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5426015: สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คําสําคัญ: การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างมีสมานฉันท์
สุ รศักดิ์ ศรี สาร: การพัฒนารู ปแบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างมีสมานฉันท์.
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน และ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ. 214 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการ
พัฒนารู ปแบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชน 2) พัฒนา และประเมินรู ปแบบการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างมีสมานฉันท์โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมของประชาชน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ โดย
ใช้วิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่ ศูนย์ไกล่ เกลี่ ยระงับข้อพิพาท อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้ นจํานวน 400 คน และการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แก่ และประชาชนในพื้นที่ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาทชุ มชน จํานวน 160 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษา
พบว่า
1. สภาพข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมี ความใกล้เคียงกัน กล่ าวคื อ ด้านความพึง
พอใจต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน พบว่า ประธานฯ สมาชิกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและประชาชนมากที่สุด ด้านผลการวัดความรู ้ความเข้าใจของประธานฯ
สมาชิกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และประชาชนอยูใ่ นระดับสู งเช่นกัน สําหรับพฤติกรรมในการมีส่วน
ร่ วมกับกิจกรรมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พบว่า ประธานฯ สมาชิกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
มีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
2. การไกล่ เกลี่ ยระงับข้อพิพาทโดยชุ มชนอย่างมี สมานฉันท์น้ ัน ต้องใช้ทุนของชุ มชนคื อ
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ทางการและไม่เป็ นทางการ และอาสาสมัครในชุมชนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการให้เกิดเป็ น
กระบวนการไกล่เกลี่ ยขึ้นในชุ มชน โดยอาศัยความร่ วมมือของคนในชุ มชนโดยใช้หลักการต่าง ๆ คือ
ความพึงพอใจ ความโปร่ งใส ความเป็ นกลาง การประสานงานการมีส่วนร่ วม การประชาสัมพันธ์ การลด
ขั้นตอน ความเป็ นเครื อญาติ ความยืดหยุน่ และความรู ้ เพื่อให้ชุมชนเป็ นชุมชนสมานฉันท์ โดยเรี ยกชื่อย่อ
รู ปแบบนี้ว่า “CPR MODEL” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ผา่ นการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และการรับรองโดยเวที
ประชาคม
___________________________________________________________________________________
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา...................................................
ปี การศึกษา 2559
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5426015: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION
KEY WORDS: RECONCILLIATION MEDIATION MODEL BY COMMUNTTY WITH HARMONIZATION
SURASAK SRISRAN: THE DEVELOPMENFLICTRE CONCILIATILON MEDIATION MODEL
BY COMMUNITY WITH HARMONIZATION. THESIS ADVISORS: YUWAREE POLPANTHIN,
Ph.D., AND ASSOC.PROF.THIRASAK UNAROMLERT, Ph.D. 214 pp.
The objectives of this research were : 1) to study the basic information about reconciliation
settlement for develop the reconciliation and dispute settlement system in community 2) to develop and
evaluate reconciliation and dispute settlement system in community with conformity through the participation
of the public and key informants by mix method research and quantitative research by gather information from
public around community reconciliation center area in Amphoe Bang Khonthi Samut Songkhram Proveince,
Amphoe Phrao Chiangmai Province and Amphoe Mueang UdonThani Province totally 400 people and
qualitative research by gather information from key informants and public around community reconciliation
center area totally 160 people. The research instrument were questionnaire, interview analyzed by percentage,
mean, standard deviation and content analysis. The result of the research were
1. The research found that, in general, the respondents have similar responses in almost every
aspect. With regard to the satisfaction of the Community Dispute Resolution Center, hereinafter referred to as
“CDRC”, the chairperson and members of the CDRC has high satisfaction, while general public satisfy the
work of CDRC at highest level. As for the result of knowledge and understanding evaluation, the research
found that CDRC chairperson, CDRC member, and public have high level of understanding in dispute
resolution issues and the work of CDRC. In addition, the research also found that CDRC chairperson and
member are involved in the dispute resolution activities at high level in the same manner as the public.
2. The reconciliation and dispute settlement system in community with conformity must consist of
the people in community include subdistrict head, village head, formal leader, informal leader and community
volunteer who perform reconciliation process through the participation of the public by using the measure were
satisfaction, transparency, impartial, participation, public relation, reducing procedure, relative, flexibility and
knowledge for conformity in community by the name of “CPRMODEL” which was evaluated by expert sand
affirm by public forum.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโครงสรางแบบหลวม ๆ มี
ความหลากหลายในเรื่องชาติพันธุ ศาสนา และวัฒนธรรมแตสามารถผสมผสานไดอยางกลมกลืน
จนเปนสังคมที่มีลักษณะเฉพาะรักอิสระ ยึดมั่นในสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม มีเอกลักษณเปนของตนเอง ยอมรับในระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ ไมนิยม
ความรุนแรง ชอบการประนีประนอม และใชชีวิตอยางเรียบงาย ในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงในโลกโลกาภิวัฒน ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การคมนาคม สะดวกสบาย
และมีการเปลี่ยนคานิยมในการบริโภค ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิตบางประการ
ทั้งในเมืองและชนบทสังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบเครือญาติ เคารพผูที่รักและนับถือรวมกลุม
กันอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่รวมใจกันทําบุญตามเทศกาล เชน การทําบุญวัน
สงกรานตเพื่ออุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษผูลวงลับ การนําของขวัญและน้ําอบไปรดน้ําขอพรจาก
บิด า มารดา และญาติผูใหญ เปนการฝ ก ฝนคนให มีความกตั ญู การทําบุ ญวันเข าพรรษา การ
ทอดกฐิน ฯลฯ ลวนแตเปนการกลอมเกลาจิตใจใหมีความเสียสละเพื่อสวนรวม มีความสามัคคี และ
เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน (ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน, 2015) ทั้งนี้เพราะแตเดิมสังคมไทยเปนสังคม
เกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญอยูในชนบทที่มีการทํานา และการเพาะปลูกเปนอาชีพหลัก การ
ผลิ ต แต เ ดิ ม ก็ เ ป น แต เ พี ย งให พ อมี พ อกิ น ไม ไ ด ผ ลิ ต อย า งใหญ โ ตเพื่ อ ส ง ออกไปค า ขายกั บ
ตางประเทศ จึงไมมีความจําเปนในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี แตอยางใด แตในปจจุบันสังคม
เปลี่ยนมาเปน สั งคมอุตสาหกรรมที่มุง หวังผลิ ตสิ่งตาง ๆ เพื่อสงออกไปขายนอกประเทศ การ
ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแตเดิมผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง ดวยเทคโนโลยีงายๆ แบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนมา
เปนการผลิตเปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยี ที่กาวหนาทันสมัยเขามาชวย มีการลงทุนและ การ
ใชที่ดินอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการใช ที่ดินก็มีการขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุ นานาชนิดไป
ตามบริเวณตางๆ โดยเฉพาะที่ดอน และที่ตามปาเขา กอใหเกิดการรุกล้ําปาสงวน และการทําลาย
สภาพแวดลอมอยางกวางขวาง การผลิตแบบที่เปนแบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ ชาวบานธรรมดา
ทั่วไปซึ่งไมมีศักยภาพทั้งใน ดานเงินทุน กําลังคน และเทคโนโลยีจะทําได จึง เปนเรื่องของบุคคล
ร่ํารวยที่เปนนายทุน สิ่งที่ควบคูกันไปกับการเกษตรอุตสาหกรรมคือ การขยายตัวทางอุตสาหกรรม
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เกิด โรงงานอุตสาหกรรมที่ นํ าทรั พ ยากรตางๆ ของประเทศมาผลิ ต สิ น ค า ประเภทต าง ๆ อย า ง
มากมาย ทําใหเกิดยานอุตสาหกรรม และยานธุรกิจขึ้นตามเมืองตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคมากมาย เหลานี้ลวนมีผล ทําใหเกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานของผูคน ในทองถิ่นตางๆ อยู
ตลอดเวลา มีทั้งการยายจากถิ่นหนึ่งไปอีกถิ่นหนึ่ง เชน ในภาคอีสานไปอยู ทางภาคกลาง และ
ภาคใต เปนตน กับการยาย จากทองถิ่นในชนบทเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทํางาน
เปนกรรมกรในเมือง ซึ่งการเคลื่อนยายถิ่นฐานดังกลาวนี้ มีผลกระทบ ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ผูคนที่อยูในชนบท และในเมืองเปนอยางมาก ในสังคมชนบทนั้น แตเดิมอยูกันอยางเรียบงายใน
กรอบของประเพณี ที่มีจารีต และขนบธรรมเนียมทองถิ่นคอยควบคุม ใหผูคนอยูกันอยางสงบสุข
ปจจุบันเมื่อคนรุนหนุมสาวยายออกไปทํางานที่อื่น โดยเฉพาะผูที่เปนหัวหนาครอบครัวขาดหาย ไป
เปนเวลาหลายๆ เดือน ทําใหสภาพครอบครัวขาดความสมบูรณ เด็กไมมีความอบอุน ในขณะที่คน
รุนใหม ก็หมดความเชื่อถือ ในความรู ความสามารถตอการเปนผูนําของคนรุนกอน เพราะตนไดเลา
เรียนความรูใหมๆ จากในเมือง มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆ ได พรอมกันนั้นก็รับเอา
ความทันสมัยหลายๆ อยางมาจากภายนอก จึงทําใหหมดความเลื่อมใส และเชื่อถือในสิ่งที่เปนจารีต
และประเพณีของ ทองถิ่นที่เคยมีบทบาทในการสรางและควบคุม ความสัมพันธทางสังคม ความ
ขัดแยงจึงเกิดขึ้น เรื่อยๆ (สาระนุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2535) สังคมตองมีกรอบที่เปนบรรทัด
ฐานรวม หากตางฝายตางเลือกกระทําสุดแทแตอารมณจะนําทาง ความขัดแยงยอมหาจุดลงตัวไมได
การจัดการความขัดแยงนี้อาศัยความคิดเห็นที่ตรงกันกอนเปนสําคัญ หากสมาชิกสังคมเขาใจถูกตอง
ตรงตามกัน ยอมจัดการความขัดแยงใหถูกทางไมยากนัก และความขัดแยงมิอาจมองจากปจจัย
ภายนอก เปนตนวา การแยงชิงอํานาจทางการเมือง การจัดสรร กระจายผลประโยชนไมลงตัวเพียง
ดานเดียว แตจะตองลงลึกไปยังจิตวิญญาณมวลชน (จิตวิทยา) อันเปนมูลเหตุจากภายในของคู
ขัดแยงเหลานั้น รากเหงาของความชั่วราย คือ โลภ โทสะ โมหะ ที่ตกตะกอนในจิตใจมนุษยเราอัน
เปนตนตอและภูมิหลังแหงความขัดแยง มีผลตอความสัมพันธของคูขัดแยง โดยแสดงออกเปน
ความคิดและการกระทํา (ชมพู โกติรัมย, 2552) ประเภทของความขัดแยงตามแนวทางของ Moore
วาสามารถแบงออกเปน 5 ชนิด ไดแก (วันชัย วัฒนศัพท, 2542: 14-15)
1. ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict)
2. ความขัดแยงจากผลประโยชน (Interests Conflict)
3. ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict)
4. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict)
5. ความขัดแยงดานคานิยม (Values Conflict)
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การทําความเขาใจ "รูปแบบการจัดการความขัดแยงที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย" ตอง
พิจารณาถึงเรื่อง "ความสัมพันธระหวางการจัดการความขัดแยงและวัฒนธรรม" เปนลําดับแรก โดย
ตองพิจารณาวาการจัดการความขัดแยงเปนศาสตรหรือเปนศิลปะ คําถามนี้ไดมีการหาคําตอบกันมา
เปนเวลานาน นักทฤษฎีอาจมีแนวโนมที่มองเปนศาสตร แตนักปฏิบัติ (ผูที่ลงมือพยายามแกไข
ความขัดแยงตาง ๆ ที่ปรากฏจริงในสังคม) มักจะมองวาตองอาศัยศิลปะของการพูดจากัน ดูวาเมื่อไร
ควรนําเรื่องไหนมาพูด เมื่อไรยังไมเหมาะ จะมีน้ําเสียงอยางไร เปนตน
การมองเปนศาสตรก็จะใหความสําคัญนอยกับเรื่องของวัฒนธรรมในการจัดการความ
ขัดแยง เพราะการรูจักวิธีพูดและทาทางที่ควรใช ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมโดยตรง จากความเห็นที่
แตกตางกันนี้ จึงอาจแบงทัศนะเกี่ยวกับเรื่อง "ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับรูปแบบการแกไข
ความขัดแยง" ออกไดเปน 3 ทัศนะ (ประเวศ วะสี, 2551: 28)
ทัศนะที่ 1 ทุกสังคมมีบางอยางคลายกัน เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของมนุษย ความ
ขัดแยงในสังคมตาง ๆจึงอยูบนรากฐานเหมือนกัน ซึ่งลึกกวาวัฒนธรรม ดังนั้นเราสามารถศึกษาหา
รูปแบบการจัดการแกไขความขัดแยงที่เปนสากลและสามารถนํามาใชขามวัฒนธรรมอยางไดผล
เชน การศึกษาเทคนิค และวิธีการเรื่องการเจรจาตอรอง การใชคนกลางไกลเกลี่ย จากประเทศที่
พัฒนาวิธีการเหลานี้มาแลว
ทัศนะที่ 2 ความขัดแย งในสั งคมไมไ ดมาจากพื้นฐานทางชีวภาพของมนุษย แตสืบ
เนื่องมาจากวัฒนธรรมโดยตรง ดังนั้นเปนเรื่องเฉพาะของแตละสังคม และวิธีการแกไขตองหาใหม
ใหเหมาะสมกับแตละสังคม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมเปนหลัก ถาใชวิธีการที่พัฒนามาในวัฒนธรรม
อื่นก็จะไมประสบความสําเร็จหรือไมยั่งยืน
ทัศนะที่ 3 เปนทัศนะผสมผสานโดยมองวา ความขัดแยงในสังคม มีสาเหตุที่มาจาก ทั้ง
ธรรมชาติมนุษยและวัฒนธรรม ดังนั้นบางสวนของวิธีการจัดการอาจใชรวมกันได บางสวนตอง
ปรับใหเขากับสังคมโดยเฉพาะ
ผลของการพยายามศึกษาและปฏิบัติในเรื่องนี้ดูเหมือนใหน้ําหนักแกทัศนะที่ 3 คําถาม
ที่สําคัญ คือ ตองปรับสวนไหน ไมตองปรับสวนไหน ของวิธีการที่พัฒนากันมาจากที่อื่น สําหรับ
สังคมไทย ก็คือคําถามวาเพื่อที่จะแกไขความขัดแยงในสังคมเราที่เผชิญอยูทุกวันนี้เราจะนําความรูที่
มีคนพัฒนามาแลวมาเปนประโยชนในขั้นตอนใดของการแกไขความขัดแยง และในกรณีที่ความรู
ที่มาจากที่อื่นยังใชไมไดเราจะพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมอยางไร
สถานการณในปจจุบันคิดวาหลายทานคงเห็นตรงกันวา ประเทศชาติมีความวุนวาย
สับสนและยังไรทิศทาง หลายคนคิดวาประเทศไทยกําลังถูกเบียดบังจนหาทิศทางไมเจอ ซึ่งอยางไร
ก็ตามปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นลวนแตเกิดจากคน เกิดจากกิเลสของคน ความโลภ ปรารถนาใน
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ทรัพยสินและอํานาจที่ไมสิ้นสุดของมนุษยลวนแตเปนแรงบันดาลใจใหคนตาง ๆ เกิดพฤติกรรมที่
ละโมบในทรัพยสิน เงินทอง และอํานาจ แตทรัพยากรที่มีจํากัดบนโลกใบนี้ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของทุกคนได ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา“ความขัดแยง” (Conflict) ความขัดแยงนั้นเปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นไดในทุกระดับ ไมวาจะเปนในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม รัฐ ไปจนถึงระดับโลก
และถาไมไดรับการแกไขที่ถูกทางแลว สิ่งที่จะตามมาคือความรุนแรง และนําไปสูความเสียหาย
หรือสูญเสียในที่สุด ดังนั้นการทําความเขาในเรื่องของความขัดแยงจึงเปนสิ่งที่ชวยใหเราทุกคนยุติ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นได
การยุติความขัดแยง คือ การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ซึ่งการไกลเกลี่ยมีประโยชนแกการ
เจรจาตอรองระหวางคูความมากมายหลายประการ เชน ชวยเปดชองทางแหงการสื่อสารระหวาง
คูความ ซึ่งหากไมมีคนกลางเขามาเปนผูไกลเกลี่ยแลวก็อาจเปนการยาก ที่คูความจะสามารถเจรจา
ติดตอกันได ในกรณีที่เรื่องพิพาทมีคูความเปนจํานวนมาก การไกลเกลี่ยจะเปนการชวยประสานคน
หมูมากใหเขามาเจรจาพรอมเพรียงกันไดในระหวางการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยสามารถชวยใหคูความ
เขาใจถึงความตองการที่แทจริงของตัวคูความเองและคูความฝายตรงขาม ชวยใหคูความเขาใจถึง
สิทธิของคูความที่มีอยูเหนือฝายตรงขาม ชวยกอใหเกิดขอสรุปที่สรางสรรค ชวยคนหา ขอตกลงอัน
เปนที่ยอมรับไดของคูความทุกฝาย ชวยใหคูความเขาใจถึงขอจํากัดในการเจรจาตอรอง ชวยประเมิน
หรือหาหนทางเลือกตาง ๆ ที่จะนําไปสูขอตกลงรวมกันได ชวยใหคูความใกลชิดเขาหากันมากขึ้น
และในที่สุด ก็จะชวยใหคูความไดมาซึ่งคํายืนยันที่จะตกลงระหวางกัน
เมื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาทปรากฏผลวา คูความสามารถตกลงประนีประนอมยอมความ
กันได ยอมทําใหคูความสามารถหันหนาเขาหากันไดอีกอยางฉันทมิตร ในบางกรณีคูความจะ
สามารถดําเนินธุรกิจติดตอกันไดอีก สําหรับกรณีที่เปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เปนคดีอยูในศาล
แลว ยอมทําใหคาใชจายในคดีของคูความลดลง ชวยลดปริมาณคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลทําใหคดี
อื่น ๆ สามารถยนระยะเวลาการพิจารณาไดเร็วขึ้น ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาลอุทธรณและศาลฎีกา
รวมทั้งเปนการกอใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมซึ่งเปนสิ่งที่ผูไกลเกลี่ยมีความภาคภูมิใจ
ในกรณีที่การไกลเกลี่ยไมสามารถทําใหคูความตกลงกันได ประโยชนก็ยังมีอยูอีกหลาย
ประการ เชน เปนการเปดโอกาสใหคูความไดมาเจรจาหันหนาเขาหากันซึ่งแมจะตกลงกันไมสําเร็จ
แตก็ชวยใหผอนคลายความตึงเครียดหรือความหมางเมินที่มีตอกันลงไปไดในระดับหนึ่ง ไมทําให
เรื่องเล็กนอยในทํานองน้ําผึ้งหยดเดียวบานปลายเปนเรื่องใหญโตไปได และทําใหคูความมีความ
เขาใจตอกันเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหสามารถตกลงกันไดในภายหลัง เปนตน
ประโยชนที่เห็นไดชัดอีกประการหนึ่งของการไกลเกลี่ยคดีในศาลนั้น ก็คือการไกล
เกลี่ยคดีฟองขับไลที่มีคูความเปนจํานวนมาก ซึ่งโดยปกติมักจะเปนกรณีของเจาของที่ดินเปนโจทก
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ฟ อ งชาวบ า นจํ า นวนมากเป น จํ า เลย และเนื่ อ งจากจํ า เลยแต ล ะรายต า งก็ มั ก จะมี ข อ ต อ สู ที่ ไ ม
เหมือนกันไปทั้งหมดเสียทีเดียว การรวมพิจารณาคดีจึงมักจะกระทํามิได เพราะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตการไกลเกลี่ยไมถูกจํากัดโดยขออางเชนวา
นี้ ดังนั้น การไกลเกลี่ยเพียงคดีเดียวซึ่งรวมคดีที่ถูกฟองไวเปนจํานวนมากและมักจะมีจํานวนเกิน
กวา 100 คดีขึ้นไป หากกระทําไดสําเร็จยอมจะเปนประโยชน แกการพิจารณาคดีของศาลเปนอยาง
ยิ่ง และสงผลทําใหเกิดประโยชนในดานอื่น ๆ ตามมา เชน ความยุติธรรมที่เสมอภาคกัน การไมตอง
ประสบกับการบังคับคดีที่ยุงยากเพราะการใชกฎหมูดื้อแพง ยอมไมปฏิบัติตามคําพิพากษา และ
รวมทั้งเวลาที่ไมตองเสียไป เปนตน (วันชัย วัฒนศัพท, 2550)
สภาพปญหาตาง ๆ ดังกลาวมานี้พบวา มีอยูในหลาย ๆ ประเทศเชนกัน โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดทําโครงการระงับขอพิพาทโดยทางอื่น (Program for Alternative
Dispute Resolution) หรือ ADR นั้น ไดนําทางเลือกใหมในการระงับขอพิพาทที่ใชไดผลมากที่สุด
เชน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท หรือการอนุญาโตตุลาการเชนนี้ เขามา
ชวยในการลดปริมาณคดีลง เนื่องจากเห็นวาจํานวนคดีที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีจํานวนสูงกวาอัตราผู
พิพากษาที่จะพิจารณาคนดีไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้นกอใหเกิดคดีความคางในศาลเปนจํานวนมาก
ซึ่งนอกจากจะเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมเปนอยางมากแลว ยังมีผลกระทบตอสุขภาพจิต
ของคูความจํานวนมากที่นําคดีขึ้นสูศาล และหวังวาศาลเปนที่พึ่งที่สําคัญ ฉะนั้น โครงการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทยังกอใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาล รวมทั้งการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล
ดวย จึงมีสวนชวยลดปริมาณคดีที่คั่งคางอยูในศาลลงไดเปนจํานวนมากและชวยลดปริมาณคดีที่จะ
ขึ้นสูศาลไดเปนจํานวนมากดวย อยางไรก็ตาม การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยในปจจุบันที่
นําไปสูการปฏิบัติ ยังไมสามารถลดจํานวนคดีของศาลที่ยังมีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได บางครั้งคดี
ความเล็กนอยที่พอจะตกลงยอมความกันได แตก็ไมสามารถยุติขอพิพาทกันในชั้นไกลเกลี่ยได
เพราะคูความตางเห็นแกประโยชนของตนเองไมยอมเสียเปรียบ ทั้งยังขาดความรูความเขาใจถึงสิทธิ
และหนาที่ของตนเองในกระบวนการยุติธรรม(สมภาคย ตระการกุลพันธ, 2552: 1)
จากสถิติการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักไดมีการพัฒนาปรับปรุง
เนื้อหาสาระกฎหมาย เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติและดําเนินคดีทั้งในชั้นจับกุม สอบสวน
และการดําเนินกระบวนพิ จารณาคดีในศาลอย างต อเนื่อง และเปนระบบมีก ารพัฒนากระบวน
ยุติธรรม และบัญญัติกฎหมายออกบังคับใชอยางตอเนื่องแตก็มิไดทําใหผูตองขังในเรือนจําลดลงแต
อยางใด อีกทั้งปริมาณคดีก็มีปริมาณมากขึ้นทําใหปริมาณผูตองขังในเรือนจํามีปริมาณมากขึ้น ไมวา
จะเปนนักโทษที่ตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือผูตองขังในชั้นสอบสวน ชั้นไตสวนพิจารณาคดี
ชั้นอุทธรณฎีกา หรือผูตองขังประเภทฝากขัง กักกันหรือกักขัง ทําใหประสิทธิภาพในการพัฒนา
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และฟนฟูผูตองขังใหกลับไปเปนพลเมืองดีในสังคมในชุมชนตอไป เปนไปไดอยางยิ่งขึ้น (กรม
ราชทัณฑ, 2559) และขอมูลลาสุด ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยมีผูตองขัง ดังปรากฏตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประเภทผูตองขัง
ประเภท
1. นักโทษเด็ดขาด
2. ผูตองขังระหวาง
2.1 อุทธรณ-ฎีกา
2.2 ไตสวน-พิจารณา
2.3 สอบสวน
3. เยาวชนที่ฝากขัง
4. ผูถูกกักกัน
5. ผูตองขัง
รวมผูตองขังทั้งสิ้น

รวม
261,986
57,251
25,564
11,119
20,568
167
13
1,592
321,009

รอยละ
81.61
17.83
79.63
3.46
6.40
0.05
0.00
0.49
100

จากขอมูลตารางที่ 1 จะเห็นไดวา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยมีผูตองขังจาก
ระบบกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก จํานวน 321,009 คน เปนนักโทษที่ศาลพิพากษาคดีเสร็จ
สิ้นยุติแลว จํานวน 261,986 คน แตในขณะเดียวกันจะเห็นไดวา ยังมีผูตองถูกขังในขณะที่คดียังไม
เสร็จสิ้นอีกจํานวน 57,251 คน ซึ่งผูตองถูกขังดังกลาวเปนผูตองหาในชั้นสอบสวน ซึ่งยังไมถูกฟอง
เปนจําเลยในศาลถึงจํานวน 20,568 คน และยังมีผูตองถูกขังในกรมราชทัณฑในระหวางที่คดียังไม
ถึ ง ที่ สุ ด จํ า นวน 57,251 คน จากข อมู ลดั ง กลา วแสดงใหเ ห็ น ว ามี ผู ต อ งถู ก ขั ง ในราชทั ณ ฑ จ าก
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในขณะที่คดียังไมไดรับการพิจารณาพิพากษาจนถึงที่สุดอยาง
จํา นวนมากเกื อ บถึ งร อ ยละ 17.83 แสดงให เ ห็ น ถึ ง การถู ก จํ า กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพจากขั้น ตอนของ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและยังไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งกรณีคดีความที่ไดพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดแลว และเปนการ
กระทําความผิดเล็กนอยเชนศาลพิพากษาใหลงโทษปรับ แตถาผูนั้นไมมีเงินชําระคาปรับก็จะตอง
ถูกกักขังแทนคาปรับ ซึ่งจากขอมูลจะเห็นไดวามีผูตองถูกกักขังแทนคาปรับถึง จํานวน 1,592 คน
ดังไดกลาวแลว สังคมไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ทั้งการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ รวมทั้งพฤติกรรมของคน ในการเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดาที่จะเกิดความขัดแยง
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ต า ง ๆ มากกว า ปกติ เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ตั ว ปรั บ ทั ศ นคติ จากฝ า ยต า ง ๆ ทั้ ง ประชาชน และ
หนวยงานของรัฐในอัตราไมเทากัน รวมทั้งการมีสวนรวมอยางมีคุณภาพก็ยากขึ้น ในเมื่อหลาย
ปญหาอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนั้นจึงเพิ่มความซับซอนของปญหามากขึ้น การอยูรวมกันใหม
บนสถานการณที่เปลี่ยนแปลงนี้เปนสิ่งทาทายสังคมประชาธิปไตยในทศวรรษหนาอยางมาก แต
จากการทุ มเท ชวยกันศึกษาและพัฒนารูปแบบตาง ๆ ของการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้น
สังคมไทย ก็จะสามารถผานพนชวงการเปลี่ยนแปลงใหญนี้ โดยไมบอบช้ําหรือเกิดความเจ็บปวด
แกสังคมมากจนเกินไป เชนที่เคยเกิดกับสังคมอื่นที่ผานการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ในอดีต หรือที่กําลัง
เผชิญอยูในปจจุบัน เชนเดียวกับเรา มีบางคนที่มีทัศนะวาคงยากที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรง หรือเชื่อ
วาตองมีความรุนแรง หรือเชื่อวาตองมีความรุนแรงจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงจริง แตอาจไมเปนเชนนี้
ก็ได ถาสังคมไทยใชปญญาใหมากขึ้น (ประเวศ วะสี, 2551: 27)
จะเห็นไดวา การไกลเกลี่ยขอพิพาทคูความสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกัน
ได ยอมทําใหคูความหันหนาเขาหากันไดอีกอยางสมานฉันท บางกรณีคูความสามารถดําเนินธุรกิจ
ติ ด ต อ กั น ได อี ก สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทที่ เ ป น คดี อ ยู ใ นศาลแล ว ย อ มทํ า ให
คาใชจายในคดีของคูความลดลง ชวยลดปริมาณคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลทําใหคดีอื่น ๆ สามารถ
ยนระยะเวลาการพิจารณาไดเร็วขึ้น ลดปริมาณที่จะขึ้นสูศาลอุทธรณ และศาลฎีกา รวมทั้งเปนการ
กอใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมตอไป ดังนั้นผูวิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา จึงมี
ความสนใจที่ จ ะวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นารู ป แบบการไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี
สมานฉันท” เพื่อใหชุมชนใชเปนรูปแบบในการไกลเกลี่ยขอพิพาทอยางมีประสิทธิภาพตอไป
คําถามการวิจัย
1. สภาพปจจุบัน และรูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทเปน
อยางไร
2. ผลการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี
สมานฉันทควรเปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในการพัฒนารูปแบบการไกล
เกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชน
2. เพื่อพัฒนา และประเมินรูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
โดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
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ขอบเขตการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ดังนี้
ขอบเขตดานพื้นที่
1. ขอบเขตดานพื้นที่
1.1 พื้นที่ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท ผูวิจัยเจาะจงพื้นที่ตนแบบ (Good practice) โดยการคัดเลือกพื้นที่ในการศึกษา
ครั้งนี้ มีหลักเกณฑในการคัดเลือก คือ เปนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ที่มีความพรอมของ
คณะกรรมการศู นยไกลเกลี่ ยระงับขอพิพาท ดานสถานที่ มีผูนําที่มีศั กยภาพเปน ที่ย อมรับของ
สถาบันตาง ๆ ในชุมชน และนอกชุมชน และเปนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ที่เคยไดรับ
รางวัลมีผลงานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเปนที่ยอมรับ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงทําการวิจัยพหุเทศะ
กรณีศึกษา (Multisite Multi-casestudy) เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) กรณีศึกษาที่มี
ลักษณะแตกตางกันเพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจน คือ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ขอบเขตดานประชากร
ผูวิจัยไดกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิวัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ประกอบดวยประชากร จํานวน 3 กลุม
ไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่บริเวณศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
สําหรับประชากรที่เปนสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 160
คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมจํานวน
60 คน
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 30 คน
สมาชิ ก ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทตํ า บลกระดั ง งา อํ า เภอบางคนที จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม จํานวน 70 คน
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สวนประชากรที่เ ปน ผูรับบริ ก าร และประชาชนในพื้น ที่ศูน ย ไ กล เกลี่ ย ระงับขอ
พิพาท ผูวิจัยจะกําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย
1.2 กุลมตัวอยาง
สําหรับขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) ที่เปนประชาชนในพื้นที่ศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท ที่จะทําการเก็บขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น โดยการใชแบบสอบถาม
(Questionnaires) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.2.1 ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สําหรับเก็บ
ขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจากประชาชนในเขตพื้นที่ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมาก
แขงอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม และศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาวมาจากการคาดคะเนจากจํานวนประชากรที่พักอาศัย
บริเวณดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางประชาชนในเขตพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนแตละแหง ดังตอไปนี้
ประชาชนบริเวณศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 242 คน
ประชาชนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 18 คน
ประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 140 คน
1.2.2 ประชาชนในพื้นที่ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
จั ง หวั ด อุ ด รธานี และศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทตํ า บลกระดั ง งา อํ า เภอบางคนที จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทระดับชุมชน ทั้ง 3 แหง โดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973:
727-729) ในการคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ยอมใหมีความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดของ
การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 แหง
1.3 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนประจํา
ศูนยฯ จํานวน 3 คน สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 157 คน และประชาชน
จํานวน 400 คน รวมผูใหขอมูลหลัก จํานวน 560 คน
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3. ขอบเขตดานเวลา
ชวงระยะเวลาในการดําเนินการ 12 เดือน
1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559
นิยามศัพทเฉพาะ
การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) หมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลที่
สามเขามาทําหนาที่เปนคนกลางในการไกลเกลี่ยเพื่อใหคูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันจน
นําไปสูการทําความตกลงกันไดดวยความพึงพอใจของทั้งสองฝายในที่สุด
การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การพัฒนาโครงสรางและความสัมพันธของกระบวนการ
สรางเครือขายและองคประกอบของเครือขายความรวมมือของชุมชน เพื่อคุณภาพการทํางานของ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
ชุ ม ชนอย า งมี ส มานฉั น ท หมายถึ ง กลุ ม คนที่ อ าศั ย อยู ร วมกั น ในที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง โดยมี
ความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิด และสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่
คลาย ๆ กันมีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น
กระบวนการยุติธรรมชุมชน หมายถึง การเปดพื้นที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
เจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้น โดยแนวทางดังกลาวสามารถใชไดทั้งในและนอกศาล โดยมัก
นํามาปรับใชกับความผิดไมรายแรง โดยจะมีการดึงตัวใหผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในหมูบานมา
เปนผูไกลเกลี่ยระหวางคูกรณี และใชการลงโทษทางสังคมแทนการลงโทษทางกฎหมาย เชน การ
ใหบําเพ็ญประโยชน เปนตน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดย
ชุมชนโดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
2. ไดแนวทางที่เหมาะสมและเปนไปไดของการใชรูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางสมานฉันท สามารถนําไปปรับใชไดกับชุมชนตาง ๆ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวคิดเรื่องความสมานฉันท
2. แนวคิดความหมายของชุมชน
3. ความเปนมาของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
4. แนวคิดเรื่องการไกลเกลี่ยการระงับขอพิพาท
5. แนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชน
6. แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
8. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
1. แนวคิดความสมานฉันท
Beck และคณะ, 1997 (อางถึงใน สุรสิทธิ วชิรขจร, 2553: 8) กลาววา ความสมานฉันทใน
สังคม (Social Cohesion) เกี่ยวของกับกระบวนการที่เปนอุปสรรคหรือลดทอน ความเขมแข็งของ
เครือขายความรวมมือทางสังคม หรือโครงสรางทางพื้นฐานของสังคม ทั้งนี้ระดับของความสมานฉันท
ที่ยอมรับไดจะตองเปนระดับที่คนทุกๆคนในสังคมสามารถที่จะอยูในสังคมในฐานะของมนุษย
อยางแทจริง และในทางตรงกันขามความรุนแรงทางสังคมจะแสดงออกในลักษณะของการแบงแยก
ระหวางภูมิภาค ความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจของชนกลุมนอย การไมเทาเทียมกันในโอกาสที่ จะเขาถึง
ทรัพยากร และการบริการที่รัฐจัดให รวมถึงความไมเทาเทียมกัน สวนแบงทางเศรษฐกิจ ซึ่งความ
สมานฉันททางสังคมนี้จะเกี่ยวของกับสภาพที่เปนวัตถุ และความมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
Ritzen, Easterly and Woolcook (2000) กลาววา ความสมานฉันททางสังคม เปนสภาพ
ทางสังคมที่ก ลุม คนที่ รวมกั นอยูใ นภูมิภ าคเดีย วกัน เช น ประเทศเดีย วกั น แสดงออกถึ งทั ศ นะ
พฤติกรรมในลักษณะของการรวมแรงรวมใจที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น
Mc Cracker, 1998 (อางถึงใน พันธศิริ ปอมบุบผา, 2555: 9) กลาววาความสมานฉันท
ทางสังคม หมายถึง ลักษณะของสังคมที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยง และความสัมพันธระหวางหนวย
ทางสังคม (Societal Units) เชน ระหวางปจเจกบุคคล กลุม สมาคม หรือระหวางพื้นที่
11
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ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2555) กลาวถึง ความสมานฉันท คือ ความพอใจรวมกัน ไมได
แปลวาขางใดขางหนึ่ง หรือการควบคุมจัดการโดยที่มีบางฝายไมไดพึงพอใจตองเปนความพอใจ
รวมกัน นอกจากนี้ ความสมานฉันทตองตั้งอยูบนพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้
1. พื้นฐานของความเปนจริง แมจะเปนความรูสึกที่ไมดี แตความจริงเชนนี้ จะตอง
ปรากฏเชน เรื่องที่เกิดขึ้นในภาคใต ยังมีความจริงมากที่เรายังไมทราบ คนอาจจะเขาใจตรงกันขาม
เชนนี้ก็ยากที่จะเกิดความสมานฉันท
2. พื้นฐานของความเปนธรรม ถาปราศจากความเปนธรรม ความสมานฉันทถูกบอน
ทําลายทําใหออนแอลง
3. พื้นฐานของความรัก เมตตา กรุณา ความเปนมิตร การมองคนอยางเทาเทียม มีคามีศักดิ์ศรี
4. ความสมานฉันทตองตั้งอยูบนความดี ความดีจะชวยสรางความสมานฉันท แมความ
สมานฉันทจะยังไมเกิด ถาเราใชความดีใหมากพอ มันจะหนุนเสริมใหเกิดความสมานฉันทไดในที่สุด
กรุณา แดงสุวรรณ (2553: 16) ใหนความหมายความสมานฉันท หมายถึง ความพอใจ
รวมกัน ความเห็นพองกัน เชน มีความเห็นเปนเอกฉันท สมานฉันทถูกจัดเขาเปนลูกคําหรือพหุพจน
ของคําวา สมาน-1 ซึ่งเปนคําวิเศษณ หมายถึง เสมอกันหรือเทากัน มิไดจัดไวในสมาน-2 ซึ่งเปน
กริยา หมายถึง ทําใหติดกันหรือทําใหสนิท สมานฉันทเกิดจากสมาน สมาสกับฉันท โดยรวมความ
หมายถึง ความเห็นพองตองกันในดานความคิด ความไวเนื้อเชื่อใจกัน อยางไรก็ตามความหมายที่
สังคมไทยปจจุบันเขาใจและใชกัน ดูจะมีขอบเขตที่นอกเหนือจากพจนานุกรม โดยนําไปใชใน
ความหมายดานสามัคคี การใหอภัยกัน รวมไปถึงการเลิกแลวตอกัน
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553: บทความ) ใหความหมายความ
สมานฉันทเปนวลีที่มีการกลาวถึงและถูกนําไปใชสราง “วาทกรรม” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชน
และอํานาจของกลุมบุคคลตามบริบทตางๆ ในสังคมไทยยุคปจจุบันอยางตอเนื่อง และแพรหลาย
การเกิดขึ้นของวลีนี้ในสถานการณปจจุบนั นี้อาจจะสะทอนใหเราไดเห็นถึง
1. กลุมคนในสังคมขัดแยงระหวางกันและกัน จนความขัดแยงดังกลาวพัฒนาไปสู
ความรุนแรง แบงฝกแบงฝายจนทําใหฝายตางๆ หรือกลุมผลประโยชนตางๆ ไมสามารถเจรจาและ
แสวงหาทางหาทางออกที่แตฝายพึงพอใจได
2. ผลจากขอที่ 1 ทําใหกลุมคนซึ่งไดรับผลกระทบจากความขัดแยงและความรุนแรง
ดังกลาว จําเปนตองนําเสนอ “วาทกรรม” นี้ขึ้น เพื่อย้ําเตือนใหแตละฝายไดตระหนักรูถึงผลกระทบ
ที่จากวิกฤติการณดังกลาว ไดหันมาใหความใสใจ สํานึกรู และดําเนินการจัดการกับปญหาตางๆ ใน
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
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ขออางและเหตุผลของการเรียกหา “สมานฉันท” อาจจะกอใหเกิดการตั้งคําถามทั้งในแง
บวกและลบเชนกัน กลาวคือ อาจจะเปนไปเพื่อประโยชนตอสังคมโดยรวมของกลุมคนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินชีวิต และธุรกิจ หรืออาจจะเปนไปเพื่อผลประโยชนในทางการเมืองของ
กลุมการเมืองที่ปรารถนาจะแสวงหาผลประโยชนจากวาทกรรมนี้เพื่อการดํารงอยูแหงอํานาจที่พึงมี
พึงไดอยางไรก็ดี ไมวากลุมตางๆ จะเรียกรอง “สมานฉันท” เพื่อผลประโยชนอันใดก็ตาม แต
ประเด็นสําคัญที่จําเปนตองตั้งคําถามคือ “การที่จะไดมาซึ่งความสมานฉันท” นั้น เราควรพัฒนา
“ตัวแปร” ตัวใดมากที่สุด เพื่อใหตัวแปรดังกลาวไดทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหความ
สมานฉันทไดผลิดอกออกผลอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
ประยุทธปยุตโต (2543) ไดใหความหมายความสมานฉันทไววา มีฉันทะเสมอกัน, มี
ความพอใจรวมกัน, พรอมใจกัน, มีความตองการที่จะทําการอยางใดอยางหนึ่งตรงกันหรือเสมอ
เหมือนกัน ในทางที่รายหรือดีก็ได, ในทางราย เชน หญิงและชายที่มีสมานฉันทในการประกอบ
กาเมสุมิจฉาจาร (เปนตัวอยางที่ทานใชในการอธิบายบอยที่สุด) และหมูคนรายที่มีสมานฉันทใน
การทําโจรกรรม สวนในทางดี เชน หมูคนดีมีสมานฉันทที่จะไปทําบุญรวมกัน เชน ไปจัดปรับถนน
หนทาง สร า งสะพาน ขุ ด สระ ปลูก สวน สร า งศาลาพัก ร อ น ให ท าน รั ก ษาศี ล เด็ ก กลุม หนึ่ ง มี
สมานฉันทที่จะบรรพชา ภิกษุหลายรูปมีความสมานฉันทที่จะถือปฏิบัติธุดงคขอนั้นขอนี้คนผูมี
สมานฉันทในทางรายนั้น ไมตองใชปญญาไตรตรองพิจารณา เพียงชอบใจอยากทําก็ประกอบกรรม
ไปตามอํานาจของราคะ โทสะ และโมหะ สวนคนที่จะมีสมานฉันทในทางดี เบื้องแรกมองเห็นดวย
ปญญาแลววากรรมนั้นดีงามเปนประโยชนมีเหตุผลควรทํา จึงเกิดฉันทะคือความพอใจใฝปรารถนา
ที่จะทํา โดยเขาใจตรงกัน และพอใจเหมือนกัน รวมดวยกัน
สุเทพ กล่ําทวี (2551) ใหความหมายของความสมานฉันท คือ การนําความปรองดอง
ความสามัคคี และสันติภาพ กลับสูสังคมหรือเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการสรางความสมานฉันท
จึงเปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการปองกันแกไขปญหาความขัดแยงในระยะยาวภายหลังจากสังคมหรือ
ประเทศชาติตองประสบกับความแตกแยก สงครามหรือความรุนแรงมาแลวระยะหนึ่ง โดยปกติแลว
เครื่องมือหลักอื่น ๆ ที่นิยมใชในการแกไข และบริหารจัดการความขัดแยงระหวางเกิดเหตุการณ
ความขัดแยงถึงขั้นมีการใชกําลัง และความรุนแรง หรือแมกระทั่งการทําสงคราม มักจะวิธีการเจรจา
ตอรอง (Negotiation) และการไกลเกลี่ย (Mediation) โดยทั้งสองเครื่องมือยังคงถือเปนเครื่องมือ
หลักในการแกไขและบริหารจัดการความขัดแยงในระดับสากล สาเหตุที่ตองอาศัยเครื่องเมือในการ
สรางความสมานฉันทหลังเกิดเหตุความรุนแรงในความขัดแยงก็เนื่องจากวา โดยทั่วไปแลวความ
ขัดแยงที่นําไปสูการทําสงครามหรือความรุนแรงมักจะสามารถทําใหยุติลงไดแตไมมีอะไรที่อาจจะ
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รับประกันไดวาการกระทําของคูกรณีในความขัดแยงทุกฝายจะหายโกรธเคืองกันอยางแนนอน
หรือสามารถหันหนากลับมาคืนดีกันไดอยางงายดาย
ภายในระยะเวลาอันสั้น ถาไมมีเครื่องมือที่จะทําใหคูกรณีในความขัดแยงหันหนามาคืน
ดีกันได โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงหรือสงครามอีกครั้งหนึ่งก็จะยังคงมีความเปนไปไดคอนขางสูง
การสร า งความสมานฉั น ท เ ป น สิ่ ง ที่ ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากทุ ก ฝ า ย ไม ว า จะเป น ภาครั ฐ
ภาคเอกชน รวมทั้งสังคมทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทั้ง
ทางตรง และทางออมจะตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรการสรางความสมานฉันทอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพการณความขัดแยงในแตละรูปแบบ การสรางความสมานฉันท
โดยปราศจากความเต็มใจของทุกฝายที่เกี่ยวของในความขัดแยงจะเปนความสมานฉันทที่ไมยั่งยืน
และไมสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางมุงหวัง
สรุ ป ได ว า ความสมานฉั น ท ห มายถึ ง ลั ก ษณะของสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งเชื่ อ มโยง และ
สัมพันธระหวางหนวยทางสังคม (Societal Units) ระหวางปจเจกบุคคล กลุม สมาคม หรือระหวาง
พื้นที่และหนวยทางสังคม ภูมิภาค ประเทศเดียวกัน แสดงออกถึงทัศนะ พฤติกรรมในลักษณะของ
การรวมแรงรวมใจที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นมีความพอใจ จริงใจ ความเปนธรรม มีความ
รัก เมตตา กรุณา ตั้งอยูบนความดี นําไปใชในดานความสามัคคี ใหอภัยกัน เลิกแลวตอกัน
2. แนวคิดความหมายของชุมชน
ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่แหงหนึ่ง มีความรูสึกวาเปน
พวกเดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือมีความรูสึกนึกคิด ความสนใจที่คลายคลึงกัน
มีการเกื้อกูลการเปนอยูรวมกัน ซึ่งนักคิดบุคคลสําคัญไดนิยามความหมายไว ดังนี้
Mark S.Homan (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543: 25-26) กลาววา คนจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยู
ในพื้นที่แหงหนึ่ง มีความเชื่อ ผลประโยชน กิจกรรม และมีคุณสมบัติอื่นที่คลายคลึงกัน คุณลักษณะ
เหลานี้มีลักษณะเดนเพียงพอที่จะทําใหสมาชิกนั้นตระหนักและเกื้อกูลกัน
Robert M Maclver (ไพรัตน เดชะรินทร, 2544: 1-2) ใหความหมายไวในหนังสือ
Society, Its Structure and changes วา ชุมชน คือ กลุมชนที่อยูรวมกัน และสมาชิกทุกคน ไดให
ความสนใจ ในเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นรวมกัน มิเพียงแตใหความสนใจอยางใดอยาง
หนึ่งเฉพาะ แตใหความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งมีขอบเขตมากพอที่จะอยูรวมกันในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้แลวชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยูรวมกันอยางงายๆ เชน หมูบานหนึ่ง ชนเผาหนึ่ง หรือ
การอยูรวมกันขนาดใหญ เชน เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่ง
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Peek (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 13) ใหความหมายวา “ชุมชน” คือ
ปจเจกชน ซึ่งเรียนรูถึงสื่อสัมพันธดวยความซื่อสัตย และเปนผูมีความใกลชิดสนิทสนมกันอยาง
แนนแฟน และมีความสัมพันธรวมกันอยางมีนัยสําคัญ ที่จะรวมสุข รวมทุกข และเกื้อกูลกัน โดย
มองวา ชุมชนที่ดีนั้นไมใชจะเกิดขึ้นไดอยางงายดาย หรือไมไดเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางงาย ๆ
เพราะชุมชนนั้นจะตองมีเปาหมาย และการที่จะไปสูเปาหมายนั้น จะตองหาหนทางดวยการใชชีวิต
อยูรวมกันดวยความรักและสันติสุข เพื่อใหชุมชนนั้นจะสรางความเปนชุมชนไดสําเร็จ ความรูสึก
ของสมาชิกในชุมชนนั้นรูสึกวาอบอุน และปลอดภัย
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524: 72) ไดใหความหมายของ
ชุมชนไว 3 แนวทางดังนี้ คือ
1. กลุมยอยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคมแตมีขนาดเล็กกวา และมี
ความสนใจรวมที่ประสานกันในวงแคบกวา
2. เขตพื้นที่ ระดับของความคุนเคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐาน
ความยึ ด เหนี่ ย วเฉพาะบางอย า งที่ ทํา ให ชุ ม ชนต า งไปจากกลุ ม เพื่ อนบา น ชุ ม ชนมี ลัก ษณะทาง
เศรษฐกิจเปนแบบเลี้ยงตนเองที่จํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรค
ใกลชิดกวา และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกวา อาจมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เชน
เชื้อชาติ ตนกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา
ยุวัฒน วุฒิเมธี (2525: 3) ใหความหมายของชุมชนวา พื้นที่อันเปนที่อยูอาศัยของคนและ
หมายความถึงกลุมของประชวาชนที่อยูในพื้นที่นั้น โดยมีความสนใจวัตถุประสงค เปาหมาย และ
จุดหมายในการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข
ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา (2534: 4 )ไดสรุปไววา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูรวมกัน
ในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรูสึกนึกคิด และสนใจในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่คลายๆ กัน มีการปฏิบัติตอกันดวยความรูสึกวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น
สรุปความหมายชุมชน คือ การที่คนจํานวนหนึ่งอยูรวมกันเปนกลุม มีกิจกรรมและ
ภารกิจคลาย ๆ กัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไรรวมกันและที่สําคัญคือความ
พยามเรียนรูรวมกันเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันใหมีความอยูอยางสันติสุขตอไป แตขณะเดียวกัน
ไดมีการจัดแบงประเภทของชุมชนออกเปนเปนประเภทตางๆ โดยใชหลักเกณฑในการแบงแตกตาง
กัน ออกไป เช น แบง ตามจํ า นวนพลเมื อ ง แบ ง ตามหนว ยพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ แบ ง ตามความ
สัมพันธกับหนวยงานของรัฐ แบงตามลักษณะพิเศษของประชาชน แบงตามลักษณะดานนิเวศวิทยา
แบงตามกิจกรรมทางสังคม แบงตามหนวยการปกครอง และแบงตามลักษณะของคนในชุมชน ซึ่ง
ในที่นี้ขอกลาวถึงชุมชน “ชนบท” ซึ่งเปนชุมชนทองถิ่น (Rural Community) ซึ่งมีความหนาแนน

16
ของประชากรนอย ผูอยูอาศัยมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม (Agriculturec)
จะมีลักษณะความโดดเดี่ยว (Isolation) มีความคลายคลึงกันทางสังคม (Hommogeneity) กลุมสังคมใน
ชุมชนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องเชื้อชาติ วัฒนธรรม รักหมูคณะ สมัครสมานสามัคคีกัน
ไมมีความแตกตางทางสังคมและมีเศรษฐกิจเปนแบบพอเลี้ยงตนเอง (Subsistance Economy) เปนตน
(จามะรี เชียงทอง, 2543: 24-25) ดังไดกลาวความหมายของชุมชนไปแลว ตอไปจะกลาวถึง ชุมชน
ชนบท (Rural Community) ซึ่งหมายถึงชุมชนชนบทเปนบริเวณที่ผูคนอาศัยอยูกันตามภูมิประเทศ
ที่อยูนอกเขตเมืองโดยมีบานเรือนกระจัดกระจายทั่วไป และรวมกันอยูเปนหมู ซึ่งใชเปนศูนยกลาง
ในการกระทํากิจกรรมรวมกัน โดยคนในชุมชนมีความ สัมพันธกันอยางใกลชิดดวยเหตุนี้ เมื่อ
กลาวถึงชุมชนชนบทจึงเปนที่เขาใจตรงกันวา เปนชุมชนที่อยูในบริเวณของตําบลและหมูบาน ซึ่ง
เป น หน ว ยการปกครองท องที่ ห นว ยหนึ่งของรัฐบาลลั ก ษณะของชุมชนชนบทโดยทั่วไปเท าที่
รวบรวมได มีดังตอไปนี้ (นาถ พันธุนาวิน, 2523: 19; ประดิษฐ มัชฌิมา, 2522: 43-44)
1. ชาวชนบทอยูรวมกันอยางใกลชิด ทุกคนรูจักกันดี มีการติดตอและไปมาหาสูกันเปน
ประจําความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบานมีมาก ชีวิตความเปนอยูและการจัด
องคการทางสังคมเปนแบบกลุมปฐมภูมิ (primary group) คือมีการติดตอและสัมพันธกันแบบ
สวนตัวและอยางเปนกันเอง
2. มีการติดตอและคบคาสมาคมกับเพื่อนบานใกลเคียงเปนสวนใหญ
3. มีการติดตอสัมพันธกันอยางใกลชิดและยาวนาน
4. ชาวชนบทมีลักษณะคลายคลึงกัน (Homogeneous) คือ มีชีวิตความเปนอยูคลายกัน
มีฐานะทางเศรษฐกิจ การศึก ษา และสังคมคลายกัน หรือเทา เทีย มกัน นับถือศาสนาเดีย วกัน มี
ทัศนคติหรือความเชื่อคลายกัน
5. การเลื่ อ นชั้ น ทางสั ง คม การอพยพโยกย า ย และการเปลี่ ย นแปลงอาชี พ มี น อ ย
โดยมากมักประกอบอาชีพเดิม ซึ่งสวนมากเปนอาชีพเกษตรกรรม รักถิ่นฐาน ไมชอบอพยพโยกยาย
ไปไหนงายๆ และการเลื่อนฐานะทางสังคม (Social Family) คือ สมาชิกในครอบครัวมีมาก
นอกจากพอแมและลูกแลว อาจจะมีพอแม ยาย ญาติและครอบครัวอื่น ๆ รวมอยูดวย
6. มีอัตราการเกิดสูง (Height birth Rates) มีเวลาอยูดวยกันนานจึงทําใหเกิดลูกมากอีก
ประการหนึ่งเปนเพราะชาวชนบทมีการศึกษานอย ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการคุมกําเนิดและ
วิธีการคุมกําเนิด ตลอดจนมีรายไดนอย ไมเพียงพอที่จะซื้อยา หรือจางทําหมันผาตัดได
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7. มีระดับการศึกษาและอาชีพต่ํา เพราะขาดสถาบันการศึกษา ขาดสิ่งจูงใจ ขาดรายได
ขาดอุปกรณเครื่องมือการศึกษา และขาดสถาบันฝกฝนอาชีพที่อยูใกลเคียง ทําใหชาวชนบทมีชีวิต
ความเปนอยูตามมีตามเกิด
8. เปนคนหัวโบราณ (Conservative) เชื่อโชคลาง มีความคิดคับแคบ ยากตอการเปลี่ยนแปลง
9. มีความเชื่อตามประเพณี ทอแท ไมกระตือรือรน เคยเชื่ออยางไรก็เชื่ออยางนั้น
10. มี อ ายุ เ ฉลี่ ย แล ว น อ ยกว า ชาวเมื อ ง เพราะขาดอาหารและสิ่ ง บํ า รุ ง ร า งกายอย า ง
เพียงพอ ขาดแพทยและพยาบาลที่จะใหบริการแกประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องความ
สะอาดและอนามัย
11. ขาดการวางแผนชี วิ ต และครอบครั ว ที่ ถู ก ต อ ง ทั้ ง นี้ เ พราะขาดความรู แ ละ
ประสบการณ ทําใหดําเนินชีวิตไปวันๆ อยางตามมีตามเกิด การเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนเรื่องของ
ภายนอก หรือมาจากภายนอก ไมใชเกิดจากความรูความเขาใจของตนเอง
12. ใชจายฟุมเฟอยในสิ่งที่ไมจําเปน เชน ในงานแตงงงาน บวชนาค งานศพ ทําบุญ
หรืองานฉลองอื่นๆ มีการใชจายเงินเปนจํานวนมาก
13. ขาดสถาบันและบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกแกชุมชน เชน
โรงเรียน พยาบาล ไฟฟา ประปา ถนน ตลาด เปนตน
14. มักจะทํางานเปนฤดูกาล และมีการวางงานเปนประจํา
15. มีการชวยเหลือกันโดยไมคิดมูลคา หรือตองการสิ่งตอบแทน
16. การควบคุมสังคม (Social Control) ขึ้นอยูกับกลุมปฐมภูมิเปนสวนใหญ
สรุป ชุมชนชนบท คือ ชุมชนที่มีสมาชิกชุมชนอยูรวมกันอยางใกลชิด ทุกคนรูจักกันดี
มีการติดตอและไปมาหาสูกันเปนประจํา ความสัมพันธระหวางครอบครัวและเพื่อนบานมีมาก มี
ฐานทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมคลายกันหรือเทาเทียมกัน นับถือศาสนาเดียวกัน มีทัศนคติ
หรือความเชื่อคลายกัน สมาชิกในครอบครัวมีมาก ขาดสถาบันการศึกษา ขาดสิ่งจูงใจ ขาดรายได
ขาดอุปกรณเครื่องมือทางการศึกษา ขาดสถาบันฝกฝนอาชีพที่อยูใกลเคียง เชื่อโชคลาง มีความคิด
คับแคบ ยากตอการเปลี่ยนแปลง เชื่อตามประเพณี ทอแท ไมกระตือรือรน ใชจายฟุมเฟอยในสิ่งที่
ไมจําเปน ขาดสถาบันอํานวยความสะดวกในชุมชน ทํางานเปนฤดูกาล มีการชวยเหลือกันโดยไม
คิดมูลคา การควบคุมทางสังคม (Social Control) ขึ้นอยูกับกลุมปฐมภูมิเปนสวนใหญ
3. ความเปนมาของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
สํ า หรั บ การไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทชุ ม ชนนั้ น มี ม านาน และมี ห ลายประเทศที่ ใ ห
ความสําคัญและมีวิวัฒนาการดานตาง ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งในที่นี้ขอสรุปไว ดังนี้
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ประเทศกลุมเมลานีเซีย (Epstein, A., 1971) หมูบาน โตลาย (Tolai villages) ในนิวบริเทน
มีทั้งผูใหคําปรึกษา และคณะกรรมการที่จะมาพบกันเปนประจําเพื่อรับฟงปญหาและขอพิพาท
บทบาทของที่ปรึกษา คณะกรรมการคือ “กํากับดูแลกฎเกณฑของการตอรองอยางเปนระเบียบ และ
ความมีอิสระเสรีในการแสดงความเห็นโตแยงโดยคูกรณี รวมถึงใครก็ไดที่ตองการแสดงความ
คิดเห็น” กระบวนการนี้เปนการตัดสินใจโดยศาล และ”การบรรลุขอตกลงโดยการบรรลุขอตกลง
โดยการบรรลุมติรวม” ของคูกรณี
ประเทศตะวันออกกลาง (Comaroff and Roberts, 1981) มีการเจรจาไกลเกลี่ยโดยคน
กลางทั้งในสังคมพื้นบานและสังคมใหมที่ทันสมัยของอัฟริกา ซึ่งมีการปฏิบัติที่แตกตางกันไปจาก
ชนเผาหนึ่งไปอีกเผาหนึ่ง และจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่ง ตัวอยางเชน “ศาลมูธ” (moot cort)
มักจะเปนวิธีการที่ใชแกขอพิพาทระหวางเพื่อนบานเสมอ ๆ ชาวทสาวานนา (Tswana) ในอัฟริกา
ตอนใตใชหัวหนาเผาและคณะกรรมการสภา และบางเผาพันธุในประเทศไนจีเรีย ใชหัวหนาเผาเพื่อ
นําการเจราไกลเกลี่ยใหบรรลุขอตกลง
ประเทศลาตินอเมริกัน (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 42) คนพื้นเมืองของ
ประเทศนี้ไดมีการใชการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง และปจจุบันยังคงวิธีการดังกลาวในกรณีพิพาท
ตาง ๆ รายงานกระบวนการแกปญหาขอพิพาทในหมูบาน เม็กซิกัน ชื่อ “ราลู-อา” (Ralu’a) ซึ่งผูพิพากษา
ไดชวยใหคูกรณีไดมีการตัดสินใจโดยความเห็นชอบรวมกัน รูปแบบของการเจรจาไกลเกลี่ยคน
กลางจากวัฒนธรรมสเปนที่มีการปรับสูกลุมลาตินอเมริกา ดังตัวอยางทีเรียกวา ไทยบูนัล เด ดาสอา
กูอัส (Trilynal de la Aguasเรือศาลน้ํา) ในประเทศสเปน เขายังไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจา
ไกลเกลี่ยโดยคนกลางอยางไมเปนทางการเพื่อแกปญหาขอพิพาทสวนบุคลคล ในอเมริกากลาง การ
เจรจาไกลเกลี่ย วิธีการหาขอเท็จจริง และความชวยเหลือของคนกลางในขอพิพาทเรื่องทรัพยากร
ธรรมชาติในประเทศเอกวาดอร ประเทศฮอนดูรัส และประเทศคอสตาริกา สวนประเทศอารเจนตินา
ก็กําลังพัฒนาการเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลางในเรืองเกี่ยวกับครอบครัว เรื่องแรงงานและผูจัดการ
และเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคา
ประเทศเคนยา (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 13) และประเทศโซมาเลีย การ
เจรจาไกลเกลี่ยคนกลางไดมีการนําไปใชโดยคณะกรรมการกลางเมนโนไนช (Mennonite Central
Committee) รวมทั้งกลุมที่ไมเกี่ยวกับศาสนาในทองถิ่น และกลุมทางดานศาสนาก็ไดใหความสนใจ
ในการแกปญหาขอพิพาทดานเชื้อชาติ และเผาพันธุ และไดใหความสําคัญตอการสรางกระบวนการ
ดังกลาวขึ้น จากวิธีการดั้งเดิม และพัฒนาขั้นตอนจากวัฒนธรรมการเจรจาไกลเกลี่ยใหเหมาะสมกับ
ปญหาขอพิพาทในทองถิ่น
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ประเทศอัฟริกาใต (อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 13) มีประสบการณอยาง
กวางขวางที่สุดในทวีปอัฟริกาในการพัฒนา และใชกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางในป ค.ศ.
1968 ศูนยการคาระหวางกลุม (Centre for IntergroupStudies) ปจจุบันเรียกวา ศูนยแกปญหาความ
ขัดแยง (Centre for Conflict Resolution) ไดกอ ตั้งขึ้นเพื่อสรางแนวทางการแกปญหาความขัดแยง
และลดความรุนแรงอยางสรางสรรคพรอมดวยความริเริ่มใหม ๆ และในกลางทศฯวรรษที่ 1980 ได
มีความรวมมือกันในการกอตั้ง สวนบริการการเจรจาไกลเกลี่ย (โดยคนกลาง) เสรีของอัฟริกาใต
(Independent Mediation Services of South Africa :IMSSA) เพื่อแกปญหาความขัดแยงดานแรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ความสําเร็จนี้ไดทําใหเกิดการขยายตอไปสูเวทีความขัดแยงดานเชื้อชาติและการเมือง
ในชวง ค.ศ.1980 และระยะตน ๆ ของ ค.ศ.1990 ไดมีกลุมและองคที่มีศักยภาพสูงที่มี
บทบาทในชุมชน และแกขอพิพาททางการเมืองอยางเขมแข็ง ที่นาจะกลาวถึงมากก็คือ “ศูนยกลาง
การแกขอพิพาทอยางสรางสรรคของอัฟริกา” (African Centre for the Constructive Resolution
Resolution of Disputes หรือ ACCORK กลุม Wilgespruit Fellowship โครงการเสริมสรางทักษะ
การเจรจาไกลเกลี่ย (Funda Centre) สถาบันเพื่อประชาธิปไตยทางเลือกอัฟริกา (IDASA: Institute
for a Democratic Alternative in South Africa) และโครงการแกปญหาขอพิพาทที่มหาวิทยาลัย Port
Elizabeth และมหาวิทยาลัย Witwatersrand
ตอมาป ค.ศ.1991 องคการสําคัญ ๆ ที่สนใจความขัดแยงในอัฟริกาใต ไดแก รัฐบาล 2
อัฟริกาใตเอง สภาแหงชาติอัฟริกา และพรรคอินกาตาอิสสระ ไดทําการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อความ
สงบแหงชาติ(National Peace Accord) ซึ่งเปนความพยายามของทั้งประเทศที่จะพิจารณาปญหา
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทุกที ซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ความริเริ่ม
ในการดําเนินการดังกลาวทําใหเกิด คณะกรรมการสันติภาพแหงประเทศ แหงทองถิ่น ที่ดําเนินการ
พิจารณาปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยวิธีการบริหารความขัดแยงวิธีการตาง ๆ ซึ่งหนึ่งในวิธีการ
นั้นก็คือ การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ถึงแมกระบวนการจะมีอุปสรรคอยางมหาศาลทั้งในเรื่องของ
โครงสราง เรื่องการเมือง เรื่องของทรัพยากร และวิธีการดําเนินการ แตระบบการแกปญหาขอพิพาท
แหงชาตินี้ก็ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศ อัฟริกาใตที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนามาสู
ระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกของคณะกรรมการสันติภาพไดดําเนินการเจรจา
ไกลเกลี่ยโดยอาศัยคนกลางในขอพิพาทที่เกิดขึ้นแลวอยางรุนแรง และที่มีแนวโนมจะเกิดความ
รุนแรงขึ้นไดอยางประสบผลสําเร็จ และไดเอื้อใหเกิดการพัฒนาอยางสําคัญในคานิยมทางบวก และ
เกิดวิธีการแกปญหาความขัดแยงอยางสันติขึ้นในประทศ ตั้งแตการเลือกตั้งระดับชาติในป ค.ศ.
1994 การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางไดเปลี่ยนจากการใหความสําคัญในการปญหาความรุนแรงไปเปน
การพัฒนา และการทําใหเกิดความเสมอภาคในประเทศอัฟริกาใต และประเทศเพื่อนบานทั้งหลาย
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ประเทศตูนีเซีย (Hamzeh, A.) จะมีผูบริหารหรือผูใหคําปรึกษาเรียกวา มูวา-แฟค-เอลอิดรี (Mouwafak el idri) ซึ่งอยูในสํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี และทําหนาที่แกขอพิพาทในเรื่อง
ที่ประชาชนมีตอเจาหนาที่ของรัฐบาลคนกลางที่อยูในตลาด และหรือ อามั้น (amine) จะชวยแกขอ
พิพาทระหวางพอคากับลูกคาในตลาดสาธารณะ
ประเทศอิสราเอล (Matz, 1991: 11-46) การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางไดมีการพัฒนาขึ้นเพื่อ
แกปญหาขอพิพาททางการคาระดับชุมชน และระดับครอบครัว การแกไขขอพิพาทหลายครั้งหลายหน
รวมทั้งศูนยวิจัยไดเริ่มที่จะศึกษาและนํากระบวนการคนกลางมาใช เพื่อชวยแกปญหาข อพิ พาท
ระหวางชาวยิวที่เครงศาสนาไดอยางกวางขวางบอยครั้งผูนําทางจิตวิญญาณไดทําหนาที่คนกลางใน
ความขัดแยงทางครอบครัว ความขัดแยงของคนในละแวกบานนั้น และความขัดแยงของชุมชนอื่น ๆ
ประเทศญี่ปุน (Joseph, 1994) มีประวัติการใชการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางที่ยาวนานใน
ลักษะที่ไมเปนทางการ ซึ่งเปนระบบที่ดําเนินการใหเกิดการสื่อสารกันระหวางคูกรณีพิพาท การ
เจรจาไกลเกลี่ยไดกอตัวฝงอยูในวัฒนธรรมของธุรกิจ โดยมีคนกลางเปนผูเริเริ่มใหเกิดการเจรจา
เรียกวา “โชไก-ชา” (Shokai-sha) ทุกวันนี้การใชกระบวนการดังกลาวประสบความสําเร็จอยางยิ่ง
ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ที่ซึ่งมีกรณีการฟองรองเกี่ยวกับการบริการทางการแพทยสวนใหญ หัน
มาใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ซึ่งพบวาอัตราการตกลงกันไดโดยวิธีดังกลาวนี้สูงถึงรอยละ 80
นอกเหนือจากกรณีการฟองรองทางการแพทยแลว ยังมีขอพิพาทในเรื่องของสุขภาพอี่น ๆ ซึ่งไดนํา
วิ ธี ก ารเจรจาไกล เ กลี่ ย คนกลางไปใช ได แ ก เรื่ อ งความขั ด แย ง ระหว า งแพทย ผู บ ริ ห ารและ
โรงพยาบาล ขอขัดแยงของศูนยกลางแพทย HMO ของสหรัฐอเมริกา ของกลุมแพทย และของ
หุนสวนที่ใหบริการรวมกัน รวมถึงขอพิพาทระหวางแพทยกับพยาบาล การปฏิเสธการจายเงินของ
ผูใหประกันการปฏิเสธการคุมครองของผูใหประกัน ความขัดแยงเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพความ
ขัดแยงเรื่องเอกสารรับรอง และความขัดแยงระหวางแรงงานกับผูบริหาร
ประเทศเกาหลี(อางถึงใน ยศศักดิ์ โกไศยกานนท, 2549: 45) ไดพัฒนาการเจราไกลเกลี่ย
คนกลางเพื่อใชกับปญหาครอบครัว และความแพง ทั้งโดยผานกระบวนการทางการศาลและโดยอิสระ
เมื่อไมนานมานี้พรรคการเมืองที่ปกครองประเทศไดจัดตั้ง “คณะกรรมการตัดสินปญหาประชาชน”
ซึ่งทําหนาที่ทั้งเปนผูตรวจการรัฐสภา (Ombudsman) และเป นคนกลางเพื่อไกลเกลี่ย องคกรดาน
สิ่งแวดลอมแหงชาติก็ไดพัฒนาคณะกรรมการไกลเกลี่ยคนกลางเพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม
ประเทศอินโดนีเซีย (Moore and Santosa, 1995) แมในประเทศอินโดนีเซียจะมีรัฐบาลที่
เขมงวดนับตั้งแตมีการออกบทบัญญัติใหมในป ค.ศ.1965 ก็ยังคงไวซึ่งกระบวนการ “มูซยาวาราห”
(Musyawarah) เพื่อแกปญหาขอพิพาทและใชการตัดสินใจโดยมติรวมกันในหมูบาน และสถาบัน
ตาง ๆ นอกจากนั้นการเจรจาเรื่องแรงงานก็มีการดําเนินการโดยองคกรของรัฐ “คณะกรรมการ
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พิจารณาความขัดแยงดานแรงงาน” (Committee forLabor Conflicts Settlements) ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
กระทรวงแรงงาน มีการริเริ่มใหมที่ใชแนวทาง “มูซายาวาราห” (musyawarah) และการเจรจาไกล
เกลี่ยคนกลาง โดยการนํามาใชในเรื่องการแกขอพิพาทในปญหาสิ่งแวดลอมจะเห็นไดจากการที่
กระทรวงสิ่งแวดลอม สํานักงานการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมและกลุมองคกรเอกชนที่สนใจ
ปญหาสาธารณะรวมทั้ง กลุม วาฮานา ลิงคุนแกนไฮดุปแหงอินโดนีเซีย (Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia) และศูนยกลางกฎหมายสิ่งแวดลอมของอินโดนีเซีย (Indonesian Center for
Environmental Law) ไดสนับสนุน และมีสวนรวมในการเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลางจํานวนมาก
ในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในน้ํา และผูวาการของรัฐกาลิมันตันในเกาะบอรเนียวก็ไดใหการ
สนับสนุนในการวางรูปแบบและจัดระบบของการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเพื่อแกขอพิพาทใน
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม โครงการหลังนี้เปนการดําเนินการรวมกับ รัฐบาลเยอรมัน (Deutsche
Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit: GTZ) องคกรความชวยเหลือทางเทคนิคของ
เยอรมันและกลุมปฏิบัติการจัดการบริหารความขัดแยงของสหรัฐเอมริกา
ประเทศฟลิปปนส (บันลือ คงจันทร, 2533: 69-71) เริ่มจากการออกกฤษฎีกาของ
ประธานาธิบดี ฉบับที่ 1508 (Philippines Presi-dential Decree) เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทในระดับ
หมูบานอันเปนที่ยอมรับโดยครอบครัว และชาวบานเนื่องจากสาเหตุที่คดีลนศาลเพราะนิสัยชาว
ฟลิปปนส ชอบเอาชนะทําใหประชาชนนิยมการฟองคดี ทําใหคุณภาพของความยุติธรรมเสื่อมลง
เมือวันที่ 11 มิถุนายน 1978 ประธานาธิบดี เฟอรตินาน อี มากอส (Ferdinand E Marcos) ไดจัดตั้ง
ใหมีระบบการระงับขอพิพาทโดยฉันทมิตรในระดับหมูบาน เพื่อนําจารีตประเพณีการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทในระดับหมูบานระหวางบุคคลในครอบครัว โดยผูนําหมูบานและผูอาวุโสของหมูบานแบบ
ดั้ ง เดิม มาใชบั งคั บ โดยไมจํา เป น ต อ งนํ า คดีขึ้น สูศ าล คํา สั่ง ดั งกลา วมุง สง เสริมการบริ ห ารงาน
ยุติธรรมใหดําเนินไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความแออัดของคดีที่ไปสูศาล และเพื่อใหเปนไปตามบท
ที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญที่วา “เพื่อพัฒนาและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของ
ชาวฟลิปปนส และสถาบันครอบครัวในฐานะ และระเบียบทางสังคมไว โดยมีการดําเนินงานแตละ
หมูบาน จะมีหนวยงานไกลเกลี่ยขอพิพาท เรียกวา Lupong Tagapayapor ประกอบดวยผูนําหมูบาน
ในฐานะประชาชนและสมาชิกประมาณ 10-20 คน ซึ่งไดรับแตงตั้งขึ้นทุก 2 ป จะปฏิบัติหนาที่โดย
ผานผูนําหมูบานจัดเปนคณะบุคคลที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เรียกวา “Pangkat” ประกอบดวย
สมาชิก จํานวน 3 คน ซึ่งผูนําหมูบานเปนประธานโดยตําแหนง และขอพิพาทซึ่งอยูภายใตขอบเขต
ของระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทระดับหมูบานตองนําไปสูผูนําหมูบานกอน หากไกลเกลี่ยไมสําเร็จ
ข อพิพ าทนั้ น จะถู ก ส ง ไปยัง Pangkat ซึ่ง ประกอบดว ยสมาชิ ก ที่คู กรณี พิ พ าทเปน ผู คั ด เลือ กจาก
คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทระดับหมูบาน Lupong นั่นเอง
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ประเทศศรีลังกา (Heart, P.B., 1993) ก็มีคณะกรรมการไกลเกลี่ยคนกลาง เกิดขึ้นตาม
กฎหมายที่ออกมาในป ค.ศ.1988 กฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการไกลเกลี่ยคนกลางที่
ไมเปนอิสระอยูภายในกระทรวงยุติธรรม และมีหนาที่ในการจัดหาคณะอนุกรรมการเจรจาไกล
เกลี่ ย ระดั บ อํ า เภอจากประชาชนที่ เ ป น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ทั่ ว ไปทั้ ง เกาะ ด ว ยความช ว ยเหลื อ จาก
ผูเชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกาในการวางรูปแบบระบบการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท คณะกรรมการได
ฝกอบรมผูไกลเกลี่ยคนกลางกวา 6,000 คน และจัดตั้งคณะอนุกรรมการเกา 240 คณะ ในแตละปมี
คดีแพงหลายพันคดีไดรับการพิจารณาโดยกระบวนการนี้
ประเทศอินเดีย (Shourie, H., 1988) มีจารีตประเพณี “ปญจะญัตติ” (panchayat) ที่ไดอธิบาย
มาแลวในตอนตนยังมีการใชอยูในประเทศอินเดีย เนปาล ปากีสถาน และบังคลาเทศ ในประเทศ
อินเดียกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ย คนกลางดําเนินการโดยโครงการชวยเหลือตามกฎหมายในหลาย
รัฐ และในรัฐกูจารัติอุตรประเทศ (uttar Pradesh states) มีระบบศาลประชาชน หรือ “ล็อค อาดาลัทส”
(LokAdalats) ที่ใหบริการการเจรจาไกลเกลี่ยและบริการใหความเสมอภาค สําหรับขอพิพาททางแพง
และคูสมรส ในประเทศอินเดียระบบตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตามหลักการการกระจายการ
ปกครองของท า นคานธี ในประเทศเนปาล ปากี ส ถาน และบั ง กลาเทศ ก็ ไ ด มี ก ารพั ฒ นา และ
จัดระบบบริการการเจรจาไกลเกลี่ยในระดับทองถิ่นดวยกัน ไดแก การพัฒนากระบวนการเจรจา
ไกลเกลี่ยเพื่อแกขอพิพาทในการบริหารจัดการเรื่องปา ความขัดแยงในการแตงงาน และความ
ขัดแยงเรื่องการเงินสวนปากีสถานและบังคลาเทศ จะเนนไปในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทเรื่อง
ครอบครัวและกรณีความแพง เปนตน
กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเปนระบบ และเปนทางการ เริ่มจากปญหาแรงงาน
ซิมกิน และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ไดจัดตั้ง The Community Relations Service (CRS)
เพื่อแกไขปญหาสีผิวหรือชาติกําหนด ตอมาตั้งกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนทองถิ่น และองคก ร
เอกชนเรียกชื่อยอวา ICMA (1966) ในเกาะฮาวายไดจัดตั้ง Ho’Oponopono และปรับปรุงมากับชนบท
พื้นเมืองตางๆ ในทวีปเอเซีย ประเทศจีน มีคณะกรรมการไกลเกลี่ยของประชาชน (People’s Conciliation
Committees) ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลจัดบริการดานการประนอมขอพิพาทในระดับหมูบาน เมือง อําเภอ
และทองถิ่น คนกลางมักจะเปนผูสูงอายุที่เกษียณแลว ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของทองถิ่น และการ
ไกลเกลี่ยของศาล (Court Conciliation) ซึ่งกระทําในศาล ประเทศญี่ปุน พบอยูในวัฒนธรรมของ
ธุรกิจเรียกวา Shokai-Sha มีคนกลางเปนผูริเริ่มใหเกิดการเจรจา ประเทศฟลิปปนส ชุมชนเปนฐาน
เพื่อแกปญหาความขัดแยงทางแพง และขอพิพาททางอาญาเล็กๆ นอยๆ เรียกวา (The Barangay
Justice System) ประเทศศรีลังกา คณะกรรมการไกลเกลี่ยคนกลางเปนอิสระอยูในกระทรวง
ยุติธรรม มีหนาที่อบรมผูไกลเกลี่ยเปนคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ ประเทศออสเตรเลีย ไดจัดตั้ง
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ศู น ย ก ลางการเจรจาไกล เ กลี่ ย ขึ้ น ในรั ฐ และชุ ม ชนเมื อ งใหญ ๆ ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ได จั ด ตั้ ง
หนวยงานลักษณะเดียวกันประนอมขอพิพาทซึ่งโดยมากจะเปนขอพิพาทในเรื่องธุรกิจการคา ความ
แพง ความอาญา ขอพิพาทครอบครัว แรงงาน บาน ที่ดิน และดานสิ่งแวดลอม รวมถึงความขัดแยง
ระหวางเมารีกับพากิฮา ประเทศลาตินอเมริกัน ไดรับวัฒนธรรมจากสเปน ในการเจรจาไกลเกลี่ยที่
เรียกวา Tribunal De Las Aguasผูพิพากษาไดชวยใหคูกรณีตัดสินใจโดยความเห็นชอบรวมกันใน
อเมริกากลาง ประเทศยุโรป พบในประเทศไอรแลนด เยอรมัน เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส และกลุม
ประเทศสแกนดิเนเวีย ประเทศนอรเวย และยุโรปตะวันออกไดรับการฝกอบรม และวางระบบ
แกปญหาขอพิพาทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศฝรั่งเศสผูเสียหายสามารถเขาพบผูไกล
เกลี่ยขอพิพาท (Conciliator) ณ ที่ทําการเทศบาล (Mairie) ทุกแหงไดโดยไมตองนัดหมาย
สรุป: จะเห็ นได ว า แนวคิดการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชนทุ กประเทศที่กลาวมามี
แนวคิด กระบวนการ และวิธีการที่เหมือนกันบางแตกตางกันบาง แตมุงจะพัฒนาการเจรจาไกลเกลี่ย
โดยคนกลางใหประสบความสําเร็จอันเกิดประโยชนแกคูความทั้งสองฝาย โดยมิตองนําคดีขึ้นสูศาล
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทย
สมัยกรุงสุโขทัย กอนสมัยกรุงสุโขทัย ยุคนี้ไดเริ่มมีกฎหมายที่พระเจามังรายตราขึ้นที่
เรียกวา “มังรายศาสตร” เปนกฎหมายที่มาจากรัฐาธิปตยกําหนดสิทธิหนาที่พลเมือง เนื้อหาของ
กฎหมายกําหนดคําสอนของศาสนา และจารีตประเพณีไวในธรรมมูลภัณฑไตร 203 เปนคําสอนจา
เมือง ซึ่งเปนผูปกครองหัวเมืองวา “การประนีประนอมยอมความใหใชหลักบัวอยาใหช้ํา น้ําอยาให
ขุน งูอยาใหเคียดเขียดอยาใหตาย ไมอยาใหตัด ฆองอยาใหหัก ฝงอยาใหพังทลายลงมา” นับวาเปน
หลั กที่ชี้ไดวาการไกลเกลี่ ยประนีประนอมไดมีก ารใชเ พื่อระงับขอพิพาทสําหรับการปกครอง
บานเมืองสมัยนั้นตอมาสมัยกรุงสุโขทัยการปกครองก็จะมีลักษณะเสมือนแบบพอปกครองลูกที่
ผูปกครองมีความใกลชิดกับผูใตปกครอง สถาบันพระมหากษัตริยนับวามีบทบาทในการประสิทธิ
ประสาทความยุ ติธรรมด ว ยพระมหากษัตริยโ ดยตรงในหลัก การและเนื้ อ หาแล ว การประสิท ธิ
ประสาทความยุติธรรมนั้นไดรับอิทธิพลจากพระธรรมศาสตรกับพระราชศาสตรนํามาวินิจฉัยให
ความเปนธรรมซึ่งในทางปฏิบัติดังปรากฏเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร คือหลักศิลาจารึกที่ได
กลาวถึงวาพอขุนรามคําแหงทรงรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน และรับฟองเรื่องราวขอพิพาท
ดวยพระองคเอง ดังถอยคําจารึกในหลักศิลาวา “ถาไพรฟาลูกขุนผิดแผกแตกตางกัน ไตสวนดูแทแล
จริง แลงความแกเขาดวยชื่อ บเขาผูลัก” แล “ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว ไพรฟาหนาปก
กลางบานกลางเองมีถอยความเจ็บฟองของใจ มันจะกลาวถึงเจาเทิง ขุนบไรไปลั่นกระดิ่งอันทาน
แขวนไวพอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก เมื่อถามสอบความแกมันดวยชื่อไพรเมือง สุโขทัยจึง
ชม” นั่นคือวิธีการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย หากประชาชนผูมีขอพิพาทกันอาจ
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เสนอขอพิพาทใหเจาขุนมูลนายเพื่อระงับขอพิพาทไดซึ่งหากเจาขุนมูลนายไมสามารถใหความเปน
ธรรมไดหรือไมสามารถระงับขอพิพาทนั้นได ก็ใหถวายฎีกาหรือขอความเปนธรรมตอพอขุน
รามคําแหงไดซึ่งการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนผูไดรับความเดือดรอนดังกลาวนั้นถือได
วาเปนสิ่งที่พิสูจนวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการใหความเปนธรรมแกประชาชนที่เกิดขึ้นใน
ยุคและสมัยนี้ (วงศวศิษ วรกิจโสภณไพศาล, 2552: 11)
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแมในสมัยนี้มีศาลเกิดขึ้นโดยมีกฎหมายตาง ๆ
เชน พระอัยการ พระราชกําหนด พระธรรมนูญ ออกมาภาย ในพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
อันเปนรัฏฐาธิปตยตั้งแตแผนดินของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในแผนดินสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ สมเด็จพระเจาปราสาททอง สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชและในจุลศักราช 1166
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไดทรงชําระกฎหมายที่วิปลาส ไมชอบดวยความยุติธรรม เรียกวากฎหมาย
ตราสามดวง โดยหมวดแรกเริ่มดวยพระมหากษัตริยรัชกาลตาง ๆ ที่ทรงบัญญัติขึ้น คัมภีรพระ
ธรรมศาสตรแบงเปน สองตอน ซึ่งในตอนแรกจะกลาวถึงตํานานกําเนิดแหงคัมภีร ตอนที่สองเปน
ตั ว บทพระธรรมศาสตร อ ธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะผู ที่ จ ะเป น ตระลาการและยั ง มี พ ระอั ย การกํ า หนด
คุณสมบัติตระลาการอีกดังนี้
ประการแรก ตระลาการที่นับถือศาสนาเดียวหรืออยูในประเทศเดียวกัน
ประการที่สอง ตระลาการที่เปนนายรอยนายแขวงในหัวเมืองสวนนอก
ประการที่สาม ตระลาการที่มีจิตใจไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
ประการที่สี่ ตระลาการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนตระลาการผูใหญ
ประการที่หา ตระลาการที่มีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ประการที่หก ตระลาการผูไกลเกลี่ยที่ไดรับเลือกเขามาดวยความยินยอมของคูความทั้ง
สองฝาย
ดวยเหตุนี้ตระลาการมิไดหมายถึงผูพิพากษาเทานั้นแตยังมีบุคคลอื่นเปนตระลาการได
เชนกัน ไมวาจะเปนนายรอย นายแขวง หรือบุคคลธรรมดาที่ไดมีการคัดเลือกใหเปนผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาท ดังนั้นการไกลเกลี่ยขอพิพาทในสมัยนี้ยิ่งเริ่มเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นเนื่องจากมีกฎหมายตราสาม
ดวงที่ไดกลาวขางตน (ดําริห สุตเตมีย, 2541: 25-26) ซึ่งเมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น คูกรณีก็จะเลือก
บุคคลภายนอกที่บุคคลทั่วไปใหความเคารพนับถือเพื่อเปนคนกลางเขามาทําหนาที่ในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท (ตระลาการ) โดยกฎหมายตราสามดวง ตอนที่สองวาดวยบทพระธรรมศาสตร กําหนดให
ผูที่จะมาทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นจะตองเปนผูที่นับถือศาสนาเดียวกับกับคูกรณีและมีจิตใจที่
เปนกลาง ไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่งและตั้งมั่นอยูในสัจจะธรรม ฉะนั้นการไกลเกลี่ยและชี้
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ขาดตัดสินขอ พิพาทเบื้องตนนั้นจึงอาศัยหลักคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนหลัก ในการดําเนินการ
(วงศวศิษฏ วรกิจโสภณไพศาล, 2552: 12)
สมัยกรุงรัตนโกสินทร ยุคสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานีนั้นซึ่งมีระยะเวลาในราชการ 15 ป
ไมปรากฏวามีการปรับปรุงการปกครองและกฎหมาย เนื่องจากในขณะนั้นประเทศยังอยูในสภาวะ
การทําศึกสงครามอยู พระเจาตากสินทรงทําภารกิจในดานการทําสงครามจึงทําใหไมปรากฏวามี
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งยังคงใชหลักการในการ ระงับขอพิพาทนั้นตามหลักการ
ของกฎหมายตราสามดวงเปนแนวทางปฏิบัติในการระงับขอพิพาทเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อมาถึงใน
สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกซึ่งเปนปฐมกษัตริยแหง ราชวงศจักรีเปน
ยุคของ กรุงรัตนโกสินทรตอนตนพระองคไดทรงชําระกฎหมายตราสามดวงใหมทรงจัดกฎหมาย
ให เ ป น หมวดหมู ก ารวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดตั ด สิ น และการไกล เ กลี่ ย ประนอมข อ พิ พ าทตามหลั ก พระ
ธรรมศาสตรก็ยังคงยึดถือใชปฏิบัติอยูเชนนั้นเรื่อยมาสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางซึ่งเริ่มตั้งแต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลยุติธรรม โดยทรงตั้ง
กระทรวงยุติธรรม มีการปรับปรุงวิธีพิจารณาคดีอยางตะวันตกทําใหกฎหมายตราสามดวง (พระ
ธรรมศาสตร) หมดไป และเขาสูระบบประมวลกฎหมายที่เทียบอารยะประเทศและตอมาในป พ.ศ.
2466 จึงไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2
(พิชัย นิลทองคํา, 2546: 38) และมีพระราชกฤษฎีกาประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 3 หลังจากในป พ.ศ.2472ก็ไดมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกบรรพ 3และแกไขใหม (พิชัย นิล
ทองคํา, 2546: 191-192) ซึ่งเปนผลใหบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ที่
ไดรับการแกไขใหมก็ไดมีการรับรองถึงการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทไวโดยไดบัญญัติไวขึ้นมา
รายละเอียดดังนี้ “มาตรา 850อันวาสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญา
ทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผัน
ใหแกกัน” ที่ใหสิทธิแกคูกรณีทั้งสองฝายในอันที่จะยุติระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นหรือจะมีขึ้นใหเสร็จ
ไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกันและกัน ซึ่งภายหลังจากที่มีการบัญญัติการกฎหมายรับรองการไกล
เกลี่ยประนอมขอพิพาทแลวก็มิไดมีการพัฒนาจัดใหมีระบบการไกลเกลี่ยอะไรเพิ่มเติม หากแต
เนนหนักไปที่การยุติขอพิพาทโดยศาล
ตอมาในปพ.ศ.2535 ฯพณฯ นายประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฎีกา ในขณะนั้น ไดมี
แนวความคิดสนับสนุนใหเอากระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยทางเลือกอื่นนอกจากการ
ดําเนินคดีตามปกติของศาลมาใช ซึ่งกระทรวงยุติธรรมผูรับผิดชอบสนับสนุนในการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาลขณะนั้น ก็ไดนํานโยบายดังกลาวมาสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทโดยทางเลือก
อื่นขึ้นโดยการเชิญอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณของประเทศสหรัฐอเมริกามาบรรยายใหความรูและ
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แนวทางในการจัดระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท จากนั้นป พ.ศ.2537 ศาลแพงก็สามารถจัดระบบการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทภายหลังเสนอคดีตอศาลไดสําเร็จและเปนศาลตนแบบของ ศาลอื่นในเวลาตอมา
(วงศวศิษฏ วรกิจโสภณไพศาล, 2552: 12-13)
ปจจุบัน ในการดําเนินคดีแพงทางศาลของศาลยุติธรรมทุกศาลนั้นจะเนนการระงับขอ
พิพาทโดยการไกลเกลี่ยเพราะทําใหลดภาระทั้งทางปริมาณคดีในชั้นพิจารณาของศาลและลด
ขั้นตอนคือทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาลทั้งคาขึ้นศาลและคาใชจายของ
คูความเพราะการดําเนินคดีบางครั้งตองใชระยะเวลายาวนานตองตอสูกันหลายปถึงสามชั้นศาลก็มี
(ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณศาลฎีกา) ทําใหมีคดีที่คางพิจารณาในศาลเปนจํานวนมาก รัฐตองเพิ่มภาระ
ทั้งเงินงบประมาณในการจัดตั้งศาลและเพิ่มอัตรากําลังผูพิพากษาขึ้นใหเหมาะสมหรือเพียงพอตอ
ปริมาณคดีจึงทําใหในงานอํานวยความยุติธรรมนี้รัฐตองทุมงบประมาณไมนอยเพื่อใหบริการตอ
ประชาชนในดานการอํานวยความยุติธรรมเพราะอัตราเงินเดือนของผูพิพากษานั้นตอทานนั้น โดย
เฉลี่ยตอเดือนนั้นจะมากกวาขาราชการอื่นๆ เนื่องจากตองใชวิชาชีพที่เฉพาะและเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายถึงแมคาใชจายจะมากเพียงใดรัฐก็ตองดําเนินการเพราะเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดใน
ความยุติธรรมของประชาชนเมื่อมีปริมาณคดีมากแตอัตรากําลังของผูพิพากษามีนอยจึงทําใหขอ
พิพาทและความเสียหายที่เกิดขึ้น ไดรับการเยียวยาลาชาลง ซึ่งเมื่อภายหลังที่ไดนําเอาระบบการไกล
เกลี่ยขอพิพาทมาใชอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนควบคูกับการดําเนินคดีตามปกติแลวทํา
ใหคดีที่เขาสูการพิจารณาของศาลและคดีที่เขาสูการไกลเกลี่ยขอพิพาท สามารถยุติลงไดดวยการ
ถอนฟองหรือศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีปริมาณสูง และคดีมีการคาง
พิจารณานอยลงเมื่อเทียบกรณีที่ไมนําระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใช แตขณะที่คดีที่ทุนทรัพยไม
สูงมากที่มีลักษณะเปนคดีมโนสาเร อยูในเขตอํานาจศาลแขวง การฟองคดีแมกฎหมายจะใหสิทธิ
ผูเสียหายจะฟองดวยวาจาหรือหนังสือก็ไดแตขั้นตอนการปฏิบัติจริงแลวประชาชนที่ไมมีความรู
ความเขาใจในการดําเนินคดีของศาล ก็เปนการยากที่จะดําเนินการฟองคดีหรือดําเนินกระบวน
พิ จ ารณาได เ อง และเมื่ อ ต อ งสื บ พยานกระบวนการสื บ พยานก็ จ ะเป น เรื่ อ งที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ น
ขณะเดียวกันหากจําเลยเปนผูประกอบธุรกิจก็ยอมมีทนายความ จึงไดดําเนินการจัดการใหมีการไกล
เกลี่ยขอพิพาททางแพงกอนเสนอคดีตอศาลขึ้น โดยนําวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทภายหลังดําเนินคดี
ตอศาลมาใชกับการไกลเกลี่ยขอเสนอพิพาทภายหลังดําเนินคดีตอศาลมาใชกับการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทกอนขึ้นเสนอตอศาล ดวยมีวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให
ไดรับความเปนธรรม ที่สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค (The rule of law) ในการยุติหรือระงับขอพิพาทที่
เกิดขึ้น อีกทั้งเปนการเพิ่มทางเลือกที่เปนรากฐานในอันที่จะไดมาซึ่งความยุติธรรมตอไปผลของการ
ไกล เกลี่ย ขอพิพาทยอมทําใหประชาชนผูเ สียหายสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยาง
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สะดวก รวดเร็ว เปนธรรมและไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหายดวยความรวดเร็ว โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาล คาปวยการทนายความ อีกทั้งไมทําใหจําเลยเสียชื่อเสียทางการคาหรือบริการ
ตลอดจนสามารถลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาลและประหยัดงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมใน
การบริหารคดีไดเปนอยางดี
สรุป: การไกลเกลี่ยขอพิพาทมีการพัฒนามาตั้งแตสมัยสุโขทัย คือ การอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชานถือวา การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการใหความเปนธรรมแกประชาชนที่
เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น คือ คูกรณีจะเลือกบุคคลภายนอกที่บุคคลทั่วไปใหความเคารพนับถือเพื่อเปน
คนกลางเขามาทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท สมัยรัตนโกสินทรก็สนับสนุนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทเชนกัน โดยศึกษาจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ที่ไดรับการ
แกไขใหมก็ไดมีการรับรองถึงการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท คือ มาตรา 850ระบุวา อันวาสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่ง
มีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน จนถึงยุคปจจุบันการดําเนินคดีแพง
ทางศาลยุติธรรมทุกศาลนั้นจะเนนการระงับขอพิพาท โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาททําใหลดภาระทั้ง
ทางปริมาณคดีในขั้นพิจารณาของศาล และลดขั้นตอนคือทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจายในการ
ดําเนินคดีในชั้นศาลทั้งคาขึ้นศาลและคาใชจายอื่นๆ
4. แนวคิดการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ความขัดแยงในสังคมที่เกิดเปนประเด็นขอขัดแยงในทางกฎหมาย 3 ลักษณะที่สําคัญ
คือขอขัดแยงในทางอาญา ขอขัดแยงในทางแพง และขอขัดแยงคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องจากคดีอาญา เมื่อ
มีปญหาเกิดขึ้นไมวาจะทางแพงหรืออาญา นักกฎหมายซึ่งเปนเจาหนาที่บานเมืองจะวิเคราะห
กฎหมายอยางเครงครัดถึงตัวบทกฎหมายวา การกระทําผิดนั้น ๆ ผิดกฎหมายเรื่องอะไร มีกระบวนการ
ฟองรองดําเนินคดีอยางไร ถาเปนคดีอาญากฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑการสืบสวน สอบสวน
ฟองรองคดีอยางไร สวนมุมมองของนักสังคมวิทยา จะมีความแตกตาง จากทางดานกฎหมาย โดย
มองวา การดํารงชีวิตของมนุษยอยูภายใตอิทธิพลของสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรม ตลอดจนคานิยมของทองถิ่น สภาวะแวดลอมตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอความประพฤติ
การปฏิบัติของมนุษยในการดํารงชีวิตอยูในสังคมของมนุษย ซึ่งจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สังคมที่มีอยูตามธรรมชาติ รวมกับความคิดความเชื่ออันเปนวัฒนธรรมของกลุมหรือของชุมชนหรือ
สังคม ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกตางจากกฎหมายลายลักษณอักษรที่กําหนด และควบคุมพฤติกรรม
ของชุมชนในสังคมได แนวความคิดในการไกลเกลี่ยประนอมขอขัดแยง มีนักสังคมวิทยาและ
นักวิชาการไดคนควาพฤติกรรมของประชาชนในการประนอมขอขัดแยงไวหลายทาน คือ
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Fred Riggs (1964) พบวา ในประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย กฎหมายการ
บังคับการตามกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ และไมสอดคลองกับความเปนจริง กฎหมายกําหนด
หลักเกณฑไวอยางหนึ่ง แตภาคปฏิบัติของประชาชน และเจาพนักงานอาจจะไมปฏิบัติกันไปอีก
อยางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะกฎหมายไดลอกเลียนแบบกฎหมายจากประเทศตะวันตก จึงไมสอดคลองกับ
สภาพทองถิ่นเปนสวนใหญ ประชาชนสวนหนึ่งไมเห็นดวยกับกฎหมาย (Dissensus) กฎเกณฑ
บรรทัดฐานทางสังคมจึงมีหลายอยาง (Polynorms) บรรทัดฐานและการปฏิบัติตามกฎหมายไม
แนนอน (Normlessness) บุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เปนประโยชนแกตนมากกวาที่จะคํานึงวา
สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม เพราะเจาหนาที่เองไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมาย แตเลือกปฏิบัติเพื่อสนองตอผลประโยชนของตนเองเมื่อสามารถจะทําได ลักษณะการ
บังคับของกฎหมายจึงขาดลักษณะเปนการทั่วไป (Universal) แตเปนการกระทําเฉพาะกรณีและ
เลือกปฏิบัติ (Specific and Particular) ในสังคมที่มีการพัฒนาจึงมีลกั ษณะปนเปกันระหวางลักษณะ
ของสังคมเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม กฎหมายแบบตะวันตกกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นจะ
เขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยในชุมชน หากอิทธิผลและวัฒนธรรมจากสวนกลางยัง
ไปไมถึงชุมชนชนบท วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของสังคมเกษตรก็ยังคงอยูตอไป
Chamablissand Seidman (1971) ไดคนควาเกี่ยวกับวิธีประนอมขอขัดแยงของชาว
ชนบทและในเมืองสรุปวา “สังคมยิ่งมีชนชั้น และสถานะที่แตกตางกันนอยเทาใด สังคมก็จะเปน
กระบวนการประนอมขอขัดแยงโดยการไกลเกลี่ยเทานั้น แตสังคมยอมมีชนชั้น และสถานะที่
แตกตางกันมากเทาใด สังคมก็จะเปนกระบวนการประนอมขอขัดแยงโดยการบังคับการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายขึ้นเทานั้น” ที่เปนเชนนี้ เพราะในสังคมซึ่งประชาชนมีความแตกตาง
กันทางเศรษฐกิจนอย เชน สังคมในชนบท ประชาชนมีความคุนเคยรูจักกันหรือพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อ
เกิดขอขัดแยงตองอะลุมอลวยตอกัน หาทางปรองดองกัน จะทําอะไรใหรุนแรงก็จะอยูรวมชุมชน
นั้นยาก แตในสังคมที่ใหญโตสลับซับซอนมีการแบงชนชั้นทางสังคมกันมาก ซึ่งเปนวิถีชีวิตของคน
ในเมืองใหญ ๆ นั้น เมื่อเกิดขอขัดแยงขึ้น ผูที่มีสถานภาพไดเปรียบทางเศรษฐกิจจะไดรับประโยชน
จากบทบัญญัติของกฎหมาย จึงสนใจที่จะใชกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของตน
เมื่อแพหรือชนะคดีก็ไมจําเปนตองอยูเห็นหนาหรือพึ่งพาอาศัยกันเหมือนอยางคนในชนบท ดังนั้น
สังคมของคนในเมืองใหญจึงนิยมที่จะบังคับใหเปนไปตามกฎหมายยิ่งกวาการประนีประนอม
นอกจากนั้น David M.Engel (1978) ไดสรุปผลวิจัยที่คนควาพฤติกรรมในการประนอม
ขอขัดแยงในชนบทภาคเหนือของไทย ในเขตเชียงใหมวา คนไทยในเขตชนบทนิยมประนอมขอ
ขัดแยงโดยการประนีประนอมยอมความมากกวาการฟองรองคดี เมื่อมีกรณีพิพาทหากคูกรณีตกลง
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กันเองไมได ก็จะใหบุคคลที่เปนผูที่นาเคารพเชื่อถือในหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญบาน ไกล
เกลี่ยประนีประนอม
ในสังคมไทยมองวา การไกลเกลี่ยประนอมขอขัดแยง เปนกระบวนการประนอมขอ
ขัดแยงที่มีบุคคลที่สามเขามาชวยเหลือใหความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ การไกลเกลี่ยจะชวยให
คูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันจากกรณีที่มีการพิพาทกันนั้นไดโดยผู
ไกลเกลี่ยจะคอยเปนผูกระตุน แนะนํา โนมนาว เสนอแนะ แปลความหรือชี้แนะหนทางที่เปนไปได
ในการแกไขปญหาขอขัดแยงใหแกคูความ ผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแก
คูความแตอยางใด การจะตกลงหรือไมเปนตัดสินใจของคูความ ผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจตัดสินขอ
ขัดแยงเหมือนดังอนุญาโตตุลาการ หรือผูพิพากษา
สํานักงานระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม.(2555 : 18)ใหความหมาย การไกลเกลี่ย
ขอพิพาท เปนวิธีการที่คลายกับการเจรจาตอรอง แตอาศัยบุคคลที่สามที่เปนกลาง ซึ่งเรียกวา “ผูไกล
เกลี่ย”คอยชวยเหลือ สนับสนุนกระบวนการเจรจาตอรองใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยังรวมกับคูพิพาทแสวงหาทางออกที่เหมาะสม และเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย เปนวิธีการที่
รวดเร็ว สะดวก และไมเปนทางการ และมักถูกนํามาใชเสมอ เนื่องจากไมมีฝายหนึ่งฝายใดริเริ่มการ
เจรจาตอรอง หรือการเจรจาตอรองระหวางคูกรณีไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก พบกับ
ทางตันในการเจรจาตอรอง จนมีผูกลาววา การไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนผลผลิตจากความลมเหลว
ของการเจรจาตอรอง
คณะกรรมาธิการเพื่อความเทาเทียมทางโอกาส (มปป.) การไกลเกลี่ยขอพิพาทก็เพื่อนํา
คูกรณีทั้งสองฝายใหมาพบปะกัน เพื่อหาบทสรุปใหกับขอพิพาท การไกลเกลี่ยมองหาพื้นฐาน
รวมกัน ในการชวยแกไขประเด็นปญหาเพื่อใหความพึงพอใจแกคูกรณีทั้งสองฝาย เพื่อที่คูกรณีทั้ง
สองฝายสามารถหาบทสรุปใหกับขอพิพาทไดเนื่องจากกระบวนการไกลเกลี่ยใหคูกรณีทั้งสองฝาย
ไดมีสิทธิในการไดออกมาเจรจาจึงเปนไปไดที่จะชวยใหเกแตละฝายเขาใจถึงสถานการณของอีก
ฝายหนึ่งมากขึ้น ซึ่งจะชวยขจัดความเขาใจผิดที่เกิดจากสมมติฐานหรือขอมูลที่ไมถูกตองและเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติที่แทจริงขอมูลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมในกระบวนการไกลเกลี่ยถูกเก็บเปน
ความลับและไมถูกนํา มาเปดเผยในกระบวนการศาลการไกลเกลี่ยถือเปนความสมัครใจอยางแทจริง
คูกรณีทั้งสองฝายไดขอยุติ และมีการลงนามขอตกลงที่เปนสัญญาและมีผลผูกพันตามกฎหมายโดย
คูกรณีทั้งสองฝายการไดบทสรุปของการไกลเกลี่ยสามารถอยูในรูปของการขอโทษ การเปลี่ยน
นโยบายและหลักปฏิบัติการทบทวนขั้นตอนการทํางาน การแกไขคําพูด การชําระเงิน เปนตน
การไกลเกลี่ย คือ กระบวนการยุติหรือระงับขอพิพาทดวยความตกลงยินยอมของคูความ
เอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเปนคนกลางคอยชวยเหลือแนะนํา เสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือ
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ระงับขอพิพาทใหคูความตอรองกันไดสําเร็จการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล หมายถึง การที่ผูไกล
เกลี่ยทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งเปนคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลตั้งแตศาลรับฟองจนถึง
กอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหกับคูความ เปนการชวยใหคูความทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลง
รวมกัน แตผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหเกิดการประนีประนอมยอมความใหจากความสมัครใจของคูความทั้งสองฝายเปนสําคัญ
ดังนั้น ฝายใดฝายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกลเกลี่ยเสียเมื่อใดก็ยอมได
Jacob Bercovitch ศาสตราจารยดานความสัมพันธระหวางประเทศ ของมหาวิทยาลัย
Canterbury in Christchurch ประเทศนิวซีแลนด ไดเขียนบทความเรื่อง Mediation and Conflict
Resolution ในหนังสือเรื่อง The SAGE Handbok of Conflict Resolution ซึ่ง Bercovitch ไดเปน
บรรณาธิการในหนังสือดังกลาวดวย ในบทความเรื่องการไกลเกลี่ยและการแกไขความขัดแยง ได
อธิ บ ายถึ ง ข อ จํ า กั ด ของการศึ ก ษาการไกล เ กลี่ ย คนกลางว า ขาดข อ มู ล และการศึ ก ษาที่ เ พี ย งพอ
นอกจากนี้ ทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติ ไมวาจะเปนในระดับทองถิ่นหรือระหวางประเทศ เห็นวา
การไกลเกลี่ยคนกลางเปนศิลปะเฉพาะแหง ไมนาจะพัฒนาขึ้นมาเปนการวิเคราะหไดอยางเปน
ระบบ หรือพัฒนาขึ้นมาเปนการทั่วไปได ตัวอยางที่จะอธิบายไดชัดเจนขึ้นคือนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียง
ชาวอเมริกันสองคนคือ Arthur Meyer (1960) เห็นวาบทบาทของผูไกลเกลี่ย เปรียบไดกับการ
ลองเรือในทะเลที่ไมสงบ ไมมีการเดินเรือที่เปนสูตรสําเร็จ ไมสามารถใชประสบการณจากคนอื่น
ได แตตองขึ้นอยูกับแตละบุคคล ในขณะที่ William Simkin (1971) ก็เห็นเชนเดียวกันวาไมมี
ประโยชนที่การไกลเกลี่ยคนกลางจะตองไปพิจารณาถึงการพัฒนามาเปนทฤษฎีที่ใชไดเปนการ
ทั่วไป (Bercovitch, 2009)
การไกลเกลี่ยคนกลางมาจากลาตินวา แบงครึ่ง (Halve) แตนิยามและการอธิบายการไกล
เกลี่ยก็มีความแตกตางกันไปคือ 1) ยึดสิ่งที่ผูไกลเกลี่ยทําหรือหวังวาจะบรรลุผล 2) ความแตกตาง
ระหวางการไกลเกลี่ยคนกลางและการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม เชน อนุญาโตตุลาการ 3) การ
อธิบายคุณลักษณะของนักไกลเกลี่ย (Attributes) มีรายละเอียดคือ (Bercovitch, 2009)
1. อะไรที่นักไกลเกลี่ยหวังวาจะไดรับ และพวกเขาทําอยางไรในการบรรลุเปาหมาย
(What Mediator Hope to Achieve and How They May Go About Achieving It)
Oran Young.1967 (อางถึง ชลัท ประเทืองรัตนา.2557) อธิบายวาการไกลเกลี่ย เปน
การกระทําโดยผูที่ไมใชคูกรณีโดยตรง เพื่อลดปญหาดานความสัมพันธ Chris Mitchell (1981) ให
คําจํากัดความวาการไกลเกลี่ยเปนการใชคนกลางโดยมุงหวังใหไดขอยุติรวมกันระหวางคูกรณี หรือ
อยางนอยที่สุดเปนการยุติพฤติกรรมความขัดแยงระหวางกัน ในขณะที่ Blake and Mouton (1985)
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นิยามวา เปนกระบวนการการแทรกแซงโดยบุคคลที่สาม โดยเขาไปคนหาและนิยามปญหา และใช
วิธีการแยกการพูดคุยเพื่อหาขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการยอมรับรวมกัน
2. การไมเนนผลลัพธที่ไดและเนนที่การดําเนินการแทรกแซง (Less Outcome-Oriented
and Focus On the Act of the Intervention Itself)
Douglas (1957) เห็นวาเปนรูปแบบของการทําใหเกิดขอตกลงสันติภาพ (Peacemaking)
ซึ่งบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการเอง หรือการเชิญชวนจากคูกรณี เพื่อมาชวยทําใหเกิดขอตกลง
รวมกัน Moore (1986) เห็นวาเปนกระบวนการที่บุคคลที่สามไมมีอํานาจตัดสินใจ แตชวยใหคูกรณี
นํามาสูขอตกลงที่ยอมรับรวมกัน Singer (1990) ก็เห็นวาเปนการชวยเหลือจากบุคคลที่สามซึ่งไมมี
อํานาจในการตัดสินใจ
3. การนิยามที่เนนความเปนกลางและไมลําเอียง (Focus on Neutrality and Impartiality)
Bingham (2002) เห็นวาเปนกระบวนการที่เขามาชวยจากฝายที่สามที่มีความเปน
กลาง ขณะที่ Folbergและ Taylor (1984) เห็นวาเปนกระบวนการที่ผูเกี่ยวของโดยการชวยเหลือจาก
บุคคลที่เปนกลาง แยกประเด็นความขัดแยงเพื่อสรางทางเลือก พิจารณาทางเลือกรวมกัน และนํามา
สูขอตกลงที่สนองความตองการของฝายตางๆ
กระบวนการไกลเกลี่ยขอขัดแยงชุมชนเปนกระบวนการระงับขอรองเรียนขอขัดแยง
ระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับนิติบุคคล บุคคลกับหนวยงานของรัฐ และนิติบุคคลกับหนวยงาน
ของรัฐ ที่มีขอขัดแยงเกิดขึ้นในชุมชนซึ่งชุมชนมีความเจริญมากขึ้นความขัดแยงก็มากขึ้นตาม ขอ
รองเรียนขอขัดแยงเหลานี้ กลับมามุงสูหนวยงานทองถิ่นที่เปนเจาของพื้นที่ แมวาจะมีการรองเรียน
ขอขัดแยงตอหนวยงานใด แตพื้นที่ทองถิ่นก็จะไดรับปญหานั้นมาแกไข หนวยงานทองถิ่นนั้นตอง
ทําหนาที่ดําเนินการหาขอยุติใหจงได การดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนหรือขอขัดแยง เปน
แบบทางการบาง ไมเปนทางการบางตามแตสะดวกตามสถานการณ เชน การเกลี้ยกลอม การยอม
ถอย สั่งระงับ สั่งยกเลิก การแกปญหาใหบาง ทําใหการแกปญหาขอขัดแยงไมยั่งยืน มีผูแพ มีผูชนะ
(Win-Loose) เปนปญหาของชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ที่จะตองหาคําตอบ
เพื่อความอยูเย็นเปนสุขของชุมชนอยางยั่งยืนยาวนาน
กระบวนการไกลเกลี่ย เปนแนวทางที่หนึ่งที่เห็นวาเปนประโยชนในการชวยใหคูกรณี
ขัดแยงทั้งสองฝาย หรือหลายฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกัน จากกรณีที่มกี ารพิพาทกันนั้นได ผู
ไกลเกลี่ยไมไดเปนใครก็คือเจาหนาที่ทองถิ่นเอง ที่จะเปนคนกระตุนใหคูกรณีขัดแยงตกลงกันได
งายขึ้น แตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูกรณีขัดแยงแตอยางใด กลาวคือ ไมมีอํานาจใน
การตัดสินขอพิพาทเหมือนดั่งอนุญาโตตุลาการหรือผูพิพากษา โดยเพียงสามารถแปลขอความ
แนะนํา เสนอแนะ ลอใจ เกลี้ยกลอม หรือชี้แนะหนทางที่เปนไปไดในการแกปญหาขอพิพาทใหแก
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คูกรณีขัดแยงเทานั้น เปาหมายของการไกลเกลี่ยโดยทั่วไปไมใชเพื่อที่จะชี้แนะขอตกลงใหคูกรณี
ขัดแยง แตคอนไปทางที่จะชวยทําให การเจรจาตอรองงายเขาและทําความสะดวกใหแกการติดตอ
เจรจาระหวางคูกรณีขัดแยงจนกระทั่งไดรับขอตกลงรวมกันหรือมองเห็นทางออกของปญหาขอ
ขัดแยง (ที่แตเดิมเปนทางตัน) ผูไกลเกลี่ย คือ ผูที่พยายามนําทางใหคูกรณีขัดแยง เพื่อที่พวกเขาจะ
ไดพบกับทางออกของปญหาที่เปนที่พอใจของทุกฝาย (ชลัท ประเทืองรัตนา, 2557: 2)
วันชัย วัฒนศัพท (2549: 181) กลาววา การเจรจาไกลเกลี่ยเปนกระบวนการที่คูกรณีซึ่ง
อาจจะเปนบุคคล หรือกลุมบุคคลใชในการแกปญหา โดยสมัครใจมาพูดคุยอภิปรายถึงความแตกตางกัน
ในเรื่องตาง ๆ และเนื่องจากเปนความสมัครใจที่คูเจรจาหันมาพูดคุยกัน จึงเปนการรวมกันหาทาง
ออกตาง ๆ แลวจึงรวมกันตัดสินใจนําไปสูผลที่ คูเจรจาพึงพอใจ ถาคูเจรจาเขาใจกระบวนการและ
สามารถสื่อสารกันไดอยางดี ก็อาจจะไมตองใหมีคนกลางมาเปนผูกํากับกระบวนการ แตโดยสวน
ใหญ กวาที่จะตัดสินใจมารวมเจรจาความขัดแยง ก็กลายไปเปนขอพิพาทอยางรุนแรง จําเปนตองมี
คนกลางมาทําหนาที่ไกลเกลี่ยที่เรียกวา การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง (Mediation)
นวลจันทร ทัศนชัยกุล (2547: 43) อธิบายวา การไกลเกลี่ยขอพิพาท คือ การระงับขอ
พิพาทที่จะตองมีคนกลางหรือบุคคลที่สามเขามามีบทบาทในการชักจูงแนะนําชี้ใหทั้งสองฝายเขาใจ
หันหนาเขาหากันดวยความยินดี สมัครใจ บุคคลที่เขามาไกลเกลี่ยเรียกวา “ผูไกลเกลี่ย” ผูทําหนาที่
ไกลเกลี่ยจะไมเขาไปตัดสินชี้ขาดขอพิพาท แตอาจเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ขอเสนอแนะของ
ผูไกลเกลี่ยไมมีผลผูกพันคูพิพาทที่ตองปฏิบัติตาม
ภานุ สหัสรังสี (2548: 3) กลาววา การไกลเกลี่ยขอพิพาท คือ กระบวนการระงับขอพิพาท
ที่มีบุคคลที่สามเขามาชวยใหคูความมาเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ โดยเปนผลิตผลประการหนึ่งซึ่ง
เกิ ดจากความล มเหลวของการเจรจาตอรองกัน แตมิใ ชเ ปน สิ่ งที่เ ขามาแทนที่การเจรจาตอรอง
กระบวนการ ดัง กลา วมีประโยชนในการชว ยให คูความทั้ งสองฝา ยหรือทุ ก ฝายสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันจากกรณีที่มีขอพิพาทกันนั้น ผูไกลเกลี่ยจะเปนคนกระตุนใหคูความตกลงกันไดงาย
ขึ้น แตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงแกคูความไดแตอยางใด
วิชา มหาคุณ (2537: 41) กลาววา การไกลเกลี่ยขอพิพาท หมายถึง กระบวนการซึ่งมีการ
ตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผย และเปนกลางระหวางคูความ เพื่อใชความพยายามแกไขความ
ขัดแยงในทางแพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม
พรทิพย อุดมสิน (2546: 3) กลาวถึง การไกลเกลี่ยขอพิพาท คือ กระบวนการระงับขอ
พิพาทโดยมีคนกลางเขามาทําหาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูความยุติความขัดแยงโดยการตกลงกัน
หรือประนีประนอมยอมความกัน
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ชลัท ประเทืองรัตนา (2558: 55) สรุปวา การไกลเกลี่ยเปนกระบวนการจัดการความขัดแยง
ที่ไมใชการเจรจากันเองโดยตรง แตใชคนกลางเขามาชวยเหลือ ซึ่งไดรับการยอมรับจากคูกรณี ไม
เปนผูมีสวนไดเสีย ไมมีอํานาจตัดสินใจ โดยคนกลางเขาไปแทรกแซง เปลี่ยนมุมมอง พฤติกรรม
ดวยการพูดคุยที่ไมใชการบังคับทางกายภาพ หรือไมไดบังคับโดยใชกฎหมาย
สรุป: กระบวนการไกลเกลี่ยขอขัดแยงชุมชนอยางมีสมานฉันท ทําใหเขาใจความหมาย
และกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติเปนกระบวนการจัดการความขัดแยง ที่ไมใชการเจรจากันเอง
โดยตรง ทําใหเขาใจมันไมใชการเกลี้ยกลอมใหสําเร็จในขอตกลงโดยการบีบบังคับ ภายใตการ
ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอํานาจหนาที่ของผูไกลเกลี่ยตองวางระเบียบกฎหมายไวกอน แลวกลับมา
ดูกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยที่ไดศึกษามาจากสถาบันพระปกเกลา อาจสรุปไดจากกระบวนการ
ปฏิบัติการไกลเกลี่ยจริง ได 4 ประการ
1. ทุกฝายตองสมัครใจเขาสูระบบการเจรจาไกลเกลี่ย กลาวคือ การนําขอขัดแยงเขาสู
ระบบการไกลเกลี่ยนั้น คูกรณีขัดแยงทุกฝายตองสมัครใจใหผูไกลเกลี่ยทําหนาที่ และตัวผูไกลเกลี่ย
เองก็ตองสมัครใจเขาทําหนาที่ ผูไกลเกลี่ยดวย
2. การไกลเกลี่ยเปนการกระทําใหคูกรณีขัดแยงทุกฝายใหเกิดความพอใจแลวตกลง
ระงับขอขัดแยงกัน ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยคนกลางเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการพูดคุยกัน
การคนหาความพอใจของคูกรณีขัดแยงเปนหัวใจของการไกลเกลี่ย เพราะถาผูไกลเกลี่ยรูถึงความ
พอใจของ คูกรณีขัดแยงทุกฝายแลว ผูไกลเกลี่ยก็จะรูแนวทางการดําเนินการไกลเกลี่ย และรูจุดที่จะ
ประสานประโยชนของคูความใหเปนที่พอใจของทุกฝาย ซึ่งนําไปสูขอตกลงที่เปนธรรม
3. การไกลเกลี่ยจะสังเกตการณเห็นวาการปฏิบัติการไกลเกลี่ยไมใชสูตรสําเร็จในการ
เจรจาไกลเกลี่ย แตความรู ประสบการณ และที่ไดศึกษาเลาเรียนมาคอยเตือนใหอยูในกระบวนการ
หรือเจตนารมณ หรือ หลักของการเจรจาไกลเกลี่ย การรักษากรอบกติกา การจับประเด็นไดแลวไม
เจรจาออกนอกประเด็น ทําใหการเจรจาไมวกวน กระบวนการเจาจาไกลเกลี่ยนํามาสูภาคปฏิบัติการ
เจรจาไกลเกลี่ยได โดยการบูรณาการ ใชรวมกันกับเหตุการณเฉพาะหนาไดอยางดี
4. การเจรจาไกลเกลี่ยในชุมชนและในศูนยไกลเกลี่ยชุมชนจําเปนตองใชกระบวนการ
หลาย ๆ อยางประกอบการเจรจาไกลเกลี่ย เชน ความนาเชื่อถือของผูเจรจาไกลเกลี่ย ความสมัครใจ
ของคูความ คูกรณีขัดแยงทุกคนพอใจตอคนกลาง สําหรับดานสถานที่นั้น คูกรณีขัดแยงทุกฝายก็
ยอมพึงพอใจ สมัครใจที่จะเจรจาไกลเกลี่ยที่จะหาขอยุติใหกับตนเอง ดังนั้นการเจรจาไกลเกลี่ยนอก
ศาลจึงเปนสิ่งที่นาทาทายของ ผูเจรจาไกลเกลี่ยที่จะมุงมั่นเนนวาจะสําเร็จ หรือไมสําเร็จไดในครั้ง
เดียว หรือหลายครั้ง แตมุงมั่นการเจรจาไกลเกลี่ยนั้นใหคูกรณีขัดแยงกลับรื้อฟนคืนดีกันนําไปสูการ
เปนมิตร แบบชนะทั้งคูสูสังคมอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนยาวนานตอไป
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5. แนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชน
แนวคิดยุติธรรมชุมชนไดเขาสูกระแสการพัฒนาในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
ไทย โดยกรมคุมประพฤติ ภายใตการนําของ นายกิตติพงษ กิตยารักษ พ.ศ.2544-2548 โดยไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนารูปแบบ
กลไกภาครัฐ ใหเกิดรูปแบบการทํางานในภาครัฐในการที่จะสงผลตอการทํางานแกไขปจจัยเสี่ยง
และปญหาในสังคม อันจะสงผลตอการสรางสุขภาพ เสริมพลังอํานาจใหแกชุมชน (รัชนี ศรีทาเกิด,
2552: 4) ซึ่งบุคคลที่ศึกษาและใหความหมายเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนมีหลายทาน ดังนี้
Karp and Clear (2000, อางถึงใน รัชนี ศรีทาเกิด, 2552: 44) กลาววา ยุติธรรมชุมชนวา
เปนการปองกันอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานทั้งหลายในระบบ
ยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิมที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการของรูปแบบ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อชีวิต และความเปนอยูที่ดีของชุมชน ยุติธรรมชุมชนจึงเปน
รากสําหรับกิจกรรมใด ๆ ที่ประชาชน องคกร ชุมชนทองถิ่นทั้งหลายและระบบยุติธรรมทางอาญา
ทํางานรวมกัน เพื่อควบคุมอาชญากรรม และความไรระเบียบใด ๆ ในชุมชน เปาหมายสําคัญของ
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนอยู ที่ ชุม ชน โดยเปลี่ย นจากการให ค วามสํ าคั ญแกก ารแก ปญ หาเปน รายคดีเ มื่ อ
เหตุการณเกิดแลว ดวยการใชกระบวนการทํางานที่ตองบพึ่งมืออาชีพ มาตรฐานและมีกระบวนการ
ทํางานแบบทางการ มาเปนการใหความสําคัญแกห ลักคุ ณธรรม ประเพณีแ ละวัฒนธรรม และ
ประโยชนสวนรวมยิ่งกวาผลประโยชนรายบุคคล
จุฑารัตน เอื้ออํานวย และคณะ (2550: 5) ไดศึกษาในเชิงความหมาย หลักการแนวคิด
พบวา “ยุติธรรมชุมชน” หมายถึง ยุทธศาสตร และยุทธวิธีสงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหประชาชน
ในชุมชนเขามามีสวนรวมหรือเปนหุนสวนในการปองกัน ควบคุม จัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท
ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรม หรือการกระทําผิด ตลอดจน
รับผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชน ดวยการฟนฟูระบบยุติธรรมเชิงจารีต หรือพัฒนาระบบยุติธรรม
ชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภัย สามารถเขาถึงความยุติธรรมได และ
เพื่อให ชุมชนมี ศักยภาพ มี ความสมานฉั นท และมี กลไกการทํ างานตามระบบยุ ติธรรมชุมชนที่
เชื่อมโยงกับระบบยุติธรรมหลักผานการประสานงานของหนวยงานยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2551: 14) ไดใหขอคิดสําหรับยุติธรรมชุมชนวา ระบบ
ยุติธรรมชุมชนจะดําเนินการโดยอาศัยประชาชน มาทํางานในระบบอาสาสมัคร รวมกับเจาหนาที่
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตัวกันเปนเครือขายยุติธรรมชุมชน โดยมีการบูรณาการการทํางาน
ระหวางภาคีที่เกี่ยวของ การจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานยุติธรรมชุมชนขึ้น เปนแนวทางหนึ่งที่ตองการ
ใหเกิดการดําเนินการที่เปนรูปธรรม มีความยั่งยืน และขยายผลการดําเนินการใหมากขึ้น โดยการ
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จัดตั้งศูนยการเรียนรู ควรจะตองพิจารณาถึงโครงสราง บทบาทหนาที่ แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
มีรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน ผลกระทบจากการดําเนินการตาม
ระบบยุติธรรมชุมชน จะชวยลดจํานวนขอพิพาทของชุมชนที่ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักได ทําใหประชาชนรูสึกมั่นคงปลอดภัยเขาถึงความยุติธรรมและชุมชนมีศักยภาพ และความ
สมานฉันท ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด ศักยภาพของชุมชนในการระดม และใชทรัพยากร ภูมิปญญา
ทองถิ่นมาบริหารการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการแกไขปญหา
ของตนเองได เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน การสรางกฎ จารีตของชุมชน เกิด
วัฒนธรรมในการแกไขปญหาความขัดแยงของชุมชนได
A round-table discussion (2546: 3) ไดใหแนวคิดดานยุติธรรมชุมชนไววา เพื่อใหความ
ยุติธรรมเกิดขึ้นอยางแทจริง โดยผูที่ไดรับผลกระทบเปนผูอํานวยความยุติธรรมรวมกับกระบวน
การยุติธรรม จึงเกิดเปนแนวความคิดของยุติธรรมชุมชนขึ้น ซึ่งความหมายของยุติธรรมชุมชนนั้น
หลายทานอาจมีความคิดเห็นแตกตางกันไป บางทานอาจเห็นวา เปนการควบคุมอาชญากรรมโดย
ชุมชนรวมมือกับตํารวจในการปองกันและลดปญหาอาชญากรรม บางทานอาจมองวา เปนการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมและ/หรือศาลกับชุมชน โดยตระหนัก
วาปญหาอาชญากรรมเปนประเด็นของปญหาสังคม ซึ่ งกระบวนการยุติ ธรรมทั้ งระบบตองให
ความสํ าคั ญเขามาทํางานรว มกับชุมชนมากขึ้ น บางท านอาจมองวา เปนการลงโทษหรือ แกไ ข
ผูกระทําผิดโดยอาศัยความรวมมือจากชุมชนโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ในขณะที่บางสวน
มองไปที่บทบาทของการจัดการยุติธรรมแบบสมานฉันทโดยชุมชนเปนหลักแมวามุมมองตอคําวา
ยุติธรรมชุมชนหลายฝายจะเขาใจและมองยุติธรรมชุมชนแตกตางกันไป แตมีรากฐานสําคัญยิ่งสิ่ง
หนึ่ ง ที่ ทุ ก กลุ ม ความคิ ด เห็ น เหมื อ นกั น คื อ การทํ า งานอย า งร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมกับชุมชน ซึ่งหากใหนิยามของคําวายุติธรรมชุมชนแลว
คํานิยามควรจะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
1. เปนกิจกรรมดานการปองกันและควบคุมปญหาอาชญากรรมในชุมชน
2. เปนการดําเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน
3. รัฐมีหนาที่เปนหุนสวนรวมกับชุมชน
สมาคมคุมประพฤติและพักการลงโทษของสหรัฐอเมริกา.(ม.ป.ป.: 3) ไดใหความหมาย
ยุติธรรมชุมชนคือ วิธีการเชิงกลยุทธในการปองกันและลดการเกิดอาชญากรรม โดยการสรางเสริม
ความเปนหุนสวนรวมกับชุมชน นโยบายหลักของยุติธรรมชุมชนจึงอยูที่การแกปญหาเชิงรุกโดยมุง
ที่การปองกัน ควบคุม และลดการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม
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ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด ดํารงไวซึ่งความปลอดภัยและความยุติธรรมในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
วันชัย รุจนวงศ.(ม.ป.ป.: 11) ยุติธรรมชุมชนเปนแนวคิดใหมในประเทศไทยก็จริง แต
เปนแนวความคิดที่ไดมีการใชกันอยูในหลายประเทศ เนื่องจากประเทศเหลานั้นประสบปญหา
เชนเดียวกับประเทศไทย เพราะอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นตลอดเกินกวากําลังเจาหนาที่และทรัพยากร
จะดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพจึงตองจัดรูปแบบใหประชาชนเขามีสวนรวมในการดูแลจัดการเรื่อง
ความยุติธรรม แตการที่จะใหประชาชนเขามาดูแลกันเองทั้งหมด จะเกิดปญหาเรื่องอํานาจในการ
ดําเนินการ ความรูทางดานกฎหมาย การจัดการ และมาตรฐานของการจัดการกับปญหา รวมทั้งเรื่อง
ของความเปนธรรม รัฐจึงตองเขาไปมีสวนรวมในการจัดการรวมกับประชาชน จัดใหมีการอบรม
สัมมนาและหารือกัน ถึงแนวทางที่จ ะดํ า เนิน การใหเปนไปโดยสอดคลองกั บกฎหมาย สภาวะ
วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาตลอดจนปญหาของชุมชน แนวความคิดนี้ หากสามารถจัดการไดอยาง
เปนรูปธรรมจะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการบริหารเรื่องกระบวนการยุติธรรมและจะ
สรางประโยชนใหกับสังคมไทยอยางยิ่ง รวมทั้งเปนการปฏิวัติแนวความคิด ความเชื่อในระบอบ
กฎหมายไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกฎหมายอาญาอยางสําคัญ จึงเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองทําให
เรื่องของยุติธรรมชุมชนใหเปนนโยบายชาติ เพื่อใหมีการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม และอยาง
ตอเนื่อง เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยในอนาคตตอไป
สรุป ยุติธรรมชุมชนคือการนําความรู แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่สามารถนํามาหาขอยุติ
ใหกับเรื่อง หรือสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหคนในชุมชนเกิดความไมเขาใจกัน ใหกลับมาคืนดีดังเดิม
สามารถอยูกันไดแบบมีความสุข พึ่งพาอาศัยกันดังเชนเดิม
6. แนวคิดการมีสวนรวม
การที่ กลุ มบุคคลเข ามามีสวนร วมเกี่ย วของ รวมมือ รว มรั บผิด ชอบในกิ จกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชนตอสังคม โดยรวมกันคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมลงมือทํา และ
รวมรับผลประโยชนรวมกันในขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินกิจกรรมนั้นๆโดยมีกลุมหรือองคกร
รองรั บ บุ ค คลที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มการพั ฒ นาเพื่ อ กํ า หนดการดํ า เนิ น ชี วิ ต ได ด ว ยตนเอง ซึ่ ง มี
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญไดใหความหมายไว ดังนี้
Erwin (อางอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545: 6) ใหความหมายเกี่ยวกับการมี สวนรวมไววา
คือ กระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ แกไข
ปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของ บุคคล แกไขปญหารวมกับการใช
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององคการและบุคคลที่เกี่ยวของ
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Rose (อางถึงใน สานิตย บุญชู, 2527: 7) กลาวถึงการมีสวนรวมของ ประชาชนไว กลาวคือ
ชุมชนใดที่ไคเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมมาก เทาใด ก็จะทําใหการพัฒนาชุมชน
นั้นสามารถเปนไปไดโดยสะดวกและสามารถดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวได ทั้งนี้โดยมีความเชื่อ
พื้นฐานที่วา คนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง คุณคาของความคิดและสมรรถภาพของคนเรานั้น
จะไมมีความหมาย ถาหากขาด การมีสวนรวมกับบุคคลอื่น
Szentendre (อางถึงใน โกวิทย พวงงาม, 2545) กลาวถึงการแบง กระบวนการการมี
สวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีสวนรวมในการวางแผน 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ
3. การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน 4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527: 183) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวน
รวม หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซึ่งผลของ
การเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทั้งทําใหเกิด
ความมีสวนรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546: 4) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวาการมีสวน
รวม คือ การที่ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือ
เคยมา เขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวม
อยางผิวเผิน แตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งขึ้น และการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้น
สุดทายของโครงการ
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532: 350) ไดระบุวา การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทไดเขามีสวนรวมหรือเขามี
สวนเกี่ย วของในการดํ าเนิ นงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งหรื อทุ กขั้ นตอนแลว แต
เหตุการณจะเอื้ออํานวย
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2531: 10) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การ
เขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรือ
งานพั ฒ นาชนบท โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การมีส ว นรว มในอํา นาจ การตั ด สิ น ใจและหน าที่ ค วาม
รับผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเปนเครื่องประกันวาสิ่งที่ผูมีสวนไดเสียตองการที่สุดนั้น จักไดรับ
การตอบสนองและทําให มีความเปนไปไดมากขึ้น วาสิ่งที่ทําไปนั้ นจะตรงกับความตองการที่
แทจริง และมั่นใจมากขึ้นวาผูเขารวมทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอหนากัน
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, สํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏและทบวงมหาวิทยาลัย (2546: 114) ไดระบุวา การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนหรือ
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ชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ ในการกําหนด นโยบายพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวม
ในการรับประโยชนจากบริการ รวมทั้งมีสวนใน การควบคุมประเมินผลโครงการตาง ๆ ของ
1. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน มี
สวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล
รวมทั้งรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2. การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลัง
อํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อ
รักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิด
กระบวนการ และ โครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและ
ไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลัก
โดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เปนการคืนอํานาจในการ
พัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง
หลักการมีสวนรวม (Public Participation) หมายถึง เปดโอกาสใหประชาชนและผูที่
เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคม ไดเขามามีสวนรวมกับเทศบาล ทั้งในสวนของการรับรูขอมูล
ขาวสาร การเสนอความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายการพัฒนา ตลอดจน
รวมแกไขปญหาสําคัญๆ ของทองถิ่น อยางมีอิสรภาพ และเสมอภาค โดยใชรูปแบบการแสดง
ความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ หรือ อื่นๆ อยาง
สมานฉันท
การมีสวนรวมของประชาชน ไดแบงการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้
(โกวิทย พวงงาม, 2545: 8)
1. ขั้นมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชนตลอดจนกําหนด
ความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
2. ขั้ น มี ส ว นร ว มในการวางแผนพั ฒ นา โดยประชาชนมี ส ว นร ว มในการกํ า หนด
นโยบายและวัตถุ ประสงค ของโครงการ กําหนดวิธีก ารและแนวทางการดํ าเนิ นงาน ตลอดจน
กําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่ใช
3. ขั้นมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
สร า งประโยชน โ ดยการสนั บ สนุ น ทรั พ ย วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละแรงงาน หรื อ เข า ร ว มบริ ห ารงาน
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
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4. ขั้นการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชนอันเกิดจากการ
พัฒนาทั้งดานวัตถุ และจิตใจ
5. ขั้นการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นที่ประชาชนเขารวมประเมิน
วาการพัฒนาที่ไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด
กลาวโดยสรุปการมีสวนรวม (participation) คือ เปนผลมาจากการเห็นพองกันในเรื่อง
ของความ ตองการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพองตองกัน จะตองมีมากจนเกิด
ความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได ควรจะตองมี
การตระหนั ก ว า ปฏิ บัติ ก ารทั้ ง หมดหรื อ การกระทํ าทั้ ง หมด ที่ ทํ า โดยกลุม หรื อ ในนามกลุ ม นั้ น
กระทําผานองคก าร (organization) ดังนั้นองคการจะตองเปนเสมือ นตัว นํา ใหบรรลุถึงความ
เปลี่ยนแปลงได
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
สําหรับงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทอยาง
มีสมานฉันท มีดังตอไปนี้
สมเกียรติ แพทยคุณ (2549: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประนอมขอพิพาท
ในชั้นการดําเนินการของพนักงานอัยการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการประนอมขอพิพาทใน
ชั้นพนักงานอัยการ 2) ปจจัยที่สงผลตอการประนอมขอพิพาทในชั้นอัยการ และ 3) พัฒนารูปแบบการ
ประนอมขอพิพาทในชันพนักงานอัยการที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา 1) วิธีดําเนินการประนอมขอ
พิพาทในชั้นดําเนินการของพนักงานอัยการตองทําตามระเบียบขอบังคับของสํานักงานอัยการสูงสุด
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการรวบรวมขอมูลในวันยื่นคําขอ ขั้นตอนที่ 2 นัด
คูพิพาทอีกฝายหนึ่งมาทราบขอมูลความตองการดังกลาว และรวบรวมขอมูลความตองการของอีก
ฝายหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นัดพรอมและชี้ใหคูพิพาททราบถึงสิทธิหนาที่ ผลทางกฎหมาย ศีลธรรมกับ
วัฒนธรรม มีคําประนอมใหคูพิพาททราบวาตกลงไดหรือไมอยางไร 2) ปจจัยที่ทําใหการประนอม
ประสบความสําเร็จไดแก ป จจัยอัยการไดแก ทัศนคดี ความสามารถ และประสบการณ ปจจั ย
คูพิพาทขอมูลสารสนเทศ ปจจัยลักษณะคดีรอนแรงของอารมณ 3) การพัฒนารูปแบบการประนอม
ขอพิพาทโดยเพิ่มปรัชญาการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบของอัยการสมทบที่ผานการ
คัดเลือกมาจากผูมีความรูความชํานาญเปนพิเศษในเรื่องนั้นและไดสอบผานการอบรมแลว
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บุญยกาญจน อินทรบุตร (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การระงับขอพิพาททางอาญาโดย
ชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการระงับขอพิพาทในคดีอาญาโดยชุมชนตามแนวคิด “กระบวน
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท” และ “ยุติธรรมชุมชน” วามีความเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด
เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบันจึงทําใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางไม
หยุดยั้งสงผลใหหลักการดําเนินคดีอาญาที่มีอยูเดิม และ ที่ใชเปนกฎกติกาเพื่อควบคุมสังคมใหอยู
กันอยางสงบสุขไมเพียงพออีกตอไปรวมทั้งการมองปญหาหรือวัตถุประสงคในการที่จะแกไข
ปญหาก็เปลี่ยนไป อาทิ วัตถุประสงคในการลงโทษเดิมจากการแกแคนทดแทน เปลี่ยนเปนการ
ฟนฟู และเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมของไทยเจอปญหาคดี
ลนศาล คนลนคุกทําใหการบริการจัดการคดี (case Management) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหจําตองหาวิธีการทางเลือกอื่นเขามาชวยเสริมใหกระบวนการยุติธรรมเขมแข็งขึ้น จากระบบ
กระบวนการยุติธรรมแบบเดิมที่ไมเพียงพอ จึงไดมีการนําแนวคิดอื่นเขามาแกปญหาในกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันแพรหลายในตางประเทศอยางกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(restorative justice) โดยนํามาปรับใชในหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมทั้งในแงการ
ปองกันการเกิดอาชญากรรม การเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม รวมทั้งในการระงับขอ
พิพาทกอนชั้นพิจารณาคดีของศาลผลการศึกษาพบวาการระงับขอพิพาททางอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงค และเปาหมายของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาได แมจะไดมีการแสวงหาทางเลือกอื่นเพื่อแกไขปญหาที่ประสบอยู แตปริมาณคดีก็ยังเพิ่มมาก
ขึ้น มิไดลดลงแตอยางใดแมหลายหนวยงานจะไดนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมา
ใชอยางแพรหลายก็ตาม แตสวนใหญจะนํามาใชแกไขปญหาเฉพาะแตในขั้นตอนของหนวยงาน
นั้นๆ มิใชการแกปญหาอยางเปนระบบ จึงไดมีการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาชวยเปนกลยุทธใน
การชวยแกไขปญหาเพื่อสรางความสมานฉันทอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ชุ มชนว ามี ความสามารถในการจั ดการกั บป ญหาต างๆ ในชุ มชนได ทั้ งนี้ โดยมี ภาครั ฐได เข าไป
ชวยเหลือใหความรูพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการในชุมชนเองได อยางไรก็ดีแม
หนวยงานตาง ๆ จะคํานึงถึงชุมชนในจุดนี้ แตก็นําไปใชปรับกระบวนทัศนแตเฉพาะองคกรใดองคกร
หนึ่งเทานั้น ไมไดประสานเปนภาพรวม การแกปญหาอยางเปนระบบจึงไมเกิดขึ้น ทั้งที่จริงแลวใน
ประเทศไทยยังมีปจจัยที่เอื้อตอการเกิดยุติธรรมชุมชนอยูมาก โดยเฉพาะชุมชนในมิติทางภูมิศาสตร
บางทองที่มีการระงับขอพิพาทที่ใชกับคนในชุมชนของตนอยูแลว ทั้งกลไกทางกฎหมายก็ไดมีความ
พยายามที่จะผลักดันใหมีการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยดึงชุมชนเขามามีสวนรวม
อรพิ น ธ สุ วั ณ ณปุร ะ (2551) ได ทํา การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง การจัด การความขั ด แยง และ
อาชญากรรมโดยยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษาบานแมยางสาน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผล
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การศึกษาพบวา เงื่อนไขปจจัยที่ชุมชนแมยางสาน นําจารีตประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งเปนภูมิ
ปญญามาจัดการความขัดแยง และอาชญากรรมโดยคนในชุมชน รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการ
จัดการการทํางานของผูเกี่ยวของทุกฝาย และผลการจัดการ คือ ความพึงพอใจและความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชุมชน ผูใหขอมูลคือ ผูจัดการความชัดแยงและอาชญากรรม ผูกระทําความผิด
ผูเสียหาย ผูเกี่ยวของ 8 กรณีศึกษา และคนในชุมชนรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ สัมภาษณเชิง
ลึก สนทนากลุม สังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยการแยกแยะเปน
หมวดหมู ตีความโดยการกําหนดคําสําคัญ แลวนําขอมูลที่ผานกระบวนการวิเคราะหมาประมวล
อธิบายเชิงคุณภาพตามกรอบทฤษฎีที่กําหนด การนําจารีตประเพณีมาใชในการจัดการความขัดแยง
เกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผี) ของคนปกาเกอะญอ ที่เชื่อวา ถาประพฤติดีจะ
ไดรับความคุมครอง ถาทําผิดจะถูกลงโทษ ความเชื่อนั้นไดถูกปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตวัฒนธรรม และ
ไดนําความเชื่อนั้นมาจัดการความสัมพันธไมใหเกิดการลวงละเมิดระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษย
กับธรรมชาติและมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติใหเขาสูสมดุลเพื่อใหชุมชนสงบสุขถามีการลวง
ละเมิดสิทธิสว นตัวของบุคคลอื่นเปนการผิดกฎของสิ่งเหลือธรรมชาติ จะตองประกอบพิธีกรรมขอ
ขมาโดยผูนําประเพณี (ฮีโข) ชุมชนไดใชความเชื่อนั้นควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนไมใหมี
การลวงละเมิดตอกันตลอดมา ตอมาชุมชนขาดผูนําประเพณีและมีคนภายนอกบุกรุกเขามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และทําลายความคิดความเชื่อ ทั้งรัฐบาลมีนโยบายยกเลิกสัมปทานปาไม และ
ตองการใหชุมชนลงไปอยูบนพื้นราบ วัฒนธรรมความเชื่อไมสามารถควบคุม และจัดการความ
ขัดแยงนั้นได ตอมาไดมีการปรับประยุกตโดยนําความเชื่อมาจัดทําเปนกฎ และแนวทางของชุมชน
เพื่อใชควบคุมและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และความสงบเรียบรอยของชุมชนรวมทั้งคัดเลือก
คณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหคนภายนอกและหนวยงานรัฐบาลยอมรับ
และไดจัดการความขัดแยงมาจนถึงปจจุบันกระบวนการจัดการความขัดแยงดําเนินการในชุมชนใน
รู ปกรรมการโดยการมีสว นร วมของทุ ก ฝา ยรูป แบบไมเ ปนทางการด ว ยการลอมวงสนทนาใน
บรรยากาศที่เปนมิตรไมมีโจทกจําเลยไมมีการใชอํานาจ ใชความเชื่อ ภาษา และวัฒนธรรมชุมชน
ระยะเวลาในการจัดการความขัดแยงประมาณ 2-10 วันการบังคับโทษตามกฎของสิ่งเหนือธรรมชาติ
(ผี)โดยการประกอบพิธีกรรม และกฎของชุมชนโดยการชดใชคาเสียหายหรือการขอขมา การฝาฝน
ไมทําตามกฎของผีเจานายชุมชนจะไมใหรวมพิธีกรรมหรือขับออกจากชุมชน และถาไมตกลงทํา
ตามกฎของชุมชน จะถูกดําเนินการตามกฎหมายผลการจัดการผูกระทําผิดสวนใหญ ผูเสียหาย และ
ผูเกี่ยวของทุกกรณีศึกษารวมทั้งคนในชุมชน มีความพึงพอใจและเห็นวา กระบวนการจัดการความ
ขัดแยง และอาชญากรรมมีความเปนธรรม เขาถึงงาย ไมเสียเวลา และคาใชจาย รวมทั้งรูสึกสบายใจ
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และมั่งคงปลอดภัย ในกระบวนการจัดการความขัดแยงของชุมชน เปนการพึ่งพาตนเองดานการ
จัดการความยุติธรรมและอยากใหมีการถายทอดและปลูกฝงสูคนรุนใหมตอไป
เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2551) ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนดานการจัดการความขัดแยง: การวิจัยประเมินผลเสริมพลังเครือขาย จากการศึกษาพบวา ใน
อนาคตต อ ไปสั ง คมไทยจะต อ งเผชิ ญ กั บ โจทย และความท า ทายแบบใหม ใ นการขั บ เคลื่ อ น
ขบวนการดานการจัดการความขัดแยงในชุมชน อันเนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยม และปจเจกนิยมที่
แพรกระจายไปทั่ว ทําใหผูคนมุงสนองความตองการของตนเอง มีระดับความคิดที่คับแคบเกิดมา
ขึ้น ความรัก ความเอื้ออาทร หวงใย การแบงปนลดลงขาดความรวมมือมีปญหาการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข ผูคนใฝหาความสุขที่หาซื้อไดดวยเงิน มากกวาความสุขอันประณีตเชนเคยเปนมา ภาวะ
ดังกลาวขางตนนั้น ชุมชนชนบทไทยแมยังคงมีศักยภาพหลายดานแตก็มีขอออนตรงที่คนสวนใหญ
ขาดสมรรถนะในการมองเห็นและเทากันปรากฏการณ ทําใหนําไปสูความขัดแยงระหวางกันไดมาก
ขึ้น ขณะที่เครื่องมือจัดการความขัดแยงตามแนวทางกระแสหลักมีขอจํากัดกับประชาชนสวนใหญ
ในการเขาถึง เครื่องมือระดับชุมชนที่มีอยูเดิมตองเพิ่มพลังในการรับมือ และปองกันปญหาใหมาก
ขึ้นภาวะความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะซับซอนมีพลวัต และมีความยากแบบไมธรรมดา
เนื่องจากตองเผชิญกับภาวะที่ผูคนมีความเห็นแกตัวมากขึ้น มีภาวะผลประโยชนที่แตกตางกัน (ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ ความคิด และอุดมการณ) จําเปนอยางยิ่งที่ชุมชนตองมีกลไกแปรเปลี่ยนความขัดแยงที่
เกิดขึ้นไปสูการเติบโตทางวุฒิภาวะของคูกรณีและผูคนรอบขางใชปรากฏการณความขัดแยงเปน
เงื่อนไขในการขัดเกลาไมใหลุกลามไปสูการเผชิญหนามุงรายตอกัน พัฒนาการเรียนรูและเติบโต
ของสมาชิกสังคมใหตระหนักวาทุกฝายตองพึ่งพาอาศัยกัน และแตละฝายไมสามารถดําเนินกิจการ
ใดๆ ไปได หากขาดเสียซึ่งความยินยอมหรือความชวยเหลือและรับฟงในความแตกตางของฝายอื่นๆ
รังสิต โลไทยสงค (2552) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการยุติธรรมชุมชน: กระบวนทัศน
และกระบวนการเสริมสรางสังคมแหงความเปนธรรมมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาถึง 1)
ปรัชญาฐานคิดของกระบวนการยุติธรรมไทย 2) รูปแบบและแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน และ 3) ผลการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน โดยมีขั้นตอนในการวิจัย 3
ขั้นตอน คือ การวิจัยเอกสารในการศึกษาปรัชญาและฐานคิด การวิจัยเชิงวิชาการสําหรับการศึกษา
ชุมชนตนแบบ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง ในรูปแบบ
เตรียมทดลอง ผลการศึกษาพบวา 1) กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยยุคดั้งเดิมปกครองโดย
กษัตริยราชานักปราชญ กอนการปฏิรูประบบกฎหมายในพื้นที่ของอํานาจรัฐใชกฎหมายตราสาม
ดวงเปนกฎหมายแมบท สวนพื้นที่หางไกลคงใชกฎหมายทองถิ่น และจารีตประเพณีดั้งเดิมภายหลัง
การปฏิรูป ไทยไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของยุโรป ดังนั้น ปรัชญาพื้นฐานของกระบวนการ
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ยุติธรรมไทยจึงมาจากแนวคิดเชิงปรัชญาหลายกระแส ระหวางปรัชญากฎหมายธรรมชาติของไทย
ที่สงผานนิติประเพณีซับซอนดวยปรัชญาเสรีนิยมประชาธิปไตย กอตัวขึ้นเปนหลักนิติรัฐของไทย
โดยรัฐมีอํานาจจํากัด ดวยการยินยอมของผูอยูใตการปกครอง ทั้งที่ไมสามรถเขาถึงการเมืองการ
ปกครองได วัฒนธรรมดังกลาวทําใหอํานาจของประชาน ถูกดึงออกมาจัดการโดยรัฐ จากปรัชญา
พื้นฐานดังกลาวทําใหฐานคิดของกระบวนการยุติธรรมไทย อยูในกรอบของกระบวนทัศนทาง
กฎหมาย โดยแรกเริ่มเนนไปที่การควบคุมอาชญากรรม เคลื่อนยายมาสูการคุมครองเสรีภาพของ
ประชาชน 2) รูปแบบและแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน 2.1) ภายใตปรัชญา
พื้นฐาน กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนกระแสที่แสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการไกล
เกลี่ยคดีขอพิพาทเพื่อลดคดีสูศาลซึ่งกระบวนการยุติธรรมชุมชน เปนทางเลือกเพื่อสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน ในเบื้องหลังเปนการครอบงําเชิงอุดมการณที่ชวงชิงพื้นที่ความคิดของประชาชน
เพื่อใหเกิดการยอมรับตามแนวคิดของกรัมชี ภายใตความรูกฎหมายบานเมือง ซึ่งมีรากฐานการยก
ยองอํานาจรัฐ โดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนการซอนเรนอํานาจ และจัดสรรในทัศนะของเสรี
นิยมที่แฝงไวดวยอุดมการณ อํานาจนิยม ปญหาความไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นเปนเพราะความผิดพลาด
เชิงกลไกบางอยางยอมแกไขดวยการปรับปรุงไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนระบบ ความคิดดังกลาว
ละเลยโครงสรางอํานาจ ปญหาแทจริงจึงยังคงอยูตอไป 2.2) กระบวนการยุติธรรมชุมชนที่ไมเรียงมี
รูปแบบ ไมเปนทางการ ความเปนปกแผนของชุมชนเกิดขึ้นดวยกระบวนการวางแผนแมบทชุมชน
โดยไมพึงพาอํานาจรัฐ ดั้งนั้น เมื่อสังเคราะหรูปแบบของรัฐ ไมเรียง แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมาย
แนวคิดวัฒนธรรมเปนฐานยุติธรรมชุมชน แนวคิดกฎหมายคือทรัพยากรบูรณาการเขากับแนวคิด
กระบวนการประชาพิจัยแลวพบวารูปแบบกระบวนการยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมควรเกิดขึ้นดวย
การจัดการตนเอง การเสริมพลังจากอํานาจรัฐนั้นจําเปนแตยังไมเพียงพอ ตองมีกระบวนการที่
เหมาะสมคือ กระบวนการประชาพิจัย เพื่อเสริมสร างใหชุมชนเปน ปก แผนจึง จะเปน เงื่อ นไข
เพียงพอใหเกิดกระบวนการยุติธรรมชุมชน 3)กลไกการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชนผูวิจัยได
นํารูปแบบกระบวนการยุติธรรมชุมชนของไมเรียงมาวิจัย และพัฒนาตําบลบานกาศ อําเภอแมสะ
เรียง ดวยกระบวนการประชาพิจัยผสมกับกลไกทํางานสังคมของกฎหมาย ผลการศึกษาพบวา
ชุมชนบานกาศ มีกลไกการจัดการตนเองดวยทุนทางสังคมที่มีอยู คือ จารีตประเพณี กฎหมูบาน
ความสัมพันธอันดีของคนในชุมชน รูปธรรมที่เกิดขึ้นคือโครงการลดเหลางานศพการจัดการความ
ขัดแยงการรวมจับกุม ผูลักลอบตัดไม ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวากรอบความรูของ
กระบวนการยุติธรรม คือ อนาธิปตยชุมชน กฎหมายชาวบาน กระบวนการวางแผนแมบทชุมชน
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการตนเองของไมเรียง ภายใตการมองความจริงวาเปนความสัมพันธ
ความจริงของกระบวนการยุติธรรมชุมชนควรเปนความจริงที่ชุมชนสรางขึ้นดวยตนเอง
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ยศวั น ต บริ บู ร ณ ธ นา และคณะ (2553) ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ที่มีตอผูเสียหาย และผูกระทําผิดโดยไดสรุปขอเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ไดจากผลการที่วิจัยรวมกับผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญของกรมคุม
ประพฤติ และหนวยงานภายนอก และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการวิจัยที่รวบรวมความ
คิดเห็นจากผูปฏิบัติงานดานยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับการพัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉันทได ดังตอไปนี้
1. การฝกอบรมและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกระดับความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนแนวคิดที่คอนขางใหมสําหรับกระบวนการ
ยุติธรรม และสังคมไทยการนํามาปฏิบัติจึงตองอาศัยเจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจและมีทักษะ
เพียงพอเพื่ออธิบายใหผูเสียหายผูกระทําผิด และผูที่เกี่ยวของเขาใจและนํากระบวนการมาใชอยาง
ถูกตองตามวัตถุประสงค
2. การกระตุนใหสังคมรูจัก และรับรูเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทมากขึ้นสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหคดีที่เขารวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีนอยลงอาจเนื่องมาจากผูเสียหาย
และผูกระทําผิดไมทราบเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทซึ่งจากการสอบถามพบวาเมื่อสอบถาม
ผูเสียหายและผูกระทําผิดที่ไดเขารวมพบวาผูเสียหายและผูกระทําผิดรอยละ 63 และรอยละ 52
ตามลําดับไมทราบวามีการประชุมประสานสัมพันธภาพและผูเสียหายรอยละ 56.9 และผูกระทําผิด
รอยละ 75.5 ตอบวาสนใจจะเข ารวมซึ่ งสวนใหญเสียหายและผูกระทําผิดจะทราบไดก็ ตอเมื่อ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ ป น ผู แ จ ง แต ถ า หากมีก ารประชาสั ม พั น ธผ า นชอ งทางอื่ น ๆ ก็ จ ะทํ า ให
ผูเสียหาย และผูกระทําผิดมีโอกาสทราบและแจงความประสงคไดและยังเปนการสรางพื้นฐาน
ความเขาใจเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันทใหกับผูเสียหายผูกระทําผิด และชุมชนทําใหการชี้แจง
อธิบายหรือประสานงานของพนักงานคุมประพฤติงายขึ้น
3. การเตรี ย มความพร อ ม และการติ ด ตามผลเป น สิ่ ง จํ า เป น ต อ ความสํ า เร็ จ ของ
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันทการเตรียมความพรอมมีความสําคัญในการชี้แจงใหผูเสียหาย และ
ผูกระทําผิดเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อไมใหผูเสียหายและผูกระทํา
ผิดเกิดความคาดหวังเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย ซึ่งไมใชวัตถุประสงคหลักของความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทจากงานวิจัยเรื่องนี้พบวา ผูเสียหายบางคนคาดหวังเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหาย และเมื่อ
ไมไดรับหรืออาจไดรับไมตรงตามที่ตองการหรือผูกระทําผิดจายเงินลาชาก็ทําใหเกิดความไมพอใจ
ได และอาจทําใหเกิดผลเสียมากกวาตอนกอนเขารวมเนื่องจากความผิดหวังที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น
การเตรียมความพรอมผูเสียหายและผูกระทําผิดใหมีความรูสึกและอารมณที่ไมรุนแรงยังมีสวนให
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดําเนินไปไดดวยดี
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4. การขยายผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปใชในขั้นตอนอื่นๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและความขัดแยงในชุมชน แมวางานวิจัยนี้จะพบวาความยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับผูเสียหายและผูกระทําผิด และมีผลในการเยียวยาผูเสียหายและเปดโอกาส
ใหผูกระทําผิดรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตก็พบวา ความพึงพอใจและความรูสึกวาไดรับ
ความเปนธรรมที่เกิดขึ้นในบางประเด็นไมตางจากกลุมที่ไมไดเขารวมมากนัก ซึ่งอาจเปนเพราะเปน
การเปรียบเทียบคดีที่ไมรายแรงโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ซึ่งศาลอาจใหรอการลงโทษแตมีงานวิจัยที่
พบวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะใหผลแตกตางอยางชัดเจนระหางผูที่เขารวม และ
ไมไดเขารวมในคดีที่รายแรงโทษจําคุกสูง
5. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของสังคมตอความยุติธรรมเชิงสมานฉันทและ
ประสิทธิผลในดานอื่นๆ แมวางานวิจัยนี้จะพบวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีผลทางบวก
ตอผูเสียหาย และผูกระทําผิดในหลายดานแตยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่จําเปนตองศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเชน
การศึกษาความสอดคลองระหวางผลคําพิพากษากับขอตกลงที่ไดจากกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท และผลตอเนื่องหากผลคําพิพากษาไมเปนไปตามที่ผูเสียหาย และผูกระทําผิดคาดหวัง
ความสัมพันธระหวางทักษะของคนกลางกับประสิทธิผล
วิเชียร พันธเครือบุตร และรุจินันท วาธีวัฒนารัตน (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาความเปนประชาธิปไตยของประชาชนผานกระบวนการไกลเกลี่ยทางกฎหมาย เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของความเปนประชาธิปไตยของประชาชน ที่เปนอยูใน
ปจจุบันในสังคมไทย และการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยผานกระบวนการไกลเกลี่ยทาง
กฎหมาย เพื่อทําความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแกปญหาความขัดแยง
อันเกิดจากการใชประชาธิปไตย วิธีการวิจัย ผูวิจัยทําการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม
และการสัมภาษณระดับลึก การเขาสนามการวิจัยทําโดยการเปนสวนหนึ่งของผูอยูในกระบวนการ
ไกลเกลี่ย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในชวงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยพบวา
สภาพความเปนประชาธิปไตยของประชาชนในวิถีชีวิตที่เปนอยูในปจจุบัน สังคมไทยมีการพัฒนา
ความเปนประชาธิปไตยอยางตอเนื่องในทุกระดับ แตเปนไปอยางชาๆ ความเปนประชาธิปไตย
เปนไปตามการรับรูผานผูนําในระดับตางๆ ความเปนประชาธิปไตยเปนเพียงความรูสึก ยังไมใชสิ่ง
ที่มีการปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกันของคนในสังคม ดังนั้นเมื่อใดที่มีความขัดแยงทางความคิด
จะนํ า ไปสู ค วามคิ ด ในการเอาชนะต อ กั น มากกว า การใช เ หตุ ผ ล อย า งประชาธิ ป ไตย เมื่ อ ใช
กระบวนการไกลเกลี่ยในการแกปญหาความขัดแยงที่เขาสูกระบวนการทางกฎหมายพบวา ดวย
กระบวนการไกลเกลี่ย ที่ใชหลักการบริหารความขัดแยง ที่มีแตผูชนะ และการเปดโอกาสใหทุกคน
ไดมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเปนประชาธิปไตย และหาทางออกอยางประนีประนอม ไมได
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มุงเนนการตัดสินที่มีฝายใดฝายหนึ่งผิดหรือแพ ทําใหประชาชนที่ผานกระบวนการไกลเกลี่ยทาง
กฎหมาย มีการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของตนเพิ่มขึ้น ทั้งในขอพิพาท ระดับประเทศ ระดับ
แขวง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ดังนั้น หากมีการใชกระบวนการดังกลาว สรางความเขมแข็งใหกับ
คณะกรรมการไกลเกลี่ยระดับชุมชน ใหใชกระบวนการไกลเกลี่ยทางกฎหมาย เปนเครื่องมือในการ
พัฒนา จะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตย ของประชาชน ซึ่งเปนการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป
ชญานันทน ลอมณีนพรัตน (2553: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ทางอาญาในระดับชุมชน พบวา ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น มีขอดี
หลายประการ กลาวคือ เปนการระงับความขัดแยงที่ตนทางอยางรวดเร็วและใกลชิดกับขอพิพาท
มากที่สุด ทําใหความขัดแยงไมลุกลามบานปลาย โดยมิไดมีฝายใดแพหรือชนะ แตเปนการหาทาง
ออกรวมกันของคูกรณีโดยเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ อัน
จะนําซึ่งความสงบสุขและความสมานฉันทภายในชุมชน อีกทั้งเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย
ของคูกรณี นอกจากนี้ กระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตามแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันทนี้
ยังมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งในเรื่องการแกแคน
ทดแทน การขมขูยับยั้งและการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด อันจะมีผลเปนการปองกันอาชญากรรมใน
อนาคตอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น ยังเปนกระบวนการที่ชวยเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายหรือ
เหยื่อของอาชญากรรม ทั้งในดานวัตถุและจิตใจ อยางไรก็ดี จากการศึกษากระบวนการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาททางอาญาในระดับชุมชน ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกระบวนการไกลเกลี่ย
ของสาธารณรัฐประชาชนลาวและประเทศฟลิปปนส รวมทั้งศึกษาบทเรียนจากโครงการนํารองตุลา
การหมูบาน และโครงการนํารองพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนใหเกิดขึ้นแลว พบวากระบวนการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในระดับชุมชนของประเทศไทยในปจจุบันยังมีขอดอยหลายประการ ทั้ง
ในดานประเภทขอพิพาทองคกรที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยตาม แบบแผน หรือและวิธีการในการไกลเกลี่ย
รวมถึงผลของการไกลเกลี่ยและผลบังคับของขอตกลงดังนั้นผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และวิธีการตาง ๆ เพื่อสรางกระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททางอาญา
ในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคลองตามแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันทและ
ยุติธรรมชุมชน อันจะสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในชุมชนตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น
อภินันท โปษยานนท (2554: บทคัดยอ) จากการวิจัยไดพบวา กระบวนการไกลเกลี่ย
โดยทั่วไปมักจะไดรับการแนะนําใหเกิดการไกลเกลี่ยจากเจาหนาที่ของรัฐ เชนตํารวจ เมื่อจะไกล
เกลี่ยจะมีการตั้ง ผูนําหรือตัวกลางในการไกลเกลี่ยซึ่งจะเปนผูที่มีความอาวุโส หรือ มีสถานภาพทาง
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สังคมเปนที่ยอมรับ การไกลเกลี่ยมักจะจัดขึ้นที่บานของผูเสียหาย ผูที่เขารวมการไกลเกลี่ยจะมี
มากกวา 3-5 คนขึ้นไป ประกอบดวยคูกรณี เครือญาติคูกรณี กลุมเพื่อนคูกรณีรวมทั้งเพื่อนบาน
ชวงเวลาการไกลเกลี่ยมักจะเปนเวลาค่ํา ผูนําหรือตัวกลางจะเปนผูเริ่มตน มีการสรางบรรยากาศให
เกิดความเปนกันเอง มีการถามไถภูมิหลังตางๆระหวางคูกรณี บางครั้งจะมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม
ใหคูเจรจาดวย เมื่อผูนําเห็นวาไดเวลาที่เหมาะสม ผูรวมไดคลายความรูสึกการเปนปฏิปกษกันแลวก็
จะเริ่มการเจรจา ในชวงนี้คูเจรจาจะแสดงน้ําเสียงที่บงบอกถึงความตองการ ความวิตกกังวลกับ
ปญหาตางๆในขอพิพาท ผูนําหรือตัวกลางจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
หาขอยุติที่เปนที่พึงพอใจของทั้งสองฝาย การไกลเกลี่ยโดยทั่วไปมักจะไกลเกลี่ยกันมากกวาสอง
ครั้งขึ้นไปจึงบรรลุความตองการของทั้งสองฝาย
ในสวนของมิติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในระหวางการไกลเกลี่ย พบวา มีมิติทางวัฒนธรรม
ในการเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ผูที่มีบทบาททางสังคม วิถีชุมชนที่มักจะใหเวลาไกลเกลี่ยในตอนค่ํา
วัฒนธรรมในการผูกมิตร เชนการเลี้ยงอาหาร การถามไถสารทุกขสุกดิบ ถามไถไลเรียงถึงเครือญาติ
มิติความเชื่อทางพุทธศาสนา เชนการไมจองเวรตอกัน การใหอภัยตอกัน และการมีความรูสึกรวม
ในฐานวั ฒ นธรรมเดี ย วกั น เช น เป น คนอิ ส านด ว ยกั น เป น คนจั ง หวั ด เดี ย วกั น มี ภ าษาพู ด และ
วัฒนธรรมอื่นๆเหมือนกัน แตบทบาทที่สําคัญที่สุดในการไกลเกลี่ยคือ มิติทางวัฒนธรรมในการ
เคารพเชื่อฟงผูอาวุโสและผูมีสถานภาพทางสังคม และการมีความรูสึกรวมในวัฒนธรรมเดียวกัน
สุรภา แจงแจมจิตต (2555: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การไกลเกลี่ยขอพิพาททางพาณิชยใน
ศาล ผลการศึกษาพบวา ขอพิพาททางพาณิชยนั้นมีลักษณะพิเศษแตกตางจากขอพิพาททางแพง
ทั่วไป ดังนั้นเมื่อเกิด ขอพิพาททางพาณิชย คูพิพาทหรือคูความจึงตองการความรวดเร็ วในการ
ดําเนินการการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นไปพรอม ๆ ไปกับการไดรับความพึงพอใจในการระงับขอ
พิพาททั้งสองฝาย จึงควรหาแนวทางแกไขใหการไกลเกลี่ยเปนที่ยอมรับที่จะใชในการระงับขอ
พิพาททางพาณิชยเปนทางหลัก ไมใชเปนเพียงทางเลือกในการระงับขอพิพาทเทานั้น ดังนั้นเพื่อให
การไกลเกลี่ยขอพิพาททางพาณิชยมีประสิทธิภาพ และเปนทางเลือกหนึ่งใหแกคูพิพาทได จึงควรมี
การออกกฎหมายมารองรับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางพาณิชย ในศาล โดยครอบคลุมใน
ประเด็นดังตอไปนี้ คือ การเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งแผนก
คดีพาณิชยในศาลชั้นตน เพื่อใหมีการพิจารณาคดีที่แยกออกมาชัดเจน
อนุเทพ อินทรชิต (2555: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การไกลเกลี่ยขอพิพาททางพาณิชยกอน
ฟองคดีตอศาล ผลการวิจัยพบวา ควรหาแนวทางแกไขใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนที่ยอมรับที่จะ
ใชในการระงับขอพิพาททางพาณิชยกอนนําคดีขึ้นสูศาล ดังนี้
1. ควรสรางระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาททางพาณิชยที่มีประสิทธิภาพ
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2. ควรมีการออกกฎหมายมารองรับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนนําขอพิพาท
ทางพาณิชยฟองตอศาล
3. การเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท กระบวนไกลเกลี่ยขอพิพาท การสิ้นสุด
กระบวนการการไกลเกลี่ยขอพิพาทควรมีกฎหมายรองรับ
4. ควรมีการสงเสริมหรือพัฒนาการกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาททางพาณิชย
งานวิจัยตางประเทศ
Johan (as cited in Tjosvold, 1991: 379) พยามที่จะชี้ใหเห็นวา “ความขัดแยงเกี่ยวของ
กับพฤติกรรม (การกระทํา) ของบุคคล” คือ “การที่บุคคล หรือกลุมบุคคลมีทัศนคติที่เปนอริตอกัน
เชน เมื่อคน ๆ หนึ่งเห็นวาคนอีกคนหนึ่งกําลังขัดขวางเขาในอันที่จะไดมาซึ่งสิ่งที่เขาตองการ”
อาการอย า งหนึ่ ง ของความขั ด แย ง อาจจะนํ า มาซึ่ ง พฤติ ก รรมในรู ป แบบท า ทาย ทํ า ร า ย หรื อ
กอใหเกิดความเสียหายตอคูอริหรือแมแตตนเอง สรุปไดวา ความขัดแยงมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ของคน และสงผลตอพฤติกรรมของมนุษย
Tjosvold (1993: 245) ไดใหทัศนะตอ “ความขัดแยง” วาเปนการสรางเงื่อนไขของวาระ
ที่ตางกัน และทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในองคการ
Van slyke (1999: 94) ใหนิยามถึงความขัดแยงวาเปนการแขงขันกันระหวางฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของกัน ซึ่งตางฝายตางมีความตองการเปาหมาย และความปรารถนา หรือความคิดที่เขากัน
ไมไดทําใหคนเราตกลงกันไมไดทั้งขั้นอยูกบั 3 ปจจัย ไดแก การแขงขัน (competition) การที่ตอง
พึ่งพากันและกัน (interdependence) และการรับรูที่เขากันไมได (perceived incompatibility)
Berry (2007) ไดทําการศึกษาเรื่องประสบการณการทําโครงงานในชุมชนในชวงระยะ
เวลาหนึ่งหรือเรียกวา ICWP ผลการศึกษาพบวาผูกระทําผิดกฎหมายอาญา และตองโทษจําคุกใน
เรือนจํานั้น เมื่อพนโทษออกมาแลวก็จะประสบปญหาตอไปอีกเปนการตอกย้ํา และซ้ําเติมปญหา
ยิ่งขึ้น เนื่องจากถูกตีตราวาเคยติดคุกมากอน การลงโทษใหตองติดคุกไมทําใหปญหาในสังคม
สิ้นสุดลงแตอยางใดการลงโทษใหตองติดคุกนั้นไมเปนการยับยั้งอาชญากรรมและไมเปนการฟนฟู
ผูกระทําผิดซึ่งตางจากการใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) ที่จะใหผล
ดีกวาเปนการฟนฟูสภาพของปญหา และบุคคลที่เกี่ยวของรวมทั้งชุมชนนั้น ๆ ดวย การทําโครงงาน
ในครั้งนี้แมจะเปนชวงระยะเวลาหนึ่งแตก็ไมไดผลดีทําใหเห็นคุณคาของยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มากกวา การตองใหผูกระทําผิดตองรับโทษในเรือนจํา โดยใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมและ
ชุมชนนั้น ๆ ทดแทนการตองรับโทษในเรือนจํา จริงอยูแมการสมานฉันทจะไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของทุกฝายไดอยางเต็มตามความตองการ แตทุกฝายก็เห็นพองตองกันวายุติธรรมเชิง
สมานฉันทใหประโยชนมากกวาการที่ตองใหผูกระทําผิดตองรับโทษในเรือนจําและการศึกษาวิจัย
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ครั้งนี้ เห็นวาคุณคาของโครงการนี้อยูที่การมีสวนรวมซึ่งกันและกันของผูกระทําผิด และชุมชนที่
รวมโครงงานนี้
Miller (2009) ไดทําการศึกษาเรื่อง คณะกรรมการชุมชนในเวอรมอนดต: การติดตาม
อยางใกลชิด กับกรณีการกระทํ าความผิดของสมาชิกในชุมชนผลการศึกษาพบวา มีหลายคนที่
สนั บ สนุ น การลงโทษที่ รุ น แรงสํ า หรั บ การกระทํ า ความผิ ด อาญาและมองว า นโยบายด า น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยูนั้นยังไมเด็ดขาดและออนแอเกินไป แตเมื่อมีการตั้งโตะเจรจา
กันระหวางสมาชิกและคณะกรรมการในชุมชนดวยกันก็พบวา ปญหาการกระทําผิดของสมาชิกใน
ชุมชนนั้นมีความซับซอนกวาที่กฎหมายที่มีอยูจะชวยได และตางก็เห็นพองตองกันวาสมาชิกทุกคน
ในชุมชนตองเขามาชวยกันแกไขปญหาเหลานี้ โดยถือวาเปนความรับผิดชอบรวมกันเพื่อที่จะได
ชวยเหลือฟนฟูเหยื่อที่ไดรับผลรายจากการกระทําผิด ผูกระทําผิด และสมาชิกในชุมชนที่จะตอง
อาศัยอยูรวมกันและจากการศึกษาวิจัยในอดีตที่ผานมา ก็สอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ที่มองวา
การกระทําความผิดที่เกิดขึ้นถือเปนความรับผิดชอบของชุมชนที่จะตองชวยกันฟนฟูเยียวยาและ
แกไขใหกลับมาดีดังเดิม
Roberts (2010) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินผลการสืบสวนสอบสวนวัตถุประสงค
และการปฏิบัติงานในโครงงานการประเมินผลยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เปนการบรูณาการทฤษฎี
ยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท กั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ไ ด มี ก ารปฏิ บั ติ ม าไม น อ ยกว า 30 ป ม าแล ว และเกิ ด
ปรากฏการณทางสังคมระหวางประเทศในหลาย ๆ ประเทศที่ตื่นตัวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท
(restorative justice) หรือ ที่เ รีย กยอ ๆ วา RJ หลายคนมัก จะสงสั ย และเกิด คํา ถามเกี่ย วกับ
ประสิทธิภาพของยุติธรรมเชิงสมานฉันท ผลการวิจัยพบวา สวนใหญของผูเขารวมมีความพึงพอใจ
กับโปรแกรมที่รูสึกวามันตรงกับความตองการของพวกเขา และก็ประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม
การวิเคราะหความสําคัญของวรรณกรรมควบคูกับการวิเคราะหตอไปภายในกรณีศึกษาขอแนะนํา
การทํางานมากขึ้นเปนสิ่งจําเปนเพื่อความกาวหนาของการประเมินผลของความยุติธรรมสมานฉันท
ได แ ก แนว ความคิ ด ที่ ชั ด เจนและมาตรการของความสํ า เร็ จ ใช ข อ มู ล ร ว มกั น และการทํ า วิ จั ย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Dutton (2010) ไดทําการศึกษาเรื่องการประเมินยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับแนวคิดการ
ลงโทษผูกระทําผิดภายใตรูปแบบและวัฒนธรรมที่ควรจะเปน โดยไดกลาววามีเรื่องสองอยางที่
แตกต างกั นอย างชั ดเจนในการวิ เคราะห ซึ่ งจํ าแนกออกเปนการปฏิสั มพั นธ กั บโครงสร างของ
จริยธรรมการตรวจสอบปรับปรุงอันเปนประโยชนตอยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางไรก็ตามไมมีอะไร
ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนการทดลอง การวินิจฉัยวิถีทางแหงจริยธรรมที่แสดงออกใหเห็นการ
ลงโทษ และโครงสรางของจริยธรรมชุมชน แตปญหาก็ไมไดหยุดนิ่งยังคงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
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ดํ า รงอยู และยั ง คงอยู เปลี่ ย นแปลงตามสถานการณ ต ลอดเวลาโครงสร า งของจริ ย ธรรมเป น
ตัวกําหนดแนวโนม และทิศทางแตจริยธรรมก็ยังคงอยูในมโนทัศนตลอด เปนการยากที่วิเคราะห
ขอมูลใหเปนจริงในเชิงประจักษ แตดวยโครงสรางนั้นก็ชวยการวิเคราะหไดมากแตก็มีขอแนะนํา
ในการจั ด แบ ง ประเภทยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท โ ดยไม ค วรละเลยมิ ติ ท างวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยูในชุมชนนั้น ๆ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมเปนการลงโทษแบบการ
แก แ ค น แต จ ะให ค วามสํ า คั ญ กั บ กิ จ กรรมที่ กํ า หนดขึ้ น ด ว ยกิ จ กรรมที่ ถู ก กํ า หนดนั้ น สามารถ
ตอบสนองวาควรเปนเชนไร และไดประโยชนมากกวาการลงโทษพบวา การประนีประนอมเปน
หนทางที่ดีกวาการลงโทษ
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-แนวคิดความสมานฉันท
-แนวคิดการไกลเกลี่ย
-แนวคิดการมีสวนรวม

การศึกษาสภาพการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทในปจจุบัน
รูปแบบการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท
ศึกษาการปฏิบัติที่เปนเลิศ

ปจจัย/เงื่อนไขของการ
ดํารงอยูข องศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท
แผนภูมิที่ 1 กรอบการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการวิจัยในลักษณะ
พหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) โดยพิจารณาจากปรากฏการณทางสังคมตามสภาพความเปน
จริง เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณของสภาพแวดลอมนั้น ๆ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ตองการ
อยางหลากหลายจากกรณีศึกษาที่แตกตางกัน (Negative Case) เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case
Studies) และอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
เพื่อจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
การเลือกพื้นที่ในการวิจัย
การเลือกพื้นที่การวิจัยในลักษณะพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) ผูวิจัยไดกําหนดการ
คัดเลือกพื้นที่ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 1) เปนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนที่มีความพรอมของ
คณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนดานสถานที่ 2) มีผูนําที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับ
ของสถาบันตาง ๆ ของชุมชน และนอกชุมชน 3) เปนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่เคยไดรับรางวัล
หรือมีผลงานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเปนที่ยอมรับ ซึ่งพบวาไดพื้นที่การวิจัย 3 พื้นที่ ดังนี้
1. ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทชุ ม ชนตํ า บลกระดั ง งา อํ า เภอบางคนที จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
2. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
3. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ
ผูวิจัยไดกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย โดยจําแนก
ออกเปน การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
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1 การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากร (Population) ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ ประกอบด วย
ประชากร จํานวน 2 กลุมไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพื้นที่บริเวณศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
กลุมที่ 1 ประชากรที่เปนสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน
160 คน ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 60 คน
สมาชิ ก ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าท ตํ า บลหมากแข ง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 70 คน
กลุมที่ 2 ประชากรที่เปนประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ผูวิจัย
จะกําหนดเปนกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย
1.2 กุลมตัวอยาง
ประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ประกอบดวย
ประชาชนบริเวณศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน
ประชาชนศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าท ตํ า บลเวี ย ง อํ า เภอพร า ว จั ง หวั ด
เชียงใหม จํานวน 60 คน
ประชาชนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 70 คน
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ระดับชุมชน ทั้ง 3 แหง โดยการใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973: 727-729) ในการคํานวณเพื่อ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ยอมใหมีความคาดเคลื่อน รอยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดของการคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 แหง ดังตอไปนี้
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n=

เมื่อ

N
1 + Ne 2

n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
N คือ ขนาดประชากร
E คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
ประชากรพื้นที่อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชากรพื้นที่อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
ประชากรพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รวมประชากรทั้งสิ้น
แทนคา

n=

จํานวน 3,083 คน
จํานวน 3,560 คน
จํานวน 154,686 คน
จํานวน 161,329 คน

161,329
1 + 161,329 (0.05) 2

n = 398
จากการคํานวณหาคาขนาดของกลุมตัวอยางประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาททุกพื้นที่ คาที่คํานวณไดเทากับ 398 ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน
ในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ในแตละแหงเพื่อใหขอมูลมีการกระจายและครอบคลุม
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรพื้นที่ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 18 คน
ประชากรพื้นที่ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 140 คน
ประชากรพื้นที่ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 242 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น
จํานวน 400 คน
สําหรับการสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic
Random Sampling) โดยการสุมตัวอยางจากหนวยของประชากร ซึ่งสุมโดยกําหนด ชวงละ 3 คน
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ประกอบดวยประธานศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 3 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 157 คน เก็บขอมูลโดยวิธีพูดคุยในกลุมยอยกลุม
ละประมาณ 3-6 คน จํานวน 18 กลุมโดยแบงเปนจังหวัดละ 6 กลุม รวม 108 คน และสวนที่เหลือ
ใชแบบสัมภาษณเก็บขอมูล จํานวน 49 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสามารถจําแนกได ดังตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในครั้ ง นี้ ได แ ก
แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบประเมินรูปแบบดังตอไปนี้
1.1 แบบสอบถาม
1.1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม
สํา หรับแบบสอบถามที่ใ ชใ นการเก็บรวบรวมขอมู ลครั้งนี้ เป น แบบ
สอบถามที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน มาใชเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ชุด ไดแก 1) แบบ
สอบถามสําหรับประชาชน และ 2) แบบสอบถามสําหรับประธานศูนยไกลเกลี่ย และสมาชิกศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1.1 แบบสอบถามสําหรับประชาชน เปนแบบสอบถามที่ประกอบดวย
คําถามปลายเปด (Open Ended Questions) และคําถามปลายปด (Close Ended Questions) โดยแบง
ออกเปน 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด ระยะเวลาที่อยูในชุมชน การศึกษา อาชีพ และรายได ประสบการณใชศูนยไกลเกลี่ยหรือไม
ความพึงพอใจตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลดานความรู ความเขาใจประชาชนเปนลักษณะ
คําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช ไมใช โดยใหคะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน
0 หมายถึง ตอบผิด ซึ่งขอคําถามเปนคําถามเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) จํานวน 11
ขอ โดยเกณฑการใหคะแนนมี ดังตอไปนี้
คําตอบ
ขอคําถามเชิงบวก
ขอคําถามเชิงลบ
ใช
1
0
ไมใช
0
1
สวนผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑการแปลผลขอมูล ดังตอไปนี้
80-100 คะแนน หมายถึง
ระดับความรูเขาใจสูง
60-79 คะแนน หมายถึง
ระดับความรูความเขาใจปานกลาง
0-59 คะแนน หมายถึง
ระดับความรูความเขาใจต่ํา
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตาง ๆ ไดแก ดาน
กฎระเบียบ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม และดานการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ซึ่งขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 22 ขอ
โดยมีเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด
เกณฑในการพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของแตละระดับความคิดเห็น
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชน ประกอบดวย
คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ซึ่งเปนลักษณะแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน
6 ขอ โดยมีเกณฑการใหความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด
เกณฑในการพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของแตละระดับความคิดเห็น
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
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คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด

ตอนที่ 5 ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะทั่วไปดานการใชบริการ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ซึ่งเปนลักษณะของคําถามปลายเปดเพื่อใหประประชาชนได
แสดงความคิดเห็นดานการใชบริการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
1.1.1.2 แบบสอบถามสําหรับประธานศูนยไกลเกลี่ย และสมาชิกศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน แบบสอบถามสําหรับประธานศูนยฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชนเปนแบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถามปลายเปด (Open Ended Questions)
และคําถามปลายปด (Close Ended Questions) โดยแบงออกเปน 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประธานศูนยฯและสมาชิกศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด ระยะเวลาที่อยูใน
ชุมชน การศึกษา อาชีพ และรายได เคยมาใชศูนยไกลเกลี่ยหรือไม ความพึงพอใจตอศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลดานความรู ความเขาใจประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนเปนลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช ไมใช โดย
ใหคะแนน 1 หมายถึง ตอบถูก และใหคะแนน 0 หมายถึง ตอบผิด ซึ่งขอคําถามเปนคําถามเชิงบวก
(Positive) และเชิงลบ (Negative) จํานวน 11 ขอ โดยเกณฑการใหคะแนนมี ดังตอไปนี้
คําตอบ
ขอคําถามเชิงบวก
ขอคําถามเชิงลบ
ใช
1
0
ไมใช
0
1
สวนผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑในการวิเคราะหและแปล
ผลขอมูล ดังตอไปนี้
80-100 คะแนน
60-79 คะแนน
0-59 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความรูเขาใจสูง
ระดับความรูความเขาใจปานกลาง
ระดับความรูความเขาใจต่ํา
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตาง ๆ ไดแก
ดานกฎระเบียบ ดานการจัดการ ดานการมีสวนรวม และดานการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5
ระดับ จํานวน 22 ขอ โดยมีเกณฑการใหความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด
เกณฑในการพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของแตละระดับความคิดเห็น
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนลักษณะ
แบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 6 ขอ โดยมีเกณฑการใหความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด
เกณฑในการพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของแตละระดับความคิดเห็น
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยแบบตอเนื่อง ตามแนวของ Best (1981: 179-187) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากทีส่ ุดหรือเหมาะสมมากที่สุด
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คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นดวยมากหรือเหมาะสมมาก
เห็นดวยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง
เห็นดวยนอยหรือเหมาะสมนอย
เห็นดวยนอยที่สุดหรือเหมาะสมนอยที่สุด

ตอนที่ 5 ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะทั่วไป ดานการใชบริการ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ซึ่งเปนลักษณะของคําถามปลายเปดเพื่อใหประธานฯ และ
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนไดแสดงความคิดเห็นดานการใชบริการศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน
1.2 การสรางแบบสอบถาม
1.2.1 ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางสมานฉันทเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
1.2.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ
เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนมาสรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมใน
ประเด็นตาง ๆ ที่ทําการวิจัยครั้งนี้
1.2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
เพื่อใหขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงแกไข
1.2.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1.2.5 นําแบบสอบถามที่ผานการหาคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลกับประชากร
และกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย
1.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
สําหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ใชวิธีตรวจสอบความเปน
ปรนัย (Objectivity) ซึ่งพิจารณาจากความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ และการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎี และนิยาม
ศัพทเฉพาะ โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความรูดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชน และมีประสบการณดานการวิจัยเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทําการ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีตารางแสดงประเด็นที่ตองการวิจัยควบคูกับขอคําถามวาแบบสอบถามนั้นมี
ความครบถวนสมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ งหมดหรือไม รวมถึงการพิจารณาความเปนปรนัย
(Objectivity)ในความชัดเจนของขอคําถาม และคําตอบวาเขาใจตรงกันหรือไม ซึ่งในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) ใชการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนน ดังตอไปนี้
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+ 1 รูสึกแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหา
0 รูสึกไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหา
-1รูสึกแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหา
สําหรับการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ΣR
N
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ
ผลรวมของคะแนนผูเชีย่ วชาญแตละคน
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
IOC =

IOC
R

ΣR
Ν

คือ
คือ
คือ
คือ

การแปลคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) คือ
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 -1.00 คัดเลือกไวใชได
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ไดคา
ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละชุดดังตอไปนี้
ชุดที่ 1 คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามสําหรับประชาชน ระหวาง 0.61-1.00
08.0-1.00 จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดรับการพิจารณาตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุง
แกไข และขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนจะนําแบบสอบถามไปหาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมที่
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางละ 30 คน ซึ่งไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ที่เกี่ยวของ แบบสอบถาม
ชุดที่ 1 แบบสอบถามประชาชน มีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ .758 และแบบสอบถามชุดที่
2 แบบสอบถามกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท มีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ .865
1.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดกําหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลไว ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล เพื่อนําไปมอบใหกับ
หนวยงาน และชุมชนที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชนอยาง
มีสมานฉันท ทั้ง 3 แหง ไดแก ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง จังหวัดอุดรธานี และศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามและขอความรวมมือใหประธานศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดจากกลุมเปาหมายมาตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม โดยทําการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณเทานั้น
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดทําการคัดเลือกแลวมาจัดระเบียบ
ขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ
2. แบบประเมินรูปแบบ
สําหรับแบบประเมินรูปแบบที่ใชในการประเมินรูปแบบในครั้งนี้เปนแบบประเมิน
ที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) โดย
ใชมาตรประเมินคาตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Rating Scale) ที่มีระดับของการประเมิน 5 ระดับ
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 72-74) โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังตอไปนี้
5 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอย
1 คะแนน หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมนอยที่สุด
สวนผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในภาพรวม และจําแนกตามรายขอคําถาม ใชเกณฑ
การแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต (Best, 1981: 179-187) ดังตอไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง
มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง
นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
นอยที่สุด
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จากนั้น นําแบบประเมิ นรูปแบบที่ไดจากการพิจารณาตรวจสอบจากผูเ ชี่ยวชาญ
ปรับปรุงแกไข และขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนนําแบบประเมินรูปแบบ
ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปน ผูที่มีความรูดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททําการ
ประเมินรูปแบบ และใหขอเสนอแนะรูปแบบตอไป
3. เครื่องมือเชิงคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยประกอบดวย แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสังเกต แบบสัมภาษณและ
แนวทางการสนทนากลุม
3.1 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
3.1.1 การศึกษาและวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis)
ผูวิจัยไดศึกษา และวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบ
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน เพื่อไดเขาใจขอมูลเบื้องตน ซึ่งจะชวยพัฒนาพื้นฐานการทํา
ความเขาใจในการวิเคราะห และตีความขอมูลตาง ๆ โดยแหลงขอมูลเอกสารดังกลาว ไดแก เอกสาร
ทองถิ่น เอกสารวิชาการ เอกสารราชการงานวิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธ หนังสือ วารสาร และจุล
สาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ทําการวิจัย ไดแก บทบาทอาสาสมัคร
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในการปองกันอาชญากรรมและการจัดการความขัดแยงในชุมชน บทบาท
ของคณะกรรมการหมูบาน ในการระงับขอพิพาท: กรณีศึกษาโครงการประนอมขอพิพาทระดับ
หมูบาน กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทย การระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ย
และงานคุมประพฤติกับชุมชน การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม การประนอมขอพิพาท
ระดับหมูบานในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีองคกรที่ทําหนาที่ในการประนอมขอพิพาท
3.1.2 การสังเกต (Observation)
การสั ง เกตที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ทั้ ง การสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม
(Participant Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน โดยการเขารวมสังเกตการณ
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทในระดับชุมชนตาง ๆ
3.1.3 การสัมภาษณ (Interview)
สําหรับการสัมภาษณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จะเนนการสัมภาษณเชิงลึก
เปนหลัก (In-depth Interview) โดยจะเนนในทุกประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อตอบคําถามการวิจัย โดย
เลือกสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
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พิ พ าทชุ ม ชน จํ า นวน 3 คน สมาชิ ก ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทชุ ม ชน จํ า นวน 20 คน และ
ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 30 คน โดยใชทั้งการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured
Interview) และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non-Structured Interview)
3.1.4 การจัดเวทีประชาคม
สําหรับการจัดเวทีประชาคมในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูมีบทบาทดานการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 25 คน ไดเขามามี
ส ว นร ว มในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข อ มู ล ซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง การระดมความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ ตลอดจนการใหการรับรองรูปแบบการพัฒนาการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท เครื่องมือที่ใชในการจัดเวทีประชาคม คือ
แบบสัมภาษณตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
3.2 การสรางเครื่องมือ
3.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือในการวิจัยเชิง
คุณภาพไมวาจะเปนการสัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุม การวิเคราะห
สภาพแวดลอม และการจัดเวทีประชาคม
3.2.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน มาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสราง และ
ขอบเขตของเครื่องมือโดยใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่ศึกษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.2.3 สรางหรือกําหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภท
ไมวาจะเปนการสัมภาษณ การสังเกต และการจัดเวทีประชาคมหลังจากนั้นนําประเด็นที่สรางเสร็จ
เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแกไข
3.2.4 นําประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแตละประเภทที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปดําเนินการเก็บขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยเก็บ
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
สํ า หรั บ ขั้ น ตอนการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดรายละเอี ย ดของขั้ น ตอนการ
ดําเนินการวิจัยไว 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาสภาพการดําเนินงานของการไกล เกลี่ยระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท
การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในการ
วิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน
1 กลุม ไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 1 กลุมไดแก สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพื้นที่ศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทั้ง 3 แหง สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเอกสาร การ
สัมภาษณ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การวิเคราะหสภาพแวดลอม ในการเก็บขอมูล โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิก
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ประชาชน และตัวแทนหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน โดยเนนผูที่มีประสบการณ และมีบทบาทตอการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เพื่อใหทราบถึงสภาพการดําเนินการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต การสนทนากลุม โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ
ซึ่งไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ประชาชน โดยเนนผูที่มีประสบการณ และมีบทบาทตอการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
พรอมทั้งนําขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะหดวย ซึ่งทํา
ใหไดทราบถึง วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน สําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และศูนยไกลเกลี่ยระงับ
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ขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันททั้ง 3 แหง
ขั้นตอนที่ 3 การศึ ก ษาป จ จั ย เงื่ อ นไขของการดํา รงอยู ข องศู น ย ไ กล เ กลี่ย ระงั บ ข อ
พิพาทระดับชุมชนอยางมีสมานฉันท
การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
วิเ คราะห เ อกสาร การสั ม ภาษณ การสัง เกต โดยการเก็บ ข อมู ลจากผู ใ ห ข อมู ลสํ า คั ญ ซึ่ ง ได แ ก
ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ประชาชน
และตั วแทนหนวยงานต าง ๆ ที่เ กี่ยวของกับศูนย ไกลเกลี่ยระงั บขอพิพาทชุมชน โดยเน นผู ที่มี
ประสบการณ และมีบทบาทตอการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholders) เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย และมีความเที่ยงตรงพรอมทั้งนําขอมูลจากการวิจัยเชิง
ปริมาณที่ไดในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะหดวย ซึ่งทําใหไดทราบถึง ปจจัยหรือเงื่อนไข
ของการดํารงอยู ของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน สําหรับการวิจั ยในขั้นตอนนี้จะมี
ลักษณะคลายคลึงกับการวิจัยขั้นที่ 2 จะแตกตางกันตรงประเด็นหรือเรื่องที่วิจัยเทานั้น
ขั้นตอนที่ 4 การสรางรูปแบบการพัฒนาการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยาง
มีสมานฉันท
การวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
เก็ บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเ อกสาร การสั มภาษณ การสังเกต การสนทนาพูด คุย การ
สนทนากลุมโดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งไดแก ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน สมาชิกศู นยไกลเกลี่ย ระงับขอพิพาทชุมชน ประชาชน และตั วแทนหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน โดยเนนผูที่มีประสบการณ และมีบทบาทตอการ
ไกลเ กลี่ ย ระงับข อพิ พ าทโดยชุมชน ตลอดจนผู มีสว นได เ สี ย (Stakeholders) เพื่ อ ใหไ ดขอมูล ที่
หลากหลาย และมีความเที่ยงตรงพรอมทั้งนําขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดในขั้นตอนที่ 1 มา
ประกอบการวิเคราะหดวย สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนตําบลเวียง
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี และศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและมีความเที่ยงตรง ซึ่งจะนําไปทดลองใชสรางรูปแบบการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทตอไป
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท
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เมื่อทดลองใชรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทแลว
นํามาสรางรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน ประเมินรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท โดยให
คะแนนเพื่ อ ตรวจสอบค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของแบบประเมิ น จากนั้ น นํ า รู ป แบบและแบบ
ประเมินที่ไดเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อทําการประเมินรูปแบบ และใหขอเสนอแนะ
รูปแบบ จากนั้นนําขอเสนอแนะที่ไดไปพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมีสมานฉันท เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปปรับประยุกตใชจริง
ขั้นตอนที่ 6 การรับรองรูปแบบการพัฒนาการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท
เมื่อทําการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันทเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยนํารูปแบบเขาสูเวทีประชาคม โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท ผูมีบทบาทดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ผูมีสวนไดเสีย ประชาชนในพื้นที่
และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 25 คน มารวมเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น และ
ใหการรับรองรูปแบบการพัฒนาการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท โดย
คํานึงถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถนําไป
เปนตนแบบหรือปรับประยุกตใชไดจริงกับชุมชนแหงอื่น ๆ ตอไป
ตารางที่ 2 สรุปขั้นตอนการวิจัย
วัตถุประสงค
1.ศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาทโดย
ชุมอยางมี
สมานฉันท
2.ศึกษาวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศของการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท

วิธีการ
-วิจัยเชิง
ปริมาณ

-วิจัยเชิง
คุณภาพ

กลุมเปาหมาย/เอกสาร
-ประธานศูนยฯ
-สมาชิกศูนยฯ
-ประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ
-ประธานศูนยฯ
สมาชิกศูนยฯ
ประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยเนนผูมี
ประสบการณ และ
บทบาทตอศูนยฯ

เครื่องมือ
-แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ
หรือแนวทางการ
สนทนากลุม
แบบสอบถาม/
หรือแนวทางการ
สนทนากลุม/
สัมภาษณ

ผลที่ไดรับ
-ทราบสภาพการ
ดําเนินการไกล
เกลี่ยขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท
-วิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศของการไกล
เกลี่ยขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท

67
ตารางที่ 2 สรุปขั้นตอนการวิจัย (ตอ)
วัตถุประสงค
วิธีการ
3.การศึกษาปจจัย
เงื่อนไขการดํารง
อยูของศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท
4.การสรางรูปแบบ
การไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมี
สมานฉันท

5.การพัฒนา
รูปแบบและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมี
สมานฉันท
6.การรับรอง
รูปแบบการ
พัฒนาการไกล
เกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท

กลุมเปาหมาย/
เอกสาร
-วิจยั เชิง
-ประธานศูนยฯคุณภาพ
สมาชิกศูนยฯประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ/ผูมีสวนได
เสีย
-วิจยั เชิง
-ประธานศูนยฯคุณภาพ
สมาชิกศูนยฯประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยเนนผูมี
ประสบการณ มี
บทบาทตอศูนยฯผูมี
สวนไดเสียฯ
-วิจยั เชิง
-ประธานศูนยฯคุณภาพ
สมาชิกศูนยฯประชาชน และ
ตัวแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยเนนผูมี
ประสบการณ และ
บทบาทตอศูนยฯ
-จัดเวที
-ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประชาคม
ไกลเกลี่ยฯ ผูมี
รับรองรูปแบบ บทบาทดานการไกล
การไกลเกลี่ย
เกลี่ยฯ-ผูมีสวนได
ระงับขอพิพาท
เสีย-ประชาชนใน
โดยชุมชนอยาง
พื้นที่
มีสมานฉันท

เครื่องมือ

ผลที่ไดรับ

-แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ
หรือแนวทางการ
สนทนากลุม

-ทราบถึง
เงื่อนไขของการ
ดํารงอยูของการ
ไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดย
ชุมชน
-รูปแบบการ
ไกลเกลี่ย
ขอพิพาทโดย
ชุมชนอยาง
มีสมานฉันท

-แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ/
แบบสังเกต/
สนทนาพูดคุย
รายบุคคล-กลุม

-แบบประเมิน
รูปแบบการไกล
เกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชน
อยางมี
สมานฉันท

-รูปแบบการ
ไกลเกลี่ย
ขอพิพาทโดย
ชุมชนอยาง
มีสมานฉันท

-เวทีประชาคม

-รูปแบบศูนย
ไกลเกลี่ยขอ
พิพาทโดย
ชุมชนอยาง
มีสมานฉันท
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ขั้นตอนการวิจัย

การดําเนินงาน

ผลที่ไดรับ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพการดําเนินการศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน

การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามประชากร/กลุมตัวอยางโดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ไดขอมูลสภาพการ
ดําเนินการศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิธีที่
เปนเลิศของศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ สังเกตสนทนา
พูดคุย และสนทนากลุม โดยการเก็บขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญ พรอมทั้งนําขอมูล
ในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการวิเคราะห

ไดขอมูลวิธีปฏิบตั ิที่เปน
เลิศของการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาปจจัย
หรือเงื่อนไขของการดํารงอยู
ของศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอ
พิพาทชุมชน

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการ สัมภาษณ สังเกต
สนทนาพูดคุย และสนทนากลุม โดยการเก็บขอมูล
จากผูใหขอมูลสําคัญ พรอมทั้งนําขอมูลในขั้นตอน
ที่ 1 มาประกอบการวิเคราะห

ไดขอมูลปจจัยหรือ
เงื่อนไขของการดํารงอยู
ของศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอ
พิพาทชุมชน

ขั้นตอนที่ 4 การสรางรูปแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ สังเกต สนทนา
พูดคุย สนทนากลุม โดยการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล
สําคัญ พรอมทั้งนําขอมูลในขั้นตอนที่ 1 มาประกอบ
การสรางรูปแบบ

ไดรูปแบบการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชน

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาและ

นํารูปแบบที่ไดเสนอตอผูท รงคุณวุฒิเพื่อทํา

ปรับปรุงรูปแบบการไกลเกลี่ย

การประเมินรูปแบบและใหขอเสนอแนะ

ระงับขอพิพาทโดยชุมชน

รูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชน

อยางมีสมานฉันท

อยางมีสมานฉันท

ขั้นตอนที่ 6 การรับรอง
รูปแบบการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท

นํารูปแบบที่ผานการพัฒนา ปรับปรุงแลว เขา
สูเวทีประชาชน โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานการ
ไกลเกลี่ยฯ ผูมีบทบาทดานการไกลเกลี่ย
ประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รว ม
เวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและให
การรับรองรูปแบบ

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการวิจยั

ไดรูปแบบศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชนที่ผา นการ
ประเมินและไดขอ เสนอแนะเพือ่
นําไปพัฒนาและปรับปรุง

ไดรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยาง
สมานฉันทที่ผา นการรับรองและ
สามารถนําไปใชเปนตนแบบ
หรือปรับประยุกตใชไดจริง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี
สมานฉันท ในสวนของการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทและพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทโดยอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อประเมิน
รูป แบบการไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี ส มานฉั น ท ผ ลการวิ เ คราะห ข อ มู ล แบ ง
ออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท
1.1 สภาพการดําเนินงานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
1.2 ศึกษาวิธกี ารที่เปนเลิศ
1.3 ศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
1.4 การสรางรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
2.1 นํารูปแบบที่ไดจากการศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท การศึกษาวิธีการที่เปนเลิศในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดย
ชุมชน และศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวของมาใหผูเชี่ยวชาญดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ตรวจสอบ และรับรองดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลอง และการนําไปใช
ประโยชน
2.2 นํารูปแบบที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ไปใหประชาชน จํานวน 35 คน แสดงความคิดเห็นดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลองกับวิถีชีวิต นําไปใชประโยชนจริง ความสมบูรณครอบคลุม มีความสมบูรณ การยอมรับ
ความทันสมัย และรูปแบบดังกลาวสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง และยั่งยืน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอมูลทั่วไปสําหรับประธานศูนย และสมาชิกศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหมและ จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยแบงการวิเคราะหในสวนนี้เปน 5 ดาน คือ (1) สภาพขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูล
(2) การวิเคราะหความรูความเขาใจของประชาชนทั่วไป และประชาชนบริเวณศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทชุมชน (3) การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป และประชาชนบริเวณศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (4) การวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนทั่วไป และประชาชนบริเวณ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (5) ปญหาอุปสรรค และขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 สภาพการดําเนินงานศูนย ผูวิจัยศึกษาสภาพการดําเนินงานศูนยโดยใชแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูล จากประธานศูนยฯ สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทชุมชน การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประธานฯ
และสมาชิกศูนย ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 160 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนาเกิด
ระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในชุมชน การศึกษา สูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน การมาใชศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทตําบล ความพึงพอใจตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบล และสถานะภาพใน
ชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซึ่งผลการ
วิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
1. เพศ
13(43.33)
31(51.67)
32(45.71)
76(47.50)
ชาย
หญิง
17(56.67)
29(48.33)
38 (54.29)
84(52.50)
รวม
30 (100)
60 (100)
70(100)
160(100)
ด า นเพศ พบว า ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิก ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงับข อพิพ าท 3
จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย
เปนเพศหญิง จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และเพศชาย จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 47.50
และเมื่อพิจารณาจํานวนสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทของแตละแหง พบวา ศูนยไกลเกลี่ย
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ระงับขอพิพาทแตละแหงมีสมาชิกเพศหญิงและเพศชายไมตางกันมากนัก ดังนี้ ศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทระดับตําบล จังหวัดอุดรธานี มีเพศหญิง จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 เพศชาย
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 สําหรับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท จังหวัดเชียงใหม มีเพศ
หญิง จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 48.33 เพศชาย 31 คน คิดเปนรอยละ 51.67 และศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทจังหวัดสมุทรสงคราม มีเพศหญิง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 54.29 เพศชาย
จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ45.71
ตารางที่ 4 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
2. อายุ
1(3.33)
6(10.00)
7(4.36)
20-29 ป
30-39 ป
3(10.00)
8(13.33)
11(6.88)
40-49 ป
8(26.67)
14(23.33)
7(10.00)
29(18.13)
50-59 ป
12(40.00)
18(30.04)
35(50.00)
65(40.63)
60 ปขึ้นไป
6(20.00)
14(23.30)
28 (40.00)
48(30.00)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
ดานอายุ พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทจังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงครามสวนใหญมีอายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 65
คน คิดเปนรอยละ 40.63 รองลงมา คือ อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และมี
อายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 18.13และสุดทายอายุระหวาง 20-29 คน จํานวน
7 คน คิดเปนรอยละ 4.36
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ตารางที่ 5 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
2(6.67)
15(25.00)
22(31.43)
39(24.38)
3.สถานภาพ โสด
สมรส/อยูดวยกัน
24(80.00)
34(56.67)
41(58.57)
99(61.87)
4(13.33)
11(18.33)
7(10.00)
22(13.75)
รวม

30(100)

60(100)

70(100)

160(100)

สถานภาพสมรส พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ทั้ง 3 จังหวัด ในภาพรวม มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 61.88 ลําดับ
ตอมา คือ โสด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.38 และลําดับสุดทายคือ หมาย/อยาราง/แยกกันอยู
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 13.75 และเมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสของประธาน และสมาชิก
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด แตละแหงมีขอมูลไมตางกันมากนัก คือ จังหวัดอุดรธานี
พบวา ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 24
คน คิดเปนรอยละ 80.00 สถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33
และสถานภาพโสด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 สําหรับจังหวัดเชียงใหม พบวา ประธาน และ
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ
56.67 สถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู จํานวน11 คน คิดเปนรอยละ 18.33 และโสด จํานวน 15
คน คิดเปนรอยละ 25.00 และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาท มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 58.57 สถานภาพโสด จํานวน
22 คน คิดเปนรอยละ 31.43 และสถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
10.00
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ตารางที่ 6 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
4.ศาสนา
30(100)
45(75.00)
70(100)
145(90.63)
พุทธ
คริสต
14(23.33)
14(8.75)
อิสลาม
1 (1.67)
1(0.62)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
ศาสนา พบว า สว นใหญ ป ระธานฯ และสมาชิ ก ศู น ยไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ขอ พิ พ าททั้ ง 3
จังหวัด ในภาพรวมอันดับแรก นับถือศาสนา พุทธ จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 90.63 ลําดับสอง
คือนับถือศาสนา คริสต จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.75 และศาสนาอิสลาม จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 0.62 และเมื่อพิจารณาประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท แตแหง พบวา
จังหวัดอุดรธานี สวนใหญประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท นับถือศาสนา พุทธ
จํานวน 30 คน รอยละ 100 ลําดับตอมาคือจังหวัดเชียงใหม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธเชนกัน
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และศาสนาคริสต จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.67 สุดทายคือจังหวัดสมุทรสงครามประธาน และ
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ 70 คน รอยละ 100
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ตารางที่ 7 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และ สมาชิกศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
5.ภูมิลําเนาเกิด
30(100)
51(85.00)
60(85.71)
141(88.13)
ในจังหวัดเดียว
กับที่ตั้งศูนยฯ
ตางจังหวัด
9(15.00)
7(100)
16(10.00)
กรุงเทพมหานคร
3 (4.29)
3(1.87)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
ภูมิลําเนาเกิด พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3
จังหวัดสวนใหญมีภูมิลําเนาเกิดในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท จํานวน 141
คน คิ ด เป น ร อ ยละ 88. ลํ า ดั บ สอง คื อ ต า งจั ง หวั ด จํ า นวน 16 คน และลํ า ดั บ สุ ด ท า ยคื อ อยู ใ น
กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.87
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ตารางที่ 8 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และ สมาชิกศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
6.ระยะเวลาที่
2(3.33)
2(2.86)
4(2.50)
อาศัยอยูในชุมชน
นอยกวา 10 ป
10-15 ป
8(26.66)
9(15.01)
3(4.29)
20(12.50)
16-20 ป
5(16.67)
20(33.33)
14(20.00)
39(24.38)
มากกวา 20 ป
17(56.67)
29(48.33)
51(72.85)
97(60.62)
รวม
30 (100)
60(100)
70(100)
160(100)
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท สวนใหญมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน มากกวา 20 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอย
ละ 60.62 รองลงมาไดแก 16-20 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.38 และ10-15 ป จํานวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 12.50 สุดทายคือ นอยกวา 10 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.50 และเมื่อพิจารณา
ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท แตละแหงมีขอมูลไมแตกตางกันมากนัก คือ
จังหวัดอุดรธานี ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
มากกวา 20 ป เชนกัน คือ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.67 และ 10-15 ป จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 26.66 และ 16-20 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 สําหรับจังหวัดเชียงใหม ประธาน
และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทอาศัยมีระยะเวลาอยูในชุมชน มากกวา 20 ปจํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 48.33 และ 16-20 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และอายุ 10-15 ป จํานวน 9
คน คิดเปนรอยละ 15.01 และนอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.33 สําหรับจังหวัด
สมุทรสงคราม ประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทอาศัยมีระยะเวลาอยูในชุมชน
มากกวา 20 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 72.85 ลําดับตอมาคือ อายุ 16-20 ป จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 20.00 และอายุ 10-15 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.29 และสุดทายคือ อาศัยอยูใน
ชุมชนนอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.86
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ตารางที่ 9 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
7.การศึกษาสูงสุด
9 (30.00)
3 (5.00)
4 (5.70)
16(10.00)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
3(10.00)
6(10.01)
10(14.29)
19(11.88)
มัธยมศึกษาตอน
13(43.33)
17(28.33)
22(31.43)
52(32.50)
ปลาย/เทียบเทา
อนุปริญญา/
14(23.33)
17(24.29)
31(19.38)
เทียบเทา
ปริญญาตรี
5(16.67)
17(28.33)
17 (24.29)
39(24.36)
ปริญญาโท
3(5.00)
3(1.88)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
การศึกษาสูงสุด พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ทั้ง 3 จังหวัด สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 52 คน คิดเปนรอย
ละ32.50 ลําดับรองลงมา คือ ปริ ญญาตรี จํา นวน 39 คน คิด เปน รอยละ 24.39 และอนุปริญญา/
เทียบเทา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 19.38และสุดทายจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 1.88
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ตารางที่ 10 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
8.อาชีพ
2(3.33)
2 (1.25)
นักเรียน/
นักศึกษา
รับราชการ
2(3.33)
2 (1.25)
พนักงาน
3(5.00)
1(1.43)
4 (2.50)
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
6(20.00)
4(6.67)
1(1.43)
11 (6.88)
บริษัทเอกชน
คาขาย/ธุรกิจ
21(70.00)
21(35.00)
38(54.29)
80(50.00)
สวนตัว
เกษตรกร
1 (3.33)
12(20.00)
13(18.57)
26 (16.25)
รับจาง
2(6.67)
15(25.00)
11 (15.71)
28(17.50)
อื่น ๆ
1(1.67)
6(8.57)
7(4.37)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
อาชีพ พบว า ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิก ศู นยไกล เกลี่ยระงับขอพิ พาททั้ง 3
จังหวัด สวนใหญมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ลําดับรองลงมา
คือ อาชีพ รับจาง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ลําดับตอมาคือ เกษตรกร จํานวน 26 คน คิด
เปนรอยละ 16.25 อาชีพรับราชการ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.33 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.33
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ตารางที่ 11 จํานวน และรอยของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
9.รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1(1.67)
5(7.14)
6(3.75)
ไมมีรายได
นอยกวา 5,000 บาท
1(3.34)
1(1.67)
13(18.57)
15(9.38)
5,000-10,000 บาท
19(63.33)
12(20.00)
12(17.14)
43(26.88)
10,001-15,000 บาท
10(33.33)
9(15.00)
22(31.43)
41(25.63)
15,001-20,001 บาท
23(38.33)
14(20.01)
37(23.13)
มากกวา 20,000 บาท
14(23.33)
4(5.71)
18(11.25)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 5,000-10,000 บาท จํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 26.88 ลําดับตอมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 41
คน คิดเปนรอยละ 25.63 และลําดับถัดไป คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 15,001-20,001 บาท
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 23.13 และไมมีรายได จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.75
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ตารางที่ 12 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯและ สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
10.ทานเคยมาใช
ศูนยไกลเกลี่ย
93 (58.12)
50(71.43)
28(46.67)
15(50.00 )
หรือไม
ไมเคยมา
1-5 ครั้ง
15(50.00)
23(38.33)
9(12.86)
47 (29.38)
6-10 ครั้ง
6(10.00)
8(11.43)
14 (8.75)
มากกวา 10 ครั้ง
3(5.00)
3(4.29)
6 (3.75)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
ทานเคยมาใชศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหรือไม พบวา ในภาพรวมประธานฯ
และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญไมเคยมาใชศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทตําบล จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 58.12 ลําดับตอมา คือ มาใชบริการ 1-5 ครั้ง จํานวน 47
คน คิดเปนรอยละ 29.38 ลําดับถัดมาคือ มาใชบริการ 6-10 ครั้ง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.75
และมาใชบริการมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.75
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ตารางที่ 13 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
11.ทานมีความ
พึงพอใจมาก
55(34.38)
30(42.86)
25(41.67)
นอยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
28(93.33)
24(40.00)
29(41.43)
81(50.62)
ปานกลาง
2(6.67)
11(18.33)
11 (15.71)
24(15.00)
รวม
30(100)
60(100)
70 (100)
160(100)
ทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดที่มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบล พบวา ใน
ภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญประธาน และ
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท มีความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ
50.63 ลําดับถัดมาคือมากที่สุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 34.38 และลําดับสุดทายคือปานกลาง
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.00
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ตารางที่ 14 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
12.สถานะภาพ
ในชุมชน
3(1.88)
3(5.00)
กํานัน
ผูใหญบาน
4 (6.66)
5 (7.14)
9(3.75)
สารวัตรกํานัน
1(1.67)
1(1.09)
แกนนําองคกร
6(10.00)
8(11.43)
14 (8.75)
ชุมชน
อาสาพัฒนาชุมชน
24 (40.00)
2 (2.86)
26(16.25)
อาสาพัฒนาสังคม
1(1.67)
1(1.09)
อาสาสาธารณสุข
15(25.00)
2(2.86)
17(10.63)
สมาชิกสภาองคกร
4 (6.66)
1(1.43)
5(3.13)
ทองถิ่น
กรรมการศูนย
30 (100)
1(1.67)
51(72.85)
82(51.25)
ยุติธรรมชุมชน
คณะกรรมการ
1(1.43)
1(1.09)
องคกรประชา
สังคม
อื่น ๆ
1(1.67)
1(1.09)
รวม
30(100)
60(100)
70(100)
160(100)
สถานะภาพในชุมชนของทาน พบวา ในภาพรวมประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญมีสถานะภาพเปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 82
คน คิดเปนรอยละ 51.25 ลําดับถัดมา คือ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
16.25 ลําดับตอมา คือ อาสาพัฒนาสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10.63 และ
สุดทายคือ สารวัตรกํานัน อาสาพัฒนาสังคม (อพม.) คณะกรรมการองคกรประชาสังคม และอื่น ๆ
มีสถิติอยางละ 1 คน รวม 4 คน คิดเปนรอยละ 1.09
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ยขอพิพาทอยาง
สมานฉันทของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
เชียงใหมและ จังหวัดสมุทรสงคราม
การวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ยขอพิพาทอยางสมานฉันท
ของประธานและสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม
และ จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 160 คน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาแจกแจงความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนอยางมีสมานฉันท
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สมุทรสงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก ผิด
ถูก
ผิด ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
30
60
70
160
1.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับ
(100)
(100)
(100)
ขอพิพาทจัดตัง้ ขึ้นโดยมี (100)
วัตถุประสงคเปน
ศูนยกลางประสาน
ความรวมมือเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
ในชุมชน

83
ตารางที่ 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท (ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
2.กระบวนการยุติธรรม
ที่นํามาใชจําเปนตอง
คํานึงถึงความปลอดภัย
ของสังคมและตั้งอยูบน
พื้นฐานความเชื่อที่วา
สามารถอํานวยความ
ยุติธรรมแกกนั ได
3.การไกลเกลีย่ ขอ
พิพาททําใหลดขั้นตอน
การดําเนินคดี และ
ปริมาณคดีในศาลทําให
คูกรณีประหยัด
คาใชจายและระยะเวลา
ในการดําเนินคดี
4.ผูไกลเกลี่ยมีบทบาท
เปนเพียงคนกลางใน
การยุติขอขัดแยงเทานัน้
ไมมีอํานาจตัดสินใคร
ถูกใครผิด

30
(100)

-

59
1
70
(98.33) (1.67) (100)

-

159
1
(99.37) (0.63)

30
(100)

-

60
(100)

-

70
(100)

-

160
(100)

-

30
(100)

-

60
(100)

-

70
(100)

-

160
(100)

-
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ตารางที่ 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท (ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
30
60
70
5.การไกลเกลีย่ ขอ
160
(100)
(100)
(100)
พิพาทไมใชการเกลี้ย
(100)
กลอมใหสําเร็จโดยการ
บีบบังคับฝายใดฝาย
หนึ่งทุกฝายตองสมัคร
ใจเขาสูการเจรจาไกล
เกลี่ย
30
60
70
6.การไกลเกลีย่ เปน
160
(100)
(100)
กระบวนการการกระทํา (100)
(100)
เพื่อใหคกู รณีทุกฝายเกิด
ความพึงพอใจและตก
ลงระงับขอขัดแยง
รวมกัน
30
59
1
70
7.คุณสมบัติดานความ
160
(100)
(98.3) (1.7) (100)
นาเชื่อถือของผูไกล
(100)
เกลี่ยมีความสําคัญตอ
การใหความรวมมือการ
ยอมรับและปฏิบัติตาม
ขอตกลงของคูกรณี
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ตารางที่ 15 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท (ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ
60
66
8.การเลือกรูปแบบและ 30
4
156
4
(100)
(100)
(94.29) (5.71) (97.50) (2.50)
วิธีการที่นํามาใชไกล
เกลี่ยตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมของความ
ขัดแยงนั้น ๆ
(กลุมเปาหมาย)
30
57
9.การไกลเกลีย่ ไมใช
3
70
157
3
(95.00) (5.00) (100)
สูตรสําเร็จในการเจรจา (100)
(98.13) (1.88)
ที่จะใชไดในทุกกรณี
30
60
70
160
10.ผลสัมฤทธิ์ของการ
(100)
(100)
(100)
(100)
ไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทคือ การที่ชุมชน
อยูดวยกันอยางสงบสุข
รักษาความสัมพันธ
ระหวางคนในชุมชน
ไวได
รวมคะแนน
300
595
5
696
4
1,592
8
รอยละ
100
99.16 0.84 99.42 0.57 99.5
0.5
จากตารางที่ 15 พบผูวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยประธานฯ และสมาชิก
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม
ไดแสดงถึงความรูความเขาใจเรื่องการระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทในพื้นที่ รอยละ
4 ยังมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง คือ ขอ 8 การเลือกรูปแบบและวิธีการที่นํามาใชไกลเกลี่ยตอง
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คํานึงถึงความเหมาะสมของความขัดแยงนั้น ๆ (กลุมเปาหมาย) (รอยละ 2.50) ขอ 9การไกลเกลี่ย
ไมใชสูตรสําเร็จในการเจรจาที่จะใชไดในทุกรณี (รอยละ 1.88) ขอ 7 คุณสมบัติดานความนาเชื่อถือ
ของผูไกลเกลี่ยมีความสําคัญตอการใหความรวมมือการยอมรับ และปฏิบตั ิตามขอตกลงของคูกรณี
(รอยละ 0.68) และ ขอ 2 กระบวนการยุติธรรมที่นํามาใชจําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของ
สังคมและตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาสามารถอํานวยความยุติธรรมแกกันได (รอยละ 0.63)
เชนกัน สวนใหญประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด มีความรูความ
เขาใจในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทอยางสมานฉันทในชุมชน อยูในระดับ รอยละ 100 ดังนี้ ขอ 1
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเปนศูนยกลางประสานความรวมมือเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในชุมชน ขอ 3 การไกลเกลี่ย
ขอพิพาททําใหลดขั้นตอนการดําเนินคดีและปริมาณคดีในศาลทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจายและ
ระยะเวลาในการดําเนินคดี ขอ 4 ผูไกลเกลี่ยมีบทบาทเปนเพียงคนกลางในการยุติขอขัดแยงเทานั้น
ไมมอี ํานาจตัดสินใครถูกใครผิด ขอ 5 การไกลเกลี่ยขอพิพาทไมใชการเกลี่ยกลอมใหสําเร็จโดยการ
บีบบังคับฝายใดฝายหนึ่งทุกฝายตองสมัครใจเขาสูการเจรจาไกลเกลี่ย ขอ 6 การไกลเกลี่ยเปน
กระบวนการกระทําเพื่อใหคูกรณีทุกฝายเกิดความพึงพอใจและตกลงระงับขอขัดแยงรวมกัน และ
ขอ 10 ผลสัมฤทธิ์ของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท คือ การที่ชุมชนอยูดวยกันอยางสงบสุขรักษา
ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไวได
สรุป ผลการวัดความรู พบวา คะแนนความรูของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานีอยูในระดับสูง โดยมีคะแนนความรูเทากับ 300 คิดเปนรอยละ
100 เมื่อเทียบกับจํานวนผูตอบในจังหวัดเชียงใหม มีคะแนนความรูเทากับ 595 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 99.16 และจังหวัดสมุทรสงคราม มีคะแนนความรูเทากับ 696 คะแนน คิดเปนรอยละ 99.42

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประธานฯ และคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
การวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูวิจยั วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X )และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
พฤติกรรม
1.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาทในชุมชน
กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน
2.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาท
ในชุมชนกอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน
3.ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญ
ของศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทชุมชน
4.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาทชุมชน
สรางภาระใหคนในชุมชน

จังหวัดอุดรธานี
(n=30)
S.D ระดับ
X
1.06
0.36 นอย
ที่สุด
1.06
0.36 นอย
ที่สุด

จังหวัดเชียงใหม
(n=60)
S.D ระดับ
X
1.40 0.66 นอย
ที่สุด
1.13 0.34 นอย
ที่สุด

จังหวัดสมุทรสงคราม
(n=70)
S.D ระดับ
X
1.35 0.76 นอย
ที่สุด
1.60 1.04 นอย

1.06

0.36

นอย
ที่สุด

1.25

0.54

นอย
ที่สุด

1.67

0.77

นอย

1.40

0.67

นอย
ที่สุด

1.06

0.36

นอย
ที่สุด

1.20

0.60

นอย
ที่สุด

1.42

0.79

นอย
ที่สุด

1.26

0.67

นอย
ที่สุด

X

1.31
1.32

รวม
(n=160)
S.D
ระดับ
0.61
นอย
ที่สุด
0.77
นอย
ที่สุด
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
พฤติกรรม
5.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาทชุมชนทํา
ใหประเพณีอนั ดีงาม
ของทองถิ่นสูญหาย
6.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึง
ปญหารวมกันอยางมีความสุข
7.การมีศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน
ทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มขึ้น
8.การมีศูนยไกลเกลี่ยในชุมชน
ทําใหชุมชนเขมแข็ง
9.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหคนในชุมชน
เกิดจิตสํานึกรักบานเกิด

จังหวัดอุดรธานี
(n=30)
S.D ระดับ
X
1.06
0.36 นอย
ที่สุด

จังหวัดเชียงใหม
(n=60)
S.D
ระดับ
X
1.16 0.58
นอย
ที่สุด

จังหวัดสมุทรสงคราม
(n=70)
S.D ระดับ
X
1.34 0.77 นอย
ที่สุด

3.69

1.18

มาก

4.86

0.34

มากที่สุด 4.51

0.55

มาก
ที่สุด

4.50

0.53

มากที่สุด

3.96

1.82

มาก

4.86

0.34

มากที่สุด 4.55

0.54

4.70

0.52

มากที่สุด

3.96

1.82

มาก

4.43

0.81

มาก

4.74

0.50

4.48

0.66

มาก

3.96

1.82

มาก

4.40

0.92

มาก

4.57

0.60

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.39

0.72

มาก

X

1.22

รวม
(n=160)
S.D
ระดับ
0.65
นอย
ที่สุด
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
พฤติกรรม
10.คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
11.คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกล
กลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
12.คนในชุมชนยินดีใหการสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย
13.คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับ
ประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน
14.มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนเปนสวน
หนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
15.การพัฒนาและสงเสริมศูนยฯที่เกี่ยวของกับ
การระงับขอพิพาท

จังหวัดอุดรธานี
(n=30)
S.D ระดับ
X
3.93 0.25 มาก

จังหวัดเชียงใหม
(n=60)
S.D ระดับ
X
4.23 0.53 มาก

จังหวัดสมุทรสงคราม
(n=70)
S.D ระดับ
X
3.60 0.99 มาก

รวม
(n=160)
S.D ระดับ
X
3.90 0.79 มาก

3.93

0.25

มาก

4.30

0.46

มาก

3.55

0.95

มาก

3.90

0.77

มาก

3.96

0.18

มาก

4.46

0.50

มาก

3.98

0.67

มาก

4.16

0.59

มาก

3.96

0.18

มาก

4.38

0.49

มาก

3.82

0.63

มาก

4.06

0.57

มาก

3.96

0.18

มาก

4.35

0.48

มาก

3.45

0.86

มาก

3.88

0.76

มาก

3.96

0.18

มาก

4.86

0.34

มาก
ที่สุด

3.90

0.76

มาก

4.27

0.71

มาก
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
พฤติกรรม
16.มีการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะคนในชุมชนที่
เกี่ยวของกับการจัดการระงับ
ขอพิพาท
17.ชุมชนตองมีการพัฒนาสงเสริม
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใหคง
อยูตลอดไป
18.มีการปองกันและเฝาระวัง
ผลกระทบดานการเกิดคดีความ
ในชุมชน
19.มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกให
คนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหา
ของการเกิดขอพิพาทในชุมชน

จังหวัดอุดรธานี
(n=30)
S.D
ระดับ
X
3.96
0.18
มาก

จังหวัดเชียงใหม
(n=60)
S.D
ระดับ
X
4.18
0.39
มาก

จังหวัดสมุทรสงคราม
(n=70)
S.D ระดับ
X
3.82
0.97
มาก

4.22

รวม
(n=160)
S.D ระดับ
0.83
มาก

3.96

0.18

มาก

4.78

0.41

มาก
ที่สุด

4.58

0.49

มาก
ที่สุด

4.54

0.51

มาก
ที่สุด

3.96

0.18

มาก

4.80

0.40

มาก
ที่สุด

3.81

0.62

มาก

4.21

0.66

มาก

3.96

0.18

4.30

0.49

มาก

6.62

0.87

มาก

3.94

มาก

X

มาก
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
พฤติกรรม
(n=30)
(n=60)
(n=70)
(n=160)
S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
S.D
X
X
X
X
0.18
มาก
4.08
0.69
มาก
4.55 0.51
มาก
4.05 0.68
20.มีการใหความรูแกคนในชุมชน 3.96
ที่สุด
เรื่องการปกปองสิทธิและการ
ระงับขอพิพาท
3.96
0.18
มาก
4.70
0.46
มาก
3.40 0.78
มาก
3.99 0.83
21.มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ที่สุด
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางทั่วถึง
0.18
มาก
4.80
0.40
มาก
3.62 0.83
มาก
4.13 0.80
22.คนในชุมชนสามารถใชบริการ 3.96
ที่สุด
ไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ
มาก

มาก

มาก

91

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเกีย่ วกับพฤติกรรมของประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
การวิเคราะหพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิกที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูวจิ ัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มตี อศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
พฤติกรรม
(n=30)
(n=60)
(n=70)
S.D ระดับ
S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
X
X
X
X
1.การมีสวนรวมและสนับสนุน
3.96 0.18
มาก
4.33
0.47
มาก
3.97 0.86
มาก
4.10
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน
2.การชวยประชาสัมพันธหรือ
3.96 0.18
มาก
4.31
0.46
มาก
3.70 0.74
มาก
3.98
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมการระงับขอพิพาท
3.การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา
3.96 0.18
มาก
4.83
0.37
มาก
3.98 0.75
มาก
4.30
ในการสงเสริมและพัฒนาศูนยไกล
ที่สุด
เกลี่ยระงับขอพิพาท

รวม
(n=160)
S.D
ระดับ
0.66
มาก

0.63

มาก

0.68

มาก
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มตี อศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
พฤติกรรม
(n=30)
(n=60)
(n=70)
(n=160)
S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
S.D
ระดับ
S.D
X
X
X
X
4.การติดตามขาวสารหรือความ
3.96 0.18
มาก
4.70
0.56
มาก
3.88 0.84
มาก
4.20 0.76
เปนไปของศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอ
ที่สุด
พิพาท
5.การเรียนรูเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม 3.96 0.18
มาก
4.66
0.47
มาก
3.71 0.87
มาก
4.11 0.78
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ที่สุด
ชุมชน
มาก
4.70
0.59
มาก
3.54 0.77
มาก
4.05 0.81
6.การเรียนรูเกีย่ วกับการอนุรกั ษภูมิ 3.96 0.18
ที่สุด
ปญญาของชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชน

ระดับ
มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะหความคิดเห็นตาง ๆ ของประธานฯและสมาชิกศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทชุมชน พบวา สวนใหญมีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ การมีศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ย 4.70) ลําดับตอมาคือ ชุมชน
ตองมีการพัฒนาสงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป (คะแนนเฉลี่ย 4.54) และ
การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมี
ความสุข (คะแนนเฉลี่ย 4.50) และประธานฯ สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีความ
คิดเห็น อยูในระดับมาก ตามลําดับ ดังนี้ การมีศูนยไกลเกลี่ยชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง (คะแนน
เฉลี่ย 4.48) การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด
(คะแนนเฉลี่ย 4. 39) การพัฒนาและสงเสริมศูนยไกลเกลี่ยฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดการระงับขอ
พิพาท (คะแนนเฉลี่ย 4.27) มีการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะคนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัด
ระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย 4.22) มีการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความใน
ชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 4.21) คนในชุมชนยินดีใหการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย (คะแนนเฉลี่ย
4.16) คนในชุมชนสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย 4.13) คนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 4.06) มี
การใหความรูแกคนในชุมชนเรื่องการปกปองสิทธิและการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย 4.05) มี
การโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนในชุมชนไดรูอยางทั่วถึง (คะแนนเฉลี่ย
3.99) มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของการเกิดขอพิพาทในชุมชน
(คะแนนเฉลี่ย 3.94) คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
(คะแนนเฉลี่ย 3.90) คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย
3.90) มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพาทชุมชน
(คะแนนเฉลี่ย 3.88) และความคิดเห็นของประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด คือ ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญของศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 1.40) ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน (คะแนนเฉลี่ย 1.32) ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ความไมสงบสุขในชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 1.31) ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนสรางภาระใหคน
ในชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 1.26) และศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทําใหประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นสูญเสีย (คะแนนเฉลี่ย 1.22)
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ตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิกศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุ ม ชน พบว า ส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มาก ตามลํ า ดั บ คื อ การให ข อ คิ ด เห็ น หรื อ
คําแนะนําในการสงเสริม และพัฒนาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ( X = 4.30) การติดตามขาวสาร
หรือความเปนไปของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ( X = 4.20) การเรียนรูเกี่ยวกับการการจัด
กิจกรรมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ( X = 4.11) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมการระงับขอพิพาทชุมชน ( X = 4.10) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาของชุมชน
ในการดํารงไวในดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน ( X = 4.05) และการชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับกิจกรรมสงเสริมการระงับขอพิพาท ( X = 3.98)
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงั บขอพิพาทได
ข อ สรุ ป ดั ง นี้ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ห ข อ มู ล ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด เชี ย งใหม และจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม จํานวน 160 คน สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 99 คน คิดเปนรอย
ละ 61.87 กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 90.63 และมี
ภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ
88.13 สวนใหญ มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 20 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 60.62
กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ
26.88 กลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจมากกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุนชน 81 คน คิดเปน
รอยละ 50.62 สถานะในชุมชนสวนใหญเปนกรรมการยุติธรรมชุมชน 82 คน คิดเปนรอยละ 51.25
การวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
อยางมีสมานฉันทขอประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทตอบขอคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ ย ระงับขอพิพาทอยาง
สมานฉันทของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในพื้นที่ 3 จังหวัด จํานวน 10
ขอคําถาม ตอบถูกเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 159.2 และตอบผิดคิดเปนรอยละ 8การวิเคราะห
แบบสอบถามดานการวัดความคิดเห็นของประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่มี
ตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทของประชากรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
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ระงับขอพิพาทตอบขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ดังนี้ ประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท จํานวน 5 ขอ
ดังนี้ กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน ไมเห็น
ความสํ าคั ญของศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บข อพิพาทในชุมชน สรา งภาระใหค นในชุมชน และทํ า ให
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นสูญหาย อยูในระดับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.51 สวนขอคําถามอีก
17 ขอ ประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท คือ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนใน
ชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมีความสุข มีความรูเพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนเขมแข็ง คนใน
ชุ ม ชนเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก รั ก บ า นเกิ ด มี ส ว นร ว ม เป น ส ว นหนึ่ ง ของศู น ย ฯ สนั บ สนุ น ศู น ย ฯ ได รั บ
ประโยชน จ ากศู น ย ฯ มี ก ารกระจายอํ า นาจ เป น การพั ฒ นาและส ง เสริ ม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ มีความยั่งยืน ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความในชุมชน ปลุก
จิตสํานึกคนในชุมชน ใหความรูแกคนในชุมชน เปนการประชาสัมพันธ คนในชุมชนสามารถใช
บริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.19 และผลการวิเคราะห
พฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน พบวา สวนใหญประธานฯ
และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทแสดงความคิดเห็นใหกับ 6 ขอคําถามอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 4.12
1.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากประชาชน การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดสมุทร สงครามจํานวน 400 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา
เกิด ระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในชุมชน การศึกษา สูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน การมาใชศูนย
ไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทตํ า บล ความพึ ง พอใจต อ ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทตํ า บล และ
สถานะภาพในชุ ม ชน ผู วิ จั ย วิ เ คราะห โ ดยใช ค า แจกแจงความถี่ (Frequency) และค า ร อ ยละ
(Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
1.เพศ
115 (47.52)
76(54.29)
6(33.33)
203(50.75)
ชาย
หญิง
127(52.48)
64(45.71)
12(66.67)
197(49.25)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
ดานเพศ พบวาในภาพรวมประชาชน 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม
และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีเพศหญิงมากกวา เพศชาย เปนเพศชาย จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ
50.75 และเพศหญิง จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25
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ตารางที่ 19 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
2.อายุ
13 (5.37)
1 (0.71)
14 (3.50)
ต่ํากวา 20 ป
20-29 ป
36 (14.88)
2 (1.43)
38 (9.50)
30-39 ป
67(27.69)
19(13.57)
2(11.11)
88(22.00)
40-49 ป
62(25.62)
32(22.86)
7(38.89)
101(25.25)
50-59 ป
51(21.07)
50(35.71)
4(22.22)
105 (26.25)
60 ปขึ้นไป
13(5.37)
36(25.71)
5(27.78)
54 (13.50)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
ดานอายุ พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญมีอายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 105
คน คิดเปนรอยละ 26.25 รองลงมา คือ อายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25
และมีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 88 คิดเปนรอยละ 22.00 และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 54 คน คิด
เปนรอยละ 13.50
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ตารางที่ 20 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
3.สถานภาพ
63(26.03)
12(8.75)
3(16.67)
78(19.50)
สมรสโสด
สมรส/อยู
153(63.22)
96(68.57)
13(72.22)
262 (65.50)
ดวยกัน
หมาย/อยาราง/
26(10.74)
32(22.86)
2(11.11)
60 (15.00)
แยกกันอยู
รวม
242(100)
140(100)
18 (100)
400(100)
สถานภาพสมรส พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยู
จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ65.50 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ
19.50 และมีสถานภาพหมาย/อยาราง/แยกกันอยู จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00
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ตารางที่ 21 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
4.ศาสนา
233(96.28)
130(92.86)
18(100)
381(95.25)
พุทธ
คริสต
6(2.48)
10(7.14)
16(4.00)
อิสลาม
3(1.24)
3(0.75)
รวม
242(100)
140 (100)
18 (100)
400 (100)
ศาสนา พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ศูน ยไกลเกลี่ ยระงับข อพิพาท จั งหวั ด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 381 คน
คิดเปนรอยละ95.25 รองลงมา คือ ศาสนาคริสต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และอิสลาม มี
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75
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ตารางที่ 22 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
5.ภูมิลําเนาเกิด
234(96.69)
139(99.29)
18(100)
391(97.75)
ในจังหวัดเดียวกับ
ที่ตั้งศูนยฯ
ตางจังหวัด
5(2.07)
1(0.71)
6(1.50)
กรุงเทพมหานครฯ
3(1.24)
3(0.75)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400 (100)
ดานภูมิลําเนาเกิด พบวา สวนใหญประชาชนมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 391 คน คิดเปนรอยละ97.75 รองลงมา อยูตางจังหวัด จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 1.50 และสุดทายกรุงเทพมหานครจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75
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ตารางที่ 23 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี
ประชาชน
6.ระยะเวลาที่อาศัย
29(11.98)
อยูในชุมชน
นอยกวา 10 ป
10-15 ป
60(24.79)
16-20 ป
33(13.64)
มากกวา 20 ป
120(49.59)
รวม
242(100)

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวน (รอยละ)

รวม

6(4.29)

-

35 (8.75)

8(5.71)
38(27.14)
88(62.86)
140(100)

18(100)
18(100)

68(17.00)
71(17.75)
226 (56.50)
400(100)

ดานระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน พบวา ภาพรวมประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท สวนใหญระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 20 ป จํานวน 226 คน คิดเปนรอย
ละ 56.50 รองลงมา ไดแกระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ระหวาง 16-20 ป จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 17.75 และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ระหวาง 10-15 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ
17.00
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ตารางที่ 24 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
7.การศึกษาสูงสุด
3(1.24)
1(0.71)
4(1.00)
ต่ํากวาประถม
ประถมศึกษา
55(22.73)
29(20.71)
4(22.22)
88(22.00)
มัธยมศึกษา
79(32.64)
32(22.86)
6(33.34)
117(29.25)
มัธยมตอนปลาย/
42(17.36)
44(31.43)
4(22.22)
90(22.50)
เทียบเทา
อนุปริญญา/
23(9.50)
15(10.71)
38(9.50)
เทียบเทา
ปริญญาตรี
33(13.64)
16(11.43)
4(22.22)
53(13.25)
ปริญญาโท
5(2.07)
3(2.14)
8(2.00)
ปริญญาเอก
2(0.83)
2(0.50)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
การศึกษาสูงสุด พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3
จังหวัด สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25
ลําดับรองลง จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ
22.50 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50
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ตารางที่ 25 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
8.อาชีพ
5(2.07)
1(0.71)
6(1.50)
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
19(7.85)
4(2.86)
1(5.56)
24(6.00)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
10(4.13)
4(2.86)
1(5.56)
15(3.75)
พนักงานบริษทั เอกชน 35 (14.46)
35(8.75)
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
82 (33.89)
26(18.57)
7(38.89)
115(28.75)
เกษตรกร
33(13.64)
68(48.57)
4(22.21)
105(26.25)
รับจาง
57(23.55)
32(22.86)
5(27.78)
94(23.50)
อื่น ๆ
1 (0.41)
5(3.57)
6 (1.50)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
อาชีพ พบวา ในภาพสวนใหญประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3
จั ง หวั ด ส ว นใหญ มี อ าชี พ ค า ขาย/ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว จํ า นวน 115 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 28.75 ลํ า ดั บ
รองลงมาคือ เกษตรกร จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25 และลําดับตอมาคือ อาชีพรับจาง
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 ลําดับนอยที่สุด 2 อาชีพ คืออาชีพ นักเรียน/นักศึกษาและอื่น ๆ
จํานวน 1.50 คิดเปนรอยละ 1.50
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ตารางที่ 26 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
9.รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10(4.13)
3 (2.15)
1(5.56)
14(3.50)
ไมมีรายได
นอยกวา 5,000 บาท
54(22.31)
23(16.43)
5(27.78)
82(20.50)
5,000-10,000 บาท
71(29.34)
51 (36.43)
12(66.66)
134(33.50)
10,001-15,000 บาท
52(21.49)
33(23.57)
85(21.25)
15,001-20,001 บาท
44(18.18)
22(15.71)
66(16.50)
มากกวา 20,000 บาท
11(4.55)
8(5.71)
19(4.75)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ทั้ง จังหวัด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุด จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมาคือ
รายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 และ รายไดนอยกวา 5,000 บาท
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50
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ตารางที่ 27 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
10.ทานเคยมาใช
ศูนยไกลเกลี่ย
257(64.25)
12(66.67)
89(63.57)
156 (64.46)
ตําบลหรือไม
ไมเคยมา
1-5 ครั้ง
82 (33.89)
45(32.14)
6(33.33)
133(33.25)
6-10 ครั้ง
3(1.24)
5(3.58)
8(2.00)
มากกวา 10 ครั้ง
1(0.41)
1(0.71)
2(0.50)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
ทานเคยมาใชศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบล พบวา ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญไมเคยมาใชศูนยระงับขอพิพาทตําบล จํานวน
257 คน คิดเปนรอยละ 64.25 รองลงมาคือ เคยมา 1-5 ครั้ง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25
และเคยมา 610 ครั้ง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และเคยมามากกวา 10 ครั้ง จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 0.50

107
ตารางที่ 28 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน(รอยละ)
11.ทานมีความ
103(42.56)
80(57.14)
16(88.88)
199(49.75)
พึงพอใจมาก
นอยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
101(41.74)
43(30.71)
1(5.56)
145(36.25)
ปานกลาง
33(13.64)
15(10.71)
1(5.56)
49(12.25)
นอย
3 (1.24)
2(1.44)
5(1.25)
นอยที่สุด
2(0.82)
2(0.50)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
ทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดที่มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบล พบวา ใน
ภาพรวมประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาททั้ง 3 จังหวัด สวนใหญประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.75 ลําดับรองลงมาคือ ประชาชนมีความพึง
พอใจ มาก จํานวน145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 ประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 49 คน
คิดเปนรอยละ 12.25 และมีความพึงพอใจนอย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 และมีความพึง
พอใจนอยที่สุด จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 0.50
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ตารางที่ 29 จํานวน และรอยละ ของขอมูลทั่วไปประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับ ขอพิพาท
ขอมูลทั่วไป
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
ประชาชน
จํานวน (รอยละ)
12.สถานะภาพใน
26(10.74)
13(9.29)
39(9.75)
ชุมชนของทาน
กํานัน
ผูใหญบาน
35(14.46)
3(2.14)
38(9.50)
สารวัตรกํานัน
1(0.14)
1(0.71)
2(0.50)
แกนนําองคกรชุมชน
2(0.83)
4(2.86)
6(1.50)
อาสาพัฒนาชุมชน
44(18.18)
8(5.71)
52(13.00)
อาสาพัฒนาสังคม
5 (2.07)
3(2.14)
1(5.56)
9(2.25)
อาสาสาธารณสุข
5(2.07)
17(12.14)
22(5.50)
สมาชิกสภาทองถิ่น
4(1.65)
10(7.14)
14(3.50)
กรรมการศูนย
112(46.28)
69(49.29)
16(88.88)
197(49.25)
ยุติธรรมชุมชน
คณะกรรมการ
องคกรประชาสังคม
1(0.41)
6(4.29)
7(1.75)
อื่น ๆ
7 (2.90)
6 (4.29)
1 (55.56)
14 (3.50)
รวม
242(100)
140(100)
18(100)
400(100)
สถานะภาพในชุมชนของทาน พบวา สวนใหญประชาชนทั้ง 3 จังหวัด มีสถานะภาพ
เปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25 ลําดับตอมาคือ อาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ลําดับสุดทาย ไดแกกํานัน จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 9.75
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจของประชาชนในการไกล
เกลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทอย า งสมานฉั น ท จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
การวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ยขอพิพาทอยางสมานฉันท
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 400 คน
ผู วิ จั ย วิ เ คราะห โ ดยใช ค า แจกแจงความถี่ (Frequency) และค า ร อ ยละ (Percentage) ซึ่ ง ผลการ
วิเคราะหปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
ประเด็น
สมุทรสงคราม
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
234
8
136
4
18
388
1.การไกลเกลีย่ ขอ
12
(96.69) (3.31) (97.14) (2.86) (100)
(97.00) (3.00)
พิพาทหมายถึง
กระบวนการระงับขอ
พิพาทโดยมีบคุ คลที่
สามเขามาทําหนาที่
เปนคนกลางในการ
ไกลเกลี่ยเพื่อให
คูพิพาทยอมเจรจา
ผอนผันเขาหากันจน
นําไปสูการทําความ
ตกลงกันไดดว ยความ
พึงพอใจของทั้งสอง
ฝายในที่สุด
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ตารางที่ 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
234
2.ความสมานฉันทจะ
8
129
11
18
เกิดเปนจริงขึน้ ไดกด็ วย (96.69) (3.31) (92.14) (7.86) (100)
ความอดทน และความ
เสียสละของทุกฝาย จน
เกิดความพอใจรวมกัน
ความเห็นพองกัน
3.กระบวนการยุติธรรม 231
11
93
47
18
ชุมชนหมายถึง การเปด (95.45) (4.55) (66.43) (33.57) (100)
โอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการเจรจา
ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่
เกิดขึ้น
4.กระบวนการยุติธรรม 234
8
97
43
18
(96.69) (3.31) (69.29) (30.71) (100)
ชุมชนเปนแนวทางที่
ใชไดทั้งในและนอก
ศาล

-

381
19
(95.25) (4.75)

-

342
58
(85.50) (14.50)

-

349
51
(87.25) (12.75)
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ตารางที่ 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
ชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
5.กระบวนการยุติธรรม 197
45
92
48
18
307
93
(81.40) (18.60) (65.71) (34.29) (100)
ชุมชนสามารถนํามา
(76.75) (23.25)
ปรับใชกับคดีความผิด
ไมรายแรงเทานั้น เชน
คดีลหุโทษเล็กนอย
หรือคดีที่อัตราโทษไม
เกิน 3 ป
6.กระบวนการยุติธรรม 230
12
128
12
18
376
24
ชุมชนใชวิธกี ารนําผูที่ (95.04) (4.96) (91.43) (8.57) (100)
(94.00) (6.00)
ไดรับความยอมรับนับ
ถือในชุมชนมาเปนผู
ไกลเกลี่ยระหวางคูกรณี
200
7.เครื่องมือของ
42
95
45
18
313
87
กระบวนการยุติธรรม (82.64) (17.36) (67.86) (32.14) (100)
(78.25) (21.75)
ทางอาญาคือ การใช
มาตรการลงโทษทาง
สังคมแทนการลงโทษ
ตามกฎหมาย เชน การ
บําเพ็ญประโยชน
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ตารางที่ 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
235
7
133
8.กระบวนการยุติ
7
18
386
14
ธรรมเชิงสมานฉันท (97.11) (2.89) (95.00) (5.00) (100)
(96.50) (3.50)
หมายถึง การอํานวย
ความยุติธรรมที่ตอง
การทําใหทกุ ฝายที่
ไดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรมไดรับ
การเยียวยาหรือระงับ
ขอพิพาทจนสามารถ
กลับสูสภาพเดิม
231
11
131
9.เปาหมายที่สาํ คัญ
9
18
380
20
(95.45) (4.55) (93.57) (6.43) (100)
ของกระบวนการ
(95.00) (5.00)
ยุติธรรมเชิงสมาน
ฉันทคือ การสราง
ความสมานฉันท
ขึ้นในสังคม ซึ่งตอง
ทําดวยความสมัครใจ
ของทุกฝาย
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ตารางที่ 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท(ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
231
10.ประชาชนสามารถ
11
127
13
18
376
24
(95.45) (4.55) (90.71) (9.29) (100)
เขาถึงการไกลเกลี่ย
(94.00) (6.00)
ระงับขอพิพาทได
โดยงาย สะดวก รวดเร็ว
และไมยุงยากซับซอน
และชวยลดคาใชจาย
ตาง ๆ เชน คาทนาย
คาธรรมเนียมตาง ๆ
รวมทั้งชวยลดเวลาใน
การยุติขอขัดแยง
229
11.การไกลเกลี่ยระงับ
13
127
13
18
374
26
ขอพิพาทเปนกระบวน (94.63) (5.37) (90.71) (9.29) (100)
(93.50) (6.50)
การที่สามารถแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพสามารถ
รักษาสัมพันธภาพ และ
ความสงบสุขของคน
ชุมชนไวไดแมวาจะ
มีความขัดแยงเกิดกอน
หนานัน้
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ตารางที่ 30 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
อยางสมานฉันท (ตอ)
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัดสมุทร
รวม
อุดรธานี
เชียงใหม
สงคราม
ประเด็น
คําถาม
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก ผิด
ถูก
ผิด
จํานวนรอยละ
จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ จํานวนรอยละ
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12.การไกลเกลี่ยระงับ
11
110
30
18
359
41
ขอพิพาทชวยสงเสริม (95.45) (4.55) (78.57) (21.43) (100)
(89.79) (10.25)
การพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน
รวม
2,717
91
1,398 282 216
4,331 469
รอยละ
93.56 3.13 82.67 16.78 100
90.22 9.77
จากตารางที่ 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยประชาชนในพื้นที่ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ขอคําถามที่ประชาชนในพื้นที่ มากกวา
รอยละ 20 ยังมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง คือ ขอ 5 กระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถนํามา
ปรับใชกบั คดีความผิดรายแรงเทานั้น เชน คดีลหุโทษเล็กนอยหรือคดีที่อัตราโทษไมเกิน 3 ป (รอย
ละ 23.25) และขอ 7 เครื่องมือของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือ การใชมาตรการลงโทษทาง
สังคมแทนการลงโทษตามกฎหมาย เชน การบําเพ็ญประโยชน (รอยละ 21.75)สวนขอคําถามที่มี
ผูตอบผิดระดับปานกลาง คือ ขอ 3 กระบวนการยุติธรรมชุมชน หมายถึง การเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามี สวนร ว มในการเจรจาไกลเกลี่ ย ขอพิ พาทที่เ กิ ด ขึ้น (รอยละ 14.50) ขอ 4 กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเปนแนวทางที่ใชไดทั้งในและนอกศาล (รอยละ 12.75)และขอ 12 การไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน (รอยละ 10.25)และขอคําถามที่ประชาชน
ในพื้นที่ ไมถึงรอยละ 10 ยังมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง คือ ขอ 11การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
เป น กระบวนการที่ ส ามารถแก ป ญ หาได อ ย า งเหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรั ก ษา
สัมพันธภาพ และความสงบสุขของคนชุมชนไวไดแมวาจะมีความขัดแยงเกิดกอนหนานั้น (รอยละ
6.50) ขอ 10 ประชาชนสามารถเขาถึงการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และ
ไมยุงยากซับซอน และชวยลดคาใชจายตาง ๆ เชน คาทนายคาธรรมเนียมตาง ๆ รวมทั้งชวยลดเวลา
ในการยุติขอขัดแยง ขอ 6 กระบวนการยุติธรรมชุมชนใชวิธีการนําผูที่ไดรับความยอมรับนับถือใน
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ชุมชนมาเปนผูไกลเกลี่ยระหวางคูกรณี (รอยละ 6.00) ขอ 9 เปาหมายที่สําคัญของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ การสรางความสมานฉันทขึ้นในสังคม ซึ่งตองทําดวยความสมัครใจของ
ทุกฝาย (รอยละ 5.00) ขอ 2 ความสมานฉันทจะเปนจริงขึ้นไดก็ดว ยความอดทน และความเสียสละ
ของทุกฝายจนเกิดความพอใจรวมกันความเห็นพองกัน (รอยละ 4.75) ขอ 8 กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทหมายถึง การอํานวยความยุติธรรมที่ตองการทําใหทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรมไดรับการเยียวยาหรือระงับขอพิพาทจนสามารถกลับสูสภาพเดิม (รอยละ 3.50)และ
สุดทาย ขอ 1 การไกลเกลี่ยขอพิพาทหมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเขามา
ทําหนาที่เปนคนกลางในการไกลเกลี่ยเพื่อใหคูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันจนนําไปสูการทํา
ความตกลงกันไดดวยความพึงพอใจของทั้งสองฝายในที่สุด (รอยละ 3.00)
สรุป ผลรวมของการวัดความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงั บขอ
พิพาทอยางมีสมานฉันท พบวา จังหวัดอุดรธานีประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก (รอย
ละ 93.56) จังหวัดเชียงใหมประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก (รอยละ 82.67) และ
จังหวัดสมุทรสงครามประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมากเชนกัน (รอยละ 90.22)ผลรวม
ของ 3 จังหวัด อยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 90.22)

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประชาชน ทีม่ ีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
การวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูวิจยั วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
พฤติกรรม
(n=242)
(n=140)
(n=18)
S.D ระดับ
S.D ระดับ X
S.D
ระดับ
X
X
X
1. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน
1.69 1.02 นอย 2.13 1.24 นอย 1.05 .35 นอยที่สุด 1.82
กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน
1.91 1.02 นอย 1.80 1.01 นอย 1.11 0.32 นอยที่สุด 1.83
2. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน
กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของ
ชาวบาน
3. ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญ
2.06 1.07 ปาน 1.99 1.03 นอย 1.11 0.32 นอยที่สุด 1.99
ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชน
กลาง
4. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนสราง 1.99 1.00 นอย 1.60 0.97 นอย 1.05 0.23
นอย
1.76
ภาระใหคนในชุมชน
ที่สุด

รวม
(n=400)
S.D
ระดับ
1.12
นอย
1.01

นอย

1.05

นอย

0.99

นอย
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
พฤติกรรม
5. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทํา
ใหประเพณีอนั ดีงามของทองถิ่นสูญหาย
6. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึง
ปญหารวมกันอยางมีความสุข
7. การมีศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน
ทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มขึ้น
8. การมีศูนยไกลเกลี่ยในชุมชนทําให
ชุมชนเขมแข็ง
9. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึก
รักบานเกิด

จังหวัดอุดรธานี
(n=30)
S.D ระดับ
X
2.07 1.88 นอย

จังหวัดเชียงใหม
(n=60)
S.D ระดับ
X
1.52 0.85 นอย

จังหวัดสมุทรสงคราม
(n=70)
S.D ระดับ
X
1.00 0.00 นอย
ที่สุด

1.83

รวม
(n=160)
S.D
ระดับ
1.09
นอย

3.95

0.72

มาก

3.76

0.87

มาก

4.72

0.57

มาก
ที่สุด

3.92

0.80

มากที่สุด

3.95

0.70

มาก

4.07 0.80

มาก

4.55

0.54

มาก

4.02

0.74

มาก

3.96

1.82

มาก

4.43

0.81

มาก

4.74

0.50

4.48

0.66

มาก

4.55

0.61

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.95

0.71

มาก

3.76

1.02

มาก

3.91

0.85

มาก

X
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
พฤติกรรม
10. คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมของศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาท
11. คนในชุมชนเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
12. คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
13. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน
14. มีการกระจายอํานาจใหคนใน
ชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน

จังหวัดอุดรธานี
(n=30)
S.D ระดับ
X
3.85 0.79 มาก

จังหวัดเชียงใหม
(n=60)
S.D ระดับ
X
3.27 0.98 ปาน
กลาง

จังหวัดสมุทรสงคราม
(n=70)
S.D ระดับ
X
4.27 0.57
มาก

3.67

รวม
(n=160)
S.D
0.90

ระดับ
มาก

3.81

0.67

มาก

3.58

0.95

มาก

3.94

0.23

มาก

3.74

0.78

มาก

3.75

0.67

มาก

3.92

0.91

มาก

4.27

0.46

มาก

3.83

0.76

มาก

3.85

0.62

มาก

3.81

0.87

มาก

4.27

0.66

มาก

3.85

0.73

มาก

3.78

0.67

มาก

3.78

0.98

มาก

4.11

0.47

มาก

3.80

0.78

มาก

X
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
พฤติกรรม
(n=30)
(n=60)
(n=70)
(n=160)
S.D
ระดับ
S.D ระดับ
S.D ระดับ
S.D
X
X
X
X
15. การพัฒนาและสงเสริมศูนยฯ 3.77
0.71
มาก
3.15 0.90 มาก
3.11 1.36 ปาน 3.65
0.83
ที่เกี่ยวของกับการะงับขอพิพาท
กลาง
3.82
0.63
มาก
3.59 0.91 มาก
4.27 0.46 มาก
3.76
0.75
16. มีการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะคนในชุมชนที่
เกี่ยวของกับการจัดการระงับ
ขอพิพาท
4.01
0.73
มาก
4.04 0.64 มาก
4.83 0.38 มาก
4.06
0.70
17. ชุมชนตองมีการพัฒนา
ที่สุด
สงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป
4.04
2.59
มาก
3.58 1.09 มาก
4.33 0.48 มาก
3.98
2.13
18. มีการปองกันและเฝาระวัง
ผลกระทบดานการเกิดคดีความใน
ชุมชน

ระดับ
มาก
มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
พฤติกรรม
(n=30)
(n=60)
(n=70)
(n=160)
S.D ระดับ X
S.D ระดับ
S.D ระดับ
S.D
X
X
X
3.84 0.64
มาก 3.70 0.82 มาก
4.44 0.51 มาก
3.82
0.72
19. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกให
คนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหา
ของการเกิดขอพิพาท
ในชุมชน
20. มีการใหความรูแกคนในชุมชน 3.99 0.68
มาก 4.08 0.69 มาก
4.55 0.51 มาก
4.05
0.68
เรื่องการปกปองสิทธิ
ที่สุด
และการระงับขอพิพาท
21. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
3.80 0.68
มาก 4.16 0.73 มาก
4.05 0.23 มาก
3.99
0.68
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางทั่วถึง
22. คนในชุมชนสามารถใชบริการ 3.94 0.70
มาก 4.35 0.69 มาก
4.77 0.46 มาก
4.12
0.72
ไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ระดับ
มาก

มาก

มาก

มาก
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหเกีย่ วกับพฤติกรรมของประชาชนในพืน้ ทีศ่ ูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
การวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนทีม่ ีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ซึ่งผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
พฤติกรรม
(n=242)
(n=140)
(n=18)
(n=400)
S.D ระดับ X
S.D ระดับ
S.D ระดับ
S.D
X
X
X
3.88
0.65
มาก 3.60 0.64 มาก
4.16 0.38 มาก
3.79
0.66
1.การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน
0.68
มาก 3.63 0.67 มาก
4.38 0.50 มาก
3.77
0.68
2.การชวยประชาสัมพันธหรือแนะนํา 3.80
แหลงสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการ
ระงับขอพิพาท
0.64
มาก 3.58 0.65 มาก
4.50 0.51 มาก
3.83
0.67
3.การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําใน 3.92
ที่สุด
การสงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท

ระดับ
มาก

มาก

มาก
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ตารางที่ 32 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นตาง ๆ ที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (ตอ)
พฤติกรรม
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รวม
(n=242)
(n=140)
(n=18)
(n=400)
S.D ระดับ X
S.D ระดับ
S.D ระดับ X
S.D
X
X
4.การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของ
3.92 0.64 มาก 4.00 0.74
มาก
4.44 0.51 มาก 3.88 0.73
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
5.การเรียนรูเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการ
3.76 0.77 มาก 3.66 0.64
มาก
4.16 0.51 มาก 3.74 0.72
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน
6.การเรียนรูเกีย่ วกับการอนุรกั ษภูมิปญญาของ 3.79 0.75 มาก 3.66 0.76
มาก
4.55 0.51 มาก 3.78 0.76
ชุมชนในการดํารงไวในดานการระงับ
ที่สุด
ขอพิพาทโดยชุมชน

ระดับ
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 31 แสดงผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประชาชนที่มีตอศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นดานตาง ๆ ของประชาชนที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนพบวา สวนใหญมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก 5 อันดับแรก ไดแก คนในชุมชน
สามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย 4.12) รองลงมาคือ ชุมชนตอง
มีการพัฒนาสงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ลําดับถัด
มา คือ มีการใหความรูแกคนในชุมชนเรื่องการปกปองสิทธิและการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย
4.05) ลําดับตอไป คือ การมีศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมีความรูเพิ่มขึ้น
(คะแนนเฉลี่ย 4.02) ลําดับสุดทาย คือ การมีศูนยไกลเกลี่ยในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง (คะแนน
เฉลี่ย 4.00) และตอไปตามลําดับคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางทั่วถึง (คะแนนเฉลี่ย 3.99) มีการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดี
ความในชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 3.98) การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนชุมชน
ตระหนักรูถงึ ปญหารวมกันอยางมีความสุข (คะแนนเฉลี่ย 3.92) การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหคนชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด (คะแนนเฉลี่ย 3.91) คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 3.85) คนในชุมชนยินดีให
การสนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.83) มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคนชุมชน
ตระหนักรูถึงปญหาของการเกิดขอพิพาทชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 3.82) มีการกระจายอํานาจใหคนใน
ชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย 3.80) มีการรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะคนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัดการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย 3.76) คนในชุมชน
รูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย 3.74) คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย 3.67) การพัฒนาและสงเสริมศูนย
ไกลเกลี่ยฯ ที่เกี่ยวของกับการจัดการระงับขอพิพาท (คะแนนเฉลี่ย 3.65) สวนดานที่มีความคิดเห็น
อยูในระดับนอยตามลําดับ คือ ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ชุ ม ชน (คะแนนเฉลี่ ย 1.99) ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทในชุ ม ชนก อ ให เ กิ ด ป ญ หาด า น
ความสัมพันธของชาวบาน (คะแนนเฉลี่ย 1.83) ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทําใหประเพณี
อันดีงามของทองถิ่นสูญหาย (คะแนนเฉลี่ย 1.83) ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ความไมสงบสุขในชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 1.82) ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนสรางภาระใหคน
ในชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 1.76)
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ตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ คือ ลําดับแรกคือ การติดตอขาวสารหรือ
ความเปนไปของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ( X = 3.88) การใหขอคิดเห็นเห็นหรือขอเสนอแนะในการ
สงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ( X = 3.83) การมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม
การสงเสริมการระงับขอพิพาทชุมชน ( X = 3.79) การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาของ
ชุมชนในการดํารงไวในดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน ( X = 3.78) การชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการระงับขอพิพาท ( X = 3.77) และลําดับสุดทาย คือ การ
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน ( X =3.74)
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประชาชน
การวิเคราะหขอมูลสวนที่หนึ่งขอมูลพื้นฐานประชากรไดขอสรุป ดังนี้ ประชาชนที่ให
ขอมูลในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 400 คน สวนใหญมี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.50 ประชาชนสวนใหญนับถื อ
ศาสนาพุทธ จํานวน 381 คน คิดเปนรอยละ 95.25 และมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ 97.75 สวนใหญมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
มากกวา 20 ป จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 ประชากรสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 ประชากรสวนใหญพึงพอใจมาก
ที่สุดกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุนชน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.75 สถานะในชุมชนสวน
ใหญเปนกรรมการยุติธรรมชุมชน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.25
การวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
อย า งมี ส มานฉั น ท ข องประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด เชี ย งใหม และจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประชาชนตอบขอคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทอยางสมานฉันทของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด จํานวน 12 ขอคําถามตอบถูกเปน
สวนใหญคิดเปนรอยละ 90.22 และตอบผิดคิดเปนรอยละ 9.77
การวิเคราะหแบบสอบถามดานการวัดความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประชาชนตอบขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ดังนี้ ประชาชน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท จํานวน 5 ขอ ดังนี้
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กอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน ไมเห็นความ
สําคัญของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน สรางภาระใหคนในชุมชน และทําใหประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่นสูญหาย อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.84 สวนขอคําถามอีก 17 ขอ ประชาชน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท คือ ศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมีความสุข มีความรู
เพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนเขมแข็ง คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของ
ศูนยฯ สนับสนุนศูนยฯ ไดรับประโยชนจากศูนยฯ มีการกระจายอํานาจ เปนการพัฒนาและสงเสริม
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ มีความยั่งยืน ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความ
ในชุมชน ปลุกจิตสํานึกคนในชุมชน ใหความรูแกคนในชุมชน เปนการประชาสัมพันธ คนใน
ชุมชนสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.35
และผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน พบวา
สวนใหญประชาชนแสดงความคิดเห็นใหกับ 6 ขอคําถามอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.55
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประธานฯ สมาชิกศูนยฯ และกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลสวนที่หนึ่งไดขอสรุป ดังนี้ ประชาชนและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูล
ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี จั งหวั ด เชี ย งใหม และจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จํ า นวน 560 คน ส ว นใหญ มี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 361 คน (82.14%) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 526 คน (95.92%) และมีภูมิลําเนาเกิดอยูในจังหวัดเดียวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
จํานวน 532 คน (95%) สวนใหญมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 20 ป จํานวน 323 คน
(57.67%) ประชาชนสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 177 คน
(31.60%) ประชาชนสวนใหญพึงพอใจมากที่สุดกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุนชน 280 คน
(50%) สถานะในชุมชนสวนใหญเปนกรรมการยุติธรรมชุมชน 279 คน (82.1%)
ดานความคิดเห็นของประชาชนและกลุมตัวอยางที่มีตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนอยางมี สมานฉันท ของประชาชนในพื้นที่จังหวั ดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา สวนใหญประชากรตอบขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ดังนี้ ประชาชนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท จํานวน 5 ขอ ดังนี้ กอใหเกิด
ความไมสงบสุขในชุมชน กอใหเกิดปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน ไมเห็นความสําคัญของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน สรางภาระใหคนในชุมชน และทําใหประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นสูญหาย อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 2.30 สวนขอคําถามอีก 17 ขอ ประชาชนและกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท คือ ศูนยไกล
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เกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหารวมกันอยางมีความสุข มีความ
รูเพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนเขมแข็ง คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด มีสวนรวม เปนสวนหนึ่งของ
ศูนยฯ สนับสนุนศูนยฯ ไดรับประโยชนจากศูนยฯ มีการกระจายอํานาจ เปนการพัฒนาและสงเสริม
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ มีความยั่งยืนปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความ
ในชุมชน ปลุกจิตสํานึกคนในชุมชน ใหความรูแกคนในชุมชน เปนการประชาสัมพันธ คนใน
ชุมชนสามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.35
และผลการวิเคราะหพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน พบวา
สวนใหญประชาชนแสดงความคิดเห็นใหกับ 6 ขอคําถามอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.55
ศึกษาวิธีการที่เปนเลิศ
ผูวิจัยไดใชวิธีสังเกตแบบมีสวนรวม และสังเกตแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรมตางที่
เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทกลาวคือ ผูวิจัยไดเขารวมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ณ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
รวมทั้งการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากประชาชนผูเขารวมกระบวนการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิ พ าท เจ า หน า ที่ก รมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ และผู เ กี่ ย วข อ งอื่น ๆ ที่ เ ขาร ว มการจั ด เวที
ประชาคม โดยเจาะในประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อตอบคําถามการวิจัยเชน ภาพรวมดานการจัดการ ดาน
การมีสวนรวมเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ดังนี้
1. การดําเนินการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน (วิธีปฏิบัติ/รูปแบบที่เปน
รูปธรรมควรเปนอยางไร
ควรเปนการดําเนินการโดยประชาชนในชุมชน แตควรมีกฎหมายรองรับ รูปแบบ
ควรเปนการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยอยูในองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แตขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
ควรไดรับการสนับสนุนจาก กระทรวงยุติธรรมเพื่อใหเปนการดําเนินงานที่เปนรูปแบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ และเปนเสมือนพี่เลี้ยงใหประชาชนที่เปนผูไกลเกลี่ยไดดําเนินการดวยตนเองควรจัดตั้ง
ดําเนินการตามกรอบภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ในงานดานการไกลเกลี่ยควรมีระบบที่
ชัด เจน มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ให มีป ระชาชนทราบ มีก ารสร า งความเชื่อมั่ น หาวิ ธีก ารที่ ทําให
ประชาชนรูสึกสบายใจควรมีกฎหมายรองรับ และดําเนินการโดยภาคประชาชน เจาหนาที่เปนเพียง
พี่เลี้ยงมีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน โดยมีบทบาทหนาที่เปนนัก
บริหารจัดการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และประสานงานโดยทําหนาที่ใหผูไกลเกลี่ยเปนที่
ยอมรั บ ของคู ก รณี ทั้ ง สองฝ า ยเป น ผู ดํ า เนิ น งานศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทชุ ม ชน จะต อ งมี
คณะกรรมการศูนยฯ ที่ชัดเจนโดยเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน หรือผานการคัดเลือกเขามามีโครง
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สรางของคณะกรรมการ และมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือนมีทะเบียนรายชื่อผูไกล
เกลี่ยที่มีความชํานาญในแตละดาน เพื่อใชในการเชิญเขารวมการไกลเกลี่ย และเปนที่ยอมรับของ
คูกรณีทั้งสองฝาย มีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง เชน
การจัดการฝกอบรม ประชุม สัมมนาแกประชาชนในชุมชน มีการจัดนิทรรศการผลการดําเนินงาน
ในงานตาง ๆ ที่หนวยงานจัดขึ้นในชุมชนมีการจัดบันทึกผลการไกลเกลี่ย และแบบบันทึกลงนามใน
การไกลเกลี่ยเพื่อเปนหลักฐาน มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชน และรายงานถึงผลสําเร็จ ที่ทําใหคนในชุมชนอยูรวมกันเปนปกติในชุมชน รวมทั้งมี
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงาน (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) ทราบมีการขึ้น
ทะเบียนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวา ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่
ตั้งขึ้นโดยมีกลไกของรัฐควบคุมกํากับ เพื่อใหประชาชนใหความเชื่อถือ และเปนกลาง จนเกิด
ศรั ท ธาการปฏิ บั ติห น าที่ ข องศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ระงับ ขอ พิ พ าทชุ ม ชนว า จะได รั บ ความเปน ธรรมมี
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเมื่อมี
ประชาชนมาติดตอขอรับบริการจะไดมีเจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน มีวัสดุอุปกรณ
พรอม เชน คอมพิวเตอร กระดาษ ปากกา ตู โตะ สําหรับเก็บเอกสาร แฟมเอสาร เปนตนควรให
ชุมชนเปนผูตัดสินใจดําเนินการ โดยใหสํานักงานระงับขอพิพาทสังกัดหนวยราชการเปนผูกําหนด
นโยบาย เพราะการดําเนินงานบางศูนย ยังประสบปญหาในการดําเนินงาน จึงจําเปนตองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทั้งสถานการณปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นในจังหวัด การดําเนินการไกลเกลี่ยฯของ
องคกรไกลเกลี่ยตางๆ ความสําเร็จที่เกิดขึ้น ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งทราบทิศทางแนวทางการ
ดําเนินการในระยะตอไป และการเตรียมการเพื่อใหการดําเนินงานของศูนยฯและบุคลากร เครือขาย
อาสาสมัครฯสามารถแกไขปญหาขอพิพาทในพื้นที่ไดตามเจตนารมณที่ตั้งไว
2. ปจจัยที่จะสงผลสําเร็จตอศูนยฯ ควรมีอะไรบาง
ควรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําทาง การ
และไมเปนทางการ อาสาสมัครตาง ๆ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายรับรอง คนในชุมชนใหความ สําคัญ
และรวมมือในการดําเนินการตาง ๆ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชน ซึ่งถือเปนเรื่องที่ชุมชนตองใหความสนใจอยางจริงจังและใหความรวมมือโดย
ทั่วถึง การสนับสนุนใหผลการดําเนินงานของผูไกลเกลี่ย องคความรู งบประมาณ และการประสาน
ติดตามอยางเปนรูปธรรมเพื่อการพัฒนาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปจจัยดานตัวผูไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชนมีความรูความ เชี่ยวชาญรักงานขยันขันแข็ง ผูรับผิดชอบ
ที่มีนโยบายสนับสนุนที่มั่นคง และยั่งยืน มีกฎหมายรองรับและไดรับการสนับสนุนจากทุกภาค
สวนการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ บทบาทของผูไกลเกลี่ย
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เปนทั้งศาสตร และศิลปไมชี้วาผลของการไกลเกลี่ยใครผิดใครถูก เกิดความไววางใจ และเชื่อมั่นตอ
งานของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน รวมทั้งบุคลากร มีความรู ประสบการณ มีกฎหมายใน
การทํางาน และหลักสูตรในการอบรมบุคลากรในดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
2.1 ปจจัยภายใน
คณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทจะตองมีตัวตนชัดเจน เชน กํานัน
ผูใหญบาน ผูนําทองถิ่น อาสาสมัครตาง ๆ มีการปฏิบัติงานจริง และจะตองเปนผูที่สมัครใจเขาเปน
กรรมการ หรือผานการคัดเลือกจากคนในชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการเปนปจจัยที่สําคัญมากที่จะ
ทําใหศูนยประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะพบเสมอวาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่มีกรรมการดําเนินงาน
อยางจริงจังมีจิตสาธารณะจะมีผลงานมากศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทจะตองมีการประชาสัมพันธ
บทบาท และผลการดําเนินงาน หรือสําเร็จของงานอยางตอเนื่อง ทั้งจากวิทยุชุมชน หอกระจายขาว
บอรดนิทรรศการ หรือเปดบูธในงานตาง ๆ ของชุมชนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนจะตองมี
ที่ทําการชัดเจน และตองมีกรรมการประจําศูนยฯตลอดเวลา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมา
ติดตอหรือขอความชวยเหลือรายชื่อผูไกลเกลี่ยเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือมีคุณสมบัติ
ความสามารถเฉพาะในดานนั้น ๆมีการทัศนะศึกษาดูงานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่มีผลงาน
ดีเดน เพื่อนํามาใชในการพัฒนาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทของตน
2.4 ปจจัยภายนอก
หนวยงานจะตองมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน ยังขาดแคลนการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
อยางตอเนื่อง ควรอบรมใหความรูอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อการเรียนรู และแลกเปลี่ยนตามความ
คิดเห็นซึ่งกันแลกันมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนโดย
หนวยงานสวนกลาง เสนอชื่อศูนยที่มีผลงานดีเดนเขารับรางวัล มีการประชาสัมพันธผลงานของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถประสบการณในการไกลเกลี่ย สามารถลดขั้นตอนการ
ทํางาน ตองเปนผูท่ีความอดทน อดกลั้น เปนผูที่สามารถสรุปประเด็นในการเจรจาไกลเกลี่ยไดดี
ตองมีความเปนกลาง เก็บความลับไดดี และมีจิตวิทยาบุคลากรมีจิตอาสาบริการ ผูนําศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน ตองมีวิสัยทัศนในการนําศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทไปสูเปาหมายที่ชุมชน
วางไว
3. ความพึงพอใจของประชาชนมีดานใดบาง
เกิดความสะดวก ความไววางใจ ความรวดเร็ว ความขัดแยงไมบานปลาย มีความ
โปรงใส และไมเสียหนา ดานการใหบริการระงับขอพิพาทที่รวดเร็ว ประหยัด คาใชจายและเวลา
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เกิดจากความพึงพอใจสูงสุด สามารถแกปญหาใหกับคูพิพาทไดอยางทั่วถึง ดานกระบวนการมี
ความเปนกลาง มีบรรยากาศในการพูดคุยที่เหมาะสมดานเนื้อหา มาจากการตกลงกันของคูกรณี
สถานที่ บุคลากร กระบวนการไกลเกลี่ยความสําเร็จของจํานวนคดีที่ไกลเกลี่ยในแตละปจะทําให
ประชาชนมีความเชื่อมั่น และศรัทธาตอการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และ
หันมาใชบริการมากขึ้น เนื่องจากทุกฝายที่เปนคูกรณีที่ไดรับผลสําเร็จทั้งสองฝายรวมกันการมี
สถานที่ทําการที่ชัดเจนจะทําใหประชาชนมีความสะดวกในการมาติดตอใชบริการ และสะดวกใน
การเดินทาง จะทําใหประชาชนสามารถคํานวณคาใชจายในการไกลี่เกลี่ยไดวาประหยัดกวาการเขา
สูก ระบวนการยุ ติ ธ รรมหรื อ ไม ร ายชื่ อ ผูไ กล เ กลี่ ย เป น ส ว นหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให ป ระชาชนพึ ง พอใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรายชื่อผูไกลเกลี่ยเปนที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชนเปนการประหยัด
คาใชจาย และลดระยะเวลาในการเดินทาง ไมจําเปนตองเดินทางเขาอําเภอ จังหวัด หรือ กทม.ดาน
การใหบริการของศูน ย ไกล เ กลี่ยระงั บข อพิพาทหน าที่มีจิต ในการให บริก าร การใหคําปรึก ษา
แนะนําดานตาง ๆ ศูนยตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีแผนผัง ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่อง
ความเปนธรรมที่ประชาชนตองการไดรับพอใจในปจจัยสี่ ฐานะความเปนอยู ฐานะสังคมเหมาะแก
การเปนผูนําชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปญหาอุปสรรคที่ควรแกไขมีดานใดบาง
ดานความยั่งยืน เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับโดยตรง จึงเปนเพียงนโยบายจาก
ผูบริหาร ดังนั้นหากผูบริหารหนวยงานเปลี่ยนไปงานการไกลเกลี่ยก็อาจจะลมเลิกไดงบประมาณ
องคความรูในการสรางผูไกลเกลี่ยการสนับสนุนจากกรมฯ อยางตอเนื่องและมีระบบการสื่อสารที่
ชัดเจนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงบทบาทภารกิจดานงบประมาณขาดการอุดหนุน
ตองใชเงินสวนตัวในการขับเคลื่อนศูนยฯ ตองทดรองจายไปกอน เชน คาอาหาร การรับรองการ
ประชุม คาน้ํา ไฟ ของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ผูไกลเกลี่ยขาดความรูความเชี่ยวชาญ ไมเปน
กลาง และอิสระ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของไมสนับสนุนตอการระงับขอพิพาทเรื่องเจาหนาที่ศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท ไมมีคาตอบแทนทํางานในลักษณะอาสาสมัครการไกลเกลี่ยแตละคดีควรมีการ
เชิญหนวยงานตาง ๆ เขารวมสังเกตการณการดําเนินการไกลเกลี่ยและเมื่อการดําเนินการไกลเกลี่ย
เสร็จเรียบรอยแลว ควรมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของหนวยงาน เพื่อเปนการใหความสําคัญกับ
หนวยงานและเปนการพัฒนาศูนยฯ ตามความคิดเห็นของหนวยงานดวย เพื่อใหเกิดการยอมรับมาก
ขึ้น ศู น ย ไ กล เ กลี่ ย ข อพิ พ าทโดยชุ ม ชนยัง ไมมี ก ฎหมายรองรั บ ไมมี ง บประมาณสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของศูนยไกลเกลี่ยชุมชนไมมีคาตอบแทนผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยสนับสนุนเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจ ในการปฏิบัติหนาที่ดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนรูวาถามี่ความขัดแยงเกิดขึ้น
ตองมาที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน กอนที่จะไปดําเนินการฟองรองตอศาล
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5. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทควรเปนอยางไร
ควรเปนศูนย ที่เกิดขึ้นโดยประชาชนในชุมชนพื้นที่ และผูไกลเกลี่ยเปนผูที่
ชุมชนใหการยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่นวาจะใหความยุติธรรมเขาไดทั้ง 2 ฝาย และเขาใจในการนํา
แนวคิดวิธีการระงับขอพิพาทในเชิงสมานฉันทวา สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือระงับหรือยุติขอ
พิพาทไดอยางแทจริง ศูนยควรมีความเปนอิสระจากหนวยงานอื่น เพื่อปองกันการแทรกแซงจาก
หนวยงานอื่น หรือผูมีอิทธิพล ควรใหเจาหนาที่รัฐอื่น ๆ เชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เขามามีสวนรวมแตไมแทรกแซง
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเขามาชวยเหลือแกศูนยโดยตรงเนนหนักดานการ
มีสวนรวมของประชาชน เขาถึงงาย ประชาชนรูจัก มีความเปนกลางทําใหประชาชนอยากใชบริการ
มีขั้นตอนการไกลเกลี่ยที่ชัดเจน เปนระบบ มีหองไกลเกลี่ยที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู ความ
เขาใจ ในดานความสมานฉันท มีการผลักดันใหปฏิบัติตามขอตกลง และมีการติดตามวาการปฏิบัติ
ตามขอตกลงหรือไมอยูใกลชุมชนสามารถกระจายการใหบริการไดทั่วถึงมีคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีหนวยงานในการใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องสถานที่หางาย บุคลากรมีทักษะ มีการ
ประสานงานกับสวนกลางอยางตอเนื่องทํางานตามเปาหมายประสงค ปญหาเกิดที่ชุมชน การแกไข
ปญหาเหลานั้น ชุมชนทราบดีกวาบุคคลอื่น หรือหนวยงานภายนอก เพราะฉะนั้นการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทในชุมชนจึงควรเปนหนาที่ของคนในชุมชนดวยกัน ซึ่งมีขอมูลชุมชน วิถีชุมชน
เดียวกัน มีความเปนเครือญาติกัน อันจะนํามาสูการพูดคุยทําความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ
กันของคูขัดแยงไดดีกวา บุคคลหรือหนวยงานภายนอก และการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทมิใชการ
ตัดสินใหใครแพใครชนะแตเปนความพึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย ทั้งสองฝายก็สามารถอยูรวมกัน
ในสังคม ชุมชนอยางมีความสุขไมรูสึกวาตนเองพายแพ ควร มีสถานที่ มีคณะกรรมการบริหารศูนย
มีบัญชีผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมทํา
หนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท เปนศูนยฯ เล็ก ๆ แตมีประสิทธิภาพระงับขอพิพาทอยางมีระบบ
สรุป: การดําเนินงานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน การจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทชุมชน ควรเปนหนาที่ของประชาชนในชุมชน โดยผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนํา
ที่เ ป น ทางการและไมเ ป นทางการ รวมทั้งอาสาสมัครตา ง ๆ และควรมี ก ฎหมายรองรับ ควรมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมือนกันทุกศูนยฯ กระทรวงยุติธรรมควรมีการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครฯ
มีงบประมาณสนับสนุน มีก ฎหมายรองรับ มีการประชาสั มพั น ธ มีการประสานงานอย า งเปน
รูปแบบธรรม ผูไกลเกลี่ยในชุมชนควรมีการเพิ่มความรูใหประชาชนไววางใจ และเชื่อมั่นตอศูนย
ในดานความสะดวก ไววางใจ รวดเร็ว ความขัดแยงไมปานปลาย และไมเสียหนา รวดเร็ว ประหยัด
เกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝาย
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ดังนั้น ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทจะตองสรางความยั่งยืน เปนอิสระ โดยมีกฎหมาย
รองรับมีงบประมาณ มีการเพิ่มพูนความรู มีการสื่อสาร และการสนับสนุนจากสวนกลางอยาง
ชั ด เจน มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ ห ท ราบถึ ง บทบาทภารกิ จ ของชุ ม ชน โดย กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น
อาสาสมัครตาง ๆ ผูนําทุกประเภท และเจาหนาที่เขามามีสวนรวมแตไมแทรกแซงการทํางาน สถาน
ที่ตั้งควรอยูใกลชุมชน สามารถกระจายการบริการไดอยางทั่วถึงตอเนื่อง
ศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
เปนการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลสําคัญเชน อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และสํานักระงับขอ
พิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม และบุคคลที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท รวมทั้งประชาชนที่
เกี่ยวของ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ดังนี้
1. การดําเนินงานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
มีคาใชจายตาง ๆ เชน คาแบบพิมพ คาน้ําดื่มผูเขามาใชบริการ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับติดตองานดานตาง ๆประชาชนรูจักจากประชาสัมพันธ/ยุติธรรมสัญจรชุมชนมี ผูใหญบาน
เครือขาย ใชเสียงตามสาย โทรศัพทประชาสัมพันธประชาชนพอใจ ผูใหญบานเปนผูนําศูนยชวย
ชุมชน ศูนยควรอยูตอไปการไกลเกลี่ยชุมชนสําเร็จเพราะพอหลาทําแบบเครือญาติ ใชผูใหญบานใน
บาน และผูสูงอายุเปนผูไกลเกลี่ยใชเวลาคุยรวมกันจบที่บานสวนใหญสําเร็จในตําบลทําความเขาใจ
ประชาชนที่มารองเรียนกํานัน ผูใหญบานทําหนาที่ไกลเกลี่ยเอง สวนใหญสําเร็จ ชาวบานมาเอง มี
การเลือกคณะกรรมการหมูบานเขามาไกลเกลี่ยคูกรณียินยอมใหไกลเกลี่ย มีการใหความรูแกกลุม
สร า งความสามั ค คี ข องกลุ ม การให ค วามร ว มมื อ มี ส ว นร ว ม โดยจั ด ประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง
ประชาชนใหความรวมมือ และรับความพึงพอใจมากในเรื่อง ดานการใหความรู ใหคําปรึกษาขอ
กฎหมาย มีทนายความจัดใหวาตางคดี ดานการเรียกคูกรณีเขามาเพื่อไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท การ
ติดตอกับหนวยงานราชการบางครั้งไมไดความรวมมือเทาที่ควร
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชมชนตองมีการประชุมทุกเดือน และนัดหมายการ
ประชุมรอบตอไปทุกครั้ง เปนศูนยรับรายงานตัวคุมประพฤติ และศูนยอบรมวัฒนธรรม พัฒนา
นักโทษ พาไปพัฒนา คุมประพฤติ กฎระเบียบงาย ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ ควรเนนเรื่อง
ประชาสัมพันธ ประชาชนเกินครึ่งรับรูเรื่องรายผลการดําเนินงาน ควรมีการปรับปรุงสถานที่ของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ผูใหญบานนําชาวบานมาเอง ทําแบบเครือญาติ ผูใหญบาน
ผูสูงอายุใชเวลาคุยพรอมกัน สวนใหญสําเร็จในตําบลทําความเขาใจกับคนที่มารองเรียนเอาความ
ยุติธรรมเปนหลักกํานัน/ผูใหญบานไกลเกลี่ย ถาเรื่องใหญไปศูนยไกลเกลี่ยอําเภอ เก็บขอมูลมี ศูนย
ไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทชุ ม ชน ช ว ยชุ ม ชน/ศู น ย ค วรอยู ต อ ไป ขยั บ ให อ อกจากระบบราชการ
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รูปแบบ ลอบบี้ยีส ประชาชนพอใจ ผูใหญบานเปนผูนํา หมูบานมีการไกลเกลี่ยโดยชุมชนสําเร็จ
เพราะสวนใหญนับถือผูใหญที่มาไกลเกลี่ย ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ตองมี
การประชุมเครือขาย และประธาน ตองประปรับปรุงที่ดําเนินการในดานระเบียบตาง ๆ ปจจุบันขาด
งบประมาณ การดําเนินงานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สถานที่ คาประชุม ของวาง คา
เดิ น ทางไม มี ร ายได เ ข า ศู น ย ฯ ต อ งช ว ยเหลื อ กั น เอง เป น การแบ ง เบาภาระศู น ย อํ า เภอ ไม ใ ช
งบประมาณ ทําแบบชาวบาน นับถือผูใหญบานคนไหนไปเอามา ขาดงบประมาณ ความรู บุคลากร
ที่ จ ะสนับ สนุ น ใหเ กิ ด ความสํา เร็ จ การดํ า เนิน การศู น ย ไ กลเ กลี่ ย ระงั บข อพิ พ าทชุ ม ชนประสบ
ความสําเร็จเกิดความหมายเกินครึ่งของการดําเนินงาน เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวม ไดรับความ
รวมมืออยางดี ทางศูนยเขารวมประชุมกับหนวยงานอื่นดวย ทําในลักษณะเปนกรณี ๆ ไปรวมกับ
ตํารวจ กรณีคดีอาญา ติดตามสํานวน ใหความรูแกผูตองหา ศาล สํานักงานบังคับคดี ใหความรูแก
ประชาชน พัฒนาในลักษณะคอยเปนคอยไป มีการจัดประชาชนอบรมใหความรูแกอาสาสมัคร
ประชาชนประมาณ 150 รุน เรื่อง กฎหมาย การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ดําเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย
ยุติธรรมชุมชน
2. ปจจัยที่สงผลสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ปจจัยภายในมาดวยใจสมัคร ไมมีคาตอบแทนปจจัยภายนอก พระราชบัญญัติเกิด
ประโยชนตอชุมชน แตกอนไมเคยมีประชาชนเขามามีสวนรวม เชื่อมราชการได เชน ตํารวจขอดู
ผลการไกลเกลี่ยไดจากขอมูลที่จัดเปนระบบ งานเปนรูปธรรมหนวยงานพอใจ แบงเบาภาระศูนย
อําเภอตาง ๆ ไมใชงบฯ ทําแบบชาวบาน นับถือ ผูใหญบานคนไหนไปเอามา ขาดงบประมาณ/
ความรู/ขาดบุคลากรในการสนับสนุนศูนยฯ ใหเกิดความทันสมัย พอใจไมยุงยาก กํานันทําหนาที่
ไกลเกลี่ย ถาไมสําเร็จไปอําเภอขาดคณะทํางาน งบประมาณ สถานที่ และอุปกรณใชของศูนย
ตองการความรวมมือจากรัฐในดานงบประมาณ และวิชาการ ศูนยตองมีอิสระจาก
หนวยงานอื่น และตองใหประชาชนมีสวนรวม ปจจุบันขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนย
ทําปาย บอกตอ โทรศัพท เวทีประชาคม ตองการพัฒนาตัวอาคาร ขาดพัดลม โตะเกาอี้ หองน้ํา
ชาวบานไมรูการไกลเกลี่ยที่ถูกวิธี และขาดวัสดุ/อุปกรณในการสนับสนุน ทุกที่ควรมีศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชนเพื่อแบงเบาภาระเจาเหนาที่ ทํางานเปนทีม คนไมพอขอหมูอื่นมาชวยทุกข
ของประชาชนเปนภาระของเรา ไมแสวงหาผลประโยชนเชื่อมั่นทุกคนมีความสามารถเปนเครือขาย
ได การขับเคลื่อนใหมองงานเปนหลัก จุดเดนของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนประธานเปน
ที่ยอมรับ มีการรวมตัวพรอมเพรียง ทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ทุกคนมีจิตอาสาชวยกันออก
คาใชจายตาง แตยังมีจุดดอยดานขาดงบประมาณจัดสรร ขาดวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานตางๆ
ตองการการมีสวนรวมของภาครัฐการบูรณาการระหวางภาครัฐกับรัฐ รัฐกับประชาชน ควรอบรม

133
เพิ่มพูดความรูผูผูมีหนาที่ไกลเกลี่ย ปลอยใหศูนยทํางานอยางเปนอิสระแตสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
หรืออื่น ๆ
3. ความพึงพอใจของประชาชนตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
การบริ ก ารสะดวก 24 ชม.ไม มี ค า ใช จ า ย ไม มี ร ะบบราชการ มี ค วามยื ด หยุ น
ประชาชนพอใจไกลเกลี่ยสําเร็จ ประชาชนพึงพอใจเพราะใชคณะกรรมการชุมชมไมตองไปพึ่งพิง
ภายนอกชุมชน เกิดความยุติธรรมไดรับความยุติธรรมทั้งสองฝายไดรับความเปนธรรมในที่สุดมี
การติดตามผลหลังไกลเกลี่ย เชน เยี่ยมเยียนผูไดรับผลกระทบ หรือผูเสียหาย ไมเคยมีปญหาเกิดหลัง
ไกลเกลี่ย ประชาชนพอใจกับผลของการไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยสําเร็จเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝาย ไม
ยุงยากเปนเรื่องของคนในตําบลเดียวกัน ใชคนชุมชนเดียวกันพูดกันเองปญหาหมดคุยกันในชุมชน
ใช ผูใหญบานแตละแหงที่มีความสามารถในเรื่องดังกลาว ไมมีปญหาคนในชุมชนสวนใหญพี่นอง
กัน ใช ผูใหญบานเปนกรรมการ กรรมการหมูบาน. ฯลฯ ประชาชนตองมีสวนรวม ประชาชนรูดวย
วิธีประชาสัมพันธ ผูใหญบาน กรรมการ และอื่น ๆ ไมมีรูปแบบขั้นตอนมาก ทําไปอยูไปใหดีขึ้น
ทําไวเพื่อชุมชน ควรมีอยูกับชุมชนตลอดไป
4. ปญหาอุปสรรค
ตองหาอุปกรณใชสอย เครื่องมือสําหรับดําเนินการเอง แตถาไมแกชาวบานจะไปหา
ใครไมมีปญหาในการทํางาน คนในพื้น ที่สวนใหญพี่นองกันใช ผูใหญบานเปน ตัวกลางทําให
ชาวบานรับรูเรื่องการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ไมมีปญหาขาดความรอบคอบ และที่สําคัญขาด
งบประมาณ ความเหลื่อมล้ํา ความมีมาตรฐานในศูน ย และขาดการสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไมมีกฎหมายรองรับ งบประมาณรองรับศูนยไกลเกลี่ยฯ ศูนยไมมีสถานที่ที่นาเชื่อถือ
ยอมรับ ตองการเพิ่มจํานวนผูที่สามารถไกลเกลี่ยได โดยหนวยงานภาครัฐสนับสนุน ควรจัดสรร
งบประมาณคาตอบแทนแกผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย ควรมีเงินอุดหนุนใหกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชน เพื่อเปนการบริหารคาใชจายในศูนย ปจจุบันมีการอบรมเพิ่มเติมความรู การดําเนิน
งานของศูนยควรมีการคุยนอกรอบ ควรดําเนินงานสงเสริม และพัฒนา ไมใชปลอยทํางานกันเอง
5. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนควรเปนอยางไร
ปญหาทําเชิงรับสรางงานเชิงรุก ไปหาชาวบาน ทุกเงื่อนไขที่ใหเราทําเปนเรื่องคุยกัน
ในชุมชนให ผูใหญบานแตละแหงทุกที่ควรมีเพื่อแบงเบาภาระเจาหนาที่ทํางานเปนทีม หมูที่ 1 ขอ
หมู ที่ 10 ไปช ว ยในการไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าท เป น การทํ า งานที่ ป ระชาชนต อ งมี ส ว นร ว ม
ประชาชนรูดวยวิธี เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ไมตองมีรูปแบบ ไมตองมีขั้นตอนมากทําไปใหดีขึ้น
ไปดวยความจริง (Truth) ความยุติธรรม (Justice) ความรับผิดชอบ(Accountability) การใหอภัย
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(Forgiveness) และการเคารพความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรม (Dialogue)เพื่อชุมชนควร
มีในชุมชนตลอด เชน ถาฆากันไปหาตํารวจโดยกํานันไปกับสารวัตรกํานันควรชวยเหลือประชาชน
ไดอยางตอเนื่องควรมีการพัฒนาความรูอยางตลอดเวลา
ชักชวนเพื่อนใหเขามาใชบริการศูนยฯ ประชาสัมพันธปากตอปากไดผลดีทําในนาม
ของศูนยไดรับความรวมมืออยางดี เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดประชุม ใหความ
คิดเห็น รับฟงปญหาการไมใหความรวมมือไมมีเวลามารวม อาสาแตละคนทําหลายหนาที่ทําใหไม
มีเวลาการรณรงคกิจกรรม เชิญชวนผูตองขังเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชม มีตูแสดงความ
คิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ในกรณีไกลเกลี่ยแลวมีการติดตามผล คูกรณีมี
ความพึงพอใจหลังไกลเกลี่ยรักษาสัมพันธภาพไวได ทําใหเปนวิถีชีวิตอยูแบบชาวบาน มีความ
โปรงใส สบายใจ ทํางานเพื่อประชาชน
สรุป: การดําเนินงานศูนยฯ มีคาใชจาย เชน คาแบบพิมพ คาน้ําดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับผูมาติดตองานดานตาง ๆ ประชาชนรูจักศูนยฯ ดวยการประชาสัมพันธ ยุติธรรมสัญจร
เครือขาย เสียงตามสาย โทรศัพท ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ศูนยควรอยูตอไป เพราะการไกล
เกลี่ยสําเร็จโดยผูนําชุมชนเอง ทําแบบเครือญาติ ใช กํานัน ผูใหญบาน ผูสูงอายุ ผูที่ชาวบานใหความ
เคารพ จบที่บานเปนสวนใหญ เพราะมีการเลือกกรรมการมาไกลเกลี่ย คูกรณียินยอม ปจจัยที่สงผล
สําเร็จ ประชาชนคูกรณีมาดวยใจสมัคร ไมมีคาตอบแทน ปจจัยภายนอกเกิดประโยชนตอชุมชน
ราชการ แบงเบาภาระการทํางานของอําเภอ ไมใชงบประมาณ ทําแบบชาวบาน นับถือผูใหญบาน
คนไหน ผูนําคนไหน ไปเอามา ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน ขาดความรูดานการไกลเกลี่ย
ขาดบุคลากรในการดําเนินงาน ขาดสถานที่ที่เหมาะสมและอุปกรณสํานักงานที่จําเปนประชาชนพึง
พอใจเพราะศูนยฯ เปด 24 ชั่วโมง ไมมีคาใชจายไมมีระบบราชการ มีความยืดหยุน ประชาชนพอใจ
เกิดความยุติธรรมทั้ง 2 ฝาย ปญหาอุปกรณตาง ๆ ซื้อเอง ขาดความรอบคอบ ขาดงบประมาณ ความ
เหลื่อมล้ํา ความมีมาตรฐานสรางงานเชิงรุก ทุกเงื่อนไขเปนเรื่องคุยกันในชุมชน ไมตองมีรูปแบบ
ขั้นตอนมาก ทําเพียงใหชุมชนอยูตลอดไปควรมีการชวยเหลือดานงบประมาณอยางตอเนื่องการ
ดําเนินการศูนยฯ มีขอมูล ควรขยับออกจากระบบราชการ สวนใหญมีความสําเร็จในชุมชน เพราะ
เปนแบบชาวบาน โปรงใส สบายใจ ทํางานเพื่อประชาชน ไมแสวงหาประโยชน เชื่อมั่นวาทุกคน
สามารถเปนเครือขายได ถาไดอบรมเพิ่มเติมความรู สวนใหญชาวบานกันเอง ทําแบบเครือญาติ เกิด
ผลสําเร็จเปนการแบงเบาภาระอําเภอ ไมใชงบ นับถือผูใหญคนไหนไปเอามา ขาดการสงเสริมดาน
ความรูเรื่องไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ขาดบุคลากรดานตาง ๆ ผลการดําเนินการประชาชนพอใจทั้ง 2
ฝาย ขาดวัสดุอุปกรณในการดําเนินการกอน ระหวาง หลังดําเนินการไกลเกลี่ย การไกลเกลี่ยไม
ยุ ง ยากเพราะเปน คนในตํ าบลเดีย วกัน ป ญหาเดี ย วกัน ป ญหาหลัก ๆ คื อ ขาดงบประมาณ ไม มี
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กฎหมายรองรั บ การยอมรั บ ควรจั ด ฝ ก อบรมด า นไกล เ กลี่ ย ให ป ระชาชนที่ ส มั ค รใจ ส ง เสริ ม
สนับสนุนบุคลากรในชุมชนใหมีความสนใจในเรื่องดังกลาวการอบรมแตละครั้งควรจะตอเนื่อง
ไมใชอบรมแตละครั้งอบรมตามนโยบายไมเปนไปตามบริบทของชุมชน
การสรางรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
การวิจัยครั้งนี้ กระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทนั้น
ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่ศึกษา ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพโดยจากการศึกษาขอมูลใน
พื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก พื้นที่ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี และอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพบวา ประชาชนมีกระบวนการ
ดําเนินการดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทยังคงใหผูนําทองถิ่น อาทิ
กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น อาสาสมั ค ร ผู นํ า แบบทางการและไม เ ป น ทางการ ซึ่ ง เป น ทุ น ของชุ ม ชน
(Community Capital)เปนผูนําในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนกระบวนการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ยังคงใชศักยภาพของชุมชน ศักยภาพของชุมชน คือ การที่
ชุมชนมี “คน ความรู ทรัพยากร” ไมได “โง จน เจ็บ” แตขาดโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ไมมี ความรูในการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางยั่งยืน
ชาวบานสามารถคนหาศักยภาพของชุมชนไดจาก คน คือ การคนพบความรูความสามารถของคน
ของผูรู คนที่สั่งสมความรูและประสบการณจากการทํางาน จากการสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมในดาน
ตาง ๆ คนที่เปนครู เปนแรงงาน ความรู คือ องคความรู และตัวความรูตาง ๆ ที่มีอยูในการดํารงชีวิต
การทํามาหากิน การอยูรวมกัน การแกไขปญหาตาง ๆ ดังนั้น การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท จึงตองใชศักยภาพของชุมชน อาทิ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความ
โปรงใส (Transparency) ความเปนกลาง (Neutrality ) การประสานงาน (Coordination) การมีสวน
รวม(Participation) ประชาสัมพันธ (Public Relation) ขั้นตอนการทํางาน (Process works) เครือ
ญาติ (Kinship) ความยืดหยุน (Flexibility) และความรู ((Knowledge) ซึ่งนอกจากการใชศักยภาพ
ของชุ มชนแลว ชุ มชนยังตองใชเวทีประชาคมซึ่งหมายถึงการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่ อ
รวมกันทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชนดวยตนเอง เชนการแกไขปญหาของชุมชน การกําหนดขอตกลง
รวมกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีวัตถุประสงคหรือสนใจในเรื่องเดียว กัน เปน
การรวมตัวกันตามสถานการณ หรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้น โดยไมมีใครสั่งสมาชิกที่มารวมกันมีสวน
รวมกันคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการและรวมรับผิดชอบอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ภายใต
เขตของกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูดวยกัน มีความรัก ความ
เอื้ออาทร ผูกพันตอกันดวยความรูสึกสํานึกในความเปนเจาของชุมชน
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ผลของการดําเนินงาน การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนทําใหเกิดความเปนธรรม
(Adaptation) ในชุมชน คือ เกิดความสมานฉันทในชุมชน ซึ่งหมายถึง การที่ชุมชนใชวิธีการใด ๆ
ซึ่งผูเสียหาย และผูถูกกระทําผิดในกรณีที่สมควรอาจมีบุคคลหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ของชุมชนไดรับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมนั้นไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยมีผู
ประสานงาน จัดกระบวนการไกลเกลี่ยขอระงับพิพาทของคนในชุมชนโดยอยูบนพื้นฐานของ
1. ความจริง (Truth) คือ ใหความสําคัญกับ “ความจริง” ทั้งในเครื่องมือและเปาหมาย
ของสังคมสมานฉันทเพื่อสรางความยั่งยืน
2. ความยุ ติ ธ รรม (Justice)
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท
(Restorativejustice) ดวยการสงเสริมแนวคิดวิเคราะหในสังคมไทย ใหเรียนรูการแยก “คนผิด” ออก
จาก “ความผิด” ตลอดจนเรียนรูวิธีการมองปญหาความรุนแรงในบริบทเชิงโครงสรางและ
วัฒนธรรมใหเห็นคนบริสุทธิ์กลุมตาง ๆ ที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง
3. ความรับผิดชอบ (Accountability) สงเสริมระบบและวัฒนธรรมความพรอมรับผิด
ในระบบราชการ เปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลเกี่ยวของกับคดีใหครบถวน
4. การใหอภัย (Forgiveness) ใหตระหนักถึงความทุกยากของเหยื่อความรุนแรง
ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงศักยภาพของสามัญชน ที่จะใหอภัยผูที่กระทํารายตอตนและครอบครัว
กาวพนความเกลียดชังผูคนที่ตางจากตน และเปนผูทํารายคนที่ตนรัก
5. การเคารพความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมสานเสวนาระหวาง
กัน (Dialogue) ใหความสําคัญกับขันติธรรมในฐานะคุณคาทางการเมือง การเรียนรูศาสนาตาง ๆ
แนวปฏิบัติ และคําสอนเพื่อสรางความเคารพความเชื่อของคนผูอื่นพรอมกันไป
จากขอมูลที่กลาวมาทําใหสามารถเขาใจรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท วามีลักษณะอยางไร ซึ่งไดวิเคราะหจากขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได
จากการศึกษาเอกสาร และการลงพื้นที่ภาคสนามแลวนํามาสังเคราะหกับแนวคิดการสรางรูปแบบ
ของคีฟส (Keeves, 1988: 561-565) ที่ไดความสําคัญกับการสรางรูปแบบที่มีลักษณะแผนผัง
(Schematic Models) และแนวทางการศึกษารูปแบบการปรับตัวในการดํารงชีวิตอยางอยางยั่งยืน
ของแฟรงค เอลลิส (Frank Elllis) ที่ใหความสําคัญกับการเขาถึงทุนในการดํารงชีวิต (Access) จึง
สามารถสรุ ปรู ป แบบการปรั บตั ว ของชุ ม ชนในการไกลเ กลี่ ย ระงั บข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอยา งมี
สมานฉันทได ตามแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชนอยางสมานฉันท (CPR MODEL)
จากขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทําใหสามารถ
เขาใจกระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนไดวาจะตองมีการดําเนินการที่เชื่อมโยงกัน
อยางเปนระบบ โดยเปนการเชื่อมโยงกันระหวางทุนของชุมชน (Community Capital) กับ
กระบวนการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทของโดยชุมชน (Conflict reconciliation mediation model by

138
community with harmonization) และผลของการปรับตัว (Output Adaptation) โดยกระบวนการ
ปรับตัวดังกลาวสามารถอธิบายไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
ทุนชุมชน (Capital Community)
1. กํานัน หมายถึง ผูที่มีบทบาทของกํานัน ดูแลทุกขสุขของลูกบาน ชวยเหลือกิจการ
ของหมู บา น มีจิ ต สาธารณะ เอื้ อเฟอ เผื่ อแผ ในตํ าบลหนึ่ง มีกํ านั น หนึ่ง คนเป น ผูป กครอง และ
รับผิดชอบในการดูแลทุกขสุขของประชาชนทุกหมูบานทั่วทั้งตําบลนั้น ประชาชนในตําบลเปนผู
เลือกกํานันจากผูที่เปนผูใหญบานตําบลนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกกํานัน
พ.ศ.2524
2. ผูใหญบาน หมายถึง เจาพนักงานฝายปกครอง (ไมใชผูบริหารทองถิ่น) ซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในหมูบาน หรือชุมชนนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม อันเปนกฎหมายแมบทของการปกครอง
ทองที่ตําแหนงผูใหญบานมีหนาที่ และอํานาจในทางปกครอง และรักษาความสงบเรียบรอยในเขต
หมูบานของตน
3. ผูนํ า หมายถึ ง เปน ป จจั ย ที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จ ของชุมชน และ
องคการตาง ๆ ทั้งนี้ เพราะผูนํามีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางแผนสั่งการ
ดูแล และควบคุมใหบุคลากรของชุมชนปฏิบัติงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
4. อาสาสมัคร หมายถึง ผูที่สมัครใจทํางานเพื่อประโยชนแหงประชาชนและสังคม
โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวยความสมัคร
ใจ เสียสละเพื่อชวยเหลือผูอื่น ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน มี
คุณสมบัติที่สําคัญของอาสาสมัคร 3 ประการ คือ ทํางานดวยความสมัครใจไมใชดวยการถูกบังคับ
หรือเปนเพราะหนาที่ เปนงานเพื่อประโยชนแกประชาชน และสังคม หรือสาธารณประโยชน ทํา
โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน หรือสิ่งของมีมูลคาแทนเงิน
การมีทุนในการปรับตัวนั้นเปนเงื่อนไขที่ชวยสนับสนุนกระบวนการปรับตัว โดยชุมชน
สามารถนําเอาทุนที่มีอยูมาขับเคลื่อน และสรางกระบวนการปรับตัว ซึ่งพบวา กระบวนการปรับตัว
ที่ประชาชนนํามาใช มีดังนี้
1. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของงาน ปจจัยเหลานี้นําไปสูความพอใจในงานที่ทํา ไดแก ความสําเร็จ การยกยอง ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนาเมื่อปจจัยเหลานี้อยูต่ํากวา จะทําใหเกิดความไมพอใจงานที่
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ทํา ถาหากงานใหความกาวหนา ความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ และการยกยองแก
ผูปฏิบัติงานแลวพวกเขาจะพอใจ และมีแรงจูงใจในกาทํางานเปนอยางมาก
2. โปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทําการใด ๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคล
และองคกรที่ผูอื่นสามารถมองเห็นได คาดเดาได และเขาใจได ครอบคลุมถึงทุกการกระทําที่เปนผล
จากการตัดสินใจของผูบริหาร การมีระบบงาน และขั้นตอนที่ชัดเจน การมีหลักเกณฑประเมินหรือ
การใหคุณใหโทษที่ชัดเจน หรือการใหคุณใหโทษที่ชัดเจน การเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยาง
ตรงไปตรงมา ความโปรงใสจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบความถูกตอง และชวยปองกัน
ไมเกิดการทุจริต รวมทั้งนําไปสูการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันทังระหวางผูปฎิบัติรวมกันใน
องคกรเดียวกัน
3. ความเปนกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไมเอนเอียง ไมฝกใฝ ไมเขาขาง ไมเอาใจ
ชวยหรือไมเห็นความสําคัญกับกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ ยึดความถูกตองเปนหลักโดยอยา
มองตัวเองเปนศูนยกลาง เอาใจเขามาใสใจเรา มองอยางวิเคราะหเจาะลึก อยาเอาอารมณมาเปน
สาเหตุ และมองไปเพื่ออนาคต อยูไมใชแยกสวนในการทํางาน
4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพื่อใหงาน
และผูรวมดําเนินงานดานตาง ๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนหนึ่งเดียวกัน ไมทํางานซอนกัน ขัดแยงกัน
หรือเหลื่อมล้ํากั้น ทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงค หรือนโยบาย
ของการงานดานนั้น ๆ อยางสมานฉันท และมีประสิทธิภาพ
5. การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเห็นพองในเรื่องของการพัฒนา รวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมแกไขปญหาดานตนเอง เนนการมีสวนรวม โดยมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
และความเห็ นพ องต องกั น จะตองมี มากจนเกิด ความคิด ริเ ริ่ม โครงการเพื่ อการปฏิบัติ เหตุผล
เบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได จะตองมีการตระหนักวาปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระทํา
ทั้งหมดที่ทําโดยกลุม หรือในนามกลุมนี้กระทําผานชุมชน ดังนั้นชุมชนจะตองเสมือนตัวนําให
บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได
6. การประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึง การติดตอสื่อสารจากกลุม ชุมชน
ไปสูสาธารณชนที่เกี่ยวของ รวมถึง การรับฟงความคิดเห็น และประชามติจากสาธารณชนที่มีตอ
กลุมหรือชุมชนนั้น โดยมีวัตถุประสงคความเชื่อถือ ภาพลักษณ ความรู และแกไขขอผิดพลาดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
7. ลดขั้นตอนการทํางาน (process works) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ซึ่งในที่นี้ตองเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหดีขึ้น จะเรียกวาเปนการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิมก็ได หลักการงาย ๆ ที่เปน
คําสําคัญมีอยู 3 คํา คือ เลิก ลด และเปลี่ยน คือ ลดหรือเลิกขั้นตอนสวนเกิน สวนที่ไมจําเปนดวยการ
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เปลี่ยนวิธีการทํางาน เริ่มจากการเปลี่ยนทีละนอยที่สามารถทําไดรวดเร็ว และตอเนื่องโดยชุมชน
และตองอาศัยการพลิกแพลงเพื่อใหหลุดพนจากขอจํากัดในความเปนจริงตาง ๆ เชน งบประมาณ
เวลา อุปกรณ บุคลากร ฯลฯ โดยเริ่มจากชุมชนเรากอน เพราะเรารูจักชุมชนเราดีที่สุด และเริ่ม
เปลี่ยนเพียงบางสวน
8. เครื อ ญาติ (Kinship)
หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องคนในชุ ม ชนของคนนั้ น มี
ความสัมพันธกันในระบบเครือญาติ เปนเงื่อนไขประการหนึ่งที่ทําใหเกิดกลุมกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นใน
ชุมชน และมีการปฏิบัติกิจกรรมระหวางกันในชุมชน ความสัมพันธทางเครือญาติเปนความสัมพันธ
ทางสังคม ตามสายสัมพันธของญาติพี่นองเปนตัวเชื่อมโยงใหมีการเกาะกลุมกันทํากิจกรรม พึ่งพา
อาศัยกัน ชวยเหลือกันและกัน
9. ความยืดหยุน (Flexible Adaptation) หมายถึง ความยืดหยุนมีความจําเปนตอ
กระบวนการปรับตัวของคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะความยืดหยุนเปนคุณสมบัติที่ชุมชนสามารถ
ปรับปรุ งเปลี่ ย นแปลงให มี ป ระสิทธิภ าพในการดํ ารงชีวิ ตที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ ที่
หลากหลาย และมีความเปราะบาง สามารถเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
10. ความรู (Knowledge) หมายถึง พฤติกรรมขั้นตนของผูรับขอมูลขาวสาร และเกิดจํา
ไดโดยอาจเปนการนึกได หรือ โดยการมองเห็นไดยิน จําได ความรูขั้นนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคํา
จํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสราง และวิธีการแกไขปญหาสวนความเขาใจ
อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดานการแปล ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับขาวสารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของตน และการใหความหมายที่แสดงออกมาในสรูปของความ
คิดเห็น และขอสรุปรวมถึงความสามารถในการคาดคะเน หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น

2.1 ประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
เมื่อไดรูปแบบแลวผูวิจยั ไดนาํ รูปแบบ CPR MODEL ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองกับบริบทและ
การนําไปใชรายละเอียดตามตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ตารางประเมินรูปแบบการเกลีย่ ระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท (CPRMODEL)
N=5
ประเด็น

ความเหมาะสม
ความคิดเห็น X S.D
1.หลักการสรางรูปแบบ
มาก
3.60 .89
2.ความเชื่อมโยงของรูปแบบ
มาก
4.00 .71
3.องคประกอบรูปแบบ
3.1 ความพึงพอใจ
มาก
4.00 1.22
3.2 ความโปรงใส
มาก
4.00 1.41
3.3 ความเปนกลาง
มาก
4.00 1.41
3.4 การประสานงาน
มาก
3.80 1.30
3.5 การมีสวนรวม
มาก
3.80 1.30
3.6 การประชาสัมพันธ
ปานกลาง 3.00 1.41
3.7ลดขั้นตอน
ปานกลาง 3.20 .84
3.8 เครือญาติ
ปานกลาง 3.00 1.58

ความเปนไปได
ความคิดเห็น
S.D
X
ปานกลาง
3.40
.55
ปานกลาง
3.40
.55
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.80
3.80
3.80
3.40
3.40
3.40
3.60
3.00

1.10
1.10
1.10
.89
.89
.89
1.41
1.41

ความสอดคลองกับบริบท
ความคิดเห็น X S.D
มาก
3.80 .84
ปานกลาง 3.20 .84
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

4.00
4.00
4.00
4.00
3.80
3.60
3.60
3.00

1.22
1.22
1.22
1.22
1.10
1.14
1.34
1.58

การนําไปใชประโยชนจริง
ความคิดเห็น
S.D
X
มาก
3.80
.45
ปานกลาง
3.20
.84
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.60
4.00
4.00
3.80
3.80
3.80
4.00
3.2 0

.89
.71
.71
.45
.45
.45
.71
1.30
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ตารางที่ 33 ตารางประเมินรูปแบบการเกลีย่ ระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท (CPRMODEL) (ตอ)
N=5
ประเด็น
3.9 ความยืดหยุน
3.10 ความรู
4. การอธิบายรูปแบบ
5. ภาพรวมของรูปแบบ
ผลรวม

ความเหมาะสม
ความคิดเห็น X S.D
มาก
3.60 1.14
มาก
4.00 1.41
นอย
2.40 .89
ปานกลาง 3.00 .71
มาก
3.53 1.16

ความเปนไปได
ความคิดเห็น
S.D
X
มาก
3.60
.89
มาก
3.60
.89
ปานกลาง
2.80
3.00
นอยมาก
1.10
.71
ปานกลาง
3.29
1.10

ความสอดคลองกับบริบท
ความคิดเห็น X S.D
มาก
3.60 1.22
มาก
4.20 130
ปานกลาง 2.60 1.14
ปานกลาง 3.20 .84
มาก
3.64 1.16

การนําไปใชประโยชนจริง
ความคิดเห็น
S.D
X
มาก
4.00
.71
มาก
4.00
.71
ปานกลาง
2.80
1.10
มาก
3.60
.55
มาก
3.69
0.72
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ตารางที่ 33 ผลการประเมิ น รู ป แบบการไกลเ กลี่ย ระงับข อพิ พ าทโดยชุม ชนอย า งมี
สมานฉันท พบวา ผลรวมของความเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 3.53 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.16
และผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันทอยูในระดับมาก และความเปนไปได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.10 แสดงใหเห็นวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอยูในระดับปานกลาง สําหรับคาความสอดคลองกับบริบทของชุมชน
คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.64 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.16 แสดงใหเห็นวาผูทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอยูระดับ
มากเชนกัน สวนการนําไปใชประโยชนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.69 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.72แสดงใหเห็นวา ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอภาพรวมรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอยูระดับมากเชนกัน
ประเมินรูปแบบโดยแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางสมานฉันทโดยภาคประชาชน
เมื่อไดรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทแลว ผูวิจัยไดใช
เกณฑในการพิจารณาความเปนไปไดเพื่อนําไปสอบถามประชาชนในชุมชนวารูปแบบการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทใชไดหรือไมอยางไร ผลการสรุปบทเรียนการพัฒนา
รู ป แบบการระงั บ ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี ส มานฉั น ท ใ นวั น ที่ 10 ธั น วาคม 2558 จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ผูเขารวมประชุมทั้งหมดเปนประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน และ
สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน ตําบลกระดังงา ตําบลลาดใหญ ตําบลบางนกแขวก
ตําบลบางยี่รงค ตําบลบางชาง ตําบลบางกระบือ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม รวม
ทั้งสิ้น 35 คน ดังนี้
1. ความเหมาะสม (propriety) พิจารณาจากองคประกอบของรูปแบบที่นําเสนอมีความ
ครอบคลุมในการดําเนินการในชุมชนแตละขั้นตอนของชุมชนหรือไม
2. ความเปนไปได (feasibility) พิจารณาจากขอเสนอที่สามารถนําไปปฏิบัติได โดยการ
พิจารณาถึงทรัพยากรมีเพียงพอที่จะปฏิบัติไดหรือไม ปลอดจากภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยมีปจจัยสนับสนุน คือ ความพรอม และความเปนอยูของชุมชน
3. ความสอดคลอง (feasibility) พิจารณาจากความสอดคลองของชุมชนในความเปน
ญาติ พี่น อ งของคนในชุม ชนซึ่ ง อยูรว มกั น มีวิ ถีชี วิ ต เหมือ นกั น กฎ ระเบีย บ ข อบัง คับ ในสั ง คม
เดียวกัน
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4. การนําไปใชประโยชน (utility) ไดจริงพิจารณาจากผลดีที่จะเกิดขึ้นตอครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม
ตารางที่ 34 ตารางความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยาง
สมานฉันท
ลําดับ

ความคิดเห็น

คาเฉลี่ย

N=35
S.D

X

1

รูปแบบมีความเหมาะสมกับชุมชน

4.60

2
3
4
5
6

รูปแบบมีความเปนไปไดกบั ชุมชน
รูปแบบมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน
รูปแบบสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
รูปแบบมีความสมบูรณ ครอบคลุมตอความเปนชุมชน
รูปแบบดังกลาวจะมีการดําเนินการที่เหมาะสม รวดเร็ว
สะดวกตอคนในชุมชนจริง
ประชาชนในชุมชนสามารถยอมรับรูปแบบดังกลาวได
อยางเปน เอกฉันท
รูปแบบดังกลาวมีความทันสมัยทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน
บุคลากรตามรูปแบบสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนสงเสริมให
ชุมชนมีความเขมแข็ง และยัง่ ยืน

4.40
4.60
4.42
4.65
4.57

.497
.497
.497
.502
.481
.502

4.42

.502

4.57

.502

4.25

.443

4.65

.481

7
8
9
10

จากตารางที่ 34 ผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชน ซึ่งประกอบดวยประธาน และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน พบวา
ผูตอบแบบประเมินความคิดเห็นสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องรูปแบบมีความสมบูรณครอบคลุม
ตอความเปนชุมชน และการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแขง
และยั่งยืน อยูเปนสองอันดับแรก X = 4.65 ลําดับตอมาคือ รูปแบบมีความเหมาสุมกับชุมชน และ

145
รูปแบบมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน คาเฉลี่ย X = 4.60 และสองลําดับสุดทายคือ รูปแบบ
ดังกลาวจะมีการดําเนินการที่เหมาะสม รวดเร็วสะดวกตอคนในชุมชนจริง และรูปแบบดังกลาวมี
ความทันสมัยทันตอเหตุการณปจจุบนั X = 4.57

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี
สมานฉันท ครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปนการวิจัยใน
ลักษณะพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) ซึ่งเปนวิธีที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแสวงหา
ความรู โดยพิจารณาจากปรากฎการณทางสังคมตามสภาพความเปนจริง เพื่อหาความสัมพันธของ
ปรากฏ การณของสภาพแวดลอมนั้น ๆ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ตองการอยางหลากหลายจากกรณี
ศึกษาที่แตกตางกัน (Negative Case) เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) และอธิบาย
ปรากฎการณ ต า ง ๆ ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก็ คื อ การไกล เ กลี่ ย ระงั บ ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี
สมานฉันท นั่นเอง เพื่อจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน 2) เพื่อพัฒนา และประเมินรูปแบบการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท โดยอาศัย แนวคิดการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชดําเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดําเนินงาน
ของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) ของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ขั้นตอนที่ 3
การศึ ก ษาป จ จั ย เงื่อนไขของการดํารงอยู ของศู น ยไ กลเ กลี่ย ระงับข อพิพ าทระดับชุ มชนอยา งมี
สมานฉันท ขั้นตอนที่ 4 การสรางรูปแบบการพัฒนาการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท และขั้นตอนที่ 6 การรับรองรูปแบบการพัฒนาการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวทางบันทึกวิเคราะหแหลง
เอกสาร แบบบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกการสังเกตแบบมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูล
แบงเปนกลุม 4 กลุม คือ 1) กลุมผูนําทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน และกลุมสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน จํานวน 160 คน 2) กลุมประชาชน
ทั่วไป จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร การ
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม บันทึกประสบการณการเรียนรู โดยใช
สถิติบรรยายเชิงพรรณา และการประเมินผลผูเรียนรู โดยใชสถิติบรรยายเชิงพรรณา คาเฉลี่ย สวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคาสถิติมีการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
1. การสรุปผลการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
โดยชุมชนอยางมีสมานฉันท ของกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และ
ประชากร คือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม
จากการเก็ บ ข อ มู ล แบบมี ส ว นร ว ม พบว า ประชาชนใน 3 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 2 กลุม คือ กลุมสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาท และประชาชน มีเพศหญิง มากกวาเพศชายเปนสวนใหญ สําหรับอายุ สวนใหญ อายุอยู
ระหวาง 50-59 ป ทั้ง 2 กลุม และสถานภาพสมรส สวนใหญทั้ง 2 กลุม มีสถานภาพสมรส/อยู
ดวยกัน การนับถือศาสนา ทั้ง 2 กลุมนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ สําหรับดานภูมิลําเนาเกิด
เชนกันสวนใหญประชาชนเกิดในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน ระยะเวลา
ที่อาศัยอยูในชุมชน สวนใหญทั้ง 2 กลุม มีระยะเวลาอยูในชุมชนมากกวา 20 ป ดานการศึกษาสูงสุด
พบวา สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อ เที ย บเท า มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 52 และกลุ ม ประชาชนส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.25 สําหรับดานอาชีพ พบวา สวนใหญทั้ง 2 กลุม มีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายได 5,000-10,000 บาท
เปนสวนใหญทั้ง 2 กลุม ดานการเคยมาใชศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหรือไม พบวา สวน
ใหญทั้ง 2 กลุม ไมเคยมาใชบริการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน สําหรับความพึงพอใจมาก
นอยเพียงใด พบวา สวนใหญสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน มีความพึงพอใจศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.62 และกลุมประชาชนมีความพึงใจ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.75 สําหรับสถานภาพ
ในชุมชนสวนใหญเปนมีตําแหนงเปนกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนทั้ง 2 กลุม
1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยาง สมาชิกศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และประชากรในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัด
อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม
จากการวิเคราะหขอมูลดานความรูความเขาใจในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันทของสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท และ
ประชาชนผูใชบริการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันท พบวา 10 ขอคําถาม
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สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ตอบถูกทั้งหมด 7 ขอคําถาม ตอบผิด 3 ขอคําถาม สําหรับ
ประชากร พบวา 10 ขอคําถาม ประชากรในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทสวนใหญตอบผิดทุก
ขอคําถามเปนสวนนอย อยูในระดับ 3.00-23.25% แสดงใหเห็นวาประชากรบางสวนยังขาดความรู
ความเขาใจในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทอยางมีสมานฉันท
1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานตาง ๆ ของสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดาน 1. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ในชุมชนกอใหเกิดความไมสงบสุขในชุมชน 2. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ปญหาดานความสัมพันธของชาวบาน 3. ประชาชนในชุมชนไมเห็นความสําคัญของศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน 4. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนสรางภาระใหคนในชุมชน และ 5. ศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทําใหประเพณีอันดีงามของทองถิ่นสูญหาย พบวา สมาชิกศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด และประชาชนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับนอย สําหรับ 6. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนตระหนักรูถึง
ปญหารวมกันอยางมีความสุข 7. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมี
ความรูเพิ่มขึ้น สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
สําหรับประชาชน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 8. การมีศูนยไกลเกลี่ยในชุมชนทําใหชุมชน
เขมแข็ง 9. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนทําใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิด 10.
คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 11. คนในชุมชน
รูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 12. คนในชุมชนยินดีใหการสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยฯ 13. คนในชุมชนมีสวนรวมในการไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชน 14. มีการกระจายอํานาจใหคนในชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชน 15. การพัฒนา และสงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนที่เกี่ยวของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท 16. มีการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะคนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท พบวา สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนบริเวณศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 17. ชุมชนตองมีการพัฒนา
สงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใหคงอยูตลอดไป พบวา สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และประชาชนบริเวณศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 18. มีการปองกันและเฝาระวังผลกระทบดานการเกิดคดีความ
ในชุมชน 19. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคนในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของการเกิดขอพิพาท
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ในชุมชน 20. มีการใหความรูแกคนในชุมชนเรื่องการปกปองสิทธิและการระงับขอพิพาท 21. มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนในชุมชนไดรูอยางทั่วถึง 22. คนในชุมชน
สามารถใชบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พบวา สมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน และประชาชนบริเวณศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เชนกัน
1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานตาง ๆ ของสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน และประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสงคราม
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมของสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
และประชากรในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนดาน 1. การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิ จ กรรมการส ง เสริ ม การระงั บ ข อ พิ พ าทชุ ม ชน 2. การช ว ยประชาสั ม พั น ธ ห รื อ แนะนํ า แหล ง
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการระงับขอพิพาท 3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําในการสงเสริม
และพัฒนาศูนย ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 4. การติดตามขาวสารหรือความเปนไปของศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน 5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน 6.
การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิปญญาของชุมชนในการดํารงไวในดานการระงับขอพิพาทโดย
ชุมชน พบวา พฤติกรรมดานตาง ๆ อยูในระดับมากทั้งสมาชิกศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
ผลการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูบริหาร ขาราชการ ผูนําทองถิ่น
ประชาชน พบวา การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทนั้น
ตองจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใหเปนรูปธรรม และควรจัดตั้งโดยประชาชน มีกฎหมาย
รองรับ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมือนกันทุกศูนยฯ กระทรวงยุติธรรมตองขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร มี
งบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ ประสานงานอยางเปนรูปธรรม ควรมีการเพิ่มความรู
ใหผูไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นตอศูนยในดานความสะดวก ไววางใจ
รวดเร็ว ความขัดแยงไมบานปลาย และไมเสียหนาทั้ง 2 ฝาย ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท มีความอิสระ ไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจนโดย กํานัน ผูใหญบาน และ
เจาหนาที่เขามามีสวนรวมแตไมแทรกแซงการทํางาน สถานที่ควรอยูใกลชุมชน สามารถกระจาย
บริการไดอยางทั่วถึง ตองขยับออกจากระบบราชการใหเปนแบบชาวบาน โปรงใส สบายใจ ทํางาน
เพื่อประชาชน ไม แสวงหาประโยชน ทุกคนสามารถเปนเครือขายได ทํ าแบบเครือญาติ ไมใ ช
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งบประมาณ ขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการดําเนินการกอน ระหวาง หลังการดําเนินไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท ควรสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีความสนใจในเรื่องดังกลาว การอบรมแตละ
ครั้ง ควรจะตอเนื่อง ไมใชอบรมแตละครั้งตามนโยบายใหเปนไปตามบริบทของชุมชน
2. การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน
อยางมีสมานฉันท”
2.1 ขอมูลพื้นฐาน และสถานการณเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
จากข อมูลการวิจัย เชิงปริมาณ และคุณภาพ พบวา ดานขอมูลพื้ นฐานของผูใ ห
ขอมูลทั้ง 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสมุทรสาคร ไมแตกตาง
กันมากนัก มีเพียงขอมูลพื้นฐานที่แตกตาง เชน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีคามากที่สุด
และมัธยมศึกษา มากที่สุด และความพึงพอใจตอศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน อยูใน
ระดับมาก และมากที่สุด สําหรับผลการวิเคราะหความรูความเขาใจ พบวา สมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทตอบผิดเพียง 3 ขอคําถาม จาก 10 ขอคําถาม แตสําหรับประชากรในพื้นที่ศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน ตอบผิดเปนสวนนอยทั้ง 10 ขอคําถาม และผลการวิเคราะหขอมูล
ดานความคิดเห็นดานตาง ๆ ของสมาชิก และประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เหมือนกัน 21 ขอคําถาม มีเพียงขอคําถามเดียวที่ความคิดเห็น
อยูในระดับมากที่สุด คือ ขอ 17 ชุมชนตองมีการพัฒนาสงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ใหคงอยูตลอดไป จากขอมูลพื้นฐานเหลานี้สอดคลองกับแนวคิดของ สุเทพ กล่ําทวี (2551) คือ
ความสมานฉั น ท คื อ การนํ า ความปรองดอง ความสามั ค คี และสั น ติ ภ าพ กลั บ สู สั ง คมหรื อ
ประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการสรางความสมานฉันทจึงเปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการปองกัน
และแกไขปญหาความขัดแยงในระยะยาวภายหลังจากสังคมหรือประเทศชาติตองประสบกับความ
แตกแยก สงครามหรือความรุนแรงมาแลวในระยะหนึ่ง โดยปกติแลว เครื่องมือหลักอื่นๆ ที่นิยมใช
ในการแกไขและบริหารจัดการความขัดแยงระหวางเกิด เหตุการณความขัดแยงถึงขั้นมีการใชกําลัง
และความรุนแรง หรือแมกระทั่งการทําสงคราม มักจะไดแกการเจรจาตอรอง (Negotiation) และ
การไกลเกลี่ย (Mediation) โดยทั้งสองเครื่องมือยังคงถือเปนเครื่องมือหลักในการแกไขและบริหาร
จัดการความขัดแยงในระดับสากล สาเหตุที่ตองอาศัยเครื่องมือในการสรางความสมานฉันทหลังเกิด
เหตุความรุนแรงในความขัดแยง ก็เนื่องจากวา โดยทั่วไปแลวความขัดแยงที่นําไปสูการทําสงคราม
หรือความรุนแรงมักจะสามารถทําใหยุติลงได แตไมมีอะไรที่อาจจะรับประกันไดวาคูกรณีในความ
ขัดแยงทุกฝายจะหายโกรธเคืองกันหรือสามารถหันหนากลับมาคืนดีกันไดอยางงายดายภายใน
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ระยะเวลาอันสั้น ถาไมมีเครื่องมือที่จะทําใหคูกรณีในความขัดแยงหันหนามาคืนดีกันได โอกาสที่
จะเกิดความรุนแรงหรือสงครามอีกครั้งหนึ่งก็จะยังคงมีความเปนไปไดคอนขางสูง การสรางความ
สมานฉันทเปนสิ่งที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสังคม
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทั้งทางตรงและทางออมจะตอง
เขามามีสวนรวมในการกําหนดมาตรการสรางความสมานฉันทอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณ ความขัดแยงในแตละรูปแบบ การสรางความสมานฉันทโดยปราศจากความเต็มใจของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของในความขั ดแยงจะเปนความสมานฉันทที่ไมยั่งยืนและไมสามารถกอใหเกิ ด
ประสิทธิภาพไดอยางมุงหวัง
2.2 แนวทางการสรางการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยสมานฉันท
จากการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ พบวา ประชาชนตองการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ย
ระงั บ ข อ พิ พ าทโดยชุ ม ชนอย า งมี ส มานฉั น ท ใ ห เ ป น รู ป ธรรม และควรจั ด ตั้ ง โดยประชาชน มี
กฎหมายรองรับ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมือนกันทุกศูนยฯ กระทรวงยุติธรรมตองขึ้นทะเบียน
อาสาสมัคร มีงบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธ ประสานงานยอยางเปนรูปธรรม ควรมี
การเพิ่มความรูใหผูไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นตอศูนยในดานความ
สะดวก ไววางใจ รวดเร็ว ความขัดแยงไมบานปลาย และไมเสียหนาทั้ง 2 ฝาย ศูนยฯ มีความอิสระ
ได รับ การสนั บสนุ นอย า งชัด เจนโดย กํ านัน ผูใ หญบาน และเจาหนาที่ เ ขา มามีสว นรว มแต ไ ม
แทรกแซงการทํางาน สถานที่ควรอยูใกลชุมชน สามารถกระจายบริการไดอยางทั่วถึง ตองขยับออก
จากระบบราชการให เ ป น แบบชาวบ า น โปร ง ใส สบายใจ ทํ า งานเพื่ อ ประชาชน ไม แ สวงหา
ประโยชน ทุกคนสามารถเปนเครือขายได ทําแบบเครือญาติ ไมใชงบประมาณ ขาดงบประมาณ
วัสดุอุปกรณในการดําเนินการกอน ระหวาง หลังการดําเนินไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ควรสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนมีความสนใจในเรื่องดังกลาว การอบรมแตละครั้ง ควรจะตอเนื่อง ไมใช
อบรมแตละครั้งตามนโยบาย ไมเปนไปตามบริบทของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กรมคุม
ประพฤติ, น.3-24 กลาววา ในสังคมไทยมองวา การไกลเกลี่ยประนอมขอขัดแยง เปนกระบวนการ
ประนอมขอขัดแยงที่มีบคุ คลที่สามเขามาชวยเหลือใหความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ การไกลเกลี่ย
จะชวยใหคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันจากกรณีที่มีการพิพาทกัน
นั้นไดโดยผูไกลเกลี่ยจะคอยเปนผูกระตุน แนะนํา โนมนาว เสนอแนะ แปลความหรือชี้แนะหนทาง
ที่ เ ป น ไปได ใ นการแก ไ ขป ญ หาข อ ขั ด แย งให แ ก คู ค วาม ผู ไ กล เ กลี่ ย ไม มีอํ า นาจในการกํ า หนด
ขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด การจะตกลงหรือไมเปนตัดสนใจของคูความ ผูไกลเกลี่ยไมมี
อํานาจตัดสินขอขัดแยงเหมือนดังอนุญาโตตุลาการ หรือผูพิพากษา และศูนยความรูการระงับขอ
พิพาททางเลือก (2550, 17) ใหความหมาย การไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนวิธีการที่คลายกับการเจรจา
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ต อ รอง แต อ าศั ย บุ ค คลที่ ส ามที่ เ ป น กลาง ซึ่ ง เรี ย กว า “ผู ไ กล เ กลี่ ย ”คอยช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
กระบวนการเจรจาตอรองใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังรวมกับคูพิพาทแสวงหา
ทางออกที่เหมาะสม และเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย เปนวิธีการที่รวดเร็ว สะดวก และไมเปน
ทางการ และมักถูกนํามาใชเสมอ เนื่องจากไมมีฝายหนึ่งฝายใดริเริ่มการเจรจา
ดังนั้น จากการผลการวิจัยทั้งขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณจึงเห็นวา เมื่อมีเหตุ
ตาง ๆ เกิดขึ้ นในชุมชน ผู ที่เกี่ยวของจะตองนํ าเรื่องไปบอกตอ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําทองถิ่น
อาสาสมัครตาง ๆ และบุคคลเหลานี้เมื่อไดรับเรื่องก็จะเรียกคูกรณีทุกฝายมาเขาสูกระบวนการไกล
เกลี่ยขอพิพาทชุมชนจนเสร็จกระบวนการ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ตามที่ นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527: 183) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม
หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซึ่งผลของการ
เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทั้งทําใหเกิดความ
มีสวนรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย และวิเชียร พันธเครือบุตร และรุจินันท วาธีวัฒนารัตน
(2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของประชาชนผานกระบวนการ
ไกลเ กลี่ยทางกฎหมาย เป นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของความเปน
ประชาธิ ป ไตยของประชาชน ที่ เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น ในสั ง คมไทย และการพั ฒ นากระบวนการ
ประชาธิปไตยผานกระบวนการไกลเกลี่ยทางกฎหมาย เพื่อทําความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น
และหาแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการใชประชาธิปไตย วิธีการวิจัย ผูวิจัย
ทําการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณระดับลึก การเขาสนามการวิจัย
ทําโดยการเปนสวนหนึ่งของผูอยูในกระบวนการไกลเกลี่ย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในชวงเดือน
มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยพบวา สภาพความเปนประชาธิปไตยของประชาชนในวิถี
ชีวิตที่เปนอยูในปจจุบัน สังคมไทยมีการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยอยางตอเนื่องในทุกระดับ
แตเปนไปอยางชาๆ ความเปนประชาธิปไตยเปนไปตามการรับรูผานผูนําในระดับตางๆ ความเปน
ประชาธิปไตยเปนเพียงความรูสึก ยังไมใชสิ่งที่มีการปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกันของคนใน
สังคม ดังนั้นเมื่อใดที่มีความขัดแยงทางความคิด จะนําไปสูความคิดในการเอาชนะตอกัน มากกวา
การใชเหตุผล อยางประชาธิปไตย เมื่อใชกระบวนการไกลเกลี่ยในการแกปญหาความขัดแยงที่เขาสู
กระบวนการทางกฎหมายพบวา ดวยกระบวนการไกลเกลี่ย ที่ใชหลักการบริหารความขัดแยง ที่มี
แตผูชนะ และการเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเปนประชาธิปไตย และหาทาง
ออกอยางประนีประนอม ไมไดมุงเนนการตัดสินที่มีฝายใดฝายหนึ่งผิดหรือแพ ทําใหประชาชนที่ผาน
กระบวนการไกลเกลี่ยทางกฎหมาย มีการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของตนเพิ่มขึ้น
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3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) เกี่ยวกับการสรางเครือขายการไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทในระดับชุมชน
2. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยชุมชน
3. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกี่ยวกับ
ศักยภาพและความสามารถของผูไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนในการดําเนินการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในชุมชน
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เครื่องมือการวิจัย
1. .แบบสอบถามประธานฯ และสมาชิกศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชนโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
2. แบบสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชนโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
3. แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. แบบสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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แบบสอบถามสําหรับประธานฯ และคณะกรรมการฯ ในเขตพืน้ ที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขั้นเพื่อใชศึกษาความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรม
ของคณะกรรมการศูนยฯ ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท โดยขอมูลที่ไดรับจะนําไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทอันจะกอใหเกิด ประโยชน
ต อ ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะไม มี ผ ลกระทบ ต อ ผู ต อบ
แบบสอบถามแต ป ระการใด ขอให ผู ต อบแบบสอบถามตอบตามความเป น จริ ง และผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนฯ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
นายสุรศักดิ์ ศรีสาร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง (....) ที่ตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด
1. เพศ
1. ชาย
2. อายุ
1. ต่ํากวา 20 ป
4. 40-49 ป

2. หญิง
2. 20-29 ป
5. 50-59 ป

3. 30-39 ป
6. 60 ปข้นึ ไป

3. สถานภาพการสมรส
1. โสด

2. สมรส

4. ศาสนา
1. พุทธ
3. อิสลาม

2. คริสต
4. อื่น ๆ (ระบุ............................)

3. หมาย/อยาราง/แยกกันอยู

5. ภูมิลําเนาเกิด
1. ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งศูนยไกลเกลี่ย
2. ตางจังหวัด (ระบุ).....................
3. ตางประเทศ (ระบุ)........................................
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแหงนี้
1. นอยกวา 10 ป
2. 10-15 ป
3. 16-20 ป
4. มากกวา 20 ป
7. การศึกษาสูงสุด
1. ต่ํากวาประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
6. ปริญญาตรี
7. ปริญญาโท

3. มัธยมศึกษาตอนตน
5. อนุปริญญา/เทียบเทา
8. ปริญญาเอก
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8. อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
4. พนักงานบริษัทเอกชน
7. รับจาง

2. รับราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 6 เกษตรกร
8. อื่น ๆ (ระบุ)...............................................

9. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1. ไมมีรายได
4. 10,001-15,000 บาท

2. นอยกวา 5,000 บาท
5. 15,001-20,001 บาท

3. 5,000-10,000 บาท
6. มากกวา 20,000 บาท

10. ทานเคยมาใชศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหรือไม
1. ไมเคยมา
2. 1-5 ครั้ง
3. 6-10 ครั้ง
4. มากกวา 10 ครั้ง
11. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดที่มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน
1. มากที่สุด
2. มาก
3. ปานกลาง
4. นอย
5. นอยที่สุด
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเขาใจของทานมากทีส่ ุด
ประเด็น
1. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเปนศูนยกลาง
ประสานความรวมมือเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมในระดับชุมชน
2. กระบวนการยุติธรรมที่นํามาใชจําเปนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคม
และตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาสามารถอํานวยความยุติธรรมแกกนั ได
3. การไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาททําใหลดขั้นตอนการดําเนินคดี และปริมาณ
คดีในศาล ทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจาย และระยะเวลาในการดําเนินคดี
4. ผูไกลเกลี่ยมีบทบาทเปนเพียงคนกลางในการยุติขอขัดแยงเทานั้น ไมมี
อํานาจตัดสินใครผิดใครถูก
5. การไกลเกลีย่ ขอพิพาทไมใชการเกลี้ยกลอมใหสําเร็จโดยการบีบบังคับ
ฝายใดฝายหนึง่ ทุกฝายตองสมัครใจเขาสูการเจรจาไกลเกลี่ย
6. การไกลเกลีย่ เปนกระบวนการกระทําเพือ่ ใหคูกรณีทุกฝายเกิดความ
พึงพอใจ และตกลงระงับขอขัดแยงรวมกัน
7. คุณสมบัติดา นความนาเชือ่ ถือของผูไกลเกลี่ยมีความสําคัญตอการให
ความรวมมือ การยอมรับและการปฏิบัติตามขอตกลงของคูกรณี
8. การเลือกรูปแบบและวิธีการที่นํามาใชไกลเกลี่ยตองคํานึงถึงความเหมาะสม
ของความขัดแยงนั้น ๆ (กลุมเปาหมาย
9. การไกลเกลีย่ ไมใชสูตรสําเร็จในการเจรจาที่จะใชไดในทุกกรณี
10. ผลสัมฤทธิ์ของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท คือ การที่ชุมชนอยูดว ยกัน
อยางสงบสุข รักษาความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไวได

ใช
(1)

ไมใช
(2)
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนโดย
ชุมชนอยางมีสมานฉันท
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียง
ชองเดียว
จากการที่มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน ทานมีความคิดเห็นใน
ประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด
ประเด็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(1)
(5)
(4)
(3)
(2)
ดานผลกระทบเชิงลบ
1. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนกอใหเกิดความไมสงบสุขใน
ชุมชน
2. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนกอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน
3. ประชาชนในชุมชนไมเห็น
ความสําคัญของศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทชุมชน
4. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนสรางภาระใหคนในชุมชน
5. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหชมุ ชนอยูแบบไมมี
ความสุข
ดานการจัดการ
6. ความเหมาะสมของมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดาน
สังคมและวัฒนธรรม
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ประเด็น
7. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคน
ในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน
8. มีการใหความรูแกคนในชุมชน
เรื่องการปกปองกสิทธิ และการ
ระงับขอพิพาท
9. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางทั่วถึง
10. คนในชุมชนสามารถใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดานการมีสวนรวม
11. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมของศูนยไกลเกลีย่ ระงับ
ขอพิพาท
12. คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน
13. คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ
14. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทชุมชน
15. คนในชุมชนภูมิใจในการเปน
สวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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ประเด็น
ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ
16. การพัฒนาและสงเสริมศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีการ
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับ
ชุมชน
17. มีการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคนในชุมชนที่
เกี่ยวของกับการจัดการระงับขอ
พิพาท
18. ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
19. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
ตระหนักรูถึงรวมกันอยางมีความสุข
20. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมี
ความรูเพิ่มขึ้น
21. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง
22. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
เกิดจิตสํานึกรักบานเกิด

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคณะกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย9 ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทานมากทีส่ ุดเพียงชองเดียว
จากการที่มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทาน ทานมีพฤติกรรมในประเด็น
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
ประเด็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
1. การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน
2. การชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมการระงับขอพิพาท
3. การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา
ในการสงเสริมและพัฒนาศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท
4. การติดตามขาวสารหรือความ
เปนไปของศูนยการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาท
5. การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชน
6. การเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษภูมิ
ปญญาของชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน
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ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม”
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ประชาชนในพื้นที่
แบบสอบถามชุดที่
สถานที่เก็บขอมูล
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลเวียง อ.พราว จ.เชียงใหม
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่เก็บขอมูล............./................/2557
แบบสอบถามสําหรับประชาชนในเขตพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขั้นเพื่อใชศึกษาความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรม
ของ ประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท โดยขอมูลที่ไดรับจะนําไปใชเปนแนวทาง ใน
การพัฒนาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนในพื้นที่และนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะไมมีผลกระทบ ตอผูตอบแบบสอบถาม
แตประการใด ขอใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริง และผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในพืน้ ที่ศนู ยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
นายสุรศักดิ์ ศรีสาร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในพืน้ ที่
คําชี้แจง กรุณา 9ลงในชอง  และเติมขอความลงในชองวาง (....) ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
1. เพศ
1. ชาย
2. อายุ
1. ต่ํากวา 20 ป
4. 40-49 ป

2. หญิง
2. 20-29 ป
5. 50-59 ป

3. สถานภาพการสมรส
1. โสด

2. สมรส/อยูดวยกัน

4. ศาสนา
1. พุทธ
3. อิสลาม

2. คริสต
4. อื่น ๆ (ระบุ............................)

3. 30-39 ป
6. 60 ปข้นึ ไป
3. หมาย/อยาราง/แยกกันอยู

5. ภูมิลําเนาเกิด
1. ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งศูนยไกลเกลี่ย
2. ตางจังหวัด (ระบุ)........
3. ตางประเทศ (ระบุ)........................................
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแหงนี้
1. นอยกวา 10 ป
2. 10-15 ป
3. 16-20 ป
4. มากกวา 20 ป
7. การศึกษาสูงสุด
1. ต่ํากวาประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
6. ปริญญาตรี
7. ปริญญาโท

3. มัธยมศึกษาตอนตน
5. อนุปริญญา/เทียบเทา
8. ปริญญาเอก

175
8. อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
4. พนักงานบริษัทเอกชน
7. รับจาง

2. รับราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
6. เกษตรกร
8. อื่น (ระบุ)..........................................

9. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1. ไมมีรายได
4. 10,001-15,000 บาท

2. นอยกวา 5,000 บาท
5. 15,001-20,001 บาท

3. 5,000-10,000 บาท
6. มากกวา 20,000 บาท

10. ทานเคยมาใชศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทตําบลหรือไม
1. ไมเคยมา
2. 1-5 ครั้ง
3. 6-10 ครั้ง
4. มากกวา 10 ครั้ง
11. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดที่มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน
1. มากที่สุด
2. มาก
3. ปานกลาง
4. นอย
5. นอยที่สุด
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทอยาง
สมานฉันท
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเขาใจของทานมากทีส่ ุด
ประเด็น
ใช
ไมใช
(1)
(2)
1. การไกลเกลีย่ ขอพิพาทหมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมี
บุคคลที่สามเขามาทําหนาที่เปนคนกลางในการไกลเกลี่ยเพื่อใหคูพิพาท
ยอมเจรจาผอนผันเขาหากันจนนําไปสูการทําความตกลงกันไดดวยความ
พึงพอใจของทั้งสองฝายในที่สุด
2. ความสมานฉันทไมใชเรื่องความเรารอนทางปญญาเทานั้น แตความ
สมานฉันทจะเกิดเปนจริงขึ้นไดก็ดว ยความยากลําบากและความเสียสละ
ของทุกฝาย จนเกิดความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน
3. กระบวนการยุติธรรมชุมชนหมายถึง การเปดพื้นที่ใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้น
4. กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนแนวทางที่ใชไดทั้งในและนอกศาล
5. กระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถนํามาปรับใชกับคดีความผิดไม
รายแรงเทานัน้
6. กระบวนการยุติธรรมชุมชนใชวิธีการนําผูที่ไดรับความยอมรับนับถือ
ในชุมชนมาเปนผูไกลเกลี่ยระหวางคูกรณี
7. เครื่องมือของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือ การใชมาตรการ
ลงโทษทางสังคมมาแทนการลงโทษตามกฎหมาย เชนการบําเพ็ญ
ประโยชน เปนตน
8. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทหมายถึง การอํานวยความยุติธรรม
ที่ตองการทําใหทุกฝายที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไดกลับสูสภาพ
ดีเชนเดิม
9. เปาหมายทีส่ ําคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ การสราง
ความสมานฉันทขึ้นในสังคมและตองทําดวยความสมัครใจของทุกฝาย

177
ประเด็น
10. ประชาชนสามารถเขาถึงการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทไดโดยงาย
สะดวก รวดเร็ว และไมยุงยากซับซอน และชวยลดคาใชจายตางๆเชน คา
ทนาย คาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งชวยลดเวลาในการยุตขิ อขัดแยง
11. การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเปนกระบวนการที่สามารถแกปญหาได
อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาสัมพันธภาพ และ
ความสงบสุขของคนชุมชนไวได แมวาจะมีความขัดแยงเกิดกอนหนานั้น
12. การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเปนกระบวนการที่สามารถแกปญหาได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถรักษาสัมพันธภาพและความ
สงบสุขของคนในชุมชนไวไดแมวาจะมีความขัดแยงบังเกิดกอนหนานัน้
13. การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

ใช
(1)

ไมใช
(2)
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียง
ชองเดียว
จากการที่มีศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาทในชุมชนของทาน ทานมีความคิดเห็นใน
ประเด็นตอไปนี้มากนอยเพียงใด
ประเด็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ดานผลกระทบเชิงลบ
1. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนกอใหเกิดความไมสงบสุขใน
ชุมชน
2. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชนกอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของชาวบาน
3. ประชาชนในชุมชนไมเห็น
ความสําคัญของศูนยไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทชุมชน
4. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนสรางภาระใหคนในชุมชน
5. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชนทําใหประเพณีอนั ดีงามของ
ทองถิ่นสูญหาย
ดานการจัดการ
6. ความเหมาะสมของมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังผลกระทบดาน
การเกิดคดีความในชุมชน
7. มีการรณรงคปลุกจิตสํานึกใหคน
ในชุมชนตระหนักรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน
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ประเด็น
8. มีการใหความรูแกคนในชุมชน
เรื่องการปกปองสิทธิ และการระงับ
ขอพิพาท
9. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยใหคนใน
ชุมชนไดรูอยางทั่วถึง
10. คนในชุมชนสามารถใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดานการมีสวนรวม
11. คนในชุมชนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาท
12. คนในชุมชนรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน
13. คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนยฯ
14. คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ไดรับประโยชนจากศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทชุมชน
15. มีการกระจายอํานาจใหคนใน
ชุมชนเปนสวนหนึ่งของศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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ประเด็น
ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ
16. การพัฒนาและสงเสริมศูนยไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีการ
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับ
ชุมชน
17. มีการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคนในชุมชนที่
เกี่ยวของกับการจัดการระงับขอ
พิพาท
18. ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
19. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
ตระหนักรูถึงรวมกันอยางมีความสุข
20. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชนมี
ความรูเพิ่มขึ้น
21. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็ง
22. การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทในชุมชนทําใหคนในชุมชน
เกิดจิตสํานึกรักบานเกิด

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

181
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย9 ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของทานมากทีส่ ุดเพียงชองเดียว
จากการที่มีศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในชุมชนทาน ทานมีพฤติกรรมในประเด็น
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
ประเด็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(3)
(2)
(1)
(5)
(4)
1.การมีสวนรวมและสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมการระงับขอ
พิพาทชุมชน
2.การชวยประชาสัมพันธหรือ
แนะนําแหลงสนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมการระงับขอพิพาท
3.การใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําใน
การสงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท
4.การติดตามขาวสารหรือความ
เปนไปของศูนยการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาท
5.การเรียนรูเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทใน
ชุมชน
6.การเรียนรูเกีย่ วกับการอนุรกั ษภูมิ
ปญญาของชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาทโดยชุมชน
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ตอนที่ 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะทั่วไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม”
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แบบสัมภาษณตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล.......................................................................สถานภาพ......................................
เพศ...............................................อายุ.................................ป
ระดับการศึกษา...................................................................................................................
อาชีพหลัก.............................................................อาชีพเสริม...........................................
ที่อยู.....................................................................................โทรศัพท................................
สังกัดหนวย...................................................ตําแหนงในหนวยงาน..................................
ระยะเวลาที่ทํางานในหนวยงาน.....................ป

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ภาพรวมดานการจัดการ
1. การดําเนินการของศูนยมีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยฯ (อดีต
ปจจุบัน) และเห็นสมควรแกไขปรับปรุงอยางไร หรือไม
3. ทานคิดวาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทควรมีหลักการปฏิบัติที่
ดีอยางไร และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการปรับประยุกตใชในพื้นที่อื่นๆไดหรือไม
4. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีการบริหารจัดการอยางไร
5. มีการดําเนินการปองกัน และเฝาระวังผลกระทบดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทโดยชุมชนหรือไม อยางไร

184
ดานการมีสวนรวม
6. มีการสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการศูนย ผูนําชุมชน และชุมชน อยางไรบาง
7. มีการใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชนในนามศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชหรือไม
อยางไร
8. การดําเนินงานของศูนยฯ มีแนวนโยบายการเปดโอกาสใหภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวน
รวมกับศูนยฯ อยางไรบาง (มีมาตรการอะไรบาง เชน จัดประชุมชนทุกสัปดาห จัดกิจกรรม
สงเสริมใหความรู)
9. การดําเนินการสงเสริมการพัฒนาการมีสวนรวมของศูนยฯ ควรเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไข
อยางไร
ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
10. ทานมีความเห็นวาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนมีจุดเดนหรือจุดแข็ง และจุดดอย
หรือจุดออนอะไรบาง ควรปรับปรุงอยางไร
11. ทานคิดวาสิ่งที่เปนโอกาส หรือเปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชน
อยางมีสมานฉันทมีอะไรบาง
12. ทานคิดวาการดําเนินงานของศูนยฯ ประสบผลสําเร็จหรือไม และควรดําเนินการอยางไร
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาประสงค
13. การดําเนินงานของศูนยตองประกอบดวยหลายหนวยงานที่ตองเขามารวมกัน ทานเห็นวา
จะมีแนวทางใดเพื่อใหหนวยงานทั้งหลายนั้นบูรณาการเขากันได เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
14. หนวยงานอื่น ๆ ที่ใหการสงเสริม และสนับสนุนศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมี
สมานฉันทมีหนวยงานใดบาง และใหการสนับสนุนอยางไร
15. ทานคิดวาศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชนอยางมีสมานฉันทสามารถไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนไดหรือไม อยางไร
16. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ
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แบบสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การดําเนินการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชน (วิธีปฏิบัติ/รูปแบบที่เปนรูปธรรม) ควร
เปนอยางไร
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
2. ปจจัยทีจ่ ะสงผลสําเร็จตอศูนยฯ ควรมีอะไรบาง
…………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….……………………
3. ความพึงพอใจของประชาชนมีดานใดบาง
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….…
4. ปญหาอุปสรรคที่ควรแกไขมีดานใดบาง
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….…………
5. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันทควรเปนอยางไร
…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….…………

ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
1. ชื่อผูเชี่ยวชาญ

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2. ชื่อผูเชี่ยวชาญ

ดร.รัชฎาพร เกตานนท แนวแหงธรรม
อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ชื่อผูเชี่ยวชาญ

ดร.ปรีดี โชติชวง
อดีตรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกลา

4. ชื่อผูเชี่ยวชาญ

พันตํารวจเอก ดร.ณรัชต เศวตนันท
อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

5. ชื่อผูเชี่ยวชาญ

นายเกิดโชค เกษมวงศจิตร
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมการระงับขอพิพาท
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาคผนวก ค
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
1. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ผศ.ดร.เดชา สังขะวรรณ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาอาชญาวิทยา
และกระบวนการยุติธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ผศ.ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิทยาเขตปตตานี

4. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ดร.ชาติชาย เชตสุมน
อาจารยคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง

5. ชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ดร.ศักรินทร ชนประชา
อาจารยคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิทยาเขตปตตานี
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แบบประเมินรูปแบบสําหรับผูเชี่ยวชาญ
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท

ลํา
ดับ

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
5

ประเด็น

ความเปนไป
การนําไปใช
ความ
ความ
ได
สอดคลอง ประโยชน
เหมาะสม
ในการนํา
กับบริบท
ไดจริง
ไปปฏิบตั ิ
คาเฉลี่ย ( X ) คาเฉลี่ย( X ) คาเฉลี่ย( X ) คาเฉลี่ย( X )

หลักการสรางรูปแบบ
ความเชื่อมโยงของรูปแบบ
องคประกอบของกระบวนการดําเนินงาน
ความพึงพอใจ
ความโปรงใส
ความเปนกลาง
การประสานงาน
การมีสวนรวม
ประชาสัมพันธ
ลดขั้นตอน
เครือญาติ
ความยืดหยุน
ความรู
การอธิบายรูปแบบ
ภาพรวมของรูปแบบ

ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ง
1. รายชื่อผูเขารวมเวทีประชาคมรับรองรูปแบบ “Community Capital Process
Mediation Restorative”
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมี
สมานฉันท
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รายชื่อผูรวมสรุปเรียนการพัฒนารูปแบบการระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
1. นายประภาส จําเขียน
212 ม.3 ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
2. นายพีรพงษ โพธิ์เย็น
19/1 ม.4 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
3. น.ส.นันทนา รัตนกร
80 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
4. นางรัตนา อันจินด
62 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
5. น.ส.เรณู อุทัยรัตนกิจ
107/ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
6. นางวรวีร สุขปราการ
71/1 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
7. นางเพชรินทร เอี่ยมอําไพ 55 ม.1 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
8. นางพัชนีย ตระกูลบุญ
53 ม.1 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
9. นางสุปราณี ยอเซฟ
6 ม.1 ต.บางยี่รงค อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
10. น.ส.บุญชู เกิดมงคล
66 ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
11. นางสถาพร บายแสงจันทร 24 ม.12 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
12. น.ส.อําภา เหมวรรณกุล
83 ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
13. นางยุพิน หลั่งทรัพย
66 ม.5 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
14. นายศิริชัยเบาศิริ
44 ม.1 ต.กระดังงา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
15. นายสมบูรณ เอี่ยมบุตร
72/2 ม.7 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
16. นางสุวรรณี บายแสงจันทร 23/1 ม.12 ต.กระดังงาอ.บางคนที จ.สมุทรสงคร
17. นายประยูร ชุมอุระ
20 ม.13 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
18. นางรัชนี เอกบุญชู
75 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
19. นางธัญรัช ลิมปนิลชาติ
45 ม.3 ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
20. นางเบญจา คงพิทักษ
12 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
21. นางทองสุข สวางวงษ
24 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
22. นางรําเพย สุวรรณ
30/52 ม.13 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
23. นายลวน ศรีสนอง
74 ม.3 ต.กระดังงาอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
24. น.ส.ปราณี แตงทองแท
31/2 ม.7 ต.กระดังงา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
25. นางนฤมล เอื่ยมบุตร
72 ม.2 ต.กระดังงาอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
26. นางวรรณรัตน พิเสฏฐศลาศัย 89 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
27. น.ส.ระวีวรรณ วงศาโรจน 14 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
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28. นายทองสุข ศรีภูมิ
7 ม.3 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
29. นายใจ คงบุตร
73 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
30. นายไกรสอน สิงหราชวราพันธ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรม จ.สมุทรสงคราม
31. น.ส.บุษบา มีสมบัติ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
32. น.ส.กันติรา สีทอง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
33. น.ส.ธัญญพัทธ นาคทอง สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
34. น.ส.นพวรรณ เหลาชูชัยกุล สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
35. นายสุรินทร สุริยันต
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
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แบบสอบถามสําหรับประชาชน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนอยางมีสมานฉันท
ชื่อ..................................นามสกุล...............................ตําแหนง.........................................................
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความคิดเห็น
1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

รูปแบบมีความเหมาะสมกับชุมชน
รูปแบบมีความเปนไปไดกบั ชุมชน
รูปแบบมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน
รูปแบบสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
รูปแบบมีความสมบูรณ ครอบคลุมตอความเปน
ชุมชน
รูปแบบดังกลาวจะมีการดําเนินการที่เหมาะสม
รวดเร็ว สะดวกตอคนในชุมชนจริง
ประชาชนในชุมชนสามารถยอมรับรูปแบบ
ดังกลาวไดอยางเปนเอกฉันท
รูปแบบดังกลาวมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน
บุคลากรตามรูปแบบสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทโดยชุมชนสงเสริมให
ชุมชนมีความเขมแข็ง และยัง่ ยืน

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ภาคผนวก จ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และผูนําชุมชนในการใหขอมูลหลัก
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลหลัก
1. นางประกายรัตน
2. นายปรัชญา
3. นายชลัท
4. นายยุทธนา
5. นายพิทยา
6. นางกรรณิการณ
7. วาที่ ร.ต.ธนกรณ
8. นายสมชาย
9. นายวรากร
10. นายวัลภภ
11. นายพีรภัทร
12. นายภูชิชย
13. นางสาวดวงกมล
14. นายเศรษฐพร
15. นางสาวธัญญนรี
16. นายทองสุข
17. นางลาวัลย
18. น.ส.ระวีวรรณ
19. นางสุวรรณี
20. นายกล่ํา
21. นางอริสรา
22. นายพรชัย
23. นางสมพร
24. นางกัญญาณัฐ
25. นางสมนึก
26. นางองุน

ตนธีระวงศ

ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา
การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี (สพส.)
อยูประเสริฐ สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม
ประเทืองรัตนา นักวิชาการผูชํานาญการ สถาบันพระปกเกลา
ภาณุมาภรณ กรรมการมูลนิธิสถาบันศึกษาฯ
จินาวัฒน
อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
แสงทอง
อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
สถานานนท ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองพยาน
คมกริส
ผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพร
โสมนะพันธุ ผูอํานวยการกองสงเสริมการระงับขอพิพาท
มาใจ หัวหนากลุมงานสนับสนุนการจัดการความขัดแยง
บุญรอด
นักวิชาการยุตธิ รรมชํานาญการ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
จารุวัฒน
นักวิชาการยุตธิ รรมชํานาญการ
ตั้งทวีวัฒนา พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
เกษมวงศจิตร พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กุลฉัตรฐานนท พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ศรีภูมิ
ประธานศูนยยตุ ิธรรมชุมชน
เชิดชู
รองประธานศูนยยตุ ิธรรมชุมชน
วงศาโรจน
เลขาศูนยยุติธรรมชุมชน
บายแสงจันทร กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
เหมวรรณกุล กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
ราชปกษา
กรรมการศูนยยตุ ิธรรมชุมชน
เหมาสุข
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
ดีสวาสดิ์
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
อมรเทพ
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
อูทอง
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
บํารุงศรี
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
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27. นางสุกัญญา
28. นางเพชรินทร
29. นายบุญทอม
30. นายชาติชาย
31. นายชาญกิจ
32. นายฉลอง
33. นายบุญชม
34. นายไพศาล
35. นายสมจิต
36. นายบรรพชิต
37. นายจันทรคํา
38. นายกุล
39. นายธนวัฒน
40. นายนวลศรี
41. นายชื่น
42. นายธวัชชัย
43. นายทองสุข
44. น.ส.นพวรรณ
45. นายไกรสร

พิบูลยสวัสดิ์ กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
เอี่ยมอําไพ
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
รมจันทร
กํานัน
พิลาดี
ผูใหญบาน หมูที่ 1
ปทุมสัย
ผูใหญบาน หมูที่ 2
ศิริรักษ
ผูใหญบานหมูท ี่ 3
สนธิ
ผูใหญบานหมูท ี่ 4
เบาทองหลอ ผูใหญบานหมูท ี่ 5
ธิใย
ผูใหญบานหมูท ี่ 6
ศรีเงิน
ผูชวยผูใหญบา นหมูที่ 9
กองมูล
ผูใหญบานหมูท ี่ 10
อุตมา
ผูชวยผูใหญบา น หมูที่ 1
เบาทองหลอ ผูชวยผูใหญบา น หมูที่ 5
กันทาเทียม
ปลัดหมูที่ 6
เงาเงิน
สารวัตรกํานัน
สิงหโพธิ์
ประธานชุมชน
ศรีภูมิ
ประธานศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
เหลาชูชัยสกุล พนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
สิงหราชวยราพันธ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาคผนวก ฉ
การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิจัยดวยคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC : Index of Item Objective Congruence)
1. คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม สําหรับประธานฯ และกรรมการศูนยฯ
2. คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม สําหรับประชาชน
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ผลการประมินความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือวิจัยของประธานฯ และกรรมการศูนยฯ
คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญ
คาดัชนี
ความ แปลผล
สอด
1 2 3 4 5
คลอง
(IOC)
0.8
ใชได
1. ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท จัดตั้งขึ้นโดย 1 1 1 1 0
มีวัตถุประสงคเปนศูนยกลางประสานความ
รวมมือเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมในระดับ
ชุมชน
0.8
ใชได
2. กระบวนการยุติธรรมที่นํามาใชจําเปนตอง 1 1 1 1 0
คํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและตั้งอยู
บนพื้นฐานความเชื่อที่วาสามารถอํานวยความ
ยุติธรรมแกกนั ได
1 1 1 1 0
0.8
ใชได
3. การไกลเกลีย่ ระงับขอพิพาททําใหลด
ขั้นตอนการดําเนินคดี และปริมาณคดีในศาล
ทําใหคูกรณีประหยัดคาใชจา ย และระยะเวลา
ในการดําเนินคดี
1 1 1 1 1
1
ใชได
4. ผูไกลเกลี่ยมีบทบาทเปนเพียงคนกลางใน
การยุติขอขัดแยงเทานัน้ ไมมอี ํานาจตัดสินใคร
ถูกใครผิด
1
ใชได
5. การไกลเกลีย่ ขอพิพาทไมใชการเกลี้ยกลอม 1 1 1 1 1
ใหสําเร็จโดยการบีบบังคับฝายใดฝายหนึง่
ทุกฝายตองสมัครใจเขาสูการเจรจาไกลเกลี่ย
1 1 1 1 1
1
ใชได
6. การไกลเกลีย่ เปนกระบวนการกระทํา
เพื่อใหคกู รณีทุกฝายเกิดความพึงพอใจ และ
ตกลงระงับขอขัดแยงรวมกัน
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
(ตอ)
ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญ
คาดัชนี
ความ แปลผล
สอด
1
2 3 4 5
คลอง
(IOC)
1 1 1 0 1
0.8
ใชได
7.คุณสมบัติดานความนาเชื่อถือของผูไกล
เกลี่ย มีความสําคัญตอการใหความรวมมือ
การยอมรับและปฏิบัติตามขอตกลงของคูกรณี
1 0 1 1 1
0.8
ใชได
8.การเลือกรูปแบบและวิธีการที่นํามาใชไกล
เกลี่ยตองคํานึงถึงความเหมาะสมของความ
ขัดแยงนั้นๆ(กลุมเปาหมาย)
9.การไกลเกลีย่ ไมใชสูตรสําเร็จในการเจรจาที่ 1 1 1
1 1
1
ใชได
จะใชไดในทุกกรณี
1 1 1
1 1
1
ใชได
10.ผลสัมฤทธิ์ของการไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทคือ การที่ชุมชนอยูดว ยกันอยางสงบสุข
รักษาความสัมพันธระหวางคนในชุมชนไวได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
(ตอ)
ประเด็น
1

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

5

1

1

1

1

0

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)
0.8

1

1

1

1

0

0.8

ใชได

1

1

1

1

0

0.8

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

ดานผลกระทบเชิงลบ
1.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอ
พิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ความไมสงบสุขใน
ชุมชน
2.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอ
พิพาทในชุมชนกอใหเกิด
ปญหาดานความสัมพันธ
ของชาวบาน
3.ประชาชนในชุมชนไม
เห็นความสําคัญของศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน
4.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอ
พิพาทชุมชนสรางภาระ
ใหคนในชุมชน
5.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับขอ
พิพาทชุมชนทําให
ประเพณีอนั ดีงามของ
ทองถิ่นสูญหาย

แปลผล

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
(ตอ)
ประเด็น
1

ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
6.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับ 1
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนตระหนักรูถึง
รวมกันอยางมีความสุข
7.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับ 1
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนมีความรู
เพิ่มขึ้น
8.การมีศูนยไกลเกลี่ยใน
1
ชุมชนทําใหชมุ ชนเขมแข็ง
9.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับ 1
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนเกิดจิตสํานึก
รักบานเกิด
ดานการมีสวนรวม
10.คนในชุมชนมีสวนรวม 1
ในการจัดกิจกรรมของศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
1
11.คนในชุมชนรูสึกเปน
สวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)

แปลผล

5

0

1

1

1

0.8

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

0

1

1

1

0.8

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
(ตอ)
แปลผล

1

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)
0.8

0

1

0.8

ใชได

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

ประเด็น

12.คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
13.คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การไดรับประโยชนจากศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชน
14. มีการกระจายอํานาจใหคน
ในชุมชนเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน
ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ
15.การพัฒนาและสงเสริมศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
มีการคํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
16.มีการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคนใน
ชุมชนที่เกีย่ วของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท
17.ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป

1

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
(ตอ)
ประเด็น

ดานการจัดการของศูนย
18.มีการปองกันและเฝา
ระวังผลกระทบดานการ
เกิดคดีความในชุมชน
19.มีการรณรงคปลุก
จิตสํานึกใหคนในชุมชน
ตระหนักรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน
20.มีการใหความรูแกคนใน
ชุมชนเรื่องการปกปองสิทธิ
และการระงับขอพิพาท
21.มีการโฆษณาประชา
สัมพันธกิจกรรมตาง ๆ
ของศูนยใหคนในชุมชน
ไดรูอยางทัว่ ถึง
22.คนในชุมชนสามารถใช
บริการไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

1

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

5

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)

แปลผล

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามประธานฯ และกรรมการศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
(ตอ)
ประเด็น

1.การมีสวนรวมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมการระงับขอพิพาท
ชุมชน
2.การชวยประชาสัมพันธ
หรือแนะนําแหลง
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
การระงับขอพิพาท
3.การใหขอคิดเห็นหรือ
คําแนะนําในการสงเสริม
และพัฒนาศูนยไกลเกลีย่
ระงับขอพิพาท
4.การติดตามขาวสารหรือ
ความเปนไปของศูนยการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
5.การเรียนรูเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทในชุมชน
6.การเรียนรูเกีย่ วกับการ
อนุรักษภมู ิปญ
 ญาของ
ชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาท
โดยชุมชน

1

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

5

1

1

1

1

1

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)
1

0

1

1

1

1

0.8

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

แปลผล
ใชได
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ผลการประมินความสอดคลอง (ICO) ของเครื่องมือวิจัยของประชาชน
คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน
ประเด็น

1.การไกลเกลีย่ ขอพิพาทหมายถึง กระบวนกร
ระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเขามาทํา
หนาที่เปนคนกลางในการไกลเกลี่ยเพื่อให
คูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันจนนําไป
สูการทําความตกลงกันไดดว ยความพึงพอใจ
ทั้งสองฝายในที่สุด
2.ความสมานฉันทจะเกิดเปนจริงขึ้นไดกด็ วย
ความอดทน และความเสียสละของทุกฝาย จน
เกิดความพอใจรวมกันความเห็นพองตองกัน
3.กระบวนการยุติธรรมชุมชนหมายถึง
การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้น
4.กระบวนการยุติธรรมชุมชนเปนแนวทางที่
ใชไดทั้งในศาลและนอกศาล
5.กระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถนํามา
ปรับใชกับคดีความผิดไมรายแรงเทานัน้ เชน
คดีลหุโทษเล็กนอย
6.กระบวนการยุติธรรมชุมชนใชวิธีการนํา
ผูที่ไดรับความยอมรับนับถือในชุมชนมา
เปนผูไกลเกลีย่ ระหวางคูกรณี

1

ผูเชี่ยวชาญ
2 3 4

1

1

1

1

คาดัชนี
ความ แปลผล
5
สอดคลอง
(IOC)
1
1
ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

0

1

1

1

0.8

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

0

0

0.6

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ)
ประเด็น
1

1
7.เครื่องมือของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาคือ การใชมาตรการลงโทษทางสังคม
มาแทนการลงโทษตามกฎหมาย เชน
การบําเพ็ญประโยชน เปนตน
1
8. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
หมายถึง การอํานวยความยุตธิ รรมที่ตองการ
ทําใหทุกฝายทีไ่ ดรับผลกระทบจาก
อาชญากรรมไดรับการเยียวยาหรือระงับขอ
พิพาทจนสามารถกลับสูสภาพปกติเชนเดิม
9. เปาหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม 1
เชิงสมานฉันทคือ การสรางความสมานฉันท
ขึ้นในสังคม ซึ่งตองทําดวยความสมัครใจของ
ทุกฝาย
1
10.ประชาชนสามารถเขาถึงการไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว
และไมยุงยากซับซอน และชวยลดคาใชจา ย
ตาง ๆ เชน คาทนาย คาธรรมเนียมตาง ๆ
รวมทั้งชวยลดเวลาในการยุตขิ อขัดแยง
1
11.การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทเปน
กระบวนการทีส่ ามารถแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถรักษา
สัมพันธภาพ และความสงบสุขของคนใน
ชุมชนไวไดแมวาจะมีความขัดแยงเกิดกอน
หนานัน้

ผูเชี่ยวชาญ
2 3 4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

0

0.6

ใชได

0

1

คาดัชนี
ความ แปลผล
สอดคลอง
(IOC)
1
ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ)
ประเด็น

12.การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชวยสงเสริม
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

1

ผูเชี่ยวชาญ
2 3 4

5

1

1

1

1

1

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)
1

แปล
ผล

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน
ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3 4
ดานผลกระทบเชิงลบ
1.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับ
ขอพิพาทในชุมชน
กอใหเกิดความไมสงบ
สุขในชุมชน
2.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับ
ขอพิพาทในชุมชน
กอใหเกิดปญหาดาน
ความสัมพันธของ
ชาวบาน
3.ประชาชนในชุมชน
ไมเห็นความสําคัญของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชน
4.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับ
ขอพิพาทชุมชนสราง
ภาระใหคนในชุมชน
5.ศูนยไกลเกลีย่ ระงับ
ขอพิพาทชุมชนทําให
ประเพณีอนั ดีงามของ
ทองถิ่นสูญหาย

5

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)

แปลผล

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ)
ประเด็น
1
ดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
6.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับ 1
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนตระหนักรูถึง
รวมกันอยางมีความสุข
7.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับ 1
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนมีความรู
เพิ่มขึ้น
8.การมีศูนยไกลเกลี่ยใน
1
ชุมชนทําใหชมุ ชนเขมแข็ง
9.การมีศูนยไกลเกลี่ยระงับ 1
ขอพิพาทในชุมชนทําให
คนในชุมชนเกิดจิตสํานึก
รักบานเกิด
ดานการมีสวนรวม
10.คนในชุมชนมีสวนรวม 1
ในการจัดกิจกรรมของศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
1
11.คนในชุมชนรูสึกเปน
สวนหนึ่งของศูนยไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาทชุมชน

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

แปลผล

5

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)

0

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ)
ประเด็น

12.คนในชุมชนยินดีใหการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
13.คนในชุมชนมีสวนรวมใน
การไดรับประโยชนจากศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชน
14. มีการกระจายอํานาจใหคน
ในชุมชนเปนสวนหนึ่งของ
ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
ชุมชน
ดานการสงเสริมและพัฒนาศูนยฯ
15.การพัฒนาและสงเสริมศูนย
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทชุมชน
มีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับชุมชน
16.มีการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคนใน
ชุมชนที่เกีย่ วของกับการ
จัดการระงับขอพิพาท
17.ชุมชนตองมีการพัฒนาและ
สงเสริมศูนยไกลเกลี่ยระงับขอ
พิพาทชุมชนใหคงอยูตลอดไป

1

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

แปลผล

0

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)
1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ)
ประเด็น

ดานการจัดการของศูนย
18.มีการปองกันและเฝา
ระวังผลกระทบดานการ
เกิดคดีความในชุมชน
19.มีการรณรงคปลุก
จิตสํานึกใหคนในชุมชน
ตระหนักรูถึงปญหาของ
การเกิดขอพิพาทในชุมชน
20.มีการใหความรูแกคนใน
ชุมชนเรื่องการปกปองสิทธิ
และการระงับขอพิพาท
21.มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง
ๆ ของศูนยใหคนในชุมชน
ไดรูอยางทัว่ ถึง
22.คนในชุมชนสามารถใช
บริการไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

1

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

5

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)

แปลผล

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

0

1

1

1

0.8

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได
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คาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถามของประชาชน (ตอ)
ประเด็น

1.การมีสวนรวมและ
สนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมการระงับขอพิพาท
ชุมชน
2.การชวยประชาสัมพันธ
หรือแนะนําแหลง
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
การระงับขอพิพาท
3.การใหขอคิดเห็นหรือ
คําแนะนําในการสงเสริม
และพัฒนาศูนยไกลเกลีย่
ระงับขอพิพาท
4.การติดตามขาวสารหรือ
ความเปนไปของศูนยการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
5.การเรียนรูเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทในชุมชน
6.การเรียนรูเกีย่ วกับการ
อนุรักษภมู ิปญ
 ญาของ
ชุมชนในการดํารงไวใน
ดานการระงับขอพิพาท
โดยชุมชน

1

ผูเชี่ยวชาญ
2
3
4

5

1

1

1

1

1

คาดัชนีความ
สอดคลอง
(IOC)
1

1

1

1

1

0

0.8

ใชได

1

0

1

1

1

0.8

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

1

1

1

1

1

1

ใชได

แปลผล
ใชได
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ป เกิด
ที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
2532
2540
2550

ตําแหนงในการทํางาน
2532
2539
2540
2546
2555

นายสุรศักดิ์ ศรีสาร
1 มิถุนายน 2503
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

เจาหนาที่ฝก อบรม กรมการพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการยุตธิ รรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
นักวิชาการยุตธิ รรมชํานาญการพิเศษกรมคุม ครองสิทธิ
และเสรีภาพ

