สาระน่ารู้จากส่วนกิจการมวลชน
ฝ่ายประสานการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

หลักพืน้ ฐานในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
สภาพปัญหา
ในปัจจุบนั ความเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
ได้เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งรูปแบบใหม่ขน้ ึ ในสังคมมีแนวโน้ม
ว่าจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ การชุมนุม
เรียกร้องของประชาชนและกลุม่ พลังต่าง ๆ
ยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและมักถือเป็นแบบ
อย่างว่าถ้าจะให้ข้อเรียกร้องสัมฤทธิ์ผล
จะต้องเดินทางเข้าไปชุมนุมเรียกร้องใน
ส่วนกลาง โดยการยืน่ หนังสือถึงรัฐบาล การสร้างความกดดัน ปิดถนน ปิดล้อมสถานที่ราชการ หรือ
หน้าศาลากลางจังหวัด หรือการใช้วธิ รี นุ แรง โดยการทำลายทรัพย์สนิ ราชการเพือ่ ให้ผมู้ อี ำนาจเจรจาลงไป
ดำเนินการแก้ไขในพืน้ ที่ หรือต้องการแสดงให้สงั คม ได้รบั รูแ้ ละเห็นใจให้การสนับสนุนและเข้าร่วมมากยิง่ ขึน้
โดยสรุปแล้วทีผ่ า่ นมาการชุมนุมเรียกร้องในประเทศไทยจะเกีย่ วข้องอยู่ ๕ เรือ่ งใหญ่ ๆ คือ ปัญหาทีด่ นิ ทำกิน
ปัญหาอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการของรัฐทีม่ ผี ลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปัญหาหนีส้ นิ
ปัญหาเขือ่ นหรือโรงไฟฟ้า และการบริหารราชการหรือการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เพราะว่าเป็นเรือ่ งทีอ่ ยู่
ใกล้ตวั และเป็นเรือ่ งปากท้องหรือเรือ่ งของสิทธิทป่ี ระชาชน ควรจะได้รบั
ความหมายความขัดแย้ง (Conflict)
สถานะที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความขัดแย้งกันและไม่สามารถตกลงกันได้ เช่น เชื่อว่าแต่ละ
ฝ่ายมีเป้าหมาย หรือความต้องการที่ไปด้วยกันไม่ได้ และแต่ละฝ่ายต่างรู้สึกไม่เป็นมิตรต่อกัน และเข้า
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ขัดขวางอีกฝ่ายหนึง่ มิให้ได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการโดยมองว่าการบรรลุเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึง่ เป็นการขัดขวางการ
บรรลุเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดจะไม่สามารถได้สง่ิ ทีต่ นต้องการด้วยตนเอง โดยไม่อาศัยการยินยอม หรือ
ช่วยเหลือจากอีกฝ่าย ในแง่หนึง่ ถือได้วา่ คูข่ ดั แย้งกำลังประสบกับความทุกข์ อันเนือ่ งจากการพรากจาก สิง่ ที่
รักและประสานกับสิง่ ทีไ่ ม่รกั ความขัดแย้งนัน้ ประกอบไปด้วยเนือ้ หาสาระ เช่น ประเด็นความต้องการต่าง ๆ
ของคูข่ ดั แย้ง และองค์ประกอบด้านอัตวิสยั เช่น อารมณ์ ความรูส้ กึ ทัศนคติ ค่านิยม และมุมมองต่อคูข่ ดั แย้ง
ต่อตัวเอง และต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทความขัดแย้ง
๑. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict)
๒. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict)
๓. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict)
๔. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict)
๕. ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นเรือ่ งของความแตกต่างทางความเชือ่
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธกี ารแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
การจัดการกับความขัดแย้งทีเ่ ป็นการแก้ไขทีต่ น้ เหตุของปัญหาโดยการพิจารณาว่า อะไรเป็นต้นเหตุ
หรือเป็นรากฐานของปัญหาตามข้อขัดแย้งซึง่ อาจจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง เพือ่ ทีจ่ ะกำจัดสาเหตุเบือ้ งลึกนัน้ ให้หมดไป
๑. การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
กระบวนการพูดคุย เจรจาต่อรองโดยบุคคลหรือกลุม่ บุคคลตัง้ แต่สองฝ่ายขึน้ ไป เพือ่ จัดการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันโดยแต่ละฝ่ายต่างก็มสี ง่ิ ทีอ่ กี ฝ่ายต้องการและเชือ่ ว่าจะสามารถเจรจาให้อกี ฝ่ายหนึง่
ยอมให้ในสิง่ ทีต่ นต้องการได้
การเจรจาต่อรอง กระทำด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับ ไม่มีรูปแบบของการเจรจา เป็นวิธีที่
สะดวกรวดเร็ว
ข้อพึงระวัง
๑.๑ ถ้าคูก่ รณีมคี วามสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กันจะเจรจาอย่างเป็นมิตร
๑.๒ ถ้าความสัมพันธ์คกู่ รณีเลวร้าย จะเจรจาอย่างเป็นศัตรูและไม่มที างตกลงกันได้
๒. การไกล่เกลีย่
เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเป็นคนกลางเข้าช่วยเหลือ แนะนำคู่กรณี
ในการเจรจาต่อรอง
๓. อนุญาโตตุลาการ
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เป็นกระบวนการทีค่ กู่ รณีตกลงกันเลือกให้บคุ คลทีส่ ามเข้ามาเป็นผูช้ ข้ี าดข้อพิพาท โดยต้องปฏิบตั ติ าม
ระเบียบกฎหมายและวิธกี ารทีก่ ำหนด
๓.๑ คูก่ รณีตอ้ งนำเสนอพยานหลักฐานให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
๓.๒ ข้อพิพาทยุตลิ งโดยอนุญาโตตุลาการต้องมีคำชีข้ าด
๓.๓ คูก่ รณีถกู บังคับให้ปฏิบตั ติ ามคำชีข้ าด
๔. ฟ้องคดีตอ่ ศาล
เป็นกระบวนการทีม่ รี ะเบียบกฎหมายและวิธกี ารกำหนดให้คกู่ รณีปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
๔.๑ มีทนายความเข้าช่วยเหลือดำเนินคดี
๔.๒ คูก่ รณีไม่มโี อกาสต่อรองเพือ่ ให้ได้สง่ิ ทีต่ นเองต้องการ
๔.๓ ข้อพิพาทระงับโดยคำพิพากษาของศาลต้องมี “ผูช้ นะ” และ “ผูแ้ พ้”
๔.๔ ใช้เวลาและเสียค่าใช้จา่ ยสูง
บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ข้าราชการฝ่ายปกครอง ซึง่ มีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จะต้องเข้าไปสัมผัสในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องนำแนวทางการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับ
ชุมชน และระหว่างชุมชนกับรัฐ จนกลายเป็นข้อพิพาท
และขยายผลไปสูค่ วามขัดแย้งทีร่ นุ แรง ซึง่ จะต้องควบคุม
ความขัดแย้งดังกล่าวมิให้ลกุ ลามบานปลายจนเกิดความ
แตกแยกของคนในชาติ โดยให้ทกุ ฝ่ายอยูร่ ว่ มกันด้วย
ความสงบสันติสุข สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย โดย
ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยกำกับดูแลข้าราชการ
ฝ่ายปกครองตัง้ แต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบ่ า้ น
จึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางสันติวธิ ขี องสภาความ
มัน่ คงแห่งชาติ โดยใช้วธิ กี ารเจรจาไกล่เกลีย่ ประนีประนอม ซึง่ เน้นให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเข้ามีสว่ นร่วม
ในขบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อย่างไรก็ตามจะต้องขยายผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี ให้เกิดเป็นรูปธรรมไปสูร่ ะดับรากหญ้าของปัญหา ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในระดับ
หมูบ่ า้ น ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยใช้องค์กรตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นองค์กรดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วย
หลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามบทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครอง
หลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามบทบาทข้าราชการฝ่ายปกครอง มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้
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๑.เป็นการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งโดยใช้วธิ กี ารเจรจาไกล่เกลีย่ ประนีประนอม ซึง่ เป็นวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย
๒. มีองค์กรผูร้ บั ผิดชอบการเจรจาไกล่เกลีย่ โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่ หมูบ่ า้ น ตำบล อำเภอ จังหวัด กระทรวง
กรม รัฐวิสาหกิจ
๓. เป็นการนำปัญหาความขัดแย้งเข้าสูก่ ระบวนการแก้ไขปัญหาตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสม
รูปแบบการแก้ไขปัญหา
๑. กรณีทว่ั ไป
ศึกษา รวบรวมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนและจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
รวมทัง้ ติดตามข่าวทีเ่ กีย่ วกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งรัดการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
ราษฎรเป็นไปอย่างทันท่วงที
ประสานกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ำท้องถิน่ ผูน้ ำชุมชน เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนและช่วยให้ขอ้ มูลและประเด็นปัญหาความเดือดร้อน
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ชีแ้ จงทำความเข้าใจให้ประชาชน ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
และกฎหมาย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมส่วนรวมและให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชน
ทุกแขนง
๒. กรณีทเ่ี กิดข้อพิพาทขึน้ ให้ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
นายอำเภอเป็นผู้เจรจาหรือจัดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ของประชาชน ในพื้นที่
ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาให้ยตุ โิ ดยเร็ว เช่น ปัญหา
เรื่องที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ได้นำขยะไปทิ้งนอกเขตเทศบาล แต่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในตำบลเดีย่ วกันนัน้ ซึง่ ส่งกลิน่ เหม็นรบกวนเป็นทีร่ ำคาญของราษฎร จึงได้มา
ร้องเรียนต่อนายอำเภอให้เทศบาลย้ายทีท่ ง้ิ ขยะไปยังทีอ่ น่ื
ตัง้ คณะกรรมการพหุภาคีขน้ึ ดำเนินการเจรจาไกล่เกลีย่ อย่างน้อย ๓ ฝ่าย ประกอบด้วยผูแ้ ทน
ภาครัฐ ผูเ้ รียกร้อง และผูช้ ำนาญการ เช่นในกรณีดงั กล่าว เมือ่ นายอำเภอได้รบั ข้อร้องเรียนแล้ว ควรเชิญ
นายกเทศมนตรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
และราษฎรผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน มาประชุมปรึกษาหารือกันในเชิงปฏิบตั กิ าร (Work Shop) เพือ่ แก้ไขดังกล่าว
ให้ยตุ โิ ดยเร็ว
ตัง้ คนกลางทีท่ ง้ั ๒ ฝ่ายยอมรับขึน้ เป็นผูต้ ดั สินกรณีพพิ าท เช่น ในกรณีดงั กล่าว หากว่าประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารแล้ว ไม่สามารถยุตปิ ญ
ั หา หรือหาทีท่ ง้ิ ขยะใหม่ไม่ได้ นายอำเภอควรประสานกับนักการเมือง
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่กลุ่มบุคคลทั้งสองฝ่ายเคารพนับถือ เช่น อดีต ส.ส., ส.ส. หรือ ส.อบจ. เข้าไปร่วม
เจรจาเพือ่ แก้ไขปัญหาให้ได้ขอ้ ยุติ
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ในกรณีที่การเจรจาไกลเกลี่ยไม่ได้ผล ให้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาชี้ขาด โดยต้องเป็น
คณะบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ สังคมยอมรับนับถือ และทั้งสองฝ่ายยอมรับการตัดสิน เช่น จากกรณีที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาลดังกล่าว ได้เชิญบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายเคารพนับถือมาเจรจา แล้วหาข้อยุติไม่ได้ก็ควรตั้ง
คณะกรรมการขึน้ มาชีข้ าด หรือตัง้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
ในกรณีทก่ี ารเจรจาไกล่เกลีย่ ไม่ได้ผล ให้คกู่ รณีนำข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อไป เช่น ในกรณีทท่ี ง้ิ ขยะในทีต่ ำบลดังกล่าว หากการเจรจาไกล่เกลีย่ ไม่ได้ผล ก็ให้ราษฎร
ทีเ่ ดือดร้อนฟ้องร้องต่อศาลต่อไป
ในกรณีที่ปัญหาเกินขีดความรับผิดชอบ ให้รายงานจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จัดผู้แทนหน่วยงานเข้าไป
แก้ไขปัญหาให้ยตุ โิ ดยเร็ว
ให้ประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องกับราษฎร
กลุม่ ผูเ้ ดือดร้อนและประชาชนทัว่ ไป ให้ทราบข้อเท็จจริงและผลการดำเนินการของทางราชการ
ให้ตดิ ตามผลการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานของรัฐ
หรือคณะกรรมการต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งจนกว่าปัญหานัน้ ๆ จะยุตลิ ง
ให้รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และสรุปผลการปฏิบตั งิ าน แล้วรายงานให้จงั หวัดทราบ
สถานการณ์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายหลังเมือ่ เสร็จสิน้ การจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง จะมีสถานการณ์เกิดขึน้ สามสถานการณ์ คือ
๑. สถานการณ์ชนะ – แพ้ (Win – Lose Situation)
คือสถานการณ์จัดการกับความขัดแย้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตนได้รับ ไม่ว่า
จะเป็นผลประโยชน์ทเ่ี ป็นรูปธรรมหรือนามธรรมในขณะทีอ่ กี ฝ่ายหนึง่ ไม่ได้รบั ความพึงพอใจ ซึง่ มักจะเป็นผล
ทีเ่ กิดจากการจัดการกับความขัดแย้งทีค่ ขู่ ดั แย้งแข่งขันกัน เพือ่ บรรลุผลประโยชน์สว่ นตน คือเป็นสถานการณ์
ทีฝ่ า่ ยใดฝ่ายหนึง่ ชนะ
๒. สถานการณ์ ชนะ – ชนะ (Win – Win Situation)
คือสถานการณ์จัดการกับความขัดแย้งที่ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตนได้รับ ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งมักจะเกิดกับความขัดแย้งที่คู่ขัดแย้ง ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อ
บรรลุผลประโยชน์ทง้ั สองฝ่าย ถือเป็นสถานการณ์ทช่ี นะทัง้ สองฝ่าย
๓. สถานการณ์ แพ้ – แพ้ (Lose – Lose Situation)
คือสถานการณ์จัดการกับความขัดแย้งที่คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายไม่มีความพึงพอใจ มักจะเกิดกับ
คูข่ ดั แย้งทีไ่ ม่ยอมร่วมมือร่วมใจทีจ่ ะยอมบรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน ถือเป็นสถานการณ์ทไ่ี ม่ชนะ ทัง้ สองฝ่าย
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ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๖๑/๑ (๔) กำหนดให้อำเภอมีอำนาจไกล่เกลีย่ หรือจัดให้มกี ารไกล่เกลีย่ ประนอมข้อพิพาท
เพือ่ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามมาตรา ๖๑/๒และมาตรา ๖๑/๓
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ซึง่ ในระเบียบนี้ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการเสริมสร้างความ สมานฉันท์
แห่งชาติ” มี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ อำนาจหน้าทีท่ ส่ี ำคัญ ข้อ ๘ (๖) ส่งเสริมให้มกี าร
ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการ
โครงการนำร่องหรือโครงการทดลองใด ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ ข้อ ๘
(๗) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
๓. มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความขัดแย้งและไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย
การลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม เป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขในภาคราชการใน
เบื้องต้นก่อน ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นภาคบังคับสำหรับนักบริหารระดับสูง เช่น วปอ.
นบส. เป็นต้น นอกจากนี้ ควรอบรมข้าราชการหรือกำหนดให้การบริหารความขัดแย้งเป็นสมรรถนะ
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หลักของบางตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง เช่น ข้าราชการฝ่ายปกครอง และ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ด้วย
๔. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ เรื่อง นโยบายการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวธิ ี
มีหลักการสำคัญ คือ การเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและลดระดับความรูส้ กึ
อคติหรือเกลียดชังระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคมไทย โดยทุกองค์กรของรัฐต้องถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี เพือ่ ให้เกิด
๔.๑ การฟืน้ คืนความไว้วางใจในสังคมไทย
๔.๒ การลดเงือ่ นไขทีจ่ ะนำไปสูค่ วามรูส้ กึ อคติหรือความเกลียดชังด้วยการให้ความสำคัญกับระบบ
คุณค่าทีเ่ ห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเห็นทีต่ า่ งกัน
๔.๓ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี โดยให้มกี ารศึกษาและ
ฝึกอบรม เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจสันติวธิ ี
๔.๔ ส่งเสริมให้บคุ ลากรภาครัฐทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับความขัดแย้งโดยตรงและทีเ่ กีย่ วข้องกับโครง
การ ซึง่ มีผลต่อความขัดแย้ง มีความเข้าใจและมีทกั ษะในการเผชิญกับความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
๔.๕ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีทส่ี ถานการณ์ความขัดแย้งมี
แนวโน้มรุนแรง
สรุป
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี โดยวิธกี ารเจรจาไกล่เกลีย่ เป็นวิธกี ารทีส่ อดคล้อง สัมพันธ์กบั
ลักษณะเด่นของสังคมไทย ซึง่ ได้แก่ ความเมตตา ความเอือ้ อาทร การเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และการเห็นอกเห็นใจ
โดยลักษณะเด่นดังกล่าวเกิดจากหน่วยสังคมทีเ่ ล็กทีส่ ดุ คือ หมูบ่ า้ น บูรณาการไปตามลำดับจนถึงสังคมโดยรวม คือ
รัฐผ่านหลักของการเจรจาไกล่เกลีย่ จากความเป็นผูน้ ำตามธรรมชาติถงึ การเจรจาอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย
ซึง่ เมือ่ เกิดเป็นจิตสำนึกและวิถชี วี ติ ในสังคมไทยแล้ว ก็จะสามารถสถาปนาความสงบเรียบร้อยในสังคมไว้ได้ตลอดไป
โดยทีข่ า้ ราชการฝ่ายปกครองซึง่ จะต้องเข้าไปเกีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกือบทุกปัญหา
ในฐานะผูด้ แู ลความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงภายใน โดยยึดหลักสันติวธิ แี ละพยายามใช้เครือข่ายทีม่ อี ยูท่ กุ
พืน้ ที่ เช่น กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ สารวัตรกำนัน ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ติดตาม
สถานการณ์และรายงานข้อมูลข่าวสารให้หน่วยเหนือทราบ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดขัน้ ตอน ในการ
แก้ไขปัญหาตัง้ แต่กอ่ นเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และเหตุการณ์ยตุ แิ ล้ว โดยมุง่ เน้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลีย่
ประนีประนอมด้วยสันติวธิ ี เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทุกระดับ
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