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บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ” มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา ๒) เพ่ือพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ประกอบด้วยการ
วิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม ผ่านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม แกนน าในระดับชุมชนและระดับนโยบาย ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีการจัดกิจกรรม
พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยเทคนิค A-I-C 
และการลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ก่อนที่จะมีการประเมินผลด้วยเทคนิค AAR 
และการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา  ประกอบด้วย ๑) กระบวน

ทัศน์พื้นฐานของชุมชน  ได้แก่ ความคิด ความรู้สึกร่วมของคนในชุมชน ที่รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกัน มี
ความรู้สึกของการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ๒) ผู้น าทางศาสนาและ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบผู้มีคุณธรรมศีลธรรมที่ดีให้กับ
ชุมชน ๓) กิจกรรมและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนบนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วม ได้แก่  (๑) 
การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชน (๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของชุมชน (๓) 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของชุมน (๔) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (๕) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน และ ๔) ปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน  

2. การ พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ จะต้องด าเนินการ ใน 5 มิติ คือ 1) การป้องกันการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน 2) การ สร้าง
ความเสมอภาค เท่าเทียม ยุติธรรม และเป็นธรรม ๓) การ สร้างความสมัครสมานสามัคคี 4) การ
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ส่งเสริมความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 5) การ
สนับสนุนการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ส าหรับแนวปฏิบัติใน การพัฒนา
กระบวนทัศน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม  ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้คน
ประพฤติปฏิบัติตามหลักบัญญัติ 10 ประการ คือ 1) การยึดมั่นในค าสอนของศาสนา 2) การเห็น
คุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3) การยอมรับและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 5) การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 6) 
การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 7) การมีจิตส านึก จิตอาสา และจิตสาธารณะ 8) การรู้
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ 9) การมีวิจารณญาณในพูดและการแสดงความคิดเห็น และ 10) การแก้ไข
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

3. การพัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากวิถีชีวิตและการ
ประพฤติ ปฏิบัติ การร่วมแรงร่วมใจ การเสียสละสุขส่วนตนเพื่อเกื้อกูลเพ่ือนร่วมชุมชนหรือผู้ที่ก าลัง
ประสบกับความยากล าบากของคนในชุมชนและชุมชนอื่น ๆ ดังนี้ 1) การสนับสนุน ช่วยเหลือกันและ
กันในชุมชน 2) การร่วมแรงใจกันพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ และ 3) การร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนหรือ
เครือข่ายอ่ืนที่ขยายวงกว้างมากข้ึน ขณะเดียวกันก็จะต้องประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณ
ของแต่ละศาสนา 2) ข้อตกลงชุมชน 3) แกนน าจิตอาสา 4) การปรับปรุงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิต
อาสา และ 5) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่ บนพื้นฐานของความเข้าใจในหลักค า
สอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรม ซึ่งก่อให้เกิดจิตอาสาหรือจิตสาธารณะที่ จะมีการสนับสนุน
ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปัน ทั้งนี้เพราะเมตตาธรรมนั้นสามารถเกิดข้ึนได้กับคนในทุกศาสนา 
และความเมตตานั้นถือเป็นวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาจากการ
เข้าถึงแก่นทางศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาอ่ืน ๆ 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1) to development of multicultural 

paradigms and understanding for peaceful coexistence, 2. to development of 
multicultural paradigms and understand for peaceful coexistence and 3) to creating a 
public mental network in multicultural society and development towards 
unconditional peace.  Methodology were the action research, qualitative research by 
in-depth interview, focus group discussion and public hearing of core group and 
documentary research, action research by development of multicultural paradigms 
and understand for peaceful coexistence for everybody by A-I-C technique and 
driven public volunteer activities in the area and last valuated by AAR technique  

Findings were as follows: 
1. The model of multicultural paradigms and understanding for peaceful 

coexistence 1) the fundamental paradigms of the community; the thoughts and 
feelings of people that felt no separation from each other, solidarity, not divided into 
everybody and not divided by religion’s, 2) religious leaders and local wisdom 
scholars are visionaries, they have a morals for the models on the community, 3) the 
activities on the community has a participation and volunteering; (1) on the problems 
(2) on the planning (3) on the implement (4) on the receiving benefits and (5) on the 
assessing and valuated and 4) the solving of the conflict problems in communities  

2. The development of multicultural paradigms and understand for 
peaceful coexistence must be carried out in five dimensions: 1) prevention of mutual 
misunderstanding 2) creating equality, fairness and solidarity 3) recognition and 
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respect for individual differences 4) Promotion of honesty, honesty and self-sacrifice 
for the common good 5) support of coexistence based on differences but not 
divisibility. The guideline of everybody should encourage according to the ten 
commandments: 1) adherence to religious teachings 2) value and respect dignity and 
humanity 3) recognition and respect for differences between individuals 4) respect 
for human rights 5) equality and justice 6) maintaining the interests of the public 7) 
consciousness, volunteerism and public mind 8) duties responsible 9) critical verbal 
and opinion expression and 10) resolving conflicts in a peaceful manner. 

3. The creating a public mental network in multicultural society and 
development towards a unconditional peace; cooperation, self-sacrifice to support 
fellow community members or those who are facing difficulties of people in 
communities and other as follows: 1) supporting and helping each other in the 
community 2) collaboration in developing communities in various dimensions and  
3) collaboration with more broader communities or networks. And it must include  
1) spiritual leadership of each religion 2) community agreements 3) volunteer leaders 
4) improvement of driving volunteer activities and 5) building a learning community. 
Based on an understanding of religious doctrine and compassion which gives rise to 
volunteerism or public spirit paradigm, that support, help, empathize, caring, sharing 
and assisting the activities of the community and society on the basis of, because 
compassion can happen to people of all religions and that compassion is a path of 
seamless peace coexistence, that is reflected in the subtlety of one's own religion 
and other religions. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

แผนงาน วิจัยเรื่อง “ สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ” เป็น แผนงาน วิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) จึงท าให้โครงการวิจัยนี้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการ  

กราบขอบพระคุณพระ เทพวัชรบัณฑิต , ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาส และให้ก าลังใจแก่ประชาคมนักวิจัย มจร. ให้คิดงานต่อ
ก่องานใหม่และด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยจนส าเร็จลุล่วง กราบขอบพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต, 
รศ.ดร. และคณะในนามของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน และ
กราบขอบพระคุณ พระเทพปัญญาสุธี  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระเทพปริยัติเมธี, 
รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้านแก่คณะผู้วิจัย 

ขอขอบคุณทุกข้อมูลที่ได้จากการ พบปะ พูดคุย และ สัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการของ
แกนน าระดับชุมชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช รวมถึงผู้ที่
เสียสละเวลามาเข้าร่วมขับเคลื่อน ด าเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือว่าทุกท่าน มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ที่ท าให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง  เกิดความครบถ้วน ครอบคลุม และเพียงพอที่จะน าเข้าสู่การประมวล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 

สุดท้ายขอขอบคุณทีมงานผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย รวมถึงนิสิตที่ร่วมลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูปหรือคน ที่มีส่วนเติมเต็มให้โครงการวิจัยเรื่องนี้ประสบผลส าเร็จ
และบรรลุยังวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ขอคุณความดีและอรรถประโยชน์ใดอันเกิดจากโครงการวิจัยนี้ถวาย
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบเป็นปัญญาบารมีทานแด่ผู้ที่สนใจศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาสู่
การประยุกต์ใช้และสู่การปฏิบัติ มา ณ  โอกาสนี้ด้วย  

 
พระครูพระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  

และคณะ 
15 กุมภาพันธ์ 2564 
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บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันค าว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม” ถูกกล่าวถึงมากในแวดวงการศึกษาทางวิชาการหรือ

ทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงสังคมพหุวัฒนธรรมกับประเด็นความขัดแย้ง ซึ่ง
นักวิชาการ นักสงคมศาสตร์ หรือแม้แต่ภาครัฐต่างก็มองว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความไม่
เข้าใจถึงความแตกต่างและความหลายหลายในความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม หรือจนกระทั่ง
ค่านิยมต่างๆ จนท าให้เกิดปรากฏการณ์ความขัดแย้งให้เห็นเป็นข่าวในสังคมไทย ซึ่งนับวันความเชื่อ
ทางศาสนาที่แตกต่างกันถูกน ามาใช้เป็นประเด็นความขัดแย้งจนท าให้เกิดการแตกแยกในชุมชน แม้ว่า
ความขัดแย้งนั้นในแง่มุมของนักวิชาการมองว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและเป็นของปกติท่ี
เกิดข้ึนในทุกสังคม  อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาดั้งเดิมของสังคมไทยแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความเชื่อ ดังจะเห็นได้จากแต่ละภูมิภาคต่างก็มีอัตลักษณ์ของตนแต่ก็สามารถอยู่
รวมกันอย่างเป็นสุข 

ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนผู้มีความแตกต่างหลากหลายที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายในด้านความเชื่อ ค่านิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้สังคมที่หลากหลายและเคยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข อาจถูกกระแสทาง
สังคมหรือการเมือง ที่ท าให้เกิด เปลี่ยนแปลง ในกระบวนทัศ ความเข้าใจ หรือแง่คิดมุมมองที่มีต่อกัน
และกัน โดยเฉพาะในยุคดิจิตัล ที่เป็นยุคยุคแห่งการแก่งแย่งแข่งขันตามกลไกหรือพลวัตรในโลกของ
ทุนนิยมและบริโภคนิยม และ จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนา ต่างความเชื่อ ต่างค่านิยม 
หลั่งไหลมาอยู่รวมกัน ความผูกพันแน่นแฟ้นที่เคยมีหรือเคยเกิดข้ึนภายในชุมชนและสังคมแบบเดิมๆ ก็
จะเริ่มที่จะจางหายไป ตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนและเวลาที่ผันแปรไปจะเห็นได้จาก การ
แปรเปลี่ยนจากชุมชนหรือสังคมแห่งการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้อ เผื่อแผ่ กลับกลายเป็นสังคมที่ต้องแก่งแย่ง
แข่งขัน กอบโกย และซื้อหามาได้ด้วยตัวเงิน ผู้คนในชุมชนสังคม มีการ พ่ึงพาอาศัยกันน้อยลง โลก
เศรษฐกิจสมัยใหม่ยังน าพาให้ผู้คนในสังคมหันไปพ่ึงพาตลาดและยึดครองตลาด ทั้งนี้เพ่ือการสะสมทุน
ให้กับตนเอง พรรคพวกตนเองให้ มากขึ้น สุดท้ายจึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าแตกต่างและความ
แตกแยกข้ึนในชุมชนและสังคมในที่สุด 

                                                           

 Kae K. Chung and Leon C. Megginson.Organizations Behavior: Developing 
Managerial Skill. (New York: Harper and Row, 1981), p. 252. 
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ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนผู้มีความแตกต่างหลากหลายนั้นในบางครั้งอาจน ามาซึ่ง
ความไม่เข้าใจกัน ทั้งนี้อาจจะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล  หรืออาจจะเป็นการ
แข่งขันในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  และอาจจะมุ่งหมายถึงข้ันที่จะต้องแข่งขัน แย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งดังกล่าว  ซึ่งปัญหาข้างต้น
ถือเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องตัดสินใจ  ขณะเดียวกันยังเป็นสิ่งเร่งเร้าของความเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกันอันเกิดจากความต้องการที่ไม่สอดคล้องกัน  ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติระหว่าง
บุคคลที่มีเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด  ส าหรับเหตุ
และปัจจัยที่จะน าไปสู่ความไม่เข้าใจกันซึ่งกันและกันนั้น จอห์น แมกคอนแนลและคริสโตเฟอร์มัวร์
และวันชัย วัฒนศัพท์  ได้แยกประเภทและสาเหตุของความไม่เข้าใจกันว่ามาจาก 5 ประเด็นส าคัญ 
คือ 1) การมีข้อมูลไม่ตรงกัน (Data Conflict) 2) การมีผลประโยชน์ไม่ลงตัว ( Interest Conflict) 3) 
การมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ( Relationship Conflict) 4) โครงสร้างไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
(Structural Conflict) และ 5) ค่านิยมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Value Conflict) 

ในส่วนของแนวทางในการท าความเข้าใจและน ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์นั้น 
Georg Simmel  มองว่า 1) จะต้องท าให้เหตุแห่งความเห็นต่างสิ้นสุดลง 2) การท าให้ฝ่ายหนึ่งชนะ 
3) การประนีประนอม และ 4) การคืนดีกันหรือการให้อภัยกัน ส่วน Theodore Caplow  นั้นมอง
ว่าจะต้อง 1) ตัดสินใจเลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งโดยยึดหลักเหตุ 2) ตั้งคณะกรรมการคนกลางมาไต่สวน
หาข้อเท็จจริง 3) การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมหรืออนุญาโตตุลาการ และ 4) การประนีประนอมยอม
ความ ในขณะที่ Ralf Dahrendorf ซึ่งมีมุมมองในเชิงสันติวิธีนั้นมองว่า 1) การสมานฉันท์คือปฐมเหตุ
แห่งความขัดแย้ง 2) ความขัดแย้งคือโอกาสในการสร้างความสมานฉันท์ 3) การสมานฉันท์และความ

                                                           

 Galtung, Johan, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development 
andCivilization, (London: Sage Publications, 1998), p. 81. 

 เสาวลักษณ์สุดสวาท , การพัฒนาและความขัดแย้ง , ( กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529). 

 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 2. 

 March, JG and Herbert A. Simon., Organization, (New York: John Wiley & Sons,1958), 
p. 42. 

 Shaffer, Lawrence F. and Shoben, Edward J., The Psychology of Adjustment, 
(Boston: Houghton Miffin, 1965), p. 99. 

 Filley, Alan C., Interpersonal Conflict Resolution, (Glenview, Illinois: Scott, 
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ขัดแย้งคือปัจจัยของกันและกัน ส าหรับนักคิด นักทฤษฎีในโลกตะวันออกนั้นมีแนวคิดมุมมองในการ
แก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยและการสร้างความสมานฉันท์ท่ีโน้มเอียงไปตามรากเหง้าของศาสนา เป็น
ต้นว่า Manatma Gandhi  ที่ได้เสนอแนวทางแห่ง “อหิงสา” ซึ่งมีรากฐานของการไม่เบียดเบียน
และเริ่มต้นข้ึนจากศรัทธาในสัจจะ ไม่ใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม ไม่เกลียดชัง แต่เป็นศัตรูกับความ
ชั่วและความอยุติธรรม ซึ่งการต่อสู้กับความอยุติธรรมนั้นจักต้องใช้อหิงสาเป็นหลัก 

 ส าหรับการแก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยหรือการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในทางพระพุทธศาสนานั้น พบว่า พระพุทธศาสนากลับมองลึกลงไปถึงจิตใจของคนว่า  1) จะต้อง
จัดการปัญหาความขัดข้องหมองใจที่เกิดขึ้นในภายในตนเองก่อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก าจัดกิเลสที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของมนุษย์และเป็นต้นเหตุของความขุนข้องกมองใจหรือไม่ลงรอย และ 2) การจัดการปัญหา
ความขัดข้องหมองใจภายนอก เป็นการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ
ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อความผาสุกของสังคม ซึ่งต้องอาศัย
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการแก้ไขทุกปัญหาความขัดแย้ง  ถือเป็นการ
เสริมสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนด้วยหลักพุทธธรรมการที่สันติภาพจะเกิดขึ้นและส าเร็จผลตามต้องการนั้น
ปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมต้องยึดหลัก "ทศธรรมและตรีปณิธานหรือความถูกต้อง 10 ประการ 
โดยเริ่มต้นที่ความถูกต้องที่ด าเนินรอยตามแนวทางอริยมรรค หรือ มรรค 8 ซึ่งประกอบด้วย ความ
ถูกต้องทางทฏิฐิ ความถูกต้องทางการด าริ ความถูกต้องทางการท างาน ความถูกต้องในการด ารงชีวิต 
ความถูกต้องในความเพียร ความถูกต้องในความมีสติ ความถูกต้องในการมีสมาธิ ความรู้ที่ถูกต้อง 
และการหลุดพ้นที่ถูกต้อง  ในขณะที่ความถูกต้องตามหลักตรีปณิธานนั้นประกอบด้วย การเข้าใจถึง
หัวใจศาสนาที่แท้จริง การท าความเข้าใจระหว่างศาสนาอื่น ๆ และการหลุดพ้นจากอ านาจแห่งวัตถุ
นิยม  ทั้งนี้แนวคิดข้างต้นล้วนแต่เป็นการตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกหรือสากลจักรวาล เพราะจะ
ท าให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงและกว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การศึกษาวิจัยของแผนงานวิจัย “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความ
เข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ” เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าทาง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาบนพื้นฐานแห่งค่านิยม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี และยังมีจุดมุ่งหมายที่จะ
น าหลักค าสอนของทุกศาสนาที่ต่างก็มุ่งหมายให้มนุษย์สันติสุขในการด าเนินชีวิตมา ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและขยายพ้ืนที่ชุมชนสังคมท่ีหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และไร้รอยต่อจากความ
เชื่อทางศาสนา โดย ก าหนด พ้ืนที่ วิจัยและพัฒนา ในจังหวัด นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา 
นครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถน ามาศึกษา
และพัฒนาต่อยอดเพ่ือการขยายผลในลักษณะชุมชน ต้นแบบ  และจากการศึกษาบริบท ในเชิง พ้ืนที่
พบว่ามีหลายชุมชนในพ้ืนที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างทาง
ศาสนา และเป็นต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไร้รอยต่อทาง
ศาสนา จากความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมข้างต้น 
คณะผู้วิจัยจะมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อ
                                                           

 วิทยากร เชียงกูล, The Soul of Mahatma Gandhi มหาตมะคานธี , (กรุงเทพมหานคร  : 
ส านักพิมพ์สายธาร, 2553). 



๔ 
 

ทางศาสนาและจะผลิต ชุดองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ปัญหา ในเชิง พ้ืนที่ในกรณีที่
อาจจะมีความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศท้ังนี้ เพ่ือให้สังคมไทยเป็น
สังคมสันติสุขท่ีแท้จริง และคนไทย สามารถที่จะ ก้าวข้ามการน าหลักศาสนามาเป็นประเด็นความ
ขัดแย้ง รวมถึงยังเป็นการก่อให้ เกิดความรักสามัคคีใน ชุมชน ท้องถิ่น และ สังคมไทย และจะท าให้
ประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบต่อไป 
 
๑.2 ปัญหาการวิจัย 
 การสร้างสันติภาพไร้รอยต่อทางศาสนาผ่านการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทาง
พหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติจะมีชุดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เป็นชุมชน
ต้นแบบและเป็นเครือข่ายเพ่ือความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้อย่างไร 
 

๑.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา  

1.3.2 เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  

1.3.3  เพื่อสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ 

 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ ( Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษา บริบทและองค์ประกอบในการอยู่ร่วมกันของสังคม
พหุวัฒนธรรม การพัฒนากระบวนทัศน์ การสร้างสันติภาพ ทฤษฎีสันติวิธี การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง  การมีส่วนร่วม การสร้างจิตสาธารณะ และการสร้างเครือข่าย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.4.2 ขอบเขตด้าน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้น าทางศาสนาและความเชื่อ ประชาชน รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 210 คน และผู้แทนจากหลากหลายศาสนาที่จะร่วมในกิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
3 จังหวัด จ านวน 800 คน 

1.4.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พื้นที่ศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ 
นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช  

1.4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2563 ไปจนถึง 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 7 เดือน 
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๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการงานวิจัย 
1.5.1 สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง กลุ่มคนหรือชุมชนที่มีความแตกต่างด้าน วิถีชีวิต 

ความคิด ความเชื่อ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตาม มิติการนับถือ ศาสนา ซึ่งอาจจะมีความแตกต่าง
และหลากหลายในชุมชนและสังคมเดียวกันหรือต่างชุมชนและสังคมกัน 

๑.๕.๒ สังคมไร้รอยต่อทางศาสนา หมายถึง การก้าวข้ามความแตกต่างทางศาสนาของ
ชุมชนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ด้วยการยอมรับความแตกต่าง 
การเคารพ การให้เกียรติ การถ้อย ทีถ้อยอาศัยต่อกันโดยไม่น าหลักความเชื่อทางศาสนามาขวางก้ัน
ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 

1.5.3 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หมายถึง การประชาชนหรือคนในชุมชน หมู่บ้านที่มี
ความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน การพูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์และทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างเท่าเทียม การยึดมั่นศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเหตุมี
ผล และอยู่ร่วมกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีความเก้ือกูลเห็นอกเห็นใจกัน มีความชื่นชม
ยินดีมีให้กันและกัน และอยู่ด้วยการเคารพให้เกียรติกันและไม่เหยียบย่ าซ้ าเติมกันและกัน 

1.5.4 การพัฒนากระบวนทัศน์ หมายถึง การปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ บนความ
แตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อน าไปสู่
การสร้างสังคมแห่งความรัก ความสามัคคี มีความปรองดอง สมานฉันท์ และมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์เป็นสังคมสันติภาพไร้รอยต่อ  

1.5.5 การสร้างความเข้าใจ หมายถึง การเคารพในความแตกต่างหลากหลายทาง ศาสนา
ความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของเพ่ือร่วมชุมชนและสังคม เพื่อ
ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน การพูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์และ
ทรัพยากรในชุมชนอย่างเท่าเทียม การยึดมั่นศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ และการมีความเห็นพ้อง
ต้องกันอย่างมีเหตุมีผล 

1.5.6 การสร้างเครือข่าย หมายถึง การติดต่อด้านข่าวสารการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อทางศาสนาต้นแบบและน าไปสู่ การสร้างและ
พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับบุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร สนับสนุน  
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

 

๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ

วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ” เพ่ือพัฒนาสู่การสร้างและพัฒนา โมเดลเมืองแห่งสันติภาพ
และภราดรภาพ และจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างชุมชนสังคมไร้รอยต่อใน
อนาคตนั้น คณะผู้วิจัยขอก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย 
1.7.1 รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา ถือเป็นชุดความรู้ที่จะ

น าไปสู่การขยายผลและเสริมสร้างกระบวนทัศน์และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน การ เสริมสร้างจิต
อาสาจิตสาธารณะในการ ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์หรือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสันติภาพไร้
รอยต่อต้นแบบ และน าไปสู่การพัฒนาในชุมชนหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่สนใจ 

1.7.2 ผลจากการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ จะท าให้ ประชาชนหรือคนในชุมชน หมู่บ้านที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง
ศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน การ
พูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์และทรัพยากรในชุมชนอย่างเท่าเทียม การยึด
มั่นศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเหตุมีผล และอยู่ร่วมกันด้วยความ
รักความปรารถนาดีต่อกัน มีความเก้ือกูลเห็นอกเห็นใจกัน มีความชื่นชมยินดีมีให้กันและกัน และอยู่
ด้วยการเคารพให้เกียรติกันและไม่เหยียบย่ าซ้ าเติมกันและกัน 

1.7.3 เครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรม จะเป็นก าลังส าคัญในการร่วม การ
พัฒนาชุมชน หมู่บ้าน หรือสังคมไป สู่ความเป็น เมืองสันติภาพไร้รอยต่ อทางศาสนา ถือเป็น การก้าว
ข้ามความแตกต่างทางศาสนาของชุมชนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
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สุข ด้วยการยอมรับความแตกต่าง การเคารพ การให้เกียรติ การถ้อย ทีถ้อยอาศัยต่อกันโดยไม่น าหลัก
ความเชื่อทางศาสนามาขวางก้ันความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 

๑.๗.๔ ชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อจะเป็นชุมชนที่มี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของประชาชน
หรือคนในชุมชน หมู่บ้านที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม  ที่จะมีแนวคิด กระบวนทัศน์ หรือมีความเข้าใจที่จะ ประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน 
การพูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์และทรัพยากรในชุมชนอย่างเท่าเทียม การ
ยึดมั่นศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเหตุมีผล และอยู่ร่วมกันด้วย
ความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีความเก้ือกูลเห็นอกเห็นใจกัน มีความชื่นชมยินดีมีให้กันและกัน 
และอยู่ด้วยการเคารพให้เกียรติกันและไม่เหยียบย่ าซ้ าเติมกันและกัน 
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาแผนงานวิจัยเรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความ

เข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งการน าเสนอดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ 
2.2 แนวคิดสันติวิธี 
2.3 แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
2.5 แนวคิดการสร้างเครือข่าย 
2.6 แนวคิดการสร้างจิตสาธารณะ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ 
 สันติภาพเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางสถานการณ์แห่งความขัดแย้ง การไม่ได้รับความ
ยุติธรรม การไม่ปรารถนาที่จะเห็นความรุนแรงจากภัยสงครามอันเนื่องจากความเห็นแนวคิด ลัทธิ 
ความเชื่อ รวมถึงผลประโยชน์ของผู้มีอ านาจ และหนทางท่ีเกิดสันติภาพ ผู้น ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ดังนั้นการถอดบทเรียนผู้น านักสันติภาพโลกจะให้ทราบถึงกระบวนทัศน์ของผู้น าและบริบทของการ
สร้างสันติภาพที่มีท้ังที่เหมือนและแตกต่างกันตามบริบทที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) นักสันติภาพโลกในแนวทางการไม่ใช้ความรุนแรง 
(Non-violence) เป็นผู้ที่ได้เสนอวิธีการเพ่ือการสร้างสันติภาพในรูปแบบ ๓ แนวคิดหลัก ๆ ได้แก่ 
สัตย์หรือสัจจะ (Satya) อหิงสา (Ahimsa) และสัตยาเคราะห์ ( Satyagraha) หรือพลังแห่งสัจจะซึ่งมี
นัยยะเพ่ือการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. สัตย์หรือสัจจะ คือ คานธีได้ให้ความส าคัญกับสัจจะอย่างสูงส่งโดยมีความพยายาม
อย่างยิ่งในการท่ีจะรักษาสัจจะ 

๒. อหิงสา คือ แนวทางท่ีจะท าให้มนุษย์เข้าถึง “สัจจะ” อหิงสาเป็นการฝึกและบังคับใจ
ไม่ยอมให้มีการท าร้ายหรือแก้แค้นผู้ใด อหิงสามิใช่เป็นการยอมจ านนหรือสิโรราบ หากจะมีการยอม
จ านนหรือสิโรราบแล้วไซร้ การใช้หิงสาหรือก าลังจะดีกว่า  ฉะนั้นเงื่อนไขที่ส าคัญของอหิงสาหรือการ

                                                           

 มหาตมะ  คานธี , แปลโดย กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย , โลกทั้งผองพ่ีน้องกัน , พิมพ์ครั้งท่ี  ๖
(กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า, ๒๕๔๕), หน้า ๒๐๑. 
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ไม่ใช่ความรุนแรงก็คือ การสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชีวิตทุกชนิด และทุกระดับ  สรุปว่า การไม่ใช้
ความรุนแรงหรืออหิงสา ที่ใดมีอหิงสา ที่นั่นย่อมมีสัจจะ และสัจจะก็คือพระเป็นเจ้า 

๓. สัตยาเคราะห์ คือ การดื้อแพ่ง  กล่าวคือ ไม่มีความเกลียดชัง มีความอดทน มีการสวด
ภาวนาเป็นลักษณะส าคัญของสัตยาเคราะห์  

ความเป็นจริงทางสังคมย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้คนในสังคมไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะ
ความขัดแย้งท าให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์เรียกว่าเป็น
การพัฒนา แต่หากเปลี่ยนแปลงในทางร้ายก็จะท าให้เกิดความรุนแรง ดังนั้นสันติภาพจึงเป็นทางเลือก
ที่ให้แต่ละสังคมได้เรียนรู้และน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมของตนเอง โดยภาพรวม 
มหาตมะ คานธี ได้น าเสนอว่ารากฐานของอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนนั้นเริ่มต้นจากศรัทธาในสัจจะ
หรือพระเป็นเจ้าซึ่งด ารงอยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นจะไม่อาจใช้ความรุนแรงต่อชีวิตของฝุายตรงข้ามได้ไม่
อาจเกลียดชังเขาได้ แต่ที่ต้องเป็นศัตรูด้วยคือความชั่วและความอยุติธรรมต่าง ๆ การต่อสู้กับความ 
อยุติธรรมเหล่านี้จักต้องใช้อหิงสาเป็นหลัก และพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากในลักษณะต่าง ๆ 
ซึ่งจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์หรือผู้ที่ใช้อหิงสามีศรัทธาในพระเป็นเจ้าหรือสัจจะ ซึ่ง
สิ่งที่เป็นข้อมูลยืนยันแนวคิดดังกล่าวข้างต้นก็คือสถานการณ์การต่อสู้เพ่ือเอกราชของอินเดียที่คานธีได้
ชี้ให้เห็นว่า หากท่านคิดว่าเราจะสามารถได้เอกราชมาด้วยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรงนั่นก็หมายความว่า
ผู้คนจ านวนมากในประเทศจะต้องจัดองค์กรกันด้วยการไร้ความรุนแรงถ้าปราศจากคลื่นมหาชนที่หัน
มาใช้อหิงสาแล้วเราก็ไม่อาจเป็นไทแก่ตัวโดยอาศัยเส้นทางแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงได้  คานธีแนะให้
ผู้คนเปลี่ยนแปลงตามความปรารถนาที่อยากจะให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางสงบสันติสุข “ Be 
the change that you wish to see in the world”  

เนลสัน แมนเดลา ( Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งคนแรก
ของประเทศแอฟริกาใต้ เป็นผู้น าที่สามารถน าพาประเทศแอฟริกาใต้เข้าสู่ยุคใหม่แห่งการอยู่ร่วมกัน
อย่างปรองดองระหว่างคนพื้นเมืองของประเทศสองกลุ่ม คือ ๑) กลุ่มคนผิวขาวที่สืบเชื้อสายมาจาก
ชาวดัทช์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ และมีภาษาของตนเองคือภาษาแอฟริคานส์ และ ๒) กลุ่มชาว
พ้ืนเมืองผิวด าที่มีภาษาของตนเองเช่นกันคือภาษาธอร์ซาห์ที่มีจ านวนประชากรมากกว่าคนผิวขาวมาก 
แมนเดลลาสามารถน าประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ( Political Transformation) โดยไม่
ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนจากการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างคนสองกลุ่มดังกล่าวนี้ที่ใน
ขณะนั้นมีแนวโน้มที่จะขยายกลายเป็นสงครามกลางเมือง และผ่านไปได้อย่างสงบเรียบร้อยสืบ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนทั่วโลกยกย่องให้เกียรติท่านในฐานะผู้มีภาวะผู้น าระดับสูงของโลกในการ
สร้างแรงบันดาลใจจากหลาย ๆ สิ่งสู่ความรู้รักสามัคคีร่วมกันในการสร้างชาติของคนในแอฟริกาใต้ท้ัง

                                                           

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๔. 
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๐. 
 M.K. Gandhi, Non-Violence in Peace & War, Vol. 1 (Ahmedabad: Navajivan 

Publishing House, 1948), p. 61. 
 M.K. Gandhi, My Non-violence, (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1960), p.4. 
 Be the change you wish to see, ออนไลน์, แหล่งที่มา:http://en.wikiquote.org/wiki/Mahatma_ 

Gandhi. [๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
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สองกลุ่ม และแม้จะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจแก่นักสันติภาพทั่วโลกที่พากันชื่นชม 
ยกย่องผลงานการเป็นผู้น าแห่งการต่อสู้เพ่ืออิสรภาพ และเป็นรูปแบบเนลสัน ( Nelson’s Model) 
โดยครั้งหนึ่ง เนลสัน แมนเดลา ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อฝูงชนจ านวนมากและได้ขอร้องให้ทุกคนลืมอดีต 
แล้วชักชวนให้ทิ้งอาวุธ หยุดการต่อสู้หรือการก่อจลาจลด้วยความหมายโดยนัยคือจะไม่มีการเอาผิด
โดยรัฐ และหันมาร่วมกันสร้างชาติผ่านการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันด้วยระบอบประชาธิปไตย หรือค า
กล่าวที่ว่า “การปรองดองเริ่มต้น ณ จุดนี้” โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมกันระหว่าง
กลุ่มคนขาวที่ใช้ภาษาแอฟริคานส์และกลุ่มคนด าที่ใช้ภาษาธอร์ซาห์  เพราะเปูาหมายที่เป็นภาพรวม
ซึ่งอยู่ในใจของเนลสัน แมนเดลา ณ ขณะนั้นก็คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยชี้ให้เห็นว่าทุกฝุาย
ต่างมีข้อบกพร่อง แต่ทุกฝุายจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันและไม่อาจปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ มิใช่เรื่องของการมา
ก าหนดแนวทางแพ้ชนะหรือการตอบโต้ทางการเมืองแต่อย่างใด  

ในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพของเนลสัน แมนเดลาตามหลักพุทธสันติวิธี” 
ได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างสันติภาพของเนลสัน แมนเดลาว่ามีอยู่ ๔ แนวทางส าคัญ คือ ๑) การวาง
ตนเหมาะสมในหลากสถานการณ์ การวางตนสงบ กล้าหาญ ยึดมั่นในหลักการ แต่ไม่ยึดติดในอ านาจ
วาสนา ๒) การมีความเยือกเย็นในการสื่อสาร รู้ว่าเมื่อไรควรรับ เมื่อไรควรปฏิเสธ ๓) เป็นได้ท้ังผู้น า
และผู้ตาม รู้ว่าเมื่อไรต้องสวมบทบาทผู้น าและเม่ือไหร่ควรสวมบทบาทผู้ตาม และ ๔) มีปณิธาณอุทิศ
ตนเพื่อส่วนรวมอย่างแรงกล้า แม้จะต้องใช้เวลาในการเสียสละความเหนื่อยยาก ล าเค็ญ ก็ไม่เคยย่อ
ท้อ ขณะเดียวกันยังพบว่าการสร้างสันติภาพของเนลสัน แมนเดลา มีความสอดคล้องกับพุทธสันติวิธี 
คือ มีหลักการ วิธีการ และเปูาหมายที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สุขของคนท้ังชาติ ทั้งนี้หากจะวิเคราะห์
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมแล้วจะพบว่า เนลสัน แมนเดลา สร้างสันติภาพดังนี้ ๑) เนลสัน แมนเดลา 
เสียสละตนเอง ต่อสู้เพื่อประชาชนที่ต้องการความเท่าเทียมกัน จนแม้ตนเองจะต้องโทษ ถูกคุมขังใน
เรือนจ าเป็นเวลานานถึง ๒๗ ปีก็ตาม ๒) เนลสัน แมนเดลาได้ใช้การเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาด้วยความ
เข้าอกเข้าใจให้เกิดความยุติธรรม ไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ซึ่งท าให้ทั้งเนลสัน แมนเดลาและ
ประธานาธิบดีเฟรเดอริกเดอ แคลมองท์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ๓) เนล
สัน แมนเดลา แสดงออกถึงการท าให้การเลือกตั้งของพลเมืองทุกคนมีเสียงเท่ากัน และเม่ือมีการ
เลือกตั้งเขาชนะการเลือกตั้ง และได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการเหยียดผิวและชนกลุ่มเผ่าให้มี
ความเท่าเทียมกัน และได้รับการยกย่องส าหรับการอุทิศตนเพื่อประสานไมตรีทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และ ๔) เนลสัน แมนเดลา แม้จะลงจากต าแหน่งประธานาธิบดีแล้ว ก็ยังคงอุทิศตนเพื่องาน
สังคมและงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรมากมาย เช่น การต่อต้านโรคเอดส์ แสดงให้เห็นว่าแม้จะ
ไม่มีต าแหน่งใด ๆ เขาก็ยังคงปฏิบัติตนในฐานะผู้ให้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ท้ายที่สุดด้วยปัญหา
สุขภาพและความชราภาพ เขาก็จากโลกนี้ไป เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยทิ้งความรู้สึก
สูญเสียไว้แก่ประชาชนผู้ให้ความเคารพรักเขาอย่างยิ่งยวด  จะเห็นได้ว่า เนลสัน แมนเดลา เป็นทั้ง
                                                           

 สุรศักดิ์ อัครอารีสุข , “ศึกษาภาวะผู้น า จากผู้น าระดับโลก” , ออนไลน์, แหล่งที่มา: surasak-
akkaraareesuk.blogspot.com/…/blog-post.html, [๑๙ก.ค. ๒๕๕๓]. 

 ณรงค์ฤทธิ์ อารยะชัยกุล,  แนวทางการสร้างสันติภาพของ เนลสัน แมนเดลา ตามหลักพุทธสันติวิธี , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาสันติศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า บทคัดย่อ. 
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นักการเมืองและนักสันติภาพโลก ที่น าความสงบสันติสุขมาสู่พลเมืองในประเทศชาติ และเป็น
แบบอย่างแก่นักสร้างสันติภาพในโลก 

มาร์ตินลูเธอร์คิง จูเนียร์ ( Martin Luther King Jr.) หมอสอนศาสนานิกายแบปทิส และ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ( Civil Right) เกิดท่ีนครแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย เป็นบุตรชายของพระ
แบปทิส ได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยมอร์ เฮาส์ แอตแลนตา  จากวิทยาลัยการศาสนาโครเซอร์เพน
ซิลเวเนีย และจากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้กลายเป็นผู้น าขบวนการเรียกร้องสิทธิ
เสมอภาคของชาวผิวด า เนื่องจากนโยบายและแนวทางต่อต้านที่ใช้ความนุ่มนวลตามแนวทางของ
มหาตมะ คานธี และจากทักษะการพูดต่อสาธารณะที่เป็นที่เลื่องลือ คิง ได้เป็นผู้น าในการคว่ าบาตรไม่
ยอมรับการแบ่งแยกคนผิวด าที่ไม่ให้โดยสารรถประจ าทางร่วมกับคนผิวขาวที่เมืองมอนต์ โกเมอรี่ รัฐ
แอละบามา และจัดประชุมผู้น าศาสนาคริสเตียนตอนใต้ ซึ่งในระหว่างนี้เขาถูกจับขังคุกหลายครั้ง ในปี 
พ.ศ.๒๕๐๖ คิงเป็นผู้น าในการเดินขบวนอย่างสันติที่อนุสาวรีย์ลิงคอล์นในวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมี
ผู้เข้าร่วมเดินมากถึง 2 แสนคน ในการประชุมครั้งนี้เขาได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียง คือ  ข้าพเจ้ามี
ความฝัน ( I Have a Dream) และในโอกาสนี้เขายังได้ประกาศด้วยว่า อเมริกาจะปราศจากความ
ล าเอียงและไม่มีอคติต่อคนผิวสีในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ในปี พ.ศ.๒๕๐๗  มาร์ตินลูเธอร์คิง ได้รับรางวัล
สันติภาพเคเนดี้ (Kenedy Peace Prize) รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ( Noble Prize) ความส าเร็จ
สูงสุดของเขา คือ การท้าทายอ านาจของกฎหมายแบ่งแยกผิวในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา หลังปี พ.ศ.
๒๕๐๘ เป็นต้นไป เขาได้หันเหความสนใจไปเน้นการรณรงค์ให้มีการปรับปรุงสภาพสังคมของคนผิวด า
และคนยากจนในภาคเหนือของประเทศซึ่งพบว่าง่ายกว่า นอกจากนี้ มาร์ตินลูเธอร์คิง ยังได้รณรงค์
ต่อต้านการท าสงครามเวียดนาม และจะจัดการชุมชนใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อีกครั้งหนึ่ง  ในที่สุด 
เขาถูกลอบยิงถึงแก่ชีวิตที่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี่ โดยเจมส์  เอิร์ลเรย์ ชาวผิวขาว ซึ่งต่อมาถูกจับกุม
ได้ที่กรุงอนดอน ประเทศอังกฤษ  และถูกศาลพิพากษาจ าคุก ๙๙ ปี  หลังจากท่ีมาร์ตินลูเธอร์คิงถูก
ลอบสังหารในปี ค.ศ. ๑๙๖๘ (พ.ศ.๒๕๑๑) เขาก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเพ่ือความ
ยุติธรรมทางเชื้อชาติจวบจนทุกวันนี้ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเขา 
ได้รับการประกาศให้เป็น “วันมาร์ตินลูเธอร์คิง” วันนักขัตรระดับชาติโดยค่อย ๆ ได้รับการยอมรับ
จากรัฐต่าง ๆ เพิ่มขึ้นนับแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นต้นมา  จะเห็นได้ว่า มาร์ตินลูเธอร์คิง จูเนียร์ มีแนวทาง
การต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเพื่อความเสมอภาคของมวลมนุษย์โดยไม่มีการแบ่งแยกผิวสีหรือ
เผ่าพันธุ์ในแนวเดียวกับเนลสัน แมนเดลาและมหาตมะ คานธี ด้วยหลักอหิงสา นัยยะส าคัญท่ีเห็น
เด่นชัดคือความเสมอภาค เมื่อใดที่มวลมนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคด้วยการระลึกถึงศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ที่เสมอเหมือนกัน เมื่อนั้นสันติภาพจึงจะเจริญงอกงามได้ 

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสันติภาพโลกในสายสังคม
สงเคราะห์ ได้กล่าวไว้ในเรื่องราวชีวิตของท่านเก่ียวกับความรักท่ีบริสุทธิ์สรุปความว่าความรักเริ่มต้นที่
บ้าน แต่ทุกวันนี้เรามีครอบครัวที่มีปัญหาถึงขั้นบ้านแตกสาแหรกขาดอยู่มากมายก็เนื่องมาจากการ
ขาดการแบ่งปันกัน และไม่มีความสุขใจในการรับใช้กันและกัน หาใช่ความยากจนไม่ แต่เป็นเพราะ

                                                           

“มาร์ตินลูเธอร์คิง จูเนียร์” , ออนไลน์, แหล่งที่มา: Guru.sanook.com, ๒๖พ.ย. ๒๕๕๖ , [๑๘ก.ย. 
๒๕๕๙]. 
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ความทะเยอทะยานอยากได้ อยากมี อยากเป็นที่ไม่ได้รับการควบคุมจนให้ความส าคัญกับสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านั้นมากกว่าครอบครัว นี่คือเหตุผลที่ท าให้คุณแม่มักบอกกับคนหนุ่มสาวทั้งหลายว่า เมื่อหนุ่มสาว
รักกันเป็นเรื่องสวยงาม แต่ขอให้แน่ใจว่ารักกันด้วยหัวใจบริสุทธิ์สะอาดมากกว่าเงินทองและการ
ครอบครองใด ๆ ทั้งสิ้น และคุณแม่ไม่เคยเบื่อท่ีจะพูดถึงเรื่องความรักกับชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นหน่วย
เล็กที่สุดแต่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดของสังคมถ้าทุกคนต้องการให้ครอบครัวและสังคมมีความสงบ
สันติสุข ก็ต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความสุขยื่นมือออกเพ่ือรับใช้กัน และมอบหัวใจเพ่ือความรัก ความ
อ่อนโยน และความยินดีกับการให้  ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนตะเกียงรักที่จะสามารถน าทางทุกคนกลับ
สู่ครอบครัวได้  

ดาไลลามะองค์ท่ี ๑๔ เทนซินเกียตโซ แนวคิด “จิตเดิมแท้ของมนุษย์คือความกรุณา”  
โฮเวิร์ด ซี. คัทเลอร์ ได้สนทนากับดาไลลามะองค์ท่ี  ๑๔ มีนัยว่า ค ากล่าวเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐาน
ของมนุษย์ในความเห็นของดาไลลามะนั้น คือ ความรัก ความเมตตา แล้วเหตุใดโลกนี้จึงยังเต็มไปด้วย
ความขัดแย้งและพฤติกรรมก้าวร้าว ดาไลลามะตอบว่าเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความขัดแย้งและความ
ขมึงตึงด ารงอยู่ในจิตใจของเราในครอบครัว ในสังคม ในประเทศ และในโลก จึงมีผู้สรุปว่าธรรมชาติ
พ้ืนฐานของมนุษย์คือความก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็มีผู้เปรียบเทียบคนกับสัตว์ว่า คนมีความก้าวร้าว
รุนแรงมากกว่าสัตว์ บางคนก็ว่าความรักความเมตตาเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจมนุษย์ในด้านหนึ่งก็จริงแต่
ในอีกด้านหนึ่งก็มีความเกลียด ความโกรธ กล่าวคือจิตมี ๒  ด้าน แต่ดาไลลามะก็ยังยืนยันความเชื่ อ
ที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์  คือ ความกรุณาและความอ่อนโยน ความโกรธความเกลียด ความรุนแรงที่
เกิดข้ึนเป็นเพียงสิ่งที่จรมาไม่ใช่พื้นฐานของจิตดังที่เรียกกันว่า “จิตเดิมแท”้  และมีค าพูดว่าจิตเดิมแท้
นั้นประภัสสรความก้าวร้าวรุนแรงเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ธรรมชาติของจิตเดิมแท้ หากแต่เป็นผลจากการ
รู้จักคิด ( Intelligence) โดยมนุษย์พัฒนาสมรรถนะของสมองขึ้นมาเป็นเครื่องมือที่จะหาทางต่อสู้กับ
ภัยต่าง ๆ ในธรรมชาติ เมื่อสังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้นๆมนุษย์ก็ต้องพัฒนาสมรรถนะของ
สมองมากขึ้น สรุปว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์มีความอ่อนโยน แต่ความก้าวร้าวรุนแรงเกิดจากการพัฒนา
สมองที่ไม่ได้สมดุลกล่าวคือ พัฒนาความเก่งโดยไม่ถ่วงดุลด้วยความกรุณา จึงน าไปสู่การท าลายและ
ความวิกฤติ  

แนวคิด “จิตเดิมแท้ของมนุษย์คือความกรุณา” ของดาไลลามะดังกล่าวข้างต้นสามารถ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ด้วยการท าให้คนในครอบครัว กลุ่มบุคคล 
ชุมชน และสังคมท่ีเกี่ยวข้องตระหนักชัดถึงความส าคัญของความกรุณาในพ้ืนฐานจิตใจของมนุษย์ 
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และร่วมกันหาวิธีที่จะขจัดอารมณ์ท่ีจรมาคือ ความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาตพยาบาทอันเป็น
ตัวน าสู่ความรุนแรงให้เบาบางลงหรือหมดไป ซึ่งก็น่าจะเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจไปในทางปฏิบัติ
วิปัสสนาให้เกิดสมาธิ และปัญญาในการรู้เท่าทันอารมณ์ท่ีจรมาเหล่านี้ หรือการใช้กิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา  การเล่นดนตรี การวาดภาพระบายสี  การท าศิลปะ หัตถกรรม 
ฯลฯ เป็นการปรับสภาพจิตใจให้มีน้ าใจนักกีฬา มีความอ่อนโยน สงบ และมีสมาธิมากขึ้น สิ่งส าคัญที่
ต้องท าให้คนในครอบครัวตระหนักร่วมกันเสมอคือ ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์ที่ว่ามนุษย์
เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมไปในทางที่
ประเสริฐขึ้นได้มากมายกว่าสัตว์ซึ่งมีความเป็นอยู่โดยการใช้สัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดเท่านั้น 
ดังนั้นก็ต้องไม่ปล่อยปละละเลยในการที่จะฝึกฝนในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอารมณ์ความรู้สึก
ในทางรุนแรงต่างๆ ให้กลายเป็นความอ่อนโยนและกรุณาแทน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
ต่อคนในครอบครัวให้เป็นความสงบร่มเย็นให้จงได้ เพื่อพิสูจน์ตนเองว่าตนเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้ว 

กล่าวได้ว่า ผู้น านักสันติภาพโลกต่างก็ใช้กระบวนสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
การเรียกร้องขอความยุติธรรม ซึ่งแต่ละผู้น าก็มีบริบทเครื่องมือด้านสันติวิธีที่น ามาใช้แตกต่างกัน 
ดังนั้นเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสันติวิธี และเครื่องมือด้านสันติวิธีเป็นอย่างไร ซึ่งจะได้น าเสนอใน
ประเด็นต่อไป 
 
2.2 แนวคิดสันติวิธี 

การเกิดขึ้นของสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งและก่อปัญหา ซึ่งเรื่องนี้
เป็นสิ่งที่ต้องปรับจูนเข้าหากัน ต้องปรึกษาหารือกัน การหันหน้ามาสู่วงเสวนา ( Dialogue) เพ่ือรับฟัง
เหตุผลของกันละกันอย่างฉันมิตร ด้วยความเคารพและยอมรับในความหลากหลายต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนนี่คือความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นปัจจัยอันส าคัญยิ่งท่ีจะ
น าพามวลสมาชิกของสังคมสู่การสร้างสรรค์สังคมใหม่ในอนาคตที่สดใสและสามารถอยู่ร่วมอาศัยกัน
อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน 

2.2.1 แนวคิดความขัดแย้ง 
ความขัดแย้ง ( conflict) ว่ามาจากภาษาลาตินค าว่า “ Confligere” ซึ่งแปลว่า การต่อสู้ 

(Fight) การสงคราม ( Warfare) ความไม่ลงรอยหรือเข้ากันไม่ได้ ( Incompatibility) การขัดกันหรือ
การเป็นปรปักษ์ต่อกัน (Opposition) รวมถึงการเผชิญหน้าเพื่อมุ่งร้าย การกระท าท่ีไปด้วยกันไม่ได้ใน
ลักษณะตรงกันข้าม การไม่ถูกกันเมื่อมีความสนใจ หรือมีความคิดหรือการกระท าท่ีไม่เหมือนกัน  จาก
การศึกษาวิจัยยังมีผู้ให้ความหมายของค าว่า “ความขัดแย้ง” ไว้อีกหลากหลายเป็นต้นว่า ความขัดแย้ง
เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม (การกระท า) ของบุคคล  หรืออาจจะเป็นการแข่งขันในเรื่อง
ค่านิยม (Values) เพ่ือให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ซึ่งอาจจะมุ่ง

                                                           

 Johan Galtung, Peace: Research, Education, Action: Essays in Peace Research.1, 
(Copenhagen: Christian Ejlers, 1975), p. 81. 
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หมายถึงข้ันที่จะต้องต่อสู้ แข่งขัน แย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งดังกล่าว  ซึ่งในทางจิตวิทยาถือเป็นความ
ล้มเหลวของกลไกพ้ืนฐานในการตัดสินใจของบุคคลที่มีประสบการณ์ต่างกันในการเลือกกระท าสิ่งต่าง 
ๆ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องตัดสินใจ  ขณะเดียวกันความขัดแย้งยังเป็นการเร่งเร้าของ
ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน อันเกิดจากความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันหรือความต้องการที่ไปด้วยกัน
ไม่ได้  และยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างบุคคลที่มีเปูาประสงค์และจุดมุ่งหมายแตกต่าง
กัน ความแตกต่างเหล่านี้จึงน าไปสู่ความขัดแย้ง   

ยังมีอีกหลายคนมองว่าความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคมโดยความขัดแย้งเกิดข้ึน
เมื่อแต่ละฝุายมีจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้และมีค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้มักเกิดจาก
การรับรู้มากกว่าที่จะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริง  และอาจเกี่ยวโยงไปถึงความสัมพันธ์ของบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมาย วิธีการ หรือ ทั้งสองอย่าง แต่เป็นการพึ่งพาอาศัยกันในทางลบ และอาจ
กล่าวอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝุายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความ
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง ๆ หรือศักยภาพที่จะเกิดความต้องการ  ขณะเดียวกันความ
ขัดแย้งยังเป็นปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การหรือระหว่างประเทศตั้งแต่ ๒ 
ฝุายหรือมากกว่า ๒ ฝุายขึ้นไป โดยที่ฝุายหนึ่งพยายามที่จะปูองกันหรือบีบบังคับเพื่อผลบางอย่างใน
ขณะที่อีกฝุายหนึ่งพยายามต่อต้าน  โดยมากจะแสดงออกมาเป็นทั้งที่อาจจะเป็นค าพูดหรือไม่ใช่ค าพูด 
หรือแสดงออกในลักษณะการพยายามขัดขวาง บีบบังคับ ท าอันตราย ต่อต้าน หรือโดยการแก้เผ็ดฝุาย
ตรงข้าม  จนน าไปสู่การดิ้นรนต่อสู้เพื่อความต้องการ ความปรารถนา ความคิด ความสนใจของ
บุคคลที่ไปด้วยกันไม่ได้หรือที่เป็นตรงกันข้าม ความขัดแย้งเกิดข้ึนเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องเผชิญ
กับเปูาหมายที่ไม่สามารถท าให้ทุกฝุายพอใจ  ความขัดแย้งยังเป็นสภาพการที่เกิดขึ้นเมื่อมีสองฝุาย
หรือมากกว่าสองฝุาย ที่ต้องท างานโดยพึ่งพาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีความเห็นที่ไปด้วยกันไม่ได้
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หรือไม่สอดคล้องกัน  และมีพฤติกรรมที่ไม่ลงรอยกัน หรือพฤติกรรมที่ไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างฝุาย
ต่าง ๆ ที่มีความสนใจแตกต่างกัน พฤติกรรมที่ไปด้วยกันไม่ได้ในที่นี้หมายถึงการกระท าของฝุายหนึ่ง
ตั้งใจไปยับยั้ง สกัดก้ัน หรือสร้างความคับข้องใจให้แก่อีกฝุายหนึ่ง  

กล่าวสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งในตัวของบุคคลบุคคลนั้นโดยเกิดจาก
การที่บุคคลต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่การเลือกนั้นอาจจะไม่ใช่แนวทางท่ีตนเอง
เต็มใจเลือก ขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้นเป็นสถานการณ์ที่การกระท าของฝุายหนึ่งไปขัดขวาง
หรือสกัดก้ันการกระท าของอีกฝุายหนึ่ง เพื่อไม่ให้บรรลุยังเปูาหมาย หรือการที่บุคคลที่มีความ
แตกต่างกันในค่านิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เปูาหมายหรืออุดมการณ์ และจะต้องมาติดต่อกัน 
ท างานด้วยกันหรืออยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันหรือไป
ด้วยกันไม่ได้  ซึ่งก็อาจจะน ามาซึ่งความขัดแย้งเกิดข้ึนได้  ทั้งนี้ยังมีลักษณะเดียวกันที่อาจจะเชื่อมโยง
ไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชุมชน ระหว่างองค์กร ระหว่างสังคมหรือประเทศชาติ ซึ่งก็อาจจะมีสาเหตุ
หรือเงื่อนไขในลักษณะที่ไม่ต่างจากที่กล่าวมามากนัก 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง นักวิชาการได้แยกแยะกลุ่มแนวคิดออกตาม
ศาสตร์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้  

๑) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางจิตวิทยา 
แนวคิดทางจิตวิทยา  ได้มองความขัดแย้งว่าเป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลถูกกระตุ้นให้

เกี่ยวข้องในกิจกรรมสองอย่างหรือมากกว่าสองอย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด และ
เกิดข้ึนเพราะการตอบสนองเพ่ือต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่ง ไม่ว่าการตอบสนองนั้น
จะปรากฏเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏชัด ด้วยค าพูด ด้วยสัญลักษณ์หรือโดยทางอารมณ์  

๒) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางการเมือง 
ความขัดแย้งทางการเมืองจะปรากฏให้เห็นเมื่อคนสองคนหรือมากกว่าสองคนหรือ

กลุ่มต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งเดียวกัน ต้องการที่จะครอบครองสถานที่เดียวกัน ต้องการที่จะด ารง
ต าแหน่งเดียวกัน จนน ามาซึ่งการแสดงบทบาทที่ไปด้วยกันไม่ได้ในที่สุด โดยแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ 
ความขัดแย้งภายใน (Inner Conflict) เป็นความยากล าบากขององค์ประกอบภายในตัวบุคคลเอง เช่น 
ใจบอกว่าอยากได้แต่สามัญส านึกบอกว่าไม่ควรกระท า ส่วนความขัดแย้งภายนอก ( Outer Conflict) 
นั้นเกี่ยวข้องกับการไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างบุคคลกับคนอื่นหรือกับกลุ่มอ่ืน 

 
 
 
 

                                                           

 David L. Brow, Managing Conflict at Organizational Interfaces, (Reading, 
Massachusetts: Addison – Wesley, 1983), pp. 4–5. 

 Stephen P. Robbins, Organizations Behavior: Concepts, Controversies, and 
Applications, 2nd ed., (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, 1983), p. 337. 

 Edward J. Murray, “Conflict: Psychological Aspects”, in David L. Sills, International 
Encyclopedia of the Social Sciences, (New York: Macmillan, 1968), p. 220. 



๑๖ 
 

๓) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางสังคมวิทยา 
ความขัดแย้งทางสังคมวิทยา  จะเกิดจากการดิ้นรนเพื่อที่จะได้ของที่มีคุณค่าหรือ

เพ่ือการอ้างสิทธิในฐานะ อ านาจและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยกลุ่มที่ขัดแย้งกันมิได้มี
จุดมุ่งหมายเพียงจะได้สิ่งที่มีคุณค่าซึ่งปรารถนา หากแต่ยังต้องการให้ฝุายตรงข้ามมีความเป็นกลาง ถูก
ท าร้าย หรือถูกก าจัดให้หมดไป ความขัดแย้งเช่นว่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มหรือ
ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ความขัดแย้งภายในกลุ่มและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
ได้ตลอดของชีวิตในสังคม  โดยจ าแนกความขัดแย้งออกเป็น ความขัดแย้งท่ีแท้จริง ( Realistic 
Conflict) กับความขัดแย้งที่ไม่แท้จริง (Nonrealistic Conflict)   

๔) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางมานุษยวิทยา 
ในทางมานุษยวิทยา  เห็นว่าความขัดแย้งเป็นผลมาจากแข่งขันระหว่างบุคคล 

ครอบครัว เชื้อชาติ ชุมชน หรืออาจเป็นกลุ่มของแนวคิด องค์กรทางการเมือง เผ่าชน หรือศาสนา 
ความขัดแย้งอาจเกิดจากความปรารถนาหรือเปูาหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ และในทางมานุษยวิทยานั้น
ความขัดแย้งจะตรงกันข้ามกับความกลมเกลียว แต่ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ง่ายกว่าความ
กลมเกลียว ความขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของกระบวนการทางสังคม เนื่องจากระบบสังคมมีความขัดแย้งในหลายรูปแบบสังคมจึงถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่ตรงกันข้ามหรืออยู่คนละฝุาย 

กล่าวโดยสรุปส าหรับแนวคิดท่ีมีมุมมองตามศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น พบว่า ความ
ขัดแย้งจะผูกโยงกับการถูกกระตุ้นหรือถูกยั่วยุทางอารมณ์  ก่อนที่ร่างกายจะตอบสนองออกมาเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในระดับบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งเป็นไปในลักษณะที่กลม
เกลียวหรือแตกหักโดยมีอ านาจและผลประโยชน์เป็นเดิมพัน โดยต่างฝุายต่างดิ้นรน ต่อสู้ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิทธิการครอบครอง การเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงฐานะทางสังคม อ านาจ
บารมี  ทั้งนี้พ้ืนฐานมาจากความเป็นเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ หรือความเป็นผู้ร่วมชุมชน สังคม 
ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นได้ 

๒.2.2  สันติวิธีกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ทฤษฎีแบบสันติวิธีที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มนักคิดทางโลกตะวันออกอย่าง Manatma  Gandhi (มหาตมะ คานธี)   ได้เสนอแนวทางแห่ง 
“อหิงสา” ซึ่งรากฐานของการไม่เบียดเบียนที่เริ่มต้นขึ้นจากศรัทธาในสัจจะ ดังนั้นจะไม่ใช้ความ
รุนแรงต่อชีวิตฝุายตรงข้ามและไม่อาจเกลียดชังเขา แต่ที่ต้องเป็นศัตรูด้วยคือความชั่วและความ 
                                                           

 Lewis A. Coser, “Conflict: Social Aspect” in David L. Sills, International 
Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 3, (New York: Macmillan, 1968), p. 232. 

 ความขัดแย้งท่ีแท้จริง เกิดจากการไม่สามารถ บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งใจ  ในขณะที่ความขัดแย้งท่ีไม่
แท้จริงนั้นไม่ได้มุ่งที่จะให้บรรลุผล ยังเป้าหมาย หาก แต่เพียงอาศัยความขัดแย้งเป็นช่องทางในการ แสดงอารมณ์
บางอย่างออกมา  

 Laura  Nader, “Conflict: Anthropological Aspect”, in David L. Sills, International 
Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 3, (New York: Macmillan, 1968), pp. 226-237. 

 M.K. Gandhi, My Non – Violence, (Ahmedabad : Navajivan, 1960), p. 4. 



๑๗ 
 

อยุติธรรมต่าง ๆ  ซึ่งการต่อสู้กับความอยุติธรรมนั้นจักต้องใช้อหิงสาเป็นหลัก และพร้อมที่จะเผชิญกับ
ความทุกข์ยากในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติสัตยานุเคราะห์หรือผู้ที่ใช้อหิงสามี
ศรัทธาในพระเป็นเจ้าหรือสัจจะ การท่ีสันติภาพจะเกิดขึ้นและส าเร็จผลตามต้องการนั้นปัจเจกบุคคล
และสังคมโดยรวมต้องยึดหลัก “ทศธรรมและตรีปณิธาน  หรือความถูกต้อง ๑๐ ประการ โดย
เริ่มต้นที่ความถูกต้องที่ด าเนินรอยตามแนวทางอริยมรรค หรือ มรรค ๘ ซึ่งประกอบด้วย ความ
ถูกต้องทางทิฏฐิ ความถูกต้องทางการด าริ ความถูกต้องทางการท างาน ความถูกต้องในการด ารงชีวิต 
ความถูกต้องในความเพียร ความถูกต้องในความมีสติ ความถูกต้องในการมีสมาธิ ความรู้ที่ถูกต้อง 
และการหลุดพ้นที่ถูกต้อง  ในขณะที่ความถูกต้องตามหลักตรีปณิธานนั้นประกอบด้วย การเข้าใจถึง
หัวใจศาสนาที่แท้จริง การท าความเข้าใจระหว่างศาสนาอื่น ๆ และการหลุดพ้นจากอ านาจแห่งวัตถุ
นิยม  ทั้งนี้แนวคิดข้างต้นล้วนแต่เป็นการตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกหรือสากลจักรวาล เพราะจะ
ท าให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงและกว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกัน “สันติวิธี”   ยังถูกมองว่าเป็นความคิดหลักสากล ๓ ประการ ที่จะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เกิดสันติภาพ ประกอบด้วย ๑) ความจริงที่เป็นสากล คือ หลักความจริงที่
เป็นกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกันแก่ทุกคนทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา ๒) ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล คือ 
ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมองเห็น เข้าใจ ให้ความนับถือเสมอกัน การท าร้ายและท าลายชีวิตมนุษย์ไม่
น่าจะมีเกิดขึ้นไม่ว่าสังกัดศาสนาใด ๆ และสุดท้าย ๓) ความมีเมตตาที่เป็นสากล คือ การแผ่ความรู้สึก
ที่เป็นมิตร มีความรัก ความปรารถนาประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไม่มีการ
จ ากัดหรือแบ่งแยก ขณะที่แนวคิดมุมมองเก่ียวกับสันติวิธีในโลกตะวันตกนั้นนักคิดคนส าคัญอย่าง 
Gene Sharp (ยีน  ชาร์ป)  ได้น าเสนอหลักการสันติวิธีไว้ ๓ แนวทาง ประกอบด้วย   

๑) การประท้วงหรือชักจูงโดยไม่ใช้ความรุนแรง ถือเป็นวิธีการในเชิงสัญลักษณ์ที่มี
จุดหมายเพื่อชักจูงฝุายตรงข้ามหรือคนอื่นให้มาเห็นด้วยกับฝุายตน  หรือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความไม่
พอใจของกลุ่ม เช่น การชุมนุมเดินขบวน การเสียดสี ล้อเลียน หรือการส่งจดหมายเปิดผนึก   

๒) การไม่ให้ความร่วมมือ ใน ๓ ประการส าคัญ คือ ๑) การไม่ให้ความร่วมมือทาง
สังคม หรือ การปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์ทางสังคมตามปกติกับบุคคลที่มุ่งจะคัดค้าน ๒) การไม่ให้
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นการหยุดยั้งหรือปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่าง
เฉพาะเจาะจง เช่น การคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจหรือการนัดหยุดงาน  และ ๓) การไม่ให้ความร่วมมือ
ทางการเมือง ถือเป็นการปฏิบัติที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่เคยมีภายใต้
สภาพการณ์เป็นจริง  ในทางปฏิบัติจะต้องมีประชาชนจ านวนมากเข้าร่วมด้วย  

๓) การแทรกแซงโดยไม่ใช้ความรุนแรง วิธีการนี้แตกต่างจากสองประเภทแรกตรงท่ี
เป็นการเข้าแทรกแซงเข้าไปในสถานการณ์ ซึ่งสามารถให้ผลได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งอาจจะ
แยกสลายหรือแม้แต่ท าลายแบบแผนพฤติกรรมที่มีอยู่ นโยบาย ความสัมพันธ์ หรือสถาบันที่ควร
                                                           

 พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธ,ิ ๒๕๓๑), หน้า ๑-๒. 
 พระธรรมปิฎก  (ป.อ.   ปยุตฺโต),  มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘๙. 
 Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (part I), (Boston, Ma : Poster 

Sargent Publisher, 1973), pp. 64-65.  



๑๘ 
 

คัดค้าน วิธีการประเภทนี้บางครั้งก็ก่อให้เกิดแบบพฤติกรรมหรือสถาบันใหม่ท่ีประชาชนพอใจ วิธีการ
แทรกแซงโดยไม่ใช้ความรุนแรงนี้อาจเป็นการมุ่งแทรกแซงทางจิตวิทยา ทางกายภาพ ทางสังคม 
เศรษฐกิจ หรือการเมือง  

ขณะที่ Martin Luther King Junior (มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์)  ได้เสนอแนวทางแห่ง 
“สันติวิธี” หรือ ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ให้เริ่มต้นด้วยวิธีการคว่ าบาตรประท้วง เมื่อมีการประท้วง
เขามักจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของความรักเสมอ ถึงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความเคียดแค้นชิงชังก็
ตาม โดยได้ย้ าให้เห็นว่า เราไม่ต้องการความขมข่ืนเป็นอันขาด ถ้าเราปล่อยตัวให้จมอยู่ในความเกลียด
ชังแล้ว ยุคใหม่ก็จะเข้ารอยเดิม ฉะนั้นเราต้องเผชิญกับความเกลียดชังด้วยความรัก การใช้ก าลังบังคับ
ด้วยแรงใจ ส าหรับแรงจูงใจในการใช้สันติวิธีในการประท้วงนั้น Martin Luther King Junior ได้รับ
อิทธิพลทางความคิดมาจากแนวปฏิบัติการ “อหิงสา” ของ  Manatma  Gandhi ที่พยายามแสดงให้
เห็นด้วยการเอาวิญญาณของตนมาเผชิญกับทรราช โดยไม่ยอมแพ้หรืออ่อนแอต่ออุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึน   ซึ่ง Martin Luther King Junior ก็ได้แสดงให้เห็นถึงแง่มุมที่สอดรับกับแนวคิดของ 
Manatma  Gandhi ที่ว่า “สันติวิธีไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอ หรือ ความขลาดกลัวดังที่พระ
เยซูได้แสดงให้เห็นว่า การยืนหยัดในสันติวิธีเปลี่ยนความอ่อนแอไปสู่ความเข้มแข็ง และก่อให้เกิด
ความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับอันตราย    

ในโลกปัจจุบันเกือบทุกประเทศเริ่มให้ความส าคัญและมองว่า “สันติวิธี” น่าจะเป็นวิธีการ
หรือแนวทางที่ดีที่สุด ( Best Alternative) ในการแสวงหาทางออกร่วมกันในกรณีที่เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้จากการศึกษาเคราะห์พบว่ามีความส าคัญถึง ๗ ประการ ประกอบด้วย 

๑) สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ซึ่งวิธีการนี้เป็นคู่มือและเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจมนุษย์ แก้ปัญหาแบบมนุษย์ด้วยตัว
มนุษย์เอง  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในสังคมของคนเรามีคนเข้าใจศีลธรรมแตกต่างกันหลายรูปแบบ 
อาจท าให้เกิดการตีความเพื่อสนองตอบตัวเอง  อย่างไรก็ตามเม่ือมองค าว่า “ศีลธรรม” ในมิติของ
ศาสนาก็ย่อมเป็นการง่ายที่จะแสวงหา “จุดร่วม” ที่คล้ายคลึงกันได้ 

๒) การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี นอกจากจะเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ
มนุษยชาติแล้ว  ยังเป็นวิธีการที่สร้างพ้ืนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในกลุ่ม
ต่าง ๆ  ทั้งนี้เพราะความเข้าใจและเห็นใจกันจะเป็นวิธีการปูองกันการต่อสู้กับภัยในด้านต่าง ๆ ที่
อาจจะมาสู่ประเทศชาติ  

                                                           

 J. A. Rowe, An Album of Martin Luther King, Jr., (New York : Franklin Watts, 
1970), p.14. 

  ชัยวัฒน์  สถาอานันท์, “การไม่ใช้ความรุนแรง”, ใน  สันติศึกษา  เล่มที่ ๒, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙๖. 

  King Jr., King Jr., In The Staff of Bill Adler Book (eds), The Wisdom of Martin 
Luther King, p. 93. 

 มารค  ตามไท, “ข้อคิดเกี่ยวกับความมั่นคงกับการเตรียมความพร้อมเมื่อชาติมีภัย”, ใน สันติวิธี : 
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความมั่นคง , (กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร์ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 
๒๕๔๒), หน้า  ๖๕–๖๖. 



๑๙ 
 

๓) สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยท่ีเน้นการ
มีส่วนร่วม ( Participatory Democracy) ที่จะมีส่วนเกื้อหนุนให้สันติวิธีเกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นและ
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดมิติแห่งความเท่าเทียมและความเสมอภาคเกิดขึ้นในสังคม และ
ยังสนับสนุนให้คนในสังคมเกิดการยอมรับในความแตกต่างในมิติต่าง ๆ ทั้งความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งประชาธิปไตยในลักษณะนี้ต่างก็เก้ือหนุนและหนุนเกื้อกับสันติวิธีกัน
ไปมาทั้งสิ้น 

๔) สันติวิธีเป็นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ 
กลุ่ม ฉะนั้นการที่จะท าให้สังคมเกิดความสงบสุขข้ึนได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกัน ( Inclusive Society) ซึ่งไม่ใช่วิธีการผลักผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียออกไปจากสังคม ( Exclusive Society) ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  กล่าวไว้ว่า ควรท าให้
สังคมนี้เป็น “สังคมานุภาพ” ซึ่งสังคมานุภาพนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ บางครั้งเริ่มต้นขึ้นมาจาก
การพยายามหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในสิ่งที่น ามาซึ่งความทุกข์ อาจเริ่มจากความทุกข์ของปัจเจกชน
และพัฒนาไปสู่การร่วมกับคนที่มีความทุกข์อย่างเดียวกัน และพยายามที่จะค้นหาทางออกร่วมกัน ทั้ง
การร่วมคิด ร่วมริเริ่ม ร่วมวางแผนด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมตรวจสอบ 
ซึ่งการร่วมทุกข์ในทางพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นการท าให้รู้สึกว่าทุกข์ของเรามีน้อยลง หรือผ่อน
คลายลง 

๕) สันติวิธีเป็นวิธีการเดียวที่สนับสนุนการคิด และ การปฏิบัติการในการจัดการ
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ใช้ความรุนแรงดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วยความเป็นธรรม ทั้งในแง่
ของความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม การยกย่องและให้เกียรติมนุษย์ในสถานะของเพ่ือนร่วมโลกคน
หนึ่งที่รักสุขและเกลียดกลัวความทุกข์เช่นเดียวกัน 

๖) สันติวิธีเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง
ในรูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใช้ความรุนแรงที่ทุกฝุายชอบอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้าย ซึ่งใน
บางครั้งก็สามารถบรรลุผลได้ในระยะเวลาอันสั้นและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  แต่หากความขัดแย้งยัง
ด ารงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือถูกกดทับไว้  โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในระยะยาวก็ยังคง
มีความเสี่ยงอยู่ ส่วนในทางนามธรรมนั้น ความเข้าใจอันดี ความสามัคคีปรองดองนั้นย่อมเกิดขึ้นได้
ยากหากเลือกวิธีการใช้ความรุนแรงมาตัดสิน 

๗) สันติวิธีคือแนวทางเชื่อมประสานในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งนี้ในสังคมที่มี
ลักษณะข้างต้นเมื่อมีความขัดแย้งขึ้นมามักจะมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความรุนแรงได้โดยง่าย  สันติวิธีจะ
เป็นวิธีการและแนวทางท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการประสานรอยร้าวแห่งความขัดแย้งในสังคม  ถือเป็น
แนวทางในการพัฒนาสังคมที่จะเน้นน าในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ร่วมกันปฏิบัติ ที่เรียกว่า 
“วิธีการอารยะ ( Civilize)” หรือ “ความเป็นอารยะ ( Civility)” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม
จากเดิมท่ีอาจจะนิยมความรุนแรงไปสู่สังคมแห่งแนวทางสันติวิธี 

 

                                                           

 ประเวศ  วะสี, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗. 



๒๐ 
 

สันติวิธี นอกจากเป็นวิธีที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรมแล้ว ยังเป็นคู่มือ และเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมในการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้าง
การมีส่วนร่วม เป็นการสลายความเป็นอัตลักษณ์ การยอมรับความแตกต่าง เป็นวิถีแห่งสันติสุขบน
ท่ามกลางความแตกต่างหรือสถานการณ์ความขัดแย้ง กล่าวได้ว่า เป็นวิธีการที่สลายความแตกต่าง
และประสานความมีส่วนร่วมน าพาสังคม ชุมชนไปสู่สันติภาพและมีสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน และเม่ือ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ แนวทางสันติวิธีเป็นวิถีทางแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นทางออกท่ีดีที่สุด 
แต่ทั้งนี้การเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นสันติวิธี จ าเป็นต้องเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานส าคัญในการจะน า
เครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ ที่สัมพันธ์กับบริบทความขัดแย้งในชุมชนเป็นหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. แนวคิดความเป็นจริงสากล หรือ ตรีสากล  หัวใจเกี่ยวพื้นฐานของ “สันติวิธี” ตาม
แนวทางของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ก็คือ หลักความเป็นสากล ๓ ประการ (ตรีสากล) 
กล่าวคือ  

๑) ความจริงที่เป็นสากล  คือ หลักความจริงที่เป็นกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกันแก่
ทุกคนทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา 

๒) ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล คือความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมองเห็น เข้าใจให้      
ความนับถือเสมอกัน การท าร้ายและท าลายชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะมีสังกัดใดหรือไม่ เป็นความไม่ดี ไม่
งามท้ังสิ้น 

๓) ความมีเมตตาที่เป็นสากล คือ แผ่ความรู้สึกเป็นมิตร มีความรัก ความปรารถนา
ประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไม่มีการจ ากัดหรือแบ่งแยก 

๒. แนวคิดเรื่องการยอมรับในความหลากหลายและการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  โยฮันกัล
ตุง น าเสนอประเด็นการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย แนวคิดเรื่องสันติภาพจึงไม่ได้มีมิติเดียว
แต่ต้องเป็นแบบพหุนิยม ที่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานทั้ง  ๔ ประการ กล่าวคือ การ
ด ารงชีวิต  (Survival)  การมีความเป็นอยู่ที่ดี ( Welfare) การมีเสรีภาพ ( Freedom )  และการมี
เอกลักษณ์และความรู้สึกมีความหมายในชีวิต ( Identity)” เป็นตัวแปรส าคัญท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
และความรุนแรงในสังคม  หากมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับไม่เพียงพอ สันติภาพในสังคม 
สันติภาพระหว่างและภายในตัวมนุษย์ และสันติภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นสันติภาพที่
ครอบคลุมทั้งธรรมชาติ มนุษย์ สังคม และโลกทั้งหมดนี้จะสามารถอยู่รวมกันอย่างสันติได้ภายใต้
เงื่อนไข ๒ ประการ กล่าวคือ  ๑) ความหลากหลายและการพ่ึงพาในธรรมชาติน ามาซึ่งความสมดุล
ทางนิเวศและท าให้เกิดการสร้างสรรค์ ท าให้เกิดสังคมพหุนิยม และท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
๒) การพ่ึงพากันและกันในธรรมชาติเป็นการพ่ึงพาในแนวนอนไม่ใช่การพึ่งพาในแนวตั้ง ไม่ใช่การ
พ่ึงพาของผู้อ่อนแอกว่าต่อผู้แข็งแรงกว่า หากสถานการณ์เป็นไปในลักษณะนี้ จะไม่ก่อให้เกิดการ
ครอบง าของบุคคลผู้แข็งแรงต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า อันเป็นการแสดงออกของผู้ที่มีอ านาจมากกว่าต่อผู้มี
อ านาจน้อยกว่า 

๓. แนวคิดเรื่องความสามัคคี ในทัศนะของ มารค ตามไท มองเรื่องความสามัคคี ในแง่
ของศักยภาพของสังคมท่ีจะท าบางอย่างร่วมกันในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความสามัคคีอาจจะไม่ใช่

                                                           

 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์, หน้า ๑๘๙. 
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สิ่งที่ปรากฏทุกวันในสังคม  แต่จะด ารงอยู่ในลักษณะของแฝงในความหมายของศักยภาพ  ดังนั้น
สามัคคีจะเกิดขึ้น หรือแสดงตนออกมาได้เมื่อคนในสังคมต้องการความร่วมมือเพ่ือกระท าการอะไร
บางอย่าง หรือเพ่ือปกป้องอะไรบางอย่างซ่ึงเป็นสิ่งที่คนในสังคมมองว่า มีคุณค่า และเมื่อใดคุณค่า
ดังกล่าวจะถูกท าลายความสามัคคีก็จะถูกเรียกขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการปกป้อง  นอกจากนี้ นิธิ 
เอียวศรีวงศ์  ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่า ความสามัคคี หรือความพร้อมใจกันจะเกิดข้ึนได้ในสังคม
นั้น ต้องเกิดจาก ความเท่าเทียม ของคนในสังคม ทั้งในด้านผลประโยชน์ หรือการต่อรอง หมายถึง 
ความพร้อมใจ ซึ่งเกิดจากการเจรจาต่อรองกันอย่างเท่าเทียมกัน รู้ข้อมูลของกันและกันด้วย 
ตรวจสอบกันได้ด้วย จนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

๔ . แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน  ในเรื่องนี้มี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คือ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นพ่ีน้องว่า มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามี
อิสระและเสมอภาคกันในเกียรติ  ศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกัน
ด้วยเจตนารมณ์แห่งภารดรภาพ เกี่ยวข้องกับสันติวิธีอย่างไร ศ.นพ.ประเวศ วะสี   กล่าวว่า ๑) การ
เคารพในความเป็นเพื่อนมนุษย์ระหว่างกัน จะท าให้สามารถแสวงหาข้อตกลงร่วมกันได้ ๒) การยึดมั่น
ในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ โดยน าเสนอ หรือรับรู้ข้อมูล และข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันจะ
ท าให้กระบวนการเจรจาสามารถเดินต่อไปได้ หรืออาจจะประสบความส าเร็จ ๓) การยึดมั่นในความ
เสมอภาค จะท าให้คู่กรณีไม่สร้างอุบายเพ่ือเอาเปรียบ ( Trick) อันน าไปสู่การให้ค าสัญญาลอย ๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นการสร้างปัญหาในอนาคตได้ ๔) การเคารพ และยึดม่ันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
ความเสมอภาคจะท าให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย เพราะเป็นการเพ่ิมพูนปัญญา จิตใจ และการพัฒนาการ
อยู่ร่วมกันให้มีความสุขมากขึ้น 

๕. แนวคิดเรื่องความยุติธรรม  การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีจ าเป็นต้องมีความ
ยุติธรรม เข้ามาเกี่ยวข้อง ตามทัศนะของ ประเวศ   วะสี มองว่า สังคมต้องมีความยุติธรรมความ
ยุติธรรมในสังคมเป็นรากฐานของความเจริญ สังคมใดก็ตามที่ขาดความยุติธรรมไม่อาจก้าวไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองได้  ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมหรือจิตใจ แต่กลับเป็นบ่อเกิดของความ
ทุกข์ ความขัดแย้ง การเสียก าลังใจ และน าไปสู่วิกฤติด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เราก าลังเผชิญอยู่ ความยุติธรรมในสังคมจึงเป็นเรื่องส าคัญ แต่เท่าที่ผ่านมา สังคมไทยยังให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้น้อยเกินไป”   

                                                           

 นิธิ  เอียวศรีวงศ์ , “ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของลุ่มน้ าแม่ตาช้างที่เชียงใหม่” , ใน 
ศิลปวัฒนธรรม (ปีท่ี ๒๔ฉบับท่ี ๑๐): สิงหาคม ๒๕๔๖: ๖๘–๖๙. 

 ประเวศ วะสี , “ความส าคัญของสันติวิธีในเชิงยุทธศาสตร์” ,  ใน สันติวิถี: ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ความมั่นคง , สถาบันยุทธศาสตร์ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (รวบรวม) , (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
ยุทธศาสตร์ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๔๕๒), น. ๒๒–๒๓. 

 ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, หน้า ๖-๗. 
 ประเวศ วะสี  อ้างใน  พิเชต สุนทรพิพิธ,  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา , บทบาทของผู้ตรวจการ

แผ่นดินของรัฐสภากับการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ , ออนไลน์, แหล่งที่มา: http://www.ombudsman.go.th/ 
articles_ main.asp?id=๑๐๐๐๘๐.[๒๓กรกฎาคม ๒๕๖๓] 
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นอกจากนี้ วันชัย วัฒนศัพท์   เห็นว่า ความรู้สึกไม่ยุติธรรม มักน าไปสู่ความขัดแย้ง 
และบางครั้งกลายเป็นความรุนแรงในทุกสังคม และชุมชน เพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่เขารู้สึกว่า
ยุติธรรม เกณฑ์ท่ีแสดงถึงความยุติธรรมในสังคม คือ การแบ่งปัน วิธีการ การได้รับการตอบแทน หรือ
ฟ้ืนฟู ขอบเขตและระบบคุณธรรม หากไม่ชัดเจน บกพร่อง และไร้ความเป็นธรรม จ าท าให้กลุ่มบุคคล
ที่ได้รับการปฏิบัติรู้สึกไม่ยุติธรรม มารค ตามไท กล่าวว่า หัวใจส าคัญและเป็นแกนกลางของสันติวิธี 
คือ สันติยุติธรรม ( Just-Peace) เป็นเรื่องที่ครอบคลุมอยู่ในทุก ๆ ศาสนา เช่นเดียวกับ ความรัก 
ความเสมอภาค  

 ๖. แนวคิดเรื่องความไว้วางใจ ( Trust) และความสัมพันธ์ (Relationship) วันชัย วัฒน
ศัพท์ มองว่า ความไว้วางใจเป็นส่วนส าคัญในปัญหาความขัดแย้ง เพราะถ้าคนเราไว้ใจกัน เขาท างาน
ร่วมกัน แม้มีความขัดแย้งก็ผ่านไปได้ หรือแก้กันได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่ไว้วางใจกัน ความขัดแย้งก็
อาจจะกลายไปสู่การล้มล้างท าลายกัน และแก้ปัญหาได้ยาก ความไว้วางใจ คือตัวเชื่อมที่ส าคัญ
ระหว่างวิธีการและเนื้อหา ก่อให้เกิดกระบวนการของความสมานฉันท์ในการท างาน และการด ารงอยู่
ในสังคมเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น  สามเหลี่ยมแห่งความไว้วางใจ มีความสอดรับอย่างยิ่งกับ
แนวคิดเรื่อง “ความสัมพันธ์” ( Relationship) ซึ่งมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมที่ส าคัญมากก็คือ
สัมพันธภาพ สัมพันธภาพเป็นความจ าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ี
ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ ดังนั้น  สัมพันธภาพหรือความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจ 
ต่อการท างานของมนุษย์ 

ส าหรับรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี  นั้น มีวิธีการ ข้อปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็นถึงขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการทูตเชิงสันติ ( Peaceful Diplomatic Means) 
ประกอบด้วยแนวทางในการแก้ไข ๔ วิธี คือ 

1.๑) การเจรจา ( Negotiation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีด้วย
การแสดงออกซ่ึงข้อเสนอที่ต้องการให้ได้รับการตกลงบนพื้นฐานของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน  
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้สึกของกันและกัน หรือเป็น
การแสดงออกถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความมุ่งหมายที่อยากจะมีการตกลงร่วมกันเพื่อหาข้อยุติที่
จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อกันในอนาคต  

                                                           

วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเคร่ืองมือแก้ปัญหา, หน้า ๑๐๘-๑๑๐. 
มารค  ตามไท , “ปัจจัยและเง่ือนไขแห่งความส าเร็จของสันติวิธีในสังคมไทย ”, บรรยาย ณ ห้อง

ประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า, (๑๑มีนาคม ๒๕๔๗). 
 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : 

ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าตาช้าง จ.เชียงใหม”่, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๙๖-๑๑๗. 

 Fred C. Ikle, How Nations Negotiate, (New York: Haper & Row, 1964), pp. 3-4. 
 นพนิธิ  สุริยะ, "การระงับข้อพิพาทของรัฐโดยสันติวิธี", เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดีการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), หน้า ๓. 
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1.๒) การไต่สวน ( Inquiry) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่มุ่งเน้น
การจัดการข้อพิพาทท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ  ระบบการไต่สวนระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพ่ือ
ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  ทั้งนี้หากไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางการทูตอันเนื่องมาจากมี
ความเห็นขัดแย้งกัน  ก็ให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนขึ้นเพ่ืออ านวยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา โดย
หาข้อเท็จจริงอันแน่ชัดด้วยการสืบสวนที่ปราศจากความล าเอียงและด้วยความบริสุทธิ์ใจ อยู่ใน
วงจ ากัดเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้น  ไม่มีลักษณะชี้ขาด  ไม่มีลักษณะบังคับ และไม่มีผลผูกพันให้รัฐ
คู่กรณียอมรับแต่อย่างใดแต่ก็อาจมีประโยชน์ในการยุติปัญหาต่อไปได้   

1.๓) การไกล่เกลี่ย (Reconciliation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี
ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ จึงต้องอาศัยบุคคลที่สามท่ีทั้งสองฝุายยอมรับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงหรือหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน โดยจะ
ด าเนินการในลักษณะไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) หรือไกล่เกลี่ยโดยอาศัยคนกลางเป็นคนติด
ต่อเชื่อมประสาน (Good Officer or Facilitator)  ทั้งสองฝุายก็ได้ 

1.๔) การประนีประนอม เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการมุ่งแสวงหา
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ตกลงปลงใจของคู่กรณีทั้งสองฝุาย  เป็นการแสวงหาจุดร่วมและ
สงวนจุดต่างของคู่กรณี โดยยึดหลักการที่ว่าประเด็นใดสามารถท่ีจะหาทางออกร่วมกันได้บนพื้นฐาน
ของเท็จจริงที่เกิดข้ึนให้รีบด าเนินการในทันที ในขณะที่ประเด็นใดยังคงมีความแตกต่างในทาง
ความคิดหรือเหตุผลให้สงวนเอาไว้เพ่ือรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมท่ีจะน ากลับมาพิจารณาใหม่อีก
ครั้ง  

๒. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยวิธีการทางกฎหมายเชิงสันติ ( Peaceful Legal 
Means) เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.๑) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ( Arbitration) เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่คู่กรณีสมัครใจที่จะให้ “บุคคลที่สามท่ีเป็นคนกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
มาเป็นผู้ช่วยตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และคู่กรณียอมผูกพันตนเองต่อการวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการในลักษณะ “ความยินยอมพิเศษ ( Compromise)” โดยหลักในการพิจารณานั้น
จะต้องยึดถือหลักแห่งความเที่ยงตรงและยุติธรรมเป็นที่ตั้ง  

                                                           

 ปรีชา เอี่ยมสุทธา, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๗๐-๗๑. 

 Clyde Eagleton, International Government, (New York: The Ronald Press, 1948), 
p. 218. 

 Leland M. Goodrich & Edward Hambro, Charter of United Nation, (Boston: World 
Peace Foundation, 1949), p. 241. 

 สมพงษ์  ชูมาก, "ข้อพิพาทระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ", เอกสารชุด
วิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ หน่วยที่ ๖-๑๐ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สาร
มวลชน, ๒๕๓๐), หน้า ๒๒๒. 

 Clyde Eagleton, op cit., p. 226. 
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2.๒) กระบวนการทางศาลสถิตยุติธรรม ( Judicial Approach) เป็นกระบวนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่อาศัยระบบศาลสถิตยุติธรรม  โดยคู่กรณีก็จะมีการแต่งตั้ง 
“ทนายความ” ให้ท าหน้าที่แทนตนในการต่อสู้คดี โดยมีการน าสืบหาข้อเท็จจริงต่อหน้าบุคคลที่สามที่
เป็นคนกลาง คือ “ผู้พิพากษา” ที่จะต้องตัดสินบนพื้นฐานของกฎหมายและต้องเป็นไปตามตัวบท
กฎหมายเท่านั้น  

2.๓) การออกกฎหมาย ( Legislative Approach) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
แบบสันติวิธีในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการแก้ไขปัญหาโดย
กระบวนการทางกฎหมาย   ซึ่งอาจจะออกเป็นกฎหมายที่เรียกว่า พระราชก าหนดหรือ
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (Amnesty Act) ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับปัญหาใหญ่ ๆ ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ที่ส าคัญการออกกฎหมายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะไม่ครอบคลุมถึง
ความผิดเกี่ยวกับ “คดีอาญา” ในประเด็นที่รุนแรง 

๓. การแก้ไขปัญหาทางเลือกเชิงสันติอ่ืน ๆ ( Peaceful Alternative Means) นอกจาก
รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทางเลือกแบบสันติวิธีที่ยังมี
การน ามาใช้อีกหลายวิธีการ เป็นต้นว่า 

3.๑) การหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว ( Avoiding or Withdrawing) วิธีการนี้ถือเป็น
การหลบฉากหรือถอนตัวออกจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  

3.๒) การเผชิญหน้า ( Confrontation) วิธีการนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการที่จะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ รวมถึงหาทางออกให้กับข้อเรียกร้องของแต่ละฝุาย โดยมีเปูาหมาย
ในการเผชิญหน้าเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  

3.๓) การโน้มน้าว (Persuasion) เป็นวิธีการที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น 
ทัศนคติ ความรู้สึก วิธีคิดหรือกระบวนการคิดโดยใช้วาทศิลป์หรือการอุปมาอุปมัยให้คู่กรณีเห็นถึง
ผลได้มากกว่าผลเสียที่จะต้องมาจมปลักกับความขัดแย้ง  

3.๔) การสนับสนุน ( Supporting) เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ภายใต้
ความกดดัน ให้สามารถที่จะระบายความรู้สึก ความเห็น ความโกรธ ความไม่พอใจ เพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์หรืออุณหภูมิของปัญหาความขัดแย้งให้คลี่คลายลง  

                                                           

 วันชัย วัฒนศัพท์, กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง, หน้า ๑๐. 
 อ้างแล้ว. 
 Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilman, Thomas - Kilman Conflict Model 

Interest, 27th printing, (New York: XICOM Incoporated, 1987), p. 11. 
 Paul Wallensteen, "Understanding Conflict Resolution: Framework", in Peter 

Wallensteen, Editor, Peach Research : Achievement and Charenges, (Boulder & London: West 
view Press), p. 119. 

 Speed B. Leas, "Choosing a Conflict Management Strategy", in Discover Your 
Conflict Management Style, ed. Speed B. Leas, (New York: The Alban Institute, 1984), p. 8. 

 Ibid., pp. 21-22. 
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3.๕) การบังคับและการผลักดัน ( Competing or Forcing and Compelling) 
วิธีการนี้จะใช้เมื่อคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งให้ความส าคัญกับจุดมุ่งหมาย (แพ้ - ชนะ) มากกว่า
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฉะนั้นอาจจะมีการแบ่งสันปันส่วนตามเหตุและผล เมื่อได้ประโยชน์ตาม
สัดส่วนที่ควรได้แล้ว ก็ใช้วิธีการบังคับหรือผลักดันให้พ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  

3.๖) การโอนอ่อนผ่อนตามหรือท าให้ราบรื่น ( Accommodating or Smoothing) 
วิธีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อมีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมากกว่าเปูาหมายหรือผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ เป็นลักษณะที่แสดงภาวะแห่งความห่วงหาเอื้ออาทรที่ยอมเจ็บเพื่อรักษามิตรภาพหรือความเป็น
พ่ีเป็นน้อง  

3.๗) การร่วมมือกัน ( Collaborating) หรืออาจจะเรียกว่า การบูรณาการปัญหา
ความขัดแย้งที่มีต่อกันแบบร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข คนละไม้คนละมือ หวังผลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

3.๘) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นวีการที่เปิดเวทีหรือเปิดพ้ืนที่ให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอน ทั้งร่วมคิด ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  

กล่าวโดยสรุป สันติวิธีนอกจากที่จะเป็นวิธีที่สร้างความเป็นธรรมแล้ว ยังเป็นวิธีที่สร้าง
ความชอบธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมด้วย ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดกระบวนการที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในสังคม 
ซึ่งหัวใจของการมีส่วนร่วมก็คือการทลายและสลายความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน แล้วหันมายอมรับ
ในความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคน อันเป็นการส่งเสริมและยอมรับในศักยภาพของมนุษย์ โดยมนุษย์ 
และเพ่ือมนุษย์ด้วยกันเอง  

2.2.3 รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

จากการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท าให้สรุปรูปแบบใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีตามแนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสาร SMCR ของ 
Berlo ได้ให้น้ าหนักและความส าคัญในการสื่อสารที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มี
องค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการที่เราต้องให้ความส าคัญ คือ ผู้ส่งสาร ( Sender) ที่ท าหน้าที่กระจาย
หรือสะท้อนข้อมูลข่าวสารออกไป ต่อมาคือตัวสาร ( Massage) หรือเนื้อหาใจความที่เราต้องการ
สื่อสารออกไป ล าดับที่สามคือช่องทางการสื่อสาร ( Channel) หรือตัวที่เป็นสื่อที่จะเป็นสะพาน
เชื่อมต่อหรือน าสารไปสู่ผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นช่องทางนั้นจะเป็นสื่อบุคคล สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรืออ่ืน ๆ และในล าดับสุดท้าย คือ ผู้รับสาร ( Receiver) 

                                                           

 สิทธิพงษ์  สิทธิขจร, การบริหารความขัดแย้ง , (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๓๕), 
หน้า ๕๖. 

 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗. 
 เรื่องเดียวกัน. 
 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเคร่ืองมือแก้ไขปัญหา, หน้า ๑๓๐. 



๒๖ 
 

หรือคนท่ีเราต้องการจะให้เขารับรู้ รับทราบสารที่เราสื่อไป ซึ่งในกระบวนการสื่อสารที่ดีและท่ีถูกต้อง 
น ามาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ มิตรภาพ หรือความประทับใจที่ดีต่อกัน พบว่า ทุกปัญหาความขัดแย้งจะ
แก้ไขได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเจรจา พูดคุย และปรับความเข้าใจกันคือแนวทางท่ีประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีทางที่จะช่วยแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้มากที่สุด รองลงมาคือแนว
ทางการประนีประนอมยอมความกัน การไต่สวนหาข้อเท็จจริง  หาคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ี
เกิดข้ึน และหากยังไม่สามารถท่ีจะคลี่คลายได้ก็ต้องอาศัยกระบวนการทางศาลสถิตยุติธรรมมาช่วยใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเป็นทางออกสุดท้าย สามารถสรุปรูปแบบได้ดังนี้  

1. รูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง 
แนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถจะดูแลแก้ไขได้เพียงเพ่ือทุกคนทุกฝุายหันหน้าเข้ามา

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติที่มีต่อกัน ทั้งโดยอาศัยการเจรจาพูดคุยเฉพาะหน้า หรือ 
การอาศัยบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมประสาน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1   รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง  
Akkaradecha Model No.1 

 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านข้อมูล ข้อเท็จจริงนั้น สิ่งที่ถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญส าหรับบุคคลและองค์กรก็คือ การมีสัมมาทิฏฐิ (การมีปัญญาเห็นชอบ) และ การมีสัมมา
สังกัปปะ (การมีด าริชอบ ด าริที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือ ทิฏฐิสามัญญตา) โดยอาศัยข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้และทุกสิ่งที่ได้มาจากหลักการปรโตโฆสะมาสู่การขบคิดอย่างแยบคายเพ่ือสกัดข้อมูล
ข่าวสารหรือท าให้ตกผลึกท่ีเรียกว่า โยนิโสมนสิการ  โดยมีเงื่อนไขส าคัญ  ดังนี้ 

๑) ผู้ส่งสาร (Sender) ต้องให้ความส าคัญกับค าว่าสัจจะ กล่าวคือ การที่จะส่งสาร
ไปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อกันนั้น ผู้ส่งสารจะต้องเน้นความจริง ไม่เป็นความเท็จ หากจะ
มีการสื่อสารด้วยค าพูดก็ควรพูดด้วยความไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดปด พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด หรือ
พูดเพ้อเจ้อ ทั้งนี้ต้องยึดพุทธวิธีทางการสื่อสาร (๔ ส.) ที่ว่า กระจ่างแจ้ง ชี้ชวน ปลุกเร้า และปลอบ

                                                           

 อัครเดช พรหมกัลป์, “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 
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ประโลม ทั้งนี้หากอยู่ร่วมในฝุายเดียวกัน องค์กรเดียวกัน ชุมชนหรือท้องถิ่นเดียวกัน  ที่ขาดไม่ได้คือ
จะต้องให้เวลาในการปรึกษาหารือกันและกันบ่อย ๆ เข้าประชุมพร้อมกัน เลิกประชุมพร้อมกัน มี
อะไรก็สื่อสารกันบ่อย ๆ หรือถี่ ๆ เพื่อขจัดข้อสงสัย เคลือบแคลง และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กัน โดยอาศัยเหตุ อาศัยผล เข้าใจสภาวะของตน เข้าใจคนอ่ืน เข้าใจสังคม เข้าใจจังหวะเวลาที่ถูกต้อง
เหมาะสม โดยยึดความพอดี พอประมาณเป็นที่ตั้ง และมีความสม่ าเสมอ (ปธาน ๔) ใน ๔ ด้านคือ 
หมั่นเพียรระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันและกัน เมื่อเกิดความเข้าใจผิดต่อกันแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้น
อีก แก้ไขสิ่งที่ผิดโดยการมุ่งคิดดี ท าดี พูดดี ปฏิบัติดีต่อกัน และท่ีส าคัญในฐานะผู้ส่งสารก็ขอให้เพียร
พยายามที่จะรักษาน้ าจิตน้ าใจที่ดีต่อกัน รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน หรือรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันให้
คงไว้ตราบนานเท่านาน 

๒) สาร (Massage) การส่งสารไปหากันและกัน เราควรจะมุ่งเน้นให้เป็นสารที่เป็น
ความจริงที่มีความชัดเจน โปร่งใส ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย ก ากวม วกวน สับสน หรือซ่อนเร้น 
และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันหรือเข้าใจตรงกันได้ ทั้งนี้ในฐานที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ยังคงต้องยึดถือรูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ เช่นการส่งสารกันผ่านค าพูดสารนั้นก็ควร
จะเป็นไปในลักษณะปิยวาจาที่ดีต่อกัน  หากมีการสื่อสารกันเป็นเอกสารก็ควรจะมีความชัดเจน เป็น
ระบบ มีระเบียบ เช่น เอกสารทั่วไป เอกสารลับ เอกสารลับเฉพาะ หรือ ด่วน ด่วนมาก ด่วนพิเศษ 
ตามแต่กรณี  แต่ทั้งนี้ต้อเป็นสารที่สามารถสื่อแล้วผู้รับเกิดความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการสื่อสารในเรื่องนั้น ๆ 

๓) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่องทางการ
สื่อสารที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการหมั่นปรึกษาหารือกัน (อปริหานิยธรรม ๗) ทั้งนี้เพราะสงคมของ
ชุมชนและท้องถิ่นถูกยึดโยงด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกัน มีความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน การได้
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามสารทุกข์สุกดิบของกันและกัน ถือเป็นการสร้างความสมัครสมาน 
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันให้แน่นแฟูนยิ่งข้ึน  ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนและท้องถิ่นก็ยึดถือและปฏิบัติแบบ
นี้มาช้านานและกระท าต่อกันด้วยความโปร่งใส สุจริต และบริสุทธิ์ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ฉะนั้น
การนินทาว่าร้ายหรือพฤติกรรมอื่นใดท่ีจะน ามาซึ่งความไม่เข้าใจกัน ในชุมชนและท้องถิ่นจะไม่นิยมที่
จะกระท าในเรื่องลักษณะนี้ 

๔) ผู้รับสาร ( Receiver) หากจะท าให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียว 
และคงความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน  ผู้รับสารจะต้องมีความหนักแน่นในการรับข้อมูล ความหนักแน่น
ดังกล่าว คือ การมีหรือการยึดหลักกาลามสูตรที่สอนให้ผู้รับสารจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการ
พินิจ พอเคราะห์ คิดใคร่ครวญด้วยเหตุ ด้วยผล และไม่เกิดความหลงเชื่ออย่างงมงาย อีกทั้งยัง
ประพฤติ ปฏิบัติดีต่อกันฉันท์กัลยาณมิตร ที่คิดดี ท าดี พูดี และปฏิบัติดีต่อกัน หากเกิดปัญหาทางการ
สื่อสารข้อมูล ข้อเท็จจริง ผู้รับสารก็ต้องกระท าต่อผู้ส่งสารไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ลูกน้อง หรือผู้ร่วมงาน 
ด้วยความมีเมตตา กรุณา มุฑิตา และอุบกขา (พรหมวิหารธรรม) ทั้งนี้เพ่ือรักษาสัมพันธภาพและ
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร าลึกถึงกันแต่เพียงด้านดี รวมทั้งพยายามที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกัน โดยอาศัยเหตุ อาศัยผล เข้าใจสภาวะของตน เข้าใจคนอ่ืน เข้าใจสังคม เข้าใจจังหวะเวลา
ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยยึดความพอดี พอประมาณเป็นที่ตั้ง และกระท าตนให้เป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 
(ปธาน ๔) ใน ๔ ด้านคือ หมั่นเพียรระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันและกัน เมื่อเกิดความเข้าใจผิด
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ต่อกันแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นอีก หมั่นแก้ไขสิ่งที่ผิดโดยการมุ่งคิดดี ท าดี พูดดี ปฏิบัติดีต่อกัน และท่ีส าคัญ
ในฐานะผู้รับสารก็ขอให้เพียรพยายามที่จะรักษาน้ าจิตน้ าใจที่ดีต่อกันกับผู้ส่งสาร และรักษา
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน หรือรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันให้คงไว้ตราบนานเท่านาน 

2. รูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย พบว่า มีการ

ใช้หลักสันติวิธี ๓ ทางเลือกเป็นบันใดขั้นแรกที่เริ่มตั้งแต่การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม 
ทางเลือกต่อมาคือการออกกฎ ระเบียบ หรือประกาศในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม รวมไปถึงกฎกติกาในการประกวด แข่งขันราคาที่
เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม โดยยึดหลักส าคัญคือทุกสิ่งอย่างจะต้องมุ่งประโยชน์
เพ่ือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2   รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ 
Akkaradecha Model No.2 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นั้น สิ่งที่ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ส าหรับบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงมีและพึงรักษาก็คือ การยึดหลักปรัตถะหรือการ
มองเห็นประโยชน์ผู้อ่ืนและการท าเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น หรืออีกนัยหนึ่งก็เป็นการยึดหลักอุภยัตถะ
หรือการยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หากจะมีผลประโยชน์เกิดข้ึนก็ต้องมีการ
แบ่งปันหรือเฉลี่ยให้กันและกันด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม การเป็นผู้ร่วมงานที่ดีต่อ
กันนั้นจ าเป็นจะต้องละซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน โดยหมั่นฝึกฝนให้มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความจริงใจ
และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (สัจจะ) ขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกจิต ฝึกตน ลดละเลิกกิเลสทั้งปวง (ทมะ) สิ่ง
ที่จ าเป็นและส าคัญในการอยู่ร่วมกันอีกประการก็คือ ความอดทน อดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร 
เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุ (ขันต)ิ และสุดท้ายคือการเป็นผู้ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม สละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หากบุคคลและองค์กรให้ความส าคัญ
ในองค์ประกอบข้างต้นนี้ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ก็จะเกิดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย  
อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่
เป็นเงื่อนไขส าคัญในการแก้ไขปัญหาข้างต้นสามารถท่ีจะกระท าได้ดังนี้ 
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๑) ปัญหาความโลภในการอยากได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์
ส่วนตนหรือผลประโยชน์อื่นใดก็ตาม การฝึกฝนให้เป็นคนผู้รักษาศีลหรือยึดมั่นในศีล โดยเฉพาะศีล ๕ 
หรือ เบญจศีล เริ่มตั้งแต่การไม่เบียดเบียนหรือเบียดบัง (ปาณาติปาตา เวรมณ)ี การไม่ฉกฉวยใน
ผลประโยชน์หรือทรัพยากร (อทินนาทานา เวรมณี) การไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินหรือประโยชน์ของ
ผู้อื่น (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี) การไม่โปูปดมดเท็จเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ (มุสา
วาทา เวรมณี) ซึ่งสิ่งที่กระท าในลักษณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ใน
ท้องถิ่นและในองค์กร ทั้งการกระท าแบบต่อหน้าและลับหลัง ทั้งผลประโยชน์ของผู้อื่นและ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม  ซึ่งสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดคือเราจะต้องมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท (สุรา
เมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี)  ขณะเดียวกันในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม 
แม้กระท่ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะเหนี่ยวน าหลักฆราวาสธรรมดังที่ได้กล่าวมาในขั้นต้น
มาประยุกต์ใช้ และเพ่ือให้เกิดความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนั้นแน่นแฟูนยิ่งข้ึน ทุกคนจะต้องมีหลักทิศ 
๖ เป็นเครื่องน าทาง โดยจะต้องพึงระวังรักษาการเบียดบัง ฉกฉวยเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกัน
และกันด้วยความมีสติ  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากอุตตรทิสหรือทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหายที่ร่วม
เคียงบ่าเคียงไหล่ในการท างาน ประโยชน์จากเหฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ความเป็นผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องคิดดี ท าดี พูดดี ท าดีต่อกัน และท าประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่กัน
และกัน รวมถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นและประโยชน์เพื่อสังคม โดยจะต้องพัฒนาตนให้เป็นเสมือนสัต
ตบุรุษที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้กาล รู้
ประมาณ รู้สังคมและรู้บุคคล ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นรากฐานในการวิเคราะห์สภาพปัญหาความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนว่าเป็นมาอย่างไร จะด าเนินการแก้ไข คลี่คลาย หรือให้ไปในทางท่ีถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรมเพ่ือก่อประโยชน์แก่ผู้อ่ืน แก่ท้องถิ่น แก่ชุมชน แก่สังคมได้อย่างไร โดยมี
เปูาหมายคือผลประโยชน์ส่วนตนจะต้องมาอันดับท้ายสุด 

๒) สิ่งที่จะน ามาซ่ึงความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ในข้อที่ ๑ นั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยความเชื่อถือ เชื่อมั่น และความไว้วางใจกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้หากทุกคนจะต้องมีธรรม
เป็นที่ตั้ง กล่าวคือ ทุกคนจะบริสุทธิ์ สะอาด หรือปลอดจากผลประโยชน์ได้จากการหมั่นประชุม
ปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ ท าอะไรก็พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันท าด้วยความสมัครสมาน สามัคคี 
ไม่หาเหตุท าลายสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ข่มเหง ล่วงเกิน รังแกผู้ที่ด้อยกว่า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จะต้องอารักขาคุ้มครองประโยชน์ที่จะมีหรือจะเกิดขึ้นเพ่ือชุมชน ท้องถิ่น
ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย (อปริหานิยธรรม) นอกจากนั้นยังต้องเคารพ ศรัทธาในต าแหน่งหน้าที่ และ
องค์กรที่ตนเองรักรวมถึงผู้อาวุโส ที่ปรึกษา หรือผู้ที่คอยชี้แนะ ชี้น าไปในทางที่ถูกท่ีต้อง หรือให้ปลอด
จากความโลภโมโทสันต์จากการอยากได้ของคนอ่ืนหรือของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว 

๓) การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ก็
คือ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่ทุกคนทุกฝุายจะต้องเคารพและ
ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และท าอะไรจะต้องยึดหลักของความ
ถูกต้อง ชอบธรรม มีเหตุ มีผล มีความโปร่งใส ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วม งบประมาณท่ีทุ่มลงไปในการ
พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน เกิดผลที่คุ้มค่า และสุดท้ายทุก
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บาททุกสตางค์ที่เป็นเม็ดเงินท่ีมาจากงบประมาณแผ่นดินจะต้องถูกใช่จ่ายอย่างคุ้มค่า ไม่มีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดตักตวง ฉกฉวย หรือเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตน พร้อมกันนั้นการบูรณาการในการ
อยู่ร่วมกันในชุมชน ท้องถิ่น หรือในองค์กรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักความมีสามัคคีธรรมที่ดี
ต่อกัน เริ่มตั้งแต่การปรับท่าทีที่แสดงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา และทางใจจะต้อง
ก่อให้เกิดกุศลธรรมต่อกัน กล่าวคือ ต้องคิดดี ท าดี และพูดดีต่อกัน  จากนั้นเมื่อมีผลประโยชน์เกิดข้ึน
หรือได้มาจะต้องรู้จักจัดสรรปันส่วน เอ้ืออาทรแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และหมั่นปรึกษาหารือเพ่ือ
ก่อให้เกิดความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔) ต้องหมั่นฝึกตนและพัฒนาตนให้เป็นคนที่เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม ที่
ประกอบด้วยการมีเมตตาธรรม คือ การมองคนอ่ืน ปฏิบัติต่อคนอ่ืนด้วยความรัก ด้วยความเมตตา 
กระท าเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัว ท าเสมือนเขาเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ  มีความกรุณาธรรม คือ 
การมองคนอ่ืน ปฏิบัติต่อคนอ่ืนด้วยความโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยจิตที่
บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน มีความมุฑิตาธรรม คือ การมีความชื่นชมยินดีเมื่อคนอ่ืนได้ดีหรือประสบ
ผลส าเร็จด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอิจฉาริษยา การมีอุเบกขาธรรม คือ การมีใจที่เป็นกลาง ไม่
เอนเอียง ตั้งมั่นและยึดมั่นในเหตุในผล ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งชั้น
วรรณะ ส่วนการมีหลักสังคหวัตถุธรรมต่อกันนั้นประกอบไปด้วย ทานหรือการให้ ให้ทั้งวัตถุ สิ่งของ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันในกรณีท่ีอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเกิดการ
ขัดแย้งกันเกิดขึ้น  ขณะเดียวกันก็จะต้องมีอรรถจริยาหรือการประพฤติตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
และการมีสมานัตตาหรือการท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีความโลภก็ไม่มีเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่ง
ทั้งหมดท้ังมวลนี้ คือ รากฐานของความเป็นคนไทยและรากฐานของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่เรา
จะต้องน ากลับมาพัฒนาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

๓. รูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ 
สิ่งที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันเป็นองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นอีกเรื่องหนึ่ง คือ การประยุกต์ใช้

หลักพรหมวิหารธรรมที่จะท าให้ทุกคน ทุกฝุายได้มีแนวคิดหรือทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความเมตตาที่
ประกอบขึ้นด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อกันดุจญาติมิตร มีความกรุณาปราณี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ห่วงหาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทั้งในยามดีและในยามท่ีประสบทุกข์ภัย มีความชื่นชมยินดีหากเพ่ือ
ร่วมงานประสบผลส าเร็จหรือเจริญก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถและเป็นไปโดยระบบคุณธรรม 
ขณะเดียวกันก็ต้องวางตัวเป็นกลางคอยประสานความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเพ่ือนพ้อง น้องพ่ีที่
ร่วมสุข ร่วมทุกข์กันมา เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและชุมชนท้องถิ่นท่ีตนดูแลอาศัย 
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ภาพที่ 2.3  รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ์ 

          Akkaradecha Model No.3 
 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์นั้น สิ่งที่ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ส าหรับบุคคลและองค์กรพึงมีและพึงรักษาก็คือ การยึดการหมั่นฝึกฝนให้มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มี
ความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นฝึกจิต ฝึกตน ลดละเลิกกิเลสทั้งปวง  
สิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในการอยู่ร่วมและการประสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้เกิดความแน่นแฟูน
กันอีกประการหนึ่งก็คือ การมีความอดทน อดกลั้น เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุและสุดท้ายคือการ
เป็นผู้ที่สละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์เพื่อนร่วมองค์กรเป็นเนืองนิตย์ ก็จะช่วยให้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาในองค์กรเกิดข้ึนน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย  อย่างไรก็ตาม
หากมีปัญหาความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่เป็นเงื่อนไข
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาข้างต้นสามารถท่ีจะกระท าได้ดังนี้ 

๑) การฝึกฝนให้เป็นคนผู้รักษาศีลหรือยึดมั่นในศีล โดยเฉพาะศีล ๕ หรือ เบญจศีล 
เริ่มตั้งแต่การไม่เบียดเบียนคนอ่ืน (ปาณาติปาตา เวรมณี) การไม่ฉกฉวยในผลประโยชน์หรือทรัพย์
ของคนอ่ืน (อทินนาทานา เวรมณี) การไม่ล่วงละเมิดในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น (กาเมสุ มิจฉาจารา 
เวรมณี) การไม่โปูปดมดเท็จ พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ (มุสาวาทา เวรมณี) ซึ่งสิ่งที่กระท า
ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ในท้องถิ่นและในองค์กร ทั้งการ
กระท าแบบต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดคือเราจะต้องมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
(สุราเมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี) ขณะเดียวกันในการสอนต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน  ทุก
คนจะต้องเหนี่ยวน าหลักฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนั้น และ
ทุกคนจะต้องมีหลักทิศ ๖ เป็นเครื่องน าทาง โดยจะต้องพึงคิด พูด ท า ต่อกันด้วยความเมตตา ไม่ว่า
จะเป็นมิตรสหายที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ในการท างาน หรือเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่จะต้องคิดดี ท าดี พูดดี ท าดีต่อกัน และท าประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่กันและกัน ขณะเดียวกัน 
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ก็จะต้องพัฒนาตนให้เป็นเสมือนสัตตบุรุษที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
จะต้องเป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้กาล รู้ประมาณ รู้สังคมและรู้บุคคล ทั้งนี้เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไข 
คลี่คลายในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันให้ไปในทางที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

๒) สิ่งที่จะน ามาซ่ึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้านหนึ่งก็คือ การอาศัยความเชื่อถือ 
เชื่อมั่น และความไว้วางใจกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้หากทุกคนมีธรรมะเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ ทุกคนจะเข้าใจ
บทบาท อ านาจ หน้าที่ของกันและกันได้ดีข้ึนหากมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ ท าอะไร
ก็พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันท าด้วยความสมัครสมาน สามัคคี ไม่หาเหตุท าลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อยู่แล้ว ไม่อาศัยบทบาท อ านาจ หน้าที่ ข่มเหง ล่วงเกิน รังแกผู้ที่ด้อยกว่า นอกจากนั้นยังต้องเคารพ 
ศรัทธาในต าแหน่งหน้าที่และองค์กรที่ตนเองรัก รวมถึงผู้อาวุโส ที่ปรึกษาหรือผู้ที่คอยชี้แนะ ชี้น าไป
ในทางท่ีถูกที่ต้อง (กัลยาณมิตรธรรม)  

๓) การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่ทุกคนทุกฝุายจะต้องเคารพและปฏิบัติให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และท าอะไรจะต้องยึดหลักของความถูกต้อง ชอบธรรม มี
เหตุ มีผล มีความโปร่งใส สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพื่อความ
สมัครสมาน สามัคคี เป็นน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกัน  พร้อมกันนั้นการบูรณาการในการอยู่ร่วมกันในชุมชน 
ท้องถิ่นหรือในองค์กรนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักความมีสามัคคีธรรมที่ดีต่อกัน เริ่มตั้งแต่การ
ปรับท่าทีที่แสดงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา และทางใจจะต้องก่อให้เกิดกุศลธรรมต่อกัน 
กล่าวคือ ต้องคิดดี ท าดี พูดดีต่อกัน รู้จักเอ้ืออาทรแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และหมั่นปรึกษาหารือ
เพ่ือก่อให้เกิดความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔) ต้องหมั่นฝึกตนและพัฒนาตนให้เป็นคนที่เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม ที่
ประกอบด้วยความมีเมตตาธรรม คือ การมองคนอ่ืน ปฏิบัติต่อคนอ่ืนด้วยความรัก ด้วยความเมตตา 
กระท าเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัว ท าเสมือนเขาเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ  ความกรุณาธรรม คือ 
การมองคนอ่ืน ปฏิบัติต่อคนอ่ืนด้วยความโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยจิตที่
บริสุทธิ์ ความมีมุทิตาธรรม คือ การมีความชื่นชมยินดีเมื่อคนอ่ืนได้ดีหรือประสบผลส าเร็จด้วยจิตที่
บริสุทธิ์ ปราศจากความอิจฉาริษยา การมีอุเบกขาธรรม คือ การมีใจที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียง ตั้งมั่น
และยึดมั่นในเหตุในผล ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ส่วนการ
มีหลักสังคหวัตถุธรรมต่อกันนั้นประกอบไปด้วย ทานหรือการให้ ให้ทั้งวัตถุ สิ่งของ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ รวมถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันในกรณีท่ีอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเกิดการขัดแย้งกันเกิดข้ึน  
ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการพูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความไพเราะเสนาะหู การมีอรรถจริยาหรือการ
ประพฤติตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และการมีสมานัตตาหรือการท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มี
ความโลภก็ไม่มีเสมอต้นเสมอปลาย 

4. รูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านโครงสร้าง 
สิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้โครงสร้างมีความแน่นเหนียวไม่ปริร้าวก็คือการแบ่งปันในลาภหรือ

อามิสที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพ่ือนร่วมงานโดยไม่หวงเอาไว้บริโภคผู้เดียว  ก็ยิ่งจะท าให้ผู้ร่วม
ในองค์กรไม่ว่าผู้ที่อยู่เหนือข้ึนไปหรือผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาได้เกิดความเลื่อมในศรัทธาในความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละที่เกิดขึ้น แต่การที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ดีและเกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น



๓๓ 
 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละบุคคลจะต้องหมั่นรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์เหมือนเพื่อนร่วมงาน  และจะ
ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจขององค์กรและสังคม และหากเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะต้องหาแสวงหาจุดจบ
ของปัญหาโดยให้ได้บทสรุปไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนร่วมงาน และไม่ก่อให้เกิดการวิวาทกับใคร ๆ 
จนน าไปสู่ความรุนแรง  หรือหากมีวิวาทเกิดขึ้นจะต้องน าหลักการสันติวิธี ๓ ทางเลือกซ่ึงได้แก่การใช้
สันติวิธีการเจรจาทางการทูต การใช้สันติวิธีทางกฎหมาย หรือการใช้สันติวิธีทางเลือกอ่ืน ๆ มาใช้
ระงับหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้สงบลงโดยเร็วที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.4 รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านโครงสร้าง Akkaradecha Model No.4 
 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านโครงสร้างนั้น สิ่งที่ถือเป็นเปูาหมายส าคัญในเชิง
โครงสร้างนั้น คือ บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงมีและพึงรักษาหลักการแห่งความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง มีความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกจิต ฝึกตน ลดละเลิกกิเลสทั้ง
ปวง สิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในการอยู่ร่วมกันอีกประการก็คือ ความอดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร 
เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุและสุดท้ายคือการด ารงความเป็นองค์กรที่เสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สิ่งที่เป็นเงื่อนไขส าคัญในการแก้ไขปัญหาข้างต้นสามารถท่ีจะกระท าได้ดังนี้ 

๑) การฝึกฝนให้เป็นคนผู้รักษาศีลหรือยึดมั่นในศีล โดยเฉพาะศีล ๕ หรือ 
เบญจศีล เริ่มตั้งแต่การไม่เบียดเบียนกันและกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่จะต้องไม่เบียดบังผู้น้อย (ปาณาติปา
ตา เวรมณ)ี การไม่ฉกฉวยในผลประโยชน์หรือทรัพยากรของกันและกัน (อทินนาทานา เวรมณี) การ
ไม่ล่วงละเมิดในสิทธิหรือหน้าที่ของผู้อื่น (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี) การไม่โปูปดมดเท็จเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งอ านาจหรือผลประโยชน์ (มุสาวาทา เวรมณี) ซึ่งสิ่งที่กระท าในลักษณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่าง
ยิ่งในการอยู่ร่วมกันในองค์กรทั้งการกระท าแบบต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดคือเรา
จะต้องมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และเตรียมแผนความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (สุรา
เมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี) ขณะเดียวกันในการอยู่ร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ที่จะเหนี่ยวน าหลักฆราวาสธรรมดังที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นมาประยุกต์ใช้ และเพ่ือให้เกิดความมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันนั้นแน่นแฟูนยิ่งข้ึน ทุกคนจะต้องมีหลักทิศ ๖ เป็นเครื่องน าทาง โดยจะต้องพึง
ระวังรักษาการคิด การพูด การท าต่อกันด้วยความมีสติ  ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตตรทิสหรือทิศเบื้องซ้าย 



๓๔ 
 

ได้แก่ มิตรสหายเพื่อนร่วมงาน ด้านเหฏฐิมทิสหรือทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ความเป็นผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องคิดดี ท าดี พูดดี ท าดีต่อกัน โดยจะต้องพัฒนาให้เป็นเสมือนสัต
ตบุรุษที่จะต้องปฏิบัติต่อกันในลักษณะผู้รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้กาล รู้ประมาณ รู้สังคมและรู้บุคคล ทั้งนี้
เพ่ือจะได้เป็นรากฐานในอยู่ร่วมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ที่แต่ละคนด ารง
อยู่ในองค์กร 

๒) สิ่งที่จะน ามาซ่ึงความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ในข้อที่ ๑ นั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยความเชื่อถือ เชื่อมั่น และความไว้วางใจกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้หากทุกคนจะต้องมีธรรม
เป็นที่ตั้ง กล่าวคือ ทุกคนจะบริสุทธิ์ สะอาด หรือปลอดจากความกินแหนงแคลงใจกันได้จากการหมั่น
ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ ท าอะไรก็พร้อมเพรียงเรียงหน้ากันท าด้วยความสมัครสมาน 
สามัคคี ไม่หาเหตุท าลายโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วเพ่ือให้ได้มาซึ่งความขัดแย้งหรือการแก่งแย่งแข่งขัน ไม่
ข่มเหง ล่วงเกิน รังแกผู้ที่ด้อยกว่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จะต้องอารักขาคุ้มครองประโยชน์ที่จะมี
หรือจะเกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนั้นยังต้องเคารพ ศรัทธาในต าแหน่งหน้าที่ และองค์กรที่ตนเองรัก
รวมถึงผู้อาวุโส ที่ปรึกษา หรือผู้ที่คอยชี้แนะ ชี้น าไปในทางที่ถูกท่ีต้อง  

๓) ด้านการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
ส าคัญที่สุดคือทุกคนทุกฝุายในองค์กรจะต้องเคารพและปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ และท าอะไรจะต้องยึดหลักของความถูกต้อง ชอบธรรม มีเหตุ มีผล มีความ
โปร่งใส ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วม พร้อมกันนั้นการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้นจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องอาศัยหลักความมีสามัคคีธรรมที่ดีต่อกัน เริ่มตั้งแต่การปรับท่าทีที่แสดงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย ทางวาจา และทางใจจะต้องก่อให้เกิดกุศลธรรมต่อกัน กล่าวคือ ต้องคิดดี ท าดี และพูดดีต่อ
กัน  จากนั้นเมื่อมีผลประโยชน์เกิดข้ึนหรือได้มาจะต้องรู้จักจัดสรรปันส่วน เอ้ืออาทรแบ่งปัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และหมั่นปรึกษาหารือเพ่ือก่อให้เกิดความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔) การหมั่นฝึกตนและพัฒนาตนให้เป็นคนที่เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งที่อยู่ใน
ฐานะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วยการมีเมตตาธรรม คือ การมองคนอ่ืน 
ปฏิบัติต่อคนอ่ืนในองค์กรด้วยความรัก ด้วยความเมตตา กระท าเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัว ท า
เสมือนเขาเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ ความมีกรุณาธรรม คือ การมองคนอ่ืน ปฏิบัติต่อคนอ่ืนด้วยความ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน ความมีมุทิตาธรรม 
คือ การมีความชื่นชมยินดีเมื่อคนอ่ืนได้ดีหรือประสบผลส าเร็จด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอิจฉา
ริษยา การมีอุเบกขาธรรม คือ การมีใจที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียง ตั้งมั่นและยึดมั่นในเหตุในผล ปฏิบัติ
ต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ส่วนการมีหลักสังคหวัตถุธรรมต่อกัน
นั้นประกอบไปด้วย ทานหรือการให้ ให้ทั้งวัตถุ สิ่งของ ผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการให้อภัยซึ่งกัน
และกันในกรณีท่ีอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเกิดการขัดแย้งกันเกิดข้ึน ขณะเดียวกันก็จะต้องมีปิยวาจา
หรือการพูดดี พูดจาไพเราะ การมีอรรถจริยาหรือการประพฤติตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และการ
มีสมานัตตาหรือการท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีความโลภก็ไม่มีเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งทั้งหมดทั้ง
มวลนี้คือรากฐานของความเป็นคนไทยและรากฐานของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่เราจะต้องน า
กลับมาพัฒนาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
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5. รูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านความเชื่อ ค่านิยม 
แนวทางการแก้ไขปัญหาใช้หลักแห่งการสงเคราะห์ หลักแห่งการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ หลัก

แห่งการแบ่งปัน (สังคหวัตถุธรรม) ซึ่งเป็นค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยที่จะต้องมีน้ าจิตน้ าใจโอบอ้อม
อารี โดยเฉพาะในด้านทานหรือการให้ และการให้ที่ถือว่าส าคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันก็คือ "การให้
อภัย" ซึ่งผู้มีความเชื่อหรือค่านิยมที่แตกต่างกันจะต้องให้ความสนใจและให้ความส าคัญในเรื่องข้างต้น
นี้ ประการต่อมาเมื่อเรามีความแตกต่างด้านความเชื่อ ค่านิยมเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว  การพูดหรือการ
เจรจาพาทีท่ีมีต่อกันก็ต้องอาศัยหลักที่ว่าขอให้คิดก่อนพูด  และเมื่อพูดออกมาแล้วก็ขอให้พูดใน
ลักษณะเปยวัชชะหรือการพูดในลักษณะปิยวาจาเป็นทีตั้ง และถ้าหากอยากให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีแน่นแฟูนยิ่งขึ้นก็ขอให้ด ารงตนหรือปฏิบัติตนที่จะก่อประโยชน์ให้แก่กันและกันหรือก่อ
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่ส่วนรวม และจะต้องประพฤติปฏิบัติในลักษณะเสมอต้นเสมอปลายด้วย ไม่
เฉพาะเท่านั้นการการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเชื่อ ค่านิยมก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่ง
จะมีส่วนช่วยให้ปัญหาความแตกต่างด้านความเชื่อ ค่านิยมลดลง  ทั้งนี้จะต้องจัดระบบการศึกษาท่ีลง
ลึกไปถึงแก่น เพื่อให้ทุกคนได้อาศัยหลักส าคัญในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือบูรณาการปัญหาให้
เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5   รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านความเชื่อ ค่านิยม 
Akkaradecha Model No.5 
 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านความเชื่อ ค่านิยมนั้น สิ่งที่ถือเป็นเปูาหมายส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาความเชื่อ ค่านิยมนั้น คือ การที่บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงมีและพึง
รักษาหลักการแห่งความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ขณะเดียวกันก็หมั่น
ฝึกจิต ฝึกตน ลดละเลิกกิเลสทั้งปวง สิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในการอยู่ร่วมกันอีกประการก็คือ ความ
อดทน อดกลั้น ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุและสุดท้ายคือการด ารงความเป็น
องค์กรที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สิ่งที่เป็นเงื่อนไขส าคัญในการแก้ไขปัญหา
ข้างต้นสามารถท่ีจะกระท าได้ดังนี้ 

๑) การฝึกฝนให้เป็นคนผู้รักษาศีลหรือยึดมั่นในศีล โดยเฉพาะศีล ๕ หรือ เบญจศีล 
เริ่มตั้งแต่การไม่เบียดเบียนกันและกันโดยเฉพาะผู้คนในองค์กรและท้องถิ่นจะต้องปราศจากการ
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เบียดเบียนซึ่งกันและกัน (ปาณาติปาตา เวรมณ)ี การไม่ฉกฉวยในผลประโยชน์หรือทรัพยากรท้องถิ่น
หรือของกันและกันมาเป็นประโยชน์ส่วนตน (อทินนาทานา เวรมณี) การไม่ล่วงละเมิดในสิทธิหรือ
หน้าที่ของผู้อื่น ในทรัพย์สมบัติของผู้อื่น (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี) การไม่โปูปดมดเท็จ พูดค าหยาบ 
พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ (มุสาวาทา เวรมณี) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในองค์กร 
และท้องถิ่น ทั้งการกระท าแบบต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดคือเราจะต้องมีสติและตั้งอยู่
ในความไม่ประมาทและเตรียมแผนความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (สุราเมรยะ มัชชะป
มาทัฏฐานา เวรมณี)  ขณะเดียวกันในการอยู่ร่วมกันในองค์กรและในท้องถิ่นควรที่จะเหนี่ยวน าหลัก
ฆราวาสธรรมดังที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นมาประยุกต์ใช้และเพ่ือให้เกิดความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนั้น
แน่นแฟูน ยิ่งขึ้น ทุกคนจะต้องยึดหลักทิศ ๖ เป็นเครื่องน าทาง ทั้งทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้อง
หน้า ทิศเบื้องหลัง ทิศด้ายซ้ายและทิศด้านขวา โดยต่างก็จะต้องพึงระวังรักษาการคิด การพูด การ
กระท าต่อกันด้วยความดีและกระท าด้วยความมีสติ  และจะต้องพัฒนาให้เป็นเสมือนสัตตบุรุษที่
จะต้องปฏิบัติต่อกันในลักษณะผู้รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้กาล รู้ประมาณ รู้สังคมและรู้บุคคล ทั้งนี้เพื่อจะได้
เป็นรากฐานในอยู่ร่วมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กรตามบทบาท อ านาจ 
หน้าที่ของแต่ละคน 

๒) สิ่งที่จะน ามาซ่ึงความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
อาศัยความเชื่อถือ เชื่อมั่น และความไว้วางใจกัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้หากทุกคนจะต้องมีธรรมเป็นที่ตั้ง 
กล่าวคือ ทุกคนจะบริสุทธิ์ สะอาด หรือปลอดจากความกินแหนงแคลงใจกันได้จากการหมั่นพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือหมั่นประชุมปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิตย์ ท าอะไรก็พร้อมเพรียงเรียง
หน้ากันท าด้วยความสมัครสมาน สามัคคี ไม่หาเหตุท าลายโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ขัดแย้งหรือการแก่งแย่งแข่งขัน ไม่ข่มเหง ล่วงเกิน รังแกผู้ที่ด้อยกว่า และจะต้องอารักขาคุ้มครอง
ประโยชน์ที่จะมีหรือจะเกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนั้นยังต้องเคารพ ศรัทธาในต าแหน่งหน้าที่และ
องค์กรที่ตนเองรักรวมถึงผู้อาวุโส ที่ปรึกษา หรือผู้ที่คอยชี้แนะ ชี้น าไปในทางที่ถูกท่ีต้อง  

๓) ด้านการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้านโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
ส าคัญที่สุดคือทุกคนทุกฝุายในองค์กรจะต้องเคารพและปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ และท าอะไรจะต้องยึดหลักของความถูกต้อง ชอบธรรม มีเหตุ มีผล มีความ
โปร่งใส ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วม พร้อมกันนั้นการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในองค์กรนั้นจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องอาศัยหลักความมีสามัคคีธรรมที่ดีต่อกัน เริ่มตั้งแต่การปรับท่าทีที่แสดงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย ทางวาจา และทางใจจะต้องก่อให้เกิดกุศลธรรมต่อกัน กล่าวคือ ต้องคิดดี ท าดี และพูดดีต่อ
กัน  จากนั้นเมื่อมีผลประโยชน์เกิดข้ึนหรือได้มาจะต้องรู้จักจัดสรรปันส่วน เอ้ืออาทรแบ่งปัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และหมั่นปรึกษาหารือเพ่ือก่อให้เกิดความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔) การหมั่นฝึกตนและพัฒนาตนให้เป็นคนที่เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยการมีเมตตาธรรมคือการมองคนอ่ืน ปฏิบัติต่อคนอ่ืนในองค์กรด้วยความรัก ด้วยความ
เมตตา กระท าเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัว ท าเสมือนเขาเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ  ความมีกรุณา
ธรรมคือการมองคนอ่ืน ปฏิบัติต่อคนอ่ืนด้วยความโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วย
จิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน ความมีมุทิตาธรรมคือการมีความชื่นชมยินดีเมื่อคนอ่ืนได้ดีหรือ
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ประสบผลส าเร็จด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอิจฉาริษยา การมีอุเบกขาธรรมคือการมีใจที่เป็น
กลาง ไม่เอนเอียง ตั้งมั่นและยึดมั่นในเหตุในผล ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมไม่มีการ
แบ่งชั้นวรรณะ  ส่วนการมีหลักสังคหวัตถุธรรมต่อกันนั้นประกอบไปด้วย ทานหรือการให้ ให้ทั้งวัตถุ 
สิ่งของ ผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงการให้อภัยซึ่งกันและกันในกรณีท่ีอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเกิด
การขัดแย้งกันเกิดข้ึน  ขณะเดียวกันก็จะต้องมีปิยวาจาหรือการพูดดี พูดไพเราะเสนะหูต่อกัน การมี
อรรถจริยาหรือการประพฤติตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และการมีสมานัตตาหรือการท าตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย ไม่มีความโลภก็ไม่มีเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรากฐานของความเป็น
คนไทยและรากฐานของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่เราจะต้องน ากลับมาพัฒนาให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรม 
 

2.3 แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.3.1 แนวคิดการอยู่ร่วมกัน 

การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อกันเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยท าให้สมาชิกในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะสังคมท่ีมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น สังคมไทยนั้น สมาชิก
ในสังคมยิ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้การปฏิบัติตนให้กลมกลืนไปกับความแตกต่าง เพื่อปูองกันความแตกแยก
ที่อาจเกิดข้ึนตามมา การอยู่ร่วมกันยังเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี หรือใน
ประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถ่ินเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม
เพ่ือให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่าเป็นการรวมเข้าด้วยกัน ( Integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยก
ระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การแบ่งแยก ( Segregation) สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันแบ่งออกเป็น 

๑. การอยู่ร่วมกันแบบพหุนิยม หรือ Pluralism คือ แนวคิดท่ีเน้นแนวทางเรื่องความ
หลากหลายของกลุ่มคน สังคมและวัฒนธรรม เช่น ความหลากหลายทางสังคมของชนชั้น อาชีพ 
ความคิด อุดมคติ วิถีชีวิต ให้ความส าคัญแก่ความแตกต่างและบทบาทท่ีถูกหลงลืมหรือละเลยในสังคม
มาแต่เดิม เช่น ในทางอุดมคติความคิด การเรียกร้องของกลุ่มสิทธิต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม ความต่างทางอาหาร ความต่างทางอาชีพ และเรื่องของพหุนิยมในระดับปัจเจก เช่น 
การเปิดเผยตัวของกลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน การอยู่ก่อนแต่ง การยอมรับความเท่าเทียมของสตรี ความเป็น
ตัวตนของวัยรุ่น ฯลฯ 

๒. สังคมพหุลักษณ์หรือพหุสังคม ( Plural Society) หมายถึงกลุ่มสังคมที่แยกย่อย
ออกเป็นกลุ่มภาษา กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนาหรือเชื้อชาติต่าง ๆ และกลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นค าเดียวกับ 
Multicultural society หรือ สังคมหลากวัฒนธรรมที่น ามาใช้กับรัฐที่มีความแตกต่างหลากหลาย
อย่างในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวคิดแบบ Multiculturalismนี้เป็นการมองความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมเป็นเกณฑ์แต่ในสังคมสมัยโลกยุคอาณานิคม เช่น พม่าหรือ
อินโดนีเซียซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ซึ่งไม่เป็นแต่เพียงผู้ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่
รวมถึงความหลากหลายของสถาบันที่เป็นทางการในระบบเครือญาติ ศาสนา การศึกษา การผลิตซ้ า
และทางเศรษฐกิจ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อพบปะหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันมักจะเกิดการแข่งขันหรือ
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มุ่งหาประโยชน์จากกลุ่มอ่ืนมากกว่าจะมีอุดมการณ์ร่วมกัน จึงต้องมีการก าหนดกลไกทางสังคมเพ่ือ
ปูองกันความวุ่นวายในการอยู่ร่วมกัน  

๓. การปกครองแบบพหุนิยม หรือ Pluralismคือแนวคิดในการจัดสรรอ านาจให้กับกลุ่ม
หรือองค์กรย่อยหลายกลุ่ม ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองแบบ รัฐเดี่ยว ( Unitary state) ในระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอ านาจหลาย
กลุ่มจะมีการจัดสรรผลอ านาจเหล่านั้นหรือมีการช่วงชิงอ านาจกันอยู่ตลอดเวลาและการกระจาย
อ านาจก็มักจะเกิดความไม่เป็นธรรมอยู่เสมอ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการมองแต่ประโยชน์เรื่อง 
“วัฒนธรรมเดี่ยว” และรัฐเดี่ยว มาเป็น “พหุนิยมทางวัฒนธรรม” โดยจ าเป็นต้องมองว่า ไม่มีต้นแบบ
วัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว  เช่น ไม่มีแต่วัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมหลวงเป็นหลักเพียงอย่างเดียว 
แต่มีความหลากหลายมากมายอยู่ร่วมกันด้วย 

๔. พหุนิยมทางการเมือง หรือ Political pluralism เป็นความรู้ในระดับสามัญส านึกว่า 
ในสังคมจะต้องมีความแตกต่างกัน แนวคิดดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ในวงกว้างในทางการเมือง ถือว่าเป็น
สิ่งที่บ่งชี้ความเป็น ประชาธิปไตยสมัยใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของพลเมือง เป็นเครื่องหมายแสดงถึง
จุดยืนของรัฐและอ านาจรัฐ และถือกันว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นรูปแบบเหมาะสมในการกระจายอ านาจ
ในสังคมในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดพหุนิยมเป็นแนวทางชี้น าเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขบนความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ ความเชื่อและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งท าให้แนวคิดพหุนิยมแตกต่างจาก
แนวคิดรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง เพราะแนวคิดพหุนิยมเชื่อว่า สมาชิกในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้หากมี
การเจรจาอย่างสันติปัญหาความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กัน การเหยียดหยาม การใช้ความรุนแรงโดยอ านาจรัฐหรือในระบบยุติธรรม จึงควรคงสิทธิในระดับ
และรูปแบบต่าง ๆ ของพลเมืองไว้ คือ สิทธิในการปกครองตนเองในระดับต่าง ๆ เคารพสิทธิทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเข้าร่วมและมีโอกาสได้รับความส าเร็จทางเศรษฐกิจ การเมืองในสังคมใหญ่
เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการผสมผสาน ( Integration)  สู่สังคมใหญ่ในที่สุดและสิทธิการมีตัวแทนพิเศษ
ของกลุ่มย่อยที่มักจะไร้โอกาสหรือถูกละเลยเสมอการปรับเปลี่ยนวิธีการแบบ “ Assimilation หรือ
การกลืนกลาย” ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างรัฐ-ชาติในหลายสังคมที่ ท าลาย กีดกัน บังคับ
วัฒนธรรมกลุ่มย่อยให้กลายมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ มาเป็น “Integration หรือการบูรณา
การผสมผสาน” จะเป็นวิธีที่ท าให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ลดลงกว่าเดิม 
เพราะมุ่งเพ่ือน าสังคมไปสู่การตระหนักรู้ถึงการรวมอยู่ร่วมกันและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม
ทั้งหมด อันหมายถึงรัฐชาติหรือประเทศนั่นเอง ลัทธิล่าอาณานิคมที่ขยายไปทั่วโลก ท าให้เกิดการใช้ 
อคติทางชาติพันธุ์ ( Ethnocentrism)  เป็นพื้นฐานในการแยกแยะความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดย
แบ่งผู้คนตามสีผิวและเชื้อชาติ ( Race) ก่อให้เกิดลัทธินิยมเชื้อชาติอย่างสุดโต่งหรือ ลัทธิเหยียดเชื้อ
ชาติ (Racism) อันเป็นสาเหตุของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ( Genocide)  ของผู้ที่ถือถือว่าตนเป็นกลุ่มที่
เหนือกว่าผลกระทบจากการสร้างภาพลวงดังกล่าว ท าให้นักมานุษวิทยาเสนอให้หันมาเน้นการศึกษา
เกี่ยวกับ ความเป็นชาติพันธุ์ ( Ethnicity) ในช่วงหลังจากปี ค.ศ. 1970 เพราะเป็นกระบวนการแสดง
ความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน แทน การจัดล าดับเชื้อชาติตามสีผิว 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการกีดกันทางสังคม โดยเสนอให้เรียกกลุ่มชน ที่แสดงความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ ( Ethnic Groups) แทนค าว่า ชนเผ่า ( Tribe) ที่แฝงไว้ด้วยนัยเชิงดูถูก “การเมือง
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ของความเป็นชาติพันธุ์” ( Political Ethnicity) โดยเฉพาะในสังคมไทยในช่วงแรกของกระบวนการ
สร้างรัฐ-ชาติ ผลักดันให้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไปจากศูนย์กลางหรือถูกลงความเห็นว่าไม่
เหมือนกับพวกตน โดยนัยของการดูถูกและการกดดันอันเนื่องจากการเป็นผู้อยู่ในสังคมและวัฒนธรรม
บริเวณศูนย์กลาง จนเกิด “ความเป็นอื่น ( The Otherness)” การสร้างภาพดังกล่าวท าให้เกิดสภาพ
ของ”ความเป็นชายขอบ ( Marginality) ทางสังคม ที่ส าคัญท่ีสุดก็คือ สภาพเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่
กลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งและไม่ได้อยู่ห่างไกลศูนย์กลางแต่อย่างใดได้เช่นกัน นับเป็นกระบวนการกีดกันให้
กลุ่มชนที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้น ต้องสูญเสียสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากการพัฒนาของรัฐ โดยเรียก
สภาพเช่นนี้ว่า “กระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ ( Marginalization)” เมื่อมีเหตุดังกล่าว
จึงตามมาด้วยกระบวนการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ( Social and Cultural Space) ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือตอบโต้อคติและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ตน เป็นการตอบโต้และ
ก าหนดนิยมความเป็นกลุ่มของตนด้วยตนเองแทนที่จะมีเพียงอ านาจจากศูนย์กลางหรืออ านาจรัฐเป็น
ผู้จัดการเท่านั้น โดยรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ การออกมาแสดง ความมีตัวตนทางชาติพันธุ์ 
(Ethnic Identity) ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของตน สร้าง สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ( Ethnic Rights) 
รวมทั้งภูมิปัญญาความรู้ ( Indigenous Knowledge) ซึ่งเป็นสิทธิของท้องถิ่นท่ีรัฐในระบอบ
ประชาธิปไตยจะต้องยอมรับการท าความเข้าใจสภาพดังกล่าวก็เสมือนดาบสองคม เพราะอาจจะ
เปลี่ยนจากการมองแบบอคติเป็นการมองแบบหยุดนิ่งตายตัว ไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
หรือที่ใช้ค าว่าการสร้างภาพตัวแทน (Representation) ของกลุ่มชาติพันธุ์ท าให้การท าความเข้าใจใน
ลักษณะที่เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคม ( Social Mobility) ร่วมกันไปด้วย จึงเป็นสิ่งที่ยากและต้อง
ท าความเข้าใจและใช้เวลาในการศึกษากลุ่มสังคมนั้น ๆ ในระยะเวลายาวนานและใช้ความรู้อย่างรอบ
ด้าน ประเด็นการศึกษาเก่ียวกับพหุสังคมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องอ านาจอธิปไตย เอกราช 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสถาบันศาสนาและการปรับตัวของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ืออยู่ร่วมกันภายใต้
ศูนย์กลางอ านาจเดียวกัน 

๕. พหุลักษณ์ทางและวัฒนธรรม อย่างแพร่หลายการพูดถึงแนวคิดชาตินิยมจึงถูกมองว่า
ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่แนวคิดในเรื่องของชาตินิยมจะถูกน ามาใช้เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่ใช่รัฐมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ก าลังอยู่ในภาวะที่สังคมมีแนวคิดเรื่อง
เป็นปัจเจกนิยม หรือ Individualism มากข้ึน ผู้คนในโลกแบบโลกาภิวัตน์อยู่ในภาวะไร้รัฐ ไร้เส้นแบ่ง
พรมแดนและไร้สังคมมากขึ้น ความเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ผสมกับแนวคิดเรื่องชาตินิยมแบบใน
อดีต กลายเป็นข้ออ้างในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มมีความหมายมากกว่ารัฐชาติหรือบ้านเกิด
เมืองนอนหรือมาตุภูมิอันเป็นพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่จะถูกลิดรอน สั่นสะเทือนไปถึง
อ านาจรัฐที่จะกระทบกระเทือนเนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น 

องค์ประกอบของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑. ประชากร จะต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๒ ขึ้นไปสังคมที่มีขนาดเล็กท่ีสุดคือ ครอบครัวที่มี

พ่อ-แม่ หรือ พ่อ-แม่-ลูก ในขณะที่ชุมชนหรือหมู่บ้านจะมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจนกลายเป็นอ าเภอ จังหวัด 
ภาค ประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน 

๒. ความสัมพันธ์ ประชากรหรือสมาชิกในสังคมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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๓. พื้นที่หรืออาณาเขต คนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง พ้ืนที่อาจมี
ขนาดจ ากัด เช่น บริเวณบ้านของครอบครัวหนึ่งหรือบริเวณกว้างขวาง เป็นอ าเภอหรือจังหวัดโดยไม่
ถูกจ ากัดพ้ืนที่ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 

๔. การจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานที่ควบคุมตามต าแหน่ง สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน บรรทัดฐาน
ทางสังคมจะมีระบบแบบแผน เป็นที่ยอมรับและเข้าใจร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

๕. การมีวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกันทั้งทางกายภาพและประวัติศาสตร์ พวกเขาก็สร้างวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง 

2.3.2 แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม 

จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลมา
จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้มนุษย์เสพติดเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างรุนแรงและน าไปสู่การไม่ยอมรับความหลากหลายในประเด็นของชาติพันธุ์สีผิว ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธา การเมือง หรือวิถีชีวิต ที่กล่าวมาล้วนเป็นปมปัญหาที่ส าคัญ
ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ อย่างกรณีปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งท่ีมีนักวิชาการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลได้ระดมความคิด
และงบประมาณเป็นจ านวนมหาศาลเพื่อแก้ไขเยียวยาต่อปัญหาดังกล่าวตราบจนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้หากแต่ยังมีความรุนแรงเกิดข้ึนอยู่เป็นระยะ ๆ  

ค าว่า “พหุวัฒนธรรม” (Multiculturalism) ไม่ได้เป็นค าใหม่ในแวดวงสังคมวิชาการ แต่
เป็นค าใหม่ท่ีมีความส าคัญต่อคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกเรื่องราวที่
เกิดข้ึนในสังคมล้วนมีความหลากหลายและซับซ้อน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่
แตกต่างในสังคมเดียวกัน ย่อมน าไปสู่แนวคิดทางสังคมท่ีหลากหลาย และจุดนี้เองที่แสดงให้เห็นถึง
ความแปลกแยกของหน่วยทางสังคมที่แต่ละกลุ่มจะมีแนวคิด ทัศนคติอ านาจ หรือลักษณะการ
ปกครองเป็นของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับของกลุ่มชนอื่น หรือการมีรูปแบบมาตรฐานการ
บังคับใช้หรือการตัดสินใจเช่นเดียวกับบรรทัดฐานที่รัฐชาติหรือรัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนด  ทุกสังคม
ประกอบด้วย กลุ่มชนที่หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มชนต่างพยายามค้นหาค านิยามเพ่ือสร้างสรรค์
สังคมและสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เมื่อสังคมมีความหลากหลายถามว่าผู้คนจะ
อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร ส าหรับประเทศไทย กรณีที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง มี
ทัศนคติที่ไม่ตรงกันจนบางครั้งน าพาสังคมไปสู่ความขัดแย้งและเกิดความวุ่นวายอย่างในอดีตท่ีผ่านไม่
ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หรือการกระชับพื้นท่ีที่สี่แยกราชประสงค์ คงเป็นบทเรียนที่ต้อง
จดจ าของสังคมไทยเป็นอย่างดี ความหลากหลาย (Pluralism) ที่เกิดขึ้นโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
รวมถึงประเด็นของพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ที่ทุกคนหรือทุกสังคมล้วนต่างมีวัฒนธรรมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเดี่ยวหรือ
วัฒนธรรมร่วมที่ยึดถือปฏิบัติของการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน ย่อมมีผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน
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อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของพหุวัฒนธรรม เป็นประเด็นส าคัญต่อการท า
ความเข้าใจถึงประเด็นย่อยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากแนวคิดท่ีว่า บุคคลแต่ละคนเป็นสมาชิกของกลุ่มชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม
เป็นของตนเองและจากกลุ่มชนหลาย ๆ กลุ่มท่ีรวมตัวกันจนกลายเป็นสังคมใหญ่เมื่อเป็นสังคมใหญ่ก็
จะมีความหลากหลายในวิถีปฏิบัติมากข้ึน การอยู่รอดของกลุ่มชนแต่ละกลุ่มเกิดจากการมองเห็น
คุณค่าของกระบวนการคิดและสัญลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างของวัฒนธรรม ปัจจัยทางศาสนา เชื้อ
ชาติเพศอายุชนชั้นทางสังคม รวมถึงการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก าหนดความเชื่อ ความรู้สึกและการ
กระท าของบุคคลในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มชนในสังคม และลักษณะที่ส าคัญของพหุวัฒนธรรม ก็คือ 
การที่บุคคลแต่ละคน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนอื่น ๆ ด้วย อาจมี
ความชัดเจนหรือไม่ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 ระบบทางสังคม (Social System)  
 
ระบบทางสังคม (Social System) นั้น ประกอบด้วยบุคคลกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่มก็จะมี

ความหลากหลาย เช่น ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม บุคคลแต่
ละคนอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มชนได้มากกว่ากลุ่มชนเดียว ลักษณะของการปฏิบัติตนในการด eเนิน
ชีวิตด้วยความสลับซับซ้อนในแนวปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสมาชิก
ทุกคนของกลุ่มชนจะต้องให้เกียรติ เคารพ ยอมรับถึงความแตกต่างในวิถีปฏิบัติของแต่ละคน แต่ละ
กลุ่มชน หรือแม้แต่ในสังคมที่ใหญ่ข้ึน และนี่คือ ลักษณะหรือธรรมชาติของความเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่ง
ล้วนต่างมีความหลากหลาย มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ท าความเข้าใจในรายละเอียดทุกแง่มุม เพราะเมื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดข้ึน รูปแบบหรือ
วิถีชีวิตของทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และท าความเข้าใจจึงเป็นความส าคัญยิ่ง  

 

                                                           

 สิทธิโชค ปาณะศรี และคณะ, “ พหุวัฒนธรรมในมุมมองของปรัชญาหลังนวยุค ”, วารสารเซนต์
จอห์น, ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 28 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 31-46. 
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เมื่อกล่าวถึงการอยู่รวมกันเป็น “สังคม” ของมนุษย์ แม้จะเป็นการรวมตัวกันของ”คน” 
ที่ตั้งอยู่บนปัจจัยพ้ืนฐานทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกันทุกประการ มีอัตลักษณ์
ตลอดจนค่านิยมของสังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อพิจารณาลึกลงไปถึงระดับปัจเจก
บุคคลจะเห็นว่าแต่ละคนในสังคมย่อมมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในแง่ของความคิดและพฤติกรรม
ไม่ประการใดก็ประการหนึ่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นอาจ
เกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัยทั้งจากมิติทางด้านกายภาพ รวมทั้งมิติทางด้านจิตใจอันเป็นผลมาจากการ
หล่อหลอมเลี้ยงดูจากหน่วยย่อยของสังคมในระดับครอบครัว หรือแม้กระท่ังจากประสบการณ์การใช้
ชีวิตของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงวัยก็อาจส่งผลให้แม้กร ะทั่งคนที่มาจากครอบครัวเดียวกันก็อาจมี
ความแตกต่างทางความคิด มีความหลากหลายทางพฤติกรรมมีความชื่นชอบและความคาดหวังที่
แตกต่างกันออกไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยิ่งหากสังคมใดเกิดจากการรวมตัวของคนท่ีมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรมด้วยแล้ว จะยิ่งท าให้ความแตกต่างหลากหลายในสังคม
นั้นมีมาก ประเด็นการจัดการความแตกต่างหลากหลายของพลเมืองจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายของรัฐอย่างยิ่ง
ในการที่จะต้องแสวงหาหนทางจัดการให้แต่ละกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวรวมตัว
กันโดยมีจุดเชื่อมระหว่างกันจนสามารถเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความกลมเกลียวสามัคคี 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพร้อมทั้งมีส านึกของความเป็นชาติเป็นเจ้าของประเทศท่ีพร้อมจะ
ร่วมแรง ร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป 

2.3.3 แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ความเป็นพหุสังคม
มากขึ้น การอยู่ร่วมกันของ บุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเชื่อ อาจน ามาซึ่งความไม่เข้าใจกันได้ ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อยอมรับใน
ความแตกต่างและความหลากหลายของ สังคมพหุวัฒนธรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็น สังคม สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันใน
รูปของกฎระเบียบ หรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ มีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเมืองการปกครอง เคารพซึ่งกันและกัน 
ไม่แสดงกิริยาและวาจาดู หมิ่นผู้อ่ืน และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลัก ศาสนาที่
ตนเองนับถือ จะท าให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ดังนี้ 

๑. การเคารพกฎเกณฑ์ เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดย
ปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจ านวนมากในสังคมต้อง
อาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้น ๆ จ าต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคม พร้อมทั้งต้อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั่นคือ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม การ
อบรมสมาชิกในสังคมให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม คือ การถ่ายทอดวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และการท าให้สมาชิกในสังคมนั้นสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งในสังคม
                                                           

 สราวุฒิ งาหอม และคณะ, “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนท่ีพิพาทชายแดน
ไทย-กัมพูชา”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, 2558), หน้า 7-
14. 
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ที่ได้มีการจัดระเบียบอย่างดีแล้วนั้น การอบรมให้เรียนรู้ กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นกระบวนการที่จะต้อง
กระท าเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปของสังคมใหม่และสถาบันใหม่ สมาชิก
ในสังคมก็จะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่และยอมรับค่านิยมใหม่ และในขณะเดียวกันที่พ่อแม่ครอบครัวก็
ต้องท าหน้าที่เป็นตัวหลักท่ีส าคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการเคารพกฎเกณฑ์ของ 
สังคม เพ่ือให้การดารงชีวิตอยู่ของสมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. การเคารพซึ่งกันและกัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มี
รัฐธรรมนูญเป็นแม่บทก าหนดกรอบให้ทุกภาคส่วนของสังคมยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน โดยกรอบที่
ส าคัญในการด ารงตนอย่างเหมาะสมของประชาชน คือ การยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด หากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และ
ต่างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประชาชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชาติ
บ้านเมืองก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้ อย่างรวดเร็วการปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนใน
สังคม เป็นสิ่งที่ช่วยจัด ระเบียบให้กับสังคมสงบสุข โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.๑) เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น สามารถ
แสดงออกได้หลายประการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น  

2.๒) รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนาให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้สิทธิของตนเอง 
2.๓) การเคารพซึ่งกันและกัน  

๓. เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
เช่น สิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพในเคหสถาน เป็นต้น  

๔. ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง การเสียภาษีให้รัฐเพ่ือน าเงินมาพัฒนาประเทศ เป็นต้น ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนเคารพ
สิทธิขอองตนเองและผู้อ่ืน  

๔.๑) ผลที่เกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมาน รักใคร่สามัคคี ไม่
มีความแตกแยก ไม่แบ่งเป็นพวกเป็นเหล่า บ้านเมืองก็จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมก็
จะสดใส ปราศจากการระแวงต่อกัน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถด าเนินไปอย่างราบรื่น นัก
ลงทุน นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศของเราด้วยความมั่นใจ 

๔.๒)  ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนในสังคมรู้จักสิทธิของตนเอง 
และของคนอ่ืน ก็จะทาพาให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เมื่อสังคมม่ันคงเข้มแข็งก็จะมีส่วนท าให้
ประเทศชาติเข้มแข็ง เพราะชุมชนหรือสังคมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองโดยรวม  

4.๓) ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม เมื่อครอบครัว
เข้มแข็ง และอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนรู้บทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเองและปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองได้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
สมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะนาพาให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งตามไปด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน 

๕. ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน 
มารยาททางวาจาก็คือบุคลิกภาพที่ปรากฏในสังคมท่ีเกี่ยวกับการใช้ ถ้อยค าส าเนียงต่อ

บุคคลทั่วไป เช่น การใช้ถ้อยคาที่สุภาพ ไม่พูดเหยียด หยามผู้อื่น การใช้ว่าค าว่ากรุณาเม่ือต้องการ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น การกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดพลาด การกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับ ความ
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ช่วยเหลือ ไม่ส่งเสียงดังก่อความร าคาญ ไม่พูดจาโอ้อวดตนเอง ใช้สาเนียงการพูดที่นุ่มนวลเป็นกันเอง 
ซึ่งมารยาททางวาจานี้มีผลให้คน ในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

๖. ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน  
ไม่ใช้วาจายุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว หรือระหองระแหงกัน ควรหลีกเลี่ยงอย่าง

เด็ดขาด การสนทนาที่ดีย่อมไม่กล่าวถึงใครในแง่ร้าย ให้กล่าวถึง เรื่องที่ไม่พาดถึงบุคคลในทางที่จะท า
ให้เขาเสียหาย ควรพูดสนทนา ในทางที่จะเกิดความรู้ไม่กล่าววาจาหยาบคายเสียดสีดูถูก หรือขัดคอ
ผู้อื่น ไม่พูดจาดูถูก ข่มขู่หรือก้าวร้าวผู้ฟังจะท าให้ขัดเคืองกันและเป็นการน่าละอายส าหรับผู้ที่แสดง
วาจาเช่นนั้นออกมา แต่ควรพูดให้เกียรติ ยกย่อง หรือแสดงความชื่นชอบผู้ฟังด้วยความจริงใจแสดง
ความเคารพ ให้เกียรติผู้ฟังและผู้ที่กล่าวอ้างถึงโดยให้ความสนใจ ผู้ฟังทั้งท่ีเป็นการพูดคุยสนทนา และ
การพูดในที่ชุมชน ในการพูดถึงบุคคลอื่นที่เรากล่าวอ้างค าพูดหรือความคิดของท่าน ก็ควรจะให้เกียรติ 
เจ้าของคาพูดนั้น โดยประกาศชื่อด้วยความเคารพ มิใช่กล่าวอ้างข้ึนอย่างเลื่อนลอยหรือกล่าวเอา
ความคิดนั้นว่าเป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการพูด นักเรียนต้องไตร่ตรองก่อนที่จะพูดอะไร 
ออกไป เพื่อให้การพูดนั้นเป็นผลดีและเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

๗. ความมีน้ าใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความ มีน้าใจไมตรีที่ดี

ต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีน้าใจเป็นเรื่องท่ี ทุกคนทาได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย 
เพียงแต่แสดงความเมตตา กรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ก็เป็นการ 
แสดงน้าใจได้ เช่น การพาเด็กหรือ ผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์ 
หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนา สังคมของเราให้ดีขึ้นก็ได้ เป็นคนที่มีน้าใจและรู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่นก็ย่อม เป็นที่รัก และที่ชื่นชมของผู้อื่นเสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้อยู่ร่วมกันใน สังคมได้อย่างมี
ความสุขควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงจิตใจของคนอ่ืน และแสดงต่อผู้อื่น เหมือนที่เราต้องการให้คน
อ่ืนแสดงต่อเรา และท าดีต่อคนอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือ
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ตามควรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และไม่หวังว่าคนอื่นจะต้องมาให้เราเสมอ  ควรแสดงน้ าใจ
กับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลามีโอกาสได้ไปเที่ยวในที่ไกล หรือใกล้ก็ตามควรมีของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ติดมือมาถึงคนท่ีเรารู้จักและ ญาติมิตรของเรา นั่นเป็นการแสดงความมีน้าใจต่อกัน เพราะแม้อาจจะ 
เป็นแค่สิ่งเล็กน้อย แม้จะไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย แต่สิ่งที่ได้มันมีค่า มากกว่านั้น นั่นคือน้าใจที่ผู้อื่น
ได้รับจากเราควรเสียสละก าลังทรัพย์ สติปัญญา ก าลังกาย และเวลาให้แก่ผู้ เดือดร้อน เท่าที่เราพอจะ
ทาได้โดยไม่ถึงกับต้องลาบากแก่ผู้อื่นให้กับผู้ที่ ต้องการพ่ึงพาอาศัยเรา โดยเป็นการกระทาท่ีไม่หวัง
ผลตอบแทน ควรมีนิสัยเอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพ่ือนบ้าน เช่น ไปร่วมงานพิธี ต่าง ๆ เช่น งาน
แต่งงาน งานศพ หรืองานอื่น ๆ เท่านั้นเขาก็จะเห็นว่าเรา เป็นคนมีน้ าใจ และจะสามารถเชื่อมไมตรี
จิตต่อกันได้ ควรให้ความรักแก่คนอื่น ๆ และให้ความร่วมมือเมื่อเขาต้องการให้ ช่วยเหลือ และ
ช่วยเหลือเขาอย่างสุดความสามารถด้วยความจริงใจที่เรา มี 

๘. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากท่ีมีความ
แตกต่างกันในหลายด้าน อาจมีการ กระทบกระท่ังกันเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ถึงแม้ปัญหาที่เกิดจากความ
แตกต่าง ในสังคมเดียวกันจะมีอยู่ทั่วไป แต่หากเรารู้จักเรียนรู้ความแตกต่าง การเคารพและยอมรับซึ่ง
ความแตกต่างของกันและกัน การมีน้าใจช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน มีความไว้ใจและมีความปรารถนาดี
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ต่อกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น ส่วนส าคัญท่ีช่วยท าให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี 
ความสุข 

2.3.4 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม สามารถท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมที่มี
วัฒนธรรมต่างจากตนเอง มีเจตคติที่ถูกต้องต่อผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมต่างจากตน ตลอดจนมีทักษะในการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมอยู่ที่ความรู้
ความเข้าใจและส านึกข้ามวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน เคารพในวัฒนธรรมของเขาให้เขาเป็นตัวของเขาเอง รักษา
เอกลักษณ์ของเขาไว้ การจัดการเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมนั้น จึงไม่ควรบังคับให้ประชาชนที่มี
วัฒนธรรมต่าง ๆ ออกไป ให้มีวัฒนธรรมเหมือนกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ไม่ต้องละท้ิงอัตลักษณ์ของ
เขา มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม โดยไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์ ค่านิยมที่สนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน อันประกอบด้วยค่านิยมหลัก และค่านิยมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน 
สามารถน ามาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดหลัก ตลอดจนการบูรณาการที่เห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยเก้ือกูลซึ่งกันและกัน โดยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้การใช้วิจารณญาณในการคิดของ
ตนเองส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์
ในชีวิตจริง ด้วยตนเองบนฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การปลูกฝังคุณลักษณะการเคารพ
ผู้อื่น เข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ค่านิยม
ประชาธิปไตย และส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงจะประสบผลส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม มี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่เน้นให้กลุ่ม
คนในวัฒนธรรมหลักยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอื่น ( Enlightening Power Group Model) 
และรูปแบบที่เน้นให้กลุ่มคนในวัฒนธรรมย่อยเข้าใจตนเองในบริบททางสังคมของตนเอง และ
วัฒนธรรมหลัก (Share Power Model) และได้กล่าวถึงการศึกษามิติต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. การบูรณาการเนื้อหา เป็นการปฏิบัติที่ครูใช้ตัวอย่างและเนื้อหาจากหลายๆ 
วัฒนธรรมและกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อแสดงมโนทัศน์หลักการ ทฤษฎีความเห็นในวิชาเรียนและ
แบบฝึกหัด 

2. กระบวนการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่ครูช่วยให้นักเรียนเข้าใจรับรู้ จ า 
เปรียบเทียบประเมินค่าเพ่ือค้นหา แสวงหา พิจารณา และตัดสินใจที่จะสรุปความหมายทาง
วัฒนธรรม 

3. การสอนที่ให้โอกาสอย่างสม่ าเสมอภาคเป็นการสอนที่ครูปรับปรุงการสอนของครูให้
ง่ายขึ้นเป็นการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ 

4. การลดอคติเป็นมิติท่ีจะช่วยอธิบายลักษณะของทัศนคติมีต่อเชื้อชาติและกลวิธีของ
นักเรียนที่สามารถช่วยให้เด็กได้พัฒนาเจตคติและค่านิยมแบบประชาธิปไตย เพ่ิมสูงขึ้น 
                                                           

 Banks, Multiethnic education: Theory and practice, 3rd ed., (Allyn and Bacon: 
Boston, 1994), p. 60. 
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5. อ านาจของวัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคม เป็นมิติที่กล่าวถึงการเป็นกลุ่มและการ
บอกความเป็นเชื้อชาติจะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วม จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างข้ึนในวัฒนธรรมของ
โรงเรียน เพื่อให้พลังของนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติชนกลุ่มน้อยและวัฒนธรรมกลุ่มต่าง ๆ 
เกิดข้ึน  

ขณะเดียวกัน Baruth and Manning  กล่าวถึงแนวทาง 6 ประการ มีดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ใน

องค์รวมมากกว่า ที่จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่แยกออกเป็นส่วน ๆ 
2. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มากเท่ากับวัฒนธรรมทาง

ประวัติศาสตร์ 
3. การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผลรวมของความพยายามของการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้

แพร่กระจายในทุกกิจกรรมและทุกวันที่น ารูปแบบการสอนไปใช้ 
4. การจัดการเรียนรู้ที่ท าให้มั่นใจว่าไม่มีการถือเพศหนึ่งเพศใดเป็นส าคัญ 
5. การจัดการเรียนรู้โดยยอมรับลักษณะการศึกษาในสังคมสองภาษา และทัศนะทาง

การศึกษาที่ถูกต้องต่อสังคมท่ีมีภาษาหลากหลาย 
6. การจัดการเรียนรู้และแนวคิดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บนภูมิหลังและประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันของเด็กหรือผู้เรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Peggy กล่าวถึงแนวทาง 5 ประการ   (Five General 

Approaches) มีดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้ในสภาพที่แตกต่างของความสามารถพิเศษและวัฒนธรรมของ

ผู้เรียน 
2. การสร้างความสัมพันธไมตรีในมนุษย์ 
3. การสร้างหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เจาะจงหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มของผู้เรียน 
4. การสร้างให้เกิดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรม 
5. การส่งเสริมแนวทางพหุวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม 

การจัดการเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 6 ประการ ( Instruction: Based on 6 
Principles)  คือ 

1. ความอยากรู้และความสามารถในการเรียนและคิด 
2. สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

                                                           

 Baruth and Manning, Multicultural Education of Children and Adolescents, 
Boston: Allyn and Bacon, 1992), p. 51. 

 Peggy, “Multicultural Education Practices: Models from Three Authors”, ในเอกสาร
ประกอบการประชุมปฏิบัติการบูรณาการ Multicultural Education ในการพัฒนาการเรียนการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2549. (อัดส าเนา). 

 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, “การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียน
ประถมศึกษาพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 1443-1458. 
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3. สร้างให้เกิดองค์ความรู้ในตัวผู้เรียน 
4. สร้างให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามระดับท่ีเป็นจริงของแต่ละคน 
5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ 
6. จัดให้ทุกคนหรือทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 
สรุปได้ว่า ลักษณะของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อการอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้มากท่ีสุด คือ การบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการเนินชีวิตของตนเองในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันกลุ่มคนในวัฒนธรรมหลักก็ต้องยอมรับในความแตกต่าง
ของบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุปว่า พหุวัฒนธรรม คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา ภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชน สังคมพหุวัฒนธรรม คือ สังคมที่
บุคคลมีความหลากหลายในมิติของภาษา เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ยิ่งไปกว่านั้นการเคารพ การเอื้ออาทร และการยอมรับถึงความ
หลากหลาย ความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ในวัฒนธรรมอื่นอันมิใช่ของตน แต่จะเป็นต้องอาศัยอยู่
ร่วมกันในสังคมใหญ่จนกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 

 

2.4 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ใน

การบริหารจัดการหรือการด าเนินงานโครงการของรัฐ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังในระดับชาติและระดับสากล การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นคุณค่าที่ส าคัญท่ีมีต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participation Democracy) และเป็นหลักส าคัญของธรรมาภิบาลใน
การบริหาร ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการและการตัดสินใจในทุกนโยบายสาธารณะเพ่ือที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมและก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการ
พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมถือ
เป็นแนวคิดท่ีมีการแพร่หลายในวงการพัฒนาโดยมีฐานแนวคิดมาจากโลกตะวันตกโดยและถูกน ามาใช้
ในทางสังคมวิทยา ปัจจุบันการมีส่วนร่วมถือเป็นฐานแนวคิดท่ีได้ถูกน ามาใช้ในทุกวงการ โดยเฉพาะใน
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่ที่เรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินเปิด (Open Governance) 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐ และได้มีแผนปฏิบัติการ
เกิดข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใน
การบริหารราชการแบบนี้รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกฎหมายต่าง  ๆ รวมถึง
ประชาชนจะต้องมีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประโยชน์ และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
รวมถึงมีสิทธิในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ ดังรายละเอียดที่ได้ศึกษารวบรวมมาดังนี้ 
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๒.4.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ภายใต้กรอบความคิดที่จะสร้างความทันสมัยให้เกิดข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ หลายประเทศ
ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนชาวบ้านในพื้นถ่ินต่าง ๆ ให้เปิดรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และให้ความส าคัญต่อ
ความรู้พื้นถ่ินในฐานะความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ ที่จ าเป็นจะต้องรับเอา
เทคโนโลยีเข้าไปทดแทนในบางกรณีโดยอาศัยการแทรกซึม การกดดัน หรือที่ร้ายแรงที่สุดคือการครอบง า
โดยภาครัฐหรืออ านาจเบื้องบน ผลที่ตามมาท าให้นักพัฒนา นักวิชาการ หรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน 
(Non Government Organizations = NGOs) ได้ผนึกก าลังผลักดันกรอบความคิดในการพัฒนาที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การมีส่วนร่วมที่ว่านั้นไม่ใช่แค่การร่วมรับฟังนโยบายจากทางภาครัฐ
เท่านั้น หากแต่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) ให้เกิดข้ึนกับ
ประชาชนหรือชาวบ้านและเป็นที่มาของการนิยามความหมายที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่าง
หลากหลายมิติ เป็นต้นว่า 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หรือระดับประเทศ เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ ( Ownership) และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม 
(Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ ( Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ
ขณะเดียวกันยังหมายถึงการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของ
โครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในรูปที่ผู้รับการพัฒนาเข้ามามีส่วนกระท าให้เกิดการพัฒนามิใช่
เป็นผู้รับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้ถือเป็นการเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงและถาวร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่ใช่หมายความเพียงการดึงประชาชนเข้ามาท ากิจกรรมตามที่ผู้น าท้องถิ่นคิดหรือจัดท าขึ้น 
เพราะแท้จริงแล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ มีกิจกรรมและวิธีด าเนินงานของตนอยู่แล้ว ประชาชนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนได้แต่ผู้บริหารการพัฒนามักไม่สนใจสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยพยายามสร้างสิ่ง
ใหม่ข้ึนมาเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นความคิดหรือโครงการของตน 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมทั้งการรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน  และถือเป็นการพัฒนาที่เกิดข้ึนตามกรอบแนวคิดแบบ “การพัฒนาทางเลือก” ( Alternative 
Development) โดยมุ่งเปูาการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีขนาดเล็กโดยตรง และให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน ( Basic Needs) เช่น การพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ต่อปัจจัย ๔ รวมถึงการให้
ความส าคัญและให้ความสนใจในข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
                                                           

 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธี , (นนทบุรี: ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙). 

 เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน , (กรุงเทพมหานคร: เอส อาร์. พรินติ้ง แมสโปร
ดักส์, ๒๕๔๕). 

 ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ, กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย (สกว), ๒๕๔๓). 



๔๙ 
 

สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 
และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ( Human Flourishing)  ขณะที่องค์การสหประชาชาติได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท าและเกี่ยวข้องกับ
มวลชนในระดับต่าง  ๆ คือในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรใน
การกระท าโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและต่อโครงการ  

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักการมีส่วนร่วมน่าจะหมายถึงการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการสาธารณะของรัฐจนเกิดความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือ
โครงการนั้นเกิดผลส าเร็จ ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการนั้น  ๆ ด้วยความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของ (Ownership) ที่มีพลังในการต่อรองทางการตัดสินใจ ( Empowerment) และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความชอบธรรมแห่งสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 

๒.4.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

“การมีส่วนร่วม” มีกรอบแนวคิดที่กว้างขวางและสามารถเกิดข้ึนได้ในขอบเขตและระดับท่ี
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับประเภทและประเด็นปัญหา การนิยามการมีส่วนร่วมมักจะเป็นไปในลักษณะการ
บรรยายองค์ประกอบและรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การท าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ส่วนราชการจะด าเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีส่วน
ร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือโครงการนั้นเกิดผลส าเร็จ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  ขณะเดียวกันในหลักการข้อที่ ๑๐ ของค าประกาศกรุงริโอ ( Principle 10 of Rio 
Declaration) เนื่องในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเม่ือ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่า 

“การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอมจะกระท าไดดีที่สุดดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกกลุมที่เก่ียวของในระดับตาง ๆ ในระดับชาติ ปจเจกบุคคลตองสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมซึ่งอยูในความครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐ อันรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัสดุอันตรายและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

                                                           

 Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, 
(Blackwell: Cambridge M.A. and Oxford UK, 1993), pp. 31-32. 

 ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย, “ผลของการให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐). 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 



๕๐ 
 

ชุมชนของตน และตองมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะตอง
เอ้ืออ านวยและสงเสริมความตื่นตัวและการมีสวนรวมของประชาชนโดยจัดใหมีขอมูล
ขาวสารซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง และตองจัดใหประชาชนสามารถ
เขาถึงกระบวนการทางศาลและทางปกครองไดอยางแทจริง รวมทั้งการไดรับการชดเชย
และการเยียวยาความเสียหาย” 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ที่ผ่านมามีนักวิชาการ นักพัฒนา ได้น าเอาเจตนารมณ์ท่ี
ประกาศไว้มาอ้างอิงเพ่ือยืนยันหลักการมีส่วนร่วมและเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ก่อนที่จะมีการสรุปใจความส าคัญ ๓ ประการหรือที่เรียกกันว่า “Three Access Principles” มาเป็น
แนวทางและเงื่อนไขเชิงประจักษ์ว่า หลักการมีส่วนร่วมนั้นน่าจะประกอบด้วย 

๑. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information) 
๒. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลและอย่างมีความหมาย (Informed and 

Meaningful Public Participation) 
๓. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการได้รับการเยียวยาความเสียหาย ( Access to 

Justice or Access to Redress and Remedy) 
ที่ผ่านมานักวิชาการหลายฝุายต่างมีความเห็นร่วมกันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้อง

ประกอบด้วยลักษณะทั้ง ๓ ประการดังที่กล่าวมานี้ และถือเป็นตัวชี้วัดของความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ
ของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม “การมีส่วนร่วม” ในกรอบความคิดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาจะมีฐานความคิดที่แตกต่างอยู่ ๔ 
แนวทาง กล่าวคือ ๑) กรอบความคิดท่ีเป็นความเชื่อในศักยภาพของ “ปัจเจกชน” ที่จะมี “สิทธิ” ในการ
แสดงความคิดเห็นของตนต่อการพัฒนาชุมชนที่ตนสังกัด และสามารถรวมตัวกันในรูปของประชาคม เพ่ือ
ร่วมกันจัดการกิจการของชุมชน ๒) การมีส่วนร่วมในแนว “ชุมชนนิยม” (Communitariansim) ซึ่งเน้น
ความส าคัญของชุมชนมากกว่าปัจเจกชนหรือคนแต่ละคนในการร่วมกันก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนร่วมกัน ๓) แนวคิดเชิงผสมผสานระหว่างปัจเจกชนกับชุมชนนิยม และ    
๔) หลักการจัดการร่วมกัน (Co-Management) ระหว่างรัฐและชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ความเชื่อในศักยภาพของปัจเจกชน 
การมีส่วนร่วมทางสังคมเกิดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ความส าคัญ

ในเรื่องของ “สิทธิ” และ “ความเสมอภาค” ระหว่างประชาชน และความเชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมยังมีความ
เกี่ยวพันลึกซึ้งกับความเชื่อในเรื่อง “ปัจเจกชน” ( Individualism) ที่มีความสามารถและศักยภาพที่
สามารถคิดเองเป็น ตัดสินใจเองได้  และสามารถรวมตัวกันในรูปของ”ประชาคม” เพ่ือร่วมกันจัดการ
กิจการของชุมชนและเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของทุก ๆ คน ภายใต้กฎกติกาที่ก าหนดร่วมกันและตั้งอยู่
บนพื้นฐานแห่ง “การเสียสละ” และความสมัครใจที่จะเข้าสู่ “พันธะสัญญาทางสังคม” ( Social 
Contracts) ตามเกณฑ์แห่ง “เสรีภาพ” และ “สิทธิขั้นพ้ืนฐาน” บางประการ 

๒. ความเชื่อในแนวคิดชุมชนนิยม 
แนวความคิดชุมชนนิยมได้รับอิทธิพลจาก Tonnies ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาเยอรมันใน

ศตวรรษท่ี ๑๙ ซึ่งอธิบายคู่ตรงข้ามของชุมชนขนาดเล็ก (Gemeinschaft) ซึ่งสมาชิกมีการรู้จักกันเป็น
การส่วนตัวในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( Face-to-Face Relations) เปรียบเทียบกับ
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สังคมขนาดใหญ่ (Gesellschaft) ซึ่งสมาชิกไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัว แต่ติดต่อสัมพันธ์กันตามบทบาท
และสถานภาพในยุโรปในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็น
อุตสาหกรรม นักคิดในแนวชุมชนนิยมมักค่อนข้างหวาดระแวงต่อแนวคิดท่ีให้ความส าคัญต่อปัจเจก 
ชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เน้นการแข่งขันซึ่ง “บุคคล” ที่มีความสามารถท่ีสุด คือ ผู้ชนะ ถูกน าไป
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี (ซึ่งนักคิดแนวชุมชนนิยมเชื่อว่า) เป็นระบบแบบ “มือใครยาวสาวได้
สาวเอา” ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ขาดความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่อนแอ 

ในแนวคิดแบบชุมชนนิยมรัฐถูกมองอย่างหวาดระแวงว่ารับใช้เฉพาะกลุ่มผู้มีอ านาจและ
อิทธิพลซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี ๒๐ ในประเทศ
ก าลังพัฒนารัฐมักจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา  เนื่องจากระบบบริหารราชการซึ่งอืดอาดอุ้ย
อ้ายและการผูกขาดการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลางของอ านาจท าให้นโยบายการพัฒนาหลายอย่างไม่
สามารถสนองตอบและแก้ไขปัญหาที่แท้จริงให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าได้อย่างทันท่วงที หลาย
ครั้งได้เกิดการพยายามปฏิเสธที่จะให้รัฐยุ่งเก่ียวในบางกิจกรรมและบางโครงการ ซึ่งถือเป็นอิทธิพล
ของกระแสชุมชนนิยมที่รัฐจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทต่อปัญหาหรือการพัฒนาให้อยู่ในฐานะของ 
“ผู้รับฟัง” ที่ต้อง “ยอมรับ” และ “เปิดประต”ู ให้ประชาชนในระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในกระบวนการการพัฒนาหรือปัญหาที่เกิดข้ึน 

๓. การผสมผสานฐานคิดของปัจเจกชนและชุมชนนิยม 
แนวความคิดในเรื่องนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการสร้าง “ทุนทางสังคม” บนพื้นฐาน

ของการสร้าง”ประชาสังคม” โดยมีฐานรากทางความคิดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อม่ันในศักยภาพของ
ปัจเจกชน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิเสธความสุดโต่งในชุมชนนิยมที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา จนเกิด
การขับเคลื่อนในลักษณะประชาสังคมที่ไม่อยากให้รัฐเข้ามายุ่งเก่ียวในชุมชน และในทางตรงกันข้าม
อาจจะต้องมีการเปิดช่องว่างให้รัฐเข้ามายุ่งเก่ียวได้ในฐานะที่เป็นองค์การที่พร้อมจะการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และมีส่วนในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด 

๔. หลักการจัดการร่วมกัน (Co-Management) ระหว่างรัฐและชุมชน 
การมีส่วนร่วมแบบหลักการจัดการร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมในเรื่องการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและชุมชน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีปัญหาบางประการใน
กิจกรรม โครงการ หรือนโยบายสาธารณะของภาครัฐ เป็นต้นว่า ๑) ทุกภาคส่วนหรือบางกลุ่มใน
ชุมชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน ๒) เกิดปัญหาความขัดแย้งข้ึนในหน่วยราชการระหว่างระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และ ๓) เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการกระทบกระท่ัง
กับชุมชนใกลเ้คียง ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปจัดการหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดการร่วมกันเป็นรูปแบบที่นักวิชาการหลายคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่รูปแบบ กฎเกณฑ์ รวมทั้ง 
“ใคร” ควรเข้ามาจัดการร่วมกันย่อมต้องแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่และในแต่ละสถานการณ์นั้น ๆ 
ซึ่งไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว 

                                                           

 Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Ibid., 
p. 6. 
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จากการศึกษายังพบว่าการมีส่วนร่วมนั้นยังมีการแบ่งแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ 
๑) การมีส่วนร่วมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ( Formal-informal Participation) ที่เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตาม
ขอบเขตที่องค์กรได้วางนโยบายไว้ และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่
เกิดข้ึนอย่างไม่มีโครงสร้าง อาจเป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือในบรรยากาศของ
ความเป็นส่วนตัวมากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ และ ๒) การมีส่วนร่วมทางตรง 
(Direct Participation) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงที่สมาชิกหรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยได้มี
ส่วนร่วมแบบทันที แต่ละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดงการมีส่วนร่วมที่เก่ียวข้องโดยผ่านองค์กรที่
จัดตั้งโดยประชาชน และการมีส่วนร่วมทางอ้อม ( Indirect participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน   

ขณะเดียวกัน Cohen and Uphoff ยังได้อธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วม
ว่าประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( Decision Making) ๒) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ( Implementation) ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( Benefits) และ ๔) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถือเป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย มีการ

ก าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือน าทางที่เลือกมาสู่การ
ปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ 

๑.๑) การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนในชุมชนและ
วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและมีความเป็นรูปธรรมโดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้
ข้อมูลที่ส าคัญของชุมชนและปูองกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา 
ซึ่งคนในชุมชนสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ ทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรร
บุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของชุมชน 

๑.๒) การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ คนในชุมชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วง
เริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้เกิดข้ึนได้มากกว่าการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนินโครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

๑.๓) การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ เป็นความเก่ียวข้องในชุมชนเมื่อโครงการเข้ามา
มีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในชุมชน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
                                                           

 Cohen J.M. and Uphoff  N.T., Participation’s Place in Rural Development: 
Seeking Clarity Through Specific, World Development, (New York: Cornell University, 1977), pp. 
213-235.  

 Ibid., pp. 7-17. 
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เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วย การ
ประชุมเพ่ือจัดท านโยบาย การคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร  

๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
ในช่วงนี้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้ ๓ รูปแบบ คือ 

๒.๑) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ 
ได้แก่ สละแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรหลักท่ีส าคัญ
ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่
ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์และอ่ืน ๆ เป็นการแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วม 
สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้คือการรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ การ
ได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งท่ีพบว่ามีความไม่เท่า
เทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

๒.๒) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน คนในท้องถิ่นสามารถ
รวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็น
สมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงาน
ในโครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นแล้ว ส่วนหนึ่งยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง อีกทั้งยังท าให้เกิด
การสื่อสารข้อมูลภายในและได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจนผลกระทบที่ได้รับ
เมื่อโครงการเข้ามา 

๒.๓) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ ทั้งนี้การขอความร่วมมือไม่จ าเป็นต้องมี
ผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง แต่เป็นพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามมาหลังจากน าโครงการ
เข้ามาและผลที่เกิดกับคนในชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 

๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจที่ไม่ควร

มองข้าม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ 
๓.๑) ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของบุคคล เช่น เป็น

การเพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวทั้งนี้ควร
วิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วมและด าเนินการให้เกิดข้ึน 

๓.๒) ผลประโยชน์ด้านสังคม ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ 
บริการหรือความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการ
ผสมผสานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

๓.๓) ผลประโยชน์ด้านบุคคล ถือเป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมืองโดยผ่านความร่วมมือใน

                                                           

 สถาบันพระปกเกล้า, “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน”, เอกสาร
ประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑). (อัดส าเนา). 



๕๔ 
 

โครงการ ผลประโยชน์ส าคัญท่ีได้จากโครงการมี ๓ อย่าง คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อ านาจทาง
การเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสีย
ที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน และจะ
เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เก่ียวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม ทั้งนี้หากผลที่ออกมา
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย ทั้งนี้เรา

สามารถประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่ง
ท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วย
กับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
ต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไรและท าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็นโดย
การสื่อสารสองทางในประเด็นที่เก่ียวข้องกับประชาชน และในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์
ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน ซึ่งสามารถจ าแนกตามมิติของระดับการมีส่วนร่วมมี ๓ 
รูปแบบ  ดังนี้  

๑. การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ ( Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝุายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝุายหนึ่ง เป็นต้น 

๒. การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน ( Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
การก าหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

๓. การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ ( Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน
ของการพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝุาย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ควรเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อส่วนรวม ทั้งในแง่ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีรวมถึงจะต้องเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึนติดตามมา ทั้งนี้ควรที่จะมีแนวคิดและเปูาหมายที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

                                                           

 เฉลียว บุรีภักดี และคณะ , ชุดวิชาการวิจัยชุมชน , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราช
ภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๕. 



๕๕ 
 

๑. การมีส่วนร่วมเป็นคุณค่าท่ีส าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ นโยบาย กฎหมายและโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐ ควรที่จะได้มีโอกาสได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้น รวมทั้งมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจภายใต้กลไกและรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้รัฐสามารถ
น าเอาข้อมูล ข้อคิดเห็น และผลประโยชน์ได้เสียของประชาชนไปเป็นกรอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นมาตรการส าคัญรูปแบบหนึ่งในการแบ่งสรรอ านาจ 
(Redistribution of Power) ในการตัดสินใจให้กับประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
การให้สิทธิแก่ชุมชนในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นการเพ่ิม
อ านาจให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถน าไปสู่ระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นรูปแบบและกลไกส าคัญท่ีจะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ประชาชน ( Empowerment) ถือเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและพัมนาคนโดยเฉพาะ
ประชาชนกลุ่มที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการของภาครัฐมากขึ้น 

๔. การมีส่วนร่วมน ามาซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบด้านมากข้ึน เนื่องจากรัฐได้
น าเอาทัศนะที่หลากหลายของฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม โครงการ
หรือนโยบายของตน ท าให้ได้ผลการตัดสินใจที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยสนองตอบหลักความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค 
(Equity) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ทุก
ฝุายที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐได้มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของรัฐได้ 

๖. การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากภาครัฐไม่มีก าลังบุคลากรหรืองบประมาณที่จะคอยตรวจตราสอดส่องว่าไม่มีการละเมิด
กฎหมายแต่จะมีเครือข่ายประชาชนคอยเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องในเรื่องดังกล่าวแทน 

ในส่วนของเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมี ๓ ประการส าคัญ
ได้แก่  

๑. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยอิสรภาพ หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมมีอิสระที่จะเข้าร่วม
หรือไม่ก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็
ตามไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม  

๒. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ  

                                                           

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, กลวิธี แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนใน
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๘๖. 



๕๖ 
 

๓. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามความสามารถ ทั้งนี้ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้
าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของ
กลุ่มเปูาหมายการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้   

ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมยังข้ึนอยู่กับเงื่อนไขย่อยอื่นอีกเป็นต้นว่า ประชาชนต้องมี
เวลา ประชาชนต้องมีความสนใจประชาชนต้องสามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจต่อกันทั้งสองฝุาย 
ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคมด้วย  

ส าหรับรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นสามารถจัดได้
หลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ด าเนินการ โดยอาจเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจากระดับต่ าไปจนถึงระดับสูงสุดนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในบาง
โครงการอาจสามารถด าเนินการเพียงรูปแบบเดียวก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ส าหรับโครงการที่
มีความซับซ้อนของโครงสร้างปัญหาควรด าเนินการในลักษณะบูรณาการจากหลาย ๆ รูปแบบเข้าไว้
ด้วยกันเพ่ือความส าเร็จของโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ตรงกับปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้เป็น ๕ รูปแบบ  ได้แก่ 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่
จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

๒. การปรึกษาหารือ ( Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือ ระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้นและ
เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ( Public Meeting) หมายถึง การที่ภาคประชาชน 
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมในพื้นท่ีนั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่ 

๓.๑) การประชุมในระดับชุมชน ( Community Meeting) การประชุมลักษณะนี้
จะต้องจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมถึงตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับวงกว้างเพื่อรวมหลาย ๆ ชุมชนใน
คราวเดียวกันในกรณีที่มีหลายชุมชนได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือคล้ายกัน 

                                                           

 ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ , (นนทบุรี :สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๘), หน้า ๓. 

 สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ, การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕). 
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๓.๒) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ( Technical Hearing) ส าหรับ
โครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการจ าเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถามและให้ความเห็นต่อโครงการ การ
ประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไปและผลการประชุมจะต้องน าเสนอต่อสาธารณะ รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 

๓.๓) การประชาพิจารณ์ ( Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีข้ันตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝุายเจ้าของ
โครงการและฝุายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะต้อง
มีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นยอมรับ มีหลักเกณฑ์ มีประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจนซึ่งอาจมา
จากการร่วมกันก าหนดขึ้นและแจ้งให้ทุกฝุายทราบทั่วกัน ทั้งนี้รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็น
ทางการมากนักและไม่เก่ียวข้องกับนัยของกฎหมาย ที่จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทาง
กฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดให้หลายวันและไม่จ าเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียวหรือสถานที่
เดียวตลอดไป 

๔. การร่วมในการตัดสินใจ ( Decision Making) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วน
งานที่เก่ียวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา ถือเป็นเปูาหมายสูงสุดของการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ 
ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่ายนัก ทั้งนี้อาจด าเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเลือก
ตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอ านาจตัดสินใจ รวมทั้งได้รับเลือกในฐานะท่ี
เป็นตัวแทนขององค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี และประชาชนจะมีบทบาทชี้น าการ
ตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้น ๆ ว่าจะมีการวางน้ าหนัก
ของประชาชนไว้เพียงใด 

๕. การใช้กลไกทางกฎหมาย ( Law) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในเชิงของการปูองกันแก้ไข เป็นลักษณะของการเรียกร้องและปูองกัน
สิทธิของตนเองอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเอง
คิดว่าจะได้รับ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ ก็ดี ต่างก็ได้ให้
หลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลาย ๆ ด้าน เป็นต้นว่า  

๕.๑) ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
๕.๒) ด้านการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  
๕.๓) ด้านการก าหนดนโยบาย  
๕.๔) ด้านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๕) ด้านการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๖) ด้านการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  
๕.๗) ด้านการออกกฎหมาย  
ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปัจเจกและในรูป

ขององค์กรตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามการใช้กลไกทาง
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กฎหมายนี้จะท าให้เกิดความยืดเยื้อต่อการด าเนินการโครงการหรือการยุติโครงการ รวมทั้งมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนด้วย 

ขณะเดียวกันสถาบัน  IAP2 (International Association for Public Participation)  
ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้จัดระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ  ที่ได้กล่าวถึงหลักการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นประชาชนมีบทบาท
น้อย เปูาหมาย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้อง 

๒. การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ ( Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เปูาหมายคือการได้รับ
ข้อมูลและรับความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไขตัวอย่าง 
เช่น การส ารวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ตระหนักถึงข้อมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ 

๓. การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท ( Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมท างาน ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่าง
รัฐและประชาชนอย่างจริงจัง เปูาหมายคือ การท างานร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างความม่ันใจว่า ความ
ต้องการและความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การส ารวจความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การ
ท างานกับประชาชนเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อมูลจากประชาชนสะท้อนในทางเลือก 

๔ . การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ ( Collaborate) เป็นการให้บทบาทแก่
ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและรัฐท างานร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ เปูาหมายคือ การ
เป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและ
แนวทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาฝุายประชาชน การสร้างฉันทามติ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การร่วมงานกับประชาชน 

                                                           

 ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 

 United Nation, “Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level 
Action and Nation Development Report of the Meeting for The Adhoc Group of Expert”. 
Department of Internation Economic and Social Affair, (New York: United Nation, 1981), pp. 
123-124. 
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เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวคิดใหม่จากประชาชน โดยสัญญาว่าจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจทางออกของปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๕. การมีส่วนในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน ( Empower) ถือเป็นขั้นที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมสูงที่สุด เปูาหมายคือ การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเอง โดยรัฐจะด าเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยกระบวนการประชาคม มักเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชน์ของการ
ตัดสินใจขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ค าสัญญาที่
หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือก 

ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมนั้นแบ่งได้เป็น ๕ ระดับ  จากการมีส่วนในระดับต่ าสุดไปถึง
ระดับสูง คือ ๑) การให้/รับข่าวสาร ( Inform) ๒) การปรึกษาหารือ ( Consult) ๓) การร่วมคิดร่วมท า 
(Involve) ๔) การเป็นหุ้นสว่นหรือภาคี ( Collaborate) และ ๕) การเสริมพลังอ านาจ ( Empower) 
การเลือกระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีระดับและเทคนิคท่ีใช้แสดงเป็นตารางให้เห็น
รายละเอียดตามตารางที่ ๒.๑ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๑  ระดับการมีส่วนร่วม 
 

ระดับการมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ ทางเลือกของรูปแบบที่
ใช ้

เทคนิคการใช้ 

๑)  ให้ข้อมูล (Inform) ให้ประชาชน
ตระหนักและให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

แลกเปลี่ยนข้อมูล โฆษณาทางสื่อ / ตั้งตู้แจกข้อมูลข่าวสาร / แผ่นพับ / 
จัดท าวีดีทัศน์ / เปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูล / ตั้งทีมออกไป
รณรงค์นอกพื้นที่ / เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / เอกสาร
ข้อเท็จจริง / จดหมายข่าว / รายงานการศึกษาทาง
เทคนิค / รายการโทรทัศน์ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการ 

ทัศนศึกษา / การประชุมชี้แจงของหน่วยงาน / ค า
ประกาศของทางราชการ 

การปรึกษาหารือรับ
ฟังความคิดเห็น 
(Consult) 

เพื่อให้ได้มาซ่ึง 
Input/Feedback 
จากประชาชนอย่าง
กว้างขวาง 

ชักชวนให้ประชาชนมา
เข้าร่วมในกระบวนการ 

ประชาพิจารณ์ / จัดงานการแสดง ( Exhibition) เสวนา
ประชาชน / การเยี่ยมชมโครงการเพื่อให้ข้อมูลและรับ
ข้อมูลจากประชาชน / การจัดหาวิทยากรกระบวนการ 
/ จัดแถลงข้อเท็จจริง / การสนทนากลุ่มย่อย / เวที
สาธารณะ 

รวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนและภาครัฐให้ 
Feedback 

ท าแบบสอบถาม / จัดท าแบบฟอร์มการแสดงความ
คิดเห็น / การสัมภาษณ์รายบุคคล / การสนทนากลุ่ม
ย่อย / สายด่วนสายตรง / การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ / การร่วมลงประชามติ (ตามกฎหมายไทย) 

                                                           

 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “โครงการจัดท ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, รายงานวิจัย, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓. 



๖๐ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ ทางเลือกของรูปแบบที่
ใช ้

เทคนิคการใช้ 

การร่วมคิดร่วมท า 
(Involve) 

เพื่อให้เกิดการ
สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกระบวนการ 

การประชุมกลุ่มย่อยในการวางแผน / คณะกรรมการ
ระดับท้องถิ่น / การจัดหาวิทยากรกระบวนการ / การ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การเป็นหุ้นส่วนหรือ
ภาคี (Collaborate) 

เพื่อสร้าง
ฉันทานุมัต ิ

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา / เวทีผู้มีส่วนได้เสีย / ฟอรัม
แผนภูมิภาค / การจัดท าแผนที่ความคิด 

การเสริมพลังอ านาจ
ของประชาชน 

เพื่อสร้างเวทีให้
ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกระบวนการ 

การปฏิบัติตามการประเมินผลและค าแนะน าของภาค
ประชาชน 

รวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนและภาครัฐให้ 
Feedback 

การลงคะแนนเสียง (Referendum ในต่างประเทศ) 

 

กล่าวโดยสรุป กรอบคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในงานพัฒนานั้น ในยุคต้นของการพัฒนา
ชุมชน แม้จะมีจุดดีในแง่ของการต้องการสร้างประชาธิปไตยภายในชุมชน แต่ในภาคปฏิบัติเมื่อน ามา
ใชใ้นประเทศด้อยพัฒนาที่อ านาจบริหารมีลักษณะรวมศูนย์ การมีส่วนร่วมจึงอาจกลายเป็นการเกณฑ์ 
(Recruitment) ให้คนเข้ามาร่วมภายใต้ปรัชญาของการต้องการเปลี่ยนคนในประเทศด้อยพัฒนา
เหล่านี้ให้ทันสมัยมากข้ึน ให้รู้จักคิดเพ่ือพัฒนาตนเอง ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อให้พ้นจาก
สภาพความยากจนและด้อยพัฒนา ขณะเดียวกันในการมีส่วนร่วมในรูปแบบปัจจุบันมีการเปิดกว้าง
และยอมรับในสิทธิของประชาชนและชุมชนมากขึ้น ท าให้ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แสดงพลังแห่งการมีส่วนร่วมออกมาในหลายระดับ ประกอบด้วย 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่จะมี
การตัดสินใจด าเนินโครงการ 

๒. การรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือ ระหว่างรัฐในฐานะเป็นผู้ด าเนินการโครงการพัฒนากับประชาชนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือประกอบการจัดท ารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะหรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓. การร่วมในการตัดสินใจ (Public Involve) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ มีส่วนร่วมแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาหรือการด าเนินการพัฒนา
ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการพัฒนา 

๔. ความร่วมมือ (Public Collaboration) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจในการพัฒนา 
และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  



๖๑ 
 

๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Public Empower) หมายถึง การที่ประชาชนบทบาท
ในระดับสูงในการมีส่วนร่วมในลักษณะของการเรียกร้องและปูองกันสิทธิของตนเองได้ หากไม่ได้รับความ
เป็นธรรม และไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

๒.4.๓ รูปแบบของการมีส่วนร่วม  

จากกรอบคิดการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทั้ง ๕ ด้าน ที่คณะผู้วิจัยได้
สรุปวิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากการศึกษาเชิงลึก
พบว่าในแต่ละด้านนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการเอาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเข้ามา
ประยุกต์หรือผสมผสานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ดังนี้  

๑. การรับรู้ข่าวสาร ( Public Information) 
ในเรื่องนี้ มัลลิกา ผลอนันต์  ได้กล่าวถึงการรับรู้ข่าวสารที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจและ

การโน้มน้าวใจที่จะมีผลต่อการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นมีความเชื่อว่าการที่จะชักจูงใจ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเหมือนกับการกระตุ้นบุคคลนั้นเพื่อให้เกิดการตอบสนองในสิ่งที่เรา
ต้องการให้เป็น ในกระบวนการสื่อสารจะมีช่องว่างหรือตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการ
ตอบสนองซึ่งเรียกว่าพื้นเพเดิมของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางที่ส าคัญมากในการที่จะเกิดการรับรู้
ได้จากการสื่อสาร ดังนั้นในการจูงใจบุคคลใดนั้นเราจะต้องศึกษาถึงพ้ืนเพเดิมของบุคคลคนนั้น
ก่อนว่า ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ระดับการศึกษา ทังนี้สามารถแบ่งลักษณะของการรับรู้เพ่ือการ
พัฒนาของคนได้ ๔ ระดับ ดังนี้  

1.๑) กลุ่มเชื่อ ( Believer) เป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดในการจะท าให้เกิดการรับรู้หรือ
การชักจูงให้ปฏิบัติตามที่เปูาหมายทางการพัฒนา เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับทัศนคติความรู้ 
ประสบการณ์ ข้อมูลต่าง ๆ เป็นแนวทางเดียวกันกับการพัฒนา จึงเชื่อและเห็นด้วยในสิ่งที่พัฒนา
ได้สื่อออกไป  

1.๒) กลุ่มสงสัย ( Skeptic) เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายทางการพัฒนาที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านบวก
และด้านลบ และคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เกิดความสงสัยในเรื่องนั้น เช่น ในการสร้างเขื่อนคน
กลุ่มนี้จะมีข้อมูลว่ามีท้ังประโยชน์และโทษ กล่าวคือ มีความเชื่อว่าเขื่อนใช้ผลิตกระแสไฟฟูาถือว่า
เป็นผลดี แต่ขณะเดียวกันเข่ือนก็จะเป็นสาเหตุของการท าลายสภาพแวดล้อมไปด้วยอีกทางหนึ่ง 
ข้อสงสัยดังกล่าวจะท าให้คนกลุ่มนี้ตัดสินไม่ได้ว่าระหว่างประโยชน์และโทษนั้นสิ่งใดมีมากกว่ากัน 
และเขาจึงยังไม่ตกลงใจเชื่อว่าการสร้างเขื่อนเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นในการที่จะพัฒนาอะไรจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ให้เขาหายสงสัยก่อน  

1.๓) กลุ่มเฉื่อย ( Apathetic) เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจ ไม่โต้ตอบหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะพัฒนาเนื่องจากรู้สึกว่าเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกันตนเอง เช่น รู้สึกว่าการ
จะสร้างเขื่อนหรือไม่สร้างเขื่อนนั้นไม่เก่ียวข้องกับตนเองเพราะเข่ือนสร้างที่ต่างจังหวัด แต่ตนเอง
อยู่กรุงเทพมหานคร ตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์หรือผลเสียอะไรจากการสร้างเขื่อนนั้น ดังนั้น
                                                           

 มัลลิกา ผลอนันต์, ทฤษฎีการสื่อสาร , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๒), หน้า 
๔๒-๔๓. 



๖๒ 
 

หลักในการสร้างการรับรู้กับคนกลุ่มเฉื่อยนี้จึงต้องพยายามดึงเรื่องที่จะพัฒนาแสดงเหตุผลให้เขา
เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวคนเหล่านี้ให้ได้ 

1.๔) กลุ่มปรปักษ์ ( Hostile) กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยากท่ีสุดในการท าความเข้าใจ
หรือท าให้เกิดการรับรู้ในด้านบวก เพราะเป็นกลุ่มไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย
ทางการพัฒนา ฉะนั้นจะใช้ความพยายามและความอดทนอย่างสูงสุดที่จะท าให้เกิดการรับรู้ที่
ถูกต้อง โดยอาศัยเทคนิคทางการสื่อสารให้คนกลุ่มนี้เกิดความปั่นปุวนในแง่ของความคิดหรือเกิด
ความไม่สมดุลทางความคิดเสียก่อน เป็นต้นว่าอาจจะให้คนท่ีเขานับถือเขาเกรงใจเป็นผู้ชักจูง
เพ่ือให้เขาเปลี่ยนจากกลุ่มปรปักษ์มาเป็นกลุ่มสงสัยก่อน และในช่วงที่เขาเกิดความปั่นปุวนทาง
ความคิด สมองก็จะเริ่มเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น เราจึงเริ่มให้ชุดข้อมูลที่จะน าไปสู่การรับรู้
ข้อมูลที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา จนเขากลายเป็นกลุ่มเชื่อในที่สุด  

๒. การรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation)  
ในเรื่องนี้การรับฟังความคิดเห็นเกิดขึ้นได้จากการปรึกษาหารือ และสามารถแบ่งออก

ได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
2.๑) การปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) การปรึกษา

ประเภทนี้เป็นแบบที่ได้รับความนิยมและถูกน ามาใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ การปรึกษาจะเป็นการพบ
กันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้ขอค าปรึกษา การปรึกษาแบบนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ขอรับ
ค าปรึกษาให้สามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และปัญหาใน
การพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เกิดผลมากที่สุด  

2.๒) การให้ค าปรึกษาหารือแบบกลุ่ม ( Group Counseling) การปรึกษา
ประเภทนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการปรึกษาเชิงกระบวนการ และเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความต้องการ ประสบปัญหาหรือผลกระทบจากการพัฒนาที่คล้ายกันหรือตรงกัน ทั้งนี้ก็
เพ่ือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน โดยผู้ที่เก่ียวข้องจะมารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อ
ปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกัน ในปัจจุบันมักส่งเสริมการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออก
ของปัญหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาที่ใหญ่ ๆ 
หรือมีงบประมาณและผลกระทบที่สูง  

ส าหรับองค์ประกอบของการปรึกษาหารือท่ีอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือมี ๕ 
องค์ประกอบส าคัญ คือ  

(๑) การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน ( Positive Interdependence) สมาชิกในกลุ่ม
มีความส าคัญทุกคน ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม สมาชิกจะประสบ
ความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความส าเร็จ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนและ
ในขณะเดี่ยวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  

(๒) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ( Fact–to-Face Promotive 
Interaction) สมาชิกมีการพ่ึงพาช่วยเหลือกัน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันในการช่วยเหลือให้กลุ่มบรรลุเปูาหมาย สมาชิกกลุ่มจะไว้วางใจ ห่วงใย ส่งเสริม ช่วยเหลือกัน 
เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
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(๓) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน สมาชิกทุกคนมี
หน้าที่รับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถไม่มีใครได้รับประโยชน์
โดยไม่ท าหน้าที่ของตน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จะต้องมี
การทดสอบรายคน รายกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมผู้ที่เก่ียวข้องในกลุ่มและจัดให้มีผู้สังเกตการณ์  

(๔) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการท างาน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาคามขัดแย้ง 
มีความเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

(๕) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ( Group Processing) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุง
การท างานของกลุ่ม พฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม ผลงานกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้อาจท าได้ทั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการและประชาชน ทั้งนี้ประชาชนหรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับข้อมูล
ปูอนกลับเพ่ือร่วมแสดงทักษะการคิด  

๓. การร่วมในการตัดสินใจ (Public Involve)  
การตัดสินใจเป็นการน าหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการการตัดสินใจเพื่อ

ท าให้ผู้ตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น การตัดสินใจที่จะมีข้ึนภายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถท าการประเมินได้โดยใช้กฎเกณฑ์หรือเครื่องมือดังกล่าวพิจารณาทางเลือกที่
ดีที่สุด การท าการตัดสินใจได้น าเอาความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทั้งนี้เพราะบุคคลจะมีการ
เปรียบเทียบว่าผลลัพธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีที่สุดหรือไม่ แต่ถ้ามีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งทางแล้วก็
จะต้องมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีที่จะท าให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกล่าวเป็น
เรื่องท่ียุ่งยากและสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ 
ดังต่อไปนี้  

3.๑) มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแต่ละทางเลือกอาจจะอยู่ในรูปนโยบายใน
การปฏิบัติงานเทคนิคหรือข้ันตอนการด าเนินงาน การที่มีทางเลือกมาก ๆ ถ้าจะอาศัยดุลพินิจส่วนตัวท า
การตัดสินใจนั้นอาจจะผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการ
ตัดสิน เพราะยังมีหลักประกันได้ว่าไม่ได้ตัดสินใจไปตามดุลยพินิจส่วนตัว 

3.๒) ข้อมูลในปัจจุบันมีจ านวนมาก ถ้าน าดุลยพินิจส่วนตัวมาใช้ในการตัดสินแล้ว 
โอกาสที่จะผิดพลาดอาจจะมีมาก เพราะไม่อาจจะน าข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาพิจารณาได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ในห้วงเวลาที่จ ากัดได้ 

3.๓) เพ่ือลดความขัดแย้งลงเนื่องจากพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ถ้าไม่อาศัยหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือที่เหมือนกันท าการตัดสินใจแล้วก็อาจจะท าการตัดสินใจ
แตกต่างกันออกไปซึ่งจะท าให้คนในองค์การเกิดการขัดแย้งกันขึ้นในกรณีที่ความเห็นแตกต่างกัน 

3.๔) เพ่ือลดความเสี่ยงการตัดสินใจที่ปราศจากกฎเกณฑ์หรือเครื่องมือแล้ว โอกาสที่
เสี่ยงต่อความผิดพลาดนั้นมีสูง แต่การตัดสินใจที่มีเครื่องมือเข้ามาช่วยแล้ว โอกาสของการตัดสินใจที่
ผิดพลาดนั้นมีน้อยหรือไม่เลยก็เป็นไปได้ 



๖๔ 
 

๔. ความร่วมมือ (Public Collaboration) ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นถือเป็นเทคนิค
ที่ส าคัญที่สุดซึ่งจะท าให้เกิด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงานหรือการพัฒนาใด ๆ ให้
ประสบความส าเร็จ เปรียบเสมือนการวางแผนความคิดทั้งหมดทุก ๆ ด้านอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้
เวลาเตรียมการอย่างรอบคอบ พิถีพิถัน หากเตรียมการไม่ดีเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้และท าให้
เสียเวลาเปล่า การวางแผนขั้นนี้มีขั้นตอนและหัวข้อที่ต้องให้ความส าคัญ ได้แก่  

4.๑) การก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าควรเป็นในระดับใด ซึ่ง
จะต้องชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการวางแผน โดยพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องคิดให้รอบคอบแต่ต้นว่า โครงการที่จะท าเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเรื่องนั้น ๆ เราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมระดับใด โครงการบางเรื่อง
อาจจ าเป็นให้ประชาชนต้องเข้ามามีบทบาทมากถึงระดับการเป็นประชาชนหุ้นส่วนเพื่อร่วมกัน
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หรือบางโครงการอาจต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลยก็ได้ ซึ่ง
การวางแผนการด าเนินงานจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากตามระดับของการมีส่วนร่วม อีกท้ังต้อง
ด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

4.๒) กระบวนการหลัก กระบวนการรองและทีมงาน ต้องมีทัศนคติที่เป็นบวก
และรักในหน้าที่ที่ตนท า มีความอดทน และพึงระลึกเสมอว่า หน้าที่ของกระบวนการคือการ
ขับเคลื่อนให้การประชุมนั้นเกิดการแสดงความคิดเห็นโดยมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าประชุม ส าหรับ
ทีมงานที่เหลือ ได้แก่ กระบวนการรองซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย กระบวนกรหลักเป็นผู้จดบันทึกการ
ประชุมมีหน้าที่เติมค าถามในเวทีเพ่ือให้ประเด็นต่าง ๆ สมบูรณ์ข้ึน และเป็นผู้สังเกตการณ์คอย
ระวังไม่ให้มีการเบี่ยงเบนประเด็นไปจากที่ตั้งไว้ ส่วนทีมงานเสริมเพื่อถ่ายภาพหรือเป็นผู้ช่วย ทั้งนี้
จ านวนทีมงานจะขึ้นอยู่กับจ านวนหรือปริมาณของผู้เข้าร่วมประชุม และทักษะ/ประสบการณ์ของ
กระบวนกรหลัก  

4.๓) การตั้งประเด็นและค าถาม ประเด็นค าถามท่ีดีต้องชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจ
ง่ายเป็นเรื่องที่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบมาก่อน แล้วน าสิ่งที่ต้องการนั้นมาตั้งเป็นค าถาม ควรตั้ง
ประเด็นหลักและแตกเป็นประเด็นย่อย หลังจากนั้นทีมงานทั้งหมดควรลองซักซ้อมจ าลองเวทีการ
ประชุมโดยสมมติตนเป็นชาวบ้าน แล้วคิดว่าจะตอบค าถามท่ีถามมาแบบใดได้บ้าง เมื่อชาวบ้าน
ถามค าถามอย่างนั้น เราจะต้องตั้งโจทย์ถามกลับอย่างไรต่อไป  

4.๔) มีวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ชัดเจนว่า
จัดเพื่ออะไร จัดไปท าไม และจะเอาผลที่ได้จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นไป
ท าอะไร ทั้งนี้ควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในตอนต้นของการประชุม หรือควรแจ้งล่วงหน้ากับ
กลุ่มเปูาหมายก่อนถึงวันประชุม ในกรณีที่เป็นโครงการซึ่งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในระดับสูง  

4.๕) มีกระบวนการ ขั้นตอน แผนการด าเนินงานที่ดี โดยก าหนดแผนอย่าง
ละเอียดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ใครมีบทบาทและหน้าที่อะไร เวลาไหน ใครจะนั่งตรงไหน ใครจะ
พูดก่อน-หลัง และจะแจกเอกสารตอนไหน ฯลฯ นอกจากนี้ส าหรับทีมงานมือใหม่ ควรมีการ
ซักซ้อมข้ันตอนของกระบวนการบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความม่ันใจ และช่วยลดข้อผิดพลาดเมื่อต้องจัด
เวทีประชุมจริง  
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4.๖) การวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมประชุม เช่น เพศ วัย การศึกษา ผู้เข้า
ประชุมคาดหวังแค่ไหนจากการร่วมประชุม คนที่เข้าประชุมนั้นมีใครบ้าง กลุ่มผู้มีส่วนได้และกลุ่มผู้
มีส่วนเสียมีมากน้อยเพียงใด ใครมีผลกระทบโดยตรง ใครได้รับผลกระทบในแง่บวก ใครได้รับ
ผลกระทบในแง่ลบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญมากเป็นใคร มีบทบาทต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพียงใด ฯลฯ ทั้งนี้การทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มเปูาหมายอย่างละเอียด จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการด าเนินงานตามแผนในขั้นตอนอ่ืน ๆ 
เปรียบเหมือนค ากล่าวที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  

4.๗) สื่อและอุปกรณ์การสื่อสารที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจประเด็น เนื้อหา
ตรงกัน เช่น การเลือกวิดีทัศน์ควรเตรียมเรื่องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเวที ตรวจเช็ค
คุณภาพก่อนวันจริง การเตรียมกระดาน กระดาษ การ์ด ปากกา เทปกาวหรือหมุด การเตรียม
เอกสารแจก ฯลฯ  

4.๘) การเตรียมเกม โดยเลือกเกมที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เช่น ประชุมเรื่องการร่วมกันขุดคูระบายน้ าแก้น้ าท่วม การเลือกเกมควร
เลือกแนวที่สร้างความสามัคคี ช่วยกันท างาน หรือหากเป็นเรื่องกรณีพิพาทกันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ควรเลือกเกมเก่ียวกับการเสียสละนอกจากนี้ทีมงานต้องลองเล่นเกมเอง ว่าเป็นเกมท่ีสนุก 
เหมาะสมกับกลุ่มและเวลาหรือไม่ เป็นต้น  

๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Public Empower) หมายถึง การที่ประชาชนบทบาท
ในระดับสูงในการมีส่วนร่วมในลักษณะของการเรียกร้องและปูองกันสิทธิของตนเองได้ หากไม่ได้รับความ
เป็นธรรม และไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา การเสริมอ านาจแก่ประชาชน มุ่งคุ้มครอง
ภาคประชาชนมากกว่าภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เนื่องจากโดยปกติแล้ว ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมักจะมีความสามารถในการ
คุ้มครองตนเองได้มากกว่าภาคประชาชน ทั้งนี้เพราะในความเป็นจริงนั้นภาคประชาชนมักจะขาด
ซึ่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมาย สุดท้ายจึงลงเอยด้วยการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเสริมอ านาจแก่ประชาชน ไม่ใช่เพียงการแสดงบทบาทที่
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการมีกลไกอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องเพ่ือท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียม และยังรวมถึงการท าให้
ประชาชนรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกทางกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งนั่นหมายถึงระบบรัฐบาล รัฐสภาและตุลาการจ าเป็นต้องมีความมุ่งมั่น ท าให้กลไกทาง
กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประชาชนมีความศักดิ์สิทธิ์ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศ
ได้อย่างแท้จริง  

นอกเหนือจากกลไกข้างต้นกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็เป็นอีกหนึ่ง
กลไกท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความส าเร็จของการด าเนินนโยบาย และการใช้ประโยชน์
จากกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวของ ๒ ส่วนผสมด้วยกัน ส่วนผสมแรกคือ
ความพร้อมของนโยบายและกลไกทางสังคมอันจ าเป็นและสอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งการมีวิสัยทัศน์
อันยาวไกลและการมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนของรัฐบาล รัฐสภาพ และตุลา
การเท่านั้นที่จะท าให้ส่วนผสมนี้เกิดขึ้น อีกส่วนผสมหนึ่งคือการท าให้นโยบายและกลไกทางสังคม



๖๖ 
 

ต่าง ๆ นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้จริง ซึ่งเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน 
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นที่จะช่วยท าให้นโยบายและกลไกต่าง ๆ สามารถถูก
ปรับปรุงและปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุด  
 
2.5 แนวคิดการสร้างเครือข่าย 

เครือข่าย (Network) หมายถึง การติดต่อด้านข่าวสารและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การ
เรียนรู้ใหม่ในรูปแบบที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร พัฒนาการไปสู่วงกว้างระดับรัฐ
หรือชาติ ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่บุคคลหรือกลุ่ม/องค์กร ได้มีโอกาส
ติดต่อสื่อสาร สนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายที่บุคคล กลุ่ม และองค์กร
ก าหนดไว้ และเป็นขบวนการสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร 
สถาบัน โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรม
บางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกัน  และเป็นความสัมพันธ์ใน
สังคมมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย โดย
เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการสื่อสารความ
ร่วมมือการพ่ึงพาอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่
หลากหลาย  

เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล 
บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ในการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเปูาหมายในการท ากิจกรรมร่วมกัน
ทั้งท่ีเป็นครั้งคราว หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน
พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเปูาหมายและจุดประสงค์
เดียวกันดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้นแต่มีการ
จัดระบบให้สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกันสิ่งที่
เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันคือวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกันการสนับสนุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เครือข่ายยังเป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การประเภท
เดียวกัน หรือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มองค์การต่างประเภทกัน ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่การ
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อ
กลุ่มโดยด าเนินงานภายใต้เปูาหมายและวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ”  ขณะเดียวกัน
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เครือข่ายยังเป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การประเภทเดียวกัน หรืออาจเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม องค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้หลายระดับตั้งแต่การเชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกับข้าราชการด้วยกัน การเชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ต่อกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาด้วยกัน หน่วยงานราชการกับหน่วยงาน
เอกชนสถานศึกษากับหน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น และการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่อเครือข่าย 
กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่  

นอกจากนั้นเครือข่ายยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยมีหลักการข้อตกลงและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างคนกับคน คนกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่มและ
เครือข่ายต่อเครือข่าย ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ความรู้จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยอาจผ่านเข้ามาทางผู้น ากลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มที่ประกอบอาชีพ
เดียวกันและท างานร่วมกัน เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งนี้จะประสบความส าเร็จได้
เพราะมีผู้น าที่มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจึงประสบความส าเร็จ และการ
เรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายมีอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้บางอย่างก็รับจากภายนอกเข้ามาเกือบ
ทั้งหมดแต่บางอย่างก็มีการปรับและประยุกต์ให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพ  และในการรวมตัวของกลุ่มที่มีการ
ประสานงานหรือท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอควร มีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย
ร่วมกันและหากบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ว เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ใหม่ได้และยังเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคลกลุ่มและองค์กรผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการสื่อสารความร่วมมือการพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ซึ่ง
เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนมีเปูาหมายร่วมกัน  
 เครือข่ายยังหมายถึงกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่าง
กัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ โครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมี
ความเป็นอิสระกิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
และการเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคน 
หรือองค์กรนั้น ๆ  นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่อง “เครือข่าย” ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายทั้งในแวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

                                                           

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , การจัดการเครือข่าย: กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย, 2543), หน้า 28. 

 วิชัย แสงสี, “การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานวิจัย , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552), หน้า 
27. 

 ต่วน เปาซีกูจิ, “การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554), หน้า 17. 

 ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์,  “การสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนโดยองคก์รเครือ ข่าย”, วารสาร
พัฒนาชุมชน, ปีที่ ๓๘ ฉบับท่ี ๙ (กันยายน, ๒๕๔๒): ๒๖-๓๐. 



๖๘ 
 

ประการที่ 1 ภาวการณ์แข่งขันแบบใหม่ (New Competition) ในยุคการค้าใหม่ ท าให้ไม่
สามารถใช้โครงสร้างและการบริหารแบบเก่าซึ่งเป็นแบบอ านาจตามล าดับชั้น ( Hierarchical) ได้อีก 
อ านาจแนวดิ่ง (รัฐ) ไม่อาจน าองค์กรให้ไปสู่เปูาหมายในยุคใหม่นี้ได้ จึงต้องมีการปรับความสัมพันธ์ให้
เป็นแนวนอน (เอกชน) ให้เป็นเครือข่าย 

ประการที่  2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสาร ( IT) ท าให้องค์การต่าง ๆ สามารถ
ปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ 

ประการที่ 3 ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้าง
สังคมในลักษณะที่เป็นเครือข่ายและองค์การต่าง ๆ ล้วนมีลักษณะเป็นเครือข่ายทั้งภายในตัวมันเอง
และในความสัมพันธ์กับองค์การภายนอก  

จุดก าเนิดของเครือข่ายมีข้ึนโดยอัตโนมัติ เป็นแบบธรรมชาติ เป็นลักษณะสังคมมนุษย์ที่
เป็นสังคม ต้องมีการสัมพันธ์ต่อกันและทุกระดับชั้น แล้ววิวัฒนาไปเป็นเครือข่ายจัดตั้งและเครือข่ายมี 
3 ลักษณะ คือ 1) เครือข่ายโดยธรรมชาติ 2) เครือข่ายจัดตั้ง และ 3) เครือข่ายวิวัฒนาการ  

1. เครือข่ายโดยธรรมชาติ  
แรกสุดนั้น เครือข่ายเป็นแบบธรรมชาติ เป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ

เรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร การนัดหมายกันแบบไม่เป็นทางการ แสดงให้เห็นว่า ทุกสายงานอาชีพจะมี
เครือข่ายของตนเสมอ เป็นเครือข่ายโดยไม่รู้ เป็นเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับค าว่า “วัด” 
ซึ่งพัฒนาการมาจากชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือปรึกษาหารือทางการทั้งไม่ทางการ ต่อมาก็สร้าง
อาคารโล่ง ๆ แบบเดียวกับศาลาลม เพื่อสะดวกในการประชุม แล้วศาสนาก็เข้ามา จึงสร้างที่พักสงฆ์
ขึ้นใกล้เคียงกับศาลานั้น ต่อมามีการอบรมธรรม เรียนธรรม เรียน กอ ขอ กอกา ตามแบบสมัยการ
เรียนสมัยศรีอยุธยาที่ส่งบุตรชายเรียนในวัด ส่วนบุตรสาวให้เรียนงานบ้านการเรือน ผลผลิตกิจกรรมนี้
ก็กลายเป็นวัดขึ้นมาถึงปัจจุบัน เครือข่ายโดยธรรมชาติมีข้ึนโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะการท าการค้าขาย
ที่ต้องมีผู้ผลิตผู้จ าหน่ายและผู้ซื้อ ซึ่งผู้ชื้อจะเป็นเครือข่ายของผู้ขาย เพราะน าสินค้าเข้าก็จะประมาณ
การความต้องการผู้ซื้อก่อนว่าจะมีมากมีน้อยเพียงไร ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้นมีรูปแบบการขายสินค้าข้ึนมา
ว่าค้าปลีก กับค้าส่ง ซึ่งค าว่าค้าปลีกมีวางจ าหน่ายเป็นที่ เช่น ตลาดนัด ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น ส่วน
ค้าส่งนั้น คือแยกเป็นสินค้าย่อย ๆ ส่งตามร้านค้าหรือผู้สั่งสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพ่ือจ าหน่ายเป็นชุด
ใหญ่และเครือข่ายอีกแบบหนึ่ง เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกัน
หรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า 

2. เครือข่ายจัดตั้ง  
เครือข่ายชนิดนี้ ไม่ใช่เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หากแต่มีการจัดตั้งตาม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ในหน่วยงานนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐที่ใช้อ านาจหน้าบริหาร
เครือข่ายแนวดิ่งโดยสั่งการลงมาสู่ภาคปฏิบัติการ และเครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเก่ียวพันกับ
นโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของ
                                                           

 เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, หน้า 33-34. 
 ธนา ประมุขกุล, “เครือข่าย”, วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3 

(กรกฎาคม-กันยายน, 2544): 26-31. 
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รัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะ
ไม่ได้มีพ้ืนฐาน 

3. เครือข่ายวิวัฒนาการ  
เครือข่ายนี้เริ่มที่กลุ่มบุคคล องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้าง ๆ ในการสนับสนุน

กันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรือ อีก
ลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน ถ้าสมาชิกมี
ความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกท่ีดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจน
กลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มฮักน่าน
เป็นต้น 
 ในส่วนขององค์ประกอบส าคัญของการก่อเกิด ความเป็นเครือข่ายนั้น หากมองในเชิง
โครงสร้างยังหมายถึงกลุ่มของจุดต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงต่อกันด้วยเส้นโดยจุดต่าง ๆ คือ บุคคลหรือกลุ่ม 
ส่วนเส้นที่เชื่อมนี้คือความสัมพันธ์ที่บุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ มีต่อกันในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เครือข่ายมีลักษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด ( Cognitive Structure) ไม่ว่าจะ
พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เก่ียวข้องในองค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิดที่เก่ียวกับองค์กร
เครือข่ายใกล้เคียงกันในด้านความรู้ความสามารถ ความคาดหวังต่อเครือข่าย 

๒. องค์กรเครือข่ายไม่มีล าดับขั้น ( Hierarchy) การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเครือข่าย 
เป็นไปในลักษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็นอิสระของแต่ละองค์อาจ
ไม่เท่ากัน 

๓. องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันท า ( Division of labour) การที่องค์กรเข้ามาร่วม
เป็นเครือข่ายกันเพราะส่วนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพาแลกเปลี่ยนความสามารถระหว่างกันดังนั้นหาก
องค์กรใดไม่สามารถแสดงให้เป็นประจักษ์ก็อาจหลุดจากเครือข่ายได้ ในทางตรงกันข้ามหากได้แสดง
ความสามารถจะน าไปสู่การพ่ึงพิงและข้ึนต่อกัน 

๔. ความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายจะน าไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของ
เครือข่าย ดังนั้น การพัฒนาของแต่ละองค์กรเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

๕. องค์กรเครือข่ายก าหนดบริหารจัดการกันเอง ( Self – regulating) ในการท างาน
ร่วมกันในลักษณะแนวราบ จ าเป็นต้องมีความสมานฉันท์โดยผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย
โดยตรง ซึ่งหมายถึงการต่อรองตกลงระหว่างองค์กรเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในเพื่อให้
เครือข่ายสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

๖. ความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายมิใช่จะได้มาเพียงชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยระยะเวลา
ในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ความศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสร้างกรอบทางความคิด
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างองค์กรเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  

                                                           

 นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน: ข้อควรพิจารณา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๖. 
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 นอกจากนั้นเครือข่ายทุกประเภท ทุกแบบ ทุกเครือข่าย มักจะมีลักษณะร่วมกัน ๕ 
ประการส าคัญ ดังนี้ 

๑. เป็นกลุ่มองค์กรหรือบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์และความ
สนใจที่ตั้งข้ึนร่วมกัน 

๒. เป็นเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๓. ด ารงอยู่ได้ยาวนาน ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่องไม่ใช่แบบเฉพาะกิจ 
๔. สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบ 
๕. มีฐานอยู่ท่ีความเป็นเจ้าของร่วมกันและความมุ่งมั่นทีจะท าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน  
ในเรื่องเดียวกันนี้ อัลเทอร์ และ เฮ็จ (Alter and Hage)  มองว่า ลักษณะของ

ส่วนใหญ่นั้นจะมีลักษณะส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑. มีลักษณะเป็นโครงสร้างเครือข่ายทางความคิด (Cognitive Structure) ไม่ว่าจะ

พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เก่ียวข้องในองค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับองค์กรเครือข่าย
ใกล้เคียงกันในด้านความรู้ ความสามารถ ความคาดหวังต่อเครือข่าย 

๒. องค์กรเครือข่ายมีล าดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเครือข่ายใน
ลักษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็นอิสระของแต่องค์กรอาจไม่เท่ากัน 

๓. องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันท า (Division of Work) การที่องค์กรเข้ามาร่วม
เป็นเครือข่ายเพราะส่วนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพิงและเปลี่ยนความสามารถระหว่างกัน ดังนั้น หาก
องค์กรใดไม่สามารถแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ก็อาจหลุดออกจากเครือข่ายได้ ในทาง
ตรงกันข้าม หากองค์กรใดสามารถแสดงความสามารถก็จะน าไปสู่การพ่ึงพาการแบ่งงานกันท า ทั้งยัง
เป็นการลดโอกาสที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแสดงอ านาจเหนือเครือข่ายด้วย 

๔. ความเข้มแข็งขององค์กรการร่วมกันเป็นเครือข่ายจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง โดยรวม
ของเครือข่าย ดังนั้นการพัฒนาของแต่ละองค์กรเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

๕. องค์กรเครือข่ายก าหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-Regulating) ในการท างาน
ร่วมกันในแนวราบจ าเป็นต้องมีความสมานฉันท์โดยผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย หมายถึง การ
ตกลงระหว่างองค์กรเครือข่ายที่เก่ียวกับการบริหารจัดการภายใน เพื่อให้เครือข่ายสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ 

๖. ความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายมิใช่จะได้มาเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยระยะเวลา
ในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสร้างกรอบทางความคิด
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกัน นักวิชาการหลายท่านยังมองว่าองค์ประกอบของเครือข่ายนั้น สามารถท่ีจะ
แยกแยะได้หลายประการ มีดังนี้ 
                                                           

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 
 Aler, Cathrin and Hage, Jerald, Organization WorkihgTogerher, (California: Sage, 

1993), p. 238. 
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๑. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) สมาชิกท่ีเข้ามาอยู่ในเครือข่าย
ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อาทิ มีความเข้าใจใน
ปัญหาและมีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน มีความต้องการความ
ช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพัน 
ในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การรับรู้ร่วมกันถือเป็น
หัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายมีความต่อเนื่อง เพราะหากสมาชิกไม่มีความเข้าใจในการเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายจะท าให้การประสานงาน และการขอความร่วมมือในการด าเนินการเป็นไปอย่าง
ยากล าบากเพราะต่างคนต่างก็ใช้กรอบการมองโลกคนละกรอบเหมือนใส่แว่นตากันคนละสี ย่อมมอง
ปัญหาหรือความต้องการที่เกิดข้ึนไปคนละทิศทาง แต่มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายไม่
สามารถจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมุมมองที่แตกต่างย่อมมีประโยชน์ช่วยให้เกิดการ
สร้างสรรค์ในการท างาน แต่ความคิดที่แตกต่างนี้สมาชิกเครือข่ายยอมรับกัน มิฉะนั้นความแตกต่างที่
มีอยู่จะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการมองเห็น
ภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกันและ
การมีเปูาหมายท่ีจะไปด้วยกันจะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและช่วยบรรเทา
ความขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายของเครือข่ายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะเริ่มแตกต่าง
จากสิ่งที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้นแม้ว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสร้าง
ให้เกิดข้ึน แต่ก็จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดข้ึนให้ได้และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมีวิสัยทัศน์ย่อยส่วนตัว ที่
สอดคล้องไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายแม้อาจไม่ได้ซ้อนทับอย่างแนบสนิทกับวิสัยทัศน์ของ
เครือข่าย แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) 
เครือข่ายเกิดจากที่สมาชิกแต่ละคนมีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นจะไม่สามารถ
บรรลุผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจ ากัดนี้ท าให้เกิดการรวมตัวกันบนฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอจะดึงดูดใจให้รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึงต้อง
ตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่งผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน อาทิเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ 
ฯลฯ  

๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวาง (All stakeholders participation) การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายจะต้องเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายในเครือข่ายซึ่งการมี
ส่วนร่วมย่อมเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท าในฐานะ
หุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่ายซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ ( Horizontal Relationship) ที่เท่า
เทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง ( Vertical Relationship) หมายความว่าหากการรวมตัวเป็น
เครือข่ายเกิดขึ้นระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐก็ต้องวางสถานะของตนเองเทียบเท่ากับ
ประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือข่าย และสถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรเป็นไปในลักษณะของ
ความเท่าเทียมกัน (Equal Status) ในฐานะหุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่ายซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
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แนวราบ (Horizontal Relationship) ที่เท่าเทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง ( Vertical 
Relationship) ดังที่เคยมีมา 

๕. กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( Complementary Relationship) คือ การที่
สมาชิกของเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยที่จุดแข็งของฝุายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อน
ของอีกฝุายหนึ่งซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวเป็นเครือข่าย
มากกว่าการไม่สร้างเครือข่ายแต่ต่างคนต่างอยู่ 

๖. การพึ่งอิงร่วมกัน ( Interdependence) เนื่องจากความจ ากัดของสมาชิกด้านใน
เครือข่ายทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิกเครือข่ายจึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างสมบูรณ์ด้วยตนเอง การจะท าให้สมาชิกหรือหุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันให้แน่นหนา
จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลง
ไปได้การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของเครือข่ายซึ่งการพึ่งพิงอิงร่วมกันนี้
จะส่งผลท าให้สมาชิกต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 

๗. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ( Interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันแล้วย่อมไม่มีทางท่ีจะเกิดความร่วมมือกันได้และจะไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
แท้จริงดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกันเช่นมีการติดต่อกันผ่านทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันหรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกันเป็นต้นซึ่งผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน (Reciprocal Exchange) มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝุายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมี
การปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะยิ่งความผูกพันภายในระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้นช่วยให้เกิดการ
เชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟูนมากยิ่งขึ้น (Highly Integrated) นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์ยังช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นอันจะช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในการประกอบหรือก่อตัวขึ้นของเครือข่าย ยังมี
องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ส าคัญ เป็นต้นว่า 

๑. หน่วยชีวิตหรือสมาชิก หน่วยชีวิตและสมาชิกเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความเป็น
เครือข่ายที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์โดยหน่วยชีวิตและแต่ละปัจเจกบุคคล จะด าเนินการสานต่อเพ่ือหา
แนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกัน ตามหลักของธรรมชาติที่ทุกสรรพ
สิ่งจะต้องพ่ึงพาอาศัยและสร้างกระบวนการที่สืบเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นไปของชีวิต ดังนั้นหน่วย
ชีวิตหรือสมาชิกในองค์กรนั้น จะเป็นองค์ประกอบหลักท่ีจะก่อให้เกิดความเป็นเครือข่าย 

๒. จุดมุ่งหมายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะหากว่าบุคคลกลุ่ม องค์กร 
มารวมกันเพียงเพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไร้ความมุ่งม่ันหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่าย เพราะความเป็นเครือข่ายจะต้องมีความหมายถึง 
“การรวมกันอย่างมีจุดหมาย” เพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

๓. การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึกการที่แต่ละหน่วยชีวิตหรือการที่แต่ละบุคคลมารวมกัน
สิ่งที่ยึดโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คือ การท าหน้าที่ต่อกันและกระท าอย่างมีจิตส านึก เพราะหากขาด
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จิตส านึกต่อส่วนรวมที่มาจากส่วนลึกภายในจิตใจของตนแล้ว กระบวนการนั้นจะเป็นเพียงการจัดตั้ง
และเรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น 

๔. การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน โดยองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย สิ่งหนึ่งที่
ขาดมิได้ คือการมีส่วนร่วม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนความรู้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากข้ึน เพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้
สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝุายหันหน้าเข้าหากันมากขึ้น 
นอกจากนี้ในระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะน าไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้ภารกิจที่เครือข่ายด าเนินการนั้น
บรรลุเปูาหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดกระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือข่าย 

๕. ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร ถ้ากล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นความสัมพันธ์ที่โยงใย
กันแล้ว สิ่งที่มีความส าคัญต่อเครือข่ายคือข่อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน นับตั้งแต่การสื่อสาร
ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการรับรู้ เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการท างานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

ส าหรับกระบวนการสร้างเครือข่ายนั้นการท าให้มีการติดต่อ และการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ
มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบการ
ติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

ในการที่จะสร้างเครือข่าย จ าเป็นต้องมีเทคนิคและวิธีการในการสร้างเครือข่ายด้วยการหา
เหตุผลสนับสนุน การที่บุคคล องค์กร มารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพราะมีความสนใจร่วมกัน ยังไม่สามารถ
ที่จะเรียกว่าเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงได้จ าแนกกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็นขั้นตอน 
ดังนี้ 

๑. ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย เป็นขั้นตอนที่
ผู้ปฏิบัติงานหรือฝุายจัดการ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย เพื่อที่จะท างานให้บรรลุ
เปูาหมายรวมทั้งพิจารณาองค์กรต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นเครือข่ายท างาน 

๒. ขั้นติดต่อกับองค์กรที่จะเป็นเครือข่ายจะเกิดข้ึนเมื่อองค์กรมีความต้องการเหมือนกัน
และต้องการกระท ากิจกรรมตอบสนองความต้องการที่เหมือน ๆ กัน 

๓. ขั้นตอนการสร้างพันธกรณีร่วมกันเป็นขั้นตอนการสร้างความผูกพันซึ่งหมายถึงการ
ตกลงในความสัมพันธ์ต่อกันในข้ันตอนนี้องค์กรเข้าสู่การท างานร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการไปเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน 

                                                           

 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,  เครือข่ายธรรมชาติความรู้และการจัดการ , (กรุงเทพ มหานคร :
ส านักพิมพ์เดือน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘-๕๐. 

 ส านักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน, “ท าได้ หายจน” เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพ
ครัวเรือน กข.คจ.ดีเด่น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการรักษาดินแดน, ๒๕๕๔), หน้า ๔. 



๗๔ 
 

๔. ขั้นตอนพัฒนาความสัมพันธ์ เป็นขั้นตอนที่เครือข่ายปรากฏเป็นรูปธรรม เริ่มตกลงกัน
ในเรื่องการบริหารจัดการ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ จัดวางข้อตกลงในการท างาน ก าหนด
บทบาทของสมาชิก รวมทั้งสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ 

๕. ขั้นตอนการท ากิจกรรมร่วมกันในเมื่อเครือข่ายรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์จากการเป็น
เครือข่าย ความสัมพันธ์ของเครือข่ายจะแน่นแฟูนยิ่งขึ้น อาจน าไปสู่การขยายตัว ขยายกิจกรรม หรือ
อาจจะเกิดการลงทุนเพ่ือด าเนินการจัดตั้งองค์กรใหม่ร่วมกัน   

ส าหรับการเกิดข้ึนหรือการรวมตัวเป็นเครือข่าย ส่วนใหญ่จะมี 2 รูปแบบ กล่าวคือ 
๑. เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเกิดเครือข่ายที่เป็นสายใยของความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ในอดีตนั้น เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธ์นี้อาจเนื่องมาจากมีสายสัมพันธ์ทาง
เครือญาติกัน หรือมีความเชื่อถืออย่างเดียวกัน เป็นครูเป็นศิษย์กัน หรือเคยแลกเปลี่ยนผลผลิต
ระหว่างกัน 

๒. เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง การเกิดข้ึนของเครือข่าย อาจเกิดข้ึนจากการขาด
ความพร้อมและความต้องการของผู ้น าและเครือข่าย ในบางกรณีก็เกิดจากการต่อรองขององค์กร

ภายนอกที่เข้าไปจัดตั้งกลุ่มเพ่ือให้เกิดเครือข่าย  
ในการจัดแบ่งรูปแบบของเครือข่ายไว้ ๒ รูปแบบ คือ 
๑. เครือข่ายแบบที่ไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่สร้างผ่านตัวผู้น าโดยการเชิญชวนให้

คนที่รู้จัก คนใกล้ชิด ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมหรือด าเนินงานต่าง ๆ และขยายต่อไปในละแวกที่อยู่อาศัย 
เป็นการสร้างรูปแบบเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ หรือใช้ช่องทางแบบไม่เป็นทางการ 

๒. เครือข่ายแบบเป็นทางการ เป็นการเลือกองค์กรหรือหน่วยงานที่มีคุณภาพสูง มีบุคคล
หรือสมาชิกอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นสถาบันหน่วยงานที่มีองค์กรหรือ
หน่วยงานที่มีความสามารถเผยแพร่แนวคิดของโครงการสู่บุคคลที่ต่างวัย ต่างอาชีพ ต่างสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ  

 

2.6 แนวคิดการสร้างจิตสาธารณะ 
2.6.1 แนวคิดจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะถือเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประเภทหนึ่งที่พึงประสงค์ของสมาชิกสังคม 
โดยสมาชิกภายในสังคมควรมีจิตสาธารณะเป็นกลไกที่หล่อหลอมภายในจิตใจของมนุษย์และแสดง
ออกมาสู่สภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลให้มนุษย์คนนั้น ๆ เป็นคนดี กระท่ังสามารถขับเคลื่อน
สังคมให้สังคมเกิดการพัฒนาควบคู่กับคุณธรรมได้ในที่สุด  ซึ่งจากการรวบรวมความหมายของค าว่า  
“จิตสาธารณะ” พบว่ามีผู้ให้นิยามเป็นจ านวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละค านิยาม  
                                                           

 นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน: ข้อควรพิจารณา, หน้า ๒๑. 
 สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน , (กรุงเทพมหานคร :  

เจริญวิทย์การพิมพ,์ ๒๕๓๗), หน้า ๗๘-๘๑. 
 อรทัย อาจอ่ า และสมศักดิ์ นัคลาจารย์, “เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์ ”, 

รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหิดล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 
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สอดคล้องกับบริบทกับสังคมโดยรวมหรือบริบทของสังคมประเทศนั้น จนสามารถสรุปเป็นความหมาย
ของ  “จิตสาธารณะ” ( Public Mind) จิตสาธารณะประชาสังคม  เป็นความตื่นตัวของภาคประชา
สังคมในการยอมรับและการให้ความส าคัญแก่ความเป็นสาธารณะ ความเป็นส่วนรวม หรือภาคประชา
สังคม ( Civil Society) ด้วยการให้ความส าคัญในคุณค่าของความคิดริเริ่มของปัจเจกบุคคล 
(Individual) ที่จะท างานด้วยความเสียสละเพ่ือค าว่าส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อันมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมระหว่างสมาชิกภายในสังคม ( Participation) ด้วยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม จนเกิดการ
สร้างสรรค์สังคมที่ดีข้ึน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด ตลอดจนอ านาจทางการเมืองสามารถเข้า
แทรกแซงได้ ( Intervene) เป็นต้น  ยังถือเป็นรูปแบบของการกระท า เพื่อหวังผลการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมให้ดีขึ้น (Social Change) เนื่องจากสมาชิกภายในสังคมสามารถรับรู้ได้ถึงความไม่ยุติธรรม
ของสังคมและการรับรู้ถึงความต้องการของมนุษย์ที่มีความแตกต่างหรือความหลากหลายอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด   

จิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ก่อตัวจากจิตส านึกของแต่ละบุคคล อันก่อให้เกิดแรงร่วมมือร่วมใจ
ในการกระท าสิ่งใดของสมาชิกภายในสังคมด้วยการใช้ประสบการณ์หรือจิตสาธารณะผลักดันให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ปัญหาการขาดจิตสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทุกคนที่ต้องให้
ความส าคัญทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและระดับบุคคล  หากทุกภาคส่วนไม่สนใจปล่อยปละ
ละเลยอาจท าให้อนาคตเด็กไทยน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการมีความคิดแต่เรื่องของตนเอง มีโลกส่วนตัว
สูง ให้ความส าคัญกับตัวเองมากกว่าส่วนรวม และความเป็นจิตอาสาต่ าลงมาก   ดังจะเห็น
พฤติกรรมที่สื่อถึงการยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลางมองข้ามความสัมพันธ์และความเก่ียวโยงถึงกันของ
ธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว ท าให้เกิดการรับรู้และมีความคิดว่า สิ่งของที่เป็นของสาธารณะนั้นเป็น
ทรัพย์สินของภาครัฐหรือของราชการที่คนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแล หากแต่เป็นหน้าที่ของภาครัฐและข้าราชการพึงจักต้องดูแลรักษาให้คงสภาพอยู่ จึงพา
กันละเลยหรือไม่สนใจที่จะดูแลรักษาหรือช่วยกันจัดการ เพื่อท าให้ทรัพย์สินส่วนกลางคงสภาพอยู่ได้
นานมากกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  จิตสาธารณะเป็นลักษณะส าคัญของการเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะ จะเป็นผู้ที่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแล
รักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของสังคมและตระหนักในสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล้ าสิทธิ์ของผู้อื่น ถึงเวลาที่
ต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดกับบุคคลในชาติโดยเฉพาะในเด็ก เพราะเด็กเป็นวัยที่

                                                           

 Bratton. J, Grint. K, Nelson D., Organizational Leadership, (Mason, Ohio 45040: 
Thomson South-Western, United States, 2005). 

 Kraft, F.N., “Nurturing Social Consciousness Through Church Education”, 
Dissertation Abstracts International, 53 (November 1992.): 1465-A. 

 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วีพรินท์ (1991) จ ากัด
, 2553), หน้า 4.  

 สมพงษ์  จิตระดับ, “ทิศทางเด็กพันธุอาร์รองรับตลาดอาเซียน 58” ในงานแถลงข่าวประกาศ
สนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา ครั้ งที่ 1/2554: ส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 8 มิถุนายน 2554, 
2554. (อัดส าเนา). 
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ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังลักษณะอันดีงามให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าท าในวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้เขาได้รับ
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอเป็นพื้นฐานที่สามารถน าไปพัฒนาตนเองได้ 

กล่าวโดยสรุปว่า จิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดข้ึนใน
สังคม ท าให้เกิดความรู้สึก และพฤติกรรมที่กระท าการบางอย่างเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อเรื่องของส่วนรวม ถือเป็นหน้าที่ในการดูแล
รักษาสมบัติของส่วนรวม มีการใช้สิ่งของส่วนรวมอย่างรับผิดชอบ ไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของ
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม 

2.6.2 ความส าคัญของจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะจึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับจิตใจของ
มนุษย์ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความสงบสุข  ดังนั้นถ้าคนในสังคมขาดจิตสาธารณะนอกจากจะมีผลกระทบต่อ
บุคคล ครอบครัว องค์กรแล้ว มีผลกระทบต่อชุมชน ทั้งในระดับประเทศชาติ และระดับโลก  ดังนี้  

1. ผลกระทบต่อชุมชน ท าให้เกิดปัญหา คือ ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่าง
คนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนาและยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อม
ทรุดลง อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้น าที่น าไปสู่การแก้ปัญหา 
เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสาน าพาการพัฒนา เพราะกลัวเสีย
ทรัพย์กลัวเสียเวลา หรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น 

2. ผลกระทบในระดับชาติท าให้เกิดปัญหา คือ เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้ง
และแก้ปัญหาไม่ได้ อาทิ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ สังคมขาดเสถียรภาพทางการเมือง การชุมนุมขับไล่
รัฐบาลหรือผู้น าประเทศประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม เมื่อผู้น า
ประเทศน ามาตรการใดออกมาใช้ก็จะไม่ได้ผล เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนประเทศชาติ
ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ท าให้ประชาชนในประเทศอ่ืนมองด้วยสายตาเหยียดหยาม ดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็น
ประเทศด้อยพัฒนา 

3. ผลกระทบในระดับโลกท าให้เกิดปัญหา คือ เกิดการสะสมอาวุธกันระหว่างประเทศ 
เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กลัวประเทศอ่ืนจะโจมตี จึงต้องมีอาวุธที่รุนแรง มีอานุภาพใน
การท าลายสูงไว้ในครอบครองเพ่ือข่มขู่ประเทศอ่ืน และเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็มักมีแนวโน้มในการใช้
ความรุนแรงของแสนยานุภาพทางสงครามในการตัดสินปัญหา เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่งหรือ
ครอบง าทางการค้าระหว่างประเทศ พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดการได้เปรียบทางการค้า ท าให้
ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศของตน เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเชื้อชาติ 

                                                           

 ธนิดา มีเหลือและคณะ, “ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (กันยายน 2550), 91-102. 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร , ส านึกไทยท่ีพึงปรารถนา , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ, 2543), หน้า 22-29. 
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ต่างเผ่าพันธุ์หรือต่างท้องถิ่น มองชนชาติอ่ืน เผ่าพันธุ์อ่ืนว่ามีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าเชื้อชาติ
และเผ่าพันธุ์ของตนเอง ดูถูกหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติอ่ืน 

จิตส านึกยังเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในบุคคลและเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้โดยการเรียนรู้ 
จิตส านึกเม่ือเกิดข้ึนแล้วยากนักที่จะหยุดหรือหมดหายไป คนที่มีจิตส านึกท่ีดีจะประพฤติอย่าง
เหมาะสมกับจิตส านึกนั้น และใช้จิตส านึกของตนเพ่ือประโยชน์ในสิ่งต่าง ๆ ตามมา เช่น บุคคลที่มี
จิตส านึกด้านระเบียบวินัย จะไม่ขับรถผิดกฎจารจร บุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะจะไม่ขีดเขียนในที่
สาธารณะ และสาเหตุที่ต้องปลูกฝังจิตสาธารณะ  ได้แก่ 

1. สภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงในสังคมโลก สภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นท าให้ผู้คน
จ านวนมากต่างมุ่งกอบโกยผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่ รวมทั้งขาดความสนใจในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบ
โดยตรงกับเรื่องนั้น ๆ แม้จะรู้ว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างมากมายตามมาก็ตาม หากเราไม่ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่แล้ว ย่อมน่าเป็นห่วงสังคมไทยในอนาคต ที่จะเต็ม
ไปด้วยการแก่งแย่ง และความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง 

2. กระแสโลกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การท าลายสิ่งแวดล้อม การเกิดมลภาวะ
เรือนกระจก การตัดไม้ท าลายปุา จนเกิดปัญหาวิกฤติทางธรรมชาติ หรือการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลือง ฯลฯ น าไปสู่กระแสการเรียกร้องอย่างเข้มข้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่เพียง
เท่านั้นยังถูกน าไปใช้เป็นประเด็นส าคัญในการก าหนดกติกาเง่ือนไขสากลในการด าเนินการทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า และการเมืองให้เราปฏิบัติตาม 

3. วิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรม วิกฤตการเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม และปัญหา
สังคมต่าง ๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมยการ
คอรัปชั่น การขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฯลฯ โดยเราไม่สามารถที่จะบอกปัดได้เลยว่าไม่เก่ียวข้องกับ
เรา เนื่องจากโลกท่ีมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเข้าถึงกันอย่างแน่นแฟูน ส่งผลให้ทุกฝุายได้รับ
ผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันหมด แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ก่อก็ตาม และปัญหามากมายเหล่านี้ก าลังรอการ
ช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการร่วมมือจากประชาชนทุกคน ไม่ใช่รอคอยแต่เพียงการ
ช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น 

4. สังคมชุมชนวิถี กระแสของการรวมกลุ่มของประชาสังคม ( Civil society) ที่
ประชาชนจากกลุ่มต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทในการเรียกร้องการดูแล การตรวจสอบ รวมถึงการเข้า
มาพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวมมากข้ึน สิ่งส าคัญ คือ คนเหล่านี้จ าเป็นต้องมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม
จึงจะท าให้การรวมกลุ่มนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ และพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง มิใช่เป็นการใช้
ช่องทางนี้ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 

กล่าวโดยสรุปว่า จิตสาธารณะจึงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมีความส าคัญต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม ที่ควรได้รับการปลูกฝังส่งเสริมให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเพราะ
ในวัยเด็กจะสามารถเห็นความแตกต่าง คิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะเชื่อมโยงได้ ซึ่งเด็กจะเริ่มสนใจ

                                                           

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ , ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ , (กรุงเทพ   
มหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546). 
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สิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากภายในเพื่อช่วยใน
การพัฒนาชีวิตและแก้ปัญหา มีความสร้างสรรค์ท่ีท าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในยุคเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลง 

2.6.3 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 

การเกิดจิตสาธารณะในบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือถูก
บังคับให้สร้างขึ้นได้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมถือเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการสร้างพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสร้างจิตส านึกของมนุษย์ตั้งแต่
มนุษย์เกิดขึ้นมาโดยที่แต่ละบุคคลไม่รู้ตัวเช่น เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาด้วยการที่พ่อแม่ผู้ปกครองนิยม
พาเด็กคนนั้นไปตักบาตรทุกเช้า ตั้งแต่เด็กคนนั้นยังเด็ก เด็กจะเกิดการเรียนรู้และจดจ าพฤติกรรม
ดังกล่าวที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ โดยที่เด็กคนนั้นไม่รู้ตัว  ครั้นพอเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเป็น
ผู้ใหญ่ก็มีแนวโน้มจะเกิดการตักบาตรตามการซึมซับพฤติกรรมดั้งเดิมมากกว่าเด็กท่ีไม่เคยเกิดการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมหรือเรียนรู้การตักบาตรมาก่อนเลยนั่นเอง ฉะนั้นหากเกิดการถ่ายทอด การเรียนรู้
พฤติกรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะตั้งแต่เด็กด้วยการสั่งสอน การปฏิบัติท าซ้ าอย่าง
ต่อเนื่องจนเติบใหญ่กระทั่งกลายเป็นความเคยชิน มนุษย์คนนั้นก็มีแนวโน้มจะมีจิตสาธารณะเกิดข้ึน
มากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับรู้เป็นแน่ โดยปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดจิตสาธารณะได้แก่ 

1. สถานแวดล้อมหรือโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
ส่งผลต่อจิตใจหรือจิตส านึกของบุคคล  กล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น สภาพเศรษฐกิจ  ภายในเมืองใหญ่ที่มีการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเป็นจ านวนมากหรือภายใต้ระบบทุนนิยม อันมุ่งเน้นที่การขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง จะมุ่งเน้นให้ผู้คนเกิดการแข่งขันทางด้านการค้า ช่วงชิงทรัพยากรเพี่อใช้ประโยชน์
แก่ตนเองสูงสุด จนบ่อยครั้งต่างหลงลืมความเป็นสาธารณะ เช่น การปล่อยน้ าเสียสู่แม่น้ าหรือการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานสู่ชั้นบรรยากาศ  เป็นต้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น 
หากมองในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจจะพบว่าโครงสร้างดังกล่าวได้สอดแทรกความเห็นแก่ตัวให้แก่
มนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัว ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์จ านวนหนึ่งอาจจะเป็นคนดีที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมา
ก่อนก็เป็นได้ 

2. การที่มนุษย์แต่ละคนตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากการกระท าทั้งปัญหา ผลเสีย 
วิกฤติหรือสภาพสังคมท่ีมีความซับซ้อนร่วมกัน มิใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
แต่เพียงล าพัง จึงจะสร้างให้แต่ละคนเกิดจิตสาธารณะในการสร้างหนทางแก้ปัญหาร่วมกันหรือ
จุดประสงค์ร่วมระหว่างกันได้เช่น ภายในชุมชนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ าเสียและขยะมูล
ฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง หากชาวบ้านเพียงคนเดียวเข้าไปร้องเรียนหรือเก็บขยะแต่เพียง
ล าพัง ก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบได้แน่ ในทางกลับกันหากชุมชนหนึ่งเกิดการรวมกลุ่มด้วยการ
เกิดจิตสาธารณะร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในชุมชนด้วยการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่
ส่งผลเสียต่อชุมชนโดยรวม  จนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนขึ้น ต่างร่วมมือร่วมใจช่วยกันเก็บขยะ
                                                           

 กาญจนา แก้วเทพ,  จิตส านึกของชาวนา: ทฤษฎีและแนวการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์
การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา, 2527), หน้า 14. 
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ภายในชุมชนเป็นล าดับแรก จนเกิดเป็นจิตสาธารณะร่วมของชุมชนขึ้น ควบคู่กับการเข้าไปเจรจา
ต่อรองผ่านหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ หากเป็นเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวย่อมได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นแน่   

3. กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ถือเป็นกระบวนการทางสังคมในการ
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในสังคม ซึ่งมนุษย์ต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
หรือองค์ความรู้ ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสาธารณะอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มีขั้นตอน
ส าคัญในการสร้างได้แก่ การรับรู้ การสนใจ การไตร่ตรองแล้วทดลอง ซึ่งการจะสร้างจิตสาธารณะได้
ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างภายใต้
เงื่อนไขความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต้องมีศักดิศรี เป็นต้น    

นอกจากนี้การจะสร้างจิตสาธารณะในมนุษย์ให้ประสบความส าเร็จได้ มนุษย์แต่ละคน
ควรมีสติปัญญาในกระบวนการท าความเข้าใจ รับรู้หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อีกด้วย เพ่ือที่คนๆ นั้นจะ
สามารถตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงปัญหาในแต่ละด้านได้
ท าให้การแก้ปัญหาทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตัว
มนุษย์แต่ละคนไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับสังคมที่เราอาศัยในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วมนุษย์ถูก
เชื่อมโยงเข้าสู่สถานการณ์ของประเทศหรือสถานการณ์ระดับโลกตลอดเวลา เพียงแต่มนุษย์อาจไม่ได้
ตระหนักถึงสถานการณ์รอบตัวต่าง ๆ การสร้างจิตสาธารณะยังจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ในการ
สร้างทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มิใช่ว่าอยู่ๆ จิตสาธารณะก็สามารถเกิดขึ้นมาได้เอง  โดยแบ่ง
ปัจจัยต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม อันแสดงถึงความสัมพันธ์
ทางด้านโครงสร้างของมนุษย์และโครงสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นได้ส่งผลต่ออิทธิพลต่อการกระท า
หรือพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านการกระท าทางสังคม ( Social Action) เช่น การอบรมสั่งสอน การ
ชี้แนะ การตักเตือน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
เฉียบพลัน ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมของมนุษย์ที่ส าคัญได้แก่ ครอบครัว พ่อแม่พ่ีน้อง ญาติสนิท 
กระทั่งเพ่ือนที่โรงเรียนหรือที่ท างาน เป็นต้น ยิ่งมนุษย์อยู่ใกล้สภาพแวดล้อมใดมากก็มักได้รับอิทธิพล
จากสภาพแวดล้อมนั้น โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นพ่อแม่พ่ีน้องหรือครอบครัวตนเองก็ได้ นอกจากนี้ปัจจัย
ภายนอกยังหมายรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนาที่
สามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะได้ รวมถึงระบบการสื่อสารที่ทุกวันนี้ก้าวเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผ่านบุคคล สถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคัญ 
โดยเฉพาะมนุษย์ในสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเตอร์เน็ท ที่ก้าวเข้ามามีบทบาท
ส าคัญแก่มนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งด้านการสื่อสารกับมนุษย์และสร้างพฤติกรรมเลียนแบบมากขึ้น 

                                                           

 ชูชัย ศุภวงศ์, แนวคิดพัฒนาการและข้อพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2540), หน้า 6. 

 วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร, สรุปสถานการณ์สังคมไทย 2539: มุมมองและข้อเสนอจากเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมการพัฒนา, 2544), หน้า 108. 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมและสังคม สัญจร, ส านึกไทยท่ีพึงปรารถนา, (กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลา , 
2543), หน้า 13. 
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2. ปัจจัยภายใน ถือเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนภายในของมนุษย์ในแต่ละคน ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ การรับรู้ การคิดต่าง ๆ จนเกิดเป็นจิตส านึก ระบบความคิดในการตระหนักของแต่ละบุคคล 
ฯลฯ กล่าวคือกรอบความคิด ระบบการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์แต่ละคนที่ส่งต่อการตัดสินใจใน
ประเด็นเรื่องคุณธรรม ความดีความชั่ว เป็นต้น อันส่งผลต่อการปฏิบัติตนหรือพฤติกรรมของมนุษย์แต่
ละคนที่มีความแตกต่างกันออกไป ตลอดจนการขัดเกลาตนเองให้ดียิ่งขึ้นหรือแย่ลงไปก็สามารถเป็นได้ 
ซึ่งการสร้างจิตสาธารณะอาจไม่สามารถก าหนดได้อย่างชัดเจนว่าต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือ
ปัจจัยภายนอกแต่เพียงเท่านั้น เนื่องจากการจะเกิดจิตสาธารณะขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจากการ 
บูรณาการจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ จนบางครั้งอาจไม่สามารถแยกระหว่างกัน
ได้อย่างชัดเจนได้ อีกทั้งสรรพสิ่งภายในโลกย่อมมีความเชื่อมโยงระหว่างกันหรือพ่ึงพาอาศัยระหว่าง
กันอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจัยภายนอกอย่างสภาพแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวของมนุษย์เราทุกคนในทุกพ้ืนที่
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นมนุษย์สังคมย่อมต้องตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆ มัก
เข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยที่มนุษย์มักไม่รู้ตัวเกิดเป็นจิตสาธารณะแบบกะทันหันหรือแบบ
ธรรมชาตินั่นเอง ขณะที่ปัจจัยภายในถือเป็นการเลือกหรือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของมนุษย์แต่ละ
คน แม้ว่าคนอื่นอาจมองไม่เห็นเหตุผลของบุคคลนั้นก็ตาม แท้จริงแล้วมีเหตุผลของแต่ละคนในการ
ตัดสินในซ่อนอยู่ อันเป็นจิตส านึกหรือจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นนั่นเอง กล่าวคือการสร้างจิตสาธารณะ
หรือจิตส านึกให้ประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามาร่วม
บูรณาการอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน ทั้งท่ีบุคคลนั้นรู้ตัวและไม่รู้ตัว เพื่อง่ายต่อการปลูกฝังมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงสร้างความยั่งยืนในจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนในท้ายที่สุด    

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข  ได้ศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภายในองค์กรพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation” พบว่า 
องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กร คือการไม่ได้ประกาศใช้ภาษาราชการในองค์กรอย่างเป็น
ทางการท าให้สมาชิกภายในองค์กรสามารถใช้ภาษาถ่ินของตนเองในการสื่อสารกับสมาชิกอ่ืน ๆ ได้
อย่างอิสระ สะท้อนลักษณะการท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
ภาษานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยวิธีการ “อยู่ร่วมกันแบบคู่ปรับ-คู่แข่ง” โดยไม่จ าเป็นต้องกลืนกันและ
กันให้อัตลักษณ์ของใครต้องละลายหายไป ข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้มีช่องว่างประการหนึ่งคือ องค์กร
ที่ศึกษาเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีระบบการจัดการไม่ใหญ่โตท าให้อาจเป็นข้อจ ากัดหากมีการน าไปศึกษา
องค์กรที่มีระดับโครงสร้างขนาดใหญ่ 

                                                           

 แสน กีรตินวนันท์ , “การพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้จิตสาธารณะ ”, วารสารการเมืองการ
ปกครอง, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562): 184-199. 

 ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข , “ การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กรพหุ
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation”, วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและ
การเมือง, ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 57-98. 



๘๑ 
 

ล าพอง กลมกูล  ได้ศึกษาวิจัย “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกัน
ของจีนและมลายู: กรณีศึกษาประเทศบรูไน” พบว่า ความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธุ์และความ
เชื่อในบรูไนส่งผลให้เกิดขันติธรรมในการอยู่ร่วมกัน โดยมีการจัดการศึกษาท่ีมีฐานะของการเรียนรู้ที่
น าไปสู่การแสดงออกของการจัดการและการบริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดกลไกในการด าเนินชีวิต
ร่วมกัน ภายใต้ความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ต้องประกอบด้วยการเรียนรู้ การท าความเข้าใจ 
และปรับตัว โดยมีหลักคิดทางศาสนาที่ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง 
เคารพและให้เกียรติต่อความแตกต่างของเพ่ือนร่วมสังคม ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ร่วมสังคมชาติ อัน
เป็นแนวทางหรือระบบคิดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุลักษณ์ทางศาสนาระหว่างชาวจีนและมลายู
บรูไนที่มีการปฏิบัติและน าไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีความแตกต่างดังท่ีปรากฏในปัจจุบัน  

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโมและคณะ  ได้ศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” 
พบว่า 1) หลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนประตูท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยการสร้างให้ประชาชนในชุมชนประตูท่าแพเข้าใจ และยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่อง
ของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ  
๒) ความสอดคล้องของหลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักการของแต่ละ
ศาสนา คือ การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คือ การรักษาศีล ๕ พูดจาที่ไพเราะไม่สร้างความ
แตกแยกให้เกิดในชุมชน ท าตนให้เป็นประโยชน์ ชุมชนชาวคริสต์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเปิดกว้างแต่
ละชุมชนสู่สังคมอย่างเท่าเทียมกัน ให้ทุกคนในสังคมหันมาเข้าใจความแตกต่าง และสนใจเรียนรู้ความ
แตกต่างกับความรู้ที่มีอยู่ และ ๓) การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอรูปแบบและวิธีการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เหมาะสมส าหรับสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ในชุมชนชาว
พุทธ ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนที่อยู่รอบวัด ชุมชนชาวคริสต์ คือ ส่งเสริมการยอมรับในเรื่อง
ความแตกต่างในเรื่องความคิดตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนที่มีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก  ได้ศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร” พบว่า  

                                                           

 ล าพอง กลมกูล , “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู: 
กรณีศึกษาประเทศบรูไน” , วารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561): 76-90. 

 พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโมและคณะ, “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” , วารสารมหาจุฬาวิชาการ , ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒  
(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒): 46-59. 

 พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชน
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย , (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 
ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์, 2560). 



๘๒ 
 

๑) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม คือ 
กระบวนการให้การศึกษาระดับข้ันพื้นฐานช่วยให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าใจ และยอมรับซึ่ง
ความแตกต่างในเรื่องของความเป็นชนกลุ่มน้อย ด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ  

๒) หลักการที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม คือ การอยู่
ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คือ การให้ทาน พูดจาที่ไพเราะ ท าตนให้เป็นประโยชน์ ชุมชนชาวคริสต์ 
คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเปิดกว้างให้แต่ละชุมชนเข้าสู่สังคมอย่างเท่าเทียมกัน ชุมชนชาวอิสลาม คือ 
การให้ทุกคนในสังคมหันมาเข้าใจในความแตกต่างและสนใจที่จะเรียนรู้ความแตกต่างกับความรู้ที่มีอยู่ 

๓) การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร คือ การอยู่ร่วมกันของคนในที่หลากหลายวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนชาวพุทธ มุ่ง
ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน การสงเคราะห์แก่อุบาสกและอุบาสิกาในชุมชนรอบวัด 
ในขณะที่ชุมชนชาวคริสต์ เน้นส่งเสริมการเรียนการสอนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีด้วยการท าความสะอาดบริเวณส่วนรวม และให้ท าความสะอาดครัวเรือนของตนเอง ส่วน
ชุมชนชาวอิสลามมีการยอมรับผู้น าที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างจริงจัง  ละส่งเสริมให้บุคคลมี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีข้ึน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

วาสนา พิทักษ์ธรรม จรัญ พิทักษ์ธรรม นาซือรี เต๊ะกาแซ และวาริก กูนา  ได้
ศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ียั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” พบว่า ศาสนาทั้ง  2 ศาสนาสอนให้มีความยุติธรรมไม่
รุกรานเบียดเบียนผู้อ่ืน รวมทั้งการยอมรับศาสนาอื่น ถ้าบุคคลมีความรู้ในเรื่องศาสนาที่ถูกต้อง มีผู้น า
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีการปกครองที่ยุติธรรม มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ถึงจะมีความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ความร่วมมือของบุคคลระหว่างศาสนาเป็นสิ่งส าคัญใน
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมน ามาซึ่งสันติสุขท่ียั่งยืน 

สุไรยาวานิ และมะรอนิง สาแลมิง  ได้ศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคม
พหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” พบว่า ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติผู้น า ชุมชนที่เข้มแข็งระบบการปกครองที่มีความยุติธรรม ความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติและการสื่อสารภาษาเดียวกัน เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของชาวไทยพุทธ
และชาวมลายู มุุสลิมในพ้ืนที่ต าบลทรายขาวชุมชนทรายขาวน าแนวคิดสมานฉันท์มาปรับใช้เป็นแนว
ทางการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่

                                                           

 วาสนา พิทักษ์ธรรม จรัญ พิทักษ์ธรรม นาซือรี เต๊ะกาแซ และวาริก กูนา , “การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขท่ียั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” , 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 1 “สร้างเสริมสหวิทยาการ 
ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC” วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี , 
หน้า 1534-1539. 

 สุไรยาวานิ และมะรอนิง สาแลมิง , “การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี” , วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1  ( กันยายน 
2556–กุมภาพันธ์ 2557): 204-219 



๘๓ 
 

สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยใช้วิธีการประนีประนอม การชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจและการ
ร่วมมือกันของทุกฝุายซึ่งเป็นวิธีการที่ดีและให้ผลอย่างยั่งยืน 

จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตาและคณะ  ได้ศึกษาวิจัย “รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ 
อิสลาม ในพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า อัตลักษณ์ของทุกศาสนาและชุมชนต่างกัน แต่
มีหลักศาสนาของชุมชนดังกล่าวเป็นเงื่อนไขก าหนดและส่งเสริมพฤติกรรมของศาสนนิกชน กระท าตน
เป็นคนดีมีวัฒนธรรม ที่ยอมรับว่าเป็นความดีร่วมกัน มีความรักเพ่ือนมนุษย์ มีความกตัญญู รู้จักให้
อภัยเป็นพื้นฐานของชุมชนสามสาย ข้อเสนอแนะ ควรสร้างเครือข่ายปราชญ์สามสายและการส่งเสริม
งานประจ าปีในเชิงรุก และพบอีกว่ารูปแบบวัฒนธรรมชุมชนสามสาย พุทธ คริสต์ อิสลาม ในด้าน
ความรักความดี การให้อภัย ความกตัญญูกตเวที ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีความส าคัญใน
ระดับมาก ( = 4.36, S.D. = .542) ที่ส่งผลให้เป็นคนดีมีวัฒนธรรมและเกิดสันติสุข 

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  ได้ศึกษาวิจัย  “ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอด
บทเรียนชุมชนสันติสุขในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง” พบว่า แม้บริบทของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างใน
เรื่องของวิถีอาชีพ ชาติพันธุ์ และศาสนา แต่ทั้ง ๓ ชุมชนสามารถก้าวข้ามความแตกต่างและแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในอดีตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ชุมชนมีความรักสามัคคีและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ มีการรักษาสืบสานอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่ 
สาเหตุความขัดแย้งในอดีตของชุมชนเป็นความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และข้อมูลหรือการสื่อสารท า
ความเข้าใจ ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสันติภาพและท าให้ชุมชนเกิดสันติสุข เกิดจากปัจจัยภายใน 
คือ การมีศูนย์รวมความคิดหรืออุดมการณ์ที่เข้มแข็งอันมีรากฐานมาจากค าสอนทางศาสนาและวิถี
วัฒนธรรมความเชื่อที่สืบต่อกันมา และพลังของผู้น า การเรียนรู้บทเรียนในอดีตพร้อมกับหาทางแก้ไข
ด้วยหลักสันติวิธีและปัจจัยภายนอก คือ การมีส่วนร่วมขององค์กรหน่วยงานภายนอก  

การศึกษาถอดบทเรียนจากชุมชนทั้ง ๓ แห่งท าให้ได้พบองค์ความรู้ ๕ มิติของชุมชนสันติ
สุขประกอบด้วย มิติด้านกายภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านจิตใจ มิติด้านปัญญา มิติด้านผู้น าที่น าไปสู่
การสร้างกรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ซึ่งมีหลักการส าคัญ ( Principle) คือ การ
ใช้พลังอ่อนนุ่ม หรือ Soft power ที่มาจาก ๒ ตัวแปรส าคัญ ได้แก่ ธรรมะ ( Dhrama) คือ ความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาเป็นรากฐานน าพาให้เข้าถึงสันติสุข อุดมการณ์และความเชื่อม่ันในกระบวนการ
สันติวิธี (Peaceful means) ของตัวบุคคล (People) ที่เป็นแกนกลางของการพัฒนาชุมขนสันติสุข 
ได้แก่ ผู้น า (Leaders) สมาชิกชุมชน (Members) และเครือข่ายทางสังคม ( Network) ท าให้ได้ภาพ
สะท้อน ( Reflection) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการพัฒนาทางกายภาพ ( Physical 
development) และ การพัฒนาคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม ( Moral development) ของ
ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ จากกรอบแนวคิดนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอ เป็นองค์ความรู้ใหม่ สมการ
สร้างชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ คือ D&P (LINE) = ๒ D 
                                                           

 จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตาและคณะ , “รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม ในพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561):  

  ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , “ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขใน
พื้นที่ท่ีมีความขัดแย้ง” , รายงานวิจัย , (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๙). 



๘๔ 
 

  ชูวงศ์ อุบาลี  ได้ศึกษาวิจัย  “การสร้างความปรองดองในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษา 
เขตเทศบาลต าบล ตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี” พบว่า 

๑. ปัจจัยและเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้น าท้องถิ่น และผู้น าท้องที่ คือ 
โครงสร้างการท างาน ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เนื่องจากการ
ท างานของผู้น าท้องถิ่นและท้องที่เป็นการท างานที่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ต้องท างานใน
พ้ืนที่และกลุ่มประชาชนเดียวกัน ในทางปฏิบัติพบว่าการก าหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ในการท างาน
ยังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งผู้น าบางกลุ่มยังไม่เข้าใจบทบาทที่ถูกต้องท าให้มีการท างานเกินหน้าที่ หรือ
บางครั้งก็เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่ของตน ส าหรับปัจจัยที่ถือเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของความขัดแย้งและสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกพ้ืนที่ คือ ปัจจัยด้านค่านิยมของกลุ่มผู้น า 
และปัจจัยด้านผลประโยชน์ เนื่องจากการมีทัศนคติ ความเชื่อบางอย่าง ที่แตกต่างกัน หรือการแย่งชิง
ผลประโยชน์ต่าง ๆ มักก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งสิ้น   

๒. แนวทางการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมในการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 
ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) แนวทางท่ีสอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน ควรใช้การเจรจาพูดคุย เนื่องจาก ชุมชนต าบลตะเคียนทองเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ทาง
สังคมเชิงเครือญาติสูง ดังนั้นการจัดการความขัดแย้งด้วย การเจรจาพูดคุยยังสามารถท าได้ โดยใช้การ
เชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมเชิง เครือญาติเป็นตวักลางในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง 
๒) แนวทางในระยะยาว ควรใช้มาตรการหรือกระบวนการทางกฎหมาย และการ กดดันจากกลุ่ม 
เนื่องจากที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างผู้น า ท้องถิ่น และผู้น าท้องที่ของชุมชนต าบล ตะเคียนทองยัง
เป็นความขัดแย้งท่ีไม่รุนแรงและยังใช้การเจรจาพูดคุยได้ อย่างไรก็ดีในระยะยาว แนวโน้มความ
รุนแรงจะเพ่ิมข้ึน การจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้น าอาจจะต้องใช้กระบวนการทาง กฎหมาย  
ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งก็เป็นสิ่งที่ ต้องมีการ
ด าเนินการควบคู่กัน โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือน าไปประกอบการ
ตัดสินใจ และกดดันให้เกิดข้อยุติ และ ๓) แนวทางเฉพาะหน้า เพ่ือปูองกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลาม
บานปลาย คือ การ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพ่ือให้ความขัดแย้งยุติลงเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะหา
วิธีการจัดการอ่ืนมาใช้ จัดการความขัดแย้งต่อไป เนื่องจากการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่สามารถท าให้
ความขัดแย้งหมดไปได้ และพร้อมที่จะปะทุข้ึนมาได้ตลอดเวลา ดังนั้นมาตรการดังกล่าวจึงควรเป็น
มาตรการเฉพาะหน้า มากกว่าที่จะน ามาใช้เป็นหลักในการจัดการความขัดแย้ง 

 
 
 
 

 

                                                           

  ชูวงศ์ อุบาลี , “การสร้างความปรองดองในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษา เขตเทศบาลต าบล 
ตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



 
บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์รูปแบบการสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา ๒) พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  โดยเป็นการวิจัย เชิงปฏิบัติการ  (Action 
Research) โดยแบ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคสนาม  (Qualitative Research) และการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญ 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สรุปกระบวนการวิจัย 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้

ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วยวิธีการวิจัย
แบบคุณภาพภาคสนาม ( Qualitative Research) ผ่านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) แกนน าในระดับชุมชนและระดับนโยบาย ( Core Group) ส าหรับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ในภาคสนาม (Field Study) นั้น ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวน
ทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  การลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจิต
อาสา จิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะกุศล ด้วยเทคนิค ( A-I-C= 
Appreciation-Influence-Control) และการลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ 
ก่อนที่จะมีการประเมินผลด้วยเทคนิค ( AAR = After Action Review) และการจัดกิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการเพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง (Public Hearing) โดยใช้วิธีวิทยาวิจัย ดังนี้ 

3.3.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร ( Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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1) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยมุ่งศึกษาบริบทและองค์ประกอบในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุ
วัฒนธรรม การพัฒนากระบวนทัศน์ การมีส่วนร่วม การสร้างสันติภาพ ทฤษฎีสันติวิธี การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง  การมีส่วนร่วม การสร้างจิตสาธารณะ และการสร้างเครือข่าย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) ท าการศึกษาวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ ผ่านการส ารวจ รวบรวมและสืบค้น บริบท
องค์ประกอบ และตัวชี้วัดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม บนความแตกต่างหลากหลายทาง
ศาสนาของผู้คนในหมู่บ้านชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย 

3) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ที่มาจากบริบทองค์ประกอบ 
และตัวชี้วัดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมบนความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาของผู้คน
ในหมู่บ้านชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย 

3.1.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ในภาคสนาม ( Field Study) 
โดยศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา (multiple case study) ซ่ึงเป็นการวิจัยที่นักวิจัยเลือกกรณีที่มีขอบเขต
จ ากัดที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกมากกว่า ๑ กรณี ส าหรับงานวิจัยนี้ศึกษา ในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ประกอบด้วย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และ นครศรีธรรมราช  โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม 
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ตีความ
ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่พบในงานภาคสนามเพ่ือ วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด หลักการ 
รูปแบบของความสัมพันธ์ กระบวนทัศน์  และความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมบนความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมของผู้คนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า คือ 

1)  ท าการศึกษาและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนศาสนา 
นักวิชาการและประชาชนแตกต่างหลากหลายทาง สังคมของผู้คนในพ้ืนที่เป้าหมาย  จ านวน 150 รูป
หรือคน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความส าคัญของเรื่อง โดยเป็นบุคคลที่มี
บทบาทหรือมคีวามสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง
ศาสนาใน พ้ืนที่เป้าหมาย  เพื่อน าไปสู่การสร้างชุดความรู้ในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

2) การสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหรือหาข้อสรุปประกอบชุดความรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  แนวทางในการ
พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจ และการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3) การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ( Public 
Hearing) เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหรือยกระดับการขับเคลื่อนกิจกรรม 
โครงการที่จะเกิดขึ้นเพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคี หรือการสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

3.1.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) ในภาคสนาม ( Field Study) เพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือ ขยายผลและ
เสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีผู้แทนจากความแตกต่างหลากหลาย ในระดับพ้ืนที่ มาหา
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แนวทางและรูปแบบในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น และการลงพ้ืนที่ขับเคลื่อน
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะกุศล 

 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญ 
3.2.1  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key Informants) และผู้เชี่ยวชาญ ( Experts) คณะผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาและคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ ผู้แทนศาสนาและผู้น า
ความเชื่อและประชาชน  จ านวน 210 รูปหรือคน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) 
ตามความส าคัญของเรื่อง และเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 
รูปแบบ ของความสัมพันธ์ กระบวนทัศน์และความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมบนความแตกต่าง
หลากหลายทางศาสนาเพื่อน าไปสู่การสร้างชุดความรู้ในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และความเข้าใจ
ในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3.2.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในภาคสนาม (Field 
Study) ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน และ ขยายผล
และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มี ผู้แทนจาก
ทุกศาสนาและความเชื่อในระดับพ้ืนที่มาหาข้อตกลงร่วมกันในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระดับชุมชน
หรือท้องถิ่น โดย เปิดโอกาสให้ผู้แทนหรือผู้น าทางศาสนาและความเชื่อ ประชาชนที่มี ความแตกต่าง
หลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และและ
การลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
กุศลนครศรีธรรมราช รวมจ านวน 860 คน  โดยมีคณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่ จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลทั้ง
แบบมีส่วนร่วมและและไม่มีส่วนร่วม  

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews) การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ถือเป็นการวิจัย
และพัฒนาชุดความรู้ที่จะน าไปสู่การขยายผลและเสริมสร้างกระบวนทัศน์และความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกัน การเสริมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะในการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์หรือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อต้นแบบ ก่อนที่เสนอเป็นองค์ความรู้ต่อสาธารณชน โดยมีการ
ด าเนินการและใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  

3.3.1 แบบสัมภาษณ์ ( Interview Guideline) โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In–depth Interviews) ส าหรับบุคคลหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับท้องถิ่น ปราชญ์
ชุมชน นักวิชาการ ผู้แทนศาสนาและผู้น าความเชื่อ และประชาชน รวมจ านวน 210 คน ในพื้นท่ี
เป้าหมายโดยแบบสัมภาษณ์ได้พัฒนาจากการวิเคราะห์เอกสาร รายงานที่เก่ียวข้อง โดยมีเนื้อหาที่
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ส าคัญ เช่น แนวคิด หลักการ กระบวนการ และ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์และความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3.3.2 แบบสังเกต ( Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและวิถีแห่งการด ารงชีวิต
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี ในการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ว่ามีการประพฤติปฏิบัติต่อกัน การพูดจาต่อกัน แง่คิดและมุมมองที่มี ต่อกัน 
การแบ่งปันผลประโยชน์หรือทรัพยากรในชุมชน การยึดมั่นศรัทธาใน ศาสนาและความเชื่อ  และการมี
ความเห็นต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุมีผล 

3.3.3 ชุดปฏิบัติการในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และ
ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จะมาจาก พ้ืนฐานแห่งความแตกต่าง
หลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาในชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย ใน 2 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา  และและการ
ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะกุศล
ในจังหวีดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คณะผู้วิจัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิค ( A-I-C=Appreciation-Influence-Control) 
ซึ่งเป็นเทคนิคการเก็บข้อมูลจากการประชุมสัมมนาแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และประเมินผล
ด้วยเทคนิค (AAR = After Action Review) ที่คณะผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสะท้อนและ
ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ข้อมูลรอบด้านครอบคลุมประเด็นศึกษา  
คณะผู้วิจัย จึงใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บข้อมูล เพ่ือให้สอดรับกับกระบวนการวิจัยแต่ละ
ขั้นตอนของงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

๑. เครื่องมือวิจัยในขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  
เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนาอย่างแท้จริงตามข้ันตอน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเครื่องมือหลักท่ีจะน ามาใช้ในกระบวนวิจัย ดังนี้ 
๑) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Non Structured Interview) ด้วยการ

สัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่มีโครงสร้าง โดยก าหนดประเด็นค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ โดยเฉพาะในช่วงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมในเวทีสานเสวนาได้มีส่วนร่วมในเวที ทั้งการเปิด
ใจ หรือการแสดงออกถึงความคาดหวัง  

๒) การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมโดยคณะผู้วิจัย  
๓) การเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิค Appreciation-Influence-

Control (A-I-C) ซึ่งเป็นเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
๔) การร่วมสะท้อนกิจกรรมด้วยเทคนิค AAR (After Action Review) กับทีมวิจัย 

และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะท้อนถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) การร่วมสะท้อนปัญหาของชุมชนและแนวทางการพัฒนา เครือข่ายสันติภาพไร้

รอยต่อโดยการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง (Public Hearing) 
 6) การสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์หรือเครือข่ายโซเชียลมีเดีย  
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๒. เครื่องมือวัดผลการแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมของชุมชน  

คณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Cohen, J.M. & Uphoff, N.T1 มาเป็นกรอบตัวชี้วัดการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรม และประเมินโดยคณะผู้วิจัย ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 กรอบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรม 
 

การมีส่วนร่วม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
๑. การมีส่วนร่วมคิด วางแผน 
ตัดสินใจ (Decision Making) 

การให้ข้อมูล การแสดงความเห็น 
การร่วมคิด สร้างสรรค์ให้เกิด
สันติภาพ 

ผู้ที่เข้าร่วมใน กิจกรรมที่มาจาก
หลายภาคส่วน ทั้งด้านความ
เชื่อ ศาสนา หรือชนชาติพันธุ์ ที่
มีความแตกต่า งหลากหลายใน
ระดับพ้ืนที ่

๒. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
(Implementation) 

การรับรู้ของผู้ที่เข้าร่วมในเวที
สานเสวนา การ แสดงออก
ทางการ สื่อสาร การ ให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรม 

ผู้ที่เข้าร่วมใน กิจกรรมที่มาจาก
หลายภาคส่วน ทั้งด้านความ
เชื่อ ศาสนา หรือชนชาติพันธุ์ ที่
มีความแตกต่า งหลากหลายใน
ระดับพ้ืนที ่

๓. การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ (Benefits) 

ความรู้สึกพอใจผู้ที่เข้าร่วมใน
กิจกรรม การเห็นคุณค่า ตาม
ความคาดหวังที่จะ ได้รับจากการ
ระดมความคิดเห็น 

ผู้ที่เข้าร่วมใน กิจกรรมที่มาจาก
หลายภาคส่วน ทั้งด้านความ
เชื่อ ศาสนา หรือชนชาติพันธุ์ ที่
มีความแตกต่า งหลากหลายใน
ระดับพ้ืนที่ 

๔. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) 

การสะท้อนความเห็น ของผู้ที่เข้า
ร่วมใน กิจกรรม  การรับรู้ ถึง
ทิศทางเชิงบวกใน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ผู้ที่เข้าร่วมใน กิจกรรมที่มาจาก
หลายภาคส่วน ทั้งด้านความ
เชื่อ ศาสนา หรือชนชาติพันธุ์ ที่
มีความแตกต่า งหลากหลายใน
ระดับพ้ืนที่ 

 
3.3.4  ชุดความรู้เรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจ

ทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” ที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนา การคืนข้อมูลสู่
ชุมชน และ การสร้างเครือข่าย ชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อ ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่ความชุมชนสันติภาพไร้
รอยต่อต้นแบบ และเป็นชุมชนแห่งความสงบสุขและชุมชนแห่งสันติสุข 

 
 

                                                           
1 Cohen. J and Uphoff, D. Rural Development Participation: Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evaluation, Rural Development Center, New 
York: Cornell University, 1980. 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
3.4.1  การลง พ้ืนที่เป้าหมาย ในนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช เพื่อ

สัมภาษณ์ ( Interviews) กับบุคคลหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ 
ผู้แทนศาสนาและผู้น าความเชื่อ และประชาชน รวมจ านวน 210  คน เพ่ือค้นหาแนวคิด บริบท 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักการ กระบวนการ และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์และความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3.4.2 การสังเกตแบบ ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งการสังเกตพฤติกรรมและวิถีแห่งการด ารงชีวิตที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานแห่งความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมายในจังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช 

3.4.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นหาข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ 
(Experts) ทีจ่ะประกอบชุดความรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  หาแนวทางในการพัฒนากระบวนทัศน์
และความเข้าใจ และการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

3.4.4  การจัดกิจกรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะกุศลอื่น ๆ เพ่ือ
สนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล กับเพ่ือร่วมสังคมที่ก าลังประสบความทุกข์ยาก หรืออุปสรรคปัญหาใน
การด าเนินชีวิต เช่น กรณีประสบกับปัญหาอุทกภัย ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid 19 
การขาดแคลนซึ่งปัจจัย 4 ในการด ารงชีพ ทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค 

3.4.5 การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ( Public 
Hearing) เป็น การหาข้อสรุป ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง และรับฟัง ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาหรือยกระดับการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการที่จะเกิดขึ้นเพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคี 
หรือการสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.4.6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในภาคสนาม (Field Study) โดยการ
จัดกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคม
พหุวัฒนธรรมและการประเมินผลการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานแห่งความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) และ
ระยะด าเนินการวิจัย (Research Phase) ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ดังนี้ 
 ๑. ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) มีกิจกรรมด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนบ้านท่ากับบ้านการ้อง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยประสานงานผู้น าชุมชน ผู้น าจิตวิญญาณของชุมชน เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมในโครงการวิจัย และเป็น
ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมวิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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๒) สร้างสัมพันธภาพกับตัวแทนชุมชน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและสร้างการร่วมมือใน
การด าเนินการวิจัยที่จะมีขึ้น โดยเบื้องต้นเป็นการเข้าไปพบปะพูดคุยและปรึกษาหารืออย่างไม่เป็น
ทางการกับกลุ่มคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชน
ชาติพันธุ์ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

๓) ประสานงานกับคณะกรรมการ ชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนา
หรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วม กิจกรรมใน
โครงการวิจัย โดยมีการนัดหมายเพ่ือเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการ
วิจัย ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการวิจัย ความคาดหวังของทีมวิจัย ผลที่คาดว่าอยากให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมสร้างให้เกิดสันติสุขหรือสันติภาพในชุมชน  

๔) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ที่จะต้องใช้ในการ จัดเวทีสานเสวนา  และเตรียม
ความพร้อมทีมวิจัย รวมถึงผู้ร่วมเวทีสานเสวนาในแต่ละท้องถิ่นก่อนการลงพื้นทีด่ าเนินการ 
 ๒. ระยะด าเนินการวิจัย (Research Phase) 
 ด าเนินการกิจกรรมส าคัญ ด้วย ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน  (Planning) การ
ปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกตผล (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection)2 

1) ขั้นการวางแผน ( Plane) โดยกา รประสานงานและสร้างความเข้าใจกับ
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ 

ส าหรับขั้นตอนในการวางแผนนั้น ครั้งที่ ๑ ถือเป็นหัวใจส าคัญที่คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
จัดประชุมการวางแผน  ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์เอาเทคนิคกระบวนการ  AIC มาใช้จัดล าดับขั้นใน จัด
กิจกรรม โดย การเปิดพ้ืนที่รับฟังความเห็นของคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น า
ทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์ สะท้อนปัญหา และแสวงหาทางออกหรือสร้างสันติภาพร่วมกัน  รวมถึงเปิดโอกาสให้
มีการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย
ตามความคาดหวัง และ เป็นทิศทางในการ สร้างสันติสุขหรือสันติภาพในชุมชน ที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนบนพื้นฐานของการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

๒) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Action)  
ถือเป็น ระยะลงมือปฏิบัติตามแผนด าเนินการโดย อาศัย การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ 
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและเยาวชน  โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ใช้เทคนิค AIC บน
พ้ืนฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจ  และบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค  เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
สร้างสันติสุขหรือสันติภาพที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจของ ทุก
ภาคส่วนในชุมชนรวมพลังกัน ถือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตส านึก ชวนคิด ชวน ท า ชวนรับผิดชอบ
ร่วมกัน โดยเน้นบทบาทของพลังชุมชนเป็นหลักในการด าเนินงาน ส่วนภาครัฐและการเมือง นั้นอาจจะ

                                                           
2 Kemmis S. and Mc Taggart R. The action research planner, Geelong: Deakin 

University Press. 1990. 
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เป็นผู้ที่คอยจะให้การ สนับสนุนและช่วยเหลือตามจังหวะและโอกาสอันควร  ทั้งนี้ในการปฏิบัติตาม
แผนนั้น คณะผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.2 กิจกรรมการด าเนินการวิจัย 
แผนการ

ด าเนินงาน 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เทคนิค/

เครื่องมือ 
ผลที่คาดว่าจะได้ 

ครั้งท่ี ๑ 
17 มิถุนายน 
2563 

กิจกรรมศาสน
สัมพันธ์ สมานฉันท์
ปรองดอง  ณ 
หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 
มจร วิทยาเขต
นครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

ผู้น าศาสนาพุทธ ผู้น า
ศาสนาคริสต์ ผู้น า
ศาสนาซิกซ์ ผู้น า
ศาสนาอิสลาม ศาสนิก
ชนจากทุกศาสนา  
ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึง กองอ านายการ
รักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด
นครสวรรค์  (กอรมน.) 
และศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป (ศปป.) จ.
นครสวรรค์ 

- AIC การ
ประชุมแบบมี
ส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ 
- Tree 
Problem การ
ใช้ต้นไม้ปัญหา 

- การรับรู้และยินดีมีส่วน
ร่วม ในการ สร้างสันติใน
ระดับชุมชน 
- การ รับรู้ ราก เหง้าหรือ
เหตุแห่งปัญหา ความไม่
เข้าใจกัน 
- การ สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของ ผู้เข้าร่วมเวที
สานเสวนา 
- ได้ตัวแทนผู้เข้าร่วมสาน
เสวนามาเป็นเครือข่าย 

ครั้งท่ี 2 
20 สิงหาคม 
2563 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการภายใต้
หัวข้อ “ศานติประชา
ธรรม : การสร้าง
กระบวนทัศน์การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
ด้วยพลังการ
ขับเคลื่อนของชุมชน”  
ณ วัดท่าการ้อง 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชุมชน ผู้น าทางศาสนา
หรือความเช่ือ ผู้น าชน
ชาติพันธ์ุ ประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ที่ความ
แตกต่างหลากหลาย 
เพื่อหาข้อตกลงในการ
อยู่ร่วมกันในระดับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น 
จ านวน 50-80 คน 

- AIC การ
ประชุมแบบมี
ส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ 
- Tree 
Problem การ
ใช้ต้นไม้ปัญหา 

- การรับรู้และยินดีมีส่วน
ร่วม ในการ สร้างสันติใน
ระดับชุมชน 
- การช่วย กัน ค้นหา
ราก เหง้าหรือ เหตุแห่ง
ปัญหาความไม่เข้าใจกัน 
- การ สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของ ผู้เข้าร่วมเวที
สานเสวนา 
- ได้ตัวแทนผู้เข้าร่วมสาน
เสวนามาเป็นเครือข่าย 

  
ในการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดองจังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่จะมีส่วนต่อการปรับหรือเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองในการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทางศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม รวมถึงการที่จะมีส่วนร่วมหรือการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
เกิดความสงบ รุ่มเย็น สันติสุข และความเจริญก้าวหน้าที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ขณะเดียวกันในการจัดเวทีสานเสวนา “ศานติประชาธรรม” นั้น ถือเป็นขั้นของการ
สร้างความตระหนักรู้ของชุมชน เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง ทัศนคติ โดย
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ด าเนินการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามผล  และร่วมรับประโยชน์  เพื่อให้เกิดการ  
บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความรู้สึกในการ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคล แต่ละภาคส่วนสามารถใช้
ศักยภาพของตนเองในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดแนวทางในการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพ  

ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้สร้างเครือข่าย แกนน าสันติภาพไร้รอยต่อชุมชน ซึ่งเป็น
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ 
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้ เข้ามามีส่วน ร่วมในการขยายผลลงไปสู่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน  ทั้งนี้ในการด าเนินการสานเสวนา “ศานติประชาธรรม” นั้น คณะผู้วิจัยด าเนินการ
ตามกระบวนการและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๑) การกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนา โดย คณะผู้วิจัยได้แนะน าตนเอง 
และทีมงาน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ และเจตนาของคณะวิจัยในการท าการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็น
งานวิจัยเพื่อสังคม โดยมีความมุ่งหวังที่จะน าความรู้จากทีมนักวิจัยมาเป็นผู้สนับสนุนในการเสริมสร้าง
สันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดข้ึนในชุมชน 

(๒) การปรับทิศทาง คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น ในการเปิดพื้นที่ ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ แนะน าตนเองและแสดงความคิดเห็น พร้อม รับฟัง และไม่โต้แย้งผู้ที่เห็นต่าง 
ก่อนที่จะวางจุดหมายในทางเดียวกัน คือ การร่วมสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดข้ึนในชุมชน  

(3) การประสานมุมมอง คณะผู้วิจัย จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมในเวทีสาน
เสวนาได้มีส่วนร่วมในเวที ทั้งการเปิดใจ หรือการแสดงออกถึงความคาดหวัง โดยเริ่มต้นจากเปิดพ้ืนที่
ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาสะท้อนสิ่งที่ตนเองกังวล หรือมีมุมมองเก่ียวกับ เรื่องสันติสุขหรือสันติภาพในชุมชน
อย่างไร และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมคาดหวังจากการเข้าร่วมเวทีสานเสวนาในครั้งนี้ 

(4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือวิธีการ สร้างสันติภาพ  คณะผู้วิจัยจะเปิด
โอกาสให้จับกลุ่มระดมความคิดเห็น สร้างกระบวนการและวิธีการสร้างสันติภาพผ่านกระบวนการกลุ่ม
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกัน 

(5) บทสรุปการสร้างเครือข่ายชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อ คณะผู้วิจัย จะเปิด
โอกาสให้จับกลุ่มระดมความคิดเห็นในการร่วมกันสร้างฉากทัศน์ในการที่จะขับเคลื่อน พัฒนา และ
สร้างสรรค์ชุมชนหรือสังคมผ่านแนวคิดของการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม  

๓) ขั้นการสังเกต/ประเมินผล (Observation) 
เป็นขั้นตอนท่ีทีมวิจัยติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์

ปรองดองจังหวัดนครสวรรค์ และ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ศานติประชาธรรม: 
การสร้างกระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยพลังการขับเคลื่อนของ
ชุมชน ” โดยประเมินผลระหว่างด าเนินการและประเมินผลหลังการด าเนินการด้วยเทคนิค AAR 
ระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือถอดบทเรียน ร่วมกันก่อนที่จะน าไปสู่การประยุกต์ ใช้ 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ บุคคล ชุมชน และเวลา และพร้อมที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดข้ึนโดยก าหนดประเด็นในการประเมิน ดังนี้ 
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(๑) การประเมินผลการจัดประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นที่กลุ่มผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ และมกีารแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งที่เป็น
ประเด็นใหญ่และประเด็นย่อย รวมถึงสภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

(๒) การประเมินผลจากการสังเกตการณ์ของคณะผูว้ิจัยและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมให้
ความร่วมมือ การท ากิจกรรม และขับเคลื่อนกิจกรรมตามที่ไดว้างแผนเอาไว้  

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะประเมินจากข้อสรุปตอนท้ายที่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่สะท้อนหรือน าเสนอออกมา เพื่อน าไปสูก่ารสรุปถอดบทเรียนร่วมกันกับชุมชน 
วิเคราะห์โดยวัดผลและวิเคราะห์ผลจากแนวคิด มุมมอง หรือทัศนคติทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเชิงผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ (Output/outcome/impact) ที่สะท้อนผ่านทางกลุ่มไลน์ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในลักษณะของการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันและสรุปผลการด าเนินการร่วมกัน 

๔) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)  
เป็นขั้นตอนการประเมินโครงการวิจัย สรุปผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โดยผ่านการ

สนทนากลุ่ม เฉพาะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือถอดบทเรียนในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติและการสร้างกระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะก่อให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน  

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ในการศึกษาท้ังในเชิงเอกสาร ( Documentary Research) และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เชิงพื้นที่ได้ได้จากการสังเกต ( Observations) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth 
Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) โดยคณะผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนด
ไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะห์แนวคิด ความหมายของเก่ียวกับ แนวคิดการอยู่ร่วมกัน แนวคิดสังคมพหุ
วัฒนธรรม แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม แนวคิดการ
สร้างเครือข่าย แนวคิดสันติวิธี  และแนวคิดด้านจิตสาธารณะ ในชุมชนหมู่บ้านของพ้ืนที่เป้าหมาย ใน
จังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้กรอบความคิดท่ีน าไปสู่การสร้าง
กรอบค าถามในการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

3.5.2 น าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม เข้า
สู่กระบวนการวิเคราะห์ พัฒนา และสร้างชุดความรู้ในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และความเข้าใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการพัฒนาเครือข่ายจิตสาธารณะ ที่จะก่อให้เกิด
การประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน การพูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์และทรัพยากร
ในชุมชนอย่างเท่าเทียม การยึดมั่นศรัทธาในศาสนา และการมีความเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเหตุมีผล  
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3.5.3 การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ พัฒนา และสร้างชุด
ความรู้ในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ที่จะก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน การพูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปัน
ผลประโยชน์และทรัพยากรในชุมชนอย่างเท่าเทียม การยึดมั่นศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ และ
การมีความเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเหตุมีผล 

3.5.4   วิเคราะห์ผลสรุปที่ได้จากวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) โดยการ
ประเมินและสรุปผลการ วิจัยและพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ เพ่ือถอดบทเรียนเป็นรูปแบบใน การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคม
พหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์หรือ นโยบายเพื่อการพัฒนา
หรือขับเคลื่อนในระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่น 

ขณะเดียวกัน ในการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยนั้นจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) ประกอบฐานข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรม และการพรรณนาความ
ประกอบการบรรยายข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเชิงพ้ืนที่ เพื่อให้เห็นรูปแบบ กระบวนการที่จะส่งต่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพและศักยภาพบนพ้ืนฐานแห่ง ชุมชน
หมู่บ้านสันติภาพไร้รอยต่อ ทั้งทีผ่่านการพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนทัศน์รวมถึงความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในลักษณะของชุมชนต้นแบบ และเป็นโมเดลเมืองแห่งสันติภาพ
ไร้รอยต่อต้นแบบ  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างชุมชนสังคมไร้รอยต่อ และ
เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคต  

กล่าวโดยสรุป ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีและกรอบวิจัยที่
เสนอไว้ข้างต้น มาวิเคราะห์ตามหลักการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย คือ 

๑. การใช้แนวคิดทฤษฎีและสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ โดยมี ๓ ขั้นตอน 
คือ ก่อนการรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้มีกรอบกว้าง ๆ และมีระบบในการศึกษาปรากฏการณ์ ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้สามารถสร้างวัตถุประสงค์อย่างมีทิศทาง  และข้ันวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้าง
บทสรุป เพื่อตรวจสอบว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๒. การตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจในความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลและ
เพ่ือประเมินคุณภาพของข้อมูลว่าอยู่ในระดับที่จะน ามาวิเคราะห์และตอบปัญหาการวิจัยได้ หรือไม่  
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า ( Triangulation) ได้แก่ ๑) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล ๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์และ ๓) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูล
เรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม 

๓. การจดบันทึกและท าดัชนีข้อมูล  หลังจากการจดบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะท าดัชนี
ข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้มา เป็นการสะสางข้อมูลพร้อมกับปูพื้นส าหรับการวิเคราะห์โดย
ท าดัชนีข้อมูล ๓ ชนิด คือ ดัชนีเชิงบรรยาย ดัชนีเชิงตีความ และดัชนีเชิงอธิบาย 

๔. การท าข้อสรุปชั่วคราว เป็นการน าความคิดที่ได้จากการท าดัชนีข้อมูลและเชื่อมโยง
ดัชนีนั้นเข้าด้วยกัน โดยการเขียนประโยค หรือข้อความเชิงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของดัชนี
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หรือข้อมูลที่ศึกษาเชื่อมโยงกับดัชนีเหล่านี้ หรือบางครั้งอาจสร้างข้อสรุปชั่วคราวเป็นย่อหน้าหรือ
ข้อความยาว ส่วนข้อมูลใดไม่ต้องการหลังจากท าข้อสรุปชั่วคราวแล้วก็ก าจัดออกไป 

๕. การสร้างข้อสรุปและพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าข้อสรุปย่อยๆ เหล่านั้นเชื่อมโยงเป็น
บทสรุป โดยท าเป็นระบบและค่อยๆ ท าอย่างประณีต 

ขณะเดียวกัน ในการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยนั้นจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) ประกอบฐานข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรม คลิปวีดีโอ และการพรรณนา
ความประกอบการบรรยายข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเชิงพ้ืนที่ เพื่อให้เห็นรูปแบบ กระบวนการที่จะส่งต่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพและศักยภาพบนพ้ืนฐานแห่ง ชุมชน
หมู่บ้านสันติภาพไร้รอยต่อ ที่ ผ่านการพัฒนาและเสริม สร้างกระบวนทัศน์ รวมถึงความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในลักษณะของชุมชน
ต้นแบบ และเป็นโมเดลเมืองแห่งสันติภาพ ไร้รอยต่อต้นแบบ เพื่อที่จะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
จะน าไปสู่การสร้างชุมชนสังคมไร้รอยต่อ และเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคต 
 
3.6 สรุปกระบวนการวิจัย 

เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการวิจัยเป็น ๓ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

3.6.1 ขั้นการเตรียมการ 
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยว จากเอกสาร งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ และด าเนินการ การส ารวจและ
ศึกษาชุมชนการสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างชุมชนกับนักวิจัย เพ่ือชี้แจงจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย 
รวมทั้งการประสานเพ่ือขอความร่วมมือในการท าการวิจัยให้ด าเนิน ไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ได้ตั้งไว้ 

3.6.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
เป็นขั้นตอนของการด าเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ทั้งนี้ข้ันตอนการ

ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ๒ นี้จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือการสร้างเครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุงคุณภาพ และน าเครื่องมือที่สร้างและ
พัฒนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการด าเนินการวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 โดยได้ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
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    ตารางท่ี 3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ  กระบวนการ  ผลที่ได้รับ 
ตอนที่ ๑     
การวิเคราะห์รูปแบบการ
สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
ไร้รอยต่อทางศาสนา  
 

 
 
 
 

๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
2. การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม 
3. ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
4. การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 รูปแบบ การเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์และความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
และการสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะ 

     
ตอนที่ ๒     

การพัฒนาการ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์
และความเข้าใจในสังคม
พหุวัฒนธรรมกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และการ
สร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะ 

 ๑. การจัด กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 
สมานฉันท์ปรองดอง 

๒. การจัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“ศานติประชาธรรม : การสร้าง
กระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยพลังการ
ขับเคลื่อนของชุมชน”   

3. การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม 
4. เลือกทั้งแบบเจาะจงและแบบสมัครใจ 
5. การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
6. การ วิเคราะห์ผลที่ได้จากวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) โดยการ
ประเมิน (AAR) และสรุปผลการวิจัย เพื่อ
น าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพื่อ
พัฒนา เป็นรูปแบบการพัฒนากระบวน
ทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

 รูปแบบ การเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์และความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
และการสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะ 
 

     
ตอนที่ ๓     

สร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะของสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

 1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณ 
2. การระดมความคิดเห็นของผู้แทน

ศาสนาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสะท้อน
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายชุมชนหมู่บ้านสันติภาพ
ไร้รอยต่อในระดับจังหวัด และระดับ
ภูมิภาค 

 องค์ความรู้ เครือข่ายจิต
สาธารณะกับการสร้างสังคม
สันติภาพไร้รอยต่อ บน
พื้นฐาน การพัฒนากระบวน
ทัศน์และความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
แผนงานวิจัยเรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทาง

พหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ” ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาค าตอบตามกรอบ
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา ๒) เพ่ือ
พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) เพ่ือ
สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ โดยแบ่ง
ผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.๑ รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา 
4.2 การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ 
4.3 การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง

สันติภาพไร้รอยต่อ 
4.4 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

4.๑ รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา 
จากการถอดบทเรียนชุมชนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบของการ

อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถก้าวข้ามความแตกต่างทางศาสนา จนเป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตและการอยู่รวมกันที่เป็นต้นแบบของชุมชนที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้
มีการลงพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาบริบทเชิงสังคมและเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมา
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งก็พบว่าใน  5 ชุมชนต้นแบบนั้นมีมิติและกลิ่นไอแห่ง การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม รวมถึงมีแนวคิด กระบวนทัศน์ หรือมีความเข้าใจที่จะประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน การ
พูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์และทรัพยากรในชุมชนอย่างเท่าเทียม การยึด
มั่นศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ ของตน การมีมติบนพ้ืนฐานของความเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเหตุมี
ผล และการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีความเก้ือกูลเห็นอกเห็นใจกัน มีความชื่น
ชมยินดีมีให้กันและกัน และอยู่ด้วยการเคารพให้เกียรติกันและไม่เหยียบย่ าซ้ าเติมกันและกัน  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

1. ชุมชนสี่แยกตลาดแขกและชุมชนเพนียด โดยภาพรวมพบว่าการอยู่ร่วมกันของ คนใน
ชุมชนตลาดแขก ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิม แต่การอยู่ร่วมกันของชุมชนที่นี่ก็ เริ่มต้นจาก
ความรู้สึกท่ีไม่แบ่งแยกจากกันว่าเป็นชาวพุทธ เป็นมุสลิม หรือคริสต ชน หากแต่กลับรู้สึกถึงความ เป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ท าให้การด าเนินชีวิต ของคนในชุมชนนี้ ไป



๙๙ 
  

ตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้าน
ร่วมชุมชนและที่ส าคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน คนในชุมชนตลาดแขกมีการ
ด าเนินชีวิตและมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่างคนในชุมชนหลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่มีการแบ่งแยกตามศาสนา แต่จะร่วมพิธีหรืองานตามขอบเขตที่
ตนเองสามารถพึงกระท าได้ตามหลักปฏิบัติของศาสนาของตน มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันอย่างญาติมิตร  

 2. ชุมชนโพธิ์เสด็จ  การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนนี้มีข้อเด่นตรงที่มี ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ทั้งในเรื่องของการรวมตัวกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีการอยู่ร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้อง 
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ มีการทะเลาะวิวาท ทุกคนทุกฝุายสร้างบรรยากาศของความสนิทสนม
เป็นกันเอง  โดยสามารถนั่งคุย หรือตั้งวงสนทนาในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน บางคนก็จะหิ้ว
กับข้าวมาจากบ้านแล้วก็มาแบ่งกันกิน เด็ก  ๆ ในชุมชนถึงต่างความเชื่อต่างศาสนาก็จะมาร่วมกัน วิ่ง
เล่นด้วยกันและเป็นเพ่ือนกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือ กัน พร้อมที่จะให้อภัย กัน ความต่างทางศาสนาจึง
ไม่เป็นอุปสรรค ทุกคน อยู่ด้วยกันฉันมิตร ฉันเพื่อน เสมือนคน ครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ ทุก
ศาสนาสอนว่าเราทุกคนต่างเป็นพ่ีน้องกัน ฉะนั้นจะต้องมีความรัก มีความเข้าใจ และเคารพ ให้เกียรติ
ในรูปแบบที่แตกต่างกันทางความเชื่อ และรูปแบบที่แตกต่างกันทางการปฏิบัติ เพราะต่างกันในทาง
ความเชื่อเปลือกภายนอก แต่ว่าทั้งโบสถ์พุทธ วิหารคริสต์ มัสยิดของพ่ีน้องชาวมุสลิม เป็นที่รวมของ
ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประทับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมของความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เป็น
จุดเริ่มต้นของคุณธรรม จุดเริ่มต้นของจริยธรรม แม้ศาสนาจะแตกต่างกันแต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
เดียวกัน ขณะเดียวกันผู้น าทางศาสนาและปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น า ทั้งที่เป็นผู้น าอย่างเป็น
ทางการและผู้น าตามธรรมชาติ มีประสบการณ์และท างานเพ่ือการพัฒนาชุมชนในทุก ๆ มิติอย่าง
ตั้งใจจริง จนสามารถรวบรวม คนในชุมชนโพธิ์เสด็จเกิด ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาชุมชน  
โดยไม่มีการแบ่งแยกตามศาสนา  

3. ชุมชนปากพยิง  ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นชุมชนที่มีสัดส่วนระหว่างพุทธกับอิสลาม ๕๐ : ๕๐ ถือเป็นชุมชนต้นแบบใน การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของชุมชน ๒ ศาสนา โดยไม่เคยมีเรื่องแตกแยกทางศาสนา หรือปัญหาทะเลาะวิวาท หากมีแต่
การอยู่ร่วมกันแบบเป็นเพื่อน เป็นมิตรสหายกัน ดังเสียงสะท้อนว่า “เราแตกต่างในเรื่องของศาสนาที่
นับถือ แต่เราไม่ได้แตกแยกกัน ” หรือ “ถ้าให้ภาคภูมิใจที่สุดก็คงเป็นการอยู่กันฉันพ่ีน้อง ” และ 
“ภูมิใจที่เราให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน เช่น การท าทาง ท าถนน ” ถือเป็นจุดเด่นของ
ชุมชนคือความสามัคคีที่ยังคงรักษาไว้อัตลักษณ์  ตัวแทนชุมชนมุสลิม ท่านหนึ่งได้ กล่าวไว้ว่า “ผมเคย
เรียนโรงเรียนวัดไพศาลสถิต ครูของผมเป็นพุทธทั้งหมด ผมเคารพท่านมาก ๆ แม้กระท่ังว่าท่าน
เสียชีวิต ผมยังไป ร่วมงานศพของท่าน  และท่านคือ ความภาคภูมิใจของคนในหมู่บ้าน เรา ” 
ปรากฏการณ์ข้างต้นถือเป็น ภาพสะท้อนที่งดงามของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทาง
ศาสนาของชุมชนปากพยิง  ทั้งนี้เพราะ วิถีปฏิบัติตนของคนในชุมชนปากพยิง ทั้งชาวพุทธและมุสลิม 
ต่างก็ยึดหลักค าสอนทางศาสนา และน าหลักค าสอนมา ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตประจ าวัน เป็นต้นว่าใน
วิถีชาวพุทธมีการรักษาศีล ๕  ขณะที่วิถีชาวมุสลิม ก็จะมีการท าละหมาด ๕ เวลา ซ่ึงทุกศาสนาต่าง
สอนให้คนเป็นคนดี มีการช่วยเหลือกันและกันจ นเป็นเหตุให้เกิดสันติสุขในชุมชน ดังนั้นเมื่อมีใครเจ็บ
ไข้ได้ปุวยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ความรู้สึกร่วมทั้งในแง่ของความรู้สึกยินดี หรือการ
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สูญเสีย โดยเวลาท าบุญท าทานก็ไปร่วม เสียชีวิตก็ไปร่วม ทั้งนี้ในการไปร่วม กิจกรรมของเพ่ือนต่าง
ศาสนานั้นทุกคนก็จะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือ ไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติทางศาสนา ของคนอ่ืน
เขาและหลักศาสนาที่เรานับถือด้วย  

กล่าวโดยสรุป ในพ้ืนที่ชุมชนปากพยิง ถึงแม้จะมี ความแตกต่างทางศาสนา แต่ไม่เป็นผล
ต่อการแสดงออกถึงความมีน้ าใจ การร่วมแบ่งปันทุกข์ สุข ร่วมกันบนฐานความเป็นเพื่อนมนุษย์ การ
ไปมาหาสู่กันจะเป็นเหตุให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย สร้างความผูกพัน ความใกล้ชิด และการหยิบยื่น
น้ าใจต่อกันยิ่งท าให้สัมพันธ์ทางใจยิ่งแน่นแฟูน สังเกตได้ ถึงการเอาใจเขามาใส่ ใจเราระหว่างเพ่ือน
ต่างศาสนิก จนสามารถปฏิบัติต่อกันอย่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท าให้ชุมชนปากพยิงเป็นหนึ่งในพ้ืนที่
ต้นแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบกับผู้น าชุมชนที่นี่มีบทบาทและมีความยุติธรรม
ต่อทุกศาสนิก เน้นเรื่องของหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม และการมีจิตเอ้ือเฟ้ือเป็นเครื่องค้ าชู
ให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคีกัน 

๔. ชุมชนบ้านในถุ้ง ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนนี้เป็น
ชุมชนที่มีชาว มุสลิมอาศัยอยู่ร้อยละ ๙๐ ส่วนชาว พุทธก็จะมีประมาณร้อยละ  ๑๐ แต่ว่า คนทั้ง 2 
ศาสนาอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้อง ทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษแต่ดั้งเดิมอาศัยอยู่กันมา ก็ไม่เคยแบ่งแยกใน
เรื่องของศาสนา ไม่ว่าศาสนาหนึ่งศาสนาใดก็สอนให้ท าคุณงามความดี อยู่กันมาหลายสิบหลายร้อยปี
ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลาม พุทธ คริสต์ หรือเชื้อสาย
จีนพวกเราไม่เคยแบ่งแยก จุดเด่นของชุมชนคือเรื่องความสามัคคี และเป็นชุมชนแรกท่ีพบว่าหากมีพ่ี
น้องในชุมชน เดือดร้อน  ชาวบ้านก็ จะมีการกินเลี้ยง หรือกินน้ าชาเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือ กัน เป็นต้นว่ามี
ครอบครัวของเพ่ือนในชุมชน เรือจม ทุนจะซื้อหรือซ่อมเรือใหม่ถึงจะพอ มีแต่ยังไม่พอค่าซ่อมเรือหรือ
ซื้อเรือใหม่  เขาก็จะร่วมกันจัดพิธี เชิญน้ าชา แล้งลงขัน ช่วยกันคนละนิดละหน่อยตามก าลัง และถ้ามี
การประกาศผ่านหอกระจายข่าว ให้ช่วยอะไร กันทุกคนก็จะช่วยกันอย่างจริงจัง ความสามัคคี ของคน
ที่นี่คือสุดยอดคือความเสียสละ จุดเด่น อีกเรื่องใน ตอนนี้ ก็คือการร่วมแรงร่วมใจกัน อนุรักษ์ประมง
ชายฝั่งทางทะเล โดยกลุ่มประมงชุมชนบ้านในถุ้ง ได้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศในการร่วมกัน ก่อตั้ง
กลุ่มธนาคารปูม้า ของกลุ่มอนุรักษ์บ้านในถุ้ง จนได้รับ รางวัล พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  

๕. ชุมชนโมคลาน  ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ตามแนวยาวของสันทรายเก่า ลักษณะของชุมชนกระจายในแนวยาวเหนือ-ใต้ มีล าน้ าไหลมา
จากเทือกเขานครศรีธรรมราช ผ่านชุมชนโมคลาน ๒ สาย แล้วไปลงทะเลที่อ่าวไทย ได้แก่ คลองยิง
และคลองโมคลาน ชุมชนโมคลานประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิมร้อยละ ๗๐ ไทยพุทธ ร้อยละ ๓๐ 
การด าเนินกิจวัตรประจ าวันในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาก็จะท าร่วมกันอย่างเช่น เมื่อปี ๒๕๖๒ โรงเรียนจัด
กิจกรรมทอดผ้าปุารวมทั้งการเลี้ยงน้ าชาโดยที่ว่าจะจัดควบคู่กันไป ๒ กิจกรรม โดยไม่แบ่งแยกศาสนา 
ความเป็นอยู่ของประชาชนต่างอยู่ร่วมกันโดยปกติ มีงานมีการอะไรช่วยเหลือ กัน ทั้งงานศพ  งาน
แต่งงาน ทั้งไทยพุทธมุสลิมต่างไปมาหาสู่กัน คนในหมู่บ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดี มีอะไรก็พ่ึงพาอาศัย
กัน หรือถ้ามีกิจกรรมอะไรก็สามารถเข้าร่วมกันได้ปกติ เช่น  มีงานที่โบราณสถานที่วัดอิสลามก็มาช่วย
เต็มที่ จัดงานสุเหร่าไทยพุทธก็ไปช่วย มีเลี้ยงน้ าชา จัดสถานที่ไทยพุทธก็เข้าร่วม จุดเด่น ของการอยู่
ร่วมกัน ของสองศาสนา คือการ ไม่มีปัญหาขัดแย้ง ซึ่งกันและกั น ผู้น าชุมชนเป็นมิตร ทั้งผู้ใหญ่บ้าน 
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แม้แต่ผู้น าของวัดกับมัสยิดก็เป็นเพ่ือนเรียนรุ่นเดียวกัน  สามารถไปมาหาสู่กันได้ปกติ ไม่มีการทะเลาะ
วิวาท ไม่มีปากเสียงกัน เวลามี ปัญหาก็สามารถปรึกษาหารือและช่วยเหลือกันได้ เป็นต้นว่าการสร้าง
ก าแพงกุโบร์  (สุสานของชาวมุสลิม)  เมื่อท าประชาคมที่จะด าเนินการก่อสร้าง ก าแพงกุโบร์ ซึ่งมีความ
ยาวทั้งหมดโดยรอบ ๓๓๓ เมตร ทุกคน ทุกศาสนาในชุมชนก็ได้มาร่วมกันลงมือท างาน  ภาพเด็ก ๆ ใน
ชุมชน รวมถึงคนวัยกลางคนและวัยรุ่นชายหญิงช่วยกันส่งอิฐให้ช่างก่อปูนใช้ในการก่อ ก าแพง ขณะที่
มุสลิมผู้หญิงก็ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขนน้ าเวียนแจกคนอยู่โดยรอบพ้ืนที่ เริ่มท างานเริ่มก่ออิฐตอน 
๘.30 น. พอเวลา 14.00 น.  ก าแพงกุโบร์ ก็เสร็จเรียบร้อย  ถือเป็นความ ภาคภูมิใจในความพร้อม
เพรียง ความสมานสามัคคีของคนในชุมชน ส่วนวันฉาบ ผนังก าแพงกุโบร์ทางชุมชนได้ก็ขอก าลังทหาร
จากกองทัพภาคที่ ๔ ซึ่งเป็นทหารช่างให้มาช่วยฉาบผนังก าแพงกุโบร์ ทั้งนี้เพราะทหารช่างเป็นทีมงาน
ที่มีฝีมือและความละเอียดในการฉาบท าให้ก าแพงกุโบร์เสร็จสมบูรณ์ลงด้วยความสวยงาม  

จากการศึกษาในเชิงบริบทจะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ชุมชนข้างต้นมีรูปแบบในการสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบททางภูมินิเวศและภูมิ
สังคม น ามาซึ่งภาพสะท้อนการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธ คริสต์ มุสลิม ที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสันติ
สุข มีความรักใคร่ ปรองดอง กลมเกลียวกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน คอยศึกษา แลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อรู้เขารู้เราก็จะเกิดการปรับตัว ซึ่งโดยค่านิยมของคนท่ีนี่ก็จะพบว่า อยากให้เขา
ปรับตัวหาเรา เราก็ต้องปรับตัวเข้าหาด้วยกัน  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามค าสอนของทุก
ศาสนา และจากการสัมภาษณ์สมาชิกชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจน
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับการ ศึกษา ค้นคว้า และ
การสังเคราะห์เอกสารที่ เกี่ยวกับแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิดสันติภาพในมิติศาสนา แนวคิด
สันติภาพสากล แนวคิดความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการ
สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาออกมาเป็นองค์ประกอบส าคัญ ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๑. กระบวนทัศน์ของชุมชน ( Paradigms of Community) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก
ร่วมของคนในชุมชน ที่รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกัน มีความรู้สึกของการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ท าให้การด าเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมค า
สอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชนและที่ส าคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ทั้งนี้ความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ เกิดจากการที่คนในชุมชนได้
อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีของชุมชน สภาพวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ดี มีคุณภาพชีวิตและรักษาสมดุลระหว่างชุมชนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีศรัทธาในศาสนา
หรือวิถีความเชื่อที่ดีของชุมชน เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจและพัฒนาพฤติกรรมของคนในชุมชนด้วยมี
ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกระบวนทัศน์เหล่านี้ท าให้ชุมชนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้
รอยต่อทางศาสนาได้ 

๒. ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา  และปราชญ์ชุมชน ( Leader and  Local Wisdom 
Scholars) ซึ่งเป็นผู้น าแบบทางการและผู้น าตามธรรมชาติ ที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบ  
ผู้มีคุณธรรมศีลธรรมที่ดีให้กับชุมชน ซึ่งท างานเชิงรุกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนโดยใช้
กิจกรรมทางศาสนา ใช้ศาสนสถานเป็นพื้นท่ีเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชน และสร้างสรรค์
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น าศาสนา โดยภาพรวมผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
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ศาสนา  และปราชญ์ชุมชน มีคุณลักษณะส าคัญ ๒ ประการ คือ ๑) มีทัศนคติและการปฏิบัติตน ที่ดี
และมีความมุ่งม่ันในการ สร้างความสามัคคี ปรองดองบนพื้นฐานและการปฏิบัติตามแนวทางของแต่
ละศาสนา และ ๒) การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของผู้น า ชุมชน ผู้น า ทางศาสนา  และปราชญ์
ชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยยึด แนวทางและหลักการที่บรรพบุรุษของชุมชน
ได้ร่วมกันสืบสาน สืบทอด และต่อยอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น ประกอบด้วย  

 ๑) การพึงรักษาความดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ีเหล่าบรรพบุรุษด ารงมา
ให้ยืนยาวและยั่งยืนสืบต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน 

 ๒) การพึงระวังและเฝูาระวังปัญหาความขัดข้องหมองใจหรือขัดแย้งซึ่งกันและกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นหรือลุกลามขยายผล โดย ผู้น าชุมชน ผู้น า ทางศาสนา  และปราชญ์ชุมชน จะต้องร่วมกัน
ประสานรอยร้าวหรือเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม 

 ๓) การหมั่นเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง 
สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนและพัฒนาขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมกันสรรค์สร้างหรือจรรโลงชุมชนและสังคมให้
เกิดการพัฒนาน่าอยู่น่าอาศัยยิ่งข้ึน  

๔) การเพียรรักษาการประพฤติ การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด และ
เป็นไปตามหลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาและความเชื่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพราะทุกศาสนาต่างก็
มุ่งท่ีจะสอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถ้าทุกคนในชุมชนเป็นคนดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความสงบสุขและสันติสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างปกติสุข 

จากหลักการข้างต้น ผู้น าชุมชน ผู้น า ทางศาสนา  ปราชญ์ชุมชน  และประชาชน ใน
ชุมชนสามารถน า ไปประยุกต์ ใช้เพื่อระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และแนะแนวทางปฏิบัติต่อเพ่ือนต่าง
ศาสนาหากเกิดปัญหาข้ึนมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ขยายใหญ่มาก ก็จ าเป็นต้องรีบวางแผนเพื่อขจัดหรือ
จัดการปัญหานั้น และจากนั้นก็จะต้องน าหลักการพึงที่จะรักษาความดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขมาเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหา เช่น ในกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง คนในชุมชนก็จะต้องพึง
ระวังและเฝูาระวังปัญหาความขัดข้องหมองใจหรือขัดแย้งซึ่งกันและกันดังกล่าวไม่ให้ลุกลามหรือขยาย
ผล ทั้งนี้ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์ชุมชนจะต้องร่วมกันประสานรอยร้าวหรือเจรจาไกล่
เกลี่ย ประนีประนอม  อย่างไรก็ตามหากปัญหา ความขัดแย้งนั้น ๆ นั้นใหญ่ขึ้นหรือเป็นปัญหาที่คนใน
ชุมชนต้องช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง อาจต้องมีการท าฉันทามติร่วมกัน และเม่ือร่องรอยของความ
ขัดแย้งเกิดข้ึนแล้ว ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ปราชญ์ชุมชน และประชาชนในชุมชนก็จะต้องช่วยกัน
กระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และหมั่นเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว 
ปรองดอง สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนและพัฒนาขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมกันสรรค์สร้างหรือจรรโลงชุมชน
และสังคมให้เกิดการพัฒนาน่าอยู่น่าอาศัยยิ่งข้ึน ท าให้คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคีได้ดังเดิม และ สุ
ด้ายจะต้องร่วมกันเพียรรักษาการประพฤติ การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด และเป็นไป
ตามหลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาและความเชื่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพราะทุกศาสนาต่างก็มุ่งท่ี
จะสอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถ้าทุกคนในชุมชนเป็นคนดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความสงบสุขและสันติสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างปกติสุข และ ส่งต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี้ให้แก่
คนรุ่นใหม่ของชุมชน และหากต่างศาสนา ต่างก็ช่วยเหลือ ซึ่งกันและ กัน เมื่อใครเดือดร้อน มีงานวัด 
ชาวมุสลิมชาวคริสต์ ก็ไปช่วย มีงานสุเหร่า ชาวพุทธชาวคริสต์ก็มาช่วย มีงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสทั้ง
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ชาวพุทธและมุสลิมก็ไปช่วย รวมถึงในเรื่องของ งานศพ  งานแต่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานเปิดร้านหรือ
กิจการใหม่ ทุกเชื้อชาติศาสนาต่างก็ไปร่วมแสดงความมีน้ าใจเสมือนญาติพี่น้อง 

๓. กิจกรรมและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ( Activities and Lifestyles) กิจกรรม
จิตอาสาเพ่ือชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้น่าอยู่ การร่วมท าความสะอาด การปลูกต้นไม้
การร่วมช่วยเหลือในงานหรือวันส าคัญ การร่วมบริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือต่าง ๆในชุมชน
ของตน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนอ่ืน หรือเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชนอ่ืนอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้แก่ 

 ๑) การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชนซึ่งมีท้ังแบบไม่เป็นทางการ คือ การ
พูดคุยสนทนา และแบบทางการคือ การประชุมทั้งภายในชุมชนและร่วมกับเครือข่าย ขั้นตอนของ
การศึกษาปัญหาแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการค้นหาปัญหาที่แท้จริง ขั้นการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาและขั้นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 ๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของชุมชน โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนแบบ
วงจร คือ มีการก าหนดโครงการ การท ารายละเอียดของโครงการ การประเมินและอนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติและด าเนินการตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ หลังจากนั้นจึงมีการก าหนด
โครงการใหม่ต่อไปเพื่อให้โครงการของชุมชนมีความต่อเนื่อง  

 ๓) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของชุมน เป็นการสนับสนุนด้านแรงงาน 
วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การประสานงานและการบริหารทรัพยากร แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ คนในชุมชน
ลงมือท าเอง คนในชุมชนท าร่วมกับเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรภายนอก และคนในชุมชนขอการ
สนับสนุนจากภายนอกเท่านั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันที่ดี ควรสร้างบรรยากาศการท างานที่ผ่อน
คลายและเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน สมาชิกต้องปรึกษากับผู้น าเพื่อแก้ไขปัญหาทันที  

 ๔) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การแบ่งผลประโยชน์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคมเป็นส าคัญ ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจาก
กิจกรรมของชุมชน ต้องมีท้ังในระดับปัจเจกและสังคม ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ผลประโยชน์ส าคัญคือ ความภาคภูมิใจ ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจจากภายในตัว
บุคคลและน าไปใช้ในการท างานเพ่ือชุมชนต่อไปได้  

 (๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน คนในชุมชน ผู้น าชุมชนและ
บุคคลภายนอกชุมชนสามารถร่วมกันประเมินผลได้ การประเมินผลแบ่งเป็น การประเมินผลก่อนการ
ด าเนินการปฏิบัติ การประเมินผลย่อยเป็นระยะๆ ระหว่างการด าเนินงาน การประเมินผลรวม 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม การประเมินผลต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ต้องสร้างความตระหนัก
ให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญของการประเมินผลร่วมกันและต้องไม่ยึดมาตรฐานของคนใดคนหนึ่ง
หรือฝุายใดฝุายหนึ่ง โดยต้องมองว่าการประเมินผลร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการ
ชี้ถูกชี้ผิด 

กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนในชุมชนปฏิบัติจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะท างานเพื่อชุมชนอย่างเป็นระบบบน
พ้ืนฐานของความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างชุมชน
ให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาได้ 
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๔. ปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน ( Conflict Resolution) ชุมชนที่เป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาเป็นชุมชนที่คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกัน การให้
ความเสมอภาค การเคารพในสิทธิ การให้เกียรติ การรักษาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนร่วมวางไว้ 
ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ภาพของชุมชนที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การที่ชุมชนสามารถเรียนรู้
แก้ไขปัญหาร่วมกัน รู้จักค้นหาวิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา และมีความเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับโลก
สมัยใหม่ ท าให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้เข้ากระแสโลกแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ เมื่อ
ชุมชนเกิดปัญหา คนในชุมชนสามารถแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนโดยใช้ปัญญา โดยมีบุคคล องค์กร 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ท าให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขได้ เห็นได้ว่าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คนในชุมชนใช้ ทางสายกลาง เป็นแนวทางหรือ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑) การมีแง่คิดหรือมุมมองเชิงบวก มองเห็นปัญหาเป็นแนวทางในการสร้างปัญญา
หรือแง่คิดมุมมองที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยหลักของเหตุและผล 

๒) การ ฝึกฝนในกระบวนการ ใช้ความคิด  การ พิจารณา  ไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล 
และเป็นไปในทางกุศลหรือความดีงาม 

 ๓) การยึดหลักสมมาวาจา  จะต้องมีการพูดที่แสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนโยน พูด
ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 

 ๔) การประพฤติปฏิบัติต่อกันและกัน  เป็นไปด้วยความเคารพ ให้เกียรติ ถ้อยทีถ้อย
อาศัย และประพฤติที่ก่อให้เกิดความดีงามทางกาย 

 ๕) การประกอบอาชีพที่สุจริตหรือท ามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่นในชุมชนและสังคม 

 ๖) การมีจิตส านึก จิตอาสา และจิตสาธารณะที่สะท้อนออกมาจาก ความ วิริยะ
อุตสาหะ และความพากเพียรในการประกอบกุศลกรรมหรือในเรื่องที่ดี ๆ  

 ๗) การมีสติรู้เท่าทันและ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ รวมถึงการด ารงตนอยู่
ด้วยความรู้ตัวและตื่นตัวตลอดเวลา 

 ๘) การมี ความตั้งใจมั่น ในทางท่ีชอบ ประกอบไปด้วยธรรม  และมีความมุ่งม่ัน
พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความรักไคร่กลมเกลียวกัน
และกันในชุมชนและสังคม 
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4.2 การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

ในการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ นอกจากจะมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ( Documentary Research) แล้ว 
ยังมีการสัมภาษณ์ ( Interview) แกนน าในระดับชุมชนและระดับนโยบาย ( Core Group) และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) ในภาคสนาม (Field Study) โดยการจัดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ การจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ศานติประชาธรรม : การสร้างกระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยพลังการขับเคลื่อนของชุมชน ” ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่
ขับเคลื่อนพัฒนาด้วย เทคนิค (A-I-C=Appreciation-Influence-Control) ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ก่อนที่คณะผู้วิจัยจะ ประเมินผลด้วย
เทคนิค (AAR = After Action Review) ผ่านกระบวนการสังเกตแบบมี ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม    
ขณะเดียวกันในการคืนข้อมูลผ่านการน าเสนอองค์ความรู้ใน การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจ
ทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ผ่านการจัด กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์
ปรองดองขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาหรือปลูกจิตส านึกรวมถึงการรวบรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาในพ้ืนที่อ่ืนหรือจังหวัดอ่ืนที่จะมีขึ้นใน
อนาคต  

ส าหรับขั้นตอนการวางแผน (Planning) คณะผู้วิจัยได้มีการประสานงานและสร้างความ
เข้าใจกับคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติ
พันธุ์ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  โดยการลงพื้นที่ไป สัมภาษณ์ ( Interview) และพบปะพูดคุยกับทาง
แกนน าในระดับพ้ืนที่ ( Core Group) ทั้งในระดับแกนน าชุมชนและในระดับนโยบายเป็นต้นว่า ผู้ว่า
ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ก่อนที่จะน ามาก าหนดเปูาหมายและแผนงานในการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพใน ระดับ
ชุมชนที่มีเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนบนพื้นฐานของการให้ความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้ค้นพบว่า บน ความหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรม กระบวนทัศน์พ้ืนฐานของชุมชน ผู้น าทางศาสนาและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน กิจกรรม
และการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน รวมถึงแนวทางการ
สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาของแต่ละชุมชนนั้น มีดังนี้  

ในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์  สิ่งที่เป็นเอกลักษณะและอัตลักษณ์ที่ ก่อเกิดความเป็น
สันติภาพไร้รอยต่อก็คือ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ ซึ่งเป็นงานประเพณีท่ีจัดขึ้นมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2460  จนถึงปัจจุบัน ทุก ๆ ปีชาวตลาดปากน้ าโพไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตาม 
ทุกคน ทุกฝุายก็จะก็จะร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองและจัดขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพอย่าง
ยิ่งใหญ่ไปรอบ ๆ  ตลาด และในแต่ละปียังมีคณะกรรมการจัดงานที่เรียกว่า “เถานั้ง” ที่มาจากการ
คัดเลือกคนจากความแตกต่างหลากหลายทั้งในเรื่องของความเชื่อหรือศาสนา โดยอาศัยการเสี่ยงทาย 
(ปัวะปวย) ซึ่งเมื่อถูกเทพเจ้าเลือกแล้วทุกคนก็จะมาร่วมกันจัดงานประเพณีดังกล่าวให้ยิ่งใหญ่ดังที่
ปรากฏสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 
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ในส่วนของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จะพบว่า ชุมชนวัดท่าการ้อง เป็นชุมชนที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย ทางวัฒนธรรม เพราะในชุมชนจะมีทั้ง ชาวพุทธและชาวมุสลิม ซึ่ง อาศัยอยู่
ร่วมกันมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีวัดและมัสยิดเป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรมของคน
ในชุมชนของทั้งสองศาสนา ที่ผ่านมาชุมชนนี้ ไม่เคยมีปัญหากระทบกระท่ังระหว่างกัน เพราะต่างฝุาย
ต่างเคารพในสิทธิของกันและกัน และมีความรู้สึกว่าตนเอง ก็เป็นคนท่าการ้อง ที่เกิดและเติบโตที่นี่ มา
ด้วยกัน ถึงแม้จะนับถือต่างศาสนาและวัฒนธรรมกันก็ตาม ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าวัดกับมัสยิด ในชุมชน
นี้ตั้งอยู่ติดกันโดยไม่มีรั้วกั้น มีประตูเข้าวัดและมัสยิดทางเดียวกัน มีลานจอดรถร่วมกัน แม้จะมีการใช้
เครื่องขยายเสียงที่ดังมากในช่วงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและในช่วงเทศกาลส าคัญ แต่เมื่อมีการ
เจรจาท าความเข้าใจกันระหว่างผู้น าของวัดและมัสยิด การใช้เสียงที่ดังรบกวนคนต่างศาสนาก็ไม่มี
ปัญหาใด ๆ  ทั้งนี้ เพราะ ได้มีการพูดคุย  ตกลง และท าความเข้าใจในกันและกันมาแล้ว ท าให้ ความ
ขัดแย้งหรือการกระทบกระท่ังกันในเรื่องนี้จึงไม่เกิดข้ึน ประกอบกับทั้งสองศาสนา มีความเคารพความ
จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกัน จึงเป็นเสมือนสายที่ร้อยรัดและเชื่อมโยงคนในชุมชน
แห่งนี้ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมในลักษณะที่ว่า “เป็นการ
แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง” อย่างแท้จริง 

ส าหรับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการอยู่ร่วมกันของชุมชน
ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม และทางศาสนา และถือเป็นต้นแบบสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไร้รอยต่อทางศาสนามาเป็นเวลาหลายร้อยปี เช่นที่
ชุมชนบ้านนาเคียน ชุมชนบ้านตลาดแขก ชุมชนบ้านคันธง  ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
ชุมชนบ้านบางปู ชุมชนบ้านปากยิง ชุมชนบ้านโพธิ์เสด็จ ชุมชนสี่แยกบ่ออ่าง ชุมชนบ้านในถุ้ง และ
ชุมชนบ้านปากพูน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละชุมชนมีชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข และสัมผัสได้ถึงค าว่า “มิตรภาพ” และ “สัมพันธภาพ” ที่
ผู้คนมีต่อกัน ทั้งนี้เพราะผู้คนต่างศาสนาจะมีความเป็นเพ่ือ เป็นพ่ี เป็นน้องและสืบสายเครือญาติกัน
มาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ครั้นถึงยุคของลูก ๆ หลาน ๆ ก็จะเจริญเติบโตร่วมชุมชนและสังคมเดียวกัน 
เรียนโรงเรียนเดียวกัน อยู่ห้องเรียนเดียวกัน พอเติบโตประกอบอาชีพการงานหรือค้าขายก็จะไปมาหา
สู่กัน โดยเฉพาะในพิธีส าคัญ ๆ ของชีวิต เช่น งานบวช งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ งานเปิดบริษัทหรือ
กิจการการค้า เพ่ือน ๆ ผู้ที่รู้จัก เคารพ นับถือกันก็จะมาร่วมแสดงความยินดี แสดงความเสียใจซึ่งกัน
และกัน เพียงแต่ในบางกิจกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็น เอกลักษณ์ใน พิธีกรรมเฉพาะศาสนาก็จะปล่อย
ให้ผู้นับถือศาสนานั้น ๆ ประกอบกิจกรรมไป ส่วนคนอ่ืน ๆ ที่มาร่วมงานจะแสดงออกถึงความส ารวม
หรือความเคารพ ให้เกียรติกันและกันเสมอมา  ดังค ากล่าวที่ว่า นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม 
เราชาวนครคืออารยะชน ทีมุ่่งม่ัน สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร 

ส าหรับขั้นตอนการ ปฏิบัติตามแผน  (Action) นั้นคณะผู้วิจัยได้มีการขับเคลื่อน พัฒนา
กระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผ่านการจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ศานติประชาธรรม : การสร้างกระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม
พหุวัฒนธรรมด้วยพลังการขับเคลื่อนของชุมชน ” ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น คณะผู้วิจัย
ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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๑. การกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนา โดยคณะผู้วิจัยได้แนะน าตนเอง และ
ทีมงาน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ และเจตนาของคณะวิจัยในการท าการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อ
สังคม โดยมีความมุ่งหวังที่จะน าความรู้จากทีมนักวิจัยมาเป็นผู้สนับสนุนในการเสริมสร้างสันติสุขหรือ
สันติภาพให้เกิดข้ึนในชุมชน 

๒. การปรับทิศทาง คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้น ในการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้แนะน าตนเองและแสดงความคิดเห็น พร้อมรับฟังและไม่โต้แย้งผู้ที่เห็นต่าง ก่อนที่จะวาง
จุดหมายในทางเดียวกัน คือ การร่วมสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดข้ึนในชุมชน  

3. การประสานมุมมอง คณะผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมในเวทีสานเสวนาได้มีส่วน
ร่วมในเวที ทั้งการเปิดใจ หรือการแสดงออกถึงความคาดหวัง โดยเริ่มต้นจากเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เข้าร่วม
เสวนาสะท้อนสิ่งที่ตนเองกังวล หรือมีมุมมองเก่ียวกับเรื่องสันติสุขหรือสันติภาพในชุมชนอย่างไร และ
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมคาดหวังจากการเข้าร่วมเวทีสานเสวนาในครั้งนี้ 

4. การมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือวิธีการสร้างสันติภาพ คณะผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้
จับกลุ่มระดมความคิดเห็น สร้างกระบวนการและวิธีการสร้างสันติภาพผ่านกระบวนการกลุ่มท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกัน 

5. บทสรุปการสร้างเครือข่ายชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อ คณะผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้จับ
กลุ่มระดมความคิดเห็นในการร่วมกันสร้างฉากทัศน์ในการที่จะขับเคลื่อน พัฒนา และสร้างสรรค์
ชุมชนหรือสังคมผ่านแนวคิดของการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม 

ส าหรับการขับเคลื่อน พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผ่านการจัด กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดองในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ คณะผู้วิจัยได้น าเสนอตัวแบบในการ พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หรือแนวทางในการสร้างสันติภาพ ในชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อ 
นั้น องค์ประกอบส าคัญคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ประกอบด้วย  

1. การ มีส่วนร่วม ในการคิด วางแผน ตัดสินใจ โดยการให้ข้อมูล  การแสดงความเห็น  
และการร่วมคิดพัฒนา 

๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยสร้างการรับรู้ของชุมชน  ผ่านการสื่อสาร  และการร่วม
กิจกรรม 

๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เมื่อได้เข้าร่วมในกิจกรรมแล้วเกิดความเข้าใจ 
เกิดความรู้สึกพอใจ เห็นถึงคุณค่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เมื่อเพ่ือน ๆ น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ก็จะเกิด การ
สะท้อนความเห็นเพ่ือเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อม การรับรู้การเปลี่ยนแปลง ที่ก าลังจะมีข้ึนผ่าน
การสร้างฉากทัศน์ในการพัฒนาสู่ชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อ 

ในส่วนของ กรอบการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่จ าเป็นจะต้องมีการขับเคลื่อนและพัฒนา เพ่ือให้ชุมชนเกิดสันติสุขและ
สันติภาพรวมถึงเป็นชุมชนและสังคมสันติภาพไร้รอยต่อนั้น ควรประกอบไปด้วย 



๑๐๘ 
  

1. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อปูองกัน
การเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้วิจารณญาณในทางที่ชอบ เพ่ือให้เห็นในทางที่
ถูกต้อง เห็นตามเหตุตามผล เห็นในจุดหมายหรือเปูาหมายเดียวกัน  

2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เสมอภาค เท่าเทียม ยุติธรรม และเป็นธรรม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้หลักสันติวิธีมาขับเคลื่อน ทั้ง
การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

๓. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคี โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีความรัก ปรารถนาดี กรุณาปราณี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ห่วงหาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทั้ง ทั้งในยามท่ีสุขและยามทุกข์  

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมหรือชุมชน 
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้น าหรือคณะกรรมการชุมชนด ารงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง จริงใจ อดทนอดกลั้น ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุ และเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

5. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อหรือค่านิยม โดย
สนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนและสังคมจะต้องพึงรักษาหลักการแห่งความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความ
จริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่เบียดเบียนหรือข่มเหงรังแกกัน ไม่ฉกฉวยในทรัพย์หรือประโยชน์
ของกันและกัน ไม่ล่วงละเมิดในสิทธิหรือหน้าที่ของผู้อื่น ไม่โปูปดมดเท็จ พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด พูด
เพ้อเจ้อ เคารพและปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอันเดียวกัน  

ขณะเดียวกันใน การพัฒนากระบวนทัศน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรมนั้น นอกจากคนในชุมชนและสังคมจะต้องยึดหลักของความถูกต้อง ชอบธรรม มีเหตุ มีผล 
มีความโปร่งใส ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของการคิดดี ท าดี และพูดดีต่อกันจนเป็นปกติสุข 
เสมือนหนึ่งทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน มีความเป็นพ่ี เป็นน้องกัน และท่ีส าคัญควรที่จะมีการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนในกรอบหรือข้อบัญญัติ 10 ประการดังต่อไปนี้  

1. การยึดมั่นในค าสอนของศาสนา ความมีคุณธรรม และจริยธรรม ของแต่ละความเชื่อ
หรือศาสนาจะเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติ ที่จะท าให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีความ
ประพฤติดี มีน้ าใจไมตรี มีความเสียสละ โอบอ้อมอารี หรือเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 

2. การเห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้เพราะโดยพื้นฐานมนุษย์เป็น
สัตว์สังคมท่ีมีคุณค่า ทุกคนที่เกิดมามีคุณค่าที่เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะมีสถานสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนก็มีความเท่าเทียมกัน 

3. การยอมรับและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความที่ทุกคนในชุมชนมี
ความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รายได้หรืออาชีพ โอกาสหรือ
อ่ืน ๆ นั้น สิ่งที่จะทดแทนหรือเติมเต็มความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น ก็ต้องอาศัยการให้เกียรติ
และเคารพในบุคคล ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สังคมก็จะเกิดความขัดแย้งน้อยลง กรณีพิพาทต่าง ๆ 
จะได้ไม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง 



๑๐๙ 
  

4. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยึดถือและ
ปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม ขณะเดียวกันทุกคนก็ควรให้การเคารพกันและกัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งเมื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วความบาดหมางและการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคม 

5. มีความเสมอภาคและความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกความเชื่อ ทุกศาสนา หรือ
ในความแตกต่างหลากหลายจะต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ถ้าทุกคนมีความเท่าเทียม มีความเสมอ
ภาค ทุกคนก็จะเคารพกันและกัน ไม่แตกแยกกัน ชุมชนและสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

6. การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ถือเป็นสิ่งที่ผู้คนในชุมชนและสังคมควร
ยึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะประโยชน์ที่เกิดกับส่วนรวมนั้นจะท าให้ชุมชน สังคมเกิดความ
เจริญรุ่งเรือง มีความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดการเห็นแก่ตัวน้อยลง มีการเสียสละแบ่งปันให้แก่กันและกันใน
ชุมชนและสังคมมากขึ้น 

7. การมีจิตส านึก จิตอาสา และจิตสาธารณะ เป็นคนมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือกันและกัน
เมื่อได้รับความเดือดร้อน รวมถึงการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกันด้วยความจริงใจ  

8. การรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบของคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะถ้าทุกคนไม่รู้จักหน้าที่
ของตนเอง ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ชุมชนและสังคมย่อมมีปัญหา แต่ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ ท าตาม
หน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาทและฐานะ ก็คิดว่าจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
ชุมชนและสังคมได้เกิดสันติภาพและสันติสุขเกิดขึ้นได้ 

9. การมีวิจารณญาณในพูดและการแสดงความคิดเห็น และมีสติปัญญาแยกแยะได้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรพูดหรือแสดงความคิดเห็นออกมา โดยเฉพาะในประเด็นทางความเชื่อ
และศาสนาของกันและกัน ทั้งนี้ควรที่จะคิดก่อนท า หรือคิดก่อนพูดเป็นประการส าคัญ 

10. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือการไม่ใช้ความรุนแรงจนท าให้ปัญหาบาน
ปลาย จะส่งผลให้คนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งนี้จะต้องไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก แต่ควร
ที่จะใช้สติและปัญญาในการใคร่ครวญและไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลแทน  

ส าหรับการประเมินผลในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ( Output/outcome/impact) 
ที่เกิดขึ้นการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยพลังการขับเคลื่อนของชุมชนนั้น ประกอบด้วยดังนี้ 

1. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้านของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะพบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่วมคิด วางแผน 
ตัดสินใจ ผ่านกระบวนการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการจัดโครงการ ซึ่งตลอดการจัด
กิจกรรมในแต่ละข้ันตอนและกระบวนการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความพึงพอใจที่ได้รับความส าคัญ
จากเพ่ือนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมและจากคณะผู้วิจัย พร้อมกันนั้นในช่วงท้ายยังได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลแนวคิดและกระบวนทัศน์ของเพ่ือนแต่ละกลุ่ม โดยการสะท้อนความเห็นหรือการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กิจกรรมหรือโครงการที่แต่ละกลุ่มเสนอมานั้นเกิดความสมบูรณ์และสอดรับกับ
บริบทความเป็นจริงในชุมชนและสังคมปัจจุบันด้วย ฉะนั้นการที่จะพัฒนากระบวนทัศน์และความ
เข้าใจทางพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั้น  ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาในมิติของ
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การมีส่วนร่วมนั้นทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดสันติภาพและสันติสุข ทุกคน
ในชุมชนและสังคมจะต้องร่วมกัน “สืบอดีต สานปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต” 

2. ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากการสืบอดีต สานปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตนั้น มีดังนี้ 
1) สืบอดีต คือ ทุกคนในชุมชนและสังคมควรที่จะมีการย้อนกลับไปศึกษาถึงประวัติ 

ความเป็นมา หรือภูมิหลังของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและสังคม ที่มีการประพฤติตามหลักค า
สอนในทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันก็มีความเคารพในกฎกติกาทางสังคม  มีความเคารพใน
เกียรติและศักดิ์ศรีของกันและกัน มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะคิด จะพูด  หรือจะท าสิ่งใดก็ต้องคิดถึง
จิตใจของคนอ่ืนอยู่เสมอ 

2) สานปัจจุบัน คือ เมื่อทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจในวิถีหรือแนวทางปฏิบัติของคน
ในอดีตเป็นที่เข้าใจแล้วว่า ในการอยู่ร่วมกันนั้นคนเราจะปฏิบัติต่อกันใน 3 มิติ คือ กาย วาจา และใจ 
หรือการกระท า ค าพูด และความคิด นั้น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะคิด จะพูด จะท าสิ่งใดก็ต้อง
คิดถึงจิตใจของคนอ่ืนจึงถือเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การปฏิบัติ 

3) สร้างสรรค์อนาคต คือ การสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือให้เป็น
ชุมชนหรือสังคมแห่งสันติสุข และเป็นชุมชนหรือสังคมสันติภาพไร้รอยต่อ  โดยที่ผู้คนในชุมชนและ
สังคมต่างก็มีน้ าใจและไมตรีที่ดีต่อกัน มีจิตส านึก จิตอาสา และจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

3. ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน คือ เมื่อมีชุมชนต้นแบบที่มีความสงบและสันติสุข ผู้คนใน
ชุมชนอ่ืนก็จะมาศึกษาเรียนรู้ ก็จะ เกิดการจุดประกายทางความคิดที่จะก่อให้เกิดการต่อยอด สืบสาน 
และพัฒนาให้เกิดความสมานฉันท์ ปรองดอง หรือเกิดความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคี และ เกิดการ
ขยายผลไปยังชุมชน สังคม หรือจังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวในเรื่องข้างต้น  
 
4.3 การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ซึ่งจัดขึ้นในหลายชุมชน
ต้นแบบ เพ่ือหาข้อสรุปในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากการระดมความคิดเห็น แง่คิด มุมมองของผู้เชี่ยวชาญใน
ระดับพ้ืนที่ พบว่า จากบริบทเชิงสังคมท่ีชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ชุมชนประพฤติ ปฏิบัติ ร่วมแรงร่วมใจ 
เสียสละสุขส่วนตนเพื่อเกื้อกูลเพ่ือนร่วมชุมชนผู้ที่ก าลังประสบกับความยากล าบาก รวมถึงความพร้อม
ใจในการท ากิจกรรมอันเป็นกุศลต่อส่วนรวมนั้น หลายชุมชนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
น่าจะมีประเด็นที่จะต้องร่วมกันด าเนินการอยู่ 3 ประการส าคัญ คือ 

1. การสนับสนุน ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน 
2. การร่วมแรงใจกันพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ  
3. การร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนหรือเครือข่ายอ่ืนที่ขยายวงกว้างมากข้ึน  
ในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ได้ให้

แนวคิดและมุมมองที่มีต่อการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ ที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาในชุมชนหรือสังคมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
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และเป็นเครือข่ายการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเพ่ือ
ชุมชนนั้นจะประกอบไปด้วย การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้น่าอยู่ การร่วมท าความสะอาด การปลูกต้นไม้
การร่วมช่วยเหลือในงานหรือวันส าคัญ การร่วมบริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือต่าง ๆในชุมชน
ของตน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนอ่ืน หรือเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชนอ่ืนอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

ในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นถือเป็นสิ่งที่คนในชุมชนปฏิบัติจนเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะท างานเพื่อชุมชนอย่างเป็น
ระบบบนพื้นฐานของความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการ
สร้างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาได้ ค าว่าสันติสุขถือเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คน
ปรารถนา ฉะนั้นลูกหลาน ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องพยายามเน้นเรื่องเหล่านี้ ต้องท า
ให้ความถูกต้อง หมู่บ้านไหนมีความถูกต้องมาก สันติสุขแน่นอน สิ่งส าคัญคือทุกคนอยากจะให้บุตร
หลานมีความรักในศาสนา สิ่งแรกคือเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นวายิบ ทุกคนต้องการการศึกษา พอ
ศึกษามีความรู้แล้ว สามารถจะปกปูองพวกของเขาและคนรอบข้าง และคนในครอบครัวของเขามี
ความปลอดภัย จะต้องช่วยเหลือและแบ่งปันกันนี้คือวิถีท่ีสามารถที่ให้คนในชุมชนมีความรักกัน หรือ
เรียกว่าใจประสานใจมากกว่า และการที่เราใจประสานใจก็จะอยู่กันได้อย่างสันติจริง ๆ นั้น ถ้าหากว่า
เอาความคิดต่อความคิด แน่นอนว่าจะแตกต่างกันไป อีกคนคิดไปอย่างและอีกคนก็คิดไปอีกอย่าง แต่
ถ้าเราใจประสานใจ อย่างน้อย ๆ ก็จะเข้าใจกันได้ ตรงนี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะท าให้อยู่ในสังคมได้
อย่างปกติ แต่ถ้าเอาความคิดมาเป็นบรรทัดฐาน เรื่องของความคิดนี้หากจะไม่ไปก้าวล่วงกัน แต่ถ้ามีใจ
ระหว่างกัน ในเรื่องของความเอ้ืออาทรในเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูล ตรงนี้มันเกิดข้ึนมาจาก
ความรู้สึกของใจจริง ๆ เกิดการประสานระหว่างรอยต่อตรงนั้นได้อย่างไม่มีรอยต่อ สังคมคือการอยู่
ร่วมกัน อยากให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่แยกเพศ ไม่แยกเชื้อชาติ ไม่แยกศาสนา จะท าให้ชุมชนนั้น
เข้มแข็ง ประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้า มีบรรทัดฐานในการให้โอกาสคน ต้องมีวิธีการว่าจะให้โอกาสคน
อย่างไร ต้องปรับปรุงอย่างไร ถ้าให้เขาปรับปรุงตัวเขาเอง บางครั้งเขาอาจจะปรับปรุงตัวเองไม่ได้ เรา
หรือชุมชน หรือบุคคลส าคัญคนใดคนหนึ่งต้องเป็นผู้ช่วย ด้วยหลักเมตตาธรรม บุคคลเหล่านี้บางครั้ง
เขาเป็นคนท่ียังมีความไม่เข้าใจ มีจิตใจที่อ่อนแอที่ต้องการผู้ช่วย และผู้ช่วยนั้นต้องเข้าใจเข้าด้วยเข้าใจ
ถึงจิตวิญญาณ แสดงความรับผิดชอบ ความรักใคร่ ความให้เกียรติซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตช่วยเหลือกันไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน 

ในแต่ละชุมชนควรมีอุดมคติในการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธมุสลิม มีการปรึกษาหารือ
กัน มีเรื่องอะไรก็ปรึกษาปรองดองโดยสันติวิธี อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข รักใคร่ ปรองดอง กลมเกลียว
ด้วยกัน เรื่องอ่ืนก็จะไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันนี้
ได้รับผลกระทบจากโควิดมาก ชาวบ้านไม่ได้ท างาน และมีผลกระทบกับทุกคนเก่ียวกับโรคนี้ ในชุมชน
ถึงจะอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ราคาปาล์มก็ถูกลง ราคายางพาราก็
ยังถูกลงอีก คนในชุมชนส่วนมากจะเป็นเกษตรกร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ต่อไปนี้จึงอยากให้อยู่กันแบบ
พอเพียง อยู่กันแบบประสาน อยู่กันอย่างไรให้มีสันติสุขให้มากที่สุด สันติภาพไร้รอยต่อที่ส าคัญที่สุด
คือบุคคลในชุมชนหรือตัวบุคคลคอยมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน คอยศึกษาซึ่งกันและกัน เมื่อรู้เขารู้เรา
ก็จะปรับตัว อยากให้เขาปรับตัวหาเรา เราก็ต้องปรับตัวเข้าหาด้วยกัน และให้ยึดหลักของการตกลงใน
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ชุมชนที่ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน การขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากตัวบุคคลก่อน แล้วดึงเอา
ศาสนามาเป็นโล่บังตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเอง ถ้าคนในชุมชนร่วมกันหรือมองไปในทาง
เดียวกันก็จะท าให้เกิดสันติภาพได้ ทั้งนี้เพราะไทยพุทธและมุสลิมไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน และอยู่กันได้
ก็ต้องมีความเมตตาต่อกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ปรึกษาหารือ มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ถ้าเราไม่มีอคติต่อกัน ก็
จะไม่มีปัญหาอะไร ส่วนหนึ่งที่มีปัญหาก็เพราะมีอคติ เพราะฉะนั้นถ้าคนเราอยู่แบบไม่มีอคติต่อกันมัน
ลงตัวกันดีอยู่แล้ว พี่น้องชาวพุทธก็มีค าสอนของศาสนาอยู่สมบูรณ์แล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้วรู้อะไรรู้ไม่จริง
แล้วพูด ผลเสียก็จะพลอยตามมา ภาพของคนส่วนใหญ่จะพลอยเสียหายไปด้วย คนส่วนน้อยท าให้
ความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉะนั้นจึงอยากให้รักและสามัคคีเหมือนอดีตท่ีผ่านมา ไม่อยากให้มีแบบนี้
เกิดข้ึน ชุมชนเรารักกัน กลมเกลียวกัน มีเรื่องยาเสพติดที่มีปัญหานิดหน่อย เรื่องอ่ืนไม่มีปัญหา ต่าง
คนต่างปฏิบัติในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องวัฒนธรรม กฎหมายซึ่งใช้กฎหมายเดียวกัน ทั้ง
พุทธ ทั้งอิสลามก็คล้ายคลึงกันอย่าไปล้ าสิทธิ์กัน อย่าไปข้ามเส้น กดขี่กัน จะเป็นการไร้รอยต่อ เป็น
ศาสนาของใครของมัน ซิกซ์ก็ท าไป พุทธ อิสลามก็ท าไป ก็จะไม่มีปัญหา ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิมอยู่
ร่วมกันได้ เข้าใจกันดี ไม่ทะเลาะกัน มีอะไรก็คอยปรึกษาหารือกัน ๒ ฝุาย เหมือนเช่นชุมชนบ้านโม
คลานประจ าเดือนทุกเดือน ผู้ใหญ่บ้านจะมาประชุมกันทุกเดือนทั้งไทยพุทธและมุสลิม อย่าทะเลาะ
กัน มีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน แก้ไขปัญหากันให้ได้ 

นอกจากนั้นการมีความรัก ความสามัคคี การเคารพสิทธิของกันและกัน ไม่ก้าวก่ายใน
ความเชื่อของแต่ละศาสนา นี้เป็นสิ่งส าคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกัน แต่ละคนควรมีจิตส านึกในการอยู่
ร่วมกัน อะไรดีก็ว่าไป อะไรไม่ถูกก็มาตกลงพูดคุยเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขกันไป ทั้งนี้พระเจ้าไม่ได้ให้เรา
ท าลายกัน ผิดหลักการ เราพี่น้องกัน ในนามสกุลผมนี้ พุทธทั้งนั้น แต่เราอยู่กันได้ ศาสนาใครก็ศาสนา
มัน ท าแต่ความดีกันให้พอ จะเป็นพุทธเป็นอิสลามอย่างไรก็ต้องช่วยเหลือกัน ผมถือว่าพระเจ้าองค์
เดียวกัน ผู้ที่สร้างคนเดียวกัน อย่าให้มามีการขัดแย้งกันในเรื่องต่าง ๆ เน้นว่าต้องให้ความส าคัญแต่ละ
ศาสนาขอให้ปฏิบัติตัวอย่าไปก้าวล้ าหรือก้าวล่วงศาสนาอ่ืน ทุกศาสนามีหลักในการสอนให้เป็นคนดี 
ไม่ได้สอนไปในแบบอ่ืน พุทธก็ท าตามพุทธไป อย่าสร้างกระแสในโซเชียลให้เกิดความขัดแย้ง อย่า
กระแทกแดกดัน อย่าให้ร้ายปูายสีกัน เดี่ยวนี้ที่น่ากลัวคือสื่อ ที่เล่นกันจนเกิดความวุ่นวาย เราต้องไม่
หลงเชื่อสื่อ ท าตัวเราให้ดีที่สุด อย่าไปก้าวล่วงคนอ่ืน การสามารถเชื่อมต่อกันได้ ไปมาหาสู่กันได้นั่น
คือขาดรอยต่อ เราอยู่อย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูแลจุนเจือคนในชุมชนอย่างทั่วถึง อย่า
เหลื่อมล้ า ให้คิดถึงความเสมอภาค รักในความเสมอภาคท่ีส าคัญที่สุด คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ เรามี
สิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ถ้าเรารู้จักแบ่งปัน จัดสรรในสิ่งที่ดีงาม สังคม
ก็ย่อมเกิดความสุข ให้ทุกคนยึดหลักธรรมความดีของตัวเอง ไม่เบียดเบียน ไม่ไปให้ร้ายกับคนอ่ืน เรา
มุ่งท าความดี มีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีการส่งเสริม ให้แต่ละศาสนาอยู่ร่วมกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอย่าให้แบ่งแยกอยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ถ้าเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนา 
สามารถจะคุยกันได้ คุยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม คุณถามได้ เราอยากเข้าใจว่าคนพุทธ
ต้องท าอย่างไร เราก็ถามได้ อย่าทะเลาะกัน สามารถจะพูดคุยกันได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ส่งข่าวต่อผู้ที่
รับผิดชอบที่อยู่สูงกว่าต่อไป 

การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อมีแนวปฏิบัติหรือการดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกคนเกิดสันติสุข เสมอภาค สะดวกสบาย ให้
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ทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนทุกศาสนาให้ยึดข้อปฏิบัติของศาสนาคือยึดให้คนเป็นคน
ดีเหมือนกันไม่ว่าศาสนาใด และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมือง หากมีปัญหาควร
ปรึกษาหารือกัน ทั้งผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการ ต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหา ปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้แตกแยกกันมายาวนาน ต้องเข้าถึงอย่างจริงใจในการแก้ปัญหา ปรับความ
เข้าใจกัน ให้ความช่วยเหลือกัน อยู่กันสมัครสมานสามัคคี ไม่มีอคติกับคนต่างศาสนา รักใคร่กัน อย่า
ไปพยายามเอาศาสนามาเป็นเงื่อนไขเพ่ือสร้างความแตกแยก บางทีเกิดขึ้นกับคนอิสลามเพียงคนสอง
คนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอิสลามท้ังหมดจะมีความคิดเหมือนกันทั้งหมด เหมือนที่คนพุทธอคติกับคน
อิสลาม ก็แค่คนสองคน เราไม่เอาตรงนั้นมาเป็นข้อมูลจนกระทั่งว่าสร้างความแตกแยกกัน เราคนไทย
ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์ในอดีตอันยาวนาน เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันระหว่างชาวพุทธ มุสลิม คนในชุมชนต่างก็ยึดหลักปฏิบัติตามค าสอนศาสนา ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน 
เคารพให้เกียรติ และมีกิจกรรมที่ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกัน ทั้งในการร่วมคิด ร่วมท า และรับผล
ที่มีความเสมอภาค เป็นธรรม ผู้น ามีส่วนส าคัญในการท าให้ชุมชนเกิดรักสามัคคี ด้วยบริบทท้องถิ่น
สังคมในชุมชนจะต้องใช้สันติวิธีเป็นวิถีแห่งสันติในการแก้ปัญหา โดยการหันหน้าพูดคุยกัน และผู้น ามี
ความเป็นกลางสร้างศรัทธาให้ชุมชนเชื่อถือ เสียงสะท้อนถึงความภูมิใจของชุมชนในความเป็นพื้นที่
สันติสุขแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนา สิ่งที่มีความสอดคล้องกับการศึกษาชุมชนที่ผ่านมา คือ การ
ที่ต่างคนต่างรู้บริบทของเพ่ือนต่างศาสนิก รู้หลักปฏิบัติต่อกัน ขอบเขตการแสดงถึงน้ าใจและการเห็น
อกเห็นใจให้ความช่วยเหลือที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาท าให้ชุมชนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทาง
ศาสนา เป็นต้นว่า งานสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่โครงการต่าง ๆ ส่วนราชการท าอยู่แล้วตาม
งบประมาณแผ่นดิน โครงการวัดประชารัฐ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งก็มีพุทธ คริสต์ อิสลาม 
เข้ามาร่วม โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ปัญหาเรื่องถนน การก่อสร้างของชุมชน แต่บางส่วนแม้จะไม่ใช้
ทรัพย์สินของ อบจ. แต่อยู่ในชุมชนของพ่ีน้องหลากหลายศาสนาร่วมกัน เช่น ถนนสายหนึ่งของพ่ีน้อง
มุสลิม อบจ. ก็เข้าไปช่วยเสริมสร้างทั้งที่ไม่ได้เป็นถนนของ อบจ. ก็ถือว่าเป็นการเสริมสันติสุข ลด
ความขัดแย้ง เสริมก าลังใจให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีว่าด้วยเรื่องของชุมชนคุณธรรม โดยน าเอา ๓ 
สถาบันมาใช้คือค าว่า “บวร” บ้าน วัด ราชการ เมื่อก่อนจะคุ้นเคยกับค าว่าบ้าน วัด โรงเรียน ส่วน
ของวัดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแค่วัดในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่หมายถึงศาสนสถานของทุก
ศาสนา มีบ้านก็คือชุมชน แล้วก็มีศาสนสถานทุกศาสนา แล้วก็ราชการ ตรงนี้ท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ ก็
ต้องใช้พลังของบวร ก็เลยใช้พลังของบวรในการพัฒนาชุมชน โครงการแรกคือน าเด็กไทยพุทธ ไทย
มุสลิมมาฟังธรรม มาเข้าค่าย เพื่อท าความเข้าใจระหว่างกันว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร ก็อธิบายว่าเวลา
กราบไหว้ ไทยมุสลิมเขาไม่กราบก็นั่งเฉย ๆ สิ่งที่ส าคัญคือการฟัง ธรรมะข้อคิดต่าง ๆ ไม่ได้เป็นศาสนา
อะไร ใครฟังแล้วน าไปปฏิบัติก็เป็นประโยชน์กับคนนั้น นักเรียนก็อยู่กันเรียบร้อย ไม่มีอะไรแตกต่าง 
เวลาผมให้ทุนการศึกษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ก็ให้ทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิม โครงการธรรมมะสานใจสู่
สายใยแห่งครอบครัวไม่เลือกชาติศาสนา ท าอย่างไรให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง โครงการยา
เสพติด เพราะว่ายาเสพติดนี้เป็นตัวหลักท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนในส่วนของวัดและคณะสงฆ์
ที่ด าเนินการอยู่ก็คือเรื่องของศาสนสงเคราะห์ที่เข้าไปด าเนินการในชุมชนต่าง ๆ ไปช่วยเหลือ ไปแจก
อาหาร แจกถุงยังชีพ ไปช่วยทุกศาสนาตามลิสต์ ว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้มีผู้ปุวยติดเตียงกี่คน 
ประสานกับชุมชน อสม. และผู้น าท้องถิ่นเข้าไปเยี่ยม เป็นสมาชิกสมาคมสื่ออาสา มีหลายเรื่องมีส่วน
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ร่วมเพราะบ้านตัวเองก็ติดกับมัสยิดด้วยเวลาเราจัดงานกิจกรรมของมัสยิดญาเมี๊ยะ ก็มีบัตรเชิญไปยัง
ชุมชนต่าง ๆ มัสยิดต่าง ๆ ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะนครศรีธรรมราชมีมัสยิดร้อยกว่ามัสยิด
กระจัดกระจายไปตามอ าเภอต่างๆ เพื่อเน้นการมีส่วนร่วม ส่วนจะบริจาคทรัพย์สินหรือปัจจัยมากหรือ
น้อยก็ไม่เน้นตรงนั้น แต่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของมุสลิมในแต่ละชุมชนของทั้งจังหวัด 

การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมไร้รอยต่อนั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมี
ความเชื่อเหมือนกัน มีศาสนาเหมือนกัน ซึ่งก็เหมือนกับดอกไม้ในแจกันที่มีดอกไม้หลากหลายสีก็จะ
ท าให้แจกันนั้นสวยงาม ฉะนั้นจึงต้องมีกรอบแนวคิดว่าท าอย่างไรให้อยู่ร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกัน 
อยู่ในพื้นท่ีของกันและกัน ให้เกียรติกัน การที่จะท าให้สังคมไร้รอยต่อได้โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช
ของเราเป็นต้นแบบของสังคมพหุวัฒนธรรม ในถนนราชด าเนินนี้มีมุสลิมอยู่หลังวัดพุทธ มีคริสต์อยู่
ใกล้วัดพุทธ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้เพราะอะไร การอยู่ร่วมกันได้ด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ให้เกียรติ และเข้าใจซึ่งกันและกัน แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ถ้าทุกคนเข้าถึงแก่ของศาสนาที่ตนนับถือ 
พอเข้าใจตนเองเราก็จะเข้าใจคนอ่ืน แล้วจะอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้ไม่ขัดแย้งกัน แม้จะแตกต่างกัน
ในทางความเชื่อการปฏิบัติ แต่มันไม่ได้เกิดความแตกแยกในสังคม มันเป็นความหลากหลาย เป็น
ความสวยงาม แต่ละศาสนาก็ท ากิจกรรมของศาสนา แต่พอมาอยู่ร่วมกันมันเป็นความหลากหลายเป็น
ความงดงามของสังคม เขาเรียกว่าสังคมท่ีไร้รอยต่อ เพราะมันกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ตอนนี้ถือว่า
ทุกอย่างเราเข้าใจด้วยกันแล้วว่าค าว่าไร้รอยต่อนี้เป็น New Normal จริง ๆ ไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอย
เชื่อม เพราะว่าทุกสิ่งอย่างตอนนี้มันถึงกันในเวลาแค่พริบตาเดียว เมื่อก่อนเราจะมองว่าตะเข็บ
ชายแดนก็ดี เขตพรมแดนระหว่างประเทศก็ดีนั่นคือรอยต่อ พอเราข้ามจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัด
หนึ่งเราจะเห็นความแตกต่างทันที แต่ตอนนี้ เราเดินทางรอบโลก ทั่วประเทศ ความเป็นอยู่ก็ดี สภาพ
ภูมิศาสตร์ก็ดี อาหารการกินก็ดี การแต่งกาย ภาษาไม่มีรอยต่อ ตอนนี้เราแยกไม่ออกแล้ว เมื่อก่อนไป
เหนือก็จะได้ยินเสียงส าเนียง ทางใต้เขาก็จะสัมผัสได้ว่าเราคือคนใต้ แต่ตอนนี้ทุกคนใช้ภาษาเดียวกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อเทคโนโลยี อันนี้คือความไร้รอยต่อ ในเรื่องของสังคมสันติภาพ ถ้าทุกคนมี
หลักคิดและการใช้สื่อเทคโนโลยี มันจะท าให้รอยต่อไม่เกิดขึ้นแน่นอน 

ฉะนั้นการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ จึงควรที่จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชนซึ่งมีท้ังแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการ ผ่านกระบวนการพูดคุยสนทนา หรือมีการจัดประชุม ประชาคม ทั้งภายในชุมชนและร่วมกับ
เครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือที่ทุกคนทุกฝุายจะได้ร่วมกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง รวมถึงการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา และการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเรื่องนั้น ๆ  

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของชุมชน โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนแบบ
วงจร คือ มีการก าหนดโครงการ การท ารายละเอียดของโครงการ การประเมินและอนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติและด าเนินการตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ หลังจากนั้นจึงมีการก าหนด
โครงการใหม่ต่อไปเพื่อให้โครงการของชุมชนมีความต่อเนื่อง  

3. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้าน
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การประสานงาน และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด



๑๑๕ 
  

ประโยชน์สูงสุด ทั้งในมิติที่คนในชุมชนลงมือท าเอง คนในชุมชนท าร่วมกับเครือข่าย ด าเนินการโดย
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก หรือการได้รับการสนับสนุนจากภายนอก  

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การแบ่งผลประโยชน์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคมเป็นส าคัญ ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม
ของชุมชน ต้องมีท้ังในระดับปัจเจกและสังคม ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล ผลประโยชน์ส าคัญคือ ความภาคภูมิใจ ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลและ
น าไปใช้ในการท างานเพ่ือชุมชนต่อไปได้  

5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน คนในชุมชน ผู้น าชุมชนและ
บุคคลภายนอกชุมชนสามารถร่วมกันประเมินผลได้ การประเมินผลแบ่งเป็น การประเมินผลก่อนการ
ด าเนินการปฏิบัติ การประเมินผลย่อยเป็นระยะๆ ระหว่างการด าเนินงาน การประเมินผลรวม 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม การประเมินผลต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ต้องสร้างความตระหนัก
ให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญของการประเมินผลร่วมกันและต้องไม่ยึดมาตรฐานของคนใดคนหนึ่ง
หรือฝุายใดฝุายหนึ่ง โดยต้องมองว่าการประเมินผลร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการ
ชี้ถูกชี้ผิด 

ทั้งนี้ ในการลงพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะของผู้แทนชุมชนที่มี
ความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏว่า
ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนต่างสหธรรมิก โดยเฉพาะการสนับสนุนจุดตรวจ จุดสกัดในช่วง Covid 
19 การร่วมกันจัดเย็บหน้ากากหรือแมสที่ท าจากผ้า การสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งในช่วงไม่มีงาน
ท า การร่วมสร้างบ้านมั่นคงส าหรับผู้ยากไร้ และในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวที่เกิดน้ าท่วมในปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทางกลุ่ม
จิตอาสา จิตสาธารณะ ในการออกช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จัดท าโรงครัวเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ 
รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมิติต่าง ๆ 

จากการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกันของชุมชนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการจากการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ คณะผู้วิจัยไดท้ าการทบทวนและวิเคราะห์ถึง
เหตุและปัจจัย การก่อเกิดเครือข่าย และการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเอา
บทเรียนจากความส าเร็จและ ปัญหาอุปสรรค ของการขับเคลื่อนกิจ กรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ที่ได้
ร่วมกันด าเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา มาสู้การระดมความคิดเพ่ือพัฒนาหรือการปรับปรุงการท างาน 
การสะท้อนผลของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน
เทคนิคการทบทวนหลังท างาน AAR (After Action Review) ด้วยการทบทวนประสบการณ์ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกัน ขับเคลื่อนด าเนินการทั้ง การออกโรงทานจิตอาสา การตัดเย็บ
หน้ากากอนามัยจากผ้า  การส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจ าด่านปูองกัน Covid 19 
การจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนและคณะสงฆ์ที่ประสบปัญหา Covid 19 การขับเคลื่อนของ
เครือข่ายจิตอาสาปั่นจักรยานท าความดี  การขับเคลื่อนของเครือข่ายจิตอาสาปันสุขสร้างบ้านมั่นคง 
และเครือข่ายจิตสาธารณะกับฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2563 พบว่า 



๑๑๖ 
  

1. ด้านความส าเร็จที่เกิดข้ึน  ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ สามารถน าไปสู่ความ ร่วม
แรงร่วมใจของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทาง
ศาสนาและความเชื่อ  ซึ่งทุกคนทุกฝุายได้ให้ความร่วมมือ เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ประกอบกับในการ
ด าเนินกิจกรรมได้มี การพัฒนา ให้เกิด ความต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับสภาพ หรือบริบท ของ
ชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นไปตาม บริบทวิถีชีวิต หรือการด าเนินชีวิต ของประชาชน ในพ้ืนที่ ท าให้หลาย ๆ 
กิจกรรมการขับเคลื่อนได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  

2. ด้านข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ไขในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ จากการวิเคราะห์ ด้าน
เวลา ของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทาง
ศาสนาและความเชื่อ ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาในชุมชนเมือง ในขณะอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสา
ของชุมชนที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และการประมง  ดังนั้นข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง  และ
หลังการขับเคลื่อนกิจกรรม  คือ เวลา และสะดวกในการมาร่วมกิจกรรม ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องออกแบบและก าหนด กิจกรรมในแต่ละครั้ง ให้เหมาะสมกับบริบทของ ของกลุ่มจิตอาสา จิต
สาธารณะในแต่ละพ้ืนที่ด้วย  

3. เปูาหมายและคุณค่าร่วมของ ของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ถือ เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายใต้การขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ
และศาสนาในชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ กัน และน าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ได้มีการ เปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มวัย ได้
เข้ามามีส่วนร่วม ด าเนินการเพื่อสร้างความคุ้นชิน สร้างการมีส่วนร่วม  สร้างความรู้สึกรัก หวงแหน  
อนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่าย  

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ส าหรับ องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะข้างต้น จากการประเมินและวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วย 

1) ภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณของแต่ละศาสนา โดยการขับเคลื่อนในกิจกรรมที่แสดง
หรือสะท้อนให้เห็นในมิติทางจิตอาสา จิตสาธารณะนั้นโดยภาพรวมส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องอาศัยเวลา
และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณของแต่ละศาสนาถือว่ามี
ส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้คนในชุมชนและสังคม  ได้ร่วมกันแสดงออกถึง ความเสียสละ ความโอบอ้อมอารี 
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีเมตตาธรรมที่มีต่อเพ่ือร่วมสังคม
อย่างไม่สิ้นสุด ประกอบกับการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ของผู้น าทางจิต
วิญญาณของแต่ละศาสนา จึงก่อให้เกิดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะเกิดข้ึนในชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ข้อตกลงชุมชน ด้วยบริบทของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทาง
ความเชื่อและศาสนา เมื่อทุกคนทุกฝุายมีข้อตกลงร่วมกันและมีการก าหนดเปูาหมายในการขับเคลื่อน
กิจกรรม จิตอาสา จิตสาธารณะร่วมกันแล้ว ก็จะเกิด การสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันโดยผ่าน
กิจกรรมการ ประชุม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และในบางกิจกรรมก็จะมี การระดมความคิดเห็น 
และหาข้อตกลงร่วมกันเพ่ิมเติมในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศการท างานร่วมกันที่เป็นไปแบบ
เกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และความสมัครสมาน สามัคคี 
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3) แกนน าจิตอาสา จิตสาธารณะในชุมชนพหุวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นแกนน าที่มี
คุณภาพ เป็นกลุ่ม จิตอาสาที่ เกิดจากความสมัคร ใจ มีเปูาหมายร่วมกัน มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน กล้าคิด 
กล้าท า  กล้าปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดข้อจ ากัด หรือปัญหา ท าให้ เกิดแรงขับเคลื่อน ที่มีพลังจน
สามารถที่จะระดมความช่วยเหลือจากคนในชุมชนกล้าเข้ามามีส่วนร่วมและเสียสละ ประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมมากขึ้น ๆ 

4) การปรับปรุงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
กระบวนการท างาน หรือการขับเคลื่อนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถลด
ระยะเวลาในการท างาน  และยังเปิดโอกาสให้แกนน าชุมชน แกนน า จิตอาสา  จิตสาธารณะ ได้เกิด
ความคิดริเริ่มที่จะพัฒนากิจกรรมและการเสียสละเพ่ือชุมชนและสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ๆ 

5) การสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการสร้างและขยายฐาน การขับเคลื่อน
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะไป ยังภาคีเครือข่ายอื่น ๆ รวมถึงในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ ใน
ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือปลูกจิตส านึกและส่งทอดกิจกรรมจิตอาสาให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วม และเกิดการซึม
ซับเพ่ือน าไปสู่การส่งต่อ สืบทอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและปรับประยุกต์ให้เข้า
กับยุคสมัย วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม รวมถึงมิติในทางศาสนาและความเชื่อ 

ขณะเดียวกันจากการจัดกิจกรรมคืนข้อมูลและการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะ
กับกลุ่มแกนน าและผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะจากชุมชนและสังคมที่
มีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 39 รูป/คน พบว่า ในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อนั้น มีองคป์ระกอบส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. กระบวนทัศน์ของชุมชน ( Paradigms of Community) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก
ร่วมของคนในชุมชน ที่รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกัน มีความรู้สึกของการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ท าให้การด าเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมค า
สอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชน  และท่ีส าคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ 

๒. ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา  และปราชญ์ชุมชน ( Leader and  Local Wisdom 
Scholars) ซึ่งเป็นผู้น าทั้งแบบทางการและผู้น าตามธรรมชาติ ในพ้ืนที่หลายชุมชนถือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
และมีคุณธรรมเป็นต้นที่ดีให้กับชุมชน และจากการท างานเชิงรุกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อและ ศาสนา ได้ก่อให้เกิดการ สร้างสรรค์
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กัน สุดท้ายเมื่อมีความเข้มแข็งก็จะเกิด การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ให้ประพฤติ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีเมตตาธรรม และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด 
สอดคล้องกับหลักค าสอนของแต่ละศาสนา  

๓. กิจกรรมและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ( Activities and Lifestyles) ก่อให้เกิด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นปกติ เช่น การร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้น่า
อยู่ การร่วมท าความสะอาด การปลูกต้นไม้  การช่วยเหลือ กันและกัน ในงานหรือวันส าคัญ การร่วม
บริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือ ในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ต่าง ๆ ที่มีก าหนดจัดขึ้น ใน
ชุมชนของตนหรือชุมชนข้างเคียง  
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๔. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชุมชน (Conflict Resolution) เมื่อคนในชุมชนมีความ
รักความสามัคคีกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียม มีความเคารพในสิทธิ การให้เกียรติ และเกิดการรักษา
และปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนร่วมวางไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีส่วนสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก จิตอาสาและจิตสาธารณะ ซึ่งสะท้อนออกมาจาก ความวิริยะ อุตสาหะ 
และความพากเพียรในการร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลเพ่ือส่วนรวม 

ขณะเดียวกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น องค์ประกอบส าคัญ ใน
การท างานร่วมกันของผู้คนที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านความเชื่อหรือศาสนาก็คือ
กระบวนการมีส่วนร่วม ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนและด าเนินการร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การตัดสินใจ โดยการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยสร้างการรับรู้ของแกนน าและสมาชิก ผ่านการสื่อสาร ใน
หลากหลายช่อทาง เพ่ือให้ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 

๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เมื่อได้ ทุกคนทุกฝุายได้ เข้าร่วมในกิจกรรมแล้ว ก็
จะเกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึกพอใจ เห็นถึงคุณค่า หรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมใน
กิจกรรม 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เมื่อ มีการน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ประกอบการ
ตัดสินใจ ก็จะเกิดการ ประมวลผล วิเคราะห์ผล เพ่ือ สะท้อนหรือประเมิน ให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อม
สร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมีข้ึนในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะในครั้งต่อ ๆ ไป 

จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการ คืนข้อมูลและการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิต
สาธารณะของ ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม จิตอาสา จิตสาธารณะ จากกลุ่มผู้แทนชุมชนที่มี
ความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
เบื้องต้นทางผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญญาสาระธรรม  นครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ทุกคนทุก
ฝุายต่างให้ความส าคัญในการที่จะผนึกเครือข่ายให้เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ของลูกหลานและเยาวชน ถือ
เป็นการสร้างอรรถประโยชน์เพื่อ เยาวชนและลูกหลานในวั ยเรียน เพื่อให้ เขาเหล่านั้นใช้ ชีวิตการ
เป็นอยู่อย่างมีความสุข ไร้ปัญหา ทั้งนี้เพราะช่วงวัยของ พวกเขาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญ ในการใช้
ชีวิตในอนาคต หากมีการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นอย่างไร้รอยต่อ ไม่มีปัญหาระหว่างกัน ในการด าเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพของพวกเขาในอนาคตก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งจากครั้งอดีตที่ผ่านมาใน
ยุคของบรรพบุรุษก็ ไม่เคยพบเห็นความขัดแย้งระหว่างศาสนา เกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฉะนั้นทุกคน ทุกฝุาย ควรที่จะสร้างหลักปฏิบัติ ในการอยู่ ร่วมกัน และต้องร่วมกัน สร้างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับ การประกอบ อาชีพ เศรษฐกิจ และอ่ืน  ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ในทาง
ศาสนาอิสลามนั้นถือว่าการท าอาชีพในสถานที่ประกอบการเดียวกัน หรือ ถึงแม้จะมีอาชีพที่แตกต่าง
กัน แต่ถ้าเขาเหล่านั้นมีจิตส านึกว่าสิ่งต่าง ๆ  ที่ได้มาซึ่งปัจจัย เป็นไปโดยชอบ มีความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใสก็ถือว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งในภาพความเป็นจริงจะเห็นตัวอย่างที่ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ในการด าเนินชีวิตปกติสุขของเหล่านิสิตนักศึกษาจะพบว่าคนไทย พุทธ มุสลิม สามารถที่จะนั่ง
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์กันไปเรียนได้โดย ไม่มีปัญหา อะไร ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าใน การด าเนิน
ชีวิตพ้ืนฐานของไทยพุทธ มุสลิม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นที่ผ่านมาก็ท ากันหรืออยู่ร่วมกันอย่าง
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ปกติสุขเช่นนี้ ซึ่งจุดเด่นข้างต้นนี้ น่าจะเป็นคุณสมบัติ ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตให้
เกิดเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะในสถานศึกษาเป็นพื้นที่น าร่อง ก่อนที่จะมีการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิต
สาธารณะเพ่ือสังคมในมิติอ่ืน ๆ  

จากแนวคิดข้างต้น ผู้จัดการโรงเรียนสันติธรรมมูลนิธิ ให้ข้อคิดเห็นในเชิงสนับสนุนว่า ใน
นครศรีธรรมราช การอยู่ร่วมกันของชาวนครต้องช่วยเหลือกัน แต่ไม่ทราบว่าสิ่งใดท าให้ความสัมพันธ์
ลดน้อยลง เมื่อก่อนชาวพุทธมุสลิมอยู่ด้วยกัน ชาวไทยพุทธยินยอมให้มุสลิมปรุงอาหารเพื่อไทยพุทธ
จะได้ทานอาหารร่วมกันในงานแต่งหรืองานศพ ซึ่งหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ปรากฏในคัมภีร์  
อัลกุระอานมีอยู่ว่า เราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ือการอ่ืนใด แต่ส่ง เราส่งเจ้า มาเพ่ือความเมตตาต่อสากล
จักรวาล และส่งความเมตตามาให้คนทั่วทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ทุกสีผิว ศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาที่ น าความเมตตามาสู่ชาวโลก ถึงแม้จะมีบางครั้ง บางคน บางกลุ่มใช้หลักการของ
คัมภีร์อัสกุระอานไปในทางลบและใช้ไปในทางความรุนแรง เช่นค าว่า “ยีอาส” ที่พระศาสดากล่าวไว้
นั้นท่านคงไม่ได้ต้องการที่จะสื่อถึงความรุนแรง แต่คิดว่าท่านต้องการที่จะสื่อถึง การทุ่มเท อย่าง
เข้มแข็ง และให้ เสียสละทุกอย่างเพ่ือความเมตตาแก่ชาวโลก มากกว่า ที่โรงเรียนสันติธรรม ได้มุ่งท่ีจะ
ปลูกฝังการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิด รับครูทั้งท่ี
เป็นชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนหรือเด็กและเยาวชน สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ได้
ในสังคมท่ีมีความต่าง เพราะความต่างไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ กลับเป็นสิ่งที่สวยงาม เหมือนพืชพัน ธุ์หรือ
ระบบนิเวศ บนภูเขา ที่สามารถข้ึนอยู่ร่วมกันได้ มันไม่ถือว่าเป็นความ แตกต่าง แต่พืชพัน ธุ์ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านั้นสามารถท่ีจะ ช่วยให้ภูเขา คงความอุดมสมบูรณ์ อยู่ได้ หากลองมอง
ย้อนกลับมาท่ีการเพาะปลูก พืชเชิงเดียว เมื่อปลูกได้ไม่นาน ก็จะเริ่มเกิดปัญหา มีทั้งโรคและแมลงมา
รบกวน สุดท้ายก็ จะต้อง หาแนวทางหรือลงทุนเพื่อการ จัดการ ก าจัดวัชพืชหรือ แมลง แต่ ถ้าหาก
เกษตรกรเพาะปลูกพืชที่มีความหลากหลายระบบนิเวศภายในสวนหรือภายในแปลงก็ จะช่วยกันก าจัด
หรือในอีกทางหนึ่งก็จะเกิดการพึ่งพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เพราะ ต้นไม้เล็ก ต้องอาศัยต้นไม้
ใหญ่ ในขณะที่ ต้นไม้ใหญ่ ก็ต้อง อาศัยต้นไม้เล็ก ในโลกของมนุษย์ ผู้หญิงมีในสิ่งที่ผู้ชายขาด 
ขณะเดียวกันผู้ชายก็ขาดในสิ่งที่ผู้หญิงมี  ฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเป็นเครือข่ายซึ่งกัน
และกัน ทุกคน ทุกฝุาย ทุกเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ จึงต้องมีความ อดทนและเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกัน มีความ รักใคร่สามัคคี กัน ใช้ความต่างในความเชื่อ ในความศรัทธา มาเติมเต็มในการอยู่
ร่วมกันอย่างสวยงาม  ประเด็นนี้ถือเป็น ภูมิต้านทาน และเป็นทุนทาง สังคม เพราะความสวยงาม ของ
สังคมพบเห็นหรือ มีอยู่ในความต่าง และความต่าง ก็คือการเติมเต็มที่ให้การอยู่ ร่วมกันอย่าง สวยงาม
นั่นเอง  
 ทางด้านผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสอนศาสนาบ้านตาล  มองว่า ตามแนวคิดของมุสลิม
มองว่าในการอยู่ร่วมกันหรือการที่จะอยู่ร่วมเป็นเครือข่ายนั้น ไม่ควรที่จะมีเรื่องกระทบกระทั่งในทาง
ศาสนา ทั้งนี้เพราะมิติของอิสลามมองว่าศาสนาของท่านส าหรับท่าน ศาสนาของเราส าหรับเรา เราส่ง
เจ้ามาเพ่ือเมตตาธรรมแก่โลกทั้งผอง มุสลิม จึงสามารถท่ีจะ อยู่ร่วมกัน กับทุกคนแบบพ่ีน้อง  และอยู่
แบบมีเมตตาธรรม  เพราะความเมตตาธรรมจะเป็น คุณธรรมส าคัญในการ อยู่ร่วมกันกับคนทุกคนใน
สังคม ถือว่า เมตตาธรรมค้ าจุนโลก  ฉะนั้นในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะใน การออก
ช่วยเหลือ กันในยามท่ีเพ่ือร่วมสังคมประสบปัญหาจาก ภัยธรรมชาติ หรือความเดือนร้อน จะต้อง ไม่
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คิดถึงศาสนา เพราะการคิดถึงศาสนาก็คือการคิดถึงเรื่องพิธีกรรมเท่านั้น แต่ส าหรับการสร้างเครือข่าย
หรือการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมในส่วนอื่น ๆ นั้นต้องใช้เมตตาธรรมให้กว้างไกลให้มากที่สุด ชุมชนและ
สังคมจึงจะมีความสงบสุข 
 ส าหรับการสร้างเครือข่ายผ่านระบบ กลไก และ โครงสร้าง ของศาสนาอิสลามนั้น  พ่ีน้อง
มุสลิมในทุกจังหวัดจะมีข้อบังคับไว้ว่าจะไม่มีมุสลิมคนใดที่ไม่สังกัดมัสยิด  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 
๑๓๐ มัสยิด ฉะนั้นมุสลิมทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะ ต้องสังกัดมัสยิดของชุมชนตนเอง  และ
มัสยิดทุกมัสยิดก็ จะต้อง สังกัดหรือ ขึ้นตรงต่อมัสยิ ดกลางนครศรีธรรมราช  ขณะเดียวกันในจังหวัด
นครศรีธรรมราชก็จะมี โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ๑๒ โรงเรียน และมีสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เป็นผู้ขับเคลื่อนและดูแล  ในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา  จิตสาธารณะหากจะมีการ
ขับเคลื่อนทั้งในส่วนของภาพใหญ่ ภาพกลาง หรือภาพเล็ก ก็สามารถที่จะประสานไปยังมัสยิดทุก
มัสยิด หรือสามารถประสานไปที่มัสยิดกลางหรือทีส่มาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได้เลย   

ขณะเดียวกันในมุมมองของ ครูสอนศาสนาอิสลามให้กับเด็กสันติธรรมมูลนิธิ บอกว่า
ปัจจุบันนั้นจะ เน้นในเรื่องของ คุณธรรมเหนือวิชาการ คุณธรรม ต้องมาก่อนความรู้ เก่งก็ ต้องการแต่
คุณธรรม ต้องเหนือวิชาการ นักเรียนต้องละมาด ต้องไม่เสพของมึนเมา ต้องก้าวล่วงประเวณี ต้อง
เรียนสามัญและศาสนา และใช้วิถีชีวิตตามแนวทางศาสนา อิสลาม ฉะนั้นในการสร้างเครือข่าย เห็นว่า
น านักเรียนมา สร้างเครือข่าย ก่อน ควรมีการสร้าง เครือข่ายเด็กมัธยม ทั้งการจัด อบรม การช่วย
กิจกรรม จิตอาสา หรือการเปิดโอกาสให้ เด็กจัดกลุ่มจิตอาสาในชุมชน ขึ้นเอง ก่อนที่จะขยายเป็น
เครือข่ายครูและนักเรียน ในโอกาสต่อไป  โดยหลักศรัทธา ของแต่ละศาสนาจะไม่มีการ แตะต้อง และ
ควรที่จะแตะในสิ่งที่ร่วมกันได้  หรือท่ีเรียกว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยก และควรใช้มัสยิดเป็นฐานในการ
พัฒนาสังคมเรื่องวัยรุ่น สตรี การศึกษา การพัฒนาสังคมจะเกิดไม่ได้หากไร้การศึกษาและวิชาการ  
การพัฒนาความรู้และการศึกษาจะเป็นการพัฒนาที่ถาวรโดยใช้มัสยิดเป็นฐานในการพัฒนาสังคม 
 ในมุมมองของผู้แทนศาสนา คริสต์ ซึ่งเป็นตัวแทนศิษยาภิบาล มองว่า ในเครือข่ายและ
โครงสร้างของศาสนาคริสต์นั้น ปัจจุบัน มีการแบ่งเขตปกครองออกเป็น  ๒๒ ภาค ในส่วนของ
คริสตจักร เบลธเลเฮ็มนั้นสังกัดใน ภาค ๙ โดยมีคริสตจักรสังกัด ร่วมในภาค 9 นี้รวม  ๒๒ คริส ตจักร  
โดยส่วนตัวนั้น เคยเรียนที่ศรีธรรมราชศึกษา ในชีวิตวัยเรียนก็จะ มีเพ่ือนทั้ง ที่เป็นไทยมุสลิมและไทย
พุทธ ตอนแรกตนเองก็นับถือศาสนา พุทธ ต่อมาจึงได้ เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์และ เป็นคริสเตียน 
พระธรรมตอนหนึ่ง ของศาสนาคริสต์ได้ระบุไว้ ว่า ให้รักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด
รักเพ่ือนบ้านให้เหมือนการรักตัวเอง รักเราอย่างไรให้รักเพ่ือนอย่างนั้น ในการประกอบพิธีทางศาสนา
พุทธถึงแม้เราจะไม่สามารถไปร่วม ในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ แต่เราก็สามารถล้างจาน เสิ ร์ฟอาหารในงาน
นั้น ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่ลงตัว วนส่วนของการสร้าง เครือข่ายนั้น ทุก ๆ ศาสนาและความ
เชื่อควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ในขณะที่มุมมองของพ่ีน้องชาวพุทธนั้นมองว่าเมตตาธรรมค้ าจุนโลกนั้นในทางศาสนาพุทธ
ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะก่อให้เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ  สิ่งที่จะเป็นเครือข่ายที่ส าคัญ ของ
ศาสนาพุทธคือการมีวัด การมีความศรัทธา และวัดถือเป็นสถานที่ส าคัญ ต่อการขัดเกลาคนรุ่นต่อรุ่น   
วัดเป็นสถานศึกษา และวัดเป็นองค์กรหลักในการสร้างเครือข่าย ฉะนั้นถ้าจะท าเครือข่ายสิ่งส าคัญคือ
จะต้องมี มัสยิด วัด หรือคริสตจักร เป็นศูนย์กลาง  ซึ่งสามารถ ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกัน ศาสน
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สถานยังเป็น พ่ึงอันประเสริฐ คนทุกคนต้องมีศาสนา คนไม่มีศาสนา จะไม่ เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนา
ตัวเอง และ ไม่สามารถท่ีจะ น าไปปฏิบัติ ให้เกิดผล  ในขณะที่ทุกพ้ืนที่ทั่วโลก นั้นต้องการสันติภาพ หรือ
ความสุขที่แท้จริงในการอยู่ร่วมกัน  ในมุมมองศาสนาพุทธสอน ให้ทุกคนมีพรหมวิหารธรรม ขณะที่
ศาสนาอิสลามมุ่งหมายให้ทุกผู้คน ใช้เมตตา แบบไม่มีที่สิ้นสุด  ส่วนศาสนา คริสต์ นั้นใช้ความรัก เป็น
พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน  ประเด็นส าคัญที่ท่านพุทธทาสภิกขุเคยให้แนวคิดในการอยู่ร่วมกันตามแนว
ตรีปณิธาน คือ 1) ศาสนิกต้องเรียนรู้ในศาสนาของตน  ๒) ท าอย่างไรให้มีการศึกษาหลักธรรมค าสอน
หลักศาสนาอ่ืนให้เข้าใจ ยอมรับในความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) ดึงตัวเองออกจาก
โลกวัตถุนิยม โลกจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ฉะนั้นความเมตตาธรรม ของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้อง แผ่ให้กว้างให้สุด  เพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมทุกกิจกรรม  ๓ ศาสนา ไม่ทิ้งวิถี ชีวิตแบบ เดิม ๆ ที่สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  
เพราะคนเข้าถึงแก่นธรรมของแต่ละศาสนา แต่เมื่อคนไม่เข้าในถึงแก่นธรรม แล้วน ากะพ้ีมาถกเถียงกัน 
จึงท าให้สังคมมีปัญหา  ทางสายกลาง คือหลักการ ที่ทุกศาสนา มีเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน  จะ
แตกต่างเฉพาะศรัทธาและพิธีกรรม บางสิ่งบางอย่างของแต่ละศาสนาเท่านั้น  จึงอยากให้ทุกคน ทุก
ฝุายน า เอาหลักค าสอน ของศาสนาตนเอง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือ เป็นองค์ความรู้ใหม่  ที่เป็น
องค์ประกอบของความเมตตาธรรม  แล้วเดินจับมือหรือจูงมือ ไปด้วยกัน และปลูกฝังให้ลูกหลานและ
เยาวชนประพฤติ ปฏิบัติตาม ค าสอนของศาสนาตนอย่างเคร่งครัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อเชิงพ้ืนที่  ฉะนั้น วัด คริสต จักร   มัสยิด  ควรมีกิจกรรม ที่สามารถ ร่วมกัน ท า 
กิจกรรม ในเชิง เครือข่ายในชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งกิจกรรม ของชุมชน  
งานประเพณี งานพิธีแต่งงาน งานศพ  ทุกคน ก็สามารถร่วมกิจกรรม กันได้ อย่างสันติ  ในส่วนของ
เครือข่ายระดับจังหวัด มองว่า  อบจ.นครศรีธรรมราช น่าจะเป็นส่วนงานที่สามารถแหล่งเชื่อมโยง ใน
เรื่องนี้ ได้เป็นอย่างดี เพราะ อบจ.  มีกองการศึกษาและศาสนาที่จะ เป็นองค์กรในการประสานความ
ร่วมมือกันทางเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ เกิดกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อการ
ช่วยเหลือกันเมื่อประสบกับความเดือนร้อน  
 หากจะกล่าวสรุปถึงความเป็นเครือข่ายใน สังคมสันติภาพไร้รอยต่อ นั้น หากจะมองใน
สภาพความเป็นจริงทุก สรรพสิ่งในโลกใบนี้ ต่างก็ต้องการความสันติ ศาสนาทุกศาสนา มีกระบวนการ  
เปูาหมาย หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การมีความสงบสุข กระบวนการที่จะวิ่งไปสู่ความสงบสุขหรือ
การที่จะท าให้เกิดสันติภาพนั้น ค าว่า  “จิตอาสาและจิตสาธารณะ” ถือเป็นศูนย์กลาง ทั้งศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ต่างก็ต้องพากันสร้างธาตุกลางขึ้นมา ซึ่งก็คือ “ความเมตตา” สามารถใช้ได้ทุกศาสนา 
และจะท าให้ทุกสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฉะนั้นการเรียนรู้วิถีชีวิตโดยใช้หลักเมตตาธรรม จะ
สามารถท าให้ทุกคนในสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันได้แบบไร้ความแตกต่าง  และเครือข่ายที่มีอยู่โดย
ธรรมชาติก็มักจะก่อขึ้นด้วยความมเีมตตาธรรม สิ่งที่ทุกคนทุกฝุายเห็นตรงกันในการสร้างจิตอาสา จิต
สาธารณะก็ คือความ เมตตา การสร้างเครือข่ายจิตอาสา ก็สามารถท าได้ด้วยการประสานงาน กับ
ตัวแทนทางศาสนา หรือศาสนสถานของแต่ละศาสนา วิถี แห่งการอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อ
สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถีของคนท่ีสามารถ เข้าถึงแก่นทางศาสนา  และสังคมจะ
มีสันติภาพ  ต้องใช้ใจ เข้าใจถึงใจ ด้วยเมตตาธรรม 
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4.4 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
องค์ความรู้ เรื่อง สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ

วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ที่ได้จาก การวิจัย นั้น คณะผู้วิจัยขอสรุปเป็นองค์ความรู้ตาม
แผนภาพที่ 4.1 ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 4.1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
จากแผนภาพองค์ความรู้อธิบายได้ว่า การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ

วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ นั้น ถึงแม้บริบททางสังคมของคนในชุมชนจะมี
ความแตกต่างหลากหลายทั้งเพศ วัย การศึกษา วิถีความเป็นอยู่ รวมไปจนถึงในทางความเชื่อและ
ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามหรืออ่ืน ๆ สิ่งที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็
เห็นจะได้แก่ การประกอบพิธีกรรมของแต่ละศาสนา ซึ่งต่างก็จะต้องให้การยอมรับในประเด็นข้างต้น 
และไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงหรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของกันและกัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ ศาสนาของ
ท่านส าหรับท่าน ศาสนาของเราส าหรับเรา ” แต่ส าหรับสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็คือหลักค าสอน
ของทุกศาสนาที่มุ่งหวังจะให้คนทุกคนเป็นคนดี โดยมี ผู้น าศาสนา ของแต่ละศาสนาจะเป็นผู้ที่ให้
การศึกษา สั่งสอน ชี้น า และสนับสนุนให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบและสันติสุข 

 

กระบวนทัศน์ของชุมชน 
 

จิตสาธารณะ 
 

จิตอาสา วิถีการด าเนินชีวิต 
 

เมตตาธรรม 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ผู้น าศาสนา 

 

 

 

พิธีกรรม 

 

 

 

หลักค าสอน 

 

 

 

ศาสนาคริสต์ 

 

 

 

ศาสนาอ่ืนๆ 

 

 

 

ศาสนาอิสลาม 

 

 

 

ศาสนาพุทธ 

 

 

 

การสนับสนุนช่วยเหลือ 
 

ในยามสุข 
 

ในยามทุกข ์
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ขณะเดียวกันในหลักค าสอนของศาสนาส าคัญ ๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม โดยความมุ่งหมายและจุดประสงค์แล้ว ทุกศาสนาต่างมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศาสนิกทุกคนเกิดความรัก ความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน 
หรือโดยนัยมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมี “เมตตาธรรม” ต่อกัน ดัง หลักการของศาสนา
อิสลามท่ีปรากฏในคัมภีร์อัลกุระอาน ที่ว่า “... เราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ือการอ่ืนใด แต่ส่งเราส่งเจ้ามาเพ่ือ
ความเมตตาต่อสากลจักรวาล และส่งความเมตตามาให้คนทั่วทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา 
ทุกสีผิว ...” ขณะที่ศาสนาคริสต์ก็ได้มุ่งเน้นที่จะเห็นคนรักกันและมีเมตตาธรรมต่อกันดังค ากล่าวที่ว่า 
“...ให้รักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด รักเพ่ือนบ้านให้เหมือนการรักตัวเอง  หรือหาก
รักเราอย่างไรให้รักเพ่ือน บ้านอย่างนั้น ...” ส าหรับศาสนาพุทธนั้นถือเป็นศาสนาที่มุ่งเนินในเรื่อง 
“เมตตาธรรมค้ าจุนโลก” เป็นส าคัญอยู่แล้ว และหากจะพิจารณาจากหลักตรีปณิธานของท่านพุทธ
ทาสภิกขุก็ยิ่งจะเห็นชัดว่าแนวคิดในการอยู่ร่วมกันนั้นควรที่จะต้อง 1) ต้องเรียนรู้และเข้าใจในศาสนา
ของตน  ๒) ต้องศึกษาหลักธรรมค าสอนหลักศาสนาอ่ืนให้เข้าใจ ยอมรับในความ แตกต่าง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) ดึงตัวเองออกจากโลกวัตถุนิยมหรือโลกแข่งกันแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือ จะได้อยู่
ร่วมกันอย่างเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือ เกื้อกูล โลกถึงจะมีสันติ 

เมื่อทุกศาสนิกมีความเข้าใจในหลักค าสอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรมเป็นพ้ืนฐาน
แล้ว การที่จะก่อเกิดในเรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น ประการส าคัญก็อยู่ที่เรื่องของวิถีการด าเนิน
ชีวิตและกระบวนทัศน์ของชุมชนว่า มีการสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปัน หรือมีจิตใจที่
จะขันอาสาหรือเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคมมากน้อยแค่ไหน เพียงไร 
ทั้งนี้หากชุมชนและสังคมนั้นมีกระบวนทัศน์ในการปลูกฝังในเรื่องของการเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ความสมัครสมาน สามัคคี และการมีอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มจิตอาสาและ
มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดให้ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น 
ทุกคนที่มีจิตใจใสสะอาดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมข้างต้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งในมิติของการร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งก็หมายถึง
ความสงบสุขหรือความเจริญงอกงามท่ีจะมีขึ้น ขณะเดียวกันไม่ว่าชุมชนหรือสังคมจะตกอยู่ในภาวะ
แห่งความสุขหรือความทุก ทุกคน ทุกฝุายที่เปี่ยมด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ ก็จะออกมาให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเกื้อกูลกัน เป็นต้นว่าในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย มีหลายครอบครัวที่
ได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สิน ข้าวของ หรือพืชผลทางการเกษตร ทุกคนก็
จะออกมาระดมก าลังสละทรัพย์และก าลังแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ ถือ
เป็นการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานแห่งการมีเมตตาธรรมที่เด่นชัดที่สุด 

กล่าวโดยสรุป “เมตตาธรรม” นั้น สามารถ เกิดข้ึนได้กับคนใน ทุกศาสนา ฉะนั้นการอยู่
ร่วมกันบนฐานของ หลักเมตตาธรรม จะสามารถ ท าให้ใครหลายคนหรือทุกคนเกิดจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเป็นก าลังส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ด้วยการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล และเอ้ืออาทรต่อกัน และ สิ่งที่ทุกคนทุกฝุายเห็น ตรงกันในการสร้าง
เครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น คือจะเริ่มต้นข้ึนได้ด้วยใจที่มีความ เมตตา ทั้งนี้เพราะความเมตตา
ถือเป็นวิถแีห่งการอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถี
ของคนท่ีสามารถเข้าถึงแก่นทางศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาอ่ืน ๆ 



 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

รายงานวิจัยเรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาค าตอบตามกรอบวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือ
วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา ๒) เพ่ือพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจ
ทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึง
ประกอบด้วยวิธีการวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Research) ผ่านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) แกนน าในระดับชุมชนและระดับนโยบาย (Core Group) ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ในภาคสนาม (Field Study) นั้น ได้มกีารจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจ
ทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยเทคนิค (A-I-C=Appreciation-Influence-Control) และ
การลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ก่อนที่จะมีการประเมินผลด้วยเทคนิค (AAR = After 
Action Review) และการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง (Public Hearing) ทั้งนี้
จากผลการวิจัยตามกระบวนการข้างต้นสามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

 

๕.๑ สรุปการวิจัย 
คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ก่อให้เกิดสันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวน

ทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผ่านข้อค้นพบตามกระบวนการ
ของแต่ละขั้นตอนและแต่ละวัตถุประสงค์ โดยสรุปตามล าดับ ดังนี้ 

๕.๑.๑ รูปแบบการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนา 

จากการถอดบทเรียนชุมชนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถก้าวข้ามความแตกต่างทางศาสนา จนเป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตและการอยู่รวมกันที่เป็นต้นแบบของชุมชนที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้
ได้มีการลงพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาบริบทเชิงสังคมและเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมา
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งก็พบว่าใน  5 ชุมชนต้นแบบนั้นมีมิติและกลิ่นไอแห่ง การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม รวมถึงมีแนวคิด กระบวนทัศน์ หรือมีความเข้าใจที่จะประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน การ
พูดจาดีต่อกัน การคิดดีต่อกัน การแบ่งปันผลประโยชน์และทรัพยากรในชุมชนอย่างเท่าเทียม การยึด
มั่นศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ ของตน การมีมติบนพ้ืนฐานของความเห็นพ้องต้องกันอย่างมีเหตุมี



 
๑๒๕ 

ผล และการอยู่ร่วมกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีความเก้ือกูลเห็นอกเห็นใจกัน มีความชื่น
ชมยินดีมีให้กันและกัน และอยู่ด้วยการเคารพให้เกียรติกันและไม่เหยียบย่ าซ้ าเติมกันและกัน 

จากการศึกษาในเชิงบริบทจะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ชุมชนข้างต้นมีรูปแบบในการสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบททางภูมินิเวศและภูมิ
สังคม น ามาซึ่งภาพสะท้อนการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธ คริสต์ มุสลิม ที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสันติ
สุข มีความรักใคร่ ปรองดอง กลมเกลียวกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน คอยศึกษาแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อรู้เขารู้เราก็จะเกิดการปรับตัว ซึ่งโดยค่านิยมของคนท่ีนี่ก็จะพบว่าอยากให้เขา
ปรับตัวหาเรา เราก็ต้องปรับตัวเข้าหาด้วยกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามค าสอนของทุก
ศาสนา และจากการสัมภาษณ์สมาชิกชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจน
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้า และ
การสังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวกับแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิดสันติภาพในมิติศาสนา แนวคิด
สันติภาพสากล แนวคิดความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการ
สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาออกมาเป็นองค์ประกอบส าคัญ ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ 

๑. กระบวนทัศน์ของชุมชน ( Paradigms of Community) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก
ร่วมของคนในชุมชน ที่รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกัน มีความรู้สึกของการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ท าให้การด าเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมค า
สอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชนและที่ส าคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ทั้งนี้ความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ เกิดจากการที่คนในชุมชนได้
อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีของชุมชน สภาพวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ดี มีคุณภาพชีวิตและรักษาสมดุลระหว่างชุมชนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีศรัทธาในศาสนา
หรือวิถีความเชื่อที่ดีของชุมชน เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจและพัฒนาพฤติกรรมของคนในชุมชนด้วยมี
ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกระบวนทัศน์เหล่านี้ท าให้ชุมชนเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้
รอยต่อทางศาสนาได้ 

๒. ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์ชุมชน ( Leader and  Local Wisdom 
Scholars) ซึ่งเป็นผู้น าแบบทางการและผู้น าตามธรรมชาติ ที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบ
ผู้มีคุณธรรมศีลธรรมที่ดีให้กับชุมชน ซึ่งท างานเชิงรุกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนโดยใช้
กิจกรรมทางศาสนา ใช้ศาสนสถานเป็นพื้นท่ีเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชน และสร้างสรรค์
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น าศาสนา โดยภาพรวมผู้น าชุมชน ผู้น าทาง
ศาสนา และปราชญ์ชุมชน มีคุณลักษณะส าคัญ ๒ ประการ คือ ๑) มีทัศนคติและการปฏิบัติตนที่ดี
และมีความมุ่งม่ันในการสร้างความสามัคคี ปรองดองบนพื้นฐานและการปฏิบัติตามแนวทางของแต่
ละศาสนา และ ๒) การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์
ชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยยึดแนวทางและหลักการที่บรรพบุรุษของชุมชน
ได้ร่วมกันสืบสาน สืบทอด และต่อยอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น ประกอบด้วย  

 ๑) การพึงรักษาความดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ีเหล่าบรรพบุรุษด ารงมา
ให้ยืนยาวและยั่งยืนสืบต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน 



 
๑๒๖ 

 ๒) การพึงระวังและเฝูาระวังปัญหาความขัดข้องหมองใจหรือขัดแย้งซึ่งกันและกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นหรือลุกลามขยายผล โดยผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์ชุมชนจะต้องร่วมกัน
ประสานรอยร้าวหรือเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม 

 ๓) การหมั่นเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง 
สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนและพัฒนาขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมกันสรรค์สร้างหรือจรรโลงชุมชนและสังคมให้
เกิดการพัฒนาน่าอยู่น่าอาศัยยิ่งข้ึน  

๔) การเพียรรักษาการประพฤติ การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด และ
เป็นไปตามหลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาและความเชื่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพราะทุกศาสนาต่างก็
มุ่งท่ีจะสอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถ้าทุกคนในชุมชนเป็นคนดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความสงบสุขและสันติสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างปกติสุข 

จากหลักการข้างต้น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ปราชญ์ชุมชน และประชาชนในชุมชน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และแนะแนวทางปฏิบัติต่อเพ่ือนต่างศาสนา
หากเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ขยายใหญ่มาก ก็จ าเป็นต้องรีบวางแผนเพื่อขจัดหรือจัดการ
ปัญหานั้น และจากนั้นก็จะต้องน าหลักการพึงที่จะรักษาความดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมา
เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหา เช่น ในกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้งคนในชุมชนก็จะต้องพึงระวัง
และเฝูาระวังปัญหาความขัดข้องหมองใจหรือขัดแย้งซึ่งกันและกันดังกล่าวไม่ให้ลุกลามหรือขยายผล 
ทั้งนี้ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์ชุมชนจะต้องร่วมกันประสานรอยร้าวหรือเจรจาไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม อย่างไรก็ตามหากปัญหาความขัดแย้งนั้น ๆ นั้นใหญ่ขึ้นหรือเป็นปัญหาที่คนในชุมชน
ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง อาจต้องมีการท าฉันทามติร่วมกัน และเม่ือร่องรอยของความขัดแย้ง
เกิดข้ึนแล้ว ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ปราชญ์ชุมชน และประชาชนในชุมชนก็จะต้องช่วยกันกระชับ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และหมั่นเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว 
ปรองดอง สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนและพัฒนาขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมกันสรรค์สร้างหรือจรรโลงชุมชน
และสังคมให้เกิดการพัฒนาน่าอยู่น่าอาศัยยิ่งข้ึนท าให้คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคีได้ดังเดิม และสุ
ด้ายจะต้องร่วมกันเพียรรักษาการประพฤติ การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด และเป็นไป
ตามหลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาและความเชื่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพราะทุกศาสนาต่างก็มุ่งท่ี
จะสอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถ้าทุกคนในชุมชนเป็นคนดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความสงบสุขและสันติสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างปกติสุข และส่งต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี้ให้แก่
คนรุ่นใหม่ของชุมชน และหากต่างศาสนาต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อใครเดือดร้อน มีงานวัด 
ชาวมุสลิมชาวคริสต์ก็ไปช่วย มีงานสุเหร่าชาวพุทธชาวคริสต์ก็มาช่วย มีงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสทั้ง
ชาวพุทธและมุสลิมก็ไปช่วย รวมถึงในเรื่องของงานศพ งานแต่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานเปิดร้านหรือ
กิจการใหม่ ทุกเชื้อชาติศาสนาต่างก็ไปร่วมแสดงความมีน้ าใจเสมือนญาติพี่น้อง 

๓. กิจกรรมและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ( Activities and Lifestyles) กิจกรรม
จิตอาสาเพ่ือชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้น่าอยู่ การร่วมท าความสะอาด การปลูกต้นไม้
การร่วมช่วยเหลือในงานหรือวันส าคัญ การร่วมบริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือต่าง ๆในชุมชน
ของตน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนอ่ืน หรือเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชนอ่ืนอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้แก่ 



 
๑๒๗ 

 ๑) การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชนซึ่งมีท้ังแบบไม่เป็นทางการ คือ การ
พูดคุยสนทนา และแบบทางการคือ การประชุมทั้งภายในชุมชนและร่วมกับเครือข่าย ขั้นตอนของ
การศึกษาปัญหาแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการค้นหาปัญหาที่แท้จริง ขั้นการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาและขั้นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 ๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของชุมชน โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนแบบ
วงจร คือ มีการก าหนดโครงการ การท ารายละเอียดของโครงการ การประเมินและอนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติและด าเนินการตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ หลังจากนั้นจึงมีการก าหนด
โครงการใหม่ต่อไปเพื่อให้โครงการของชุมชนมีความต่อเนื่อง  

 ๓) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของชุมน เป็นการสนับสนุนด้านแรงงาน 
วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การประสานงานและการบริหารทรัพยากร แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ คนในชุมชน
ลงมือท าเอง คนในชุมชนท าร่วมกับเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรภายนอก และคนในชุมชนขอการ
สนับสนุนจากภายนอกเท่านั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันที่ดี ควรสร้างบรรยากาศการท างานที่ผ่อน
คลายและเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน สมาชิกต้องปรึกษากับผู้น าเพื่อแก้ไขปัญหาทันที  

 ๔) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การแบ่งผลประโยชน์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคมเป็นส าคัญ ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจาก
กิจกรรมของชุมชน ต้องมีท้ังในระดับปัจเจกและสังคม ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ผลประโยชน์ส าคัญคือ ความภาคภูมิใจ ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจจากภายในตัว
บุคคลและน าไปใช้ในการท างานเพ่ือชุมชนต่อไปได้  

 (๕) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน คนในชุมชน ผู้น าชุมชนและ
บุคคลภายนอกชุมชนสามารถร่วมกันประเมินผลได้ การประเมินผลแบ่งเป็น การประเมินผลก่อนการ
ด าเนินการปฏิบัติ การประเมินผลย่อยเป็นระยะๆ ระหว่างการด าเนินงาน การประเมินผลรวม 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม การประเมินผลต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ต้องสร้างความตระหนัก
ให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญของการประเมินผลร่วมกันและต้องไม่ยึดมาตรฐานของคนใดคนหนึ่ง
หรือฝุายใดฝุายหนึ่ง โดยต้องมองว่าการประเมินผลร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการ
ชี้ถูกชี้ผิด กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนในชุมชนปฏิบัติจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะท างานเพื่อชุมชนอย่างเป็นระบบบน
พ้ืนฐานของความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างชุมชน
ให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาได้ 

๔. ปัญหาและการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน ( Conflict Resolution) ชุมชนที่เป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาเป็นชุมชนที่คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกัน การให้
ความเสมอภาค การเคารพในสิทธิ การให้เกียรติ การรักษาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนร่วมวางไว้ 
ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ภาพของชุมชนที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การที่ชุมชนสามารถเรียนรู้
แก้ไขปัญหาร่วมกัน รู้จักค้นหาวิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา และมีความเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับโลก
สมัยใหม่ ท าให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้เข้ากระแสโลกแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ เมื่อ
ชุมชนเกิดปัญหา คนในชุมชนสามารถแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนโดยใช้ปัญญา โดยมีบุคคล องค์กร 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ท าให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่าง



 
๑๒๘ 

สันติสุขได้ เห็นได้ว่าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คนในชุมชนใช้ทางสายกลางเป็นแนวทางหรือ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑) การมีแง่คิดหรือมุมมองเชิงบวก มองเห็นปัญหาเป็นแนวทางในการสร้างปัญญา
หรือแง่คิดมุมมองที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยหลักของเหตุและผล 

๒) การฝึกฝนในกระบวนการใช้ความคิด การพิจารณา ไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล 
และเป็นไปในทางกุศลหรือความดีงาม 

 ๓) การยึดหลักสมมาวาจา จะต้องมีการพูดท่ีแสดงออกถึงความสุภาพ อ่อนโยน พูด
ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 

 ๔) การประพฤติปฏิบัติต่อกันและกัน เป็นไปด้วยความเคารพ ให้เกียรติ ถ้อยทีถ้อย
อาศัย และประพฤติท่ีก่อให้เกิดความดีงามทางกาย 

 ๕) การประกอบอาชีพที่สุจริตหรือท ามาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่นในชุมชนและสังคม 

 ๖) การมีจิตส านึก จิตอาสา และจิตสาธารณะที่สะท้อนออกมาจากความวิริยะ
อุตสาหะ และความพากเพียรในการประกอบกุศลกรรมหรือในเรื่องที่ดี ๆ  

 ๗) การมีสติรู้เท่าทันและการไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ รวมถึงการด ารงตนอยู่
ด้วยความรู้ตัวและตื่นตัวตลอดเวลา 

 ๘) การมีความตั้งใจมั่นในทางท่ีชอบ ประกอบไปด้วยธรรม และมีความมุ่งม่ัน
พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความรักไคร่กลมเกลียวกัน
และกันในชุมชนและสังคม 

5.1.2 การ พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันตินั้น ควรที่จะประกอบด้วย 

1. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อปูองกัน
การเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้วิจารณญาณในทางที่ชอบ เพ่ือให้เห็นในทางที่
ถูกต้อง เห็นตามเหตุตามผล เห็นในจุดหมายหรือเปูาหมายเดียวกัน  

2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เสมอภาค เท่าเทียม ยุติธรรม และเป็นธรรม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้หลักสันติวิธีมาขับเคลื่อน ทั้ง
การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

๓. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคี โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีความรัก ปรารถนาดี กรุณาปราณี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ห่วงหาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทั้ง ทั้งในยามท่ีสุขและยามทุกข์  

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมหรือชุมชน 
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้น าหรือคณะกรรมการชุมชนด ารงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 



 
๑๒๙ 

ซื่อตรง จริงใจ อดทนอดกลั้น ขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อแรงยั่วยุ และเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

5. การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อหรือค่านิยม โดย
สนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนและสังคมจะต้องพึงรักษาหลักการแห่งความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความ
จริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่เบียดเบียนหรือข่มเหงรังแกกัน ไม่ฉกฉวยในทรัพย์หรือประโยชน์
ของกันและกัน ไม่ล่วงละเมิดในสิทธิหรือหน้าที่ของผู้อื่น ไม่โปูปดมดเท็จ พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด พูด
เพ้อเจ้อ เคารพและปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอันเดียวกัน  

ทั้งนี้ในการพัฒนากระบวนทัศน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น 
นอกจากคนในชุมชนและสังคมจะต้องยึดหลักของความถูกต้อง ชอบธรรม มีเหตุ มีผล มีความโปร่งใส 
ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของการคิดดี ท าดี และพูดดีต่อกันจนเป็นปกติสุข เสมือนหนึ่งทุก
คนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน มีความเป็นพ่ี เป็นน้องกัน และท่ีส าคัญควรที่จะ เป็นแนวทางใน การ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามกรอบข้อบัญญัติ 10 ประการ มีดังนี้  

1. การยึดมั่นในค าสอนของศาสนา ความมีคุณธรรม และจริยธรรม ของแต่ละความเชื่อ
หรือศาสนาจะเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติ ที่จะท าให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีความ
ประพฤติดี มีน้ าใจไมตรี มีความเสียสละ โอบอ้อมอารี หรือเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 

2. การเห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้เพราะโดยพื้นฐานมนุษย์เป็น
สัตว์สังคมท่ีมีคุณค่า ทุกคนที่เกิดมามีคุณค่าที่เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะมีสถานสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนก็มีความเท่าเทียมกัน 

3. การยอมรับและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความที่ทุกคนในชุมชนมี
ความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รายได้หรืออาชีพ โอกาสหรือ
อ่ืน ๆ นั้น สิ่งที่จะทดแทนหรือเติมเต็มความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น ก็ต้องอาศัยการให้เกียรติ
และเคารพในบุคคล ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สังคมก็จะเกิดความขัดแย้งน้อยลง กรณีพิพาทต่าง ๆ 
จะได้ไม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง 

4. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยึดถือและ
ปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม ขณะเดียวกันทุกคนก็ควรให้การเคารพกันและกัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งเมื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วความบาดหมางและการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคม 

5. มีความเสมอภาคและความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกความเชื่อ ทุกศาสนา หรือ
ในความแตกต่างหลากหลายจะต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ถ้าทุกคนมีความเท่าเทียม มีความเสมอ
ภาค ทุกคนก็จะเคารพกันและกัน ไม่แตกแยกกัน ชุมชนและสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

6. การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ถือเป็นสิ่งที่ผู้คนในชุมชนและสังคมควร
ยึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะประโยชน์ที่เกิดกับส่วนรวมนั้นจะท าให้ชุมชน สังคมเกิดความ
เจริญรุ่งเรือง มีความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดการเห็นแก่ตัวน้อยลง มีการเสียสละแบ่งปันให้แก่กันและกัน
ในชุมชนและสังคมมากขึ้น 
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7. การมีจิตส านึก จิตอาสา และจิตสาธารณะ เป็นคนมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือกันและกัน
เมื่อได้รับความเดือดร้อน รวมถึงการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกันด้วยความจริงใจ  

8. การรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบของคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะถ้าทุกคนไม่รู้จักหน้าที่
ของตนเอง ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ชุมชนและสังคมย่อมมีปัญหา แต่ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ ท าตาม
หน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาทและฐานะ ก็คิดว่าจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
ชุมชนและสังคมได้เกิดสันติภาพและสันติสุขเกิดขึ้นได้ 

9. การมีวิจารณญาณในพูดและการแสดงความคิดเห็น และมีสติปัญญาแยกแยะได้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรพูดหรือแสดงความคิดเห็นออกมา โดยเฉพาะในประเด็นทางความเชื่อ
และศาสนาของกันและกัน ทั้งนี้ควรที่จะคิดก่อนท า หรือคิดก่อนพูดเป็นประการส าคัญ 

10. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือการไม่ใช้ความรุนแรงจนท าให้ปัญหาบาน
ปลาย จะส่งผลให้คนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งนี้จะต้องไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก แต่ควร
ที่จะใช้สติและปัญญาในการใคร่ครวญและไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลแทน 

5.1.3 การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ 

การสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะกับกลุ่มแกนน าและผู้มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะจากชุมชนและสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 39 
รูป/คน พบว่า ในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพ
ไร้รอยต่อนั้น มีองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. กระบวนทัศน์ของชุมชน ( Paradigms of Community) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก
ร่วมของคนในชุมชน ที่รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกัน มีความรู้สึกของการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ท าให้การด าเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมค า
สอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชน และท่ีส าคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ 

๒. ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์ชุมชน ( Leader and  Local Wisdom 
Scholars) ซึ่งเป็นผู้น าทั้งแบบทางการและผู้น าตามธรรมชาติ ในพื้นที่หลายชุมชนถือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
และมีคุณธรรมเป็นต้นที่ดีให้กับชุมชน และจากการท างานเชิงรุกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อและศาสนา ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สุดท้ายเมื่อมีความเข้มแข็งก็จะเกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ให้ประพฤติ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีเมตตาธรรม และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด 
สอดคล้องกับหลักค าสอนของแต่ละศาสนา  

๓. กิจกรรมและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ( Activities and Lifestyles) ก่อให้เกิด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นปกติ เช่น การร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้น่า
อยู่ การร่วมท าความสะอาด การปลูกต้นไม้ การช่วยเหลือกันและกันในงานหรือวันส าคัญ การร่วม
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บริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะต่าง ๆ ที่มีก าหนดจัดขึ้นใน
ชุมชนของตนหรือชุมชนข้างเคียง  

๔. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชุมชน (Conflict Resolution) เมื่อคนในชุมชนมีความ
รักความสามัคคีกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียม มีความเคารพในสิทธิ การให้เกียรติ และเกิดการรักษา
และปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนร่วมวางไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีส่วนสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก จิตอาสาและจิตสาธารณะ ซึ่งสะท้อนออกมาจากความวิริยะ อุตสาหะ 
และความพากเพียรในการร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อส่วนรวม 

ขณะเดียวกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น องค์ประกอบส าคัญใน
การท างานร่วมกันของผู้คนที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านความเชื่อหรือศาสนาก็คือ
กระบวนการมีส่วนร่วม ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนและด าเนินการร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การตัดสินใจ โดยการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 

๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยสร้างการรับรู้ของแกนน าและสมาชิก ผ่านการสื่อสารใน
หลากหลายช่อทาง เพ่ือให้ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 

๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เมื่อได้ทุกคนทุกฝุายได้เข้าร่วมในกิจกรรมแล้วก็
จะเกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึกพอใจ เห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมใน
กิจกรรม 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เมื่อมีการน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการ
ตัดสินใจ ก็จะเกิดการประมวลผล วิเคราะห์ผล เพ่ือสะท้อนหรือประเมินให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อม
สร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมีข้ึนในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะในครั้งต่อ ๆ ไป 

ทั้งนีก้ารสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพ
ไร้รอยต่อนั้น ถึงแม้บริบททางสังคมของคนในชุมชนจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งเพศ วัย 
การศึกษา วิถีความเป็นอยู่ รวมไปจนถึงในทางความเชื่อและศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ 
อิสลามหรืออ่ืน ๆ สิ่งที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็เห็นจะได้แก่ การประกอบพิธีกรรมของ
แต่ละศาสนา ซึ่งต่างก็จะต้องให้การยอมรับในประเด็นข้างต้น และไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของกันและกัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ศาสนาของท่านส าหรับท่าน ศาสนาของเรา
ส าหรับเรา” แต่ส าหรับสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็คือหลักค าสอนของทุกศาสนาที่มุ่งหวังจะให้คน
ทุกคนเป็นคนดี โดยมีผู้น าศาสนาของแต่ละศาสนาจะเป็นผู้ที่ให้การศึกษา สั่งสอน ชี้น า และสนับสนุน
ให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข 

ขณะเดียวกันในหลักค าสอนของศาสนาส าคัญ ๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม โดยความมุ่งหมายและจุดประสงค์แล้ว ทุกศาสนาต่างมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศาสนิกทุกคนเกิดความรัก ความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน 
หรือโดยนัยมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมี “เมตตาธรรม ” ต่อกัน ดังหลักการของศาสนา
อิสลามท่ีปรากฏในคัมภีร์อัลกุระอานที่ว่า “...เราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ือการอ่ืนใด แต่ส่งเราส่งเจ้ามาเพ่ือ
ความเมตตาต่อสากลจักรวาล และส่งความเมตตามาให้คนทั่วทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา 
ทุกสีผิว...” ขณะที่ศาสนาคริสต์ก็ได้มุ่งเน้นที่จะเห็นคนรักกันและมีเมตตาธรรมต่อกันดังค ากล่าวที่ว่า 
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“...ให้รักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด รักเพ่ือนบ้านให้เหมือนการรักตัวเอง หรือหาก
รักเราอย่างไรให้รักเพ่ือนบ้านอย่างนั้น... ” ส าหรับศาสนาพุทธนั้นถือเป็นศาสนาที่มุ่งเนินในเรื่อง 
“เมตตาธรรมค้ าจุนโลก ” เป็นส าคัญอยู่แล้ว และหากจะพิจารณาจากหลักตรีปณิธานของท่านพุทธ
ทาสภิกขุก็ยิ่งจะเห็นชัดว่าแนวคิดในการอยู่ร่วมกันนั้นควรที่จะต้อง 1) ต้องเรียนรู้และเข้าใจในศาสนา
ของตน ๒) ต้องศึกษาหลักธรรมค าสอนหลักศาสนาอ่ืนให้เข้าใจ ยอมรับในความแตกต่าง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) ดึงตัวเองออกจากโลกวัตถุนิยมหรือโลกแข่งกันแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือจะได้อยู่
ร่วมกันอย่างเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือ เกื้อกูล โลกถึงจะมีสันติ 

เมื่อทุกศาสนิกมีความเข้าใจในหลักค าสอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรมเป็น
พ้ืนฐานแล้ว การที่จะก่อเกิดในเรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น ประการส าคัญก็อยู่ที่เรื่องของวิถี
การด าเนินชีวิตและกระบวนทัศน์ของชุมชนว่า มีการสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปัน 
หรือมีจิตใจที่จะขันอาสาหรือเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคมมากน้อยแค่
ไหน เพียงไร ทั้งนี้หากชุมชนและสังคมนั้นมีกระบวนทัศน์ในการปลูกฝังในเรื่องของการเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ความสมัครสมาน สามัคคี และการมีอาสาสมัครที่เป็น
กลุ่มจิตอาสาและมีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดให้
ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น ทุกคนที่มีจิตใจใสสะอาดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมข้างต้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้ง
ในมิติของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ซึ่งก็หมายถึงความสงบสุขหรือความเจริญงอกงามท่ีจะมีขึ้น ขณะเดียวกันไม่ว่าชุมชนหรือ
สังคมจะตกอยู่ในภาวะแห่งความสุขหรือความทุก ทุกคน ทุกฝุายที่เปี่ยมด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ ก็
จะออกมาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกื้อกูลกัน เป็นต้นว่าในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย มี
หลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สิน ข้าวของ หรือพืชผลทาง
การเกษตร ทุกคนก็จะออกมาระดมก าลังสละทรัพย์และก าลังแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้น
จากความทุกข์ ถือเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานแห่งการมีเมตตาธรรมที่เด่นชัด
ที่สุด ทั้งนี้เพราะ “เมตตาธรรม” นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกศาสนา ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันบน
ฐานของหลักเมตตาธรรมจะสามารถท าให้ใครหลายคนหรือทุกคนเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ และเป็น
ก าลังส าคัญที่จะท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ด้วยการสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล 
และเอ้ืออาทรต่อกัน และสิ่งที่ทุกคนทุกฝุายเห็นตรงกันในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น
คือจะเริ่มต้นข้ึนได้ด้วยใจที่มีความเมตตา ทั้งนี้เพราะความเมตตาถือเป็นวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันแบบ
สันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถีของคนท่ีสามารถเข้าถึงแก่นทาง
ศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาอ่ืน ๆ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงการสร้างสังคมพุหุวัฒนธรรมให้เกิด สันติภาพไร้

รอยต่อบนฐานของการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ใน 5 มิติ โดยคณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ถึง
แนวทางท่ีจะน าไปสู่การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกัน



 
๑๓๓ 

อย่างสันติ  ประกอบด้วย 1) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เพ่ือปูองกันการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน 2 ) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของ
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ยุติธรรม และเป็นธรรม ๓ ) การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสมัครสมา นสามัคคี 4) การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมหรือชุมชน เพ่ือให้ผู้น าหรือคณะกรรมการ
ชุมชนด ารงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ และเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 5) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อหรือค่านิยม 
เพ่ือให้คนในชุมชนและสังคมพึงรักษาความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความจริงใจ เนื้อเชื่อใจกัน ไม่เบียดเบียน
หรือข่มเหงรังแกกัน และปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอันเดียวกัน  

ขณะเดียวกันแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนในชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายหรือมีความ
เป็นชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมควร ประพฤติปฏิบัติ ตามหลักบัญญัติ 10 ประการ  คือ 1) การยึด
มั่นในค าสอนของศาสนา 2 ) การเห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3 ) การยอมรับและ
เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 4 ) การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 5 ) การมี
ความเสมอภาคและความยุติธรรม 6 ) การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 7 ) การมีจิตส านึก 
จิตอาสา และจิตสาธารณะ 8 ) การรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ  9) การมีวิจารณญาณในพูดและการ
แสดงความคิดเห็น และ 10) การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  

ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ค้นพบมีความคล้ายคลึงกับ ผลการศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่ง
พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโมและคณะ  ศึกษาแล้วพบว่า 1) หลักการอยู่ร่วมกันตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
เข้าใจและยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่างทางด้าน
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ๒) หลักการอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนา จะต้องไม่สร้างความ
แตกแยก ท าตนให้เป็นประโยชน์ เปิดกว้างอย่างเท่าเทียมกัน และ ๓) การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
พหุวัฒนธรรมจะต้องส่งเสริมการยอมรับในเรื่องความแตกต่างในเรื่องความคิดตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันจากการศึกษา “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนเขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร”  ที่พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก  ศึกษาแล้วพบว่า ๑) การเข้าใจและยอมรับ
ซึ่งความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และลัทธิความเชื่อ ๒) การอยู่ร่วมกันจะต้องมีการ
ให้หรือเสียสละ  การพูดจาที่ไพเราะ ท าตนให้เป็นประโยชน์ การเปิดกว้างอย่างเท่าเทียมกัน และการ
ให้ทุกคนในสังคมหันมาเข้าใจในความแตกต่างและสนใจที่จะเรียนรู้ความแตกต่างกับความรู้ที่มีอยู่  

                                                           

 พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโมและคณะ , “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” , วารสารมหาจุฬาวิชาการ , ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒  
(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒): 46-59. 

 พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนเขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร” , รายงานวิจัย , (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 
ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์, 2560). 



 
๑๓๔ 

และ ๓) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมความมีระเบียบเรียบร้อย  และประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักการศาสนาอย่างจริงจัง 

ขณะเดียวกันยังมีความสอดคล้องกับการศึกษา  “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนว
ทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู: กรณีศึกษาประเทศบรูไน”  ที่ล าพอง กลมกูล  ศึกษาแล้วพบว่า  
ความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธุ์และความเชื่อในบรูไนส่งผลให้เกิดขันติธรรมในการอยู่ร่วมกัน โดย
มีการจัดการและการบริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดกลไกในการด าเนินชีวิตร่วมกัน ภายใต้ความ
เป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ต้องประกอบด้วยการเรียนรู้ การท าความเข้าใจ และปรับตัว โดยมี
หลักคิดทางศาสนาที่ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติ
ต่อความแตกต่างของเพ่ือนร่วมสังคม ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ร่วมสังคมชาติ อันเป็นแนวทางหรือ
ระบบคิดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุลักษณ์ทางศาสนาระหว่างชาวจีนและมลายูบรูไนที่มีการ
ปฏิบัติและน าไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีความแตกต่างดังท่ีปรากฏในปัจจุบัน ขณะที่ “การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ียั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” ที่ วาสนา พิทักษ์ธรรม และคณะ  ได้ศึกษาวิจัยแล้วยังพบว่า ทุกศาสนา
สอนให้มีความยุติธรรมไม่รุกรานเบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งการยอมรับศาสนาอื่น ถ้าบุคคลมีความรู้ใน
เรื่องศาสนาที่ถูกต้อง มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีการปกครองที่ยุติธรรม มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
ถึงจะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ความร่วมมือของบุคคลระหว่าง
ศาสนาเป็นสิ่งส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมน ามาซึ่งสันติสุขท่ียั่งยืน 

 ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความ
เข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติยังมีความสอดคล้องกับการศึกษา  “การอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” ซึ่ง สุไร
ยาวานิ และมะรอนิง สาแลมิง  ศึกษาแล้วพบว่า ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติผู้ น า ชุมชนที่เข้ มแข็ง
ระบบการปกครองที่มีความยุ ติธรรม ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการสื่อสารภาษาเดียวกัน เป็น
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่ างปกติสุขของชาวไทยพุทธและชาวมลายู  ขณะเดียวกันยังสอดคล้อง
กับ “รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม ในพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”  ที่ จักร์พงษ์ 

                                                           

 ล าพอง กลมกูล, “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู: กรณีศึกษา
ประเทศบรูไน”, วารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ): 
76-90. 

 วาสนา พิทักษ์ธรรม จรัญ พิทักษ์ธรรม นาซือรี เต๊ะกาแซ และวาริก กูนา, “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขท่ียั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” , การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 1 “สร้างเสริมสหวิทยาการ 
ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC” วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี , 
หน้า 1534-1539. 

 สุไรยาวานิ และมะรอนิง สาแลมิง , “การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี” , วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1  ( กันยายน 
2556–กุมภาพันธ์ 2557): 204-219 



 
๑๓๕ 

เปี่ยมเมตตาและคณะ  ศึกษาแล้วพบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมของศาสนิกชน ให้กระท าตนเป็นคนดีมี
วัฒนธรรมและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความดีร่วมกัน มีความรักเพ่ือนมนุษย์ มีความกตัญญู รู้จักให้อภัย
ถือเป็นหลักการขั้น พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการศึกษา 
“การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กรพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation” ที่ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข  ศึกษาแล้วพบว่า การท างานร่วมกัน
บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาษานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยวิธีการ “อยู่ร่วมกัน
แบบคู่ปรับ-คู่แข่ง” โดยไม่จ าเป็นต้องกลืนกันและกันหรือให้อัตลักษณ์ของใครต้องละลายหายไป 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ

วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การสร้างสันติภาพไร้รอยต่อบนพื้นฐานของการพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทาง
พหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  หากจะเสนอแนะในเชิงนโยบายนั้น หน่วยงานในระดับ
ท้องที่ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนกลาง จะต้องมีการสนับสนุน ส่งเสริม และมี
ส่วนร่วมในการ พัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางสังคมพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นเท็จ ( Fake news) ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการเข้าใจผิด และปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง  

2. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมใน การสร้างความเสมอภาค 
เท่าเทียม ยุติธรรม และเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อ ปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือผลประโยชน์ระหว่างบุคคล  

๓. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมใน การสร้าง สมัครสมาน
สามัคคี ทั้งนี้เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกท่ีอาจจะเกิดขึ้นในชุมชนหรือ
สังคม 

4. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมใน การสร้างระบบธรรมาภิ
บาลให้เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันก็ควรที่จะมีการปลูกจิตส านึกให้ผู้คนมี ความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

                                                           

 จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตาและคณะ , “รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม ในพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561):  

 ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข, “การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กรพหุวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation”, วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง , ปีท่ี 
6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 57-98. 



 
๑๓๖ 

5. หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมใน การปลูกจิตส านึกใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมด้วย 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ส าหรับประชาชนโดยทั่วไปหรือศาสนิกชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนในกรอบหรือข้อบัญญัติ 10 ประการดังต่อไปนี้  

1. การยึดมั่นในค าสอนของศาสนา ความมีคุณธรรม และจริยธรรม ของแต่ละความเชื่อ
หรือศาสนาจะเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติ ที่จะท าให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีความ
ประพฤติดี มีน้ าใจไมตรี มีความเสียสละ โอบอ้อมอารี หรือเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 

2. การเห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้เพราะโดยพื้นฐานมนุษย์เป็น
สัตว์สังคมท่ีมีคุณค่า ทุกคนที่เกิดมามีคุณค่าที่เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะมีสถานสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือการมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนก็มีความเท่าเทียมกัน 

3. การยอมรับและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยความที่ทุกคนในชุมชนมี
ความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รายได้หรืออาชีพ โอกาสหรือ
อ่ืน ๆ นั้น สิ่งที่จะทดแทนหรือเติมเต็มความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้น ก็ต้องอาศัยการให้เกียรติ
และเคารพในบุคคล ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สังคมก็จะเกิดความขัดแย้งน้อยลง กรณีพิพาทต่าง ๆ 
จะได้ไม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง 

4. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยึดถือและ
ปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม ขณะเดียวกันทุกคนก็ควรให้การเคารพกันและกัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งเมื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วความบาดหมางและการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคม 

5. มีความเสมอภาคและความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกความเชื่อ ทุกศาสนา หรือ
ในความแตกต่างหลากหลายจะต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ถ้าทุกคนมีความเท่าเทียม มีความเสมอ
ภาค ทุกคนก็จะเคารพกันและกัน ไม่แตกแยกกัน ชุมชนและสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

6. การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ถือเป็นสิ่งที่ผู้คนในชุมชนและสังคมควร
ยึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะประโยชน์ที่เกิดกับส่วนรวมนั้นจะท าให้ชุมชน สังคมเกิดความ
เจริญรุ่งเรือง มีความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดการเห็นแก่ตัวน้อยลง มีการเสียสละแบ่งปันให้แก่กันและกัน
ในชุมชนและสังคมมากขึ้น 

7. การมีจิตส านึก จิตอาสา และจิตสาธารณะ เป็นคนมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือกันและกัน
เมื่อได้รับความเดือดร้อน รวมถึงการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกันด้วยความจริงใจ  

8. การรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบของคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะถ้าทุกคนไม่รู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ชุมชนและสังคมย่อมมีปัญหา แต่ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ ท าตาม



 
๑๓๗ 

หน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาทและฐานะ ก็คิดว่าจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
ชุมชนและสังคมได้เกิดสันติภาพและสันติสุขเกิดขึ้นได้ 

9. การมีวิจารณญาณในพูดและการแสดงความคิดเห็น และมีสติปัญญาแยกแยะได้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรพูดหรือแสดงความคิดเห็นออกมา โดยเฉพาะในประเด็นทางความเชื่อ
และศาสนาของกันและกัน ทั้งนี้ควรที่จะคิดก่อนท า หรือคิดก่อนพูดเป็นประการส าคัญ 

10. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือการไม่ใช้ความรุนแรงจนท าให้ปัญหาบาน
ปลาย จะส่งผลให้คนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งนี้จะต้องไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก แต่ควร
ที่จะใช้สติและปัญญาในการใคร่ครวญและไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลแทน 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

 (๑) หนังสือ: 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ .การจัดการเครือข่าย: กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา.กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย, 2543. 
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สนับสนุนการวิจัย,2543. 

จามะรีเชียงทอง.สังคมวิทยาการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,2549. 
  ชัยวัฒน์  สถาอานันท์. “การไม่ใช้ความรุนแรง”. ใน สันติศึกษา  เล่มที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 
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ระหว่างประเทศแผนกคดีการเมือง . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๒๖. 

นฤมล นิราทร. การสร้างเครือข่ ายการท างาน: ข้อควรพิจารณา .กรุงเทพ มหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์.กลวิธี แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท . กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 
๒๕๒๗. 

ประเวศ วะสี. เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง: ความเข้มแข็งจากฐานล่าง . กรุงเทพมหานคร: หมอ
ชาวบ้าน, 2544. 

ปรีชา เอี่ยมสุทธา. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 

ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ. กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย สกว, ๒๕๔๓. 



๑๓๙ 
 

พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ .กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร .เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ .กรุงเทพมหานคร: โครงการ
สร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2547. 

พุทธทาสภิกขุ.สันติภาพของโลก. สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑. 
มัลลิกา ผลอนันต์.ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๒. 
มารค  ตามไท. “ข้อคิดเก่ียวกับความม่ันคงกับการเตรียมความพร้อมเมื่อชาติมีภัย”. ใน สันติวิธี : 

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความม่ันคง . กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร์ ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๕๔๒. 

วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ. คู่มือการเพิ่มพลังการจัดการข้อพิพาท . นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า , 
๒๕๔๕. 

วันชัย วัฒนศัพท์. ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธี . นนทบุรี: ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙. 

วันชัย วัฒนศัพท์ .ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา .กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 

วิทยากร เชียงกูล.The Soul of Mahatma Gandhi มหาตมะคานธี .กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์
สายธาร, 2553. 

สนธยา พลศรี.เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน.กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์,2550. 
สมพงษ์  ชูมาก. "ข้อพิพาทระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ". เอกสารชุดวิชา

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ หน่วยท่ี ๖-๑๐ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สารมวลชน, ๒๕๓๐. 

สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน . กรุงเทพ มหานคร :  
เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๓๗. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ , ๒๕๔๖ . กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖. 

ส านักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน. “ท าได้ หายจน” เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน 
กข.คจ.ดีเด่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการรักษาดินแดน, ๒๕๕๔. 

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕. 

สิทธิพงษ์  สิทธิขจร.การบริหารความขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๓๕. 
สุเมธ ตันติเวชกุล.“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาชนบท”. ในเสรี พงศ์พิศ บรรณาธิการ .

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง,2536. 
สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ.การพัฒนาทีมงาน. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕. 
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(๒) รายงานวิจัย: 

ต่วน เปาซีกูจิ . “การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ ”.รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2554. 

ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย.“ผลของการให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”.รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๐. 

พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก .“การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนเขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร” .รายงานวิจัย . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย: ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์, 2560. 

วิชัย แสงสี.“การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”. รายงานวิจัย .กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552. 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. “โครงการจัดท ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. รายงานวิจัย .เชียงใหม่: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

สรัญญา จุฑานิล .“การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส านักงานปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”.รายงานวิจัย.กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
, 2556. 

สราวุฒิ งาหอม และคณะ. “ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดน
ไทย-กัมพูชา”.รายงานวิจัย .มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: วิทยาลัยสงฆ์ศรี
สะเกษ, 2558. 

อรทัย อาจอ่ า และสมศักดิ์ นัคลาจารย์ . “เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์ ”.
รายงานวิจัย.มหาวิทยาลัยมหิดล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๔๐. 

(๓) บทความ: 

กฤษฎา บุญชัย . “แนวคิด ทฤษฎี ในการศึกษาชุมชนและประชาสังคม ”.วารสารร่มพฤกษ์ . ปีที่ 17 
ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กันยายน 2541): 13-44. 

ขนิฏฐากาญจนรังสีนนท์.  “การสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนโดยองค์กรเครือ ข่าย”.วารสารพัฒนา
ชุมชน.ปีที่ ๓๘ฉบับที๙่ (กันยายน๒๕๔๒): ๒๖-๓๐. 

จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตาและคณะ .“รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม ในพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ” . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา .ปีที่ 8ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน2561) 



๑๔๑ 
 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์.“การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียนประถมศึกษา
พ้ืนที่ชายขอบภาคเหนือ”.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร . ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2557): 1443-1458. 

ธนา ประมุขกุล .“เครือข่าย ”.วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม . ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 
(กรกฎาคม-กันยายน2544): 26-31. 

ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข. “การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กรพหุวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation”.วารสารด้านการบริหารรัฐ
กิจและการเมือง. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 57-98. 

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโมและคณะ .“การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย
กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” .วารสารมหาจุฬา
วิชาการ.ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒):46-59. 

ล าพอง กลมกูล .“พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู: กรณีศึกษา
ประเทศบรูไน” .วารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561): 76-90. 

วาสนา พิทักษ์ธรรม จรัญ พิทักษ์ธรรม นาซือรี เต๊ะกาแซ และวาริก กูนา.“การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี” . การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานี
วิชาการ ครั้งที่ 1 “สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างม่ันใจ
เข้าสู่ AC” วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี . หน้า 1534-
1539. 

สิทธิโชค ปาณะศรีและคณะ. “พหุวัฒนธรรมในมุมมองของปรัชญาหลังนวยุค”.วารสารเซนต์จอห์น .ปี
ที่ 21 ฉบับที่ 28 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 31-46. 

สุไรยาวานิ และมะรอนิง สาแลมิง .“การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาต าบล
ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” .วารสารการเมืองการปกครอง.ปีที่ 4 ฉบับที่
1(กันยายน 2556–กุมภาพันธ์ 2557): 204-219 

(๔) ดุษฎีนิพนธ์: 

พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส นิธิบุณยากร . “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษา
วิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าตาช้าง จ.เชียงใหม่”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมขององค์กร
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(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 
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ภาคผนวก ก. 
เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาวิจัย 
เรื่อง : การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  

ค าชี้แจง 
๑. แบบสัมภาษณ์ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จิตอาสา จิต

สาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรม  ฉะนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรด ให้ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการวิจัย 

๒. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การพัฒนาการมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ สังคมพหุวัฒนธรรม  การติดต่อด้านข่าวสารการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อทางศาสนาต้นแบบและน าไปสู่การ
สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับบุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีโอกาส
ติดต่อสื่อสาร สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพ่ือให้เกิดการ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในนามสุขและยามที่ประสบกับความทุกข์ยากหรือความ
เดือดร้อน  

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  

   

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านที่ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง 

 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตอนที่ ๑ แบบบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ชื่อ.......................................................... นามสกุล ..................................................... 
สังกัด............................................................................................................................ 
ความสามารถ / เชี่ยวชาญพิเศษ …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริบทเชิงสังคม 
วิถีด าเนินชีวิตของชุมชนท่านเป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (การอยู่ร่วมกันของคนใน

ชุมชนชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ)  
...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................... 
อะไรเป็นจุดเด่นของชุมชนที่ท่านและคนในชุมชนภาคภูมิใจ (ประวัติศิลปะวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น) 
...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................... 
ท่านได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างไรและหลักปฏิบัติใดที่ท่านใช้ในการด าเนินชีวิต 
...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................... 
ท่านรู้สึกอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมท่านได้ให้ความ

ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนต่างศาสนิกหรือไม่อย่างไร 
...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................... 
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ประเพณีท้องถิ่นท่ีท่านและเพ่ือนต่างศาสนิกท าร่วมกันมีอะไรบ้างและมีแนวปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

ชุมชนท่านมีวิถีการแสดงออกทางความเห็นในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างไรและท่านมี
ส่วนร่วมหรือไม่ในการรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

ที่ผ่านมาชุมชนมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างทางศาสนาหรือไม่
อย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

ผู้น าชุมชนหรือผู้น าศาสนามีส่วนส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประสาน
ชุมชนให้เกิดสันติสุขหรือไม่อย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

ชุมชนของท่านได้ด าเนินกิจกรรมโครงการเครือข่ายจิตอาสาหรือไม่อย่างไรและท่านได้มี
ส่วนร่วมหรือไม่อย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 



๑๔๙ 

ชุมชนท่านให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนอ่ืนๆหรือท างานเครือข่ายกับชุมชนอื่น
หรือไม่อย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

ท่านคิดอย่างไรถึงประเด็นความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้และท่านคิดว่าแนว
ทางการสร้างสันติสุขที่ก้าวข้ามความแตกต่างทางศาสนาควรท าอย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

สังคมสันติภาพแบบไร้รอยต่อในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไร 
...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................... 
ชุมชนของท่านมีบริบทการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความเชื่อ และ

วัฒนธรรมอย่างไร 
...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................... 
ชุมชนของท่าน มีการติดต่อด้านข่าวสารการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกัน

อย่างไร 
..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................ 
ชุมชนของท่านมีการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร

กันอย่างไร 
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..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................ 

 
ชุมชนของท่านมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม  และพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างไร 
..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.............................. 
ชุมชนของท่าน มีส่วน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในนามสุขและยามที่

ประสบกับความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อน อย่างไร 
...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................... 
ชุมชนของท่าน มีส่วนสนับสนุน ให้เกิดการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างไร 
..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................ 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม

กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 
.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์ใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข. 
ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่และกิจกรรมประกอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

การลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับแกนน าในจังหวัดนครสวรรค์ 
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การลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับแกนน าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
 

 
 

การลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับแกนน าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ศานติประชาธรรม : การสร้างกระบวนทัศน์การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยพลังการขับเคลื่อนของชุมชน” ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

  
 

 
 

  
 



๑๕๗ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



๑๕๘ 

  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 



๑๕๙ 

 
 

 
 

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดองของจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 



๑๖๐ 

 

 

 

 
 
 

 
 



๑๖๑ 

การจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลเนื่องในงานประเพณีต่าง ๆ 

 
 

การจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดท าแมสผ้าป้องกัน Covid 19 

 

  
 

กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ สนับสนุนให้ก าลังใจด่านตรวจ Covid 19 
 

 
 



๑๖๒ 

 
 

กิจกรรมโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา Covid 19 

 
 

 
 

 
 
 
 



๑๖๓ 

กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ป่ันจักรยานท าความดี 

 
 

 
 

  
 

 
 



๑๖๔ 

กิจกรรมสร้างบ้านม่ันคงช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

 
 

 

 

 



๑๖๕ 

กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2563 

 
 

 

 



๑๖๖ 

 
 

 

 



๑๖๗ 

 
 

 

 



๑๖๘ 

 
 

 
 

 



๑๖๙ 

 
 

 



๑๗๐ 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 

 
   

 



๑๗๒ 

 

  

 
 

  



๑๗๓ 

  

 

  
 

  



๑๗๔ 

  

 

 
 

 



๑๗๕ 

 

 
 

กิจกรรมการจัดเวทีสาธารณะเพื่อคืนข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ (Public Hearing) 

 

 



๑๗๖ 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

 

 

 

 



๑๗๘ 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
การรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 



๑๘๒ 

 



๑๘๓ 

 



๑๘๔ 

 



๑๘๕ 

 



๑๘๖ 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ป ี
2562 

ป ี
2563 

รวม หน่วยนับ 

25. บทความ
ทางวิชาการ – 
วารสาร
ระดับชาติ 

บทความวิชาการ 
“คุณค่าทาง ศาสนา บน
พื้นฐาน ความเชื่อ 
ค่านิยม จารีตประเพณี 
กับการอยู่ร่วมอย่าง
สันติ” 

 1 1 เรื่อง ได้รับการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ใน
วารสารฐาน 
TCI 2-1 

ผู้ท่ีสนใจสามารถ
น าไปอ้างอิงใน
ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการท่ี
ตนเองผลิตหรือ
เขียนขึ้นมาได ้

25. บทความ
ทางวิชาการ – 
วารสาร
ระดับชาติ 

บทความวิชาการ 
“รูปแบบการพัฒนา
สังคมพหุวัฒนธรรมไร้
รอยต่อทางศาสนา” 

 1 1 เรื่อง ได้รับการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ใน
วารสารฐาน 
TCI 2-1 

ผู้ท่ีสนใจสามารถ
น าไปอ้างอิงใน
ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการท่ี
ตนเองผลิตหรือ
เขียนขึ้นมาได้ 

25. บทความ
ทางวิชาการ – 
วารสาร
ระดับชาติ 

บทความวิชาการ 
“การ พัฒนากระบวน
ทัศน์ในการสร้างความ
เข้าใจทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ” 

 1 1 เรื่อง ได้รับการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ใน
วารสารฐาน 
TCI 2-1 

ผู้ท่ีสนใจสามารถ
น าไปอ้างอิงใน
ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการท่ี
ตนเองผลิตหรือ
เขียนขึ้นมาได้ 

17. การใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ – 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

แกนน าสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

 300 300 คน เป็นแกนน า
ในการ
ขับเคลื่อน
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
ระดับพื้นท่ี 

เป็นแกนน าท่ีจะ
ช่วยขยายผลไป
ยังหมู่เครือญาติ
คนรู้จัก ในชุมชน
หมู่บ้าน หรือ
ต าบลอื่นๆ ใน
เขตอ าเภอท่ี
ตนเองสังกัด 

13. องค์
ความรู้ใหม่ 

“สันติภาพไร้รอยต่อ : 
การพัฒนากระบวน
ทัศน์และความเข้าใจ
ทางพหุวัฒนธรรมกับ
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ”  

 1 1 เรื่อง ได้รับการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ใน
วารสารฐาน 
TCI 1 

ผู้ท่ีสนใจสามารถ
น าไปอ้างอิงใน
ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการท่ี
ตนเองผลิตหรือ
เขียนขึ้นมาได้ 

17. การใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ – 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เครือข่ายสังคมพหุ
วัฒนธรรมไร้รอยต่อ
ทางศาสนา 

 1 1 กระบวนก
าร 

เกิด
เครือข่าย
ระดับชุมชน
หมู่บ้าน 
ต าบล 
อ าเภอ และ
จังหวัดท่ี
เข้มแข็ง 

เกิดความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ 
และสานต่อ
เจตนารมณ์ของ
โครงการท่ีจะร่วม
สร้างสังคมสันติ
สุข 



๑๘๙ 

20. การพัฒนา
ก าลังคน - นศ.
ระดับปริญญา
โท

นักศึกษาช่วยเก็บ
ข้อมูลงานวิจัย 

30 30 คน เกิดแรง
บันดาลใจ
ให้กับ
นักวิจัยรุ่น
ใหม่หรือ
นักวิจัย
ลูกไก่ขึ้นใน
ชุมชนและ
สังคม 

เกิดเครือข่าย
นักวิจัยท่ีจะ
สามารถต่อยอด
ในระดับบุคค 
หน่วยงาน 
องค์กร ชุมชน 
หรือสังคมใน
อนาคต 

29. การ
ประชุม/
สัมมนาระดับ
นานาชาติ -
น าเสนอแบบ
ปากเปล่า

บทความวิจัย 
“สันติภาพไร้รอยต่อ : 
การพัฒนากระบวน
ทัศน์และความเข้าใจ
ทางพหุวัฒนธรรมกับ
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ  Unconditional 
peace: the 
development of 
multicultural 
paradigms and 
understanding for 
peaceful 
coexistence” 

1 1 เรื่อง ได้รับการ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ใน
วารสารที่
อยู่ในฐาน
ระดับ
นานาชาติ 

ผู้ท่ีสนใจในระดับ
นานาชาติ
สามารถน าไป
อ้างอิงใน
ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการท่ี
ตนเองผลิตหรือ
เขียนขึ้นมาได ้



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
ประวัติคณะผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
 
๑. ชื่อภาษาไทย   : พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผศ.ดร.  
   ชื่อภาษาอังกฤษ   : Phrakru Ghositwattananukul,  
                                           Assist. Prof Dr. 
๒. ต าแหน่ง    : ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
3. หน่วยงานที่สังกัด  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

            วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
      โทร. ๐๘๙-๖๕๖๑๘๔๖  
      E-mail moodee583@gmail.com 
 
4. ประวัติการศึกษา  

- เปรียญธรรม  : พ.ศ. ๒๕๓๒    นักธรรมเอก 
     พ.ศ. ๒๕๓๒    เปรียญธรรม  ๒  ประโยค 

- ปริญญาตรี    : พ.ศ. ๒๕๕๔    พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
- ปริญญาโท    : พ.ศ. ๒๕๕๖    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
- ปริญญาเอก :  พ.ศ. ๒๕๕๘    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาปรัชญาและศาสนา 

 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ 
- ปรัชญาและศาสนา , พระพุทธศาสนาเถรวาท , พระพุทธศาสนามหายาน , ประวัติพระพุทธศาสนา , 
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 

- ปรัชญาเบื้องต้น 
- วัฒนธรรมไทย 
- ธรรมมาภิบาลตามแนวพุทธ 

๗.บทความวิจัย/วิชาการ 
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

สถาบันวิจัยญาณสังวรมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2560 หน้าที่ ๓๓-๔๓. 
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , การธ ารงอัตลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของภิกษุสยามรัฐเกดะห์ ประเทศ

มาเลเชีย , วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ ๒๕๖๐, หน้าที่ ๙๔-๑๐๖. 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , แนวทางการประยุกต์ใช้หลักความกตัญญูกตเวทีในสังคมไทยปัจจุบัน  , 
วารสารมหาจุฬานครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖ หน้าที่ ๒๗๐๐-๒๗๑๑. 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , แนวทางการน าหลักสติปัฎฐาน ๔ มาเยียวยาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า , วารสาร
มหาจุฬานครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖ หน้าที่  ๓๐๕๗ – ๓๐๗๓. 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของป่าตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท , วารสารมหา
จุฬานครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒๓๓๒-๒๓๔๘ 



๑๙๒ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
1. ชื่อ-สกุล  พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง) 
    ชื่อภาษาอังกฤษ PHRAMAHA CHUTIPAK  APHINANTO (HAEMTONG) 
2. ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
3. สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอ  
                               วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๑๗๐ โทร ๐๘๒๕๖๒๓๕๔๕  
                                E-mail: chutipak_1@hotmail.com 
4. สถานที่อยู่ปัจจุบัน      ๑๑๐ วัดสังเวชวิศยาราม  ถนนล าพู  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร 
              กรุงเทพมหานคร๑๐๒๐๐ 
2. ประวัติการศึกษา 
 - เปรียญธรรม ๙ ประโยค 

- พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา 
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6. ผลงานวิจัย 
หัวข้องานวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือสังคมภายใต้
นโยบายหมู่บ้านศีล 5 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ระดับชุมชนในอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดหลักสูตรพระธรรม
ทายาท 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การสร้างเกณฑ์ชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : แนวคิดและบทบาท
องค์กรทางศาสนาพุทธ คริสต์ 

ปีงบประมาณ 2561 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว  : ศึกษาการน าอัตลักษณ์มา
ใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระ
บาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย 



๑๙๓ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อ - นามสกุล  ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
    ช่ือ - นามสกุล Assist. Prof Dr. Akkaradecha Brahmakappa 
2. ที่อยู ่เลขท่ี 709/175 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก  
           ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
           โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔  
           E-mail: akkarat8668@gmail.com 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
- ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  
- ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การศึกษาและวิจัยชุมชน/ การจัดการทรัพยากรชุมชน /การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- การสื่อสารมวลชน / การเก็บข้อมูล / การน าเสนอ / การเข้าถึงชุมชน 
- การบริหารจัดการองค์กร / การบริหารองค์การสื่อชุมชน (เคเบิลทีวีท้องถ่ิน) 
- ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/สังคม /สังคมวิทยาการพัฒนา/การพัฒนาชนบทไทย 
- วิทยากรแม่แก่รุ่น ๑๑ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

6. ผลงานวิจัย 
หัวข้องานวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวงจร PDCA ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๙๔ 

หัวข้องานวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานประเพณี 
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่
กลางน้ ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์  

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการ
และผลสัมฤทธิ์ 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย : พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่ง
ภูมิปัญญาของชาวนาไทย 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการส่งเสริม
การท่องเที่ยวต้นน้ าเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียม
ความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธ
บูรณาการเพ่ือความพอเพียงบนพื้นฐานการ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) ในการพัฒนา
สังคมเชิงพุทธบูรณาการภายใต้การขับเคลื่อนตาม

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๙๕ 

หัวข้องานวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

แนวประชารัฐ 
แผนงานวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรม
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อ 
สร้างสรรค์เชิงพุทธ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ประสานงาน 

ต้นน้ าเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานราก
ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

7. ผลงานทางวิชาการ 

7.๑ บทความวิจัย 

อัครเดช พรหมกัลป์. “ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์”. 
ตีพิมพ์ใน  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙ : ๒๕๙-๒๗๒. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ”. 
ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 , ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 28 มีนาคม 2559 : ๒24-๒38. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย”. ตีพิมพ์ใน 
วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ , ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๙ : 407-419. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย”. น าเสนอ
นิทรรศการผลงานวิจัยใน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ Thailand Research 
Expo 2017  ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"  
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย”. ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ 
ครั้งที่ 17 และระดับน าน าช าติ ครั้งที่ 1CSDสัมพันธ์,ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 
2561 : ๒๓๙ – ๒๕๕. 

อัครเดช พรหมกัลป์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์.  “การสื่อสารทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์” ตีพิมพ์ใน การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ MCU Congress II, ณ ห้อง เธียร์เตอร์ B คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ : 
240-๒46. 



๑๙๖ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา พรมกัลป์.  “การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์” ตีพิมพ์ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๒, ณ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
น่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 

อัครเดช พรหมกัลป์. “สังคมแห่งอัปปมัญญา : ปลายทางแห่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง”. ตีพิมพ์
ใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 
๒๕๕๘) : ๑๑๘-๑๓๐.  

อัครเดช พรหมกัลป์. “ภาวะผู้น า : การถึงพร้อมแห่งบุคคลที่ต้องผ่านการขับเคี่ยวพัฒนา”. ตีพิมพ์ใน 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๒๒-๔๑. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “พุทธวิธีการสื่อสารภายในองค์การ กลเม็ดเชื่อมใจเพ่ือประสิทธิภาพทางการ
บริหาร”. ตีพิมพ์ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ 
๒  (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๒๒-๔๑.  

Akkaradecha Brahmakappa. “100 Years Ago; The Conflict of The Continuing of 
Paknampho Chinese Deities  Traditional Parade” In The 7th International 
Buddhist Research Seminar on “Cultural Geography in Buddhism” 
February18-20, 2016 Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Thailand : 
247-291. 

 

๘. หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

อัครเดช พรหมกัลป์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ( Public Administration Theory). นครสวรรค์ 
: บริษัท เอ็นบีเอสบรอดคลาสติ้ง จ ากัด, 2558. 

อัครเดช พรหมกัลป์. การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research). นครสวรรค์ : บริษัท เอ็นบีเอสบ
รอดคลาสติ้ง จ ากัด, 2558. 

อัครเดช พรหมกัลป์. การปกครองท้องถิ่น แนวคิด หลักการ และทฤษฎี . นครสวรรค์ : อาง้วนการ
พิมพ์, 2๕๖๐. 

อัครเดช พรหมกัลป์. รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย . นครสวรรค์ : 
อาง้วนการพิมพ์, 2๕๖๐. 

 

9. เกียรติบัตรและผลงานที่ได้รับ 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for the trainer)
รุ่นที่ 11 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



๑๙๗ 

- วิทยากรประจ าโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่” ของส านักงานคณะกรรมการ วิจัย
แห่งชาติ (วช.) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าน ล าพูน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รวมถึงของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

- ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for the 
trainer) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จาก พล.อ.อ.ประจินต์ จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรี 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “ผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 16 ของส านักงานคณะกรรมการ วิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

- เกียรติบัตรและโล่รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับด”ี ประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เกียรติบัตรและโล่รางวัลนักวิจัย “ระดับดีเยี่ยม” ประจ าปี  2561 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

ประวัติผูร้่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ – นามสกุล    นางสาวรัตติยา เหนืออ านาจ 
         Miss. Rattiya Nau-amnat 
2. ที่อยู ่       เลขที่ 709/175 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก  

       ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
       โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔  
       E-mail: rattitik.prom@gmail.com 

3. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา  

 - ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

- ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

4. ผลงานวิจัย 
 

เรื่องที่การวิจัย 
ปีที่ได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

การจัดการเครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ
2558 

ผู้ร่วมวิจัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ
2559 

ผู้ร่วมวิจัย 

การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์  

ปีงบประมาณ
2559 

ผู้ร่วมวิจัย 

ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่งภูมิ
ปัญญาของชาวนาไทย 

ปีงบประมาณ
2560 

ผู้ร่วมวิจัย 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ 

ปีงบประมาณ
2560 

ผู้ร่วมวิจัย 

นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต้นน้ าเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ 
2560 

ผู้ร่วมวิจัย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อปต.) ในการพัฒนาสังคมเชิง
พุทธบูรณาการภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 
256๑ 

ผู้ร่วมวิจัย 

ต้นน้ าเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานราก
ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ปีงบประมาณ 
256๑ 

ผู้ร่วมวิจัย 



๑๙๙ 

เรื่องที่การวิจัย 
ปีที่ได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

Knowledge Center: กระบวนการการจัดการวัดให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 
256๑ 

ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาความรู้และองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 
“Smart Community” ของชุมชนในสังคมไทย 

ปีงบประมาณ
2563 

ผู้ร่วมวิจัย 

การบริหารจัดการและโมเดลเมืองอัจฉริยะเชิงพุทธกับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
หมู่บ้านชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ
2563 

ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ปีงบประมาณ
2563 

ผู้ร่วมวิจัย 

สันติภาพไร้รอยต่อ : การพัฒนากระบวนทัศน์และความ
เข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผู้ช่วยแผนงาน
วิจัย 

การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่
ตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผู้ร่วมวิจัย 

 
ผลงานทางวิชาการ 

๑. บทความวิจัย 
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ , อัครเดช พรหมกัลป์ , รัตติยา เหนืออ านาจ.  “การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน

ตามแนวพระราชด าริในพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่วงก์” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ , ณ 
วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน 
๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

รัตติยา เหนืออ านาจ. “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจ าลองการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ในจังหวัดนครสวรรค์”. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน , ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 
(กรกฎาคม - กันยายน 2562): 50-63. 

รัตติยา เหนืออ านาจ. พระเทพปริยัติเมธี. และนัยนา เกิดวิชัย. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์, ปีที่ 21ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562): 13-28. 

พระมหาชุติภัค อภินนฺโทอัครเดช พรหมกัลป์  และ รัตติยา พรมกัลป์ . “คณะสงฆ์กับการจัดการ
เครือข่ายวัฒนธรรมเชิงพุทธในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๓INC2019 : MCU Nanนครน่าน: นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลกวันพุธ ที่ 
15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒. 

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (แหมทอง)  และรัตติยา เหนืออ านาจ . “การจัดการเครือข่ายวัฒนธรรมเชิง
พุทธของคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประชาคม
อาเซียน”. วารสารวิจยวิชาการ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562): 1-18. 



๒๐๐ 

พระมหาสุเมฆ สมาหิโตและรัตติยา เหนืออ านาจ . “แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร”.วารสารอาชญากรรมและความปลอดภัย , ปีที่ 
2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563): 33-42. 

อัครเดช พรหมกัลป์ , พระครูนิวิฐศีลขันธ์ , รัตติยา เหนืออ านาจ และจรูญศักดิ์ สุนทรเดชา. “ต้นน้ า
เจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานรากทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”. วารสาร สันติ
ศึกษาปริทรรศน์มจร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2563): 1479-1491. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), อัครเดช พรหมกัลป์ , รัตติยา เหนืออ านาจ . “ธรรมปฏิบัติกับ
การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียง ภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชา
รัฐ”. วารสาร สันติศึกษา ปริทรรศน์ มจร , ปีที่ 8 ฉบับที่ 5(กันยายน-ตุลาคม  2563) : 
1653-1663. 

อัครเดช พรหมกัลป์ , รัตติยา เหนืออ านาจ , จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา . “ยุ้งข้าวยุคใหม่: กระบวนการ
ปรับตัวสู่ทางรอดแห่งภูมิปัญญาของชาวนาไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร, ปีที่ 8 
ฉบับที่ 5(กันยายน-ตุลาคม 2563): 1695-1707. 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) , อัครเดช พรหมกัลป์ , รัตติยา เหนืออ านาจ . “วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธ กับการเสริมสร้างความม่ันคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ ”. 
วารสาร สันติศึกษา ปริทรรศน์ มจร , ปีที่ 8 ฉบับที่ 6(พฤศจิกายน -ธันวาคม  2563) : 
2128-2137. 

อัครเดช พรหมกัลป์ , พระราชรัตนเวที , รัตติยา เหนืออ านาจ . “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในการพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ
ภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์มจร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 
6(พฤศจิกายน -ธันวาคม 2563): 2439-2451 

 2. บทความทางวิชาการ 
รัตติยา เหนืออ านาจ. “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการท างาน” .วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , ปีที่ 

5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 29-42. 
รัตติยา เหนืออ านาจ. “เกษตรวิถีกับการบริหารจัดการตามแนวคิด Lean Thinking” วารสาร

วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 

รัตติยา พรมกัลป์. “ทุนท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทางการท่องเที่ยวต้นน้ าเจ้าพระยา”. 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑. ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่
ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

รัตติยา พรมกัลป์. “ประเพณีจับข้อมือสาว: กุศโลบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคน
ไทยเชื้อสายมอญ”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม , ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๒). 

รัตติยา เหนืออ านาจและอัครเดช พรหมกัลป์. “103 ปี ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ การสืบ
สานบนพื้นฐานของความขัดแย้ง ”.วารสารอาชญากรรมและความปลอดภัย , ปีที่ 2 ฉบับที่ 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2563): 59-72. 



๒๐๑ 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อ – นามสกุล      : นางสาวสุภาวดี  คงอินทร์ 
    ชื่อ – นามสกุล      : Miss Supawadee Konging 

2. ที่อยู ่  : 242/1 ม.1 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ  

     จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐290  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

นักจัดการงานทั่วไป มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
4. ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 

       ประวัติผู้ร่วมวิจัย  
1. ชื่อ–นามสกุล  นายวันพระ สืบสกุลจินดา  
    ช่ือ–นามสกุล  Mr.Wanphra Suebsakunchinda 
2. ประวัติทางการศึกษา 

- นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Janasys Exchange Program ณ ประเทศญี่ปุ่น 
- นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (คร)ู (ป.ออ. (คร)ู)    
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
3. รางวัลและเกียรติยศ 

- รางวัลประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
- นักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) พุทธศักราช 

๒๕๕๑ 
- นักศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) พุทธศักราช 

๒๕๕๕ 
- รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาสาสมัคร บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของเยาวชน พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
4. ประสบการณ์ 

- หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 
- ประธานชมรมอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ เล่าเรื่องเมืองลิกอร์ 
- ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ผู้ช่วยบรรณาธิการสารนครศรีธรรมราช 

 
ผลงานการค้นคว้า งานเขียนและงานเรียบเรียง 

- โขน – ละคร วังพระเจ้านครศรีธรรมราช 
- ค้นพบภาพ “กัจฉปชาดก” บนมาลัยก้านฉัตรมาลัยก้านฉัตรองค์พระบรมธาตุเจดีย์  
- “พระธาตุไร้เงา” อัศจรรย์หรือเพียงแค่ค าคนโฉดเขลาเล่าลือกันไป 
- ค้นพบ “พระธรรมรูจี” วิหารหลังสุดท้ายที่เพ่ิงหายไปจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
- เรียบเรียงและเผยแพร่ต้นฉบับ “ต านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช” ฉบับกระดาษฝรั่ง 
- เรื่องอ่ืนๆ ในมิติประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองนครศรีธรรมราช 

 


