  

- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง มีกรณีที่น่าสนใจ     
คือ ความขัดแย้งเกี่ยวกับการทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ และการหลอกเล่นแชร์ ซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งเกิด
จากการขัดกันของบทบาท ซึ่งคู่กรณีต่างไม่สามารถท าตามบทบาทของตัวเอง เช่น ลูกหนี้ก็ไม่ยอมใช้หนี้ ให้กับ
เจ้าหนี้ ส่วนเจ้าหนี้ก็ใช้วิธีการที่รุนแรงในการทวงหนี้หรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร ท าให้ลูกหนี้เดือดร้อน เป็นต้น 
แต่แรงจูงใจหลักหรือเป้าหมายหลักก็คือความต้องการทรัพย์สินเงินทอง หรือการแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองกัน 
โดยฝ่ายที่ได้ทรัพย์สินไปอาจจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายท าให้เกิดความขัดแย้งข้ึนมา นอกจากนี้ยังมี
กรณีการฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจตกต่ าซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนโยบายและการบรหิารประเทศของรัฐบาล
อันเป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างรัฐกับประชาชน โดยรัฐไม่สามารถที่จะบริหารจัดการให้เศรษฐกิจ ของ
ประเทศมีความเสถียรภาพส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชน อันเป็นความพร่องใน
บทบาทหน้าที่ที่รัฐควรจะท า จนน าไปสู่ความขัดแย้งดังกล่าว   

- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคกลาง โดยพบ
ปัญหาความขัดแย้งที่ส าคัญประกอบด้วยความขัดแย้งที่เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็น
ปัญหาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน ท าให้เกิดมีการเรียกร้องให้รัฐ
หรือผู้รับผิดชอบช่วยเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาสภาวะมลพิษทางอากาศให้ลดน้อยลง อันเป็น
ความขัดแย้งในเชิงบทบาทหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกป่าเพื่อท ารีสอร์ทของนายทุน 
ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากความต้องการทรัพยากรไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมายและอิทธิพลในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เหล่าน้ัน  

4.2.2 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคเหนือ 
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาความแย้งไม่รุนแรงมากนัก

โดยประเด็นความขัดแย้งจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยกับ
ฝ่ายตรงข้าม อันเป็นความขัดแย้งด้านค่านิยมทางการเมืองเป็นหลัก เมื่อมีความคิดเห็นต่างก็จะมีการต่อต้าน 
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เช่น กรณีชาวเชียงใหม่ในเขต 8 มีการชุมนุมไล่ นางสาวศรีนวล ที่ย้ายจากพรรคอนาคตใหม่ไปสังกัดพรรคตรง
ข้าม โดยเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็น ส.ส. เป็นต้น   

 - กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือก็มี       
ความหลากหลายเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคกลาง โดยมีประเด็นที่ส าคัญประกอบด้วย ปัญหาความรุนแรงของ
คนในครอบครัว ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา และความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ส าหรับปัญหาความรุนแรงของคนในครอบครัวและปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการกลั่นแกล้งกัน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย 
โดยส่วนหนึ่งเกิดมาจากทัศนคติส่วนบุคคล การควบคุมตนเอง และการเรียนรู้จากสื่อสังคม และส าหรับกรณี
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคเหนือจะเป็นประเด็นประเพณีการลอยกระทงและ
ปล่อยโคมลอยที่บางส่วนมองว่า มีการจัดงานเพื่อมุ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากเกินไปท าให้เกิดการบิดเบือน
ประเพณีที่ดีงามไปเป็นการหารายได้โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดงานเป็นเชิงพาณิชย์หรือเชิงท่องเที่ยวมากเกินไป  
ซึ่งเป็นความเช่ือหรือค่านิยมที่ขัดกัน   

- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือมีประเด็นความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการทวงหนี้ และการหลอกลวง ซึ่งกรณีความขัดแย้งเหล่าน้ีมีสาเหตุมาจากความต้องการทรัพย์เงินทอง
หรือการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่น นอกจากนี้ยังพบว่ายังมี
ความขัดแย้งอันเกิดจากผลจากเศรษฐกิจตกต่ า ซึ่งเป็นความขัดแย้งในเชิงบทบาทที่รฐัไม่สามารถบริหารจัดการ
ด้านเศรษฐกิจให้ดีได้ ท าให้ประชาชนบางส่วนเดือดร้อนจนน าไปสู่การขาดทุนหรือการฆ่าตัวตาย 

- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือจะเป็น
ประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการบุกรุกป่า มลพิษทางอากาศ และการล่าสัตว์  ส าหรับความขัดแย้งที่
เกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าเป็นกรณีความขัดแย้งที่พบเป็นประจ าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสาเหตุหลักจะเกิดจาก
การที่นายทุนต้องการที่ดินในการท าที่พักเพื่อการท่องเที่ยว และชาวบ้านต้องการตัดไม้ไปขาย หรือหาของป่า
หรือสัตว์ป่าไปขายเพื่อการด ารงชีพ อันเป็นแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้เกิดการบุกรุกป่าของทั้งสองกลุ่ม          
และเนื่องจากภาคเหนือมีพื้นที่ป่าจ านวนมาก ท าให้ยากในการที่จะสอดส่องดูแลให้ทั่วถึง ส าหรับปัญหามลพิษ
ทางอากาศก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐหรือผู้บริหารในพื้นที่ในเรื่องบทบาทหน้าที่ เนื่องจาก
ประชาชนมองว่ารัฐหรือผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลจัดการปัญหา แต่ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ 
ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น 

4.2.3 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยรุนแรงมากนัก 

ส าหรับความขัดแย้งในช่วงหลังการเลือกตั้งที่มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของรัฐ เช่น การจัด การ
เลือกตั้งซ่อมข้ึนที่ขอนแก่น การบริหารจัดการน้ าท่วมที่อุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของค่านิยมและ
ทัศนคติทางการเมืองที่มองอีกฝ่ายเป็นอริ และพยายามจะจับผิดกัน จนท าให้มีการโจมตีกันไปมา 

- กร ณี ศึ กษาสถานกา ร ณ์ความ ขัดแย้ งท าง สั งคมและ วัฒนธร รม ในพื้ นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคอื่นๆ โดยมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่
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ส าคัญคือ ความรุนแรงของคนในครอบครัว ความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ และปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยความขัดแย้งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงทั้งการท าร้าย
ร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ และโดยส่วนใหญ่จะมีเด็กและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เป็น
ผู้กระท าผิดและส่วนหนึ่งที่เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมความรุนแรงจึงเป็น
ประเด็นส าคัญในการที่จะลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในสังคมต่อไป 

- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนข้างจะมีความหลากหลาย ประกอบด้วยประเด็นความขัดแย้งที่ส าคัญ เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สิน 
การต้มตุ๋นหลอกลวง เป็นต้น ความขัดแย้งเหล่าน้ีเกิดจากความต้องการทรพัย์สนิเหมือนกัน แต่ด้วยข้อจ ากัดท า
ให้ต้องแย่งชิงกันจนเกิดเป็นความขัดแย้งข้ึนมา และส่วนหนึ่งเป็นบทบาทที่ขัดกันของคู่กรณีที่ไม่ท าตาม
บทบาทของตัวเอง ท าให้อีกฝ่ายเสียหายหรือเดือดร้อน จนน ามาสู่การความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง  
นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งในทางการท าเกษตรกรรม ที่เป็นกรณีความเดื อดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากทรพัยากรที่มีจ ากัดโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการจดัสรรทรัพยากรน้ าเพือ่การเกษตรที่เปน็ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐเป็นประจ าทุกปี 

- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ และทรัพยากรน้ า ความขัดแย้ง
เหล่านี้ทั้งหมดเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้       
ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชน จนท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดการขาดแคลนน้ า นอกจากนี้  
ยังมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการบุกรุกป่า ซึ่งเป็นกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการเข้าไปลักลอบตัดไม้ในเขต
ป่าสงวนและมีการบุกรุกปา่เพื่อสรา้งรสีอร์ทหรือที่พัก ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความต้องการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของคนส่วนรวม จนเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งขึ้นมา 

4.2.4 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีภำคใต้  
- กรณีศึกษาสถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้มีประเด็นความขัดแย้งไม่มากนัก      

โดยพบว่ามีความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งกันในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงที่กระทบถึง
ความมั่นคง และการเมืองท้องถ่ิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดกันทางค่านิยมและอุดมการณ์ทางการเมือง 
  - กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ค่อนข้างจะมี
ความหลากหลายเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคอื่นๆ โดยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงของคนในครอบครัว 
ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศ และปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา ซึ่งความขัดแย้ง
เหล่านี้เป็นกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โดยส่วนหนึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องใน    
การใช้ความรุนแรงและส่วนหนึ่งกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง โดยสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยและ
แตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีมีทั้งปัจจัยส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อม
ที่มีส่วนท าให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง   

- กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ กรณีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคใต ้ประกอบด้วยประเด็นความขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งเกี่ยวกับหนี้สิน การต้มตุ๋นหลอกลวง การรีดทรัพย์
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และการลักทรัพย์ การลักลอบขนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ความขัดแย้งเหล่าน้ีมีสาเหตุหลักจากความต้องการ
ทรัพย์สินเงินทอง จึงเกิดการแย่งชิงกันและกลายเป็นความขัดแย้งข้ึน นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกรณีผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ าท าให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งกรณีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเป็นกรณีความขัดแย้ง
ของเจ้าหน้าที่รัฐและคนต่างด้าวและผู้ที่ลักลอบน าคนต่างด้าวเข้ามา ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อ ผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ แต่วิธีการที่ใช้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายท าให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐ 

- กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้มีประเด็น
ความขัดแย้งเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดข้ึนในทะเลเป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนเป็นประจ าในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากภาคใต้ 
มีพื้นที่บางส่วนติดกับทะเล โดยสาเหตุหลักมาจากความต้องใช้ทรัพยากรทางทะเลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว     
ท าให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการบุกรุกป่า ซึ่งเป็นกรณีของ
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอื่นๆ ที่มีการลักลอบเข้าไปในเขตป่าสงวนเพื่อตัดไม้เพื่อ
น าไปขาย ซึ่งเป็นเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

4.2.5 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีควำมมั่นคง 
สถานการณ์ความรุนแรงมีจุดเริ่มต้นต้ังแต่มีเหตุปล้นปืน ค่ายทหารกองพันพัฒนาที่ 4 ในเขต

อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
จะผ่านมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้นี้ก็ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี พ.ศ. 2562 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีความรุนแรงหลากหลายระดับ ตัวอย่างเช่น 
การก่อกวน การลอบวางเพลิง การยิงปะทะ การซุ่มโจมตี และการวางระเบิด เป็นต้น ท าให้มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และหากจะวิเคราะห์สาเหตุความเป็นมาของความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า สาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งทางด้านศาสนาและชาติพันธ์ุเป็นหลัก ประกอบกับกลุ่ มผู้ที่มี
ความเห็นต่างมีการพัฒนาและการจัดตั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต  (Croissant, 2005)           
ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายที่ขัดกันมาจากบทบาทและค่านิยมที่ขัดกัน (Bartos & Wehr, 2002) โดยการแก้ไข
ความขัดแย้งได้จ าเป็นจะต้องมีมาตรการระยะสั้นเพื่อลดการเพิ่มข้ึนของสถานการณ์ ประกอบด้วยมาตรการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ในขณะที่ยุทธศาสตร์ระยะยาวคือ ต้องยอมรับว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดน
จะมีความรุนแรงที่มากข้ึนรัฐบาลกลางต้องพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการต่อต้านความไม่สงบ รวมทั้งการหา
มาตรการเสริมสรา้งความปลอดภัยและมาตรการแก้ไขทางการเมือง เศรษฐกิจฐานราก และวัฒนธรรม ส าหรับ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนน่าจะเป็นไปได้คือ การเจรจาเพื่อสันติโดยทุกฝ่ายจะต้องมีความจริงใจในการที่จะ
เข้าสู่การเจรจา  
 
4.3 ข้อเสนอแนะ   

ส าหรับข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันทจ์ าแนกตามลักษณะของ
ความขัดแย้ง ดังนี้ 
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 4.3.1 ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง  
ส าหรับแนวทางการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์กรณีความขัดแย้ง  ทาง

การเมือง สามารถจ าแนกออกตามกรณีความขัดแย้งที่มีแนวโน้มจะเกิดข้ึนในอนาคต ได้ดังนี้   
1) กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อน าไปใช้กับ

คนทั้งประเทศน้ัน จ าเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน เพื่อน าไปพิจารณาในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้
ความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย หากมีเสียงสะท้อนใดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มาก ควรจะน า
ข้อเสนอแนะเหล่าน้ันมาพิจารณา และหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป  
  2) กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการชุมนุม ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะใน
ส่วนของการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ส าหรับในส่วนของ การ
พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ควรจะต้องพิจารณาตามข้อกฎหมาย หากเป็นการกระท าความผิดจริงก็
ควรด าเนินคดีไปตามกฎหมาย และเป็นกรณีการประท้วงเรียกร้องสิทธิต่างๆ ควรจะมีการเจรจา ตั้งกฎเกณฑ์
ให้กับผู้ชุมนุม ก่อนมีการชุมนุม รวมไปถึงการหามาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรง ควรจะใช้
การประนีประนอม และหาคนกลางที่จะสามารถเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วย     
ความสงบเรียบร้อย ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชน และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นที่ด าเนินชีวิตอย่าง
ปกติสุข  
  3) กรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับนักการเมือง ในกรณีของคดีความต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับ
นักการเมือง รัฐควรด าเนินคดีความไปตามคดีความที่เกิดข้ึน พิสูจน์ข้อเท็จจริง และเผยแพร่ข้อเท็จจริงนั้น
ให้กับประชาชนรับทราบ ไม่ปกปิด และมีการด าเนินคดีกับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือต่อต้าน
รัฐก็ตาม เพื่อไม่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการด าเนินคดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรมีมาตรฐานในการพิจารณา
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งไม่สิ้นสุด  

4) กรณีความขัดแย้งระหว่างนักการเมือง ในกรณีนี้ควรมีพูดคุยหาทางออกร่วมกันในประเด็น
ความขัดแย้งต่างๆ โดยมีการแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงกัน โดยอาจจะใช้วิธีการหา  
ผู้ไกล่เกลี่ยที่ เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเข้ามาช่วยในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อลด         
ความขัดแย้งหรอหาทางออกให้ 

4.3.2 ควำมขัดแย้งทำงสังคมและวัฒนธรรม  
  ส าหรับกรณีความขัดแย้งทางสังคมที่ส าคัญที่พบว่าเป็นปัญหาส าคัญในทุกพื้นที่จะเป็นปัญหา
ความขัดแย้งในครอบครัวและการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ดังนั้น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งดังกล่าวสามารถน าแนวทางการจัดการความขัดแย้งมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้  
  แนวทางการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์กรณีความขัดแย้งทางสังคม
สามารถน าหลักการและแนวคิดด้านการสร้างความปรองดอง (Reconciliation) มาใช้ได้ โดยการสร้าง     
ความปรองดองเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การลดความเกลียดชังแตกแยกและสร้างความไว้วางใจเพื่อฟื้นคืน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรงโดยผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าในอดีต     
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การยอมรับความจริงที่เกิดข้ึนการเมตตาให้อภัยตลอดจนการมองภาพอนาคตของสังคมร่ วมกัน (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2555) ซึ่งหลักการสร้างความปรองดองประกอบด้วยหลักการ พอสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ 

1) การสานเสวนา โดยให้คู่กรณีมาร่วมกันสนทนาเพื่อน าไปสู่ข้อตกลง 
  2) การเตรียมการเพื่อน ามาสู่กระบวนการพูดคุย โดยเน้นหรือจัดการกับอารมณ์และ
ความรู้สึกของคน การเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกของตนเองสามารถที่จะเยียวยาอดีตและความเจ็บปวดใน
ปัจจุบันได้  

3) ความปรองดองเกิดข้ึนได้เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง  
4) ศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากในการแก้ไขความขัดแย้ง           

  5) การสร้างความปรองดองจ าเป็นมากที่จะต้องใช้แนวทางที่หลากหลายทั้งด้านจิตใจ 
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา และการเมือง ที่ส าคัญมากคือ ผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากคู่กรณี 
  6) การสร้างความปรองดองเน้นที่หัวใจ (Heart) และความคิด (Head) การเน้นที่
ความคิดคือการก าหนดเป้าหมายของการพูดคุยและท าให้การพูดคุยด าเนินต่อไปในทิศทางที่ควรจะเป็นส่วน
การเน้นที่หัวใจคือเป็นการพูดคุยกันถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใจ 
  7) ค านึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการสร้างความปรองดองโดยไม่เน้น     ที่
การรับหรือน าเข้าวิธีการและกฎหมายแต่ของประเทศตะวันตกแต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพสังคม 
  8) การให้อภัยมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมวัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีความ
แตกต่างกันออกไปไม่ควรยึดติดแต่เพียงรูปแบบเดียวแต่ละวัฒนธรรมก็มีมุมมองต่อการให้อภัยและ     การ
สร้างความปรองดองที่แตกต่างกันออกไป 
  9) การเลือกใช้กระบวนการความยุติธรรมที่เหมาะสมเป็นรายกรณี โดยวิธีการที่เลือกใช้
การสร้างความปรองดองเน้นการสร้างความสัมพันธ์กลับคืนมาระหว่างคู่กรณี หรือความยุติธรรมแบบมุ่ง เน้น
การแก้แค้นที่เน้นลงโทษผู้กระท าผิดเนื่องจากเหยื่อมีความต้องการให้ลงโทษผู้กระท าผิด แต่อย่างไรนั้น 
แนวทางหนึ่งที่นักสันติวิธีมักใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้อีกหนึ่ง
รูปแบบคือความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน 

ส าหรับกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชนควรมีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้ (โสรัตน์ กลับวิลา, กัญญ์ฐิตา ศรีภา, และ พลรพี ทุมมาพันธ์, 2562)  

ต้นแบบการบูรณาการความร่วมมอืในการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา เกิดจากการเช่ือมโยงข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชนซึ่งบ่งบอกถึงปมเหตุของการเกิดปัญหาในมิติต่างๆ ได้แก่ ตัวเด็กและเยาวชนเอง ครอบครัว เพื่อน 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม และกระบวนการยุติธรรม รวมถึงระบบวัฒนธรรมความเช่ือ และค่านิยม กับผลจาก
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งพบแนวทางใน 2 ลักษณะ คือแนวทางในการป้องกันปัญหา และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และการด าเนินการทั้ง 2 ลักษณะครอบคลุมทุกมิติที่เป็นปัจจัยเงื่อนไข จากนั้นจึงน าข้อมูลส าคัญ
จากข้อค้นพบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างต้นแบบการบูรณาการ   
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ท าให้ได้แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
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หน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา      
โดยมีสถานศึกษาเป็นหลักในการขับเคลื่อน และอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงองค์การหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามความเช่ียวชาญและตามภารกิจหน้า ที่ของตนเอง      
ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนของสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญดังนี้  

   1) การวิเคราะห์ตนเอง โดยวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสถานศึกษาเอง  โอกาสในการแสวงหาความร่วมมือหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและ   ภาคส่วน
ต่างๆ  และปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากปัจจัยภายนอกสถานศึกษา เพื่อที่จะหา
แนวทางในการป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

   2) การประสานเครือข่าย  การประสานเครือข่ายความร่วมมือถือเป็นจุดเริ่มต้น      ที่
ส าคัญของการบูรณาการความร่วมมือ โดยทุกเครือข่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมตาม
บทบาทหน้าที่และความเช่ียวชาญของตนเองตั้งแต่แรกเริม่ ได้แก่ เครือข่ายผู้ปกครอง (ครอบครัว) คนในชุมชน
หรือแกนน าชุมชน วัด ศิษย์เก่า สถานศึกษาใกล้เคียง หน่วยงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น หน่วยงานต ารวจ
และทหาร หน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กและเยาวชน เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงสื่อ
ต่างๆ  ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือนี้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุมร่วมกันเพื่อศึกษาความต้องการ
จ าเป็นและก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน นอกจากนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์การหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดในการขับเคลื่อนนโยบาย และการท างานเชิงรุก จุดเน้นที่ส าคัญจากการศึกษาวิจัย        
คือการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองของเด็กให้ครบทุกกลุ่ม และเครือข่ายศิษย์เก่า ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย   
แกนน าชุมชนในการช่วยน าผู้ปกครองของเด็กเข้ามาในความร่วมมือนี้ให้ครบถ้วน 

   3) การคัดกรองนักเรียนนักศึกษา ด าเนินการคัดกรองเด็กโดยใช้เครื่องมือวัด          ที่
เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ โดยอาจจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิต       ใน
การสนับสนุนและฝกึทักษะในการคัดกรอง เพื่อเป็นข้อมูลให้ครูทีป่รกึษาได้ท าความเข้าใจกลุม่เด็ก โดยให้มีการ
จ าแนกเด็กออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ตรงกลุ่มและตรงกับสภาพ
ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาแต่ละราย  

   4) การจัดท าฐานข้อมูล ต่อเนื่องจากการคัดกรองนักเรียนนักศึกษา โดยน าข้อมูลที่ได้
จากการคัดกรองจัดท าเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานร่วมกันของสถานศึกษาและ
เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาด าเนินการได้อย่างครบถ้วนและทันการณ์ การจัดท า
ฐานข้อมูลควรรวมข้อมูลของเด็กรายบุคคล จ าแนกเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้มีอิทธิพล (เช่น ศิษย์เก่า) ก าหนด
ข้อตกลงในการเข้าถึงข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลกับบุคคลที่เหมาะสม รวมทั้งเน้นย้ าการรักษาความลับของ
ข้อมูล 

   5) การพัฒนาครู ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง โดยครู
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ทั้งครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูประจ าช้ัน โดยเฉพาะการฝึกทักษะครูที่
ปรึกษาเพื่อให้สามารถเข้าถึง ท าความเข้าใจ ตลอดจนดูแลนักเรียนนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม การให้ความรู้
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แก่ครูเพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในมิติต่างๆ รวมถึงโทษที่จะได้รับ
ตามกฎหมาย  หน่วยงานที่เช่ียวชาญด้านนี้ เช่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ต ารวจ       
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรเข้ามาช่วยฝึกอบรมพัฒนาครูในด้านต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้ง    
การฝึกอบรมพัฒนาครูควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

   6) การตรวจตราความเรียบร้อยในและนอกสถานศึกษา การตรวจตรานี้นอกจาก  จะ
เป็นการด าเนินการโดยครูในสถานศึกษาแล้ว ควรได้รับความร่วมมือจากต ารวจ ทหาร และชุมชนในพื้นที่ ซึ่ง
จ าเป็นต้องวางก าลังใหค้รอบคลุมพืน้ที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการก าลังคนท าให้ด าเนินการได้ไม่
เต็มที่ ชุมชนจึงควรสร้างกลุ่มจิตอาสาเข้ามาช่วยด าเนินการในเรื่องนี้ร่วมกับทางสถานศึกษา เพื่อให้สามารถ
ตรวจตราได้ครอบคลุมยิ่งข้ึน รวมไปถึงการสร้างช่องทางติดต่อที่สะดวก เพื่อที่จะให้สามารถส่งต่อข้อมูลได้
ทันทีในกรณีตรวจพบความผิดปกติอันจะน ามาซึ่งการก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือใช้ความรุนแรง  

   7) การอบรม พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษา เป็นการด าเนินการของ
สถานศึกษาในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ซึ่งต้องประสานความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เช่น การสร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายและผลของการใช้ความรุนแรง             
โดยหน่วยงานต ารวจ การฝึกให้เคารพระเบียบวินัยและการมีจิตอาสา โดยหน่วยงานทหาร การฝึกทักษะชีวิต
และทักษะทางสังคมโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รวมไปถึงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
ผ่านการฝึกงานโดยสถานประกอบการ ส่วนการดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมส าคัญคือ การใช้
การปรึกษารายบุคคล และการเยี่ยมบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลปัญหาของนักเรียนและนักศึกษาแต่ละรายและ
ให้การดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 

   8) การสร้างเวทีแสดงความสามารถ เป็นสิ่งส าคัญของการเปิดโอกาส/พื้นที่ในการใช้
ความสามารถและสร้างตัวตนในทางที่ดีของนักเรียนนักศึกษา เพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเชิดชู
ต้นแบบแห่งการกระท าดี โดยส านักงานเขตสามารถช่วยสนับสนุนงบประมาณและกิ จกรรมต่าง ๆ           
หรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่น ๆ ก็สามารถสนับสนุนได้เช่นกัน 

นอกจากนี้การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนควรใช้วิธีการที่หลากหลาย
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ดังนี้  (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559) 
 1) ครอบครัว พ่อแม่หรือคนในครอบครัวนับว่ามีบทบาทส าคัญในการลดแรงกระตุ้น
พฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรงในเด็ก โดยการขัดเกลาพฤติกรรมลกูตั้งแต่ปฐมวัย เช่น การเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่เด็ก ให้เวลากับเด็กอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยปละละเลยลูกในการรับสื่อหรือการคบเพื่อน และเอาใจใส่ใน
เรื่องต่าง ๆ เมื่อพบว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว พ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรเรียกมาพูดคุย สื่อสารกับลูกด้วย
ความรัก และพูดคุยด้วยเหตุผลเป็นหลักว่า สิ่งใดท าได้ ท าไม่ได้ เพราะเหตุใด 
 2) ชุมชน การยับยั้งปัญหาต่าง ๆ ในเด็กวัยรุ่นนั้น ไม่สามารถกระท าได้โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เพียงล าพัง ด้วยเหตุน้ีชุมชน เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรมีส่วนแก้ไขป้องกันการใช้ความรุนแรง เช่น ครูควร
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สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อช่วยสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหู      
เป็นตาเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง 
 3) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทที่ส าคัญคือ การผลักดัน สนับสนุนให้โครงการ
แก้ไขป้องกันการใช้ความรุนแรงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระตุ้นให้สื่อ ดารา-นักร้องน าเสนอเนื้อหาและ
ผลงานที่สร้างสรรค์ และท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การจัดเรตติ้งสื่อ สนับสนุนและให้รางวัลสื่อที่น าเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจและส่งเสริมคุณธรรม อย่างไรก็ตาม การด าเนินการข้างต้นไม่ควรท าเพียงเพื่อการเร่งหาทาง
ออกแบบช่ัวครู่ช่ัวยามในเวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน แต่จากนั้นกลับเงียบหายไปเหมือนไฟไหม้ฟาง    
อย่างที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งจะไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงในเด็กได้ในระยะยาว
อย่างแท้จริง 
 4) สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาควรก าหนดเป็นเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนจัดท าโครงการ
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันอย่างชัดเจนและเปน็ข้ันตอน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น และพัฒนาครู
ให้เป็นแบบอย่างและสามารถแก้ไขความรุนแรงที่เกิดข้ึน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนเห็น
คุณค่าศักยภาพของตัวเอง โดยสอดแทรกค่านิยมรู้แพ้รู้ชนะ และการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
 5) การจัดหลักสูตรการสอน หลักสูตรควรได้รับการปรับให้มีความยืดหยุ่น ไม่มุ่ งเน้นพัฒนา
แต่ด้านวิชาการที่มุ่งให้เด็กเรียนเพื่อสอบแข่งขันเท่านั้น แต่ควรสอนให้เด็กเป็นคนดี สามารถใช้หลักเหตุผลใน
เชิงคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างร่วมสมัย เพื่อลดปัญหาเด็กเก่งแต่ขาดคุณธรรม 
 นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในหมู่เยาวชน โดยเสนอแนวทางการ
จัดกิจกรรมในช้ันเรียนให้เด็กในช้ันเรียน เพื่อปลูกฝังแนวคิดการไม่ใช้ความรุนแรง โดยการยกกรณีตัวอย่างซึ่ง
อาจเป็นเหตุการณ์สมมติ หรือเป็นกรณีที่เกิดข้ึนจริงน ามาเล่าให้นักเรียนฟัง และอภิปรายในกลุ่มตลอดจน   
การน าเรื่องมาผูกเป็นละคร ให้นักเรียนลองสวมบทบาทสมมติตัวอย่างของกิจกรรมหรือการอภิปรายข่าวคราว
เกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ เหล่าน้ี สามารถน ามาใช้เป็นอุทาหรณ์ หรือ บทเรียน ส าหรับนักเรียนได้
โดยที่เราอาจจัดบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในช่ัวโมงที่เหมาะสม เช่นในช่ัวโมงส าหรับวิชาสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต หรือช่ัวโมงแนะแนวก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในการป้องกัน
ความรุนแรงตลอดจนสามารถ วิเคราะห์ปัจจัยที่จะน าไปสูค่วามรุนแรง และมีทักษะในการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้ 
โดยที่นักเรียนควรได้รับการสอนให้ตระหนักว่า การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหามิใช่หนทาง ที่ควรน ามาใช้จัดการ
กับความรู้สึกโกรธของตนเอง ซึ่งในที่นี้การใช้ความรุนแรง หมายถึง ความพยายามที่จะใช้ก าลังเพื่อท าร้ายผู้อื่น 
ซึ่งความรุนแรงดังกล่าวอาจน าไปสู่การฆ่าผู้อื่น (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559) 

กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ การจัดหลักสูตรการป้องกันความรุนแรงส าหรับวัยรุ่นที่เน้นไปที่
การสอน และฝึกทักษะให้แก่เด็กในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการป้องกันการก่อเหตุฆ่าผู้อื่น โดยมีสมมุติฐานว่า
มีปัจจัยเบื้องต้น 3 ประการที่มักน าไปสู่การก่อการเหตุรุนแรง คือ ความโกรธเคือง หรือการทะเลาะเบาะแว้ง
กัน เหล้าหรือยาเสพติด และการมีอาวุธในครอบครอง ดังนั้น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสอนเพื่อท าให้นักเรียน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อม และพฤติกรรมของตนเองที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการก่อเหตุส่งเสริม
ให้เกิดการก่อเหตุรุนแรงหรือ ช่วยลดความรุนแรงของเหตุการณ์ลงได้ ในหลักสูตรจะใช้การสอนด้วยกิจกรรม
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กลุ่มที่เน้นหลักการพื้นฐานของการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยท่าทีที่สงบเยือกเย็น  (คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559) 

 
 4.3.3 ควำมขัดแย้งด้ำนเศรษฐกิจ    

ส าหรับแนวทางการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์กรณีความขัดแย้ง   
ด้านเศรษฐกิจควรมีการด าเนินการ ดังนี้  

1) การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่วนรวม โดยการกระจายรายได้สู่ชนบทมากข้ึน พยายามลด
ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากข้ึน 

2) กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยการสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ การช็อปช่วยชาติ การส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ 
เพื่อให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน 

3) ภาครัฐควรมีการวางแผนกลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด
แก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรที่ราคาตกต่ า เช่น ปาล์มน้ ามัน ข้าว มันส าปะหลัง ผลไม้ และยางพารา ในระยะ
ยาวเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น 

4) การน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับเหยื่อในคดีเศรษฐกิจ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมและ     
มีความพอใจกับกระบวนการช่วยเหลือมากข้ึน โดยในปัจจุบันรัฐจะมุ่งเน้นในเรื่องของการด าเนินการกับ
ผู้กระท าผิดเพียงด้านเดียว ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือเยียวผู้เสียในคดีเศรษฐกิจซึ่งบางคดีมี       
ความเสียหายที่มีมูลค่ามหาศาล 

5) การพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่
มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้  

4.3.4 ควำมขัดแย้งด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับแนวทางการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์กรณีความขัดแย้ง    

ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถแบ่งตามประเภทของความขัดแย้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1) กรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน หากประชาชน ฝ่าฝืนกระท าความผิดทาง
กฎหมายทางภาครัฐก็จะด าเนินการไปตามกฎหมาย แต่ถ้าหากเป็นกรณีของการประท้วง ร้องเรียนเรียกร้อง
สิทธิต่างๆ ทางภาครัฐก็จะพยายามหาข้อยุติมีการประชุมเจรจา หรือช้ีแจงหาทางประนีประนอม เพื่อให้เกิด
การหาแนวทางการแก้ปัญหา และเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างรัฐกับประชาชน   

2) กรณีความขัดแย้งระหว่างบุคคล หากมีข้อร้องเรียนทางรัฐบาลก็จะพยายามหาข้อเท็จจริง 
และหาทางไกล่เกลี่ย หรือกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าความผิดตามกฎหมายจริงทางภาครัฐก็จะด าเนินการ
ทางกฎหมายเพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย และค านึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก 
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โดยให้มีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative justice) ซึ่งเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ใช้กระบวนการสมานฉันท์ (Restorative process) อันมีผู้เสียหาย ผู้กระท า
ผิด และบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมหรือสมาชิกชุมชน มาเข้าร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากอาชญากรรมที่เป็นผลลัพธ์แบบสมานฉันท์ (Restorative outcomes) ซึ่งข้อตกลงกันที่
เกิดข้ึนจากกระบวนการสมานฉันท์ 

4.3.5 ควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีควำมมั่นคง 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ความมั่นคง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี    

การก่อเหตุความไม่สงบเกิดข้ึน ควรมีการด าเนินการ ดังนี้  
1) ภาครัฐควรเร่งด าเนินการเจรจาเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อ

หาข้อสรุปในการร่วมกันสร้างสันติภาพ  และใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในคดีต่างๆ  ที่เกิดข้ึน 
เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ นอกจากนี้ยัง
ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนชาวไทยให้เข้าใจถึงปัญหาและ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไข ซึ่งในระหว่างที่ความขัดแย้งยังไม่ยุตินั้นจะต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมทั้งให้การเยียวยาและชดเชย       
ความเสียหายตามสมควร  

2) ภาครัฐควรมีการก าหนดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อตกลงการเจรจาการขจัดความขัดแย้งส าหรับ
การจัดการปัญหาความขัดแย้ง เช่น การเจรจาท าข้อตกลงหยุดยิงของรัฐบาลเมียนมากับกองก าลังชนกลุ่มน้อย 
การเจรจาสันติภาพในอาเจะห์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมินดาเนาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
ประเทศไทยควรก าหนดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อตกลงการเจรจาบริหารความขัดแย้งโดยหน่วยงานความมั่นคงของ
ประเทศไทย ซึ่งคือ กระทรวงกลาโหม เพื่อน ามาใช้รักษาความสงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทยซึ่งมีลักษณะทางวัฒนธรรม ศาสนา และความขัดแย้งที่ใกล้เคียงกันกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

3) ควรมีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยเฉพาะความขัดแย้งทางความคิด ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว โดยไม่ควรมีการใช้กฎหมาย
อาญาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการใช้มาตรการลงโทษพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดข้ึนอาจเพิ่มความรู้สึก      
คับแค้นใจและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดอง และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ      
การก่อความไม่สงบซึ่งการบังคับใช้กฎหมายแบบปกติไม่สามารถน ามาใช้ได้ มักจะมีการจัดการโดยวิธีการ
เจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งมักจะมีข้อตกลงที่ไม่ปรากฏในการเจรจาอย่างเป็นทางการ เช่น การเจรจาท าข้อตกลงหยุด
ยิงของรัฐบาลเมียนมากับกองก าลังชนกลุ่มน้อย การเจรจาสันติภาพในอาเจะห์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ
มินดาเนาในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการน ารูปแบบการจัดการ    
ความขัดแย้งดังกล่าวมาใช้เพื่อสร้างความสงบในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมี
ลักษณะทางวัฒนธรรม ศาสนา และความขัดแย้งที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กอ.รมน. 
และศอ.บต. ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการด้านน้ี 
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4) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความขัดแย้งในทางสังคมลง 
ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนา ไม่ว่าผู้กระท าผิดจะเป็นชนชาติ
หรือศาสนาใด หากท าผิดก็ต้องรับโทษเท่าเทียมกันตามบทบัญญัติของกฎหมาย จากผลการศึกษาครั้งนี้ 
ประเทศไทยควรน ามาปรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลมีหน่วยงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) ระดับนโยบายความมั่นคงแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้น าสู่สันติสุข ใช้แนวทาง 
“สันติวิธี” และ กอ.รมน.ท าหน้าที่ป้องกันปรามการก่อเหตุและลดความรุนแรง และ ศอ.บต.ปฏิบัติการสังคม
จิตวิทยา ลดความไม่เข้าใจลดความหวาดระแวงต่อกัน พฤติกรรมของเจ้าหน้าทีไ่ม่เหมาะสม ท าให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความขัดแย้ง น าหลักยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และเศรษฐกิจพอเพียง มาแก้ไขปัญหา     
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ส่วนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10  สนับสนุน
การใช้ “นิติวิทยาศาสตร์”ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน 
ด าเนินคดีด้วยความเป็นธรรมไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและองค์กรสหประชาชาติให้การยอมรับเป็น
มาตรฐานสากล 

5) ภาคประชาชน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง และประชาชนชาวไทยควรให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐ ในการมีส่วนร่วมเพื่อยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนจริง 

6) สื่อมวลชน การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขจะต้อง
สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่อย่างรอบด้าน  และน าเสนอแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในพื้นที่   
ความมั่นคง  โดยการน าเสนอจะต้องไม่ เป็นการส่งเสริมหรือยุยงให้ เกิดความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน                
และควรกระตุ้นให้เกิดกลไกในการตรวจสอบการน าเสนอข่าวสารที่เหมาะสมของสื่อมวลชนด้วยกันเอง  

7) สถาบันศาสนา มีการน าหลักศาสนามาจัดการปัญหาความขัดแย้ง เช่น การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งได้น าหลักศาสนาเข้ามาช่วยในการเจรจาหาทางร่วมกัน
ภายใต้หลักการของความสามัคคีทางศาสนา จากผลการศึกษาครั้งนี้ประเทศไทย โดยหน่วยงานกรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ควรมีการน ารูปแบบการจัดการความขัดแย้งดังกล่าวมาใช้ในการจัดการความขัดแย้ง ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมลีักษณะทางวัฒนธรรม ศาสนา และเนื้อหาความขัดแย้งที่
ใกล้เคียงกันมากที่สุด  
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