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โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมานฉันท์เป็นโครงการวิจัยของ
กระทรวงยุติธรรมโดยส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติซึ่งเป็นการ 
ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานระดับพื้นที่กับส่วนกลางเป็นศูนย์ประสานงาน
ในการประสาน ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ และส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ สันติวัฒนธรรม โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 5 แห่งในปี 2561 ได้แก่ สถาบัน
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และต่อมา
ในปี 2562 ได้มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานฯ เพิ่มข้ึนอีกจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคตะวันออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ภาคตะวันตก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศูนย์ยะลา  

ด้วยเหตุน้ี ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ จึงเห็นควรด าเนิน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมานฉันท์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ต่อไปในอนาคต โดยมอบหมายให้คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบาย
การสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ในสังคมต่อไปในอนาคต 

  

           คณะผู้วิจัย 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรศึกษำวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยสังคมสมำนฉันท์ 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบในเชิงวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ และค้นหารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
ซึ่งมีจ านวน 10 แห่งในประเทศไทย เทคนิคการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพื่อให้
ได้ข้อค้นพบตามมุมมองของผู้มีประสบการณ์ตรงในฐานะที่เป็นผู้ท าหน้าที่และมีส่วนในการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่ง ที่มีเป้าประสงค์การ
จัดต้ังเพื่อมุ่งในการขจัดปญัหาความขัดแย้งและเฝ้าระวังความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่ประเทศไทย
ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ จังหวัดชายแดนใต้ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาค
กลาง และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์แห่งชาติ อีกทั้งเพื่อการยกระดับการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้                        

1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง                                                                   

2) เพื่อศึกษาสภาพปญัหาและอปุสรรคของเครอืข่ายในพื้นทีข่องศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดต้ังและก ากับดูแลศูนย์ประสานงานการเสรมิสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 
10 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 10 คน นอกจากนี้ยังด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่งๆ ละ 1 
คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 15 คน ส าหรับเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi - structured) ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม  ส่วนพื้นที่ในการศึกษาวิจัย จ าแนกได้ดังนี้ 
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ภำค หน่วยงำน 
1. กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. ภาคกลาง  สถาบันอาชญาวิทยาและการบรหิารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรงัสิต 
3. ภาคเหนือตอนบน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ภาคใต้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
6. ภาคเหนือตอนล่าง วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

8. ภาคตะวันออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
9. ภาคตะวันตก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. ภาคใต ้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ยะลา 
 

ผลกำรวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัย ไดร้ายละเอียดของข้อค้นพบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยตามที่
เสนอเป็นผลการวิจัยในบทก่อนหน้านี้แลว้ ส าหรับในหัวข้อนี้ จะเป็นการสรปุข้อค้นพบจากผลการวิจัย
และอภิปรายผลในแต่ละประเด็นของข้อค้นพบ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. สภำพปัญหำและอุปสรรคของเครือข่ำยในพ้ืนท่ีของศูนย์ประสำนงำนกำรเสริมสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดองและควำมสมำนฉันท์  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth interview) และสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key - informants) จากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่ง พบสภาพปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในด้าน
ต่าง ๆ โดยสรุปและมีประเด็นอภิปราย ดังต่อไปนี ้

 1.1 ด้ำนนโยบำย ซึ่งหมายถึง นโยบายจากส านักงานเสรมิสร้างความสมานฉันท์แหง่ชาติ 
และกระทรวงยุติธรรม โดยพบว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
   (1) ส่วนกลางยังขาดความชัดเจนในการก าหนดนโยบายเพื่อถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
ของศูนย์ประสานงานการสง่เสรมิความสามคัคีปรองดองและความสมานฉันท์  ทั้ง 10 แห่ง มีผลให้แต่
ละศูนย์ฯ ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารจดัการและการปฏิบัติงาน โดยแต่ละศูนย์ ฯ มีการก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานของตนเอง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ หรือด าเนินการ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยบูรณากการให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ประสานงาน เช่น พันธกิจ
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ของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย หรือการบริการวิชาการ เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน ถือว่าการด าเนินงานภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ หรือตาม
พันธกิจที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ อยู่บ้าง เช่น การรวบรวมข้อมู ล
สถานการณ์ความขัดแย้งใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดย
อาศัยการบริการวิชาการทางด้านกฎหมาย ที่บางมหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่ เป็นต้น แต่พบว่า
ข้อเสนอส่วนใหญ่จากตัวแทนของแต่ละศูนย์ฯ ยังคาดหวังให้ส่วนกลางมีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อที่จ ะ
ด าเนินการได้อย่างมีทิศทางสอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์ฯ อย่างสมบูรณ์ 
   (2) ส่วนกลางยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนในการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารจัดการหรอื
โครงสร้างของบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน ท าให้ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่
ไม่มีบุคลากรด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบทางกฎหมายมารองรับการ
ปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ แต่ละศูนย์ฯ แก้ปัญหาโดยการน าบุคลากรที่อยู่ภายใต้สังกัดของตนเอง ซึ่งเป็น
บุคลากรในสายงานตามปกติ หรือบุคลากรที่มีจิตอาสา เข้ามาช่วยด าเนินงาน  ซึ่งภารกิจงานประจ าที่
มีอยู่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มที่ ปัญหาอุปสรรคในประเด็นนี้ 
เป็นเรื่องส าคัญ และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากขอบเขตการด าเนินงานของการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายทั้ง 
10 พื้นที่ เน้นให้มีการน ากลไกต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งทั้งในระดับชาติ 
ระดับกลาง และระดับพื้นที่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทั้งในเรื่องการไกล่
เกลี่ยประนีประนอม  และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ประจ าการในการดูแลเรื่องต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ โดยเฉพาะการประสานงานในระดับต่าง ๆ ตามขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินการ
ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านธุรการ ด้านบริการประชาชนที่ร้องเรียนหรือขอรับบริการไกล่เกลี่ย 
เป็นต้น  

 1.2 ด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้ง หมายถึง การด าเนินการตั้งแต่ การ
รวบรวมข้อมูล การติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้คลี่คลายหรือยุติลง พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
  (1) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความข้ดแย้งโดยอาศัยกระบวนการวิจัย ในบางกรณี
ไม่ได้ข้อมูลที่ทันสมัย หรือข้อมูลความรู้จากงานวิจัยบางส่วนไม่สอดคล้องกับประเด็นความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนใหม่ ซึ่งท าให้การติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นนี้นอกจากจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ฯ แล้ว ยังอาจ
ต่อเนื่องถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติด้วย ซึ่งแม้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 จะก าหนดให้มีการส่งเสริม
การด าเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก็ตาม แต่คณะกรรมการยังมี
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หน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 (2) บางศูนย์ฯ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เนื่องจากท าให้ลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เช่น การรอรับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามา 
มากกว่าการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย และเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ ซึ่งเกิดจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและบุคลากรเป็นส่วนใหญ่  ประเด็นนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความ
สมานฉันท์ ที่ต้องรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน  

  (3) การด าเนินการตรวจสอบติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  ใน
กรณีที่ต้องท าความร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาจเกิดความล่าช้าในการประสานความร่วมมือ ท าให้การ
ด าเนินการคืบหน้าช้า หรือไม่ต่อเนื่อง เช่น อาจล่าช้าในกระบวนการท างานของต ารวจ ซึ่งท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง เพราะเมื่อด าเนินการไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ต้องมีการ
ติดตามกระบวนการ ตรวจสอบความคืบหน้า โดยเฉพาะในกรณีที่คาดว่าเรื่องราวจะบานปลาย ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในกราบรรเทาความขัดแย้ง หรือเกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังไม่ให้ความ
ขัดแย้งลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข 

  (4) การจัดการปัญหาความขัดแย้ง กรณีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ศูนย์ฯ อาจ
ด าเนินการได้ยาก เนื่องจากเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายในระดับที่
สูงข้ึน สิ่งที่สามารถด าเนินการได้คือการช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาหรือชะลอไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่
รุนแรงข้ึน ปัญหาอุปสรรคในประเด็นนี้ ท าให้ได้ข้อสังเกตว่า ระบบการประสานเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่กับหน่วยงานระดับนโยบายในส่วนกลางยังคงเป็นปัญหา และเป็นเรื่องที่ต้องหา
พัฒนาแนวทางการประสานงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งผลการวิจัยของ ชวนัสถ์ เจนการ (2562) 
ระบุถึงปัญหาเช่นเดียวกันว่า ระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนของกระทรวงยุติธรรม
นั้นยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก เช่นในกรณีที่ความขัดแย้งมีความซับซ้อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก 
(Mass Dispute) หรือมีหน่วยงานที่เกีย่วข้องจ านวนมาก ปัญหาดังกล่าวก็จะเกินกว่าขีดความสามารถ
ของหน่วยงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปด าเนินการได้  ซึ่ง
งานวิจัยน้ีระบุว่าระบบศูนย์ประสานงาน จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานเช่ือมโยงกลไกในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานระดับนโยบายในส่วนกลาง ในแง่นี้ จึงเป็นเรื่องที่ต้อง
พัฒนาต่อไปให้ศูนย์ประสานงานสามารถสรา้งกลไกประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนได้จริง  
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  (5) ยังขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการที่จะน าไปสู่การติดตาม เฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้งให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักลง ซึ่งปัญหาในแง่นี้ เป็นเรื่อง
ที่เข้าใจได้ถึงข้อจ ากัด แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ศูนย์ประสานงาน ต้องปรับตัวและปรับวิธีการด าเนินงาน
เพื่อที่จะสามารถด าเนินการต่อเนื่องต่อไปได้ แม้เจอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อีกในอนาคต
ข้างหน้า 

 1.3 ด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ หมายถึง การด าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือภาคประชาชม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

  (1) บางศูนย์ฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประสานเครือข่าย ว่าควร
มวิีธีอย่างไร ด้วยการด าเนินการของศูนย์ประสานงานทั้ง 10 ศูนย์ ยังติดปัญหาเรื่องบทบาทหน้าที่ 
หรือตัวบทกฎหมายที่ให้อ านาจรับรองและคุ้มครองในการด าเนินการ การประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ จึงอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น การประสานกับทาง จังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กร
การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ทหาร เป็นต้น ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้อง
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการประสานงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของศูนย์ประสานงาน 
  (2) หลายศูนย์ยังไม่มีระบบการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่าง
เป็นระบบ ในหลาย ๆ กรณีที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุที่สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้นั้น  
เป็นการใช้ความสัมพันธ์กันเป็นสว่นตัว หรือเพราะมีความคุ้นเคย หรือเคยร่วมงานกันมาก่อน ซึ่งท าให้
ได้ข้อสังเกตว่า การด าเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่สอดรับกับเป้าประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนศูนย์
ประสานงาน ให้มีการท างานเช่ือมโยงถึงกันโดยการน ากลไกต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการสถานการณ์
ความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับคือ ระดับชาติ ระดับกลาง และระดับพื้นที่ 
  (3) ในบางพื้นที่ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่
ของศูนยฯ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังท าได้ไม่ทั่วถึง และเพียงพอ ซึ่งท าให้ประชาชนอาจเกิด
ความสับสนในการมาติดต่อขอความช่วยเหลือหรือประสานงานกับศูนย์ฯ รวมไปถึงการขาดช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการแก้ไขเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดอคติต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
  (4) ที่ผ่านมาแต่ละศูนย์ยังเหมือนแยกกันท างาน เนื่องจากยังขาดการติดต่อ
ประสานงานเพื่อจดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั หรือมีการประสานข้อมูลที่มใีนแต่ละศูนย์ต่อกัน
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ในระดับชาติ ซึ่งปัญหาในประเด็นนี้อาจขัดต่อความคาดหวังหนึ่งของ
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การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน คือความต้องการให้ทุกศูนย์ฯ ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทาง
วิชาการ ด้านการศึกษาวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ 
  (5) ในบางพื้นที่ ผู้น าชุมชนที่ควรจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ดี กลับกลายเป็น
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เช่น มีความแตกแยกระหว่างคนภายในชุมชนกับผู้น าชุมชน มีการใช้
อิทธิพลต่าง ๆ ของผู้น าชุมชนที่น าไปสู่ความแตกแยก และน าไปสู่ความยากล าบากในการสร้างความ
สมานฉันท์ภายในชุมชน ในแง่นี้นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน 
เนื่องจากเครือข่ายในชุมชน เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานในพื้นที่ราบรื่นข้ึน 

 1.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การบริหารจดัการ และสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
   (1) ศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ยังขาดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยังขาดความชัดเจนว่าจะสามารถแสดงบทบาทหรือด าเนินการได้มาก
น้อยแค่ไหน เนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเปน็ทางการว่าต้องด าเนินการอย่างไร มีบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายเช่นไร โดยในแต่ละศูนย์ต่างก็ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ และความเช่ียวชาญของ
ตนเองเท่าที่จะสามารถกระท าได้ การด าเนินการส่วนใหญ่จึงไม่เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ปัญหาส่วน
หนึ่งเกิดข้ึนต่อเนื่องจากปัญหาด้านนโยบายจากส่วนกลางที่ยังขาดความชัดเจน แม้จะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานไว้แล้วก็ตาม ปัญหาในแง่นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การด าเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน เช่น วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งรับเรื่องและติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
และรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยจะพบว่า การส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในแต่ละพื้นที่ ค่อนข้างประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ
ประชาชนยังไม่รู้จักหรือเข้าใจกระบวนการท างานของศูนย์ฯ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากศูนย์ฯ เองก็ไม่
มีมาตรฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจนที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจได้ ดังนั้น การที่จะเข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหา เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่การวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอาจท าได้ยาก หรือท าได้ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาของประชาชนในพื้นที่   
   (2) แต่ละศูนย์ฯ ยังไม่มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนระยะ 3 ปี 5 ปีหรือ 
10 ปี ว่าจะด าเนินงานอย่างไร มีแผนการด าเนินงานอย่างไร และจะมีตัวช้ีวัดผลความส าเร็จในการ
ด าเนินการอย่างไร 
  (3) หลาย ๆ ศูนย์ยังขาดบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ที่เพียงพอ และไม่มี
โครงสร้างบุคลากรในการด าเนินงานของศูนย์ที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ 
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  (4) ทุกศูนย์ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการด าเนินงาน ท าให้
ต้องใช้จ่ายงบประมาณของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่ง ข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละคณะหรือ
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านงบประมาณ หลาย ๆ ศูนย์ใช้สถานที่ของคณะเป็นศูนย์ประสานงาน
เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการด าเนินงาน หรือใช้สถานที่ร่วมกับศูนย์อื่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและมีภารกิจใกล้เคียงกัน แต่บางศูนย์ฯ ยังไม่มีแม้แต่สถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในภารกิจการด าเนินงานของศูนย์ด้วย  
  ปัญหาอุปสรรคตามข้อ (1) (2) และ (3) เป็นประเด็นของการบริหารจัดการที่ยังขาด
ประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานให้เปน็ระบบ ตั้งแต่การวางแผน
งานไปจนถึงการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลลัพธ์หรือผลส าเร็จในการท างาน ตลอดจนการ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ จึงจะช่วยให้การบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2. แนวทำงส่งเสริมพัฒนำเครือข่ำยในพ้ืนท่ีของศูนย์ประสำนงำนกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดองและควำมสมำนฉันท์ 

 2.1 แนวทำงพัฒนำในระดับนโยบำย 

 เป็นแนวทางที่เป็นข้อเสนอส าหรับส านักงานเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  หรือ
กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในระดับนโยบาย ดังนี้ 
  (1) ควรมีการด าเนินการ เรื่องกรอบของกฎหมายอาจจะมีการก าหนดให้มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ ซึ่งการด าเนินการในประเด็นนี้ จะช่วยให้ศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่งมีทิศทางในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนข้ึน และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
  (2) ก าหนดแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว เพื่อถ่ายทอดไปสู่ศูนย์    
ต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการในทิศทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้แต่ละศูนย์ฯ น าแผนหลักของ
ส่วนกลางไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ของแต่ละศูนย์ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเอง  ในแง่นี้
เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการตามหลักการของการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่จ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานกลางให้ชัดเจนก่อน จึงจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานย่อยสามารถ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักที่จ าเป็นต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพียงแต่วิธีการด าเนินงานของแต่ละศูนย์ประสานงาน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่และบริบทของแต่ละศูนย์ฯ 
   (3) กระทรวงยุติธรรม ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละ
ศูนย์ฯ ให้เพียงพอ โดยอาจด าเนินการจัดสรรเป็นเงินงบประมาณประจ าปี เพราะการด าเนินงานที่
เริ่มต้นต้ังแต่รับเรื่องราวจากประชาชนที่เดือดร้อน การประสานงานไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การ



ฌ 
 

ตรวจสอบติดตาม การเฝ้าระวังความขัดแย้งในเขตพื้นที่ รับผิดชอบนั้น ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
ตลอดจนค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยด าเนินงานในแต่ละศูนย์ ทั้งนี้อาจเพิ่มช่อง
ทางการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้
เครือข่ายทั้ง 10 แห่ง สามารถรับทุนวิจัยไปศึกษาหรือแก้ปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งได้ 
   (4) อาจจะมีการจัดกลุ่มปัญหาความขัดแย้งโดยพิจารณาจากปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ    
และสร้างเป็นภาพอนาคตของสถานการณ์ความปรองดองที่ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  
เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย หรือก าหนดเป็นประเด็นหลักที่คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติจะผลักดัน
ให้ศูนย์ต่าง ๆ สามารถที่จะขับเคลื่อนในการช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ต่อไป ประเด็นข้อเสนอนี้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้มีการด าเนินงานที่ค านึงถึง
สถานการณ์ในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
   (5) วางกรอบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละศูนย์ฯ สามารถน าไป
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบุคลากรในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ภารกิจของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  เนื่องจาก
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานของศูนย์ฯ สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   (6) อาจยกระดับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ข้ึนมาเป็นประเด็นเชิงโครงสร้าง  เพื่อ
น าไปสู่การผลิตคนในกระบวนการยุติธรรมที่สอดรับกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ เนื่องจากการผลิตคนในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละลักษณะงาน ควรค านึงว่า 
สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ในพื้นที่รวมไปถึงลกัษณะของการท างาน ต้องการคนที่มีทักษะและความ
เช่ียวชาญอะไร นอกเหนือไปจากความเช่ียวชาญหลักที่ต้องมี เพื่อให้สามารถผลิตคนได้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานในพื้นที่หรือในแต่ละหน้างาน น าไปสู่การสร้างผลสัมฤทธ์ิและผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานได้ง่ายข้ึน ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาหลักสูตรอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการยกระดับ
ความเช่ียวชาญในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่  
  (7) ควรจัดระบบความสัมพันธ์ของศูนย์เครือข่ายให้ชัดเจน ให้มีช่องทางการประสาน
ความร่วมมือ หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ฯ เกี่ยวกับแนวทางหรือรูปแบบการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมหรือเป็นแนวปฏบัติที่ดี ให้ทุกศูนย์ฯ มีความใกล้ชิดกันมากข้ึน เพื่อร่วมก าหนด
ทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สร้างผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง หรือ
ร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การท างานเป็นเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มี
ทิศทางร่วมกัน และไม่ท างานทับซ้อนกัน 
  (8) ควรมีการแบ่งล าดับข้ันการท างานในทุก ๆ ระดับ โดยให้มีคนกลางในการ
ประสานงานในแต่ละระดับ เพื่อการท างานที่สอดประสานกันในระดับเดียวกันและเช่ือมโยงถึงกันใน
ทุกระดับ ทั้งในระดับต าบล จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น ในระดับต าบล คือ ยุติธรรม
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ชุมชน หรือในระดับจังหวัดคือ ยุติธรรมจังหวัด ส่วนศูนย์ประสานงานสามารถด าเนินการประสานงาน
กันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้  ส าหรับในระดับประเทศน้ัน อาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้ึนเพื่อที่จะดูแลปัญหาในแต่ละกรณี โดยมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ซึ่งหากการเจรจาไม่สามารถเป็นที่ตกลงกันได้ อาจให้มีการจัดประชามติเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่    
  (9) ควรจัดให้มีการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับชาติ เพื่อให้การ
ด าเนินการมีความชัดเจน เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในสังคม เนื่องจากหากหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนรับรู้ และเข้าใจการด าเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว 
จะช่วยให้การประสานความร่วมมือ และการเข้าถึงของประชาชนท าได้ง่ายข้ึน รวมไปถึง ช่วยให้
ประชาชนมีความมั่นใจที่จะใช้บริการของศูนย์ประสานงาน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไข
สถานการณ์ที่อาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ 

 2.2 แนวทำงพัฒนำในระดับปฏิบัติ  

  เป็นแนวทางที่ เป็นข้อเสนอส าหรับ ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ โดยเป็นข้อค้นพบโดยสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   2.2.1 ด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรปัญหำควำมขัดแย้ง เป็นข้อเสนอโดยสรุป
เกี่ยวกับแนวทางในการพัมนาการด าเนินการตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การติดตาม เฝ้าระวัง และ
ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้คลี่คลายหรือ
ยุติลง ดังนี้ 
    (1) อาจใช้การวิจัยเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง 
รวมทั้งใช้กลไกของกระบวนการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาตามโจทย์การวิจัย ซึ่งการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสทิธิภาพน้ัน ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ีบทบาทหน้าที่หรือศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายด้วย มุ่งให้ได้ภาพสะท้อนของปัญหาในพื้นที่เพื่อส่งไปยังผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารประเทศได้ก าหนดนโยบายในการช่วยเหลือ  
   (2) ศูนย์ฯ ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานรายปีเพื่อบูรณาการการวิจัยกับ
การจัดการปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาอย่าง
แท้จริง เพราะจะท าให้งานวิจยัของคณะไปสูโ่มเดลในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการวางแผนทีด่ี จะท า
ให้การท างานขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ในบางพื้นที่ที่ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ
เชิงรุกในพื้นที่  อาจน างบจากการวิจัยมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าไป
ตรวจสอบในทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วิจัยได้อย่างทั่วถึง  
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    (3) ศูนย์ฯ ควรประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างเครือข่ายทั้งใน
ภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลปัญหาความขัดแย้งใหม่ๆ และทันต่อเหตุการณ์ 
เข่น กระทรวงยุติธรรม กรมการปกครอง รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้น าชุมชน เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ศูนย์ฯ มีข้อมูลที่ทันสมัย เพียงพอ และรอบด้านในการวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความขัดแย้ง และวางกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างทันการณ์ 
    (4) แต่ละศูนย์ฯ ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์
ความขัดแย้งในเชิงรุก เช่น การลงพื้นที่เพื่อพูดคุย ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งใน
พื้นที่ เนื่องจากข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า การรอรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นลักษณะของการ
ด าเนินงานเชิงรับนั้น อาจท าให้ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาความขัดแย้งได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้ง
ศูนย์ประสานงานหลาย ๆ แห่ง ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน ดังนั้น การด าเนินงานในเชิงรุก 
นอกจากจะช่วยให้รับรู้ข้อมูล และเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งได้รวดเร็วแล้ว ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจการท างานของศูนย์ฯ ด้วย 
    (5) อาจมีการบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์ฯ กับการเรียนการสอน 
เนื่องจากการดึงผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ นอกจากจะท าให้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการ
ด าเนินการของศูนย์ฯ แล้ว ยังเป็นการหล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะไป
ด าเนินการต่อเนื่องในกระบวนการยุติธรรม หรือกลายเป็นเครือข่ายการท างานต่อไปในอนาคต 

  2.2.2 ด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ เป็นข้อเสนอโดยสรุปเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาคประชาชม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ 
   (1) ศูนย์ควรก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานปกครองในพื้นที่ เพื่อให้
การด าเนินงานไม่สับสน และบุคลากรสามารถด าเนินการในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากการ
ประสานงานและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเป็นกลไกส าคัญ ที่จะช่วยให้ศูนย์ฯ สามารถ
ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกลาง และระดับชาติ ได้สอดคล้อง
กับขอบเขตการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานตามที่ก าหนดไว้ 
   (2) เพื่อให้เกิดการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อาจก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือ เช่น  การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
กับเครือข่ายในพื้นที่  รวมถึงมีการติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจใช้การ
ติดต่อประสานงานที่ไม่ยึดรูปแบบตายตัว หรือการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยืดหยุ่นได้
ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น อาจด าเนินการร่วมกันในลักษณะการท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
หรือการสร้างความคุ้นเคยเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบใกล้ชิดและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการสร้าง
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ความไว้วางใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการหรอืท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง    
   (3) ควรมีการประชาสัมพันธ์และอธิบายประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจการท างาน
ของศูนย์ประสานงาน เพื่อที่จะให้ประชาชนประสานงานขอความช่วยเหลือได้ตรงประเด็น และให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เนื่องจาก ประชาชนเป็นเครือข่ายความร่วมมือทีส่ าคัญยิ่งในการด าเนินงานเพื่อการจัดการ
ความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามภารกิจของศูนย์ฯ หากขาดความร่วมมือของ
ประชาชนแล้ว การด าเนินการก็ยากที่จะบรรลุผลได้ ไม่ว่าจะเป็นในข้ันตอนของการรวบรวมข้อมูล 
การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมไปถึงการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
    (4) ควรมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้ ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ โดยอาจสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบศูนย์ประสานงาน อาจด าเนินงานในลักษณะ
กรรมการบริหาร หรือ มีต าแหน่งในศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  (sense of belonging) 
เมื่อพบปัญหาความขัดแย้งให้ส่งปัญหามายังศูนย์ฯ เพื่อร่วมกันด าเนินการต่อไป  

  2.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์ประสำนงำน เป็นข้อเสนอโดยสรุปเกี่ยวกับ
แนวทางในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี ้
  (1) ศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ควรด าเนินการจัดระบบและกลไกในการ
ท างานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสร้างช่องทางรับฟังความเดือดร้อนของ
ประชาชน และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้กันอย่างกว้างขวาง จึงจะช่วยให้การ
รวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วข้ึน อย่างไรก็ตามลักษณะของการด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ยังเป็นการด าเนินงาน
เชิงรับ จึงควรมีการสร้างระบบกลไกการด าเนินงานในเชิงรุกควบคู่กันไปด้วย 
  (2) ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ รวมไปถึงการเขียนแผนการด าเนินการ ที่ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละปี ทั้ง
ตัวช้ีวัดการด าเนินงานและตัวช้ีวัดผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนงานที่
ส่งเสริมให้มีการบริหารผลลัพธ์ที่ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างชัดเจน เนื่องจากตัวช้ีวัด จะช่วยให้ศูนย์ฯ 
มีทิศทางในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

  (3) แต่ละศูนย์ฯ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอในการพัฒนา
ความเช่ียวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง เช่น ทักษะการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสรา้งความสมานฉันท์ เป็นต้น ข้อเสนอในประเด็นนี้ เป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ประสานงาน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณา
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ถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ ที่อาจต้องอาศัยทักษะและความเช่ียวชาญด้านอื่น ๆ มาเสริม
เพิ่มเติมด้วย  
    (4) ควรมีการวางระบบบริหารจัดการ Back office เพื่อดูแลด้านการ
ประสานงาน ด้านการบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ และการด าเนินงานด้านเอกสาร ซึ่งต้องมีการ
อบรมให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องการประสานงาน และ
การด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดัการความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการด าเนินการ   
    (5) ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ 
บทบาท หน้าที่ การด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ และกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาร้องขอความช่วยเหลือกับ
ศูนย์ฯ 
 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาวิจัยทั้งในประเด็นสภาพปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองทั้ง 10 แห่ง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัยทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบำย  

 (1) ผลการวิจัยแสดงถึงปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการก าหนดนโยบายใน
เรื่องโครงสร้างการท างาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ ควรพิจารณาถึงกรอบทางกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ โครงสร้างการ
บริหารงานของศูนย์ประสานงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนก าหนดให้มีเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศูนย์ฯ เพื่อร่วมก าหนดกรอบแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว และถ่ายทอด
ไปสู่ศูนย์ เพื่อการด าเนินงานในทิศทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 (2) ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของทุกศูนย์ฯ คือ ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ และ
ก าลังคน ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์
ประสานงานในแต่ละพื้นที่ อาจในลักษณะเงินงบประมาณประจ าปี เพื่อให้สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจของศูนย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง  
 (3) ผลการวิจัยช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างในการด าเนินการเพื่อการจัดการความขัดแย้ง
ของแต่ละศูนย์ฯ ที่มีความแตกต่างกันเนื่องด้วยบริบทของพื้นที่ และความหลากหลาย/ความเฉพาะ



ฑ 
 

ของปัญหา ซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนรู้ในการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์ฯ และเป็นบทเรียนรู้ที่
หลากหลายข้ึนหากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมควรจัดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเหนียวแน่นในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดการ
ความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ และเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เป็นที่
รู้จักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการท างานของส านักงานเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติและศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่ง 

2. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรปฏิบัต ิ

 (1) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้น ภายหลังจากส่วนกลางมี
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่ชัดเจนแล้ว แต่ละศูนย์ฯ  ควรมีการยกระดับการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีการจัดท าแผนรายปีในการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งก าหนดตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยเน้นผลในการลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์
ในสังคมเป็นส าคัญ และมีการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก 
 (2) ข้อค้นพบจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการปัญหาความขัดแย้งของศูนย์
ประสานงานทั้ง 10 แห่งยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคทั้งในด้านการรวบรวมข้อมูล การติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาให้ยุติหรือคลี่คลายลง ดังนั้น แต่ละศูนย์ฯ 
ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านความเช่ียวชาญ และความพร้อมของ Back office และ
พิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญหรือจุดแข็งของศูนย์ฯ เช่น ใช้
งานวิจัยเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูล และแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือบูรณาการกับการเรียนการ
สอนโดยดึงศักยภาพของนิสิตมาช่วยในการด าเนินงาน เป็นต้น 
 (3) จากข้อค้นพบ พบว่า การประสานความร่วมมือเครือข่ายทั้งภาครัฐบาล และภาค
ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยเฉพาะปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับหลายระดับ ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ดังนั้น 
ศูนย์ฯ ควรศึกษาระเบียบและก าหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือ เพื่อให้สามารถ
ประสานกันได้อย่างต่อเนื่องทั้งในข้ันการรวบรวมข้อมูลปัญหา การติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการ
แก้ไขปัญหา โดยเน้นความแน่นอนในการบรรลุผล และความรวดเร็วในการปฏิบัติ 
  (5) จากผลการวิจัยพบว่า ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
ความสมานฉันท์ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่ประชาชน ดังนั้น แต่ละศูนย์ฯ ควรวางกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ การด าเนินงานของ
ศูนย์ประสานงาน ทั้งในเรื่องช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการติดตามผล ข้ันตอนการ
ด าเนินการประสานงานและจัดการความขัดแย้ง และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการบริหาร
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จัดการความขัดแย้งภายในชุมชน เพื่อให้การด าเนินการของศูนย์ฯ ภายในพื้นที่ ง่ายต่อการด าเนินการ
ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก 

3. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

  (1) เนื่องจากการศึกษาวิจัย ค้นพบว่า ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์หลายๆ แห่ง ยังไม่ได้มีการด าเนินการตามภารกิจของศูนย์ฯ อย่างเป็น
ทางการ ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี หรือประเมินผลการปฏิบัติ
ภายหลังมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและได้องค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องต่อไป 
 (2) เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะของการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาของศูนย์ประสานงาน การศึกษาวิจัยในครั้งต่อๆ 
ไปควรท าในลักษณะการวิจัยประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหา เช่น การวิจัยและพัฒนาบทบาทของศูนย์ฯ 
ในการบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ หรือการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ เป็นต้น 

 (3) เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงาน และ
หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคประชาชน ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรค จึงควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างโมเดลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งหรือเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และความสมานฉันท์ 
  (4) ผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความขัดแย้งหรือการเสริมสร้างความสมานฉันท์ จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม หรือพัฒนาโปรแกรม/โมดูลการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้กับบุคลากรของศูนย์ประสานงาน 
หรือบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 จากปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2550  ข้อ 11 (2) ได้ให้อ านาจหน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในการ
ส่งเสริมให้ด าเนินการวิจยัและพฒันา ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ โดยได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ข้ึนในพื้นที่ จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ จังหวัดชายแดนใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และส านักงาน
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ อีกทั้งประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความขัดแย้งใน
ระดับพื้นที่ข้ึน 

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ จึงเห็นควรด าเนิน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมานฉันท์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ต่อไป
ในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง 
 1.2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายใน
พื้นที่ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง 
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1.3.2 ขอบเขตพื้นที่ ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ประสานงาน 
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน 
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ จังหวัดชายแดนใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมานฉันท์ 
โดยด าเนินการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

1.3.4 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
ภายในประเทศ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 10 แห่งๆ ละ 1 คน และการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group) ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
จ านวน 10 แห่งๆ ละ 1 คน 
   
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

1.4.1 มีแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง 
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง 

1.4.2 มีฐานข้อมูลทางวิชาการที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ต่อไป 
 
1.5 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ  
 1.5.1 ควำมขัดแย้ง  หมายถึง ความไม่ลงรอยกันหรือสภาวะที่ไม่เห็นพ้องต้องกันหรือ     
ความเป็นปฏิปักษ์กัน ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยมีสาเหตุมาจาก
วัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ความไม่ลงรอยกันทางด้านความต้องการ ความปรารถนา ค่านิยม 
ความเช่ือหรือทัศนคติ  
 1.5.2 ศูนย์ประสำนงำนกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองและควำมสมำนฉันท์ หมายถึง 
ศูนย์ประสานงานที่จัดตั้งข้ึนภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ โดยมีการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ยุติธรรมจังหวัด และยุติธรรมชุมชน 
ในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมไทย  
 1.5.3 กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ หมายถึง กระบวนการยุติธรรมทางเลือก           
ที่ใช้กระบวนการสมานฉันท์ อันมีผู้ เสียหาย ผู้กระท าผิด และบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจาก
อาชญากรรมหรือสมาชิกชุมชน มาเข้าร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากอาชญากรรม
ที่เป็นผลลัพธ์แบบสมานฉันท์ ซึ่งข้อตกลงกันที่เกิดข้ึนจากกระบวนการสมานฉันท์อาจจะเป็นในรูปแบบ
ของการซ่อมแซม การชดเชย การชดใช้ การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมตามความต้องการ
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ของบุคคลและสังคมและความรับผดิชอบของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรลเุป้าหมายของการอยู่
ร่วมกันของเหยื่อและผู้กระท าผิด และโดยทั่วไปจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงาน/ผู้ไกล่เกลี่ย  
 
1.6 กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำรวิจัย  
 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมานฉันท์จะด าเนินการศึกษาสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ 
จังหวัดชายแดนใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  เพื่อน าไปสู่การมีรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
จ านวน 10 แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 

 

สภาพปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายใน
พื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสรมิสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
จ านวน 10 แห่ง 

- กรุงเทพมหานคร 

- ภาคเหนือตอนบน 

- ภาคเหนือตอนล่าง 

- ภาคใต้  

- จังหวัดชายแดนใต้  

- ภาคตะวันออก  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

- ภาคตะวันตก  

- ภาคกลาง  

- กรุงเทพมหานคร

รูปแบบแนวทางทีเ่หมาะสมในการ
พัฒนาเครอืข่ายในพื้นที่ศูนย์

ประสานงานการเสรมิสร้างความ
สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 

จ านวน 10 แห่ง 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมาน ฉันท์ มีการศึกษาทบทวน
วรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยแบ่ง
หัวข้อในการศึกษาออกเป็น 7 หัวข้อดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
2.4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กลไก และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ 

ของประเทศไทย 
2.5 สถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศไทย 
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง มุ่งเน้นศึกษา     
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับความหมายและสาเหตุความขัดแย้งในมุมมองด้านอาชญาวิทยา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้   

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง  
“ความขัดแย้ง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546,       

หน้า 176)  หมายถึง ไม่ลงรอยกัน ซึ่งเป็นความหมายโดยทั่วไปซึ่งอาจจะเกิดข้ึนได้ในสังคม โดยลักษณะ
ของความขัดแย้ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ และ มีความเป็นพลวัตร สาเหตุของ
ความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ลงรอยกันของเป้าหมาย ความปรารถนา ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ  
หรือวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป และผลของ
ความขัดแย้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการพัฒนาในทางที่ดีข้ึน ซึ่งผลของความขัดแย้ง
ดังกล่าวข้ึนอยู่กับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ง (อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ 
และคณะ, 2558)  
 บาร์โทส และเวอห์ (Bartos & Wehr, 2002) นิยามความขัดแย้งว่าเป็นการที่ฝ่ายที่ขัดแย้ง
มีเป้าหมายที่ขัดกัน โดยสาเหตุของการมีเป้าหมายที่ขัดกันมาจาก 1) การแย่งทรัพยากร 2) บทบาท    
ที่ขัดกัน และ 3) ค่านิยมที่ขัดกัน 
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 ส าหรับประเภทของความขัดแย้งมีความแตกต่างกันตามมุมมองแต่ละด้านที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย เช่น มัวร์ (Moore, 1996) อธิบายความขัดแย้งในระดับสังคม โดยแบ่งความขัดแย้ ง
ออกเป็น 5 ประเภท คือ 
  1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) ได้แก่ การที่ข้อมูลขัดกัน การขาด
ข้อมูล เข้าใจผิด ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไม่ถูกต้อง สับสนเรื่องหน้าที่ มุมมองต่างกันในเรื่องของ
ข้อมูล 
  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 
วิธีการท างานต่างกันการตัดสินใจต่างกัน 
  4) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) ได้แก่ การแก่งแย่ง   
โดยการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์เดิมด้วย ความขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ความขัดแย้ง
เนื่องจากขาดความยุติธรรม   
  5) ความขัดแย้งด้านคุณค่า หรือค่านิยม (Value Conflict) ได้แก่ ศาสนา      
โลกทัศน์หรือความเช่ือต่างกัน การให้ความส าคัญที่ต่างกัน เกณฑ์ประเมินต่างกัน ภูมิหลังทางวัฒนธรรม
ต่างกัน ภูมิหลังส่วนบุคคลต่างกัน พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ 

ความขัดแย้งแบ่งตามลักษณะของจ านวนคนที่มีส่วนร่วมในการขัดแย้งดังนี้ 
1. ความขัดแย้งภายในบุคคล (Intrapersonal Conflict) เกิดข้ึนเมื่ออยู่       

ในสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญทางเลือกหลายๆ ทาง แล้วต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง บุคคลรับรู้   
ถึงความขัดแย้งในจิตใจของตนเอง เมื่อเผชิญกับปัญหาที่เกิดความแตกต่างในเป้าหมาย ความเช่ือ   
ความต้องการ ที่ท าให้ตนเองล าบากในการตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้  

 1.1 ความขัดแย้งเกิดจาก มีสิ่งที่ตนเองชอบทั้งคู่ แต่ต้องเลือก   
เพียงอย่างเดียว  (Approach - Approach Conflict) “รักพี่เสียดายน้อง” 

 1.2 ความขัดแย้งเกิดจาก มีสิ่งที่ตนเองต้องเลือกซึ่งตนเองเห็น      
ถึงข้อดี (ที่ตนชอบ) และข้อเสีย   (ที่ตนไม่ชอบ) (Approach - Avoidance Conflict) “เกลียดตัวกินไข่ 
เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง” 

 1.3 ความขัดแย้งเกิดจากมสีิ่งตนเองไม่ชอบทั้งคู่ แต่ต้องเลือกไว้หนึ่ง
สิ่ง (Avoidance - Avoidance Conflict) 

2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict) เกิดข้ึนเมื่อบุคคลมี
ความเห็นไม่สอดคล้องกัน อันมีสาเหตุเกิดจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบก้าวร้าว ถูกเร้าอารมณ์ให้เกิด
ความคับข้องใจ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่าย จึงอาจท าให้กลายมาเป็นความขัดแย้งใน
องค์การตามมาด้วยดังที่ “Thomas Hobbes ได้เขียนไว้ในหนังสือคลาสิก ของเขาเรื่อง Leviathan 
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ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ว่า มนุษย์นั้นมีธรรมชาติเป็นสัตว์ไร้เหตุผล โหดเหี้ยม จ าเป็นต้องใช้กฎหมาย    
ของสังคม มาบังคับให้อยู่ในระเบียบความถูกต้อง” (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546) 

3. ความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม (Intra Group Conflict) เกิดข้ึน
เมื่อสมาชิกมาอยู่ร่วมกันในกลุ่มไม่ท าตามข้อตกลง ระเบียบ กฎเกณฑ์ของกลุ่ม หรือสมาชิกของทีมเมื่อ  
มีปฏิสัมพันธ์กันจะขัดแย้งกันได้ง่าย เพราะความสนใจ ความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม ทัศนคติ    
ความเช่ือ การรับรู้ ผลประโยชน์แตกต่างกัน และผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่าย 
การแบ่งปันทรัพยากรที่มีจ านวนจ ากัด ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 

 4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Inter Group Conflict) เป็นความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม เมื่อแต่ละกลุ่มมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และต้องร่วมมือกันในการท างานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายนั้น การจ าแนกงานออกเป็นแผนกย่อยๆหลายแผนก ท าให้เกิดกลุ่มงานต่างๆ ส่งผลต่อ   
การเพิ่มปริมาณความขัดแย้งของบุคลากรในแผนกต่างๆ ทั้งๆที่อยู่ในองค์การเดียวกัน 

 5. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ (Intra Organization Conflict) เกิดข้ึน 
จากการแข่งขันจากระบบการแข่งขันเสรี มีผลประโยชน์ขัดกันแล้วหาข้อยุติไม่ได้ แล้วน าไปสู่       
ความขัดแย้งระหว่างองค์การ  

2.1.2 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict theory)  
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Conflict perspective) เริ่มต้นขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 

1930-1940 จากการมองสังคมสมัยใหม่เป็นแบบพหุสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายโดยธรรมชาติ 
ซึ่งแตกต่างจากสังคมแบบดั้งเดิมที่มีความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวในด้านของความเช่ือ ค่านิยม และ
วัฒนธรรม นักอาชญาวิทยาด้านความขัดแย้งเสนอว่า ความขัดแย้งทางสังคมเกิดจากความสนใจและ
ความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และความขัดแย้งทางวัฒนธรรมเกิดจากการมีความเช่ือ ค่านิยม   และการ
ให้ความหมายความถูกผิดที่แตกต่างกัน ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้น าไปสู่การเกิดของอาชญากรรมข้ึนใน
สังคม โดยมีนักอาชญาวิทยาที่มีแนวคิดความขัดแย้งหลายท่าน เช่น ทอร์สเทน เซลลิน (Thorsten 
Sellin, 1938) จอร์จ โวลด์ (Gorge Vold, 1958) ออสติน เติร์ก (Austin Turk, 1969) และริชาร์ด 
ควินนีย ์(Richard Quinney, 1980)  

ทอร์สเทน เซลลิน (Thorsten Sellin, 1938) เสนอว่า อาชญากรรมนั้นเป็นผลมาจาก 
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม โดยในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียว ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม           
ที่ประชาชนในสังคมยึดถือมักจะเป็นอย่างเดียวกัน แต่ในสังคมสมัยใหม่นั้นมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากข้ึน ซึ่งท าให้เกิดวัฒนธรรมรองหลายกลุ่มข้ึนในสังคม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีแนวทาง        
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเหล่าน้ีโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกลุ่ม
ที่มีอ านาจกว่าจะเป็นวัฒนธรรมหลัก ซึ่งมักจะเป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มมากหรือส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่ม
อื่นๆ ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมรอง ซึ่งเมื่อมีความขัดแย้ง การกระท าของกลุ่มวัฒนธรรมรองจะถูกมองว่า
เป็นสิ่ งที่ผิดหรืออาชญากรรมผ่านทางการบทบัญญัติทางกฎหมาย จากแนวคิ ดนี้ยิ่ งสังคม                 
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากยิ่งท าให้เกิดอาชญากรรมมากข้ึนตามไปด้วย    
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จอร์จ โวลด ์(Gorge Vold, 1958) เป็นนักอาชญาวิทยาแนวขัดแย้งอีกท่านหนึ่งที่เสนอว่า 
อาชญากรรมเกิดจากความขัดแย้งด้านผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยการ
รวมกันของคนเป็นกลุ่มนั้นเกิดจากความต้องการที่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะมีความต้องการ       
ที่แตกต่างกันและเหมือนกันบ้าง ท าให้เกิดการแข่งขันกันข้ึน และหนึ่งในพื้นที่การแข่งขันนั่นก็คือ    
การตรากฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และความต้องการของกลุ่ม โดยผู้ที่ชนะในการแข่งขันส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มผู้มีอ านาจหรือคนรวย ส่วนคนกลุ่มน้อยซึ่งมักจะเป็นคนยากจนก็จะถูกจ ากัดให้อยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่ถูกบัญญัติออกมา แต่เพื่อให้บรรลคุวามต้องการของกลุม่ตนเองจึงจ าเป็นจะต้องละเมิด
กฎหมายที่ถูกตราโดยกลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่า จึงเกิดเป็นอาชญากรรมขึ้นในสังคม   

ออสติน เติร์ก (Austin Turk, 1969) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม
เกิดจากการต่อสู้เอาตัวรอดระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยกลุ่มที่มีอ านาจทางกฎหมายจะออกกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มที่ ถูกมองว่าเป็นภัยต่อกลุ่มของตน ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอดและรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง  ซึ่งกลุ่มที่มีอ านาจทางกฎหมายมักจะเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นเจ้าของ
ก าลังการผลิต/แรงงาน และกลุ่มทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ี มักจะ
ถูกมองว่าจะมาแย่งชิงทรัพยากรการผลิตจากกลุ่มผู้มีอ านาจ ท าให้กลุ่มผู้มีอ านาจต้องก าหนดให้
พฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มเหล่านี้เป็นภัยต่อความอยู่รอดของกลุ่มผู้มีอ านาจจ าเป็นต้องควบคุมโดยใช้
วิธีการทางกฎหมาย 

ริชาร์ด ควินนีย์ (Richard Quinney, 1980) เป็นนักอาชญาวิทยาอีกท่านหนึ่งที่สนใจ
แนวคิดความขัดแย้ง โดยควินนีย์ได้เรียกทฤษฎีนี้ว่า ความจริงทางสังคมของอาชญากรรม (Social 
reality of crime) ซึ่งเกิดอยู่บนพื้นฐานของความขัดแย้งในสังคม ตามทฤษฎีนี้ควินนีย์ได้อธิบายถึง  
การเกิดอาชญากรรมในสังคมไว้ 6 ประการดังนี้  

1. ค านิยามอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ อาชญากรรมเป็นสิ่งที่ กลุ่มผู้มีอ านาจ         
ในการปกครองเป็นผู้ก าหนดข้ึนว่าพฤติกรรมใดเป็นความผิดบ้าง ดังนั้น อาชญากรรมจะยิ่งมากข้ึนเมื่อ 
มีการออกกฎหมายมากข้ึน  

2. การสร้างค านิยามอาชญากรรม อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมที่มีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ออกกฎหมายหรือนโยบาย ซึ่งกฎหมายหรือนโยบายนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้   
เห็นถึงอ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอ านาจในการออกกฎหมายหรือ โดยหากยิ่งมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์มากยิ่งท าให้ผู้อ านาจมีโอกาสสูงที่จะออกกฎหมายควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง  กฎหมายและ
นโยบายต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการปรับเปลี่ ยนทางโครงสร้างของผลประโยชน์ เช่น     
การเปลี่ยนกลุ่มผู้มีอ านาจ นอกจากสาเหตุน้ีแล้วการปรับเปลี่ยนทางโครงสรา้งของผลประโยชน์สามารถ
เกิดข้ึนได้จาก การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม การเกิดผลประโยชน์ใหม่ข้ึน ความต้องการใน      
การปกป้องผลประโยชน์มากข้ึน และการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์สาธารณะดังนั้น ประวัติศาสตร์
ของกฎหมายสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของผลประโยชน์  
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3. การใช้ค านิยามอาชญากรรม เมื่อมีการนิยามอาชญากรรมแล้ว การน าค านิยามนั้นไป
ใช้บังคับในสังคมก็จะเปน็อีกสว่นหนึ่งทีส่ะท้อนให้เห็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอ านาจของกลุ่ม
ในสังคม โดยกลุ่มผู้มีอ านาจมากกว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์และอ านาจ  
ของกลุ่มตนไว้ แต่จะมากจะน้อยข้ึนอยู่กับระดับความขัดแย้ง โดยหากการบังคับใช้กฎหมายของต ารวจ
และศาลจะเพิ่มข้ึนเมื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอ านาจถูกคุกคาม ซึ่ งโดยทั่วไปการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ได้ท าโดยกลุ่มผู้มีอ านาจโดยตรง แต่จะมอบอ านาจให้ตัวแทนในท้องถ่ินต่างๆ เป็นผู้ด าเนินการ ท าให้
ระดับการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกันตามการประเมินพฤติกรรมของบุคคลของตัวแทนที่ได้รับมอบ
อ านาจ    

4. การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมจากค านิยามอาชญากรรม รูปแบบพฤติกรรมที่ถูกสร้าง
ข้ึนมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ึนอยู่กับ 1) โอกาส 2) ประสบการณ์ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและสิ่งบ่งช้ีตัวเอง และ 4) ความเป็นตัวตน ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปจะพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมจากการถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกนิยามว่าเป็นอาชญากร และถูกมอง
เช่นเดียวกันจากกลุ่มผู้มีอ านาจ ท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน 

5. การสร้างคตินิยมของอาชญากรรม คตินิยมของอาชญากรรมเช่น ภาพลักษณ์
อาชญากรรม ลักษณะของอาชญากร การตอบสนองต่ออาชญากรรม และความเกี่ยวข้องของ
อาชญากรรมกับกฎเกณฑ์ทางสังคม ถูกสร้างขึ้นและขยายตัวในสังคมโดยผ่านการสื่อสารทั้งในแบบส่วน
บุคคลและสื่อต่างๆ นอกจากนี้ การแสดงภาพลักษณ์และบทบาทของอาชญากรรมสามารถท าได้โดย
ผ่านทางนโยบายการควบคุมอาชญากรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ในสังคม  

6. การสร้างความจริงทางสังคมของอาชญากรรม ในส่วนนี้ความจริงทางสังคมของ
อาชญากรรมเกิดจากการให้ค านิยามอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ การสร้างค านิยามอาชญากรรม 
การใช้ค านิยามอาชญากรรม การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมจากค านิยามอาชญากรรม และการสร้างคติ
นิยมของอาชญากรรม นั่นคือ การรวมทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1 - 5 เข้าด้วยกันเป็นเหมือนกับกระบวนการ
หรือวงจรของอาชญากรรม 

2.1.3 ทฤษฎีมาร์คซิส (Marxist theory)  
คาร์ล มาร์ค (Karl Marx, 1818-1883) เป็นผู้ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและเศรษฐกิจ โดยสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาสู่สังคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นสังคมแบบทุนนิยม ซึ่งมาร์คมองว่า ในสังคมทุนนิยมผู้ที่แข็งแรงที่สุดเป็นผู้ที่อยู่รอดและมีลักษณะ
ของปลาใหญ่กินปลาเล็ก กลุ่มคนจ านวนน้อยที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินและเครื่องมือการผลิต กลุ่มนั้น    
คือ กลุ่มนายทุน (Bourgeoisie) ส่วนประชาชนจ านวนมากก็จะกลายเปน็ลูกจ้าง (Proletrariat) มากขึ้น
เรื่อยๆ และจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมทุนนิยมนี้ท าให้มีการใช้เครื่องจักร             
แทนแรงงานคนท าให้เกิดการว่างงานมากขึ้น ดังนั้นในระยะยาวคนในกลุ่มชนช้ันแรงงานจะประสบกับ
ความยากจนข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและชนช้ันที่ต่างฝ่ายต่างต้องการจะรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองตามหลกัการของระบบทนุนิยม ที่เน้นเรื่องการแข่งขันท าก าไรให้มากที่สดุ ซึ่งจะ
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น าไปสู่การกดค่าแรงงานให้ต่ าที่สุดของกลุ่มนายทุน และในขณะที่กลุ่มแรงงานก็จะต่อต้านนายทุนและ
มีความต้องการที่จะล้มล้างระบบทุนนิยม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ มาร์คได้เสนอว่า       
ต้องเปลี่ยนสังคมเป็นแบบสังคมนิยม (พรชัย ขันตี และคณะ, 2543)  

แนวคิดของมาร์คไม่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมอาชญากรรมโดยตรง แต่ในมุมมองของมาร์ค 
อาชญากรรมที่เกิดข้ึนจากคนที่อยู่ในชนช้ันกรรมาชีพ หรือที่เรียกว่า ขยะสังคม เกิดจากการโต้ตอบ
เนื่องจากการตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยม ที่กระตุ้นให้คนเกิดความโลภและความอยากได้อยากมี   
แต่ถูกกีดกันจากสถานะภาพทางสังคมของตนเอง ดังนั้น ในแนวคิดน้ีสาเหตุของอาชญากรรมคือ ระบบ
ทุนนิยม และวิธีการที่จะขจัดปัญหาอาชญากรรมให้หมดสิ้นไปจากสังคมก็คือ การเปลี่ยนเป็นสังคมแบบ
สังคมนิยม ที่ทุกคนในสังคมจะมีความเทา่เทียมกันโดยมีรฐัเป็นผู้จดัการผลประโยชน์ให้ทกุคนอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมกีารแข่งขันแย่งชิงกัน ความเห็นแก่ตัวก็จะไม่เกิด ท าให้ไม่มี
ปัญหาเรื่องชนช้ันและไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึน ส่งผลให้ไม่มีอาชญากรรม 

วิลเลี่ยม บองเกอร์ (Bonger, 1916) มองว่า องค์กรในสังคมแบบทุนนิยมเป็นสาเหตุ         
ของอาชญากรรม ซึ่งในสังคมแบบนี้เอกชนจะเป็นเจ้าของกระบวนการผลิตและมีการมุ่งหวังต่อผลก าไร 
ท าให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ไม่มีความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สังคมลักษณะแบบส่งเสริม
ให้คนมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้บองเกอร์ยังมองว่า กฎหมายถูกใช้          
เป็นเครื่องมือของชนช้ันนายทุนในการก าหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นความผิดหรือเป็นอันตรายต่อสังคม   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมของคนในชนช้ันกรรมาชีพ ส่งผลให้การกระท าของคนในชนช้ันกรรมาชีพ  
หรือคนจนส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรม และมีบทลงโทษที่หนักส าหรับพฤติกรรมอาชญากรรมเหล่านั้น   
ในขณะเดียวกันกลับละเลยพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความเสียหายของกลุ่มพวกเดียวกัน โดยอาจจะ
ไม่ก าหนดให้เป็นความผิดหรือเป็นความผิดแต่มีบทลงโทษน้อย ทั้งที่การกระท านั้นก่อให้เกิดความ
เสียหายมากกว่าพฤติกรรมการกระท าผิดของคนในชนช้ันกรรมาชีพ และทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมคือ การเปลี่ยนเป็นสังคมแบบสังคมนิยมตามแนวคิดของมาร์ค 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและ 
การสร้างความสมานฉันท์ มีดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ทฤษฎีการสร้างสันติภาพ (Peace-making theory)   
ทฤษฎีการสร้างสันติภาพ (Peace-making theory) เป็นแนวคิดด้านการบริหารงาน

ยุติธรรมสมัยใหม่ที่เกิดข้ึนมาจากการที่กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ ฮารอล เป็ปพินสกี (Harold Pepinsky) และ       
ริชาร์ด ควินนีย ์(Richard Quinney) ผู้ที่เสนอแนวคิดทฤษฎีการสร้างสันติภาพ ได้ให้ทรรศนะว่า แม้ว่า
เราจะตรากฎหมาย ลงโทษผู้กระท าความผิด หรือใช้วิธีการต่างๆ ในการตอบสนองต่อปัญหา
อาชญากรรม แต่อาชญากรรมก็ไม่ลดลงแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามปัญหาอาชญากรรมกลับทวีความ
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รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ จากปัญหาดังกล่าว ทฤษฎีเชิงสมานฉันท์มองว่า สิ่งที่ เป็นสาเหตุของปัญหา
อาชญากรรมคือ ความทุกข์ (Suffering) ซึ่งประกอบด้วย ความยากจน การเหยียดผิว การกดข่ีข่มเหง 
การแบ่งแยก หรือ ความทุกข์ในรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมให้มี
ประสิทธิภาพต้องจัดการกับความทุกข์เหล่านี้ ให้หมดไปก่ อน (Pepinsky & Quinney,  1991 ) 
นอกจากนี้ทฤษฎีเชิงสมานฉันท์ยังมองว่า รัฐ ก็เป็นอาชญากรได้ โดยการใช้นโยบายที่โหดร้ายทารุณต่อ
ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการลงโทษประหารชีวิต การจ าคุกเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการท าร้ายสังคม
และประชาชน ดั งนั้นทฤษฎีเชิงสมานฉันท์จึ งเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอาชญากรรม              
ด้วยการเปลี่ยนจากแนวทางที่เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) ไปสู่การใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) 

2.2.2 ทฤษฎีความละอายเชิงบูรณาการ (Reintegrative shaming theory) 
แนวคิดน้ีถูกพัฒนาข้ึนโดย จอห์น เบรทเวท (John Braithwaite) ซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยา       

ชาวออสเตรเลีย ในปี 1989 โดยการรวมเอาทฤษฎีวัฒนธรรมรอง ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีความกดดันทางสังคม และทฤษฎีการประทับตรา ซึ่งเป็นแกนหลักของ
ทฤษฎีนี ้เบรทเวทได้เสนอทฤษฎีนี้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่บางสังคมมีจ านวนอาชญากรรมมากกว่า
บางสังคม โดยในสังคมที่มีอาชญากรรมจ านวนมากเกิดจากความล้มเหลวของสังคมที่ไม่สามารถท าให้     
คนที่กระท าความผิดเกิดความรู้สึกละอายใจ ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากการที่ความผูกพันทางสังคม       
ที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะในสังคมเมือง อันเป็นผลให้ผู้ที่ถูกสังคมตีตราว่าเป็ นอาชญากรยังคงกระท า
ความผิดต่อไป  ซึ่งหากอาชญากรถูกท าให้รู้สึกละอายใจหรือรู้สึกผิดกับสิ่งที่ท าก็จะหยุดกระท าผิด    
แต่อย่างไรก็ตามความละอายต้องเป็นในลกัษณะของการน าผู้กระท าผิดกลบัเข้าสู่สงัคม (Reintegrative 
shaming) มากกว่าความละอายใจที่น าไปสู่การแบ่งแยก (Stigmatic shaming) (Braithwaite, 1989) 
เบรทเวทได้ยกตัวอย่างโดยการเปรยีบเทียบระหว่างสังคมอเมริกาที่มีสถิติอาชญากรรมสูงกับสังคมญี่ปุ่น
ที่มีสถิติอาชญากรรมต่ า ซึ่งในสังคมญี่ปุ่นประชาชนในสังคมมีความผูกพันทางสังคม มีความเห็นอก 
เห็นใจ และให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างคนในสังคม มากกว่าประชาชนในสังคมอเมริกา 

ทฤษฎีนี้มองว่าธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มจะกระท าพฤติกรรมอาชญากรรมเพื่อ
ประโยชน์และความสุขส่วนตน โดยถ้าบุคคลใดขาดสิ่งยึดเหนี่ยวไว้ก็จะลงมือกระท าความผิดได้         
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของทฤษฎีการควบคุมทางสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมและตัวบุคคล
เป็นสิ่งที่บ่งช้ีถึงพฤติกรรมอาชญากรรม ลักษณะเหล่าน้ี เช่น การว่างงาน ระดับการศึกษา ความยากจน 
ชนช้ันทางสังคม สถานภาพโสด และวัยรุ่นชาย ซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังน าไปสู่การมีความผูกพันกับสังคม 
ที่ต่ าด้วย ซึ่งในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่มีลักษณะเสี่ยงต่อการกระท าความผิดมักจะเป็นบุคคลที่แต่งงาน 
มีครอบครัวและมีงานท าและอยู่ในสังคมที่มีความผูกพันกันสูง ตัวอย่างเช่นในสังคมญี่ปุ่น เบรทเวท
เช่ือว่าความละอายใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการป้องกันอาชญากรรมและการน าอาชญากรกลับมาใช้ชีวิต
อย่างปกติ ในสังคม โดยแนวคิดของเบรทเวทน าไปสู่การสร้างกระบวนการเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
justice) ข้ึนมาใช้เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม ซึ่งแนวคิดนี้
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ถูกน าไปใช้ในหลายๆ สังคมรวมทั้งสังคมไทยด้วย โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การใช้กระบวนยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์โดยชาวเผ่าพื้นเมือง ในประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดา 

นอกจากนี้ ยังมีทฤษฏีที่ถูกน ามาสนับสนุนทฤษฎีของเบรทเวทและการใช้หลักการยุติธรรม       
เชิงสมานฉันท์อีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีความยุติธรรมเชิงกระบวนการ (Procedural justice theory)           
ซึ่งมีแนวคิดว่า หากผู้ต้องหาได้มีประสบการณ์ที่เป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีและตัดสินคดี      
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาชญากรรมของเขา ผู้ต้องหาก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับความผิด รับผิดชอบ
ต่อการกระท าของตน เนื่องความชอบธรรมของเจา้หน้าที ่หน่วยงานที่เกีย่วข้องในกระบวนการพจิารณา 
อันจะส่งผลให้ผู้ต้องหาน้ันยอมกลับตัวไม่กลับไปกระท าผิดอีก (Tyler, Sherman, Strang, Barnes, & 
Woods, 2007) ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถที่ตอบสนองความต้องการของผู้ต้องหา
ในส่วนน้ีได้ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินพิจารณาความผิด
ของเขาด้วยความสมัครใจและเปิดกว้างในการสื่อสารระหว่างคู่กรณีในฐานะม นุษย์เหมือนกัน           
ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมหลักที่มีข้อจ ากัดมากมายส าหรับผู้กระท าผิด  

2.2.3 แนวคิดท่ัวไปในการบริหารจัดการความขัดแย้ง  

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict resolution) เป็นการท าให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงอาจ

โดยให้ทุกฝ่ายตกลงกัน หรือให้ฝ่ายหนึ่ง  ฝ่ายใดชนะ โดยมีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 3 วิธี 

ได้แก่ (อาภาศิริ สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) 

 1) วิธีชนะ - แพ้ (Win-Lose Method) เป็นวิธีที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้สิ่งที่ต้องการเป็นฝ่ายชนะ

ไปส่วนอีกฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้ เหตุของการแพ้อาจเกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่หรือการใช้เสียงข้างมากใน

การด าเนินการเสียงข้างน้อยจึงแพ้ซึ่งผู้แพ้อาจเกดิความรู้สึกสูญเสยีและภาวะคับข้องใจเกิดข้ึน วิธีแบบนี้

ประกอบด้วยวิธีย่อย ๆ เช่น วิธีการบังคับ วิธีการท าให้สถานการณ์ของความขัดแย้งสงบ  วิธีการ

หลีกเลี่ยง หรือ วิธีแพ้ทั้งคู่ 

 2) การประนีประนอม (Compromising) หรือ การเจรจาต่อรอง (Bargaining) ซึ่งจะมีลักษณะ

เป็นการแก้ไขความขัดแย้ง โดยการพบกันครึ่งทางซึ่งแต่ละฝ่ายจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ตนเองต้องการได้ทั้งหมดต้องมีการลดเป้าหมายของตนเองลงไปบ้าง  วิธีการแบบนี้มีจุดอ่อน ในการ

น ามาใช้แก้ไขความขัดแย้ง เช่น ไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขสาเหตุของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริง  

อันเนื่องมาจากว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคู่กรณียังไม่สามารถบรรลุได้ตามที่ต้องการนั่นเอง ดังนั้น ความ

ขัดแย้งอาจจะยุติลงเพียงช่ัวคราวเท่านั้น และวิธีการนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการสร้างสรรค์ 

 3) วิธีการที่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะ (Win - Win Method) คู่กรณีของความขัดแย้งประสบ

ผลส าเร็จในการแก้ปัญหาร่วมกันและท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ ได้ 

ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเป็นผู้ชนะ ส าหรับวิธีการที่นิยมใช้กันคือ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ( Integrative 

Problem Solving) ซึ่งบางครั้งมีนักวิชาการเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเผชิญหน้ากัน (Confrontation) 

วิธีการแบบนี้จะไม่มีการเข้าไปก าจดัความขัดแย้ง หรือประนีประนอมกนัใด ๆ  ทั้งสิ้นหากแต่เป็นการเปดิ
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โอกาสให้คู่กรณีของความขัดแย้งเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ทั้งสอง

ฝ่ายพึงพอใจและยอมรับกันได้ ในการใช้วิธีการแบบนี้ต้องท าให้คู่กรณีของความขัดแย้งเกิดความรู้สึกว่า 

ทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันและต้องสร้างบรรยากาศให้คู่กรณีของ

ความขัดแย้งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือแบบ

ชนะทั้งคู่ (Win-Win Method) สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงเพราะ

มันเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การค้นหาแหล่งที่มาของปัญหาและสามารถก าหนดวิธีการแก้ไขได้อย่าง

สมเหตุสมผล ซึ่งในท้ายที่สุดจะท าให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์ต่อองค์กร 

รัฐผล เย็นใจมา (2561) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการความขัดแย้งของ Johnson David 
and Johnson Roger ซึ่งได้เสนอว่าแต่ละบุคคลมีวิธีการจัดการต่างกันออกไปซึ่งสรุปได้  5 ลักษณะ 
ดังนี ้

1) ลักษณะแบบ “เต่า” (ถอนตัว, หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความขัดแย้ง ยอมละ
วัตถุประสงค์และความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยการหลีกเลี่ยงไม่เผชิญกับคู่กรณี จะไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแก้ปัญหา  

2) ลักษณะแบบ “ฉลาม” (บังคับ, ชอบใช้กาลัง) เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้
อ านาจตามต าแหน่ง ค านึงถึงเป้าหมายงานหรือความต้องการของตนเองมากกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน  

3) ลักษณะแบบ “ตุ๊กตาหมี” (สัมพันธภาพราบรื่น) เช่ือว่าความขัดแย้งหลีกเลี่ยงได้   
เพื่อเห็นแก่       ความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเป้าหมายเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ 

4) ลักษณะแบบ “สุนัขจิ้งจอก” (ประนีประนอม, แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) จะค านึงถึง
เป้าหมายส่วนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอมพร้อม
และเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงค์และสัมพันธภาพบางส่วนเพื่อหาข้อตกลงร่วมที่ดี 

5) ลักษณะแบบ “นกฮูก” (เผชิญหน้ากัน, สุขุม) จะมองความขัดแย้งว่าเป็นปัญหา        
ที่จะต้องแก้ไขให้คุณค่าแก่เป้าหมายและสัมพันธภาพ สิ่งที่ต้องการคือการบรรลุเป้าหมายของตนเอง 
และผู้อื่น 

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้ง 7 แนวทาง (อาภาศิริ 

สุวรรณานนท์และคณะ, 2558) คือ 

(1)  การแข่งขัน การบังคับ และการผลักดัน (Competing, Forcing, and Compelling) ซึ่งวิธีการ

แข่งขันจะใช้เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความส าคัญกับจุดหมายมากกว่าความสัมพันธ์บุคคลนั้นอาจใช้

อ านาจในการช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมถึงการใช้อ านาจในการท าให้ผู้อื่นท าตามด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 

เขาอาจจ าเป็นต้อง “ลุกข้ึนสู้” เพื่อปกป้องหลักการและสิทธิที่ตนสมควรได้วิธีการนี้ เน้นวิธีการ

แบ่งสันปันส่วน  (Distributive Approach) เป็นแนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ยการใช้วิธีการนี้ อาจจะ
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ท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ หรือแพ้ก็ได้ เพราะว่ามุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ (Interest) มากกว่าเน้นเรื่อง

ความสัมพันธ์ (Relationship) 

(2) การโอนอ่อนผ่อนตาม (Accommodation) การโอนอ่อนผ่อนตามผู้อื่น  อาจน ามาใช้ใน

กรณีที่มีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์มากกว่าเป้าหมายในการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งเป้าหมายของ

ข้อตกลงประเภทนี้ จะออกมาในรูปของการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ฝ่ายอื่นโดยที่เราต้องยอมเสียประโยชน์ 

พฤติกรรมในการโอนอ่อนผ่อนตาม รวมถึงการท าตามค าสั่ง หากเห็นคล้อยตามความคิดผู้อื่น หรือการ

ยอมให้เป็นไปตามความปรารถนาของอีกฝ่ายลักษณะนิสัยดังกล่าว มักจะถูกมองว่าอ่อนแอ หรือต้องการ

ความสงบในสังคมตะวันตก ลักษณะเหตุการณ์ประเภทนี้จะไม่ถูกมองในเชิงลบสังคมที่มีการให้คุณค่า

ความสัมพันธ์อันราบรื่น และให้ความนับถือผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่ ยอมรับ ต่อสถาบัน เพราะฉะนั้นวิธีการ

นี้ เน้นการใช้ความสัมพันธ์เป็นหลัก (Relation in Orientation) และอาจเป็นแนวทางอื่นตามผู้อื่นที่

เขาคล้อยตาม เช่น วิธีการแบ่งสันปันส่วน (Distribution) หรือวิธีแบบบูรณาการ (Integrative) ตามแต่

ผู้อื่นต้องการว่าจะใช้วิธีไหน  การมุ่งเน้นวิธีการนี้อาจจะท าให้มองว่าเกิดความราบรื่นในการแก้ไขปัญหา 

แต่ถึงก็ยังท าให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งแพ้ หรือชนะ 

(3) การประนีประนอม (Compromising) การประนีประนอมจะเป็นการด ารงอยู่บนฐาน

ของเป้าหมายและความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการได้รับ

ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย วิธีการนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อเกิดมีความขัดแย้งในประเด็นที่ว่าด้วย

ค่านิยม ความเช่ือทางศาสนา และวัฒนธรรม 

(4) การหลีกเลี่ยง หรือการถอนตัว (Avoiding or Withdrawing) วิธีการนี้เป็นการหลบ

ฉาก หรือถอนตัวออกจากประเด็นที่ก าลังมีความขัดแย้งกัน วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา และการโอนอ่อน

ผ่อนตามนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเอาไว้ ในบางกรณี การใช้วิธี

หลีกเลี่ยงและการโอนอ่อนตามถือว่าเป็นการช่วยรักษาหน้าให้แก่ตัวเองและผู้อื่น แต่จุดอ่อนของวิธีการ

นี้ อาจจะเน้นความสัมพันธ์และอาจไม่รับรู้ความเป็นไปได้ในการบูรณาการสถานการณ์  ซึ่งการ

แก้ปัญหาอาจจะท าให้ชนะด้วยกันทั้งคู่หรือแพ้ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้ 

(5) การร่วมมือ หรือการแก้ปัญหา (Collaborating or Problem solving) การร่วมมือ

กันในบางครั้งอาจหมายถึงการบูรณาการ หรือการแก้ไขปัญหา ซึ่งมักจะให้ความส าคัญและจุดมุ่งหมาย

เช่นกันเป็นทั้งการรุก และร่วมมือ คือเกิดการบูรณาการผลประโยชน์ร่วมกันของทุก ๆ  ฝ่ายที่ได้รับ

ผลกระทบ เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่เน้นวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยและไกล่เกลี่ยคนกลางเป็นการใช้

ทั้งวิธีบูรณาการ และแบ่งสันปันส่วนในการเจรจาไกล่เกลี่ย แม้แนวทางนี้จะให้ความส าคัญแก่

ความสัมพันธ์ แต่เป้าหมายก็มุ่งเน้นไปทีก่ารยุติความขัดแย้ง และผลการเจรจา ยุติความขัดแย้งที่ตามมา

ภายหลัง 
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(6)  การโน้มน้าว (Persuasion) วิธีนี้เป็นการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะเปลี่ยน

ความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนวิธีคิด ความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้วิธีการอุปมาอุปมัย รวมถึง

รูปแบบที่ใช้เหตุผลประกอบ บางครั้งวิธีการที่ใช้เพื่อโน้มน้าวผู้อื่น  อาจรวมถึงการโน้มน้าวด้วยการ 

“ตื้อ” ซึ่งวิธีการนี้คู่กรณีจะใช้วิธีการในการชักชวนอย่างแน่วแน่ จนกระทั้งฝ่ายหนึ่งต้องยอมจ านนด้วย

เหตุผลเพราะการตื้อ 

 (7)  การสนับสนุน (Supporting) คือ การให้โอกาสบุคคลที่อยู่ภายใต้สภาวะความกดดัน

สามารถระบายความรู้สึก ความคิดเห็น ความโกรธ หรือความไม่พอใจ และช่วยให้การตัดสินใจง่ายว่าจะ

ท าอะไร ผู้สนับสนุนไม่จ าเป็นต้องเจรจาไกล่เกลี่ยเสมอไป อาจใช้ความสนับสนุนเป็นช่องทางเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเจรจาไกล่เกลี่ย 

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

2.3.1 ความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative justice) หรือบางครั้งอาจจะมีการเรียกว่า   
การแก้ปัญหาข้อพิพาทแบบทางเลือก (Alternative Dispute Resolution) (Lewis & McCrimmon, 
2005) ซึ่งอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างข้ึนอยู่กับแต่ละสังคมจะให้ขอบเขตในการนิยาม  
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความเป็นกระบวนการที่ถูกน ามาใช้เป็นทางเลือกนอกจากการพิจารณาตัดสินคดี
โดยผู้พิพากษาในศาล ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาแบบดั้งเดิมที่เป็นทางการ กระบวนการทางเลือกนี้
เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทผ่านความยินยอมร่ วมกัน
ระหว่างคู่กรณี ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเจรจาซึ่งจะน าไปสู่การยุติข้อพิพาทได้ทันที  โดยใช้รูปแบบ
วิธีการที่แตกต่างจากระบบยุติธรรมกระแสหลัก เพื่อไม่ให้ความยุติธรรมมาถึงล่าช้าจากการพิจารณา  
ในกระบวนการพิพากษาของศาล รวมถึงเพื่อเปิดทางเลือกให้กับการยุติข้อพิพาทด้วยแนวทางอื่น ๆ    
ที่ไม่ต้องจบลงด้วยการท าร้ายกัน และเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถหาทางออกร่วมกันได้  โดยทั่วไป
กระบวนการยุติธรรมทางเลอืกสามารถแบ่งประเภทตามรูปแบบกระบวนการได้เป็นสามรูปแบบกว้าง ๆ 
โดยกระบวนการทุกรูปแบบจะเริ่มต้นข้ึนเมื่อทั้งฝ่ายตกลงใจที่จะเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้ 
 1. การเจรจา (Negotiation) หมายถึงการที่คู่กรณีสองฝ่ายเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อยุติ
ข้อพิพาทกันเอง โดยไม่มีบุคคลที่สาม 

2. การไกล่เกลี่ย (Mediation) หมายถึงการเจรจาต่อรองที่มีบุคคลที่สาม (Mediator) เข้า
มาเป็นตัวกลางในการด าเนินการและให้ค าแนะน า โดยตัวกลางนี้ไม่มีอ านาจในการตัดสินข้อพิพาทโดย    
มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็น
ส าคัญ 
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 3. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง การตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเข้ามาท าหน้าที่   
ในการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาท ในประเด็นตามที่ คู่กรณีตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ            
โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการพิจารณาคดีร่วมกัน 

ส าหรับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่มีวิธีด าเนินการจัดการความขัดแย้งแตกต่างไป   
จากกระบวนยุติธรรมแบบดั้งเดิมอีกอย่างหนึ่งที่ เริ่มมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) ซึ่งหมายถึง กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ที่ใช้กระบวนการสมานฉันท์ (Restorative process) อันมีผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด และบุคคลอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมหรือสมาชิกชุมชน (ถ้ามี) มาเข้าร่วมในการหาทางออกหรือแก้ไขปัญหา     
ที่เกิดข้ึนจากอาชญากรรมที่เป็นผลลัพธ์แบบสมานฉันท์ (Restorative outcomes) ซึ่งข้อตกลงกัน     
ที่ เกิดข้ึนจากกระบวนการสมานฉันท์ อาจจะเป็นในรูปแบบการตอบสนอง โครงการต่าง  ๆ 
ประกอบด้วย เช่น การซ่อมแซม การชดเชย การชดใช้ การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม  
ตามความต้องการของบุคคลและสังคมและความรับผิดชอบของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรลุ
เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันของเหยื่อและผู้กระท าผิด และโดยทั่วไปจะได้รับความช่วยเหลือจาก       
ผู้ประสานงาน/ผู้ไกลเ่กลี่ย โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งน าผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด เครือข่ายทางสังคม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
และชุมชน เข้ามาเจอกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า อาชญากรรมไม่ใช่แค่เป็นการกระท าฝ่าฝนื
กฎหมายแต่ยังมีการก่อให้เกดิความเสียหายหรอืท าร้ายเหยื่อและชุมชนด้วย ดังนั้นจึงควรมีการพูดคุยถึง
ผลที่เกิดข้ึนตามมาด้วย โดยผู้กระท าผิดและผู้ได้รับความเสียหายมาคุยกัน และมีการให้ความช่วยเหลือ
หากคู่กรณีร้องขอ กระบวนการสมานฉันท์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เน้นไปที่การเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเหยื่อ ให้ผู้ที่กระท าผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระท าไป และ
น าชุมชนมาร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นส่วนที่ส าคัญของ
กระบวนการที่จะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ การเจรจาไกล่เกลี่ยการแสวงหาข้อตกลงเพื่อน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการของทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิด  เป็นการท าให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกในการควบคุม
กระบวนการบางส่วนได้ (UNODC, 2005) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในหลายประเทศมีที่มาจากความไม่ค่อยพอใจกับ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสังคมได้ จึงเกิดกระบวนการทางเลือกข้ึนมา โดยส่วนใหญ่มาตรการทางเลือกที่น ามาใช้จะ
ให้โอกาสคู่กรณีและชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเยียวยาความเสียหายจากผลกระทบ     
ที่เกิดข้ึนจากความขัดแย้ง/อาชญากรรม ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์และ        
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม ซึ่งวิธีการนี้เป็นการกระตุ้นให้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งด้วย    
วิธีการสันติ เป็นการส่งเสริมความอดทนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นการสร้างความเคารพ     
ต่อความแตกต่าง และส่งเสริมให้มีการร่วมรับผิดชอบของชุมชน (UNODC, 2005)  
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ในมุมมองด้านอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  
เกิดจากทฤษฎีเชิงการสร้างสันติภาพ (Peace-making theory) ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการบริหารงาน
ยุติธรรมสมัยใหม่ที่เกิดข้ึนมาจากการที่กระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Pepinsky & Quinney, 1991) แนวคิดทฤษฎีนี้ได้เสนอ
ว่า แม้จะมีการตรากฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท าความผิด หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ในการตอบสนอง       
ต่อปัญหาอาชญากรรม แต่อาชญากรรมก็ไม่ลดลงแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามปัญหาอาชญากรรม    
ทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ จากปัญหาดังกล่าว ทฤษฎีเชิงสมานฉันท์มองว่า สิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหา
อาชญากรรมคือ ความทุกข์ (Suffering) ซึ่งประกอบด้วย ความยากจน การเหยียดผิว การกดข่ีข่มเหง 
การแบ่งแยก หรือ ความทุกข์ในรูปแบบอื่น  ๆ ดังนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม         
ให้มีประสิทธิภาพต้องจัดการกับความทุกข์เหล่านี้ให้หมดไปก่อน นอกจากนี้ทฤษฎียุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ยังมองว่า รัฐ ก็เป็นอาชญากรเช่นกัน โดยการใช้นโยบายที่โหดร้ายทารุณต่อผู้ที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย โดยการลงโทษประหารชีวิต การจ าคุกเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการท าร้ายสังคมและ
ประชาชน ดังนั้นทฤษฎียุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอาชญากรรม         
ด้วยการเปลี่ยนจากแนวทางที่เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) ไปสู่การใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนหลักการ
บริหารงานยุติธรรมจากการลงโทษทางอาญาไปสู่การเยียวยา สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง
เหยื่ออาชญากรรมผู้กระท าผิดและชุมชน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการมองอาชญากรรมในมิติ
ที่ว่า อาชญากรรมเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการมองในอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างไป
จากแนวคิดเดิมที่มองว่า อาชญากรรมเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบซึ่งรัฐก าหนดไว้ภายใต้อ านาจ
อันชอบธรรมเพียงมิติเดียว แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีเชิงสมานฉันท์เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เดิมยังคงต้องมีอยู่เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรมที่รุนแรง เช่น การท าร้ายร่างกาย การฆาตกรรม 
การชิงทรัพย์ และการข่มขืน ส่วนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถน ามาใช้กับอาชญากรรม 
ที่ความรุนแรงน้อยเช่น คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด ความผิดของเด็ก และคดีเล็กน้อยอื่นๆ แนวคิดนี้
สอดคล้องกับการอ านวยความยุติธรรมโดยชุมชน (Community justice) ที่ใช้อยู่ในระบบวัฒนธรรม
ต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ ที่มีการอ านวยความยุติธรรมแบบเมารี  (Maori justice) วิธีการดั้งเดิมเหล่านี้   
ท าให้เกิดการพัฒนาต่อมาเป็น การประชุมกลุ่มครอบครัว หรือ การประชุมกลุ่มชุมชน (จุฑารัตน์ 
เอื้ออ านวย, 2547) 

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

1. กระบวนการยุติธรรมควรสามารถที่จะเยียวยาทั้งผู้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม  สังคม 
รวมทั้งผู้กระท าความผิดด้วย 
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2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมควรจะได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในการ
หาทางออกร่วมกัน 

3. รัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้เกิดหรือรักษากระบวนการที่จะน าไปสู่ความยุติธรรม  
อย่างสมานฉันท์  

จอห์น เบรทเวท (Braithwaite, 1998) มองว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้น   
เป็นกระบวนการการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม ท าให้เหยื่อ
อาชญากรรมเป็นศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผู้กระท าผิดและสังคม
เข้าด้วยกัน โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นประการแรก คือการบรรเทาความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม 
อันได้แก่ การบรรเทาความเสียหายด้วยการเยียวยาอาการบาดเจ็บ การบรรเทาความเสียหาย         
แก่ทรัพย์สินที่สูญเสียไป การบรรเทาความเสียหายแก่เกียรติยศศักดิ์ศรี การบรรเทาความเสียหาย   
ด้วยการท าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมที่แท้จริง เป็นต้น นอกจากนี้วิธีการที่ใช้ 
ในการจัดการกับอาชญากรรมนั้นเป็นวิธีการทีท่ าให้เหยือ่อาชญากรรมมคีวามรู้สกึสูญเสยี ซึ่งครั้งแรกก็มี
ความรู้สึกสูญเสียกับการกระท าผู้กระท าผิด และต่อมาก็รู้สึกสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมโดยพวกเหยื่ออาชญากรรมต้องเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์    
จึงเป็นการยังให้เกิดความยุติธรรมที่แท้จริง เป็นวิธีการที่ใช้ความสุขุมนุ่มนวลจัดการกับผลที่เกิดตามมา
จากอาชญากรรม และสามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรมที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ด้วย 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เปิดโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรมได้มีสิทธิ มีโอกาสแสดง
ความรู้สึกต่ออาชญากรรมที่เกิดข้ึน รวมทั้งอาจพัฒนาสู่การแสดงความเมตตาให้อภัยแก่ผู้กระท าผิด   
อันเป็นการน าพาสังคมสู่ดุลยภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกันในที่สุด ส่วนผู้กระท าผิดก็ได้มีเวทีและโอกาส
แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน รวมทั้งได้แสดงความส านึกผิดอันเป็นการเยียวยาประสาน
รอยร้าวทางอารมณ์ความรู้สึกระหว่างสมาชิกสังคมที่บาดหมางโกรธเคืองกันเข้าด้วยกันอีกครั้ง       
โดยมี ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยและบูรณาการ และเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเอง
และสังคมจากอาชญากรรม ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของสังคม    
จะเป็นตัวก าหนดหน้าที่ให้มีการท างานร่วมกันเกิดข้ึนในสังคม ระหว่างคู่กรณีและผู้เกี่ยวข้อง          
นั่นคือ เหยื่อ ผู้กระท าผิด ชุมชน รวมถึงผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมหรือชุมชน
ยอมรับว่ามีความขัดแย้ง เอาเปรียบ หรือล่วงละเมิดกันเกิดข้ึนจริง และจัดการกับความขัดแย้งนั้น
ร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อท าให้ความขัดแย้งนั้นยุติลง มีผู้รับผิดชอบ มีการชดใช้เยียวยาและส่งผลให้เกิด
ความสมานฉันท์ในชุมชนน้ัน (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2547) 

2.3.2 รูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รู้จักกันในหลายช่ือ (terms) ตัวอย่างเ ช่น 

communitarian justice, making amends, positive justice, relational justice, reparative 
justice, community justice และ restorative justice เป็นต้น และรูปแบบของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ (UNODC, 2005) ดังนี้เช่น 
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1. การไกล่เกลี่ยเหยื่อ-ผู้กระท าผิด (Victim-offender mediation/victim-offender 
reconciliation: VOM) เป็นรูปแบบแรกๆ ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ถูกน ามาใช้ โดยให้
ความส าคัญกับความต้องการของเหยื่อและให้ผู้กระท าผิดต้องรับผิดชอบต่อการกระท า สามารถ
ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กรไม่หวังผลประโยชน์ และมักใช้กับคดีอาชญากรรมที่มี     
ความร้ายแรงไม่มากนัก คดีสามารถส่งมาจากต ารวจ อัยการ ศาล และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ โปรแกรม
เหล่าน้ีสามารถจัดข้ึนในช่วงก่อนต้ังข้อหา ช่วงหลังแจ้งข้อกล่าวหา และหลังฟ้องคดี โดยความสมัครใจ
ของเหยื่อและผู้ต้องหา เมื่อมีการน าโปรแกรมมาใช้ก่อนมีการลงโทษ ผลลัพธ์จากการเจรจาไกล่เกลี่ย
มักจะถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฟ้องคดีหรือการพิจารณาของศาล โปรแกรมสามารถน ามาใช้      
ในระหว่างการคุมขังผู้ต้องหาและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูแม้ผู้ต้องหาจะต้องโทษ
จ าคุกระยะยาว ที่ผ่านมาการไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จเมื่อมีการพบหน้ากัน ได้
แสดงความรู้สึกของแต่ละฝ่ายและพัฒนาความเข้าใจใหม่ในสถานการณ์เมื่อมีการพูดคุยกัน โดยมี  
ผู้ประสานงานเป็นคนช่วยให้บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งมักจะไปพบแต่ละฝ่ายก่อนการมาพบคุยกัน 
เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเตรียมตัวส าหรับการมาพบกัน เพื่อท าให้เหยื่อไม่เป็นเหยื่อซ้ าเมื่อเจอกัน 
ให้แน่ใจว่าผู้กระท าผิดรู้สึกรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและอยากเจอกับเหยื่อจริงๆ บางครั้งการ
เจรจาไกล่เกลี่ยอาจจะไม่ต้องมาพบกันโดยตรง แต่จะให้ผู้ประสานงานพบแต่ละฝ่ายแยกกันเพื่อหา
ข้อตกลงที่พอใจทั้งสองฝ่าย 

เงื่อนไขในการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท าผิดมี 3 ประการคือ  
- ผู้กระท าผิดต้องยอมรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่เกิดข้ึน 
- ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิดต้องสมัครใจที่จะเข้าร่วม 
- ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิดต้องพิจารณาความปลอดภัยในการเข้าร่วมกระบวนการ 

ในกระบวนการเจรจามักจะให้ผู้เสียหายเป็นคนเริ่มพูดก่อนเพราะถือว่าเป็นฝ่ายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยอาจจะกล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับจากอาชญากรรมและสิ่งที่ต้องการจากผู้ที่กระท า
ผิดหรือบทลงโทษ โดยความช่วยเหลือของผู้เจรจาไกล่เกลี่ย กระบวนการนี้จะน าไปสู่การชดเชย
ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วย 

2. การประชุมแบบกลุ่มชุมชนและกลุ่มครอบครัว (Community and family group 
conferencing) รูปแบบนี้ถูกน ามาใช้ในนิวซีแลนด์ส าหรับกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน 
เมื่อปี ค.ศ.1989 คดีส่วนใหญ่ถูกด าเนินการโดยต ารวจ หลักการอยู่บนพื้นฐานของการลงโทษแบบ
ดั้งเดิมของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี รูปแบบนี้ถูกใช้แพร่หลายในหน่วยงานต ารวจในออสเตรเลียใต้ 
แอฟริกาใต้ ไอร์แลนด์ และในเมืองมินเนสโซตา เพนซิลวาเนีย และมอนทานา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยในการจัดประชุมกลุ่มจะมีผู้อ านวยความสะดวกให้ จุดมุ่งหมายของการประชุมกลุ่มจะกว้างกว่า   
การเจรจาไกล่เกลี่ย เนื่องจากจะมีการน าญาติและเพื่อนของผู้เสียหายและผู้กระท าผิด รวมทั้งสมาชิก
บางคนในชุมชนมาร่วมในการประชุมกลุ่มเพื่อแสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ผลกระทบที่เกิด ข้ึน 
และแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดข้ึนอีกครั้ง โดยในคดีที่ร้ายแรงอาจจะมีการพิจารณา
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วิธีการควบคุมพฤติกรรมหรือความเปน็ในการกกัขังด้วย เนื่องจากมีคนเกี่ยวข้องมากจึงเป็นข้อดีในการที่
จะมีคนช่วยท าให้มั่นใจว่าผู้กระท าผิดจะท าตามข้อตกลงและช่วยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ที่กระท าผิด
ด้วย  

3. การพิจารณาโทษแบบล้อมวง (Circle sentencing) รูปแบบนี้มักใช้ในชุมชนท้องถ่ิน   
ในแคนาดา โดยประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ต ารวจ เหยื่อ ผู้ต้องหา และญาติ ทั้ง 
สองฝ่าย และสมาชิกในชุมชน มานั่งเผชิญหน้าพูดคุยกัน ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพ
เท่านั้น การพูดคุยกันเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับคดี โดยค านึงถึงการคุ้มครองชุมชน ความ
ต้องการ   ของเหยื่อ และการเยียวยาฟื้นฟูผู้ต้องหา โดยรูปแบบนี้ทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมหลัก ส าหรับหลักการในการด าเนินการคือ การลงโทษมีความส าคัญน้อยกว่ากระบวนที่ใช้ใน
การได้มาซึ่งบทสรุปในการลงโทษ ดังนั้นรูปแบบนี้เป็นตัวอย่างการน ากระบวนการสมานฉันท์เข้ามาใช้           
ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่มีการกระจายอ านาจหน้าที่ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์หลายประการ เช่น 

- การน าบุคคลให้กลับมาสู่ครอบครัวและชุมชนและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ 
- การสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมใหม่ 
- การเสริมสร้างความตระหนักและเคารพคุณค่าและชีวิตของผู้อื่น 
- การได้ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเหยื่อ 
- การมุ่งเน้นไปที่สาเหตุมากกว่าแค่ลักษณะของปัญหา 
- การรู้จักใช้แหล่งทรัพยากรในการรักษาที่มีอยู่และสร้างแหล่งใหม่ 
- การมีส่วนร่วมหน่วยงานของท้องถ่ินและหน่วยงานรัฐ 
- การสร้างมาตรการป้องกันชุมชนข้ึนมาใหม่ 

4. คณะกรรมการชุมชน (Community justice committee/board/panel) เป็นรูปแบบ
กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนที่เป็นคณะกรรมการชุมชน ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มองค์กร     
ในชุมชน กลุ่มที่มีผลประโยชน์ในชุมชน และหน่วยงานยุติธรรม จะท าหน้าที่ในการพิจารณาว่าคดีไหน
เหมาะสมที่จะน าเข้ามาสู่วงล้อมพิจารณา เตรียมความพร้อมให้คู่กรณี แสวงหาข้อตกลงที่ทุกฝ่าย      
เห็นด้วย และคอยตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้กระท าผิด โดยผลของการพิจารณา         
โดยคณะกรรมการในวงล้อมนี้จะถูกส่งไปยังศาลยุติธรรม ซึ่งอาจจะน าไปใช้ในการพิจารณาลงโทษ
ทั้งหมดหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ      

5. กระบวนการยุติธรรมตามแบบพื้นเมืองและประเพณี ( Indigenous and customary 
justice forums) เป็นรูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เป็นแบบไม่เป็นทางการโดยยึดหลัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าท้องถ่ินเป็นหลักในการพิจารณาและด าเนินการ มักจะพบในแถบชนบท
ของออสเตรเลียและแคนาดา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในการพิจารณาจะประกอบด้วยคนในชนเผ่า ผู้อาวุโส 
รวมทั้งคนในครอบครัว และญาติพี่น้อง แต่อย่างไรก็ผลลัพธ์ที่ ได้ไม่ใช่ได้มาจากความยินยอม          
ของผู้ต้องหาเสมอไป  
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6. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน มีหลากหลายรูปแบบ เช่น peer 
mediation/conflict resolution circles เพื่อตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมหรือความขัดแย้งใน
โรงเรียน เช่น การทะเลาะวิวาท การประจาน การลักเล็กขโมยน้อย การท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
เป็นต้น   

2.3.3 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 
แนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เริ่มถูกน าเข้ามาสู่วงการอาชญาวิทยาและ      

งานยุติธรรมในประเทศไทย เมื่อปี พ .ศ. 2538 ภายหลังจากการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับ
อาชญากรรม UN Crime Congress ครั้งที่ 9 เมื่อ ค.ศ. 1995 อย่างไรก็ตามกระบวนการยุติธรรม     
เชิงสมานฉันท์ปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสังคมไทยในปี พ.ศ. 2545  ในการสัมมนา 
เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท:์ ทางเลอืกใหมส่ าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 
2548 ไทยไดเ้ป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UN Crime Congress ครั้งที่ 11 โดยมีประเด็นที่ส าคัญส าหรับ
การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ซึ่งเป็นพัฒนาการ
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทยร่วมสมัย แนวคิดกระบวนการยุติธรรม             
เชิงสมานฉันท์ใช้เวลาเพียงไม่นานในการขยายผลท าให้เป็นที่รู้จักในวงการกฎหมายและงานยุติธรรม    
ในสังคมไทย และมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนกรอบทัศนะของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (จุฑารัตน์ 
เอื้ออ านวย, 2547) 

ในประเทศไทยแนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถูกน ามาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เริ่มน าโครงการประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชน (Family, community group conferencing) มาใช้กับเด็กและเยาวชน
กระท าผิดในความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วย
แบ่งเบาภาระคดีออกจากระบบงานยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ที่มีภาวะคดีล้นสถานพินิจเช่นเดียว   
กับเรือนจ าส าหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนจ านวนมากที่ต้องเข้ารับการอบรมในสถานพินิจ  
ซึ่งเกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการการให้โอกาสแก่เด็ก       
หรือเยาวชนที่กระท าผิดโดยการสั่งไม่ฟ้องไม่ใช่เพียงการให้อภัยแก่ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียว      
ยังมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดกลับตัวเป็นคนดีไม่ให้กลับไปกระท าผิดซ้ าอีกและเพื่อ
ประคับประคองช่วยเหลือให้เด็กหรือเยาวชนที่มีปัญหาได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตชีวิตไปได้ อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534  

จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2547) ได้รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของกรมพินิจในรอบปี พ.ศ. 2546 -2547 ว่า ในจ านวนเด็กและเยาวชน           
ที่ ถูกด าเนินคดีทั้ งหมด  30 ,033 ราย มีคดีที่ เ ข้าข่ายใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
ได้ จ านวน 3,099 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณคดีทั้งหมด และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 1,972 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.6 ของปริมาณคดี
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ที่เข้าหลักเกณฑ์ และพนักงานอัยการเห็นชอบกับผู้อ านวยการสถานพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาแก่เด็กและ
เยาวชนจ านวน 1,160 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.4 และสั่งฟ้องเพียง 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.6 เท่านั้น 
จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่าโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ช่วยท าให้คดีออก
จากศาลเยาวชนและครอบครัวได้จ านวนไม่น้อย  

นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังมีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ในงาน   
คุมประพฤติในปี พ.ศ. 2547 ตามค าสั่งกรมคุมประพฤติที่ 247/2547 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2547 แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใช้ในงานคุมประพฤติ โดยได้จัดท าหลักสูตร
การฝึกอบรมผูป้ฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ และได้ท าการฝึกอบรม
พนักงานคุมประพฤติที่จะท าหน้าที่นี้ในส านักงานคุมประพฤติที่อยู่ในโครงการน าร่อง  11 แห่ง 
จ านวน 40 คน และรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่น ามาใช้ในงานคุมประพฤตินี้  
เป็นรูปแบบที่เรียกว่า การประชุมฟื้นฟูสัมพันธภาพ (Victim-offender mediation) ซึ่งเป็นรูปแบบ   
ที่เหมาะสมกับสภาพคดีที่เข้ามาสู่งานคุมประพฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานสืบเสาะและพินิจ
มากที่สุด กล่าวคือ มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุม่อย่างน้อย 2 ฝ่าย คือ ผู้เสียหายและเครือข่ายและผู้กระท าผิด
และเครือข่าย ส าหรับชุมชนนั้นสามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มได้ในฐานะเหยื่อโดยอ้อม (จุฑารัตน์ 
เอื้ออ านวย, 2547) 

โดยหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถที่จะน ามาใช้ในงานของต ารวจ
ได้ และน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าการน ามาใช้ในงานคุมประพฤติ เพราะหากมี 
การไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว ก็จะไม่มีการน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและเกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่กระท าผิดไม่มีประวัติต้องโทษทางอาญา
ติดตัวไป ผู้เสียหายหรือเหยื่อได้รับการเยียวยาและความยุติธรรมตามที่พวกเขาต้องการ และชุมชนได้
ความสงบสุขจากการที่ทุกฝ่ายสามารถที่จะกลับเข้าไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติ และผลพลอยได้อีกอย่าง
คือ จ านวนสถิติคดีอาญาลดลงและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมลง การไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในช้ันของต ารวจมีการน ามาใช้     
ในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยนั้นต ารวจ   
ได้น าวิธีการนี้มาใช้ในช้ันการสอบสวนในคดีที่สามารถท าการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมกันได้ ซึ่งเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะยุติคดีความระหว่างกันของผู้เสียหายกับผู้ที่กระท าความผิด 

2.3.4 ยุติธรรมชุมชน 

ยุติธรรมชุมชน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของชุมชน โดยชุมชนร่วมกันเองหรือรว่มกบั
ภาครัฐในลักษณะของหุ้นส่วนโดยการน าทุนทางสังคมที่ดีงามและศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความเป็นธรรมและความสงบสขุของชุมชน ซึ่งลักษณะที่
เป็นองค์ประกอบส าคัญของยุติธรรมชุมชนจากประสบการณ์ในการท างานกับชุมชนในสังคมไทย        
มีหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2550) 

  1. เป็นการด าเนินการในระดับชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
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  2. เป็นการด าเนินโดยชุมชนเองหรือโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน        
ในรูปแบบ “หุ้นส่วน” 

  3. กรอบการด าเนินกิจกรรมมีรูปแบบที่มีลักษณะยึดหยุ่นหลากหลาย โดยจะมี
ลักษณะเป็นการระดมทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการสร้างความปลอดภัย          
จากอาชญากรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคม โดยไม่ยึดติดอยู่กับกรอบ  
ของกฎหมายและกฎระเบียบแห่งรัฐเท่านั้น โดยอาจเป็นการด าเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหา     
หรือด าเนินการร่วมกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือด าเนินการเป็นเอกเทศโดยชุมชนเอง 

นอกจากนี้ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2556) กล่าวว่ายุติธรรมชุมชน หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนโดยชุมชนกระท าร่วมกันหรือระหว่างชุมชนและภาครัฐ โดยใช้ทุนทางสังคม         
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความสงบสุขของชุมชนด้วยการส่งเสริมการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกัน
จากปัญหาอาชญากรรม การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมและการยุติความขัดแย้งท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหลักได้มากข้ึน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดภาระ
ของกระบวนการยุติธรรมหลักและช่วยรักษาธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน 
ให้คงอยู่ ซึ่งยุติธรรมชุมชนเกิดจากการเปลี่ยนวิธีคิดในการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรม ผู้กระท าผิด 
และชุมชนและมีการน าระบบยุติธรรมทางเลือกมาใช้ ยุติธรรมชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรม
ทางเลือกที่จะท าให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยและชุมชน   
มีความเข้มแข็ง ซึ่งการใช้ชุมชนเป็นฐานคติน้ีเป็นการเปลี่ยนการใช้ทฤษฏีความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ให้ความส าคัญกับผู้กระท าผิดมาเป็นการใช้ทฤษฏีความยุติธรรมชุมชนที่ให้ความส าคัญกับ         
เหยื่ออาชญากรรมซึ่งความยุติธรรมจะสามารถเกิดข้ึนได้ด้วยการร่วมกันจัดระเบียบชุมชนและเยียวยา
สมานฉันท์แทนการลงโทษ 

ยุติธรรมชุมชนเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันอาชญากรรมของกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีการท างานร่วมกับชุมชนในทุกกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายที่ส าคัญ
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ผ่านมา มีความพยายามในการท ากิจกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมในภาคส่วนต่างๆ เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล  ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ เช่น  
การท าศาลประชาชน ต ารวจชุมชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ความพยายามข้างต้นเป็นการท ากิจกรรมที่หวังให้มีการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน กิจกรรมเหล่าน้ันเกิดข้ึนโดยการคิดจากปัญหาที่ภาครัฐและ
อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ ส าหรับองค์ประกอบส าคัญของยุติธรรมชุมชน  คือ 
(ชนวนทอง ธนสุกาญจน์และคณะ, 2548) 

  1. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องมีการพัฒนามาจากบริบทและมุมมองของชุมชนจาก 
วิถีชีวิตของชุมชน 

  2. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องแก้ปัญหา ไม่ใช่การปราบปรามเพื่อเอาชนะ 
  3. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องมีการกระจายอ านาจและการร่วมรับผิดชอบ 
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  4. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องเน้นไปที่การพัฒนาทักษะของชุมชนในการดูแล 
ป้องกันเฝ้าระวังและคุ้มครองกระท าผิด เหยื่อหรือคนในชุมชนโดยวิถีของชุมชนเอง 

  5. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เน้นการท างาน
ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย 

ยุติธรรมชุมชน เป็นการด าเนินกิจกรรมของชุมชน โดยชุมชนเองหรือร่วมกับภาครัฐ    
ในลักษณะของหุ้นส่วนโดยการน าทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนมาใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล ะ
ความปลอดภัยจากอาชญากรรมด้วยการส่งเสริมการป้องกันจากปัญหาอาชญากรรม การเยียวยา   
ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมและการยุติความขัดแย้ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา      
มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ในด้านการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและหากชุมชนใดเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานก็จะท าให้ชุมชนนั้นปลอดภัยจากปัญหาสังคมและปัญหา
อาชญากรรมที่อาจเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองได้ 

ส าหรับภารกิจหลักที่ชุมชนสามารถอ านวยความยุติธรรมแก่กันได้มี 4 ประการคือ 
(จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2556) 

  1. การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระท าผิด หมายถึง การกระท าเชิงรุกใดๆ 
อันเป็นการยับยังหรือชะลอเวลาหรือสถานการณ์มิให้น าไปสู่การเกิดอาชญากรรมและการกระท าผิด
ด้วยการควบคุม จัดระเบียบชุมชน เล็งเห็นผลและท าการกระท าผิดรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ
ของอาชญากากรรมในชุมชน 

  2. การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การท าให้ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน   
ในชุมชนยุติลงหรือบรรเทาความรุนแรงลงด้วยการประสานงาน ด าเนินการเองหรือส่งต่อหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องของคนในชุมชนตามรูปแบบวิธีการเชิงสมานฉันท์หรือวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงกิ จกรรม
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งเ ชิงสมานฉันท์ได้แก่  กระบวนการหรือวิธีการที่ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่าง 1) บุคคลด้วยกัน, 2) บุคคลกับระเบียบกฎเกณฑ์
ของชุมชน, 3) บุคคลกับกฎระเบียบภาครัฐ, 4) ชุดระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชนกับระเบียบกฎเกณฑ์ 
ของรัฐโดยใช้รูปแบบต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งได้แก่ การไกล่เกลี่ยการประชุมฟื้นฟูสัมพันธภาพ 
การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนและวิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ 

  3. การเยียวยาและเสริมพลงั หมายถึง การลดและการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจาก
อาชญากรรมหรือการกระท าผิดและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรมด้วยการจัดบริการที่จ าเป็น           
เพื่อสนับสนุนให้ก าลังใจกิจกรรมเกี่ยวกับการเยียวยาและเสริมพลังได้แก่ การติดตามการปฏิบัติตาม
สัญญาข้อตกลงที่เกิดการใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 

  4. การรับผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุง
แก้ไขนิสัยความประพฤติและจิตใจของผู้กระท าผิดกลุ่มที่ได้รับโอกาสหันเหออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมหลักมาใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคุมความประพฤติทั้งที่เป็นเด็ก 
เยาวชน ผู้ใหญ่และผู้ได้รับการพักการลงโทษ กิจกรรมเกี่ยวกับการคืนคนดีกลับสู่ชุมชนได้แก่ กิจกรรม



24 
 

การแก้ไขฟื้นฟู ด้านพฤติกรรมและด้านจิตใจของผู้กระท าผิดที่ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด รวมทั้งการท างานบริการสังคมรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การท างานบริการสังคมแทน   
การกักขังแทนค่าปรับ การท างานบริการสังคมตามค าสั่งศาล การท างานบริการสังคมเพื่อชดเชย   
ความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรมและการท างานบริการสังคมตามความสมัครใจตลอดจนกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อเช่ือมโยงรับผู้ท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน 

เป้าหมายของยุติธรรมชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ (สุรชัย (ฟูอ๊าด)    
ไวยวรรณจิตร และคณะ, 2559) 

  1. ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิเมือ่อยู่ในเขตชุมชน รวมถึงความรู้สึก
หวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

  2. ความรู้สึกว่าเข้าถึง/ได้รับความยุติธรรม 
  3. ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมของยุติธรรมชุมชน 

อันเป็นความรู้สึกพึงพอใจเฉพาะบุคคลและระดับชุมชน พิจารณาจากชุมชนในด้านมีศักยภาพและ  
ความสมานฉันท์ โดยพิจารณาจากชุมชนว่ามีความสามารถในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน  
โดยสามารถระดมพลและใช้ทรัพยากรมาบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3.5 หลักการและแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการสร้างความสมานฉันท์ 
ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ เป็น

มาตรฐานสากลในการสร้างความสมานฉันท์ มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นบทบาทของสหประชาชาติในการ
จัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council) ได้รับหลักการ
พื้นฐานในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในระบบงานยุติธรรมในเดือนสิงหาคม 2002 
(Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters)    
ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนหลังจากมีการประชุมสหประชาชาติ เมื่อ ปี ค.ศ. 1999 (Development and 
implementation of mediation and restorative justice measure in criminal justice) และ
การประชุม the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
Treatment of Offenders, the Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the 
Challenges of the Twenty-first Century เมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยหลักการพื้นฐานนี้มีหลักการ      
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักการและความเป็นมา ซึ่งความคิดริเริ่มด้านกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้น   
มีการเติบโตข้ึนอย่างมากมายทั่วทุกมุมโลก ซึ่งมีรากฐานมาจากประเพณีวัฒนธรรมและรูปแบบยุติธรรม
ดั้งเดิมที่มองว่าอาชญากรรมเป็นอันตรายต่อประชาชน  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็น      
การตอบสนองต่ออาชญากรรมอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของบุคคล 
การสร้างความเข้าใจ และการส่งเสริมความสมานฉันท์ของสังคมด้วยการเยียวยาผู้เสียหาย ผู้กระท าผิด
และชุมชน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้แลกเปลี่ยน
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ความรู้สึกและประสบการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการเปิดโอกาสให้เหยื่อได้รับการชดเชย รู้สึกปลอดภัยข้ึนและอยู่ในสังคม   
ได้ตามปกติ ให้ผู้กระท าผิดได้รู้สึกอย่างแท้จริงถึงผลกระทบของพฤติกรรมที่เกิดข้ึนและให้แสดง    
ความรับผิดชอบด้วยวิธีที่เหมาะสม ส่วนสังคมก็จะเข้าใจถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดอาชญากรรมข้ึน       
สร้างความสงบสุขในสังคม และป้องกันอาชญากรรมได้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อให้เกิด
มาตรการที่มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมภายใต้เงื่อนไขด้านกฎหมาย สังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ กระบวนการยุติธรรมไม่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่ของรัฐในการฟ้อง
ผู้ต้องหา  

2. การประยุกต์ใช้ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Use of restorative justice programmes) 
สามารถน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในทุกข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมข้ึนอยู่กับ
กฎหมายของแต่ละประเทศ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดกับผู้ต้องหาโดยอยู่ภายใต้
ความสมัครใจยินยอมของทั้งเหยื่อและผู้ต้องหา และทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะล้มเลิกความสมัครใจ      
ได้ทุกเมื่อในระหว่างกระบวนการสมานฉันท์ ข้อตกลงควรจะมาด้วยความสมัครใจและภาระหน้าที่
ผูกพันที่มีเหตุผลและเหมาะสม โดยในกระบวนการสมานฉันท์ทั้งเหยื่อและผู้ต้องหาควรเห็นตรงกัน   
กับข้อเท็จจริงในคดี  การมีส่วนร่วมในกระบวนการสมานฉันท์ของผู้ต้องหาไม่ควรถูกน าไป             
เป็นพยานหลักฐานในการยอมรับสารภาพหากมีการฟ้องร้องต่อไป ในการที่จะน าคดีไปสู่กระบวนการ
สมานฉันท์ควรค านึงความแตกต่างที่น าไปสู่ความไม่สมดุลทางอ านาจและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างคู่กรณี ควรค านึงความปลอดภัยของคู่กรณีทั้งหมด เมื่อกระบวนการสมานฉันท์ไม่เหมาะสมหรือ
เป็นไปไม่ได้ ควรจะน าคดีกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักโดยไม่ชักช้า ในคดีเหล่านั้นเจ้าหน้าที่     
ในกระบวนการยุติธรรมควรจะพยายามให้ผูต้้องหาแสดงความรับผดิชอบต่อเหยื่อและสังคม รวมทั้งการ
สนับสนุนผู้ต้องหาและเหยื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ตามปกติ 

3. การด าเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Operation of restorative 
justice programmes) 

- ประเทศสมาชิกควรพิจารณาจัดท าแนวทางและมาตรฐานส าหรับใช้ในการก ากับ
ดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีหลักการพื้นฐานดังนี้ 

(a) เงื่อนไขในการส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(b) การจัดการคดีในกระบวนการสมานฉันท์ 
(c) คุณสมบัติ การฝึกอบรม และการประเมินผู้ที่ท าหน้าที่เป็นคนกลาง 
(d) การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(e) กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการก ากับดูแลการด าเนินการกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
- กระบวนการที่เป็นหลกัคุ้มครองความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาและเหยื่อในกระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประกอบด้วย 
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(a) ภายใต้กฎหมายของประเทศ เหยื่อและผู้ต้องหาควรมีสิทธิในการปรึกษา
ทนายในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ ได้รับสิทธิการแปลความหมายหากจ าเป็นต้องใช้ล่ามแปล 
ส าหรับเด็กควรมีสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

(b) ก่อนที่จะตกลงเข้าสู่กระบวนการสมานฉันท์ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรจะ
ทราบถึงสิทธิต่างๆ ข้ันตอนทั้งหมด และผลที่อาจจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการ
สมานฉันท์ 

(c) ทั้งเหยื่อและผู้ต้องหาไม่ควรถูกบังคับหรือชักจูงด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม  
ให้เข้าร่วมในกระบวนการสมานฉันท์หรือผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการสมานฉันท์ 

- การพูดคุยในกระบวนการสมานฉันท์ที่ ไม่ได้เกิดข้ึนในที่สาธารณะควรจะเก็บ    
เป็นความลับและไม่ควรเปิดเผยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือถูกก าหนดโดยกฎหมาย
ของประเทศ   

- ผลของการท าข้อตกลงจากกระบวนการสมานฉันท์ควรถูกก ากับโดยศาลยุติธรรม
หรือน าไปใช้ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหากเห็นว่าเหมาะสม หากเป็นเช่นนั้น 
ผลที่ได้ก็ถือว่าเป็นค าพิพากษาเช่นเดียวกับศาลยุติธรรมและควรจะไม่มีการฟ้องคดีด้วยข้อเท็จจริง     
อันเดิมอีก 

- หากไม่สามารถมีข้อตกลงระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสมานฉันท์คดีดังกล่าว
ควรจะถูกน ากลับเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมหลักโดยไม่ชักช้า และความล้มเหลวจากการท าข้อตกลง
กันเพียงอย่างเดียวไม่ควรถูกใช้ในการด าเนินคดีในภายหลัง 

- การไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในกระบวนการสมานฉันท์ได้ ควรน าคดี
กลับสู่กระบวนการยุติธรรมหลักหากกฎหมายของรัฐก าหนดไว้เพื่อที่จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยไม่ชักช้า การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาของศาลไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุ     
ในการลงโทษผู้ต้องหาเพิ่มข้ึนในการด าเนินคดีภายหลัง 

- ผู้ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในกระบวนการสมานฉันท์ต้องด าเนินการด้วย
ความเป็นกลางเคารพศักดิ์ศรีและให้เกียรติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและควรควบคุมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความเคารพต่อกัน รวมทั้งท าให้ทุกฝ่ายร่วมหาทางออกด้วยกัน 

- ผู้ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในกระบวนการสมานฉันท์ต้องมีความเข้าใจ
วัฒนธรรมท้องถ่ินและชุมชนเป็นอย่างดีและหากเป็นไปได้ควรได้รับการอบรมก่อนที่จะท าหน้าที่
ดังกล่าว 

4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Continuing 
development of restorative justice programmes) 

- ประเทศสมาชิกควรพิจารณาด าเนินการสร้างนโยบายหรือแผนระดับชาติ          
ในการพัฒนาโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสร้างวัฒนธรรมที่จะสามารถ              
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น ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในกลุ่มของผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้พิพากษาและนักสังคม รวมทั้งชุมชน  
ในแต่ละพื้นที่ 

- ควรมีการประชุมหารือกันเป็นประจ าระหว่างเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
หลักและผู้ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อพัฒนาความเข้าใจร่วมกันและ        
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสมานฉันท์และผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้มีการใช้กระบวนการสมานฉันท์
มากขึ้น เพื่อหาแนวทางในการน ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในงานยุติธรรม 

- ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนการท าวิจัยและประเมินผลกระบวนการยุติธรรม   
เชิงสมานฉันท์เพื่อที่จะทราบระดับผลส าเร็จของกระบวนการสมานฉันท์ มีการส่งเสริมหรือเป็น
ทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมหลักและมีผลเชิงบวกส าหรับทุกฝ่ายหรือไม่ กระบวนการยุติธรรม  
เชิงสมานฉันท์อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงต้องมีการประเมินผลโครงการเหล่าน้ันและ
น าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและโครงการต่อไป 

นอกจากนี้องค์กรสหประชาชาติได้เผยแพร่คู่มือส าหรับการด าเนินการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในปี ค.ศ.2005 (Handbook on Restorative Programmes: Criminal 
Justice Handbook Series) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบงายุติธรรมที่เป็นทางการ การท างานขององค์กรอิสระและ
ชุมชนเพื่อจัดการกับความขัดแย้งและอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรค 
ที่เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมหลัก น าคดีออกจากระบบงานยุติธรรม และสร้างแนวทางการลงโทษ  
ที่สร้างสรรค์ข้ึนในระบบงานยุติธรรม (UNODC, 2005) โดยในคู่มือจะประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 หลักการส าคัญที่เกีย่วข้อง ค านิยาม ค่านิยม และวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ส่วนที่ 2 การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบต่างๆ 
ส่วนที่ 3 แนวทางและหลักการพื้นฐานในการใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์    

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ วิธีการ และข้อแนะน าในการน ากระบวนการสมานฉันท์ไปใช้ 
ส่วนที่5 อธิบายถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้ันตอน

กระบวนการและข้อควรระวังในการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ 
ส่วนที่ 6 บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินการเกี่ยวกับ

การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ 
และส่วนที่ 7 น าเสนอวิธีการในการประเมินผลส าเร็จในการน ากระบวนการยุติธรรม  

เชิงสมานฉันท์ไปใช้    
โดยในส่วนที่ 3 ได้ยกตัวอย่างหลักการที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ส าคัญมีดังนี้ 
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1) หลักการที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของคู่กรณี (ความต้องการและสิทธิ) 
1.1) คู่กรณีทุกฝ่าย 

1.1.1) การมีส่วนร่วมด้วยความสมัครและการให้ความยินยอม 
1.1.2) ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตาม 
1.1.3) การเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.1.4) การคุ้มครองความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการ 
1.1.5) การยังคงสามารถเข้าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไป/กระบวนการยุติธรรมหลัก 
1.1.6) สิทธิพิเศษควรจะใช้ส าหรับข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ในการพิจารณา      

ในช้ันศาล 
1.1.7) สิทธิพลเรือนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควรได้รับการเคารพ 
1.1.8) ความปลอดภัยส่วนตัวควรได้รับการคุ้มครอง 

1.2) ฝ่ายผู้ได้รับความเสียหาย 
1.2.1) ความต้องการและความรู้สึกที่ต้องการอย่างแท้จริง 
1.2.2) ความเสียหาย/สูญเสียที่ควรรับรู้ 
1.2.3) สิทธิในการเรียกร้องค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 

1.3) ฝ่ายผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
1.3.1) สิทธิในการเสนอการช่วยเหลือชดเชยก่อนที่จะมีการเรียกร้องอย่างเป็น

ทางการ 
1.3.2) สิทธิในความยุติธรรมเช่นเดียวกับในการพิจารณาในช้ันศาล รวมถึง       

การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิก่อนที่จะมีการพิจารณาตัดสินคดี 
1.3.3) การชดเชยความเสียหายควรมีความเหมาะสมกบัความสามารถของผูก้ระท า

ผิดที่จะท าให้ได้และความเสียหายที่เกิดข้ึน 
1.3.4) การชดเชยความเสียหายควรจะสอดคล้องกับหลักการเคารพศักดิ์ศรี    

ความเป็นมนุษย์ของผู้ที่กระท าผิด 
2) หลักการส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

2.1) ควรส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนด้วยวิธีการที่เป็นการป้องกันอาชญากรรม   
ลดอันตราย/ความเสียหาย และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 

2.2) ความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมควรได้รับการส่งเสริมโดยวิธีการให้ความเคารพ  
ต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.3) ความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมควรได้รับการส่งเสริมด้วยการยึดหลักศีลธรรม
และความเคารพต่อกฎหมาย 

 
 
 
 
 



29 
 

3) หลักการส าหรับหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม 
3.1) ควรพิจารณาไม่ให้มีการฟ้องคดีในกรณีที่มีการด าเนินการเชิงสมานฉันท์ เว้นแต่

เป็นกรณีที่มีระดับความเสียหาย ความเสี่ยงที่จะมีความเสียหายตามมา เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ 
หรือความเห็นต่างกันในข้อเท็จจริงหรือผลลัพธ์ ที่ต้องให้ศาลพิจารณา 

3.2) การใช้ดุลยพินิจทั้งในส่วนตัวบุคคลและระบบไม่ควรจะกระทบต่อสิทธิตาม
กฎหมายหรือน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ 

3.3) มาตรด้านการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ควรจะส าคัญน้อยกว่ามาตรการอื่น            
ในกระบวนการยุติธรรม เช่น มาตรการการเบี่ยงเบน หรือมาตรการฟื้นฟู 

4) หลักการส าหรับศาลยุติธรรม 
4.1) เป้าหมายหลักของกระบวนการทางศาลควรเป็นการน าทุกฝ่ายกลับมาอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างปกติสุข 
4.2) การซ่อมแซมความเสียหายควรเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจ าหน่ายคดี 
4.3) ความต้องการสมานฉันท์ควรเหมาะสมกับลักษณะของคดี 
4.4) เมื่อความต้องสมานฉันท์สามารถด าเนินการได้และมีความเหมาะสม ให้ศาล      

มีค าสั่งให้คู่กรณีเข้าร่วมกระบวนการสมานฉันท์โดยไม่ต้องค านึงถึงความต้องการของคู่กรณี โดยหาก
ผู้เสียหายปฏิเสธก็ให้มีตัวแทนผู้เสียหายเข้าร่วมแทน 

4.5) ความตั้งใจที่แท้จริงของผู้กระท าผิดที่จะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก
อาชญากรรมควรจะถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจาณาจ าหน่ายคดี 

4.6) เนื้อหาของการไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมที่จะได้รับการพิจารณาควรเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ของสาธารณชน 

5) หลักการส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
5.1) แนวทางการปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิคือ การที่ต้องให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึง

สิทธิของตนและมีการแนะน าให้แสวงหาค าแนะน าหรือที่ปรึกษาก่อนที่จะตกลงใจเข้าร่วมกระบวนการ
สมานฉันท์ 

5.2) ผู้ไกล่เกลี่ยที่ไม่เอนเอียง 
5.3) ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง 
5.4) ควรเก็บข้อมูลของคู่กรณีทุกฝ่ายเป็นความลับ 
5.5) ควรอ านวยความสะดวกการเข้าร่วมของฝ่ายที่อ่อนแอกว่าในการเจรจา 
5.6) ยึดมั่นในหลักศีลธรรมอันดีในการปฏิบัติตนระหว่างการด าเนินข้ันตอนการเจรจา 
5.7) ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ควรมีบทบาทอื่นในคดีเดียวกัน 
5.8) ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ 
5.9) ได้รับการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน 
5.10) มีความยึดมั่นในหลักการที่สังคมยอมรับ 



30 
 

5.11) มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานโดยการเข้าร่วมในการท างานวิจัย 
5.12) มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานด้วยการทบทวนการปฏิบัติและการพัฒนา

ตนเองในส่วนของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
 

2.4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กลไก และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ 
ของประเทศไทย 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทย มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี ้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน     
ของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ     
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน   

ในการที่จะบรรลวิุสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ           
ในระยะยาว เพื่อสามารถถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและ
มีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของ
ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
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(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.4.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ 

รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 
257 มาตรา 258 และมาตรา 259 ก าหนดให้ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่
ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศข้ึนภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ท าให้มีการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศข้ึนจ านวน 11 ด้าน ดังต่อไปนี ้

(1) ด้านการเมือง 
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) ด้านกฎหมาย 
(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(5) ด้านเศรษฐกิจ 
(6) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(7) ด้านสาธารณสุข 
(8) ด้านสื่อสาร 
(9) ด้านสังคม 
(10) ด้านพลังงาน 
(11) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 
โดยมีประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส าคัญ 6 มิติ ดังนี้ 
(1) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(2) การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(3) การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 
(4) การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ 
(6) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิรูปประเทศให้มีความสามัคคีปรองดองในด้านต่างๆ ดังนี ้
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การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เนื่องจากสภาพปัญหาทางการเมืองและการปกครอง     
ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความขัดแย้งทางการเมืองจนเกิดความรุนแรงข้ึนหลายครั้ง 
และเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ได้วนเวียนมาอย่างยาวนานตลอดช่วงเวลาของการเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยของไทย จึงได้มีการก าหนดแนวทางในการปฏิรูปด้านการเมือง โดยให้มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธ ีภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ 1) ให้คนในชาติ 
มีความรู้รักสามัคคี และ 2) ให้มีกลไกและมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
ส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยควรให้มีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และอาจให้มีวิธีการด าเนินงานในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ        

มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีกลไก       

ทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ 

1.1 กลไกระดับชาติ ควรใช้แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  (ป.ย.ป.) 
หรือคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย            
การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นกลไกในการด าเนินงานแต่ควรปรับ
องค์ประกอบให้มีตัวแทนจากภาคประชาสังคม และภาคอื่นๆ เพิ่มข้ึน  

1.2 กลไกระดับพื้นที่ ควรใช้แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน พ.ศ. 2551 เป็นกลไกในการด าเนินงาน 

2. ให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือการปะทะ
ที่รุนแรงระหว่างฝ่ายประชาชนกับประชาชน  หรือกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเมื่อเกิด
สัญญาณความขัดแย้งในทางการเมือง ให้มีมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบ  

3. ปฏิรูปและก ากับบทบาทของสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ เพื่อการน าเสนอ
เนื้อหาสาระที่สร้างสรรค์ ไม่ยุยง บิดเบือนข้อเท็จจริง จนก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือการใช้
ความรุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม โดยควรให้หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน  

4. การสร้างส านึกและความตระหนักถึงการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลให้มีความรับผิดชอบ 
และเคารพในสิทธิของผู้อื่นในการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ  

5. การจัดให้มีกลไก กติกา และส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยใช้
แนวทางสันติวิธีที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล  และกติการะหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ รวมทั้ง   
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ในการชุมนุมดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้ประชาชนอื่นหรือ
สังคมโดยรวมได้รับความเดือดร้อน 

6. การควบคุมฝูงชนให้ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติต่อสถานการณ์อย่างรอบคอบ โดยเน้น
ใช้การเจรจาและปฏิบัติตามกฎการปะทะตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ให้ใช้อาวุธร้ายแรง   
ในการแก้ปัญหาการชุมนุมของฝูงชนให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมฝูงชน ต้องมีการฝึกฝน อบรม เรียนรู้
เป็นการเฉพาะโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีความอดทนต่อการยั่วยุและเห็นประชาชนเป็นญาติพี่น้อง 

7. ให้รัฐใช้มาตรการทางการบริหารจัดการด้วยการสร้างหรือท าความเข้าใจต่อความเห็น         
ที่ไม่ตรงกัน เจรจากันด้วยเหตุผล เพื่อมิให้เกิดความรุนแรงและมิให้เกิดเหตุการณ์ที่บานปลายออกไป 

8. รัฐบาลไม่ควรมีหรือไม่ควรสนับสนุนกลุ่มคน  (ม็อบ) ให้ออกมารวมตัวแสดงออก
เพื่อสนับสนุนหรือเชียร์รัฐบาล  โดยการแก้ปัญหาให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการเจรจา โดยใช้กลไก    
ของรัฐ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ และอ านาจในการบริหารประเทศ รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกันมิให้      
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เบื้องหลังหรือสนับสนุนให้มีม็อบในทางการเมือง 
พร้อมมีมาตรการที่เป็นสภาพบังคับ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ โดยใช้  
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

9. ให้มีมาตรการในดารตรวจสอบ ลงโทษ การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
และแกนน าการชุมนุมที่ท าเกินกว่าเหตุ จนน าไปสู่การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

10. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเคร่งครัดในการบังคับใช้
กฎหมายโดยให้มีบทลงโทษกับผู้ก่อการหรือผู้เริ่มต้นในการสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองที่กระท าไป
โดยไม่สุจริต เพื่อท าให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 

11. ให ้มีมาตรการป้องกันมิให้เก ิดต้นตอหรือปัจจัยเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้ง        
ที่เกิดข้ึนเป็นประจ า  

12. ให้ยึดหลักแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองโดยใช้กระบวนการ  
ทางรัฐสภา 

13. หากมีปัญหาในประเด็นส าคัญของประเทศที่ต้องใช้ความเห็นของคนส่วนใหญ่   
ของประเทศเพื่อหาข้อยุติ ให้ใช้มาตรการการท าประชามติ เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีส่วนร่วมและ
เป็นผู้ตัดสินใจ  

14. ให้มีการจัดเวทีหรือจัดการพบปะพูดคุยท าความเข้าใจร่วมกันในการป้องกัน  มิให้เกิด
การแบ่งฝ่ายหรือเกิดความแตกแยกในสังคม การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายในทุกแง่มุม เช่น 
ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ด้านชาติพันธ์ุ ด้านศาสนา เป็นต้น ให้ร่วมมือกันในการที่จะไม่ให้เกิด
ความเกลียดชังต่อกัน และไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การท าให้ เกิด          
ความแตกแยก 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมให้        
มีความเข้มแข็ง โดยสร้างพื้นที่ประชาธิปไตยชุมชน โดยก าหนดและส่งเสริมให้มีธรรมนูญชุมชนเพื่อใช้
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เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สร้างสรรค์วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีการก าหนดให้มีการพัฒนากฎหมาย โดยให้มีการตรา
กฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม เน้นการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า        
โดยเสนอให้มีการตรากฎหมายข้ึนใหม ่เช่น กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะเพื่อรองรับการด าเนินการ
และจัดการกับการชุมนุมในที่สาธารณะ และกฎหมายรับรองสิทธิชุมชนเพื่อเป็นกลไกรองรับสิทธิชุมชน
เพื่อส่งเสริมและแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเสนอให้      
มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน       
การส่งเสริมระบบยุติธรรมชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของ
กระบวนการยุติธรรม  

2.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็น   
แผนแม่บทหลั กของการพัฒนาประ เทศ  และเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยื น  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง       
เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” โดยได้มีการกล่างถึงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในหลายส่วน เช่นในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งก าหนดให้มีการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเปน็ธรรม โดยการสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และพัฒนา
กลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้ง
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้งการพัฒนากลไกการก ากับดูแลและสง่เสรมิความรูค้วามเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนของประเทศ 

 
นอกจากนี้ยังมีการให้พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี ้ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
2) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   

โดยการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
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3) ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่
ประชาชน 

4) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
2.4.4 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564 

ส าหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมี วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสร้าง 
ความสมานฉันท์ โดยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม     
และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และเพื่อให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง โดยมีนโยบาย        
ที่เกี่ยวข้องเป็น นโยบายที่ 2 ที่ส่งเสริมให้สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์  
ในชาติ ด้วยการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม        
และการเมืองอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจายอ านาจและทรัพยากร
และเปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอาทิดิน  น้ า ป่า แร่ธาตุ   
โดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมและโดยสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับชาติ  รวมทั้งการได้รับ
สวัสดิการทางสังคมโอกาสทางการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุขจากภาครัฐอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 

2) สร้างความเช่ือมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม ที่ใช้ในการพัฒนากลไกและ
มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้    
อย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม ยึดหลัก
สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน รวมถึงทบทวนและปรับปรงุกฎหมายที่เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 

3) แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน จ ากัดการผูกขาดที่ดินขนาดใหญ่
ของภาคเอกชน และกระจายโอกาสการถือครองที่ดินท ากินให้กับประชาชนที่ยากจน 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  โดยมี
แนวทางหรือการด าเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเช่ือ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต 
ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน 

5) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารงานของภาครัฐ ทั้งในการให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายและ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานตลอดจนการติดตามประเมินผลของภาครัฐ  รวมถึงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการหารือเปิดรับฟังข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้
การบริหารของภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ป้องกันความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและ          
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ภาคประชาชนที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2.4.5 ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดแนวทางส าคัญในการด าเนินการ

สร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ไว้หลายส่วน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ได้ก าหนดแผนงานประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยมี
การจัดท ายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีแห่งชาติ (พ.ศ.2559-2563) เพื่อพัฒนา
กลไกในการยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในสงัคม สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในสังคม
เป็นปัญหาส าคัญซึ่งปัจจุบนัความขัดแย้งหลายเรือ่งได้กลายเปน็ปัญหาระดับชาติ อย่างไรก็ดีมักจะพบว่า
ปัญหาความขัดแย้งหลายเรื่องไม่อาจใช้การบริหารราชการหรือกระบวนการยุติธรรมตามปกติเข้ามา
แก้ไขจัดการได้ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมจะมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน   
จากปัญหาความเหลื่อมล้ า การแย่งชิงทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติในอีก 20 ป ีข้างหน้าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างกลไกในการจัดการยุติความขัดแย้ง
และสร้างความสมานฉันท์ในสังคมที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการจัดการ
ความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อจัดการความขัดแย้ง การตั้งกรรมการร่วม
การใช้ยุติธรรมชุมชนแทนการน าความขัดแย้งสู่การพิจารณาคดี การใช้กระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
ให้เกิดข้ึนจริงในช่วงระยะที่ 1 ของยุทธศาสตร์ รวมทั้งการมีโครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชน
เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน  

นอกจากนี้ยังได้ก าหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการสนับสนุนส านักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน (อส.ยช.) 
ประกอบด้วย 

1.1 จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตามจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

1.2 จัดต้ังอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน (อส.ยช.) 
กิจกรรมที่ 2 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 

โดยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านยุติธรรมชุมชนภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้านของ ศยช.ประจ าปี
ทุกปี 

กิจกรรมที่ 3 โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนประจ าปีทุกปี 

กิจกรรมที่ 4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจ าปี
ทุกปี 
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กิจกรรมที่ 5 จัดท าพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... และระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.4.6 แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2563 
แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2563 ได้ก าหนด

แนวคิดพื้นฐานเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการในการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย และการสร้าง

สังคมสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี ้

1. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชาติต้องเริ่มจากการสร้างสันติวัฒนธรรม และ

การยอมรับความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเช่ือ 

อาจน ามาซึ่งความไม่เข้าใจ ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. ปัจจัยส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการความขัดแย้งคือการพัฒนากลไก

ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง และกลไกในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพซึ่งยังเป็น

ช่องว่างของของระบบกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม          

ให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ที่มีประสิทธิภาพ 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการสรา้งชุมชนเข้มแข็ง และเกิดกระบวนการมสี่วนรว่ม

อย่างแท้จริงในการตัดสินใจนโยบายภาครัฐ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมจะช่วยขจัดปัญหา

ต้นตอของความขัดแย้ง และท าให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืน 

4.  ลักษณะของความขัดแย้งมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพัฒนาการของสังคม     
ซึ่งความขัดแย้งแต่ละอย่างต่างก็มีสาเหตุ ลักษณะเฉพาะ และกลไกที่เหมาะสมในการจัดการความ
ขัดแย้งที่แตกต่างกัน จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาและพัฒนาต้นแบบรวมถึงกลไกในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ      
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับวิสัยทัศน์ คือ “สังคมสมานฉันท์ด้วยการปฏิรูปสังคม อ านวยความยุติธรรมอย่าง

มีส่วนร่วม บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”      

โดยมีพันธกิจที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ได้แก่ 

  1. ส่งเสริมการร่วมมือของประชาชนในทุกข้ันตอน ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ตรวจสอบและประเมินผล 

  2. ส่งเสริมการปฏิรูปสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง และด้านสังคมอย่างยั่งยืน 

  3. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความโปร่งใสและเที่ยงธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนพื้นฐานความไว้วางใจและการมีมติร่วมกัน 
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  4. สร้างต้นแบบด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์โดยบูรณาการท างานจากหลาย
ฝ่ายในการป้องกันความขัดแย้ง ภายใต้สังคมพหุ วัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาสและบรรยากาศ           
การปรองดองในสังคมที่เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ ทางเพศสภาพและในฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
  5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม 

ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของประเทศไทยในระยะเวลา 4 ปี รวมทั้งสอดคล้ องกับ

วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติฉบับนี้ 

จึงก าหนดเป้าหมายหลักในการด าเนินงานไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

  เป้าหมายที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 2 เพื่อส่งเสริมชุมชน เครือข่าย อาสาสมัคร เยาวชน และกิจกรรม    
ให้เป็นรากฐานการพัฒนาในทุกมิติโดยให้ความส าคัญกับประชาชนควบคู่การส่งเสริมบทบาทชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 
  เป้าหมายที่ 3 เพื่ อพัฒนาให้ ระบบกระบวนการยุ ติธร รมมีความ โปร่ ง ใส           

และยุติธรรมต่อประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน และเสมอภาค 

  เป้าหมายที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะและกลไกในการป้องกันและเปลี่ยนแปลง      
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม 
  เป้าหมายที่ 5 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้มีคุณธรรม และจริยธรรมและรู้จักพึ่งตนเอง
ในการด าเนินชีวิต โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
เพื่อลดความความเหลื่อมล้ า ช่วยให้สังคมประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ต่อกัน และกันโดยปราศจาก    
ความรุนแรงน าไปสู่ชีวิตที่สงบสุข 
 เพื่อให้การเสริมสร้างความสมนานฉันท์ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) บรรลุ
ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับพันธกิจ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ   
แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ประเทศ ได้ใช้กรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินต่อไป ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในประเด็นที่มีความเห็นต่าง 
โดยอาศัยการถกแถลงด้วยเหตุผล การรับฟังซึ่งกันและกันและการตัดสินใจร่วมกัน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปฏิรูปเครือข่ายสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีสันติวัฒนธรรม
สามารถลดความเหลื่อมล้ าและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและ     
เที่ยงธรรมบนพื้นฐานความไว้วางใจ รวมตลอดถึงการพัฒนายุติธรรมชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์   
และการฟ้องคดีแบบกลุ่ม 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาส และบรรยากาศในการสานเสวนา การไกล่เกลี่ย        
ข้อพิพาทการเจรจาต่อรอง การสร้างฉันทามติและการใช้วิธีที่สันติอื่นๆ ในชุมชนและสังคม 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปลูกฝังการด าเนินชีวิตของประชาชนด้วยคุณธรรม และจริยธรรม       
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.7 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม   
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงยุติธรรมมีเนื้อหาสาระ

ที่ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติราชการเรื่อง 
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีแผนงานพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใช้เพื่อความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประกอบด้วย  

1. โครงการแผนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันบังคับคดีภายใต้กลยุทธ์ เชิงรุก เชิงลึก และ
ครอบคลุมเป้าหมายการไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. และหนี้ SMEs 
(กบค.)  

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. 2562 (กคส.) 

3. โครงการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก (คป.) 
4. โครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม/มาตรการ

พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา (กพน.) 
นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติราชการเรื่อง อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ซึ่ง

มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง และ
พัฒนาการบริการงานยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เกิดความเช่ือมั่นและ
เป็นธรรม โดยก าหนดแนวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ 2 แนวทาง ดังนี้ 

 

1. พัฒนาโครงสร้างและระบบการให้บริการงานด้านยุติธรรมในภูมิภาคให้ครอบคลุม
และทั่วถึง โดยมีส านักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในภูมิภาคเป็นผู้ดูแลพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าให้แก่ประชาชน 

2. ส่งเสริมบทบาท ประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ยุติธรรมให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน ยกระดับหน่วยงานในภูมิภาค ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นจุดบริการประชาชนมีประสิทธิภาพในพื้นที่ลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัด สนับสนุนการขับเคลื่อนให้
ทุกภาคส่วนตระหนักในความส าคัญของความยุติธรรม และให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในการ
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เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนเพื่ออ านวยความยุติธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า 

ส าหรับแผนงานส่งเสริมบทบาท ประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 

(1) โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (สป.สฉ.) 
(2) โครงการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 

การอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าสร้างสังคมเท่าเทียม (สป.กย.) 
(3) โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (สป.ศบร.) 
(4) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและ

สถานศึกษาเพื่อปลูกฝังสันติวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (สป.สฉ.) 
ซึ่ งจากแผนการปฏิบัติงานเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์

ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ โดยศูนย์ประสานสามารถที่จะ
เข้าไปช่วยสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

2.4.8 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์  
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 

มาตรา 257 ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศและก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ ดังต่อไปนี ้

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา  
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ  

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ  
เหลื่อมล้ า 

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

มาตรา 258 ให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี้  (ก) ด้านการเมือง (ข) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ค) ด้านกฎหมาย (ง) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม (จ) ด้านการศึกษา (ฉ) ด้านเศรษฐกิจ (ช) ด้านอื่น 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังได้กล่าวถึงการก าจัดเงื่อนไขความขัดแย้งในสังคมเพื่อให้ประเทศ
มีความสงบสุขเป็นพื้นฐานของความรักสามัคคีปรองดอง โดยได้ระบุให้มีการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ       
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง เช่น การปฏิรูปด้านการเมือง โดยให้มีการน ากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางด้านการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
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มาตรา 258 ก. (5)  ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างที่จะ
รุนแรงและท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอย่างมาก ดังนั้น จึงมีการน าเอาประเด็นความขัดแย้ง       
ทางการเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ  

2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550  
    ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ      
พ.ศ. 2550 เพื่อให้การส่งเสริมความสมานฉันท์และป้องกันความขัดแย้งที่จะน าไปสู่ความรุนแรงตาม
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่    
1 สิงหาคม 2550 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเสริมสร้าง ความสมานฉันท์
แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “คสส.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณอัยการสูงสุด เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายกสภาทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
แปดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีบทบาทและมีความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวทาง
เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทด้วยสันติวิธีการสร้าง      
ความสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การประชาเสวนาและ
ธรรมาภิบาลเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการและเลขาธิการอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายและแนว
ทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

 (2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

 (3) จัดท าแผนแม่บทและยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 (4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง 

 (5) ส่งเสริมให้มีกระบวนการในการสร้างสันติวัฒนธรรมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกภายใต้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความ
ยุติธรรมภายใต้หลักยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย     
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 (6) ส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมแล ะ       
จัดกิจกรรมในระดับต่างๆ รวมทั้งด าเนินการโครงการน าร่องหรือโครงการทดลอง ใดๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

 (7) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์การ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานของส านักงาน 
 (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
 (10) เชิญข้าราชการพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

 (11) สรุปรายงานสถานการณ์และการด าเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

 (12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

นอกจากนี้ระเบียบนี้ยังมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ดังนี้ 
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ หมายความว่า การด าเนินการใดๆ ที่น าไปสู่การ

ป้องกันแก้ไขและจัดการปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและที่สืบเนื่อง

จากกฎหมายและนโยบายสาธารณะ โดยรวมถึงการส่งเสริมแนวทางในการป้องกันแก้ไขและจัดการ

กับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก   

และการสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนภายใต้แนวทางการมีส่วนร่วม สันติวิธี และความยุติธรรม         

เชิงสมานฉันท์ 

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  หมายความว่ากระบวนการจัดการกับปัญหาข้อ

พิพาทและความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือ ก ากับ หรืออ านวยกระบวนการเพื่อให้

คู่พิพาทได้เจรจาตกลงในปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันแทนการฟ้องร้องศาล 

ยุติธรรมชุมชน  หมายความว่า ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริม สนับสนุน หรื อ

กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการป้องกันแก้ไข และ

จัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง เยียวยา ความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมใน

การสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชน 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  หมายความว่าปรัชญาในการอ านวยความยุติธรรมที่ต้องการให้

ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาท และความขัดแย้งได้มีส่วนร่วมในการ

แสวงหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน โดยท าให้ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับการเยียวยา และผู้กระท าผิดมี
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โอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตนเองได้กระท า อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ใน

สังคม 

การสร้างสันติวัฒนธรรม  หมายความว่า แบบแผน ประเพณี หรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความ

รุนแรงทุกชนิด โดยเน้นความเอื้ออาทร ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ความคิดเชิงบวก การสานเสวนา 

หรือหันหน้ามาพูดคุยกัน และตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิด  ความสมานฉันท์ 

 3) กฎหมายที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง  
ส าหรับการไกล่เกลีย่ในทางแพ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยมีกฎหมายที่ส าคัญ 

เช่น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดวิธีการในการน าคดีพิพาททางแพ่งเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยอนุญาโตตุลาการ ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย         
พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดแนวทางในการไกล่คดีโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศาลในช้ันต่างๆ ของศาล  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้
อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในทางแพ่ง เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินมรดก 
และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท เป็นต้น (มาตรา 61/2) โดยมี กฎกระทรวง
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายลูกซึ่งได้ก าหนดวิธีการ
และข้ันตอนในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ยังให้
อ านาจหน้าที่อ าเภอในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางอาญาในความผิดที่ยอมความกันได้และไม่ใช่
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม  หรือแสดงความจ านง ให้นายอ าเภอ  
ของอ าเภอนั้นหรือปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามควรแก่กรณี และเมื่อ
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามที่ไกล่เกลี่ยและปฏิบัติตามค าไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว 
ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีที่ผู้เสียหายและ         
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ไกล่เกลี่ย ให้จ าหน่ายข้อพิพาทนั้นแต่เพื่อประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะ
ไปด าเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญาให้เริ่มนับแต่วันที่จ าหน่าย      
ข้อพิพาท โดยได้มีการตรา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา  พ.ศ. 2553              
เป็นกฎหมายลูกซึ่งได้ก าหนดวิธีการและข้ันตอนในการไกล่เกลี่ยไว้ 

รวมทั้งมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550          
ได้ก าหนดวิธีการในการไกล่ในคดีการกระท าความผิดรุนแรงในครอบครัวไว้โดยเฉพาะ ในมาตรา 16 
เพื่อให้มีการยอมความกัน ตามมาตรา 12 โดยวิธีการไกล่เกลี่ยสามารถท าได้โดย พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือศาล แล้วแต่กรณี อาจตั้งผู้ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบิดามารดา 
ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาลเห็นสมควรเพื่อให้ค าปรึกษา    
หรือช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกัน หรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ 
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้ 
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นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการตรา พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562            
เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต ารวจ ในการไกล่เกลี่ยคดีความบางประเภททั้งคดี
ทางแพ่งและทางอาญา เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและลดจ านวนคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า และสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงให้เกิดข้ึนในสังคม  โดยให้
ความส าคัญกับความยินยอมของคู่กรณี และคุณสมบัติผู้ที่ท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย โดยความผิด     
ทางอาญาที่สามารถน าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประกอบด้วย 

(1) คดีความผิดอันยอมความได้  
(2) คดีความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 

394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่น ที่ไม่กระทบต่อ
ส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

(3) ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสงูไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ได้แก่  

1) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชุลมุน
ต่อสู้  

2) ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
3) ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
4) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการ

ชุลมุนต่อสู้ 
5) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
6) ความผิดฐานลักทรัพย์ 

2.4.9 กลไกการจัดการความขัดแย้งและการสรา้งความสมานฉันท์ในประเทศไทย 
1) การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันทโ์ดยคณะกรรมการหมูบ่้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ.2457 มาตรา 28 ตรี โดยให้ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งเป็นประธาน มีกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กรในหมู่บ้าน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ถึง 10 คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมู่บ้าน
โดยนายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งโดยมีกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท         
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้แก่ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอม  
ข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

1. การน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ในกรณีที่ข้อพิพาทเกิดข้ึนในหมู่บ้าน
หรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้าน หากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับคดคีวามแพ่งหรืออาญา
ในความผิดต่อส่วนตัว คู่พิพาทสามารถแสดงความประสงค์ระงับข้อพิพาทต่อผู้ใหญ่บ้านได้  

2. การแตง่ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย เมื่อคู่พิพาททุกฝ่ายตกลงบันทึกยินยอมให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านประนีประนอมข้อพิพาท คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน   
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เป็นผู้ด าเนินการแทนรวมถึงอาจเชิญบุคคลอื่นที่ เห็นสมควรมาร่วม  โดยทั้งนี้ ข้อบังคับก าหนดว่า            
ให้คณะกรรมการนัดหมายท าการประนีประนอมข้อพิพาทโดยไม่ชักช้า  

3. คณะกรรมการหมู่บ้านสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่พิพาทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง          
และตรวจสอบเอกสารวัตถุพยาน หรือสถานที่ที่ เกี่ยวข้องตามความยินยอมของเจ้าของ  หรือผู้
ครอบครองแล้วท าการประนีประนอมต่อหน้าคู่พิพาททุกฝ่ายโดยอาศัยหลักกฎหมายหรือจารีตประเพณี
ท้องถ่ินที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยข้อบังคับก าหนดให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจยศร้อยตรีข้ึนไปใน
เขตอ าเภอ และพนักงานอัยการให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุนในการฝึกอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตท้องที่ หากคู่พิพาทตกลงกันได้ให้จัดท าสัญญาประนีประนอม แต่
หากไม่ส าเร็จให้ยุติแล้วรายงานให้นายอ าเภอท้องที่ทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

2) การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์โดยอ าเภอ  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ก าหนดให้

อ าเภอมีหน้าที่ไกล่เกลีย่ประนอมข้อพพิาทในเรือ่งพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก ข้อพิพาททางแพ่ง
ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอและ
คดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องเพศที่เกิดข้ึนในเขตอ าเภอ ส าหรับข้ันตอนการด าเนินการไกล่
เกลี่ย  ข้อพิพาททางแพ่งเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพพิาท    
ทางแพ่ง พ.ศ.2553 และข้ันตอนการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเป็นไปตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการไกล่เกลี่ยความผิด ที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ดังนี้  

1. การน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่า
ด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา  พ.ศ.2553 ก าหนดว่าหากความผิดที่มีโทษทางอาญา
เกิดข้ึนในเขตอ าเภอใด ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาสามารถแสดงความประสงค์ต่อนายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอในเขตน้ัน หลังจากนั้นให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอแจ้งและสอบถามคู่กรณีว่ายินยอมเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือไม่ หากคู่พิพาททุกฝ่ายยินยอมให้เริ่มด าเนินการ 

2. ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่
มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ก าหนดให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่รับข้อพิพาทไว้ด าเนินการไกล่เกลี่ย
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และขยายเวลาได้อีก 15 วันหากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมไกล่เกลี่ย
แจ้งให้ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาทุกฝ่ายทราบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เมื่อใดก็ได ้แต่หากทั้งสองฝ่ายได้จัดท าหนังสือตกลงยินยอม ในกรณีเช่นนี้สิทธิการน าคดีอาญามาฟ้อง  
จะระงับไป อย่างไรก็ตาม หากภายหลังไม่สามารถปฏิบัติตามความตกลงยินยอมได้ให้นายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอจ าหน่ายข้อพิพาท   ออกจากระบบการไกล่เกลี่ยคดีอาญา และห้ามรับด าเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทดังกล่าวอีก โดยหากด าเนินการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ให้เริ่มนับอายุความการร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 
มีการจ าหน่ายข้อพิพาท 

3. การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทให้ด าเนินการต่อหน้าทุกฝ่าย ยกเว้น
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่มีเหตุอันควร ส่วนการไกล่เกลี่ยให้กระท าพร้อมหรือแยกกันก็
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ได ้โดยแต่ละฝ่ายสามารถให้บุคคลที่ไว้วางใจไม่เกิน 2 คนเข้ารับฟัง ยกเว้นครั้งใดที่ผู้ไกล่เกลี่ยเห็นว่า
การอนุญาตจะท าให้เกิดอุปสรรคทั้งนี้ ให้ผู้ไกล่เกลี่ยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเสนอข้อผ่อนผันต่อกัน     
เสนอทางเลือกและห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการด าเนินการยกเว้นเป็นการเปิดเผยตาม
ค าสั่งศาล  

 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังก ากับดูแลศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งมีทั้งศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเป็นการจัดตั้งตามประกาศ คสช .ที่ 
96/2557  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและเป็นศูนย์บริการ
ร่วม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2546 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารงานระดับจังหวัดและใหก้ารปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนได้รับความพึงพอใจ 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรม เป็นค าสั่งกระทรง
มหาดไทยที่ 436/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และ
ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยมีผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการร่วม กรมการปกครอง และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการก ากับดูแล อ านวยการให้การบริหารงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการมอบหมายหน้าที่ในการก ากับดูแลตามภารกิจของ
ศูนย์ด ารงธรรม ดังนี้ 

 1. ภารกิจการด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล มีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ท าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ 

 2. ภารกิจอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ   

 3. ภารกิจการการให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ มอบหมาย
ให้อธิบดีกรมการปกครอง ท าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ 

 4. ภารกิจอ านวยการ มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการ
พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ   

 5. หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ท าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ 

โดยต่อมาในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้มมีติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออก
ค าสั่งจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมข้ึนในอ าเภอและก าหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือนายอ าเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียน    
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้จัดต้ังข้ึนทุกอ าเภอ 878 อ าเภอ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรม
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ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการของคณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญดังนี้ 

 1. อ านวยการ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และสั่งการ เพื่อมอบหมายภารกิจให้           
ชุดปฏิบัติการต าบล (ชปต.) 

 2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาในกรอบอ านาจหน้าที่ เช่น การอ านวยความเป็นธรรม
ทางแพ่งและทางอาญา และปกครอง/การรับเรื่องร้องทุกข์/เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย/ให้
ค าปรึกษาแนะน า ด้านต่างๆ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่ของนายอ าเภอในแต่ละพื้นที่  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล       
ของกระทรวงมหาดไทย มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 3) การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด       

ซึ่งสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนจัดตั้งข้ึนตามนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรมที่ต้องการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
ออกมารองรับการด าเนินการ มีเพียงความพยายามในการร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชนซึ่งต่อมาได้
มีการระงับการออกกฎหมายน้ีแล้ว โดยทั่วไปแล้วศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีกรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ 

1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วยการยับยั้งหรือชะลอ
สถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระท าผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน    
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 

2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งปัญหา 
ความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไปและติดตามผลการด าเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 

3. การไกล่ เกลี่ ยประนอมข้อพิพาท ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ         
สันติวัฒนธรรม 

4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการให้
ความเข้าใจก าลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิต
เป็นปกติต่อไปรวมทั้งการให้ความรู้หรือค าแนะน าในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ       
ที่เกี่ยวข้อง 

5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกต่อไป  

โครงสร้างการด าเนินการของศูนย์ธรรมชุมชนมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ปรึกษาและส่วน
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส าหรับส่วนที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
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1. ปลัดอ าเภอประจ าต าบล  
2. พัฒนากรประจ าต าบล  
3. ก านัน  
4. นายกองค์กรบริหารส่วนต าบล และ/หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล  
5. ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด 1 คน  
และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วย  
1. ประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง)  
2. รองประธานกรรมการ (กรรมการเลือกกันเอง 2 คน ตามล าดับ)  
3. กรรมการ ประกอบด้วย  

3.1 ประธานคณะท างานด้านอ านวยการในคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ด าเนินการเลือกกันเอง 2 คน  

3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสมาชิกสภาเทศบาลที่มี
ภูมิล าเนาในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เลือกกันเอง 2 คน  

3.3 ผู้แทนผู้น าองค์กร/กลุ่มอ าชีพในต าบล เลือกกันเอง 1 คน  
3.4 ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เดิม) ที่มีอยู่ในต าบล 1 คน  
3.5 ต ารวจชุมชน 1 คน  

4. กรรมการและเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย นิติกร/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลในพื้นที่ต าบล 1 คน  

ส าหรับกระบวนการการไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชนคู่กรณีสามารถน า
ข้อพิพาทที่เกิดข้ึนในชุมชนมาไกล่เกลี่ยกันได้ด้วยความสมัครใจ โดยในข้อพิพาททางอาญาที่สามารถ
น ามาไกล่เกลี่ยกันได้จะเป็นเฉพาะความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีที่ยอมความกันได้ โดยคณะกรรมการ         
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะรับเรื่องไว้และจัดประชุมเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยกันระหว่างคู่กรณี 

4) ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน  
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของกองส่งเสริมการระงับ   

ข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท     
ในปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนได้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ย    
ข้อพิพาทเป็นผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ย ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้1) ที่ปรึกษา 2) ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงบัข้อพาทชุมชน 3) รองประธานศูนย์
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทชุมชน 4) กรรมการ 5) เหรัญญิก 6) ประชาสัมพันธ์ 7) ปฏิคม 8) เลขานุการ  
9) ผู้ช่วยเลขานุการ ฯลฯ 

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ก าหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถกระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
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(1) ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ านวนตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(2) ข้อพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก (1) ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(3) ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 35 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ความผิดอันยอมความได้ 
(2) ความผิดลหุโทษตามมาตราต่างๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และความผิด   

ลหุโทษอื่นที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย 
มาตรา 390 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท าน้ันเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย

แก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
มาตรา 391 ผู้ใดใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 392 ผู้ใดท าให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรอืด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 394 ผู้ใดไล่ ต้อน หรือท าให้สัตว์ใด ๆ เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่ นที่ได้

แต่งดินไว้ เพาะพันธ์ุไว้ หรือมีพืชพันธ์ุหรือผลิตผลอยู่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ   
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 395 ผู้ใดควบคุมสัตว์ใด ๆ ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือนา
ของผู้อื่นที่ได้แต่งดินไว้ เพาะพันธ์ุไว้ หรือมีพืชพันธ์ุหรือผลติผลอยู่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา 397 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม 
หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในที่สาธารณสถาน
หรือต่อหน้าธารก านัลหรอืเป็นการกระท าอันมลีักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

               ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศัยเหตุ     
ที่ผู้กระท ามีอ านาจเหนือผู้ถูกกระท าอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง 
หรือผู้มีอ านาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ส าหรับผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อคู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททาง
อาญากันแล้วให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเฉพาะคู่กรณีซึ่งท าข้อตกลงดังกล่าว 

5) การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในช้ันต ารวจ  
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พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวน
น าคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ โดยความผิดทางอาญาที่สามารถน าเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย    
ในช้ันพนักงานสอบสวนประกอบด้วย 

(1) คดีความผิดอันยอมความได้  
(2) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 

มาตรา 394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นที่ไม่
กระทบต่อส่วนรวมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

(3) ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
ได้แก่  

1) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ถึงแก่ความตายจากการชุลมุน
ต่อสู้  

2) ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย  
3) ความผิดฐานท าร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ 
4) ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจาก     

การชุลมุน 
5) ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส 
6) ความผิดฐานลักทรัพย์ 

โดยหลักการที่ส าคัญการไกล่เกลี่ยในช้ันพนักงานสอบสวน ประกอบด้วย 
     1)  การเปลี่ยนจากการไกล่เกลี่ยโดยพนักงานสอบสวน มาเป็น ผู้ไกล่เกลี่ย      

ที่ผ่านการฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนตามกฎหมายแล้ว  
     2)  ความผิดที่ยอมความได้ และความผิดที่ยอมความไม่ได้บางมาตรา  
     3)  การไกล่เกลี่ยอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของคู่กรณี  
     4)  ถ้าการไกล่เกลี่ยส าเร็จ อัยการสั่งยุติคดี และสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็น

อันระงับ  
     5)  ถ้าการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จให้พนักงานสอบสวนท าการสอบต่อไป (มาตรา 61) 
     6)  การให้หยุดหรืองดใช้กฎหมายบางเรื่องในระหว่างการไกล่เกลี่ย เช่น การให้

หยุดนับอายุความในการด าเนินคดีอาญา และการให้หยุดนับระยะเวลาในเรื่องการฟ้อง การผัดฟ้อง   
การควบคุม และการขัง  

     7)  การไม่ให้น าบทบัญญัติเรื่องระยะเวลาในการปล่อยตัวช่ัวคราว ตามมาตรา 
113 ป.วิ.อาญา มาใช้บังคับในระหว่างการไกล่เกลี่ย  

ส าหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยในช้ันพนักงานสอบสวน มีดังนี้ 
1) พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิคู่กรณี  
2) คู่กรณียื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยต่อพนักงานสอบสวน  
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3) พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่ง มีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ยโดยมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณา คือ พฤติการณ์ไม่ร้ายแรง ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม 

4) พนักงานสอบสวนประชุมคู่กรณีเพือ่เลอืกและแต่งตั้งผูไ้กลเ่กลีย่ภายใน 7 วัน
นับแต่วันออกค าสั่งไกล่เกลี่ย ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้พนักงานสอบสวนเลือกและตั้งเอง               

5) การเริ่มไกล่เกลี่ย พนักงานสอบสวนนัดวันไกล่เกลี่ยภายใน 7 วันนับแต่    
วันแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย แล้วแจ้งให้ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่กรณีทราบ ขยายได้อีก 7 วัน  

6) ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ประกอบด้วย คู่กรณีด้วยตนเองและคนไว้วางใจ
ไม่เกิน 2 คน กรณีผู้ต้องหาเป็นผู้เยาว์ต้องมีสหวิชาชีพเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยด้วย อันได้แก่ บิดา/มารดา/
ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์  

7) การไกล่เกลี่ยต้องกระท าเป็นความลับ ในการไกล่เกลี่ยจะต้องอธิบาย
พฤติการณ์แห่งการกระท า ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดี กระบวนการ ผลทางกฎหมาย และสิทธิ        
ในการยุติการไกล่เกลี่ย ต้องท าการไกล่เกลี่ยให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นัดไกล่เกลี่ยครั้งแรก 
ขยายได้อีก 30 วัน ถ้าตกลงกันได้ให้ผู้ไกล่เกลี่ยท าบันทึกส่งพนักงานสอบสวน  

8) กรณีไกล่เกลี่ยส าเร็จ พนักงานสอบสวนส่งบันทึกไกล่เกลี่ยพร้อมส านวน
สอบสวนไปให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการสั่งยุติคดี ท าให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 
ส าหรับกรณีไกล่เกลีย่ไม่ส าเร็จ ผู้ไกลเ่กลีย่สง่บันทกึไกลเ่กลีย่ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวน
ท าการสอบสวนต่อไป 

6) การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในช้ันพนักงานอัยการ  
 ระเบียบส านักอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญา  

ในช้ันพนักงานอัยการ พ.ศ.2555 ได้ก าหนดให้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในช้ันอัยการได้ 
โดยในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย  ส่วนใน
ต่างจังหวัดให้เป็นความรับผดิชอบของส านักงานอัยการจังหวัดในท้องที่ที่พนักงานสอบสวนส่งส านวนมา 
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งส านวนให้ส านักงานอัยการคดีศาลแขวง ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดให้ส านักงานอัยการที่ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอหรือจังหวัดนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบ     
แล้วแต่กรณี โดยพนักงานอัยการ มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยเฉพาะคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว     
จากพนักงานสอบสวน และพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีไม่มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากผู้ต้องหาประกอบ
อาชญากรรมเป็นอาชีพ กระท าความผิดติดเป็นนิสัย 

ส าหรับข้ันตอนการด าเนินการไกล่เกลี่ย มีดังนี้  
1) เมื่อส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายหรือส านักงานอัยการ

จังหวัดได้รับส านวนการสอบสวนคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวจากพนักงานสอบสวน  และพิจารณา
แล้วเห็นว่าคดีไม่มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากผู้ต้องหาประกอบอาชญากรรมเป็นอาชีพ กระท าความผิด
ติดเป็นนิสัย หรือมีข้อเท็จจริงเป็นที่แน่ชัดว่าพนักงานอัยการจะต้องมีค าสั่งยุติการด าเนินคดีเพราะเหตุ
อื่น ให้มีหนังสือแจ้งส านักงานคุ้มครองสทิธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) หรืออัยการ
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จังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย           
แก่ประชาชนประจ าส านักงานอัยการจังหวัด (อจ.สคช.) โดยเร็วเพื่อด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทโดยไม่ต้องรอส่งส านวนไปด้วย   หากจังหวัดใดไม่มี อจ.สคช. ให้อัยการจังหวัดนั้นมอบหมาย
พนักงานอัยการซึ่งมิใช่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาเรื่องนั้นเป็นพนักงานอัยการเจ้าของเรื่อง    
ในกรณีที่ส านวนการสอบสวนส่งไปที่ส านักงานอัยการคดีศาลแขวง  หรือส านักงานอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด ก็ให้มีหนังสือแจ้งส านักงานอัยการจังหวัดโดยเร็วเช่นกัน  ซึ่งการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ันพนักงานอัยการนั้น จะเริ่มขึ้นทันที    เมื่อพนักงานสอบสวนส่งส านวน
คดีให้โดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาร้องขอ และจะด าเนินการควบคู่กันไปโดยมีการแยกจาก
การพิจารณาสั่งฟ้องศาลตามปกติ  

2) เมื่อส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สคช. หรือ อจ.สคช. 
ได้รับหนังสือแจ้งให้มอบหมายพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนที่รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนรับผิดชอบเป็นเจ้าของเรื่องท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย  

3) พนักงานอัยการเจ้าของเรื่องที่ท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งผู้เสียหายและ
ผู้ต้องหาภายใน 5 วันท าการ ให้มาพบหรือส่งผู้แทนมาพบตามวันเวลาที่นัดหมายซึ่งวันดังกล่าว      
ต้องก าหนดข้ึนไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือ หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอเลื่อนนัดและมีเหตุผล    
อันสมควรให้เลื่อนเวลานัดออกไปได้ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันนัดครั้งแรกหรือเลื่อนตามเห็นสมควร     
แต่หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาตามนัดหมายโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่
สามารถติดตามตัวได้ ให้พนักงานอัยการเจ้าของเรื่องเสนออัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย    
หรือ อจ.สคช. เพื่อเสนออัยการจังหวัดพิจารณาสั่งยุติกระบวนการ  แล้วแจ้งให้อธิบดีอัยการ สคช.    
หรืออธิบดีอัยการภาคทราบ  

4) ก่อนเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย พนักงานอัยการผู้ไกล่เกลี่ยต้องแจ้งให้ผู้เสียหาย
และผู้ต้องหาทราบว่าแต่ละฝ่ายมสีิทธิเลือกว่าจะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือไม่ก็ได้ 
และมีสิทธิให้บุคคลที่ไว้วางใจเข้ารับฟังได้ฝ่ายละไม่เกิน 2 คน รวมถึงแจ้งว่าผลทางกฎหมายของ
กระบวนการ ข้อเสนอ ข้อผ่อนผัน หรือค าช้ีแจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในช้ันไกล่เกลี่ยจะเก็บเป็นความลับ 
ไม่มีสิทธิใช้อ้างอิงไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ผูกมัดให้ต้องปฏิบัติตาม และหากไม่สามารถตกลงกันได้จะไม่มีผล  
ต่อการพิจารณาความเห็นและค าสั่งของพนักงานอัยการ  

5) เมื่อเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย ให้พนักงานอัยการรับฟังข้อพิพาททีละฝ่าย      
แต่ห้ามรับฟังและซักถามข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดหรือพฤติการณ์ในการกระท าผิดหรือ
ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญของคดีในขณะที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ร่วมฟังด้วย นอกจากนี้ พนักงาน
อัยการเจ้าของเรื่องจะต้องด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นกลาง  และต้องไม่กระท าการใด      
ที่เป็นการชักจูง ให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ ทั้งนี้เพื่อให้คู่พิพาทยินยอม           
ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท รวมถึงห้ามวินิจฉัยว่าคู่พิพาทฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูก  
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6) กรณีการไกล่เกลี่ยส าเร็จให้พนักงานอัยการผู้ไกล่เกลี่ยท าแบบบันทึกยอม    
ความกันไว้และส่งผลการไกลเ่กลีย่ให้พนักงานอัยการที่รับผิดชอบการด าเนินคดีอาญาด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเมื่อยอมความกันแล้วคดีอาญาก็สิ้นสุดลงโดยไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล ส าหรับกรณี   
ที่การไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จให้พนักงานอัยการผู้ไกล่เกลี่ยรายงานผลต่ออัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือ        
ทางกฎหมาย หรือ อจ.สคช. เพื่อเสนออัยการจังหวัดพิจารณาสั่งยุติกระบวนการไกล่เกลี่ย อันท าให้
น าไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลต่อไป 

7) การจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ในช้ันศาล  
ศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมาย

ส าคัญคือ การยุติ  ข้อพิพาทให้แก่ประชาชนให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว ศาลยุติธรรมจึงมีการน าระบบการไกล่เกลี่ยเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้
ควบคู่กับการพิจารณาคดีของศาล โดยมีผู้ประนีประนอม เป็นคนกลางท าหน้าที่ในการช่วยเหลือคู่กรณี
ในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน รวมทั้งการมีผู้ไกล่เกลี่ยช่วยในการไกล่เกลี่ยเจรจาหาทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งก่อนที่จะมีการฟ้องคดีในช้ันศาลด้วย ซึ่งเป็นกลไกที่ริเริ่มข้ึนมาใหม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งจะท าให้เกิดความสงบสุขในสังคม ลดปริมาณคดีในการพิจารณา
ของศาล และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาท  
ด้วยตนเองด้วย แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการสมานฉันท์หรือการไกล่เกลี่ยในช้ันศาลนั้นยังมีเพียง     
การไกล่เกลี่ยคดีทางแพ่งเท่านั้น ยังไม่มีการก าหนดช่องทางอย่างเป็นระบบไว้ส าหรับคดีอาญา         
แต่ในทางปฏิบัติคู่ความทางอาญาสามารถตกลงกันผ่านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในความผิด   
ต่อส่วนตัว ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งก าหนดให้สามารถยอมความหรือ
ถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุดได้ (ลัชชา สวัสดิ์ผล, 2558) 

 
2.5 สถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศไทย 

สถานการณ์ความขัดแย้งที่ส าคัญที่ก าลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีดังนี้ 

2.5.1 ความขัดแย้งในด้านการเมือง                  
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้กลายเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติซึ่งมีความยืดเยื้อ                

และมีความรุนแรงขยายตัวในวงกว้างจนเป็นเหตุให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเข้ามายึดอ านาจ            
เพื่อระงับความขัดแย้งและยุติความรุนแรงจากการเผชิญหน้ากันของประชาชนผู้สนับสนุนกลุ่มการเมือง    
2 ฝ่ าย ซึ่ งความขัดแย้ งในสังคมก่อนการเข้ามาของคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่ งชาติ                  
โดยการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 นั้นเป็นช่วงที่สังคมไทยก าลังเผชิญหน้ากับกระแส
การเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาของความขัดแย้งทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมจนเกิด        
ความขัดแย้งในเชิงโครงสร้าง (Structure Conflict) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict)    
ที่มีการแย่งชิงผลประโยชน์ ประกอบกับความขัดแย้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่มีผู้เกี่ยวข้องหรือ
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มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วยจ านวนมากจนท าให้เกิดการเผชิญหน้าและขยายตัวเป็นความ
ขัดแยง้ในทางการเมืองระดับชาติ  

ตลอดระยะเวลาในช่วงประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ได้เกิดปรากฏการณ์
การเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ทั้งการแสดงความไม่พอใจต่อต้านฝ่ายตรงข้ามและกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามที่แสดง                     
การสนับสนุนรัฐบาลในฝ่ายการเมืองของตนจนเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็น 2 ฝ่าย จนมีการใช้ก าลัง                
ความรุนแรงเข้าเผชิญหน้ากัน อย่างไรก็ดีไม่อาจกล่าวได้ว่าการชุมนุมและความขัดแย้งทางเมือง                              
ในระยะตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง หากแต่เป็นเพียงเหตุการณ์ที่ท าให้ภาพ             
ความขัดแย้งมีความชัดเจนข้ึนซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งนั้นได้เกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลง           
ทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมมาก่อนหน้านี้  

สมัยก่อนความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยจะเป็นลักษณะของผู้มีอ านาจน้อย
ขัดแย้งกับผู้มีอ านาจมาก ประชาชนจะรวมตัวกันต่อต้านระบบเผด็จการเช่นในปี พ.ศ.2516 - 2519     
และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 ซึ่งความขัดแย้งจะยุติหลังจากที่การชุมนุมประสบผลส าเร็จหรือ     
มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แต่ในช่วง 10 ปีให้หลัง ตั้งแต่เหตุการณ์การชุมนุมขับไล่ พันต ารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2547 จนเป็นที่มาของการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 เป็นลักษณะของความขัดแย้ง   
ที่เกิดข้ึนกับมวลชน 2 ฝ่าย ในลักษณะของประชาชนขัดแย้งกันเองระหว่างฝ่ายที่ต่อต้านกับฝ่ายที่สนับสนุน 
พันต ารวจโท ทักษิณฯ โดยจะมีตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่น กลุ่มการเมือง กลุ่มรากหญ้า    
กลุ่มชนช้ันกลาง กลุ่มผู้มีฐานะ กลุ่มอ านาจเก่า หรือกลุ่มทุนผู้เสียประโยชน์ เป็นตัวแทนหรือแกนน า       
ในการรวมตัวคัดค้านฝ่ายตรงข้ามหรือให้การสนับสนุนฝ่ายของตน ซึ่งปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ดังกล่าวโดยหลักแล้วเกิดข้ึนจากความรู้สึกของคนจ านวนหนึ่งที่ ถูกมองว่าไม่ได้รับความเท่าเทียม       
ในทางการเมือง ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าฝ่ายตรงข้ามใช้อ านาจโดยไม่ชอบธรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองและพรรคพวก โดยมีนักการเมืองแต่ละฝ่ายเป็นชนวนสร้างความขัดแย้งและพยายามชักจูง
มวลชนเข้าเป็นพวกของ ตนเองโดยหวังผลทางการเมืองดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง อันน้ีเป็นประเด็นส าคัญ เพราะใครก็
ตามที่เข้าสู่การเมืองเขาจะใช้การบริหารจัดการเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกของตนเองได้ก็
เลยเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองได้ 

ประเด็นที่ 2 การแย่งชิงฐานเสียงทางการเมือง ก็มาจากประเด็นแรกเหมือนกัน แต่อันนี้                
จะเป็นการเน้นด้านฐานเสียง ซึ่งการจับฐานเสียงคนชนบทยากจนในภาคอีสานหรือเหนือได้ก็จะได้ จ านวน 
ส.ส. ที่เยอะกว่า พอไปเล่นทางประชาธิปไตยตามหลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) ใครมีมากก็ชนะ                      
ฉะนั้นนักการเมืองก็พยายามดึงฐานเสียงนั้นให้ได้ เมื่อใดก็ตามที่ดึงฐานเสียงได้ตามหลักเสียงข้างมาก                
เลือกตั้งเมื่อใดก็ชนะ   

ประเด็นที่ 3 คือ การท าธุรกิจการเมือง การเมืองไทยเป็นเรื่องของการลงทุน การจะเข้ามา
เป็น ส.ส. เป็นรัฐมนตรี มันเป็นเรื่องของการลงทุนฉะนั้น เมื่อมีการลงทุนแล้วก็จะมีลักษณะของการถอนทุนคืน 
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เมื่อมีการถอนทุนคืนก็จะไปสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเพราะว่าบางครั้งการเข้าไปถอนทุนคืนมันก็จะ
เข้าไปกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีอยู่ก่อน  

ประเด็นที่ 4 คือ การสร้างความหวาดระแวง ซึ่งเราเห็นชัดเจน ในรอบ 10 ปี ที่นักการเมือง
จะเข้ามาสร้างความผูกขาดทางการเมืองสรา้งฐานทางการเมืองซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาต่อมาซึ่งคิดว่าเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญเพราะว่าการสร้างความหวาดระแวงทางการเมืองนี้ก็จะไปสร้างการแบ่งฝ่ายที่ชัดเจน  

ส่วนประเด็นที่ 5 คือ การพยายามสรา้งความผกูขาดทางการเมือง ซึ่งสิ่งนี้เป็นประเด็นส าคัญ
เพราะสร้างฐานอ านาจมาแล้วสิ่งที่ต้องการคือสร้างการผูกขาดทางการเมือง ซึ่งหมายถึงการเลือกตั้ง
จะมีกี่ครั้งพรรคของตัวเองจะต้องชนะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้เสียงหรือการดึงบุคคลต่างเข้ามาในพรรค ซึ่งถ้าอยู่
นานเท่าใดก็ยิ่งจะสร้างฐานอ านาจในการบริหารประเทศได้ การเมืองไทยใครก็ตามที่เข้าสู่ระบบการเมืองก็
เหมือนเข้าสู่ระบบฐานอ านาจซึ่งจะสามารถบริหารจัดการได้หมด โดยเอาคนของตนเองมานั่งหรือโยกย้าย
พรรคพวกตนเองท าได้หมดบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกตนเองให้มาก ซึ่งรวม
ไปถึงปัจจุบันที่เรียกว่าการคอรัปช่ันเชิงนโยบาย 

ความขัดแย้งทางเมืองได้ท าให้เห็นภาพความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างและการแย่งชิง
ผลประโยชน์ของคนในสังคมได้ชัดเจนข้ึน ซึ่งเป็นผลพวงจากการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ    
ที่ต้องการแย่งชิงอ านาจเพือ่เอาไปใช้ในการช่วงชิงผลประโยชน์โดยการแย่งชิงให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากในสภา 
ในการคุมนโยบายและรักษาต าแหน่งเอาไว้ให้ได้ โดยมีพรรคการเมืองฝ่ายหนึ่งใช้นโยบายต่างๆ เพื่อดึงดูดใจ
ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งต้องยอมรับว่าคนในชนบทไม่ได้รับการดูแลและตอบสนองความต้องการ   
ของเขามากเท่าที่ควรในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นการที่มีคนมาคอยดูแลเกื้อหนุนเขาเป็นระยะๆ ก็จะเกิด
ความเห็นใจเป็นพิเศษและเกิดความผูกพันข้ึน เกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกพ้องที่ให้ความส าคัญกับเขา เมื่อผู้มี
อ านาจรัฐมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ ประชาธิปไตยในแง่มุมที่เป็น
ประโยชน์กับตนเองจนเกิดความรู้สึกของคนจ านวนมากว่าตนไม่ได้รับความเท่าเทียมทางการเมืองและ
พรรคพวกของตนเองก าลังถูกรังแก ในขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าเป็นการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมเพื่อการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองและพวกพ้องมกีารท าธุรกิจการเมอืงจนท าใหก้ารเมืองไทยเปน็เรื่องของการ
ลงทุนในลักษณะของเสียงข้างมากลากไปเป็นระบอบเผด็จการโดยรัฐสภา เกิดความหวาดระแวงและการแยก
ข้ัว  ของความคิดทางการเมืองน ามาซึ่งความขัดแย้งที่มีความรุนแรงมากข้ึนจนขยายตัวเป็นความขัดแย้ง
ระดับชาติ   ซึ่งผลกระทบในทางการเมืองมีความรุนแรงมากโดยความขัดแย้งได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งหลาย
ระดับจนถึง   คนรากหญ้า และได้น ามาสู่ความรุนแรงผู้คนบาดเจ็บล้มตาย และน าไปสู่การรัฐประหาร 

ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองของ     
กลุ่มต่างๆ เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสร้างกระบวนทัศน์และความรับรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน
ระหว่างคน 2 กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งจะมองว่าประชาธิปไตยคือการเคารพในเสยีงข้างมากโดยรฐับาลเสียงข้างมาก
ที่มาจากการเลือกตั้งสามารถอ้างสิทธิในการบริหารประเทศโดยชอบธรรมและจ าต้องมี นโยบายเพื่อ
ตอบสนองต่อคนสว่นใหญ่ ส่วนอีกฝ่ายมองว่าประชาธิปไตยเป็นเรือ่งของความชอบธรรม ถึงแม้จะถูกเลือกตั้ง
มาโดยเสียงข้างมากก็จะต้องมคีวามชอบธรรม ปราศจากการคอรัปช่ัน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งมีรากฐาน
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ความเช่ือที่แตกต่างกันท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดจนพัฒนาไปสู่ความรุนแรง ซึ่งผู้มีอ านาจก็จะ
พยายามปลูกฝังทัศคติ ค่านิยม อุดมการณ์ประชาธิปไตยในแบบที่เป็นประโยชน์กับตนและพยายามช่วงชิง
เอาแนวคิดประชาธิปไตยในแบบของตนให้กับผู้สนับสนุน 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองยังมีมิติความขัดแย้งของสังคม วัฒนธรรม และยังมี     
ความขัดแย้งส่วนบุคคลร่วมด้วย โดยการชอบหรือไม่ชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเชิงสัญลักษณ์ทางสังคม
ได้ถูกน ามาเป็นประเด็นและมีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีและ Social Media ต่างๆ โดยจะเข้าถึงประชาชนได้
ง่ายในวงกว้าง  ในการปลุกระดมกอ่ใหเ้กดิการแบง่พวกแบ่งฝ่าย แบ่งสีเสือ้ ซึ่งการใช้สื่อต่างๆ ในการเดินเรือ่ง
ท าให้เกิดปัญหาส าคัญคือการทีท่ าใหค้นไทยเกิดความเข้าใจผิด ท าให้การตัดสนิใจในการแก้ปัญหาได้เกิดจาก   
การใช้มวลชนตัดสินไม่ได้ใช้เหตุผลตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิด นอกจากนี้ในบริบทของความขัดแย้ง
ยังมีความขัดแย้งส่วนบุคคลของผู้มีอ านาจซึ่งเป็นความขัดแย้งจากการเปลี่ยนข้ัวอ านาจ โดยการใช้ฐาน
มวลชนของตนมาต่อสู้โดยที่ไม่ได้มองถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่  

นอกจากนี้ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยนั้นมีความซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับ              
ปัญหาส าคัญต่างๆ หลายประการที่ส่งผลมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็น ความเหลื่อมล้ าในสังคม คนยากจนไม่ได้
รับการเหลียวแล ธุรกิจการเมือง กระบวนการเลือกตั้งที่ขาดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงข้ัวอ านาจ      
ทางการเมือง และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์เก่าและกลุ่มผลประโยชน์ใหม่ เป็นต้น     

2.5.2 ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                               
ปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นปัญหาส าคัญที่มีความซับซ้อน 

ละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งเกี่ยวข้องกบัปญัหาส าคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
เช่ือมโยงกันทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง การใช้อ านาจรัฐ ความแตกต่างทางเช้ือชาติ 
ศาสนา และความเป็นธรรมในการเมืองการปกครอง รวมทั้งประเด็นอาชญากรรมหรือธุรกิจผิดกฎหมาย
ต่างๆ ในเขตพื้นที่ชายแดนซึ่งปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ส่งผลกระทบ
แต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิดการสูญเสยีชีวิตผู้คน
เป็นจ านวนมาก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณกว่า 6,000 คน 

เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังประวัติศาสตร์จังหวัดหัวเมืองชายแดนใต้เป็นรัฐซึ่งเป็นหัวเมือง
ของประเทศไทยที่มีความพยายามจะแยกตัวเป็นอิสระมาโดยตลอด โดยในสมัยของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดินและผนวกเอา 
หัวเมืองชายแดนใต้เข้าในราชอาณาจักรของประเทศไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยนการปกครองในพื้นที่ภาคใต้
จากเดิมที่เจ้าเมืองซึ่งเป็นคนพื้นที่ปกครองตนเองเปลี่ยนมาอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลกลางซึ่งเป็น
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
รัชกาลที่ 6 ทรงใช้หลักรัฐประศาสโนบายส าหรับมณฑลปัตตานี โดยในการคัดคนไปปกครองในภาคใต้
ต้องคัดคนที่ดี และยกเลิกแนวทางปฏิบัติและการปกครองที่ขัดกับวิถีของพื้นที่ซึ่งก็ท าให้สถานการณ์ดีข้ึน 
ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามมีนโยบายรัฐนิยม คือนิยมรัฐส่วนกลางโดยพยายามที่จะน าค่านิยม
ของประเทศไทยส่วนกลางไปครอบ โดยไม่เข้าใจถึงวิถีและลักษณะเฉพาะของความเป็นชาติพันธ์ุซึ่งท าให้
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ความรู้สึกขัดแย้งทวีความรุนแรงข้ึน และน าไปสู่กระบวนการต่อสู้และเรียกร้องเพื่อการแบ่งแยกดินแดน
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้มีการจัดท านโยบายระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบ                
ในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินการ           
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2546 ซึ่งในระยะนั้นได้มีความพยายามแก้ปัญหา              
ด้านสังคมจิตวิทยา ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย              
โดยนโยบายความมั่นคงเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้ในช่วงดังกล่าวเป็นนโยบายที่ได้รับการยอมรับมาก                
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเป็นนโยบายฉบับแรกที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย                 
และใช้กรอบแนวคิดสันติวิธีไปในนโยบายนั้นด้วย แต่ในปี พ.ศ. 2545 ไม่ได้ใช้นโยบายนี้และมีการยุบ              
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในสมัยรัฐบาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร   
จนไปถึงเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปีพ.ศ. 2547 จึงเป็นจุดเริ่มต้นใช้ความรุนแรงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 สถานการณ์อยู่ในวงจ ากัดในพื้นที่แต่หลังจากปี 2547 สถานการณ์ขยายออก
คือ ความรุนแรงยังอยู่ในพื้นที่แต่การกระจายการรับรู้เรื่องความรุนแรงเริ่มออกไปสู่สังคมภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีปัจจัย
หลักที่ท าให้เกิดปัญหาอยู่ 4 เรื่องได้แก่ 1) การตกค้างทางประวัติศาสตร์ จากการที่ในอดีตมีเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปแสวงหาประโยชน์หรือรังแกชาวบ้าน หรือมีการท าร้ายหรือฆ่าคนในพื้นที่ท าให้ เกิดการ
ปลูกฝังความแค้นสืบต่อมา 2) กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งหมายถึงการที่มีคนได้ประโยชน์จากความรุนแรงใน
พื้นที่ไม่ ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม การลักลอบขนของหนีภาษี หรือธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ           
3) การสนับสนุน มีคนบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างไทยพุทธกับไทย มุสลิม            
และ 4) การสร้างสถานการณ์ของคนบางกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และงบประมาณในการแก้ ไข
ปัญหา  

นอกจากประเด็นปัญหาที่กล่าวมา ปัญหาความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ยัง
ถูกมองว่าแท้จริงเกิดจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของภาครัฐ ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการปกครอง
อย่างสงบสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุ 
ศาสนา ของคนในพื้นที่ กลับมีการด าเนินนโยบายหลายประการที่แสดงออกถึงการขาดความเคารพอัต
ลักษณ์ ชาติพันธ์ุ และปัญหาความสัมพันธ์ของคนจากรัฐกลาง เช่น การใช้นโยบายผสมกลมกลืนไม่ให้ใช้
ภาษามลายู การย้ายคนภาคอีสานเข้าไปอยู่ ไปสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นราธิวาส        
การจัดระบบการศึกษาแบบส่วนกลางที่ไม่สอดคล้องกับคนในพื้นที่ หรือแม้แต่การที่ข้าราชการส่วนใหญ่
เป็นไทยพุทธที่พูดภาษาท้องถ่ินไม่ได้จนท าให้เกิดความรู้สึกว่าคนมุสลิมเป็นชนช้ันสอง ไม่ได้รับการดูแล
จากรัฐ ถูกกดข่ีข่มเหง จนท าให้คนในพื้นที่รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมต้องการเอกราชหรืออิสระในการ
ปกครองตนเอง 
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แม้จะมีความพยายามจะใช้วิธีการทางสันติภาพมาโดยตลอดแต่การคงไว้ซึ่งก าลังทหาร            
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินสันติวิธีที่ควรใช้หน่วยงานด้านพลเรือนมากกว่า            
โดยภาครัฐของไทยยังคงจะเน้นจุดยืนของการไม่ยอมเสียดินแดนและอยู่บนพื้นฐานความเช่ือที่ว่าการ
เปิดประเทศใหม่ไม่สามารถกระท าได้ ที่ผ่านมายังไม่มีการตอบกลับข้อเสนอของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน 
โดยประเด็นสถานะของคนไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลว่าหากมี     
การน าระบบกฎหมายมุสลมิ หรือเปลี่ยนการปกครองเปน็เขตปกครองพิเศษหรอืรฐัใหมแ่ล้ว คนไทยพุทธ
ในพื้นที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร 

2.5.3 ความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความขัดแย้งในทางเศรษฐกิจประเทศไทยมีสาเหตุหลักๆมาจากกระแสโลกาภิวัตน์

ระบบทุนนิยมหรือเกิดจากภาวะทุนนิยมเสรี เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมรายได้หลัก
ของประเทศส่วนใหญ่จึงได้จากการท าการเกษตร ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศแต่เมื่อมีระบบทุนนิยมเข้ามาจึงท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มธุรกิจ
และกลุ่มชุมชนเกษตร ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นส่วนส าคัญในการในการสร้างผลผลิต 

ด้วยกลไกลของระบบทุนนิยมท าให้กลุ่มธุรกิจมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้
มากกว่ากลุ่มของเกษตรกรจึงส่งผลให้กลุ่มชุมชนเกษตรมองว่าชุมชนธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ด้วย
ความไม่ยุติธรรม กลุ่มชุมชนธุรกิจมองว่ากลุ่มชุมชนเกษตรเป็นฐานในการผลิตสินค้าซึ่งสามารถ                    
หากรวมกลุ่มกันอาจมีอ านาจในการต่อรองกับกลุ่มชุมชนธุรกิจได้ ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นแหล่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและคอรัปช่ันจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายข้ึน 

ในประเทศไทยมีปัญหาในด้านความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกลุ่มทุน               
โดยกลุ่มทุนน้ันพยายามเข้ามาผูกขาดในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผูกขาดในเรื่องชีวิต              
ความเป็นอยู่ การครอบง ากลไกราคา อาหารการกิน ความพยายามสร้างการผูกขาดทางเศรษฐกิจได้    
ก่อให้ส่งผลกระทบและสร้างความขัดแย้งในเชิงมิติทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่กับกลุ่มทุน
รายย่อย (SME) 

นอกจากนี้การร่วมทุนจากต่างประเทศเป็นประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากปัจจุบันได้มี     
นักธุรกิจต่างประเทศเข้ามามีอ านาจทางเศรษฐกิจในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ
ประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ โรงพยาบาล ธนาคารการเงิน และการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีกฎหมายให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินรอ้ยละ 49 แต่ปัจจุบันทุนต่างชาติเหล่าน้ีก็เข้ามาถือครอง
ธุรกิจในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลเนื่องจากหลัก
เศรษฐศาสตร์  ถือว่าในอนาคต  ธุรกิจข้ามชาติเหล่าน้ีอาจสามารถเข้าไปบังคับกลไกทางตลาดและกลไก
ทางการเมืองได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนต่างประเทศกับกลุ่มทุนในประเทศข้ึนได้ 

2.5.4 ความขัดแย้งในด้านทรัพยากร                                 
ในปัจจุบันความขัดแย้งในด้านทรัพยากรมกีารพฒันาและเปน็กระบวนการความขัดแยง้ที่

ขยายตัวข้ึนเรื่อยๆและส่วนใหญ่ความขัดแย้งนี้เกิดจากกระแส โลกาภิวัตน์ และระบบทุนนิยมที่ท าให้
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปลี่ยนไปรวมทั้งการเข้ามาลงทุนของนายทุนต่างชาติจึงท าให้
เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรของท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรที่ดิน 

ความขัดแย้งด้านทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และระบบ  
ทุนนิยมเป็นสาเหตุหลัก เนื่องมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. 2500 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้
ท าให้เกิดความขัดแย้งทั่วไประหว่างกลุ่มนายทุนกับประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท าลาย
ทรัพยากรสภาพแวดลอ้ม หรอืปญัหาการแย่งชิงทรัพยากร เมื่อการมีสว่นรว่มระหว่างรัฐกับประชาชนมีความ
อ่อนแอ ท าให้มีการแย่งชิงทรัพยากรในท้องถ่ินท าให้ประชาชนในภาคชนบทได้รับผลกระทบด้านการพัฒนา                       
และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาความขัดแย้งในทรัพยากรที่ดินเป็นตัวอย่างส าคัญของการใช้นโยบายพัฒนาของรัฐ               
ที่แสดงให้เห็นว่าการที่รัฐเป็นแกนหลักในการพัฒนาโดยใช้กฎหมาย โครงสร้าง อ านาจรัฐ นโยบาย       
ก าลังทหาร   และเจ้าหน้าทีข่องรฐัในการควบคุมพื้นทีท่รพัยากรที่ดินและก าหนดเขตพืน้ที่สงวนต่าง ๆ ท าให้
ประชาชนมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เหล่าน้ี ในขณะที่ฝ่ายนายทุนกลับใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ   
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว จนเป็นปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิง
ทรัพยากรระหว่างชาวบ้านกับนายทุน หรือมักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการบังคับใช้กฎหมาย 

ด้วยนโยบายที่มองการพัฒนาและเน้นการลงทุนจากต่างชาติเปน็ส าคัญท าให้สว่นใหญ่รฐัเนน้
ที่การลงทุนมากกว่าที่จะค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชุมชน การพัฒนาที่ไม่ได้ฟังเสียงของคนชนบท
ท าให้ปัญหาด้านความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและในปัจจุบันกลุ่มชุมชน        
ผู้ใกล้ชิดกับทรัพยากรจึงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้    

2.5.5 ความขัดแย้งในทางสังคมและวัฒนธรรม      
มิติความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่ขยายตัว

ออกไปกว้างขวางจากโครงสรา้งทางสังคมที่เปลีย่นแปลงไป ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย และความขัดแย้ง                      
อันเนื่องมาจากผลประโยชน์และค่านิยมที่แตกต่างกันของคนในสังคม 

ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยเกิดจากทัศนคติที่แตกต่างกัน                   
การสร้างกรอบความคิด ทัศนคติ ผู้ที่มีมุมมองไม่ตรงกันหรือมีความคิดที่แตกต่างกันแสดงว่าเป็นผู้นั้น
เป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามและจะไม่เป็นที่พึงพอใจของอีกฝ่าย รวมถึงความเหลื่อมล้ าและการยึดติด
ค่านิยมในระบบอุปถัมภ์ ยกตัวอย่างวาทกรรม “ชาวบ้านโง่ คนเมืองชอบเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว”        
จึงท าให้เกิดทัศนะคติที่ไม่ดีต่อกันระหว่างคนเมืองกับชาวบ้านจึงท าให้เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งข้ึน 
หรือความขัดแย้งระหว่างทหารและชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้วาทกรรมว่า “ทหารเลว 
หรือชาวบ้านเป็นพวกโจร”  ซึ่งอาจท าให้เหตุการณ์เล็กๆ สามารถบานปลายกลายเป็นความขัดแย้ ง
ใหญ่โต จากความโกรธ ความเกลียดชัง ความกลัว ความไม่ไว้วางใจ จากการวางตัวเป็นศัตรูหรือ        
ฝ่ายตรงข้ามกัน หรือแม้แต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดข้ึนก็เกิดจากการที่ผู้น าน าประชาชนไปสู่   
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ความขัดแย้ง โดยเมื่อมีความขัดแย้งเกิดกับตัวผู้น า ผู้ตามทั้งหลายหรือประชาชนก็จะคล้อยตามกับผู้น า
ถูกชักจูงเข้าไปสู่ความขัดแย้งด้วย 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475               
แต่ก็ยังเป็นสังคมที่ยึดติดอ านาจ มีการเลือกผู้แทนไปเป็นผู้น าผู้ใช้อ านาจแทนที่จะเป็นผู้แทนที่ต้อง
สนองตอบความต้องการของประชาชนท าให้การใช้อ านาจของผู้น าไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน           
การเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครองไม่ได้ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ใช้อ านาจ         
และน าไปสู่การสร้างระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้มีอ านาจกับผู้ใต้ปกครองข้ึน นอกจากนี้ปัจจัยความขัดแย้ง
ยังมีความเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ การชิงดีชิงเด่น อ านาจบาตรใหญ่        
บุญบารมี การเล่นพรรคเล่นพวกอยู่ในกระแสของวัฒนธรรมไทย ผู้ที่มีพรรคพวกมากจะท าได้
ผลประโยชน์สูงตามไปด้วย 

ความเหลื่อมล้ าทางสังคมซึ่ งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มชนช้ันบนหรือนักธุรกิจ              
กลุ่มระดับกลางส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ และกลุ่มระดับล่างคือกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้และมีอาชีพเป็นเกษตรกร ในข้อเท็จจริงปรากฏว่า
กลุ่มระดับกลางไม่ค่อยมีบทบาทเพราะอาจโดนกลุ่มระดับบนคอยกดอยู่ ซึ่งสังคมในปัจจุบันจึงเป็นเรื่อง
ของการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มระดับบนหรือธุรกิจนายทุนน าไปสู่ความขัดแย้งในมิติทาง
สังคมระหว่างคนจนกับคนรวย ซึ่งนักการเมืองก็เป็นตัวเร่งให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างมากข้ึนมีการใช้
ประโยชน์จากความเหลื่อมล้ า เห็นได้จากนโยบายประชานิยมที่จับกลุ่มคนรายได้น้อยเป็นฐานเสียงที่ให้
ความส าคัญกับกลุ่มระดับล่างซึ่งกลุ่มนี้จะถูกใช้เป็นฐานเสียงให้กับกลุ่มชนช้ันบนเพื่อหาประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและการเมืองจนท าให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง หรือเมื่อนโยบายประชานิยมไม่ได้เป็นไป
ตามสัญญาส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นต่อมาในภายหลัง หรือการที่กลุ่มทุนเข้าถึงผู้มอี านาจจนมีอิทธิพล
ในการก าหนดนโยบายเอารัดเอาเปรียบคนยากจนก็ท าให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นได้  

 
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 

2.6.1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์ประสานงาน 
ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ได้ถูกจัดตั้งข้ึนมาภายใต้

โครงการขับเคลื่อนการจัดต้ังศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ โดยได้
ด าเนินการคัดเลือกสถาบันการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคเป้าหมายตามเกณฑ์ความพร้อมของ
สถาบัน ศักยภาพทางวิชาการ และองค์ความรู้ของสถาบัน โดยได้มีการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเพื่อ
จัดต้ังเป็นศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ จ านวน 5 แห่ง ในพื้นที่
ต่างๆ ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร จัดต้ังวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ประสานงาน 



61 
 

ภาคเหนือ จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาหลัก
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเป็นศูนย์ประสานงาน 

ภาคกลาง จัดต้ังสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 
ซึ่งมีความพร้อมในการจัดตั้งเครือข่ายต ารวจมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกลไกส า คัญในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรปกครองท้องถ่ิน และยุติธรรมชุมชนเป็นศูนย์
ประสานงาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาหลักในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์ประสานงาน 

ภาคใต้ จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
หลักในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นศูนย์ประสานงาน 

โดยได้มีการประกาศจัดต้ังศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์  
และร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการด าเนินความร่วมมือทั้งในส่วนของ      
ความร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่และการสนับสนุนทางวิชาการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติกับสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ดังกล่าวได้มี
พิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการและประกาศจัดตั้งศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ.2561 (ชวนัสถ์ เจนการ, 2562) 

ต่อมาในปี 2562 ได้มีการด าเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานฯ ข้ึนมาอีกจ านวน 5 แห่งตามพื้นที่
ภูมิภาคเป้าหมาย  (ชวนัสถ์ เจนการ, 2563) ดังนี ้

ภาคเหนือตอนล่าง วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ภาคตะวันออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาคตะวันตก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ยะลา 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่น าไปสู่ความขัดแย้ง

ของประชาชนในพื้นที่เพื่อน าไปสู่การด าเนินการในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม 
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือภาควิชาการ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาสังคมในการด าเนินการแก้ไขปัญหา     
ความขัดแย้งและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในแต่ละพื้นที่ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1) ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและรบัทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพื้นที่ซึ่ง
อาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน 

2) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ 
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3) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติในการประสานงาน
ร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานฯ ยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ และภาคประชาสังคมในการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในระดับพื้นที่ และถอดบทเรียนตัวอย่างการด าเนินการจัดการแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ 

4) ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษาวิจัย รายงาน
สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ การฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ในงานด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชนในพื้นที่ 

5) การปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
ขอความร่วมมือตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ 

2.6.2 ระบบการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน 
ส าหรับการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ

สมานฉันท์ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและความเช่ือมโยงของการน ากลไกต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับต่างๆ ทั้ง 3 ระดับคือ ระดับชาติ ระดับกลาง และระดับพื้นที่ 
หลังจากที่ได้มีค าสั่งจัดต้ังศูนย์ประสานงานฯในเขตพื้นที่แล้ว ได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานจริงใน  
แต่ละพื้นที่โดยมีการวางระบบการด าเนินงานประสานงานร่วมระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ยุติธรรมจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่  และส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง            
ความสมานฉันท์แห่งชาติ และได้พิจารณาน าตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่มาทดลองใช้กลไก
ที่ได้ออกแบบไว้มาแก้ปัญหา ซึ่งแต่ละศูนย์ได้ออกแบบโครงสร้างและแนวทางด าเนินการที่แตกต่างกัน
ข้ึนอยู่กับความพร้อม สภาพปัญหา และแนวคิดในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน   
 ส าหรับการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น ได้แสวงหา      
ความร่วมมือกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ส านักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
ในการจัดท าระบบข้อมูลกลางเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนและความขัดแย้งของ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยได้หารือกันถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
การติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศ รวมทั้งการประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวงยุติธรรมให้มีการรวบรวมข้อมูลการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ยุติธรรม (Clipping ข่าว) ให้มีการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการชุมนุมประท้วง
เพิ่มเติมข้ึนมาด้วยและให้รายงานกับส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติเป็น
ประจ าทุกวัน และจัดเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานข้อมลูเรื่องร้องเรียนจาก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรม และบันทึกข้อมูลการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งและ
การชุมนุมประท้วงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับวิเคราะห์เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งต่อไป โดยใน
การจัดท าระบบฐานข้อมูลได้ใช้แหล่งข้อมูลส าคัญจากสามแหล่ง คือ  
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 1) ข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากการประสานข้อมูลกับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์รัฐบาล     
และศูนย์ด ารงธรรม 
 2) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ ปัญหา      
ข้อร้องทุกข์ให้กับประชาชน  
 3) การรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง 
 ระบบการประสานงานของศูนย์ประสานงานฯ ในแต่ละพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้  (ชวนัสถ์      
เจนการ, 2563) 
 1) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคกลาง มีรูปแบบการประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จะมุ่งเน้นบทบาทความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมภาคเอกชนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibility) ของมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ผู้น าชุมชน ต ารวจท้องที่ 
ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมจังหวัด นอกจากทางสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
มหาวิทยาลัยรังสิตยังมุ่งเน้นบทบาทในการเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านในการแก้ปัญหาใน
พื้นที่ด้วย  
 2) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน มีรูปแบบระบบประสานงานของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มุ่งเน้นไปที่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ ได้จากการท าวิจัยสู่การขับเคลื่อน          
เชิงนโยบายจริงผ่านทางศูนย์ประสานงานไปยังส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ กล่าวคือทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา       
เชิงนโยบายในระยะยาวมากกว่าการแก้ปัญหาเป็นรายกรณี  
 3) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีระบบประสานงานของ          
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตร เชิงรุกโดยอาศัยศูนย์
ประสานงานฯ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Field Experience) ของหลักสูตร มีกระบวนการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ทดลองน าสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนจรงิภายในพื้นที่มาออกแบบกลไกการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการต่างๆ และประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานยุติธรรมจงัหวัดและส านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ให้น าปัญหาความขัดแย้งรวมถึงกลไกการแก้ไขที่เสนอโดยนักศึกษา
เข้าสู่กระบวนการจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นทางการหรือน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในระดับ
นโยบายต่อไป  
 4) ศู นย์ ป ร ะส าน ง า นฯ  ภ าค ใต้  ร ะบ บก าร ป ร ะส าน ง า นข อ ง คณ ะนิ ติ ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมุ่งเน้นไปที่การเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ของความเป็นกลางในการ
เข้าไปเป็นคู่เจรจาปัญหาความขัดแย้งกับประชาชน เพื่อ ลดความรุนแรงในการจัดการความขัดแย้งและ
เพื่อสร้างกลไกเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ให้สามารถเจรจาไปสู่ทางออกของปัญหาได้ด้วย
สันติวิธี ซึ่งการด าเนินงานในทางปฏิบัติน้ันอาจท าได้หลายวิธี เช่น การจัดเวที ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหา 
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โดยอาศัยทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกระทรวงยุติธรรมซึ่งไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้ง
กับประชาชนเป็นผู้จัดงานข้ึน เป็นต้น  
 5) ศูนย์ประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร มีระบบประสานงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จะมุ่งเน้นในการเป็นหน่วยงานส่วนกลางส าหรับการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการมากกว่าการมีบทบาทแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  เนื่องจากวิทยาลัย          
สหวิทยาการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
โดยบทบาทในประสานงานจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาในระดับนโยบายทั้งจากปัญหาที่พบใน
กรุงเทพมหานครเอง และปัญหาที่พบในศูนย์ประสานงานฯ ภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ยังมีกลไกใน        
การประสานงานผู้เช่ียวชาญเพื่อสนับสนุนการท างานจากกระทรวงต่างๆ ส าหรับการแก้ปัญหาในแต่ละ
ประเด็นด้วย  
 6) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีระบบการประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะมุ่งเน้นไปที่การ เป็นหน่วยงานกลางในการ
ลงพื้นที่เจรจาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและยุติธรรมจังหวัด  เนื่องจาก
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่เคยลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหลายครั้ง และ
ได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดในการลงพื้นที่ โดยในการลงพื้นที่เป็นหน่วยงานกลางใน    
การเจรจาก็เพื่อให้เกิดการขับเคลือ่นกระบวนการแก้ปญัหาทั้งในระดับพื้นทีแ่ละในระดับนโยบายจังหวัด
ต่อไป  
 7) ศูนย์ประสานงานฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มรีะบบประสานงานของคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดและราชการ
ส่วนภูมิภาค เพื่อประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยเจรจาและยุติความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงทางคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเองจะเป็นหน่วยงานในการติดต่อกับราชการ
ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการบูรณาการการจัดการความขัดแย้งเชิงนโยบายต่อไป  
 8) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก มีระบบประสานงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะเน้นไปที่ท างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา เพื่อให้เกิดการน าองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์เข้ามาปรับใช้ในการจัดการความขัดแย้ง โดยทาง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและเข้าไปจัดการ      
ความขัดแย้งในในพื้นที่ เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆไปแก้ปัญหาได้จริงในแต่ละกรณี  
 9) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันตก มรีะบบประสานงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมุ่งเน้นการวางบทบาทเป็นผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ใน
การจัดการกับความขัดแย้ง มากกว่าการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ เนื่องจากเป็น
ความเช่ียวชาญหลักของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  นอกจากนี้ทางคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ยั งมีการวางตัวเป็นหน่วยงานกลาง ส าหรับการประสานงานผู้ เ ช่ียวชาญ               
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ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ค าปรึกษาเชิงเทคนิคกับศูนย์ประสานงานฯ ในพื้นที่อื่นในการแก้ไขปัญหา      
ความขัดแย้งด้วย  
 10) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนล่าง มีระบบประสานงานของวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยังอยู่ในระหว่างพูดคุยหารือ และการด าเนินงานประสานงาน
ร่วมกับทางส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  

 
ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง        
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ (ชาวนัสถ์ เจนการ, 2563) 
 ศูนย์ประสานงานกลางด้านความขัดแย้งเป็นกลไกที่ถูกจัดตั้งข้ึนในการจัดการความขัดแย้ง   
โดยมีกระบวนการจัดการความขัดแย้งเริ่มต้นจากเมื่อเกิดความขัดแย้งข้ึนสามารถที่จะน าความขัดแย้ง
ไปสู่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่ เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ศูนย์ด ารงธรรม ยุติธรรม
ชุมชน/ยุติธรรมจังหวัด สถาบันการศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และความสมานฉันท์ภูมิภาค จากนั้นมีการด าเนินการตามกลไกของกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของสันติวัฒนธรรมและเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับ
ชุมชนก่อน หากเกินขอบเขตการด าเนินการได้ก็จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการหรือกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านด าเนินการ และส าหรับกลไกการจัดการความขัดแย้งต่างๆ ที่น ามาใช้ก็จะถูกพัฒนาด้วย           
กลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ประสานงานกลางด้านความขัดแย้ง 
ที่ยังมีหน้าที่ในการติดตามประสานงานเครือข่าย ตรวจสอบติดตาม  เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์
ความแย้ง รวมทั้งควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลความขัดแย้งในภาพรวมทั้งประเทศ 
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2.6.3 ผลการด าเนินการของศูนย์งานประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ 

ชวนัสถ์ เจนการ (2563) ได้ศึกษาประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ          
ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์    
โดยมีการด าเนินการในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ 
 1) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการอาศัยเครือข่ายต ารวจ
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต เทศบาลต าบลหลักหก ยุติธรรมชุมชน
ประจ าเทศบาลต าบลหลักหก ในการบูรณาการความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไข
ปัญหาชุมชนร่วมกับส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ อย่างไรก็ดีบทบาท
ของศูนย์ประสานงานฯ ยังจ ากัดเฉพาะในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ขยายผลการด าเนินการออกไป
ยังพื้นที่อื่นๆ ในภาคกลาง แต่ยังมีการด าเนนิการจัดกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่องอยู่  
 2) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นการ
น าองค์ความรู้และวิจัยมาต่อยอดให้ทางส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
มาต่อยอดในระดับนโยบาย ซึ่งข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานฯ 
ภาคเหนือตอนบนหลายประการได้น ามาสู่การขับเคลื่อนการวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในระดับภาพรวมของประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
รุกล้ าพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งในการด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานฯ ในระยะที่สองได้มีการน าบทเรียน
มาแลกเปลี่ยนในพื้นที่ศูนย์ประสานงานอื่น เช่น การแก้ไขปัญหาประมงได้น าบทเรียนมาแลกเปลี่ยน
และขยายผลในพื้นที่ภาคตะวันออก และในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินรุกล้ าพื้นที่อนุรักษ์ ได้น ามา
บทเรียนมาแลกเปลี่ยนและขยายผลในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดนใต้  นอกจากนี้ยังมี             
การด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อันได้แก่การด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาข้อกฎหมายการจัดท าฝายมีชีวิต  
 3) ศูนย์ประสานงานฯ  ภาคตะ วันออก เ ฉียง เหนือตอนบน  โดยคณะนิติ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นการจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและการประสานงานกับยุติธรรมจังหวัดใน
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายองค์กรความร่วมมือภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือ โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับนักศึกษาในการร่วมหารือและแลกเปลี่ยน
สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ ในระยะที่สองมีความคืบหน้าการด าเนินการเพิ่มเติมโดยมีการขยาย
เครือข่ายความร่วมมือไปท างานร่วมกับองค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGOs) ในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อ
ประสานความร่วมมือในประเด็นที่เป็นปัญหาที่องค์กรพัฒนาภาคเอกชน  (NGOs) มักจะน าไปใช้เป็น   
ข้อเรียกร้อง เช่น ปัญหาโรงงานปล่อยมลภาวะ ปัญหาที่ดินท ากินของชาวบ้านผู้ยากไร้  
 4) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต ้โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เน้นการเป็น
หน่วยงานกลางเช่ือมโยงกับเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ในกรณีการคัดค้านโครงการพัฒนาภาครัฐ 



67 
 

และเป็นสื่อกลางในการพัฒนากลไกเชิงบวกในการแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยในการขับเคลื่อนศูนย์
ประสานงานฯ ในระยะที่สองมีการขยายขอบเขตการด าเนินงานไปยังสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
เพิ่มเติม เช่น ปัญหาความขัดแย้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  
 5) ศูนย์ประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร เน้นการประสานงานกับราชการสว่นกลางในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาความขัดแย้งที่ได้รับมาจากศูนย์ประสานงานฯ 
ในพื้นที่อื่น โดยในระยะที่สองได้เป็นสื่อกลางในแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับนโยบายร่วมกับศูนย์
ประสานงานฯ ในพื้นที่อื่นๆ ในหลายประเด็นทั้งในส่วนของศูนย์ประสานงานฯ เดิม และศูนย์
ประสานงานใหม่ ได้แก่ ปัญหาที่ดินท ากิน รุกล้ าพื้นที่อนุรักษ์ ปัญหาประมง การแก้ไขปัญหาการไล่รื้อ
ที่ดินท ากินร่วมกับกรมบังคับคดี  
 6) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
เน้นการเช่ือมโยงบทบาทของมหาวิทยาลัยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และการ
น าองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยมาใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง โดยได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกรณีก่อสรา้งศาลเจ้าพ่อพญาแลใหม่ และปัญหาเรื่องที่ดิน
ท ากินรุกล้ าพื้นที่อนุรักษ์โดยถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานฯ อื่นมาใช้
ในพื้นที่  
 7) ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดชายแดนใต้ โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ เน้นการเสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา  ศิษย์เก่า และ
ส่วนราชการในพื้นที่ และแนวคิดการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมเป็นกลไกจัดการความ
ขัดแย้งที่ยั่งยืน โดยในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานฯ ได้ให้ความสนใจในการน าปัญหาการด าเนินการ
จัดสรรที่ดินของคนยากจนและปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาออกโฉนดที่ดินที่มีแบบแจ้งถือครอง
ที่ดิน (ส.ค.1) ในพื้นที่ อ.เบตง มาเป็นกรณีศึกษา  
 8) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เน้นการท างานแบบสหวิทยาการโดยบูรณาการองค์ความรู้กับคณะอื่นๆ  ในมหาวิทยาลัยบูรพา
มาแก้ปัญหาโดยในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานฯ  ได้มีการน าบทเรียนการแก้ไขปัญหาประมง
มาร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเลมาทดลองถอดบทเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  
 9) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันตก โดยคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนล่าง เน้นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อื่นๆ โดยในการ
ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานฯ ในระยะที่สองได้มีการช่วยเหลือประสานผู้เช่ียวชาญมาช่วยเหลือเกี่ยวกับ
เตาเผาขยะให้กับ อบต.แหลมใหญ่ ในการจัดการปัญหาขยะเปลือกหอยที่เป็นกรณีศึกษาที่น ามาถอด
บทเรียนในระยะแรกและยังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จ  
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 10) ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนล่าง  โดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ               
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เน้นการใช้องค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งในแนวพุทธศาสนา
มาเป็นกลไกในการจัดการความขัดแย้ง  
 จากผลการประเมินโดยทั่วไป ศูนย์ประสานงานฯ ในแต่ละพื้นที่ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนที่
เป็นทางการ ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินการงานที่จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการด าเนินการ  
รวมทั้งการขาดระบบติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดในการขยายขอบเขตการด าเนินการร่วมกับนักศึกษาและการวางระบบประสานงานกับยุติธรรม
ชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ซึ่งศูนย์ประสานงานฯ ยังไม่สามารถด าเนินการประสานงานได้ทุกหน่วยงาน
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ชวนัสถ์ เจนการ, 2563) 

 

2.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ส าหรับการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและสร้าง         

ความสมานฉันท์ในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบและผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม    
เชิงสมานฉันท์ในรูปแบบต่างๆ ในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

งานวิจัยได้พบความส าเร็จของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการความขัดแย้ง 
ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์และคดีเกี่ยวกับความรนุแรง ทั้งส าหรบัผู้กระท าผิดและผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ และคู่กรณีเป็นคนแปลกหน้าหรอืคนรู้จกักัน รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และเพิ่มประสทิธิภาพในการตอบสนองต่ออาชญากรรมด้วย (UNODC, 2005) นอกจากนี้งานวิจัยพบว่า 
ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าผิดมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสมานฉันท์อย่างมากและมากกว่าการเข้า
ร่วมกระบวนการยุติธรรมหลัก (Bouffard, Cooper, & Bergseth, 2016) จากการรวบรวมผล       
การศึกษาวิจัยผลการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รูปแบบต่างๆ (Chavez, 
Cinco, & Drennan, 2015) โดยมีผลการศึกษาวิจัยที่ส าคัญดังนี้  

บุฟฟาร์ด คูเปอร์ และเบอร์กเซท (Bouffard, Cooper, & Bergseth, 2016) ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์รูปแบบต่างๆ เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยเผชิญหน้า
โดยตรง การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยไม่มีการเผชิญหน้า การใช้คณะกรรมการชุมชน และคณะท างานที่ไม่มี
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมานฉันท์ ที่น ามาใช้ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในสหรัฐอเมริกา
จ านวน 551 คดีในการลดอัตราการกระท าผิดซ้ า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ผู้ที่กระท าผิด
ที่เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในรูปแบบของการเจรจาไกล่เกลี่ยเผชิญหน้าโดยตรง การ
เจรจาไกล่เกลี่ยโดยไม่มีการเผชิญหน้า และคณะท างานที่ไม่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมานฉันท์ มี
ระยะเวลาในการกระท าผิดซ้ าเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ต้องหาเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชน นั่นคือ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการกระท าผิดซ้ าได้
มากกว่าการด าเนินการในศาลเยาวชนตามปกติ    
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แมกซ์เวลและมอริส  (Maxwell & Morris, 2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์กับอัตราการถูกพิพากษาลงโทษซ้ า ผลการวิจัยพบว่า การประชุมกลุ่มครอบครัว
เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดอัตราการถูกพิพากษาลงโทษซ้ าและผู้ต้องหาที่เข้าร่วมกลุ่ม   
คณะชุมชนมีประวัติการถูกพิพากษาลงโทษน้อยกว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ 
นอกจากนี้ความผิดที่มีการถูกลงโทษซ้ าก็จะมีความรุนแรงน้อยกว่าด้วย 
  ฮิปเปิล กรูเนวอลด์ และแมคการ์เรล (Hipple, Gruenewald, & McGarrell, 2014) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัว (Family 
group conference) กับการกระท าผิดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องหาเด็กที่เข้าร่วมการประชุม      
กลุ่มครอบครัวมีอัตราการกระท าผิดซ้ าน้อยกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเด็กที่ถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชน และ
ความเสียใจในการกระท าผิดมีผลท าให้อัตราการกระท าผิดซ้ าลดลง  

แนนซี่ โรดริเกวส (Rodriguez, 2007) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของกระบวนการยุติธรรม   
เชิงสมานฉันท์ต่อการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนในรัฐอริโซนา ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีอัตราการกระท าผิดซ้ าต่ ากว่ากลุ่มเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในศาล
เยาวชนตามปกติในช่วงหลังจากผ่านการเข้าโปรแกรมทางเลือกสองปี และเยาวชนที่ เข้าร่วม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีการกระท าผิดซ้ าในคดีที่มีความรุนแรงน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการลดการกระท าผิดซ้ าของเยาวชน    
ที่เป็นผู้กระท าผิดเป็นนิสัย (Chronic offenders)  

มิลเลอร์และไอโอวานนี (Miller & Iovanni, 2013) ได้ศึกษาความส าเร็จของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่น ามาใช้หลังจากมีการพิพากษาตัดสินคดีในคดีความผิดเกี่ยวกับการกระท า
ความรุนแรงทางเพศ ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่น ามาใช้หลักการตัดสินคดี
เป็นเหมือนยาที่คอยรักษาความบอบช้ าของเหยื่อที่ ถูกท าร้าย โดยมี เวลาเป็นปัจจัยที่ส าคัญ              
ในกระบวนการเยียวยา  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแย้งทางสังคมที่ประสบความส าเร็จ 
ตัวอย่างเช่น Keeyeon Hwang และคณะ (Hwang et al., 2016) ได้น าเสนอตัวแบบของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต้)  ในการจัดการความขัดแย้งโครงการพัฒนาคลอง ชองเกซอน 
(Cheonggyecheon)  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างประนีประนอมเป็นตัวแบบ
ความส าเร็จที่น่าสนใจ คลองชองเกซอนในกรุงโซลในอดีตเป็นชุมชนแออัดที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม
และก่อปัญหาทางมลพิษและสุขอนามัยจากการปล่อยของเสียในชุมชน ปัจจุบันคือตัวอย่างในการสร้าง
กลไกจัดการความขัดแย้งได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1948-1966 คลองชองเกซอนได้
ประสบปัญหาเปน็แหลง่เสื่อมโทรม น้ าเน่าเสียเนื่องจากอากาศไม่ระบาย เต็มไปด้วยขยะ โดยในแต่ละปี
ใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท ในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ยั่งยืน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2003 ได้มีการ
บูรณะคลองชองเกซอนครั้งใหญ่อันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดรอบบริเวณ
คลองที่ต้องย้ายออกไป แนวคิดส าคัญในการจัดการความขัดแย้งกรณีย้ายประชาชนในชุมชนแออัดกรณี
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คลองชองเกซอนนั้นไม่เน้นการใช้อ านาจบังคับและไม่จัดให้รัฐเป็นผู้เจรจากับประชาชนโดยตรงเพื่อ
ลดความตึงเครียดระหว่างรัฐกับประชาชน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อท าหน้าที่หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาและเปดิให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกอย่างเปิดกว้าง     
มีการเจรจาเพื่อประนีประนอมความขัดแย้งและร่วมกันหาทางออกระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ควบคู่กับศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
อย่างรอบด้าน เช่น ปัญหารถติด การแก้ไขปัญหามลภาวะ ไม่มีการบังคับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยอ านาจ
แต่อาศัยการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันหลายพันครั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีการสร้างชุมชนแห่ง
ใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าไว้รองรบัการย้ายชุมชนซึ่งเป็นที่พอใจของทุกฝา่ย การด าเนินการเช่นน้ีนบั
ได้ว่าเป็นตัวอย่างของโครงการที่ประสบความส าเร็จทั้งผลลัพธ์บั้นปลายและวิธีการไปสู่ผลลัพธ์ 
กระบวนการใช้คณะกรรมการร่วมซึ่งเป็นคนกลางเพื่อหาทางออกนั้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่
คู่ขัดแย้งและลดความตึงเครียดระหว่างฝ่ายคัดค้านต่อฝ่ายรัฐ โดยผลสรุปที่ได้จากการเจรจาก็เป็นที่
ยอมรับมากที่สุดและช่วยลดเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจนสามารถด าเนินโครงการต่อไปได้อย่าง
ราบรื่นและที่ส าคัญคือไม่ท าให้รฐัต้องกลายเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง อีกประการหนึ่งคือการหาทางออกโดย
การเสนอทางเลือกที่เป็นที่พอใจแก่ฝ่ายผู้คัดค้านโดยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไว้รองรับท าให้เกิด
ทางออกในการแก้ปัญหาโดยไม่ผลักดันให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาต้องตกเป็นเหยื่อแต่
ฝ่ายเดียว 

ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ (2560) ได้น าเสนอตัวอย่าง
งานยุติธรรมชุมชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับ
รากหญ้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าความยุติ ธรรมเพราะมี
ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและประชาชนโดยทั่วไปไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ยังมีการน าหลักนิติธรรมมาใช้อย่างไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ดังนั้น
ประชาชนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงให้ความส าคัญกับกระบวนแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมประเพณีมากกว่าการแก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการยุติธรรม 
การจัดการยุติธรรมชุมชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก าหนดระดับการไกล่เกลี่ยตั้งแต่
ระดับเครือญาติ หมู่บ้าน ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน นายบ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่พบว่ามีเพียงไม่กี่กรณีเท่านั้นทีร่ะดับคณะกรรมการของหมู่บ้านไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ได้ หากปัญหาและความขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้แล้วปัญหาดังกล่าวถึงจะถูกส่งต่อไปในข้ันตอนระบบ
ศาลในระดับต่างๆ ทั้ง 4 ระดับ คือ ศาลบ้าน (Village Court) ศาลเมือง (ศาลอ าเภอ/District Court) 
ศาลแขวง (ศาลจังหวัด/Provincial Court) และศาลสูง (Supreme Court) โดยจะมีการก าหนดไว้
ชัดเจนในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าคณะกรรมการและภาคประชาชนมีอ านาจในการไกล่เกลี่ย
คดีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และหากมีการไกล่เกลี่ยได้ส าเร็จก็เปิดช่องให้ไม่จ าเป็นต้องน าคดีมาฟ้องต่อ
ศาลก็ได ้
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นอกจากนี้ โสรัตน์ กลับวิลาและคณะ (2561) ได้น าเสนอกระบวนการยุติธรรมชุมชนใน

ฟิลิปปินส์ ที่มีกฎหมายก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มีการจัดการความขัดแย้งใน

ระดับชุมชนก่อนน าเข้าสู่การฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย ส าหรับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนี้มี

การน ามาใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการด าเนินคดีอาญาซึ่งเรียกว่า Katarungang Pambarangay 

หรือ Barangay Justice System1 เป็นระบบยุติธรรมพื้นฐานในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็น

ระบบแบบดั้งเดิมของท้องถ่ินในการแกป้ัญหาข้อพิพาท ระบบนี้มีอยู่เพื่อช่วยลดภาระใหก้ับศาลและเป็น

ทางเลือกส าหรับชุมชนในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการไกล่

เกลี่ยในระดับหมู่บ้าน เมื่อได้รับการร้องเรียน (วาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ผู้น าจะแจ้งวันของการ

ประชุมในวันรุ่งข้ึนเพื่อแจ้งให้สมาชิกเตรียมการประชุมล่วงหน้าก่อนการไกล่เกลี่ย เรียก ถ้าหลังจาก

ผ่านไป 15 วันนับจากการประชุมครั้งแรกของการไกล่เกลี่ยไม่ประสบความส าเร็จ จะต้องมีข้ันตอนที่

เป็นทางการมากขึ้นเรียกว่า Pangkat Tagapagkasundo (ข้ันตอนในการพิจารณาคดีต่อเนื่อง) ส าหรับ

การประนีประนอม หากการตกลงไม่เป็นผล โจทย์จะสามารถยื่นฟ้องคดีได้ในระบบการพิจารณาคดี

ปกติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ส าหรับคดีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยสามารถท าได้เกือบ

ทุกประเภท โดยมีข้อยกเว้น คือ  

 (ก) ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นข้าราชการ 
 (ข) ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะหรือพนักงานและเป็นข้อพิพาท

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (ค) ความผิดต้องระวางโทษจ าคุกเกินหนึ่งปีหรือปรับเกินห้าพันเปโซ (P5,000) 
 (ง) ความผิดที่ไม่มีบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (จ) กรณีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือเมืองอื่น 
 (ฉ) ข้อพิพาทเกี่ยวกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่างๆ หรือเมืองอื่น ๆ  
 (ช) ข้อพิพาทประเภทอื่น ๆ 

ส าหรับงานวิจัยในไทยได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์และการ

จัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่ส าคัญ คือ อาภาศิริ สุวรรณนานนท์ และคณะ (2558) ได้มีการศึกษา

ถึงบริบทความขัดแย้งในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาและได้สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส าคัญ

ในสังคมไทยในปัจจุบันอันได้แก่ ความขัดแย้งการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความ

ขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในมิติทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งในมิติทาง

                                                             
1 ด าเนินการตามกฎหมาย Republic Act 7160 (1991 Local Government Code) ซ่ึงให้รัฐบาลท้องถิ่นในการ
สร้างสันติและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม 
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สังคมและวัฒนธรรม ความขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศในกลุ่มลุ่มน้ าโขง และความขัดแย้งใน

มิติอื่นๆ โดยได้น าเสนอรูปแบบการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดตั้ง

หน่วยงานสมานฉันท์ระดับชาติ การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน 

การสร้างรูปแบบการเสริมสรา้งความสมานฉันท์โดยใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสยีจากทกุฝา่ยที่เกีย่วข้องได้มีส่วน

ร่วม และการสร้างสันติวัฒนธรรม และได้เสนอตัวอย่างการด าเนินงานของชุมชนตัวอย่าง “โครงการ

บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี” ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการ

ชุมชนเมือง (กชช.) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของ นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดย

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัดโดยขับเคลื่อนจากชุมชนให้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนได้มีส่วน

ร่วมในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและประเมินความพร้อมในการแก้ปัญหาของตนเอง แล้วน าไปก าหนด

แผนงานและเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลัก 9 ดี อันได้แก่ หนึ่งเป็น

คนดี สองมีปัญญา สามรายได้สมดุล สี่สุขภาพแข็งแรง ห้าสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ หกสังคมอบอุ่น เจ็ดหลุด

พ้นอาชญากรรม แปดกองทุนพึ่งพาตนเอง และเก้าสร้างความเข้มแข็ง จุดเด่นของ“โครงการบุรีรัมย์

สันติสุข 9 ดี” ที่ส าคัญคือการให้มีการจดัต้ังคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการชุมชนเมือง 

(กชช.) เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอและส่วนราชการต่างๆ ในการน าข้อราชการไปปฏิบัติในหมู่บ้าน และ

น าข้อเสนอและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านทวนให้กับหน่วยราชการ มีการออกธรรมนูญ

หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นเครื่องมือเช่ือมระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการใช้กฎหมายผสานกับจารีต

ประเพณีในเรือ่งบาปบญุคุณโทษ ใช้ชุมชนในการสอดส่องดูแลตักเตือนผูก้ระท าผดิในชุมชน โดยแนวคิดหลกั

ของ “โครงการบุรีรัมย์สันติสุข 9 ด”ี คือการการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้านซึ่งการพัฒนาอย่างรอบด้าน

นั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาอาชญากรรมได้เอง  

สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และคณะ (2561) ได้ศึกษาปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในรอบปีงบประมาณ 
2560 โดยมีประชาชนย่ืนเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่อนายกรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
มากถึง 165,439 ครั้ง รวม 97,709 เรื่อง ปัญหาที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับการส่งเสียง
ดังก่อความเดือดร้อนร าคาญ แจ้งเบาะแสยาเสพติดและการพนัน  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ
เรื่องสวัสดิการ แจ้งข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขอความช่วยเหลือให้น าหนี้นอกระบบเข้าสู่ธนาคาร 
อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาได้เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนผ่าน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยได้สะท้อนถึงปัญหาการด าเนินการในแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
หลายประการ เช่น ขาดระบบการเช่ือมโยงส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 
บางเรื่องเกี่ยวข้องกบัหน่วยงานของรฐัหลายหน่วยงานซึง่มีนโยบายการด าเนินงานที่ขัดกัน บ่อยครั้งเป็น
ปัญหาขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐซึ่งฝ่ายประชาชนเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย (เช่นในกรณีบุกรุกที่ดินของรัฐ
ในการเรียกร้องสิทธิท ากิน) หรือเป็นเรื่องที่การด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนท าให้
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มีผู้เดือดร้อนจ านวนมาก รวมถึงบางครั้งเป็นการร้องเรยีนเพื่อก่อกวนกลั่นแกล้งและมีการร้องทุกข์ไปยัง
หลายหน่วยงานพร้อมๆ กัน 

อรรถการ สัตยพาณิชย์ และคณะ (2559) ได้ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้าง   
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย  โดยพบว่ารูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้าง           
ความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยประกอบด้วย การน าเสนอสื่อด้วย Facebook  Animation 
และ Short Film และกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์จะมีวิธีการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 10 ข้อ ดังนี้  

- การสร้างความสัมพันธ์เพือ่ละลายพฤติกรรม 
- การสร้างความรับผิดชอบ 
- การสร้างการยุติปญัหา 
- การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 
- การสร้างความยืดหยุ่นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
- การสร้างการแกป้ัญหาด้วยความโปร่งใส 
- ทุกฝ่ายร่วมแก้ปญัหา 
- สร้างการแก้ไขปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
- การรูจ้ักกบัปญัหา 
- การสร้างและสนับสนุนเครอืข่ายเพื่อช่วยในการแก้ไขปญัหา 
และหลักการในการปลูกฝังเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ประกอบด้วย การสร้าง

จิตส านึก สร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติและสร้างประสบการณ์จะท าให้เยาวชนได้เกิดความเข้าใจ

เกี่ยวกับความสมานฉันท์ และสามรถน าไปปรับใช้ในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงได้ 

นอกจากนี้ อรรถการ สัตยพาณิชย์ และคณะ (2559) ยังได้น าเสนอผลการศึกษาวิจัยของ   

เฉลิมพงษ์ เดชค าภู ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญ ประเพณี       

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง เพื่อการจัดการปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ในการจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญประเพณี โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งของเยาวชนในงานบุญประเพณี 

ในพื้นที่มี วิธีการจัดการ 5 วิธี คือ การเอาชนะ การยอมรับ การหลีกเลี่ยง การร่วมมือ และการ

ประนีประนอม โดยวิธีที่ด าเนินการมากที่สุดในพื้นที่ได้แก่ การเอาชนะ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดการความขัดแย้ง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ด าเนินการตามกฎหมายกับผู ้ที่

ก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้ง ควรมีการบูรณาการร่วมกันของทุก

ภาคส่วนในพื้นที่ในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และด าเนินการตามแนวทางที่บูรณาการร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการจดัระบบเพื่อควบคุมเพื่อมใิห้เกิดความขัดแย้งในชุมชน ควรจัดให้มีแผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรม ที่เยาวชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน ควรสร้างจิตส านึกให้ผู้น าหมู่บ้าน 
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หรือชุมชน ผู้ปกครอง และเยาวชน ให้เคารพกฎ กติกา ที่ตั้งไว้ในหมู่บ้านหรือชุมชน และควรสร้าง

จิตส านึกให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ผู้น าหมู่บ้านปละผู้ปกครอง ให้ความส าคัญ

และเอาใจใส่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน 

อดิศักดิ์ ทองบุญ (2556) ได้ท าการศึกษาวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยด้วยการ
สมานฉันท์แนวพุทธ  โดยเสนอการประยุกต์พุทธวิธีสมานฉันท์ดังกล่าว ควรประกอบด้วย หลักการ
ส าคัญดังต่อไปนี้  
 1) ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลที่วางตัวเป็นกลาง ท าหน้าที่สานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
สมานฉันท์ข้ึนในกลุ่มต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกัน ผู้ท าหน้าที่สานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสมานฉันท์ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้  
  1.1) ต้องมีจิตสาธารณะ (public mind) คือมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม หรือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังความสงบสุขของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องของตนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  
  1.2)  ต้องมีจิตอาสา (voluntary mind) คือสมัครใจและเต็มใจอาสาเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาของสังคม ประเทศชาติ แม้รู้ตระหนักว่าเป็นเรื่องยากล าบาก เสี่ยงต่อความทุกข์ ความเสื่อม
เสียอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดข้ึน แต่ยอมทนล าบาก ทนตรากตร า ทนเจ็บใจ โดยอนุโลม  
  1.3) ต้องมีจิตใจใฝ่ธรรมมุ่งดีมุ่งเจริญต่อผู้อื่น (spiritual mind) คือยึดมั่นในหลัก
สารณียธรรม (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความรัก)  
  1.4) ต้องมีจิตเป็นนักเหตุผล (rational mind) คือมีสติปัญญา รู้หลักเหตุผลตาม
แนวอริยสัจ 4 เข้าใจเรื่องราวที่เป็นข้อขัดแย้งกันได้ชัด สามารถช้ีแจงให้คู่กรณีมองเห็นผลดี ผลร้าย   
ของการขัดแย้งนั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผลเช่ือถือได้  
 2) หน้าที่ของผู้สานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดสมานฉันท์ ผู้ท าหน้าที่สานสัมพันธ์ควรท าหน้าที่
ตามขั้นตอน ดังนี้  
  2.1) ศึกษาปัญหาความขัดแย้งให้เข้าใจชัดว่าเป็นเรื่องอะไร มีความเป็นมาอย่างไร 
มีอะไรเป็นสาเหตุแท้ มีอะไรเป็นสาเหตุเทียม แต่ละฝ่ายเห็นอย่างไร ต่างกันตรงไหน ข้อแตกต่างกันนั้น
เป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นเพียงความคิดเห็น แล้วสรุปผลที่ได้จากการศึกษาเก็บไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป   
  2.2) ศึกษาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลของแต่ละฝ่าย ที่พอจะขอพบปะเพื่อเจรจา
ท าความเข้าใจกันได้โดยง่าย และพอจะเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือฝ่ายได้  
  2.3) ขอพบปะเจรจาข้อขัดแย้งกับตัวแทนของแต่ละฝ่าย ต่างกรรมต่างวาระกัน 
เพื่อขอฟังความเห็นที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งแต่ละฝ่ายยึดถือ โดยเสนอฐานความคิดในการเจรจาว่าไม่มี
ฝ่ายใดเห็นผิด 100 เปอร์เซ็นต์ หรือเห็นถูก 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายสามารถมานั่งสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นของกันและกันได้ จะท าให้ขจัดความเห็นที่ผิดของแต่ละฝ่ายออกไป  
น าความเห็นที่ถูกต้องของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันเพื่อให้ได้ความถูกต้องเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท าให้ความ
ขัดแย้งยุติลงและเกิดสมานฉันท์ระหว่างกันได้  
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2.4) น าความเห็นของแต่ละฝ่ายมาศึกษาเปรียบเทียบหาแนวทางสู่การสมานฉันท์ 

แล้วนัดพบตัวแทนแต่ละฝ่ายช้ีแจงให้ทราบว่า ข้อขัดแย้งที่แท้จริงอยู่ตรงไหน  ถ้าประนีประนอมกัน

ไม่ได้จะเกิดผลร้ายแก่ชาติบ้านเมืองอย่างไร และถ้าตัวแทนแต่ละฝ่ายเห็นด้วยก็ให้น าไปท าความเข้าใจ

กับฝ่ายของตน เพื่อสานสัมพันธ์ให้เกิดสมานฉันท์ต่อไป อย่างไรก็ดี สมานฉันท์จะเกิดข้ึนเมื่อต่างฝ่าย

ยอมรับความจริงว่า เป็นความจริง และ ยอมรับความเท็จว่า เป็นความเท็จ ไม่ถือทิฐิมานะ ไม่อ้าง

เหตุผลเข้าข้างตัวเอง และไม่ถือประโยชน์ส่วนตนส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและการด าเนินการของศูนย์ที่ท าหน้าที่ 

ในการสร้างความสมานฉันท์ที่น่าสนใจในหลายประเทศ แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่มีการศึกษาในด้าน     

การบริหารจัดการศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์  ตัวอย่างของบทบาทและ        

การด าเนินการของศูนย์ที่ท าหน้าทีใ่นการสร้างความสมานฉันท์ เช่น สาธารณรัฐเช็คไดม้ีการน าหลักการ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในรูปแบบของการเจรจาไกล่เกลี่ยในข้ันตอนก่อนการไต่สวน

และในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ Probation Mediation Service Centre   

เพื่อช่วยหาทางออกให้กับความขัดแย้งที่เกิดจากอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อสังคม 

การเจราจรไกล่เกลี่ยจะเกิดข้ึนเมื่อได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย โดยมีผู้ประสานงานเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายในการหาทางออกร่วมกัน โดยไม่มีการประเมินความขัดแย้งหรือตัดสินใจ

ในรูปแบบของทางออก นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการเริ่มต้นของ

กระบวนการไกล่เกลีย่ โดยการจัดท ารายงานเกี่ยวกับประวัติ สถานการณ์ แรงจูงใจของฝ่ายที่กระท าผิด

ในการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย (pre-sentence report) ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ย 

รวมทั้งอัยการและผู้พิพากษาด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการก าหนดรูปแบบในการด าเนินการกับผู้กระท า

ผิดต่อไป ในการเจราจรกับฝ่ายผู้กระท าผิดเจ้าหน้าที่ศูนย์จะพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข

ผลกระทบที่เกิดจากการกระท าผิดเพื่อให้ผู้กระท าผิดเข้าใจและพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่จะต้องเจอ 

รวมทั้งการหาทางแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระท าผิดที่ต้นเหตุ (UNODC, 2005)  

 โสรัตน์ กลับวิลา และคณะ (2562) ได้ศึกษากลไกการสร้างความสมานฉันท์ในสี่ประเทศ

สมาชิกอาเซียน โดยพบว่ามีการจัดตั้งศูนย์ที่ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่น่าสนใจในประเทศ

ฟิลิปปินส์ ดังนี้ 

1) องค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ (The Cooperative Development Authority) องค์การ
กลางพัฒนาสหกรณ์ ได้ก่อตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.สาธารณรัฐ 6939 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท างานและ
การเติบโตของสหกรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเท่าเทียม ความยุติธรรมทางสังคม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยลักษณะขององค์กร กฎหมายจึงได้อนุญาตให้มีอ านาจเสมือนตุลาการในการที่จะ
ตัดสินข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับสหกรณ์และภารกิจที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ สหพันธ์ สหภาพ ที่ เกิดจากจากประเด็นต่ างๆ อาทิเช่น การบริหารจัดการที่ผิดพลาด         
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การประท้วง  การเลือกตั้ง การละเมิดกฎหมายสหกรณ์ พฤติกรรมที่ผิดของสมาชิก และการฉ้อกล   
การตกอยู่ในภายใต้อ านาจขององค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ ข้อขัดแย้งต่ างๆ จะถูกส่งน ามาให้องค์การ
กลางพัฒนาสหกรณ์พิจารณาผ่านการแจ้งเป็นหนังสือโดยตรง การส่งต่ออ้างอิงมาจากหน่วยงานรัฐอื่นๆ 
โดยสภาองค์การกลางพัฒนาสหกรณ์ โดย สหพันธ์ หรือสหภาพ หรือโดยศาล  

2) คณะอนุญาโตตุลาการด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งฟิลิปปินส์  (The Philippines 
Construction Industry Arbitration Commission: CIAC) คณะอนุญาโตตุลาการอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างแห่งฟิลิปปินส์ CIAC ก่อตั้งข้ึนโดยอาศัยอ านาจค าสั่งพิเศษของประธานาธิบดีที่ 1008 วันที่ 4 
ก.พ. ค.ศ.1985 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางคดีต่ างๆ ที่เกิดจากสัญญาในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง เป้าหมายของ CIAC คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมา มีความเป็นธรรม และ
เที่ยงตรง โดยการแก้ไขปัญหาในข้อขัดแย้งการก่อสรา้งอย่างรวดเรว็และเป็นธรรม โดยไม่ผ่านกระบาวน
การศาล เพื่อส่งเสริมและรักษาความสามัคคีกลมกลืน และมิตรภาพสัมพันธ์ คณะอนุญาโตตุลาการ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งฟิลิปปินส์ CIAC มีหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่ เกิดจากสัญญา         
การก่อสร้างอาทิเช่น การจ่ายเงินล่าช้า หรือการส่งงานลา่ช้า การเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการผิด
สัญญา การจ่ายเงินตามช่วงสัญญา ค่าประกินผลงาน ปัญหาเกี่ยวกับฝีมือการก่อสร้างและการไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา  

3) คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดินท ากิน (The Department of Agrarian 
Reform Adjudication Board) คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดินท ากิน DARAB 
เป็นส านักงานซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกรมปฏิรูปที่ดิน (DAR) ซึ่งก่อได้ตั้งขึ้นอาศัยอ านาจของรัฐธรรมนูญปี 
ค.ศ.1987 และค าสั่งพิเศษประธานาธิบดีที่ 129-A คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดิน
ท ากินมีหน้าที่จัดเวทีในการพิจารณายุติข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินท ากิน ซึ่งมีผู้อ านวยการ
ภูมิภาคท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา คณะกรรมการพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรมปฏิรูปที่ดินท ากิน 
DARAB มีอ านาจในการพิจารณาข้อขัดแย้งที่เกดิข้ึนจากทีด่ินท ากินหรอืที่ดินอืน่ๆที่เกี่ยวเนื่องกับเจา้ของ
ที่ดินและผู้อยู่อาศัยหรือระหว่างสหกรณ์กับผู้อาศัย  

4) ศูนย์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแห่งฟิลิปปินส์ (The Philippine Dispute Resolution 
Center, Inc.) ศูนย์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแห่งฟิลิปปินส์ PDRCI เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลก าไร 
ก่อตั้ง ข้ึนในปี ค.ศ. 1996 มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อนุญาโตตุลาการ            
การสมานฉันท์ การไกล่เกลี่ย และช่องทางการแก้ไขความขัดแย้งอื่นๆ ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมหลัก 
ในการแก้ไขความขัดแย้งทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ การให้บริการ
ของ PDRCI เปิดให้กับสาธารณะทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ท าธุรกิจ การให้บริการของ PDRCI มีอาทิเช่น 
การด าเนินการเป็นอนุญาโตตุลาการ  เชิงพาณิชย์ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการประกัน
คุณภาพในเรื่องอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ การอ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูล ศูนย์แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งแห่งฟิลิปปินส์ PDRCI ใช้ช่องทางการด าเนินการเป็นอนุญาโตตุลาการเป็นหลักในการแก้ไขความ
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ขัดแย้งที่เกิดมาจาก สัญญา โดยเฉพาะในกลุ่มพาญิชย์และการค้า เรื่องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา หลักทรัพย์ การประกันเกี่ยวกับแพ่ง และครอบครัว และการเรียกร้องต่ างๆ เป็นต้น  

5) คณะกรรมการสมานฉันท์และการประนีประนอมแห่งชาติ (The National Conciliation 
and Mediation Board) คณะกรรมการสมานฉันท์และการประนีประนอมแห่งชาติ NCMB ก่อตั้งข้ึน
ในปี ค.ศ. 1987 ด้วยอ านาจค าสั่งพิเศษของประธานาธิบดีที่ 126 และเป็นหน่วยงานภายใต้การบังคับ
บัญชาของกรมแรงงานและการจ้าง DOLE หน้าที่ของ NCMB คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านแรงงานบางกรณี อาทิเช่น แรงงานที่เป็นสมาชิกสหภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการการแจ้ง
หมายการการนัดหยุดงาน หรือ การไม่ให้พนักงานเข้ามาท างาน การไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่อง
ข้อตกลงสภาพการจ้าง การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และการตีความนโยบายบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับลูกจ้าง  
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บทท่ี  3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
1. รูปแบบการวิจัย 

      โครงการวิจัยน้ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดย
การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์จ านวน 10 แห่ง 

  

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ โดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 10 แห่งๆ ละ 1 คน โดยจ าแนกตามพื้นที่ได้ดังนี้ 
 

ภาค หน่วยงาน 
1. กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. ภาคกลาง  สถาบันอาชญาวิทยาและการบรหิารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัย

รังสิต 
3. ภาคเหนือตอนบน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ภาคใต้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
6. ภาคเหนือตอนล่าง วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

8. ภาคตะวันออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
9. ภาคตะวันตก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. ภาคใต ้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ยะลา 
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นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่ม (Focus group) ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 10 แห่งๆ ละ 1 คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้อง รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 คน 

3. เครื่องมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนใหม่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยเป็นค าถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structured) ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ท่านคิดว่าศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์มี
การด าเนินการในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง และมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 

1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ความขัดแย้งประสานงาน
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

1.2 ด้านการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง 
1.3 ด้านการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความแย้ง 
1.4 ด้านงบประมาณ 
1.5 ด้านหน่วยงานที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
1.6 ด้านอื่น ๆ 

2) ท่านคิดว่าแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการในแต่ละด้านเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ควร
เป็นอย่างไร 

2.1 ด้านการประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
2.2 ด้านการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง 
2.3 ด้านการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความแย้ง 
2.4 ด้านงบประมาณ 
2.5 ด้านหน่วยงานที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
2.6 ด้านอื่น ๆ 

ส าหรับการประชุมกลุ่ม (Focus group) ได้มีการก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) สภาพปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์เป็นอย่างไร 

 2) แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงาน
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ควรเป็นอย่างไร 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การลงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยก าหนด
ข้ันตอนในการวิจัยดังนี้  

1) รวบรวมข้อมูลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศพร้อมทั้งการศึกษาและ
วิเคราะห์หน่วยงานที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย 

2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือ เอกสารทางราชการ
สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3) การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  จ านวน 10 แห่ง 
รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ จากบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ โดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การก ากับดูแลศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 10 
แห่งๆ ละ 1 คน รวม 10 คน 

4) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 10 แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
รวม 10 คน 

5) การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามหลกัจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ มีการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจัย แจ้งสิทธิให้แก้ผู้ให้ข้อมูลทราบและขอรับความยินยอมก่อนการให้ข้อมูล รวมทั้ง
การรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นความลับ 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้น าข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย มาจ าแนก
จัดหมวดหมู่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
ความขัดแย้งถือเป็นประเด็นที่มีความส าคัญยิ่งในปัจจุบันและเป็นปรากการณ์ทางสังคมที่

เกิดข้ึนในสังคมทุกระดับ ซึ่งผลของความขัดแย้งมีทั้งทางบวกและทางลบ แม้โดยส่วนใหญ่แล้วความ
ขัดแย้งมักส่งผลในทางลบ และหากจัดการอย่างไม่ถูกวิธีอาจน าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได้ 
นอกจากนั้นความขัดแย้งอาจมิได้ส่งผลเฉพาะกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง
ตลอดจนบุคคลอื่นในชุมชนหรือสังคมเดียวกันได้ ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนหรือ
สังคมโดยรวม อย่างไรก็ดี หากมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือจัดการความขัดแย้งที่ดี ย่อมสามารถท าให้
ประเด็นความขัดแย้งภายหลังการแก้ไขส่งผลในทางบวกได้เช่นกัน  

จากปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 11 (2) ได้ให้อ านาจ
หน้าที่ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ศึกษา 
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ในการส่งเสริมให้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับต่าง ๆ 
ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการเสริมสรา้งความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
การสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ โดยได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ข้ึนในพื้นที่ จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ
ตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ จังหวัดชายแดนใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุ ติธรรม
ชุมชน และส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ อีกทั้งประสานความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงการจัดตั้งเครือข่าย
การจัดการความขัดแย้งในระดับพื้นที่ข้ึน ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยให้เข้าใจสภาพปัญหาและอุปสรรคของ
เครือข่ายที่จัดตั้งข้ึน เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายทั้ง 10 แห่ง
ต่อไป โดยผลการวิจัย จะน าเสนอผลใน 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  น าเสนอผลการศึกษารายกรณีเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 

ส่วนที่ 2  น าเสนอสภาพปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ และแนวทางในการพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 ผลการศึกษารายกรณีเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ได้มีการจัดตั้งเพื่อร่วม
เป็นเครือข่ายของศูนย์ประสานงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ จังหวัดชายแดนใต้ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร โดยแต่เดิมมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานจ านวน 5 แห่ง  ต่อมา ได้มีการจัดตั้งใหม่
เพิ่มข้ึนอีกจ านวน 5 แห่ง รวมมีศูนย์ประสานงานทั่วประเทศทั้งหมด 10 แห่ง ดังนี ้
 

ศูนย์ประสานงานเดิม มีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

ภาค หน่วยงาน 
1. กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. ภาคกลาง  สถาบันอาชญาวิทยาและการบรหิารงานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
3. ภาคเหนือตอนบน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ภาคใต้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ส่วนศูนย์ประสานงานที่จัดต้ังข้ึนใหม่อีกจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

ภาค หน่วยงาน 
1. ภาคเหนือตอนล่าง วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3. ภาคตะวันออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. ภาคตะวันตก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. จังหวัดชายแดนภาคใต ้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ยะลา 
 

 ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่หลัก ๆ ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ คือการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ที่อาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลด้าน
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ 
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ประสานงานความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานฯ ยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทางการวิจัยเพื่อการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านความขัดแย้งและการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในพื้นที่ 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานย่อมต้องประสบกับข้อจ ากัด หรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เนื่องมาจาก
ความซับซ้อนของปัญหา และการด าเนินงานในระยะแรกเริ่มทีต่้องมีการปรับตัวและปรับกระบวนการ
ให้เข้าที่  ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นการค้นหาปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของศูนย์
ประสานงานฯ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอในการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานในการจัดการความขัดแย้ง การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมไปถึงการจัดการ
เครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การด าเนินงานประสานเช่ือมโยงกัน และเกิดการจัดการปัญหาความขัดแย้งได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคือสามารถดูแลช่วยเหลือปัญหาของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม ลดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และความสมานฉันท์ให้
เกิดข้ึนในแต่ละพื้นที่ได้ 
 
1. กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  โดยวิทยาลัย       
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ให้ด าเนินการวางระบบศูนย์
ประสานงาน และประสานงานโครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานในพื้นที่ต่าง ๆ จึงมีอีกบทบาทที่ส าคัญ
คือการเป็นผู้ประสานงานกลางเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และการเช่ือมโยงงานกับศูนย์
ประสานงานในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย ศูนย์ประสานงานแห่งนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในหลากหลายด้าน จึงเป็นกลไกส าคัญใน
การจัดการกับสภาพความขัดแย้งที่อาจมีความหลากหลายหรือซับซ้อน เนื่องจากเกิดข้ึนในเขต
กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันหลายล้านคน ซึ่งจาก
การด าเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา สามารถสรุปสภาพการด าเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคใน
ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี ้
  1.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 

 ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานฯ 
แห่งนี้ คือระบบการท างานที่ยังค่อนข้างล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของ
ส่วนราชการอื่น ๆ รวมถึงยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนที่จะเข้ามาขอรับการบริการเพื่อช่วยจัดการ
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ปัญหาความขัดแย้ง อีกทั้ง ยังคงมีข้อจ ากัดในด้านก าลังคน ด้านเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง 
โดยเฉพาะสภาพความเป็นเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครที่ เต็มไปด้วยความหลากหลายและความ
ซับซ้อนของปัญหาความขัดแย้ง เนื่องมาจาก มีผู้คนจ านวนมากที่ย้ายถ่ินเข้ามาศึกษาหรือเข้ามา
ท างาน ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาพักอาศัยช่ัวคราว รวมไปถึงนักท่องเที่ยงจ านวนมากและ
หลากหลายเช้ือชาติ  สภาพการท างาน การใช้ชีวิตในเมืองหลวง ความหลากหลายทางความคิด ล้วน
เป็นที่มาของสถานการณ์ความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ความขัดแย้งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงการติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความขัดแย้ง ที่อาจด าเนินการได้ในลักษณะเชิงรับ หรือการด าเนินการตามข้อร้องเรียนที่
ส่งเข้ามา ส่วนการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะพัฒนาใหม้ีการด าเนินการเชิงรุกนั้น อาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เข้าที่มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากเพิ่งก่อตั้งศูนย์ฯ ได้ไม่นาน อีก
ทั้งยังต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มากข้ึนเพื่อการสนับสนุนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 1.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 เนื่องจาก ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์แห่งนี้ 
เป็นศูนย์ประสานงานกลางที่ต้องเกีย่วพันกับปญัหาในหลาย ๆ  ส่วนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่
ปัญหาเช่ือมโยงถึงกัน  ซึ่งในบางกรณีศูนย์ประสานงานสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ แต่
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในบางกรณีที่เกิดจากนโยบายส่วนกลางที่เกี่ยวพันไปถึงพื้นที่รอบนอก ศูนย์
ประสานงานไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาไดอ้ย่างเต็มที่ อาทิเช่น กรณีปัญหาของภาคใต้ในจังหวัดสงขลา 
ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งของการต่อต้านรัฐบาลในการก่อสร้างท่าเรอืในจังหวัดสงขลา กล่าวคือ รัฐบาล
มีนโยบายในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ระหว่างท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล กับท่าเรือจะนะ 
รวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟเช่ือมโยงระหว่างสองท่าเรือดังกล่าว ซึ่ง ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้การ
สนับสนุนในการก่อสร้างโดยเกรงว่าจะเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ส่วนปัญหาความขัดแย้งการไล่รื้อที่ดิน เพื่อด าเนินการก่อสร้างรถไฟนั้น ทางศูนย์
ประสานงานไม่สามารถปฏิเสธการสร้างทางรถไฟได้เช่นกัน เพราะเป็นนโยบายของทางรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญด้านการคมนาคมขนส่ง สิ่งที่ที่ด าเนินการได้ คือประสานจัดหาที่อยู่
อาศัยแห่งใหม่ให้ชาวบ้านได้เข้าอยู่อาศัยทดแทนแทน อีกหนึ่งปัญหาที่เป็นข่าวปรากฏให้เห็นในอ าเภอ
มาบตาพุด ในจังหวัดระยอง คือ ปัญหาความขัดแย้งจากการที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมของรฐับาล เนื่องจากพวกเขามองว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานจากที่
เป็นอยู่เดิมเป็นการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาความขัดแย้งที่ต้องอาศัยการ
ไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน  เนื่องจากการมอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
หรือข้าราชการเข้าไปเจรจากบัชาวบ้านนั้น ชาวบ้านอาจต่อต้านและไม่ยินยอมกับข้อเสนอใด ๆ ที่ทาง
ราชการเสนอ ประเด็นดังกล่าวจึงก่อให้ปัญหาความขัดแย้งที่ยังไม่คลี่คลาย  
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ตัวอย่างของปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น แม้จะเกิดข้ึนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 
แต่ต้นตอของความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งเป็นความขัดแย้งในระดับชาติที่
สูงเกินกว่าที่ศูนย์ประสานงานจะสามารถเข้าไปแก้ไขหรือปฏิเสธการด าเนินการของรัฐบาลได้ ศูนย์
ประสานงานจึงมีบทบาทเพียงเข้าไปช่วยในการไกล่เกลี่ยกับประชาชนในพื้นที่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
แม้ศูนย์ประสานงานฯ จะไม่สามารถลงไปช่วยเหลือในทุกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ แต่
สามารถที่จะหยิบยกบางประเด็นปัญหามาช่วยเหลือได้ในบางกรณี เช่น การส่งนักกฎหมายของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก เข้าไปให้ความช่วยเหลือในบางกรณีที่เป็น
เรื่องส าคัญ อาทิเช่น เรื่องประมง เรื่องฝายกั้นน้ า หรือแม้แต่เรื่องโรงงานในจังหวัดอ่างทอง ซึ่ง
ชาวบ้านยกปัญหาข้ึนมาร้องเรียนว่า ไม่สามารถเรียกให้กรมควบคุมมลพิษมาตรวจอย่างต่อเนื่องได้  
เนื่องจากมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทางศูนย์ประสานงานจึงได้รับเรื่องไว้และเข้าด าเนินการในการ
ประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือในจังหวัด
สงขลา ปัญหาโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะซึ่งชาวบ้านได้มีการเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษเข้าไป
ตรวจสอบแล้ว โดยทางโรงงานมีการด าเนินการพักกิจการไว้ช่ัวคราวและมีการปรับปรุงแก้ไขและ
ด าเนินการเปิดใหม่ ซึ่งต่อมาเกิดปัญหาถุงกรองระเบิดท าให้เขม่าควันกระจายไปในทุกพื้นที่ จึงท าให้
ชาวบ้านต้องร้องเรียนข้ึนมาอีกครั้ง และเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษมาด าเนินการตรวจสอบใหม่ 
แต่ทางกรมควบคุมมลพิษไม่มาด าเนินการตามที่ชาวบ้านร้องเรียน เมื่อชาวบ้านมาร้องขอให้ศูนย์
ประสานงานเข้าให้ความช่วยเหลือ ทางศูนย์ประสานงานจึงท าหน้าที่ประสานงานไกล่เกลี่ยและได้
น าเสนอเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าวของชาวบ้านต่อกรมควบคุมมลพิษว่าควรที่จะมีผู้ตรวจสอบกลาง 
หรือแก้กฎหมายให้ชาวบ้านสามารถจ้างผู้ตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบโรงงาน จึงน าไปสู่ข้อเสนอใน  
เชิงนโยบายที่ทางศูนย์ประสานงานสามารถช่วยเหลือได้  
 จะเห็นว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นปัญหาระดับพื้นที่นั้น หากขีดความสามารถของศูนย์
ประสานงานสามารถด าเนินการได้ ทางศูนย์ประสานงานจะเข้าด าเนินการโดยทันที ดังนั้น ข้อจ ากัด 
หรือปัญหาอุปสรรคส าคัญในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ข้ึนอยู่กับคู่กรณีความขัดแย้ง โดยหาก
เป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและคู่กรณีในระดับพื้นที่ที่ศูนย์ประสานงานสามารถประสานงาน
ได้โดยตรง การจัดการความขัดแย้งโดยใช้การไกล่เกลี่ยอาจด าเนินการได้ไม่ยากนัก แต่หากเป็นปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาล ศูนย์ประสานงานไม่สามารถจะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ง่ายนัก เนื่องจากเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากเครือข่ายในระดับที่สูงข้ึน สิ่งที่สามารถด าเนินการได้คือการช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาหรือชะลอ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงข้ึน  

 1.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับการประสานเครือข่ายความร่วมมือ พบว่า ศูนย์ประสานงานโดย

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดเด่นในเรื่องการสามารถประสานงานกบัผูบ้รหิาร
ระหว่างหน่วยงานด้วยกันได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือจัดการปัญหาข้อ
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ร้องเรียนของประชาชน โดยสามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรง ซึ่งท าให้มีกระบวนการในการ
แก้ไขปัญหาเป็นล าดับข้ันตอน อาทิเช่น กรณีเรื่องอุทยานหรือเรื่องป่าไม้ ซึ่งศูนย์ประสานงานสามารถ
ช่วยในการติดต่อกับอธิบดีกรมอุทยาน อธิบดีกรมป่าไม้ได้โดยตรง จะเห็นว่า ศูนย์ประสานงานฯ ของ
กรุงเทพมหานครมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวกลางประสานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับประชาชน 
เพื่อช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงได้  

 1.1.4 ด้านการบริหารจัดการ  
 ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการที่พบคือ การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินงานจากกระทรวงยุติธรรม แต่อาจได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ เพื่อน าไปใช้ในด้านการศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในบาง
กิจกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นงบประมาณประจ า ท าให้การด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ท าได้ไม่เต็มที่หรืออาจไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานใน
ส่วนน้ี นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากไม่มีโครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่
ชัดเจนในเรื่องนี้ ท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ  

 1.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากศูนย์ประสานงานฯ ของกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอใน
การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความ
สมานฉันท์มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังนี้ 
  1) เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่ง ท างานเช่ือมโยงถึงกัน ควรให้
ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ประสานงานกลางให้กับศูนย์ประสานงานในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่วประเทศไทย เพื่อให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีความสะดวกและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น 
  2) การจัดการปัญหาความขัดแย้งในบางกรณีควรเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องดูแล
และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เช่น หน่วยงานยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้การ
ประสานงานด้านงานยุติธรรมเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ยุติธรรมชุมชนอาจช่วยในการจัดหา
นักกฎหมายให้ประชาชนในท้องที่ของตน 
  3) ควรน าเอาองค์ความรู้และกระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในบางพื้นที่กับ
ประชาชน ที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เพราะปัญหาบางกรณีต้องใช้
งบประมาณและเครื่องมือที่มีราคาที่สูง 
  4) ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหก้ับศูนย์ประสานงานเสรมิสร้างความสามัคคีปรองดอง
และความสมานฉันท์ เพื่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  5) ควรมีการแบ่งล าดับ ข้ันการท างานในทุก ๆ ระดับ โดยให้มีคนกลางในการ
ประสานงานในแต่ละระดับ เพื่อการท างานที่สอดประสานกันในระดับเดียวกันและเช่ือมโยงถึงกันใน
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ทุกระดับ ทั้งในระดับต าบล จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น ในระดับต าบล คือ ยุติธรรม
ชุมชน หรือในระดับจังหวัดคือ ยุติธรรมจังหวัด ส่วนศูนย์ประสานงานสามารถด าเนินการประสานงาน
กันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้  ส าหรับในระดับประเทศน้ัน อาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้ึนเพื่อที่จะดูแลปัญหาในแต่ละกรณี โดยมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ซึ่งหากการเจรจาไม่สามารถเป็นที่ตกลงกันได้ อาจให้มีการจัดประชามติเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่    
 

2. ภาคกลาง โดยสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ โดยสถาบันอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศูนย์ประสานงานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่
ภาคกลาง ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีขนาดใหญ่และมี
ช่ือเสียงยาวนานจึงมีศักยภาพที่เพียงพอในการด าเนินงานในระดับหนึ่ง ซึ่งจากการจัดต้ังศูนย์ที่ผ่านมา 
พบสภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
  2.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จึงมีข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณ 
จ ากัดเรื่องบุคลากร และบทบาทของศูนย์ที่ยังไม่ชัดเจน จึงยังไม่ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ในเขตพื้นที่ภาคกลาง แต่
ในบทบาทของมหาวิทยาลัยรังสิต ยังท าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับการดูแลความเรียบร้อย
ของชุมชนทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย และบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดตั้งต ารวจ
มหาวิทยาลัยข้ึน มีรูปแบบการบริหารจัดการคล้ายองค์กรของภาครัฐ เป็นการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยจะด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ และส่วนราชการอื่นใกล้เคียงในการตรวจสอบ
ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินความขัดแย้งของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยมีการรับ
แจ้งข้อมูลและประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา โดยทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการจัดศูนย์รับแจ้งเหตุ
ไว้เพื่อตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินความขัดแย้งไว้อยู่แล้ว และมีการออกตรวจตราในเขต
พื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยทั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังเหตุ และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้หากเป็นกรณีคดีอาญา ทางต ารวจมหาวิทยาลัยรังสิตจะเข้าไปด าเนินงานในฐานะผู้
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน แตห่ากเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทั่ว ๆ ไปในมหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการ
ได้เองตามบทบาทหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายได ้จะเห็นว่า มหาวิทยาลัยรังสิต มีการด าเนินการ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งอยู่บ้างแล้ว เพียงแต่ต ารวจมหาวิทยาลัย
รังสิต ยังไม่ได้ควบรวมเข้ามาท าหน้าที่ในศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
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ความสมานฉันท์ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตรับผิดชอบอยู่ ซึ่งหาก ศูนย์ฯ มีการ
บริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบ และมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตก็
สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

 2.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้วว่า ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
และความสมานฉันท์ที่ด าเนินการโดยสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัย
รังสิต ยังไม่ได้มีการด าเนินงานในฐานะศูนย์ประสานงานอย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการด าเนินการด้าน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้า
พนักงานในการจัดการความขัดแย้งที่เป็นคดีอาญา จึงถือได้ว่ามีมาตรการด าเนินการด้านการจัดการ
ความขัดแย้งในระดับหนึ่ง ซึ่งอยู่ในช่วงของการสร้างระบบการบริหารจัดการในฐานะของศูนย์
ประสานงานแบบเต็มรูปแบบต่อไป หากมีงบประมาณและจ านวนบุคลากรที่ เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
 2.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 แม้จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความ
สมานฉันท์ สถาบันอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม ของมหาวิทยาลัยรังสิตไว้แล้ว แต่การ
ด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นทางการหรือเป็นรูปธรรม 
จึงอาจมีปัญหาในการประสานงาน และความความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อยู่บ้าง เนื่องจากยัง
ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งจากประชาชนและหน่วยงานภายนอก แต่หากศูนย์ฯ มีการด าเนินการอย่าง
เป็นทางการตามภารกิจของศูนย์ฯ และเป็นที่รู้จักของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนแล้ว คาดได้
ว่าการประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนที่น าเรื่องราวต่าง ๆ มาขอให้ศูนย์
ประสานงานด าเนินการนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้และจะเป็นเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป 
 2.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 ข้อจ ากัดที่ส าคัญของศูนย์ประสานงานแห่งนี้ คือการขาดงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ และข้อจ ากัดด้านตัวบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการด าเนินงานตาม
ภารกิจ การด าเนินการในการประสานงาน ดูแลประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ เท่าที่กระท าอยู่ อาทิเช่น 
การด าเนินงานในฐานะต ารวจมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการ
ใช้งบประมาณตามปกติที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่
เช่ือมโยงกับการด าเนินงานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและการจัดการความขัดแย้ง 
เพื่อให้สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได ้

 2.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

มีความเห็นว่าหากมีการบริหารจัดการในการก ากับดูแล การจัดการงบประมาณ และมีผู้น าที่
ชัดเจนในการขับเคลื่อนประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์อย่าง
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ต่อเนื่อง และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานของ
แต่ละศูนย์ฯ แล้ว เช่ือว่าศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์
ในความรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัย จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ได ้
 

3. ภาคเหนือตอนบน โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภารกิจหลัก 4 ด้านคือ ด้านการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของคณะถูกออกแบบ ทั้งใน
แง่ของการพัฒนาหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 
โดยมีแนวคิดที่จะท าให้เกิดความแตกต่างจากคณะนิติศาสตร์ในส่วนกลาง โดยเกิดเป็นแนวทาง
นิติศาสตร์เพื่อสังคมโดยจะมีการเช่ือมโยงกับสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชนทางภาคเหนือ เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อคนทางภาคเหนือ บทบาทของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเช่ือมโยงกับ
บทบาทของมหาวิทยาลัยของภูมิภาค ในนิยามของค าว่าภูมิภาคที่กล่าวถึง ไม่ได้เฉพาะภาคเหนือ
เท่านั้น แต่หมายความรวมถึงกรณีอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนนอกเขตกรุงเทพมหานคร ทางคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปช่วยดูแล ทั้งในส่วน
ของงานทางด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปัญหา
สถานการณ์หลักของพื้นที่ หนึ่งในน้ันก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ทั้งนี้ แม้มหาวิทยาลัยจะ
มีนักวิชาการที่มีความพร้อมในการด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ประสานงาน แต่ยังคงพบปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 3.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง
อยู่บ้าง จึงมีการบูรณาการงานวิจัยกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จึงน าไปสู่การรวบรวมข้อมูล   
และสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาที่พบคือ แม้
ข้อมูลจากงานวิจัยจะมีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะน าไปใช้ให้
สอดคล้องกับปัญหาความขัดแย้งใหม่  ๆ ที่เกิดข้ึน นอกจากนั้น ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การ
ออกแบบในการรวบรวมข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดรูปแบบ
การด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อให้ง่ายในการค้นหา ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาต่อไป ซึ่งเมื่อ
การรวบรวมข้อมูลยังไม่มีความทันสมัยเพียงพอ จึงน าไปสู่ปัญหาในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง 
และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมไปถึงข้อจ ากัดจากการขาดงบประมาณและบุคลากรที่
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เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูล และการเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง  

 3.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  ที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ที่ศูนย์ประสานงานด าเนินการจะเป็นเรื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ จึงมักพบปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้ที่ดิน ความขัดแย้งในการใช้พื้นที่ป่า รวมไปถึงความขัดแย้งในเรื่องการใช้น้ า  ซึ่งทาง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครอง
สิทธ์ิและเสรีภาพ ในการด าเนินการเรื่องยุติธรรมฉุกเฉิน การจัดท าเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 
และการท าวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาการด าเนินการที่
อาจยังไม่บรรลุผลโดยสมบูรณ์ เช่น การจัดท าเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน เพื่อท าหน้าที่ลด
ความขัดแย้ง เช่น การให้ข้อมูลด้านกฎหมายแก่ชาวบ้าน แต่เมื่อมีการอบรมอาสาสมัครแล้วเสร็จ ยัง
ไม่มีการสานต่อในการด าเนินงานเพื่อความต่อเนื่องต่อไป รวมไปถึงการวิจัยในประเด็นของความ
ขัดแย้งเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่พบว่า ข้อมูลความรู้จากการวิจัย
บางส่วนก็ไม่สอดคล้องกับประเด็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนใหม่ จึงต้องมีวิธีการในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงการ
พัฒนางานวิจัยในลักษณะของการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย 
 3.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 เพื่อให้ เกิดความสมานฉันท์  และป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ที่จะเกิดข้ึน ศูนย์
ประสานงานฯ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้มีการประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในแต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นเพื่อช่วยในการ
ประสานงานหรือเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากคู่ขัดแย้ง ซึ่งหากเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน จะเชิญเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายและระดับพื้นที่มาหารือกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน  ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประสานความร่วมมือเพื่อการจัดการความขัดแย้ง เกิดจากข้อ
ติดขัดบางประการ เช่น ประเด็นความร่วมมือจากผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน พบว่าในบางกรณีผู้น าชุมชนกลายเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เช่น ผู้น าชุมชนกับคน
ในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน  หรือมีความแตกแยกระหว่างคนภายในชุมชนกับผู้น าชุมชน มกีาร
ใช้อิทธิพลต่าง ๆ ของผู้น าชุมชนที่น าไปสู่ความแตกแยก และน าไปสู่ความยากล าบากในการสร้าง
ความสมานฉันท์ภายในชุมชน 
 3.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ของ
คณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการวิจัยอยู่แลว้ รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากภายนอก จึงไม่พบปัญหาด้านงบประมาณในการด าเนินการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัย 
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แต่งบประมาณที่มาส านักงานคณะกรรมการเสรมิสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมนัน้ 
ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการในลักษณะอื่น ๆ ตามภารกิจของ
ศูนย์ฯ ท าให้การด าเนินการตามภารกิจยังไม่สมบูรณ์และต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังขาดบุคลากรที่เพียงพอใน
การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ ซึ่งต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้าน
บุคลากร รวมถึงพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 

 3.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากศูนย์ประสานงานฯ ในเขตภาคเหนือตอนบน มีข้อเสนอ
ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความ
สมานฉันท์มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังนี้ 
  1) ควรมีหน่วยงานที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลปัญหาความขัดแย้ง เข่น กระทรวง
ยุติธรรมกรมการปกครอง รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยศูนย์
ประสานงาน อาจท าการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยต้องมี
การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  2) สร้างเครือข่ายทั้งในภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลปัญหา
ใหม่ๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายความสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยอาจมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และมีการ
ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 
  3) การประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
อาจใช้การติดต่อประสานงานที่ไม่ยึดรูปแบบตายตัว หรือการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น อาจด าเนินการร่วมกันในลักษณะการท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) หรือการสร้างความคุ้นเคยเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบใกล้ชิดและไม่เป็นทางการ 
โดยเฉพาะการสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการ
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส านักงานคณะกรรมการ                   
เสริมสร้างความสมานฉันท์แหง่ชาติ ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา และมีการจัดต้ังศูนย์ในปี
เดียวกัน ภารกิจหลัก คือการศึกษาวิจัยปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนเชิง
นโยบายในการสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ ลักษณะการท างานที่ผ่านมาของศูนย์
ประสานงานไม่มีบทบาทในการรับเรื่องร้องเรียน แต่งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานวิชาการที่เคย
ด าเนินการก่อนที่จะมีการจัดต้ังศูนย์ฯ อยู่แล้ว โดยการด าเนินการของศูนย์ฯ จะขับเคลื่อนตามภารกิจ
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ของคณะนิติศาสตร์ มีการบูรณาการพันธกิจการผลติบัณฑิต การวิจัย และการบริการสงัคมเพื่อท างาน
ร่วมกับภาคประชาชน เช่น การท าวิจัยร่วมกับชุมชน ท าให้สามารถสะท้อนปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน
ในภาคอีสานได้ ต่อมา เมื่อมีการก่อตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความ
สมานฉันท์  ท าให้ช่วยเติมเต็มภารกิจงานที่ได้ท าอยู่  ส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความ
ขัดแย้งที่เห็นเด่นชัด เช่น โครงการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกิดข้ึนในแต่ละจังหวัดของภาคอีสาน 
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน และความเหลื่อมล้ าที่ข้องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ทางคณะเห็นว่าการก่อตั้งศูนย์ประสานงานข้ึนมา เป็นโอกาสที่ดีที่จะท าให้สามารถส่งผ่านข้อมูล
งานวิจัย เพื่อไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม 
ยังคงพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในแต่ละด้านดังนี้ 

 4.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการด าเนินการโดยบูรณาการร่วมกับพันธกิจการวิจัย โดย
คณะได้ก าหนดแผนการวิจัยที่เน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาควิชาการ ภาคสังคม และภาครัฐ มี
การจัดเวทีรับฟังปญัหาเกี่ยวกับความขัดแย้งและเลือกมาท าโจทย์การวิจัยตามแผนการด าเนินการวิจัย
ของคณะ โดยจะพิจารณาเรื่องทีน่่าสนใจ และนักวิจัยของคณะจะท างานร่วมกบัชุมชน ซึ่งปัญหาความ
ขัดแย้งที่ค้นพบได้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยนี้ เอื้อในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง เนื่องจากข้อข้อมูลส าคัญทีไ่ด้จากการวิจัยจะน าไปสู่การประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง ทั้งนี้ 
คณะได้มีการตรวจสอบการด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัย ที่จะต้องมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่พบคือ ยังขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการที่จะน าไปสู่    
การติดตาม เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้บางโครงการไม่สามารถพัฒนาต่อเนื่องต่อไปได้  

 4.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  การด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานแห่งนี้ เน้นการใช้
กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางส าคัญในการ
จัดการความขัดแย้งในพื้นที่ เช่น การท าวิจัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ผลของการพัฒนา
เศรษฐกิจที่กระทบคุณภาพชีวิตของคน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปี
คณะจะให้ทุนแก่ชุมชนเพื่อร่วมท างานวิจัยกับคณะ โดยพิจารณาเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งนักวิชาการของ
คณะจะท างานร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ เป้าหมายของการท างานของศูนย์ประสานงานในลักษณะนี้ คณะ
มองว่า เป็นการผลักดันให้โจทย์วิจัยสะท้อนไปถึงผู้ที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการสะท้อน
ปัญหาเชิงพื้นที่ให้รัฐบาลรับรู้ เพื่อให้เกิดการขับเคลือ่นเชิงนโยบายต่อไป แต่การคาดวังว่าจะได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนหรือเป็นรูปกระท าหรือไม่นั้น มองว่าเป็นข้ันตอนการท างานของรัฐบาลต่อไป 
  ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานของโครงการวิจัย เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้ไม่สามารถพัฒนา หรือเกิดข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการผลักดันตามที่
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ก าหนดไว้ นอกจากนั้น ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของงานวิจัย ท าให้การเผยแพร่อาจไม่สามารถ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายได้ กล่าวคือ ยังไม่สามารถผลักดันให้
ผลการวิจัยน าไปสู่การเสนอปัญหาเชิงนโยบายที่จะใช้รัฐบาลช่วยขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ได้ ผลการท างานที่ผ่านมา จึงเป็นเพียงการน าเสนอชุดความคิด ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสู่สาธารณะ 
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นของการท างานของศูนย์ประสานงานภายใต้การด าเนินงานของคณะก็คือ 
การผลักดันให้โจทย์วิจัยสะท้อนไปถึงผู้ที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเท่าที่
พอจะด าเนินการได้ โดยอาจอาศัยหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเป็นเครือข่ายในการด าเนินการวิจัย ใน
การเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปยังบุคคลที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ ความคาดหวังของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ คือต้องการเห็นถึงการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารในเชิงผลลัพธ์ที่จะให้ เกิดกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน 
  ปัจจัยส าคัญในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในระดับพื้นที่ คือความไว้วางใจของชุมชน
ในการให้หน่วยงานเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ซึ่งความไว้วางใจของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่
มากนัก เนื่องจากชาวบ้านคิดว่า หน่วยงานของรัฐจะให้ความสนับสนุนนายทุนมากกว่า ซึ่งการที่มี
ศูนย์ประสานงานเข้ามาร่วมรับฟังปัญหาหรือเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐกับชาวบ้าน จะท าให้ท่าที
ของการให้ข้อมูลระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐดีข้ึน เช่น กรณีมีปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึน คน
กลางที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยแทนที่จะเป็นส่วนราชการจังหวัด แต่เป็นตัวแทนจากศูนย์ฯ ที่เข้ามาท า
หน้าที่ ท าให้สามารถสะท้อนปัญหาที่แท้จริงให้เกิดผลในทางปฏิบัติได ้
 4.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียุทธศาสตร์การท างานเครือข่ายในทางวิชาการ
กับชุมชนอยู่แล้ว ชุมชนจึงเป็นทั้งเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความขัดแย้ง การเสริมสร้างความสมานฉันท์ และยังเป็นฐานของการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของคณะ
อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาการวิจัย โดย
คณะได้ก าหนดแผนการวิจัยที่เน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาควิชาการ ภาคสังคม และภาครัฐ มี
การจัดเวทีรับฟังปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ การประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือจึงเป็นไปในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของการประสานงานระหว่างศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ด้วยกับ พบว่า ศูนย์ประสานงาน
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้มีการบูรณาการท างานร่วมกับศูนย์ประสานงาน
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ในภูมิภาคหรือจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากใน
ข้อตกลงการด าเนินการ ยังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม คณะนิติศาสตร์มี
แนวทางในการส่งผลงานวิจัยให้กับคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เพื่อที่จะน า
ผลการวิจัยไปสู่การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 



94 
 

 4.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองและความสมานฉันท์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เหมือน ๆ กับในเขตพื้นที่อื่น 
ๆ กล่าวคือ ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใด ๆ  ในการด าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ประสานงาน  แต่ใช้
งบประมาณที่ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มาจากการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
ของคณะ ที่อาจเช่ือมโยงไปสู่การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์ฯ ได้ ซึ่งหากต้องการให้
ศูนย์มีการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างจริงจัง จะต้องมีการด าเนินการจัดสรร
งบประมาณ จัดสรรเครื่องมอืที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติตามภารกจิ
ของศูนย์ฯ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว  

 4.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 
และความสมานฉันท์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
มีข้อเสนอในการพัฒนาการท างานของศูนย์ฯ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพนั้น ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หรือศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาน้ัน ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายด้วย มุ่งให้ไดภ้าพสะท้อนของปัญหาในพื้นที่เพื่อส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารประเทศไดก้ าหนดนโยบายในการช่วยเหลือ 

 2) ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานรายปีเพื่อบูรณาการการวิจัยกับการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เพราะจะท า
ให้งานวิจัยของคณะไปสู่โมเดลในการแก้ไขปัญหา ซึ่งภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่
หมดไป และศูนย์ฯ สามารถกลับมาด าเนินการได้อย่างเต็มที่ การวางแผนที่ดี จะท าให้การท างาน
ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 3) ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ รวมไปถึงการเขียนแผนการ
ด าเนินการ ที่ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละปี ทั้งตัวช้ีวัดการด าเนินงานและตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนงานที่ส่งเสริมให้มีการบริหารลัพธ์ที่ชุมชน
จะได้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

 4) ควรสร้างความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างศูนย์ประสานงาน 
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น การท างานวิจัย
ร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  
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5. ภาคใต้ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

เป็นศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
บทบาทหน้าที่ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์นั้น คนทั่วไปอาจมองว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  แต่ความเป็นจริง หากพิจารณาสภาพโดยรวมของพื้นที่ในเขตภาคใต้ ภารกิจ
หลักๆ ของศูนย์ฯ จะเกี่ยวข้องกับปัญหาใน 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการท างานที่ผ่านมา พบสภาพการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ในแต่ละด้านดังนี้ 

 5.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
  จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
ความสมานฉันท์ ภายใต้การด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินงาน
ตามพันธกิจในส่วนของการบริการทางวิชาการ โดยมีคลินิกกฎหมาย เข้าไปช่วยเหลือทางกฎหมายใน
ลักษณะให้ค าปรึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การรวบรวมข้อมูลปัญหาสว่นหนึ่งจึงมาจากช่องทางการ
ให้การปรึกษาน้ี ส่วนปัญหาใหญ่ในพื้นที่จะมผีู้น ากลุ่มเข้ามาปรกึษาน้ัน เกิดจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
หรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวโดยไม่ผ่านทางระบบของคณะหรือช่องทางของมหาวิทยาลัย เนื่องจากผู้
ขอความช่วยเหลืออาจมองว่ามีกระบวนการข้ันตอนตามระเบียบราชการที่อาจท าให้ล่าช้า นอกจากนี้
ศูนย์ประสานงาน ยังใช้กลไกการท างานของคณะ โดยอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์มีทั้งหมด 24 ท่าน ที่
จะสามารถด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูล เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่สถานการณ์ความขัดแย้งได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคณะได้
ก าหนดระยะทางในการด าเนินการอยู่ในรศัมี 100 กิโลเมตรโดยรอบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งสามารถไปได้ถึง พัทลุง สตูล ปัตตานี โดยจะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาที่อาศัยหรือมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ  จะเห็นว่า การรวบรวมข้อมูลและการ
ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง ท าในลักษณะช่องทางที่ยังไม่หลากหลาย และยังเป็นการ
รวบรวมข้อมูลปัญหาความขัดแย้งที่ยังไม่รอบด้าน อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมตามภารกิจของศูนย์ประสานงาน เนื่องมาจากเพิ่งเริ่มก่อนตั้ง และยังไม่มีการจัดระบบการ
ท างานที่ชัดเจนในการด าเนินงานด้านการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ประกอบกับข้อจ ากัดทั้งทางด้านงบประมาณ และบุคลากรที่จะด าเนินการในส่วนน้ี 
  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา ได้ มี
การปรับรูปแบบคลีนิกกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการอย่างเดียว โดยยกสถานะ
เป็นส านักงานบริการทางวิชาการ เพื่อจะได้มีโครงสร้างมีแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  และ
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บุคคลากรประจ า โดยคงภารกิจเดิมไว้และก าหนดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพิ่ม
ภารกิจให้มากขึ้น ให้มีการลงพื้นที่ในชุมชนให้มากขึ้นเพื่อจะได้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของความขัดแย้ง 
และเก็บรวบรวมปญัหาเพื่อน ามาวิเคราะหถึ์งปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงและตรง
ประเด็น ทั้งนี้เมื่ออาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้ว จะส่งข้อมูลให้
ส านักวิจัย เพื่อท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง เมื่อได้สาเหตุแห่งความขัดแย้งจะ
ด าเนินการส่งต่อให้ส านักวิชาการหาแนวทางในแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่อไป    

 5.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความ
สมานฉันท์แห่งนี้ ด าเนินงานโดยอาศัยคลินิกกฎหมายเป็นตัวขับเคลื่อนในลักษณะการให้บริการ
วิชาการ ที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว บทบาทส าคัญคือการให้ความเห็นทางกฎหมายกับ
ประชาชนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ และการลงพื้นที่ให้การปรึกษาด้านกฎหมายแก่คนในชุมชนตาม
ความต้องการ  ส่วนปัญหาใหญ่ในพื้นที่จะมีผู้น ากลุ่มเข้ามาปรึกษาโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็น
ส่วนใหญ่  ซึ่งการบริการทางวิชาการในรูปแบบคลินิกกฎหมายแต่เดิมนั้น เป็นเพียงงานบริการทาง
วิชาการอย่างเดียวโดยไม่มีโครงสร้าง ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และไม่มีบุคลากรประจ า 
ดังนั้นเมื่อมีการยกสถานะเป็นส านักงานบริการทางวิชาการ จึงมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนข้ึน 
โดยเฉพาะการการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของความขัดแย้ง มีการส่งต่อส านักวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาความขัดแย้ง และท างานร่วมกับส านักวิชาการเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา  ซึ่งเมื่อด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักบริการวิชาการ ส านักวิจัย และส านักวิชาการ   
ประสบผลส าเร็จ ทั้ง 3 ส านักจะด าเนินร่วมกันถอดบทเรียนทางการด าเนินแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น 
เพื่อจะได้น ามาสร้างแนวทางด้านวิชาการเพื่อจะได้ให้นักศึกษาได้ใช้ในการศึกษาหรือเป็นแนวทางใน
การเรียนรู้  หรือเพื่อน าไปใช้ท างานอันเกี่ยวเนื่องกับความเหลื่อมล้ าทางสังคม และเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในชุมชนหรือสังคมต่อไป จะเห็นว่าแนวทางในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ดูเหมือนจะมีความเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน แต่ผลความส าเร็จจาก
การวางทิศทางการด าเนินงานดังกล่าว ยังไม่เห็นชัดเป็นรูปธรรม รวมไปถึงยังไม่เป็นการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งที่ด าเนินการโดยศูนย์ประสานงานอย่างแท้จริง ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยสนับสนุนในหลาย ๆ 
ด้าน จึงจะช่วยให้การด าเนินงานสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 5.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 ด้านหน่วยงานที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานในภาคใต้
นั้น พบว่า ในบางกรณี การด าเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการด าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ มีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากทางส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้ง แต่ในบางครั้ง พบว่า ภารกิจของหน่วยงานราชการนั้นก็ไม่สามารถ
สนับสนุนเวลาหรือบุคลากรได้ทันตามระยะเวลาที่เกิดปัญหาในขณะนั้น อีกทั้ง ยังพบปัญหาของการ
ทับซ้อนการด าเนินงานและระเบียบของแต่ละหน่วยงาน เช่น ปัญหาการออกโฉนดที่ดินท ากิน ซึ่งมี
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ปัญหาว่าที่ดินนั้นติดเขตแนวตามที่กรมป่าไม้ห้ามออกโฉนดท าให้กรมที่ดินไม่สามารถด าเนินการรังวัด
ได้ เพราะปัญหาทั้งทางกฎหมายที่ทับซ้อนกันและเวลาที่จะว่างในด าเนินการที่ไม่ตรงกัน เป็นต้น 
 5.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  เนื่องจากการบริการทางวิชาการในรูปแบบคลีนิกกฎหมาย เป็นเพียงงานบริการทาง
วิชาการอย่างเดียวโดยไม่มีโครงสร้างไม่มีแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และไม่บุคลากรประจ า
ปัจจุบันทางคณะนิติศาสตร์ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้อย่าง คณะแพทยศาสตร์ หรือ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่สามารถเปิดด าเนินรักษาและเรียกเก็บค่ารักษาเข้าคณะเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ดังนั้นหากมีสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์
ประสานงาน ก็จะเกิดความรวดเร็วในการท างานเพิ่มข้ึน เช่น การลงพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลปัญหา 
และจัดการความขัดแย้ง มีทั้งค่าเดินทางและค่าใช้อื่น ๆ  ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากคณะคณะนิติศาสตร์
ได้ ส่วนด้านบุคลากรนั้น ศูนย์ฯ ยังขาดเจ้าหน้าที่หลักในการประสานงานกับศูนย์ประสานงานในพื้นที่
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการประสานงานเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลและขับเคลื่อนการท างานร่วมกัน ซึ่งหากมี
เจ้าหน้าที่ประจ า จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมากข้ึน 

 5.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 
และความสมานฉันท์ของภาคใต้ โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีข้อเสนอในการ
พัฒนาการท างานของศูนย์ฯ ดังนี้ 

 1) ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจดัการ ทั้งในส่วนการด าเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และงบประมาณในการจัดจ้างหรือดูแลบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ประจ า ให้
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 2) ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ในแต่ละ
พื้นที่ทั่วประเทศ ควรมีการแลกเปลี่ยนหรือเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน ร่วมถึงร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ ในส่วนที่สามารถให้ความร่วมมือกันได้ 
 
6.  ภาคเหนือตอนล่าง โดยวิทยาลยัพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

6.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

ศูนย์ประสานงานการเสริมสรา้งความสามคัคีปรองดองและสมานฉันท์ของเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้ด าเนินการจัดตั้งที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดย
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง มีจุดเด่นส าคัญคือ มีหลักสูตรสันติศึกษาได้ท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงยุติธรรม โดยมีการอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ไกล่เกลี่ยไว้เป็นที่เรียบร้อย ประกอบกับได้จัดเตรียมสถานที่และห้องในการไกล่เกลี่ยที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์ สามารถรองรับการไกล่เกลี่ยในภูมิภาคแถบนี้ได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาการด าเนินงานใน



98 
 

รูปแบบของศูนย์ประสานงานยังไม่ได้มีการด าเนินงานอย่างเป็นทางการ โดยเตรียมพร้อมในการเปิด
ศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ส าหรับ
การไกล่เกลี่ยแห่งแรกในพื้นที่นี้ 

 6.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
  เนื่องจากในช่วงที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ศูนย์ประสานงานโดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยังไม่ได้เปิดการด าเนินงานอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่มีการ
ด าเนินการตามภารกิจของศูนย์ แต่ข้อมูลความขัดแย้งที่พบก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปญัหา
ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาความขัดแย้งของครูอาจารย์ หรือระหว่างครูอาจารย์กับ
ลูกศิษย์ในกรณีที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมอย่างไม่
เป็นทางการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไปในเบื้องต้น ส่วนการด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในฐานะ
ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ต้องรอภายหลังจากการเปิด
ศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการไปแล้ว รวมถึงการสร้างระบบการก ากับติดตามและเฝ้าระวังปัญหาความ
ขัดแย้งควบคู่ไปด้วย  

 6.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  เนื่องจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ของ
พื้นที่นี้ยังไม่มีการจัดต้ังอย่างเป็นทางการ จึงไม่ได้มีการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งตามภารกิจของศูนย์ แต่ที่ผ่านมามีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมอย่างไม่เป็นทางการ ในกรณี
พบปัญหาภายในวิทยาลัย อย่างเช่น ปัญหาข้อพิพาทของครูอาจารย์ด้วยกัน หรือข้อพิพาทระหว่างครู
อาจารย์กับศิษย์นานาชาติ ซึ่งสามารถประนีประนอมให้ปัญหาผ่ านไปได้ อย่างไรก็ตาม จากการ
ท างานในฐานะวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ปัญหาความขัดแย้งที่พบมากข้ึน เกี่ยวเนื่องจากใน
ปัจจุบัน ชาวบ้านมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น จึงท าให้มีเรื่องถกเถียงหรือ
ขัดแย้งกันได้ง่ายข้ึน ซึ่งบางครั้งอาจลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งได้ ซึ่งศูนย์ฯ ที่ก าลังจะเปิด
ด าเนินการคงต้องเตรียมการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ มีการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีสถานที่ในการเจรจา
ไกล่เกลี่ยที่พร้อมรับกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน และต้องน าเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่
เกลี่ย 
 6.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
  ปัญหาในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ยังไม่พบปัญหา เนื่องจาก
ยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นทางการ แต่ในเบื้องต้นมีการประสานความร่วมมือกับยุติธรรมจังหวัด
ไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการวางแผนร่วมกันที่จะจัดท าทั้งแผนการปฏิบัติการรายปี แผน
งบประมาณ และแผนบริหารจัดการบุคลากร แต่ข้อจ ากัดในการประสานความร่วมมือที่เห็นได้ชัด 
เกี่ยวเนื่องจากนโยบายในการด าเนินงานร่วมกันของศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่งยังไม่ชัดเจน รวมไป
ถึงไม่มีนโยบายในการด าเนินการและตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ท าให้ยังไม่มีแนวทางใน
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การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะแนวทางในการท างานร่วมกับ
ชุมชน นอกจากนั้น จากการที่โครงสร้างการท างานของศูนย์ฯ ยังไม่ช้ีชัดว่าควรมีบุคลากรมากน้อย
เท่าไร และท าหน้าที่อย่างไรบ้าง  ท าให้การด าเนินการเป็นไปในรูปแบบจิตอาสา โดยอาศัยคนในพื้นที่
มาร่วมด าเนินการ โดยศูนย์ฯ มีการแต่งตั้งให้ผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาด ารงต าแหน่งในศูนย์ เช่น 
ผู้อ านวยการศูนย์ เลขานุการศูนย์ กรรมการศูนย์ ที่ปรึกษาศูนย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาภายในพื้นที่
ก็สามารถส่งเรื่องมายังศูนย์ฯ ได ้
 6.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ก่อนเปิด
ด าเนินการอย่างเป็นทางการ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ห้องไกล่เกลี่ย และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพร้อมใช้
เป็นที่เรียบร้อย พร้อมด าเนินการได้ทันทีหลังเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในส่วนของงบประมาณใน
การด าเนินงานของศูนย์ฯ  นอกจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ แล้ว ได้มีการพูดคุยกับยุติธรรมจังหวัด
ที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยจะวางแผนร่วมกันในการจัดท าแผนด าเนินงาน แผนงบประมาณ 
และแผนบริหารงานบุคคล แม้ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณใด ๆ จากส่วนกลางตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ฯ แต่ก็สามารถเตรียมพร้อมเพื่อจัดต้ังศูนย์ฯ ได้เป็นที่เรียบร้อย 
  สิ่งที่ยังคงเป็นข้อจ ากัดของศูนย์ฯ แห่งนี้ คือการวางระบบบริหารจัดการ Back office 
เพื่อดูแลด้านการประสานงาน ด้านการบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ และการด าเนินงานด้านเอกสาร 
เนื่องจาก ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ประจ าการในส่วน Back officer 
ซึ่งต้องมีการอบรมให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องการ
ประสานงาน และการด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง ส่วนการเตรียมผู้
ไกล่เกลี่ยน้ัน ทางศูนย์ฯ มีความพร้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีนิสิตและบุคลากรที่ได้รับการอบรม
และข้ึนทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว 

 6.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์มีความชัดเจนและเป็นระบบยิ่งข้ึน ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานมีข้อเสนอในการพัฒนา 
ดังนี ้ 
  1) ควรมีการจัดประชุม ให้ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความ
สมานฉันท์ทั้ง 10 ศูนย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ รับทราบแนวนโยบายในการด าเนินงาน รวมทั้ง
พิจารณาถึงความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
ควรน าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบาย 
โดยการออกแบบกระบวนการท างานของแต่ละศูนย์ประสานงาน ควรให้ศูนย์ฯ ออกแบบเองเพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
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  2) ควรร่วมมือกันในการออกแบบโครงสร้างการท างานของศูนย์ประสานงาน รวมถึง
โครงสร้างบุคลากรที่ท าหน้าที่ภายในศูนย์ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบการจัดจ้างบุคลากรเข้ามา
ท างานก็ได ้กล่าวคือ อาจด าเนินการในรูปแบบจิตอาสา โดยให้คนในพื้นที่เข้ามาร่วมด าเนินการ ถ้า
หากจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่บุคลากรจริง ๆ ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ   
  3) กระทรวงยุติธรรมควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ที่ชัดเจน โดยอาจถ่ายทอดโครงการของกระทรวงสู่ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด เพื่อก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี และมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานในพื้นที่
น าโครงการไปด าเนินการต่อ โดยมีส านักงานยุติธรรมจังหวัดคอยก ากับติดตามโครงการ และรายงาน
ผล การด าเนินการไปยังกระทรวงยุติธรรม  
  4) ควรมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ โดยอาจสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบศูนย์ประสานงาน อาจด าเนินงานในลักษณะกรรมการบริหาร 
หรือ มีต าแหน่งในศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging) เมื่อพบปัญหา
ความขัดแย้งให้ส่งปัญหามายังศูนย์ฯ เพื่อร่วมกันด าเนินการต่อไป  
  5) ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ Back office โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ และมี
ทักษะในการด าเนินการ   
 
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ

7.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด าเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การ
ด าเนินงานที่ผ่านมา มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการไกล่เกลี่ย และการส่งเสริมความ
สมานฉันท์มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม โรงเรียนพัฒนา
ผู้น าและสร้างสันติธรรมรักสคูล ของ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท าให้มี
การด าเนินการที่เป็นรูปเป็นร่างข้ึน ในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ยังไม่มีการด าเนินการตาม
ภารกิจของศูนย์อย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่างการรองบประมาณจากทางสถาบันพระปกเกลา้ เพื่อ
จัดท าห้องไกล่เกลี่ย แต่เนื่องด้วยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้ไม่ได้ด าเนินการต่อ 
ทั้งนี้ คาดว่าเดือนสิงหาคม 2563 จะมีความชัดเจนข้ึน แต่ระหว่างนี้ ศูนย์ฯ ไม่ได้หยุดนิ่งในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยยังมีการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย
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ตามบทบาทหน้าที่ที่จะท าได้ สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์ฯ ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 

 7.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
  ภายหลังการก่อตั้งศูนย์ประสานงานการเสรมิสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์
ข้ึนมา ไดม้ีการท างานร่วมกับภาคประชาชนไปบ้างแล้ว ซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่พบคือ ประชาชนยัง
ขาดความไว้วางใจภาครัฐ ศูนย์ฯ นี้จึงสามารถเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนได้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่ใช่ภาครัฐโดยตรง แต่เนื่องด้วยนโยบายและระบบการท างานของศูนย์ฯ ยังขาดความ
ชัดเจน การด าเนินงานของศูนย์จึงยังขาดทิศทางที่ชัดเจน  โดยเฉพาะการแสดงบทบาทต่อประชาชน
และสังคม ประกอบกับ ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ ยัง
ไม่ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม จากการได้คลุกคลีกับพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา พบข้อมูล
สถานการณ์ความขัดแย้งในบางประเด็นที่ส าคัญส าหรับจังหวัดชัยภูมิคือ  พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐ 
ที่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ท ากินของประชาชนที่อยู่กันมายาวนาน ซึ่งยังคงเป็น
ปัญหาความขัดแย้งที่เรื้อรัง และศูนย์ฯ ยังท าการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ รวมไปถึงกรณี
การด าเนินการเพื่อสรา้ง Smart city ที่ท าให้ต้องมีการปรบัพื้นทีแ่ละกอ่สร้างสิง่ทีเ่ปน็ศูนย์รวมด้านจิต
วิญญาณของประชาชนข้ึนแทนสิ่งที่มีอยู่เดิม (ศาลเจ้าพ่อพญาแล) ซึ่งมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
เป็นต้น ซึ่งการจัดต้ังศูนย์ฯ นี้ข้ึนมา น่าจะท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลปัญหา และติดตามเฝ้าระวัง
ปัญหาความขัดแย้ง เพื่อการจัดการให้คลี่คลายลงได้ ทั้งนี้ การติดตามและเฝ้าระวังปัญหาความ
ขัดแย้ง มิใช่เพียงด าเนินการเฉพาะจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น เนื่องจาก กระทรวงยุติธรรมต้องการให้ศูนย์
ประสานงานแห่งนี้ ดูแลปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ รวมถึงพื้นที่เหลื่อมกัน
ระหว่างจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาด้วย  
  จะเห็นว่า การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
ความขัดแย้ง ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากนัก เพียงแต่มีการติดตามสถานการณ์ส าคัญที่
เกิดข้ึน และเตรียมการที่จะด าเนินการจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งลุกลามมากข้ึน อย่างไรก็ตาม  
ภายหลังมีการเปิดด าเนินการศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการแล้ว น่าจะมีการก าหนดระบบและวิธีการในการ
รวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งที่ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่อ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของประชาชนจ านวนมาก เช่น เรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับการสร้างศาลเจ้าพ่อ
พญาแลข้ึนใหม่ คงต้องมีการจัดระบบการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนข้ึนเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงต่อไป 
 7.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  แม้ศูนย์ประสานงานการเสริมสรา้งความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์แหง่นี้ ยังไม่ได้
จัดต้ังอย่างเป็นทางการ แต่ระหว่างนี้ศูนย์ฯ ไม่ได้หยุดนิ่งในการด าเนินการ ในส่วนการด าเนินการด้าน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น ที่เห็นได้ชัดคือ การแก้ไขความขัดแย้งหรือกรณีพิพาทภายใน
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มหาวิทยาลัย กรณีมีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนกัน ตัวอย่างเช่น กรณีแรก เป็นกรณีบุคลากรฟ้องร้อง
มหาวิทยาลัย และอดีตผู้สมัครอธิการบดี ซึ่งท าการฟ้องร้องมาหลายปีแต่ศาลช้ันต้นยกฟ้องจึงไป
อุทธรณ์  และระหว่างอุทธรณ์ไดใ้ช้กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย จนกระทั่งผู้ร้องเรียนยอมถอนฟ้อง 
กรณีที่สอง เป็นเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับผลงานวิจัย มีความเห็นต่างระหว่างกรรมการตรวจสอบ
ผลงานวิจัยและผู้ท าวิจยั ผู้ท าวิจัยได้ย่ืนฟ้องมหาวิทยาลัย แต่ศาลยังไม่รับค าร้อง มหาวิทยาลัยจึงเรียก
ทั้งสองฝ่ายเข้ามาไกล่เกลี่ย โดยใช้หลักการเจรจา และหาจุดร่วมกัน จนได้ข้อยุติ  กรณีนี้ใช้วิธีการไกล่
เกลี่ยโดยเรียกพบทลีะฝ่าย ฝ่ายละสองรอบ และหลงัจากนั้นเรยีกมาพูดคุยพร้อม ๆ กัน ซึ่งปัจจุบัน ยัง
มีอีกหลายกรณีที่รอกระบวนการไกลเกลี่ยลักษณะนี้อยู่ ปัญหาที่พบคือการด าเนินการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมที่มีความล่าช้า แต่สามารถสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนได ้

 ส่วนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายนอกมหาวิทยาลัยน้ัน ตัวอย่างเช่น กรณี
ปัญหาความขัดแย้งจากนโยบายการสร้าง Smart city ที่ท าให้ต้องมีการปรับพื้นที่และก่อสร้างสิ่งที่
เป็นศูนย์รวมด้านจิตวิญญาณของประชาชนข้ึนแทนสิ่งที่มอียู่เดิม (ศาลเจ้าพ่อพญาแล) ซึ่งมีทั้งฝ่ายเหน็
ด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งแม้จะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ศูนย์ฯ แต่ก็ได้มีการเริ่มด าเนินการไกล่เกลี่ย
ไปแล้วส่วนหนึ่ง คือเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาอบรมเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ย ใช้หัวข้ออบรมเรื่องการ
สร้างเมือง Smart City แผนการด าเนินการต่อไปคือ การเรียกฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาพูดคุย
และลงพื้นที่ทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อท าฉันทามติในการสร้างเมือง ปรับภูมิทัศน์ของจังหวัดชัยภูมิเป็น  
Smart City ออกแบบเมืองเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นเมืองแห่งสุขภาพ เพิ่มเส้นทาง
คมนาคม โดยมีเรื่องการสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแลเป็นหัวข้อที่ต้องพูดคุยกันต่อไป 

 จะเห็นว่าการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยจะเป็นไปตาม
นโยบายและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในจังหวัดชัยภูมิ มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้ง ยังไม่ใช่นโยบายหรือกลไกที่จัดตั้งข้ึนจากโครงสร้างการท างานของ
ศูนย์ประสานงาน ซึ่งคงต้องรอให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการและมีการก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนต่อไป 
 7.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 

     การประสานเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความ
ขัดแย้งนั้น ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับทางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยบริหารงานตามนโยบายขององคมนตรีที่ต้องการให้มีการ
ท างานเชิงรุกคู่กับจังหวัด โดยมีการลงพื้นที่เข้าไปดูแลประชาชนร่วมกับจังหวัดตามโมเดลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Chaiyaphum Model) 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษา
คณะต่าง ๆ มาร่วมลงพื้นที่ เช่น คณะบริหารธุรกิจช่วยส่งเสริมด้านอาชีพ สร้างแบรนด์ ส่งเสริมการ
ขาย สอนการขายออนไลน์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องการดูแล
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สุขภาพ คณะรัฐศาสตร์ให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ และคณะครุศาสตร์เข้าไปช่วยด้านการศึกษา 
เป็นต้น ในส่วนด้านการศึกษา อธิการบดีมีนโยบายในการท างานร่วมกับทางจังหวัด โดยเริ่มแรกให้ 
มหาวิทยาลัยเข้าไปดูแลโรงเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมาขยายของเขตการดูแลเป็น 4 อ าเภอ จากนั้นมีการ  
ดูแลเพิ่มข้ึนอีก 4 อ าเภอ รวมเป็น 8 อ าเภอ ซึ่งมีนโยบายในการขยายขอบเขตการดูแลออกไปเรื่อย ๆ 
เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายของอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่ง
นโยบายในลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถช่วยในการก ากับติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง
ไม่ให้เกิดข้ึน หรือช่วยให้บรรเทาเบาบางลงไปได้ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดข้ึน เนื่องจาก
ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน 

 นอกจากนี้ ยังมีการแสวงหาความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คณะ
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณะสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ  
ฉันทามติ ตามนโยบายของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ และ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เน้นความสมานฉันท์ ใช้
การไกล่เกลี่ย ไม่เน้นว่าใครถูกหรือผิด เพื่อก้าวสู่เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนา มีบางหน่วยงานที่
ต้องใช้เวลามากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ คือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคิดจะ
เน้นเรื่องผิดถูกมากกว่า เช่น หน่วยงานด้านงานนิติการ งานกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงจัดการอบรม 
และพยายามให้เจ้าหน้าที่เข้าฟังให้ได้มากที่สุด และเห็นการปฏิบัติจริง  
 7.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  การเตรียมจัดต้ังศูนย์ประสานงานอย่างเป็นทางการนั้น ในเบื้องต้นกระทรวงยุติธรรมจะ
ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ส านักงาน ป้ายช่ือของศูนย์ เป็นต้น 
แต่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมความพรอ้มไว้บ้างบางสว่น ทางมหาวิทยาลัยมองว่างบประมาณ
ไม่น่าจะมีปัญหามากนัก เพราะมีนักวิชาการที่เสียสละท างานในส่วนน้ีอยู่ และสามารถน าผลงานทาง
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งไปขอรับการประเมินได้ แต่อาจมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนั้น กระทรวงยุติธรรม
ต้องการให้ศูนย์ฯ ดูแลปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ รวมถึงพื้นที่เหลื่อมกัน
ระหว่างจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหากมีขอร้องเรียนเข้ามาจ านวนมากอาจต้องขอรับ
ความร่วมมือด้านงบประมาณ หรือรับความเหน็จากกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินการต่อไป
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 7.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์มีความชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น มีข้อเสนอในการพัฒนา ดังนี้  
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  1) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยแก่นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประชาชน และเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดข้ึน ให้ผู้ที่เช่ียวชาญดังกล่าวลงไปยังพื้นที่ รับฟัง
ปัญหาต่าง ๆ พร้อมรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการวิเคราะห์เพือ่การไกล่เกลีย่ประนีประนอม ซึ่งหาก
สามารถท าความเข้าใจและขยายต่อในเรื่องการไกล่เกลี่ยและความสมานฉันท์ไปยังภาคประชาชนได้
จะท าให้เกิดผลส าเร็จยิ่งข้ึน ซึ่งแม้จะเป็นวิธีที่ล่าช้า แต่จะท าให้ทุกฝ่ายมีความปรองดองและความ
สมานฉันท์ 

 2) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยอาจพัฒนาให้เป็นวิชาชีพ
ที่มีค่าตอบแทน  

 3) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย
ตระหนักถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก  

 
8. ภาคตะวันออก โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

8.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของภาคตะวันออก 
โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ เริ่มจัดตั้งมาได้ประมาณปีกว่า เป็นศูนย์ฯ 
ล าดับท้ายสุดที่ได้จัดต้ังข้ึน ภารกิจที่ก าลังจะด าเนินการคือการร่วมกับส านักยุติธรรมจังหวัด ในการ
ฝึกอบรมและบริการวิชาการให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมถึงภารกิจอื่น ๆ ตามสภาพปัญหาที่พบใน
พื้นที่ โดย สภาพการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี ้

 8.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
  ที่ผ่านมาการรวบรวมข้อมูลปัญหาความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานแห่งนี้ ได้จากการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน แล้วจึงมีการลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบ เช่น  การรับเรื่องร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการประมงพื้นบ้านที่ผิดกฎหมาย จึงได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อไป
ตรวจสอบปัญหาที่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน หรือตัวอย่างของปัญหาการประกอบกิจการท าสวนผลที่
ผู้ประกอบการอาจไม่ได้รับความยุติธรรมจากกลุ่มนายทุนชาวต่างชาติ เป็นต้น ภายหลังจากที่ได้ลง
พื้นที่และได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในครั้งนั้นแล้ว ยังไม่ได้มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมต่อจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้จากการสอบถาม พบว่า คนในพื้นที่ต้องการร้องทุกข์ผ่านศูนย์ฯ หรือบาง
รายไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานยุติธรรมชุมชน แต่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว ยัง
ไม่มีการรับเรื่องร้องทุกข์เข้ามาเพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม การรวบรวมปัญหาความขัดแย้งอีกวิธีหนึ่ง
คือการบูรณาการกับพันธกิจการวิจัยที่บุคลากรของคณะมีการด าเนินการอยู่ มีการตีพิมพ์ผลงานและ
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น าเสนอในการสัมมนาวิชาการทุกปี ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในพื้นที่เพิ่มเติมได้บ้าง 
  ในแง่มุมของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในพื้นที่ที่เป็นขอบเขตการดูแลของศูนย์ฯ ส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมเข้ามา 
กล่าวคือ เมื่อมีอุตสาหกรรมเข้ามา ท าให้ผู้คนมาอยู่รวมกันจ านวนมากข้ึน อาจเกิดปัญหาสังคม ข้อ
พิพาท ปัญหาด้านกฎหมายทางกระบวนการยุติธรรม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านการจราจร 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาโรคติดต่อ และปัญหาอื่น ๆ  พรมแดน
ต่าง ๆ ทางน้ าอาจจะท าให้มีผู้ลักลอบเข้ามา เป็นศูนย์กลางของการเกิดปัญหาทางสังคม ความมั่นคง  
ดังนั้น เมื่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเติบโตข้ึน จึงอาจส่งผลให้ประชาชนมาใช้
บริการของศูนย์ฯ มากยิ่งข้ึน เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องการฟ้องร้องตามกฎหมาย แต่เป็น
ปัญหาที่มีความต้องการที่จะท าการไกล่เกลี่ย ซึ่งความมุ่งหวังของศูนย์ฯ คือต้องการท าให้ศูนย์นี้เป็นที่
พึ่งของประชาชนและสังคมได้ และท าให้ศูนย์สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน หากสามารถท างานเชิงรุกได้ 
ก็จะด าเนินการต่อไป เช่น การลงพื้นที่ สัมภาษณ์ชาวบ้าน ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้าน 
เพราะชาวบ้านไม่มีช่องทางเข้าถึงอ านาจรัฐ และไม่กล้าเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก
บางครั้งปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันเป็นปัญหาที่เกิดกับหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ที่จัดตั้งภายใต้ช่ือมหาวิทยาลัย
บูรพาจึงน่าจะเป็นที่พึ่งหรือเป็นตัวกลางในการด าเนินการไกล่เกลี่ยให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจได้  
  ปัญหาของการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ นี้ 
อาจเกิดข้ึน เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนใน
ทุกหลักสูตรร่วม 50,000 คน ท าให้อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งภายในบ้าง แต่ทางมหาวิทยาลัย ได้มี
การติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งไว้ตลอดเวลา แต่ในกรณีของประชาชนที่
อยู่ภายนอกที่อาจจะน าเรื่องปัญหาความขัดแย้งมาปรึกษาทางศูนย์ฯ นั้น  มีหลากหลายประเด็น 
เพราะประชาชนที่อยู่รอบ ๆ บริเวณมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างหลากหลาย และอาจจะเป็นชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาท างานตามโครงการแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปัญหาการจ้าง
แรงงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากแผนพัฒนาดังกล่าว 
นอกจากนี้ ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่จะมีมากขึ้นตามความเจริญของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีความเจริญด้านอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ทางศูนย์ฯ มีความ
พร้อมส่วนหนึ่งในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง แต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยราชการอื่น ๆ  ร่วมด้วย เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี องค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อประสานความร่วมมือในการติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์
ความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรองรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
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 8.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก มี

ความหลากหลายของประชาชนและความหลากหลายของเช้ือชาติ ตลอดจนผลกระทบจากโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจที่สง่ผลต่อปญัหาด้านอื่น ๆ  ตามมา ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอาจค่อนข้าง
ยากล าบาก เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหา การด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยเพียง
ล าพังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคงยากที่จะส าเร็จได้ จึงต้องมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่วน
ภูมิภาคเข้ามาร่วมด าเนินการ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว การด าเนินการทางทหารอย่างเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ควรต้อง
บูรณาการทั้งศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเป็น
เรื่องที่ส าคัญมาก สามารถน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ เพราะบางครั้งไม่ใช่เฉพาะปัญหาทาง
กฎหมาย แต่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ค่านิยม และความรู้สึกของประชาชน  การศึกษาคือการให้ความรู้
ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเรียนรู้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม หรือปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน เช่น การให้เรียนรู้วิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การเรียนรู้
เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องค่าแรงและการร้องเรียนส าหรับผู้บริโภค เป็นต้น แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ 
ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอเพื่อประสานความร่วมมือ และพัฒนาความ
เช่ียวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง 

 8.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  โดย

มหาวิทยาลัยบูรพา มีเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบรูพาในการจดัต้ังศูนย์ฯ และมีแนวทางในการจัดท าโครงการฝกึอบรมผู้ปฏิบตัิ
หน้าที่ไกล่เกลี่ยในชุมชน และอาจมีโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยมีเนื้อหาที่เพิ่มระดับ
ความยากข้ึนไปเรื่อย ๆ โดยผู้ที่เข้าอบรมครบทุกหลักสูตรของศูนย์ ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจะให้
จ านวนช่ัวโมงมาเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพาได้  

 ส าหรับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ นั้น ได้มีการจัดท าความร่วมมือกับศาล เพื่อ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งอาจารย์หลาย ๆ คนของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการประทับรับฟ้อง และทุก 
ๆ ปีทางคณะจะมีการจัดงานร่วมกับศาลยุติธรรม ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมทบทวน หรือสัมมนาให้แก่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยในภาคตะวันออก ซึ่งได้มีการด าเนินงานมาหลายปีแล้ว คณะจึงมีความ
ต้องการที่จะด าเนินการร่วมกับยุติธรรมชุมชน หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการ
เพิ่มพูนความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ย เนื่องจากตอนน้ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พ.ศ. 2562 ออกมา ซึ่งทางศูนย์มีแนวทางในการจัดท าโครงการอยู่แล้วและก าลังจะด าเนินการ
ต่อ แต่เนื่องจากปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินการ ปีที่
ผ่านมาศูนย์จึงยังไม่ได้ด าเนินการอะไรเท่าทีค่วร อย่างไรก็ตาม การประสานความร่วมมือทีเ่กิดข้ึนหรือ
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ก าลังจะด าเนินการนี้ เป็นการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการความขัดแย้ง แต่การ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา พบว่า ที่ได้ด าเนินการเป็นรูปธรรมที่สุดคือ การ
แก้ไขปัญหาประมงชายฝั่งที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ไปพูดคุย แต่ยังไม่ได้ด าเนินการต่อจน
ได้ข้อยุติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าตามที่ได้กล่าวไป 

 8.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 การด าเนินงานที่ผ่านมานั้น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ
ส านักงาน องค์ความรู้ต่าง ๆ คณะได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว แต่ยังขาดเรื่องงบประมาณ 
ซึ่งหากพิจารณารูปแบบของการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ จะมีงบประมาณใน
การด าเนินงานค่อนข้างชัดเจน เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จะมีงบในการบริหารจัดการ
ส านักงาน งบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ หรือ GISTDA ที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับดาวเทียมและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ จะมีการตั้งงบประจ าปีให้แก่ศูนย์ภูมิภาคจ านวนหนึ่ง และหากศูนย์ภูมิภาคมี
โครงการที่จะด าเนินงานก็สามารถเขียนโครงการเพื่อของบประมาณได้ แต่ศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อมีการจัดตั้งข้ึนแล้ว ยัง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหา เนื่องจากการจัดท าโครงการ การด าเนินงานด้าน
วิจัย การผลิตต าราเอกสารที่เป็นประโยชน์ การด าเนินการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดต้ังเป็น
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรงนั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากชุมชนหรือส่วนภูมิภาค จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากศูนย์ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาได ้ 

 8.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์มีความชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น มีข้อเสนอในการพัฒนา ดังนี้  
  1) พัฒนาการจัดการระบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน โดยส่วนกลางควรมีการ
ก าหนดรูปแบบการท างาน และระบุอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของศูนย์ฯ ไว้อย่างชัดเจน  

 2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณทีจ่ะใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณใน
การด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ และงบประมาณในการจัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เพื่อคอยรับ
เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 

 3) ควรประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ประสานงานทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล น าเสนอปัญหาความขัดข้อง อุปสรรค ในการท างานที่แต่ละศูนย์ได้ด าเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป 
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9. ภาคตะวันตก โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

9.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ภาคตะวันตก ที่
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดเด่นส าคัญคือ มหาวิทยาลัยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญที่ด าเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งในประเด็น
ต่าง ๆ อยู่แล้ว  เช่น ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  หรือปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการทรัพยากร เป็นต้น ซึ่ง
สถาบันจัดต้ังมาตั้งแต่ พ.ศ.2541 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ
หลายภาคส่วน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์ศึกษา
สันติภาพและความขัดแย้งและสถาบันวิจัยสังคม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ข้ึนมาท าให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ 
สามารถด าเนินการต่อเนื่องไปได้ เนื่องจากมีพื้นฐานการด าเนินงานที่รองรับอยู่แล้ว  รายละเอียด
เกี่ยวกับ สภาพการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในแต่ละด้าน มดีังนี ้

 9.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งมี
ผลงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้ง ได้แก่ (1) ความขัดแย้งจังหวัดชายแดน
ใต้ (2) การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  (3) สิทธิในการจัดการ
ทรัพยากร (4) สิทธิมนุษยชนและสันติภาพในอาเซียน (5) การเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และสันติภาพ (6) การไร้ถ่ินและความไร้รัฐ และ (7) ศาสนา ชาติพันธ์ุและความหลากหลาย ซึ่ง
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการสร้างความตระหนักในปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการเสนอทางออก และเป็นเสียงสะท้อนให้ภาครัฐมาด าเนินการแก้ไขปัญหา การ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งอีกทางหนึ่งของศูนย์ฯ  คือการรวบรวมข้อมูลจากสื่อหรือ
แหล่งข้อมูล   ต่าง ๆ  ซึ่งถือเป็นการด าเนินการเชิงรุก โดยน าข้อมูลที่มกีารรายงานไว้แล้วมาด าเนินต่อ
ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์ฯ  อาจ
กล่าวได้ว่า ศูนย์มีการรวบรวมข้อมูลทัง้ในลกัษณะเชิงรุกและเชิงรับ การด าเนินการเชิงรุกดังที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น ส่วนการด าเนินการเชิงรับ คือการรับเรื่องราวการร้องทุกข์จากประชาชน ปัญหาที่พบคือ 
การด าเนินการดังกล่าว เป็นที่รู้จักในนามของมหาวิทยาลัยมากกว่าเป็นการรับรู้ถึงการด าเนินงานของ
ศูนย์ประสานงาน เนื่องจากศูนย์ฯ ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังศูนย์ฯ  

 ในส่วนการด าเนินการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง 

จะเป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านความขัดแย้ง เพียงแต่ว่าเมื่อ
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รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วนั้น จะมีการตรวจสอบว่ามีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไร ซึ่งปัญหาที่พบในบาง

กรณีเช่น การด าเนินการล่าช้าในส่วนของการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งศูนย์ฯ เล็งเห็นถึงความ

จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามกระบวนการ ตรวจสอบความคืบหน้า เรื่องการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะเมื่อ

ด าเนินการไประยะเวลาหนึ่ง หรือในกรณีที่คาดว่าเรื่องราวจะบานปลาย ทางศูนย์ฯ อาจต้องเข้าไปมี

บทบาทเพื่อด าเนินการช่วยเหลือตามภารกิจของศูนย์ฯ ได้ 

 9.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 เนือ่งจากทิศทางการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานยังไม่มีความชัดเจน ในส่วนที่เคยได้

ด าเนินการไปบ้างแล้วนั้นคือมีการด าเนินการเชิงรุกโดยการติดตามข้อมูลจากสื่อที่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วจึงประสานไปยังผู้ได้รับความ
เดือดร้อนว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ส่วนการลงพื้นที่เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยการด าเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่ชัดเจนนัก  อย่างไรก็ตาม แนวทางในอนาคต ทางศูนย์ฯ
พิจารณาว่า คงไม่ได้เป็นการเข้าไปไกล่เกลี่ยปัญหาโดยตรงระหว่างคู่ขัดแย้ง เนื่องจากมีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง เช่น ศูนย์ด ารงธรรม หรือผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา เป็นต้น ซึ่งหากส่วนกลาง
จัดท าเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในภาพรวม จัดหางบประมาณ โดยให้ศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่
จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ หรือด าเนินงานวิจัย ในประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อรับฟัง ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเชิงวิชาการ
น่าจะมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากกว่า 

 9.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ โดยคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน
การจัดการความขัดแย้งทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับหลายภาคส่วน เช่น เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน และยุติธรรมจังหวัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ 
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งและสถาบันวิจัยสังคม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นต้น การประสาน
เครือข่ายความร่วมมือที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการ คือ การประสานความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานใน
ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ร่วมกัน 

 9.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ จะเป็นเรื่องด้านงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใน

ปัจจุบัน ศูนย์ฯ ยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม ที่จะให้ศูนย์สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้อย่างเป็นระบบ และหากในอนาคตที่ประชาชนจากส่วนต่าง ๆ มาติดต่อขอใช้
บริการจากศูนย์ฯ จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากร และงบประมาณที่พอเพียง เพราะต้องมีการตรวจสอบ
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ปัญหาความขัดแย้ง หรือมีการแสวงหาข้อเท็จจริงบางส่วนของความขัดแย้ง ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น 

 9.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์มีความชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น มีข้อเสนอในการพัฒนา ดังนี้  
  1) ส่วนกลางควรก าหนดระเบยีบ หรือกรอบการด าเนินงานที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 
เพื่อจะได้มีข้ันตอนการบริหารจัดการระบบที่ดี ในการช่วยเหลือชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือจาก
ศูนย์ประสานงานในการระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
  2) ส่วนกลางหรือกระทรวงยุติธรรม ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการการ
ด าเนินการของศูนย์ประสานงาน ซึ่งที่ผ่านมาอาศัยงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ฯ หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประสานข้อมูล กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รับรู้ถึงการท างานของศูนย์ประสานงาน และเข้าใจบทบาทหน้าที่รวมทั้งขอบเขตการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

10. จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ยะลา 

 10.1 สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 

ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด าเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนแบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีศูนย์ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ยะลา โดยที่มาของการจัดต้ัง เนื่องมาจากในส่วนของภาคใต้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรด์ูแลอยู่ แต่
ไม่สามารถเข้าถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได ้จึงได้รับการประสานจากส่วนกลางให้มีการจัดตั้งข้ึน 
เพื่อที่จะดูแลและจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเข้าถึงมาก ส าหรับ
สภาพการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 

 10.1.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 การด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลปัญหาความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานใน

ปัจจุบัน คือการรับเรื่องร้องทุกข์โดยเปิดให้ประชามายื่นเรื่องเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ที่ผ่านมามี
เพียงกรณีเดียวที่เข้ามายื่นเรื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และได้วางแผนลงพื้นที่ในเดือนมีนาคม 
2563 แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้การด าเนินการหยุดชะงักไป ศูนย์ฯ จึงไม่
มีการด าเนินการในโครงการแรก  
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 ปัญหาที่น่าสนใจคือ ค าว่า “สมานฉันท์” ของกลุ่มคนในแต่ละภาคอาจมีความเข้าใจ
ต่างกัน ในส่วนของกลุ่มคนภาคใต้ จะเข้าใจว่าค านี้เกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่สงบของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในช่วงเริ่มแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ต้องขออนุญาตผู้อ านวยการวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรในการใช้พื้นที่จัดต้ังศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความ
สมานฉันท์ ผู้อ านวยการมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฯ แต่เมื่อได้อธิบายท าความเข้าใจ จึง
อนุญาตให้ตั้งศูนย์ได้ ซึ่งความไม่เข้าใจดังกล่าวนี้ ต้องมีการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ดังนั้น เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งท าได้
ราบรื่นข้ึน แต่ปัญหาที่พบคือ ศูนย์ฯ ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง แต่อาศัยเครือข่ายของ
นักศึกษาในการช่วยประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน หากพบว่าประชาชนมีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น เรื่องที่ดินท ากิน หรือประชาชนมีปัญหากันเองโดยมีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้อง แล้วหาทางแก้ไข
ไม่ได้ ให้เขียนเรื่องมายื่นต่อศูนย์ฯ หากเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนั้นทางศูนย์สามารถน าเข้ากระบวนการ
ไกล่เกลี่ยได้ จึงจะมีการลงพื้นที่เพื่อด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าด้วย ท าให้ไม่สามารถที่จะ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ได้อย่างทั่วถึง แต่ในอนาคตได้มีการวางแนวทางไว้ว่า หากมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ก็จะท าการประชาสัมพันธ์ศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ควบคู่ไปด้วย 

 ในส่วนของการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น เนื่องจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์จังหวัดยะลา จัดตั้งมามากกว่า 20 ปี จึงค่อนข้างมีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เหนียวแน่น โดยมีศิษย์เก่าจ านวนมากมายที่ท างานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และนักการเมืองท้องถ่ิน ที่จะคอยเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่แล้ว
ให้ข้อมูลมายังศูนย์ฯ ได้ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง รวมทั้งการ
ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง ยังไม่เป็นไปในลักษณะที่เป็นกลไกการด าเนินงานของศูนย์อย่างเป็น
รูปธรรม   

 10.1.2 ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมานั้น ศูนย์ประสานงานท างานครอบคลุมทกุเรือ่ง ทัง้

เรื่องที่ประชาชนมีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนมีปัญหากันเอง เกี่ยวกับทรัพยากร
สาธารณะ ที่ดินท ากิน กรณีตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา เช่น กรณีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมีอาชีพแกะ
หอยขาย แต่ทิ้งเปลือกหอยเอาไว้ท าให้สง่กลิน่เหม็นไปทั่ว เกิดเป็นข้อร้องเรยีนกันข้ึน กรณีดังกล่าวนัน้ 
ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้าไปไกล่เกลี่ย แนะน าให้น าเปลือกหอยไปแปรรูปท า
ประโยชน์อย่างอื่น เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องกลิ่นอีก เรื่องดังกล่าวจึงจบลงด้วยดี อีกกรณีที่ด าเนินการ
โดยศูนย์ฯ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เอง คือกรณีที่ชาวบ้านมีปัญหากับกรมป่าไม้เรื่อง
การบุกรุกที่ดิน ชาวบ้านไม่สามารถติดต่อกับกรมป่าไม้ได้ ติดต่อได้เพียงส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในส่วนของการที่จะติดต่อกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีการติดต่อไปยังกรม
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ป่าไม้นั้น ชาวบ้านยังไม่มีความไว้วางใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องใหส้ถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์เข้า
มาท าหน้าที่เป็นผู้ประสาน จะเห็นไดว่้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และกระทรวงยุติธรรมเป็น
โซ่ข้อกลาง ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด าเนินการต่อไปได้ 
นอกจากนั้น การที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์จังหวัดยะลา  เป็นสถาบันที่ก่อตั้งมา
ยาวนาน จึงค่อนข้างมีเครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่นในการคอยเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
ความขัดแย้งในพื้นที่ และบางกรณีคนที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่นั้น ก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งได้ เนื่องจากมีความรู้จักกับคู่กรณีที่ขัดแย้งกัน ท าให้ปัญหาระงับและคลี่คลายไปได ้

 10.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
 การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของศูนย์ประสานงานแห่งนี้ มีการวาง

แนวทางไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์จังหวัดยะลา ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะผู้ที่เข้ามาศึกษามีหลากหลายฝ่าย จึงเป็นเรื่องล่อแหลมที่ควรระวัง 
ส่วนในแง่ของการประสานงานกับชุมชนน้ัน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อต้องเจรจากับประชาชน
จะเกิดความไม่เข้าใจกัน ซึ่งหากเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เข้าไปเจรจากับประชาชนจะ
เกิดความเข้าใจกันมากกว่า แต่ข้อจ ากัดคือ เมื่อได้รับปัญหามาแล้วไม่สามารถแจ้งปัญหาไปยัง
หน่วยงานภาครัฐโดยตรง ต้องส่งปัญหาต่อให้กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรมส่งปัญหาไปยัง
หน่วยงานภาครัฐ อาจเปรียบได้ว่าศูนย์ของสถาบันบณัฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ และกระทรวงยุติธรรม
ท าหน้าที่ประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 

 10.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 ที่ผ่านมาทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้มีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการบริหาร

จัดการศูนย์ประสานงาน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่น่าสนใจกระทรวงยุติธรรมอนุญาตให้ใช้เป็น
กรณีศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้กรณีดังกล่าวเพื่อท าวิทยานิพนธ์ได้ โดยกระทรวงยุติธรรมมีทุนให้
นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ประมาณ 10,000 - 20,000 บาท ซึ่งประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ คือ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้บริการวิชาการ บริการสังคม ได้ช่วยเหลือประชาชน และได้รับช่ือเสียง 
นักศึกษามีโอกาสได้ทุนท าวิทยานิพนธ์ และกระทรวงยุติธรรมก็บรรลุตามวัตถุประสงค์เรื่องความ
ปรองดองและความสมานฉันท์ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการด าเนินงานของศูนย์อย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมนั้น ยังต้องการงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอในการด าเนินการ 

 10.2 ข้อเสนอในการพัฒนา 

แม้ศูนย์ประสานงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการด าเนินการด้านความขัดแย้งมา
อย่างยาวนาน ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวข้ึน มีข้อเสนอในกา ร
พัฒนาระบบและรูปแบบการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังนี ้ 
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  1) ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ 
การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่มาร้องขอความช่วยเหลือกับศูนย์ฯ 
  2) ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบงาน หรือเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
และปรับปรุงสถานที่ นอกจากนี้ ยังต้องจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินงานในพื้นที่  ซึ่ง
อาจจะมีความยากล าบากในการเดินทางเพื่อติดตามข้อเท็จจริงตามเรื่องราวร้องทุกข์ 
  3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้มีหน้าที่ในการเตรียมการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง รับเรื่องราว รวบรวมข้อมูลต่าง เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สามารถที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับผู้เดือดร้อนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง 

 สภาพปัญหาอุปสรรคจากการศึกษารายกรณีเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ท าให้เห็นถึงสภาพการด าเนินงานที่เป็น
ข้อจ ากัดของแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนข้ึน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแง่ของสภาพปัญหาความขัดแย้งใน
พื้นที่ ที่ต้องใช้แนวทางในการส่งเสริมความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ที่เฉพาะเจาะจง 
เพื่อให้สอดคล้องกับบรบิทของพื้นทีแ่ละสภาพปัญหาที่พบ ข้อจ ากัดที่คล้าย ๆ กันจะเป็นเรื่องของการ
ด าเนินงานในบทบาทของศูนย์ประสานงานที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเต็มที่ โดยพบเงื่อนไขใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน คือ การเพิ่งเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการ หรือแม้แต่ยังไม่เริ่มก่อตั้งและด าเนินการ
อย่างเป็นทางการ การขาดทิศทางการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากส่วนกลาง และปัญหา
อุปสรรคที่พบในทุกศูนย์ฯ คือ การขาดงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ ซึ่งเป็นข้อเสนอให้กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเพื่อด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนที่ 2  สภาพปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ และแนวทาง
ในการพัฒนา 

 สภาพปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาที่เช่ือมโยงจากปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ  เป็นข้อค้นพบส าคัญจากการสนทนากลุ่มผู้แทนจากศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่ง และ
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมจ านวน 15 คน  โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี ้

1. ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ 
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 จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในภาพรวมของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายของ
ส่วนกลาง  ด้านการบริหารจัดการของส่วนกลางและศูนย์ฯ ในพื้นที่ ด้านการด าเนินงานและ
ประสานงานของศูนย์ฯ และ ด้านทรัพยากรและสถานที่ที่แต่ละศูนย์จ าเป็นต้องใช้ โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านนโยบาย  

 เป็นปัญหาอุปสรรคจากการก าหนดนโยบายจากส่วนกลาง คือ ส านักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 
  1.1.1 ส่วนกลางยังขาดความชัดเจนในการก าหนดนโยบายไปสู่ศูนย์ประสานงาน ทั้ง 10 
แห่ง ท าให้ขาดทิศทางในการบริหารจัดการและการปฏิบัติ  
  1.1.2 ส่วนกลางยังไม่มีระเบยีบในการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการหรือโครงสร้าง

บุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ ท าให้ศูนย์ส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรด าเนินงานตาม

ภารกิจของศูนย์ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ 

 1.2 ด้านการบริหารจัดการ  

เป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์

ประสานงานทั้ง 10 แห่งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งหมายรวมถึงทั้งการบริหารจัดการของ 

ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง

ยุติธรรม และการบริหารจัดการของศูนย์ประสานงานเอง โดยมีประเด็นปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

  1.2.1 เนื่องจากนโยบายในการด าเนินงานจากส่วนกลางยังขาดความชัดเจน และศูนย์

ส่วนใหญ่ไม่มีโครงสร้างในการท างานที่ชัดเจน ท าให้ไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

  1.2.2 แต่ละศูนย์ยังขาดความชัดเจนว่าจะสามารถแสดงบทบาทหรือด าเนินการได้มาก

น้อยแค่ไหน ยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการว่าต้องด าเนินการอย่างไร มีบทบาทหน้าที่ตาม

กฎหมายเช่นไร การด าเนินการส่วนใหญ่จึงไม่เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

  1.2.3 ยังไม่มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละศูนย์ในการขับเคลื่อนระยะ 3 ปี 5 ปีหรือ 

10 ปี ว่าจะด าเนินงานอย่างไร และมีตัวช้ีวัดผลส าเร็จในการด าเนินการอย่างไร 

 1.3 ด้านการด าเนินงานและประสานงาน 

 เป็นสภาพปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการของศูนย์ประสานงาน เพื่อการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
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ความขัดแย้ง การด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมไปถึงการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อให้เกิดการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบปัญหาอุปสรรคในประเด็นต่อไปนี้  

 1.3.1 บางศูนย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเครือข่าย ว่ามีวิธีอย่างไรที่จะ
ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง  
  1.3.2 ด้วยการด าเนินการของศูนย์ประสานงานทั้ง 10 ศูนย์ ยังติดปัญหาเรื่องบทบาท

หน้าที่ หรือตัวบทกฎหมายที่ให้อ านาจรับรองและคุ้มครองในการด าเนินการ การประสานงานกับ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ จึงอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่นการประสานกับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่

รับผิดชอบ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ทหาร เป็นต้น 

 1.3.3 หลายศูนย์ยังไม่มีระบบการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่าง

เป็นระบบ ในหลายๆ กรณีที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุที่สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้น้ัน ใช้

ความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว หรือเพราะมีความรู้จัก คุ้นเคย หรือเคยร่วมงานกันมาก่อน หรือเป็น

เพราะมีความสนิทสนมเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน หรือเพราะมีนักศึกษาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย จึงสามารถติดต่อกันต่อเนื่องต่อไปได้ 

 1.3.4 ในบางพื้นที่ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่ของศูนย์ 

เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังท าได้ไม่ทั่วถึง ท าให้ประชาชนอาจเกิดความสับสนในการขอความ

ช่วยเหลือหรือประสานงานกับศูนย์ รวมไปถึงควรแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือได้รับรู้

และรับทราบการด าเนินการแก้ไขปัญหาของศูนย์หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้

เกิดความเข้าใจ ลดอคติ และมีแนวทางในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 1.3.5 ที่ผ่านมาแต่ละศูนย์ยังเหมือนแยกกันท างาน ยังขาดการติดต่อประสานงานเพื่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ในระดับชาติ  

 1.4 ด้านทรัพยากรและสถานท่ี 

 สถานที่และทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ หรือวัสดุสิ่งของ ล้วนเป็นปัจจัยที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ซึ่งศูนย์ฯ 
ส่วนใหญ่ยังมีข้อจ ากัดในประเด็นปัญหาน้ี รายละเอียดที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1.4.1 หลายๆ ศูนย์ยังขาดบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ฯ และไม่มี

โครงสร้างบุคลากรในการด าเนินงานของศูนย์ที่ชัดเจน 

 1.4.2 ทุกศูนย์ฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการด าเนินงาน ท าให้

ต้องใช้จ่ายงบประมาณของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่ง ข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละคณะหรือ

มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านงบประมาณ บางศูนย์ด าเนินภารกิจของศูนย์แฝงอยู่ในพันธกิจหลัก
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ของคณะ เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชนมี

ข้อจ ากัด  

 1.4.3 หลายๆ ศูนย์ฯ ใช้สถานที่ของคณะเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อความสะดวกและ

ความคล่องตัวในการด าเนินงาน หรือใช้สถานที่ร่วมกับศูนย์ฯ อื่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมี

ภารกิจใกล้เคียงกัน แต่บางศูนย์ฯ ยังไม่มีแม้แต่สถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งสืบเนื่องมาจากความไม่

ชัดเจนในภารกิจการด าเนินงานของศูนย์ด้วย  

 

2. แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนท่ีของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ

สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  

 ข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงาน

การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน

ภาพรวม รวมถึงเป็นข้อเสนอจากการสนทนากลุ่มจากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน

และเผชิญกับสถานการณ์จรงิในพื้นที่ โดยเป็นข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับนโยบายและ

ในระดับปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1 แนวทางพัฒนาในระดับนโยบาย 

 เป็นแนวทางที่เป็นข้อเสนอส าหรับส านักงานเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ และ

กระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 

 2.1.1 ควรมีการด าเนินการ เรื่องกรอบของกฎหมาย โดยอาจก าหนดให้มีความชัดเจน

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์  

 2.2.1 ก าหนดแผนระยะสั้น และระยะยาว เพื่อถ่ายทอดไปสู่ศูนย์ประสานงานเครือข่าย

ทุกพื้นที่ ให้สามารถด าเนินการในทิศทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้แต่ละศูนย์ฯ น าแผนหลักของ

ส่วนกลางไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ของแต่ละศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเอง 

 2.2.3 กระทรวงยุติธรรม ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์

ประสานงานในทุกพื้นที่ให้เพียงพอ โดยอาจจัดสรรเป็นงบประมาณประจ าปี เพราะการด าเนินงานที่

เริ่มต้นต้ังแต่รับเรื่องราวจากประชาชนที่เดือดร้อน การประสานงานไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การ

ตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังความขัดแย้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น มีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ตลอดจนค่า

วัสดุ อุปกรณ์ การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าการในแต่ศูนย์ฯ 

  2.2.4 อาจมีการจัดกลุ่มปัญหาความขัดแย้งโดยพิจารณาจากปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ และ

สร้างเป็นภาพอนาคตของสถานการณ์ความปรองดองที่ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพื่อ
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ก าหนดเป็นนโยบาย หรือก าหนดเป็นประเด็นหลักที่คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติจะผลักดันให้

ศูนย์ฯ ต่าง ๆ ขับเคลื่อนต่อไป  

  2.2.5 วางกรอบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละศูนย์ฯ สามารถน าไป

ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบุคลากรในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ

ภารกิจของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 

  2.2.6 อาจยกระดับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  ข้ึนมาเป็นประเด็นเชิงโครงสร้าง เพื่อ

น าไปสู่การผลิตคนในกระบวนการยุติธรรมที่สอดรับกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท์ 

  2.2.7 อาจมีการพิจารณาให้มีหลักสูตรที่ส าคัญ เพื่อที่จะให้สนับสนุนการด าเนินงานตาม

ความเช่ียวชาญที่ต้องใช้ในการด าเนินภารกิจของศูนย์ฯ  

  2.2.8 มีข้อเสนอแนะให้มีช่องทางการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้เครือข่ายทั้ง 10 แห่ง สามารถรับทุนวิจัยไปศึกษาหรือ

แก้ปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งได้ 

  2.2.9 ควรเปิดอบรมให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่าย

ของศูนย์ประสานงาน ว่ามีวิธีอย่างไรที่จะท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนความรู้กัน และส่งต่อในกรณีที่มีการจัดต้ังศูนย์ฯ ใหม่ 

 2.2.10 ควรจัดระบบความสัมพันธ์ของศูนย์ประสานงานที่เป็นเครือข่ายให้ชัดเจน ให้มี

ช่องทางการประสานความร่วมมือ หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ ให้ทุกศูนย์มีความ

ใกล้ชิดกันมากข้ึน เพื่อร่วมก าหนดทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สร้างผลลัพธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง หรือร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การ

ท างานเป็นเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มีทิศทางร่วมกัน และไม่ท างานทับซ้อนกัน 

 2.2.11 ควรจัดให้มีการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับชาติ เพื่อให้การ

ด าเนินการมีความชัดเจน เป็นที่รับรู้ของสังคม 

 2.2 แนวทางพัฒนาในระดับปฏิบัติ  

 เป็นแนวทางพัฒนาส าหรับแต่ละศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลดังนี้ 

 2.2.1 ศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ควรด าเนินการจัดระบบและกลไกในการท างานที่

ชัดเจน โดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือสร้างช่องทางรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน  
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 2.2.2 พัฒนาแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ

ชัดเจน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานปกครองในพื้นที่ เพื่อให้การด าเนินงานไม่สับสน และ

บุคลากรสามารถด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 

 2.2.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์และอธิบายประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจการท างานของ

ศูนย์ประสานงาน เพื่อที่จะให้ประชาชนประสานงานขอความช่วยเหลือได้ตรงประเด็น และให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 

 2.2.4 ใช้การวิจัยเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมทั้งใช้กลไก

ของกระบวนการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาตามโจทย์

การวิจัยที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์หรือจากการค้นพบปัญหาในพื้นที่ 

 2.2.5 อาจมีการบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานกับการเรียนการสอน 

เนื่องจากการดึงผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ นอกจากจะท าให้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการ

ด าเนินการของศูนย์ฯ แล้ว ยังเป็นการหล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะไป

ด าเนินการต่อเนื่องในกระบวนการยุติธรรม หรือกลายเป็นเครือข่ายการท างานต่อไปในอนาคต 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอในการพัฒนาในมุมมองของผู้ปฏิบัติ

หน้าที่โดยตรงจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ น่าจะเป็นข้อมูลส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาหรือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความ

สมานฉันท์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 10 แห่ง โดยจะเห็นว่า บริบทของพื้นที่มีผลต่อความแตกต่างของ

ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งอาจต้องอาศัยการด าเนินการด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของ

แต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลัก ๆ ที่ส าคัญจากข้อเสนอในการพัฒนาคือ การมีมาตรฐานกลาง

หรือตัวช้ีวัดในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน ที่แต่ละพื้นที่จะสามารถน าไปปรับหรือประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของตนเองได้ และการให้การสนับสนุนงบประมาณที่จะเอื้อให้การ

ด าเนินงานของศูนย์ฯ ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ได้องค์ความรู้ส าคัญ หรือช่วย

ให้ได้แนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ความขัดแย้งด าเนินไป

อย่างมีทิศทาง และทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการ

ด าเนินการที่ต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ในประเทศไทยเกิดความสามัคคีปรองดองและสร้างความสมานฉันท์

อย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 5 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบในเชิงวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ และค้นหารูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 
ซึ่งมีจ านวน 10 แห่งในประเทศไทย เทคนิคการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เพื่อให้
ได้ข้อค้นพบตามมุมมองของผู้มีประสบการณ์ตรงในฐานะที่เป็นผู้ท าหน้าที่และมีส่วนในการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่ง ที่มีเป้าประสงค์การ
จัดต้ังเพื่อมุ่งในการขจัดปญัหาความขัดแย้งและเฝ้าระวังความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่ประเทศไทย
ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ จังหวัดชายแดนใต้ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาค
กลาง และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์แห่งชาติ อีกทั้งเพื่อการยกระดับการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้                        

1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง                                                                   

2) เพื่อศึกษาสภาพปญัหาและอปุสรรคของเครอืข่ายในพื้นทีข่องศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ จ านวน 10 แห่ง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดต้ังและก ากับดูแลศูนย์ประสานงานการเสรมิสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์จ านวน 
10 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 10 คน นอกจากนี้ยังด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่งๆ ละ 1 
คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวน 15 คน ส าหรับเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi - structured) ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม  ส่วนพื้นที่ในการศึกษาวิจัย จ าแนกได้ดังนี้ 
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ภาค หน่วยงาน 
1. กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. ภาคกลาง  สถาบันอาชญาวิทยาและการบรหิารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัย

รังสิต 
3. ภาคเหนือตอนบน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ภาคใต้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
6. ภาคเหนือตอนล่าง วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

8. ภาคตะวันออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
9. ภาคตะวันตก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. ภาคใต ้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ยะลา 
 
 

1. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัย ไดร้ายละเอียดของข้อค้นพบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยตามที่
เสนอเป็นผลการวิจัยในบทก่อนหน้านี้แลว้ ส าหรับในหัวข้อนี้ จะเป็นการสรปุข้อค้นพบจากผลการวิจัย
และอภิปรายผลในแต่ละประเด็นของข้อค้นพบ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 1.1 สภาพปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในพ้ืนท่ีของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth interview) และสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key - informants) จากศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่ง พบสภาพปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในด้าน
ต่าง ๆ โดยสรุปและมีประเด็นอภิปราย ดังต่อไปนี ้

 1.1.1 ด้านนโยบาย ซึ่งหมายถึง นโยบายจากส านักงานเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม โดยพบว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ดังนี ้
   (1) ส่วนกลางยังขาดความชัดเจนในการก าหนดนโยบายเพื่อถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
ของศูนย์ประสานงานการสง่เสรมิความสามคัคีปรองดองและความสมานฉันท์  ทั้ง 10 แห่ง มีผลให้แต่
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ละศูนย์ฯ ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารจดัการและการปฏิบัตงิาน โดยแต่ละศูนย์ ฯ มีการก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานของตนเอง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ หรือด าเนินการ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยบูรณากการให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ประสานงาน เช่น พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย หรือการบริการวิชาการ เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน ถือว่าการด าเนินงานภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ หรือตาม
พันธกิจที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ อยู่บ้าง เช่น การรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ความขัดแย้งใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดย
อาศัยการบริการวิชาการทางด้านกฎหมาย ที่บางมหาวิทยาลัยด าเนินการอยู่ เป็นต้น แต่พบว่า
ข้อเสนอส่วนใหญ่จากตัวแทนของแต่ละศูนย์ฯ ยังคาดหวังให้ส่วนกลางมีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อที่จะ
ด าเนินการได้อย่างมีทิศทางสอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์ฯ อย่างสมบูรณ์ 
   (2) ส่วนกลางยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนในการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารจัดการหรอื
โครงสร้างของบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน ท าให้ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่
ไม่มีบุคลากรด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบทางกฎหมายมารองรับการ
ปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ แต่ละศูนย์ฯ แก้ปัญหาโดยการน าบุคลากรที่อยู่ภายใต้สังกัดของตนเอง ซึ่งเป็น
บุคลากรในสายงานตามปกติ หรือบุคลากรที่มีจิตอาสา เข้ามาช่วยด าเนินงาน  ซึ่งภารกิจงานประจ าที่
มีอยู่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มที่ ปัญหาอุปสรรคในประเด็นนี้ 
เป็นเรื่องส าคัญ และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากขอบเขตการด าเนินงานของการเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายทั้ง 
10 พื้นที่ เน้นให้มีการน ากลไกต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งทั้งในระดับชาติ 
ระดับกลาง และระดับพื้นที่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทั้งในเรื่องการไกล่
เกลี่ยประนีประนอม  และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ประจ าการในการดูแลเรื่องต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ โดยเฉพาะการประสานงานในระดับต่าง ๆ ตามขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินการ
ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านธุรการ ด้านบริการประชาชนที่ร้องเรียนหรือขอรับบริการไกล่เกลี่ย 
เป็นต้น  

 1.1.2 ด้านการด าเนินการจัดการปัญหาความขัดแย้ง หมายถึง การด าเนินการตั้งแต่ 
การรวบรวมข้อมูล การติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้คลี่คลายหรือยุติลง พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
  (1) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความข้ดแย้งโดยอาศัยกระบวนการวิจัย ในบางกรณี
ไม่ได้ข้อมูลที่ทันสมัย หรือข้อมูลความรู้จากงานวิจัยบางส่วนไม่สอดคล้องกับประเด็นความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนใหม่ ซึ่งท าให้การติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งไม่ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นนี้นอกจากจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ฯ แล้ว ยังอาจ
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ต่อเนื่องถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติด้วย ซึ่งแม้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 จะก าหนดให้มีการส่งเสริม
การด าเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ก็ตาม แต่คณะกรรมการยังมี
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อ ง ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 (2) บางศูนย์ฯ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้งได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เนื่องจากท าให้ลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เช่น การรอรับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามา 
มากกว่าการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย และเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ ซึ่งเกิดจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ ประเด็นนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความ
สมานฉันท์ ที่ต้องรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน  

  (3) การด าเนินการตรวจสอบติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  ใน
กรณีที่ต้องท าความร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาจเกิดความล่าช้าในการประสานความร่วมมือ ท าให้การ
ด าเนินการคืบหน้าช้า หรือไม่ต่อเนื่อง เช่น อาจล่าช้าในกระบวนการท างานของต ารวจ ซึ่งท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการจัดการความขัดแย้ง เพราะเมื่อด าเนินการไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ต้องมีการ
ติดตามกระบวนการ ตรวจสอบความคืบหน้า โดยเฉพาะในกรณีที่คาดว่าเรื่องราวจะบานปลาย ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในกราบรรเทาความขัดแย้ง หรือเกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังไม่ให้ความ
ขัดแย้งลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข 

  (4) การจัดการปัญหาความขัดแย้ง กรณีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ศูนย์ฯ อาจ
ด าเนินการได้ยาก เนื่องจากเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายในระดับที่
สูงข้ึน สิ่งที่สามารถด าเนินการได้คือการช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาหรือชะลอไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่
รุนแรงข้ึน ปัญหาอุปสรรคในประเด็นนี้ ท าให้ได้ข้อสังเกตว่า ระบบการประสานเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่กับหน่วยงานระดับนโยบายในส่วนกลางยังคงเป็นปัญหา และเป็นเรื่องที่ต้องหา
พัฒนาแนวทางการประสานงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งผลการวิจัยของ ชวนัสถ์ เจนการ (2562) 
ระบุถึงปัญหาเช่นเดียวกันว่า ระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนของกระทรวงยุติธรรม
นั้นยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก เช่นในกรณีที่ความขัดแย้งมีความซับซ้อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก 
(Mass Dispute) หรือมีหน่วยงานที่เกีย่วข้องจ านวนมาก ปัญหาดังกล่าวก็จะเกินกว่าขีดความสามารถ
ของหน่วยงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปด าเนินการได้  ซึ่ง
งานวิจัยน้ีระบุว่าระบบศูนย์ประสานงาน จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประสานเช่ือมโยงกลไกในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานระดับนโยบายในส่วนกลาง ในแง่นี้ จึงเป็นเรื่องที่ต้อง



123 
 

พัฒนาต่อไปให้ศูนย์ประสานงานสามารถสรา้งกลไกประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่มีความซับซ้อนได้จริง  

  (5) ยังขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการที่จะน าไปสู่การติดตาม เฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้งให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักลง ซึ่งปัญหาในแง่นี้ เป็นเรื่อง
ที่เข้าใจได้ถึงข้อจ ากัด แต่ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ศูนย์ประสานงาน ต้องปรับตัวและปรับวิธีการด าเนินงาน
เพื่อที่จะสามารถด าเนินการต่อเนื่องต่อไปได้ แม้เจอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อีกในอนาคต
ข้างหน้า 

 1.1.3 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาคประชาชม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

  (1) บางศูนย์ฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประสานเครือข่าย ว่าควร
มวิีธีอย่างไร ด้วยการด าเนินการของศูนย์ประสานงานทั้ง 10 ศูนย์ ยังติดปัญหาเรื่องบทบาทหน้าที่ 
หรือตัวบทกฎหมายที่ให้อ านาจรับรองและคุ้มครองในการด าเนินการ การประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ จึงอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น การประสานกับทาง จังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กร
การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่รับผิดชอบ 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ทหาร เป็นต้น ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ต้อง
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการประสานงาน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของศูนย์ประสานงาน 
  (2) หลายศูนย์ยังไม่มีระบบการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่าง
เป็นระบบ ในหลาย ๆ กรณีที่ผ่านมาพบว่า สาเหตุที่สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้นั้น  
เป็นการใช้ความสัมพันธ์กันเป็นสว่นตัว หรือเพราะมีความคุ้นเคย หรือเคยร่วมงานกันมาก่อน ซึ่งท าให้
ได้ข้อสังเกตว่า การด าเนินงานของศูนย์ฯ ยังไม่สอดรับกับเป้าประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนศูนย์
ประสานงาน ให้มีการท างานเช่ือมโยงถึงกันโดยการน ากลไกต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการสถานการณ์
ความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับคือ ระดับชาติ ระดับกลาง และระดับพื้นที่ 
  (3) ในบางพื้นที่ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่
ของศูนยฯ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังท าได้ไม่ทั่วถึง และเพียงพอ ซึ่งท าให้ประชาชนอาจเกิด
ความสับสนในการมาติดต่อขอความช่วยเหลือหรือประสานงานกับศูนย์ฯ รวมไปถึงการขาดช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการแก้ไขเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดอคติต่อการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
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  (4) ที่ผ่านมาแต่ละศูนย์ยังเหมือนแยกกันท างาน เนื่องจากยังขาดการติดต่อ
ประสานงานเพื่อจดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนั หรือมีการประสานข้อมูลที่มใีนแต่ละศูนย์ต่อกัน
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ในระดับชาติ ซึ่งปัญหาในประเด็นนี้อาจขัดต่อความคาดหวังหนึ่งของ
การจัดต้ังศูนย์ประสานงาน คือความต้องการให้ทุกศูนย์ฯ ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทาง
วิชาการ ด้านการศึกษาวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ 
  (5) ในบางพื้นที่ ผู้น าชุมชนที่ควรจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ดี กลับกลายเป็น
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เช่น มีความแตกแยกระหว่างคนภายในชุมชนกับผู้น าชุมชน มีการใช้
อิทธิพลต่าง ๆ ของผู้น าชุมชนที่น าไปสู่ความแตกแยก และน าไปสู่ความยากล าบากในการสร้างความ
สมานฉันท์ภายในชุมชน ในแง่นี้นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน 
เนื่องจากเครือข่ายในชุมชน เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานในพื้นที่ราบรื่นข้ึน 

 1.1.4 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการ และสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 
   (1) ศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ยังขาดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยังขาดความชัดเจนว่าจะสามารถแสดงบทบาทหรือด าเนินการได้มาก
น้อยแค่ไหน เนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเปน็ทางการว่าต้องด าเนินการอย่างไร มีบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายเช่นไร โดยในแต่ละศูนย์ต่างก็ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ และความเช่ียวชาญของ
ตนเองเท่าที่จะสามารถกระท าได้ การด าเนินการส่วนใหญ่จึงไม่เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ปัญหาส่วน
หนึ่งเกิดข้ึนต่อเนื่องจากปัญหาด้านนโยบายจากส่วนกลางที่ยังขาดความชัดเจน แม้จะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานไว้แล้วก็ตาม ปัญหาในแง่นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การด าเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน เช่น วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งรับเรื่องและติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 
และรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยจะพบว่า การส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในแต่ละพื้นที่ ค่อนข้างประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ
ประชาชนยังไม่รู้จักหรือเข้าใจกระบวนการท างานของศูนย์ฯ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากศูนย์ฯ เองก็ไม่
มีมาตรฐานในการด าเนินงานที่ชัดเจนที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจได้ ดังนั้น การที่จะเข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหา เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่การวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอาจท าได้ยาก หรือท าได้ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาของประชาชนในพื้นที่   
   (2) แต่ละศูนย์ฯ ยังไม่มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนระยะ 3 ปี 5 ปีหรือ 
10 ปี ว่าจะด าเนินงานอย่างไร มีแผนการด าเนินงานอย่างไร และจะมีตัวช้ีวัดผลความส าเร็จในการ
ด าเนินการอย่างไร 
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  (3) หลาย ๆ ศูนย์ยังขาดบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ที่เพียงพอ และไม่มี
โครงสร้างบุคลากรในการด าเนินงานของศูนย์ที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ไม่ต่อเนื่อง หรือไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ 
  (4) ทุกศูนย์ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการด าเนินงาน ท าให้
ต้องใช้จ่ายงบประมาณของคณะหรือมหาวิทยาลัย ซึ่ง ข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละคณะหรือ
มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านงบประมาณ หลาย ๆ ศูนย์ใช้สถานที่ของคณะเป็นศูนย์ประสานงาน
เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการด าเนินงาน หรือใช้สถานที่ร่วมกับศูนย์อื่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและมีภารกิจใกล้เคียงกัน แต่บางศูนย์ฯ ยังไม่มีแม้แต่สถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในภารกิจการด าเนินงานของศูนย์ด้วย  
  ปัญหาอุปสรรคตามข้อ (1) (2) และ (3) เป็นประเด็นของการบริหารจัดการที่ยังขาด
ประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างานให้เปน็ระบบ ตั้งแต่การวางแผน
งานไปจนถึงการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลลัพธ์หรือผลส าเร็จในการท างาน ตลอดจนการ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ จึงจะช่วยให้การบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนท่ีของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ

สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 

 1.2.1 แนวทางพัฒนาในระดับนโยบาย 

 เป็นแนวทางที่เป็นข้อเสนอส าหรับส านักงานเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  หรือ
กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในระดับนโยบาย ดังนี้ 
  (1) ควรมีการด าเนินการ เรื่องกรอบของกฎหมายอาจจะมีการก าหนดให้มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ ซึ่งการด าเนินการในประเด็นนี้ จะช่วยให้ศูนย์ประสานงานทั้ง 10 แห่งมีทิศทางในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนข้ึน และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
  (2) ก าหนดแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว เพื่อถ่ายทอดไปสู่ศูนย์    
ต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการในทิศทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้แต่ละศูนย์ฯ น าแผนหลักของ
ส่วนกลางไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ของแต่ละศูนย์ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเอง ในแง่นี้
เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการตามหลักการของการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่จ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานกลางให้ชัดเจนก่อน จึงจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานย่อยสามารถ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักที่จ าเป็นต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพียงแต่วิธีการด าเนินงานของแต่ละศูนย์ประสานงาน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่และบริบทของแต่ละศูนย์ฯ 
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   (3) กระทรวงยุติธรรม ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละ
ศูนย์ฯ ให้เพียงพอ โดยอาจด าเนินการจัดสรรเป็นเงินงบประมาณประจ าปี เพราะการด าเนินงานที่
เริ่มต้นต้ังแต่รับเรื่องราวจากประชาชนที่เดือดร้อน การประสานงานไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การ
ตรวจสอบติดตาม การเฝ้าระวังความขัดแย้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
ตลอดจนค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยด าเนินงานในแต่ละศูนย์ ทั้งนี้อาจเพิ่มช่อง
ทางการสนับสนุนทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้
เครือข่ายทั้ง 10 แห่ง สามารถรับทุนวิจัยไปศึกษาหรือแก้ปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งได้ 
   (4) อาจจะมีการจัดกลุ่มปัญหาความขัดแย้งโดยพิจารณาจากปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ    
และสร้างเป็นภาพอนาคตของสถานการณ์ความปรองดองที่ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  
เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย หรือก าหนดเป็นประเด็นหลักที่คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติจะผลักดัน
ให้ศูนย์ต่าง ๆ สามารถที่จะขับเคลื่อนในการช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ต่อไป ประเด็นข้อเสนอนี้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้มีการด าเนินงานที่ค านึงถึง
สถานการณ์ในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
   (5) วางกรอบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละศูนย์ฯ สามารถน าไป
ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบุคลากรในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ภารกิจของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์  เนื่องจาก
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานของศูนย์ฯ สามารถ ขับเคลื่อนได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   (6) อาจยกระดับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ข้ึนมาเป็นประเด็นเชิงโครงสร้าง  เพื่อ
น าไปสู่การผลิตคนในกระบวนการยุติธรรมที่สอดรับกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ เนื่องจากการผลิตคนในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละลักษณะงาน ควรค านึงว่า 
สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ในพื้นที่รวมไปถึงลกัษณะของการท างาน ต้องการคนที่มีทักษะและความ
เช่ียวชาญอะไร นอกเหนือไปจากความเช่ียวชาญหลักที่ต้องมี เพื่อให้สามารถผลิตคนได้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานในพื้นที่หรือในแต่ละหน้างาน น าไปสู่การสร้ างผลสัมฤทธ์ิและผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานได้ง่ายข้ึน ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาหลักสูตรอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการยกระดับ
ความเช่ียวชาญในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่  
  (7) ควรจัดระบบความสัมพันธ์ของศูนย์เครือข่ายให้ชัดเจน ให้มีช่องทางการประสาน
ความร่วมมือ หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ฯ เกี่ยวกับแนวทางหรือรูปแบบการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมหรือเป็นแนวปฏบัติที่ดี ให้ทุกศูนย์ฯ มีความใกล้ชิดกันมากข้ึน เพื่อร่วมก าหนด
ทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานที่สร้างผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง หรือ
ร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้การท างานเป็นเครือข่ายมีประสิทธิภาพ มี
ทิศทางร่วมกัน และไม่ท างานทับซ้อนกัน 
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  (8) ควรมีการแบ่งล าดับข้ันการท างานในทุก ๆ ระดับ โดยให้มีคนกลางในการ
ประสานงานในแต่ละระดับ เพื่อการท างานที่สอดประสานกันในระดับเดียวกันและเช่ือมโยงถึงกันใน
ทุกระดับ ทั้งในระดับต าบล จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น ในระดับต าบล คือ ยุติธรรม
ชุมชน หรือในระดับจังหวัดคือ ยุติธรรมจังหวัด ส่วนศูนย์ประสานงานสามารถด าเนินการประสานงาน
กันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้  ส าหรับในระดับประเทศนั้น อาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ข้ึนเพื่อที่จะดูแลปัญหาในแต่ละกรณี โดยมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ซึ่งหากการเจรจาไม่สามารถเป็นที่ตกลงกันได้ อาจให้มีการจัดประชามติเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่    
  (9) ควรจัดให้มีการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับชาติ เพื่อให้การ
ด าเนินการมีความชัดเจน เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในสังคม เนื่องจากหากหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนรับรู้ และเข้าใจการด าเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว 
จะช่วยให้การประสานความร่วมมือ และการเข้าถึงของประชาชนท าได้ง่ายข้ึน รวมไปถึง ช่วยให้
ประชาชนมีความมั่นใจที่จะใช้บริการของศูนย์ประสานงาน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไข
สถานการณ์ที่อาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ 

 1.2.2 แนวทางพัฒนาในระดับปฏิบัติ  

  เป็นแนวทางที่ เป็นข้อเสนอส าหรับศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ โดยเป็นข้อค้นพบโดยสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   1.2.2.1 ด้านการด าเนินการจัดการปัญหาความขัดแย้ง เป็นข้อเสนอโดยสรุป
เกี่ยวกับแนวทางในการพัมนาการด าเนินการตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การติดตาม เฝ้าระวัง และ
ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้คลี่คลายหรือ
ยุติลง ดังนี ้
    (1) อาจใช้การวิจัยเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง 
รวมทั้งใช้กลไกของกระบวนการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ไข
ปัญหาตามโจทย์การวิจัย ซึ่งการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสทิธิภาพน้ัน ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ีบทบาทหน้าที่หรือศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายด้วย มุ่งให้ได้ภาพสะท้อนของปัญหาในพื้นที่เพื่อส่งไปยังผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารประเทศไดก้ าหนดนโยบายในการช่วยเหลือ  
   (2) ศูนย์ฯ ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานรายปีเพื่อบูรณาการการวิจัยกับ
การจัดการปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาอย่าง
แท้จริง เพราะจะท าให้งานวิจยัของคณะไปสูโ่มเดลในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการวางแผนทีด่ี จะท า



128 
 

ให้การท างานขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ในบางพื้นที่ที่ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ
เชิงรุกในพื้นที่  อาจน างบจากการวิจัยมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าไป
ตรวจสอบในทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วิจัยได้อย่างทั่วถึง  
    (3) ศูนย์ฯ ควรประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างเครือข่ายทั้งใน
ภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันรวบรวมข้อมูลปัญหาความขัดแย้งใหม่ๆ และทันต่อเหตุการณ์ 
เข่น กระทรวงยุติธรรม กรมการปกครอง รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้น าชุมชน เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ศูนย์ฯ มีข้อมูลที่ทันสมัย เพียงพอ และรอบด้านในการวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความขัดแย้ง และวางกลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างทันการณ์ 
    (4) แต่ละศูนย์ฯ ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์
ความขัดแย้งในเชิงรุก เช่น การลงพื้นที่เพื่อพูดคุย ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งใน
พื้นที่ เนื่องจากข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า การรอรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นลักษณะของการ
ด าเนินงานเชิงรับนั้น อาจท าให้ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาความขัดแย้งได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้ง
ศูนย์ประสานงานหลาย ๆ แห่ง ที่ยังไม่ เป็นที่รู้จักของประชาชน ดังนั้น การด าเนินงานในเชิงรุก 
นอกจากจะช่วยให้รับรู้ข้อมูล และเฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้งได้รวดเร็วแล้ว ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจการท างานของศูนย์ฯ ด้วย 
    (5) อาจมีการบูรณาการการด าเนินงานของศูนย์ฯ กับการเรียนการสอน 
เนื่องจากการดึงผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ นอกจากจะท าให้ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการ
ด าเนินการของศูนย์ฯ แล้ว ยังเป็นการหล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะไป
ด าเนินการต่อเนื่องในกระบวนการยุติธรรม หรือกลายเป็นเครือข่ายการท างานต่อไปในอนาคต 

  1.2.2.2 ด้านการประสานเครือข่ายความร่วมมือ เป็นข้อเสนอโดยสรุปเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือภาคประชาชม เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ ดังนี ้
   (1) ศูนย์ควรก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาแนวทางในการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานปกครองในพื้นที่ เพื่อให้
การด าเนินงานไม่สับสน และบุคลากรสามารถด าเนินการในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากการ
ประสานงานและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเป็นกลไกส าคัญ ที่จะช่วยให้ศูนย์ฯ สามารถ
ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกลาง และระดับชาติ ได้สอดคล้อง
กับขอบเขตการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานตามที่ก าหนดไว้ 
   (2) เพื่อให้เกิดการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อาจก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือ เช่น  การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
กับเครือข่ายในพื้นที่  รวมถึงมีการติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจใช้การ
ติดต่อประสานงานที่ไม่ยึดรูปแบบตายตัว หรือการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยืดหยุ่นได้
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ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น อาจด าเนินการร่วมกันในลักษณะการท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
หรือการสร้างความคุ้นเคยเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบใกล้ชิดและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการสร้าง
ความไว้วางใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการหรอืท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง    
   (3) ควรมีการประชาสัมพันธ์และอธิบายประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจการท างาน
ของศูนย์ประสานงาน เพื่อที่จะให้ประชาชนประสานงานขอความช่วยเหลือได้ตรงประเด็น และให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เนื่องจาก ประชาชนเป็นเครือข่ายความร่วมมือทีส่ าคัญยิ่งในการด าเนินงานเพื่อการจัดการ
ความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามภารกิจของศูนย์ฯ หากขาดความร่วมมือของ
ประชาชนแล้ว การด าเนินการก็ยากที่จะบรรลุผลได้ ไม่ว่าจะเป็นในข้ันตอนของการรวบรวมข้อมูล 
การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมไปถึงการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
    (4) ควรมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้ ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ โดยอาจสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนรับผิดชอบศูนย์ประสานงาน อาจด าเนินงานในลักษณะ
กรรมการบริหาร หรือ มีต าแหน่งในศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging) 
เมื่อพบปัญหาความขัดแย้งให้ส่งปัญหามายังศูนย์ฯ เพื่อร่วมกันด าเนินการต่อไป  

  1.2.2.3 ด้านการบริหารจัดการของศูนย์ประสานงาน เป็นข้อเสนอโดยสรุป
เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
  (1) ศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ควรด าเนินการจัดระบบและกลไกในการ
ท างานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสร้างช่องทางรับฟังความเดือดร้อนของ
ประชาชน และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้กันอย่างกว้างขวาง จึงจะช่วยให้การ
รวบรวมข้อมูล และการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วข้ึน อย่างไรก็ตามลักษณะของการด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ยังเป็นการด าเนินงาน
เชิงรับ จึงควรมีการสร้างระบบกลไกการด าเนินงานในเชิงรุกควบคู่กันไปด้วย 
  (2) ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ รวมไปถึงการเขียนแผนการด าเนินการ ที่ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละปี ทั้ง
ตัวช้ีวัดการด าเนินงานและตัวช้ีวัดผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน โดยเฉพาะแผนงานที่
ส่งเสริมให้มีการบริหารผลลัพธ์ที่ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างชัดเจน เนื่องจากตัวช้ีวัด จะช่วยให้ศูนย์ฯ 
มีทิศทางในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

  (3) แต่ละศูนย์ฯ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอในการพัฒนา
ความเช่ียวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง เช่น ทักษะการเจรจา
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ไกล่เกลี่ย ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสรา้งความสมานฉันท์ เป็นต้น ข้อเสนอในประเด็นนี้ เป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ประสานงาน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณา
ถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ ที่อาจต้องอาศัยทักษะและความเช่ียวชาญด้านอื่น ๆ มาเสริม
เพิ่มเติมด้วย  
    (4) ควรมีการวางระบบบริหารจัดการ Back office เพื่อดูแลด้านการ
ประสานงาน ด้านการบริการช่วยเหลือผู้รับบริการ และการด าเนินงานด้านเอกสาร ซึ่งต้องมีการ
อบรมให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องการประสานงาน และ
การด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดัการความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการด าเนินการ   
    (5) ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ 
บทบาท หน้าที่ การด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ และกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาร้องขอความช่วยเหลือกับ
ศูนย์ฯ 
 

2. ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษาวิจัยทั้งในประเด็นสภาพปัญหาและอุปสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์
ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองทั้ง 10 แห่ง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัยทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย  

 (1) ผลการวิจัยแสดงถึงปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการก าหนดนโยบายใน
เรื่องโครงสร้างการท างาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ ควรพิจารณาถึงกรอบทางกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารงานของศูนย์ประสานงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนก าหนดให้มีเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศูนย์ฯ เพื่อร่วมก าหนดกรอบแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว และถ่ายทอด
ไปสู่ศูนย์ เพื่อการด าเนินงานในทิศทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 (2) ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของทุกศูนย์ฯ คือ ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ และ
ก าลังคน ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม ควรมีการจัดสรรงบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์
ประสานงานในแต่ละพื้นที่ อาจในลักษณะเงินงบประมาณประจ าปี เพื่อให้สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจของศูนย์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง  
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 (3) ผลการวิจัยช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างในการด าเนินการเพื่อการจัดการความขัดแย้ง
ของแต่ละศูนย์ฯ ที่มีความแตกต่างกันเนื่องด้วยบริบทของพื้นที่ และความหลากหลาย/ความเฉพาะ
ของปัญหา ซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนรู้ในการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์ฯ และเป็นบทเรียนรู้ที่
หลากหลายข้ึนหากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมควรจัดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเหนียวแน่นในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดการ
ความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ และเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เป็นที่
รู้จักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการท างานของส านักงานเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติและศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ทั้ง 10 แห่ง 

 2.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ 

 (1) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้น  ภายหลังจากส่วนกลางมี
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่ชัดเจนแล้ว แต่ละศูนย์ฯ  ควรมีการ ยกระดับการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีการจัดท าแผนรายปีในการด าเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งก าหนดตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยเน้นผลในการลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์
ในสังคมเป็นส าคัญ และมีการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งในลักษณะเชิงรับและเชิงรุก 
 (2) ข้อค้นพบจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการปัญหาความขัดแย้งของศูนย์
ประสานงานทั้ง 10 แห่งยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคทั้งในด้านการรวบรวมข้อมูล การติดตาม เฝ้าระวัง
สถานการณ์ความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาให้ยุติหรือคลี่คลายลง ดังนั้น แต่ละศูนย์ฯ 
ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านความเช่ียวชาญ และความพร้อมของ Back office และ
พิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญหรือจุดแข็งของศูนย์ ฯ เช่น ใช้
งานวิจัยเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูล และแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือบูรณาการกับการเรียนการ
สอนโดยดึงศักยภาพของนิสิตมาช่วยในการด าเนินงาน เป็นต้น 
 (3) จากข้อค้นพบ พบว่า การประสานความร่วมมือเครือข่ายทั้งภาครัฐบาล และภาค
ประชาชนเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยเฉพาะปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับหลายระดับ ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ดังนั้น 
ศูนย์ฯ ควรศึกษาระเบียบและก าหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือ เพื่อให้สามารถ
ประสานกันได้อย่างต่อเนื่องทั้งในข้ันการรวบรวมข้อมูลปัญหา การติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการ
แก้ไขปัญหา โดยเน้นความแน่นอนในการบรรลุผล และความรวดเร็วในการปฏิบัติ 
  (5) จากผลการวิจัยพบว่า ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและ
ความสมานฉันท์ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่ประชาชน ดังนั้น แต่ละศูนย์ฯ ควรวางกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ การด าเนินงานของ
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ศูนย์ประสานงาน ทั้งในเรื่องช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการติดตามผล ข้ันตอนการ
ด าเนินการประสานงานและจัดการความขัดแย้ง และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการความขัดแย้งภายในชุมชน เพื่อให้การด าเนินการของศูนย์ฯ ภายในพื้นที่ ง่ายต่อการด าเนินการ
ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก 

2.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  (1) เนื่องจากการศึกษาวิจัย ค้นพบว่า ศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์หลายๆ แห่ง ยังไม่ได้มีการด าเนินการตามภารกิจของศูนย์ฯ อย่างเป็น
ทางการ ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี หรือประเมินผลการปฏิบัติ
ภายหลังมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและได้องค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาต่อเนื่องต่อไป 
 (2) เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะของการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาของศูนย์ประสานงาน การศึกษาวิจัยในครั้งต่อๆ 
ไปควรท าในลักษณะการวิจัยประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหา เช่น การวิจัยและพัฒนาบทบาทของศูนย์ฯ 
ในการบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ หรือการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ เป็นต้น 

 (3) เนือ่งจากผลการวิจัย พบว่าการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงาน และ
หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคประชาชน ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรค จึงควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างโมเดลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งหรือเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และความสมานฉันท์ 
  (4) ผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความขัดแย้งหรือการเสริมสร้างความสมานฉันท์ จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม หรือพัฒนาโปรแกรม/โมดูลการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้กับบุคลากรของศูนย์ประสานงาน 
หรือบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน 
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แบบสัมภาษณ์ 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสังคมสมานฉันท์ 

 

1. ท่านคิดว่าศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันทม์ีการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง และมปีัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบ้างหรือไม่ อย่างไร 

1.1 ด้านการประสานงานแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง 

1.2 ด้านการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง 

1.3 ด้านการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความแย้ง 

1.4 ด้านงบประมาณ 

1.5 ด้านหน่วยงานที่เข้าร่วมแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง 

1.6 ด้านอื่นๆ บทบาทหน้าที่/นโยบาย การบรหิารจัดการศูนย์ 

 

2. ท่านคิดว่าแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการในแต่ละด้านเพื่อสง่เสรมิและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่
ของศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ควรเป็นอย่างไร 

2.1 ด้านการประสานงานแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง 

2.2 ด้านการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความขัดแย้ง 

2.3 ด้านการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความแย้ง 

2.4 ด้านงบประมาณ 

2.5 ด้านหน่วยงานที่เข้าร่วมแก้ไขปญัหาความขัดแย้ง 

2.6 ด้านอื่นๆ 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ของศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉนัท์แห่งชาติ 

ล าดับ ชื่อศูนย์ประสานฯ รายชื่อผู้เขา้ร่วม 
1 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองและสมานฉันท์ภาคกลาง 
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เลิศอุดมธรรม 
คณบดีคณะอาชญาวิทยา ม.รังสิต 

2 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ภาคเหนอืตอนบน 

อ. ไพสิฐ พาณิชยกุล  
ผู้ช่วยอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
คณะนิติศาสตร์  

3 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ผศ.กิตติบดี ใยพูล 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์
 

4 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ภาคใต้ 

อ. พรพล เทศทอง  
อ.คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

5 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์กรุงเทพมหานคร 

พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ  
อ.วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความสมานฉันท์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักด ี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

7 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดน
ใต้ 

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย ์
ผอ.ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้าโพล ์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

8 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

รศ.ว่าที่เรอืตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
คณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

9 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่ภาคตะวันตก 

ผศ.ดร.กันต์ ปานประยูร 
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล 

10 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

พระมหาหรรษารมมนาโส รศ.ดร. 
ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ/ผอ.
หลักสูตรสันติศึกษา  
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
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ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพือ่สง่เสรมิและพัฒนาเครือข่ายสงัคมสมานฉันท์”  

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom meeting 

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
----------------------------------------------------------- 

 
09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน ์
09.30 – 09.45 น. เปิดการประชุม  

โดย  พันต ารวจโท ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิร ิ
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

09.45 – 10.15 น. น าเสนอความเป็นมาของการวิจัย  
         รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก โสรัตน์ กลับวิลาและคณะวิจัย 
10.15 – 11.45 น. รับฟังความคิดเห็นเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

สังคมสมานฉันท์”  
11.45 – 12.00 น. สรปุผล และปิดการประชุม 
 
 
หมายเหต:ุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

สแกนเพือ่เข้าร่วมกลุม่ไลน์การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับลิ้งค์การประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) 

 
https://line.me/R/ti/g/BeLr1GkCpd 
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ประเด็นค าถามส าหรับการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
 

 1. สภาพปัญหาและอปุสรรคของเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการเสรมิสร้าง 
ความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์เป็นอย่างไร 
  
 2. แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมพฒันาเครือข่ายในพื้นที่ของศูนย์ประสานงานการ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ควรเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
ของศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉนัท์แห่งชาติ 

ล าดับ ชื่อศูนย์ประสานฯ สถาบันการศึกษา รายชื่อผู้เขา้ร่วม 
1 ศูนย์ประสานงาน

เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ภาคกลาง 

สถาบันอาชญาวิทยาและการ
บรหิารงานยุติธรรม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เลิศอุดมธรรม 
คณบดีคณะอาชญาวิทยา ม.รังสิต 
 

2 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ภาคเหนือตอนบน 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

อ. ไพสิฐ พาณิชยกุล  
ผู้ช่วยอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
คณะนิติศาสตร์  

3 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.กิตติบดี ใยพูล 
คณบดีคณะนิติศาสตร ์
 

4 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ภาคใต้ 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

อ. พรพล เทศทอง  
อ.คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

5 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ  
อ.วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักด ี
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ 

7 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

คณะพัฒนาสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม   สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย ์
ผอ.ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้า
โพล ์  สถาบันบัณฑิตพฒันบริ
หารศาสตร ์
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ล าดับ ชื่อศูนย์ประสานฯ สถาบันการศึกษา รายชื่อผู้เขา้ร่วม 
8 ศูนย์ประสานงาน

เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

รศ.ว่าที่เรอืตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
คณบดี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

9 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ในพื้นที่ภาคตะวันตก 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.กันต์ ปานประยูร 
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล 

10 ศูนย์ประสานงาน
เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

พระมหาหรรษารมมนาโส รศ.ดร. 
ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ/ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 


