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บทคัดย(อ 
 ดุษฎีนิพนธ�นี้ มีวัตถุประสงค� ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับการจัดการ
ความขัดแย(งของโครงการสร(างโรงไฟฟ.ากระบ่ี ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการ
จัดการความขัดแย(งของโครงการสร(างโรงไฟฟ.ากระบ่ี ๓) เพ่ือนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช(เป5น
แนวทางในการแก(ป6ญหาความขัดแย(งของโครงการสร(างโรงไฟฟ.ากระบ่ี และ ๔) เพ่ือสร(างองค�ความรู(
ใหม:และรูปแบบการจัดการความขัดแย(งของโครงการสร(างโรงไฟฟ.ากระบ่ีให(มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได(ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด(วยวิธีการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี (dialectic method) และแบบมีการหาเหตุผล
ด(วยการใช(วิจารณญาณ (discursive method) ภายใต(กระบวนการศึกษาวิเคราะห�เชิงเนื้อหา 
เพ่ือนําไปสู:การสร(างองค�ความรู(ใหม:และรูปแบบการจัดการความขัดแย(งของโครงการสร(างโรงไฟฟ.า
กระบ่ีให(มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 

 ผลการวิจัยพบว�า 

        ๑. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข(องกับการจัดการความขัดแย(งของโครงการสร(างโรงไฟฟ.า
กระบ่ี ได(แก: ความขัดแย(ง การจัดการความขัดแย(ง สันติวิธี และโครงการสร(างโรงไฟฟ.า จังหวัดกระบ่ี 
  ๒. ศึกษาหลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย(งของโครงการสร(าง
โรงไฟฟ.ากระบ่ี ประกอบด(วย สาราณียธรรม ๖ ประการ เป5นธรรมท่ีทําให(ระลึกถึงกัน ทําให(เป5นท่ีรัก 
ทําให(เป5นท่ีเคารพเป5นไปเพ่ือความสงเคราะห�กัน สามัคคีกัน และมีความเป5นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได(แก: 
๑) เมตตากายกรรม ๒) เมตตาวจีกรรม ๓) เมตตามโนกรรม ๔) สาธารณโภคี ๕) สีลสามัญญตา และ 
๖) ทิฏฐิสามัญญตา 

๓. การประยุกต�ใช(หลักพุทธสันติวิธีมาเป5นแนวทางในการแก(ป6ญหาความขัดแย(งของ
โครงการสร(างโรงไฟฟ.ากระบ่ี โดยสรุปออกเป5น ๕ ด(าน ประกอบด(วย ๑) ด(านข(อมูล ได(แก: สัมมุขาวิธี 
และสังคหวัตถุธรรม ๒) ด(านผลประโยชน� ได(แก: สามัญญตา ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ ๓) ด(าน
ค:านิยม ได(แก: สัมมุขาวิธี อหิงสธรรมวิธี และอริยสัจ ๔ ๔) ด(านความสัมพันธ� ได(แก: สัมมุขาวิธี อริยสัจ 
๔ และมัชฌิมาปฏิปทา และ ๕) ด(านโครงสร(าง ได(แก: ติณวัตถารกวิธี อุปาทาน และมัชฌิมาปฏิปทา 
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 ๔. องค�ความรู(ใหม:และรูปแบบการจัดการความขัดแย(งของโครงการสร(างโรงไฟฟ.ากระบ่ี 
ได(แก: ภาวนา ๔ และไตรสิกขา โดยการนําหลักภาวนา ๔ มาใช(ในการต:อรองเจรจาด(วยป6ญญาเพ่ือ
แก(ป6ญหาอย:างถูกต(องและยุติธรรม ในการนําหลักไตรสิกขามาสนับสนุนให(เกิดพัฒนาการด(านป6ญญา
ให(มีสติ รู(จักควบคุมทิฐิท้ังหลาย และนําไปสู:อุเบกขาไม:ยินดียินร(ายต:อคํายุแย: การอยู:ในสังคมหมู:มาก
ท่ีมีแต:อัตตานั้น ต(องมีการยืดหยุ:น มีสติ และรู(จักใช(ป6ญญาเป5น ป6ญญาชน  ท่ีรู(จักยกระดับจิตใจไม:ให(
ยึดม่ันถือม่ัน รู(จักฟ6งเหตุผลของผู(อ่ืนบ(าง ถือว:าช:วยลดความขัดแย(งได(ในระดับหนึ่ง 
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Abstract 
The objective of this dissertation was four-fold: 1) to study concepts and 

theories that related to conflict management of Krabi power plant construction 
project. 2) to study Buddhist principles and methods suitable for conflict 
management of the Krabi power plant project, and 3) in order to apply Buddhist 
principles and methods of conflicts resolution in Krabi power plant project. and 4) in 
order to create new body of knowledge and conflict management model that 
suitable and efficiency for the Krabi power plant project. This research study was 
conducted in accordance with the qualitative research by dialectic method and 
discursive method under the content analysis process in order to create new 
knowledge and conflict management model of the Krabi power plant project for 
suitable and effective.  

  The research found that: 
 1. The concepts and theories that related to conflict management of 

Krabi power plant construction project such as conflicts, conflict management, non-
violence and Krabi power plant construction project. 

 2. To study Buddhist principles and methods that suitable for conflict 
management of the Krabi power plant project that include with six Saraniyadhamma 
(6 virtues for fraternal living). This is a Dhamma for remembrance to each other, 
beloved, respect to help each other, harmonious and solidarity such as 1) Metta 
Kayakarma (to be amiable indeed, openly and in private). 2) Matta Wajikarma (to be 
amiable in word, openly and in private). 3) Matta Manokarma (to be amiable in 
thought, openly and in private). 4) Satharana Phokhi (to share any lawful gains with 
virtuous fellows). 5) Sila Samunyata (to keep without blemish the rules of conduct 



 ง 

 

along with one’s fellows, openly and in private). and 6) Thiti Samunyata (to be 
endowed with right views along with one’s fellows, openly and in private).  

 3. To apply Buddhist principles and methods of conflicts resolution in 
Krabi power plant project by summary into 5 parts include with 1) information such 
as SumMukhaWithi and SungKahaWathuDhamma (bases of sympathy). 2) advantage 
such as SaMunYata PaRaToKhoSa (hearing or learning from others) and 
Yonisomanasikran (Crltical Reflection). 3) popularity such as SumMukhaWithi 
AhingSaDrammaWithi (non violence) and four Noble Truth. 4) relationship such as  
SumMukhaWithi, four Noble Truth and MuchShimaPatipatha  (middle way). and 5) 
structure such as TinaWutaTharokWithi, Upathan and MuchShimaPatipatha (prejudice 
and middle way). 

 4. The new knowledge and format that related to conflict 
management of Krabi power plant construction project such as Bhavana 4 and 
threefold training by the Bhavana 4 used for bargaining negotiations with the wisdom 
to solve the problem correctly and fairly. In the main threefold to support the 
development of intellectually conscious. Intolerant to control them and lead to 
bland, impassive to the worst offseason. To live in a society that has mass but the 
ego. Need to be flexible and make sense as a conscious intellectual known to 
elevate the mind, not clinging. I know that some of the others. It reduces the conflict 
to some degree. 
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 ดุษฎีนิพนธ�เรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ"า
กระบ่ี” ฉบับนี้สําเร็จลงได�ด�วยความกรุณาอนุเคราะห�ให�ความเมตตาเสนอแนะ แก�ไขช1วยเหลือ เป3น
อย1างดียิ่งโดยความเมตตาของ รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร� ประธานกรรมการและ ผศ.ดร.พิเชฐ  
ท่ังโต กรรมการผู�ควบคุมดุษฎีนิพนธ�ท่ีได�ให�คําแนะนํา ข�อชี้แนะและได�กรุณาเสียสละเวลา ให�
คําปรึกษา แก�ไขข�อบกพร1องต1างๆ ของงานวิจัยนี้ให�ชัดเจนสมบูรณ�แบบยิ่งข้ึน ผู�วิจัยขอขอบพระคุณ
เป3นอย1างสูงมา ณ ท่ีนี้ ผู�วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย�ทุกท1านท่ีสอนระดับปริญญาเอก ตามหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� โดยเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รอง
อธิการบดีฝ?ายกิจการท่ัวไป รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ  สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ?ายวิชาการ 
ช1วยอนุเคราะห�เมตตา แนะแนวทางหลักการเนื้อหางานวิจัย ตลอดถึงผู�ทรงคุณวุฒิผู�เชี่ยวชาญท่ี
ตรวจสอบให�คําแนะนําในการสร�างเครื่องมือในการวิจัย ผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูลในการสัมภาษณ� และ
ผู�เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ1มทุกรูป/คน 
 ขอขอบพระคุณ นักวิชาการ ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ีท้ังท่ีสนับสนุนโครงการสร�าง
โรงไฟฟ"ากระบ่ีและประชาชนท่ีไม1เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ"ากระบ่ี ท่ีได�ให�ข�อมูลสัมภาษณ�
เป3นอย1างดี จนได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีทรงคุณค1า ตลอดจนภาคส1วนต1างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการสร�าง
โรงไฟฟ"ากระบ่ีทุกท1าน 
 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รงค� บุญสวยขวัญ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� พระมหาประท่ิน 
เขมจารี ท่ีได�ให�คําแนะนําและเป3นพ่ีเลี้ยงในการจัดทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้จนสําเร็จ และโดยเฉพาะอย1าง
ยิ่งบิดา มารดา ญาติๆ ทุกท1าน คุณประไพ คุณเกษร เชาวน�ชะตา น�องปาล�ม น�องสายรุ�ง ท่ีได�
ช1วยเหลือและเป3นกําลังใจให�กับผู�วิจัยเสมอมา 
 ท�ายสุดขอขอบพระคุณเป3นอย1างยิ่ ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ท่ีประสิทธิ์ประสาทความรู�ท้ังด�านวิชาการ ท้ังทางโลกและธรรมะแก1ผู�วิจัย รวมถึงผู�มีพระคุณทุกท1านท่ี
มิได�เอ1ยนามไว� ณ ท่ีนี้ ท้ังนี้ความดีของดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ผู�วิจัยขอมอบให�กับผู�มีพระคุณทุกๆ ท1านท่ี
กล1าวมา 
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๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 ความขัดแย�งเป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�ในทุกระดับของสังคม ต้ังแต!ระดับป"จเจกบุคคล ครอบครัว 
สังคม รัฐ จนถึงระดับสังคมโลก ด�วยความแตกต!างด�านเป(าหมาย วิธีการ ค!านิยม วัฒนธรรม ประเพณี 
อันจะนําไปสู!ระบบความคิด ความรู�สึก การกระทําท่ีแตกต!างกัน ไม!ยอมให�กัน ก!อเกิดเป�นความ
ขัดแย�งข้ึน และนําไปสู!ความรุนแรง ซ่ึงแสดงออกมาผ!านคําพูด ภาษา กิริยาอาการ จนถึงกระท่ังการ
ทําร�ายกัน ก!อให�เกิดความสูญเสีย ซ่ึงท่ีแท�จริงแล�ว ความขัดแย�งมีท้ังนัยบวกและนัยลบ มีท้ังความ
ขัดแย�งท่ีเป�นประโยชน6และความขัดแย�งท่ีเป�นโทษ๑ วิธีการแก�ไขความขัดแย�งท่ีมีประสิทธิภาพ จะต�อง
สอดคล�องกับมนุษยชาติ เป�นวิธีการพ้ืนฐานของการสร�างความเข�าใจซ่ึงกันและกันระหว!างกลุ!มคน
ต!างๆ เพราะการสร�างความเข�าใจ เห็นใจกัน เป�นวิธีป(องกันและต!อสู�กับภัยด�านต!างๆ๒ เรียกวิธีการนี้
ว!า สันติวิธี เพราะเป�นวิธีการท่ีสร�างความสูญเสียน�อยท่ีสุดและเป�นเครื่องมือสําคัญในการต!อสู�ของ
ประชาชนมาอย!างยาวนาน การแก�ป"ญหาความขัดแย�งด�วยวิธีการท่ีไม!ใช�ความรุนแรง (Non-
Violence) เป�นเครื่องมือสําคัญในการต!อสู�เพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งท่ีกลุ!มของตนเองต�องการ การใช�แนวทาง
สันติวิธีเข�ามาแก�ไขป"ญหาสามารถเป�นหลักประกันได�ว!าป"ญหาความขัดแย�งจะคลี่คลายได�หรือไม!นั้น 
คําตอบคือไม!สามารถเป�นหลักประกันว!าจะแก�ไขป"ญหาท่ีเกิดข้ึนได� การใช�แนวทางสันติวิธี เป�นการ
เน�นท่ีกระบวนการไม!ได�เน�นท่ีผลลัพธ6๓ กระบวนการของสันติวิธีเป�นการกระทําเพ่ือให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของคู!กรณี เพ่ือให�ท้ังสองฝIายไม!ใช�ความรุนแรง ไม!ก!อให�เกิดความเสียหาย
หรือความสูญเสียท้ังชีวิตหรือทรัพย6สิน โดยการแก�ป"ญหาต�องเริ่มต้ังแต!ระดับรากฐาน เพ่ือให�ผลใน
ระยะยาว ได�ประโยชน6ทุกฝIายและเป�นการเปJดโอกาสใหม! ท้ังไม!ก!อให�เกิดความเสียหายหรือ
เบียดเบียนทําร�ายตัวบุคคล ซ่ึงมีความแตกต!างไปจากการแก�ป"ญหาความขัดแย�งด�วยวิธีการรุนแรง๔ ท่ี
ก!อให�เกิดการสูญเสียและความเสียหายเป�นอย!างมาก และเป�นวิธีการท่ีไม!สามารถทําให�ความขัดแย�ง
สงบระงับลงได�โดยสิ้นเชิง ซ่ึงการนําหลักสันติวิธีมาแก�ไขความขัดแย�งได�ปรากฏอยู!ในเหตุการณ6ต!าง  ๆ 
มาต้ังแต!อดีตจนถึงป"จจุบัน โดยการอาศัยหลักความเชื่อ ศาสนา หรือการดึงเอาวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีเข�ามามีส!วนในการแก�ป"ญหาความขัดแย�งโดยไม!ใช�ความรุนแรง ซ่ึงแนวทางการใช�สันติวิธี

                                           
 ๑ระวี ภาวิไล, มนุษย�กับสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ6จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), 
หน�า ๔๓. 
 ๒มารค ตามไท, “ข�อคิดเก่ียวกับความมั่นคงกับการเตรียมพร�อมเมื่อชาติมีภัย”, ใน สันติวิถี: 
ยุทธศาสตร�ชาติเพ่ือความมั่นคง, (สถาบันยุทธศาสตร6 สํานักงานสภาความมั่นคงแห!งชาติ, ๒๕๔๗): ๖๕-๖๖.  
 ๓ชลัท ประเทืองรัตนา, สันติวิธี: กํานันสไตล6, วารสารสถาบันพระปกเกล,าม, ปWท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๖๙. 
 ๔พระไพศาล วิสาโล และคณะ, คู.มือสันติวิธี: ความขัดแย,งจัดการได,ด,วยมือเรา, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันวิจัยสาธารณสุขและสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๔๘), หน�า ๙. 
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       มีหลากหลายรูปแบบดังท่ีเห็นได�ชัดและได�รับการยอมรับก็คือแนวคิด “สัตยาเคราะห6”๕ 
ของมหาตมะ คานธี ซ่ึงแนวคิดดังกล!าวเป�นการปฏิบัติการโดยไม!ใช�ความรุนแรง เป�นการแสดงออกท้ัง
ในเชิงบวก คือ ความรักและเมตตาต!อเพ่ือนมนุษย6 ต!อศัตรู และเชิงลบ คือ การไม!ทําร�ายศัตรูด�วย
อาวุธ ต!อสู�ด�วยความบริสุทธิ์ใจและความถูกต�อง คานธีเรียกวิธีการสัตยาเคราะห6อีกอย!างหนึ่งว!า “การ
ด้ือแพ
ง” ในการต!อสู�กับฝIายปรป"กษ6นั้นผู�ต!อสู�จะต�องมีความอดทนและเห็นใจฝIายท่ีเป�นปรป"กษ6 ความ
อดทน คือการยอมรับทุกข6ด�วยตนเอง มิได�หมายถึง การทําให�ผู�อ่ืนได�รับทุกข6 ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับหลัก
สัตยาเคราะห6นี้เป�นเครื่องมือสําคัญท่ีผลักดัน เรียกร�องเอกราชจากประเทศอังกฤษได�สําเร็จมาแล�ว  
 เห็นได�ว!า การใช�สันติวิธีเป�นเครื่องมือแก�ป"ญหาความขัดแย�งของคานธีแล�ว ในหลักศาสนาก็
ย!อมปรากฏวิธีการแก�ป"ญหาความขัดแย�งอยู!หลากหลายวิธี ดังเช!นในศาสนาคริสต6มีวิธีการในการสร�าง
บรรยากาศท่ีทําให�รู�สึกได�ว!า ความขัดแย�งสามารถสงบระงับลงไป โดยมีข้ันตอนต้ังแต!การชี้แจงข�อ
ขัดแย�งเพ่ือให�คู!ขัดแย�งได�ตระหนักถึงความผิดของฝIายตนและเอาข�อเท็จจริงเข�าสู!เวทีของการเสวนา
หาทางออกของป"ญหาพร�อมท้ังเสนอแนวคิดของฝIายตน ซ่ึงการจัดการความขัดแย�งตามแนวสันติวิธีนี้ 
อาจใช�วิธีการอดอาหารหรือการภาวนาร!วมด�วย๖ ซ่ึงวิธีการดังกล!าวนี้สามารถแก�ป"ญหาความขัดแย�งได�
โดยการสานเสวนาเพ่ือแก�ป"ญหาร!วมกัน ส!วนทางด�านศาสนาอิสลามเน�นไปท่ีการสื่อสารแบบ
เผชิญหน�ากัน เพราะการเจรจาสื่อสารกันเป�นการช!วยลดความขัดแย�งท่ีรุนแรงลงได�และช!วย
แสดงออกถึงความเสียใจท่ีเคยกระทําไปโดยทุกฝIาย โดยมีคนกลางท่ีมีบทบาทสําคัญในการเจรจาสร�าง
สันติภาพเพ่ือลดความขัดแย�งอันอาจนําสู!การใช�ความรุนแรง คําสอนของอิสลามให�หลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน�าด�วยความก�าวร�าวรุนแรงและมีอคติระหว!างกันจึงสอดคล�องและมีประสิทธิภาพตาม
หลักการของการสร�างสันติภาพเพ่ือลดความขัดแย�งท่ีจะนําสู!ความรุนแรง๗ แม�แต!ในประวัติศาสตร6ของ
ศาสนาซิกข6ก็ยังปรากฏร!องรอยของการแก�ป"ญหาความขัดแย�งโดยใช�หลักสันติวิธี หลายศตวรรษท่ีผ!าน
มา มีชาวซิกข6จํานวนหนึ่งลุกข้ึนมาต!อสู�กับการกดข่ีทางอํานาจ ต!อสู�กับความเกลียดชังและความแค�น
แบบเผชิญหน�ากันโดยผ!านปฏิบัติการไม!ใช�ความรุนแรง ดังปรากฏอยู!ในหลายๆเหตุการณ6 อาทิเช!น 
กรณีการปฏิเสธการแก�แค�นฆาตกรท่ีกระทําต!อผู�นําชาวซิกข6นิกาย “Nirankari” โดยการตอบโต�โดย
การรวมตัวกันบริจาคเลือดเพ่ือเป�นสัญลักษณ6ว!า “เปลี่ยนความตายเป�นการให ”๘ และในกรณีการ
ปฏิเสธความรุนแรงทางโครงสร�างในเรื่องการแต!งงานของชาวซิกข6๙ การไม!ให�ความร!วมมือใด ๆ ต!อ

                                           
 ๕ภิกขุ ปาเรคห6, คานธี ความรู,ฉบับพกพา, แปลโดย อลิสา สันตสมบัติ, (กรุงเทพมหานคร: โอเพ!น
เวิลด6ส พับลิชช่ิง เฮาส6, ๒๕๕๗), หน�า ๑๒๑-๑๒๒. 
 ๖เสฐียร พันธรังสี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ6ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน�า 
๕๑๖. 
 ๗สุชาติ เศรษฐมาลินี, ความรุนแรง สันติภาพและความหลากหลายในโลกอิสลาม. (กรุงเทพมหานคร: 
สยาม, ๒๕๕๑), หน�า ๒๙. 
 ๘Jacob Copeman, “Violence, non-violence, and blood donation in India,” Journal of 
the Royal Anthropological Institute, (N.S.) 14:2 (2008): 282. 
 ๙Ranjit S. Ghuman, “Sikh Community the Sikh Community in Indian Punjab: Some 
Socio-Economic Challenges”, p.90. 
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การปกครองของรัฐบาลจักรวรรดินิยมอังกฤษ๑๐และปฏิเสธความรุนแรงทางวัฒนธรรมในเรื่องการ
ปฏิสังขรณ6มัสยิดเพ่ือเป�นเป�นสถานท่ีสวดมนต6ของชาวซิกข6และชาวมุสลิมร!วมกัน๑๑ การก�าวผ!าน
เหตุการณ6ความขัดแย�งดังกล!าวนี้สําเร็จลงได�ก็ด�วยการใช�แนวทางสันติวิธีท้ังสิ้น การทําความเข�าใจกับ
การปฏิบัติการด�วยสันติวิธีจึงเป�นเรื่องสําคัญ และเป�นวิธีการท่ีหลีกเลี่ยงความรุนแรง เป�นวิธีการท่ี
ก!อให�เกิดความเสียหายน�อยท่ีสุดแต!มีโอกาสคลี่คลายป"ญหาได�มากท่ีสุด อีกศาสนาท่ีได�กล!าวถึงการใช�
หลักอหิงสา (Non-violence) ไว�เป�นสิ่งสําคัญ คือ ศาสนาเชน โดยปรากฏอยู!ในคําสอนทางศาสนา 
เน�นการไม!เบียดเบียนให�ได�รับความลําบาก ต้ังแต!มนุษย6 สัตว6 รวมไปถึงพืชพันธุ6ต!าง ๆ และการไม!
กล!าวคําพูดและความคิดท่ีไม!บริสุทธิ์ อันจะนํามาซ่ึงความเศร�าหมอง๑๒ แนวความคิดของศาสนาเชน
อาจจะดูว!าเป�นแนวคิดท่ีสุดโต!ง แต!หากมองตามหลักปรัชญาจะทําให�เห็นว!า สิ่งมีชีวิตล�วนรักตัวกลัว
ตาย หวงแหนชีวิตของตนเอง และไม!ต�องการสร�างความขัดแย�งกับใครท้ังสิ้น เม่ือพิจารณาการสร�าง
สันติวิธีของนักคิดและวิธีการสร�างสันติภาพของศาสนาต!าง ๆ จะเห็นว!า แนวคิดหรือคําสอนทาง
ศาสนาดังกล!าวข�างต�น มองความขัดแย�งว!าเป�นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคลก็มี เกิดจากกลุ!มคนก็มี 
หรือเกิดจากทัศนคติแนวคิดท่ีแตกต!างกัน การสรรหาแนวทางสันติวิธีก็แก�ป"ญหาได�เฉพาะในบริบท
ของความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในท่ีนั้น ๆ แต!ความขัดแย�งท่ีแท�จริงอาจไม!ได�ถูกกําจัดออกไปก็ได�   
 ดังนั้น การนําแนวทางสันติวิธีเข�ามาใช�ในการแก�ป"ญหาความขัดแย�ง จะต�องได�รับความ
ร!วมมือจากส!วนรวมและทุกภาคส!วนในการสร�างบรรยากาศให�มีความสมานฉันท6 ความปรองดอง และ
เรื่องของการอยู!ร!วมกันแบบสันติวิธีบนพ้ืนฐานของฐานทัศนคติท่ีมีความแตกต!างกัน และจะต�องยึดม่ัน
ในสันติวิธีทุกฝIาย คือ จะต�องมีเหตุมีผลหรือจะต�องเข�าใจซ่ึงกันและกัน แต!ในทางกลับกันสันติวิธีก็ไม!
สามารถท่ีจะแก�ไขป"ญหาความขัดแย�งได� ถ�าไม!ได�รับความร!วมมือจากทุกภาคส!วน การนําเสนอท่ีไม!มี
เหตุมีผล การปJดก้ันช!องทางในการสื่อสารจนนําไปสู!ความไม!ไว�วางใจซ่ึงกันและกัน๑๓ การแก�ป"ญหา
ความขัดแย�งท่ีดีต�องแก�ท่ีต�นเหตุของความขัดแย�ง ซ่ึงความขัดแย�งส!วนใหญ!ล�วนมีต�นเหตุมาจากตัวของ
มนุษย6จึงจําเป�นต�องแก�ไขต้ังแต!ระดับป"จเจกบุคคลไปจนถึงระดับท่ีสูงข้ึนไป และจะต�องแก�ต้ังแต!ระดับ
ของความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติ เรียกได�ว!า แก�ป"ญหาความขัดแย�งต้ังแต!ระดับจิตใจจนถึงการกระทําท่ี
แสดงออกมาทางการพูด การกระทําต!าง ๆ การนําหลักสันติวิธีเข�ามาจัดการความขัดแย�งท่ีสามารถ
แก�ป"ญหาต้ังแต!ระดับจิตใจของป"จเจกบุคคลจนถึงระดับท่ีสูงข้ึนไปนั้น หลักการและวิธีการทาง
พระพุทธศาสนาเป�นทางออกหนึ่ ง ท่ีสามารถนําไปสู!การจัดการความขัดแย�งได� เป�นอย!างดี 
พระพุทธศาสนาได�แสดงทัศนะของความขัดแย�งสามารถสะท�อนภาพท้ังท่ีเป�นบุญและเป�นบาป 
ประเด็นอยู!ท่ีว!า เราจะมีท!าทีต!อความขัดแย�ง หรือวงจรบทบาทของตัวเองในสถานการณ6ของความ

                                           
 ๑๐Ravindra Kumar, “Nonviolent Non-Cooperation: An Effective, Noble and Valuable 
Means For Peaceful Change”, Social Alternatives, 29:10 (2010): p.5. 
 ๑๑Anna Bigelow, “Unifying Structures, Structuring Unity: Negotiating the Sharing of the 
Guru's Mosque”, Radical History Review 99, (Fall, 2007): p.169 
 ๑๒สมเด็จพระมหาวีรวงศ6 (พิมพ6 ธมฺมธรเถร), ศาสนาสากล (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ6กรมการศาสนา, 
๒๕๔๘), หน�า ๔๓๗. 
 ๑๓พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีแห.งอาระ, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก�วการพิมพ6, ๒๕๔๙),        
หน�า ๑๗๘. 



๔ 

ขัดแย�งอย!างไร จึงจะสามารถดํารงอยู!บนสถานะของความขัดแย�งได�อย!างประสานสอดคล�องกับชีวิต
และสังคม ด�วยเหตุนี้ หากเรายอมรับว!า ความขัดแย�งเป�นสิ่งจําเป�น และเป�นธรรมชาติของมนุษย6และ
สังคมในระดับโลกิยะแล�ว หน�าท่ีสําคัญของมนุษย6และสังคมจึงไม!ได�อยู!ท่ี การหลบหนี หรือ สลาย 
ความขัดแย�ง หากแต!ยอมรับสถานการณ6ความขัดแย�งว!า เป�นทุกข6ประการหนึ่งของชีวิตและสังคม 
และแสวงหาคําตอบของความขัดแย�งว!า เกิดจากอะไร นําไปสู!อะไร ควรจะมีท!าทีหรือการแสวงหา
ทางออก หรือหาเครื่องมือเพ่ือนําไปจัดการความขัดแย�งให�ถูกต�องตามหลักของเหตุและผลได�อย!างไร
จึงจะทําให�มนุษย6และสังคมอยู!ร!วมกันอย!างสันติสุข๑๔ พระพุทธศาสนามีคําสอน หลักพุทธธรรมท่ี
สามารถใช�ในการจัดการความขัดแย�งอย!างสันติวิธี อันจะก!อให�เกิดประโยชน6ร!วมกันของทุกฝIาย ทุก
ภาคส!วนและเป�นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งโดยสันติวิธีได�ในอนาคต สันติวิธีเป�นเครื่องมือ
สําคัญในการแก�ป"ญหาโดยการไม!ใช�ความรุนแรง ซ่ึงเป�นวิธีการท่ีกลุ!มบุคคลหรือมวลชนใช�ต!อสู�เพ่ือให�
ได�มาซ่ึงสิ่งท่ีตนปรารถนาในบางอย!างเพ่ือให�รัฐหรือผู�มีอํานาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช!น การชุมนุม 
การประท�วง เป�นต�น ซ่ึงวิธีการไม!ใช�ความรุนแรงนี้ มีนักวิชาการหลายท!านได�ชี้ให�เห็นว!า นอกจากจะ
มุ!งเน�นไปท่ีการแก�ป"ญหาโดยปราศจากความรุนแรงแล�ว ยังสะท�อนให�เห็นการดํารงอยู!ด�วยการไม!
เบียดเบียนสิ่งแวดล�อมและสัตว6ต!างๆด�วย โดยการแก�ป"ญหาด�วยสันติวิธีนี้มิได�เจาะจงท่ีการไม!ใช�ความ
รุนแรงอย!างเดียว แต!หมายถึง ต�องเป�นวิธีท่ีชอบธรรม โปร!งใส ให�เกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน 
ยุติธรรมกันทุกฝIายและต�องเป�นสันติวิธี ๒ ประการ คือ สันติภายนอก เป�นสภาวะท่ีปราศจากความ
รุนแรง และสันติภายใน คือสันติภายในจิตใจของมนุษย6ท่ีสามารถทําให�ตัณหา มานะ ทิฏฐิ สงบระงับ
ลงได� เรียกวิธีการนี้ว!า พุทธสันติวิธี๑๕ ปรากฏการณ6การพัฒนาระบบพลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน�มท่ีต�องการเพ่ิมกําลังการผลิตให�สูงข้ึน เพ่ือรองรับการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ พลังงานจึงเป�นสิ่งจําเป�นต!อมวลมนุษยชาติ ทุกกิจกรรมของชีวิตมนุษย6 ไม!สามารถหลีกพ�น
การใช�ประโยชน6จากพลังงานได� เช!น พลังงานน้ํามัน พลังงานไฟฟ(า พลังงานกoาซธรรมชาติ เป�นต�น 
เนื่องด�วยสภาวการณ6ทางสังคมท่ีมีความเจริญทางด�านวัตถุอย!างรวดเร็ว ทําให�อัตราการใช�พลังงาน
เพ่ิมสูงข้ึนเป�นเท!าทวีคูณ๑๖ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ(าท่ีเป�นความจําเป�นข้ันพ้ืนฐานท่ีประชากรใน
ประเทศทุกคนมีสิทธิในการใช�แต!การได�มาซ่ึงไฟฟ(านั้น เบ้ืองหลังกระบวนการผลิตไฟฟ(าท่ีต�องอาศัย 
ทรัพยากรจากกoาซธรรมชาติ จากการสํารวจกoาซธรรมชาติจากอ!าวไทยพบว!า สามารถรองรับการผลิต
ไฟฟ(าได�อีกประมาณ ๑๐ – ๑๕ ปWเท!านั้น๑๗ ทําให�ต�องนําเข�าถ!านหินจากต!างประเทศมาผลิตเป�น
กระแสไฟฟ(าซ่ึงนับว!าเป�นแนวทางท่ีดี แต!ในผลดีย!อมมีผลเสีย เพราะในกระบวนการใช�ถ!านหินผลิต
กระแสไฟฟ(านั้น เกิดมลพิษ ฝุIนผงจากถ!านหิน ส!งผลโดยตรงต!อมนุษย6และสิ่งแวดล�อมกระทบระบบ

                                           
 ๑๔ธงไชย พรหมปก, มหาตมะคานธี นักสู, “อหิงสา”, (กรุงเทพมหานคร: ต�นธรรมการพิมพ6, ๒๕๔๔), 
หน�า ๑๔. 
 ๑๕เรื่องเดียวกัน, หน�า ๒๐๒. 
 ๑๖กระทรวงพลังงาน, สาระน.ารู,เรื่องพลังงานทดแทน, พิมพ6ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบาย
และ แผนพลังงาน, ๒๕๕๐), หน�า ๑. 
 ๑๗การไฟฟ(าฝIายผลิตแห!งประเทศไทย, แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟPาของไทย (๒๕๕๑-๒๕๖๔),  
[ออนไลน6]. แหล!งท่ีมา: http://www.egat.co.th [๓๑ ส.ค. ๒๕๕๗].                    
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นิเวศวิทยาโดยรวม จากผลการวิจัยท้ังในและต!างประเทศพบว!า ถ!านหินมีอันตรายต!อชีวิตมนุษย6และ
ต!อสิ่งแวดล�อมอย!างมหาศาล๑๘   
 ประเทศไทยมีโรงไฟฟ(าท่ีผลิตกระแสไฟฟ(าจากถ!านหินท่ีสําคัญ คือ โรงไฟฟ(าแม!เมาะ  
อําเภอแม!เมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงสามารถผลิตและจ!ายกระแสไฟฟ(าไปยังหลายจังหวัด แต!ก็มี
ผลกระทบเกิดข้ึนเป�นอย!างมาก ข�อมูลท่ีน!าสนใจ เช!น แพทย6ในอเมริกาพบว!า สารพิษปนเปwxอนสูง 
ชุมชนรอบเหมืองถ!านหินลิกไนต6 มีความเสี่ยงเป�นโรคหัวใจ  โรคมะเร็ง ระบบทางเดินหายใจล�มเหลว
เรื้อรัง โรคปอดดํา และพบว!าเป�นโรคไต เพ่ิมข้ึนถึงร�อยละ ๗๐๑๙ ขณะท่ีรัฐบาลอังกฤษ ต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบป"ญหา “คลื่นแม
เหล็กไฟฟ$าท่ีแผ
ออกมาจากสายส
งไฟฟ$าแรงสูง” เป�นสาเหตุ
ของโรคมะเร็งเม็ดเลือด หรือ ลูคีเมียร6 มะเร็งสมอง โรคระบบประสาท และทําให�หญิงมีครรภ6แท�งง!าย
ข้ึน ซ่ึงคําแนะนําต�องให�อยู!ห!างจากสายส!งไฟฟ(าแรงสูง ๖๐ เมตร และป"ญหาด�านสิ่งแวดล�อมท้ังฝน
กรด ซ่ึงเกิดจากโรงไฟฟ(าปล!อยกoาซซัลเฟอร6ไดออกไซด6 และไนโตรเจนออกไซด6 ปนเปwxอนในอากาศ   
ฝุIนผงข้ีเถ�าถ!านหิน และโลหะ หนักปนเปwxอนในดินและแหล!งน้ํา๒๐ สําหรับผลกระทบจากโรงไฟฟ(าถ!าน
หินแม!เมาะพบว!า สาเหตุท่ีชาวบ�านเจ็บปIวยหนักมาจากการทําเหมืองถ!านหินท่ีขาดการมีส!วนร!วมจาก
ประชาชนท่ีอยู!รอบ ๆ โรงไฟฟ(าและเหมือง ขณะท่ีองค6กรอิสระทุกองค6กรท่ีมีอยู!ไม!ได�มีความ
กระตือรือร�นและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนว!าอยู!ในข้ันร�ายแรงต!อชีวิตชาวบ�านในชุมชนท่ีอยู!
อาศัยมาก!อนการสร�างเหมืองถ!านหินลิกไนต6แม!เมาะ๒๑ การไฟฟ(าฝIายผลิตแห!งประเทศไทย (กฟผ.) มี
แผนงานท่ีจะดําเนินการก!อสร�างโรงไฟฟ(าถ!านหินบริเวณอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงในขณะนี้
อยู!ในข้ันตอนการจัดทํารายงานเพ่ือขออนุญาตสร�างท!าเรือขนส!งถ!านหิน โดยในกระบวนการดังกล!าว
มิได�ปฏิบัติตามเจตนารมณ6ของกฎหมายด�วย การมิได�ให�ข�อมูลความรู�และการรับฟ"งความเห็นของ
ประชาชนอย!างท่ัวถึง และหลังจากการเข�ามาของกระบวนการก!อสร�างโรงไฟฟ(าถ!านหินได�ก!อให�เกิด
ความขัดแย�งในพ้ืนท่ีมาโดยตลอดเกิดการแบ!งฝ"กแบ!งฝIายและการข!มขู!คุกคามอย!างต!อเนื่อง ท้ังนี้
เพราะภาครัฐมิได�ให�ข�อมูลเรื่องผลดีและผลเสียอย!างเท่ียงตรง ในทางกลับกันกลับให�ข�อมูลด�านดีเพียง
อย!างเดียวและได�ใช�วิธีการสร�างแรงจูงใจเพ่ือให�ประชาชนเชื่อว!า โรงไฟฟ(าถ!านหินเป�นโรงไฟฟ(าท่ีดี๒๒  
จุดยืนของประชาชนจังหวัดกระบ่ีไม!ได�คัดค�านการสร�างโรงไฟฟ(า แต!คัดค�านการใช�เชื้อเพลิงถ!านหิน 
โดยตระหนักถึงบทเรียนซ่ึงปรากฏจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เช!น Harvard University  

                                           
 ๑๘กรรติกา ศิริ เสนา, กัมมันตภาพรังสี  พลังงานนิวเคลียร�  มนุษย� สิ่ งแวดล,อมและสังคม , 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน�า ๑๖.  
 ๑๙วรัทย6 ศรีพิพัฒนกุล และสุทัศน6 รัตนเก้ือกังวาน, “การศึกษาต�นทุนสังคมของโรงไฟฟ(า กรณีศึกษา 
โรงไฟฟ(าแม!เมาะ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร�, ปWท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๕๖): ๑๐.  
 ๒๐เครือข!ายชุมชน, ผลกระทบจากโรงไฟฟPาถ.านหินและสายส.งไฟฟPาแรงสูง, [ออนไลน6]. แหล!งท่ีมา: 
http://www.nanclip.com. [๑ ก.ย. ๒๕๕๗]                    
 ๒๑ดวงใจ ปWเย! และคณะ, “การศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต!อการไฟฟ(าฝIายผลิตแห!งประเทศไทย 
(กฟผ.)แม!เมาะ”, ใน เอกสารเครือข.ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
(คณะมนุษย6ศาสตร6และสังคมศาสตร6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, ๒๕๕๒). 
 ๒๒กลุ!มปกป(องกระบ่ีจากถ!านหิน, โรงไฟฟPาถ.านหิน ทะเลกระบ่ีจุดเปลี่ยนวิถีชุมชน-ธุรกิจท.องเท่ียว, 
[ออนไลน6]. แหล!งท่ีมา http://www.trf.or.th. [๑ ก.ย. ๒๕๕๗].          
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University of Stuttgart ว!า มลพิษจากถ!านหินก!อผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมและชีวิตมนุษย6
อย!างมหาศาล และหลายประเทศท่ัวโลกได�ทยอยประกาศปJดโรงไฟฟ(าถ!านหิน เช!น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพพม!า เยอรมนี เป�นต�น รวมถึงประกาศใช�พลังงานหมุนเวียนแทนท่ีพลังงาน
ฟอสซิลซ่ึงนักวิทยาศาสตร6ชี้ว!า ส!งผลกระทบต!อระบบนิเวศน6และสุขภาพของประชาชน๒๓ ซ่ึงมี 
เครือข!ายปกป(องกระบ่ีจากถ!านหินได�ทําหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห!งชาติ (คสช.) ขอให�ยกเลิก
การสร�างท!าเรือขนส!งถ!านและโรงไฟฟ(าถ!านหินจังหวัดกระบ่ี โดยขอให�คณะรักษาความสงบเรียบร�อย
แห!งชาติ (คสช.) พิจารณายกเลิกการสร�างโรงไฟฟ(าถ!านหินจากแผนผลิตพลังงานไฟฟ(า (PDP) ด�วย
เหตุผลว!า การก!อสร�างท!าเรือขนส!งถ!านหินก!อให�เกิดอันตรายต!อระบบนิเวศโดยรวมอันจะส!งผลต!อ
ระบบการผลิตอาหารและการท!องเท่ียวซ่ึงเป�นป"จจัยสําคัญทางด�านเศรษฐกิจของจังหวัดกระบ่ี และ
ก!อให�เกิดมลพิษหมุนวนตามกระแสลมทะเลฝ"�งอันดามันซ่ึงจะกระทบกับสามจังหวัดสําคัญคือกระบ่ี 
ภูเก็ต พังงา รวมท้ังการไหลเวียนของกระแสน้ําจะก!อให�เกิดการพัดพาของตะกอนถ!านหินส!งผลต!อ
ระบบนิเวศใต�น้ําและชายฝ"�งของท้ังสามจังหวัดเช!นกัน และการสร�างโรงไฟฟ(าถ!านหินจังหวัดกระบ่ีมี
ผลโดยตรงต!อการทําลายวิถีชีวิตชาวประมงและเศรษฐกิจการท!องเท่ียว ซ่ึงจะส!งผลให�คนตกงานจาก
ธุรกิจการประมงและการท!องเท่ียวนับแสนคน อีกนัยยะหนึ่งคือการส!งผลต!อรายรับของประเทศซ่ึง
ธุรกิจการท!องเท่ียวเป�นกิจการท่ีทํารายได�หลักให�กับประเทศ อีกประการสําคัญ จังหวัดกระบ่ีมี
ยุทธศาสตร6การพัฒนาจังหวัดท่ีชัดเจนโดยมีเป(าหมายท่ีจะทําให�กระบ่ีเป�นเมืองสีเขียว (Krabi go 
Green) เป�นเมืองท่ีปราศจากมลพิษอันตรายซ่ึงการเกิดข้ึนของโรงไฟฟ(าถ!านหินขัดแย�งกับยุทธศาสตร6
การพัฒนาจังหวัดอย!างชัดเจน เพ่ือก!อให�เกิดการสร�างทิศทางการพัฒนาความม่ันคงด�านพลังงานท่ี
ถูกต�อง๒๔ ในรอบหลายปWท่ีผ!านมานี้ ปฏิบัติการไม!เอาโรงไฟฟ(าถ!านหินมีมาตลอด เริ่มต้ังแต!โครงการ
เหมืองถ!านหิน และโรงไฟฟ(าถ!านหิน ท่ีอําเภอสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา ท่ีคนในพ้ืนท่ี ต!อต�านมานาน
นับสิบปW และยังต!อต�านอยู!ถึงทุกวันนี้ ตามมาด�วยการต!อต�านโรงไฟฟ(าถ!านหิน และโรงไฟฟ(านิวเคลียร6
ของชาวอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามมาด�วยการเดินหน�าคัดค�านโรงไฟฟ(าถ!านหิน และโรงไฟฟ(า
นิวเคลียร6ของชาวอําเภอละแม จังหวัดชุมพร ในช!วงหลายปWท่ีผ!านมา นอกจากการสร�างโรงไฟฟ(า
ข�างต�นแล�ว ป"จจุบันการไฟฟ(าฝIายผลิตแห!งประเทศไทยได�ขยายวงเดินหน�าผลักดันสร�าง ๒ โรงไฟฟ(า
ถ!านหิน ในอําเภอท!าศาลา และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กระท่ังกลายเป�นอีกประเด็น
ร�อนของภาคใต�ไปแล�ว๒๕  เม่ือมองลึกลงไปพบว!าป"ญหาการต!อต�าน ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน มีต�นกําเนิด
มาจากการดําเนินนโยบายของรัฐจําเป�นอย!างยิ่งท่ีจะต�องทบทวนวิธีการ แผนงานโครงการ เม่ือภาครัฐ
จะมีการดําเนินนโยบายและโครงการในด�านต!าง ๆ ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต!อ
สิ่งแวดล�อม ภาครัฐจะต�องจัดให�มีกระบวนการการมีส!วนร!วมของประชาชนในรูปแบบการเข�าถึงข�อมูล
ข!าวสารของรัฐบาล การทําประชาพิจารณ6 และการทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม เป�นต�น 

                                           
 ๒๓สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร6แห!งชาติ (องค6การมหาชน), นิวเคลียร�และการใช,ประโยชน�จาก
เทคโนโลยีนิวเคลียร�, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ6สํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติ, ๒๕๕๐), หน�า ๑๔.   
 ๒๔สมนึก กรดเสือ, “เครือข!ายปกป(องกระบ่ีจากถ!านหิน”, ใน เอกสารบันทึกการสัมภาษณ� ๓ กันยายน 
๒๕๕๗, (อัดสําเนา).  
 ๒๕โสภา เดชรัตน6, เจาะแผนพัฒนาภาคใต,, พิมพ6ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห!งชาติ, 2556), หน�า ๔๒๒. 



๗ 

ก!อนท่ีภาครัฐจะตัดสินใจดําเนินตามนโยบายหรือโครงการดังกล!าว๒๖ โดยท่ัว ๆ ไปผู� ได�รับ
ผลประโยชน6อาจจะเห็นด�วย ส!วนผู�เสียผลประโยชน6จะต!อต�าน การต!อต�านอาจเป�นเรื่องของป"จเจกชน
ต!อสู�กับหน!วยงานของรัฐ แต!โดยท่ัว ๆ ไปจะต!อต�านไม!สําเร็จ แต!หากเป�นการรวมตัวของกลุ!มชนใน
ชุมชน และมีเครือข!ายสนับสนุน อาจจะต!อต�านได�อย!างมีพลัง ทําให�ผู�สนับสนุนโครงการต�องกลับไป
ทบทวน แก�ไขจุดอ!อนท่ีถูกวิพากษ6วิจารณ6และบางครั้งฝIายต!อต�านก็อาจจะประสบชัยชนะ๒๗ 
 จากสภาพการณ6ท่ีเกิดข้ึนเป�นสาเหตุให�เกิดความขัดแย�ง เนื่องจากเหตุป"จจัยต!าง ๆ เช!น 
ขาดการให�ข�อมูลจากภาครัฐ การสํารวจผลกระทบยังไม!มีการศึกษาชัดเจน ขาดการรับฟ"งความ
คิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี และแผนการรับมือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับมนุษย6และระบบนิเวศ
สิ่งแวดล�อม  ดังนั้น จึงเป�นเหตุให�ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี ได�ออกมาต!อต�านการสร�างโรงไฟฟ(า 
ถ!านหิน และความขัดแย�งได�ขยายวงกว�างออกไป อันจะนํามาซ่ึงการทะเลาะ ความบาดหมาง ไม!ลง
รอยกัน อันจะทําให�ความสงบสุขท่ีเคยมีมายาวนานได�ถูกทําลายลง เพราะกําแพงแห!งตัณหา มานะ  
ทิฏฐิ ได�ก!อตัวข้ึนหากปล!อยไว�เป�นเวลานาน ก็ยากท่ีจะทําลายได� ความขัดแย�งก็จะสร�างฐานท่ีแข็งแรง
ยากท่ีจะทําลายลงได�๒๘ การท่ีจะก�าวผ!านความขัดแย�งนั้น มีความจําเป�นอย!างยิ่งท่ีจะต�องเปJดพ้ืนท่ีให�
กลุ!มคนทุกฝIายได�สะท�อนป"ญหา และความต�องการ ไม!ว!าจะเป�นป"ญหาหรือความต�องการระดับใดก็
ตาม ซ่ึงการเปJดพ้ืนท่ีจะเป�นเส�นทางนําไปสู!การแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ทําให�ทุกฝIายได�เกิด
ความรู�สึกยอมรับในทางเลือกท่ีฝIายตนต�องการ ซ่ึงทุกฝIายของความขัดแย�งได�เป�นส!วนหนึ่งในการ
เลือกแนวทางดังกล!าว และผลท่ีจะเกิดข้ึน คือ การยินดี ยินยอมจะปฏิบัติตามกฎ กติกา ท่ีตนเองมี
ส!วนร!วมในการสร�างข้ึน การสร�างเวทีหรือการเปJดพ้ืนท่ีในลักษณะดังกล!าว เป�นแนวทางหนึ่งในสันติ
วิธี๒๙ แต!ในวิธีการดังกล!าวข�างต�นจะต�องอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามามีส!วนช!วยในการ
แก�ป"ญหา เพราะเครื่องมือจัดการความขัดแย�งแบบพุทธสันติวิธีเป�นการแสวงหาวิธีการท่ีจะทําให�
สามารถอยู!ร!วมกันได�อย!างสันติสุขบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีความเป�นมนุษย6 และสามารถแก�ป"ญหาได�
ต้ังแต!ระดับฐานราก เพราะการแสวงหาเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งอย!างเหมาะสมนั้น ต�อง
ตระหนักรู�ว!า เครื่องมือท่ีนํามาใช�มีความเหมาะสมกับบริบทสถานการณ6ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน อันจะ
เป�นการอยู!ร!วมกันอย!างสันติสุขท้ังในป"จจุบันและอนาคต 
 ดังนั้น ผู�วิจัยจึงเห็นว!า ควรศึกษาพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท6ของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี เพราะการสร�างโรงไฟฟ(าพลังงานถ!านหินจะก!อให�เกิดผลกระทบต!อมนุษย6และ
สิ่งแวดล�อมท้ังทางตรงและทางอ�อมดังท่ีกล!าวมาข�างต�น หากการไฟฟ(าฝIายผลิตแห!งประเทศไทย 

                                           
 ๒๖มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6, “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการท!อส!งกoาซธรรมชาติไทย-
มาเลเซีย”, ใน บทสรุปสําหรับผู,บริหาร, รายงานฉบับสมบูรณ�, (สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6, ๒๕๔๕), 
หน�า ๒. 
 ๒๗เดชรัต สุขกําเนิด และศุภกิจ นันทะวรการ, ธรรมาภิบาล การมีส.วนร.วมของประชาชน และ 
กระบวนการทางสิ่งแวดล,อม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) และสถาบันธรรมรัฐ
เพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม, ๒๕๔๓), หน�า ๒๑๕. 
 ๒๘ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๙๓/๔๔๕. 
 ๒๙พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย,ง, 
พิมพ6ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซนจูรี่, ๒๕๕๔), หน�า ๑๙๐.  



๘ 

ยังคง ยืนหยัดท่ีจะสร�างโรงไฟฟ(าพลังงานถ!านหินท่ีจังหวัดกระบ่ี กระแสการต!อต�าน ความขัดแย�งย!อม
ท่ีจะปะทุข้ึนได�โดยเร็ว อันจะเป�นการยากท่ีจะให�ความขัดแย�งคลี่คลายลงได� นอกจากนี้ ผู�วิจัยยังสนใจ
ท่ีจะศึกษารูปแบบ วิธีการ เครื่องมือในการจัดการความความขัดโดยใช�หลักพุทธสันติวิธี เพ่ือเป�นการ
ป(องปรามป"ญหาอันจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความสันติสุข ความสมานฉันท6 และได�เดินบนแนวทาง
ท่ีได�ประโยชน6กันทุกฝIาย อันจะนํามาซ่ึงความเจริญก�าวหน�าและประโยชน6สุขของประชาชนในจังหวัด
กระบ่ีอย!างแท�จริง 
 

๑.๒ คําถามในการวิจัย 
 จากป"ญหาท่ีผู�วิจัยได�กล!าวข�างต�น ทําให�เกิดข�อสงสัยว!า ป"ญหาด�านการจัดการความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี สามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต6ใช�เป�นแนวทางในการ
แก�ป"ญหาเหล!านั้นได�หรือไม! ควรนํามาประยุกต6ใช�กับความขัดแย�งรูปแบบใดของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ(ากระบ่ีให�มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามหลักพุทธสันติวิธีได�ถูกต�อง 
 

๑.๓ วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการ 
สร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต6ใช�เป�นแนวทางในการแก�ป"ญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๓.๔ เพ่ือสร�างองค6ความรู�ใหม!และรูปแบบการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ(ากระบ่ีให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร างความสมานฉันท/ของโครงการสร างโรงไฟฟ$า
กระบ่ี” ใชDวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการสัมภาษณ\เชิงลึก (In-dept 
Interview) เพ่ือศึกษาข�อมูลในประเด็นท่ีน!าสนใจ ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตการวิจัยในแต!ละข้ันตอนของ
การวิจัย ดังต!อไปนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด,านเนื้อหา 

 การวิจัยในครั้งนี้เป�นการศึกษารูปแบบพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท6ของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี ซ่ึงผู�วิจัยมุ!งศึกษาเฉพาะความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ(าพลังงาน
ถ!านหินกระบ่ี ซ่ึงมีความขัดแย�งก!อตัวข้ึนมาจนถึงป"จจุบัน โดยศึกษาวิเคราะห6ข�อมูลจากคัมภีร6
พระไตรปJฎก อรรถกถา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในยุคป"จจุบัน ท้ังในส!วนของท่ีเป�น
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ “การจัดการความขัดแย งด วยพุทธสันติวิธี” ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับการสร�างความสมานฉันท6 เพ่ือนํามาประยุกต6ใช�เชิงบูรณาการในการแก�ป"ญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี ประกอบด�วย หลักพุทธธรรมในคัมภีร6พระไตรปJฎก อรรถกถา 



๙ 

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และผลงานวิชาการเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งด�วยพุทธสันติวิธี 
เช!น รูปแบบและกระบวนการแก�ไขป"ญหาสันติวิธีโดยใช�พุทธวิธีและหลักพุทธธรรม สรุปรูปแบบและ
กระบวนการแก�ไขป"ญหา และวิเคราะห6รูปแบบและกระบวนการแก�ไขความขัดแย�งด�วยพุทธสันติวิธี
และกรณีตัวอย!างของความขัดแย�งและกระบวนการสร�างความสมานฉันท6ในบริบทของสังคมไทย และ
เสนอแนะพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท6ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี ตามขอบเขต
เนื้อหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดกรอบเนื้อหาท่ีจะศึกษาเรื่อง
เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท6ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ีนี้ โดยจําแนก
กรอบเนื้อหาในการศึกษาออกเป�น ๓ ด�าน คือ 
 ๑) ด�านความขัดแย�ง ๕ มิติ ได�แก! 
 (๑) มิติความขัดแย�งด�านข�อมูล 
 (๒) มิติความขัดแย�งด�านผลประโยชน6 
 (๓) มิติความขัดแย�งด�านค!านิยม 
 (๔) มิติความขัดแย�งด�านความสัมพันธ6 
 (๕) มิติความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
 ๒) ด�านกระบวนการสร�างความสมานฉันท6ตามหลักพุทธสันติวิธี ๕ มิติ ได�แก! 

 (๑) กระบวนการสร�างความสมานฉันท6ด�านข�อมูลตามหลักสันติวิธี 
 (๒) กระบวนการสร�างความสมานฉันท6ด�านผลประโยชน6ตามหลักสันติวิธี 
 (๓) กระบวนการสร�างความสมานฉันท6ด�านค!านิยมตามหลักสันติวิธี 
 (๔) กระบวนการสร�างความสมานฉันท6ด�านความสัมพันธ6ตามหลักสันติวิธี 
 (๕) กระบวนการสร�างความสมานฉันท6ด�านโครงสร�างตามหลักสันติวิธี 

 ๓) ด�านบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท6ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ(ากระบ่ี ๒ มิติ ได�แก! 
  (๑) กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
  (๒) กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน6ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(า
กระบ่ี 
  (๓) กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านค!านิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
  (๔) กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ6ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(า
กระบ่ี 
  (๕) กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ(า
กระบ่ี 
 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด,านผู,ให,ข,อมูลสําคัญ 

 การวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร างความสมานฉันท/ของโครงการสร างโรงไฟฟ$า
กระบ่ี” ในการวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�เทคนิค
การสัมภาษณ6เชิงลึกผู�วิจัยได�ใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนามโดยใช�เทคนิคการสัมภาษณ6เชิงลึก
ตามแบบสัมภาษณ6แบบก่ึงโครงสร�าง (Semi-Structured Interview) ในการกําหนดกรอบแนวคิด



๑๐ 

การศึกษาป"ญหาความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี กระบวนการสร�างความสมานฉันท6ตาม
หลักสันติวิธี และการนําหลักพุทธสันติวิธีไปประยุกต6ใช�สร�างความสมานฉันท6ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ(ากระบ่ี แล�วตรวจสอบความเป�นไปได�และความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ๑. การสัมภาษณ6เชิงลึก (In-depth Interview) ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการเลือกกลุ!มตัวอย!างแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) จากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยบุคคลท่ี
เป�นผู�ให�ข�อมูลสําคัญนั้น ผู�วิจัยได�กําหนดจากบุคคลทุกภาคส!วน ผู�มีส!วนได�ส!วนเสีย (Stakeholders) 
ท้ังฝIายผู�บริหารระดับท่ีมีส!วนเก่ียวข�องกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(าพลังงานถ!านหินกระบ่ี ท้ังในส!วนของ
การไฟฟ(าฝIายผลิตแห!งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ผู�นําฝIายปกครองและฝIายผู�บริหารใน
ระดับท�องถ่ิน รวมถึงพระสงฆ6 โดยพิจารณาเลือกผู�ให�ข�อมูลสําคัญตามคุณสมบัติ ซ่ึงต�องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีผู�วิจัยระบุไว� จํานวน ๒๙ รูป/คน สามารถแบ!งออกได�เป�น ๔ กลุ!ม ประกอบด�วย 
 ๑)  กลุ!มผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี และ
เก่ียวกับองค6ประกอบของการสร�างความสมานฉันท6ตามหลักพุทธสันติวิธีของโครงการสร�างโรงฟ(า
กระบ่ี จํานวน ๒๓ คน แยกเป�น ๒ กลุ!ม ได�แก! กลุ!มผู�ไม!เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี และ
กลุ!มผู�เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี  
  ๑.๑) กลุ!มผู� ไม! เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี จํานวน ๑๒ คน 
ประกอบด�วย 
 ๑. นายกิตติชัย เอ!งฉ�วน รองนายกองค6การบริหารส!วนจังหวัดกระบ่ี 
 ๒. นายณัฐพล กรดเสือ ประชาชนผู�ไม!เห็นด�วยกับโครงการฯ 
 ๓. นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท!องเท่ียว จังหวัด
กระบ่ี 
 ๔. นายสมนึก กรดเสือ แกนนําคัดค�านโครงการสร�างโรงไฟฟ(าถ!านหินกระบ่ี 
 ๕. อัครเดช ฉากจินดา ตัวแทนกลุ!มเครือข!ายปกป(องอันดามันจากถ!านหิน 
 ๖. นายวิทยา ขุนสัน หัวหน�าหน!วยอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ"�ง
จังหวัดกระบ่ี 
 ๗. นางกนกวรรณ แซ!เอียว ประชาชนในพ้ืนท่ีก!อสร�างท!าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว 
 ๘. นายธีรพจน6 กษิรวัฒน6 นายกสมาคมธุรกิจการท!องเท่ียวเกาะลันตา จังหวัด
กระบ่ี 
 ๙. อธิราษฎร6 ดําดี ประธานกลุ!มเกษตรกรปลูกปาล6ม จังหวัดกระบ่ี 
 ๑๐. นายนายพิทักษ6พงษ6 ตาดทอง ผู�จัดการ บริษัท ไทยอินโดปาล6มออย จํากัด 
อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี 
 ๑๑. นางแพรวพันธ6 เวชกามา ประชาชนผู�ไม!เห็นด�วยกับโครงการสร�าง
โรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑๒. นางพรรณี นักจร ประชาชนผู�ไม!เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
  ๑.๒) กลุ!มผู�เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี จํานวน ๑๑ คน ประกอบด�วย 
 ๑. นายบุญเท่ียง บัวเลิศ ประธานชมรมชาวลิกไนท6กระบ่ี 



๑๑ 

 ๒. นายสวาสด์ิ ร!มรื่น อดีตพนักงานโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๓. นายธวชัชัย ขาวสุข กรรมการสมาคมธุรกิจการท!องเท่ียว จังหวัดตรัง 
 ๔. นางสาวอัยยรัตน6 โนชัยวงศ6 ผู�ประกอบการร�านค�าในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๕. นายประจวบ โมฆรัตน6 ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรทางทะเลและชายฝ"�งตรัง 
 ๖. นายไพโรจน6 บุตรเผียน สมาชิกชมรมชาวลิกไนต6กระบ่ี 
 ๗. นายเดชา ศุภศิริ ผู�อํานวยการฝIายชุมชนสัมพันธ6โครงการ การไฟฟ(าฝIายผลิต
แห!งประเทศไทย 
 ๘. นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู�อํานวยการโรงไฟฟ(าภาคใต� การไฟฟ(าฝIายผลิต
แห!งประเทศไทย 
 ๙. นางนฤมล คําฝอย ประชาชนผู�เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑๐. นายวิโรจน6 เจดานัง ประชาชนผู�เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑๑. นายแหม� โกยสะอาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 

๒) กลุ!มผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับโรงไฟฟ(าพลังงานถ!านหิน ได�แก! บุคคลผู�มีประสบการณ6 
และมีความสามารถในด�านเทคโนโลยีและการปล!อยของเสียของโรงไฟฟ(าและผู�มีความเชี่ยวชาญใน
ด�านศาสนาท่ีอยู!ในพ้ืนท่ีของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี จํานวน ๓ รูป/คน แยกเป�น ๒ กลุ!ม ได�แก! 
กลุ!มนักวิชาการและผู�เชี่ยวชาญด�านโรงไฟฟ(า จํานวน ๓ คน และกลุ!มพระสงฆ6และนักปราชญ6ทาง
ศาสนา จํานวน ๓ รูป/คน  

๒.๑)  กลุ!มนักวิชาการและผู�เชี่ยวชาญด�านโรงไฟฟ(า จํานวน ๓ คน ประกอบด�วย 
   ๑. รศ.ดร.เรณู เวชรัชต6พิมล อนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม

โครงการโรงไฟฟ(าถ!านหินจังหวัดกระบ่ี ในกรรมการไตรภาคีจังหวัดกระบ่ี 
  ๒. ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ6 ผู�ชํานาญการโรงไฟฟ(าพลังความร�อนและผู�ศึกษา 

Carbon Footprint กฟผ. 
  ๓. นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยพลังงานและอุตสาหกรรม มูลนิธินโยบาย

และสุขภาวะ 
  ๒.๒)  กลุ!มพระสงฆ6และนักปราชญ6ทางศาสนา จํานวน ๓ รูป/คน ประกอบด�วย 

  ๑. พระนิขิต วิสุทฺธสีโล เจ�าอาวาสวัดปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
  ๒. นายประเสริฐ ไหมดํา ผู�นําศาสนาอิสลาม 
  ๓. นายม!าหนาบ จงจิตร อิหม!ามประจํามัสยิดบ�านควน 

 3)  การสนทนากลุ!มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟ"งความคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะ หาลักษณะร!วม (Common Character) รวมถึงข�อสรุปร!วม (Common Conclusion) 
จากผู�เก่ียวข�องท้ังหมดในชุมชน ในความเป�นไปได�ของป"ญหาความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ(า
กระบ่ี ค�นหากระบวนการสร�างความสมานฉันท6ตามหลักสันติวิธี และบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีใน
การสร�างความสมานฉันท6ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี ผู�วิจัยได�พิจารณาเลือกจากบุคคลทุกภาค
ส!วน ผู�มีส!วนได�ส!วนเสีย (Stakeholders) ท้ังฝIายพระสงฆ6หรือนักการศาสนา และฝIายบ�านเมือง 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน กลุ!ม/องค6กรต!าง ๆ ในชุมชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงเป�นผู�มีส!วนเก่ียวข�อง
ในการพัฒนา การส!งเสริม การเสริมสร�าง และการบริหารจัดการความขัดแย�ง ได�แก! พระสงฆ6ภายใน



๑๒ 

เขตพ้ืนท่ี และภายนอกพ้ืนท่ี นักวิชาการ ผู�นําเป�นทางการ องค6กรชุมชน ผู�แทนกลุ!มผู�ได�รับผลกระทบ 
ชาวบ�าน และผู�แทนเยาวชน โดยผู�วิจัยใช�เทคนิคนี้กับกลุ!มบุคคลดังกล!าวนั้นจะใช�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญมา
เข�าร!วมในการสนทนากลุ!มเฉพาะ จํานวน ๙ รูป/คน  

 ๑.๔.๓  ขอบเขตด,านพ้ืนท่ี 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดเลือกพ้ืนท่ีทําการวิจัย โดยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 
Study) ได�เลือกศึกษาพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี คัดเลือกและ
สุ!มตัวอย!างชุมชนแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จํานวน ๓ ชุมชน ๒ อําเภอ ของ
จังหวัดกระบ่ี ดังนี้ 
 ๑) ชุมชนปกาสัย อําเภอเหนือคลอง  
 ๒) ชุมชนเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง 
 ๓) ชุมชนเกาะลันตา อําเภอเกาะลันตา  
 ซ่ึงท้ัง ๓ ชุมชน มีเกณฑ6คัดเลือก คือ ๑) เป�นพ้ืนท่ีในการสร�างท!าเทียบเรือถ!านหิน 
โดยการนําเข�าถ!านหินมากจากต!างประเทศ ๒) เป�นพ้ืนท่ีก!อสร�างโรงไฟฟ(าพลังงานถ!านหินของจังหวัด
กระบ่ี และ ๓) เป�นพ้ืนท่ีทางผ!านของเรือขนส!งถ!านหิน ซ่ึงมีขนาดใหญ!และกระทบต!อระบบนิเวศ
โดยรวมและมีความเสี่ยงในการรั่วไหลของถ!านหินลงสู!แหล!งน้ํา 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด,านระยะเวลา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต!เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมเป�นระยะเวลา ๑๐ เดือน ดังปรากฏในตารางแสดง
ระยะเวลาของแผนดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี ๑.๑ 
 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงระยะเวลาของแผนดําเนินการวิจัย 
 

ลําดับ กิจกรรม 
แผนดําเนินการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑ ศึกษาวิ เคราะห6เอกสาร/แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อกําหนดประเด็นในการ
สัมภาษณ6 

          

๒ สัมภาษณ6เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู�ให�
ข�อมูลสําคัญ จํานวน ๒๙ รูป/คน 

          

๓ การสนทนากลุ!มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพื่อ รับฟ"งความคิดเห็นและ
ข� อ เสนอแนะ  หา ลักษณะร! วม  ( Common 
Character) รวมถึงหาข�อสรุปร!วม (Common 
Conclusion) จากผู�เกี่ยวข�องท้ังหมดในชุมชน 

          

๔ สังเคราะห6ข�อมูลต!างๆ และทําการพัฒนาร!าง
รูปแบบ (Synthesis Model) 

          

๕ บูรณาการด�วยหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข�อง           
๖ สังเคราะห6รูปแบบพุทธสันติวิธีเพื่อการสร�างความ

สมานฉันท6ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบี่ 
          



๑๓ 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงระยะเวลาของแผนดําเนินการวิจัย (ต!อ) 
 

ลําดับ กิจกรรม 
แผนดําเนินการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๗ ทําการตรวจสอบและยืนยันความถูกต�องของ
รูปแบบ “พุทธสัน ติวิ ธี เพื่ อการสร� างความ
สมานฉันท6ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบี่” 
ด�วยการสนทนากลุ!มเฉพาะ  (Focus Group 

Discussion) โดยผู�ทรงคุณวุฒิ/ผู�เช่ียวชาญ จํานวน 
๙ รูป/คน เพื่อหาข�อสรุปและนําเสนอรูปแบบ
ตามกําหนด 

          

๘ กระบวนการสอบประชาพิจารณ6 ,  ป(องกัน
วิทยานิพนธ6 ฯลฯ 

          

๙ จัดพิมพ6วิทยานิพนธ6ฉบับสมบูรณ6และส!งบทความ
ฉบับเต็ม ลงเสนอตีพิมพ6วารสารท่ีผ!านการรับรอง
คุณภาพในฐานข�อมูลของ TCI 

          

  

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 ผู�วิจัยเชื่อว!า การนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต6ใช�เป�นแนวทางในการแก�ป"ญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี เพ่ือให�เกิดความสันติสุข สร�างความสมานฉันท6 และประโยชน6สุข
ของประชาชนในจังหวัดกระบ่ีอย!างแท�จริง 
 

๑.๖ นิยามศัพท,เฉพาะที่ใช4ในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ�ากระบ่ี” 
มีนิยามศัพท\เฉพาะท่ีใชDในการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๖.๑ สันติวิธี หมายถึง วิธีการ การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการความขัดแยDงท่ีไรDความ
รุนแรง และครอบคลุมไปถึง แนวคิด วิธี ขDอปฏิบัติ ท่ีเปpนธรรม มีความยุติธรรม และกqอใหDเกิดความ
พึงพอใจกันทุกฝsาย 
 ๑.๖.๒ พุทธสันติวิธี หมายถึง วิธี ข�อปฏิบัติอย!างใดอย!างหนึ่งท่ีพระพุทธเจ�าหรือเหล!าสาวก
ของพระองค6 ได�ใช�เป�นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งอย!างสันติ โดยไม!ใช�ความรุนแรงหรือ
ปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ�อม ผู�วิจัยได�กําหนดหลักสาราณียธรรมมาเป�นเครื่องมือใน
การจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี ซ่ึงมีองค6ประกอบ ๖ ประการ คือ 
  ๑) เมตตากายกรรม หมายถึง การจัดการความขัดแย�งท่ีเป�นการกระทําทางกายท่ี
ประกอบด�วยเมตตา  
  ๒) เมตตาวจีกรรม หมายถึง การจัดการความขัดแย�งด�วยการมีวาจาท่ีดี สุภาพ 
อ!อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม!พูดให�ร�ายผู�อ่ืนทําให�ผู�อ่ืนเดือดร�อน   
  ๓) เมตตามโนกรรมอัน หมายถึง การจัดการความขัดแย�งท่ีเป�นแนวความคิดท่ี
ประกอบด�วยเมตตาท้ังต!อหน�าและลับหลัง เป�นการคิดดีต!อกันไม!คิดอิจฉาริษยาหรือไม!คิดมุ!งร�าย
พยาบาท หากทุกคนคิดแล�วปฏิบัติเหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม   



๑๔ 

  ๔) สาธารณโภคี หมายถึง การจัดการความขัดแย�งท่ีเป�นการรู�จักแบ!งสิ่งของให�กัน
และกันตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความรักความหวังดีของผู�ท่ีอยู!ในสังคมเดียวกัน   
  ๕) สีลสามัญญตา หมายถึง การจัดการความขัดแย�งท่ีเป�นการรักษาระเบียบ กติกา 
ข�อตกลงท่ีเหมาะสมตามสถานะของตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ6ของหมู!คณะ ไม!เอา
รัดเอาเปรียบผู�อ่ืน   
  ๖) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การจัดการความขัดแย�งท่ีมีลักษณะของการร!วมกัน ไม!
เห็นแก!ตัว รู�จักเคารพและรับฟ"งความคิดเห็นของผู�อ่ืนร!วมมือร!วมใจในการสร�างสรรค6สังคมให�เกิด
ความสงบ 
 ๑.๖.๓ ความขัดแย�ง หมายถึง การท่ีกลุ!มคนสองกลุ!มคือ รัฐ และ ประชาชน ท่ีขัดแย�งกัน
เก่ียวกับผลประโยชน6 ความต�องการ ความสัมพันธ6 ข�อมูล ค!านิยม และโครงสร�าง โดยท่ีแต!ละฝIายมี
ท!าทีของการแสดงออกท่ีไม!พึงประสงค6 อาจจะนํามาซ่ึงการใช�กําลัง การแก�ป"ญหาด�วยการใช�อํานาจ
หรือความรุนแรง  
 ๑.๖.๔ สมานฉันท6 หมายถึง ความเห็นพ�องต�องกันในด�านความคิดเห็น ความไว�เนื้อเชื่อใจ
กัน เป�นมาตรการต!าง ๆ ท่ีจะทําให�ทุกฝIายท่ีเป�นปฏิป"กษ6ต!อกันในสังคมหันหน�ามาคืนดีกัน ท้ังนี้เพ่ือ
วัตถุประสงค6หลักคือการนําความปรองดอง ความสามัคคี และสันติภาพ กลับสู!สังคมหรือประเทศชาติ
อีกครั้งหนึ่ง 
 ๑.๖.๕ โครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี หมายถึง แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ(าของประเทศโดย
ท่ีการไฟฟ(าฝIายผลิตแห!งประเทศไทย มีแผนดําเนินการสร�างโรงไฟฟ(าพลังงานถ!านหินท่ีจังหวัดกระบ่ี     
โดยการนําเข�าถ!านหินจากต!างประเทศเข�ามายังท!าเทียบเรือบริเวณอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
 

๑.๗ ประโยชน�ที่ได,รับจากการวิจัย 

 ๑.๗.๑ การนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต6ใช�เป�นแนวทางในการแก�ป"ญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
  ๑.๗.๒ สามารถพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๗.3 สามารถนําองค6ความรู�ด�านการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ(า
กระบ่ีไปเป�นแนวทางในการแก�ไขป"ญหาต!าง ๆ ของเครือข!ายภาคประชาชนด�านความรู�และด�าน
คุณธรรม จริยธรรม 
  

 
 
 
 

 



 

 

บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป�นการศึกษาเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ�ากระบ่ี” โดยผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการ
ความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ,ากระบ่ี เพ่ือใช�เป�นแนวทางสําหรับการกําหนดกรอบของ
การศึกษา โดยผู�วิจัยแบ1งกรอบการเสนอเป�น ๕ ประเด็น ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�ง 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�ง 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสันติวิธี 
 ๒.๔ โครงการสร�างโรงไฟฟ,า จังหวัดกระบ่ี 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความขัดแย�ง 

 ความขัดแย�งเป�นธรรมชาติของการอยู1ร1วมกันเป�นสังคมของมนุษย= ซ่ึงมีสาเหตุของความ
ขัดแย�งท้ังท่ีเกิดจากตัวบุคคล ระบบโครงสร�างทางสังคมและจากป?จจัยอ่ืน ๆ จากการทบทวนเอกสาร
ท่ีเก่ียวกับความขัดแย�ง มีนักวิชาการหลายท1านได�แสดงทัศนะไว�น1าสนใจ ดังต1อไปนี้ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของความขัดแย�ง 

 ความขัดแย�งเป�นสภาวะท่ีบุคคลมีความแตกต1างกันในเรื่องอํานาจ ความสัมพันธ= ความคิด 
ความสนใจ ค1านิยม ผลประโยชน= รสนิยม อํานาจ ความชอบ สถานภาพและทรัพยากร เม่ือฝDายใด
ฝDายหนึ่งมีมากกว1าย1อมเกิดความรู�สึกขัดแย�ง๓๐ และพยายามแสวงหาหรือด้ินรนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งท่ีตน
ต�องการและเพ่ือให�มีความทัดเทียมกับคู1กรณี๓๑ ความขัดแย�งในรูปแบบเกิดข้ึนได�เม่ือคู1กรณีพยายาม
ด้ินรนแสวงหาเพ่ือให�ทัดเทียมกัน อาจมีการล�มล�างทําให�เกิดความเสียหายหรือจํากัดไม1ให�คู1แข1งได�รับ
ในสิ่งเหล1านั้น๓๒ ความขัดแย�งยังอาจเกิดจากการท่ีบุคคลแสดงทัศนะออกไปแล�วไม1ได�รับการ

                                                           

 ๓๐Kreisberg, Seth, Culture in school learning: Revealing the deep meaning,  
(New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1973), p.66. 
 ๓๑เจมส= โค และคณะ, คู!มือการเพ่ิมพลังความสามารถกระบวนการจัดการข�อพิพาท, แปลโดย วันชัย 
วัฒนศัพท= และคณะ, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล�า, ๒๕๔๕), หน�า ๒. 
 ๓๒Lewis A. Coser, The Function of Social Conflict, (Glenecoe, iii: The Free Press, 
1958), p.8. 



๑๖ 

ตอบสนอง๓๓ ความขัดแย�งดังกล1าวข�างต�นนั้น ไม1อาจประมาณได�ว1าจะเกิดข้ึนช1วงใด ระยะเวลาใด๓๔ 
แต1เม่ือเกิดข้ึนแล�วควรตระหนักถึงความสําคัญและเร1งแก�ป?ญหาให�ทันท1วงที 
 นอกจาก ความแตกต1างดังกล1าวข�างต�นแล�ว ความขัดแย�งอาจเกิดจากระบบความสัมพันธ= 
เม่ือคนในสังคมมีการปฏิสัมพันธ=ระหว1างกัน บางครั้งอาจมีการไม1ลงรอยกันซ่ึงก1อให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลง บางกรณีอาจก1อให�เกิดความเสียหายอย1างร�ายแรง๓๕ แต1เม่ือมองอีกมุม ความขัดแย�งอาจ
นํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี๓๖ ความขัดแย�งจึงเป�นปกติของสังคมมนุษย= ข้ึนอยู1กับว1า
จะสามารถจัดการความขัดแย�งนั้นได�หรือไม1 หากมองความขัดแย�งแล�วสามารถแบ1งออกได�เป�น ๒ 
แบบ คือ ความขัดแย�งในระบบและความขัดแย�งในสังคม 
 เม่ือประมวลความหมายของความขัดแย�งของนักคิดตะวันตกแล�ว สามารถจัดแบ1ง
ความหมายของความขัดแย�งออกเป�น ๓ กลุ1ม ได�แก1 
 ๑) ความขัดแย�งเป�นการรับรู� ความขัดแย�งเป�นความเชื่อหรือความเข�าใจว1าคนคนหนึ่งมี
ผลประโยชน= ความต�องการ หรือค1านิยมไม1สอดคล�องกับผู�อ่ืน การรับรู�ในแง1นี้มีองค=ประกอบท้ังท่ีเป�น
นามธรรมและรูปธรรมอยู1ด�วย  
 ๒) ความขัดแย�งเป�นความรู�สึก เก่ียวข�องกับปฏิกิริยาทางอารมณ=ต1อสถานสถานการณ=หรือ
ปฏิสัมพันธ=ท่ีส1งสัญญาณถึงความไม1เห็นพ�องต�องกันในลักษณะหนึ่ง โดยอาจเป�นความกลัว ความเศร�า 
ความโกรธ ขมชื่น หรือสิ้นหวัง หรือหลากหลายอารมณ=ผสมกัน 

 ๓) ความขัดแย�งเป�นพฤติกรรม เป�นสิ่งท่ีเราแสดงความรู�สึกและความรับรู�ออกมาอย1าง
ชัดเจนเพ่ือขัดขวางไม1ให�ผู�อ่ืนบรรลุความต�องการพฤติกรรมความขัดแย�งเช1นนี้ อาจมีเจตนาโดยตรงท่ี
จะทําให�ผู�อ่ืนเสียหาย อาจเป�นการใช�อํานาจความรุนแรง หรือการทําลาย ในทางตรงกันข�ามก็อาจเป�น
การไกล1เกลี่ยสร�างสรรค=และผูกมิตรได�เช1นกัน๓๗ แต1อย1างไรก็ตามเป,าหมายของพฤติกรรมความ
ขัดแย�ง คือ การแสดงออกถึงความขัดแย�งหรือเพ่ือสนองความต�องการของตน จนก1อให�เกิดการแข1งขัน
กัน การพ่ึงพาอาศัยกัน และการรับรู�ท่ีเข�ากันไม1ได�๓๘ ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ล�วนเป�นต�นเหตุของความขัดแย�ง
ท้ังสิ้น 
 

                                                           

 ๓๓อรุณ รักธรรม, ความขัดแย�งในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต, (สํานักวิจัย:  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร=, ๒๕๓๘). (อัดสําเนา). 
 ๓๔ชาญชัย อาจินสมาจาร, เทคนิคการแก�ไขความขัดแย�ง, (กรุงเทพมหานคร: Sat Four, ๒๕๔๗),   
หน�า ๑. 
 ๓๕มอริส แคทเทอรีน, การจัดการความขัดแย�งและการขอโทษ, แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท= และคณะ, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล�า, ๒๕๔๗), หน�า ๑๖.  
 ๓๖สัญญา สัญญาวิวัฒน=, ทฤษฎีสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: เจ�าพระยาการพิมพ=, ๒๕๓๑), หน�า 
๒๙๕. 
 ๓๗เมเยอร= เบอร=นาร=ด, พลวัตการจัดการความขัดแย�ง, แปลโดย บรรพต ต�นธีรวงศ=, (กรุงเทพมหานคร: 
คบไฟ, ๒๕๕๓), หน�า ๒๙-๓๐. 
 ๓๘Van Slyke, E. J., Listening to conflict : Finding constructive solution to workplace 
disputes, (New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1999), p.94. 



๑๗ 

 เม่ือพิจารณาถึงความหมายของความขัดแย�งตามแนวคิดของนักวิชาการทางตะวันออก 
พบว1า มุ1งให�ความหมายของความขัดแย�งในเชิงลบมากกว1าเชิงบวก โดยมองความขัดแย�งว1า “เป!นการ
ปะทะสังสรรค�ทางสังคมแบบหนึ่ง ซ่ึงเป!นการทําลายบุคคล หรือกล*าวบุคคลฝ,ายตรงข�าม อันเกิดจาก
การไม*ลงรอยกันในแง*ของความคิด ผลประโยชน� หรือวิถีชีวิตท่ีเข�ากันไม*ได�”๓๙ และความขัดแย�งเป�น
ธรรมชาติของมนุษย= ไม1ว1าจะในระดับบุคคล มนุษย=มิได� ถือกําเนิดมาเหมือนกันแต1เป�นความแตกต1าง
อันเป�นผลมาแต1พันธุกรรม หรือสภาพแวดล�อมทางสังคม๔๐ เม่ือเกิดความขัดแย�งข้ึนก็ยังสามารถอยู1
ร1วมกันได� แต1หากความขัดแย�งขยายตัวใหญ1ข้ึน ก็จําเป�นต�องมีฝDายใดฝDายหนึ่งท่ีจะต�องแยกตัว
ออกไป๔๑ ดังนั้น ความขัดแย�งจึงมีผลในแง1บวกท่ีจะสามารถสร�างสรรค=สิ่งต1าง ๆ ให�เกิดข้ึนได� แต1ใน
ขณะเดียวกัน ความขัดแย�งก็อาจก1อผลเสียต1อบุคคลและสังคมได�เช1นเดียวกัน 
 อีกนัยหนึ่งท่ีสําคัญ คือ ความหมายของความขัดแย�งในมุมมองของพระพุทธศาสนา ได�
ปรากฏทัศนะของนักปราชญ=ทางพระพุทธศาสนาหลายท1านได�ให�ความหมายของความขัดแย�งไว�ว1า 
ความขัดแย�งเม่ือมองในแง1หนึ่งก็เป�นเรื่องธรรมดา คือ มันเป�นธรรมชาติของสิ่งท้ังหลายท่ีแต1ละอย1างมี
ความเป�นไปของมัน เม่ือต1างก็ไปกันคนละทาง ก็ย1อมขัดแย�งกัน แม�แต1ในสภาวะปกติ สิ่งท้ังหลายย1อม
มีความแตกต1างกันอยู1แล�ว ความแตกต1างนั้นขัดกันบ�าง เข�ากันบ�าง ทําให�เกิดความหลากหลายและ
ความสมบูรณ=๔๒ กล1าวคือ ความขัดแย�งบางกรณีก็ก1อให�เกิดความเสียหาย แต1บางกรณีก็ทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงข้ึนได� นอกจากนี้ ความขัดแย�ง ยังมีสาเหตุมาจากความต�องการ (ตัณหา) ของคน เม่ือ
เกิดความรู�สึกหรือได�รับผลกระทบจากการกระทํานั้น ก็เป�นเหตุทําให�เกิดการทะเลาะวิวาท การรบรา
ฆ1าฟ?น กระท่ังการทําสงคราม มหาสงครามของโลก๔๓ แต1เม่ือมองถึงความเป�นสังคมมนุษย=จะเห็นว1า 
ความขัดแย�งเป�นปกติของสังคมมนุษย= ความขัดแย�งเป�นเพียงการแสดงออกของความหลากหลายทาง
ความต�องการ ค1านิยม หรือความเชื่อของมนุษย= ซ่ึงมีต้ังแต1ความขัดแย�งในตนเองและความขัดแย�งท่ี
แสดงผลออกมาให�เห็นภายนอก๔๔ เม่ือพิจารณาความหมายของความขัดแย�งในแง1มุมของนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาสามารถจําแนกออกได�เป�น ๒ มิติ ได�แก1 
 ๑) ความขัดแย�งในแง1บวก หมายถึง ความขัดแย�งท่ีก1อให�เกิดการสร�างสรรค= หรือก1อให�เกิด
ผลดีต1อตนเอง องค=กร สังคม ท้ังในแง1ของทัศนคติ และพฤติกรรม บางกรณีเม่ือเกิดความขัดแย�งก็
สามารถหาทางออกได�ในเชิงสมานฉันท= 

                                                           

 ๓๙อุทัย  หิรัญโต,  หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตว=, ๒๕๔๒), หน�า ๖๓. 
 ๔๐วันชัย วัฒนศัพท=, ความขัดแย�ง: หลักการและเครื่องมือแก�ปBญหา, พิมพ=ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ=มหาจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน�า ๙. 
 ๔๑ชัยวัฒน= สถาอานันท=, สันติทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก�วการพิมพ=, ๒๕๔๙), 
หน�า ๓. 
 ๔๒พระพรหมคุณาภรณ= (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแย�ง สังคมศาสตรGท่ีหย่ังถึงธรรมชาติ, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ=สหธรรมิก, ๒๕๕๑), หน�า ๒. 
 ๔๓กวีวงศ=, สรรนิพนธGพุทธทาสว!าด�วยสมานฉันทGและสันติวิธี, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), 
หน�า ๑๑. 
 ๔๔สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, การใช�กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย�งในระบบ
การแพทยGและสาธารณสุข, (นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๘), หน�า ๓.  



๑๘ 

 ๒) ความขัดแย�งในแง1ลบ หมายถึง ความขัดแย�งก1อให�เกิดผลเสียและบรรยากาศท่ีไม1ดีต1อ
ตนเอง องค=กร และสังคม อันเป�นการสะท�อนรูปลักษณ=ของความขัดแย�งออกมาในมิติของ ความ
รุนแรง ไม1ว1าจะเป�นการด1ากัน การทะเลาะวิวาท การทําร�ายร1างกาย หรือการทําสงครามกัน๔๕  
 สรุปได�ว!า ความขัดแย�งเป�นพฤติกรรมท่ีมนุษย=ไม1ลงรอยกัน ซ่ึงความขัดแย�งนี้สามารถ
เกิดข้ึนได�ต้ังแต1ระดับบุคคล องค=กร สังคม เม่ือเกิดข้ึนแล�ว ย1อมมีท้ังผลดีและผลเสีย ข้ึนอยู1กับว1า 
ความขัดแย�งนั้นได�รับการแก�ไขไปในทิศทางท่ีถูกต�องเหมาะสมหรือไม1 ปรากฏการณ=ของความขัดแย�ง
อาจจะมาในรูปแบบของการขัดกัน ไม1ลงรอยกัน หรือไม1อาจประสานสอดคล�องในเป,าหมาย 
วัตถุประสงค= หรือเจตนาท่ีเป�นไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําให�เกิดการต1อสู� ต1อต�าน ขัดขวาง หรือ
แสดงออกอย1างใดอย1างหนึ่ง เพ่ือไม1ให�คู1ขัดแย�งได�บรรลุเป,าหมาย ขณะเดียวกันก็เพ่ือบรรลุความ
ต�องการของตนเอง 

 ๒.๑.๒ ประเภทของความขัดแย�ง 

 ความขัดแย�งเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุและมีการอธิบายดังปรากฏอยู1ในหลายทฤษฎี แต1
คําอธิบายเหล1านี้อาจเป�นจริงอยู1บ�าง แต1สิ่งท่ีต�องการมากท่ีสุดคือกรอบโครงสร�างท่ีช1วยให�เข�าใจทฤษฎี
ความขัดแย�งและสามารถแก�ป?ญหาได�จริง ซ่ึงมีนักวิชาการได�กล1าวถึงประเภทของความขัดแย�งไว� 
ดังต1อไปนี้ 
 Christopher Moore ได�กล1าวไว�ว1า ความขัดแย�งมีต�นตอมาจากหลายสาเหตุ ได�แก1 
ความขัดแย�งทางข�อมูล ความขัดแย�งทางผลประโยชน= ความขัดแย�งทางโครงสร�าง ความขัดแย�งทาง
ความสัมพันธ= และความขัดแย�งทางค1านิยม ซ่ึงมีรายละเอียด๔๖ ดังต1อไปนี้ 
 ๑) ความขัดแย�งทางข�อมูล (Data Conflicts) หรือความขัดแย�งท่ีเก่ียวกับข�อมูล
ข1าวสาร ข�อเท็จจริง 
 - การขาดแคลนข�อมูลข1าวสาร 
 - ความเข�าใจผิด 
 - การสื่อความหมายไม1ตรงกัน 
 - ความสับสนท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบหรือขอบเขตหน�าท่ี 
 - การใช�วิธีการประเมินหรือตีความท่ีแตกต1างกันรวมถึงการแปลความหมาย
ข�อมูลท่ีได�รับมาไม1ตรงกัน 
 - มุมมองท่ีแตกต1างกัน 
 ๒) ความขัดแย�งทางผลประโยชน= (Interest Conflicts) การแย1งชิงหรือมองว1า
อาจจะมีการแย1งชิงทรัพยากรท่ีมีจํากัดหรือแข1งขันกันในประเด็นเนื้อหาอ่ืน หรือในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
วิธีการท่ีห1วงกังวลอยู1 และการแข1งขันช1วงชิงเพ่ือตอบสนองความต�องการทางอารมณ= เช1น ความรัก 
ความนับถือ และความภูมิใจในตนเอง เป�นต�น 

                                                           

 ๔๕พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย�ง, 
พิมพ=ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซนจูรี่, ๒๕๕๔), หน�า ๒๒-๒๓. 
 ๔๖มอริส แคทเทอรีน, การจัดการความขัดแย�งและการขอโทษ, แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท= และคณะ, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล�า, ๒๕๔๗), หน�า ๑๙-๒๒. 



๑๙ 

 ๓) ความขัดแย�งทางค1านิยม (Value Conflicts) การมีมุมมอง ความคิด ค1านิยม 
และปรัชญาหรือความเชื่อถือท่ีแตกต1างกัน รวมถึงวัตถุประสงค= จุดมุ1งหมาย และความคาดหวังท่ี
แตกต1างกัน ท้ังนี้อาจเป�นเพราะบุคคลมีมาตรฐานการประเมินแนวความคิดหรือพฤติกรรมท่ีแตกต1าง
กัน ความขัดแย�งทางค1านิยมนี้อาจมองไปถึงพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร= วัฒนธรรม ประเพณี หรือ
วิธีการเลี้ยงดูท่ีแตกต1างกันในแต1ละบุคคลหรือกลุ1มคน 

 ๔) ความขัดแย�งทางความสัมพันธ= (Relationship Conflicts) ความแตกต1างกัน
ทางด�านบุคลิกภาพ พฤติกรรมในทางลบท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ หรือมุมมองท่ีแตกต1างกัน ตลอดจนการ
ติดต1อสื่อสารกันอย1างไม1ต1อเนื่อง ท้ังทางการฟ?งและการแสดงออก หรือการสื่อความหมายท่ีไม1ตรงกัน 

 ๕) ความขัดแย�งทางโครงสร�าง (Structural Conflicts) การแย1งชิงอํานาจหน�าท่ี 
ความไม1เท1าเทียมกันหรือความไม1ยุติธรรมอันเนื่องมาจากการควบคุมจากความเป�นเจ�าของหรือในการ
จัดสรรทรัพยากรและระเบียบการจัดการ ความขัดแย�งทางโครงสร�างนี้ อาจรวมถึงป?ญหาท่ีเกิดจาก
ป?จจัยภายนอก เช1น เวลา ภูมิศาสตร= หรือลักษณะทางกายภาพ 

 นอกจากนี้ ชาญชัย อาจินสมาจาร ได�แบ1งประเภทของความขัดแย�งไว�ตามดัง
รูปภาพท่ี ๒.๑๔๗ ดังต1อไปนี้  
  
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 

รูปภาพท่ี ๒.๑ แสดงประเภทของความขัดแย�ง 
 

 ความขัดแย�งภายในตัวบุคคลเก่ียวข�องกับความขัดแย�งของอารมณ=ของเอกัตบุคคล เม่ือ

ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ความสนใจ หรือค1านิยมลดน�อยลงในการตอบสนองต1องานบางอย1าง 
หรือความคาดหวังพ�นไปจากระดับท่ีน1าพอใจ ความขัดแย�งภายในตัวบุคคลจะทําให�ชีวิตประจําวัน
หยุดชะงัก หรือทําให�หยุดนิ่งได� 
 ความขัดแย�งระหว1างบุคคลจะสัมพันธ=กับการบริหารความขัดแย�งมากกว1า เพราะเก่ียวข�อง
กับกลุ1มของคน วิธีท่ีเอกัตบุคคลจัดการกับความขัดแย�งจะเป�นตัวตัดสินว1า ความขัดแย�งระหว1างบุคคล
จะสามารถจัดการได�อย1างมีประสิทธิภาพหรือไม1 ความขัดแย�งยังไม1อาจจัดการได� จนกว1าจะสามารถ
จัดการกับความขัดแย�งภายในได�ก1อน 

                                                           

 ๔๗ชาญชัย อาจินสมาจาร, เทคนิคการแก�ไขความขัดแย�ง, (กรุงเทพมหานคร: Sat Four, ๒๕๔๗), 
หน�า ๔๗-๔๙. 
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ระหว างบุคคล 

ประเภทของความขัดแย�ง 



๒๐ 

 ส1วนความขัดแย�งระหว1างบุคคลแบ1งออกเป�นสองกลุ1มย1อยนั้นคือ ภายในกลุ1ม (Inner 
group) และระหว1างกลุ1ม (inter-group) ความขัดแย�งท่ีกลายเป�นเรื่องระดับท่ีใหญ1ข้ึน ประกอบด�วย
หลาย ๆ กลุ1มถูกจําแนกเป�นความขัดแย�งระหว1างกลุ1ม ท้ังนี้ ความขัดแย�งท่ีอยู1ภายในขีดวงของกลุ1ม
เล็กเป�นความขัดแย�งของกลุ1มภายใน ขอบข1ายของความขัดแย�งตัดสินว1าประเด็นถูกจําแนกเป�นป?ญหา
ภายในกลุ1มหรือภายนอกกลุ1ม ความขัดแย�งภายนอกกลุ1มมีความสลับซับซ�อนมากท่ีสุด และรุนแรง
ท่ีสุด  
 สรุปได�ว!า ประเภทของความขัดแย�งสามารถมองได�ว1าเกิดจากป?จจัย ๓ ประการ คือ เกิด
จากตัวบุคคลเอง ท้ังในเรื่องของทัศนคติ ค1านิยม ความเชื่อ ความคิดเห็นท่ีแตกต1างกัน อันเป�นบ1อเกิด
ของความขัดแย�ง เกิดจากข�อมูลข1าวสาร การรับข�อมูลข1าวสารท่ีมีความคลาดเคลื่อนหรือมีการปvดบัง
ข�อมูล และเกิดจากโครงสร�างทางสังคม ขาดความเสมอภาค หรือมีอคติต1อกลุ1มใดกลุ1มหนึ่ง ทําให�กลุ1ม
นั้นเสียผลประโยชน= อันนํามาซ่ึงความขัดแย�ง 

 ๒.๑.๓ สาเหตุของความขัดแย�ง 

 สาเหตุของความขัดแย�งสามารถมองได�หลายมิติ ท้ังท่ีเกิดจากภายในตนเอง เกิดจาก
สภาพแวดล�อมภายนอก ซ่ึงมีนักวิชาการได�แบ1งสาเหตุของความขัดแย�งไว�น1าสนใจ ดังต1อไปนี้ 
 ความขัดแย�งของมนุษย=นั้นมีอยู1หลายลักษณะหลายระดับด�วยกัน ความขัดแย�งท่ีมีลักษณะ
ไม1ใช1เพียงแตกต1างทางความคิดหรือท1าทีการแสดงออกอย1างปกติธรรมดา หากเป�นภาวะท่ีมีความเป�น
ปฏิป?กษ=ต1อกันอย1างรุนแรงก็ยอมรับเป�นความขัดแย�งท่ีก1อให�เกิดความเสียหาย และอันตรายแก1บุคคล
และสังคมได�ท้ังในรูปธรรมและนามธรรม ความขัดแย�งในลักษณะนี้ หมายถึง สภาพความไม1ลงรอยท่ีมี
ปฏิป?กษ=มุ1งร�ายต1อกัน หรือขัดประโยชน=กันอย1างรุนแรงระหว1างตัวบุคคล เป�นความขัดแย�งท่ี
ประกอบด�วยการแสดงออกด�วยวาจา ท1าที การกระทําท่ีมุ1งเพ่ือการต1อสู� รุกรานรังแก ขัดขวาง 
ป,องกัน หรือทําลายอีกฝDายหนึ่งเพ่ือให�ได�ในสิ่งท่ีตนต�องการ๔๘ นอกจาก ความแตกต1างกันทางด�าน
ทัศนคติแล�ว การเรียกร�องนําไปสู1ป?ญหาความขัดแย�งทางสังคมได�เช1นกัน โดยมีความเชื่อว1าสังคมไม1มี
ทางทําให�สมาชิกทุกคนมีความพอใจทางเศรษฐกิจได�โดยเด็ดขาด ธรรมชาติของมนุษย=ทําให�เกิดการ
เรียกร�องอย1างไม1มีสิ้นสุด และเกินเลยความสามารถท่ีสังคมจะตอบสนองได�๔๙ เม่ือได�สํารวจแนวคิด
และทฤษฎีหลายแห1งได�ปรากฏสาเหตุของความขัดแย�ง แบ1งออกได� ๗ ประการ ได�แก1   
  ๑. ความขัดแย�งและการต1อสู� เป�นลักษณะท่ัวไปของ สัตว=สังคมท่ีปรากฏอยู1ทุกแห1ง
หนท่ีมีมนุษย=  
  ๒. การเกิดความขัดแย�งในสังคม เป�นลักษณะธรรมชาติของสังคม ท่ีเก่ียวข�องกับ
โครงสร�างของสังคม 
  ๓. ความขัดแย�งเป�นความผิดพลาดและกระบวนการสูญเสียหน�าท่ี (Dysfunction) 
ในระบบสังคม 

                                                           

 ๔๘ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา, สันติศึกษากับการแก�ปBญหาความขัดแย�ง, (กรุงเทพมหานคร: คณะ 
ครุศาสตร= จุฬาลงกรณ=ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน�า ๙๒. 
 ๔๙ประเสริฐ แย�มกลิ่นฟุ,ง, “สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงไปสู1ประเทศอุตสาหกรรมใหม1: แนวโน�มและ
ป?ญหา., วารสารสังคมศาสตรG, (สิงหาคม ๒๕๓๑): ๒๐๔. 



๒๑ 

  ๔. ความขัดแย�งเกิดเพราะว1าเป�นหน�าท่ีของระบบสังคม (Functional for social 
systems) 
  ๕. ความขัดแย�งระหว1างสังคมเป�นผลมาจากการปฏิบัติอันเป�นผลประโยชน=ของ
ชาติและภาครัฐ 
  ๖. ความขัดแย�งเป�นส1วนท่ีสําคัญของการขาดการติดต1อสื่อสารการขาดความเข�าใจ
ขาดการคํานวณ การขัดเกลาทางสังคม และกระบวนการรับรู�อ่ืน ๆ ทางสังคม 
  ๗. ความขัดแย�งเป�นกระบวนการธรรมชาติท่ัวไปทุกสังคม ท่ีมีลักษณะเป�นพลวัตท่ี
ต�องมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ=ท่ีสร�างข้ึน๕๐  
  นอกจากนี้ ยังมีกลไกบางอย1างในสังคมทําให�มีการขัดแย�งเกิดข้ึนอย1างหลีกไม1พ�น 
ซ่ึงประกอบด�วย 
   ๑. การท่ีบุคคลมีอํานาจไม1เท1ากัน ทําให�คนมีอํานาจมากถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบ
ผู�มีอํานาจน�อย ทําให�เป�นแหล1งท่ีมาของความตึงเครียด และความขัดแย�งในสังคม 
   ๒. การท่ีสังคมมักมีของหายากอยู1อย1างจํากัด เป�นเหตุให�ต�องมีการด้ินรนต1อสู�
เพ่ือให�ได�ส1วนแบ1งจากของท่ีมีอยู1อย1างจํากัดนั้น 
   ๓. ในสังคมมีกลุ1มต1าง ๆ ท่ีมีเป,าหมายไม1เหมือนับกลุ1มเหล1านี้จึงต�องแข1งขันช1วงชิง
กันเพ่ือบรรลุเป,าหมายนั้น  อันเป�นเหตุให�ต�องมีการกระทบกระท่ังระหว1างกลุ1มได�๕๑ 
 สรุปได�ว!า สาเหตุของความขัดแย�งเกิดข้ึนจากตัวบุคคลมีความต�องการท่ีแตกต1างกัน 
ก1อให�เกิดความขัดแย�งท้ังต1อตนเอง สังคม หรือองค=กร อีกประการหนึ่ง สาเหตุของความขัดแย�งอาจ
เกิดจากกลไกต1าง ๆ ทางสังคม เช1น อํานาจรัฐ กฎ กติกา หรือระเบียบข�อบังคับต1าง ๆ ท่ีเป�น
โครงสร�างทางสังคม มีส1วนสําคัญท่ีเป�นสาเหตุของความขัดแย�งได�เช1นเดียวกัน 
  ๒.๑.๔ ผลกระทบของความขัดแย�ง 
 ความขัดแย�งเม่ือเกิดข้ึน ย1อมส1งผลท้ังในส1วนท่ีเป�นผลดีและส1วนท่ีเป�นผลเสียเกิดข้ึนกับตัว
บุคคล สังคม ประเทศชาติ หรือทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน ซ่ึงนักวิชาการได�จัดแบ1งผลกระทบของ
ความขัดแย�งไว�น1าสนใจ ดังต1อไปนี้ 
 ผลดีของความขัดแย�ง 
 ผลดีของความขัดแย�งนั้น ก1อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสู1ความเจริญ ซ่ึงสําหรับ 
กิติมา ปรีดีดิลก ได�แสดงทัศนะเก่ียวกับผลของความขัดแย�งไว�ว1าผลกระทบของความขัดแย�งมีผลดีอยู1
หลายประการ ถ�าผู�บริหารรู�จักใช�ความขัดแย�งให�เกิดประโยชน=จะเป�นผลดีต1อองค=การได� ข�อดีของ
ความขัดแย�ง ทําให�เกิดความคิดเห็นใหม1ๆ ท่ีเหนือกว1าเป�นการบังคับให�บุคคลแสวงหาแนวความคิดท่ี
ใหม1อยู1เสมอ เป�นป?จจัยให�บุคคลสํารวจความคิดของตนเองอีกครั้งว1าดีหรือไม1ดีอย1างไร เหมาะสม

                                                           

 ๕๐Paul Wehr, Conflict Regulation, (West view Press/Boulder, oloalo, 1979), pp. 1-8. 
 ๕๑สัญญา สัญญาวิวัฒน=, ทฤษฎีสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: เจ�าพระยาการพิมพ=, ๒๕๓๑), หน�า 
๙๒-๙๓. 



๒๒ 

หรือไม1ในการท่ีจะเอาชนะฝDายตรงกันข�าม ก1อให�เกิดความคิดสร�างสรรค=ใหม1 ๆ และเปvดโอกาสให�ได�
ทดสอบความสามารถอยู1เสมอ๕๒ 
 นอกจากนี้ ไพบูลย= ฉ่ิงทองคํา, ประชุม โพธิกุลและสิทธิพงศ= สิทธิขจร ได�กล1าวถึงข�อดีของ
ความขัดแย�งไว�ว1า ทําให�เกิดความคิดเห็นท่ีดีข้ึนกว1าเดิมทําให�เกิดการพัฒนาในด�านความคิดคนต�องหา
วิธีการใหม1 ๆ เพ่ือนําไปสู1การเปลี่ยนแปลง ทําให�บุคคลต�องอธิบายทัศนะของตนให�ชัดเจนยิ่งข้ึนเป�น
การสร�างความเข�าใจให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ดีกว1าเดิมกระตุ�นให�คนเกิดความสนใจท่ีจะครุ1นคิดและมีความ
ริเริ่มสร�างสรรค=๕๓ สอดคล�องกับทัศนะของของทิศนา แขมมณี ท่ีกล1าวไว�ว1า ความขัดแย�งมิใช1จะให�
ผลเสียเสมอไป แต1พบว1าความขัดแย�งมีประโยชน=ในหลายด�านเช1น ทําให�เกิดแนวคิดใหม1 ทําให�
ความคิดและการงานไม1หยุดกับท่ีเป�นการช1วยกระตุ�นให�บุคคลเกิดความกระตือรือร�นและแสดง
ความสามารถของตน ส1งผลให�การทํางานและผลงานของกลุ1มดีข้ึน๕๔ หากจัดแบ1งผลดีของความ
ขัดแย�งออกมาให�เห็นชัดเจนสามารถแบ1งออกเป�นข�อ ดังต1อไปนี้๕๕  
 ๑. ป,องกันการหยุดอยู1กับท่ีเพราะความขัดแย�งจะทําให�เกิดการพัฒนา 
 ๒. กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�โดยการเรียนรู�เพ่ือมาจัดการป?ญหาท่ีเกิดข้ึน 
 ๓. มีความชัดเจนเม่ือมีความขัดแย�งแล�วจะเกิดความชัดเจนข้ึนเพราะจะถูก
วิเคราะห=และจับตามอง 
 ๔. สร�างเอกลักษณ=โดยต�องมีการรวมกลุ1ม เพ่ือจัดการกับป?ญหาจึงต�องมีเอกลักษณ=
เป�นเครื่องยึดเหนี่ยว 
 ๕. ถ�าเกิดจากภายนอกจะสร�างความสามัคคี เพ่ือให�สามารถผ1านพ�นความขัดแย�ง
ไปได� 
 ๖. เกิดความคิดสร�างสรรค= เพ่ือใช�แก�ป?ญหาและเพ่ือการป,องกันในวันข�างหน�าด�วย 
 ๗. กระตุ�นให�แสวงหาคาตอบคือทางออกของการแก�ป?ญหานั่นเอง 
 ๘. เพ่ิมความสามารถและไหวพริบ เป�นการฝ{กไปในตัวเอง 
 ๙. ช1วยบําบัดความต�องการทางจิต 
 ๑๐. สร�างโอกาส เม่ือมีความขัดแย�งก็จะด้ินรนซ่ึงอาจพบทางท่ีดีใหม1 ๆ ข้ึนได� 
 ๑๑. เรียนรู�วิธีการแก�ไขและป,องกันการขัดแย�ง 
 ๑๒. สร�างความต่ีนตัว เพ่ือไม1ให�เกิดความขัดแย�งซํ้าซ�อนข้ึนมาอีก 
 ๑๓. ให�ข�อมูลท่ีมาของป?ญหา เม่ือมีการศึกษาก็จะทราบว1าท่ีมาของป?ญหาคืออะไร 

                                                           

 ๕๒กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองคGการ, พิมพ=ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ=, ๑๕๔๒), 
หน�า ๓๐๗. 
 ๕๓ไพบูลย= ฉ่ิงทองคํา ประชุม โพธิกุลและ สิทธิพงศ= สิทธิขจร,  การจัดการกับความขัดแย�ง, (เอกสาร
ประกอบการฝ{กอบรมหลักสูตรเตรียมผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูงกรมสามัญศึกษา: โรงพิมพ=กรมการศาสนา, 
๒๕๔๔), หน�า ๓๒๔. 
 ๕๔ทิศนา แขมมณี, “การแก�ความขัดแย�ง”, ประมวลบทความทางการบริหารการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร: รุ1งเรืองการพิมพ=, ๒๕๔๒), หน�า ๘๑. 
 ๕๕ อรุณ รักธรรม, ทฤษฎีบริหารองคGการสมัยใหม!, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๖), หน�า 
๑๘.  
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 ๑๔. ก1อให�เกิดความสามัคคี เพ่ือต1อต�านภัยท่ีมาถึงตัว 
 เม่ือพิจารณาถึงผลดีของความขัดแย�งจะเห็นได�ว1า ส1งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ในระดับป?จเจกบุคคล ระดับองค=กร หรือระดับท่ีสูงข้ึนไป เป�นการกระตุ�นให�คนในองค=กร หน1วยงาน
ได�แสดงออกมาถึงทัศนะ ความเห็น ความต�องการ ป?ญหา ข�อเสนอแนะ และถ1ายทอดออกมาเพ่ือส1ง
ต1อไปยังการกระทําท่ีจะก1อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดี  
 ผลเสียของความขัดแย�ง 
 ผลเสียของความขัดแย�งนั้น ก็ส1งผลกระทบท่ีเห็นได�ชัดเจนหากไม1รู�จักวิธีการ
แก�ป?ญหาให�ลดลง เช1น สนั่น แก�วปูวัด ได�แสดงทัศนะท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมขององค=การท่ีริเริ่มมีความ
ขัดแย�งว1าจะมีลางบอกเหตุตามลําดับ คือ สมาชิกในองค=การวางเฉยไม1ให�ความร1วมมือแต1ต1อต�าน
ขัดขวาง ซ่ึงลําดับสุดท�ายเป�นระยะท่ีสมาชิกจะคิดถึงแต1ประโยชน=ส1วนตน หาทางจับผิดผู�อ่ืนก1อให�เกิด
ป?ญหาในการทํางานนานับปะการ สอดคล�องกับพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีแนวโน�มให�เกิดผลเสียท่ีเกิด๕๖

จากความขัดแย�งดังท่ี กิติมา ปรีดีดิลก กล1าวถึงผลเสียว1า ทําให�บุคคลเกิดความคับข�องใจรู�สึกท�อถอย
ทํางานโดยไม1คํานึงถึงประสิทธิภาพ เป�นคนยอมแพ�ไม1สู�งานกลายเป�นคนก�าวร�าวทําตัวเป�นศัตรู
ประณามผู�อ่ืน เกิดความล�มเหลวไม1มีความคิดริเริ่ม และเกิดความไม1ม่ันคงในตนเอง๕๗ 
 ส1วนทัศนะของไพบูลย= ฉ่ิงทองคํา, ประชุม โพธิกุลและสิทธิพงศ= สิทธิขจร ได�กล1าวถึงผลเสีย
ของความขัดแย�งว1า ทําให�บางคนรู�สึกพ1ายแพ�เสียกําลังใจรู�สึกท�อแท�ในการทํางานเกิดบรรยากาศของ
ความไม1ไว�วางใจและสงสัยเกิดความรู�สึกไม1ม่ันคงเกิดปฏิกิริยาต1อต�านบางคนหลีกหนีเช1น ขอย�ายหรือ
ขอลาอออก๕๘ หากจัดแบ1งผลเสียของความขัดแย�งออกมาให�เห็นชัดเจนสามารถแบ1งออกเป�นข�อ 
ดังนี้๕๙ 
 ๑. สูญเสียกําลังคนทําให�การดําเนินงานมุ1งไปข�างหน�าอย1างเดียวไม1ได�ต�องคอยระวัง
ป?ญหาท่ีเกิดข้ึนด�วยทําให�ใช�งานคนไม1ได�เต็มท่ี 
 ๒. ทําให�ความเป�นมิตรลดน�อยลงเนื่องจากต�องระมัดระวังตัวเองอยู1ตลอดเวลา 
 ๓. บรรยากาศความเชื่อถือและไว�วางใจลดน�อยลง 
 ๔. ทําให�เกิดการต1อต�านความขัดแย�งเพราะคิดว1าความขัดแย�งก1อให�เกิดความยุ1งยาก 
 ๕. ปvดบังความรู�เพราะไม1ต�องการให�อีกฝDายหนึ่งได�เปรียบฝDายตน 
 ๖. ผิดปกติทางจิตวิทยาจะมีความหวาดระแวงอยู1ตลอดเวลา 
 ๗. เห็นแก1ตัวเพราะต�องเอาตัวเองให�รอดจากป?ญหา 
 ๘. ส1งผลเสียต1อร1างกายและจิตใจ 
 ๙. เสียเวลา 
 ๑๐. เกิดผลเสียด�านการเงิน 

                                                           

 ๕๖สน่ัน แก�วปูวัด, “จะทําอย1างไรดีกับป?ญหาความขัดแย�ง”, ใน รวมบทความทางบริหารการศึกษา  
เล!ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๖), หน�า ๘๓. 
 ๕๗กิติมา ปรีดดีิลก, ทฤษฎีบริหารองคGการ, หน�า ๓๐๖. 
 ๕๘ไพบูลย= ฉ่ิงทองคํา ประชุม โพธิกุลและ สิทธิพงศ= สิทธิขจร,  การจัดการกับความขัดแย�ง,  
หน�า ๓๒๔. 
 ๕๙อรุณ รักธรรม, ทฤษฎีบริหารองคGการสมัยใหม!, หน�า ๑๙. 
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 ๑๑. บิดเบือนความจริง 
 เม่ือพิจารณาถึงผลเสียท่ีเกิดจากความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลได�แสดง
ออกมาให�เห็นว1า ไม1มีความกระตือรือร�น วางเฉย หรือเกิดความรู�สึกว1าไม1อยากเป�นส1วนหนึ่งของ
องค=กร พฤติกรรมเหล1านี้เป�นสัญญาณท่ีบ1งบอกให�เห็นถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากความขัดแย�งและ
มีท1าทีว1าจะเลวร�ายลงมากข้ึน 
 ๒.๑.๕ ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย�ง 
 ความขัดแย�งเป�นปรากฏการณ=ท่ีเกิดข้ึนได�ในทุกสังคม และในแต1ละบริบทของสังคมก็เป�น
ป?จจัยสําคัญท่ีอาจทําให�ลักษณะของความขัดแย�งแตกต1างกันออกไป แต1ถึงอย1างไรก็ตาม ความขัดแย�ง
ย1อมส1งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีหรืออาจเป�นไปในทิศทางท่ี
เลวร�ายลง นักคิด นักทฤษฎีหลายท1านได�กล1าวถึงความขัดแย�งไว�โดยได�รับการยอมรับว1าเป�นทฤษฎีท่ี
สําคัญท่ีว1าด�วยเรื่องของความขัดแย�งไว�น1าสนใจ ดังต1อไปนี้ 
 ๑) ทฤษฎีความขัดแย�งของซิมเมล 
 ซิมเมล ต�องการจะประดิษฐ=คิดค�นข�อความทฤษฏี (Theoretical statement) 
เก่ียวกับรูปแบบของกระบวนการทางสังคมข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเขาต้ังชื่อว1าสังคมวิทยารูปแบบ (Formal 
sociology) วิธีการ ก็คือ พยายามสร�างข�อความนามธรรมจากลักษณะของกระบวนการและ
เหตุการณ=ท่ีปรากฏอยู1ในสภาพต1าง ๆ ทางสังคมอย1างกว�างขวาง เป,าหมายในการทําเช1นนั้นเพ่ือท่ีจะ
ค�นหาข�อความนามธรรมท่ีแสดงให�เห็นกระบวนการทางสังคมท่ีพ้ืนฐานท่ีสุดขององค=การทางสังคม 
ข�อเขียนท่ีเด1นชัดท่ีสุดในเรื่องนี้ปรากฏอยู1ในบทความของเขาชื่อ Conflict and the wed of Group 
Affiliation ซ่ึง Hurt H. wolff เป�นผู�แปลจากภาษาเยอรมันและซิมเมลมีความเห็นว1าการขัดแย�งเป�น
สิ่งเก1าแก1 และหลีกเลี่ยงไม1พ�นของทุกสังคมเช1นเดียวกับมาร=กซ= แต1เห็นว1าโครงสร�างทางสังคม
ประกอบด�วยกระบวนการท่ีแยกกันไม1ออกในความเป�นจริงสองประเภท (แยกได�เฉพาะทางทฤษฎี) 
คือ กระบวนการก1อสัมพันธ= (Associative process) และกระบวนการแตกสัมพันธ= (Dissociative  
process) ดังเขาได�กล1าวไว�ว1า โครงสร�างอาจเป�นตัวของมันเอง มูลเหตุ จูงใจและรูปแบบของมันเป�น
สิ่งท่ีสอดคล�องอยู1ท่ีตัวของมันเอง เพ่ือประโยชน=ในการบรรยายและเข�าใจโครงสร�างนี้เท1านั้นท่ีเราจับ
มารวมกันภายหลัง โดยท่ีจะมีแนวโน�มสองประการเสมอ คือ ประการหนึ่งเป�นแนวโน�มเอกพันธุ= 
(Monistic) และอีกประการหนึ่งเป�นแนวโน�มปฏิป?กษ=กัน (Antagonisms)๖๐  
 การท่ีซิมเมลเน�นเช1นนี้ เพราะเขายึดถือความคิดเรื่องสังคมเป�นสิ่งมีชีวิตอย1างหนึ่ง  
(Organicism) ซ่ึงเป�นแนวความคิดท่ีทรงอิทธิพลอยู1ในสมัยท่ีเขามีชีวิตอยู1 แนวความคิดนี้แสดงให�เห็น
ว1า เม่ือลักษณะของสังคมเป�นรูปแบบ กระบวนการ ทางสังคมก็ต�องมีระบบ จากความเชื่อนี้ทําให� 
ซิมเมลค�นหาผลลัพธ=ของการขัดแย�งในทางเป�นการสืบเนื่องมากกว1าท่ีจะเป�นการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเขา
กล1าวว1า การขัดแย�งจึงเป�นสิ่งท่ีมุ1งแก�ป?ญหา การแบ1งเป�นสองพวก (Dualism) อันเป�นวิถีทางบรรลุถึง
ความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันบางอย1าง แม�ว1าบางครั้งจะต�องมีการทําลายล�างอีกผ1ายหนึ่ง เหตุผลเช1นนี้
ก็คล�ายคลึงกับการแสดงอาการของโรคภัยในสิ่งมีชีวิต แล�วกําจัดโรคร�ายนั้น (เพ่ือให�ชีวิตดํารงอยู1ต1อไป
ได�) 

                                                           

 ๖๐เรื่องเดียวกัน, หน�า ๗๖. 
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 การดําเนินการตามเหตุผลของ อินทรีย=คติ (Organisms) ซิมเมลจึงได�คิดค�นแรงขับ
แบบปฏิป?กษ= (Hostile impulse) หรือความต�องการจําเป�นด�านการเกลียด หรือการต1อสู�ข้ึนใช�กับ
เหตุการณ=ท่ีก1อความไม1สงบ หรือสมัครสมานกันข้ึนควบคู1กับสัญชาตญาณด�านความรัก ความผูกพันท่ี
ทําให�เกิดความสัมพันธ=ทางสังคมข้ึน เม่ือเป�นเช1นนี้ในทัศนะของซิมเมลการขัดแย�งมิได�เกิดจาก
ผลประโยชน=เท1านั้น แต1อาจเกิดจากสัญชาตญาณด�วย สัญชาติญาณเหล1านั้นอาจได�รับการกระตุ�นโดย
การขัดแย�งในผลประโยชน= หรือแรงกระตุ�นให�มีความพันธ=สมัครสมานหรือสัญชาตญาณแห1งความรักก็
ได� แต1ท�ายท่ีสุด ซิมเมลยังเชื่อว1า แหล1งเหตุของการขัดแย�งท่ีสําคัญท่ีสุดแหล1งหนึ่งอาจมาจากป?จจัย
ทางชีววิทยาของร1างกายมนุษย=ได� และเป�นการประนีประนอมฐานคติเก่ียวกับธรรมชาติของอินทรีย=
สังคมกับสัญชาติญาณการเกลียดและต1อสู� ซิมเมลได�พยายามแสดงให�เห็นผลทางด�านบวกของการ
โต�แย�งท่ีทําให�เกิดการรักษาสังคมและหน1วยย1อยต1าง ๆ ของสังคมอย1างมาก ในแง1นี้จึงทําให�เห็นว1า
สัญชาตญาณการเกลียด และต1อสู�ไม1ได�เป�นปฏิป?กษ=หรือมะเร็งของสังคมเสมอไป แต1เป�นกระบวนการ
ธํารงรักษาความม่ันคงของสังคมแบบหนึ่ง จากสิ่งนี้ สาระความคิดเก่ียวกับองค=การสังคมของ ซิมเมลท่ี
ต1างจากของ มาร=กซ=จึงพอสรุปได� ดังนี้ 
 ๑) ความสัมพันธ=ทางสังคม จะเกิดข้ึนในภาวะสังคมเป�นระบบ ซ่ึงความสัมพันธ=ทาง
สังคมอาจสืบเนื่องมาจากกระบวนการทางอินทรียภาพสองกระบวนการ คือ กระบวนการก1อสัมพันธ=
และกระบวนการแตกสัมพันธ= 
 ๒) กระบวนการดังกล1าวเป�นผลสืบเนื่องมาจากท้ังแรงขับสัญชาตญาณและความ
จําเป�นอันสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ=ทางสังคมประเภทต1าง ๆ   
 ๓) กระบวนการขัดแย�งจึงเป�นสิ่งเก1าแก1แต1โบราณของสังคม แต1ไม1จําเป�นว1าจะต�อง
เป�นสิ่งทําลายระบบสังคมหรือก1อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมอไป 
 ๔) ตามความเป�นจริงแล�ว การขัดแย�งเป�นกระบวนการสําคัญอย1างหนึ่งท่ีดําเนินไป
เพ่ือดํารงรักษาสังคม หรือส1วนประกอบบางอย1างของสังคม๖๑   
 ซิมเมลไม1ได�สนใจสร�างทฤษฏีอย1างใดอย1างหนึ่ง ต�องการเพียงสร�างประพจน=ท่ี
เก่ียวกับการขัดแย�งข้ึนจากการสังเกตการณ=รอบตัวของเขาและเหตุการณ=ในประวัติศาสตร= ใน
ประพจน=เหล1านี้ ซิมเมลถือการขัดแย�งเป�นตัวแปรท่ีแสดงระดับต1างของความถ่ีและความรุนแรง ถ�า
เปรียบตัวแปรเป�นเส�นต1อเนื่อง (Continuum) ปลายหนึ่งของเส�นนี้จะเป�นการแข1นขันและการต1อสู� 
โดยการแข1งขัน หมายถึง ความพยายามและเป,าหมายท่ีต1างกัน (เช1น การวิ่งเปรี้ยว) แต1มีกฎเกณฑ=
ควบคุมท้ังสองฝDาย ส1วนการต1อสู� หมายถึง การกระทําอย1างเผชิญหน�ากันโดยตรงมากกว1ามีกฎเกณฑ=
ควบคุมการกระทําน�อยกว1า แม� ซิมเมลจะไม1ได�อภิปรายขยายความลักษณะแปรผันของการขัดแย�งให�
แจ1มชัดข้ึน หรือบางท่ีก็ใช�ศัพท=ของตนเองไม1อยู1กับร1องรอย แต1ความคิดของซิมเมลก็ได�ก1อให�เกิดการ
โต�คารมกันในหมู1นักสังคมวิทยาป?จจุบันเก่ียวกับว1า อะไรคือการขัดแย�งและอะไรท่ีไม1ใช1 การถกเถียง
กันนี้มีประโยชน=ทําให�เกิดความกระจ1างในสังกัปท่ีใช�ในประพจน=เก่ียวกับการขัดแย�งมากยิ่งข้ึน เพ่ือให�
เห็นสาระประโยชน=ในความคิดของ ซิมเมล เทอเนอร=ได�นําเอาความคิดแบบพรรณนาความคิดของ     
ซิมเมลมาสร�างเป�นประพจน=แบบทางการและเป�นนามธรรมยิ่งข้ึนดังนี้ 
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๒๖ 

 ความเครียดของการขัดแย�ง 
 ๑) ความขัดแย�งจะมีความเครียดมากข้ึน เม่ือฝDายท่ีขัดแย�งกันมีอารมณ=เข�ามา
ผูกพันต1อความขัดแย�งนั้นด�วย 
 ๒) ความขัดแย�งจะมีความเครียดมากข้ึน เม่ือระดับความเป�นกลุ1มเดียวกันของฝDาย
ท่ีขัดแย�งกันมีมากข้ึน 
 ๓) ความขัดแย�งจะมีความเครียดมากข้ึน เม่ือความขัดแย�งเก่ียวข�องกับความเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ1มท่ีเก่ียวข�องมากข้ึน 
 ๔) ความขัดแย�งจะมีความเครียดมากข้ึน เม่ือคู1กรณีมีความปรองดองกันมาก1อน
มากข้ึน 
 ๕) ความขัดแย�งจะมีความเครียดมากข้ึน เม่ือโครงสร�างทางสังคมท่ัวไป ปล1อยให�
คู1กรณีอยู1แยกต1างหากจากกันได�น�อยลง 
 ๖) ความขัดแย�งจะมีความเครียดมากข้ึน เม่ือความขัดแย�งเป�นเป,าหมายอยู1ใน
ตัวเอง แทนท่ีจะเป�นอุปกรณ=ไปสู1สิ่งอ่ืนมากข้ึน 
 ๗) ความขัดแย�งจะมีความเครียดมากข้ึน เม่ือคู1กรณีมองเห็นว1าความขัดแย�งเป�น
เรื่องเป,าหมายและผลประโยชน=ส1วนตัวมากข้ึน๖๒ 
 หน�าท่ีของการขัดแย�งทางสังคมต!อคู!กรณี 
 ๑) ขอบเขตของกลุ1มต1าง ๆ จะยิ่งจางหายน�อยลง เม่ือความเป�นปรป?กษ=ระหว1าง
กลุ1มความเครียดและความขัดแย�งระหว1างกลุ1มมีมากข้ึน 
 ๒) เม่ือไรท่ีการขัดแย�งมีความเครียดมากข้ึน และกลุ1มมีบูรณาการน�อยลง กลุ1ม
ขัดแย�งก็จะยิ่งรวมอํานาจไว�ท่ีศูนย=กลางมากข้ึน 
 ๓) เม่ือมีความขัดแย�งมากข้ึน ความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ1มของคู1กรณีก็
จะมีมากข้ึนด�วย๖๓ 
 หน�าท่ีของการขัดแย�งต!อสังคมเปVนส!วนรวม 
 ๑) ความขัดแย�งท่ีมีความเครียดน�อยลง และสังคมมีส1วนร1วมพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึน 
เป�นป?จจัยสําคัญท่ีทําให�ความขัดแย�งเกิดการบูรณาการในสังคมมากข้ึนด�วย 
 ๒) หากความขัดแย�งเกิดข้ึนบ1อยครั้งและมีความเครียดน�อยลง สมาชิกของกลุ1มท่ี
อยู1ใต�อํานาจก็จะระบายความเป�นปฏิป?กษ=ออกมามากข้ึน และจะเกิดความเชื่อม่ันในการควบคุม
จุดหมายปลายทางได�มากข้ึนด�วย 
 ๓) หากความขัดแย�งเกิดข้ึนน�อยแต1เกิดข้ึนบ1อยครั้ง โอกาสในการสร�างบรรทัดฐาน
ข้ึนมาควบคุมความขัดแย�งก็จะมีมากข้ึนด�วย 
 ๔) หากความสัมพันธ=เชิงปฏิป?กษ=ระหว1างคู1กรณีแต1ละฝDายสายบังคับบัญชาทาง
สังคมมีมากข้ึน ความขัดแย�งมีการเปvดเผยน�อยลง ความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกแต1ละฝDาย
ขัดแย�งก็จะมีมากข้ึนด�วย และจะส1งผลให�การบังคับบัญชาสายงานนั้นมีความม่ันคงยืนยาว 

                                                           

 ๖๒เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๕๕. 
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๒๗ 

             ๕) หากความขัดแย�งระหว1างกลุ1มท่ีมี อํานาจต1างกันมีระยะเวลานาน แต1 มี
ความเครียดน�อย การสร�างความสัมพันธ=แห1งอํานาจจะกลายเป�นเรื่องปกติมากข้ึนด�วย 
 ๖) หากการคุมคามของความขัดแย�งท่ีมีความเครียดระหว1างกลุ1มมีระยะเวลานาน
ข้ึน กลุ1มผสมระหว1างความขัดแย�งก็จะยิ่งมีความคงทนถาวรมากข้ึนด�วย๖๔ 
 การกําเนิดทฤษฎีการขัดแย�งสมัยใหม1เท1าท่ีกล1าวมาจะเห็นว1า มาร=กซ=กับซิมเมลเห็น
พ�องต�องกันในเรื่องความดาษด่ืน และหลีกเลี่ยงไม1พ�นของการขัดแย�งในระบบสังคม แต1แนวความคิด
เก่ียวกับลักษณะของสังคมของเขาแตกต1างกัน คือ มาร=กซ= เน�นผลการแบ1งแยกของการขัดแย�งแต1     
ซิมเมลเน�นผลบูรณาการของการขัดแย�ง ความแตกต1างนี้จะพบในประพจน=ท่ีนําเสนอ โดย มาร=กซ=    
มุ1งแสดงเง่ือนไขท่ีการขัดแย�งอย1างรุนแรงจะเกิดข้ึน ส1วนซิมเมลมุ1งหาเง่ือนไขท่ีจะทําให�การขัดแย�งท่ี
กว�างขวางอาจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น มาร=กซ=มุ1งหาสาเหตุของการขัดแย�งท่ีทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร�างทางสังคม ส1วน ซิมเมล มุ1งความสนใจไปท่ีรูปแบบ และผลกระทบของการ
ขัดแย�งท่ีเกิดข้ึน ความคิดท่ีแตกต1างกันของมาร=กซ=และซิมเมล เม่ือรวมกันเข�าแล�วจะทําให�ได�ข�อความ
เชิงทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุของความเข�มข�น และผลกระทบของการขัดแย�งท่ีมีต1อระบบสังคมท่ีมีความ
สมบูรณ=ยิ่งข้ึน ในแง1สาเหตุของการขัดแย�ง มาร=กซ=กล1าวว1า มาจากการแบ1งป?นทรัพย=สินท่ีไม1เสมอภาค
กัน ส1วนซิมเมลอ�างว1า เกิดจากสัญชาตญาณการต1อสู�ในเรื่องความเข�มข�น ท้ังมาร=กซ=และซิมเมลเห็น
พ�องกันว1า ข้ึนอยู1กับความสมัครสมานภายในของแต1ละกลุ1มคู1กรณี โดยท้ังสองต1างก็ได�ระบุสภาพ
เง่ือนไขทางโครงสร�างของระบบสังคมท่ีอาจมีผลต1อความเข�มข�นของการขัดแย�งระหว1างกลุ1มปฏิป?กษ=
ได� สําหรับผลกระทบของการขัดแย�ง มาร=กซ=เห็นว1า จะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร�างของ
สังคม ส1วน ซิมเมลมองเห็นว1า ผลของการขัดแย�งจะทําให�มีความต1อเนื่องของระบบสังคม 
 สิ่งท่ีน1าสนใจต1อไปนี้ คือ ประพจน=ท่ีมีข�อความขัดกันของมาร=กซ=และซิมเมล แม�ว1า
จะกล1าวเรื่องเดียวกัน เช1น ซิมเมลบอกว1า หากเป,าหมายของกลุ1มคู1กรณีมีการขัดแย�งแล�ว กลุ1มขัดแย�ง
จะพยายามประนีประนอมกัน มากกว1าจะต1อสู�กัน แต1มาร=กซ=กลับเห็นตรงกันข�าม เขาเน�นว1า หากชน
ชั้นใต�หรือรากหญ�าท่ีมีอํานาจได�ตะหนักถึงประโยชน=แท�จริงของตนแล�ว การขัดแย�งอย1างรุนแรงจะ
เกิดข้ึน ความแตกต1างเช1นนี้อันสืบเนื่องมาจากฐานคติของเจ�าของความคิดนั่นเอง เพราะมาร=กซ=มีฐาน
คติว1า ความเข�มข�นของความขัดแย�ง เป�นสิ่งหลีกเลี่ยงเสียมิได� จะต�องเกิดข้ึนในระบบสังคม การ
เปลี่ยนแปลงก็จะต�องเกิดข้ึนในโครงสร�าง ส1วนซิมเมลมีฐานคติว1า ความขัดแย�งเป�นกระบวนการทาง
สังคมอย1างหนึ่งเท1านั้น กระบวนการนี้ มีความเข�มข�นและมีผลกระทบต1อสังคมส1วนร1วมระดับต1าง ๆ 
กันสุดแต1ภาวะเง่ือนไข ผลวิเคราะห=เรื่องการขัดแย�งยิ่งแตกต1างกันไป ป?ญหาว1า ความคิดของใครถูก 
เป�นป?ญหาท่ีตอบยาก ข้ึนอยู1กับภาวการณ=และสภาพแวดล�อมของแต1ละปรากฏการณ= เทอเนอร=อ�างว1า
หากอาศัยจากความสัมพันธ=ของกลุ1มกรรมกร และนายทุนในสมัยป?จจุบันแล�ว ความคิดของซิมเมล
อาจถูกกว1า กลุ1มท้ังสองมีการประนีประนอมกันมากกว1าล�มล�างตามความคิดของมาร=กซ= 
 นักทฤษฎีสังคมวิทยาสมัยใหม1พยายามท่ีจะผสมผสานสองแนวคิดนี้เข�าด�วยกัน แต1
มักไม1เป�นผลส1วนใหญ1มักจะรับเอาแนวใดแนวหนึ่งเท1านั้น แนวหนึ่งเป�นทฤษฎีการขัดแย�งเชิงวิภาษวิธี 
(Dialectical conflict theory) กับทฤษฎีการขัดแย�งเชิงหน�าท่ี หรือทฤษฎีการหน�าท่ีเชิงขัดแย�ง 

                                                           

 ๖๔เรื่องเดียวกัน, หน�า ๘๑. 



๒๘ 

(Conflict functionalism) ท้ังสองแนวนี้ต1างก็เป�นแนวใหม1 ผิดแปลกจากทฤษฎีการหน�าท่ีท่ีมีอิทธิพล
ทางความคิดสังคมวิทยามาเป�นเวลานาน Ralf Dahrendorf นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเป�นผู�นํานัก
ทฤษฎีความขัดแย�งเชิงวิภาษวิธี และ Lewis A. Coser เป�นนักทฤษฎีผู�นําทางด�านการหน�าท่ีเชิง
ขัดแย�งในหมู1ในสังคมวิทยาสมัยใหม1 
 ๒) ทฤษฎีความขัดแย�งของดารGเรนดอรGฟ 
 ทฤษฎีการขัดแย�งของดาฮ=เรนดอร=ฟ ให�ชื่อโมเดลว1า Dialectical Conflict 
Perspective ในทัศนะของดาฮ=เรนดอรฟ องค=การสังคม คือ imperatively coordinated 
association เรียกย1อว1า ICA องค=การนี้มีขนาดต1าง ๆ อย1างองค=การสังคมโดยท่ัวไป ต้ังแต1กลุ1มสังคม 
ชุมชน ไปจนถึงสังคมมนุษย= องค=การแต1ละขนาดประกอบด�วยบทบาทจํานวนหนึ่ง แต1ละบทบาทจะมี
อํานาจบังคับผู�อ่ืนจํานวนหนึ่ง ดังนั้น ในสายตาของดาฮ=เรนดอรฟ องค=การสังคม หรือ ICA ของเขา
เป�นเรื่องของความสัมพันธ=อํานาจและอํานาจในองค=การถือได�ว1า เป�นสิทธิอํานาจ authority เพราะ
บทบาทเหล1านี้เป�นของตําแหน1งท่ียอมรับกันในองค=การ ดังนั้น ความเป�นระเบียบทางสังคมจะดํารงอยู1
ได�โดยการพยายามซ1อมบํารุงกระบวนการสร�างความสัมพันธ=แห1งสิทธิอํานาจเอาไว�  
 สาเหตุของการขัดแย�ง และการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดจากการท่ีบางครั้งอํานาจมี
อยู1น�อย หายาก กลุ1มย1อยต1าง ๆ ในไอซีเอจึงต�องแข1งขันต1อสู�เพ่ือให�ได�มา ซ่ึงอํานาจอันน�อยนั้นถ�า
เปรียบความคิดของ ดาฮ=เรนดอรฟกับของมาร=กซ=แล�วจะเห็นความพ�องกันในความคิด ดังนี้ 
 (๑) ระบบสังคม (เข�าใจง1าย ๆ ว1า คือ สังคมมนุษย=) มีสภาพการขัดแย�งอย1าง
ต1อเนื่อง 
 (๒) ความขัดแย�งนั้นเกิดจากการขัดกันในผลประโยชน= ซ่ึงติดเป�นส1วนหนึ่งของ
โครงสร�างสังคม 
 (๓) ผลประโยชน=ท่ีขัดกันนั้นสืบเนื่องมาจากการได�รับส1วนแบ1งอํานาจไม1เท1ากัน 
ระหว1างกลุ1มเหนือ (Dominant) กับกลุ1มใต� (subjugated)  
 (๔) ผลประโยชน=ต1าง ๆ มีแนวโน�มท่ีจะแยกออกเป�นสองฝDายท่ีขัดกัน 
 (๕) ความขัดแย�งเป�นแบบวิภาษวิธี ซ่ึงมติของความขัดแย�งครั้งหนึ่ง จะก1อให�เกิด
ผลประโยชน=ท่ีตรงกันข�ามกันข้ึน อันจะส1งผลให�มีความขัดแย�งคราวต1อไปอีก ภายใต�เง่ือนไขเฉพาะ
อย1างหนึ่ง 
 (๖ )  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป�นลักษณะท่ีต1อเนื่ อง กันมาแต1 โบราณ 
(ubiquitous) ของระบบสังคม และจะทําให�เกิดการขัดแย�งอย1างหลีกเลี่ยงไม1ได�ในองค=การสังคมทุก
ระดับ ซ่ึงเป�นเรื่องของวิภาษวิธี๖๕ 
 ๓) ทฤษฎีความขัดแย�งของโคเซอรG 
 ทฤษฎีความขัดแย�งของโคเซอร= ได�ชื่อว1าเป�น Conflict Functional Model 
ขณะท่ี ดาฮ=เรนดอร=ฟ ดําเนินตามแนวความคิดของ มาร=กซ= โคเซอร=ดําเนินการตามแนวของซิมเมล  
ซ่ึงทําให�เห็นว1า การขัดแย�งนั้นไม1ได�มีผลเสียหายอย1างเดียวแต1มีผลในทางสร�างสรรค= มีผลในทางดีได�
ด�วย ตามความคิดของ โคเซอร=องค=การสังคม (รวมท้ังสังคมมนุษย=ด�วย) มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
                                                           

 ๖๕ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสิทธิมนุษยชนแห1งชาติ, 
๒๕๔๕), หน�า ๑๒๔. 



๒๙ 

 (๑) โลกทางสังคมเป�นระบบอย1างหนึ่งซ่ึงประกอบด�วยหน1วย (Parts) ต1าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ=แนบเนื่องกัน 
 (๒) ระบบสังคมท้ังหมดต1างก็ไร� ดุลยภาพ มีความตึงเครียดและขัดแย�งใน
ผลประโยชน=  ระหว1างหน1วยต1าง ๆ ท่ีสัมพันธ=กันนี้ 
 (๓) กระบวนการทางสังคมต1าง ๆ ภายในหน1วยหรือระหว1างหน1วยของระบบ เช1น 
สังคมมนุษย=ดําเนินชีวิตภายใต�เง่ือนไขต1าง ๆ เพ่ือท่ีจะซ1อมบํารุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดบูรณาการ
และความสามารถปรับตัวของระบบ 
 (๔) กระบวนการทางสังคมหลายอย1าง เช1น ความรุนแรง ความเห็นคัดค�าน  
ความเบ่ียงเบน และการขัดแย�ง ซ่ึงถือเป�นการทําลายระบบนั้น ในขณะเดียวกันภายใต�เง่ือนไข
บางอย1าง  อาจถือเป�นสิ่งเพ่ิมพูนสร�างสรรค=บูรณาการและความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับ
สภาพแวดล�อมของระบบได�ด�วย๖๖   
 สรุปได�ว!า ทฤษฎีความขัดแย�งเป�นทฤษฎีใหม1อีกทฤษฎีหนึ่ง มีความเห็นขัดแย�งกับทฤษฎี
อ่ืน โดยเฉพาะทฤษฎีโครงสร�าง – หน�าท่ีนิยม แต1ก็มีประโยชน=ใช�สอยอย1างกว�างขวาง ครบท้ังสาม
ประเภทของประโยชน= คือ ท้ังด�านวิชาการ การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต จากลักษณะของ
ทฤษฎีความขัดแย�งดังกล1าว ผู�วิจัยมีแนวคิดว1า เป�นทฤษฎีท่ีมีคุณค1าทางสังคมหลายด�าน ทําให�เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลายมิติด�วยกัน ทฤษฎีการขัดแย�งเกิดจากการเรียนรู�ของ
คนในสังคม โดยเฉพาะนักคิดได�คิดทฤษฎีการขัดแย�งข้ึนมาเพ่ืออธิบายบริบทของสังคม ปรากฏการณ=
ของสังคม และตีความให�เกิดองค=ความรู�ใหม1 เพ่ือให�เกิดความสัมพันธ=ระหว1างคนกับคนและระหว1าง
คนกับธรรมชาติ แล�วนํามาตีความจากทฤษฎีการขัดแย�ง เพ่ือประยุกต=ใช�ให�เข�ากับบริบททางสังคม
เหล1านั้น 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย�ง 

 การจัดการความขัดแย�งตามแนวคิดตะวันตกและแนวคิดตะวันออกนั้น สามารถ
แก�ป?ญหาความขัดแย�งได�โดยการประยุกต=ให�เหมาะสม สอดคล�องกับลักษณะของป?ญหา ท้ังนี้ เพ่ือ
ต�องการจํากัดความขัดแย�งและสามารถอยู1ร1วมกันได�โดยปกติสุข จากการค�นคว�าเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
ปรากฏวิธีการจัดการความขัดแย�งตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังต1อไปนี้ 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�ง 

 ๑. แนวคิดการจัดการความขัดแย5งของChristopher W. Moore  

 Christopher W. Moore ได�เสนอรูปแบบการจัดการความขัดแย�งไว�หลายวิธีการ 
ประกอบด�วย 

 ๑) การหลีกเลี่ยงความขัดแย�ง เป�นวิธีการแก�ไขความขัดแย�งท่ีไม1เป�นทางการ 
เนื่องจากคนเราพยายามหลีกเลี่ยงจากความขัดแย�ง โดยมองว1า ประเด็นเหล1านั้นยังไม1สําคัญพอท่ี
จะต�องแก�ป?ญหาความขัดแย�งให�เป�นทางการ หรือการขาดอํานาจในการเข�าไปทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะไม1พร�อมท่ีจะเจรจาไกล1เกลี่ยในห�วงระยะเวลานั้น ๆ 

                                                           

 ๖๖เรื่องเดียวกัน, หน�า ๘๖. 



๓๐ 

 ๒) การเจรจาแก�ป?ญหาท่ีไม1เป�นทางการ วิธีการนี้สามารถแก�ป?ญหาความขัดแย�งได�
โดยไม1ยุ1งยาก อาจเป�นเพราะความขัดแย�งนั้นสามารถแก�ไขลงได�จนต1างฝDายต1างเกิดความพอใจและ
ประเด็นความขัดแย�งก็จะสลายไปในท่ีสุด 

 ๓) การเจรจาต1อรอง เป�นวิธีการแก�ความขัดแย�งท่ีเป�นการสร�างความสัมพันธ=ของ
การต1อรองระหว1างกลุ1มท่ีขัดแย�งกัน แต1ละกลุ1มจะร1วมกันสร�างความสัมพันธ=ข้ึนชั่วคราว เพ่ืออธิบาย
หรือแสดงเหตุผลของแต1ละฝDาย เพ่ือให�ท้ังสองฝDายรับทราบความต�องการของกันและกัน 

 ๔) การเจรจาไกล1เกลี่ยคนกลาง เป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งโดยคนกลางจะทํา
หน�าท่ีไกล1เกลี่ย เจรจากัน โดยเกิดจากความสมัครใจของท้ังสองฝDายท่ีขัดแย�งกัน และยอมรับความ
ช1วยเหลือจากผู�อ่ืนเข�ามาเป�นตัวกลางในการแก�ป?ญหา 

 ๕) วิธีการตัดสินข�อพิพาทของผู�บริหาร วิธีการนี้คนกลางอาจไม1ต�องเป�นกลางนัก 
การตัดสินข�อพิพาทนี้อาจเป�นเรื่องส1วนตัวก็ได� หากความขัดแย�งเกิดข้ึนในองค=กร บุคลากรภายใน
องค=กรอาจช1วยกันแก�ป?ญหาเองก็ได� แต1ถ�าเกิดข้ึนในหน1วยงานของรัฐ ต�องอาศัยเจ�าหน�าท่ีรัฐเข�ามา
เป�นผู�ตัดสินป?ญหา 
 ๖) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เป�นกระบวนการจัดการความขัดแย�งท่ีคู1ขัดแย�งมี
ความเห็นร1วมกันท่ีต�องการให�บุคคลท่ีสามเข�ามาเป�นผู�ช1วยในการตัดสินป?ญหาความขัดแย�ง โดยท่ีคน
กลางต�องไม1เป�นผู�ท่ีมีส1วนได�ส1วนเสียในความขัดแย�งนี้ ผลการตัดสินอาจเป�นแค1คําแนะนําหรืออาจเป�น
สิ่งท่ีต�องปฏิบัติตามก็ได� 
 ๗) กระบวนการทางศาล เป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีเกิดจากอํานาจทางสังคม 
ผลของการตัดสินจึงอาจเป�นข�อกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คู1กรณีไม1มีอํานาจในการตัดสิน แต1ก็ได�รับ
การตัดสินท่ีถูกต�องตามกฎกติกาของสังคมและเป�นธรรม 

 ๘) กระบวนการออกกฎหมาย เป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีรัฐใช�วิธีการทาง
กฎหมาย มักจะพบในกรณีข�อพิพาทใหญ1 ๆ เช1น โครงการขนาดใหญ1ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบกับคน
จํานวนมาก วิธีการนี้เป�นการตัดสินแพ�ชนะโดยการออกเสียง 

 ๙) วิธีการแบบอหิงสา เป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีอาศัยกลุ1มคนร1วมกันกระทํา
การอย1างใดอย1างหนึ่ง หรือไม1กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให�คู1กรณีทําตามสิ่งท่ีตนเองต�องการโดย
ปราศจากความรุนแรง วิธีการนี้อาจเป�นการกระทําท่ีเป�นทางการหรือไม1เป�นทางการก็ได� 
 ๑๐) วิธีการใช�ความรุนแรง เป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีมองว1าถ�าคู1กรณีหรือ
ทรัพยากรของคู1กรณีมีค1าสูงสุด จะทําให�เกิดสิทธิพิเศษ ทําให�ต�องใช�ความรุนแรงในการต1อสู�เพ่ือ
ทําลายคู1ต1อสู1ลงให�ได� และต�องแสดงให�อีกฝDายเห็นว1าฝDายตนมีกําลังและอํานาจเพียงพอในการต1อสู�
ช1วงชิง๖๗ 
 ๒. แนวคิดการจัดการความขัดแย�งของ แคทเทอรีน มอรGริส   

 แคทเทอรีน มอรGริส ได�เสนอรูปแบบในการจัดการความขัดแย�งไว� ๕ แนวทาง 
ประกอบด�วย 

                                                           

 ๖๗Christopher Moore, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving 
Conflict, 2nd ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996), pp. 5-16. 



๓๑ 

 ๑) การแข!งขัน การบังคับ และการผลักดัน (Comprting forcing and 
compelling) 
 วิธีการนี้จะใช�เม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งให�ความสําคัญกับจุดมุ1งหมายมากกว1า
ความสัมพันธ= บุคคลนั้นอาจใช�อํานาจในการช1วยให�บรรลุจุดมุ1งหมาย รวมถึงการใช�อํานาจในการทําให�
ผู�อ่ืนทําตามด�วย ยิ่งไปกว1านั้น เขาอาจจําเป�นต�องลุกข้ึนสู� เพ่ือปกป,องหลักการและสิทธิท่ีตนสมควรได� 
วิธีการนี้เน�นวิธีการแบ1งสันป?นส1วน (Distribute Approach) เป�นแนวทางในการเจรจาไกล1เกลี่ย 

 ๒) การโอนอ!อนผ!อนตามหรือการทําให�ราบรื่น (Accommodating or 
smoothing)  
 วิธีการนี้นํามาใช�ในกรณีท่ีมีความห1วงใยต1อความสัมพันธ=มากกว1าเป,าหมายในการ
แก�ไขความขัดแย�ง เป,าหมายของข�อตกลงประเภทนี้ จะออกมาในรูปแบบของการเอ้ือประโยชน=ให�กับ
ฝDายอ่ืนโดยท่ีฝDายเราต�องยอมเสียประโยชน= พฤติกรรมในการโอนอ1อนผ1อนตาม รวมถึงการทําตาม
คําสั่ง การเห็นคล�อย ตามความคิดของผู�อ่ืนหรือการยอมให�เป�นไปตามความปรารถนาของอีกฝDาย 
พฤติกรรมดังกล1าว มักถูกมองว1าอ1อนแอ หรือต�องการความสงบ 

 ๓) การประนีประนอม (Compromising) 

 วิธีการนี้ เป�นลักษณะของการเดินทางสายกลางระหว1างท้ังเป,าหมายและ
ความสัมพันธ= หลักการท่ีสําคัญคือ การหาแนวกลางๆ หรือการแบ1งครึ่ง การประนีประนอมไม1อาจ
เกิดข้ึนได� โดยเฉพาะอย1างยิ่ง กรณีท่ีเกิดความขัดแย�งเก่ียวกับมุมมองโลกทัศน= หรือค1านิยมทาง
ศีลธรรม ในขณะท่ีการประนีประนอมจะให�ความสนใจในความสัมพันธ= แต1แท�จริงแล�วเป�นการ
แบ1งสันป?นส1วน 

 ๔) การหลีกเล่ียงหรือการถอนตัว (Avoiding or withdrawing)  

 การหลีกเลี่ยงถือว1าเป�นการเลื่อนออกไป การหลบฉากและการถอนตัวออกจาก
ประเด็นนั้น วิธีนี้อาจเน�นความสัมพันธ=และอาจไม1รับรู�ความเป�นไปได�ในการบูรณาการของสถานการณ= 
การหลีกเลี่ยงและการถอนตัวอาจมีลักษณะการแบ1งสันป?นส1วน ถ�าผู�ท่ีถอนตัวมีอํานาจในการดึงเอา
ทรัพยากรหรือคํายินยอมไปด�วยในกรณีท่ีฝDายหนึ่งฝDายใดมีอํานาจท่ีจะตัดสินใจ หรือทําให�อีกฝDายทํา
การตัดสินใจได� 

 ๕) การร!วมมือ หรือการแก�ปBญหา (Collaborating, integrating or problem 
solving) 

 การร1วมมือกัน บางกรณีอาจเป�นการบูรณาการหรือการแก�ไขป?ญหา ซ่ึงมักให�
ความสําคัญกับความสัมพันธ=และจุดมุ1งหมายเช1นกัน เป�นท้ังการรุกและร1วมมือ เกิดการบูรณาการ
ผลประโยชน=ร1วมของทุก ๆ คนท่ีได�รับผลกระทบ เป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีเน�นวิธีการเจรจา
ไกล1เกลี่ยคนกลาง เป�นการใช�วิธีบูรณาการและแบ1งสันป?นส1วนในการเจรจาไกล1เกลี่ย ถึงแม�ว1าแนวทาง
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นี้จะให�ความสําคัญกับความสัมพันธ= แต1เป,าหมายหลักก็มุ1งไปท่ีการหาข�อยุติความขัดแย�ง และผลการ
เจรจายุติความขัดแย�งท่ีตามมาภายหลัง๖๘

 

 ๓. แนวคิดการจัดการความขัดแย5งของ เมเยอร> เบอร>นาร>ด 

 เมเยอร= เบอร=นาร=ด ได�เสนอกระบวนการจัดการความขัดแย�งจะเกิดข้ึนตามมิติเชิง
การรับรู� มิติเชิงอารมณ= และมิติเชิงพฤติกรรม ซ่ึงสามารถพิจารณาแต1ละมิติในระดับของคู1กรณีท่ีมี
ความขัดแย�ง หรือในระดับของระบบความขัดแย�งในภาพรวม๖๙ ประกอบด�วย 

   ๑) การจัดการความขัดแย�งเชิงการรับรู�  

   วิธีนี้คู1กรณีจะสามารถจัดการความขัดแย�งได�หรือไม1นั้น ส1วนใหญ1ข้ึนอยู1กับว1าพวกเขา
มองสถานการณ=ป?ญหาอย1างไร หากเขาเชื่อว1า มีการจัดการความขัดแย�ง รับรู�ว1ามีการแก�ป?ญหาสําคัญ
ของตน คิดว1าได�ข�อยุติสําหรับป?ญหา รวมท้ัง มองว1าความขัดแย�งนั้นกลายเป�นอดีตท่ีตรงกันข�ามกับ
อนาคต นั่นแสดงว1า พวกเขาได�บรรลุหลักการสําคัญของการจัดการความขัดแย�งแล�ว และเม่ือคู1กรณี
ตัดสินใจอย1างมุ1งม่ันว1าถึงเวลาแล�วท่ีจะต�องจัดการกับความขัดแย�งให�ได� นั่นคือการตัดสินใจท่ีจะยุติ
ความขัดแย�ง และหากพวกเขาพยายามต1อไป นั่นย1อม หมายถึง พวกเขามีความต้ังใจในระดับหนึ่งท่ี
จะจัดการกับความขัดแย�ง การจัดการความขัดแย�งในระดับนี้อาจเกิดข้ึนก1อน หรืออาจเป�นผลมาจาก
การจัดการกับองค=ประกอบด�านอารมณ=และพฤติกรรมได� อย1างไรก็ตาม โดยส1วนใหญ1แล�วมิติเชิงรับรู�
ของการจัดการความขัดแย�งมักเกิดข้ึนถัดจากมิติอ่ืน ๆ  
  การจัดการความขัดแย�งในมิติเชิงรับรู�มักจะสําเร็จได�ยาก เพราะคนมักยึดติดกับการรับรู�
และความเชื่อของตนเก่ียวกับความขัดแย�ง คู1กรณีอาจยึดติดอยู1กับพฤติกรรมและการตอบโต�ด�วย
อารมณ= แต1ก็อาจตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรมโดยท่ีการตอบโต�ด�วยอารมณ=มักเปลี่ยนแปลงอย1างรวดเร็ว
และซํ้า ๆ ความเชื่อและการรับรู�เป�นสิ่งท่ีตายตัวมากกว1าและเป�นพ้ืนฐานของความรู�สึกม่ันคงและเป�น
ระบบระเบียบ โดยเฉพาะอย1างยิ่งในท1ามกลางสถานการณ=อันสับสนและเป�นอันตรายนั้น คนจะยึดติด
อยู1กับความเชื่อและการรับรู�ของตนเพราะความสงสัยในสิ่งเหล1านนี้อาจทําให�สูญเสียความเชื่อม่ันต1อ
ตนเองและต1อโลก  
  ถึงแม�การจัดการความขัดแย�งเชิงรับรู�จะเป�นวิธีท่ีประสบความสําเร็จได�ยาก แต1เป�นมิติท่ี
อาจทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงได�อย1างมากในช1วงกระบวนการจัดการความขัดแย�ง เม่ือคู1ขัดแย�ง
เปลี่ยนมุมมองของตนท่ีมีต1ออีกฝDายและต1อความขัดแย�ง รวมท้ังต1อประเด็นป?ญหา อาจทําให�เกิด
รูปแบบการจัดการความขัดแย�งท่ีสําคัญและยั่งยืน ผลลัพธ=ท่ีได�นี้จะเป�นพ้ืนฐานของวิธีการจัดการ
ความขัดแย�งท่ีสําคัญและน1าสนใจ 
 
 
 

                                                           

 ๖๘มอริส แคทเทอรีน, การจัดการความขัดแย�งและการขอโทษ, แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท= และคณะ, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล�า, ๒๕๔๗), หน�า ๒๘-๓๐. 
 ๖๙เมเยอร= เบอร=นาร=ด, พลวัตการจัดการความขัดแย�ง, แปลโดย บรรพต ต�นธีรวงศ=, (กรุงเทพมหานคร: 
คบไฟ, ๒๕๕๓), หน�า ๑๕๓-๑๖๕.  
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   ๒)  การจัดการความขัดแย�งเชิงอารมณG 

   การจัดการความขัดแย�งในมิติทางอารมณ=เก่ียวข�องกับความรู�สึกท่ีคู1กรณีมีต1อความ
ขัดแย�ง และพลังอารมณ=ท้ังหมดท่ีแสดงออกต1อความขัดแย�งนั้น เม่ือใดท่ีคู1กรณีไม1มีความรู�สึกใด ๆ กับ
ความขัดแย�ง หรืออย1างน�อยไม1ถึงระดับท่ีค1อนข�างรุนแรงมากเท1ากับขณะท่ีมีความขัดแย�งเต็มท่ี แสดง
ว1าการจัดการความขัดแย�งได�บรรลุเป,าหมายสําคัญ และนําไปสู1การระงับความขัดแย�งข้ันหนึ่งแล�ว แต1
การจัดการความขัดแย�งเชิงอารมณ=อาจเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว เพราะอารมณ=สามารถเปลี่ยนแปลงได�
อย1างรวดเร็ว คู1กรณีอาจระงับอารมณ=ท่ีมีต1อความขัดแย�งได�ดีมาก แต1เม่ือมีเหตุการณ=หรือปฏิสัมพันธ=ท่ี
กระตุ�นความรู�สึก พวกเขาจะรู�สึกแบบเดิมอีก 

  การจัดการทางอารมณ=ต�องอาศัยช1วงเวลาท่ียาวนานข้ึน ซ่ึงคู1กรณีจะรู�สึกว1าความ
ขัดแย�งรุนแรงข้ึนด�วย บางครั้งท้ังสองฝDายก็ต�องการปลดปล1อยบ�าง แต1ก็อาจทําให�ความขัดแย�งเพ่ิมข้ึน
จนยากท่ีจะจัดการ ทุกฝDายจึงต�องมีวิธีการของตนเองในการจัดการกับมิติทางอารมณ=ของความขัดแย�ง
และดูเหมือนว1าคู1ขัดแย�งจะประสบกับสภาวะท่ีคล�าย ๆ กันหลายอย1างจากการจัดการกับอารมณ= ดังนี้ 
  - รู�สึกว1าได�รับการยอมรับในฐานะบุคคล บุคลิกภาพรวมท้ังค1านิยมของตนไม1ได�กําลัง
ถูกทําลาย หรือไม1ถูกทําลายไปมากกว1านี้ 
  - รู�สึกว1าสามารถรักษาศักด์ิศรีไว�ได� ขณะท่ีกําลังจัดการกับความขัดแย�ง 

  - รู�สึกว1าความต�องการท่ีแท�จริงได�รับการยอมรับและตอบสนอง 

  - มีเวลาเพียงพอท่ีจะรับรู�และแก�ไข 

  - อีกฝDายยอมรับว1าความรู�สึกของตนมีเหตุผล และมีคุณค1าโดยชอบธรรม 

  - รู�สึกว1าได�รับการรับฟ?งอย1างแท�จริงโดยไม1ถูกตัดสิน 
   ๓) การจัดการความขัดแย�งเชิงพฤติกรรม 

   การจัดการกับพฤติกรรมมีสองแบบ คือ การหยุดพฤติกรรมขัดแย�ง และการสร�าง
พฤติกรรมท่ีเอ้ือต1อการจัดการความขัดแย�ง การเลิกทะเลาะเป�นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเชิง
พฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งเป�นการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต�องการของแต1ละฝDายและดําเนิน
ปฏิสัมพันธ=ในรูปแบบใหม1 บางครั้งเราจะพบพฤติกรรมเฉพาะท่ีเป�นสัญลักษณ=หรือเป�นการหยุดยั้ง
พฤติกรรมความขัดแย�ง และก1อให�เกิดพฤติกรรมจัดการความขัดแย�ง หรือในบางคราวความขัดแย�งก็
จบลงอย1างง1ายดาย บางครั้งก็ค1อยเป�นค1อยไป บางครั้งก็ยุติได�ทันที แล�วเข�าสู1พฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย�ง โดยท่ีไม1มีเส�นแบ1งชี้ชัดระหว1างพฤติกรรมท้ังสองแบบ  
  ข�อตกลงและวิธีแก�ป?ญหาความขัดแย�งจะดําเนินไปในมิติทางพฤติกรรมเป�นส1วนใหญ1 
แม�ว1าวิธีการแก�ป?ญหาอาจส1งผลกระทบต1ออารมณ=หรือการรับรู�ของคู1กรณี แต1ท้ังสองฝDายไม1อาจตกลง
กันจริงจังได�ว1าจะต�องมีความรู�สึกและการรับรู�ในสถานการณ=ป?ญหาเปลี่ยนไปจากเดิม ความรู�สึกและ
การรับรู�มีการเปลี่ยนแปลงได�มิใช1โดยการตกลงท่ีจะเปลี่ยน อย1างไรก็ตาม ข�อตกลงท่ีจะดําเนินการ
ในทางใดทางหนึ่งย1อมต�องมีเป,าหมาย 
 ๔. แนวคิดการจัดการความขัดแย�งของ เดวิดและโรเจอรG (Johnson David, & 
Johnson Roger) 
 Johnson David, & Johnson Roger มีแนวคิดการจัดการแก�ไขความขัดแย�งว1า
บุคคลแตกตHางกัน จึงใชQกลยุทธUในการจัดการความขัดแยQงโดยแตHละคนมีรูปแบบการแกQป̀ญหาเปdน



๓๔ 

ของตน สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรูQและหาวิธีการใหมH ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการความ
ขัดแยQงในภาวะขัดแยQง ประเด็นหลักท่ีตQองใสHใจ คือ การบรรลุวัตถุประสงคUสHวนตัว เม่ืออยูHในภาวะ
ขัดแยQง คนแตHละคนจะมีวัตถุประสงคUท่ีแตกตHางจากผูQอ่ืน และการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
แบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแยQง ๕ แบบ๗๐ ประกอบดQวย 
 ๑) ลักษณะแบบ "เต�า" (ถอนตัว, หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความขัดแยQง ยอมละ
วัตถุประสงคUและความสัมพันธUสHวนตัว โดยการหลีกเลี่ยงไมHเผชิญกับคูHกรณี จะไมHตัดสินใจอยHางใด
อยHางหนึ่งเพ่ือแกQป`ญหา 
 ๒) ลักษณะแบบ "ฉลาม" (บังคับ, ชอบใชQกําลัง) เปdนการแกQป̀ญหาความขัดแยQงโดยใชQ
อํานาจตามตําแหนHง คํานึงถึงเปvาหมายงานหรือความตQองการของตนเองมากกวHาความสัมพันธUกับ
เพ่ือนรHวมงาน 
 ๓) ลักษณะแบบ "ตุ	กตาหมี" (สัมพันธภาพราบรื่น) เชื่อวHาความขัดแยQงหลีกเลี่ยงไดQเพ่ือ
เห็นแกHความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเปvาหมาย เพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีไวQ 
 ๔) ลักษณะแบบ "สุนัขจิ้งจอก" (ประนีประนอม, แกQป̀ญหาเฉพาะหนQา) จะคํานึงถึง
เปvาหมายสHวนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอมพรQอม
และเต็มใจท่ีจะสละวัตถุประสงคUและสัมพันธภาพบางสHวนเพ่ือหาขQอตกลงรHวมท่ีดี 
 5) ลักษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหนQากัน, สุขุม) จะมองความขัดแยQงวHาเปdนป̀ญหาท่ี
จะตQองแกQไข ใหQคุณคHาแกHเปvาหมายและสัมพันธภาพ สิ่งท่ีตQองการคือการบรรลุเปvาหมายของตนเอง
และผูQอ่ืน 
 ๕. แนวคิดการจัดการความขัดแย5งของโทมัส และ คิลเมน (Kenneth W. 
Thomas and Ralph H. Kilmann) 

 โทมัส และคิลเมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann) ไดQศึกษาวHา ใน
กรณีท่ีตQองเผชิญกับความขัดแยQง จะมีวิธีการจัดการความขัดแยQงอยHางไรบQาง ซ่ึงไดQจําแนกวิธีการ
จัดการความขัดแยQงออกเปdน ๕ แนวทาง๗๑ ประกอบดQวย 
 ๑) การเอาชนะ (Competition) เม่ือเราพบกับความขัดแยQงจะมีบางคนท่ีพยายาม
แกQไขความขัดแยQงนั้น ดQวยวิธีการเอาชัยชนะของตนเองเปdนสําคัญ จึงพยายามใชQอิทธิพลวิธีการหรือ
ชHองทางตHาง ๆ เพ่ือใหQคูHกรณียอมแพQหรือพHายแพQตนเองใหQไดQ การแกQไขความขัดแยQงในแนวทางนี้ จะ
ทําใหQเกิดผลลัพธUในลักษณะชนะ-แพQ 
 ๒) การยอมรับ (Accommodation) จะเปdนพฤติกรรมท่ีเนQนเอาใจผูQอ่ืน อยากเปdนท่ี
ยอมรับและไดQรับความรัก มุHงสรQางความพอใจใหQแกHคูHกรณีโดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ แนวทางการ
แกQไขความขัดแยQงบนแนวทางนี้จะเกิดผลลัพธUในลักษณะ แพQ-ชนะ 
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๗๑Thomas, Kenneth, Conflict and Conflict Management in Marvin D. Dunnette (ed), 
Handbook of Industrial and Organization Psychology. (Chicago: Rand McNally. 1976), p.20. 
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 ๓) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป�นวิธีจัดการความขัดแย�งท่ีมีลักษณะไม1สู�ป?ญหา ไม1
ร1วมมือในการแก�ป?ญหา ไม1สนใจความต�องการของตนเองและผู�อ่ืน พยายามวางตนอยู1เหนือความ
ขัดแย�ง แนวทางการแก�ไขความขัดแย�งลักษณะนี้มักเกิดผลลัพธ=แบบ แพ�-แพ� เป�นส1วนใหญ1 
 ๔) การร1วมมือ (Collaboration) เป�นการจัดการความขัดแย�งโดยต�องการให�เกิดความ
พึงพอใจท้ังแก1ตนเองและผู�อ่ืน เป�นความร1วมมือร1วมใจในการแก�ป?ญหาท่ีมุ1งให�เกิดประโยชน=ท้ังสอง
ฝDาย วิธีการแก�ป?ญหาความขัดแย�งในลักษณะนี้ เป�นการแก�ป?ญหาท่ีทําให�เกิดผลลัพธ= ชนะ-ชนะ ท้ัง
สองฝDาย 
 ๕) การประนีประนอม (Compromising) เป�นการจัดการความขัดแย�งท่ีมีความ
พยายามให�คู1กรณีท้ังสองฝDายได�รับความพอใจบ�างและต�องยอมเสียสละบ�าง ผลลัพธ=ในการจัดการ
ความขัดแย�งลักษณะนี้มีรูปแบบ แพ�-แพ� หรือ แพ�-ชนะ 

 ๖. แนวคิดการขัดการความขัดแย�งของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได�แสดงทัศนะท่ีเก่ียวกับกระบวนการสร�างความปรองดอง
ท่ีเหมาะสมและนําไปสู1การสมานฉันท=และปรองดองอย1างแท�จริง โดยผ1านทางเครื่องมือ ๓ ชุดด�วยกัน 
ได�แก1๗๒ 
 ๑. การจัดการความขัดแย�งโดยวิธีทางการทูตเชิงสันติ (Peaceful Diplomatic 
Means) 
 เม่ือกล1าวถึงการจัดการความขัดแย�งโดยวิธีแห1งการทูตเชิงสันตินั้น สามารถจําแนก
สันติวิธีตามแนวนี้ได� ๔ วิธี กล1าวคือ การเจรจา การไต1สวน การเจรจาไกล1เกลี่ย และการประนีประนอม 
 ๑.๑ การเจรจา (Negotiation) การเจรจา เป�นกระบวนการของการแสดงออก ซ่ึง
ข�อเสนอท่ีต�องการให�ได�รับการตกลงบนพ้ืนฐานของผลประโยชน=ร1วมกันในเรื่องท่ีมีการขัดแย�งทาง
ผลประโยชน= เป�นต�น ซ่ึงโดยท่ัวไป การเจรจาเป�นการสร�างความสัมพันธ=ของการต1อรองระหว1างกลุ1มท่ี
รู�สึกว1าจะเกิดความขัดแย�ง หรือเกิดความขัดแย�งแล�ว แต1ละกลุ1มจึงพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข�อมูล 
และปรึกษาหารือกันระหว1างกลุ1ม หรือบุคคลท่ีเป�นคู1พิพาท เพ่ือแสดงออกในข�อเสนอท่ีต�องการให�
ได�รับการตกลงบนพ้ืนฐานร1วมกัน อันเป�นการแสดงถึงความต้ังใจและความพยามในการเจรจาท่ีมุ1ง
หมายให�มีการตกลงระหว1างกัน จึงจําเป�นต�องดําเนินการต1อรอง เพ่ือให�ได�บรรลุผลเป�นการตกลงท่ีจะ
ถือปฏิบัติต1อกันในอนาคต 
 ๑.๒ การไต1สวน (Inquiry) แนวทางนี้เป�นวิธีท่ีมุ1งเน�นการจัดการข�อพิพาทท้ังใน
ระหว1างประเทศและภายในประเทศ เม่ือกล1าวถึงระบบการไต1สวนในระหว1างประเทศเพ่ือระงับข�อ
พิพาทระหว1างประเทศนั้น เกิดข้ึน จากผลการประชุมสันติภาพครั้งแรกท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอร=แลน= 
ในป� ค.ศ. ๑๘๙๙ ในมาตรา ๙ และ ๑๔ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการไต1สวนว1า หากไม1สามารถตกลงกัน
ได�โดยทางการทูตอันเนื่องมาจากมีความเห็นขัดแย�งกันให�จัดต้ังคณะกรรมาธิการไต1สวนข้ึนอํานวย
ความสะดวกในการศึกษาวิเคราะห=ป?ญหา โดยหาข�อเท็จจริงอันแน1ชัดด�วยการสืบสวนท่ีปราศจาก
ความลําเอียงและด�วยความบริสุทธิ์ใจ 

                                                           

 ๗๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย�ง, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๕๔), หน�า ๒๑๙-๒๓๔. 
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 ๑.๓ การไกล1เกลี่ย (Reconciliation) การไกล1เกลี่ยเป�นการปฏิบัติการของรัฐท่ีสาม 
หรือบุคคลท่ีสาม ในกรณีท่ีคู1กรณีไม1สามารถแก�ป?ญหาด�วยตนเองโดยทางเจรจา เพ่ือให�คู1กรณีทําความ
ตกลงกันในป?ญหาข�อพิพาทแต1ในลักษณะของการไกล1เกลี่ยก็มีแนวทางในการดําเนินการออกเป�น ๒ 
ลักษณะ กล1าวคือ 
 ๑.๓.๑ การไกล1เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) การเจรจาไกล1เกลี่ยคนกลาง
หมายถึง กระบวนการท่ีคู1กรณีซ่ึงอาจจะเป�นรัฐ บุคคล หรือกลุ1มบุคคลใช�ในการแก�ไขป?ญหา โดย
สมัครใจมาพูดคุย อภิปรายถึงความแตกต1างกันในเรื่องต1าง ๆ และเนื่องจากเป�นความสมัครใจท่ีคู1
เจรจาหันมาพูดคุยกันจึงเป�นการร1วมกันหาทางออกต1าง ๆ แล�วจึงร1วมกันตัดสินใจนําไปสู1ผลท่ีคู1เจรจา
พึงพอใจ ถ�าคู1เจรจาเข�าใจกระบวนการและสามารถสื่อสารกันได�อย1างดี ไม1ต�องมีคนกลางมาเป�นผู�
กํากับกระบวนการ แต1โดยส1วนใหญ1กว1าท่ีจะตัดสินใจมาร1วมเจรจา ความขัดแย�งก็กลายไปเป�นข�อ
พิพาทอย1างรุนแรง จําเป�นต�องมีคนกลางมาทําหน�าท่ีไกล1เกลี่ยท่ีเรียกว1า การเจรจาไกล1เกลี่ยคนกลาง  
 ๑.๓.๒ การไกล1เกลี่ยโดยคนกลางเป�นเพียงผู�ช1วยติดต1อ (Good Officer or 
Facilitator) การช1วยติดต1อเป�นการใช�ความเพียรพยายามของรัฐท่ีสามหรือบุคคลท่ีสาม ท่ีจะนํา
คู1พิพาทมาพบปะพูดคุย และปรึกษาหารือร1วมกัน อันเป�นการใช�ความพยายามในการระงับเพ่ือให�
สันติภาพดํารงอยู1ต1อไป ไม1ถือเป�นการแทรกแซงแต1อย1างใด ประเด็นท่ีน1าสนใจก็คือ การช1วยติดต1อ
ไม1ได�เสนอแนะให�แก�ไข และไม1ได�ร1วมเจรจาด�วย แต1อาจนําไปสู1การเชื้อเชิญให�มาแก�ไขเพ่ือร1วมมือ
เจรจาในกรณีท่ีเปลี่ยนเป�นการไกล1เกลี่ย 
 ๑.๔ การประนีประนอม (Compromising) เม่ือกล1าวถึงการประนีประนอมใน
ระหว1างประเทศ เป�นวิธีการระงับข�อพิพาท โดยให�คณะกรรมาธิการ หรือตัวแทนระหว1างประเทศอ่ืน 
ซ่ึงคู1กรณีท่ีขัดแย�งกันได�ตกลงแต1งต้ังข้ึน พยายามประนีประนอม โดยมุ1งแสวงหาข�อแก�ไขท่ี
สมเหตุสมผลในความขัดแย�ง เพ่ือให�คู1กรณีสามารถตกลงกันได� การประนีประนอมเกิดจากการท่ี
คู1กรณีได�ตกลงกันไว�ในอนุสัญญาสองฝDายหรือหลายฝDายก็ได� ว1าถ�ามีกรณีพิพาทเกิดข้ึนให�ใช�วิธีระงับ
ด�วยการประนีประนอม  

 ๒. การจัดการความขัดแย�งโดยวิธีกฎหมาย (Peaceful Legal Means) 

 เม่ือกล1าวถึงการจัดการความขัดแย�งโดยวิธีทางกฎหมายเชิงสันติ (Peaceful Legal 
Means) นั้น สามารถจําแนกสันติวิธีตามแนวนี้ได� ๓ วิธี กล1าวคือ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) และกระบวนการออกกฎหมาย (Legislative 
Approach) 
 ๒.๑ อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป�นกระบวนการท่ีท้ังคู1สมัครใจขอให�
บุคคลท่ีสามท่ีเป�นกลาง ไม1มีส1วนได�เสียเป�นผู�ช1วยตัดสินใจในป?ญหาความขัดแย�ง ซ่ึงวิธีการนี้เป�น
วิธีการระงับข�อพิพาทซ่ึงมีมานานนับพันป�แล�ว ท้ังในสมัยกรีกและโรมันก็ได�นําวิธีการนี้มาใช� เม่ือ
ศึกษาถึงประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายพบว1า อนุญาโตตุลาการถูกนํามาใช�เพ่ือระงับข�อพิพาท
ระหว1างรัฐกับรัฐ ข�อพิพาทระหว1างเอกชนกับเอกชน และข�อพิพาทระหว1างรัฐกับเอกชน ท้ังนี้ก็ด�วย
เหตุว1าข�อพิพาทระหว1างรัฐนั้นอาจนํามาซ่ึงการใช�กําลังอาวุธเข�าต1อสู�กัน 



๓๗ 

 ๒.๒ กระบวนการทางศาล (Judicial Approach) เป�นการท่ีสถาบันซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามระบบท่ีสังคมยอมรับ เข�ามาช1วยจัดการแก�ไขข�อพิพาท ซ่ึงวิธีการนี้เป�นการเปลี่ยนจากการ
แก�ป?ญหาระหว1างกันเองไปสู1กระบวนการของรัฐ โดยคู1กรณีดําเนินการจ�างทนายความ ให�ทําหน�าท่ี
เป�นตัวแทนในการสู�คดี ซ่ึงมีการนําสืบต1อหน�าบุคคลท่ีสามท่ีเป�นกลางคือผู�พิพากษา หรือคณะลูกขุน 
แล�วแต1ระบบ 
 ๒.๓ กระบวนการออกกฎหมาย (Legislative Approach) กระบวนการออก
กฎหมายจัดได�ว1าเป�นการแก�ป?ญหาความขัดแย�ง หรือข�อพิพาทได�อีกประการหนึ่งเช1นเดียวกัน วิธีการ
นี้ดําเนินการโดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย ในรูปแบบของพระราชกําหนด หรือ
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (Amnesty Act) ซ่ึงประเด็นนี้อาจจะเป�นความขัดแย�งในประเด็นใหญ1 ๆ 
และมีผู�มีส1วนได�ส1วนเสียเข�ามาเก่ียวข�องเป�นจํานวนมาก ซ่ึงหากนําผู�กระทําผิดมาลงโทษอาจจะ
ก1อให�เกิดความโกลาหลได� กรณีเช1นนี้เห็นได�จากการท่ีรัฐออกพระราชกําหนดนิรโทษกรรมเรื่องป�น 
และนิรโทษกรรมเก่ียวกับการปฎิวัติรัฐประหาร ถึงกระนั้น การออกกฎหมายในลักษณะนี้ไม1
ครอบคลุมถึงความผิดเก่ียวกับคดีอาญาในประเด็นท่ีรุนแรง 

 ๓. ทางเลือกเชิงสันติอ่ืน ๆ (Peaceful Alternative Means) 

 เม่ือกล1าวถึงสันติวิธีชนิดท่ีเป�นทางเลือกอ่ืน ๆ ตามท่ีมักจะมีการใช�ในโลกนี้ 
ประกอบด�วย 
 ๓.๑ การหลีกเลี่ยง หรือการถอนตัว (Avoiding or withdrawing) วิธีการนี้เป�น
การหลบฉาก หรือถอนตัวออกจากประเด็นท่ีกําลังมีความขัดแย�งกัน ในอเมริกาเหนือบริบทของการ
หลีกเลี่ยงเป�นวิธีไม1ก�าวร�าวแต1ไม1ร1วมมือในสังคมหรือชุมชนจํานวนมากท่ียึดค1านิยม เช1น ชาวเอเชีย 
และชาวละตินอเมริกา เชื่อว1า วิธีการหลีกเลี่ยงป?ญหา และการโอนอ1อนผ1อนตามนั้นมีประโยชน=อย1าง
ยิ่งในการรักษาความสัมพันธ=ท่ีมีต1อกันเอาไว� ในบางกรณีการใช�วิธีหลีกเลี่ยงและการโอนอ1อนผ1อนตาม
ถือว1าเป�นการช1วยรักษาหน�าให�แก1ตัวเองและผู�อ่ืน แต1จุดอ1อนของวิธีการนี้เน�นความสัมพันธ=และอาจ
ไม1รับรู�ความเป�นไปได�ในการบูรณาการสถานการณ= ซ่ึงการแก�ป?ญหาอาจจะทําให�ชนะด�วยกันท้ังคู1หรือ
แพ�ด�วยกันท้ังคู1ก็ได� 
 ๓.๒ การเผชิญหน�า (Confrontation) เม่ือเราประเมินอย1างรอบด�านแล�วว1า 
สถานการณ=ท่ีเกิดข้ึนในครั้งนี้ยังหาบทสรุป หรือไม1มีข�อยุติท่ีชัดเจน การเผชิญหน�าเพ่ือพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงการเจรจาตกลงถึงข�อเรียกร�องของแต1ละฝDายก็จะเกิดข้ึน แต1เป�น
การเกิดข้ึนท1ามกลางสถานการณ=ท่ีเราได�ดําเนินการวางแผนมาเป�นอย1างดีแล�ว ฉะนั้น การลดความ
ขัดแย�งอาจจะเกิดข้ึนได� หากทุกฝDายเผชิญหน�ากันอย1างสันติ นึกถึงความถูกต�องและเท่ียงธรรมเป�น
บรรทัดฐาน ไม1ได�นึกถึงประโยชน=ของตนเองเป�นท่ีตั้ง 
 ๓.๓ การโน�มน�าว (Persuasion) เป�นวิธีการท่ีบุคคลหรือกลุ1มบุคคลพยายาม
เปลี่ยนความคิดเห็นของผู�อ่ืน ตลอดจนวิธีคิด ความรู�สึก และความคิดเห็น โดยใช�วิธีการอุปมา อุปมัย 
รวมถึงรูปแบบท่ีใช�เหตุผลประกอบบางครั้งวิธีการท่ีใช�เพ่ือโน�มน�าวผู�อ่ืนอาจรวมถึงการแข1งขันท่ีจะโน�ม
น�าวด�วยการรบเร�า ซ่ึงวิธีการนี้คู1กรณีใช�วิธีการในการชักชวนอย1างแน1วแน1จนกระท่ังฝDายหนึ่งต�องยอม
จํานนด�วยเหตุผล 
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 ๓.๔ การสนับสนุน (Supporting) คือ การให�โอกาสบุคคลท่ีอยู1ภายใต�ความ
กดดัน สามารถระบายความรู�สึก ความคิดเห็น ความโกรธ หรือไม1พอใจ และช1วยให�การตัดสินใจง1าย
ว1าจะทําอะไร ผู�สนับสนุนไม1จําเป�นต�องเจรจาไกล1เกลี่ยเสมอไป คือ อาจใช�การสนับสนุนเป�นช1องทาง
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเจรจาไกล1เกลี่ยหรือการแทรกแซงการแข1งขัน 
 ๓.๕ การแข1งขัน และการผลักดัน (Competing and Forcing) วิธีการแข1งขัน
จะใช�เม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งให�ความสําคัญกับจุดมุ1งหมายมากกว1าความสัมพันธ= บุคคลนั้นอาจใช�
อํานาจในการช1วยให�บรรลุจุดมุ1งหมาย รวมถึงการใช�อํานาจในการทําให�ผู�อ่ืนทําตามด�วย ยิ่งไปกว1านั้น 
เขาอาจจําเป�นต�องลุกข้ึนสู�  เพ่ือปกป,องหลักการและสิทธิ ท่ีจนสมควรได� วิธีการนี้ เน�นวิธีการ
แบ1งสันป?นส1วน (Distributive Approach) การใช�วิธีการนี้ อาจจะทําให�ฝDายใดฝDายหนึ่งชนะ หรือแพ�
ได� เพราะว1ามุ1งเน�นเรื่องผลประโยชน= (Interests) มากกว1ามุ1งเน�นเรื่องความสัมพันธ= (Relationship) 
 ๓.๖ การโอนอ1อนผ1อนตาม (Accommodating) การโอนอ1อนผ1อนตามผู�อ่ืน
อาจนํามาใช�ในกรณีท่ีมีความห1วงใยต1อความสัมพันธ=มากกว1าเป,าหมาย ในการแก�ไขความขัดแย�ง ซ่ึง
เป,าหมายของข�อตกลงประเภทนี้ออกมาในรูปของการเอ้ือประโยชน=ให�แก1ฝDายอ่ืนโดยท่ีเราต�องยอม
เสียประโยชน= พฤติกรรมในการโอนอ1อนผ1อนตาม รวมถึงการทําตามคําสั่ง การเห็นคล�อยตามความคิด
ผู�อ่ืนหรือการยอมให�เป�นไปตามความปรารถนาของอีกฝDาย ลักษณะนิสัยดังกล1าวถูกมองว1าอ1อนแอ
หรือต�องการความสงบ 
 ๓.๗ การร1วมมือกัน (Collaborating) การร1วมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึง
การบูรณาการ หรือการแก�ไขป?ญหา ซ่ึงมักให�ความสําคัญและจุดมุ1งหมายเช1นกัน เป�นท้ังการรุก และ
ร1วมมือ คือ เกิดการบูรณาการผลประโยชน=ร1วมกันของทุก ๆ ฝDายท่ีได�รับผลกระทบ เป�นวิธีการจัดการ
ความขัดแย�งท่ีเน�นวิธีการเจรจาไกล1เกลี่ยและการไกล1เกลี่ยคนกลางเป�นการใช�ท้ังวิธีบูรณาการและ
แบ1งสันป?นส1วนในการเจรจาไกล1เกลี่ย แม�แนวทางนี้ให�ความสําคัญแก1ความสัมพันธ= แต1เป,าหมายก็
มุ1งเน�นไปท่ีการยุติความขัดแย�งและผลการเจรจายุติความขัดแย�งท่ีตามมาภายหลัง 
 ๓.๘ การมีส1วนร1วม (Participation) วันชัย วัฒนศัพท=ได�ชี้ว1า เม่ือเกิดความ
ขัดแย�งแล�ว กระบวนการแก�ไขป?ญหาความขัดแย�งก็มีความจําเป�นต�องอาศัยหลักการหลาย ๆ ด�าน
เช1นกัน โดยท1านได�นาเสนอ หลักการและเครื่องมือในการสร�างกระบวนการมีส1วนร1วมและการแก�ไข
ป?ญหาความขัดแย�งทางเลือกหรือการแก�ป?ญหาความขัดแย�งอย1างสันติ 
 ๓.๙ การลงมติหรือการลงคะแนนเสียง (Voting) การลงคะแนนเสียง จัดว1าเป�น
แนวทางสันติวิธีอีกรูปแบบหนึ่งท่ีใช�เป�นข�อปฏิบัติ หรือวิธีการเพ่ือลงมติเพ่ือตัดสิน หรือหาทางออก
ให�แก1ความขัดแย�ง หรือข�อพิพาทท่ีเกิดข้ึนในประเด็นต1าง ๆ วิธีการนี้ ในแต1ละองค=การระหว1าง
ประเทศมีความแตกต1างกันออกไป ข้ึนกับความเห็นชอบขององค=การต1าง ๆ ท่ีได�ระบุไว� หรือวางเป�น
แนวทางปฏิบัติท่ีดําเนินสืบต1อกันมา โดยท่ัวไปแล�ว การลงคะแนนเสียงในองค=การระหว1างประเทศจะ
แบ1งเป�น ๒ วิธี คือแบบเอกฉันท= (Unanimity) แบบเสียงข�างมาก (Majority) ท้ังนี้ การลงคะแนน
เสียงท้ัง ๒ วิธีดังกล1าวอาจจะใช�ในองค=การระหว1างประเทศองค=การเดียวก็ได� 

 สรุปได�ว!า เครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งสามารถเลือกใช�ได�หลากหลายวิธีการ 
ให�เหมาะสมกับบริบทของความขัดแย�ง ท้ังนี้ต�องทําความเข�าใจก1อนว1า ความขัดแย�งคืออะไร เกิดข้ึน
จากใคร ท่ีไหน อย1างไร จากนั้นจึงแสวงหาวิธีการ เครื่องมือจัดการความขัดแย�ง เพ่ือให�เกิดการ



๓๙ 

แบ1งสันป?นส1วนท่ียุติธรรม แก�ป?ญหาโดยให�เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเงินให�น�อยท่ีสุด อย1างน�อย
เม่ือสามารถจัดการกับความขัดแย�งได�แล�ว ความโกรธ ความบาดหมาง หรือความไม1พอใจ จะได�สงบ
ระงับลงได� ส1วนความสัมพันธ=หลังจากยุติความขัดแย�งได�แล�ว ข้ึนอยู1กับป?จเจกบุคคลว1าจะสานสัมพันธ=
หรือขาดความสัมพันธ=กันไปเลย 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธี 

 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับพุทธสันติวิธี มีนักวิชาการหลายท1านได�แสดงทัศนะไว� ท้ัง
ท่ีแยกส1วนอธิบายถึงหลักสันติวิธีและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาหลายท1านได�กล1าวถึงพุทธสันติวิธี
ไว�น1าสนใจ ซ่ึงผู�วิจัยจะได�นําเสนอ ดังต1อไปนี้ 

 ๒.๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับสันติวิธี 

 แม�ว1านักวิชาการจํานวนมากจะยังคงมีความขัดแย�งกันในการให�คํานิยามสันติวิธี แต1อย1าง
น�อยท่ีสุดแนวคิดต1าง ๆ ก็ยังเห็นพ�องว1า สันติวิธี คือ การละท้ิงหรือการไม1เลือกท่ีจะใช�ความรุนแรงเม่ือ
เผชิญหน�ากับความขัดแย�ง เช1น ทัศนะของ ไพศาล วงศ=วรวิสิทธ= ท่ีให�ความหมายสันติวิธี คือ วิธีการ
แก�ไขความขัดแย�งหรือตอบโต�ในสถานการณ=หนึ่งๆโดยไม1ใช�ความรุนแรงต1อคู1กรณี โดยเฉพาะอย1างยิ่ง
ท่ีเป�นการประทุษร�ายต1อร1างกายและชีวิต หรือทัศนะท่ีว1า สันติวิธี คือ มุมมองในการจัดการกับความ
ขัดแย�งท่ียึดม่ันในวิถีแห1งสันติโดยปฏิเสธการใช�ความรุนแรงในทุกรูปแบบซ่ึงรวมถึงการไม1ตอบโต�อีก
ฝDายโดยใช�ความรุนแรงแม�ว1าจะถูกกระทําด�วยความรุนแรงก็ตาม๗๓ 
 พระไพศาล วิสาโล ได�แสดงทัศนะเก่ียวกับแนวคิดสันติวิธีโดยจําแนกออกได�๗๔ ดังต1อไปนี้ 
  ๑) ความขัดแย�งเป�นธรรมชาติของมนุษย= ไม1สามารถหลีกเลี่ยงได� ต�องยอมรับว1ามี
ความขัดแย�งเกิดข้ึนจริง และต�องหาทางแก�ไขความขัดแย�งนั้น สันติวิธี ไม1ได�เป�นการหลีกเลี่ยง 
หลบหนี หรือจํานนต1อความขัดแย�ง แต1เป�นการเปvดเผยความขัดแย�งนั้นออกมาและพยายามควบคุม
ไม1ให�ลุกลาม สันติวิธีนี้สามารถทําให�เกิดข้ึนได�ภายในจิตใจของคู1ขัดแย�ง เม่ือมีจิตสํานึกมโนธรรมแล�ว 
ความขัดแย�งอาจจะเบาบางหรือยุติลงได� 
  ๒) ไม1มีฝDายใดถูกสมบูรณ=หรือผิดสมบูรณ=ในความขัดแย�ง แต1ละฝDายย1อมมีส1วน
บกพร1องของกันและกัน เนื่องจากความจริงมีความซับซ�อน มีหลายรูปแบบ คู1ขัดแย�งจึงมองความจริง
กันคนละด�าน ดังนั้น แต1ละฝDายของความขัดแย�งจริงมองแค1ความจริงในด�านของตน จึงมีความคิดเห็น
แตกต1างกันไป 
  ๓) ความขัดแย�งจะยุติลงหากทุกฝDายท่ีขัดแย�งร1วมกันแก�ไข และทุกฝDายย1อมมี
ศักยภาพมากพอท่ีจะแก�ป?ญหานั้นๆ หากต1างฝDายยอมเปvดใจยอมรับรู�ป?ญหาท่ีแท�จริงของอีกฝDายอย1าง
ถ1องแท� สันติวิธีจึงเป�นการเปvดลานในการสื่อสารป?ญหาของท้ังสองฝDายคู1กรณี และร1วมมือกับผู�ใช�สันติ
วิธี ต้ังแต1ระดับตนเองจนถึงระดับกลุ1มคน องค=กร หรือระดับท่ีสูงข้ึนไป 

                                                           

 ๗๓พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี : วิถีแห!งอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙),  
หน�า ๔. 
 ๗๔พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธีด�วยมือเรา, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย=ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน�า ๕๑. 



๔๐ 

  ๔) ภายใต�จิตสํานึกเบ้ืองลึกของมนุษย=แต1ละคนมีความรักความเมตตากรุณาอยู1เป�น
พ้ืนฐาน แต1สาเหตุท่ีมนุษย=มีความโหดเหี้ยม มีความรุนแรง เพราะมนุษย=ถูกสังคมหล1อหลอม ขัดเกลา 
หรือตกอยู1ภายใต�อุดมการณ= หรือหลงใหลในอํานาจ จนทําให�บุคคลนั้นแสดงกิริยาอาการออกมาใน
รูปแบบท่ีก1อให�เกิดความขัดแย�ง 
  ๕) ศัตรูท่ีแท�จริงของมนุษย=คือ ศัตรูภายในตนเอง ได�แก1 ความเห็นแก1ตัว ความคิด
คับแคบ ความโลภ โกรธ หลงใหลในอํานาจ ทรัพย=สมบัติ ซ่ึงแสดงออกมาภายนอกผ1านทางพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมา สันติวิธีจึงเป�นการแก�ป?ญหาจากตัวบุคคลก1อน เพราะมนุษย=เป�นต�นเหตุของความ
ขัดแย�ง 
  ๖) หากต�องการให�เกิดสันติสุขก็ต�องใช�วิธีการอย1างสันติ รักและเคารพสิทธิความ
เป�นมนุษย=ของแต1ละคน ไม1มองผู�เห็นต1างเป�นศัตรู มนุษย=มุ1งหวังให�เกิดประชาธิปไตยสังคม สันติวิธีจึง
เป�นคําตอบของการได�มาซ่ึงประชาธิปไตยท่ีมนุษย=ต�องการ 
  ๗) อํานาจสร�างได�จากการเคารพเชื่อฟ?งของผู�อ่ืน มิใช�ได�จากการบังคับด�วยอาวุธให�
เขาเกิดความกลัวเช1นเดียวกัน สันติวิธีจะมีพลังอํานาจก็ต1อเม่ือคนรู�จักใช�โดยปราศจากความรุนแรง 
คู1กรณีย1อมมีอํานาจต1อคู1กรณีได�โดยไม1ต�องพ่ึงพาอาวุธ 
  นอกจากนั้นสันติวิธียังเป�นการกระทํา (Active) หมายความว1า สันติวิธีไม1ใช1ความ
เฉ่ือยชา หรือการอยู1เฉย ๆ โดยไม1ทําอะไร แต1เป�นการกระทําท่ีไม1ใช�ความรุนแรง เพ่ือรับมือกับความ
ขัดแย�งท่ีเผชิญอยู1 เช1น การชุมนุมประท�วงอย1างสงบปราศจากอาวุธ การอดอาหารประท�วง เป�นต�น 
ในท่ีนี้ สันติวิธีจึงไม1ใช1การยอมจํานนต1อความขัดแย�งแต1เป�นการพยายามหาหนทางท่ีจะรับมือกับความ
ขัดแย�ง นั่นเอง ดังนั้น สรุปได�ว1า สันติวิธี คือ การกระทําท่ีละเว�นจากการใช�ความรุนแรงเม่ือเผชิญหน�า
กับความขัดแย�ง 
  ดังนั้น สันติวิธีมีความหมายมากกว1าการละเว�นจากการใช�ความรุนแรงโดยท่ัวไป 
นั่นคือ ไม1ใช1ทุกพฤติกรรมของการไม1ใช�ความรุนแรงท่ีจะเรียกว1าสันติวิธี ซ่ึงในทัศนะของ Robert L. 
Holmes นั้น สามารถแบ1งพฤติกรรมการละเว�นจากความรุนแรงได�เป�นสองส1วน คือ เชิงลบและเชิง
บวก เชิงลบ หมายถึง การละเว�นจากการทําร�ายฝDายตรงข�ามท้ังทางร1างกายและจิตใจ ส1วนเชิงบวก 
คือ การละเว�นจากการใช�ความรุนแรงโดยการทําอะไรบางอย1างเม่ือเผชิญกับความขัดแย�ง กล1าวอีกนัย
หนึ่งคือ เป�นการเผชิญหน�ากับความขัดแย�งโดยไม1ใช�ความรุนแรง นั่นเอง ตัวอย1างเช1น ในสถานการณ=
ความขัดแย�งระหว1าง ก กับ ข การละเว�นจากความรุนแรงเชิงลบ คือ ก ไม1ใช�กําลังเข�าทําร�ายร1างกาย 
ข ซ่ึงการไม1ทําร�ายนี้รวมไปถึงการไม1ทําร�ายจิตใจด�วย ส1วนการละเว�นจากความรุนแรงทางบวก คือ 
การท่ี ก หรือ ข เริ่มท่ีจะกระทําการบางอย1างเพ่ือจัดการกับความขัดแย�งโดยท่ีการกระทํานั้นเป�นการ
กระทําท่ีละเว�นจากการใช�ความรุนแรง เช1น การใช�ปฏิบัติการไร�ความรุนแรง 
  สําหรับการละเว�นความรุนแรงท่ี Holmes ไม1คิดว1าเป�นสันติวิธีนั้น คือ การไม1ใช�
ความรุนแรงท่ีเกิดจากความข้ีขลาด นั่นคือ ในสถานการณ=ความขัดแย�ง ก ไม1กล�าสู�กับ ข เพราะความ
กลัวว1า ข จะทําร�าย 

  หลักการของสันติวิธี 
  ในการรับมือกับความขัดแย�งสามารถแบ1งออกได�เป�น ๒ แนวทาง คือ การใช�ความ
รุนแรงและการไม1ใช�ความรุนแรงหรือสันติวิธี ซ่ึงการไม1ใช�ความรุนแรงหรือสันติวิธีนั้นนับว1าเป�น



๔๑ 

แนวคิดท่ีท�าทายการดํารงอยู1ของการใช�ความรุนแรงในการรับมือกับความขัดแย�ง เนื่องจากผลของการ
ใช�ความรุนแรง นั้นคือ การทําลายชีวิตปกติผู�คน คือ แทนท่ีบุคคลคนหนึ่งจะสามารถใช�ชีวิตได�
ตามปกติตามศักยภาพตนเอง เช1น มีชีวิตอย1างปลอดภัย มีครอบครัว มีบุตรแต1การใช�ความรุนแรงใน
การรับมือกับความขัดแย�งได�ขัดขวางชีวิตแบบนั้น 
  การเลือกท่ีจะใช�สันติวิธีนั้นไม1ใช1เป�นการใช�โดยคิดข้ึนมาชั่วคราวหรือใช�โดยบังเอิญ
แต1 “แท�ท่ีจริงแล�วสันติวิธีเป!นแบบแผนหรือระบบของการกระทําท่ีสอดคล�องกันในตัวเกิดข้ึนจาก
แนวคิดหรือทัศนะการมองโลกและชีวิตแบบหนึ่ง ๆ เป!นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล*าวเรียกอีกอย*างหนึ่งว*า 
สมมติฐานของสันติวิธี” โดยได�มีผู� ต้ังข�อสังเกตถึงลักษณะสําคัญของสันติวิธี อันมีรายละเอียด
ดังต1อไปนี้ 
  (ก) ความขัดแย�งเป�นเรื่องธรรมดา การใช�สันติวิธีจะเป�นไปเพ่ือการทําให�ความ
ขัดแย�งท่ีแฝงเร�นหรือพยายามปกปvดปรากฏออกมา โดยไม1ทําให�ขยายลุกลามเนื่องจากการใช�ความ
รุนแรงมีแต1จะทําให�ความขัดแย�งลุกลามเพราะวัฏจักรแห1งการตอบโต�จะขยายตัวอย1างต1อเนื่อง 
  (ข) สันติวิธีเป�นการหาหนทางท่ีจะเอาชนะความอยุติธรรมไม1ใช1เอาชนะคน เพราะ
แนวทางสันติวิธีนั้นตระหนักว1าคนท่ีก1อให�เกิดความชั่วร�ายต1าง ๆ เป�นเหยื่อด�วยเหมือนกัน ดังนั้น สันติ
วิธีจึงเป�นวิธีการต1อสู�เพ่ือให�สัจจะปรากฏต1อทุกฝDาย เนื่องจากแต1ละฝDายของความขัดแย�งย1อมมีส1วนถูก 
ไม1มีฝDายใดถูกหรือผิดโดยสมบูรณ= ทําให�ฝDายใดฝDายหนึ่งไม1อาจท่ีจะอ�างความชอบธรรมในการกําจัดอีก
ฝDายได� 
  (ค) ความขัดแย�งนั้นจะระงับไปได�ต1อเม่ือทุกฝDายร1วมกันแก�ไข ดังนั้น สันติวิธีจึงเป�น
ความพยายามอย1างหนึ่งท่ีจะทําให�เกิดสถานการณ=อย1างใหม1ซ่ึงเป�นผลดีต1อทุกฝDาย 
  (ง) ทุกคนมีความเป�นมนุษย=เหมือนกัน สันติวิธีสามารถปลุกความเป�นมนุษย=ในส1วน
ท่ีดีหรือมโนธรรมออกมาจากการถูกบดบังด�วยอุดมการณ=ทฤษฎีท่ีคับแคบแข็งกร�าว ความหลงใหลใน
อํานาจความยิ่งใหญ1และความปรารถนาท่ีไม1รู�จักพอ 
  (จ) วิธีการต�องสอดคล�องกับเป,าหมาย ในประเด็นนี้ Robert L. Holmes อธิบาย
โดยการเปรียบเทียบกับการทําขนมป?ง เขากล1าวว1า แป,งคือวิธีการหรือส1วนผสมหนึ่งของขนมป?ง ถ�าใช�
แป,งโฮลวีท ขนมป?งท่ีได�ก็จะมีสีน้ําตาล แต1ถ�าใช�แป,งสีขาวก็จะได�ขนมป?งสีขาว ในแง1มุมเชิงจริยธรรม
นั้นคุณลักษณะของผลลัพธ=ท่ีได�ก็จะมาจากหรือถูกตัดสินโดยวิธีการท่ีใช�  
  (ฉ) อํานาจไม1ได�เกิดจากอาวุธ หากข้ึนอยู1กับการยอมรับหรือการยินยอมเชื่อฟ?ง 
ดังนั้นจึงสามารถท่ีจะจํากัดอํานาจลงไปได�ด�วยการเพิกถอนการให�ความร1วมมือหรือการยินยอมเชื่อ
ฟ?ง๗๕ 

 ๒.๓.๒ ประเภทของสันติวิธี 

  โดยท่ัวไปสามารถแบ1งสันติวิธีได�เป�น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  (ก) สันติวิธีในฐานะหลักการ (Principled Nonviolence) สันติวิธีในลักษณะนี้มี
ศาสนาและศีลธรรมเป�นรากฐาน เช1น อหิงสาของคานธี เป�นต�น ผู�ใช�สันติวิธีในแง1นี้มักจะใช�แนวทาง

                                                           

 ๗๕สถาบันยุทธศาสตร=, สันติวิถี: ยุทธศาสตรGชาติเพ่ือความมั่นคง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ=มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน�า ๘๑. 



๔๒ 

สันติวิธีในฐานะวิถีชีวิตของตนเอง นั่นคือเป�นความปรารถนาท่ีจะใช�สันติวิธีโดยมีความประพฤติท่ี
ถูกต�องตามศีลธรรมเป�นหลัก ดังนั้น การใช�สันติวิธีจึงถือเป�นความดีงามแบบหนึ่ง ส1วนประสิทธิภาพ
ของปฏิบัติการเป�นเรื่องรองลงมา 

  ผู�ใช�สันติวิธีในแง1มุมนี้มักจะเน�นการพยายามหาข�อตกลงร1วมกันในสถานการณ=
ความขัดแย�ง รวมท้ังพยายามเปลี่ยนทัศนะของฝDายตรงข�าม (Conversion) นอกจากนั้น สันติวิธีแนว
นี้ยังเชื่อม่ันในความเป�นมนุษย=และศีลธรรมของฝDายตรงข�าม นอกจากนั้นยังเชื่อม่ันว1า ความไว�วางใจ 
รวมท้ังการเปvดเผยอย1างจริงใจและความรักเป�นเรื่องท่ีสําคัญมาก 
  (ข) สันติวิธีในฐานะยุทธศาสตร=หรือการปฏิบัติ (Strategic or Practical or 
Pragmatic Nonviolence) ผู�ใช�สันติวิธีในลักษณะนี้มักจะใช�สันติวิธีในฐานะเป�นวิธีการหนึ่ง หรือเป�น
กลยุทธ= ยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร=ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว1าวิธีการอ่ืน ๆ ในการรับมือกับความขัดแย�ง 
นั่นคือมีประสิทธิภาพมากกว1าการใช�ความรุนแรง  การใช�สันติวิธีแนวนี้ไม1จําเป�นต�องยึดถือการปฏิบัติ
แนวทางสันติวิธีในฐานะวิถีชีวิตหรือศีลธรรม และจะใช�สันติวิธีด�วยความปรารถนาท่ีจะเห็นถึง
ความสําเร็จของมัน เช1น แนวคิดของยีน ชาร=ป ในเรื่องปฏิบัติการไร�ความรุนแรง หรือ แนวคิดของ 
Peter Ackerman และ Christopher Kruegler ในเรื่อง Strategic nonviolent conflict ซ่ึงมองว1า
ควรจะมีการศึกษาสันติวิธีในฐานะท่ีเป�นพฤติกรรมทางยุทธศาสตร=ท่ีมีจุดมุ1งหมายและมีศักยภาพ
แทนท่ีจะเข�าใจว1าเป�นการแสดงออกของความดีหรืออะไรท่ียากต1อการอธิบายและการพัฒนา๗๖ 
  (ค) สันติวิธีเป�นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร�างการมีส1วนร1วมของประชาชนในทุก ๆ 
กลุ1มฉะนั้น การท่ีทําให�สังคมเกิดสันติสุขได�นั้น จําเป�นต�องดึงทุกคนในสังคมท่ีมีส1วนเก่ียวข�องเข�ามาหา
ทางออกร1วมกัน (Inclusive Society) ไม1ใช1ผลักผู�มีส1วนได�ส1วนเสียออกไป (Exclusive Society )๘๐
ดังท่ี ประเวศ วะสี ได�กล1าวว1า ควรทําให�สังคมนี้ให�เป�น “สังคมานุภาพ”๗๗ ซ่ึงสังคมานุภาพนั้น เกิด
ข้ึนมาได�จากหลายสาเหตุ บางครั้งเริ่มต�นข้ึนมาจากการพยายามหาทางแก�ป?ญหาร1วมกันในสิ่งท่ีนํามา
ซ่ึงความทุกข=อาจเริ่มจากความทุกข=ของป?จเจกชน และพัฒนาไปสู1การร1วมกันกับคนท่ีมีความทุกข=
อย1างเดียวกัน และพยายามค�นหาทางออกพร�อมๆ กัน โดยการร1วมคิด ร1วมริเริ่ม ร1วมวางแผน
ดําเนินการร1วมรับผิดชอบ ร1วมรับผลประโยชน= และร1วมตรวจสอบน�อยท่ีสุด ซ่ึงการร1วมทุกข=นี้ในทาง
พุทธศาสนาถือว1าจะทําให�ความรู�สึกทุกข=นั้นน�อยลง และท่ีสําคัญ การร1วมทุกข=ทําให�ได�มีการปรับทุกข= 
ได�รับการปรึกษาหารือกันจากหนักกลายเป�นเบา 

 ๒.๓.๓ สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย�ง 

 ดังท่ีได�กล1าวในข�างต�นแล�วว1า แนวคิดสันติวิธีนั้นเกิดข้ึนเพ่ือท�าทายกระบวนทัศน=เดิมท่ีใช�
ความรุนแรงในการรับมือกับความขัดแย�ง ดังนั้น จึงมีความพยายามท่ีจะสร�างเกณฑ=การประเมินว1า
สันติวิธีสามารถใช�เพ่ือเปลี่ยนแปลงความขัดแย�งได�ในระดับใดบ�าง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (ก) การบรรลุเป,าหมายท่ีกลุ1มต้ังเอาไว� ซ่ึงสามารถแบ1งออกเป�น ๓ ประเภท คือ 
เป,าหมายสูงสุด เป,าหมายระหว1างดําเนินการเพ่ือบรรลุเป,าหมายสูงสุดและเป,าหมายเฉพาะหน�า เช1น 

                                                           

 ๗๖เรื่องเดียวกัน, หน�า ๓๒. 
 ๗๗ประเวศ วะสี , ทฤษฎี ๓ อํานาจ ในมหาวิทยาลัยเท่ียงคืน, [ออนไลน=]. แหล1งท่ีมา: 
<http://www.geocities.com/midnightuniv/newpage77.htm> [๒๓ ม.ค.๒๕๕๙]. 
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เป,าหมายสูงสุดของกลุ1มอาจจะเป�นการท่ีอีกฝDายยอมมอบเอกราชให�ภายใต�เป,าหมายสูงสุดนั้นจะมี
เป,าหมายอีก ๒ ประการย1อย คือ เป,าหมายระหว1างดําเนินการ อันหมายถึง ในการท่ีจะบรรลุ
เป,าหมายสูงสุดนั้น จะต�องทําอะไรบ�าง เช1น จะต�องสามารถระดมความสนับสนุนของประชาชน ส1วน
เป,าหมายเฉพาะหน�าอันเป�นเป,าหมายย1อยอีกประการนั้น หมายความว1า ในเหตุการณ=เฉพาะท่ีเกิดข้ึน 
เช1น มีการจับกุมเกิดข้ึน เป,าหมายเฉพาะก็อาจจะเป�นการชุมนุมอย1างสงบเพ่ือเรียกร�องให�มีการปล1อย
ตัว เป�นต�น อย1างไรก็ตาม McCarthy ให�ความเห็นว1า เป,าหมายเหล1านี้ไม1จําเป�นท่ีต�องชัดเจนเสมอไป
และอาจจะมีความแตกต1างกันไปในผู�เข�าร1วมแต1ละคน ซ่ึงในประการหลังนั้น หมายความว1า บางคน
อาจจะมีเป,าหมายสูงสุดแค1การปล1อยตัวคนท่ีถูกจับกุม ในขณะท่ีคนอ่ืน ๆ ต�องการเอกราชก็เป�นได� 
  (ข) การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอํานาจสมบูรณ=และอํานาจ โดยสัมพัทธ=ของคู1ขัดแย�ง 
นั่นคือ คู1ขัดแย�งท่ีมีอํานาจแบบอสมมาตรในตอนแรกของการใช�ปฏิบัติการสันติวิธีนั้นเริ่มท่ีจะมีอํานาจ
ท่ีไม1แตกต1างกันมากนักหรืออาจจะมีอํานาจโดยเท1าเทียมกัน คือ มีการปรับความสัมพันธ=เชิงอํานาจ
ระหว1างคู1ขัดแย�งเกิดข้ึนหรือไม1 ภายหลังจากการใช�แนวทางสันติวิธี ในการเผชิญหน�ากับความขัดแย�ง 
  (ค) ความเปลี่ยนแปลงของแต1ละกลุ1มในเรื่องพ้ืนท่ีอิทธิพลและระดับความเห็นอก
เห็นใจจากภายนอกท่ีมีต1อเป,าหมายของกลุ1ม หมายความว1า คู1ขัดแย�งแต1ละฝDายสามารถท่ีจะรุกล้ําเข�า
ไปในอาณาเขตอิทธิพลทางความคิดและทรัพยากรต1าง ๆ ของฝDายตรงข�ามได�หรือไม1 นอกจากนั้นแต1
ละฝDายยังสามารถท่ีจะขยายอิทธิพลของตนไปในส1วนสาธารณะได�มากน�อยเพียงใด และสามารถทําให�
บุคคลท่ีไม1ได�เก่ียวข�องกับความขัดแย�งโดยตรงให�ความเห็นอกเห็นใจได�มากน�อยเพียงใด๗๘ 
  เห็นได�ว1า การประเมินดังกล1าวข�างต�น ไม1ได�หมายความว1า การใช�สันติวิธีไม1มี
ประสิทธิภาพในการแก�ป?ญหาหรือไม1สามารถแก�ไขความขัดแย�งให�หมดสิ้นไปได� แล�วจะเลิกใช�แนวทาง
ดังกล1าว เพราะการประเมินนั้นต�องพิจารณาสิ่งท่ีเป�นหนทางท่ีแตกต1างของสันติวิธี คือ การใช�ความ
รุนแรงด�วย นั่นคือ แทนท่ีจะพิจารณาเพียงแค1ประสิทธิภาพของสันติวิธี ต�องมีการพิจารณาการใช�
ความรุนแรงควบคู1กันไปด�วยเพ่ือเปรียบเทียบว1าสิ่งใดท่ีดีกว1ากัน หรือลดความสูญเสียได�มากกว1า เช1น 
ในกรณีท่ีประเมินว1าการใช�สันติวิธีในการเคลื่อนไหวหนึ่ง ๆ ไม1มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม1สามารถ
บรรลุเป,าหมายท่ีต้ังเอาไว�ได� หากคู1ขัดแย�งยังประสงค=ท่ีจะบรรลุเป,าหมายอยู1 ก็ไม1ได�หมายความว1า
จะต�องเลือกใช�วิธีการท่ีรุนแรงในการเคลื่อนไหว เพราะวิธีการท่ีรุนแรงมักจะนําความสูญเสียมาให�ท้ัง
ในชีวิตและทรัพย=สินมากกว1าการใช�สันติวิธี เช1น การทําสงครามจะต�องมีการสูญเสียอันเนื่องมาจาก
การตอบโต�มากกว1าการชุมนุมเรียกร�องอย1างสงบซ่ึงแม�จะมีการสูญเสียแต1ก็เป�นจํานวนท่ีน�อยกว1า
เพราะสันติวิธีจะเน�นการตอบโต�โดยไม1ใช�ความรุนแรงและเป�นไปเพ่ือป,องกันตัวเองเท1านั้นไม1ใช�การ
ตอบโต�โดยการมุ1งร�ายเอาชีวิตของฝDายตรงข�ามดังเช1นการใช�ความรุนแรงมุ1งหมาย ดังนั้น เม่ือผลการ
ประเมินแสดงถึงความล�มเหลวของสันติวิธี สิ่งท่ีควรกระทําคือการทบทวนการใช�สันติวิธีมากกว1า 
 สรุปได�ว!า สันติวิธีเป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งโดยวิธีการท่ีปราศจากความรุนแรง เป�น
วิธีการท่ีสามารถยุติความขัดแย�งได�อย1างทรงพลัง นั่นเป�นเพราะสันติวิธีเป�นวิธีการท่ีเป�นการเปvดหมวก
ความคิด เพ่ือให�แต1ละฝDายได�เห็นถึงความต�องการ จุดมุ1งหมายของฝDายตนเอง และสามารถเจรจาหา
จุดร1วมท่ีจะได�รับประโยชน=กันท้ังสองฝDาย วิธีการนี้จะได�ผลลัพธ=เป�นชนะท้ังสองฝDายเสมอ (Win/Win) 
                                                           

 ๗๘สันติศึกษา, ความรุนแรงและสันติวิธี, [ออนไลน=]. แหล1งท่ีมา: http://www.gotoknow.org [๑๐ 
ต.ค. ๒๕๕๘]   
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๒.๔ โครงการสร�างโรงไฟฟiา จังหวัดกระบี ่

 การไฟฟ,าฝDายผลิตแห1งประเทศไทย (กฟผ.) อยู1ระหว1างการศึกษาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
สถานท่ีต้ังโรงไฟฟ,า ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ,าของประเทศไทย (PDP) ป� พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ 
ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีต้ังโรงไฟฟ,ากระบ่ีเดิมเป�นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการก1อสร�างโรงไฟฟ,าเทคโนโลยี
ถ1านหินสะอาด ขนาดกําลังการผลิตติดต้ังประมาณ ๘๗๐ เมกะวัตต= (กําลังผลิตสุทธิ ๘๐๐ เมกะวัตต=) 
โดยใช�ถ1านหินนําเข�าคุณภาพดีเป�นเชื้อเพลิง เสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ,า และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการท1องเท่ียวในภาคใต� 
 โครงการท1าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว เป�นทางเลือกหนึ่งของการขนถ1ายถ1านหิน ตามท่ีเป�น
ข�อเสนอเบ้ืองต�นจากประชาชนในพ้ืนท่ี ต้ังอยู1บริเวณคลังน้ํามันบ�านคลองรั้วของ กฟผ. บ�านคลองรั้ว 
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอคลองขนาน จังหวัดกระบ่ี อยู1ห1างจากโรงไฟฟ,ากระบ่ีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต�
เป�นระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร มีวัตถุประสงค=เพ่ือขนถ1ายถ1านหินจากเรือบรรทุกถ1านหินขนาด 
๓,๐๐๐ เดทเวทตัน ท่ีรับขนถ1ายถ1านหินนําเข�าคุณภาพดีมาจากเรือบรรทุกถ1านหินขนาด ๕๐,๐๐๐-
๑๐๐,๐๐๐ เดทเวทตัน ท่ีจุดขนถ1ายกลางทะเล จากนั้นจะส1งถ1านหินด�วยระบบสายพานลําเลียงไปยัง
อาคารเก็บถ1านหินหลักแบบปvดในบริเวณพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ,ากระบ่ี ท้ังนี้ โครงการท1าเทียบเรือบ�าน
คลองรั้ว เป�นโครงการหรือกิจการท่ีต�องศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห=ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ท่ีประกาศให�ท1าเทียบเรือ ท่ีรับเรือขนาดต้ังแต1 ๕๐๐ ตันกรอส หรือความยาวหน�าท1าต้ังแต1 ๑๐๐ 
เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีท1าเทียบเรือรวมต้ังแต1 ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป เป�นโครงการหรือกิจการท่ี
จะต�องทํารายงานวิเคราะห=ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) ตามหลักเกณฑ= วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะห=ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

 โครงการท1าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว ไม1เข�าข1ายประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจก1อให�เกิด
ผลกระทบต1อชุมชนอย1างรุนแรง แต1 กฟผ. ได�ตระหนักถึงประโยชน=ของการศึกษา และกระบวนการ
รับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนดังกล1าว จึงกําหนดให�มีการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห=
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการตามหลักเกณฑ= วิธีการ และระเบียบปฏิบัติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก1อให�เกิดผลกระทบต1อชุมชน
อย1างรุนแรง๗๙

 ซ่ึงสถานท่ีต้ังโครงการท1าเทียบเรือบ�านคลองรั้วปรากฏดังรูปภาพท่ี ๒.๒๘๐  
 
 
 
                                                           

 ๗๙การไฟฟ,าฝDายผลิตแห1งประเทศไทย, รายงานการสรุปการประชุมรับฟBงความคิดเห็นของประชาชน
และผู�มีส!วนได�ส!วนเสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม (Public 
Scoping) (ค.๑) การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการท!าเทียบเรือบ�าน
คลองรั้ว, (นนทบุรี: ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด= แมเนจเม�น, ๒๕๕๗), หน�า ๑.  
 ๘๐การไฟฟ,าฝDายผลิตแห1งประเทศไทย, โครงการโรงไฟฟiาถ!านหินกระบ่ี และท!าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว 
กําลังผลิตสุทธิไม!ตํ่ากว!า ๗๘๐ เมกะวัตตG จ!ายไฟฟiาเชิงพาณิชยG ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, (นนทบุรี: การไฟฟ,า 
ฝDายผลิตแห1งประเทศไทย, ๒๕๕๘), หน�า ๑. 



๔๕ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี ๒.๒  แสดงสถานท่ีต้ังโรงไฟฟ,ากระบ่ี 
  

 จากภาพสถานท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ,ากระบ่ีจะเห็นได�ว1า ท1าเทียบเรือท่ีจะขนถ1ายถ1านหินจะ
ก1อสร�างแนวเดียวกับท1าเทียบเรือขนถ1ายน้ํามันเตาของ กฟผ. สามารถรองรับเรือขนถ1ายถ1ายหินขนาด 
๑๐,๐๐๐ เดทเวทตันได� เม่ือขนถ1ายถ1านหินแล�วจะลําเลียงโดยสายพาน ซ่ึงระยะทางระหว1างท1าเทียบ
เรือจนถึงสถานท่ีต้ังโรงไฟฟ,า ๙ กิโลเมตร ในส1วนของโรงไฟฟ,ากระบ่ีนั้นสร�างในพ้ืนท่ีท่ีเคยเป�น
โรงไฟฟ,าพลังงานลิกไนท=ในอดีตซ่ึงได�เลิกกิจการไปแล�ว 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

ในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ตามระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม กําหนดให�ต�องมีการประชุมเพ่ือรับฟ?งความคิดเห็นจากประชาชนและผู�มีส1วนได�ส1วนเสีย 

ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (Public Scoping) 
(ค.๑) โครงการท1าเทียบเรือคลองรั้ว กระบวนการวิเคราะห=ผลกระทบสิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการ ท่ีอาจก1อให� เ กิดผลกระทบต1อชุมชนอย1างรุนแรงท้ังทางด� านคุณภาพสิ่ งแวดล�อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยมีข้ันตอนดังแผนภาพท่ี ๒.๓ ๘๑ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๘๑เรื่องเดียวกัน, หน�า ๑๐. 



๔๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงข้ันตอนการประชุมเพ่ือรับฟ?งความคิดเห็นจากประชาชนและผู�มีส1วนได�ส1วน
เสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพ (Public Scoping) (ค.๑) 

 

 

นอกจากนี้ รายงานการสรุปการประชุมรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส1วนได�
ส1วนเสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (Public 
Scoping) (ค.๑) โครงการท1าเทียบเรือคลองรั้ว ยังได�กําหนดตารางสรุปข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน
การจัดประชุมรับฟ?งความคิดเห็นของประชาชน 

 
 

การเตรียมการรับฟLง  
ความคิดเห็นของประชาชน 

การจัดเวที 
รับฟLงความคิดเห็นประชาชน 

การรับฟLงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมหลังจากจัดประชุมรับ

ฟLงความคิดเห็น 

แจ5งล วงหน5าให5 สผ. สช. และสาธารณชนรับทราบไม 
น5อยกว า ๑ เดือน ไม น5อยกว า ๓ ช องทาง พร5อมท้ัง

จัดระบบการลงทะเบียนล วงหน5า 

เปXดเผยเอกสารโครงการและแนวทางการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล5อมและสุขภาพ ล วงหน5าไม น5อยกว า  

๑๕ วัน ไม น5อยกว า ๓ ช องทาง 

 

จัดประชุมรับฟLงความคิดเห็นฯ ไม น5อยกว า ๒ ช่ัวโมง  
และไม น5อยกว าครึ่งหนึ่งของเวลาจัดประชุม 

เปXดช องทางรับฟLงความคิดเห็นภายหลังจัดประชุมอย าง
ต อเนื่องไม น5อยกว า ๑๕ วัน โดยมีช องทางอย างน5อย  

๒ ช องทาง 

จัดทํารายงานและสรุปผล 
การรับฟLงความคิดเห็น 

 

จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมส ง สผ. เพ่ือทราบ  
และส ง สช. เพ่ือเผยแพร แก สาธารณชน 



๔๗ 

สรุปได�ว!า โครงการสร�างโรงไฟฟ,ากระบ่ีและโครงการท1าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี เป�นโครงการท่ีภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได�ศึกษาข�อมูลและจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อมและรายงานผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล�อม ซ่ึงมีกระบวนการข้ันตอนใน
การพิจารณาท่ีหลายข้ันตอน และต�องผ1านกระบวนการพิจารณาจากผู�เชี่ยวชาญ อาศัยกระบวนการมี
ส1วนร1วมของทุกภาคส1วน โดยเฉพาะประชาชนรอบโรงไฟฟ,า ซ่ึงข้ันตอนการศึกษาได�เกิดความขัดแย�ง
ข้ึน ทําให�ต�องแก�ไขความขัดแย�งและหาทางออกร1วมกัน จึงจะสามารถดําเนินโครงการต1อไปได�  
  

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสันติวิธีในการจัดการความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ,า
กระบ่ี เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในการศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีเรียกว1า พุทธสันติวิธี ผู�วิจัยได�
กําหนดกรอบในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนํามาบูรณาการในการแก�ไขความขัดแย�ง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้ เพ่ือให�สอดคล�องกับการศึกษาวิจัย ผู�วิจัยจึงได�ศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องดังต1อไปนี้ 

 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความขัดแย�ง 

 การศึกษาวิจัยพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท=ของโครงการสร�างโรงไฟฟ,ากระบ่ี 
ผู�วิจัยได�ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความความขัดแย�ง หลักพุทธสันติวิธีและการสร�าง
ความสมานฉันท=เพ่ือให�เนื้อหาท่ีจะนําเสนอเป�นกรอบในการวิจัยชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผู�วิจัยจึงขอนําเสนอ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความขัดแย�ง ดังต1อไปนี้ 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
ความขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีลุ*มแม*น้ําตาช�าง จังหวัดเชียงใหม*” โดยใช�ทฤษฎีความ
ขัดแย�ง ซ่ึงเหตุผลท่ีใช�ทฤษฎีความขัดแย�งมาเป�นทฤษฎีในการดําเนินการวิจัย เพราะความขัดแย�งเป�น
เรื่องของการไม1เห็นพ�องระหว1างกลุ1ม (มนุษย=) ต้ังแต1สองกลุ1มข้ึนไป (ประชาชน สังคม กลุ1มประชาชน 
กลุ1มชาติพันธุ= ประเทศ รัฐ วัฒนธรรม) ผู�ซ่ึงมีผลประโยชน=ต1างกันมีเป,าหมาย และหรือค1านิยมต1างกัน 
ท้ังนี้ ข้ึนอยู1กับระดับความเข�มข�นของการเห็นแย�งกัน การไม1ลงรอยกัน หรือการปะทะระหว1างบุคคล 
ความคิดหรือผลประโยชน=ทําให�ข�อพิพาทพัฒนาไปเป�นการเผชิญหน�ากันและท�ายท่ีสุดก็กลายเป�น
ความขัดแย�งเก่ียวข�องกับคน และเก่ียวกับการรับรู�ของคน ความรู�สึก อารมณ= และป?ญหาต1างๆ ของ
คน เพราะฉะนั้น การรับรู�ความรู�สึกและป?ญหาต�องได�รับการแก�ไข เพ่ือสร�างผลท่ีได�อย1างต1อเนื่องของ
ความขัดแย�งจะต�องหาข�อตกลงให�ได�หรือไม1ก็ต�องมีการประนีประนอม นอกจากนี้ ข�อพิพาทหรือความ
ขัดแย�งยังแฝงตัวเป�นบันไดนําไปสู1ความขัดแย�งอีกหลายข้ันตอน จนในท่ีสุดก1อให�เกิดความรุนแรง๘๒ 
 พระมหาสมชาย กลฺยาณธมฺโม (สุขแก�ว) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บูรณาการการ
แก�ป<ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว1า ๑) ป?ญหา
และการแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยพบว1า ความขัดแย�งทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลา

                                                           

 ๘๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษา
วิเคราะห=กรณีลุ1มนํ้าแม1ตาช�าง จ.เชียงใหม1”, วิทยานิพนธGพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน�า ก - ข. 



๔๘ 

ท่ีผ1านมานํามาซ่ึงการเสียชีวิตและบาดเจ็บเป�นจํานวนมาก สร�างความเสียหายให�เกิดข้ึนกับเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ด�วยเหตุนี้ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห1งชาติ (คอป.) ร1วมกับหน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช1น สถาบันพระปกเกล�า เป�นต�น จึงพยายามแก�ป?ญหา
ความขัดแย�งดังกล1าวด�วยการเสนอแนะวิธีการแก�ป?ญหาเพ่ือหาทางออกให�กับป?ญหาดังกล1าว เช1น มี
การเสนอแนะให�เกิดการสานเสวนาเพ่ือแสดงความคิดเห็นและรับฟ?งความคิดเห็นท่ีแตกต1างอันเป�น
ช1องทางในการลดความไม1ไว�วางใจกัน สร�างความประนีประนอมต1อกัน และนําไปสู1ความเข�าใจร1วมกัน
เพ่ืออยู1ในสังคมเดียวกันได�อย1างสันติสุข เป�นต�น ๒) หลักสาราณียธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เป�น
หลักธรรมอันเป�นท่ีต้ังแห1งความระลึกถึง เป�นเครื่องกระทําให�เป�นท่ีรัก เป�นเครื่องกระทําให�เป�นท่ี
เคารพ เป�นไปเพ่ือความสงเคราะห= เพ่ือความไม1วิวาท เพ่ือความพร�อมเพรียงเพ่ือความเป�นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ซ่ึงมีองค=ประกอบรวม ๖ ประการ คือ (๑) เมตตากายกรรม (๒) เมตตาวจีกรรม (๓) เมตตา
มโนกรรม (๔) สาธารณโภคี (๕) สีลสามัญญตา และ (๖) ทิฏฐิสามัญญตา และ ๓) การบูรณาการการ
แก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยหลักสาราณียธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท เป�นการบูรณา
การหลักสาราณียธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทร1วมกับวิธีแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยของ 
คอป. และหน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง พบว1า 
  ๑) การแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยการสร�างการยอมรับต1อมุมมอง
ประชาธิปไตยท่ีแตกต1างกันของ คอป. มีความสอดคล�องกับหลักทิฏฐิสามัญญตา ผู�วิจัยจึงบูรณาการ
หลักสาราณียธรรมกับการสร�างการยอมรับต1อมุมมองประชาธิปไตยท่ีแตกต1างกัน ด�วยหลักเมตตา
กายกรรม หลักเมตตาวจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม หลักสาธารณโภคี และหลักสีลสามัญญตา 
  ๒) การแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยข�อเสนอแนะเก่ียวกับความเป�น
ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยของ คอป.มีความสอดคล�องกับ
หลักเมตตากายกรรม หลักสีลสามัญญตา และหลักทิฏฐิสามัญญตา ผู�วิจัยจึงบูรณาการหลักสาราณีย
ธรรมกับข�อเสนอแนะเก่ียวกับความเป�นประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และเคารพสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยด�วยหลักเมตตากายกรรม หลักเมตตามโนกรรม และหลักสาธารณโภคี 
  ๓) การแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยข�อเสนอแนะเก่ียวกับการแก�ไข
ป?ญหาพ้ืนฐานของสังคมไทยของ คอป.มีความสอดคล�องกับหลักสาธารณโภคี ผู�วิจัยจึงบูรณาการหลัก
สาราณียธรรมกับข�อเสนอแนะเก่ียวกับการแก�ไขป?ญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย ด�วยหลักเมตตา
กายกรรม หลักเมตตาวจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม หลักสีลสามัญญตา และหลักทิฏฐิสามัญญตา 
  ๔) การแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยการวางรากฐานของประเทศ
เพ่ือความเป�นธรรมในสังคม ของสถาบันพระปกเกล�ามีความเห็นสอดคล�องกับแนวทางของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (คปร.) ซ่ึงมีความสอดคล�องกับหลักสาธารณโภคี ผู�วิจัยจึงบูรณาการ
หลักสาราณียธรรมกับข�อเสนอแนะเก่ียวกับการแก�ไขป?ญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย ด�วยหลักเมตตา
กายกรรม หลักเมตตาวจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม หลักสีลสามัญญตา และหลักทิฏฐิสามัญญตา 
  ๕) การแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยข�อเสนอแนะเก่ียวกับหลักนิติ
ธรรมและกระบวนการยุติธรรมของ คอป. มีความสอดคล�องกับหลักทิฏฐิสามัญญตา หลักสีลสามัญญ
ตา และหลักสาธารณโภคี ผู�วิจัยจึงบูรณาการหลักสาราณียธรรมกับข�อเสนอแนะเก่ียวกับหลักนิติธรรม
และกระบวนการยุติธรรม ด�วยหลักเมตตากายกรรม หลักเมตตาวจีกรรม และหลักเมตตามโนกรรม 



๔๙ 

  ๖) การแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห1ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการแก�ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มีความสอดคล�องกับหลัก
สีลสามัญญตา ผู�วิจัยจึงบูรณาการหลักสาราณียธรรมกับการแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทย
เก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการแก�ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ด�วยหลักเมตตากายกรรม หลักเมตตาวจีกรรม และหลักเมตตามโนกรรม หลักสาธารณโภคี และ
หลักทิฏฐิสามัญญตา 
  ๗) องค=ความรู�ใหม1ท่ีได�จากการวิจัย แนวทางการสร�างรูปแบบการบูรณาการการ
แก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทยด�วยหลักสาราณียธรรม เรียกว1า “G4 MODEL” กล1าวคือ 
ก1อให�เกิด G1 = Good Will หมายถึง ความเมตตาทางกาย วาจา และใจ G2 = Good Conduct 
หมายถึง ความสุจริตท้ังทางกาย วาจา และใจ G3 = Good Share หมายถึง การแบ1งป?นสิ่งดีๆ ให�แก1
กัน และ G4 = Good Views หมายถึง มีความเห็นชอบร1วมกันในสิ่งท่ีดีงาม ในข�อท่ีเป�นหลักการ
สําคัญอันจะนํามาซ่ึงสันติภาพ๘๓ 
 พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏG สิริธโร) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู�นําเชิงพุทธกับการ
จัดการความขัดแย�งในสังคมไทย” ผลการวิจัย พบว1า จากการศึกษาพบว1า ภาวะผู�นําเชิงพุทธนั้นมี
ลักษณะอยู1 ๓ อย1าง คือ ๑) คุณลักษณะภายนอก คือ มีรูปร1างสง1างาม น1าเคารพศรัทธาเลื่อมใส 
ตลอดท้ังมีพละกําลังแข็งแรง สุขภาพท่ีดีและมีความเพียร ๒) คุณลักษณะภายใน คือมีความรู� 
มีวิสัยทัศน=กว�างไกล มีความชํานาญในงานมีมนุษย=สัมพันธ=ดี และ ๓) มีความแตกต1างจากบุคคลอ่ืน ซ่ึง
ความแตกต1างนี้จะทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือมีความเชื่อม่ันมีความเชื่อฟ?งอย1าง
จริงใจวิถีทางของการท่ีจะเป�นผู�นําท่ีดีซ่ึงมีหลักธรรมหรือคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถ
นํามาประยุกต= ใช�สํ าหรับผู� นํ า ท่ีนํ ามากล1 าวไว� ในงานวิจัยนี้ มีจํ านวน ๒๐ หลักธรรม คือ 
๑) ทศพิธราชธรรม ๒) จักรวรรดิวัตรธรรม ๓) อธิปไตย ๔) ราชสังคหวัตถุธรรม ๕) สังคหวัตถุธรรม  
๖) พรหมวิหารธรรม ๗) อคติธรรม ๘) อิทธิบาทธรรม ๙) พลธรรม ๑๐) สัปปุริสธรรม ๑๑) อปริหานิย
ธรรม ๑๒) กัลยาณมิตรธรรม ๑๓) สารณียธรรม ๑๔) อริยทรัพย=ธรรม ๑๕) บารมีธรรม ๑๖) คหบดี
ธรรม ๑๗) คุณธรรม ๑๘) ยุติธรรม ๑๙) อธิษฐานธรรม และ ๒๐) ขันติโสรัจจธรรม โดยแบ1งเป�น ๓ 
กลุ1มหลักธรรมของผู�นํา คือ ๑) หลักธรรมสําหรับครองตน ได�แก1 เบญจศีล เบญจธรรม สัปปุริสธรรม 
พลธรรม อคติธรรม อธิษฐานธรรม ขันติโสรัจจธรรม คุณธรรม อริยทรัพยธรรม ๒) หลักธรรมส าหรับ
ครองคน ได�แก1 พรหมวิหารธรรม บารมีธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม สังคหวัตถุธรรม พลธรรม 
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม คหบดีธรรม อธิปไตยกัลยาณมิตรธรรม อริยทรัพยธรรม ยุติธรรม 
อคติธรรม และ ๓) หลักธรรมสําหรับการครองงาน ได�แก1 อิทธิบาทธรรม สาราณียธรรม อปริหานิย
ธรรม อริยทรัพยธรรม กัลยาณมิตรธรรม ยุติธรรม พลธรรม อคติธรรม หลักธรรม หรือคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ�านั้น ถึงแม�ว1าจะมีมาต้ังแต1สมัยพุทธกาลจนถึงป?จจุบันเป�นเวลานับพันป�แล�ว แต1ทุก
หลักธรรมยังคงทันสมัยอยู1เสมอ สามารถนําไปประยุกต=ใช�เป�นเครื่องดําเนินชีวิตและแนวทางในการ
บริหารงานได�เป�นอย1างดี 
                                                           

 ๘๓พระมหาสมชาย  กลฺยาณธมฺโม (สุขแก�ว), “บูรณาการการแก�ป?ญหาความขัดแย�งทางการเมืองไทย
ด�วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธGศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน�า ก - ข. 



๕๐ 

  การจัดการความขัดแย�งตามแนวพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว1า เรื่องท่ี
เกิดข้ึนแล�วจะต�องจัดต�องทําให�ลุล1วงไป มี ๔ ประการ คือ ๑) วิวาทาธิกรณ= ๒) อนุวาทาธิกรณ= ๓) 
อาป?ตตาธิกรณ= และ ๔) กิจจาธิกรณ= และอธิกรณสมถะเป�นชื่อแห1งสิกขาบทหรือสิกขาบทแห1งธรรม
แปลว1า สําหรับระงับอธิกรณ= มี๗ ประการ คือ ๑) สัมมุขาวินัย แปลว1า ระเบียบอันจะพึงทําในท่ีพร�อม
หน�า ๒) สติวินัย แปลว1า ระเบียบยกเอาสติข้ึนเป�นหลักให�สมมติ เพ่ือการรับรู�ร1วมกัน ๓) อมูฬหวินัย 
แปลว1า ระเบียบท่ีให�แก1ภิกษุผู�หายเป�นบ�าแล�ว ๔) ปฏิญญาตกรณะ แปลว1า ทําตามรับ ๕) เยภุยยสิกา 
แปลว1า ตัดสินตามคําของคนมากเป�นประมาณ ๖) ตัสสปาปvยสิกา แปลว1า กิริยาท่ีลงโทษแก1ผู�ผิด และ 
๗) ติณวัตถารกวินัยแปลว1า ระเบียบดังกลบไว�ด�วยหญ�า 
  การนําหลักภาวะผู�นําเชิงพุทธมาใช�เพ่ือจัดการความขัดแย�งในสังคมไทย การ
ศึกษาวิจัย พบว1า ภาวะของผู�นําเชิงพุทธท่ีจะสามารถจัดการความขัดแย�งในสังคมไทยได�ดีนั้นจะต�อง
เป�นผู�ท่ีมีความสามารถในการนําหลักธรรมมาใช�ในการปกครองตน ปกครองคน และปกครองงาน โดย
มีหลักธรรมท่ีจําเป�นต�องนํามาใช�ในการบริหารจัดการองค=กรนั้นโดยหลักการสร�างความสามัคคี
ปรองดองให�เกิดข้ึนในสังคมซ่ึงเป�นหลักคิดหลักธรรมในการทํางานร1วมกันในองค=กร และอยู1ร1วมกันใน
สังคม มีอยู1 ๑๐ ข้ันตอนในเบ้ืองต�น ท่ีจะนําสันติสุขสันติภาพ และภารดรภาพมาสู1องค=กรและสังคมได� 
คือ ๑) มองกันในแง1ดี ๒) มีไมตรีจิตท่ีดีต1อกัน ๓) สร�างสรรค=ความดี ๔) นึกถึงความดีของกัน  
๕) ร1วมกันรักษามีระเบียบวินัย ๖) มีหัวใจพระพรหม ๗) สร�างสมความสามัคคี ๘) ม่ังมีความเสียสละ 
๙) ลดมานะทิฏฐิ และ ๑๐) ไม1อคติต1อกัน๘๔ 
  จากงานวิจัยเก่ียวกับการใช�พุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย�ง สรุปได�ว1า การ
จัดการความขัดแย�งด�วยพุทธสันติวิธี เป�นอีกวิธีการหนึ่งในการทําความเข�าใจกับความขัดแย�ง 
ตลอดจนค�นหาสาเหตุของความขัดแย�งและจัดการกับความขัดแย�งนั้นด�วยวิธีการทางสันติวิธีโดยมี
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาส1งเสริมให�เกิดสันติ หรือขจัดความขัดแย�งได�ในท่ีสุด  

 ๒.๕.๒ งานวิจัยเก่ียวกับความสมานฉันทG 

 ความสมานฉันท=เป�นหลักสําคัญในการจัดการความขัดแย�งท่ีไม1จําเป�นต�องใช�ความรุนแรง 
จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท=ของโครงการสร�าวโรงไฟฟ,ากระบ่ี มีผู�
ทําการศึกษาเก่ียวกับความสมานฉันท= ไว�น1าสนใจ ดังต1อไปนี้ 
 สถาบันพระปกเกล�า ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร�างความปรองดองแห*งชาติ” การ
วิจัยนี้มุ1งตอบคําถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร�างความปรองดอง
แห1งชาติ สภาผู�แทนราษฎรว1า “อะไรคือรากเหง�าของความขัดแย�งทางการเมืองท่ีเป!นอยู*ในป<จจุบัน 
และมีป<จจัยหรือกระบวนการใดท่ีทําให�คนในสังคมสามารถกลับมาอยู*ร*วมกันได�อย*างสันติ” ความ
แตกแยกทางความคิดอย1างกว�างขวางในสังคมไทยท่ียืดเยื้อยาวนานท่ีแต1ละฝDายยังมีพฤติกรรม
เหมือนเดิม เช1น มีการเปvดหมู1บ�านมวลชน มีการกระทําท่ีเข�าข1ายการกระทําละเมิดหรือดูหม่ินสถาบัน
เบ้ืองสูง ตลอดจนการข1มขู1ว1า จะแสดงพลังเพ่ือกดดันให�การดําเนินการต1างๆ เป�นไปในแนวทางท่ีฝDาย
ตนต�องการ ฯลฯ นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ=ความเห็นผู�เก่ียวข�องทุกฝDายยังพบอีกว1า แต1ละฝDาย

                                                           

 ๘๔พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏ= สิริธโร), “ภาวะผู�นําเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย�งในสังคมไทย”, 
รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร=: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน�า ก. 



๕๑ 

ยังคงยึดม่ันอยู1ในจุดยืนเดิมของตนเอง สะท�อนให�เห็นว1า บรรยากาศแห1งความปรองดองยังไม1เกิดข้ึน
ผลการวิจัยสรุปได�ว1า  
 การท่ีกระบวนการสร�างความปรองดองในชาติจะบรรลุเป,าหมายได�นั้น ทุกฝDายท่ีเก่ียวข�อง
จะต�องก�าวข�ามไปให�ไกลกว1าการถกเถียงกันเพียงแค1ในข�อกฎหมาย กล1าวคือ ต�องพิจารณาให�กว�าง
และลึกลงถึงเหตุแห1งความขัดแย�ง คํานึงถึงมิติความสัมพันธ=ระหว1างกลุ1มพลังต1าง ๆ ในสังคม รวมถึง
การมีกระบวนการในการแก�ไขป?ญหาและสร�างความปรองดองท่ีทุกฝDายในสังคมให�การยอมรับ ภายใต�
บรรยากาศของความเป�นประชาธิปไตยท่ีทําให�ทุกฝDายรู�สึกว1ามีบทบาทและพ้ืนท่ีในการเสวนาถกเถียง
ถึงภาพอนาคตของประเทศอันเป�นเสมือนหลักหมุดปลายทางท่ีทุกฝDายจะร1วมเดินทางไปภายใต�กติกา
ท่ีสังคมเห็นพ�องต�องกัน๘๕ 
 ชลากร เทียนส!องใจ ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเจรจาไกล*เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ:  
หลักการและเครื่องมือสําหรับการจัดการความขัดแย�ง” ผลการวิจัยพบว1า ๑) ความขัดแย�งเป�น
ธรรมชาติของมนุษย= ซ่ึงยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได� สาเหตุของป?ญหาความขัดแย�งสามารถแบ1งตามป?จจัย
ภายนอกออกได�เป�น ๕ ประเภทด�วยกัน คือ (๑) ความขัดแย�งด�านข�อมูล (๒) ความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน= (๓) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ= (๔) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง และ (๕) ความ
ขัดแย�งด�านคุณค1าหรือค1านิยม การเจรจาไกล1เกลี่ยคนกลาง ถือได�ว1าเป�นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�ง โดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลางเข�ามามีส1วนร1วมในการจัดการป?ญหา บทบาท
หน�าท่ีของคนกลางจะเป�นผู�ท่ีให�คําแนะนา และพร�อมท้ังเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการป?ญหา
ความขัดแย�ง เพ่ือท่ีจะให�คู1กรณีสามารถบรรลุข�อตกลงได�โดยความสมัครใจของท้ังสองฝDาย ท้ังนี้ คน
กลางจะไม1 มี อํานาจบังคับให� คู1กรณีต�องปฏิบั ติตามคาแนะนําแต1อย1างใด ๒) ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา รากเหง�าท่ีเป�นสาเหตุของความขัดแย�งเกิดจากเหตุป?จจัยภายใน คือ อกุศลธรรมและ
ปป?ญจธรรม โดยทิฏฐิซ่ึงเป�นหนึ่งในปป?ญจธรรมนั้น ถือว1าเป�นแกนกลางท่ีอยู1ลึกท่ีสุด เพราะเป�นการ
ยึดม่ันถือม่ันในอุดมการณ=ของแต1ละคน ยิ่งถ�าทิฏฐินั้น ประกอบด�วย อกุศลมูล อันได�แก1 โลภะ โทสะ 
และโมหะ ทิฏฐินั้นก็จะกลายเป�นมิจฉาทิฏฐิ เหตุป?จจัยภายในรวมท้ังเหตุป?จจัยภายนอก จะกลายเป�น
แรงผลักดันท่ีทาให�เกิดสภาวะของความขัดแย�งข้ึน จนนาไปสู1ความรุนแรงในท่ีสุด ในการปฏิบัติการ
จัดการความขัดแย�งทางพระพุทธศาสนานั้น แบ1งออกได�เป�น ๓ วิธี คือ (๑) การเจรจาไกล1เกลี่ยคน
กลาง (๒) อภัยทาน และ (๓) ทางเลือกอ่ืน ตามแนวทางแห1งพระวินัย ซ่ึงได�แก1 การไต1สวน การ
ประนีประนอม การใช�เสียงข�างมาก และ การพิจารณาตัดสินโดยสังฆสภา หลักการและวิธีการในการ
เจรจาไกล1เกลี่ยเชิงพุทธ ประกอบไปด�วย ๙ ข้ันตอน ได�แก1 (๑) คุมสติ (Mindfulness Control) (๒) 
ทาหน�าท่ีกัลยาณมิตร (Education Process) (๓) สื่อสารอย1างลึกซ้ึง  (Deep Communication) (๔) 
วิเคราะห=เรื่องราว (Issues Analysis) (๕) เข�าถึงวิธีการ (Approaching to Strategies) (๖) คิดอย1าง
แยบคาย (Thinking Wisely) (๗) หาจุดสนใจ  (Interest Finding) (๘) เสนอทางเลือก (Option 
Creating) และ (๙) สร�างสัมพันธภาพอันดี (New Relationship Building) ท้ัง ๙ ข�อท่ีกล1าวมานี้ 
สามารถสรุปได�เป�นรูปแบบของพุทธวิธีการเจรจาไกล1 เกลี่ยคนกลาง ซ่ึงแบ1งออกได�เป�น ๓ ข้ันตอน
ใหญ1 ๆ คือ (๑) ข้ันตอนกัลยาณมิตร (๒) ข้ันตอนโยนิโสมนสิการ และ (๓) ข้ันตอนการจัดการป?ญหา
                                                           

 ๘๕สถาบันพระปกเกล�า, “การสร�างความปรองดองแห1งชาติ”, รายงานวิจัย, (สถาบันพระปกเกล�า: 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร�างความปรองดองแห1งชาติ สภาผู�แทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน�า ก. 



๕๒ 

ความขัดแย�ง ในข้ันตอนกัลยาณมิตรนั้น คนกลางจะต�องรับผิดชอบในบทบาทหน�าท่ีโดยตรง แต1ใน
ข้ันตอนท่ี ๒ และ ๓ ท้ังผู�ท่ีทําหน�าท่ีเป�นคนกลาง และคู1กรณีท้ังสองฝDาย จะต�องมีบทบาทหน�าท่ี
ร1วมมือกัน เพ่ือให�บรรลุเป,าหมาย เกิดสัมมาทิฏฐิ ในการหาจุดสนใจอย1างแท�จริงของคู1กรณี และ
ส1งเสริมความเข�าใจอันดีของท้ังสองฝDาย กล1าวโดยสรุปการเจรจาไกล1เกลี่ยเชิงพุทธ เป�นหนึ่งในพุทธ
สันติวิธีท่ีใช�นํามาเป�นรูปแบบสําหรับจัดการป?ญหาความขัดแย�ง ซ่ึงไม1เพียงแต1สามารถใช�ได�ในรูปแบบ
การแก�ไขป?ญหาความขัดแย�งแล�ว ยังเป�นการสร�างสัมพันธภาพท่ียั่งยืนดังเช1นการให�อภัยทาน ซ่ึงเป�น
เป,าหมายสูงสุดในการจัดการความขัดแย�งทางพระพุทธศาสนา๘๖ 
 นวลจันทรG  ทัศนชัยกุล ได� ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การไกล* เกลี่ยข�อพิพาทโดย
คณะรัฐมนตรี” ศึกษาเปรียบเทียบป?จจัยส1วนบุคคลของเจ�าหน�าท่ีรัฐกับความคิดเห็นต1อกระบวนการ
ระงับข�อพิพาท ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๙ การทดสอบสมมติฐานพบว1า อายุมีผลต1อความ
คิดเห็นต1อกระบวนการระงับข�อพิพาท๘๗ 
 พระครูสังวรสุตกิจ ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ�ในการสร�างความ
สมานฉันท�ในชุมชน” โดยสื่อให�เห็นถึงบทบาทของพระสงฆ=ในการสร�างความสมานฉันท=ในชุมชน อัน
ก1อให�เกิดความเป�นป{กแผ1นในชุมชน โดยแสดงห�าเห็นถึงบริบทของชุมชนแต1ละชุมชน มักจะเกิด
ป?ญหาท่ีแตกต1างกัน และบทบาทของพระสงฆ=ท่ีได�รับก็คงไม1สามารถทําทุกเรื่องให�พร�อมกันท้ังหมด 
ท้ังนี้ บทบาทของพระสงฆ=ท่ีสามารถนํานโยบายหลักของการคณะสงฆ=ไป เพ่ือบูรณาการกับบริบท
สังคมเป�นสิ่งสําคัญ เพ่ือสร�างกิจกรรมให�เกิดข้ึนในชุมชน มุ1งเน�นประเด็นสําคัญท่ีก1อให�เกิดความ
สมานฉันท= ในชุมชน ส1งผลให� เ กิดความสามัคคี  ปรองดอง สมานฉันท=  ด�วยแนวทางของ
พระพุทธศาสนาและสร�างให�เป�นรูปธรรมการดําเนินการ เช1น ศาสนพิธี อีกท้ังนําประเพณี วิถี
วัฒนธรรมไทยเป�นการดําเนินงาน เช1น โครงการกิจกรรมต1าง ๆ เป�นต�นว1า หมู1บ�านรักษาศีล ๕ การให�
ความรู�ด�านหลักพุทธธรรมสําหรับสร�างความสมานฉันท= ความสามัคคีต1าง ๆ และการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล�องกับบริบทสังคม เช1น ปลูกปDา บวชปDาและการสืบชะตาแม1น้ํา ซ่ึงเป�นบทบาทของพระสงฆ=ท่ี
ทําได� อันเป�นประโยชน=เก้ือกูลต1อการสร�างความสมานฉันท=ในชุมชน๘๘ 
 พิสิษฐิกุล แก�วงาม ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับใช�ขันติธรรมเพ่ือสร�างความ
ปรองดองและบทเรียนบางประการจากการวงศาวิทยาว*าด�วย Toleration” ผลการวิจัยพบว1า ขันติ
ธรรมเป�นหลักธรรมท่ีถูกเสนอข้ึนมาให�แก1สังคมไทยเพ่ือเป�นหนทางสู1ความปรองดองในป?จจุบัน 
อย1างไรก็ตาม ความหมายของขันติธรรมท่ีถูกรับรู�ในสังคมไทยนั้นมีท้ังมโนทัศน=เชิงพุทธ และมโนทัศน=
ตะวันตก งานวิจัยนี้ต�องการสํารวจนิยามท่ีแตกต1างระหว1างมโนทัศน= ผ1านวิธีวิทยาแบบวงศาวิทยาเพ่ือ
ทราบนิยาม และเปรียบเทียบมโนทัศน=ของขันติ และ toleration รวมถึงเสนอแนวทางในการ

                                                           

 ๘๖ชลากร เทียนส1องใจ, “การเจรจาไกล1เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเครื่องมือสาหรับการจัดการ
ความขัดแย�ง”, วิทยานิพนธGพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔), หน�า ก - ข. 
 ๘๗นวลจันทร= ทัศนชัยกุล, “การไกล1เกลี่ยข�อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี”, รายงานการวิจัย, ภาควิชารัฐศาสตร=
และรัฐประศาสนศาสตร= คณะสังคมศาสตร=, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร=, ๒๕๕๑), หน�า ก - ข. 
 ๘๘คณะกรรมการฝsายวิชาการ, พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคมประจําป� ๒๕๕๗, 
บทความวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ=มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน�า ๖๕๔.  



๕๓ 

ประยุกต=ใช�หลักขันติธรรมเพ่ือความปรองดองในสังคมไทย ผลจากการวิจัยนํามาสู1ข�อเสนอว1าหาก
สังคมไทยแสวงหาความปรองดอง หลักการในการสร�างสถาบัน หรือจัดทํานโยบาย เบ้ืองต�นท่ีควร
ระลึกถึง นั้นก็คือ “การจัดการตนเองให�ทนต*อความต*าง” ไม1ว1าเราจะเรียกมันแบบพุทธศาสนิกชนว1า 
ขันติธรรม หรือเรียกแบบมีนัยแบบปรัชญาตะวันตกก็ตาม และท่ีสําคัญการดึงเอาหลักธรรมทาง
ศาสนามาประยุกต=ใช�ทางการเมืองก็ต�องถูกต้ังคําถามถึงขอบเขตของการประยุกต= และไม1ควรอย1างยิ่ง
ท่ีจะดึงอํานาจทางการเมืองเข�ามามากเกินไป๘๙ 
 พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร�างความ
ปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบพุทธวิธีการชําระอธิกรณ�”ผลการวิจัยพบว1า 

  ๑. หลักพุทธธรรมได�แบ1งประเภทป?ญหาของความขัดแย�ง (อธิกรณ=) ไว� ๔ ประเภท 
คือ ๑) การทะเลาะวิวาทกันเรื่องพระธรรมวินัย เรียกว1า วิวาทาธิกรณ= ๒) การใส1ร�ายป,ายสี ฟ,องร�อง
กันด�วยเรื่องอันหาเหตุมิได� เรียกว1า อนุวาทาธิกรณ= ๓) ป?ญหาการละเมิดกฎเกณฑ=น�อยใหญ1 เรียกว1า 
อาป?ตตาธิกรณ= และ ๔) เรื่องพิธีกรรมและป?ญหาการลงโทษผู�กระทาให�สํานึกผิด เรียกว1า กิจจาธิกรณ= 
ซ่ึงป?ญหาความขัดแย�ง ๔ ประเภท สามารถแก�ไขหรือระงับยับยั้งได�โดยวิธีการ ๗ อย1าง (อธิกรณ
สมถะ) กล1าวคือ ๑) วิธีการระงับในท่ีพร�อมหน�า ๒) วิธีการระงับโดยถือเอาสติเป�นหลัก ๓) วิธีการ
ระงับสําหรับผู�หายจากเป�นบ�า ๔) วิธีการระงับโดยลงโทษตามท่ีผู�กระทําผิดรับสารภาพ ๕) วิธีการ
ระงับโดยการตัดสินลงโทษตามความผิด ๖) วิธีการตัดสินตามเสียงข�างมาก ๗) วิธีการประนีประนอม
ท้ังสองฝDาย 

  ๒. กระบวนการสร�างความปรองดองท่ีปรากฏในบริบทของสังคมโลกและสังคมไทย 
เม่ือกล1าวโดยรวม คือ ๑) การเยียวยาทางจิตใจ ๒) การใช�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท= ๓) การ
เล1าความจริง และ ๔) การชดเชย ซ่ึงกระบวนการเหล1านี้สามารถนํามาใช�ได�ระดับหนึ่งแต1ยังไม1
สามารถสร�างความปรองดองและระงับยับยั้งป?ญหาความขัดแย�งในสังคมไทยได�ท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 

  ๓. รูปแบบการสร�างความปรองดองในสังคมไทยโดยการประยุกต=นําพุทธวิธีการ
ชําระอธิกรณ=มาใช�ในสังคมไทยให�บังเกิดผลได�อย1างแท�จริงนั้น ประกอบไปด�วยรูปแบบเหล1านี้ คือ 

      ๓.๑ รูปแบบการแก�ไขป?ญหาการทะเลาะวิวาทกันท่ีนาไปสู1การสร�างความ
ปรองดอง โดย ๒ วิธีการ คือ วิธีการแรกด�วยการพิจารณาคดีความต1อหน�ากันใน ๓ รูปแบบ คือ ตกลง
กันเอง ต้ังกรรมการวินิจฉัยร1วมกัน และมอบให�เป�นการพิจารณาของคณะตุลาการ โดยรูปแบบการตก
ลงกันเอง เม่ือตกลงเช1นไรก็ให�ถือตามนั้นและประกาศให�สาธารณชนทราบ ส1วนรูปแบบการต้ัง
กรรมการวินิจฉัยร1วมกัน ด�วยจะต�องต้ังผู�มีศีล เป�นผู�รอบรู� แม1นกฎเกณฑ= ม่ันคงในศีลธรรม เชี่ยวชาญ
ในการชี้แจง ฉลาดในการแก�ป?ญหา และรูปแบบการมอบให�เป�นการพิจารณาของคณะตุลาการนั้น ให�
ดําเนินไปตามกระบวนการและข้ันตอนของการพิจารณา และเม่ือคณะผู�พิจารณาตัดสินใจเช1นไรให�ถือ
เป�นไปตามนั้น และวิธีการท่ีสอง คือ การใช�เสียงข�างมากของคณะบุคคลผู�พิจารณาท่ีต�องปราศจาก
อคติ ๔ คือ ไม1ลําเอียงเพราะรัก ไม1ลําเอียงเพราะโกรธ ไม1ลําเอียงเพราะหลง และไม1ลําเอียงเพราะ
กลัว ท้ังนี้ วิธีการพิจารณาอาจใช�ท้ังแบบลับ แบบกระซิบบอก หรือแบบเปvดเผยก็ได� 

                                                           

 ๘๙เรื่องเดียวกัน, หน�า ๘๑๔.  



๕๔ 

     ๓.๒ รูปแบบการแก�ไขป?ญหาการใส1ร�ายป,ายสีหรือการฟ,องร�องกันด�วยเรื่องอัน
หาเหตุมิได�โดยท่ีนําไปสู1การสร�างความปรองดอง ๔ วิธีการ คือ วิธีการท่ี ๑ ด�วยการพิจารณาคดีความ
ต1อหน�ากัน ในความพร�อมเพรียงคณะผู�พิจารณา รู�หลักอ�างอิง วัตถุพยาน หลักฐาน และบุคคลท่ี
เก่ียวข�อง วิธีการท่ี ๒ การไม1รับฟ,องในกรณีท่ีเป�นการใส1ความโดยชัดเจน และมีการไต1สวนโดยเปvดเผย
และแจ�งสาธารณชนให�ได�ทราบอย1างแพร1หลาย วิธีการท่ี ๓ การไม1ลงโทษผู�วิกลจริต จิตฟ?�นเฟ�อน ไม1
สมประกอบ และวิธีการท่ี ๔ การพิจารณาลงโทษผู�กระทําความผิดท่ีไม1ยอมรับผิด โดยมีกระบวนการ
พิจารณาท่ีถูกต�องและตัดสินโดยความเป�นธรรม 
  ๓.๓ รูปแบบการแก�ป?ญหาการละเมิดกฎเกณฑ=น�อยใหญ1ท่ีนาไปสู1การสร�างความ
ปรองดองโดย ๓ วิธีการคือ ๑) วิธีการพิจารณาคดีความต1อหน�ากัน ดังกล1าวแล�วในสองข�อแรก  
๒) วิธีการลงโทษผู�กระทําความผิดตามคํารับสารภาพโดยไม1มีการไต1สวน และการลงโทษในกรณีท่ีมี
การไต1สวนตามกระบวนการท่ีชอบธรรม และ ๓) วิธีการประนีประนอมยอมความกันท้ังสองฝDายแล�ว
ประกาศให�สาธารณชนได�รับรู�แล�วไม1รื้อฟ��นข้ึนมาอีก 
  ๓.๔ รูปแบบการแก�ป?ญหาพิธีกรรมและป?ญหาการลงโทษผู�กระทําผิดให�สํานึก
ผิดนําไปสู1การสร�างความปรองดอง ด�วยการพิจารณาคดีความต1อหน�ากัน เช1น ท่ีปรากฏดังเบ้ืองต�น 
แต1มีกระบวนการลงโทษทางสังคม คือ การไม1คบค�าสมาคมด�วยการคว่ําบาตร การประณาม เป�นต�น 

  รูปแบบพุทธวิธีการชําระอธิกรณ=ท่ีนํามาประยุกต=ใช�ในการแก�ป?ญหาความขัดแย�ง             
ในสังคมไทยท่ีนําไปสู1การสร�างความปรองดองนั้น ถือว1าหลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา เน�น
วิธีการป,องกันไม1ให� เกิดความขัดแย�ง โดยอาศัยหลักพุทธธรรมประกอบด�วย หลักปธาน ๔           
หลักสาราณียธรรม ๖ หลักขันติธรรม หลักอภัยธรรม หลักสามัคคีธรรม หลักอปริหานิยธรรม ๗
หลักสัปปุริสธรรม หลักทิศ ๖ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ หลักอคติ ๔ หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ และหลักของศีล ๕ ซ่ึงหลักพุทธธรรมเหล1านี้สามารถนําไปเป�นฐานหรือเครื่องมือใน
การเยียวยาทางจิตใจ การใช�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท= การเล1าความจริงและการชดเชย 
เพ่ือส1งเสริมความเข�มแข็งในกระบวนการสร�างความปรองดองในสังคมไทยได�อย1างม่ันคงและบังเกิด
สันติสุขพร�อมท้ังความเจริญรุ1งเรืองให�แก1สังคมไทยต1อไป๙๐ 
  จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการสร�างความสมานฉันท= สรุปได�ว1า ความ
สมานฉันท=เป�นเครื่องมือสําหรับการจัดการความขัดแย�งภายใต�รูปแบบของสันติวิธี โดยเน�นให�คู1ขัดแย�ง
ได�รับความพึงพอใจด�วยกันท้ังคู1 โดยหลังจากความขัดแย�งสิ้นสุดแล�ว หลักการสมานฉันท=ก็เป�นป?จจัย
สําคัญท่ีจะสมานแผลจากความขัดแย�งให�สนิทลงได�  

 ๒.๕.๓ งานวิจัยเก่ียวกับสันติวิธี 

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท=ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ,ากระบ่ี มีผู�ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช�หลักสันติวิธีเพ่ือแก�ป?ญหาความขัดแย�งไว� ดังต1อไปนี้ 

                                                           

 ๙๐พระเทพปริยัติเมธี, “กระบวนการสร�างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบพุทธวิธีการชําระ
อธิกรณ=”, วิทยานิพนธGพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน�า ก - ข. 



๕๕ 

 อุทัย สติม่ัน ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “สันติพัฒนา: พุทธทัศน�ทางเลือกเพ่ือการพัฒนา
สันติสุขในสังคมไทย” โดยมีแนวคิดว1า “สันติพัฒนา” เป�นแนวคิดหนึ่งท่ีมุ1งเสนอพุทธธรรมเพ่ือเป�น
แนวทางแห1งการพัฒนาสังคมสันติสุขโดยใช�เครื่องมือ คือ การภาวนา เพ่ือพัฒนากาย ศีล จิตและ
ป?ญญาท้ังในระดับป?จเจก และระดับสังคมเชิงประยุกต=ซ่ึงคล�องกับท1านอริยรัตเน ผู�นําขบวนการสรร
โวทัย ประเทศศรีลังกา ท1านอาจารย=ติชนัทฮันห= แห1งหมู1บ�านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ท1านพุทธทาสภิกขุ 
และพระพรหมคุณาภรณ= (ป.อ. ปยุตฺโต) แนวคิดดังกล1าวจะช1วยกล1อมเกลาจิตใจของคนในสังคมให�
เกิดความรักและเมตตาต1อกันอันเป�นแนวทางพัฒนาสังคมสันติสุขอย1างยั่งยืนตามแนวทางแห1งพุทธ
สันติวิธี๙๑  
 สายสวาท ปBจวิทยG ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล�องกับโลกทัศน�เก่ียวกับสันติภาพในพ้ืนท่ีชายแดนสามจังหวัดภาคใต�” โดยศึกษาเก่ียวโลกทัศน=
ท่ีส1งเสริมให�เกิดสันติภาพท้ังในระดับบุคคลและระดับสังคม และศึกษาแนวคิดของนักวิชาการเพ่ือ
กําหนดทิศทางของการสร�างสันติภาพในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� ผลการวิจัยพบว1า  
  โลกทัศน=ท่ีส1งเสริมให�เกิดสันติภาพในระดับบุคคลและสังคมในพ้ืนท่ีชายแดนสาม
จังหวัดภาคใต�นั้น ปรากฏในโลกทัศน=ทุกด�าน ได�แก1 โลกทัศน=ทางด�านความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม 
โลกทัศน=ทางด�านการเมืองการปกครองโลกทัศน=ทางด�านสังคม โลกทัศน=ทางด�านการศึกษา โลกทัศน=
ทางด�านเศรษฐกิจ โลกทัศน=ทางด�านธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โลกทัศน=ของชาวไทยมุสลิมซ่ึงเป�นคน
กลุ1มใหญ1ในพ้ืนท่ี ท่ีเป�นสารัตถะจริงๆ นั้น ได�รับอิทธิพลอย1างลึกซ้ึงและแนบแน1นจากศาสนาอิสลาม 
ศาสนาเป�นแม1พิมพ=ในการหล1อหลอมโลกทัศน=ของชาวไทยมุสลิม โลกทัศน=ทําหน�าท่ีเป�นตัวการในการ
กําหนดระบบคิดในการดํารงชีวิตในทุก ๆ ด�าน โดยการศึกษาเป�นป?จจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญ ในการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ=ด�านศาสนาไปสู1การกําหนดโลกทัศน=ของบุคคลโดยเฉพาะโลกทัศน=ท่ีส1งเสริมให�เกิด
สันติภาพ 
  นักวิชาการได�เสนอทิศทางของนโยบายการจัดการศึกษาท่ีสอดคล�องกับโลกทัศน=ใน
พ้ืนท่ีชายแดนสามจังหวัดภาคใต� ในประเด็นต1าง ๆ ได�แก1 ๑) การกําหนดนโยบาย ๒) สาระและ
เนื้อหาของนโยบายเก่ียวกับเป,าหมายของการศึกษาการจัดโครงสร�าง ระบบการศึกษา แนวการจัด
การศึกษาและการบริหาร มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย= และบุคลากร
ทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และ ๓) การนํานโยบายไปสู1การปฏิบัติ และ  
๔. นโยบายการแก�ไขป?ญหาในระยะสั้น ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการเห็นว1า การจัดการศึกษาจะต�องไม1สร�างป?ญหาต1อวิถีชีวิตของคน ข�อยุติของนโยบายจะต�อง
มาจากความเข�าใจร1วมกัน การศึกษาจะต�องช1วยให�คนมีสติป?ญญา มีการคิดอย1างมีวิจารณญาณจึงจะ
สามารถอธิบายอุดมคติของสันติภาพได� เป,าหมายของการศึกษาคือการท่ีผู�เรียนเป�นคนดีตามหลัก
ศาสนา เน�นให�ผู�เรียนเกิดระบบคิดแบบอนาคต เสริมด�วยความเข�าใจทางศาสนา การศึกษาจะต�อง

                                                           

 ๙๑อุทัย สติมั่น, “สันติพัฒนา: พุทธทัศน=ทางเลือกเพ่ือการพัฒนาสันติสุขในสังคมไทย”, วิทยานิพนธG
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๗), หน�า ก. 



๕๖ 

ช1วยให�คนเข�าใจกระบวนการทํางานของจิตใจตนเอง เพ่ือการอยู1ร1วมกับผู�อ่ืนได�อย1างสันติอันจะนํามา
ซ่ึงสังคมท่ีสงบสุข และทําให�เกิดสันติภาพในท่ีสุด๙๒  
  หลักสันติวิธีเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญในการจัดการความขัดแย�ง จากการศึกษา
เก่ียวกับสันติวิธี สรุปได�ว1า สันติวิธีเป�นการจัดการความขัดแย�งท่ีมีแนวทางเป�นไปเพ่ือความสงบ
เรียบร�อย โดยปราศจากความรุนแรงและใช�แนวทางการเจรจาเป�นหลัก นอกจากนี้ ยังมีการนําเอา
หลักพุทธธรรมเข�ามามีส1วนในการช1วยให�ความขัดแย�งนั้นสามารถจัดการได�โดยง1าย และให�ผลลัพธ=ท่ีดี 
เกิดความสงบมาจากภายในตัวป?จเจกบุคคลไปตนถึงระดับท่ีกว�างข้ึน ฉะนั้น หลักพุทธสันติวิธีจึงเป�น
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และการแก�ป?ญหาความขัดแย�งจะต�องมองเห็นถึงต�นตอ
ของป?ญหา ซ่ึงความขัดแย�งในสังคมก็มีต�นเหตุเกิดจากการกระทําของมนุษย=ท้ังสิ้น พระพุทธศาสนามี
หลักธรรมท่ีสามารถเข�าไปเยียวยา แก�ไข ถอนพิษท่ีเป�นต�นเหตุให�เกิดความขัดแย�ง และยงสามารถ
แก�ป?ญหาความขัดแย�งท่ีปะทุข้ึนให�หายขาด ไม1ใช1เพียงแค1ข1มหรือทับป?ญหาไว� และยังเป�นการ
แก�ป?ญหาระยะยาวไม1ให�เกิดการบานปลายหรือเป�นป?ญหาท่ีใหญ1โตข้ึนได� 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปdนการศึกษาเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท!ของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ%ากระบ่ี” จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขQองท้ังหมด ซ่ึงสอดคลQองกับหัวขQอ
และวัตถุประสงคUของการวิจัย เพราะฉะนั้น ฐานคิดทางดQานองคUประกอบของลักษณะความขัดแยQง ๕ 
ดQาน ไดQแกH (๑) ความขัดแยQงดQานขQอมูล (Data Conflict) (๒) ความขัดแยQงดQานผลประโยชนU 
(Interest Conflict) (๓) ความขัดแยQงดQานคHานิยม (Values Conflict) (๔) ความขัดแยQงดQาน
ความสัมพันธU (Relationship Conflict) (๕) ความขัดแยQงดQานโครงสรQาง (Structural Conflict)และ
ในสHวนฐานคิดทางดQานหลักพุทธธรรม คือ หลักสาราณียธรรม ๖ อันประกอบดQวย (๑) เมตตา
กายกรรม (๒) เมตตาวจีกรรม (๓) เมตตามโนกรรม (๔) สาธารณโภคี (๕) สีลสามัญญตา (๖) ทิฏฐิ
สามัญญตา ซ่ึงผูQวิจัยไดQกําหนดใชQในการบูรณาการตามความสัมพันธUกับลักษณะของความขัดแยQงของ
โครงการสรQางโรงไฟฟvากระบ่ีแตHละดQาน เพ่ือสรQางรูปแบบการสรQางความสมานฉันทUตามหลักพุทธสันติ
วิธีของโครงการสรQางโรงไฟฟvากระบ่ี ดังนั้น ผูQวิจัยจึงไดQนํามาเปdนแนวทางในการกําหนดเปdนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ดังปรากฏในแผนภาพท่ี ๒.๔ ตHอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๙๒สายสวาท ป?จวิทย=, “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาท่ีสอดคล�องกับโลกทัศน=เก่ียวกับสันติภาพใน
พ้ืนท่ีชายแดนสามจังหวัดภาคใต�”, วิทยานิพนธGดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (คณะครุศาสตร=จุฬาลงกรณ=
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน�า ก - ข.  



๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
ลักษณะความขัดแย5ง
ของโครงการสร5าง

โรงไฟฟ̀ากระบ่ี ๕ ด5าน 
 
๑. ความขัดแยQงดQานขQอมูล 
๒.ความขัดแยQงดQาน
ผลประโยชนU 
๓. ความขัดแยQงดQานคHานิยม 
๔. ความขัดแยQงดQาน
ความสัมพันธU 
๕. ความขัดแยQงดQาน
โครงสรQาง 

 

 

หลักพุทธธรรมในกระบวนการ
สร5างความสมานฉันท>ตาม

หลักพุทธสันติวิธี 
 
 

การจัดการความขัดแย5งตามหลัก
พุทธสันติวิธีบูรณาการหลัก 
สาราณียธรรม ๖ ประการ 

๑ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ส รQ า ง ค ว า ม
ส ม า น ฉั น ทU ต า ม ห ลั ก เ ม ต ต า
กายกรรม 
๒ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ส รQ า ง ค ว า ม
สมานฉันทUตามหลักเมตตาวจีกรรม 
๓ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ส รQ า ง ค ว า ม
ส ม า น ฉั น ทU ต า ม ห ลั ก เ ม ต ต า
มโนกรรม 
๔ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ส รQ า ง ค ว า ม
สมานฉันทUตามหลักสาธารณโภคี 
๕ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ส รQ า ง ค ว า ม
สมานฉันทUตามหลักสีลสามัญญตา 
๖ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร ส รQ า ง ค ว า ม

ส ม า น ฉั น ทU ต า ม ห ลั ก ทิ ฏ ฐิ
สามัญญตา 

 

การบูรณาการหลักพุทธ 
สันติวิธีเพ่ือการสร5าง
ความสมานฉันท>ของ

โครงการสร5างโรงไฟฟ̀า
กระบ่ี ๕ ด5าน 

๑. หลักพุทธสันติวิธีเพ่ือการ
จัดการความขัดแยQงดQานขQอมูล 
๒. หลักพุทธสันติวิธีเพ่ือการ
จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ยQ ง ดQ า น
ผลประโยชนU 
๓.หลักพุทธสันติ วิ ธีเ พ่ือการ
จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ยQ ง ดQ า น
คHานิยม 
๔.หลักพุทธสันติ วิ ธีเ พ่ือการ
จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ยQ ง ดQ า น
ความสัมพันธU 
๕.หลักพุทธสันติ วิ ธีเ พ่ือการ
จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ยQ ง ดQ า น
โครงสรQาง 
 

ร างรูปแบบ (Synthesis Model) 
“พุทธสันติวธิีเพ่ือการสร5างความสมานฉันท>ของโครงการสร5าง

โรงไฟฟ̀ากระบี่” 

รูปแบบ (Model) 
“พุทธสันติวธิีเพ่ือการสร5างความสมานฉันท>ของโครงการสร5าง

โรงไฟฟ̀ากระบี่” 



 

 

บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ!า
กระบ่ี” ผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 ๓.๒ กลุ1มเป!าหมาย/ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห�ข�อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดเปGนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�
วิธีบูรณาการวิธีการวิจัยหลายวิธีเข�าด�วยกัน (Integrated Methodology) เพ่ือช1วยให�ได�คําตอบตรง
กับสิ่งท่ีต�องการค�นหา โดยผู�วิจัยได�ประยุกต�วิธีการท่ีมีฐานคติและแนวคิดบนพ้ืนฐานการอุปนัย
เหมือนกัน แต1 มีจุดเด1น ท่ีแตกต1 าง กันมาไว�ด� วย กัน คือ การวิจัยแบบปรากฏการณ�วิทยา 
(Phenomenology Research) เพ่ือทําความเข�าใจสารัตถะหรือโครงสร�างประสบการณ�สําคัญของ
บุคคล๙๓ โดยได�ทําการวิเคราะห�ความขัดแย�งจากบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี 
ท้ังท่ีเปGนเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ นักวิชาการ ตลอดถึงประชาชนผู�มีส1วนได�ส1วนเสียในพ้ืนท่ี ๓ ชุมชน 
ประกอบด�วย ๑) ชุมชนปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ๒) ชุมชนเหนือคลอง อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบ่ี ๓) ชุมชนเกาะลันตา อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ผสานกับแนวคิดการวิจัย
แบบสร�างทฤษฎีจากฐานข�อมูล (Grounded Theory Method) เพ่ือสร�างทฤษฎีเฉพาะการสร�าง
ความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี ด�วยการสัมภาษณ�เชิงลึก  
(In-depth Interview) กับผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) ซ่ึงได�มาจากการสุ1มตามทฤษฎี 
(Theoretical Sampling) จํานวน ๒๙ รูป/คน และการสนทนากลุ1มเฉพาะผู�เชี่ยวชาญ (Focus 
Group Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการศึกษา ดังต1อไปนี้ 

 ๓.๑.๑ วิธีการศึกษาค�นคว�าจากเอกสาร (Documentary Sources) ซึ่งเอกสารท่ีใช�ใน
การศึกษาแบ1งเปGน ๒ กลุ1ม คือ  

   ก. ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีร�ทาง
พระพุทธศาสนา ได�แก1 พระไตรปiฎก อรรถกถา ฎีกา และอ่ืน ๆ 

                                                   

 
๙๓ผ1องพรรณ ตรัยมงคลทูล และสุภาพ ฉัตราภรณ�, การออกแบบการวิจัย, พิมพ�ครั้งท่ี ๖, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๓), หน�า ๒๒๔-๒๓๖. 



๕๙ 

   ข. ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ได�แก1 เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ�ของนักปราชญ�สําคัญ ๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ 
วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส� รวมถึงเอกสารรายงานต1าง ๆ ของ
เครือข1ายองค�กรและชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 ๓.๑.๒ วิธีการศึกษาโดยใช�เทคนิคการสัมภาษณ6เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู�ให�
ข�อมูลหลัก (Key Informants) ด�วยการใช�แบบสัมภาษณ�ท่ีมีโครงสร�าง (Structured Interview) เปGน
การสัมภาษณ�ท่ีมีการวางแผนการสัมภาษณ�ไว�ก1อนล1วงหน�าอย1างเปGนข้ันตอน แบบเข�มงวด
พอประมาณ และข�อคําถามในการสัมภาษณ�มีโครงสร�างแบบหลวม (Loosely structure) และการ
สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) เปGนการสัมภาษณ�ท่ีไม1มีการกําหนดกฎเกณฑ�เก่ียวกับคําถาม
และลําดับข้ันตอนของการสัมภาษณ�ไว�ล1วงหน�า เปGนการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic 
Inquiry) ซ่ึงมีแนวคิดนําในการศึกษาและแนวทางการสัมภาษณ�ท่ีสร�างข้ึนเพ่ือเก็บข�อมูลของผู�ให�
ข�อมูลหลัก ภายใต�บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีระหว1างกัน เพ่ือจะเก็บข�อมูลเก่ียวกับงานวิจัย
เรื่อง “พุทธสันติวิธีเพื่อการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี” 

 ๓.๑.๓ วิธีการศึกษาโดยใช�วิธีการสังเกตแบบไมCมีสCวนรCวม (Non-Participant 
Observation) เปGนการสังเกตท่ีผู�สังเกตจะอยู1นอกของวงผู�ถูกสังเกต ทําตนเปGนบุคคลภายนอก ไม1ได�
เข�าร1วมกิจกรรมกับผู�ถูกสังเกตเลย ท้ังนี้ ในขณะท่ีสังเกต ผู�สังเกตอาจจะอยู1ในบริเวณเดียวกันกับ
บริเวณท่ีเกิดเหตุการณ�ข้ึน และการสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วมนี้ ผู�ถูกสังเกตอาจจะรู�ตัวว1า กําลังถูก
สังเกต 

 ๓.๑.๔ วิธีการศึกษาโดยใช�วิธีการสนทนากลุCมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือ
รับฟrงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ หาลักษณะร1วม (Common Character) รวมถึงข�อสรุปร1วม 
(Common Conclusion) จากผู�เก่ียวข�องกับประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัย ท้ังนี้ ในการสนทนากลุ1มเฉพาะ
โดยผู�ทรงคุณวุฒินี้ ผู�วิจัยได�ใช�พลวัตของกลุ1มเปGนสิ่งกระตุ�นให�สมาชิกแต1ละคนได�แสดงความคิดเห็น
และทัศนะอย1างจริงใจในขณะท่ีทําการสนทนา ซ่ึงความคิดเห็นของคนหนึ่งสามารถช1วยกระตุ�นให�คน
อ่ืนในกลุ1มอยากจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงอยากแสดงทัศนะและประสบการณ�ของ
ตนเอง ในการใช�เครื่องมือนี้จะใช�ภายหลังท่ีผู�วิจัยได�ทําการเก็บข�อมูลเสร็จจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

๓.๒ กลุCมเปOาหมาย/ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 

 กลุ1มผู�ให�ข�อมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ เปGนผู�มีภารกิจเก่ียวกับงานวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธี
เพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี” โดยบุคคลท่ีเปGนผู�ให�ข�อมูลหลักนั้น 
ผู�วิจัยได�กําหนดจากบุคคลท่ีเปGนตัวแทนของทุกภาคส1วน ท่ีเปGนผู�มีส1วนได�ส1วนเสีย (Stakeholders) 
ท้ังตัวแทนภาคประชาชน กลุ1ม/องค�กรต1าง ๆ ในชุมชน และภาครัฐ รวมถึงพระสงฆ�นักพัฒนา 
นักวิชาการด�านพระพุทธศาสนา โดยพิจารณาเลือกผู�ให�ข�อมูลหลักตามคุณสมบัติ ซ่ึงต�องมีคุณสมบัติ
เปGนผู�ท่ีมีความรู�ความชํานาญในประเด็นต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ท่ีผู�วิจัยได�ระบุไว� ดังมีรายละเอียดต1อไปนี้ 
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 ๓.๒.๑ การสัมภาษณ6เชิงลึก (In-depth Interview) ด�วยการใช�แบบสัมภาษณ�ท่ีมีโครงสร�าง 
(Structured Interview) ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการเลือกกลุ1มตัวอย1างแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) จากผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) โดยพิจารณาเลือกผู�ให�ข�อมูลหลักหรือผู�ทรงคุณวุฒิ
ตามคุณสมบัติตามท่ีผู�วิจัยระบุไว� สามารถแบ1งออกได�เปGน ๒ กลุ1ม จํานวน ๒๙ รูป/คน ประกอบด�วย 
   ๑) กลุ1มผู�ให�ข�อมูลหลักเก่ียวกับความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี และ
เก่ียวกับองค�ประกอบของการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีของโครงการสร�างโรงฟ!า
กระบ่ี จํานวน ๒๓ คน แยกเปGน ๒ กลุ1ม ได�แก1 กลุ1มผู�ไม1เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี และ
กลุ1มผู�เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี  
  ๑.๑) กลุ1มผู�ไม1เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี จํานวน ๑๒ คน
ประกอบด�วย 
  ๑. นายกิตติชัย เอ1งฉ�วน รองนายกองค�การบริหารส1วนจังหวัดกระบ่ี 

  ๒. นายณัฐพล กรดเสือ ประชาชนผู�ไม1เห็นด�วยกับโครงการฯ 
  ๓. นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท1องเท่ียว 

จังหวัดกระบ่ี 
  ๔. นายสมนึก กรดเสือ แกนนําคัดค�านโครงการสร�างโรงไฟฟ!าถ1านหิน

กระบ่ี 
  ๕. อัครเดช ฉากจินดา ตัวแทนกลุ1มเครือข1ายปกป!องอันดามันจากถ1านหิน

  
  ๖. นายวิทยา ขุนสัน หัวหน�าหน1วยอนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝrzงจังหวัดกระบ่ี  
  ๗. นางกนกวรรณ แซ1เอียว ประชาชนในพ้ืนท่ีก1อสร�างท1าเทียบเรือบ�าน

คลองรั้ว 
  ๘. นายธีรพจน� กษิรวัฒน� นายกสมาคมธุรกิจการท1องเท่ียวเกาะลันตา 

จังหวัดกระบ่ี 
  ๙. อธิราษฎร� ดําดี ประธานกลุ1มเกษตรกรปลูกปาล�ม จังหวัดกระบ่ี 
  ๑๐. นายนายพิทักษ�พงษ� ตาดทอง ผู�จัดการ บริษัท ไทยอินโดปาล�มออย 

จํากัด อําเภอลําทับ จังหวัดกระบ่ี 
  ๑๑. นางแพรวพันธ� เวชกามา ประชาชนผู�ไม1เห็นด�วยกับโครงการสร�าง

โรงไฟฟ!ากระบ่ี 
  ๑๒. นางพรรณี นักจร ประชาชนผู�ไม1เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!า

กระบ่ี 
  ๑.๒) กลุ1มผู� เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี จํานวน ๑๑ คน 
ประกอบด�วย 

  ๑. นายบุญเท่ียง บัวเลิศ ประธานชมรมชาวลิกไนท�กระบ่ี 
  ๒. นายสวาสด์ิ ร1มรื่น อดีตพนักงานโรงไฟฟ!ากระบ่ี 
  ๓. นายธวัชชัย ขาวสุข กรรมการสมาคมธุรกิจการท1องเท่ียว จังหวัดตรัง 
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  ๔. นางสาวอัยยรัตน� โนชัยวงศ� ผู�ประกอบการร�านค�าในพ้ืนท่ีรอบ
โรงไฟฟ!ากระบ่ี 

  ๕. นายประจวบ โมฆรัตน� ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝrzงตรัง 

  ๖. นายไพโรจน� บุตรเผียน สมาชิกชมรมชาวลิกไนต�กระบ่ี 
  ๗. นายเดชา ศุภศิริ  ผู�อํานวยการฝ~ายชุมชนสัมพันธ�โครงการ การไฟฟ!า

ฝ~ายผลิตแห1งประเทศไทย 
  ๘. นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู�อํานวยการโรงไฟฟ!าภาคใต� การไฟฟ!า

ฝ~ายผลิตแห1งประเทศไทย 
  ๙. นางนฤมล คําฝอย ประชาชนผู�เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!า

กระบ่ี 
  ๑๐. นายวิโรจน� เจดานัง ประชาชนผู�เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!า

กระบ่ี 
  ๑๑. นายแหม� โกยสะอาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บ�าน 
๒) กลุ1มผู� ให�ข�อมูลหลักเ ก่ียวกับโรงไฟฟ!าพลังงานถ1านหิน ได�แก1  บุคคลผู� มี

ประสบการณ� และมีความสามารถในด�านเทคโนโลยีและการปล1อยของเสียของโรงไฟฟ!าและผู�มีความ
เชี่ยวชาญในด�านศาสนาท่ีอยู1ในพ้ืนท่ีของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี จํานวน ๓ รูป/คน แยกเปGน ๒ 
กลุ1ม ได�แก1 กลุ1มนักวิชาการและผู�เชี่ยวชาญด�านโรงไฟฟ!า จํานวน ๓ คน และกลุ1มพระสงฆ�และ
นักปราชญ�ทางศาสนา จํานวน ๓ รูป/คน  

 ๒.๑ กลุ1มนักวิชาการและผู�เชี่ยวชาญด�านโรงไฟฟ!า จํานวน ๓ คน ประกอบด�วย 
   ๑. รศ.ดร.เรณู เวชรัชต�พิมล อนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม

โครงการโรงไฟฟ!าถ1านหินจังหวัดกระบ่ี ในกรรมการไตรภาคีจังหวัดกระบ่ี 
  ๒. ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ� ผู�ชํานาญการโรงไฟฟ!าพลังความร�อนและผู�ศึกษา 

Carbon Footprint กฟผ. 
  ๓. นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยพลังงานและอุตสาหกรรม มูลนิธิ

นโยบายและสุขภาวะ 
 ๒.๒ กลุ1มพระสงฆ�และนักปราชญ�ทางศาสนา จํานวน ๓ รูป/คน ประกอบด�วย 
  ๑. พระนิขิต วิสุทฺธสีโล เจ�าอาวาสวัดปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัด

กระบ่ี 
  ๒. นายประเสริฐ ไหมดํา ผู�นําศาสนาอิสลาม 
  ๓. นายม1าหนาบ จงจิตร อิหม1ามประจํามัสยิดบ�านควน 
   

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 

 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีสมบูรณ�ตามวัตถุประสงค� ซ่ึงมีการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล โดย
กําหนดประเภทเครื่องมือการวิจัย และข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ ดังนี้  
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 ๑) การศึกษาวิเคราะห�ข�อมูลเอกสาร (Documentary Sources) เพื่อเก็บรวบรวมข�อมูล
ประเภทเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี” ประกอบด�วย 
 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีร�ทาง
พระพุทธศาสนา ได�แก1 พระไตรปiฎก อรรถกถา และอ่ืน ๆ ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 
 ข. ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต1าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง ได�แก1 เอกสาร
ทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ�ของนักปราชญ�สําคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา บทความ วารสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข�อง เอกสารจากส่ืออิเล็กทรอนิกส� รวมถึงเอกสารรายงานต1าง ๆ ของการสร�างความสมานฉันท�ตาม
หลักพุทธสันติวิธี ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ๒) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร�างเครื่องมือการวิจัย  
 ๓) แบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ผู�วิจัยได�สร�างแบบสัมภาษณ�เปGนแบบมี
โครงสร�าง (Structured Interview) ซ่ึงเปGนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยพัฒนาข้ึนมาจากฐานแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�องท่ีได�นําเสนอไว�ในการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี ๒ นํามาวิเคราะห�หาประเด็นคําถามท่ี
ต�องการเจาะลึก และข�อมูลท่ีต�องการทราบจากผู�ให�ข�อมูลหลัก โดยมีวิธีการสร�าง พัฒนา และ
ตรวจสอบเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการการจัดการความขัดแย�ง
เพ่ือสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี 
 ข้ันตอนท่ี ๒ สร�างตารางวิเคราะห�เนื้อหาท่ีต�องการศึกษาในแต1ละองค�ประกอบ และ เขียน
ข�อคําถามปลายเปiด เพ่ือเปGนโครงสร�างเนื้อหาของแบบสัมภาษณ�ท่ีจะใช�ในการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี ๓ นําแบบสัมภาษณ�ท่ีผู�วิจัยสร�างและพัฒนาข้ึนให�อาจารย�ท่ีปรึกษา และ
ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ รูป/คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจน และนํามาปรับปรุง
แก�ไข ตามข�อเสนอแนะ ผู�เชี่ยวชาญ ๕ รูป/คน ได�แก1 
 ๑) อาจารย� ผศ.ดร.ธัชชนันท� อิศรเดช อาจารย�ประจําภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) อาจารย� พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) อาจารย� ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประคาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) อาจารย� พระมหาสม กลฺยาโณ, ดร. อาจารย�ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕) อาจารย� ดร.บัว พลรัมย� อาจารย�ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ข้ันตอนท่ี ๔ นําแบบสัมภาษณ�ท่ีปรับแก�ไขแล�ว ไปสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key 
informants) ท่ีคัดเลือกมาด�วยวิธีเจาะจง จํานวน ๓๐ รูป/ คน เพ่ือนําข�อมูลมาวิเคราะห�โดยการ
วิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis) แล�วนําผลการวิเคราะห�มาเปGนข�อมูล



๖๓ 

ประกอบการวิเคราะห�ถึงความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี และองค�ประกอบของการ
สร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี 
 ๔) แบบสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วม (Non-Participant Observation) ผู�วิจัยได�สร�างแบบสังเกต
แบบไม1มีส1วนร1วม เพื่อใช�เปGนเครื่องมือช1วยในการเก็บข�อมูลเพิ่มเติมนอกจากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการ
สนทนากลุ1มเฉพาะ โดยมุ1งเน�นเก็บข�อมูลเน้ือหาสาระในเชิงบริบทพื้นท่ี ซึ่งผู�สังเกตจะอยู1ภายนอกวงผู�ถูก
สังเกต และทําตนเปGนบุคคลภายนอก ไม1ได�เข�าร1วมกิจกรรมต1าง ๆ กับผู�ถูกสังเกตภายในชุมชนน้ัน
โดยตรง 
 ๕) ร1างและสร�างคําถามในการประชุมผู�เชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) เพ่ือใช�เปGน
เครื่องมือในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต�องของรูปแบบงานวิจัย 
 ๖) รวบรวมข�อมูลท้ังหมด นํามาวิเคราะห� สังเคราะห� และบูรณาการด�วยหลักธรรมท่ี
เก่ียวข�อง 
 ๗) ร1างผลการวิจัยพร�อมรูปแบบงานวิจัยท่ีค�นพบ 
 ๘) สรุปผลการวิจัย 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข�อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ!ากระบ่ี” ผู�วิจัยเปGนผู�ดําเนินการเก็บข�อมูลด�วยตนเอง มีข�อมูลหลายส1วนท่ีต�องทําการรวบรวม
ข�อมูลมาประกอบกันให�ครอบคลุมวัตถุประสงค�การวิจัย ซ่ึงเปGนการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดังนั้น ผู�วิจัยจึงดําเนินการออกแบบวิธีการรวบรวมข�อมูลท่ีมีความ
หลากหลาย เพ่ือให�ได�ผลการวิจัยท่ีสมบูรณ� และมีความน1าเชื่อถือในระดับสูง ดังมีวิธีการและข้ันตอน
ในการเก็บรวบรวมข�อมูลตามลําดับ ต1อไปนี้ 

 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข�อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) 
ผู�วิจัยได�ศึกษารวบรวมข�อมูลเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยอ1านเนื้อหาของเอกสาร
อย1างละเอียด เพ่ือรวบรวมข�อมูลเบ้ืองต�นก1อนลงพ้ืนท่ีวิจัย ซ่ึงข�อมูลท่ีสําคัญในชั้นนี้ คือ  

 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีร�ทาง
พระพุทธศาสนา ได�แก1 พระไตรปiฎก อรรถกถา และอ่ืน ๆ ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 

 ข. ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ได�แก1 เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ�ของนักปราชญ�สําคัญๆ ทางพระพุทธสาสนา บทความ 
วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส� รวมถึงเอกสารรายงานต1าง ๆ ของ
เครือข1ายองค�กรและชุมชน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ของการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธ
สันติวิธี ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 โดยการวิจัยเชิงเอกสารในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยจะบันทึกข�อความท่ีปรากฏนัยสําคัญท่ีเก่ียวข�อง
กับการวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี” 
ดังกล1าวตามกรอบการวิจัย จากนั้นอ1านสอบทานนัยสําคัญของเนื้อหานั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง และสอบทาน
จากเนื้อหาของเอกสารท่ีมีเนื้อหาของรายละเอียดใกล�เคียงกัน เพ่ือสอบทานนัยสําคัญท่ีปรากฏใน



๖๔ 

เอกสารเหล1านั้น แล�วนํานัยสําคัญในข�อความเหล1านั้นไปวิเคราะห� สังเคราะห� และบูรณาการ เพ่ือใช�
ในการกําหนดกรอบในการทําการวิจัยในข้ันตอนต1อไป 

 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ6เชิงลึก (In-depth Interview) มี
ข้ันตอน ประกอบด�วย 

   ๑) ผู�วิจัยจะทําหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากโครงการ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตเข�าทําการเก็บรวบรวมข�อมูลกับผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) ท้ัง ๒๘ 
รูป/คน ตามท่ีกําหนดไว�ในทําการวิจัย 
   ๒) การเก็บข�อมูลกับผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๒๘ รูป/คนนั้น 
โดยใช�วิธีสัมภาษณ�เชิงลึกเปGนรายบุคคล ใช�เวลาในการสัมภาษณ�รูป/คนละประมาณ ๖๐ นาที 

 ๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณ�ตามท่ีกําหนดไว� 
   ๔) ดําเนินการสัมภาษณ�ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว�จนครบทุก
ประเด็น โดยขณะท่ีสัมภาษณ�เชิงลึกนั้น ผู�วิจัยจะขออนุญาตใช�วิธีการจดบันทึก การบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพนิ่งประกอบการสัมภาษณ� อย1างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-depth Interview) ในครั้งนี้ ผู�วิจัยจะให�ความสําคัญโดยขออนุญาตในการจดบันทึก บันทึกเสียง 
และบันทึกภาพนิ่งในภาคสนามวิจัย คือ ต้ังแต1ก1อนเข�าภาคสนาม ระหว1าง และหลังออกจาก
ภาคสนาม แล�วทําการจัดแฟ!มข�อมูลเพ่ือให�พร�อมในการท่ีจะวิเคราะห�ข�อมูลต1อไป 
   ๕) นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�เชิงลึกมาวิเคราะห� โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห�
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)  

 ๖) นําข�อมูลเชิงประจักษ�เก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ!าพลังงานถ1านหิน จังหวัด
กระบ่ี มาตรวจดูความเรียบร�อย ความครบถ�วน เพ่ือเตรียมวิเคราะห�ข�อมูลต1อไป ท้ังนี้ ผู�วิจัยมีความ
ต�องการจํานวนข�อมูลท่ีมากเพียงพอเพ่ือทําให�การประมวลผลข�อมูลมีความน1าเชื่อถือ 

 ๗) นําสารัตถะหรือโครงสร�างสําคัญของคุณลักษณะของชุมชนต�นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง ท่ีได�จากการศึกษาตามแนวทางปรากฏการณ�วิทยา (Phenomenology 
Research) และองค�ประกอบต1าง ๆ ของความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี ท่ีได�จากการ
สัมภาษณ�เชิงลึกมาวิเคราะห�ด�วยวิธีการอุปมาน (Inductive) การวิเคราะห�เปรียบเทียบ (Comparison) 
การ บูรณาการ (Integrate) ด�วยหลักธรรมท่ีเก่ียวข�อง และสังเคราะห�เปGนแนวทางในการสร�างความ
สมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี 

 ๘) ร1างหรือโมเดลเชิงแนวคิดท่ีแสดงองค�ประกอบของความขัดแย�ง และความสัมพันธ�
ท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี 
เพ่ือ นํามาสังเคราะห�เปGนรูปแบบ 

 ๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข�อมูลจากวิธีการสังเกตแบบไมCมีสCวนรCวม (Non-Participant 
Observation) ผู�วิจัยได�ใช�เทคนิคการสังเกตแบบไม1มีส1วนร1วม เปGนการเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ิมเติมใน
ส1วนท่ีบกพร1อง ซ่ึงมุ1งเน�นเนื้อหาสาระในเชิงบริบทของความขัดแย�ง ด�วยการจดบันทึกลงในแบบ



๖๕ 

สังเกตท่ีเตรียมไว� พร�อมบันทึกภาพนิ่งในพ้ืนท่ีวิจัยด�วย ในขณะท่ีผู�วิจัยลงภาคสนามในชุมชน โดยไม1มี
การเข�าร1วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย แต1จะเฝ!าดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรม แล�วนํามาวิเคราะห�
ความสัมพันธ�กับสิ่งอ่ืน โดยไม1มีการเข�าร1วมกิจกรรมต1าง ๆ ทุกข้ันตอน เปGนการสังเกตท่ีผู�สังเกตจะอยู1
นอกวงผู�ถูกสังเกต โดยทําตนเปGนบุคคลภายนอก และมีการเริ่มสังเกตต้ังแต1ครั้งแรกในการลงพ้ืนท่ี
วิจัยเพ่ือเก็บข�อมูลวิจัยต1าง ๆ ตลอดเวลาของการวิจัยพร�อม ๆ กับการลงพ้ืนท่ีวิจัยภาคสนามเพ่ือการ
สัมภาษณ�เชิงลึก และการสนทนากลุ1มเฉพาะ 

 ๓.๔.๔ การเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสนทนากลุCมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและยืนยันข�อมูล และสรุปเปGนตัวรูปแบบของงานวิจัยท่ี
สมบูรณ� ส1วนประเด็นท่ีจะประชุมนั้น ผู�วิจัยได�กําหนดเอาประเด็นท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของการ
วิจัย ตลอดจนการพัฒนาและสร�างรูปแบบการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ีว1า ควรเปGนอย1างไร ซ่ึงมีข้ันตอน ประกอบด�วย 

 ๑) ผู�วิจัยจะทําหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการประชุมผู�เชี่ยวชาญ (Expertise 
Meeting) จากโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร1วมมือไปยังผู�มีส1วนเก่ียวข�องในการประชุม 
จํานวน ๑๒ รูป/คน ตามท่ีกําหนดไว�ในการทําวิจัย 

 ๒) เชิญผู�เชี่ยวชาญเข�าร1วมการประชุม จากการสุ1มแบบเจาะจง จํานวน ๑๒ รูป/
คน โดยการประช ุมในครั ้งนี ้ จะใช �เวลาประมาณ ๒ ชั ่ว โมง เพ่ือรับฟrงความคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะ หาลักษณะร1วม (Common Character) รวมถึงข�อสรุปร1วม (Common Conclusion) 
จากผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกต�องของรูปแบบงานวิจัยเรื่อง “พุทธสันติวิธีเพ่ือการ
สร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ!ากระบ่ี” โดยมีผู�เชี่ยวชาญ จํานวน ๙ รูป/คน โดยมี
รายนาม ดังนี้ 

(๑) พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักด์ิ กิตฺติป�ฺโญ, ดร. ผู�อํานวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� วังน�อย) คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

(๒) รองศาสตราจารย� ดร.รงค� บุญสวยขวัญ อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร� 
สํานักวิชาศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

(๓) พระมหาประท่ิน เขมจารี อาจารย�พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

(๔) รองศาสตราจารย� สมบูรณ� บุญฤทธิ์ อาจารย�ประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(๕) รองศาสตราจารย� ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย� ผู�ช1วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

(๖) ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ อาจารย�ประจําคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

(๗) ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ผู� อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก1น 



๖๖ 

(๘) ดร.ภูษิต ปุลันรัมย� เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก1น 

(๙) ดร.สันติ อุนจะนํา อาจารย�ประจํา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา
เขตศรีธรรมาโศกราช 

 ๓) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู�เข�าร1วมการประชุม และจัดส1งรายละเอียดท่ี
จําเปGนเพ่ือให�ผู�เข�าร1วมประชุมได�พิจารณาก1อนดําเนินการ 

 ๔) ดําเนินการจัดประชุมผู�เชี่ยวชาญ ตามวัน เวลา และสถานท่ี ซ่ึงได�กําหนดนัดไว�
จนครบทุกประเด็น โดยขณะท่ีจัดการประชุมนั้น ผู�วิจัยจะขออนุญาตใช�วิธีการจดบันทึก การ
บันทึกเสียง และบันทึกภาพนิ่งประกอบการประชุม 

 ๕) ตรวจสอบ และแก�ไขรูปแบบงานวิจัยตามข�อมูลท่ีได�ยืนยันความถูกต�องแล�วจาก
การสนทนากลุ1มเฉพาะ โดยการประชุมผู�เชี่ยวชาญ (Expertise Meeting) ท้ัง ๙ รูป/คน 

 ๖) จัดทําเล1มดุษฎีนิพนธ�ฉบับสมบูรณ� 
 

๓.๕ การวิเคราะห6ข�อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูล โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา 
ประกอบบริบท (Content Analysis) วิธีการวิเคราะห�แบบอุปนัย (Inductive Analysis) การ
วิเคราะห�เปรียบเทียบ (Comparison) วิธีการบูรณาการ (Integrate) และควบคุมคุณภาพของ
งานวิจัยด�วยเทคนิคการวิเคราะห�สามเส�า (Triangulation Techniques) รายละเอียด ดังนี้ 

 ๓.๕.๑ การวิเคราะห6ข�อมูลตามข้ันตอนการจัดการกับข�อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัย 
โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis) ประกอบด�วย ๔ ข้ันตอน 
ได�แก1 การเก็บข�อมูล (Data Collection) การลดทอนข�อมูล (Data Reduction) การจัดรูปและ 
นําเสนอข�อมูล (Data Display) และการสรุปและการยืนยันผล (Conclusion and Verification) 
ดังนี้ 

 ๓.๕.๑.๑ การเก็บข�อมูล (Data Collection) เปGนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่ง ของ
การวิจัย เพ่ือให�สามารถดําเนินการรวบรวม บันทึก และวิเคราะห�ข�อมูลอย1างมีระเบียบแบบแผน โดย
การใช�เครื่องมือหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมให�ได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีมีความเท่ียงตรงและเชื่อม่ันได�ตาม ต�องการ 
การเก็บข�อมูลจะต�องมีความเชื่อมโยงและสอดคล�องกับข้ันตอนอ่ืน ๆ ได�แก1 วัตถุประสงค� 
(Objectives) แนวคิด (Concept) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และวิธีการท่ีจะใช�ใน 
การวิเคราะห�ข�อมูล ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผู�วิจัยกําหนดใช�แบบสัมภาษณ� (Interview Form) เพ่ือให�ได� 
ข�อมูลตามประเด็นท่ีต�องการ และได�เสือกใช�แบบสัมภาษณ�ท่ีมีโครงสร�าง (Structured Interview 
Form) เพ่ือเปGนการควบคุมกรอบและแนวทางการสัมภาษณ� โดยในการสัมภาษณ�จริงผู�วิจัยเลือกใช� 
การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) เปGนวิธีการหลักเพ่ือให�ได�ข�อมูลให�มากท่ีสุด๙๔ 

                                                   

 ๙๔พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักดิ์ กิตฺติป�ฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร6, (เชียงใหม1: ประชากร
ธุรกิจ, ๒๕๕๘), หน�า ๑๙๕-๑๙๙. 



๖๗ 

   ๓.๕.๑.๒ การลดทอนข�อมูล (Data Reduction) หมายถึง กระบวนการคัดเลือก 
การเน�น การทําให�อยู1ในรูปท่ีเข�าใจง1าย การย1อความ และการแปลงข�อมูล จากข�อมูลท่ีอยู1ในรูปแบบ
ข�อมูลดิบให�พร�อมสําหรับการน1าไปใช�ในข้ันต1อไป การลดข�อมูลนี้เปGนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดการ
ทําวิจัย ด�วยการเขียนสรุป การให�รหัส การร1างหัวข�อย1อยท่ีเก่ียวข�อง การจัดกลุ1ม การสร�างหลักในการ
จําแนกกลุ1มของข�อมูล และการเขียนบันทึก 

 ๓.๕.๑.๓ การจัดรูปและนําเสนอข�อมูล (Data Display) หมายถึง การสร�างรูปแบบ
ข�อมูลท่ีสามารถสื่อสารกับผู�อ1านให�เข�าใจได�โดยง1าย เช1น การแสดงข�อมูลด�วยตาราง แผนภาพ เปGนต�น 

 ๓.๕.๑.๔ การสรุปและการยืนยันผล (Conclusion and Verification) หมายถึง 
การตีความโดยกระบวนการอุปนัย และทําความเข�าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ�ท่ีเชื่อมโยงกันของ
ข�อมูลท่ีได�เก็บรวบรวมมา เพ่ือนําไปสู1ข�อสรุปท่ีผู�วิจัยจะได�นําเสนอในรายงานการวิจัย โดยเปGนข�อสรุป
ท่ีได�รับการตรวจสอบยืนยันถึงความเท่ียงตรงแล�วด�วยวิธีการต1าง ๆ๙๕ โดยมีหลักการท่ีสําคัญ คือ ต�อง
เปGนกระบวนการทํางานท่ีต1อเนื่อง (On-Going Process) ต้ังแต1เริ่มต�นเก็บข�อมูลจนถึงสิ้นสุดการเก็บ
ข�อมูล ใช�หลักพ้ืนฐานของการวิเคราะห� คือ การลดทอนข�อมูลเชิงประจักษ�ท่ีได�จากภาคสนาม เพ่ือให�
ได�กลุ1มของข�อมูลท่ีมีความหมายร1วมกัน วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว1างกลุ1มจนได�แบบแผนของความ
เชื่อมโยงท่ีสามารถนําไปใช�อธิบายปรากฏการณ�ท่ีศึกษาได�ดีท่ีสุด  

 ๓.๕.๒ การควบคุมคุณภาพของงานวิจัยด�วยเทคนิคสามเส�า  (Triangulation 
Technique) เทคนิคสามเส�าเปGนวิธีการสําคัญในการยืนยันข�อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีพ้ืนฐาน
แนวคิดมาจากวิธีการวัดทางกายภาพในกลุ1มทหารและวิศวกร ด�วยการใช�เครื่องหมายบอกตําแหน1ง 
(Marker) หลายๆ จุด ในการค�นหาตําแหน1งหรือวัตถุใด ๆ แต1ในการวิจัยทางสังคมศาสตร� โดยเฉพาะ
อย1างยิ่งในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได�มีการนําแนวคิดนี้มาใช�ในเชิงเปรียบเทียบโดยอาศัยแง1มุมท่ี
หลากหลายมากข้ึน เพ่ือเสริมความน1าเชื่อถือของข�อมูล สามารถจําแนกเปGน ๔ วิธี คือ 

๑) ต1างวิธี (Methods Triangulation) 
๒) ต1างแหล1งข�อมูล (Triangulation of Sources) 
๓) ต1างผู�วิเคราะห� (Analysis Triangulation) 
๔) ต1างทฤษฎี/แนวคิด (Theory/Perspective Triangulation) 

ในงานวิจัยนี้ผู�วิจัยใช�เทคนิคสามเส�า (Triangulation Technique) ในการควบคุม 
คุณภาพของงานวิจัยโดยใช�เทคนิคต1างวิธี (Methods Triangulation) ในการเปรียบเทียบข�อมูล 
ประกอบด�วย สารัตถะหรือโครงสร�างสําคัญของคุณลักษณะความขัดแย�ง ท่ีได�จากการศึกษาตาม
แนวทางปรากฏการณ�วิทยา (Phenomenology Research) สารัตถะจากการสัมภาษณ�เชิงลึก และ
สารัตถะจากการสนทนากลุ1มเฉพาะโดยผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือใช�อธิบายปรากฏการณ�ของการพัฒนา
งานวิจัยได�อย1างเท่ียงตรงมากข้ึน๙๖ 

                                                   

 ๙๕Miles, M.B. & Huberman, A.M., Qualitative data analysis: An expand source book, 
2nd ecl, (Thousand Oaks: 1994), pp. 10-11. 
 ๙๖Patton, (1990), pp. 464-466, อ�างถึงใน ผ1องพรรณ ตรัยมงคลทูล และสุภาพ ฉัตราภรณ�,  
การออกแบบการวิจัย, หน�า ๒๕๙. 



 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเรื่อง พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยใช�รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาป@ญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เพ่ือศึกษากระบวนการสร�างความ
สมานฉันท�ตามหลักสันติวิธี และเพ่ือบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยใช�เครื่องมือในการวิจัยประกอบด�วยการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In 
– depth Interview) และนําผลท่ีได�จากการสัมภาษณ�และการสังเกตมาวิเคราะห�และสังเคราะห�จน
เกิดเป�นองค�ความรู�ใหมL ในข้ันตอนการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ทุกภาคสLวนท่ีเก่ียวข�อง
กับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�แบLงผลการศึกษาวิจัยออกเป�น ๔ สLวน ประกอบด�วย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยและองค�ความรู�ท่ีได�จากการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตLอไปนี้ 
 ๔.๑ แนวคิดเก่ียวกับพุทธสันติวิธี  
 ๔.๒ หลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�ง 
 ๔.๓ การประยุกต�ใช�หลักพุทธสันติวิธีมาเป�นแนวทางในการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง 
 ๔.๔ องค�ความรู�จากการวิจัย 

๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพุทธสันติวิธี 

 ๔.๑.๑. ความหมายของพุทธสันติวิธี 

 สันติวิธีในบริบทของพระพุทธศาสนา สามารถอธิบายได�หลายรูปแบบ ซ่ึงพระไตรปSฎก 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได�จําแนกคําวLา สันติ หมายถึง ความสงบ นิพพาน ซ่ึง
ปรากฏอยูLในหลักคําสอน ได�แกL 
 อัจจันตสันติ หมายถึง นิพพาน (สงบอยLางสิ้นเชิง)๙๗

 

 ตทังคสันติ หมายถึง ผู�บรรลุฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ (สงบด�วยองค�นั้นๆ)๙๘
 

 สมมติสันติ หมายถึง ทิฏฐิ ๖๒ เป�นสันติโดยสมมติ (สงบโดยสมมติ)๙๙
 

 นอกจากนี้ สันติในบางแหLงอาจเป�นสันติบท หมายถึง นิพพาน ธรรมเป�นท่ีระงับสังขารท้ัง
ปวง สลัดท้ิงอุปธิท้ังหมด เป�นท่ีสิ้นตัณหา คลายกําหนัด และดับกิเลส เป�นท่ีเย็นสนิท  
 จากความหมายของสันติ สามารถแยกประเด็นได�วLา สันติมีรูปแบบ ๒ ประการ คือ สันติท่ี
เป�นความสงบจากภายใน และสันติท่ีเป�นความสงบภายนอก ท้ังนี้ สันติก็มีความหมายวLาสงบ ระงับ 
และหมดสิ้นพันธนาการทุกอยLาง เป�นเป#าหมายสูงสุดท่ีเป�นสุขสุดยอด ดังนั้น พุทธสันติวิธี จึงนLาจะมี

                                                           

 ๙๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒๒/๑๖๘. 
 ๙๘ขุ.จู. (ไทย) ๒๙/๖๕/๒๔๗. 
 ๙๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๙/๘๘-๘๙. 



๖๙ 
 

ความหมายวLา วิธีการ เครื่องมือ รูปแบบ ของการระงับหรือจัดการความขัดแย�งตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา มุLงให�เกิดสันติจากภายในตัวป@จเจกบุคคล จนไปถึงสันติท่ีเป�นบริบทภายใน 

 “พุทธสันติวิธี” หมายถึง แนวทางสันติแบบพุทธ คือ การสร�างสันติภาพด�วยหลักการของ
พระพุทธเจ�า คือ การสร�างสันติภาพจากภายในสูLภายนอก การแก�ป@ญหาความขัดแย�งไปท่ีเรื่องของ
ชีวิตโดยมุLงหมายไปท่ีเรื่องของชีวิตทุกชีวิต และสอนเฉพาะเรื่องท่ีสามารถนําไปถอนทุกข�ถอนป@ญหา
ของชีวิต ซ่ึงความขัดแย�งตLาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป�นเสมือนชีวิตท่ีถูกยิงด�วยลูกศรอาบยาพิษ จําเป�นต�องรีบ
ถอนลูกศรนั้นออกจากชีวิตให�ได�เร็วท่ีสุดเทLาท่ีจะเร็วได� เพราะเวลาของชีวิตมีน�อย๑๐๐

 

 พุทธสันติวิธี คือ เม่ือกลLาวถึง สังคมแหLงสันติ จัดได�วLา เป�นสังคมท่ีไร�ความรุนแรง หรือ
ปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ�อม แตLสังคมดังกลLาวยังมีความขัดแย�ง และบางครั้ง หรือ
บางสถานการณ�ความขัดแย�งดังกลLาวได�พัฒนาตนเองไปสูLจุดท่ีสังคมไร�สันติ หรือปราศจากสันติ จึงมี
ความจําเป�นต�องใช� วิธีเชิงสันติ เข�าไปจัดการความขัดแย�งแบบสันติ หรือจัดการความรุนแรงแบบ
สันติ๑๐๑

 

 ด�วยเหตุดังกลLาวนี้ พระพุทธศาสนาจึงสอนโดยมุLงหมายไปท่ีเรื่องของชีวิต และสอนเฉพาะ
เรื่องท่ีสามารถนําไปถอนทุกข�ถอนป@ญหาของชีวิตซ่ึงเป�นเสมือนลูกศรอาบยาพิษออกจากชีวิตให�ได�
โดยเร็วท่ีสุดเทLาท่ีจะเร็วได�เพราะเวลาของชีวิตมีน�อยนิด ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต) ได�ชี้
วLา ทําอยLางไรจะพัฒนาปุถุชนไปให�เป�นอริยชนหรืออารยชน เราจึงต�องพัฒนาปุถุชนนี้ข้ึนไปอีก เพ่ือ
ไมLให�มนุษย�ปุถุชนเหลLานี้มาสร�างป@ญหาความขัดแย�ง ไมLมาทําสงครามกัน ไมLให�มาเอารัดเอาเปรียบขLม
เหงรังแกอะไรตLาง ๆ สารพัด ท่ีมันเกิดเป�นป@ญหาในสังคมป@จจุบัน๑๐๒ 
 สรุปได�ว'า พุทธสันติวิธี หมายถึง ชุดเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งท่ีอาศัยคําสอน
ของพระพุทธเจ�าหรือสาวกมาเป�นรูปแบบในการจัดการความขัดแย�งโดยสันติ เพ่ือให�ความขัดแย�งนั้น 
ๆ สงบ ระงับโดยสิ้นเชิง กลLาวคือ เครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งรูปแบบอ่ืนอาจจะแก�ป@ญหาได�
เฉพาะภายนอก แตLภายในจิตใจยังคุกรุLนอยูLกับความแค�น ไมLสามารถสงบระงับลงได� แตLแนวทางพุทธ
สันติวิธีเป�นวิธีการท่ีแก�ไขความขัดแย�งต้ังแตLรากเหง�า ก็คือ ตัวบุคคล ตLอมาจึงแก�ป@ญหาท่ีสภาพบริบท 
สิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีเป�นป@จจัยไปสูLความขัดแย�ง  

 ๔.๑.๒ ความสําคัญของพุทธสันติวิธี 

วิวัฒนาการของประชาธิปไตย เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและสLงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยให�เข�มแข็งมากยิ่งข้ึน สิ่งท่ีสามารถเป�นฐานรองรับการพัฒนาประชาธิปไตยก็คือ 
กระบวนการท่ีวLาด�วยการมีสLวนรLวมของประชาชนในทุก ๆ กลุLมของสังคม ซ่ึงหัวใจสําคัญของการมี
สLวนรLวม ก็คือ “การทะลายและสลายความเป�นอัตลักษณ�”  และ “ยอมรับในความแตกต�าง” ของ
มนุษย�แตLละคน อันเป�นการสLงเสริม และยอมรับในศักยภาพของมนุษย� โดยมนุษย� และเพ่ือมนุษย�เอง

                                                           

 ๑๐๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๕๐/๑๑๗-๑๒๒. 
 ๑๐๑พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ
จัดการความขัดแย#ง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จํากัด, ๒๕๕๔), หน3า ๑๙๗. 
 ๑๐๒พระพรหมคุณาภรณ5 (ป.อ. ปยุตฺ โต), พัฒนาคุณภาพชี วิตด#วยจิตวิทยาแบบย่ังยืน , 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๗), หน3า ๒๘-๒๙. 



๗๐ 
 

เป�นฐานรากวLาเข�มแข็งพอท่ีจะทําให�เชื่อม่ันได�วLาจะพาให�ชุมชนก�าวผLานความขัดแย�งหนนี้ไปได� ดังนั้น 
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสร�างปรองดอง และรูปแบบการจัดการความขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธี
ตามท่ีปรากฏในคัมภีร�พระไตรปSฎก กลLาวถึงสาเหตุของป@ญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการ
สร�างสังคมสมานฉันท�ในกรอบของพุทธสันติวิธี จึงมีความจําเป�นอยLางยิ่งในการสร�างสรรค�สังคมให�มี
ความสุข มีความรู�ความเข�าใจศาสนาท่ีตนนับถืออยLางเพียงพอ โดยปราศจากการนําศาสนาเข�ามาเป�น
เครื่องกีดก้ันสันติสุขท่ีจะพึงมีรLวมกัน นอกจากนี้ ยังต�องอาศัยกรอบความคิดและการวิเคราะห�จากสห
ศาสตร� ประกอบด�วย สังคมศาสตร� และวิทยาศาสตร�ธรรมชาติสาขาตLาง ๆ ด�วย ดังท่ี ทLานพุทธทาส
ภิกขุ ได�เสนอแนวคิดนี้ในหนังสือ “สันติภาพของโลก”  โดยได�นําเสนอแนวคิดเรื่อง “สันติภาพ” อีก
ท้ังนําเสนอแนวคิด “สันติวิธี” อันเป�นแนวทาง หรือมรรควิธีท่ีทําให�เกิดข้ึนสันติภาพในสังคมยุค
ป@จจุบัน พุทธทาสภิกขุได�ตั้งคําถามวLา “ทําไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ” เหตุผลก็คือ “สันติภาพนั้น มัน
สําคัญอยู�ในตัวมันเอง คือ จําเป�นสําหรับชีวิตทุกชีวิตไม�ว�าจะอยู�ในระดับส�วนบุคคล หรือท้ังหมดในโลก 
ล0วนต0องการสันติภาพ” ๑๐๓ ทLานชี้วLา  “โลกจําเป�นต0องมีสันติภาพ” ๑๐๔  เพราะ “ยุคป1จจุบันนี้เกิด
วิกฤติการณ� ซ่ึงวิกฤติการณ�ท่ีถือได0ว�าเลวร0ายท่ีสุด ก็คือ การท่ีคน” เข�าไปเก่ียวกับข�องกับธรรมชาติ
ด�วยกิเลส ตัณหา และด�วยอํานาจแหLงกิเลสตัณหานั้น  จึงทําให�คนได�ฉกฉวยผลประโยชน�ตLาง ๆ จาก.
“ธรรมชาติเพ่ือสนองความอยากของตนเอง” ฉะนั้นทางออกก็คือ “การคิดหาวิธีเ ก่ียวข0องกับ
ธรรมชาติโดยไม�ทําให0ธรรมชาติสูญเสีย ความสงบ หรือสูญเสียคุณสมบัติด้ังเดิมของธรรมชาติ” 

๑๐๕ ด�วยเหตุนี้ “พุทธบริษัทจึงมีความจําเป�นเร�งด�วนท่ีต0องศึกษาและทําความเข0าใจเรื่องสันติภาพ 
เพราะสันติภาพเป�นจุดมุ�งหมายอย�างยิ่งของพระพุทธเจ0าเพ่ือท่ีขวนขวายช�วยกันและกันให0เกิด
สันติภาพข้ึนมา” ๑๐๖ 

ดังนั้น เม่ือมนุษย�มีสัมมาทิฎฐิ ความเห็นท่ีถูกต�อง ด�วยป@ญญาท่ีเกิดจากโยนิโสมนสิการแล�ว 
ก็จะสามารถขับเคลือนขบวนการทางสังคม ด�วยจิตท่ีรู� จิตท่ีต่ืน จิตท่ีเบิกบาน ดังคํากลLาวของ น.พ. 
บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล วLา “จิตท่ีรู0ตื่น จะพลิกผันโลก เพราะความคิดจิตสํานึกของคนเราเม่ือมนุษย�เรา
ได0ใคร�ครวญอย�างสุขุม รอบคอบ จนเปลี่ยนแปลงทัศนะของตนท่ีมีต�อสิ่งอัน เป�นสัจธรรมแล0ว มนุษย�
นั้นไซร0ก็กําลังจะพลิกผันโลกท้ังใบ๑๐๗ และสามารถแก�ไขป@ญหาความขัดแย�งทางสังคมท่ีกําลังดําเนิน
อยูLนี้ได�อยLางสันติ 
        จะเห็นได�วLา ประชาธิปไตยจึงเปSดโอกาสให�เกิดการมีสLวนรLวมอยLางมีประสิทธิผล มีการ
ลงคะแนนเสียงโดยเทLาเทียมกัน  มีการสร�างความเข�าใจรLวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย 
ประชาธิปไตยนํามาสูL การหลีกเลี่ยงทรราชย� การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง มี
ความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ปกป#องความสนใจสLวนบุคคล มีความเทLาเทียม
กันทางการเมือง และประชาธิปไตยนํามาสูLการแสวงหาเสรีภาพ และความเจริญ 

                                                           

 ๑๐๓เรื่องเดียวกัน, หน3า ๑-๒. 
 ๑๐๔เรื่องเดียวกัน, หน3า ๔. 
 ๑๐๕เรื่องเดียวกัน, หน3า ๔-๕. 
 ๑๐๖เรื่องเดียวกัน, หน3า ๑๒-๑๔. 
 ๑๐๗เรื่องเดียวกัน, หน3า ๑๖๗. 



๗๑ 
 

             เม่ือกลLาวโดยสรุปแล�ว ท้ัง “สันติวิธี” และ”ประชาธิปไตย” จึงมีความสัมพันธ� และ
เก้ือหนุนกัน ถ�าพัฒนาประชาธิปไตยได�มาก โอกาสท่ีสันติวิธีสัมฤทธิ์ได�มาก และมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ  เม่ือสันติวิธีทํางานได�สําเร็จ ประชาธิปไตยต�องได�รับการเก้ือหนุน หรือสร�างสรรค� 
โดยเฉพาะอยLางยิ่ง “มิติของความเท�าเทียม” หรือ “ความเสมอภาค” อยLางสุจริตและเป�นธรรมใน
สังคมด�วยหลัก “ธรรมาธิปไตย” คือ ถือธรรมเป�นใหญL คํานึ่งถึงความถูกต�องความสมควร ถือได�วLาการ 
ทําความดีก็เพราะเห็นแกLความดี ทําความดีเพราะเห็นแกLความดี ความถูกต�องไมLใช�ทําด�วยหวังอะไร
ตอบแทน หลักธรรมาธิปไตยพระพุทธศาสนาสอนอยLางตรงไปตรงมาเป�นอยLางดี เพราะหลัก
ธรรมาธิปไตย อาจนําไปใช�ได� ทุกกรณีและสอดคล�องกับสังคมป@จจุบันท่ีทุกผู�คนนั้นต�องคํานึงถึงหลัก 
ธรรมาธิปไตย เม่ือสังคมไทยมีความรัก ความสามัคคีแล�วก็เกิดความปรองดองของคนในชาติ เพราะ
หากคุณสมบัติเชLนนี้เกิดข้ึนในสังคมได�  คนในสังคมสามารถยอมรับ “ความแตกต�าง” ในมิติตLาง ๆ ได� 
เชLน ความคิดเห็น ชาติพันธุ� ศาสนา ภาษา เป�นต�น ซ่ึงหลักการเหลLานี้ล�วนเป�นสิ่งท่ีเก้ือหนุน “สันติ
วิธี” ท้ังสิ้น๑๐๘ 

 ๔.๑.๓. ประเภทของพุทธสันติวิธี 

 พุทธสันติวิธีได�นํามาใช�ในหลายรูปแบบ ข้ึนอยูLกับวLาต�องการนําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใช�
ในบริบทใด ซ่ึงพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ได�จัดแบLงประเภทไว�นLาสนใจ ดังนี้๑๐๙

 

 ๑) พุทธสันติวิธีในความหมายของเครื่องมือการจัดการความขัดแย�ง เป�นแนวคิด หรือการ
ปฏิบัติการเพ่ือจัดการความขัดแย�งใน ๒ มิติ กลLาวคือ มิติความขัดแย�งท่ีเป�นสLวนป@จเจกบุคคล ซ่ึงเป�น
ความขัดแย�งภายใน และมิติความขัดแย�งภายนอกอันเป�นการจัดการความขัดแย�งเชิงสังคม เม่ือ
กลLาวถึงสันติวิธีในความหมายของเครื่องมือจัดการความขัดแย�งเพ่ือให�เกิดสันติในสังคม ใน
ประวัติศาสตร�พระพุทธศาสนาได�ปรากฏวLา พระพุทธเจ�าทรงนําเครื่องมือนี้ไปใช�ด�วยเชLนกัน เชLน ใน
กรณีสงครามแยLงน้ําของสองเมือง สงครามฆLาล�างเผLาพันธุ� เป�นต�น 

 ๒) พุทธสันติวิธีในความหมายของเครื่องมือในการดําเนินชีวิต พระพุทธศาสนาเน�นสอนใน
เรื่องของการไมLเบียดเบียนกันเป�นพ้ืนฐาน เชLน ในเรื่องของศีล ๕ อันเป�นเครื่องมือสําคัญในการอยูL
รLวมกันอยLางสันติสุขในสังคม และป#องกันไมLให�มนุษย�เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ศีล ๕ นี้จึงเป�น
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีเป�นป@จจัยสําคัญของความสงบระงับจากความขัดแย�ง นอกจากนี้ ยังมี
หลักธรรมคําสอนอ่ืน ๆ ท่ีมนุษย�สามารถนํามาพัฒนาตนเองและผู� อ่ืน เชLน ทิศ ๖ ทิฏฐธัมมิกัต
ประโยชน� ๔ สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ อันเป�นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตให�เกิดสันติสุขท้ัง
ภายในและภายนอก 
 

 ๓) พุทธสันติวิธีในความหมายของการเรียกร�องความต�องการ เป�นลักษณะของการ “คว่ํา
บาตร” ในทางพระพุทธศาสนา “การคว่ําบาตร” เป�นวิธีการท่ีพระพุทธเจ�าทรงอนุญาตให�สงฆ�ลงโทษ
                                                           

 ๑๐๘Robert A, Dahl, On Democracy, (New Haven and London: Yale University Press, 
2000), pp. 38-44, อ3างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวะดี บุรีกุล, ธรรมชาติของความขัดแย#งในวัฒนธรรมไทย, 
(นนทบุรี : เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการความ
ขัดแย3งด3านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี, มปป.), หน3า ๕. 
 ๑๐๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒๒/๑๖๘. 



๗๒ 
 

แก�คฤหัสถ� ผู�ให�ร�ายตLอพระรัตนตรัย โดยการประกาศให�ภิกษุท้ังหลายไมLคบหา ไมLรับบิณฑบาต ไมLรับ
นิมนต� และไมLรับไทยธรรมของคฤหัสถ�ผู�นั้น จนกวLาจะรู�สึกสํานึกโทษท่ีตนเองได�กระทําไว�และกลับตัว
ประพฤติดี สงฆ�ท้ังหลายจึงประกาศระงับโทษและกลับมาคบหาได�ดังเดิมเรียกวLา “ป1ตตอุกกุชชนกรรม” 

คือ การหงายบาตร เครื่องมือนี้มิได�เป�นการมุLงหวังให�เกิดประโยชน�ตLอหมูLสงฆ�หรือสLวนรวม แตLเป�น
การตักเตือนสั่งสอนให�รู�วLา เขาผู�นั้นได�กระทําผิดแล�ว ควรท่ีจะสํานึกผิดและกลับมากระทําให�ถูกต�อง
 สรุปได�ว'า พุทธสันติวิธี เป�นเครื่องมือสําคัญท่ีพระพุทธเจ�าและเหลLาสาวก ได�บัญญัติและ
นําไปใช�เป�นรูปแบบตัวอยLาง และเห็นผลชัดเจน ท้ังนี้ เครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งแนวพุทธนี้
สามารถนําไปใช�ได�ตามบริบทของความขัดแย�ง ถึงแม�วLาเครื่องมือนี้จะมีอายุมากกวLาพันปi แตLสามารถ
นํามาบูรณาการกับบริบทความขัดแย�งในป@จจุบันได�อยLางทันสมัย 

๔.๒ หลักพุทธสันติวิธีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�ง 

 หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ�า เป�นคําสอนท่ีมุLงประโยชน�โดยตรงสําหรับ 

พุทธศาสนิกชนให�สติป@ญญาและสามารถนําไปปฏิบัติ พระพุทธเจ�าทรงแสดงชี้ให�มองเห็นคุณงาม 

ความดีและความสําคัญของบุคคลและสิ่งตLาง ๆ ชี้ให�เห็นสัจธรรม คือ ความจริงแท�ของชีวิตและกฎ 

ธรรมชาติ โดยมีเป#าหมายสูงสุด คือ การหลุดพ�นจากวงจรแหLงทุกข�ท้ังปวง และหัวใจของพุทธศาสนา 
คือ ละเว�นความชั่ว หม่ันทําความดี ทําจิตใจให�บริสุทธิ์๑๑๐

 

 ๔.๒.๑. ระดับของหลักธรรม 

 วิธีการจัดการความขัดแย�งทางพระพุทธศาสนาได�นําแนวคิดพ้ืนฐาน หรือหลักธรรมท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือเป�นฐานองค�ความรู�ในการนําไปประยุกต�ใช�ในการจัดการความขัดแย�ง สามารถสรุปเป�น 
๒ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับบุคคล หมายถึง หลักธรรมท่ีใช�เป�นแนวคิดท่ีมุLงเน�นการพัฒนาคุณภาพ และ
สมรรถภาพของจิตในระดับของตัวบุคคลนั้น เพ่ือเป�นรากฐานสําคัญในการจัดการความขัดแย�ง เพราะ
ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา จะถือวLา “จิตหรือใจ”นั้น เป�นหัวหน�าเป�นใหญLในการ กระทํา
การใด ๆ ดังพุทธพจน�ท่ีวLา  
 “ธรรมท้ังหลาย มีใจเป�นหัวหน0า มีใจเป�นใหญ� สิ่งท้ังหลายสําเร็จมาแต�ใจ เพราะฉะนั้น 
หากว�าบุคคลใดมีใจชั่วจะพูดอะไรก็ตาม จะทําอะไรก็ตาม เพราะเหตุท่ีมีใจชั่วนั้น ความทุกข�ย�อมจะ
ติดตามเขาไปเหมือนล0อหมุนไปตามรอยเท0าโคลากเกวียน” ๑๑๑ 
  ธรรมท้ังหลาย มีใจเป�นหัวหน�า มีใจเป�นใหญL สิ่งท้ังหลายสําเร็จมาแตLใจ เพราะ บุคคล
ใดมีใจผLองใสจะพดูอะไรก็ตาม จะทําอะไรก็ตาม เพราะเหตุท่ีมีใจผLองใสนั้น ความสุขยLอมจะติดตาม
เขาไปเหมือนเงาติดตามตัว ๑๑๒  
 การพัฒนาคุณภาพ และสมรรถภาพของจิตเป�นการพัฒนาให�มีจิตใจท่ีดีงาม มีความเป�น
มิตร มีเมตตา มีความอดทนทางใจตLอความกระทบกระท่ังความไมLพอใจ หรือความเจ็บใจ โดยการ 

                                                           

 ๑๑๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 
 ๑๑๑ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
 ๑๑๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๔. 



๗๓ 
 

วางใจตนให�เป�นกลาง ๆ ไมLกระเพ่ือม ใช�สติป@ญญาในการเรียนรู� และเข�าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป�น
จริง ตรึกตรองด�วยความรอบคอบแล�วไว�แสดงออกตLอสถานการณ�ความขัดแย�งนั้น ๆ อยางเข�าใจใน
ธรรมชาติของสิ่งตLาง ๆ ซ่ึงรวมถึงธรรมชาติของความขัดแย�งด�วยการพัฒนาจิตใจดังกลLาวจะเป�น
รากฐานสําคัญในตัวบุคคลท่ีจะนําไปประยุกต�ใช�ในการจัดการความขัดแย�ง  

๒. ระดับสังคม แนวคิด หรือหลักธรรมระดับสังคม จะเป�นหลักธรรมท่ีมุLงเน�นในระดับ
สังคมท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�ง เพ่ือหวังให�เกิดผลในทางบวกท้ังตLอกลุLม บุคคลองค�กร 
สังคม และประเทศชาติ  

 ๔.๒.๒ ประเภทของหลักธรรม 

 หลักธรรมท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการความขัดแย�งในพุทธศาสนาเทLาท่ีสืบค�นได�จาก
พระไตรปSฎก สามารถนํามาบูรณาการใช�เป�นพุทธวิธีในการแก�ไขป@ญหาความขัดแย�งตLาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ใน สังคม ให�ยุติลง สร�างสันติสุข สันติภาพข้ึนมาทดแทน เพ่ือการอยูLรLวมกันในสังคมได�อยLางมีความสุข 
ได�สรุปแนวคิดวิธีการแก�ไขป@ญหาโดยใช�หลักธรรมมาบูรณาการให�เข�ากับศาสตร�สมัยใหมL เป�น 4 วิธี 
คือ๑๑๓ 
 1) เอ้ือตLอการดําเนินชีวิตของผู�คนในสังคม ทําให�สังคมเกิดการเรียนรู� แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ�ชีวิต ประสบการณ�ทํางาน มีการชLวยเหลือเก้ือกูลกันด�วยจิตเมตตาเอ้ือเฟlmอ 
ปรารถนาดีตLอกัน สนทนาปราศรัย ปรึกษาหารือกันด�วยการประสานประโยชน�แกLสLวนตนและสLวน 
รLวมได�อยLางกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีกัน โดยการใช�หลักธรรมท่ีได�ค�นพบจากการวิเคราะห� 
พระไตรปSฎกมาบูรณาการให�เข�ากับการดําเนินชีวิต เชLน หลักความอดทน (ขันติธรรม) หลักสมานฉันท� 
(สามัคคีธรรม) หลักการเจรจากันเพ่ือประสานประโยชน� (วจีสุจริต) และหลักความเอ้ือเฟlmอแบLงป@น ให� 
เกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน (พรหมวิหารธรรม) เป�นต�น 
 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�คนในสังคม ทําให�สังคมเกิดการต่ืนรู� เข�าใจ เทLาทันกระแสแหLง
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน�ได�พัฒนาขีดความสามารถในการแขLงขัน การปรับตัว เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยLางรวดเร็ว ซ่ึงอาจทําให�เกิดความบกพรLอง ขาดความสมดุล ขาด
เสถียรภาพในการทํางานและการดําเนินชีวิตได� ดังนั้น จึงจําเป�นต�องมีหลักการและกลยุทธ�ท่ีดีในการ
วางแผนชีวิต โดยเริ่มต�นจาการวางแผนชีวิตของตนท่ีต้ังม่ันอยูLในความคุณงามความดี มีความ
ประพฤติท่ีสุจริตตามทํานองคลองธรรม มีความเชื่อม่ันและปณิธานท่ีม่ันคง มีสัจจะเป�นพ้ืนฐาน มี
ความเพียรพยายามเป�นแรงขับเคลื่อน มีป@ญญาเป�นเครื่องนําทางสูLเป#าหมายและความสําเร็จ ด�วย  
หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน เชLน หลักแหLงการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทางกาย วาจา และใจ ให�เกิด 
สมาธิ และมีสติป@ญญา (ไตรสิกขา) หลักแหLงพลังใจนําสูLความสําเร็จ (พละ) และหลักของการอยูLครอง 
เรือนให�ผาสุก (ฆราวาสธรรม) เป�นต�น  
 3) ตอบสนองชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด�วยการเริ่มต�นจาการให� การแบLงป@น การ 
เจรจาด�วยถ�อยคําท่ีประสานประโยชน� มีการกระทําสิ่งท่ีดีงามสมํ่าเสมอ ขวนขวายชLวยเหลือกิจการ 

                                                           

 ๑๑๓พระมหาศิวะเสน ญาณเมธี, “รูปแบบการบริหารจัดการความขัดแย3งในพระพุทธศาสนา: วิเคราะห5
จากพระไตรปgฎก”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, 
๒๕๖๑), หน3า ๑๙๗. 
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บําเพ็ญสาธารณประโยชน�ตลอดถึงชLวยแก�ไขปรับปรุงสLงเสริมในทางจริยธรรม เป�นผู�ไมLนิ่งดูดายตLอ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด�วยการเอาตัวรอดหรือแสวงหาความสุขสบายแตLเพียงผู�
เดียว โดยการนึกคิดคํานึงถึงความทุกข�ยากลําบากของผู�อ่ืน คือ การสละเรี่ยวแรงและสติป@ญญาเพ่ือ
ทําประโยชน�ให�เกิดข้ึนแกLทุกภาคสLวนด�วยการขวนขวายชLวยเหลือให�พ�นจากความทุกข�ด�วยหลักธรรม
เหลLานี้ เชLน หลักธรรมท่ีเชื่อมความรักความผูกพัน หรือการผูกมิตรไมตรีตLอกันอยLางมิรู�คลายระหวLาง
คนในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สังคหวัตถุ) และวัตรของพระเจ�าจักรพรรดิท่ีทรง
บําเพ็ญสมํ่าเสมอเป�นหน�าท่ีของนักปกครองผู�ยิ่งใหญL (จักรวรรดิวัตร) เป�นต�น  
 4) เก้ือกูล/เยี่ยวยา/รักษาวิกฤตการณ�โลก พระพุทธศาสนามีหลักการท่ีสอดคล�องกับ
ธรรมชาติและความจริงของธรรมชาติ แตLอาจขัดแย�งกับแนวคิดหรือพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย� 
ผLานการยึดถือ“กฎ-เกณฑ�-กติกา-หลักการ” ท่ีถูกต�อง และเป�นประโยชน�สําหรับทุกคน อยLางไมLเลือก 
ปฏิบัติ มีความเป�นกลาง โดยพระพุทธเจ�าได�ยก “ธรรม-วินัย” เป�นธรรมนูญสูงสุดขององค�การ หลัง 
พระพุทธองค�ทรงปรินิพพานแล�ว มาเป�นหลักการสําคัญในการแก�ไขป@ญหาหรือวิกฤตการณ�ตLาง ๆ ท่ี 
เกิดข้ึน เชLน หลักการอยูLรLวมกันในสังคม ทุกคนควรรู�หน�าท่ีและความสัมพันธ�ของคนในสังคม ควร 
ปฏิบัติตLอกันในสังคมเพ่ือความสามัคคี ไมLวLาจะอยูLในตําแหนLงหรือฐานะใดในสังคม ไมLเกิดการต้ังข�อ 
รังเกียจอันเป�นเหตุให�เกิดการแตกความสามัคคีของคนในสังคม (หลักสาราณียธรรม) หลักการ
พิจารณาเหตุป@จจัยตLาง ๆ ด�วยสติป@ญญาอันประกอบด�วยเหตุและผล จนเข�าใจถึงสภาวะท่ีแท�จริงของ 
สิ่งนั้น ๆ โดยละเอียด (โยนิโสมนสิการ) และหลักการและวิธีปฏิบัติในเรื่องท่ีควรสงสัย หรือหลักความ 
เชื่อ (กาลามสูตร) เป�นต�น 

 ๔.๒.๓ หลักพุทธสันติวิธีด�วยสาราณียธรรม ๖ ประการ 

 สาราณียธรรม คือ ธรรมท่ีทําให�ระลึกถึงกัน ทําให�เป�นท่ีรัก ทําให�เป�นท่ีเคารพ เป�นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห�กัน เพ่ือความไมLวิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี ๖ 
ประการ ประกอบด�วย๑๑๔ 
 ๑) เมตตากายกรรม เป�นการแสดงออกถึงความรู�สึกในจิตใจท่ีมีแตLความคิดดี ๆ การมอง
กันในเรื่องดี มีความหวังดี ปรารถนาดี รักและเมตตาตLอกัน คิดในสิ่งท่ีสร�างสรรค� มองด�านบวกตLอกัน 
ไมLมีความอิจฉาริษยา ไมLคิดอคติลําเอียง กLอความพยาบาท สร�างความโกรธแค�นเคืองกัน ให�โอกาส
และให�อภัยตLอกันทุกเรื่องไมLวLาจะหนักเบาแคLไหน ความคิดปรารถนาให�ผู�อ่ืนเป�นสุขและเข�าใจผู�อ่ืน ไมL
เอาความรู�สึกนึกคิดของตนเป�นใหญL มีน้ําใจตLอบุคคลอ่ืน เมตตามโนกรรมนี้รวมถึงความอดทนอดกลั้น
ตLอความอาฆาตมาดร�ายบุคคลอ่ืนท่ีมีตLอตนเองด�วย 
 ๒) เมตตาวจีกรรม เป�นการใช�คําพูดออกมาแตLคําพูดท่ีดีงาม ด�วยความรักปรารถนาดี รู�จัก
พูดให�กําลังใจกันและกันในยามท่ีต�องพบกับความทุกข�ความผิดหวังหรือความเศร�าหมอง ไมLพูดจา
ซํ้าเติมกันถากถางในยามท่ีมีใครโดยเฉพาะคูLอริ คูLขัดแย�ง ฝrายตรงข�ามต�องหกล�มลง ไมLนินทาวLาร�ายท้ัง
ตLอหน�าและลับหลังแนะนําในสิ่งท่ีดีและมีประโยชน� พูดด�วยความจริงใจตLอบุคคลอ่ืน ไมLพูดสLอเสียด
บุคคลอ่ืนให�เกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ไมLดูถูกคนท่ีด�อยกวLาตนเองและไมLพูดให�คนอ่ืนเกิดความเข�าใจผิด
จนทะเลาะกัน พูดแตLสิ่งท่ีเป�นประโยชน�อยLางเดียวเทLานั้น 
                                                           

 ๑๑๔องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๑๑/๑๕-๑๘/๓๒๑-๓๒๒. 



๗๕ 
 

 ๓) เมตตามโนกรรม เป�นการทําแตLในสิ่งท่ีเป�นความดีตLอกัน ชLวยเหลือสLงเสริมกันด�านกําลัง
กาย มีความอLอนน�อมถLอมตน รู�จักสัมมาคารวะ ไมLเบียดเบียนรังแกกัน ไมLทําร�ายให�ได�รับความ
ทุกขเวทนา มุLงกระทําแตLในสิ่งท่ีถูกต�องตLอกัน มีความเสียสละตLอผู�อ่ืน ชLวยเหลือขวนขวายการงานใน
สิ่งท่ีตนเองสามารถกระทําได� มีน้ําใจชLวยเหลือผู�อ่ืนทุกเรื่อง รู�จักปกป#องชLวยเหลือบุคคลอ่ืนเม่ือ
ประสบภัย ดํารงตนอยูLในศีลธรรม ระมัดระวังความไมLดีทางกาย และไมLใช�กําลังเบียดเบียนผู�อ่ืนให�
ได�รับความทุกข�เดือดร�อนไมLวLาด�วยวิธีการใด ๆ 
 ๔) สาธารณโภคี เป�นแนวปฏิบัติให�รู�จักแบLงป@นผลประโยชน�กันด�วยความยุติธรรม ไมLเอารัด
เอาเปรียบกันชLวยเหลือกัน ไมLเห็นแกLตัว ไมLเห็นแกLประโยชน�สLวนตน และมีความเสมอภาคตLอกัน 
เอ้ือเฟlmอซ่ึงกันและกันอยูLเสมอ รู�จักแบLงป@น บริจาคชLวยเหลือผู�ยากไร�ผู�ด�อยโอกาสในสังคม เสียสละ
ประโยชน�สLวนตนเพ่ือประโยชน�สLวนรวม เพ่ือความผาสุกของคนหมูLมากในประเทศ 
 ๕) สีลสามัญญตา เป�นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับหรือวินัยตLางๆ อยLางเดียวกัน
อยLางเครLงครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมLก�าวกLายหน�าท่ีกัน ไมLอ�างอํานาจของตนขLมเหง
รังแกผู�อ่ืน ไมLถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ท้ังปวง มีความเคารพตLอกฎหมาย ระเบียบวินัย มีความเกรงอกเกรงใจ
และให�เกียรติตLอกัน ไมLกระทําการลLวงละเมิดสิทธิอันเป�นของผู�อ่ืนไมLวLาจะเป�นเรื่องใด ๆ ก็ตาม 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเป�นอยLางเดียวกัน คิดในสิ่งท่ีตรงกัน ปรับมุมมองท่ีตLาง
กลับมาให�ตรงกันด�วยการยอมรับในเหตุผล พูดจาหาข�อสรุปตรงกัน รู�จักแสงหาจุดรLวมและสงวนจุด
ตLางไมLถือเอาความคิดของตนเป�นใหญLแตLเพียงฝrายเดียว ยอมรับฟ@งความคิดของผู�อ่ืนท่ีเป�นประโยชน�
ตLอบ�านเมืองจะทําอะไรก็ควรปรึกษาหารือผู�ท่ีอยูLรLวมกันใช�เหตุและผลรLวมกันเพ่ือประโยชน�ของ
สLวนรวมอยLางแท�จริง 
 สรุปได�ว'า สาราณียธรรม เป�นแนวคิดเชิงรุก ประกอบด�วยการเข�าไปมีสLวนรLวมเพ่ือ
ชLวยเหลือเพ่ือนมนุษย�ท้ังทางกาย วาจา ใจในกิจกรรมาตLาง ๆ หรือแม�กระท่ังการเอ้ือเฟlmอวัตถุ แกLผู�ท่ี
ต�องการความชLวยเหลือ กลยุทธ�นี้จัดได�วLาเป�น “การป<องกันความขัดแย0งเชิงรุก” ในแงLของการสรLาง
สัมพันธ� ถือได�วLาเป�นหัวใจประการหนึ่งของสันติวิธี นอกจากนั้นกระบวนการปรับทัศนคติ และปรับ
ทLาทีกระบวนทัศน�ให�ยืดหยุLน เป�นอีกแนวทางหนึ่งท่ีชLวยสร�างบรรยากาศของความสมานฉันท�ให�
เกิดข้ึน ในขณะเดียวกัน “คุณสมบัติภายใน” ของแตLลุบุคคลก็มีความสําคัญ เพราะคุณสมบัติดังกลLาว
จะเป�น “ภาพลักษณ�” ท่ีทําให�เกิด “ความเชื่อม่ัน” แกLบุคคลอ่ืน 
 ดังนั้น แนวคิดการจัดการความขัดแย�งโดยพุทธสันติวิธี หมายถึง วิธีการท่ีพระพุทธเจ�าและ
เหลLาสาวกใช�ในการขจัดความขัดแย�งกันในหมูLสงฆ� โดยไมLใช�ความรุนแรงใด ๆ เป�นวิธีการท่ีใช�สร�าง
ความสุขในการอยูLรLวมกันของท้ังหมูLสงฆ�เองและคนในสังคม ประเภทของสันติวิธีนั้นจําแนกออกได�
เป�น ๓ ประเภทกลLาว คือ๑๑๕  
 ๑) พุทธสันติวิธีในฐานะเป�นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�ง เป�นการจัดการ
ความขัดแย�งท่ีแบLงเป�นการจัดการกับความขัดแย�งในเชิงป@จเจกและการจัดการกับความขัดแย�งในเชิง
สังคม  

                                                           

 ๑๑๕สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๓/๓๒๒. 



๗๖ 
 

 ๒) พุทธสันติวิธีในฐานะเป�นเครื่องมือในการดําเนินชีวิต เป�นการดําเนินชีวิตอยLางไมL
เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
 ๓) พุทธสันติวิธีในฐานะเป�นเครื่องมือในการเรียกร�องความต�องการ การเรียกร�อง
ตามนัยนี้มีจุดมุLงหมายเพ่ือความสงบสุขของหมูLสงฆ�และสังคมโดยรวม  
 สรุปได�ว'า หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการความขัดแย�งโดยสันติวิธีหลักธรรมคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าเป�นคําสอนท่ีมุLงประโยชน�โดยตรงสําหรับพุทธศาสนิกชน ให�สติป@ญญาและ
สามารถนําไปปฏิบัติพระพุทธเจ�าทรงแสดงชี้ให�มองเห็นคุณงามความดีและความสําคัญของบุคคลและ
สิ่งตLาง ๆ ชี้ให�เห็นสัจธรรม คือ ความจริงแท�ของชีวิตและกฎธรรมชาติ โดยมีเป#าหมายสูงสุด คือ การ
หลุดพ�นจากวงจรแหLงทุกข�ท้ังปวง หัวใจของพุทธศาสนาคือ ละเว�นความชั่ว หม่ันทําความดี ทําจิตใจ
ให�บริสุทธิ์ 

 ๔.๒.๔ การจัดการความขัดแย�งตามแนวทางหลักพุทธสันติวิธี 

 การใช�หลักพุทธสันติวิธีเป�นทางออกหนึ่งของการแก�ป@ญหาความขัดแย�งโดยปราศจากความ
รุนแรง ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล�วโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีมีสาเหตุของความขัดแย�งหลายประการ 
ป@จจุบันยังหาทางออกของความขัดแย�งได�ยาก ผู�วิจัยเห็นวLา ควรใช�หลักพุทธสันติวิธีเข�าไปจัดการ
ความขัดแย�งโดยใช�แนวคิดของ คริสโตเฟอร� มัวร� (Christopher Moors) บูรณาการกับหลักพุทธสันติ
วิธี ดังตLอไปนี้  
 พระพุทธศาสนาแม�จะเป�นศาสนาแหLงสันติ แตLก็มีหลักธรรมคําสอนท่ีปรากฏในเรื่องของ
ความขัดแย�ง กระบวนการของความขัดแย�ง การบริหารจัดการความขัดแย�งนั้น และยังรวมไปถึงแนว
ปฏิบัติเม่ือความขัดแย�งนั้นยุติลงเรียกได�วLา หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาเป�น
เครื่องมือหรือองค�ความรู�ท่ีสามารถนํามาอธิบายความขัดแย�งและแนวทางการสร�างสันติสุขได�อยLาง
ครบถ�วน ชัดเจน ซ่ึงผู�วิจัยจะได�อธิบายเป�นลําดับข้ัน ดังตLอไปนี้ 
  ๑) พุทธสันติวิธีกับการจัดการความขัดแย�ง 
  พระพุทธศาสนาได�ปรากฏหลักคําสอนท่ีอธิบายถึงบLอเกิดของความขัดแย�งไว� ซ่ึง
หลักอกุศลมูล ๓ ประการ คือ หลักคําสอนท่ีสามารถอธิบายสาเหตุของความขัดแย�งได�เป�นอยLางดี ใน
พระสูตรหลายแหLง พระพุทธเจ�าทรงตรัสไว�วLา โลภะ โทสะ โมหะ คือ อกุศลมูล อันเป�นต�นเหตุของ
ความชั่ว ดังเชLนเนื้อความท่ีปรากฏในพระสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วLา 
  พระเจ�าปเสนทิโกศลได�กราบทูลพระผู�มีพระภาควLา ข�าแตLพระองค�ผู�เจริญ ธรรมก่ี
อยLางเม่ือบังเกิดข้ึนภายในของบุคคล ยLอมบังเกิดข้ึนเพ่ือความไมLเป�นประโยชน� เพ่ือความทุกข� เพ่ือ
ความอยูLไมLสบาย 

  พระผู�มีพระภาคตรัสตอบวLา “ดูกร มหาบพิตร ธรรมสามอย�าง คือ โลภะ โทสะ 
โมหะ เม่ือเกิดข้ึนภายในของบุคคล ย�อมบังเกิดข้ึนเพ่ือความไม�เป�นประโยชน� เพ่ือความทุกข� เพ่ือ
ความอยู�ไม�สบาย” 

  พระผู�มีพระภาค ครั้นตรัสไวยากรณ�ภาษิตนี้จบลง จึงได�ตรัสคาถาประพันธ�ตLอไปอีก
วLา 



๗๗ 
 

  “โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเกิดข้ึนในตนย�อมบ่ันรอนบุคคลผู0ใจบาป เหมือนผลของตน
ย�อมบ่ันรอนต0นเต�ารัง ฉะนั้น”

๑๑๖
  

  โลภะ ความโลภเป�นความพยายามท่ีจะทําให�ภาพตัวเองเป�นจริงข้ึนมาโดยการ
ครอบครองสิ่งท่ีเสริมภาพนั้น แตLป@ญหาอยูLท่ีวLาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพนั้นได�หรือไมL 
แตLเราไมLสามารถทําให�มันเป�นจริงข้ึนมาได� จะเห็นได�ชัดเม่ือเกิดความรู�สึกอยากได� อยากมี อยากเป�น 
หากไมLได�ตามความต�องการก็จะรู�สึกวLาตนเองล�มเหลว อLอนแอ ปรากฏการณ�ดังกลLาวนี้ก็จะบังเกิดข้ึน
เม่ือเกิดความขัดแย�งกันในเรื่องของสถานภาพ ดินแดน และเทคโนโลยีใหมL ๆ ความขัดแย�งทําให�มี
ความกลัวมากข้ึนวLาจะไมLได�สิ่งท่ีต�องการ “ฉัน” กลัววLาอีกฝrายหนึ่งจะได�สิ่งท่ี “ฉัน” เห็นวLานLาได� นLามี 
หรือจะเอาสิ่งท่ี “ฉัน” เห็นวLาเป�น “ของฉัน” ไปจาก “ฉัน” ความกลัวนี้ทําให�อยากได�สิ่งนั้นมากข้ึนและ
ทําให�การไขวLคว�าทวีความรุนแรงจนเป�นอันตรายตLอกัน ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ได�
กลLาวถึงผลของความโลภไว�ดังปรากฏอยูLในทีฆนิกาย วLา 

  “ดูกรอานนท� ก็ด0วยประการนี้แล เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะอาศัย
ตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ เพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจ 
เพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดการรักใคร�พึงใจ เพราะอาศัยการรักใคร�พึงใจจึงเกิดพะวง เพราะอาศัย
การพะวงจึงเกิดความยึดถือ เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ เพราะอาศัยความตระหนี่จึง
เกิดการป<องกัน เพราะอาศัยการป<องกันจึงเกิดเรื่องในการป<องกันข้ึน อกุศลธรรมชั่วช0าลามกมิใช�น0อย 
คือการถือไม0 ถือมีด การทะเลาะ การแก�งแย�ง การวิวาท การกล�าวว�า มึง มึง การพูดคําส�อเสียดและ
การพูดเท็จย�อมเกิดข้ึน ดูกรอานนท� ก็ถ0าการป<องกันมิได0มีแก�ใครๆ ในภพไหนๆ ท่ัวไปทุกแห�งหน  
อกุศลธรรมอันชั่วช0าลามกมิใช�น0อย จะพึงเกิดข้ึนได0บ0างไหม ” 

  “มิได0เลยพระเจ0าข0า” 

  “เพราะเหตุนั้นแล อานนท� เหตุ นิทาน สมุทัย ป1จจัยแห�งการเกิดข้ึนแห�งอกุศล
ธรรมอันชั่วช0าลามกเหล�านี้ คือ การถือไม0 ถือมีด การทะเลาะ การแก�งแย�ง การวิวาท การกล�าวว�า มึง 
มึง การกล�าวคําส�อเสียด และการพูดเท็จก็คือการป<องกันนั่นเอง”

๑๑๗
 

  โมหะ ความหลงจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดอุปาทานหรือความยึดติด วงจรปฏิจจสมุปบาท
กLอให�เกิดภวตัณหาหรือความอยากเป�นบางสิ่งบางอยLางและเกิดอุปาทานตามมา ภาพตัวเองก็จะ
กลายเป�นสิ่งท่ีคอยยึดติด เราปรุงภาพท่ีสวยงามในชีวิตข้ึนมา ภาพนี้จะปSดบังทุกข�และความไมLจิรัง
ยั่งยืน เชื้อของความทุกข�มาจากการท่ีเราพยายามใช�ชีวิตท่ีขัดแย�งกับความเป�นจริง เค�าลางของความ
ขัดแย�งมีเพียงเล็กน�อย ไมLวLาจะเป�นความคิดเห็นท่ีตLางกัน การวิจารณ� การแสดงความหงุดหงิด ล�วน
แตLจุดชนวนความรู�สึกไมLม่ันคงในจิตใจซ่ึงเกิดจากความหลง และทําให�เราทําอะไรเกินเหตุ จาก 
“ความไม�ม่ันใจ” วLาภาพท่ีตนสังขารสร�างข้ึนมาเป�นตัวเราในฐานะผู�กระทํา เราต�องเผชิญกับ
ประสบการณ�ท่ีไมLพึงปรารถนาเม่ือตกอยูLในฐานะผู�ถูกกระทํา จากความท่ีคิดวLาตัวเราเป�นผู�คุม
สถานการณ� เรากลับพบวLาตัวเองถูกดันไปข�างหนึ่ง หรือถูกบงการครอบงําเพ่ือสนองความต�องการของ
อีกฝrายหนึ่ง นี้เป�นการท�าทายภาพตนเองและโลก เราจะรู�สึกวLาจะต�องเป�นฝrายปกป#อง สังขารจะออก
หน�าและปรุงแตLงภาพท่ีนLาเกลียดของศัตรู พร�อม ๆ กับหาทางปกป#องภาพของตนเอง โดยทําให�ผู�อ่ืน
                                                           

 ๑๑๖สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๑๓/๓๒๒. 
 ๑๑๗ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๙/๓๒๒. 



๗๘ 
 

ด�อยกวLาตน สังขารจะถูกควบคุมโดยภวตัณหาหรือความไมLอยากเป�นคนอLอนแอ ไมLมีคLา และอยูLรอบ
นอกของความเป�นจริง๑๑๘

 

  โทสะ ความโกรธเป�นอาการของความไมLพอใจหรือความเกลียดชัง ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีบ่ัน
ทอนความรู�สึกอันดี เม่ือเราถูกขัดขวาง ความโกรธและความเกลียดชังจะกLอตัวข้ึนมา และจะปรุงแตLง
ให�อีกฝrายเป�นฝrายผิดหรือเป�นคนเลวโดยทันที โทสะ ไมLได�หมายถึงความโกรธอยLางเดียว แตLรวมถึง
ทัศนคติท่ีซับซ�อน เป�นสิ่งท่ีหลLอหลอมความเข�าใจและการแสวงหาทางออกของเรา ในหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาปรากฏอยูLตอนหนึ่งใน สังยุตตนิกาย โดยกลLาวถึงอกุศลมูล ๓ วLาอกุศลจะครอบงํา
จิตใจท่ีขาดสติอยLางเหนียวแนLน โดยเปรียบอกุศลเป�นด่ังไฟ ซ่ึงมีเนื้อความวLา 

  “พระผู0มีพระภาคได0ตรัสกะภิกษุท้ังหลายว�า ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิ่งท้ังปวงของเธอ
เป�นของร0อน ก็สิ่งท้ังปวงเป�นของร0อน คืออะไร จักษุรูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส เป�นของร0อน แม0สุข
เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเป�นป1จจัย ก็เป�นของร0อน ร0อนเพราะอะไร 
เรากล�าวว�า ร0อนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ร0อนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข� 
โทมนัส และอุปายาส”

๑๑๙ 
  จะเห็นได�วLา ความโกรธหรือความชังมีผลกระทบตLอความขัดแย�งและใน
ขณะเดียวกันก็จะถูกกําหนดโดยความขัดแย�ง ได�แกL 
  - ความระแวงจะสLงผลในวงกว�าง เนื่องจากความขัดแย�งมักจะทําให�ผู�ขัดแย�งตกอยูL
ในสภาพท่ีกดดัน โดยมีการตรึกตรองน�อย ปฏิกิริยาของเขาจะข้ึนอยูLกับแบบแผน ความคิดและ
อารมณ�ท่ีได�กLอตัวข้ึนในรอบกLอน ๆ ฉะนั้น ความเกลียดชังหรือความโกรธจะเป�นตัวกําหนดปฏิกิริยา
ตอบโต�ในอนาคต 

  - ความเกลียดชังไมLได�อยูLท่ีใจคนเดียว แตLเป�นสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับผู�อ่ืน ความชังท่ี
แสดงออกมาเป�นพฤติกรรมท่ีทําให�ผู�อ่ืนมีความรู�สึกไมLดี จนปฏิบัติตLอเราในทางท่ีไมLดีเป�นการตอบ
แทน ผลก็คือ เกิดเป�นวงจรอันเลวร�ายข้ึนมา 

  - ความไมLม่ันคงทางจิตใจทําให�อารมณ�ตึงเครียด ซ่ึงในท่ีสุดจะกLอให�เกิดความ
รุนแรงทางกายกรรมและวจีกรรม 

  - การปกป#องความหลงในตนเองโดยการทับถมผู�ท่ีดูเหมือนมีอํานาจเหนือกวLาเรา 
การทับถมผู�อ่ืนยLอมมีผลในทางลบ เนื่องจากผู�ท่ีถูกทับถมจะยิ่งขาดความเชื่อม่ันในตนเองและจะมี
ปฏิกิริยาตอบโต�ในทางลบ 

  นอกจากนี้ พระมหาสุทิตย� อาภากโร ได�เสนอเหตุป@จจัยของความขัดแย�งไว� ๒ มิติ
ใหญL ๆ๑๒๐ คือ 

  ๑) สาเหตุภายในท่ีกLอให�เกิดความขัดแย�ง ได�แกL รากเหง�าของอกุศลภายในจิตใจ 
เชLน ความอยากมี อยากได� อยากใหญL อยากเป�น ทิฏฐิ มานะ การถือตัวถือตน โลภ โกรธ หลง การยึด

                                                           

 ๑๑๘ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๐/๒๗๒. 
 ๑๑๙สํ.สฬ. (ไทย) ๑๘/๓๑. 
 ๑๒๐พระมหาสุทิตย5 อาภากโร, การมีสmวนรmวมในการจัดการความขัดแย3งในมิติพระพุทธศาสนา, บทความ
ใน “หลักศาสนากับการไกล1เกลี่ยข#อพิพาท”, สํานักระงับข3อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 
ธนาเพรส, ๒๕๕๓): ๑๓๗. 



๗๙ 
 

ม่ันในคLานิยมของสังคม หรือแม�กระท่ัง ความไมLรู�และไมLมีภูมิป@ญญาของตนเอง ซ่ึงเป�นป@จจัยภายใน
จิตใจของบุคคล 

  ๒) สาเหตุป@จจัยภายนอกท่ีกLอให�เกิดความขัดแย�ง ได�แกL การแกLงแยLงชLวงชิง การใช�
อํานาจเหนือกวLา การไมLมีสLวนรLวม การขาดข�อมูล การขาดความสัมพันธ�ท่ีดี การขาดความนLาเชื่อถือ 
การตีความท่ีแตกตLาง การขาดความสามัคคี การขาดความยุติธรรม ไมLเสมอภาค ไมLสมประโยชน� การ
ครอบงํา การเปลี่ยนแปลงในมิติตLาง ๆ หรือแม�กระท่ังโครงสร�างทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
กฎหมายท่ีมีความแตกตLาง 

  ในภาวะจิตท่ีมีโยนิโสมนสิการซ่ึงความนึกคิดจะปลอดโปรLง เป�นอิสระจากความเอน 

เอียงเรียกวLา สัมมาสังกัปปะ ได�แกL ความคิดท่ีถูกต�อง แบLงออกเป�น ๓ อยLาง คือ๑๒๑
 

  ๑) เนกขัมสังกัปปะ หรือเนกขัมมวิตก คือ ความดําริท่ีปลอดจากโลภะความนึกคิด
ท่ีปลอดโปรLงจากกาม ไมLหมกมุLนพัวพันติดข�องในสิ่งสนองความอยากตLาง ๆ ความคิดท่ีปราศจาก
ความเห็นแกLตัว ความคิด เสียสละและความคิดท่ีเป�นคุณเป�นกุศลทุกอยLางจัดเป�นความนึกคิดท่ี
ปราศจากราคะ หรือโลภะ  
  ๒) อพยาบาทสังกัปปะ หรือ อพยาบาทวิตก คือ ความดําริไมLมีความเคียดแค�น
ชิงชัง ขัดเคือง หรือเพLงมองในแงLร�ายตLาง ๆ โดยเฉพาะมุLงเอาธรรมท่ีตรงข�าม คือ เมตตา ซ่ึงหมายถึง
ความปรารถนาดี ความมีไมตรี ต�องการให�ผู�อ่ืนมีความสุข จัดเป�นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะ  
  ๓) อวิหิงสา สังกัปปะ หรืออวิหิงสาวิตก คือ ความดําริท่ีไมLมีการเบียดเบียน การคิด
ทําร�าย หรือทําลาย โดยเฉพาะมุLงเอาธรรมท่ีตรงข�าม คือ กรุณา หมายถึง ความคิดชLวยเหลือผู�อ่ืนให�
พ�นจากความทุกข� จัดเป�นความนึกคิดท่ีปราศจากโทสะเชLนเดียวกัน 

  จะเห็นได�วLา ลักษณะของความคิดท่ีถูกต�องท้ัง ๓ ประการ เป�นความรู�สึกท่ีเกิด-

ข้ึนอยูLภายใต�จิตใจ ซ่ึงได�รับการฝwกขัดเกลาอยLางดีจากระบบความคิดท่ีเป�นโยนิโสมนสิการ กลLาวคือ 

ความคิดท่ีเป�นองค�ประกอบฝrายป@ญญาในการท่ีจะมองเห็นสิ่งท้ังหลายถูกต�องตามท่ีควรเป�น คือ 
จะต�องมีสัมมาทิฎฐิเป�นองค�ประกอบเริ่มต�นสLงเสริมและสนับสนุน เพราะเม่ือมองเห็นสิ่งตLาง ๆ ตาม
ความเป�นจริง จึงมีสัมมาสังกัปปะ คือ ความดํารินึกคิดท่ีเป�นอิสระจากความชอบใจ และไมLชอบใจ 
และจากการท่ีความดํารินึกคิดท่ีเป�นกลาง จึงทําให�มองเห็นสิ่งตLาง ๆ ตามความเป�นจริง ก็เทLากับเป�น
การเสริมสัมมาทิฏฐิให�เพ่ิมพูนยิ่งข้ึน ดังนั้น องค�ประกอบท้ังสองอยLาง คือ สัมมาทิฏฐิและสัมมา
สังกัปปะจึงเป�นองค�ประกอบท่ีสLงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน๑๒๒

  

๔.๓ การประยุกต�ใช�หลักพุทธสันติวิธีมาเป3นแนวทางในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง 

 4.๓.1 การประยุกต�ใช�หลักพุทธสันติวิธีมาเป3นแนวทางในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี ด�านข�อมูล 

                                                           

 ๑๒๑พระธรรมปgฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน3า ๗๕๐-๗๕. 
 ๑๒๒ในคัมภีร5วิสุทธิมรรค ได3อุปมาอธิบายการทํางานสัมพันธ5กันระหวmางสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
โดยสัมมาสังกัปปะ เปรียบเหมือนน้ิวมือท่ีหยิบเหรียญพลิกไปมา สัมมาทิฏฐิ เปoนเหมือนเหรัญญิก ผู3ทําหน3าท่ีวินิจฉัย
ตัดสินวmาเปoนเหรียญแท3หรือเหรียญปลอม อีกตัวอยmางหน่ึง สัมมาสังกัปปะ เปรียบเหมือนคนท่ีคอยจับทmอนซุงพลิก 
ทาให3ชmางถาก คือ สัมมาทิฏฐิ ทําการถากได3ถนัดและถากได3ตามต3องการ. วิสุทฺธิ.๓ /๑๐๓.  



๘๐ 
 

 ผู�วิจัยมองวLา ด�านข�อมูล มีความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ทําให�
ทราบถึงประเด็นความขัดแย�งด�านข�อมูล ประกอบด�วย ๑) ความขัดแย�งเก่ียวกับแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ ๒) ความขัดแย�งเก่ียวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
(EIA) โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และรายงานการประเมินผล
กระทบด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
และ ๓) ความขัดแย�งเก่ียวกับกระบวนการรับฟ@งความคิดเห็นในข้ันตอนการประเมินและจัดทํา
รายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และรายงาน EHIA 
โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ดังจะได�นําเสนอสาระสําคัญไปตามลําดับ 
ตLอไปนี้ 
 ๑) ความขัดแย�งเก่ียวกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (PDP๒๐๑๕)  
 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ หรือท่ีเรียกวLา แผน 
PDP๒๐๑๕ เป�นโครงการท่ีกระทรวงพลังงานได�ทําโครงการข้ึนเพ่ือจัดหาพลังงานไฟฟ#ามาสร�างความ
ม่ันคงทางด�านพลังงาน โดยเฉพาะในภาคใต�นั้นมีความเสี่ยงในด�านพลังงานไฟฟ#าไมLเพียงพอ๑๒๓ ซ่ึงใน
อนาคตการพัฒนาประเทศจําเป�นต�องมองเรื่องพลังงานไฟฟ#าเป�นหลัก การดึงนักลงทุนจาก
ตLางประเทศเข�ามานั้น ป@จจัยแรกท่ีต�องพิจารณาคือ กําลังไฟฟ#ามีเพียงพอตLอความต�องการหรือไมLการ
พิจารณาเลือกพ้ืนท่ีต้ังโรงไฟฟ#าในภาคใต�นั้นมี ๒ พ้ืนท่ีหลัก ๆ คือ พ้ืนท่ีโรงไฟฟ#าเดิมในอําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบ่ี และพ้ืนท่ีอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา๑๒๔ โดยเฉพาะจังหวัดกระบ่ีนั้น ในแผน PDP 
๒๐๑๕ ได�กำหนดขนาดโรงไฟฟ#า ๘๐๐ เมกาวัตต� ซ่ึงแตLเดิมพ้ืนท่ีบริเวณอําเภอเหนือคลองเคยเป�น
ท่ีต้ังของโรงไฟฟ#าลิกไนต�๑๒๕ การดําเนินการตามแผน PDP ๒๐๑๕ จะต�องดําเนินไปตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไว� เพราะอนาคตหากไฟฟ#ามีไมLเพียงพอตLอความต�องการ ความเสียจะเกิดข้ึนกับประเทศเป�น 
สําคัญ๑๒๖ โดยพิจารณาจากสถานการณ�ป@จจุบันมีความจําเป�นต�องสร�างโรงไฟฟ#าเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
ในภาคใต� กําลังการผลิตไฟฟ#าจากทุกประเภท ณ ป@จจุบันผลิตได� ๒,๒๐๐ เมกาวัตต� แตLอัตราการใช�
ไฟฟ#าสูงสุดอยูLท่ีระดับ ๒,๕๐๐ เมกาวัตต� จึงจําเป�นต�องซ้ือไฟฟ#าจากมาเลเซียและไฟฟ#าจากภาคกลาง
มาชLวย เพ่ือไมLให�เกิดเหตุการณ�ไฟฟ#าดับท้ังภาคใต�เหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนนั้น จึงมีความจําเป�นต�องเรLง
สร�างโรงไฟฟ#าเพ่ิมเติมข้ึนท่ีจังหวัดกระบ่ี บริเวณโรงไฟฟ#าถLานหินเดิม๑๒๗ จากการดําเนินการตาม
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕) ของกระทรวง
พลังงาน พบวLามีความขัดแย�งออกเป�น ๒ ฝrายหลัก ๆ ดังนี้ 
 ข�อมูลจากฝrายสนับสนุนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (PDP๒๐๑๕) ได�ให�เหตุผลถึงความจําเป�นเรLงดLวนในการดําเนินการตามแผน PDP๒๐๑๕ 
เพราะสถานการณ�ไฟฟ#าในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต�ต�องพ่ึงพาไฟฟ#าจากมาเลเซียในบางสLวนและ

                                                           

 ๑๒๓สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ, ผู3อํานวยการฝtายสัมพันธ5โครงการ, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๒๔สัมภาษณ5นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๒๕สัมภาษณ5 นายสวาสดิ์ รmมรื่น อดีตพนักงานโรงไฟฟvาลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๖สัมภาษณ5นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๒๗สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ ผู3อํานวยการฝtายสัมพันธ5โครงการ, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 



๘๑ 
 

ปริมาณการใช�ในอนาคตเพ่ิมสูงข้ึนเป�นลําดับ๑๒๘ เม่ือเปSดประชาคมอาเซียน การลงทุนยLอมมีมากข้ึน 
นักลงทุนต�องการสรรหาพ้ืนท่ีลงทุนธุรกิจ หากภาคใต�ของประเทศไทยท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการ
ลงทุน แตLมีกระแสไฟฟ#าไมLเพียงพอ มีความเสี่ยงตLอธุรกิจ ความเสียหายจากเม็ดเงินลงทุนสLวนนี้ 
ประเทศชาติเป�นฝrายเสียหายอยLางหนัก๑๒๙ การสร�างโรงไฟฟ#าท่ีมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงทางด�าน
การผลิตไฟฟ#า ราคาไมLสูงและมีเพียงพอตLอความต�องการ แม�จะเป�นการนําเข�าจากตLางประเทศ 
ตัวเลือกนั้นคือ โรงไฟฟ#าถLานหิน เพราะเม่ือผลิตไฟฟ#ามาแล�ว คLาไฟฟ#าตLอหนLวยไมLสูงเกินจนเป�นภาระ
ของผู�บริโภค๑๓๐   
 ข�อมูลจากฝrายท่ีไมLเห็นด�วยกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP๒๐๑๕) มองวLา การนําเสนอข�อมูลแผนพัฒนากําลังผลิตกระแสไฟฟ#าของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕) นั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีไมLได�รับข�อมูลต้ังแตLแรก เพ่ิง
มารับรู�ข�อมูลเม่ือโครงการลงมาสูL พ้ืนท่ีแล�ว๑๓๑ และข�อมูลท่ีชาวบ�านได�รับรู�  กับข�อมูลท่ีเป�น
รายละเอียดในแผน PDP ๒๐๑๕ นั้นมีความแตกตLางกัน๑๓๒ ความต�องการพลังงานตามแผน PDP 
๒๐๑๕ กระทรวงพลังงานต�องทบทวนใหมL การวางแผนการผลิตไฟฟ#าของประเทศไทยตามข�อมูลของ
แผน PDP๒๐๑๕ มีวัตถุประสงค�เพ่ือจัดหาพลังงานไฟฟ#าให�เพียงพอตLอความต�องการท้ังในป@จจุบัน
และอนาคต แตLเม่ือพิจารณาแล�วพบวLา ปริมาณกําลังไฟฟ#าสํารองนั้นมีอยูLสูงกวLาเกณฑ�มาตรฐาน ใน
บางชLวงปiมีกําลังไฟสํารองสูงกวLามาตรฐานกําลังการผลิตท่ีกําหนดไว�ถึง ๒ เทLา ภาระจะตกอยูLกับ
ประชาชนในรูปแบบของการคLาไฟฟ#า๑๓๓ นอกจากนี้ ข�อมูลจากฝrายไมLเห็นด�วยกับแผน PDP๒๐๑๕ 
ได�เสนอข �อมูลเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงจังหวัดกระบ่ีมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ#าจากพลังงาน
หมุนเวียนไมL ตํ่ากวLา ๓๐๐ เมกาวัตต� ซ่ึงจังหวัดกระบ่ีมีความต�องการใช�ไฟฟ#าสูงสุดท่ี ๒๗๐  
เมกาวัตต�๑๓๔ พลังงานหมุนเวียนนั้นได�จากพลังงานแสงอาทิตย� ไบโอแก�ส ไบโอแมสจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานปาล�มในจังหวัดกระบ่ีท่ีกระจายอยูLท่ัวทุกอําเภอของจังหวัดกระบ่ี๑๓๕ ดังท่ีผู�ให�
ข�อมูลหลักได�กลLาวไว�วLา 
 
 
 
                                                           

 ๑๒๘สัมภาษณ5 ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ5, ผู3 ชํานาญการโรงไฟฟvาพลังความร3อนและผู3 ศึกษา Carbon 
Footprint กฟผ., ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๒๙สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๓๐สัมภาษณ5นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๑สัมภาษณ5 นางกนกวรรณ แซmเอ่ียว, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๑๓๒สัมภาษณ5 นายกิตติชัย เอmงฉ3วน, รองนายกองค5การบริหารสmวนจังหวัดกระบ่ี, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๓สัมภาษณ5 ดร.เรณู เวชรัชต5พิมล, นักวิชาการท่ีไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๓๔สัมภาษณ5 นายศุภกิจ นันทวรการ, นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๓๕สัมภาษณ5 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล, ประธานสภาอุตสาหกรรมการทmองเท่ียว จังหวัดกระบ่ี,  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๘๒ 
 

      “จังหวัดกระบ่ีมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนมาก ผมเป�นเกษตรกรปลูกปาล�ม 
              เม่ือก�อนทางปาล�ม ทะลายปาล�ม น้ําเสียจากปาล�ม จากโรงงานยางเราไม�เคยเห็น 
 คุณค�า แต�เม่ือเรารู0ว�าสามารถนํามาเป�นผลิตไฟฟ<าได0 ผมคิดว�ามันดีนะ ช�วยชาวสวน

ปาล�มสวนยางได0มาก รายได0เพ่ิมข้ึน” 
  
 จากข�อมูลดังกลLาวข�างต�น ทําให�เห็นวLาประชาชนในจังหวัดกระบ่ีมีวัตถุดิบเหลือใช�ท่ี
สามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟ#าได� ฝrายท่ีไมLเห็นด�วยกับแผน PDP ๒๐๑๕ จึงพยายามหยิบยกข�อมูล 
สLวนนี้ข้ึนมา ประเด็นให�กระทรวงพลังงานได�พิจารณาถึงศักยภาพของจังหวัดกระบ่ีในการผลิต
กระแสไฟฟ#าจากพลังงานหมุนเวียน แตLถึงกระนั้น การผลิตไฟฟ#าจากพลังงานหมุนเวียนยังมีข�อจํากัด 
โดยเฉพาะภาคใต�ของไทย ยังมีข�อจํากัดในเรื่องของสายสLงไฟฟ#า และยังขาดการพัฒนาอยLางจริงจัง
จากภาครัฐ อันเป�นอุปสรรคสําคัญท่ีทําให�การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเกิดข้ึนได�ยาก๑๓๖ 
 การนําเสนอข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลหลักข�างต�นจะเห็นได�วLา ข�อมูลเก่ียวกับแผนพัฒนา
กําลังผลิตกระแสไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕) ผู�วิจัยมองวLา ข�อมูลของ
แตLละฝrายนั้นมีเหตุผลและมองถึงประโยชน�ของประชาชนสLวนใหญLเป�นหลัก แตLลักษณะความขัดแย�ง
ดังกลLาวเป�นป@ญหาท่ีปลายเหตุ ต�นธารของความขัดแย�งเกิดข้ึนจากการท่ีแตLละฝrายไมLได�รLวมกัน
กําหนดแผนพีดีพีต้ังแตLเริ่มต�น ตลอดถึงการเผยแพรLข�อมูลเก่ียวกับแผนพีดีพีไมLแพรLหลายเทLาท่ีควร 
เม่ือแผนดังกลLาวไปสูLข้ันตอนของการปฏิบัติ ทําให�เกิดข�อถกเถียง เกิดประเด็นท่ีทําให�เกิดความขัดแย�ง
เก่ียวกับข�อมูลของแผนพีดีพี ดังนั้น ความขัดแย�งจากการนําเสนอข�อมูลแผนพีดีพี ๒๐๑๕ จึงเป�น
ความขัดแย�งท่ีแตLละฝrายมองป@ญหาตLางมุม และนําเสนอข�อมูลในสLวนท่ีตนเห็นด�วย และมีความ
พยายามในการเสนอชุดข�อมูลท่ีตนเองเห็นวLาเกิดประโยชน�และสามารถดําเนินการให�เป�นรูปธรรมได� 
ซ่ึงเป�นสาเหตุสําคัญท่ีทําให�ความขัดแย�งขยายวงกว�าง  
 ๒) ความขัดแย�งเก่ียวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการทLาเทียบเรือ
บ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และรายงานการประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม
และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
 การศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และรายงานการประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ 
(EHIA) โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ผู�ให�ข�อมูลหลักได�ให�ข�อมูลท่ีทําให�
เห็นถึงความขัดแย�งอยLางชัดเจน โดยแยกเป�นประเด็น ดังตLอไปนี้ 
  ๒.๑ ประเด็นความขัดแย�งเก่ียวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการทLา
เทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบ่ี เป�นการศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสร�างทLาเทียบเรือขนสLงถLานหิน ซ่ึง
แตLเดิมเคยเป�นทLาเรือขนสLงน้ํามันเตามาผลิตกระแสไฟฟ#าให�กับโรงไฟฟ#ากระบ่ี โครงการทLาเทียบเรือ
ขนสLงถLานหินบ�านคลองรั้วจะใช�เรือบรรทุกถLานหินขนาดประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัน ถึง ๑๐๐,๐๐๐ เดท

                                                           

 ๑๓๖สัมภาษณ5 นายอธิราษฎร5 ดําดี, ประธานกลุmมเกษตรกรปลูกปาล5มจังหวัดกระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๘๓ 
 

เวทตัน ขนสLงถLานหินคุณภาพดีจากแหลLงถLานหินประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย หรือแอฟริกาใต�
มายังจุดจอดเรือกลางทะเลหLางจากชายฝ@�งเกาะปอมากกวLา ๕ กิโลเมตร ในระบบขนถLายและลําเลียง
ถLานหินท่ีใช�งาน จะมีอุปกรณ�ขนถLายจากเรือบรรทุกถLานหินขนาด ๓,๐๐๐ เดทเวทตัน ท่ีทLาเทียบเรือ
จํานวน ๒ เครื่อง แตLละเครื่องสามารถขนถLายถLานหินได�ไมLน�อยกวLา ๑,๕๐๐ ตัน/ชั่วโมง เป�นแบบชนิด
ทํางานแบบตLอเนื่องเพ่ือป#องกันการฟุ#งกระจายของถLานและถLานตกลงน้ํา ใช�ระบบไฟฟ#าและติดต้ังอยูL
บนระบบราง๑๓๗ มีโครงสร�างปSดมิดชิดเพ่ือป#องกันการตกหลLนของถLานหิน ซ่ึงสถานท่ีต้ังของทLาเทียบ
เรือขนสLงถLานหินอยูLหLางจากโรงไฟฟ#าเป�นระยะทาง ๘ กิโลเมตร 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลัก ได�กลLาวถึงประเด็นเก่ียวกับข�อมูลรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ฝrาย
ขัดแย�งได�ให�ข�อมูลท่ีแย�งกัน มีรายละเอียดดังตLอไปนี้ 
 การให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) 
โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ผู�วิจัยมองวLา มีการศึกษา
ผลกระทบท่ีครบถ�วนและมีการป#องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนเป�นอยLางดี เชLน การป#องกันการรั่ว
กระจายของถLานหินลงสูLทะเล มีการขนสLงโดยใช�เรือท่ีเป�นระบบปSดอยLางดี เม่ือนําข้ึนสูLสายพานขนสLง
ไฟยังโรงไฟฟ#าก็ใช�ระบบปSดเชLนกัน ป#องกันการฟุ#งกระจายและการเกิดประกายไฟโดยการฉีดน้ําชโลม
อยูLสมํ่าเสมอ๑๓๘การศึกษาข�อมูลในรายงานฯ ได�ศึกษาข�อมูลครบถ�วน คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ตLอธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ดังจะเห็นได�จากการลําเลียงถLานหินผLานจุดสําคัญ เชLน ชุมชน ปrาชายเลน มี
การหลีกเลี่ยงและป#องกันให�เกิดผลกระทบน�อยท่ีสุด๑๓๙  
 การให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLเห็นด�วยกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) 
โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ผู�วิจัยมองวLา ประเด็นเก่ียวกับ
เส�นทางการลําเลียงถLานหินพาดผLานจุดท่ีเป�นปrาชายเลนและพ้ืนท่ีชุLมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับโลก โดย
จะทําการขุดเจาะอุโมงค�เพ่ือให�สามารถลําเลียงถLานหินได� ซ่ึงในสLวนนี้อาจจะเกิดการสั่นสะเทือนซ่ึงจะ
สLงผลตLอสัตว�น้ํา เพราะประสาทการรับรู�ของสัตว�น้ําจะรับรู�แรงสั่นสะเทือนได�ดี อีกประการหนึ่ง 
โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้วต�องดําเนินการสร�างเส�นทางลําเลียงถLานหินไปสูLโรงไฟฟ#า 
จําเป�นต�องมีการทําลายปrาชายเลน ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีสําคัญท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและเป�นแหลLง
อนุบาลสัตว�น้ํา โดยพ้ืนท่ีดังกลLาวมีความสําคัญท้ังทางชีวภาพและทางจิตใจของชาวกระบ่ี และใน
กระบวนการเผาไม�ถLานหินจําเป�นต�องใช�น้ําจากคลองปกาสัยเข�าไปหลLอเย็น ซ่ึงอาจจะทําให�สัตว�น้ําตัว
เล็กๆ ติดเข�าไปด�วย๑๔๐ ดังนั้น ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนท่ีอาศัยอยูLบริเวณทLาเทียบเรือบ�าน

                                                           

 ๑๓๗การไฟฟvาฝtายผลิตแหmงประเทศไทย, รายงานผลกระทบสิ่งแวดล#อม (รายงานฉบับหลัก)  
ท1าเทียบเรือบ#านคลองร้ัว, (นนทบุรี: ฝtายสื่อสารองค5การ กฟผ., ๒๕๕๗), หน3า ๒-๑๙. 
 ๑๓๘สัมภาษณ5นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๙สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ, ผู3อํานวยการฝtายชุมชนสัมพันธ5โครงการ การไฟฟvาฝtายผลิตแหmง,  
๒๔ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๔๐สัมภาษณ5 ดร.เรณู เวชรัชต5พิมล, นักวิชาการท่ีไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๘๔ 
 

คลองรั้วไมLได�มีความกังวลเฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเทLานั้น แตLรวมไปถึงการทําอาชีพประมงท่ี
เป�นอาชีพหลักของคนในชุมชน ดังท่ีผู�ให�ข�อมูลหลักได�กลLาวไว�วLา 
 

      “พ้ืนท่ีตรงนี้เราทําประมงมานาน มีสัตว�น้ําให0จับมากมาย เราเรียกพ้ืนท่ีประมง 
 ตรงนี้ว�าเป�น ATM ของเรา” 
 
 จากการให�ข�อมูลหลักผู�วิจัยมองวLา ประชาชนมีความกังวลตLอวิถีชีวิตท่ีอาจเปลี่ยนไป
หากมีการดําเนินการสร�างทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว บริเวณชายฝ@�งทะเลแหLงนี้ มีระบบนิเวศแบบพ้ืนท่ี
ชุLมน้ําท่ีมีความสลับซับซ�อน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะชนิดพันธุ�ปลาพบมากถึง 
๒๐๐ ชนิด หอย ๘๔ ชนิด กุ�ง ๒๒ ชนิด ปู ๒๘ ชนิด และหมึก ๗ ชนิด ซ่ึงความหลากหลายนี้ไมL
ปรากฏวLามีการศึกษาในรายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว๑๔๑ นอกจากนี้ ความขัดแย�งท่ี
ฝrายไมLเห็นด�วยเกิดความรู�สึกถึงความไมLโปรLงใสของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการทLา
เทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี การเผยแพรLข�อมูลของราชการของ กฟผ. และ
การปSดก้ันโอกาสการเข�าถึงข�อมูลของประชาชน สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ภาค
ประชาชนได�จัดโครงการประชุมเสวนาเพ่ือจัดทําข�อเสนอตLอรายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมฯ กรณีโครงการกLอสร�างทLาเทียบเรือขนถLานหิน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ณ ห�อง
ประชุม จุมภฏ-พันธ�ทิพย� อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จึงต�องการได�
เอกสารฉบับท่ีสLงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) เพ่ือพิจารณา
มาศึกษา เพราะมีข�อมูลของชุมชนพ้ืนท่ีได�รับผลกระทบอยูLน�อย และไมLเป�นความจริง ซ่ึงพบมาต้ังแตL
ศึกษาเอกสารรายงงานประกอบการรับฟ@ง ค.๓ แตLการไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย (กฟผ.) ได�ให�
เหตุผลวLา ไมLสามารถให�เอกสารได� เพราะอยูLในข้ันตอนพิจารณาของ สผ. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
ประชาชนมีความเข�าใจในประเด็นนี้ จึงพยายามติดตามทางโทรศัพท�และขอไปรับท่ี กฟผ. จังหวัด
กระบ่ี แตLก็ไมLได�เอกสารตามต�องการ หากต�องการเอกสารดังกลLาวให�ไปอLานได�ท่ีสํานักงานใหญL กฟผ. 
บางกรวย และอLานได�เทLานั้น ห�ามคัดลอกหรือคัดพิมพ�ไปเด็ดขาด๑๔๒ 
 ๒.๒ ประเด็นความขัดแย�งเก่ียวกับรายงานการประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
 จากการให�ข�อมูลหลักของผู�สนับสนุนข�อมูลรายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล�อม 
(EHIA) โครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ได�กลLาวถึงการใช�ถLานหินมาเป�นเชื้อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟ#าโดยไมLได�ปฏิเสธวLาการใช�ถLานหินมาเป�นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ#าจะไมLมีสLวนท่ีตกค�างหรือไมL
สLงผลอันตราย แตLให�พิจารณาตามความเป�นจริงวLา ป@จจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากข้ึน ทําให�
โรงไฟฟ#าสามารถอยูLรLวมกับชุมชนได�เป�นอยLางดี๑๔๓ สามารถดักจับมลสารอยูLในระดับมาตรฐาน จึง

                                                           

 ๑๔๑ไชยณรงค5 เศรษฐเช้ือ, อันดามัน : นิเวศวิทยาของชาวประมงพ้ืนบ#านและความเป9นธรรมทาง
สังคมด#านสุขภาวะ, พิมพ5ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: วนิดาการพิมพ5, ๒๕๕๙), หน3าคํานํา. 
 ๑๔๒สัมภาษณ5 รศ.ดร.เรณู เวชรัชต5พิมล, นักวิชาการท่ีไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๔๓สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๘๕ 
 

ต�องพิจารณาข�อมูลจากทุกฝrายให�ครบถ�วนและเป�นกลาง๑๔๔ การศึกษาข�อมูลเพ่ือจัดทํารายงานอีไอเอ
และรายงานอีเอชไอเอ ต�องเป�นข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริง เชื่อถือได� และประชาชนท่ัวไปสามารถเข�าถึง
ข�อมูลได�๑๔๕ ดังนั้น การจัดทํารายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล�อม (EHIA) โครงการสร�าง
โรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป�นต�องแก�ไขในจุดท่ีอาจกLอให�เกิดผลกระทบท้ังตLอสิ่งแวดล�อมและ
ผลกระทบตLอประชาชนในพ้ืนท่ี ตามท่ีผู�เชี่ยวชาญได�ชี้แจงและต�องอยูLภายใต�กระบวนการทาง
กฎหมาย เคารพความคิดเห็นของผู�มีสLวนได�สLวนเสีย๑๔๖ เพราะเม่ือเกิดผลเสียข้ึนจะกระทบท้ังภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคประมง ภาคการเกษตร ภาคการทLองเท่ียว ซ่ึงเรียกได�วLามีผลกระทบในองค�
รวม๑๔๗ 
 การให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLเห็นด�วยกับรายงานผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล�อม (EHIA) โครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี เห็นวLาข�อมูลเก่ียวกับรายงานฯ ท้ังมี
ป@ญหาเกิดข้ึนทุกฉบับ มีการให�ข�อมูลท่ีไมLถูกต�องตามความเป�นจริง๑๔๘ ซ่ึงอาจสLงผลกระทบตLอ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และตLอมนุษย� หากการดําเนินโครงการเกิดข้ึนจริง การประชุมรับฟ@งความ
คิดเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟ#าเป�นไปในแนวทางท่ีไมLยุติธรรม เปSดโอกาสให�แสดงความคิดเห็น
น�อยมาก๑๔๙ การศึกษาข�อมูลเพ่ือจัดทํารายงานฯ จะต�องศึกษาข�อมูลอยLางครบถ�วน และคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอยLางรอบด�าน ไมLเชLนนั้นจะได�ไมLคุ�มเสีย๑๕๐ นอกจากนี้ ผู�วิจัยมองวLา การศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมนั้น จะจํากัดอยูLในวงรัศมีรองโรงไฟฟ#า ๕ กิโลเมตรไมLได� ต�องมองถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดใกล�เคียง๑๕๑ และยังเกิดข�อสงสัยถึงแผนพัฒนาท่ีกําหนดให�มี
การสร�างโรงไฟฟ#าในภาคใต�ถึง ๙ โรง วLาเป�นการสร�างเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมหนักในอนาคต
หรือไมL๑๕๒ 
 ฝrายขัดแย�งทุกฝrายพยายามนําเสนอข�อมูลข้ึนมาสนับสนุนแนวคิดของฝrายตน ฝrาย
สนับสนุนได�ยกประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติของถLานหิน การใช�เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพเข�ามาจัดการ
กับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ#า สLวนฝrายท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้วและ
โครงการโรงไฟฟ#าถLานหินกระบ่ี พยายามนําเสนอข�อมูลท่ีฝrายตนเห็นวLายังเป�นจุดบกพรLองของ

                                                           

 ๑๔๔สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๕สัมภาษณ5 นางนฤมล คําฝอย, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๑๔๖สัมภาษณ5 ดร.จีมา ศรลัมพ5, นักวิชาการผู3พิจารณารายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล3อม (EHIA) 
โครงการสร3างโรงไฟฟvาถmานหิน จังหวัดกระบ่ี และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล3อม (EIA) โครงการทmาเทียบเรือบ3าน
คลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๔๗สัมภาษณ5 นายธวัชชัย ขาวสุข, กรรมการสมาคมธุรกิจการทmองเท่ียวจังหวัดตรัง, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๔๘สัมภาษณ5 นายสมนึก กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๔๙สัมภาษณ5 นายกิตติชัย เอmงฉ3วน, รองนายกองค5การบริหารสmวนจังหวัดกระบ่ี, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๐สัมภาษณ5 นายวิทยา ขุนสัน, หัวหน3าหนmวยอนุรักษ5ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ|}งจังหวัดกระบ่ี,  
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๕๑สัมภาษณ5 นางสมพร เอmงฉ3วน, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๑๕๒สัมภาษณ5 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล, ประธานสภาอุตสาหกรรมการทmองเท่ียว จังหวัดกระบ่ี,  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๘๖ 
 

รายงาน และได�เสนอแนะเพ่ือให�เกิดการแก�ไข อีกประการหนึ่งเป�นความกังวลตLอพ้ืนท่ีทํากิน พ้ืนท่ี
ประกอบอาชีพของฝrายตน ดังนั้น เม่ือพิจารณาการนําเสนอข�อมูลของแตLละฝrาย ทําให�เห็นวLา การ
จัดทํารายงานอีไอเอและรายงานอีเอชไอเอ ต�องอาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมของทุกภาคสLวน มี
การศึกษาท่ีครบถ�วนและเป�นข�อมูลท่ีได�จากการลงพ้ืนท่ีจริง มิฉะนั้น ป@ญหาความขัดแย�งในลักษณะนี้
จะมีข้ึนมาเรื่อยๆ และเป�นป@ญหาท่ีพบเจอประจําเม่ือมีโครงการของรัฐลงสูLพ้ืนท่ี 
 ๓) ความขัดแย�งเก่ียวกับกระบวนการรับฟ@งความคิดเห็นในข้ันตอนการประเมินและ
จัดทํารายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และรายงาน 
EHIA โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนการจัดทํารายงานท้ัง ๒ ฉบับ ผู�วิจัย
มองวLา กระบวนการรับฟ@งความคิดเห็นด�วยการมีสLวนรLวมทุกภาคสLวนตLาง ๆ ประกอบด�วย ๑) ผู�รับ
ผลกระทบจากโครงการ ๒) หนLวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ ได�แกL เจ�าของโครงการ และนิติ
บุคคลผู�มีสิทธิจัดทํารายงานฯ ๓) หนLวยงานท่ีทําหน�าท่ีพิจารณารายงานฯ ๔) หนLวยงานราชการท่ี
เก่ียวข�องกับโครงการ ๕) องค�การเอกชนด�านสิ่งแวดล�อม องค�กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
และนักวิชาการอิสระ และ ๖) สื่อมวลชน และ๗) ประชาชนท่ัวไป๑๕๓ กระบวนการรับฟ@งความคิดเห็น
ทุกข้ันตอนได�กระทําการภายใต�ระเบียบและข�อกฎหมายทุกประการ เปSดให�มีการมีสLวนรLวมและแสดง
ความคิดเห็นกับทุกภาคสLวนอยLางท่ัวถึง๑๕๔ แตLมีข�อสังเกตวLาฝrายของประชาชนกลุLมท่ีไมLเห็นด�วยกับ
การจัดทํารายงานฯ ได�นําพาคนนอกพ้ืนท่ีท่ีมีแนวคิดไมLสนับสนุนการจัดทํารายงานฯ เข�ามารLวม
ประชุม๑๕๕ ดังท่ีผู�ให�ข�อมูลสําคัญได�กลLาวไว�วLา 
 
                    “ในเวทีการประชุมเพ่ือทํารายงาน ค.๑-ค.๓ อีกฝFายพาคนจากท่ีอ่ืนมาเข0าร�วมด0วย  

   เป�นกลุ�มท่ีต�อต0านเราอยู�แล0ว เรามองว�าเขาอาจจะมาเพ่ือล0มการประชุม”๑๕๖ 
 
 จากการให�ข�อมูลดังกลLาว ผู�วิจัยมองวLา ในกระบวนการรับฟ@งความคิดเห็นเพ่ือจัดทํา
รายงานท้ัง ๒ ฉบับ แตLละองค�กรท่ีเก่ียวข�องท่ีมารLวมประชุมต�องการหาข�อสรุปรLวมกัน เพ่ือให�ข้ันตอน
ตLางๆ ดําเนินไปได�ภายใต�กรอบเวลาท่ีกําหนดไว�แล�ว แตLการนําพาคนท่ีไมLได�อาศัยอยูLในพ้ืนท่ีเข�ามา
ประชุมเพ่ือกดดันให�เกิดการทบทวน เป�นการทําให�ระยะเวลาในการดําเนินการต�องลLาช�าออกไป
อีก๑๕๗ 
 จากการให�ข�อมูลท่ีไมLสอดคล�องกัน คือ ไมLเห็นด�วยกับการจัดทํารายงานท้ัง ๒ ฉบับ 
ผู�วิจัยมองวLา ในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอ

                                                           

 ๑๕๓สัมภาษณ5 ดร.จีมา ศรลัมพ5, นักวิชาการผู3พิจารณารายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล3อม (EHIA) 
โครงการสร3างโรงไฟฟvาถmานหิน จังหวัดกระบ่ี และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล3อม (EIA) โครงการทmาเทียบเรือบ3าน
คลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๕๔สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ, ผู3อํานวยการฝtายประชาสัมพันธ5โครงการ, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๕๕สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๖สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๗นายไพโรจน� บุตรเผียน, สมาชิกชมรมชาวลิกไนต�กระบ่ี, 23 มีนาคม 2561. 



๘๗ 
 

เหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี เกิดความไมLโปรLงใสข้ึน การรับฟ@งความคิดเห็นท่ีให�เวลาน�อยมาก ท้ังท่ีประเด็นท่ีจัดทํารายงาน
ฯ ยังไมLชัดเจนครอบคลุมองค�ประกอบท้ังหมด๑๕๘ นอกจากนี้ ยังมีการใช�กําลังทําร�ายรLางกาย และ
ขLมขูLประชาชนท่ีคัดค�านโครงการในเวทีรับฟ@งความคิดเห็น มีการใช�กําลังเจ�าหน�าท่ีหลายร�อยนายเข�า
มาควบคุมผู�เข�ารLวมเวทีรับฟ@งความเห็นเพ่ือทบทวนรLางรายงานฯ ของโครงการกLอสร�างทLาเทียบเรือ
บ�านคลองรั้ว สLงผลให�ประชาชนจํานวนมาก ไมLสามารถเข�าไปแสดงความเห็นในเวทีนี้ได�๑๕๙  
 จะเห็นได�วLา ทุกฝrายขัดแย�งมีจุดยืนของตนเองในการให�เหตุผลของการสร�างหรือไมL
สร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี บางกรณีมีเหตุผลท่ีสวนทางกันโดยในสLวนของหนLวยงานภาครัฐและกลุLม
ผู�สนับสนุนโครงการฯ เห็นวLา การกLอสร�างตามโครงการฯ จะกLอให�เกิดประโยชน�ตLอประเทศชาติเป�น
หลักและประชาชนได�รับประโยชน� สLวนฝrายตLอต�านเห็นวLาการสร�างโรงไฟฟ#าเพ่ิมเติมจะกLอให�เกิด
ปริมาณไฟฟ#าท่ีเกินมาตรฐานความจําเป�น ซ่ึงภาระจะตกมาอยูLท่ีประชาชนท่ัวประเทศเชLนเดียวกัน 
และควรหาทางออกท่ีเหมาะสมท่ีดีกวLาการสร�างโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหิน เนื่องจากศักยภาพพลังงาน
หมุนเวียนในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ีมีเพียงพอ ดังนั้น การนําเสนอข�อมูลของแตLละฝrายพยายามหาข�อมูลท่ี
เป�นประโยชน�ตLอฝrายของตน ซ่ึงลักษณะดังกลLาวนี้ไมLสามารถท่ีจะหาทางออกของความขัดแย�งได� 
เนื่องจากแตLละฝrายไมLได�เสนอข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริงท้ังหมด ซ่ึงผู�วิจัยได�สรุปออกมาเป�นตารางท่ี ๔.๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

ความขัดแย�งด�านข�อมูล โครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ประเด็นความขัดแย�ง ข�อมูลจากฝ;ายสนับสนุน ข�อมูลจากฝ;ายท่ีไม'เห็นด�วย 

๑. แผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟ#าของประเทศไทย  
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ 
(PDP๒๐๑๕) 

๑. แผนงานการสร�างโรงไฟฟ#า
ภาคใต�ต�องการสร�างความม่ันคง
ทางด�านพลังงานโดยไมLต�อง
พ่ึงพาไฟฟ#าจากตLางประเทศ 
 

๑. พลังงานไฟฟ#าในภาคใต�สูง
กวLาเกณฑ�มาตรฐานถึง  
๒ เทLาตัว 
๒. การสร�างโรงไฟฟ#าถึง ๙ โรง
ท่ีบรรจุอยูLในแผนฯ เป�นการ
สร�างเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
หนัก 

 

 

 

 

                                                           

 ๑๕๘สัมภาษณ5 ดร.เรณู เวชรัชต5พิมล, นักวิชาการท่ีไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๕๙สัมภาษณ5นายธีรพจน5 กษิรวัฒน5, นายกสมาคมธุรกิจการทmองเท่ียวเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี,  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี (ตLอ) 

ความขัดแย�งด�านข�อมูล โครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ประเด็นความขัดแย�ง ข�อมูลจากฝ;ายสนับสนุน ข�อมูลจากฝ;ายท่ีไม'เห็นด�วย 

 ๒. การสร�างโรงไฟฟ#าเพ่ือรองรับ
ก า ร เ ติ บ โ ตท า ง ธุ ร กิ จ  ก า ร
ทLองเท่ียว อุตสาหกรรม ซ่ึงต�อง
อาศัยพลังงานไฟฟ#าเป�นหลัก
สําคัญ 
๓.  พ้ืน ท่ี ต้ั ง โรงไฟฟ#าจั งหวัด
กระบ่ี เคยเป�น ท่ี ต้ั ง โรงไฟฟ#า
ลิกไนต�เกLา ป@จจุบันเป�นโรงไฟฟ#า
พลังงานน้ํามันเตา 

๓. บทเรียนจากโรงไฟฟ#าลิกไนต�
ยังสLงผลกระทบตLอธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อมและมนุษย�มาจนถึง
ป@จจุบัน  
๔. ศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
ในจังหวัดกระบ่ีสามารถนํามา
ผลิตกระแสไฟฟ#าได�มากกวLาการ
สร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน 

๒ . ร า ย ง า น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการ
ทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระ บ่ี  และรายงานการ
ประ เ มินผลกระทบด� าน
สิ่ งแวดล�อมและสุขภาพ 
(EHIA) โครงการโรงไฟฟ#า
กระบ่ี อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี 

๑. การขนสLงถLานหินเข�าสูLทLา
เทียบเรือบ�านคลองรั้วเป�นระบบ
ปSดท้ังหมด  
๒. เส�นทางขนสLงถLานหินสLงผล
ตLอธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมน�อย 
๓. โรงไฟฟ#ากระบ่ีใช�เทคโนโลยี
ท่ีได�มาตรฐานมากําจัดมลสาร
จากถLานหิน 
๔. การสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีทํา
ให� เ กิดความ ม่ันคงทางด� าน
พลังงานไฟฟ#า 

๑. เส�นทางขนสLงถLานหินอาจ
สLงผลตLอการทําประมงในพ้ืนท่ี  
๒. การขนสLงถLานหินต�องผLาน
พ้ืนท่ีชุLมน้ํา ปrาชายเลนซ่ึงเป�น
พ้ืนท่ีอนุบาลสัตว�น้ํา และเป�น
แหลLงท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๓. โรงไฟฟ#ากระบ่ีมีการใช�น้ํา
เข�ามาหลLอเย็น ซ่ึงอาจมีตัวสัตว�
เล็กๆ ติดเข�ามา 
๔. การให�ข�อมูลรายงานฯ ไมL
โปรLงใส 

๓. กระบวนการรับฟ@งความ
คิ ด เ ห็ น ใ น ข้ั น ต อ น ก า ร
ประเมินและจัดทํารายงาน 
EIA โครงการทLาเทียบเรือ
บ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบ่ี และ
รายงาน EHIA โครงการ
โรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบ่ี 

๑. กฟผ.เปSดให�มีกระบวนการมี
สLวนรLวมอยLางท่ัวถึง 
๒. การจัดทํารLางรายงานฯ มี
การเก็บข�อมูลครบถ�วน และมี
การจัดเวทีข้ึนหลายรอบ 
๓. มีการนําคนตLางพ้ืนท่ีเข�ามา
เข�าประชุมโดยมีจุดประสงค�ให�
การจัดทํารLางรายงานฯ ต�อง
ลLาช�าออกไป 

๑. การเก็บข�อมูลรLางรายงานไมL
ครบถ�วน  
๒.  ฝrายไมL เห็นด�วยพยายาม
นําเสนอข�อมูลในสLวนท่ีขาดหาย 
๓. มีการกักกันไมLให�เข�ารLวมเวที
แสดงความคิดเห็นรLางรายงานฯ 
มี ก า ร ทํ า ร� า ย รL า ง ก า ย  พ า
เจ�าหน�าท่ีมาควบคุมไมLให�เข�า
งาน  

 
 



๘๙ 
 

 จะเห็นได�วLา ความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ฝrายสนับสนุนและ
ฝrายท่ีไมLเห็นด�วย มีการนําเสนอข�อมูลท่ีแตกตLางกัน ทําให�เห็นความขัดแย�งกันของข�อมูลได�อยLาง
ชัดเจน ท้ังนี้ การพิจารณาข�อมูลของแตLละฝrายขัดแย�งตLางฝrายตLางยึดม่ันอยูLในชุดข�อมูลของตน การจะ
แก�ไขความขัดแย�งด�านข�อมูลนั้น ต�องอาศัยความเข�าใจ การเปSดใจ และมองถึงประโยชน�ของสLวนรวม
มากกวLาการนําเสนอข�อมูลท่ีนําไปสูLวงจรของความขัดแย�ง 
 เม่ือพิจารณาถึงป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี พบวLา 
ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลไมLได�มีความซับซ�อน แกนหลักของป@ญหาท่ีแท�จริงเกิดจากการนําเสนอ
ข�อมูลของแตLละฝrายขัดแย�งท่ีเป�นข�อเท็จจริง แตLเป�นข�อเท็จจริงบางสLวน ซ่ึงต�องอาศัยการบูรณาการ
ความรLวมมือเพ่ือหาทางออกรLวมกันของทุกฝrาย ผู�วิจัยได�ศึกษากระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง
ตามแนวคิดของนักวิชาการ นักคิดท่ีโดดเดLน ท่ีสามารถนํามาแก�ไขแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลด�วยสันติวิธีของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี 

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ข�อมูลของโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 

เครื่องมือในการแก�ไขความ
ขัดแย�งด�านข�อมูล 

แนวปฏิบัติเพ่ือแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งด�านข�อมูลของ

โครงการสร�างโรงไฟฟ8า
กระบ่ี 

๑. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ 
(PDP๒๐๑๕) 
๒.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) 
โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และ
รายงานการประเมินผลกระทบด�าน
สิ่ ง แ วดล� อมและสุ ขภ าพ  ( EHIA) 
โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบ่ี 
๓. กระบวนการรับฟ@งความคิดเห็นใน
ข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงาน 
EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว 
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และ
รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ#า
กระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี 

- การไกลLเกลี่ยคนกลาง 
- การเผชิญหน�ากัน 
- การรLวมมือกัน 
- กระบวนการออกกฎหมาย 
- กระบวนการมีสLวนรLวม 

๑ .  ก า ร นํ า คูL ขั ด แ ย� ง เ ข� า สูL
กระบวนการไกลLเกลี่ย 
๒. การเผชิญหน�ากันเพ่ือหาข�อ
ขัดแย�ง 
๓. การรLวมมือกันหาทางออกของ
ความขัดแย�ง 
๔. การใช�กฎหมายเป�นเครื่องมือ
ชLวยให�การดําเนินการอยูLในกรอบ
ของกฎหมาย 
๕. กระบวนการมีสLวนรLวมทุก
ข้ันตอน 

ผลลัพธ� : แพ�-แพ� ผลลัพธ� : ชนะ-ชนะ 
 



๙๐ 
 

 จากตารางข�างต�น จะเห็นได�วLา ประเด็นป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยสรุปแล�วประกอบด�วย ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดจากแผน PDP ๒๐๑๕ 
และเกิดจากรายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และ
รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงการได�มา
ของแผน PDP ๒๐๑๕ และรายงานฯ ท้ัง ๒ ฉบับ ประชาชนไมLได�เข�าไปมีสLวนรLวมต้ังแตLข้ันตอนแรก 
จึงเป�นท่ีมาของความขัดแย�งทางด�านข�อมูลท่ีตLางฝrายตLางปะทะกันด�วยข�อมูล 
 กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยได�
พิจารณาจากเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 การนําคูLขัดแย�งเข�าสูLกระบวนการไกลLเกลี่ยคนกลาง เป�นกระบวนการท่ีมีคนกลางท่ีเชื่อถือ
ได�และได�รับการยอมรับจากฝrายขัดแย�งทุกฝrายเข�ามาทําหน�าท่ีไกลLเกลี่ยคูLขัดแย�ง การไกลLเกลี่ยเป�น
แนวทางหนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง โดยเฉพาะความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี จําเป�นต�องเอาคูLขัดแย�งเข�าสูLวงแหLงการไกลLเกลี่ย จากนั้นจึงเป�นข้ันตอนการเผชิญหน�ากันเพ่ือ
หาข�อขัดแย�ง ความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี ข้ันตอนตLอมาคือการให�คูLกรณีได�
เผชิญหน�ากัน ท้ังนี้ เพ่ือเป�นการเผชิญหน�ากันเพ่ือรับรู�ถึงความต�องการของแตLละฝrาย เม่ือสามารถหา
ข�อสรุปความต�องการของทุกฝrายขัดแย�งได�แล�ว การแก�ป@ญหาก็สามารถทําได�ถูกทาง การรLวมมือกัน
หาทางออกของความขัดแย�ง เป�นกระบวนการท่ีตLอเนื่องมาจากการเผชิญหน�า การรLวมมือกันหาทาง
ออกของความขัดแย�งเป�นการสร�างความรู�สึกวLา ทุกฝrายมีความสําคัญเทLาเทียมกัน ความยุติธรรม 
ความเสมอภาคเกิดข้ึน และการใช�กฎหมายเป�นเครื่องมือชLวยให�การดําเนินการอยูLในกรอบของ
กฎหมาย แม�วLาแผน PDP ๒๐๑๕ และข้ันตอนการจัดทํารายงานฯ ท้ัง ๒ ฉบับ จะดําเนินการภายใต�
กรอบกฎหมายแล�วก็ตาม แตLสิ่งสําคัญคือการให�ความสําคัญกับทุกภาคสLวนท่ีเก่ียวข�อง รLวมกันกําหนด
ทิศทางการพัฒนารLวมกัน เคารพกฎเกณฑ� กติกา กฎหมาย อัตลักษณ� วิถีชีวิต เพ่ือให�ข้ันตอนการ
พิจารณาแผน PDP๒๐๑๕ และข้ันตอนการจัดทํารายงานฯ ท้ัง ๒ ฉบับ เป�นไปด�วยความเรียบร�อย
และมีความขัดแย�งน�อยท่ีสุด ข�นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ กระบวนการมีสLวนรLวมทุกข้ันตอน เป�นข้ันตอน
ท่ีทุกฝrายท่ีเก่ียวข�องได�เข�าไปมีบทบาทต้ังแตLข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนการนําไปสูLการปฏิบัติ การเข�า
ไปมีสLวนรLวมนี้เป�นข้ันตอนหนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง เพราะข�อมูลตLาง ๆ ได�รับการพิจารณา การ
แก�ไข การหาจุดรLวมต้ังแตLข้ันตอนแรกแล�ว ผลจากการหารือ พิจารณารLวมกันจึงตกผลึกออกมาเป�น
รูปแบบการพัฒนาท่ีไมLกLอให�เกิดความขัดแย�งข้ึนภายหลัง 
 ผลลัพธ�ของความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี หากข�อมูลตามแผน 
PDP๒๐๑๕ และได�รLางรายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี และรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ไมLได�รับการแก�ไข 
ผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึนกับคูLขัดแย�งจะออกมาเป�น แพ�-แพ� ในขณะเดียวกัน หากความขัดแย�งด�านข�อมูล
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีได�รับการแก�ไข หาทางออกตามวิธีการข�างต�น ผลลัพธ�ของความ
ขัดแย�งจะออกมาในรูปแบบ ชนะ-ชนะ ท้ังสองฝrาย 
 การใช�หลักพุทธสันติวิธีมาแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล เพ่ือให�เกิดความสมานฉันท� 
เป�นมรรควิธีท่ีสําคัญและสามารถแก�ป@ญหาได�จริง ซ่ึงโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ีได�
เกิดป@ญหาความขัดแย�งทางด�านข�อมูล เชLน การนําเสนอข�อมูลไมLครบถ�วน การนําเสนอข�อมูลท่ีมี
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ประโยชน�ตLอฝrายตน เป�นต�น ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงวิธีการแก�ป@ญหาความขัดแย�งและแนวทางในการสร�าง
ความสมานฉันท� จากการศึกษาประเด็นความขัดแย�งเก่ียวกับโรงไฟฟ#ากระบ่ีท่ีเป�นความขัดแย�งด�าน
ข�อมูล ผู�วิจัยได�สรุปเป�นแผนภูมิ ตLอไปนี้ ดังรูปภาพท่ี ๔.๑   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี ๔.๑ แสดงกระบวนการการนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในการแก�ป@ญหา

ความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหินจังหวัดกระบ่ี 

 

ความขัดแย#งด#านข#อมูล 
โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

หลักสาราณียธรรมกับการจัดการความขัดแย#ง
ด#านข#อมูล โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

๑. การนํ า เสนอข#อมูลไม1
ครบถ#วน รอบด#าน 

๒. การเลือกนําเสนอเฉพาะ
ข#อมูลท่ีมีผลดีต1อฝDายตน 

๓. การปะทะกันทางด#าน
ข#อมูล 

๑. เมตตากายกรรม = การเผชิญหน#ากัน (สัมมุขาวิธี) 
๒. เมตตาวจีกรรม = การเจรจาไกล1เกลี่ยแนวพุทธ 
๓. เมตตามโนกรรม = การสร#างความจริงใจต1อกัน (สัจจะวิธี) 
๔. สาธารณโภคี = การแบ1งปGน (ทาน) 
๕. สีลสามัญญตา = การสร#างความเสมอภาค (สามัญญตา) 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา = กระบวนการมีส1วนร1วมบนฐาน

มัชฌิมาปฏิปทา 

 

ความสมานฉันทM 

การเจรจาไกล1เกล่ีย 

กระบวนการมีส1วน
ร1วมบนฐานของ 

มัชฌิมาปฏิปทา 

สัจจะ 

(ความจริงใจต1อกัน) 

การเผชิญหน#า 
(สัมมุขาวิธ)ี 

กระบวนการสร#าง
ความเสมอภาค 

การแบ1งปGน 

(ทาน) 

คนกลาง 
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 จากรูปภาพข�างต�น ผู�วิจัยสามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�ในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งด�านข�อมูล ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมีกระบวนการ ดังตLอไปนี้ 
 การเผชิญหน�า (สัมมุขาวิธี) เป�นวิธีการท่ีสําคัญในการนําคูLขัดแย�งเข�าสูLกระบวนการเพ่ือ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งรLวมกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติวิธี หลักสัมมุขาวิธี คือ การ
เผชิญหน�ากัน โดยอาศัยความพร�อมหน�าขององค�ประกอบ ดังนี้ 
 ๑) ความพร�อมหน�าของคูLขัดแย�ง วิธีการแบบสัมมุขาวิธีจะขาดเสียไมLได�คือการท่ีคูLกรณี
หรือคูLขัดแย�งมาเผชิญหน�ากัน เพ่ือให�เกิดกระบวนการในการหาทางออกของป@ญหารLวมกันโดยไมLเกิด
ความรู�สึกถึงความไมLโปรLงใส และเพ่ือให�ทุกฝrายรับรู�ข�อมูลรLวมกัน 
 ๒) ความพร�อมของข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริง ซ่ึงแตLละฝrายตLางมีข�อมูลของฝrายตนอยูLแล�ว 
แตLสิ่งท่ีสําคัญคือข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริง เป�นข�อมูลท่ีแตLละฝrายตLางให�การยอมรับ โดยเฉพาะข�อมูล
เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป�นต�องอาศัยข�อมูลท่ีรอบด�าน และเป�นข�อมูลท่ี
ชี้ให�เห็นถึงข�อดี ข�อด�อย ผลกระทบ และทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
 ๓) ความพร�อมของตัวบทกฎหมาย ซ่ึงเป�นองค�ประกอบสําคัญ การศึกษาโครงการ
โรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามามีสLวนรLวม โดยการ
ดําเนินการตLางๆ ต�องอยูLภายใต�กฎหมายและต�องคํานึงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมการดํารงชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน  
 ๔) ความพร�อมหน�าธารกํานัน สาธารณชน ซ่ึงเป�นสLวนสําคัญในการรับรู�ข�อมูลและ
ชLวยกันตัดสินใจหาทางออก เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี เป�นโครงการท่ี
ประชาชนสLวนใหญLให�ความสนใจและติดตามสถานการณ�อยLางใกล�ชิด การเปSดเผยข�อมูลสูLสาธารณชน
จึงเป�นอีกวิธีหนึ่งในการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง และคลายความสงสัยของประชาชนได�  
 คนกลาง เป�นอีกป@จจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตLอกระบวนการจัดการความขัดแย�ง การจัดการ
ความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป�นต�องอาศัยคนกลางท่ีมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) คนกลางท่ีปราศจากอคติ คือ การทําหน�าท่ีคนกลางท่ีไมLเอนเอียงไปฝrายใดฝrาย
หนึ่ง ทําหน�าท่ีคนกลางโดยยึดหลักความถูกต�องโดยไมLลําเอียงด�วยเหตุผลเพราะ 
  - ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก เพราะมีความพึงพอใจกับคูLขัดแย�งฝrายใดฝrายหนึ่ง ซ่ึง
อาจมีเหตุผลอ่ืนๆ แอบแฝงอยูL การลําเอียงลักษณะนี้ทําให�เกิดความไมLยุติธรรมและทําให�สถานการณ�
ความขัดแย�งยิ่งเลวร�ายข้ึน 
  - โทสาคติ ลําเอียงเพราะไมLชอบ การทําหน�าท่ีคนกลางต�องยึดม่ันในความถูกต�อง
เป�นหลัก การใช�อารมณ�เข�ามาตัดสินไมLใชLวิธีการท่ีดี ความรู�สึกชอบ ไมLชอบ พอใจ ไมLพอใจ เห็นด�วย 
ไมLเห็นด�วย เป�นความรู�สึกของป@จเจกบุคคล ไมLสามารถท่ีจะนํามาเป�นพ้ืนฐานในการตัดสินความ
ขัดแย�งได� 
  - โมหาคติ ลําเอียงเพราะไมLรู� องค�ประกอบหนึ่งของคนกลางในการจัดการความ
ขัดแย�งด�านข�อมูล คือ การศึกษาข�อมูลอยLางรอบด�านและเป�นกลาง การทําหน�าท่ีคนกลางอยLางมี
ประสิทธิภาพนั้น ต�องรู�เทLาทันข�อมูลของคูLขัดแย�งและสามารถอธิบาย โต�แย�ง ชี้แนะ ข�อมูลตLาง ๆ ได�
อยLางเหมาะสมและเกิดความพึงพอใจของคูLขัดแย�งได� 
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  - ภยาคติ ลําเอียงเพราะความกลัว การทําหน�าท่ีคนกลางในการจัดการความขัดแย�ง
ด�านข�อมูลต�องอาศัยความถูกต�องเป�นหลัก แม�วLาการทําหน�าท่ีคนกลางอาจกLอให�เกิดผลเสียหายตLอ
ฝrายใดฝrายหนึ่ง เกิดผลกระทบในด�านตLางๆ แตLการทําหน�าท่ีคนกลางโดยยึดม่ันในความถูกต�อง ตัดสิน
ตามความเป�นจริงโดยไมLเข�าข�างฝrายใดฝrายหนึ่ง ยLอมไมLกLอให�เกิดความเดือดร�อนในภายหลัง 
 ๒) สังคหวัตถุธรรม คุณสมบัติของคนกลางในการยึดเหนี่ยวใจของคูLขัดแย�ง เป�นคุณธรรม
ท่ีสําคัญท่ีทําให�ผู�ทําหน�าท่ีคนกลางนั้นมีความนLาเชื่อถือ และสร�างความม่ันใจให�กับคูLขัดแย�งวLาบุคคล
ผู�ทําหน�าท่ีคนกลางสามารถนําพาไปสูLทางออกของความขัดแยงท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจได� ซ่ึง
ประกอบด�วย 
  - ทาน การให�ความรู� ความเข�าใจ จะทําให�คูLขัดแย�งเกิดความรู�สึกเห็นอกเห็นใจกัน 
อันจะนําไปสูLบรรยากาศของการให�อภัยกัน การปลูกถLายองค�ความรู�จําทําให�มนุษย�เป�นสLวนหนึ่งของ
กันและกัน อันสLงผลในเชิงบวกให�คูLขัดแย�งเกิดความสมานฉันท�และเชื่อมสมานความเข�าใจกันและกัน
มากข้ึน อันจะสLงผลดีตLอการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของกันและกัน 
  - ปSยวาจา การทําหน�าท่ีคนกลางจําเป�นต�องอาศัยวิธีการในการพูดท่ีเหมาะสมเพ่ือให�
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�อมูลระหวLางคูLขัดแย�ง การทําหน�าท่ีเจรจาตLอรองเพ่ือแสวงหา
ฉันทามติ ผู�ทําหน�าท่ีคนกลางจําเป�นต�องหลีกเลี่ยงถ�อยคําท่ีอาจนําไปสูLการขัดแย�งกันมากข้ึน โดยต�อง
คํานึงถึงการใช�คําพูดท่ีเป�นคําพูดท่ีเป�นข�อมูลจริง ไพเราะ เหมาะสมกับกาลเวลา เป�นคําพูดท่ีประสาน
ความสามัคคีและประกอบไปด�วยเมตตาธรรม เพ่ือให�กระบวนการไกลLเกลี่ย ระงับความขัดแย�งด�าน
ข�อมูลสัมฤทธิ์ผลได� 
  - อัตถจริยา การประพฤติสิ่งท่ีเป�นประโยชน�ของคนกลาง เป�นคุณธรรมหนึ่งท่ี
สLงเสริมให�ผู�ทําหน�าท่ีคนกลางมีจิตใจท่ีประกอบด�วยความเมตตา มุLงประสงค�ให�เกิดความสามัคคีของคูL
ขัดแย�ง เพ่ือให�เกิดความสมานฉันท� โดยเฉพาะการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล ผู�ท่ีทําหน�าท่ีเป�นคน
กลางต�องประกอบด�วยพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีมีความบริสุทธิ์ มุLงชLวยเหลือคูLขัดแย�งด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
  - สมานัตตตา การวางตนเป�นกลางของผู�ทําหน�าท่ีคนกลางในการจัดการความ
ขัดแย�งของคูLกรณี เพราะเป�นตัวแปรสําคัญในการสร�างความเชื่อม่ันให�เกิดข้ึนกับคูLขัดแย�ง การเข�าไป
ทําหน�าท่ีเป�นคนกลางไมLใชLมีหน�าท่ีในการตัดสินถูกผิด แตLการทําหน�าท่ีคนกลางต�องไมLเข�าข�างฝrายใด
ฝrายหนึ่ง ต�องให�ทุกฝrายได�รับประโยชน�รLวมกัน โดยให�เกิดความสมนัยของประโยชน�รLวมกัน อันเป�น
ทางออกของความขัดแย�ง 
 กระบวนการสร�างความเสมอภาค เป�นวิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล 
เนื่องจากการนําเสนอข�อมูลของคูLขัดแย�งมักจะนําเสนอข�อมูลของฝrายตน เพ่ือให�เห็นถึงความสําคัญ
และน้ําหนักของข�อมูล การสร�างความเสมอภาคเป�นเครื่องมือหนึ่งท่ีให�ความสําคัญกับข�อมูลของคูL
ขัดแย�งอยLางเทLาเทียมกัน ซ่ึงมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๑) การฟ4งอย'างลึกซ้ึงหรือการฟ4งอย'างตั้งใจ  
 การฟ@งเป�นเครื่องมือหนึ่งในการสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง (สัมมาทิฏฐิ) โดยการต้ังใจ
ฟ@งจากผู�อ่ืน (ปรโตโฆสะ) อันเป�นการยอมรับฟ@งความคิดเห็นของผู�อ่ืนด�วยความเคารพ ทําให�เกิดความ
เข�าใจอยLางลึกซ้ึง (โยนิโสมนสิการ) สามารถแยกแยะสิ่งท้ังหลายให�เห็นตามความเป�นจริงตาม
ความสัมพันธ�ของเหตุป@จจัยของเหตุการณ�ตLาง ๆ การฟ@งอยLางลึกซ้ึงโดยใช�ป@ญญาและใช�เหตุผลอยLาง
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รอบด�านจําเป�นต�องฟ@งอยLางต้ังใจเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�อมูลขLาวสารตLางๆ เป�นการยอมรับฟ@งถึง
ความต�องการ ความทุกข� ท่ีอยูLในสLวนลึกของจิตใจของแตLละคนได�เปSดเผยออกมาอยLางเป�นอิสระ การ
ฟ@งจึงเป�นเครื่องมือสําคัญของการเข�าใจความรู�สึกนึกคิดของกันและกัน ป@ญหาสLวนใหญLเกิดจากการ
ฟ@งไมLทัน ฟ@งไมLหมด ไมLยอมฟ@ง ไมLต้ังใจฟ@ง คิดแตLจะทําอยLางเดียว แยLงกันพูดแยLงกันทําจนลืมท่ีจะ
สนใจเสียงของผู�อ่ืน 
 ๒) การเคารพ การให�เกียรติชีวิตของผู�อ่ืนและสัตว�อ่ืน 
 การเคารพและรักผู�อ่ืนให�เหมือนกับท่ีรักตนเอง เป�นวิธีการหนึ่งในการสร�างความเข�าใจกัน 
เป�นการเอาใจเขามาใสLใจเรา การท่ีคูLขัดแย�งมีข�อมูลดี นLาเชื่อถือเพียงใดก็ตาม แตLสิ่งท่ีสําคัญคือการ
เห็นอกเห็นใจกัน มองประโยชน�สLวนรวมมากกวLาประโยชน�สLวนตน สาเหตุของความขัดแย�งมักเกิดจาก
การไมLเคารพและให�เกียรติซ่ึงกันและกันเป�นสิ่งท่ีนํามาซ่ึงการทําลายล�างและการประหัตประหารกัน 
 ๓) การเคารพและให�เกียรติทรัพย�สินของผู�อ่ืน 
 เป�นการกระทําท่ีมีลักษณะไมLแกLงแยLง คุกคาม หรือชLวงชิงทรัพย�สินของผู�อ่ืน โดยการ
ประกอบสุจริตธรรม รวมท้ังไมLทําลายทรัพย�สินของผู�อ่ืน อันเนื่องมาจากความโกรธแค�น ท้ังนี้ การ
เคารพและให�เกียรติทรัพย�สินของผู�อ่ืนนั้นยังรวมไปถึงการไมLทุจริตคอรัปชั่นอันเป�นการแสวงหา
ผลประโยชน�ท่ีกระทําโดยความโลภ ไมLซ่ือสัตย� เป�นการลักทรัพย�จากภาษีอากรของประชาชน 
 การแบ'งป4น (ทาน) – การจริงใจต'อกัน (สัจจะ)  
 การแบLงป@นข�อมูลซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของความจริงใจ เป�นวิธีการหนึ่งในการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�ง เนื่องจากคูLขัดแย�งมีข�อมูลท่ีแตกตLางกัน ซ่ึงตLางฝrายตLางต�องการนําเสนอข�อมูล
ของฝrายตนให�เป�นท่ียอมรับ แตLเม่ือเกิดความแตกตLางกันของข�อมูล ความขัดแย�งก็กLอตัวข้ึน วิธีการ
หนึ่งท่ีคูLขัดแย�งสามารถหันหน�าเข�าหากันได�คือการแบLงป@นข�อมูลกันโดยอาศัยหลักของความจริงใจตLอ
กัน ท้ังนี้เพ่ือให�สามารถหาทางออกของความขัดแย�งรLวมกันได� วิธีการนี้มองแล�วเหมือนจะงLายในทาง
ทฤษฎี แตLในทางปฏิบัติเป�นไปได�ยากท่ีคูLขัดแย�งจะยอมเปSดเผยข�อมูลของฝrายตน มองวLาคูLขัดแย�งเม่ือ
รับรู�ข�อมูลของฝrายตนแล�ว อาจต้ังประเด็นป@ญหาข้ึนมาใหมLอีก และตLางฝrายตLางขาดความไว�วางใจซ่ึง
กันและกัน ไมLสามารถต้ังอยูLบนพ้ืนฐานของสัจจะได� วิธีการดังกลLาวจะสัมฤทธิ์ผลได�ต�องเกิดจากความ
ต้ังใจ ความจริงใจของคูLขัดแย�งเป�นสําคัญ 
 กระบวนการมีส'วนร'วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา  
 กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล เนื่องจากโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี มีจุดเริ่มต�นมา
จากข�อมูลของแผนพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๗๙ 
(PDP๒๐๑๕) และข�อมูลอีไอเอ อีเอชไอเอ โครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี และโครงการ
ทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ต้ังแตL ค.๑ ถึง ค.๓ จนแตกตัวเป�นข�อมูลท่ีคูLขัดแย�งตLางหยิก
ยกข้ึนมาสนับสนุนแนวคิดของตนเอง กLอตัวเป�นความขัดแย�งในท่ีสุด พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการดับ
ทุกข�ท่ีต�นเหตุของทุกข� ความขัดแย�งก็เชLนเดียวกัน ต�องแก�ป@ญหาท่ีต�นเหตุของความขัดแย�ง จึง
จําเป�นต�องอาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมตามแนวมัชฌิมาปฏิปทาเข�ามาบูรณาการ ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีสLวนรLวมในการคิด ริเริ่ม โครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLาน
หิน จังหวัดกระบ่ี การคิดหาแนวทางการจัดหาพลังงานไฟฟ#าท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี และเป�นมิตร
ตLอชุมชน สิ่งแวดล�อม การมีสLวนรLวมในการวิเคราะห�ข�อมูลตLาง ๆ ของทุกภาคสLวน เป�นแนวทางหนึ่ง
ในการป#องกันความขัดแย�ง เนื่องจากทุกภาคสLวนได�เข�ามามีบทบาทและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมและ
ยอมรับได� เพ่ือตLอยอดไปสูLการค�นหาข�อมูลของการสร�างโรงไฟฟ#าท่ีเหมาะสมตLอไป 
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีสLวนรLวมในการวางกรอบของข�อมูลโครงการ โดยการ
รLวมกันกําหนดกรอบของข�อมูลผลกระทบท่ีต�องการศึกษา และดําเนินการตามกรอบนั้นรLวมกัน การมี
สLวนรLวมในลักษณะนี้อาจดูเหมือนยุLงยากเพราะมีหลายภาคสLวนเข�ามาเก่ียวข�อง แตLเป�นวิธีการท่ีจะไมL
กLอให�เกิดความขัดแย�งในภายหลัง เพราะทุกกลุLม ทุกภาคสLวนได�มีสLวนรLวมต้ังแตLต�น และกําหนด
กรอบข้ึนมาปฏิบัติรLวมกัน ภายใต�กฎหมาย กฎเกณฑ� ระเบียบ จารีต ประเพณี วิถีชีวิตของท�องถ่ินท่ี
โครงการพัฒนาลงไปสูLพ้ืนท่ี 
 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีสLวนรLวมในการรับผิดชอบรLวมกัน รLวมกันแก�ไขใน
สLวนท่ีบกพรLอง เติมเต็มในสLวนของข�อมูลท่ีขาดหาย และตรวจสอบความถูกต�องอยูLเสมอ การมีสLวน
รLวมในลักษณะนี้เป�นการป#องกันความขัดแย�งในลักษณะท่ีเป�นการอุดรูรั่วของข�อมูล ป#องกันการหยิบ
ยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้ึนมาโต�แย�ง และเป�นการตรวจสอบข�อมูลเพ่ือให�เรียบร�อยในข้ันตอนเดียว 
ไมLจําเป�นต�องกลับมาทบทวนให�เสียเวลา และสามารถดําเนินโครงการได�โดยไมLมีฝrายใดโต�แย�ง 
 จะเห็นได�วLา กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่ง
ท่ีสามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแตLระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านข�อมูลมีต�นเหตุมาจากการ
ขาดการมีสLวนรLวมต้ังแตLเริ่มต�นโครงการฯ ภาคสLวนตLาง ๆ ไมLได�เข�ามามีบทบาทในการกําหนดอนาคต
ของตนเอง ทําให�เกิดความขัดแย�งในข้ันตอนท่ีนําไปสูLการปฏิบัติจนเป�นเหตุให�การพัฒนาเกิดความ
ลLาช�าอันเป�นผลเสียตLอการพัฒนาประเทศในท่ีสุด 
 การเจรจาไกล'เกล่ีย การจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
ถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ได�อาศัยหลักพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท� ซ่ึง
เครื่องมือท้ังหมดท่ีกลLาวมาข�างต�น จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเม่ือมีการใช�ภายใต�กรอบของ
การเจรจาไกลLเกลี่ย โดยเฉพาะคนกลางท่ีทําหน�าท่ีเจรจาต�องสร�างความเข�าใจให�เกิดข้ึนกับคูLขัดแย�ง 
สร�างความเชื่อม่ัน ความไว�วางใจ และความนLาเชื่อถือให�เกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�ความขัดแย�งสามารถ
แปรเปลี่ยนเป�นความสมานฉันท� เพ่ือการอยูLรLวมกันในสังคมและสามารถพัฒนาโครงการพัฒนาของรัฐ
ลงไปสูLพ้ืนท่ีโดยไมLกLอให�เกิดความขัดแย�งได� 
 สรุปได�วLา การจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน 
จังหวัดกระบ่ี จําเป�นต�องอาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมของทุกภาคสLวนเข�ามาแก�ป@ญหา ซ่ึงต�องอาศัย
คนกลางท่ีสามารถไว�วางใจได�เข�ามาทําหน�าท่ีในการประสานความสัมพันธ�ระหวLางคูLขัดแย�ง และ
กระบวนการมีสLวนรLวมยังเป�นเครื่องมือหนึ่งในการป#องกันความขัดแย�งต้ังแตLเริ่มต�นโครงการฯ ไป
จนถึงข้ันตอนการนําโครงการลงไปสูLการปฏิบัติ ดังนั้น การสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี สามารถทําได�โดยอาศัยความรLวมมือจากคูLขัดแย�ง และภาคสLวนตLาง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ เพ่ือให�สามารถพัฒนาประเทศตามกรอบท่ีได�กําหนดรLวมกันไว� 
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 4.๓.2 การประยุกต�ใช�หลักพุทธสันติวิธีมาเป3นแนวทางในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี ด�านผลประโยชน� 

 ผู�วิจัยมองวLา ด�านผลประโยชน� ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� ซ่ึงประกอบไปด�วย  
๑) ผลประโยชน�ของภาครัฐ ๒) ผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐกิจและการทLองเท่ียว ๓) ผลประโยชน�ใน
ชุมชนรอบโรงไฟฟ#า ดังจะได�นําเสนอสาระสําคัญไปตามลําดับ ตLอไปนี้   
 ๑) ผลประโยชน�ของภาครัฐ 
  การสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีกLอให�เกิดผลประโยชน�ตLอประเทศชาติโดยตรง โดยมี
จุดประสงค�เพ่ือให�เกิดความม่ันคงทางด�านพลังงานไฟฟ#า เพ่ือใช�ประโยชน�ในหลาย ๆ ด�านโดยเฉพาะ
ความจําเป�นในภาคธุรกิจขนาดใหญL โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือดึงดูดนักลงทุนอันจะบังเกิดเป�น
ผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐกิจของประเทศ๑๖๐ การพยากรณ�ความต�องการไฟฟ#าตามแผนพัฒนา
กําลังไฟฟ#าของประเทศไทย (PDP๒๐๑๕) พบวLามีแนวโน�มความต�องการไฟฟ#าท่ีสูงข้ึนและภาครัฐโดย
กระทรวงพลังงานและการไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย (กฟผ.) จะต�องเรLงดําเนินการในข้ันตอน
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าพลังงานความร�อนเพ่ิมเติมจากป@จจุบัน และมีแผนในการผลิตหลายโรงโดย
เริ่มต�นท่ีจังหวัดกระบ่ีเป�นแหLงแรก 
  จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�
กลLาวถึงผลประโยชน�ของภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึนจากการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยผู�วิจัยมองวLาการพัฒนา
ประเทศในอนาคตต�องอาศัยเศรษฐกิจจากหลาย ๆ สLวน โดยเฉพาะในภาคใต� มีศักยภาพในด�านการ
ทLองเท่ียว การลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคต และศักยภาพด�านอ่ืนๆ ท้ังนี้ ทุกภาคสLวนต�องอาศัย
กระแสไฟฟ#าเป�นป@จจัยสําคัญ๑๖๑ ซ่ึงผู�ให�ข�อมูลหลักได�กลLาวไว�วLา 
 

      “อนาคตข0างหน0า ประเทศต0องเดินหน0าไปเรื่อย การพัฒนาประเทศถ0าไม�มีไฟฟ<า
จะเกิดอะไรข้ึน ถ0าไม�มีไฟฟ<าใครจะมาเท่ียว ใครจะมาลงทุน เราจะอยู�กันอย�างไรถ0า
ไฟฟ<าติด ๆ ดับ ๆ” 
 

 จากข�อมูลดังกลLาว ผู�วิจัยมองวLา ภาครัฐมองถึงผลประโยชน�ของชาติเป�นหลัก เพราะ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#าไมLใชLวLาจะสร�างเสร็จได�ในเวลา ๑-๒ ปi ต�องผLานการพิจารณา การวางแผนงาน 
จนกวLาจะดําเนินการได�ใช�เวลายาวนาน และใช�เวลาในการกLอสร�างไมL ตํ่ากวLา ๓-๕ ปi ฉะนั้น  
การไฟฟ#าฯ จึงต�องสร�างโรงไฟฟ#าข้ึนมาทดแทนโรงไฟฟ#าเกLาท่ีปลดระวาง และสร�างโรงไฟฟ#าใหมLเพ่ือ
รองรับความต�องการใช�พลังงานไฟฟ#าในอนาคต๑๖๒ นอกจากนี้ โครงการสร�างโรงไฟฟ#ายังมี
ผลตอบแทนเงินลงทุนหรือ ROIC (Return On Invested Capital) อยูLในระดับร�อยละ ๔-๖ 

                                                           

 ๑๖๐สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ, ผู3อํานวยการฝtายสัมพันธ5โครงการ, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๖๑สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๒สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ, ผู3อํานวยการฝtายสัมพันธ5โครงการ, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
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โดยประมาณ๑๖๓ ซ่ึงชี้ให�เห็นวLา หากมีการลงทุนจะกLอให�เกิดอัตราผลตอบแทนแม�จะไมLสูงมาก แตL
หากมีการลงทุนใน หลาย ๆ โครงการโดยเฉพาะโครงการใหญL ๆ ยLอมจะเกิดผลประโยชน�ท่ีมากข้ึน
ตามไปด�วย ในสLวนของการไฟฟ#าหากมีการดําเนินการสร�างโรงไฟฟ#าตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#า
ของประเทศไทย (PDP๒๐๑๕) โดยเริ่มจากโครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี จะเป�นจุดเริ่มต�น
ของการเกิดโรงไฟฟ#าใหมLหลายโรงด�วยกัน ซ่ึงผลประโยชน�ท่ีเป�นผลตอบแทนการลงทุนก็ยLอมท่ีจะ
สูงข้ึนตามไปด�วยเชLนกัน๑๖๔ 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�
กลLาวถึงผลประโยชน�ของภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึนจากการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยผู�วิจัยมองวLา ภาครัฐ
เรLงรัดการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีและโรงไฟฟ#าอ่ืน ๆ ในภาคใต� เนื่องจากต�องการสร�างภาคใต�เป�นศูนย�
รวมกําลังไฟฟ#าเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมหนักและยังมีแนวคิดจะเปลี่ยนภาคใต�เป�นแบตเตอรี่เอเชีย สLง
ขายไฟฟ#าไปยังตLางประเทศ ซ่ึงขัดแย�งกับข�อมูลท่ีระบุวLาต�องการสร�างความม่ันคงทางด�านพลังงาน๑๖๕ 
การดําเนินการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เป�นการดําเนินการโดยมองถึงประโยชน�ท่ีตนจะได�รับ ความม่ันคง
ทางด�านพลังงานเป�นสิ่งท่ีต�องมี แตLต�องพิจารณาถึงผลประโยชน�อ่ืน ๆ ของภาคประชาชนด�วยเป�น
สําคัญ๑๖๖ 

 ๒) ผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐกิจและการท'องเท่ียว 

 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ได�กลLาวถึงผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐกิจและ
การทLองเท่ียว ผู�วิจัยมองวLา ศักยภาพของจังหวัดกระบ่ีทางด�านการทLองเท่ียวนั้นถือเป�นลําดับต�น ๆ 
ของประเทศ สLวนในด�านเศรษฐกิจนั้นประกอบด�วยป@จจัยตLาง ๆ เชLน ด�านอุตสาหกรรมยาง ปาล�ม 
ด�านการประมง ด�านสินค�าและบริการ เป�นต�น๑๖๗ ศักยภาพดังกลLาวนี้เป�นสLวนสําคัญท่ีหนุนให�จังหวัด
กระบ่ีเป�นจังหวัดท่ีมีรายได�สูง และมีชื่อเสียงอยูLในป@จจุบัน 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�
กลLาวถึงผลประโยชน�ด�านเศรษฐกิจและการทLองเท่ียวของจังหวัดกระบ่ี ผู�วิจัยมองวLา การสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ีจะทําให�เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากข้ึน เพราะในทุกข้ันตอนของการกLอสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ีต�องใช�กําลังคนเป�นจํานวนมาก เกิดการจ�างงาน ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีสร�างโรงไฟฟ#าดีข้ึน๑๖๘ 
เม่ือกLอสร�างแล�วเสร็จเกิดการจ�างงานในโรงไฟฟ#าเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ เม่ือความม่ันคงทางด�านพลังงาน
เกิดข้ึน การลงทุนยLอมมีมากข้ึน ด�านการทLองเท่ียว นักทLองเท่ียวมีความม่ันใจมากข้ึนและไมLรู�สึกถึง

                                                           

 ๑๖๓สัมภาษณ5 ดร.จีมา ศรลัมพ5, นักวิชาการผู3พิจารณารายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล3อม (EHIA) 
โครงการสร3างโรงไฟฟvาถmานหิน จังหวัดกระบ่ี และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล3อม (EIA) โครงการทmาเทียบเรือบ3าน
คลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๖๔สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๕สัมภาษณ5 นายศุภกิจ นันทวรการ, นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๑๖๖สัมภาษณ5 นายกิตติชัย เอmงฉ3วน, รองนายกองค5การบริหารสmวนจังหวัดกระบ่ี, ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๖๗สัมภาษณ5 นายวิโรจน5 เจดานัง, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๑๖๘สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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อันตรายจากโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหิน เนื่องจากหลาย ๆ พ้ืนท่ีในหลายประเทศก็มีโรงไฟฟ#าต้ังอยูLใกล�
แหลLงทLองเท่ียวท่ีสําคัญ๑๖๙ ธุรกิจการทLองเท่ียวของกระบ่ีดีอยูLแล�ว การจะมีโรงไฟฟ#าหรือไมLมีโรงไฟฟ#า
ไมLมีผลกระทบตLอการทLองเท่ียวของจังหวัดกระบ่ีอยLางแนLนอน๑๗๐  
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
ได�กลLาวถึงผลประโยชน�ด�านเศรษฐกิจและการทLองเท่ียวของจังหวัดกระบ่ี โดยได�นําเสนอข�อมูล โดย
แบLงออกเป�น ๓ ภาคสLวน คือ  
 (๑) ภาคสLวนเศรษฐกิจของจังหวัดกระบ่ี มีศักยภาพท่ีโดดเดLนในด�านการทําประมง 
ผลประโยชน�ของชุมชน ประเด็นเก่ียวกับความสมบูรณ�ของการทําประมงพ้ืนบ�านของอันดามัน ซ่ึง
พ้ืนท่ีแถบทะเลอันดามันโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดกระบ่ี มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป�นพ้ืนท่ี
ทํามาหากินของชาวประมงพ้ืนบ�านโดยใช�เครื่องมือประมงพ้ืนบ�านท่ีสัมพันธ�กับชนิดพันธุ�สัตว�น้ํา 
ระบบการข้ึน-ลงของน้ํา พ้ืนท่ี และฤดูกาล๑๗๑ การประมงพ้ืนบ�านได�ทําให�เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชนและระดับชาติ มีคนได�ประโยชน�หลายกลุLม ท้ังครอบครัวชาวประมง
พ้ืนบ�าน ชLางตLอเรือ คนรับจ�างออกทะเล คนขายอาหารในชุมชน ขณะท่ีหLวงโซLการค�าอาหารทะเลมี
คนเข�ามาเก่ียวข�องหลายระดับ ท้ังเจ�าของแพปลา คนแปรรูปอาหาร ผู�ค�าเรL เจ�าของร�านอาหาร 
โรงแรม รีสอร�ต บังกะโล โรงงานแปรรูปอาหารทะเลท่ีหาดใหญLและสมุทรสงคราม หLวงโซLสินค�า
อาหารท่ีมีคนหลายกลุLมเข�ามาเก่ียวข�องนี้ ได�ทําให�มูลคLาสินค�าเพ่ิมข้ึนและสร�างรายได�ทางเศรษฐกิจ
ให�กับคนแตLละกลุLม๑๗๒ จากเหตุผลดังกลLาวข�างต�นจะเห็นได�วLา ทะเลอันดามัน เป�นเสมือนแหลLง
ขุมทรัพย�ท่ีสําคัญอันอุดมสมบูรณ�ด�วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว�น้ําเศรษฐกิจท่ีเป�นแหลLง
สําคัญ กLอให�เกิดรายได�ท้ังในชุมชน ในประเทศตลอดถึงมีการสLงออกอาหารทะเลไปยังตLางประเทศ 
ชาวบ�านในชุมชนใกล�โรงไฟฟ#าจึงมีความกังวลวLา หากมีการกLอสร�างโรงไฟฟ#าถLานหินซ่ึงนําเข�าถLานหิน
จากตLางประเทศ ขนสLงมาทางเรือมาข้ึนท่ีทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จะสLงผลกระทบตLอระบบ
นิเวศวิทยา สัตว�น้ําเศรษฐกิจ ซ่ึงหากเกิดผลกระทบข้ึนยLอมสLงผลกระทบตLอรายได�ของชาวบ�านใน
ระยะยาว๑๗๓ 
 (๒) ภาคการเกษตร จังหวัดกระบ่ีมีพ้ืนท่ีปลูกปาล�มน้ํามันมากเป�นอันดับ ๒ ของ
ประเทศ บLงบอกถึงศักยภาพของวัตถุดิบท่ีสามารถนํามาใช�ในระบบการผลิตกระแสไฟฟ#า หากภาครัฐ
ให�ความสําคัญกับศักยภาพของวัตถุดิบในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี จะเป�นการกระจายผลประโยชน�ไปสูLภาค
ประชาชนได�ในวงกว�างโดยไมLต�องพ่ึงพาวัตถุดิบจากตLางประเทศมาผลิตกระแสไฟฟ#า๑๗๔ ศักยภาพ
                                                           

 ๑๖๙สัมภาษณ5 นายวิโรจน5 เจดานัง, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๑๗๐สัมภาษณ5 นายธวัชชัย ขาวสุข, กรรมการสมาคมการทmองเท่ียวจังหวัดตรัง, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๗๑สัมภาษณ5 นางกนกวรรณ แซmเอ่ียว, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๑๗๒สัมภาษณ5 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล, ประธานสภาอุตสาหกรรมการทmองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี,  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๗๓สัมภาษณ5 นางกนกวรรณ แซmเอ่ียว, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๑๗๔สัมภาษณ5 นายอธิราษฎร5 ดําดี, ประธานกลุmมเกษตรกรปลูกปาล5มจังหวัดกระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๙๙ 
 

ปาล�มน้ํามันในการนํามาผลิตกระแสไฟฟ#าของจังหวัดกระบ่ี มีศักยภาพท่ีเพียงพอตLอความต�องการ
ไฟฟ#าของจังหวัดกระบ่ี๑๗๕และป@จจุบันมีโรงงาน ผู�ประกอบการท่ีรับซ้ือปาล�มทะลายได�ติดต้ังเครื่อง
กําเนิดไฟฟ#าท่ีผลิตไฟฟ#าจากชีวมวลและเศษวัสดุเหลือใช�ในกระบวนการสกัดน้ํามันปาล�ม๑๗๖ 
 (๓) ภาคการทLองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี พบวLา นักทLองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ีมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนทุกปi และกลุLมนักทLองเท่ียวมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน นักทLองเท่ียวจีน รัสเซียและมาเลเซีย 
เดินทางเข�ามาทLองเท่ียวในจังหวัดกระบ่ีเพ่ิมมากข้ึน เริ่มมีกิจกรรมทางการทLองเท่ียวรองรับ
นักทLองเท่ียวกลุLมนี้เพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกันจังหวัดกระบ่ีควรมีการจัดการเพ่ือรองรับนักทLองเท่ียวท่ีมี
แนวโน�มเพ่ิมข้ึนและหากมีการเปSด AEC แล�ว คาดวLานักทLองเท่ียวจาก AEC จะเดินทางมาเท่ียวกระบ่ี
เพ่ิมข้ึน๑๗๗  เม่ือพิจารณาถึงจํานวนนักทLองเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ีจาก ๓๗ ประเทศ 
สLวนใหญLมักจะมาเท่ียวกันเป�นกลุLมคณะ ใช�เวลาอยูLท่ีเกาะลันตาระหวLาง ๙๐ วัน หรือ ๑๒ สัปดาห� มี
มูลคLาเม็ดเงินจากการทLองเท่ียวรวมกันเป�นสกุลเงินไทย ท้ังหมด ๑๔๘ ล�านบาทโดยประมาณ๑๗๘  

 ๓) ผลประโยชน�ในชุมชนรอบโรงไฟฟ8า 

 ผลประโยชน�ท่ีเกิดจากโครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี ยังสLงผลตLอประชาชนใน
พ้ืนท่ี การไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักท่ีสําคัญคือ การจัดหาพลังงานไฟฟ#าให�
เพียงพอตLอความต�องการของประชาชน รวมท้ังการพัฒนาระบบผลิต และระบบสLงไฟฟ#าให�มีความ
ม่ันคง สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 จากการให�ข�อมูลของผู� ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
ได�กลLาวถึงผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรอบโรงไฟฟ#า การกLอสร�างโรงไฟฟ#าใหมLในพ้ืนท่ีของชุมชน
นั้น มีระเบียบเก่ียวกับสิทธิประโยชน�จากกองทุนพัฒนาไฟฟ#า และประโยชน�อ่ืน ๆ ท่ีชุมชนจะได�รับ 
โดยชLวงระหวLางกLอสร�าง (ระยะเวลาประมาณ ๕ ปi) กฟผ. จะนําสLงเงินเข�ากองทุนฯ ตามกําลังการ
ผลิตติดต้ังในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท/เมกะวัตต�/ปi ตัวอยLางเชLน โรงไฟฟ#ากระบ่ีกําลังการผลิตติดต้ัง 
๘๐๐ เมกะวัตต� กฟผ. จะนําสLงเงินเข�ากองทุนประมาณ ๔๐ ล�านบาท/ปi ซ่ึงเม่ือคิดรวมระยะเวลา ๕ 
ปi จะคิดเป�นประมาณ ๒๐๐ ล�านบาท๑๗๙ หลังจากการกLอสร�างโรงไฟฟ#าแล�วเสร็จ สามารถเดินเครื่อง
ได� กฟผ. ยังมีเงินทุนให�ตLอเนื่อง ซ่ึงเงินสLวนนี้ดําเนินการโดยการมีสLวนรLวมของทุกภาคสLวนในการ
เสนอโครงการชุมชน เพ่ือใช�จLายเงินกองทุนในการพัฒนาหรือฟlmนฟูท�องถ่ิน๑๘๐ นอกจากนี้ กองทุน
ดังกลLาวสามารถสร�างประโยชน�อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกลLาวมาข�างต�น ดังจะเห็นได�จากกิจกรรม 

                                                           

 ๑๗๕สัมภาษณ5 นายศุภกิจ นันทวรการ, นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 ๑๗๖สัมภาษณ5 นายพิทักษ5พงษ5 ตาดทอง, ผู3จัดการโรงงาน ไทยอินโดปาล5ออยล5 จํากัด, ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๗สัมภาษณ5 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล, ประธานสภาอุตสาหกรรมการทmองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี,  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๗๘สัมภาษณ5 นายธีรพจน5 กษิรวัฒน5, นายกสมาคมธุรกิจการทmองเท่ียวเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี,  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๙สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvาภาคใต3 การไฟฟvาฝtายผลิตแหmงประเทศ
ไทย, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๐สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๐ 
 

โครงการ ท่ีการไฟฟ#าได�เข�ามาชLวยเหลือและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบ
โรงไฟฟ#าให�สูงข้ึน๑๘๑ การเข�ามาของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ียังสร�างรายได�ให�กับชุมชนอยLางเห็น
ได�ชัด ดังท่ีผู�ให�ข�อมูลหลักได�กลLาวไว�วLา 
 
                 “โครงการโรงไฟฟ<ากระบ่ีเป�นโครงการท่ีดีนะ คนท่ีอยู�ในเขตโรงไฟฟ<ามีสิทธิพิเศษนะ  
             มีรถรับ-ส�งนักเรียนให0 เขาช�วยหลายอย�าง อย�างดิฉันนี่เป�นแม�ค0าอาหารตามสั่ง พอมี 

คนเข0ามาทํางานโรงไฟฟ<าเยอะ ฉันก็ขายข0าวได0 รายได0ดีข้ึน เด็กแถวนี้หลายคนก็ได0
ทํางานโรงไฟฟ<า ไม�ไกลบ0าน ได0อยู�กับครอบครัว” 
 

 จากข�อมูลข�างต�นจะเห็นได�วLา ผลประโยชน�จากการสร�างโรงไฟฟ#าได�ทําให�เกิดรายได�
ท้ังทางตรงและทางอ�อม รายได�จากการผลิตไฟฟ#าเพ่ือจําหนLายได�กลับคืนสูLสังคมในรูปแบบตLาง ๆ 
ชLวยเหลือทุกชุมชนรอบโรงไฟฟ#าอยLางท่ัวถึง ดังท่ีผู�ให�ข�อมูลสําคัญได�กลLาวไว�วLา 
 
           “โรงไฟฟ<าเขามีเงินกองทุน หน0าแล0งช�วยเหลือน้ํา หน0าฝนช�วยสิ่งของ  
 วัดมีงานก็ไปช�วย มัสยิดมีงานก็ไปช�วย”๑๘๒ 
 
 สLวนข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัย
มองวLา ผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีมากกวLาเงินกองทุนของการไฟฟ#าฯ หรือการชLวยเหลือสิ่ง   
ตLาง ๆ ผลประโยชน�จากการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีโดยรวมแล�วเกิดผลประโยชน�ตLอประเทศชาติ เกิด
ผลประโยชน�ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ#า ตLอประชาชน และภาคสLวนตLาง ๆ แตLต�องพิจารณาวLา ผู�ท่ีได�รับ
ผลประโยชน�มาก นั้นคือ นายทุนเหมืองถLานหิน๑๘๓ และสิ่งสําคัญ คือ ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
สร�างโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหิน หากเกิดผลกระทบตLอมนุษย� ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม๑๘๔ กระทบตLอ
ธุรกิจการทLองเท่ียว ภาคเกษตรกรรม ภาคการประมง ก็จะเกิดความเสียหายมากกวLาผลประโยชน�ท่ี
จะได�รับอยLางแนLนอน๑๘๕ ท้ังนี้ ภาคประชาชนท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี มองไปถึง
ผลประโยชน�บางประการท่ีเป�นผลจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เชLน ผลประโยชน�จาก
คLา ROIC เป�นต�น๑๘๖ ภาครัฐต�องพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ี ต�องมองถึงผลประโยชน�ของ

                                                           

 ๑๘๑สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvาภาคใต3 การไฟฟvาฝtายผลิตแหmงประเทศ
ไทย, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๒สัมภาษณ5 พระนิขิต วิสุทฺธสีโล, เจ3าอาวาสวัดปกาสัย, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๓สัมภาษณ5 นายกิตติชัย เอmงฉ3วน, รองนายกองค5การบริหารสmวนจังหวัดกระบ่ี, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๔สัมภาษณ5 นายสมนึก กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๑๘๕สัมภาษณ5 นางกนกวรรณ แซmเอ่ียว, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๑๘๖สัมภาษณ5 นายศุภกิจ นันทวรการ, นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๑ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีด�วย หากการดําเนินการของภาครัฐยังเป�นรูปแบบเดิม ความขัดแย�งก็จะเกิดข้ึนไมL
สิ้นสุด๑๘๗ 
 การขัดแย�งเก่ียวกับผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี และ
โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จึงเป�นความขัดแย�งท่ีตLางฝrายตLางพยายามรักษาผลประโยชน�ของ
ฝrายตน แนวทางการแก�ป@ญหาความขัดแย�งก็ยังไมLชัดเจนเทLาท่ีควร สLงผลให�เกิดความไมLไว�วางใจกัน
และขาดการหาจุดรLวมท่ีเป�นไปในลักษณะของการจัดการความขัดแย�ง ซ่ึงเม่ือสรุปผลประโยชน�ของ
ฝrายขัดแย�ง ผู�วิจัยสามารถสรุปออกมาได�ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ระหวLางฝrายสนับสนุนของโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
ถLานหิน จังหวัดกระบ่ีและโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ีกับฝrายท่ี 
ไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ีและโครงการทLาเทียบเรือ
บ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี 

 

ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� โครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

ประเด็นด�านผลประโยชน� ฝ;ายสนับสนุนโครงการฯ 
ฝ;ายท่ีไม'เห็นด�วยกับ

โครงการฯ 
๑) ผลประโยชน�ของภาครัฐ ๑. ความมั่นคงทางด�านพลังงาน 

๒. ผลประโยชน�ตอบแทน ROIC 
๓. ผลประโยชน�ด�านการลงทุนใน
อนาคต 

๑. ผลประโยชน�ของภาครัฐแตLมี
ผลเสียกับชุมชน 
๒. การสร�างภาคใต�เป�นศูนย�กลาง
พลังงานไฟฟ#าของเอเชีย ขัดแย�ง
กับการพัฒนากระบ่ี 

๒) ผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐกิจ
และการทLองเท่ียว 

๑ .  มี ห รื อ ไ มL มี โ ร ง ไ ฟ ฟ# า  ก า ร
ทLองเท่ียวก็เดินหน�าตLอไปได� 
๒. การสร�างโรงไฟฟ#าไมLมีผลกระทบ
ตLอการทL อง เ ท่ียวและภาคสL วน
เศรษฐกิจของกระบ่ี 

๑. การสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีอาจทํา
ให�นักทLองเท่ียวลดลง 
๒. ภาคการประมงมีความอุดม
สมบูรณ� สร�างรายได�ให�ชุมชน 
๓. ภาคอุตสาหกรรมปาล�ม ยาง มี
ศักยภาพในการผลิตพลั งงาน
หมุนเวียนได� 

๓) ผลประโยชน� ในชุมชนรอบ
โรงไฟฟ#า 

๑ .  การสร� า ง โ ร ง ไฟฟ# ากระ บ่ีมี
เ งินกองทุนให� พัฒนาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ#าและพัฒนาด�านอ่ืนๆ 
๒. การสร�างโรงไฟฟ#าสามารถสร�าง
งานให�คนในชุมชน  
๓.  ส วัสดิการ ท่ี ชุมชนได�รับจาก
โรงไฟฟ#า 

๑. ผลประโยชน�จากการสร�าง
โรงไฟฟ#าตกอยูL ท่ีนายทุนเหมือง
ถLานหิน 
๒. ผลประโยชน�จากการทLองเท่ียว 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
ให�ผลประโยชน�กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีอยLางยั่งยืน 

 
 

                                                           

 ๑๘๗สัมภาษณ5 นายอธิราษฎร5 ดําดี, ประธานกลุmมเกษตรกรปลูกปาล5มจังหวัดกระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๒ 
 

 โครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี เป�นโครงการท่ีมีจุดประสงค�เพ่ือจัดหาแหลLงพลังงาน
ไฟฟ#าให�เพียงพอตLอความต�องการท้ังในป@จจุบันและการวางแผนสําหรับอนาคต เม่ือมองถึง
ผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ีนั้นมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�เกิดประโยชน�ตLอ
สLวนรวมในระดับประเทศ กลLาวคือ การจัดหาพลังงานไฟฟ#าเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนในประเทศ และลดการพ่ึงพาไฟฟ#าจากตLางประเทศซ่ึงมีความผันผวนตลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกันประชาชนสLวนหนึ่งมีความกังวลถึงผลกระทบจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#า 
จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงอาจสLงผลโดยตรงตLอระบบนิเวศวิทยาอันเป�นแหลLงทํามาหากินของประชาชนในเขต
รอบโรงไฟฟ#าและภายในจังหวัดกระบ่ี จึงพยายามแสดงออกถึงการไมLเห็นด�วยกับโครงการดังกลLาว 
ท้ังนี้ก็เพ่ือรักษาผลประโยชน�อันเป�นแหลLงทํากินของตนไว� แตLก็มีประชาชนอีกสLวนหนึ่งท่ีเห็นวLา
โครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ีสLงผลดีให�แกLประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ#าและเกิดผลดีตLอชุมชน
ในหลายๆ ด�าน จึงแสดงออกถึงการเห็นด�วยกับโครงการดังกลLาว เม่ือพิจารณาแตLละฝrายแล�วจะเห็น
ได�วLา ผลประโยชน�ของแตLละฝrายนั้นแตกตLางกัน ทัศนคติในการมองป@ญหาท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตLางกัน 
อันเป�นสาเหตุให�เกิดความขัดแย�งกันทางด�านผลประโยชน� 
 เม่ือพิจารณาถึงป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี พบวLา 
ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลไมLได�มีความซับซ�อน แกนหลักของป@ญหาท่ีแท�จริงเกิดจากการนําเสนอ
ข�อมูลของแตLละฝrายขัดแย�งท่ีเป�นข�อเท็จจริง แตLเป�นข�อเท็จจริงบางสLวน ซ่ึงต�องอาศัยการบูรณาการ
ความรLวมมือเพ่ือหาทางออกรLวมกันของทุกฝrาย ผู�วิจัยได�ศึกษากระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง
ตามแนวคิดของนักวิชาการ นักคิดท่ีโดดเดLน ท่ีสามารถนํามาแก�ไขแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูล
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลด�วยสันติวิธีของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี 

 

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ข�อมูลของโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 

เครื่องมือในการแก�ไข
ความขัดแย�งด�านข�อมูล 

แนวปฏิบัติเพ่ือแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งด�านข�อมูลของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

๑. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#า
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (PDP๒๐๑๕) 
 

- การไกลLเกลี่ยคนกลาง 
- การเผชิญหน�ากัน 
- การรLวมมือกัน 
- กระบวนการออกกฎหมาย 
- กระบวนการมีสLวนรLวม 

๑ .  ก า รนํ า คูL ขั ด แย� ง เ ข� า สูL
กระบวนการไกลLเกลี่ย 
๒. การเผชิญหน�ากันเพ่ือหาข�อ
ขัดแย�ง 
๓. การรLวมมือกันหาทางออก
ของความขัดแย�ง 
๔ .  ก า ร ใ ช� ก ฎ ห ม า ย เ ป� น
เครื่องมือชLวยให�การดําเนินการ
อยูLในกรอบของกฎหมาย 

 

 



๑๐๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลด�วยสันติวิธีของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี (ตLอ) 

 

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ข�อมูลของโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 

เครื่องมือในการแก�ไข
ความขัดแย�งด�านข�อมูล 

แนวปฏิบัติเพ่ือแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งด�านข�อมูลของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

๒.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
(EIA) โครงการทLาเทียบเรือบ�าน
คลองรั้ ว  อํ า เภอ เหนื อคลอง 
จังหวัดกระบ่ี และรายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด� า น
สิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (EHIA) 
โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
๓ .  กระบวนการรับฟ@ งความ
คิดเห็นในข้ันตอนการประเมิน
และจัดทํารายงาน EIA โครงการ
ทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และ
รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ#า
กระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี 

 ๕. กระบวนการมีสLวนรLวมทุก
ข้ันตอน 

ผลลัพธ� : แพ�-แพ� ผลลัพธ� : ชนะ-ชนะ 
  
 จากตารางข�างต�น จะเห็นได�วLา ประเด็นป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยสรุปแล�วประกอบด�วย ป@ญหาความขัดแย�งด�านข�อมูลท่ีเกิดจากแผน PDP๒๐๑๕ 
และเกิดจากรายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และ
รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงการได�มา
ของแผนPDP๒๐๑๕ และรายงานฯ ท้ัง ๒ ฉบับ ประชาชนไมLได�เข�าไปมีสLวนรLวมต้ังแตLข้ันตอนแรก จึง
เป�นท่ีมาของความขัดแย�งทางด�านข�อมูลท่ีตLางฝrายตLางปะทะกันด�วยข�อมูล 
 กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยได�
พิจารณาจากเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 การนําคูLขัดแย�งเข�าสูLกระบวนการไกลLเกลี่ยคนกลาง เป�นกระบวนการท่ีมีคนกลางท่ีเชื่อถือ
ได�และได�รับการยอมรับจากฝrายขัดแย�งทุกฝrายเข�ามาทําหน�าท่ีไกลLเกลี่ยคูLขัดแย�ง การไกลLเกลี่ยเป�น
แนวทางหนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง โดยเฉพาะความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี จําเป�นต�องเอาคูLขัดแย�งเข�าสูLวงแหLงการไกลLเกลี่ย จากนั้นจึงเป�นข้ันตอนการเผชิญหน�ากันเพ่ือ
หาข�อขัดแย�ง ความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี ข้ันตอนตLอมาคือการให�คูLกรณีได�



๑๐๔ 
 

เผชิญหน�ากัน ท้ังนี้ เพ่ือเป�นการเผชิญหน�ากันเพ่ือรับรู�ถึงความต�องการของแตLละฝrาย เม่ือสามารถหา
ข�อสรุปความต�องการของทุกฝrายขัดแย�งได�แล�ว การแก�ป@ญหาก็สามารถทําได�ถูกทาง การรLวมมือกัน
หาทางออกของความขัดแย�ง เป�นกระบวนการท่ีตLอเนื่องมาจากการเผชิญหน�า การรLวมมือกันหาทาง
ออกของความขัดแย�งเป�นการสร�างความรู�สึกวLา ทุกฝrายมีความสําคัญเทLาเทียมกัน ความยุติธรรม 
ความเสมอภาคเกิดข้ึน และการใช�กฎหมายเป�นเครื่องมือชLวยให�การดําเนินการอยูLในกรอบของ
กฎหมาย แม�วLาแผน PDP๒๐๑๕ และข้ันตอนการจัดทํารายงาน ท้ัง ๒ ฉบับ จะดําเนินการภายใต�
กรอบกฎหมายแล�วก็ตาม แตLสิ่งสําคัญคือการให�ความสําคัญกับทุกภาคสLวนท่ีเก่ียวข�อง รLวมกันกําหนด
ทิศทางการพัฒนารLวมกัน เคารพกฎเกณฑ� กติกา กฎหมาย อัตลักษณ� วิถีชีวิต เพ่ือให�ข้ันตอนการ
พิจารณาแผน PDP ๒๐๑๕ และข้ันตอนการจัดทํารายงาน ท้ัง ๒ ฉบับ เป�นไปด�วยความเรียบร�อยและ
มีความขัดแย�งน�อยท่ีสุด ข�นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ กระบวนการมีสLวนรLวมทุกข้ันตอน เป�นข้ันตอนท่ีทุก
ฝrายท่ีเก่ียวข�องได�เข�าไปมีบทบาทต้ังแตLข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนการนําไปสูLการปฏิบัติ การเข�าไปมี
สLวนรLวมนี้เป�นข้ันตอนหนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง เพราะข�อมูลตLาง ๆ ได�รับการพิจารณา การ
แก�ไข การหาจุดรLวมต้ังแตLข้ันตอนแรกแล�ว ผลจากการหารือ พิจารณารLวมกันจึงตกผลึกออกมาเป�น
รูปแบบการพัฒนาท่ีไมLกLอให�เกิดความขัดแย�งข้ึนภายหลัง 
 ผลลัพธ�ของความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี หากข�อมูลตามแผน 
PDP ๒๐๑๕ และรLางรายงาน EIA โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
และรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ไมLได�รับการแก�ไข 
ผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึนกับคูLขัดแย�งจะออกมาเป�น แพ�-แพ� ในขณะเดียวกัน หากความขัดแย�งด�านข�อมูล
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีได�รับการแก�ไข หาทางออกตามวิธีการข�างต�น ผลลัพธ�ของความ
ขัดแย�งจะออกมาในรูปแบบ ชนะ-ชนะ ท้ังสองฝrาย 
 กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ด�วยสันติวิธีของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี 
 เม่ือพิจารณาถึงป@ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
พบวLา ป@ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน�เกิดจากการท่ีคูLขัดแย�งมองผลประโยชน�ในมุมมองท่ี
แตกตLางกัน ตLางฝrายตLางเชื่อวLาผลประโยชน�ของฝrายตนจะทําให�เกิดความยั่งยืนและเป�นการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ผู�วิจัยได�ศึกษากระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งตามแนวคิดของ
นักวิชาการ นักคิดท่ีโดดเดLน ท่ีสามารถนํามาแก�ไขแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ด�วยสันติวิธีของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

 

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน�ของโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 

เครื่องมือในการแก�ไขความ
ขัดแย�งด�านผลประโยชน� 

แนวปฏิบัติเพ่ือแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งด�าน

ผลประโยชน�ของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

๑. ผลประโยชน�ด�านความมั่นคงด�าน
พลังงาน 

๒. ผลประโยชน�ตอบแทน ROIC 
๓. ผลประโยชน�ด�านการลงทุนใน

อนาคต 
๔. ผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐกิจ

และการทLองเท่ียว 
๕. ผลประโยชน�ในชุมชนรอบโรงไฟฟ#า

กระบ่ี  

- กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
- การเจรจาตLอรอง 
- การประนีประนอม 
- การรLวมมือหรือการแก�ป@ญหา 
- กระบวนการทางกฎหมาย 

๑.กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ให�บุคคลท่ีสามเข�ามาชLวยตัดสิน
แก�ป@ญหาด�านผลประโยชน� 
๒. การเจรจาตLอรองของคูLขัดแย�ง 
โดยการให�แตLละฝrายแสดงเหตุผล
ของแตLละฝrาย เพ่ือให�ท้ังสองฝrาย
รับทราบความต�องการของกันและ
กัน 
๓. การประนีประนอมเพ่ือหาจุด

รLวมท่ีทําให�ความขัดแย�งสลาย
ไปได� อาจทําให�คูL ขัดแย�งได�
บ�างเสียบ�าง 

๔. การรLวมมือหรือการแก�ป@ญหา 
เป�นการแก�ป@ญหาเชิงรุกเพ่ือให�
สามารถแบLงสรรผลประโยชน�
กันได� 

๕. ใช�กระบวนการกฎหมายเข�ามา
เป�นเครื่องมือในการแบLงสรร
ผลประโยชน� 

ผลลัพธ� : แพ�-ชนะ ผลลัพธ� : ชนะ-ชนะ, แพ�-ชนะ 
  
 จากตารางข�างต�นจะเห็นได�วLา ประเด็นความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี ประกอบด�วยผลประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนหากโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีสามารถสร�าง
แล�วเสร็จและเดินเครื่องได� จะเกิดผลประโยชน�ตLอประเทศชาติด�านความม่ันคงทางด�านพลังงาน 
ผลประโยชน�ตอบแทน ROIC และผลประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนตLอชุมชน สLวนผลประโยชน�ท่ีอีกฝrาย
ขัดแย�งตระหนักถึงเป�นผลประโยชน�ด�านการทLองเท่ียวและผลประโยชน�ท่ีมีอยูLเดิมในชุมชน ดังนั้น 
ประเด็นความขัดแย�งจึงสรุปได�วLา ตLางฝrายตLางมองผลประโยชน�ท่ีแตกตLางกัน  
 กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัย
ได�พิจารณาจากเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 การแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ประการแรก
ต�องอาศัยบุคคลท่ีสามเข�ามาทําหน�าท่ีในการตัดสินแก�ป@ญหาด�านผลประโยชน� ซ่ึงโครงการฯดังกลLาว
เป�นโครงการขนาดใหญLของภาครัฐ ดังนั้น การแก�ป@ญหาความขัดแย�งต�องอาศัยภาครัฐ ภาคเอกชน 



๑๐๖ 
 

และภาคประชาสังคม ท่ีไมLมีสLวนได�สLวนเสียกับโครงการเข�ามาทําหน�าท่ีเป�นบุคคลท่ีสาม โดยการใช�
วิธีการเจรจาตLอรองให�คูLขัดแย�งได�แสดงออกถึงความต�องการของฝrายตน เม่ือได�คําตอบท่ีเป�น
จุดเริ่มต�นของความขัดแย�งแล�ว การประนีประนอมเป�นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการหาจุดรLวมเพ่ือให�ได�ผล
ประโยชน�กันทุกฝrาย จากนั้นจึงเป�นข้ันตอนของการรLวมมือกันเพ่ือหาทางออกของความขัดแย�ง 
แบLงป@นผลประโยชน�รLวมกัน หากวิธีการดังกลLาวข�างต�นไมLสามารถจัดการความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน�ได� การใช�กระบวนการทางกฎหมายเป�นคําตอบสุดท�ายท่ีจะทําให�ความขัดแย�งยุติลงได� 
 ผลลัพธ�จากความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีไมLได�รับการ
แก�ไข ปลายทางของป@ญหามักจะออกมาในรูปแบบ แพ�-แพ� แตLหากได�รับการแก�ป@ญหาตามวิธีการ
ข�างต�น ปลายทางของความขัดแย�งมีอยูL ๒ รูปแบบคือ ชนะ-ชนะ และ แพ�-ชนะ 
 การจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ด�วยหลักพุทธสันติวิธี เป�นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งได�จนถึงระดับจิตใจ โครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี นับเป�นอีก
โครงการหนึ่งท่ีหลีกหนีไมLพ�นจากความขัดแย�งด�านผลประโยชน� ท้ังท่ีเป�นผลประโยชน�สาธารณะระดับ
ท�องถ่ิน และผลประโยชน�ระดับชาติ ซ่ึงต�องการการแก�ไขให�เป�นไปในทิศทางท่ีไมLกLอให�เกิดความ
รุนแรง และสามารถถอนรากความขัดแย�งได� ซ่ึงจากการศึกษาประเด็นความขัดแย�งเก่ียวกับโรงไฟฟ#า
กระบ่ีท่ีเป�นความขัดแย�งด�านผลประโยชน� ผู�วิจัยได�สรุปด ังรูปภาพท่ี ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี ๔.๒  แสดงการนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในการสร�างความสมานฉันท�

ด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

 

ความขัดแย#งด#านผลประโยชนM
โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

หลักสาราณียธรรมกับการจัดการความขัดแย#ง
ด#านผลประโยชนM โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

๑ .  ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น
ผลประโยชนMของฝDายตน 

๒. การขาดการหาจุดร1วม
ของผลประโยชนMร1วมกัน 

๓. การไม1ลงรอยกันด#าน
ผลประโยชนM 

๑. เมตตากายกรรม = กระบวนการมีส1วนร1วม 
๒. เมตตาวจีกรรม = กระบวนการสุนทรียสนทนา 
๓. เมตตามโนกรรม = การเคารพ การให#เกียรติ ปรโตโฆสะ

และโยนิโสมนสิการ 
๔. สาธารณโภคี = การแบ1งปGน (ทาน) 
๕. สีลสามัญญตา = การสร#างความเสมอภาค (สามัญญตา) 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา = การยอมรับความแตกต1าง 

หลักสามัญญตา 
(การสร#างความเสมอภาค) 

 

ปรโตโฆสะ+โยนิโสมนสิการ 
 

การเคารพ ให#เกียรติผู#อ่ืน 

 

การเคารพ ให#เกียรติทรัพยMสิน
ผู#อ่ืน 

 

การแบ1งปGนทรัพยากรอย1าง
ยุติธรรม 

 

การแบ1งปGน+การยอมรับความแตกต1าง 
 

กระบวนการสุนทรียสนทนา 

กระบวนการ 
การมีส1วนร1วม 

คนกลาง 



๑๐๘ 
 

 จากรูปภาพข�างต�น ผู�วิจัยสามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางแก�ป@ญหา
ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมีกระบวนการ 
ดังตLอไปนี้ 
 กระบวนการการมีส'วนร'วม การจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี จําเป�นต�องอาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมเพ่ือสร�างความเข�าใจรLวมกัน ป@ญหาความ
ขัดแย�งสLวนใหญLเกิดจากการขาดการมีสLวนรLวมแบบบูรณาการ กลLาวคือ การมีสLวนรLวมต้ังแตLข้ันตอน
การริเริ่มโครงการจนถึงข้ันตอนการนําโครงการ แผนงาน ไปสูLการปฏิบัติอยLางเป�นรูปธรรม ซ่ึงในการ
จัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการมีสLวน
รLวม โดยมีองค�ประกอบ คือ 
 ๑. กระบวนการมีสLวนรLวมในการกําหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมและเกิดการยอมรับได�ของทุกฝrาย ซ่ึงวิธีการนี้อาจเกิดความขัดแย�งบ�างในข้ันเริ่มต�น 
แตLจะสLงผลดีในระยะยาว เนื่องจากเกิดการตกผลึกของแนวความคิดท่ีทุกภาคสLวนได�กําหนดแผนงาน 
โครงการข้ึนรLวมกัน 
 ๒. กระบวนการมีสLวนรLวมในการพิจารณาโครงการ แผนงาน เป�นวิธีการท่ีทุกภาคสLวน
รLวมกันศึกษารายละเอียดของโครงการ แผนงาน พิจารณาถึงผลดี ผลกระทบ และทางออกของการ
พัฒนาท่ีเหมาะสม การใช�วิธีการดังกลLาวนี้ จะทําให�ได�ข�อมูลท่ีครบถ�วน เนื่องจากทุกภาคสLวนตLางมี
ข�อมูลท่ีฝrายตนเห็นวLาเก่ียวข�องและเกิดประโยชน�ตLอโครงการ แผนงาน จึงเกิดเป�นกระบวนการในการ
รวบรวมข�อมูลได�อยLางครบถ�วนและเป�นข�อเท็จจริงท่ีได�จากการศึกษา 
 ๓. กระบวนการมีสLวนรLวมในการนําโครงการ แผนงาน ลงไปสูLการปฏิบัติ เป�นข้ันตอน
ท่ีทุกภาคสLวนได�ดําเนินการตามแผนงานท่ีได�กําหนดไว�รLวมกัน ซ่ึงผLานการศึกษารายละเอียดและ
ผลประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนไว�อยLางครบถ�วนแล�ว ข้ันตอนนี้จะเป�นตัวกําหนดและเป�นตัวแปรท่ีบLงบอกวLา
โครงการ แผนงานนั้นๆ เป�นโครงการท่ีดี เกิดประโยชน�ตLอสLวนรวม และสร�างคุณูปการแกLสังคม
โดยรวมได� 
 ๔. กระบวนการมีสLวนรLวมในการติดตาม ประเมินผลของโครงการ แผนงาน เป�น
ข้ันตอนท่ีจะเป�นตัวตัดสินวLาโครงการ แผนงานนั้นควรควรดําเนินการตLอไปหรือต�องพิจารณาปรับปรุง
ใหมL ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดประโยชน�ตLอสาธารณชนมากท่ีสุด  
 กระบวนการมีสLวนรLวมจึงเป�นเครื่องมือสําคัญในการดึงเอาภาคสLวนตLางๆ เข�ามาระดม
ความคิด หาทางออกของป@ญหารLวมกัน วิธีการมีสLวนรLวมจึงเป�นทางออกสําคัญของความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เพราะหากกระริเริ่มโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�
อาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมในทุกระยะ ความขัดแย�งยLอมเกิดข้ึนได�น�อย เพราะแนวทางการพัฒนา
เพ่ือให�เกิดโรงไฟฟ#า ได�ผLานกระบวนการมีสLวนรLวมอยLางเป�นรูปธรรมและนําผลจากการระดมความคิด
ท่ีตกผลึกแล�ว นําไปสูLการปฏิบัติอยLางเป�นรูปธรรมท่ีทุกฝrายให�การยอมรับ 
 หลักสามัญญตา การสร�างความเสมอภาค เป�นทางออกหนึ่งของความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เนื่องจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากLอให�เกิด
ผลประโยชน�ท้ังโดยตรงและโดยอ�อม ซ่ึงคูLขัดแย�งได�มองเห็นถึงผลประโยชน�ท่ีฝrายของตน ๆ จะได�รับ 
จึงได�แสดงออกถึงความต�องการของฝrายตน อันเป�นเหตุทําให�เกิดความขัดแย�งข้ึน การสร�างความ
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เสมอภาคจึงเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําให�คูLขัดแย�งมองเห็นได�ถึงความยุติธรรมต้ังแตLแรกเริ่ม
กระบวนการจัดการความขัดแย�ง ซ่ึงหลักความเสมอภาคหรือหลักสามัญญตา จําเป�นต�องมีความเสมอภาค 
ดังนี้ 
 ๑. ทิฏฐิสามัญญตา จุดเริ่มต�นของความขัดแย�งเกิดจากความรู�สึกถึงความไมLยุติธรรม 
จนกLอเกิดเป�นทัศนคติ ความคิด ความรู�สึกถึงความไมLเป�นถูกต�อง ดังนั้น การแก�ป@ญหาความขัดแย�งจึง
จําเป�นต�องแก�ท่ีต�นเหตุคือความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติเป�นสําคัญ กระบวนการท่ีนําคูLขัดแย�งสูLแนวทาง
ของทิฏฐิสามัญญตาเป�นการสลายความยึดม่ันถือม่ันของคูLขัดแย�ง เป�นการทลายกําแพงของความรู�สึก
แบLงแยก ความรู�สึกถึงการสูญเสียผลประโยชน�บางอยLาง ซ่ึงวิธีการนี้เป�นการนําพาคูLขัดแย�งเข�าสูL
แนวทางเบ้ืองต�นสูLการสลายความขัดแย�ง 
 ๒. สีลสามัญญตา เป�นกระบวนการท่ีให�คูLขัดแย�งได�ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน มี
พ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน ไมLเกิดความรู�สึกแบLงแยก หลักสีลสามัญญตาจึงเป�นแนวทางในการสร�างความ
เสมอภาคทางด�านการแสดงออก และเป�นการให�ความเป�นธรรมกับทุกฝrายท่ีขัดแย�งกัน ความขัดแย�ง
ด�านผลประโยชน�จากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จึงจําเป�นต�องสร�างความเสมอภาคและ
ความเป�นธรรมให�เกิดข้ึน ให�ทุกฝrายได�รับประโยชน�อยLางเทLาเทียมกัน ภายใต�ความรู�สึกถึงความเป�น
ธรรม ความเสมอภาค และการตระหนักถึงประโยชน�สาธารณะมากกวLาประโยชน�ของฝrายใดฝrายหนึ่ง 
 ๓. ลาภสามัญญตา เป�นกระบวนการท่ีให�คูLขัดแย�งได�รับผลประโยชน�อยLางเทLาเทียมกัน 
เนื่องจากตLางฝrายตLางตระหนักถึงประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึน ให�การพัฒนาโครงการสร�างโรงไฟฟ#าเป�นไป
ตามทิศทางท่ีฝrายของตนได�เสนอข้ึน ดังนั้น แนวทางท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีคูLขัดแย�งได�หันหน�าเข�าหากันเพ่ือ
หาทางออกท่ีทําให�ทุกฝrายได�สมประโยชน�รLวมกัน และคํานึงถึงประโยชน�สาธารณะเป�นหลัก สLวนประโยชน�
ท่ีจะเกิดข้ึนแกLคูLขัดแย�งถือเป�นประเด็นรอง การได�รับผลประโยชน�รLวมกันจึงต�องอยูLภายใต�ประโยชน�
ตLอประเทศชาติเป�นหลัก เพราะโครงการสร�างโรงไฟฟ#ามีจุดมุLงหมายเพ่ือแสวงหาพลังงานไฟฟ#าให�
เพียงพอกับความต�องการของคนท้ังประเทศ สLวนวิธีการได�มาซ่ึงไฟฟ#านั้น จะต�องหาแนวทางท่ีทําให�
เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด มีผลกระทบน�อยท่ีสุด แตLได�รับประโยชน�ท้ังทางตรงและทางอ�อมมากท่ีสุด 
 กระบวนการปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ หลักปรโตโฆสะ การเปSดใจรับฟ@งผู�อ่ืนเป�นอีก
วิธีการหนึ่งในการเก็บเก่ียวเอาความรู�สึกนึกคิด ความคิดเห็นของผู�อ่ืน ความรู�วิทยาการอ่ืน ๆ มาเป�น
พ้ืนฐานในการพิจารณาหาความจริง ป@ญหาความขัดแย�งสLวนใหญLเกิดจากการท่ีไมLเปSดใจรับฟ@งผู�อ่ืน 
ยึดม่ันในหลักการของตนเอง ทําให�ป@ญหาความขัดแย�งไมLสามารแก�ไขได� โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี
ก็เชLนเดียวกัน ความขัดแย�งจากการดําเนินโครงการเกิดจากการท่ีแตLละฝrายไมLได�ให�ความสําคัญตLอกัน
และกัน มุLงแตLจะดําเนินการตามแผนงานของตน ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนยLอมหนีไมLพ�นจากความขัดแย�งไปได� 
ดังนั้น หลักปรโตโฆสะ จึงเป�นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเปSดใจรับฟ@งเสียงจากภายนอก รับฟ@งผู�อ่ืน 
เพ่ือให�เข�าใจบริบทของความขัดแย�งอยLางแท�จริง สLวนหลักโยนิโสมนสิการ การพิจารณาด�วยสติป@ญญา
อยLางแยบคายเป�นวิธีการหนึ่งในการพิจารณาหาเหตุผลของความขัดแย�ง ซ่ึงเป�นหลักการท่ีใช�คูLกับ
หลักปรโตโฆสะ เม่ือเปSดใจรับฟ@งผู� อ่ืนทําให�เห็นทัศนะ เห็นถึงความต�องการของผู�อ่ืน แล�วนํามา
พิจารณาหาเหตุผลอยLางแยบคายโดยมีสติและป@ญญาเป�นเครื่องควบคุม การแก�ป@ญหาความขัดแย�ง
โดยใช�หลักโยนิโสมนสิการนี้ ต�องอาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมของภาคสLวนท่ีเก่ียวข�องในการพิจารณา
หาทางออกของป@ญหา มิใชLเป�นการคิดพิจารณาเฉพาะสLวนงานท่ีเป�นเจ�าภาพหลักอยLางเดียวเทLานั้น 



๑๑๐ 
 

ดังนั้น วิธีการลักษณะนี้จึงเป�นประโยชน�ตLอการพิจารณาหาเหตุผลของความขัดแย�งด�วยตัวเอง เป�น
การยกระดับจิตใจไมLให�ยึดม่ันอยูLในหลักการของตนเองโดยไมLฟ@งเหตุผลของผู�อ่ืน 
 การเคารพและให�เกียรติทรัพย�สินของผู�อ่ืน การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
จะต�องคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินโครงการอยLางรอบด�าน ท้ังด�านสภาพแวดล�อม ระบบ
นิเวศวิทยา การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ซ่ึงป@ญหาจากความขัดแย�งดังกลLาวเกิดข้ึนจากการท่ี
เจ�าของโครงการได�ก�าวล้ําผลประโยชน�ของผู�อ่ืน เชLน การทําประมงของชาวบ�านท่ีอาศัยความอุดม
สมบูรณ�ของทรัพยากรสัตว�น้ําเป�นอาชีพหลLอเลี้ยงชีวิต การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี มีการ
นําเข�าถLานหินจากตLางประเทศมาเป�นเชื้อเพลิง เส�นทางการขนสLงอาจกLอให�เกิดผลกระทบตLอระบบ
นิเวศของสัตว�น้ําท่ีเป�นแหลLงทําประมง อันเป�นข�อกังวลและเป�นสาเหตุหนึ่งท่ีกLอให�เกิดความขัดแย�ง
เนื่องจากการต�องการรักษาแหลLงผลประโยชน�ของตนเอาไว� 
 การแบ'งป4นทรัพยากร หรือส่ิงอ่ืน เพ่ือเป3นการชดเชยหรือเยียวยา เป�นทางออกของการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งท่ีตLอเนื่องมาจากการเคารพและให�เกียรติทรัพย�สินของผู� อ่ืน โดยเฉพาะ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�กLอให�เกิดผลกระทบตLอผู�คนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมหลาย
ประการ ซ่ึงมีท้ังด�านท่ีเป�นผลดีและด�านท่ีอาจทําให�เกิดความเสียหายตLอระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล�อม การแบLงป@นทรัพยากรจึงเป�นแนวทางหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน� 
โดยการหาทางออกให�ทุกฝrายสมประโยชน�ด�วยกันท้ังสิ้น เชLน โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เป�น
โครงการท่ีต�องการจัดหาพลังงานไฟฟ#าเพ่ือให�เพียงพอตLอความต�องการท้ังในป@จจุบันและในอนาคต 
ทางเลือกของการผลิตไฟฟ#ามีหลายทาง ภาคสLวนตLาง ๆ ต�องรLวมมือกันปรึกษาหารือเพ่ือให�ได�วิธีการ
ได�มาซ่ึงกระแสไฟฟ#าท่ีทุกฝrายขัดแย�งเกิดความพึงพอใจและได�รับประโยชน�รLวมกัน 
 นอกจากนี้ ข้ันตอนหลังจากกระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน� เป�นข้ันตอน
ของกระบวนการสร�างความสมานฉันท� ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติวิธีแล�ว การแบLงป@นและการ
ยอมรับความแตกตLาง เป�นวิธีการหนึ่งในการสร�างความสมานฉันท�ให�เกิดข้ึนกับคูLขัดแย�ง ซ่ึงรูปแบบ
การดําเนินการไปสูLแนวทางของการแบLงป@นนั้น คูLขัดแย�งสามารถแบLงป@นสิ่งตLาง ๆ ดังตLอไปนี้ 
 ๑. การแบLงป@นความรัก ความปรารถนาดีตLอกัน เป�นการสลายความขัดแย�งโดยใช�หลัก
ของความเมตตาตLอกัน รู�จักเอาใจเขามาใสLใจเรา และคํานึงถึงพ้ืนฐานของมนุษย�ท่ีรักสุขเกลียดทุกข�
เหมือนกัน ความปรารถนาดีตLอกันยLอมกLอเกิดเป�นความสัมพันธ�ท่ีดี โดยเฉพาะการดําเนินโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จะต�องสร�างความรู�สึกถึงความเป�นเจ�าของรLวมกัน เพ่ือจะได�รักษา ดูแล และใช�
ประโยชน�รLวมกันได� 
 ๒. การแบLงป@นผลประโยชน�รLวมกัน เป�นแนวทางในการสร�างความสมานฉันท� เพราะ
ธรรมดาของมนุษย� ยL อมไมLต� องการการ เอาเปรี ยบ ต� องการความเสมอภาคและความ 
ยุติธรรม การแบLงป@นผลประโยชน�รLวมกันจะทําให�สังคมอยูLรLวมกันอยLางสันติสุขได� 
 ๓. การแบLงป@นความรู�สึก ปฏิสัมพันธ�ท่ีดีตLอกัน บLอยครั้งท่ีการพัฒนาของภาครัฐทําให�
ความรู�สึกระหวLางประชาชนกับภาครัฐเกิดความบาดหมาง ความไมLเข�าใจกัน การปฏิสัมพันธ�ท่ีไมLดี 
เหลLานี้ล�วนเกิดข้ึนจากการท่ีแตLละภาคสLวนขาดการปฏิสัมพันธ�ติดตLอสื่อสารทําความเข�าใจกัน ทําให�
เกิดความรู�สึกแบLงแยกและคัดค�านทางด�านความรู�สึกจนอาจกLอตัวจนแสดงออกมาทางพฤติกรรมของ
คนในสังคมได� 
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 สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือการยอมรับความแตกตLาง คนในสังคมยLอมมีความแตกตLางกัน
ท้ังทางกายภาพและความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ดังนั้น เราจะอยูLรLวมกันอยLางไรภายใต�ความ
แตกตLางกันท้ังป@จจัยภายนอกและป@จจัยภายใน การปรับความรู�สึก ปรับจิตใจของตนให�มองเห็นถึง
ความแตกตLางและอยูLรLวมกันได�โดยไมLเกิดความขัดแย�ง 
 การจัดกระบวนการสุนทรียสนทนา เป�นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารจัดการกับความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีได� โดยท่ีคนกลางจะต�องให�คูLขัดแย�งจะต�องรLวมกันหาทางออกของ
ป@ญหารLวมกัน โดยมีองค�ประกอบ ๒ ประการสําคัญ ได�แกL 
 ๑. เป#าหมาย คูLขัดแย�งต�องรLวมกันต้ังเป#าหมายวLาโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี แท�จริง
แล�วมีเป#าหมายคืออะไร คูLขัดแย�งต�องการเดินไปสูLเป#าหมายเดียวกันหรือไมL มุLงผลประโยชน�อยLาง
เดียวกันหรือไมL ผลประโยชน�ใดท่ีสอดรับกัน แตLละกลุLมจะดํารงอยูLบนเป#าหมายท่ีแตกตLางกันหรือจะ
ผLอนปรนเป#าหมายท่ีแตกตLางกันแล�วไปยึดจุดท่ีสอดรับกันได�หรือไมL หากแตLละกลุLมขัดแย�งปฏิเสธ ก็
จําเป�นต�องให�แตLละกลุLมไปค�นหาคําตอบอีกครั้ง แตLเม่ือใดท่ีแตLละกลุLมมองวLา มีบางจุดท่ีสามารถ
หาทางออกหรือพูดคุยกันได� จึงสามารถดําเนินการข้ันตอนตLอไปได�  
 ๒. วิธีการหรือกระบวนการ (สันติวิธี) แตLละกลุLมขัดแย�งจะต�องรLวมกันกําหนด หรือ
สร�างกระบวนการมีสLวนรLวมเพ่ือท่ีจะตอบคําถามให�ได�วLา กลุLมหรือสังคมจะสามารถหาวิธีการหรือ
แนวทางท่ีจะเดินไปสูLเป#าหมายรLวมกันได�อยLางไร ทําอยLางไรท่ีจะทําให�แตLละกลุLมขัดแย�งสมประโยชน�
ด�วยกันทุกฝrาย เพราะเรื่องของผลประโยชน�ต�องไมLมีฝrายใดแพ� ฝrายใดชนะ จะมีก็แตLทุกฝrายได�รับ
ผลประโยชน�ภายใต�ความพึงพอใจและคํานึงถึงประโยชน�สLวนรวมเป�นหลักใหญL วิธีการนี้จะต�องเป�นไป
ตามหลักสันติวิธี โดยแตLละกลุLมขัดแย�งต�องรLวมกันกําหนดทางเลือกหรือวิธีการท่ีจะนําไปสูLทางออก
อยLางสันติท่ีแตLละกลุLมต�องการ แตLละกลุLมยอมรับท่ีจะให�ใช�ทางเลือกอยLางใดอยLางหนึ่งเพ่ือจะนําไปสูL
การสร�างข�อตกลงรLวมกัน  
 กระบวนการสุนทรียสนทนานี้จะสัมฤทธิผลได�ต�องอาศัยคนกลางเข�ามาชLวยให�คูLขัดแย�งได�มี
สLวนรLวมในการคิดพิจารณา โดยการต้ังเป#าหมายรLวมกันและหาแนวทางในการเดินทางไปสูLเป#าหมาย
นั้นรLวมกัน ซ่ึงเป�นการจัดการความขัดแย�งท่ีแตLละกลุLมขัดแย�งได�รLวมกันคิด พิจารณา วิเคราะห�สLวนได�
สLวนเสีย และยอมเสียสละประโยชน�สLวนตนบางสLวนเพ่ือให�เกิดผลประโยชน�สLวนรวมท่ีทุกฝrายจะต�อง
สมประโยชน�รLวมกัน อันเป�นการสลายความขัดแย�งและสร�างกระบวนการสันติวิธีให�เกิดข้ึนในสังคม 
โดยเฉพาะโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เป�นโครงการท่ีต�องการจัดหาพลังงานไฟฟ#าให�เพียงพอตLอ
ความต�องการท้ังในป@จจุบันและในอนาคต เม่ือเกิดความขัดแย�งข้ึน คูLขัดแย�งต�องรLวมกันต้ังเป#าหมาย
ของการจัดหาพลังงานไฟฟ#ารLวมกัน และคูLขัดแย�งต�องรLวมกันกําหนดแนวทางในการจัดหาพลังงาน
ไฟฟ#าโดยท่ีทุกฝrายเกิดความพึงพอใจและได�รับประโยชน�รLวมกัน เชLน ภาครัฐได�จัดหาพลังงานไฟฟ#าได�
เพียงพอ สLวนภาคประชาชนได�ใช�ไฟฟ#าและดํารงชีวิตได�โดยท่ีการจัดหาพลังงานไฟฟ#านั้นไมLกระทบตLอ
วิถีการดํารงชีวิตมากจนเกินไป เป�นต�น  
 สรุปได�วLา การจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี โดย
การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเข�ามาเป�นเครื่องมือในการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง สามารถแก�ป@ญหาได�
ท้ังในระดับกายภาพและในระดับจิตใจ สิ่งสําคัญของการจัดการความขัดแย�งคือกระบวนการการมี
สLวนรLวม เพราะเม่ือคูLขัดแย�งได�มาเผชิญหน�ากัน แลกเปลี่ยนแนวคิด ความต�องการของกันและกันแล�ว 
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ก็จะสามารถหาทางออกรLวมกันได�โดยไมLกLอให�เกิดความรู�สึกท่ีบาดหมางกัน ไมLไว�วางใจกัน และสิ่ง
หนึ่งท่ีชLวยให�การสร�างความสมานฉันท�เกิดข้ึนได�คือ การตระหนักถึงประโยชน�สLวนรวมมากกวLา
ประโยชน�สLวนตน เพราะการพัฒนาของภาครัฐมีจุดมุLงหมายเพ่ือประโยชน�ของประเทศชาติเป�นหลัก 
แตLจะทําให�อยLางไรให�การพัฒนานั้นเป�นไปในทิศทางท่ีกLอให�เกิดการพัฒนารLวมกันอยLางเป�นรูปธรรม
และสร�างความรู�สึกถึงความเป�นเจ�าของมากกวLาการแบLงแยกของเราของเขา และจ�องท่ีจะหา
ข�อบกพรLองของกันและกันมาหักล�างกันไมLสิ้นสุด 

 4.3.๓ การประยุกต�ใช�หลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป3นแนวทางในการแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี ด�านค'านิยม 

 ผู�วิจัยมองวLา ด�านคLานิยม ความขัดแย�งด�านคLานิยม ซ่ึงประกอบไปด�วย ๑) คLานิยมการ
ประท�วง ๒) บทเรียนจากโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังจะได�นําเสนอสาระสําคัญไปตามลําดับ ตLอไปนี้ 

 ๑) ค'านิยมการประท�วง  

 การดําเนินโครงการของภาครัฐ บLอยครั้งมักเกิดความขัดแย�งข้ึนในพ้ืนท่ี และมักทําให�
ความสัมพันธ�อันดีระหวLางภาครัฐกับภาคประชาชนเกิดความสั่นคลอน เม่ือเกิดความรู�สึกท่ีไมLเห็นด�วย
ข้ึน ตLางฝrายตLางมีวิธีการของตนในการแสดงออกถึงการไมLเห็นด�วย โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีและ
โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว เป�นอีกโครงการหนึ่งท่ีตLางฝrายตLางแสดงออกถึงคLานิยมของตน จาก
การเก็บข�อมูลความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�พบวาทกรรมท่ีทําให�เกิดความขัดแย�ง
ด�านคLานิยม ทัศนคติ ซ่ึงผู�วิจัยสามารถสรุปได�ตามตารางท่ี ๔.๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงวาทกรรมท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
 

วาทกรรมท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งด�านค'านิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
วาทกรรมของฝ;ายสนับสนุนโครงการฯ วาทกรรมของฝ;ายท่ีไม'เห็นด�วยกับโครงการฯ 

“ถLานหินสะอาด” “ถLานหินสกปรก” 
“เทคโนโลยีโรงไฟฟ#ามีมาตรฐาน” “มลสารจากถLานหินเป�นอันตรายตLอมนุษย� ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม” 
“ความมั่นคงด�านพลังงาน” “พลังงานไฟฟ#ามีมากเกินคLามาตรฐาน” 
“พลังงานหมุนเวียนไมLมั่นคง” “พลังงานหมุนเวียนมีศักยภาพมากพอ” 
“ฝrายไมLเห็นด�วยมี NGO หนุนหลัง” “ฝrายสนับสนุนเป�นคนของ กฟผ.” 
“ผลประโยชน�ของชาติ” “ข้ันตอนการศึกษาผลกระทบไมLโปรLงใส” 

  

 จากวาทกรรมดังกลLาวข�างต�น สLงผลให�แตLละฝrายขัดแย�งตLางยึดม่ันอยูLในแนวคิด ทัศนคติ 
และเชื่อถือชุดข�อมูลท่ีตนมี เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดของแตLละฝrายขัดแย�ง ผู�วิจัยสามารถจัดแบLงออกได�
เป�น ๒ กลุLม ดังนี้ 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยมองวLา 
การดําเนินการของ กฟผ. ไปเป�นตามระเบียบข�อกฎหมายทุกประการ ข�อมูลท่ีศึกษาได�มีการค�นคว�า 
รวบรวมอยLางครบถ�วน๑๘๘ การแสดงออกถึงคLานิยม ทัศนคติ ของฝrายท่ีสนับสนุนเห็นได�ชัดจากกรณี
                                                           

 ๑๘๘สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ, ผู3อํานวยการฝtายสัมพันธ5โครงการ, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
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ของการยื่นรายชื่อสนับสนุน การได�มาของรายชื่อผู�สนับสนุนมาจากชมรมชาวลิกไนต�กระบ่ี ได�ให�
สมาชิกแตLละทLานลLารายชื่อผู�สนับสนุนจากประชาชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ#า และจากสถานศึกษาสาย
อาชีพท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกับไฟฟ#า วิศวกรรม และสาขาท่ีเก่ียวข�องหรือสอดคล�องกับตําแหนLง
งานในโรงไฟฟ#ากระบ่ี๑๘๙ ทางออกสําหรับการดําเนินโครงการโดยให�เกิดการประท�วงหรือการ
แสดงออกท่ีไมLเห็นด�วยน�อยท่ีสุด คือ การพูดคุยกันในหมูLผู�มีสLวนได�สLวนเสีย การประท�วง การไมLเห็น
ด�วยเป�นสิ่งท่ีดีท่ีทําให�เกิดการทบทวนโครงการอีกครั้งเพ่ือให�เกิดความเป�นธรรมกับทุกฝrาย๑๙๐ การ
นําเอาข�อเท็จจริงมาเปSดเผยเพ่ือให�ทุกฝrายท่ีเป�นผู�มีสLวนได�สLวนเสียได�รับทราบ ทําความเข�าใจ และ
หาทางออกไปรLวมกัน๑๙๑  
 ผลจากการแสดงออกถึงคLานิยมทําให�เห็นถึงการประท�วงเชิงสัญลักษณ�ท่ีเป�นการประกาศ
ให�เห็นวLา ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบท่ีต้ังโรงไฟฟ#ากระบ่ีนั้น มีกลุLมคนท่ีสนับสนุนอยูLไมLน�อยมีการเขียน
ป#ายผ�าสนับสนุนตลอดเส�นทางเข�าโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังปรากฏดังรูปภาพท่ี ๔.๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี ๔.๓ แสดงภาพป#ายผ�าสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
  

 รูปภาพดังกลLาวจะเห็นได�วLา ประชาชนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตLอโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�ออกมาตอบโต�
กลุLมท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เพราะเห็นวLา การสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีจะเกิดผลดี
อยLางแนLนอน ดังท่ีผู�ให�ข�อมูลสําคัญได�กลLาวไว�วLา 
 

      “แต�ก�อนแถบนี้ไม�มีอะไรเลย เป�นสวนปาล�มสวนยาง ไม�มีใครอยากมาอยู�เพราะ
มันลําบากแต�พอมีโรงไฟฟ<าเข0ามา ทุกอย�างเปลี่ยนไป ความเจริญมากข้ึน เรามีงานทํา  

 แม�ค0าขายของได0 ผมย0ายจากจังหวัดตรังมาทํางานท่ีนี่ พาครอบครัวมาอยู�ท่ีนี่เลย”๑๙๒ 

                                                           

 ๑๘๙สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๐สัมภาษณ5 นายมmาหนาบ จงจิตร, อีหมmามประจํามัสยิดบ3านควน, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๙๑สัมภาษณ5 นายไพโรจน5 บุตรเผียน, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๙๒สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๔ 
 

 สLวนผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�มองวLา การดําเนินการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีของหนLวยงานภาครัฐอยLาง กฟผ. มีการดําเนินการท่ีไมLได�เกิดกระบวนการมีสLวน
รLวมท่ีแท�จริง เป�นการทําเพ่ือให�ครบตามกระบวนการ๑๙๓ ซ่ึงกลุLมผู�ไมLเห็นด�วยได�แสดงออกถึงคLานิยม 
ทัศนคติและความต�องการของฝrายตน จากการรวบรวมการแสดงออกถึงการไมLเห็นด�วยโดยการ
ประท�วง ผู�วิจัยได�รวบรวมและอธิบายไปตามลําดับเหตุการณ� (Time line) ดังตารางท่ี ๔.๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงการแสดงออกทางคLานิยมของผู�ท่ีไมLเห็นด�วยของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
 

การแสดงออกทางค'านิยมของผู�ท่ีไม'เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ลําดับ

เหตุการณ� 
รูปแบบการประท�วง 

๑-๒ ธ.ค.๕๕ คัดค�านเวทีรับฟ@งความคิดเห็น (ค.๒) โครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน 
๒ ก.พ.๕๖ กลุLมพิทักษ�ปกาสัย การจัดเวทีปราศรัยค�านโรงไฟฟ#าถLานหินในพ้ืนท่ี 
๑๑ ก.พ.๕๖ กลุLมพิทักษ�ปกาสัย จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ได�ไปยื่นหนังสือคัดค�านโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน 

พร�อมรายช่ือผู�คัดค�านจํานวน ๑,๐๐๐ คน ตLอผู�วLาราชการจังหวัดกระบ่ี 
๙ มี.ค.๕๗ คัดค�านเวทีรับฟ@งความคิดเห็น (ค.๑) โครงการทLาเทียบเรือถLานหินบ�านคลองรั้ว 
๕ เม.ย.๕๗ เกิดกลุLมรักษ�คลองรั้ว ชุมขนในพ้ืนท่ีโครงการทLาเทียบเรือถLานหิน 
๓ พ.ค.๕๗ ชาวบ�านรวมเรือปกป#องการขุดเจาะทางทะเลของ กฟผ. 
๕ พ.ค.๕๗ เกิดเครือขLายปกป#องกระบ่ีจากถLานหินของชาวบ�านจากพ้ืนท่ีท่ีได�รับผลกระทบจากโครงการ 

จาก ต.ปกาสัย เกาะลันตา และบ�านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน 
๗ พ.ค.๕๗ การเดินรณรงค�เรียกร�องของเครือขLายตLางๆ ให�รัฐบาลปลด 

ถLานหินจากแผน PDP๒๐๑๕ 
๑๒ มิ.ย.๕๗ เครือขLายปกป#องอันดามันจากถLานหินยื่นหนังสือถึงหัวหน�าคณะรักษาความสงบแหLงชาติ  
๑๘ มิ.ย.๕๗ ๑๐ องค�กรภาคเอกชนยื่นหนังสือถึงผู�วLาราชการจังหวัดกระบ่ี เสนอวิสัยทัศน� Krabi go Green 
๒๘ ก.ย.๕๗ เครือขLายปกป#องกระบ่ีจากถLานหิน และเครือขLายปกป#องพ้ืนท่ีชุLมนํ้าโลก ประมาณ ๗๐๐ คน 

ไมLได�เข�ารLวมในเวที ค.๓ แตLมีการน่ังรLวมหน�าห�องประชุมโดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ�ในการ
คัดค�านโครงการ ด�วยการน่ังปSดปากด�วยสก็อตเทปท่ีหน�าศาลาประชาคม(จัดเวที ค.๓) 

๑๒ ต.ค.๕๗ การไมLเข�ารLวมเวทีรับฟ@งความคิดเห็น (ค.๓) โครงการโรงไฟฟ#าถLานหินกระบ่ี เพ่ือแสดงออกถึง
การไมLเห็นด�วย 

๑๙ ม.ค.๕๘ เครือขLายปกป#องกระบ่ีจากถLานหิน เดินทางจากภาคใต�ข้ึนไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ�หน�า
กระทรวงการทLองเท่ียวและกีฬา “ทLองเท่ียวกระบ่ีตายแล�ว” 

๖ มี.ค.๕๘ ชาวบ�านแสดงสัญลักษณ�นอนตาย “เรากําลังเข�าสูLหายนะการพัฒนา รัฐบาลกําลังคิดอะไร?) ท่ี
หน�าสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

๖ มี.ค.๕๘ เครือขLายปกป#องกระบ่ีจากถLานหิน ยื่นหนังสือ และ รายช่ือผู�รLวมคัดค�านโครงการโรงไฟฟ#าถLาน
หินกระบ่ีกวLา  ๔๔,๐๐๐ รายช่ือ ท่ีหน�าสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒๕ เม.ย.๕๘ การห�ามเจ�าหน�าท่ีการไฟฟ#าเข�าพ้ืนท่ีเพราะเป�นการไฟฟ#าเป�นสาเหตุให�คนในชุมชนแตกแยกกัน 
 

                                                           

 ๑๙๓สัมภาษณ5 นายณัฐพล กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงการแสดงออกทางคLานิยมของผู�ท่ีไมLเห็นด�วยของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
(ตLอ) 

 

การแสดงออกทางค'านิยมของผู�ท่ีไม'เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ลําดับเหตุการณ� รูปแบบการประท�วง 

๒๕ พ.ค. ๕๘ รณรงค�ปกป#องอันดามันจากถLานหิน ขบวนรถช�อปเปอร�กวLา ๕๐๐ คันรณรงค�ปกป#องรอบ
เกาะลันตา 

๖ มิ.ย. ๕๘ จุดเริ่มต�นเครือขLายปกป#องอันดามันจากถLานหิน(สตูล-ตรัง-กระบ่ี-พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 
รวมตัวกันท่ีจังหวัดกระบ่ี กวLา ๑,๕๐๐ คน 

๑-๕ ก.ค. ๕๘ รณรงค�หยุดถLานหินกระบ่ีกับคนกรุงเทพ ด�วยคํา “ใครฆ'าอันดามัน” 
๑๐-๒๔ ก.ค. ๕๘ เครือขLาย กวLา ๒๐๐ องค�กรท่ัวประเทศ ทําหนังสือเปSดผนึกตLอสื่อ สนับสนุนการ อด

อาหารเพ่ือปกป#องอันดามันจากถLานหิน 
๑๐-๒๔ ก.ค. ๕๘ นายประสิทธ์ิชัย หนูนวลและนายอัครเดช ฉากจินดา ตัวแทนของเครือขLาย อดอาหารเพ่ือ

ประท�วงท่ีบริเวณด�านหน�ากระทรวงการทLองเท่ียวและกีฬาจากน้ันได�เคลื่อนมายังประตู ๑ 
ทําเนียบรัฐบาล 

๕ ก.ย. ๕๘ ชาวบ�านหมูLท่ี ๓ ต.ปกาสัย ข้ึนป#ายหน�าบ�านไมLเอาถLานหินเพ่ิม เพ่ือยืนยันเจตนารมณ�การ
คัดค�านโครงการโรงไฟฟ#าถLานหินกระบ่ี 

๑๓ ก.พ. ๖๐ การชุมนุมคัดค�านโรงไฟฟ#ากระบ่ี ๘๗๐ เมกะวัตต� ท่ีลานปูดํา 
๑๗ ก.พ. ๖๐ ม็อบต�านโรงไฟฟ#าถLานหิน ประกาศป@กหลักชุมนุม จนกวLาจะยุติโครงการ 

 
 จากตารางลําดับเหตุการณ�ข�างต�น จะเห็นได�วLา ฝrายผู�ไมLสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ีได�พยายามแสดงออกถึงการไมLเห็นด�วยด�วยการประท�วงในรูปแบบตLางๆ โดยมีจุดประสงค�
เพ่ือให�ภาครัฐทบทวนโครงการสร�างโรงไฟฟ#าและเห็นความสําคัญของข�อเรียกร�องของประชาชนใน
พ้ืนท่ี๑๙๔ ภาคประชาชนไมLได�ต�องการคัดค�านการสร�างโรงไฟฟ#า แตLต�องการให�เกิดกระบวนการ
พิจารณาอยLางรอบคอบ ดังท่ีผู�ให�ข�อมูลสําคัญได�กวLางไว�วLา 
 

“เราไม�ได0คัดค0านการสร0างโรงไฟฟ<า แต�เราคัดค0านการเอาถ�านหินมาผลิตไฟฟ<า” 
 

 การแสดงออกถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนเป�นสิ่งท่ีทําได�ตามสิทธิ เสรีภาพตาม
กฎหมาย ดังนั้น การพัฒนาใด ๆ ก็ตาม หากสิ่งนั้นไปขัดกับความรู�สึก ขัดกับอัตลักษณ�ของชุมชน 
ความขัดแย�งยLอมเกิดข้ึนได�งLาย ผู�ท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีมีจํานวนมาก แตL
เนื่องจากชาวบ�านมักจะเชื่อผู�นําชุมชน ผู�นํามีความเห็นอยLางไรก็คล�อยตามความคิดนั้น ไมLกล�า
แสดงออกเพราะกลัวผลกระทบท่ีอาจได�รับในอนาคต๑๙๕ แตLกลุLมผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ สLวนหนึ่ง
ได�แสดงออกอยLางชัดเจนถึงการไมLเห็นด�วย จึงออกมาประท�วง๑๙๖ เพราะเชื่อวLา การตLอต�าน การประท�วง 
                                                           

 ๑๙๔สัมภาษณ5 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล, ประธานสภาอุตสาหกรรมการทmองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี,  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๙๕สัมภาษณ5 นายกิตติชัย เอmงฉ3วน, รองนายกองค5การบริหารสmวนจังหวัดกระบ่ี, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๖สัมภาษณ5 นายณัฐพล กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 



๑๑๖ 
 

หรือการกระทําใด ๆ ท่ีแสดงออกให�เห็นถึงความไมLเห็นด�วย จะนําไปสูLการทบทวนโครงการฯ ใหมL 
และเป�นหนทางท่ีจะทําให�เกิดการมีสLวนรLวมอยLางแท�จริง๑๙๗ ความไมLชัดเจนของหนLวยงานรัฐ ขาด
กระบวนการสร�างความไว�วางใจ การมีสLวนรLวม เป�นสาเหตุสําคัญท่ีทําให�ประชาชนต�องออกมาตLอสู� 
ประท�วง จนเป�นเหตุให�การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีต�องชะงักลงไป๑๙๘ การมองตLางมุม
ระหวLางหนLวยงานเจ�าของโครงการฯกับประชาชนในพ้ืนท่ี ทําให�เกิดการขัดแย�งกันอยูLตลอดเวลา 
ภาครัฐท่ีเป�นเจ�าของโครงการฯ มองถึงความม่ันทางด�านพลังงาน ในขณะท่ีภาคประชาชนในพ้ืนท่ีมอง
ถึงความม่ันคงทางด�านทรัพยากรธรรมชาติ อูLข�าวอูLน้ํา ท่ีคนในพ้ืนท่ีใช�เลี้ยงชีพ๑๙๙ ป@จจุบันประชาชน
ขาดความไว�วางใจภาครัฐ เพราะวิธีการ แนวทาง การแสดงออกของภาครัฐนั้นต�องการผลักดันการ
สร�างโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหิน๒๐๐ ซ่ึงภาพลักษณ�ในอดีตยังสLงผลให�เห็น ต้ังแตLสมัยโรงไฟฟ#าลิกไนต�
กระบ่ีสLงผลทําให�ยางพาราผลัดใบปiละสองครั้ง ตากผ�าต�องตากเป�นเวลา และการแสดงออกของ
ภาครัฐไมLคLอยใสLใจกับความรู�สึกของประชาชน จึงเป�นผลกระทบมาจนถึงป@จจุบัน๒๐๑ การประท�วงจึง
เป�นทางออกหนึ่งท่ีจะทําให�ภาครัฐหันมาให�ความสนใจ และเป�นแนวทางเดียวท่ีประชาชนจะได�
แสดงออกถึงความต�องการของตน๒๐๒ 
 ดังนั้น วาทกรรมท่ีท้ัง ๒ ฝrายขัดแย�งได�แสดงออกให�เห็นนั้น เป�นการตอบโต�กันโดยใช�
ทัศนคติ แนวคิด ชุดความคิด ท่ีฝrายของตนตระหนักรู� และการประท�วงในรูปแบบตLาง ๆ จะเป�น
ทางออกหนึ่งท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง การจะตัดสินวLาวาทกรรมของฝrายใดถูกผิดนั้นคงทําได�ยาก 
แตLสิ่งหนึ่งท่ีคูLขัดแย�งคิดเห็นตรงกันคือ การสร�างความเจริญให�กับประเทศชาติ ภายใต�ข้ันตอนท่ีฝrาย
ตนเห็นวLาเหมาะสม สมควร 

 ๒) บทเรียนจากโรงไฟฟ8ากระบ่ีจากอดีตสู'ป4จจุบัน 

 การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีจนเกิดความขัดแย�งข้ึนนั้นไมL ได� เป�น
ปรากฏการณ�ใหมL แตLสิ่งหนึ่งท่ีจะมองข�ามไมLได�คือ บทเรียนในอดีต ภาพฉายในอดีตกําลังจะกลับมาสูL
ชุมชนรอบโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังนั้น จึงปฏิเสธไมLได�ท่ีจะมีคนท่ีเห็นด�วยและเห็นตLางกับโครงการดังกลLาว 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลัก มองวLา โรงไฟฟ#ากระบ่ีในอดีตเป�นโรงไฟฟ#าถLาน
หินลิกไนต�ท่ีขุดข้ึนจากพ้ืนท่ีโรงไฟฟ#า เทคโนโลยีในสมัยกLอนไมLได�มีประสิทธิภาพเทLาป@จจุบัน สLงผล

                                                           

 ๑๙๗สัมภาษณ5 นางกนกวรรณ แซmเอ่ียว, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๑๙๘สัมภาษณ5 นายวิทยา ขุนสัน, หัวหน3าหนmวยอนุรักษ5ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ|}งจังหวัดกระบ่ี,  
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๑๙๙สัมภาษณ5 นายศุภกิจ นันทวรการ, นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๒๐๐สัมภาษณ5 นายสมนึก กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๐๑สัมภาษณ5 นายอธิราษฎร5 ดําดี, ประธานกลุmมเกษตรกรปลูกปาล5มจังหวัดกระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๒สัมภาษณ5 นายอัครเดช ฉากจินดา, ตัวแทนกลุmมผู3ประท3วงหน3ากระทรวงการทmองเท่ียว,  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๑๗ 
 

กระทบให�เถ�าถLานหินฟุ#งกระจาย เป�นอันตรายตLอธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยรวม๒๐๓ แตLก็มีการ
ชLวยเหลือเยียวยาจากโรงไฟฟ#า ดังท่ีผู�ให�ข�อมูลหลักได�กลLาวไว�วLา 
 

 “เม่ือก�อนโรงไฟฟ<าถ�านหินกระบ่ีไม�ได0พัฒนามามากอย�างนี้ ตากผ0าต0องตากเป�นเวลา
 ไม�อย�างนั้นผ0าดําหมด เพราะเถ0าถ�านหินลอยมาถึง แต�เขาก็มีเสียงเตือนให0รู0ก�อนนะ” 
 

 โรงไฟฟ#ากระบ่ีมีการพัฒนาเรื่อยมา จากโรงไฟฟ#าถLานหินลิกไนต�เปลี่ยนเป�นโรงไฟฟ#า
น้ํามันเตา จนมาถึงป@จจุบันมีโครงการโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหินเข�ามาอีกครั้ง ป@จจุบันเทคโนโลยี
โรงไฟฟ#าถLานหินใช�เทคโนโลยีสมัยใหมL สามารถดักจับมลสารจากถLานหินได�เป�นอยLางดี เรียกได�วLาเม่ือ
กรองอากาศแล�วสะอาดกวLาอากาศในพ้ืนท่ีท่ัวไปอีก๒๐๔ ดังนั้น ในอดีตไมLอาจปฏิเสธได�วLา บทเรียน
จากโรงไฟฟ#าถLานหินลิกไนต�สLงผลกระทบตLอธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และมนุษย� แตLในป@จจุบัน
เทคโนโลยีดีข้ึน สามารถดักจับมลสาร เป�นมิตรตLอสิ่งแวดล�อมและชุมชนอยLางแนLนอน๒๐๕ 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี มองวLา
บทเรียนจากโรงไฟฟ#าถLานหินในอดีตสLงผลมาถึงป@จจุบัน ซ่ึงประชาชนรอบโรงไฟฟ#าสLวนหนึ่งเกิดความ
กังวลเม่ือทราบวLาโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหินจะกลับมาต้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี จากการสัมภาษณ�ผู�ให�
ข�อมูลหลักได�กลLาวไว�วLา 
 

      “เม่ือตอนท่ีมีโรงไฟฟ<าถ�านหินลิกไนต� หมู�บ0านท่ีผมอยู�เป�นหมู�บ0านท่ีอยู�ใต0ลม  
 รับควันเถ0าถ�านหินโดยตรง คนในหมู�บ0านเป�นโรคทางเดินหายใจจํานวนมาก และ  
 ท่ีโรงเรียนต0องล0างแทHงค�ใส�น้ําทุกปI พอเทน้ําออกมาปรากฏว�ามีเศษข้ีเถ0าถ�านหินนอน

เป�นตะกอนอยู�ข0างล�างเกือบครึ่งถัง”๒๐๖ 
 

 จากการให�ข�อมูลข�างต�น จะเห็นได�วLา บทเรียนจากโรงไฟฟ#าถLานหินได�สร�างรอยร�าวใน
จิตใจของประชาชนรอบโรงไฟฟ#า แม�เทคโนโลยีจะมีประสิทธิภาพเพียงใด แตLประชาชนเลือกท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยูLโดยปราศจากโรงไฟฟ#าถLานหิน๒๐๗ อีกประการหนึ่ง ประชาชนท่ีไมLเห็นด�วยมองวLา การ
ดําเนินการของหนLวยงานภาครัฐนั้น ไมLได�สร�างกระบวนการมีสLวนรLวมให�เกิดข้ึนต้ังแตLข้ันตอนแรก 
ประชาชนรับรู�ข�อมูลเม่ือโครงการฯ ได�ลงมาสูLพ้ืนท่ีแล�ว จึงเป�นเหตุให�ประชาชนไมLไว�วางใจหนLวยงาน
ภาครัฐ๒๐๘ 
                                                           

 ๒๐๓สัมภาษณ5 นายสวาสดิ์ รmมรื่น, อดีตพนักงานโรงไฟฟvาลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๔สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvาภาคใต3 การไฟฟvาฝtายผลิตแหmงประเทศไทย, 
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๕สัมภาษณ5 นายแหม3 โกยสะอาด, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูmบ3าน, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๐๖ สัมภาษณ5 นายสมนึก กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๐๗สัมภาษณ5 นางแพรวพันธ5 เวชกามา, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๐๘สัมภาษณ5 นางพรรณี นักจร, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 



๑๑๘ 
 

 การขัดแย�งเก่ียวกับคLานิยมได�กLอให�เกิดกลุLมผู�ท่ีเห็นด�วยกับโครงการฯและกลุLมผู�ท่ีไมL
เห็นด�วยกับโครงการฯ จนนําไปสูLการแสดงออกทางด�านคLานิยมท่ีตLางฝrายตLางเห็นวLา สามารถใช�เป�น
เครื่องมือในการตLอรอง เพ่ือให�อีกฝrายเกิดความสนใจและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนได� ซ่ึงตLางฝrาย
ตLางยึดม่ันในแนวทางของตนและดําเนินการตามท่ีตนเห็นวLาเหมาะสม ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล�ว คูLขัดแย�ง
ตLางก็ปฏิบัติไปในทิศทางของตนโดยท่ีไมLได�แสวงหาจุดรLวมของป@ญหารLวมกันและนําไปสูLการแก�ไข
ความขัดแย�งนั้น ดังนั้น ความขัดแย�งด�านคLานิยมท่ีเกิดจากการท่ีคูLขัดแย�งไมLได�หันหน�าเข�าหากัน 
สุดท�ายก็ต�องตกอยูLภายใต�วังวนของความขัดแย�งไมLมีสิ้นสุด ผู�วิจัยได�สรุปความขัดแย�งด�านคLานิยมของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีออกมาได�ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๘ 

 ตารางท่ี ๔.๘ แสดงความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

ความขัดแย�งด�านค'านิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

ประเด็นความขัดแย�งด�านค'านิยม 
ค'านิยมของฝ;ายสนับสนุน

โครงการฯ 
ค'านิยมของฝ;ายท่ีไม'เห็นด�วยกับ

โครงการฯ 
๑. คLานิยมการประท�วง 
 
 
 
 
 
 

๑. กฟผ.ดําเนินการตามระเบียบทุก
ข้ันตอนอยLางโปรLงใส และมีสLวนรLวม
ทุกฝrาย 

๑ .  ก า ร ป ร ะ ท� ว ง เ ป� น ก า ร
แสดงออกให�เห็นถึงการไมLเห็น
ด�วยกับโครงการฯ 

๒. การแสดงออกถึงคLานิยมของฝrาย
ตนเป�นการโต�ตอบวLาโครงการสร�าง
โ ร ง ไฟฟ# ามี ป ร ะชาชนสL วนห น่ึ ง
สนับสนุน 

๒ .  ฝr า ย ท่ี ไ มL เ ห็ น ด� ว ย กั บ
โครงการฯ ไมLไว�วางใจหนLวยงาน
ภาครัฐ 

๒. บทเรียนจากโรงไฟฟ#ากระบ่ีจาก
อดีตสูLป@จจุบัน 

๓. บทเรียนในอดีต กฟผ.ได�แก�ไข
และใช�เทคโนโลยีสมัยใหมLในการ
กําจัดมลสารถLานหิน 

๓. บทเรียนในอดีตทําให� เ กิด
ความกังวลตLอการสร�างโรงไฟฟ#า
พ ลั ง ง า น ถL า น หิ น  แ ม� จ ะ มี
เทคโนโลยีท่ีดีก็ตาม 

  
 ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ทําให�เห็น
วLาแตLละฝrายขัดแย�งพยายามแสดงจุดยืน อุดมการณ�ของตนเอง ผลจากการกระทําในลักษณะนี้ทําให�
เห็นถึงความขัดแย�งได�อยLางชัดเจน การประท�วง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ� ตลอดถึงการใช�ความ
รุนแรงในบางกรณี เพ่ือเป�นการแสดงพลังมวลชนของฝrายตนอันจะสLงผลตLออํานาจในการตLอรอง เม่ือ
พิจารณาถึงคLานิยมของฝrายขัดแย�งแล�ว จะเห็นวLา วิธีการตLาง ๆ ท่ีนํามาใช�นั้นไมLได�เป�นวิธีการในการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�ง แตLเป�นวิธีการท่ีนํามาซ่ึงความขัดแย�งท่ีขยายวงกว�างออกไป ซ่ึงสุดท�ายแล�ว
ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนคือ คูLขัดแย�งยังตกอยูLภายใต�วังวนของความไมLไว�วางใจกัน หวาดระแวงกัน และเกิด
ความร�าวฉานท่ีเป�นความขัดแย�งไปในระยะยาว 
 เม่ือพิจารณาถึงป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี พบวLา 
ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมเกิดทัศนคติ ความเห็น และภาพลักษณ�ของโรงไฟฟ#ากระบ่ีในอดีต 
สLวนประกอบเหลLานี้ ทําให�แตLละฝrายขัดแย�งยึดม่ันอยูLในอุดมการณ�ของตนเอง และไมLเชื่อม่ันฝrายตรง
ข�าม การขัดแย�งด�านคLานิยมนี้เป�นสิ่งท่ีต�องอาศัยระยะเวลานาน เพราะความรู�สึก ทัศนคติเป�นสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลงได�ยาก เนื่องจากแนวความคิดได�หยั่งรากลงในจิตใจของบุคคลไปแล�ว ผู�วิจัยได�ศึกษา



๑๑๙ 
 

กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งตามแนวคิดของนักวิชาการ นักคิดท่ีโดดเดLน ท่ีสามารถนํามาแก�ไข
แก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมด�วยสันติวิธีของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี 

 

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ค'านิยมของโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 

เครื่องมือในการแก�ไขความ
ขัดแย�งด�านค'านิยม 

แนวปฏิบัติเพ่ือแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งด�านค'านิยม

ของโครงการสร�างโรงไฟฟ8า
กระบ่ี 

๑. คLานิยมการประท�วง 
๒. บทเรียนจากโรงไฟฟ#ากระบ่ีจาก

อดีตสูLป@จจุบัน 

๑. การจัดการความขัดแย�งเชิง
อารมณ� 

๒. การไกลLเกลี่ยโดยคนกลาง 
 

๑. การแก�ป@ญหาความขัดแย�งโดย
การลดอารมณ�แหLงความไมL
พอ ใจ  ใช� เ หตุ ผ ลมากกวL า
อารมณ� 

๒. การเจรจาไกลLเกลี่ยคนกลาง
โดยการเจรจาท่ีมีคนกลางมา
ชLวยจัดการความขัดแย�ง  

ผลลัพธ� : แพ�-ชนะ ผลลัพธ� : ชนะ-ชนะ, แพ�-แพ� 
  
 จากตารางข�างต�น จะเห็นได�วLา ประเด็นความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี เกิดผลลัพธ�ท่ีเห็นได�ชัดเจน คือ การประท�วง เพ่ือแสดงออดให�เห็นวLาฝrายของตนนั้นมี
ทัศนคติ ความเชื่อ แนวคิดอยLางไรกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี นอกจากนี้ ผลจากการดําเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟ#าของจังหวัดกระบ่ีในอดีตท่ีเป�นโรงไฟฟ#าลิกไนต� มีผลตLอเนื่องตLอความรู�สึกของ
ประชาชนท่ีได�รับผลกระทบ ภาพลักษณ�ในอดีตของโรงไฟฟ#า อาจยังอยูLในความทรงจําของคนท่ีได�รับ
ผลกระทบจนถึงป@จจุบัน แม�วLาป@จจุบันจะมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด แตLสิ่งหนึ่งท่ีประชาชน
ผู�ได�รับผลกระทบยังตระหนักอยูL คือ การดูแล เอาใจใสL การชLวยเหลือ ความรับผิดชอบของโรงไฟฟ#าท่ี
มีตLอประชาชนมีมากเพียงใด ประชาชนในพ้ืนท่ีเทLานั้นท่ีสามารถตัดสินได� 
 กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยได�
พิจารณาจากเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 การแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ประการแรกคือ 
การจัดการความขัดแย�งเชิงอารมณ� เนื่องจากเรื่องของคLานิยมเป�นเรื่องภายในของตัวบุคคล การ
เปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ แนวคิดของคนเป�นสิ่งท่ีเป�นไปได�ยาก แตLการจัดการกับอารมณ�เป�นสิ่งท่ีต�อง
จัดการกLอน แม�วLา จัดการกับอารมณ�ของฝrายขัดแย�งได�แล�ว แตLเม่ือใดท่ีเรื่องคLานิยมถูกสะกิดข้ึนมาอีก
ครั้ง ความรู�สึกขัดแย�งในจิตใจก็อาจเกิดข้ึนอีกครั้ง ดังนั้น การเปSดใจรับข�อมูลใหมL ๆ เปSดใจรับฟ@งผู�อ่ืน
ด�วยใจท่ีเป�นกลาง จะทําให�อารมณ�ความรู�สึก ความเชื่อ ทัศนคติเดิม ๆ ท่ีเคยยึดถือไว� อาจได�รับการ
เปลี่ยนแปลง การหลLอหลอมชุดความคิดใหมLจากการรับข�อมูลใหมL ประการตLอมาคือ การเจรจาไกลL
เกลี่ยคนกลางโดยการเจรจาท่ีมีคนกลางมาชLวยจัดการความขัดแย�ง ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยม
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เกิดข้ึนจากการท่ีฝrายขัดแย�งตLางต�องการแสดงออกทางความคิดของ



๑๒๐ 
 

ฝrายตนออกมาทางการกระทํา เชLน การประท�วง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ� เพ่ือเป�นสิ่งท่ีบLงบอกถึง
ความคิดท่ีขัดแย�งกัน จนนําไปสูLการเปลี่ยนแปลง การแก�ไข การอาศัยคนกลางเข�ามาทําหน�าท่ีจัดการ
ความขัดแย�งของคูLขัดแย�ง จําเป�นต�องนําข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริงมานําเสนอตLอทุกฝrาย ให�ความสําคัญ
กับข�อมูลของฝrายขัดแย�ง และหาจุดรLวมด�วยกันด�วยความบริสุทธิ์ใจ และให�คูLขัดแย�งมีเจตนารมณ�
เดียวกันคือ ถอนตัวออกจากความขัดแย�ง 
 ผลลัพธ�จากความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี หากไมLได�รับการ
แก�ไขก็อาจสร�างรอยร�าวในจิตใจของคูLขัดแย�งตLอไป ปลายทางของความขัดแย�งด�านคLานิยมมีลักษณะ 
แพ�-ชนะ แตLเม่ือจัดการกับความขัดแย�งได�แล�ว ผลลัพธ�อาจเกิดข้ึนได� ๒ รูปแบบ คือ ชนะ-ชนะ หรือ 
แพ�-แพ� 
 การจัดการความขัดแย�งด�านคLานิยม เป�นการจัดการความขัดแย�งท่ีเป�นเรื่องของความรู�สึก
ภายในจิตใจของมนุษย�ท่ีถูกถLายทอดออกมาเพ่ือแสดงให�เห็นถึงเจตนารมณ� ความต�องการ การ
แก�ป@ญหาจากภายในจิตใจนี้ ในทางพระพุทธศาสนาได�ปรากฏวิธีการแก�ป@ญหาความขัดแย�งลักษณะ
ดังกลLาว ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการแก�ป@ญหาความขัดแย�งได�อยLางเหมาะสม การดําเนินโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�เกิดความขัดแย�งข้ึน ซ่ึงคูLขัดแย�งได�พยายามแสดงออกทางคLานิยมเพ่ือให�อีกฝrาย
ขัดแย�งได�เห็นถึงความต�องการของฝrายตน ซ่ึงสLงผลให�ความขัดแย�งขยายวงกว�างออกไป และไมL
สามารถท่ีจะหาทางออกของป@ญหาได�อยLางทันทLวงที จากการศึกษาประเด็นความขัดแย�งของโรงไฟฟ#า
กระบ่ีท่ีเป�นความขัดแย�งด�านคLานิยม ผู�วิจัยได�สรุปดังรูปภาพท่ี ๔.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี ๔.๔  แสดงกระบวนนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในการแก�ป@ญหาความ

ขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
 

 ความขัดแย#งด#านค1านิยม 
โครงการสร#างโรงไฟฟ=า

กระบ่ี 

หลักสาราณียธรรมกับการจัดการความขัดแย#ง
ด#านค1านิยม โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

๑. การใช#ค1านิยม เช1น การ
ประท#วง การเรียกร#อง 
เป9 น เค ร่ืองมื อ ในการ
สร#างความขัดแย#ง 

๒. ค1านิยมของฝDายขัดแย#ง
ส1งผลต1อการขยายวง
กว#างของความขัดแย#ง 

๑. เมตตากายกรรม = การเผชิญหน#ากัน (สัมมุขาวิธี) 
๒. เมตตาวจีกรรม = การเจรจาไกล1เกลี่ยแนวพุทธ 
๓. เมตตามโนกรรม = การสลายความยึดม่ัน (อุปาทาน) 
๔. สาธารณโภคี = การรับฟGงผู#อ่ืนและพิจารณาหาเหตุผล 
๕. สีลสามัญญตา = การไม1เบียดเบียนกัน (อหิงสธรรม)  
๖. ทิฏฐิสามัญญตา = กระบวนการมีส1วนร1วมบนฐาน 

มัชฌิมาปฏิปทา และกระบวนการอริยสัจ 
๔ 



๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี ๔.๔  แสดงกระบวนนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในการแก�ป@ญหาความ

ขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี (ตLอ) 
  

 จากรูปภาพข�างต�น ผู�วิจัยสามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยม ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมี
กระบวนการ ดังตLอไปนี้ 
 การเผชิญหน�ากัน (สัมมุขาวิธี) เป�นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีนําคูLขัดแย�งข้ึนสูLเวทีแหLง
การเจรจาเพ่ือหาทางออกของป@ญหา โดยอาศัยความพร�อมหน�ากันของคูLกรณี และองค�ประกอบ
สําคัญของการพร�อมหน�า คือ 
 ๑) ความพร�อมหน�าของคูLขัดแย�ง วิธีการแบบสัมมุขาวิธีจะขาดเสียไมLได�คือการท่ีคูLกรณี
หรือคูLขัดแย�งมาเผชิญหน�ากัน เพ่ือให�เกิดกระบวนการในการหาทางออกของป@ญหารLวมกันโดยไมLเกิด
ความรู�สึกถึงความไมLโปรLงใส และเพ่ือให�ทุกฝrายรับรู�ข�อมูลรLวมกัน 
 ๒) ความพร�อมของข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริง ซ่ึงแตLละฝrายตLางมีข�อมูลของฝrายตนอยูLแล�ว 
แตLสิ่งท่ีสําคัญคือข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริง เป�นข�อมูลท่ีแตLละฝrายตLางให�การยอมรับ โดยเฉพาะข�อมูล
เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป�นต�องอาศัยข�อมูลท่ีรอบด�าน และเป�นข�อมูลท่ี
ชี้ให�เห็นถึงข�อดี ข�อด�อย ผลกระทบ และทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
 ๓) ความพร�อมของตัวบทกฎหมาย ซ่ึงเป�นองค�ประกอบสําคัญ การศึกษาโครงการ
โรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามามีสLวนรLวม โดยการ
ดําเนินการตLาง ๆ ต�องอยูLภายใต�กฎหมายและต�องคํานึงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมการดํารงชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน  

การไม1เบียดเบียนกัน
(อหิงสธรรม) 

กระบวนการจัดการความขัดแย#ง
โดยใช#หลักอริยสัจ ๔ 

 

กระบวนการมีส1วนร1วมบนฐานของ “มัชฌิมาปฏิปทา” 

การเผชิญหน#ากัน 
(สัมมุขาวิธี) 

การสลายความยึดม่ัน 
(อุปาทาน) 

การเจรจาไกล1เกล่ีย
แนวพุทธ 

คนกลางไกล1เกล่ียความขัดแย#ง 



๑๒๒ 
 

 ๔) ความพร�อมหน�าธารกํานัน สาธารณชน ซ่ึงเป�นสLวนสําคัญในการรับรู�ข�อมูลและ
ชLวยกันตัดสินใจหาทางออก เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี เป�นโครงการท่ี
ประชาชนสLวนใหญLให�ความสนใจและติดตามสถานการณ�อยLางใกล�ชิด การเปSดเผยข�อมูลสูLสาธารณชน
จึงเป�นอีกวิธีหนึ่งในการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง และคลายความสงสัยของประชาชนได�  
 การสลายอุปาทาน เป�นการสลายความยึดม่ันถือม่ัน หรือการยึดติดในความคิด การ
กระทําของคูLขัดแย�ง เนื่องจากป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�าโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
มีจุดเริ่มต�นมาจากความรู�สึกภายในจิตใจเป�นหลัก จิตใจของมนุษย�มีแนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อท่ี
แตกตLางกัน ซ่ึงจะแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา และทางพฤติกรรมให�ปรากฏเห็น ดังนั้น เม่ือ
พิจารณาถึงบLอเกิดความขัดแย�งตามหลักพระพุทธศาสนา อุปาทาน ความยึดม่ันถือม่ันจึงเป�นคําตอบท่ี
ดีท่ีสุดของบLอเกิดความขัดแย�ง ประกอบด�วย 
 ๑) กามุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง การยึดม่ันอยูLในผลประโยชน�ของตน ซ่ึงเป�น
สาเหตุท่ีทําให�คูLขัดแย�งสามารถแสดงออกเพ่ือปกป#องผลประโยชน�ของฝrายตน ซ่ึงอาจเกิดความขัดแย�ง
ท่ีบานปลายข้ึน ดังเชLนในกรณีของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี คูLขัดแย�งพยายามรักษาผลประโยชน�
ของฝrายตน โดยการแสดงออกถึงความหวงแหน การปกป#อง ป#องกันไมLให�อีกฝrายกระทําการในสิ่งท่ี
อาจทําให�ฝrายของตนสูญเสียผลประโยชน�ท่ีควรจะได�  
 ๒) ทิฏ�ุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง ความยึดม่ันในความเห็น แนวคิด หรือ
หลักการของฝrายตนวLาเป�นเรื่องท่ีถูกต�อง ไมLเปSดใจท่ีจะรับฟ@งความคิดเห็นหรือเหตุผลของใคร ความ
ยึดม่ันในลักษณะนี้เองนําไปสูLการใช�อํานาจอยLางไมLเป�นธรรม เชLน การทําลายล�างคนท่ีมีความคิดเห็น
ขัดแย�งกับตน เป�นต�น การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีก็เชLนเดียวกัน คูLขัดแย�งมีความยึดม่ัน
อยูLในแนวคิดของตน พยายามยกเหตุผลของฝrายตนข้ึนมาประกอบกับการแสดงออกท่ีทําให�เห็นถึง
ความสําคัญของข�อมูลท่ีฝrายตนพยายามนําเสนอ หรือการแสดงออกด�านคLานิยมของฝrายตนวLาเป�น
แนวทางท่ีถูกต�อง เหมาะสม 
 ๓) สีลัพพตุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง เป�นการยึดม่ันในหลักการท่ีตนได�ปฏิบัติมา
เทLานั้นวLาถูกต�อง หลักการ กฎเกณฑ�ของผู�อ่ืนผิดหมด หากมีผู�ท่ีเห็นขัดแย�ง ไมLยึดตามหลักการของตน
ก็จะหาทางกลั่นแกล�งหรือขจัดออกไป การยึดม่ันในหลักการของตนนี้เกิดข้ึนในโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี โดยคูLขัดแย�งพยายามนําเสนอหลักการของฝrายตนวLาถูกต�อง ฝrายหนึ่งยายามนําเสนอข�อมูลถึง
ความม่ันคงด�านพลังงานหากนําถLานหินมาเป�นเชื้อเพลิง และสามารถใช�เทคโนโลยีถLานหินสะอาดมา
ใช�ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ#า อีกฝrายหนึ่งพยายามนําเสนอผลกระทบจากการใช�ถLานหินมาผลิต
กระแสไฟฟ#า และนําเสนอศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยูLในจังหวัดกระบ่ี มากกวLาท่ีจะนําเข�า
ถLานหินมาจากตLางประเทศ ซ่ึงแนวทางท่ีคูLขัดแย�งนํามาเสนอนั้นสวนทางกันอยLางชัดเจน  
 ๔) อัตตาวาทุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง ความยึดม่ันในวาทะวLาตัวตน ในแงLของ
ความขัดแย�ง ลักษณะเป�นการยึดม่ันในตัวตนสูง คิดวLาตนเองเป�นผู�มีอํานาจ มีอิทธิพล มีพลัง สามารถ
ทําอะไรก็ได� ไมLมีใครสามารถทําอะไรได� ความยึดม่ันในลักษณะนี้เองท่ีนําไปสูLความรุนแรง เพราะตLาง
ก็เชื่อม่ันวLาตนเองมีความสามารถ ไมLมีใครยอมใคร ในท่ีสุดก็ต�องใช�กําลังเข�าตัดสินกัน ฝrายใดมีอํานาจ 
มีกําลังมากกวLาก็เป�นฝrายท่ีได�เปรียบ ฝrายท่ีมีศักยภาพน�อยกวLาก็เกิดความรู�สึกไมLพอใจ อันเป�นวัฏจักร
ของความเคียดแค�นไมLสิ้นสุด 



๑๒๓ 
 

 การไม'เบียดเบียนกัน (อหิงสธรรมวิธี) กระบวนการท่ีตLอเนื่องจากการสลายอุปาทาน 
ความยึดม่ันถือม่ัน คือการอาศัยหลักอหิงสธรรม คือ การไมLเบียดเบียนกัน กลLาวคือ เม่ือความขัดแย�ง
กLอตัวข้ึนภายในจิตใจแล�ว การจะระงับความขัดแย�งนั้นเป�นสิ่งท่ีทําได�ยาก วิธีการหนึ่งในการระงับ
ความขัดแย�งในเบ้ืองต�นคือ การใช�หลักอหิงสธรรม ซ่ึงเป�นหลักการปรับจิตใจไมLให�คิดร�าย พูดร�าย 
หรือทําร�ายผู�อ่ืน อันจะทําให�ความขัดแย�งมีระดับท่ีรุนแรงข้ึน บLอยครั้งท่ีมนุษย�ไมLสามารถยับยั้งสติ
อารมณ�ของตนเองไว�ได� เนื่องจากการท่ีจะปรับจิตใจให�เป�นปกติโดยไมLตอบโต�นั้นทําได�ยาก ดังนั้น 
หลักอหิงสธรรม จึงเป�นวิธีการหนึ่งในการระงับความขัดแย�งต้ังแตLระดับเริ่มต�น โดยเฉพาะการจัดการ
ความขัดแย�งท่ีเก่ียวกับคLานิยม เพราะจุดเริ่มต�นจากการแสดงออกด�านคLานิยมของคูLขัดแย�ง เริ่มมา
จากภายในจิตใจ ความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติเป�นหลัก ดังนั้น กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�าน
คLานิยมจึงต�องแก�ป@ญหาระดับจิตใจของคูLขัดแย�งกLอนเป�นลําดับแรก 

 กระบวนการจัดการความขัดแย�งโดยใช�หลักอริยสัจ ๔  

 เป�นกระบวนการท่ีให�คูLขัดแย�งได�รLวมกันตระหนักถึงต�นเหตุของความขัดแย�ง สาเหตุ
ของความขัดแย�ง แนวทางการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง และความสมานฉันท�ระหวLางคูLขัดแย�ง ซ่ึง
กระบวนการของอริยสัจ ๔ สามารถนํามาวิเคราะห�หาความขัดแย�งและแนวทางในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังมีรายละเอียด ตLอไปนี้ 

 (๑) ทุกขสัจ : ความขัดแย�งคืออะไร 

 การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีกLอให�เกิดกลุLมท่ีเห็นด�วยกับโครงการฯ และ
กลุLมท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการ ซ่ึงตLางฝrายตLางแสดงออกถึงเจตนารมณ� ความต�องการของฝrายตน ด�วย
วิธีการตLาง ๆ เชLน การสนับสนุน การคัดค�าน การประท�วง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ� เป�นต�น สิ่ง
เหลLานี้ล�วนแล�วแตLเป�นความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีท้ังสิ้น ดังนั้น 
สิ่งท่ีคูLขัดแย�งจะต�องรLวมกันหาแนวทางในการแก�ป@ญหารLวมกัน จะต�องทําความเข�าใจกLอนวLา อะไรคือ
ความขัดแย�ง คุณลักษณะของความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะเป�นอยLางไร มีมิติใดบ�าง และต�องยอมรับ
ความจริงวLาความขัดแย�งนั้นๆ คูLขัดแย�งเป�นผู�สร�างข้ึนมา เป�นผู�ทําให�ความขัดแย�งกLอตัวข้ึน 

 (๒) สมุทัยสัจ : อะไรคือรากเหง�าของความขัดแย�ง 

 เม่ือคูLขัดแย�งได�ทําความเข�าใจแล�ววLาความขัดแย�งคืออะไร ลําดับข้ันตLอมาคือ การ
วิเคราะห�หาสาเหตุของความขัดแย�ง ซ่ึงการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จุดเริ่มต�นของความ
ขัดแย�งยLอมหนีไมLพ�นโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน ท่ีเลือกพิกัดจัดต้ังโครงการท่ีจังหวัดกระบ่ี จนเป�น
เหตุทําให�เกิดกระแสการสนับสนุนและกระแสตLอต�านโครงการ ซ่ึงแตLละฝrายได�ออกมาแสดงออก
ทางด�านคLานิยมท่ีฝrายตนเห็นวLาจะเป�นพลังในการตLอรองกับฝrายตรงข�ามได� ดังนั้น สาเหตุหรือ
รากเหง�าของความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีมีสาเหตุมาจากการดําเนินโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#าท่ีใช�พลังงานถLานหินเป�นเชื้อเพลิงหลัก กLอเกิดเป�นปรากฏการณ�แสดงออกมาเป�นการ
สนับสนุน การประท�วง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ� จนเกิดผลลัพธ�คือความขัดแย�งขยายวงกว�างท่ี
ยากแกLการแก�ไขสืบเนื่องมาจนถึงป@จจุบัน 
 



๑๒๔ 
 

 (๓) นิโรจสัจ : ความสงบบังเกิดข้ึนได�จากความขัดแย�ง 

 เม่ือคูLขัดแย�งสามารถค�นหาความขัดแย�งและสาเหตุแหLงความขัดแย�งได�แล�ว ลําดับ
ตLอมา คือ การสร�างความเข�าใจ การสลายความขัดแย�ง ความสมานฉันท�ระหวLางกัน อันเป�นการสร�าง
สันติภาพให�เกิดข้ึนในสังคม ความขัดแย�งเม่ือเกิดข้ึนแล�วมิใชLจะเกิดผลเสียเสมอไป เม่ือมีความขัดแย�ง
ก็ถือเป�นโอกาสท่ีดีในการสร�างความเข�าใจ สร�างสันติภาพให�เกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับรากเหง�าของความ
ขัดแย�ง เครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในการสลายรากเหง�าของความขัดแย�ง คือ การสร�างกระบวนการการมีสLวน
รLวมให�เกิดข้ึน การละวางผลประโยชน�สLวนตน มุLงแสวงหาประโยชน�สLวนรวม สร�างความไว�วางใจซ่ึง
กันและกัน รLวมกันค�นหาทางออกของป@ญหารLวมกันอยLางเป�นรูปธรรม เหลLานี้คือ กระบวนการในการ
สร�างสันติภาพให�เกิดข้ึน และเป�นการแก�ป@ญหาทางด�านคLานิยม โดยการออกแบบการพัฒนาโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#าท่ีเกิดข้ึนจากการรLวมมือกันของคนในสังคมทุกภาคสLวน จึงจะเป�นการพัฒนาท่ียั่งยืน   

 (๔) มรรคสัจ : แนวทางการแก�ป4ญหาเพ่ือสร�างแนวทางสู'การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

  แนวทางการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมท่ีดีท่ีสุดคือการผนึกกําลังทางความคิด
ของคูLขัดแย�งให�ได� เพราะความขัดแย�งเกิดข้ึนจากการท่ีคนในสังคมมีทัศคติ แนวคิดท่ีแตกตLางกัน 
ดังนั้น จําเป�นต�องแก�ป@ญหาท่ีตัวบุคคลเป�นหลัก โดยการปรับพฤติกรรมของกันและกัน ดังนี้ 
 - สร�างความเข�าใจเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีให�ถูกต�องและเกิดการยอมรับ
ของทุกฝrายขัดแย�ง ตามแนวทางของสัมมาทิฏฐิ 
 - รLวมกันสร�างแนวความคิดท่ีปราศจากความต�องการผลประโยชน�มาสูLตนเองและพวก
พ�องโดยปราศจากคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ตามแนวทางของสัมมาสังกัปปะ 
 - รู�จักใช�วาจา เจรจากันในทางท่ีกLอให�เกิดการพัฒนามากกวLาการใช�วาจาท่ีนําพาไปสูL
ความขัดแย�ง ตามแนวทางของสัมมาวาจา 
 - รู�จักประพฤติตนอยูLในหลักของศีลธรรม ไมLเบียดเบียนคูLขัดแย�งท้ังทางตรงและ
ทางอ�อม ตามแนวทางของสัมมากัมมันตะ 
 - คูLขัดแย�งต�องรLวมกันดําเนินตามแนวทางหรือดําเนินโครงการโดยไมLกLอให�เกิดความ
เดือนร�อน เกิดผลกระทบตLอมนุษย�และสิ่งแวดล�อมโดยรวม ตามแนวทางของสัมมากัมมันตะ 
 - คูLขัดแย�งต�องคํานึงถึงประโยชน�สLวนรวมมากกวLาประโยชน�สLวนตน ท้ังนี้เพ่ือป#องกัน
การกลับเข�าสูLวงจรของความขัดแย�ง เพราะหากทุกฝrายรู�จักการเสียสละอยLางเทLาเทียมกัน ความ
ขัดแย�งก็จะไมLกLอตัวข้ึนอีก ตามหลักสัมมาวายามะ 
 - คูLขัดแย�งต�องรู�จักควบคุมจิตใจของตน แม�บางสถานการณ�อาจนําไปสูLความบาดหมาง 
ความขุLนข�องในจิตใจ มีสติกํากับการแสดงออก การพูด การนึกคิดอยูLเสมอ ตามหลักสัมมาสติ 
 - คูLขัดแย�งต�องอาศัยกระบวนการรLวมใจกันแก�ป@ญหาความขัดแย�ง และสลายคLานิยมท่ี
นําไปสูLความขัดแย�งดังเชLนในอดีต มีจิตใจท่ีม่ันคงตLอการสร�างสันติภาพให�เกิดข้ึนจากการท่ีคูLขัดแย�งได�
รLวมใจกันแก�ป@ญหา ตามหลักสัมมาสมาธิ 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 กระบวนการมีส'วนร'วมบนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา  

 กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งด�านคLานิยม เนื่องจากโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ได�จุดชนวน
ความขัดแย�งท่ีมีลักษณะของการแสดงออกด�านคLานิยมท่ีตLางฝrายตLางต�องการเรียกร�องตามแนวทาง
ของตน เชLน การประท�วง การรวมกลุLมตLอต�าน การรวมกลุLมสนับสนุน การแสดงออกเชิงสัญลักษณ� 
เป�นต�น การแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�วยกระบวนการการมีสLวนรLวมจึงเป�นทางออกสําหรับการสลาย
คLานิยมอันไมLพึงประสงค� โดยมีกระบวนการในการจัดการความขัดแย�งด�านคLานิยม ดังนี้ 
 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีสLวนรLวมในการรLวมกันหาแนวทางในการพัฒนา
โครงการสร�างโรงไฟฟ#าท่ีเป�นไปในทิศทางการพัฒนาท่ีเกิดความพึงพอใจกันทุกฝrาย เป�นกระบวนการ
ท่ีนําเอาคูLขัดแย�งมานั่งรLวมโต�ะเพ่ือหาทางออกของการพัฒนาท่ีเหมาะสมและเกิดความพึงพอใจกันทุก
ฝrาย ซ่ึงโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จําเป�นต�องอาศัยการมีสLวนรLวมของทุกภาคสLวนอยLางเทLาเทียม
กัน เม่ือเกิดความพึงพอใจกันทุกฝrายแล�ว จะไมLมีฝrายใดท่ีจะแสดงออกถึงคLานิยมท่ีไมLพึงประสงค�อีก 
เพราะทุกฝrายมีความพึงพอใจรLวมกัน และสามารถพัฒนาโครงการไปสูLการปฏิบัติได�อยLางเป�นรูปธรรม
และไมLเกิดความขัดแย�ง  
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีสLวนรLวมในการรLวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนา
โครงการจัดหาพลังงานไฟฟ#าโดยมีคLานิยมเดียวกัน คือ การพัฒนาท่ีเหมาะสมและสมประโยชน�กันทุก
ฝrาย การกําหนดทิศทางในการพัฒนารLวมกันนับเป�นกระบวนการหนึ่งท่ีทุกฝrายได�มีบทบาทในการ
พัฒนา มีสLวนรLวมในการกําหนดกติกาของสังคม ภายใต�การพัฒนาท่ีกLอให�เกิดความพึงพอใจกันทุก
ฝrาย วิธีการดังกลLาวนี้ เป�นการป#องกันป@ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในข้ันตอนอ่ืน ๆ เนื่องจากการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนานั้น ได�กําหรดกรอบในการดําเนินการไว�ชัดเจนแล�ว ซ่ึงฝrายตLาง ๆ ได�รLวมอุดมการณ�
เดียวกันแล�ว การจะทักท�วงหรือแสดงออกถึงความไมLเห็นด�วยยLอมเป�นสิ่งท่ีทําได�ยาก 
 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีสLวนรLวมในการรLวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนา 
การวางระเบียบปฏิบัติ และติดตาม ตรวจสอบ รับผิดชอบรLวมกันทุกฝrาย เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
ภายใต�รLมเงาของสันติภาพ การมีสLวนรLวมในลักษณะนี้เป�นการป#องกันความขัดแย�งในลักษณะท่ีเป�น
การอุดรูรั่วของข�อมูล ป#องกันการหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้ึนมาโต�แย�ง และป#องกันการ
แสดงออกทางด�านคLานิยมตLาง ๆ ท่ีไมLพึงประสงค� 
 จะเห็นได�วLา กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่ง
ท่ีสามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแตLระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านคLานิยมมีต�นเหตุมาจากการ
ต�องการแสดงออกถึงแนวคิด ทัศนคติของฝrายตนเป�นหลัก โดยไมLได�สนใจวLาแนวคิด ทัศนคติของตน
จะเป�นสLวนหนึ่งท่ีทําให�ความขัดแย�งขยายวงกว�างหรือไมL การจัดการกับความคิดของมนุษย�เป�นสิ่งท่ี
ทําได�ยาก แตLการปรับแนวคิด ทัศนคติ และการเปSดใจซ่ึงกันและกัน จะทําให�เห็นถึงความต�องการของ
แตLละฝrายได�อยLางชัดเจนและสามารถแก�ป@ญหาได�ตรงจุด อันจะทําให�การพัฒนาภายใต�โครงการของ
ภาครัฐจะกLอให�เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด  
 สรุปได�วLา การจัดการความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
ภายใต�การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธี เป�นกระบวนการท่ีสามารถแก�ป@ญหาความขัดแย�งในระดับ
จิตใจของมนุษย�ได� เพราะพ้ืนฐานของมนุษย�ทุกคนต�องการให�ตนเองได�สมประโยชน�ตามแนวทางท่ี



๑๒๖ 
 

ตนเองพิจารณาวLาเหมาะสม การแสดงออกด�านคLานิยมมิใชLจะเป�นวิธีการท่ีสLงผลด�านลบอยLางเดียว 
แตLเป�นการแสดงออกให�เห็นถึงวิถีการด้ือแพLง กลLาวคือ เป�นการแสดงออกถึงเจตนารมณ�ของฝrายตน 
ทําให�อีกฝrายได�กลับมาทบทวนบทบาทของตนเองและปรับปรุงวิธีการใหมL โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีเป�น
โครงการของภาครัฐ จําเป�นต�องให�ความสําคัญกับทุกฝrายท่ีขัดแย�ง เพราะมนุษย�ทุกคนเป�นสLวนหนึ่ง
ของสังคม เป�นสLวนหนึ่งท่ีจะได�รับผลกระทบจากการพัฒนาท้ังในด�านดีและด�านลบ 

 4.๓.4 การประยุกต�ใช�หลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป3นแนวทางในการแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี ด�านความสัมพันธ� 

 ผู�วิจัยมองวLา ด�านความสัมพันธ� มีความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� ซ่ึงประกอบไปด�วย  
๑) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหวLางภาครัฐกับชุมชน ๒) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหวLาง
โรงไฟฟ#ากระบ่ีกับชุมชน และ ๓) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหวLางชุมชนกับชุมชน ดังจะได�
นําเสนอสาระสําคัญไปตามลําดับ ตLอไปนี้ 

 ๑) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหว'างภาครัฐกับชุมชน 

 โครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี เป�นโครงการท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP๒๐๑๕) ซ่ึงภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได�
จัดทําแผนดังกลLาวข้ึนเพ่ือต�องการจัดหาแหลLงพลังงานไฟฟ#าให�เพียงพอตLอความต�องการท้ังในป@จจุบัน
และในอนาคต แตLในขณะท่ีแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าฯ กําลังดําเนินการศึกษาโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ีอยูLนั้น ได�เกิดความขัดแย�งข้ึน เนื่องจากมีท้ังกลุLมผู�เห็นด�วยและกลุLมผู�ท่ีไมLเห็น
ด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี ทLาทีของภาครัฐในฐานะท่ีทําหน�าท่ีเป�นคนกลางในการ
เข�าไปแก�ป@ญหาความขัดแย�งกลับทําให�ระดับความขัดแย�งเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากประชาชนในชุมชนท่ี
ได�รับผลกระทบจากโครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี ท่ีเป�นกลุLมผู�ไมLเห็นด�วย รู�สึกได�วLาภาครัฐ
ขาดความเป�นกลางและความจริงใจตLอการเข�ามาเป�นคนกลาง แตLในขณะเดียวกัน ฝrายประชาชนผู�
เห็นด�วยก็มีทLาทีท่ีเห็นด�วยกับการท่ีภาครัฐได�เข�ามาแก�ป@ญหาและได�เป�นแรงสนับสนุนโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ีด�วย เม่ือพิจารณาถึงทLาทีการดําเนินการของภาครัฐทําให�ประชาชนเห็นถึง
ความไมLเป�นกลางและตLางฝrายตLางไมLไว�ใจซ่ึงกันและกัน ผู�วิจัยได�รวบรวมเหตุการณ�ทLาแสดงให�เห็นถึง
ทLาทีของภาครัฐกับทLาทีของประชาชนผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการ ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี 
และโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ระหวLางหนLวยงานภาครัฐกับ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ#าท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ 

 

ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�เก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ8าถ'านหิน จังหวัดกระบ่ี และ
โครงการท'าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ระหว'างหน'วยงานภาครัฐกับชุมชนรอบ
โรงไฟฟ8าท่ีไม'เห็นด�วยกับโครงการฯ 

ท'าทีของหน'วยงานภาครัฐ 
ท'าทีของชุมชนรอบโรงไฟฟ8าท่ีไม'เห็นด�วยกับ

โครงการฯ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑. รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือศึกษา
เก่ียวกับกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัด
กระบ่ี และโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว  

๑. เครือขLายชุนชนมองวLามีการเรLงรัดสรุปผลการศึกษา
โดยประธานกรรมการไตรภาคี โดยท่ียังไมLศึกษาข�อมูลให�
ครบถ�วนรอบด�านและโปรLงใส 

๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
๒. รัฐบาลสั่งยกเลิกรายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

๒. เครือขLายชุมชนท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ เกิดความ
ไมLไว�วางใจในกระบวนการทํางานของภาครัฐและเกรงวLา
หนLวยงานท่ีรับผิดชอบจะไมLดําเนินการตามคําสั่งของ
รัฐบาล 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๓. นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา) ได�
กลLาวถึงกรณีความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี และได�สั่งการให�ไปดูแกนนํา ๒ คนท่ี
อดข�าวประท�วงวLาอดจริงหรือไมL 

๓. เกิดกระแสการรวมกลุLมตLอต�านท้ังจากชุมชนรอบ
โรงไฟฟ#าท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ และกลุLมเครือขLาย
อ่ืนๆ ในภาคใต�  รLวมกันกดดันรั ฐบาล จนในท่ีสุด
ฝrายรั ฐบาลได�ตอบรับข�อ เรี ยกร�องบางข�อและตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือพิจารณา 

๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
๔. ผู�วLาราชการจังหวัดกระบ่ีข้ึนป#ายสนับสนุน
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
 

๔. กลุLมเครือขLายผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ มองวLาผู�วLา
ราชการจังหวัดในฐานะพLอเมืองกระบ่ี ต�องวางตัวเป�น
กลาง ดูแล�วเหมาะสม และไมLขัดตLอนโยบายสร�างความ
ปรองดอง จึงเรียกร�องให�เอาป#ายออกเพ่ือลดกระแส
ความขัดแย�ง   

๑๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
๕. ปลัดอําเภอเหนือคลองมีคําสั่งให�ผู� นําชุมชน
เกณฑ�คนหมูLบ�านละ ๒๐ คน  
ไปสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

๕. กลุLมผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ มองวLาสLวนราชการท่ี
สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ีมีการเลือกข�างอยLาง
ชัดเจน การท่ีหนLวยงานราชการได�ปรากฏหนังสือออกมา
น้ี ทําให�ประชาชนเริ่มเห็นได�ถึงความรู�สึกไมLเป�นกลาง 
และไมLสามารถไว�วางใจได� 

 
 จากตารางข�างต�นจะเห็นได�วLา ทLาทีของรัฐบาลและหนLวยงานของรัฐตLอโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ีและโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี กLอให�เกิด
ความรู�สึกถึงความไมLเป�นกลาง ดังจะเห็นได�จากการไมLไว�วางใจของกลุLมเครือขLายภาคประชาชนท่ีไมL
เห็นด�วยกับโครงการฯ ลักษณะการแสดงออกถึงทLาทีของภาครัฐได�กLอให�เกิดความขัดแย�งท่ีเก่ียวข�อง
กับความรู�สึกภายใน อันเป�นการสร�างความรู�สึกถึงการแบLงฝrาย ไมLไว�วางใจ และรู�สึกได�ถึงความ 
อยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฯ ดังกลLาว  



๑๒๘ 
 

 จากการท่ีผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยมองวLา การกระทํา
ของภาครัฐเป�นไปเพ่ือให�เกิดความเรียบร�อยและไมLกLอให�เกิดความขัดแย�ง การดําเนินแผนงาน
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดําเนินการมาแล�วหลายข้ันตอน การจะยกเลิกท้ังหมดนั้นคงทําได�ยาก 
ต�องอาศัยกระบวนการพิจารณา การปรับปรุงแก�ไข การตัดสินใจจากสLวนงานท่ีมีอํานาจ๒๐๙ การท่ีมี
บุคลากรทางภาครัฐเห็นด�วยนั้นเป�นสิทธิโดยชอบธรรม แตLไมLมีอํานาจในการชี้นําคนในสังคมให�คล�อย
ตามแนวคิดของตนเอง๒๑๐ 
 จากการให�ข�อมูลของฝrายท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี มองวLา การกระทํา
ของภาครัฐ บุคลากรทางภาครัฐ ไมLอาจสร�างความเชื่อใจให�เกิดข้ึนกับประชาชนได� เพราะผู�ท่ีไมLเห็น
ด�วยกับโครงการฯ รู�สึกถึงความไมLเป�นกลางของภาครัฐ๒๑๑ ความสัมพันธ�ท่ีดีก็เกิดข้ึนได�ยาก หาก
ภาครัฐยังคงตัดสินใจดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีตLอไป อาจเป�นการสร�างรอยร�าวจนนําไปสูL
ความแตกแยก๒๑๒ เพราะคนท่ีเห็นด�วยก็มีจํานวนหนึ่ง คนท่ีไมLเห็นด�วยก็มีจํานวนหนึ่ง ทุกวันนี้เห็น
รอยแหLงความขัดแย�งเริ่มชัดเจน๒๑๓ ต้ังแตLระดับผู�ใหญLในจังหวัดกระบ่ีไมLนั่งโต�ะเดียวกันแล�ว ไมLคุยกัน 
มีการแบLงแยกแบLงพรรคแบLงพวกกันชัดเจน ประชาชนแบLงข�าง ครอบครัวไมLสามัคคีกันดังเดิม หาก
เหตุการณ�ดังกลLาวนี้ไมLได�รับการแก�ไข ความขัดแย�งยLอมเกิดข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนในอนาคต๒๑๔ 

 ๒) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหว'างโรงไฟฟ8ากระบ่ีกับชุมชน 

 โครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี ดําเนินการโดยการไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ซ่ึงในข้ันตอนตLางๆ ได�ดําเนินการมาโดยลําดับ จนกระท่ังเกิดป@ญหาความขัดแย�งข้ึนใน
กระบวนการตLาง ๆ มีกลุLมผู�ท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ เห็นวLา กระบวนการตLาง ๆ อาจกLอให�เกิดความ
เสียหายตLอระบบสิ่งแวดล�อมและตLอมนุษย�ในระยะยาว สLวนกลุLมผู�ท่ีเห็นด�วยกับโครงการ ได�ให�การ
สนับสนุนและแสดงออกให�เห็นถึงความต�องการท่ีจะมีโรงไฟฟ#า เม่ือเกิดความขัดแย�งข้ึนจึงสLงผลตLอ
ความสัมพันธ�ระหวLางโรงไฟฟ#ากับชุมชนท้ังท่ีเป�นความสัมพันธ�อันดีและท่ีเป�นความสัมพันธ�ท่ีแตกร�าว 
เกิดความไมLไว�วางใจ และทําให�ความสัมพันธ�แตกหักได�ในอนาคต 
 การดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐ สิ่งสําคัญท่ีต�องคํานึงถึงคือการสร�างความเข�าใจ การ
สร�างความไว�วางใจ และการสร�างความรู�สึกเป�นเจ�าของให�เกิดข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือให�

                                                           

 ๒๐๙สัมภาษณ5 นายเดชา ศุภศิริ, ผู3อํานวยการฝtายชุมชนสัมพันธ5โครงการ การไฟฟvาฝtายผลิตแหmงประเทศไทย, 
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๐สัมภาษณ5 นายไพโรจน5 บุตรเผียน, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๑๑สัมภาษณ5 นายณัฐพล กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๑๒สัมภาษณ5 นางพรรณี นักจร, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๑๓สัมภาษณ5 นายสมนึก กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๑๔สัมภาษณ5 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล, ประธานสภาอุตสาหกรรมการทmองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี,  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 
 

สามารถดําเนินโครงการไปได� แตLบLอยครั้งท่ีโครงการพัฒนาของภาครัฐนําพาความขัดแย�งลงมาสูLพ้ืนท่ี 
เกิดความไมLไว�วางใจกัน ความสัมพันธ�อันดีต�องขาดลง โครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี 
และโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ได�กLอให�เกิดความขัดแย�งท่ีทําให�ความสัมพันธ�
ระหวLางรัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ีไมLสามารถท่ีจะรLวมมือกันได� กระบวนการการมีสLวนรLวมเกิดข้ึนได�ยาก
หรือไมLเกิดข้ึนเลย และยังเป�นป@ญหาสําคัญท่ีรอการแก�ไข จากเหตุผลดังกลLาว ผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูล
เก่ียวกับทLาทีของหนLวยงานภาครัฐท่ีเป�นเจ�าของโครงการฯ กับทLาทีของชุมชนรอบโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
เพ่ือให�เห็นถึงความขัดแย�งท่ีสLงผลตLอความสัมพันธ�ระหวLางกัน ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๑๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี 
และโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ระหวLางการไฟฟ#าฝrายผลิตแหLง
ประเทศไทย (กฟผ.) กับชุมชนรอบโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

 

ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�เก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ8าถ'านหิน จังหวัดกระบ่ี และ
โครงการท'าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ระหว'างการไฟฟ8าฝ;ายผลิตแห'งประเทศไทย 
(กฟผ.) กับชุมชนรอบโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ท'าทีของการไฟฟ8าฝ;ายผลิตแห'งประเทศไทย 

(กฟผ.) 
ท'าทีของชุมชนรอบโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  
๑. การไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย (กฟผ.) 
ประชาสัมพันธ�ออกสูLสาธารณชนให�เห็นถึงภาวะขาด
แคลนพลังงานไฟฟ#าและแนวโน�มของพลังงานไฟฟ#าใน
อนาคต 

๑. ชุมชนรอบโรงไฟฟ#ามองเห็นถึงศักยภาพของ
พลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยูLในจังหวัดกระบ่ีท่ีมีสูงมาก 
และมองวLาการเรLงรัดสร�างโรงไฟฟ#าถLานหินน้ัน มี
เหตุผลท่ีมากกวLาการผลิตไฟฟ#าเพ่ือนําไปใช�หรือมี
เหตุผลอ่ืนแอบแฝง ซ่ึงสร�างความไมLไว�วางใจให�เกิดข้ึน 

ปY ๒๕๕๘ 
๒. การขนสLงถLานหินจะไมLสL งผลกระทบตLอการ
ทLองเท่ียว การทําประมงและไมLเกิดการรั่วไหลของถLาน
หินลงสูLทะเล 

๒.  ชุมชนรอบโรงไฟฟ# าพยายามเรียกร�องให�มี
การศึกษาข�อมูลอยLางรอบด�านโดยมีธรรมาภิบาล แตL
หนLวยงานภาครัฐไมLสามารถสร�างความเข�าใจ ความ
ไว�วางใจ และดําเนินการอยLางบริสุทธ์ิยุติธรรมได� 

๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
๓. เจ�าหน�าท่ีการไฟฟ#าฝrายผลิตฯ ได�นําแพขุดเจาะ
สํารวจพ้ืนท่ี เพ่ือสร�างทLาเทียบเรือขนสLงถLานหินบ�าน
แหลมหิน ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 

๓. ประชาชนรอบโรงไฟฟ#าท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ 
เกิดความไมLไว�วางใจตLอการกระทําของ กฟผ. และได�
เข�าปSดล�อมเพ่ือกดดันให�ยุติการขุดสํารวจพ้ืนท่ี 

 
 จากตารางข�างต�นจะเห็นได�วLา ทLาทีของการไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ฐานะเจ�าของโครงการ ไมLสามารถสร�างความไว�วางใจและสร�างสัมพันธภาพท่ีดีให�เกิดข้ึนกับประชาชน
รอบโรงไฟฟ#าได� สLวนหนึ่งอาจเห็นด�วยกับโครงการฯ แตLอีกสLวนหนึ่งไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ เป�น
หน�าท่ีของ กฟผ. ท่ีจะต�องทบทวนบทบาทของตนเองวLาเหตุใดท่ีประชาชนไมLไว�วางใจและมีกระแส
ตLอต�านอยูLเสมอ และค�นหาแนวทางในการทําความเข�าใจ พัฒนาความสัมพันธ�ให�ประชาชนเกิด
ความรู�สึกถึงความสําคัญของโครงการฯ และมีความรู�สึกได�ถึงความเป�นเจ�าของมากกวLาท่ีจะมี
ความรู�สึกถึงการคุกคาม 



๑๓๐ 
 

 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยมองวLา 
การดําเนินการของการไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย (กฟผ.) มีจุดประสงค�เพ่ือประชาสัมพันธ�ให�
ประชาชนได�รับทราบข�อมูลสถานการณ�ไฟฟ#าในป@จจุบัน และโรงไฟฟ#ากระบ่ีในป@จจุบันยังดําเนินการ
ตามระเบียบปฏิบัติ การวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และการวัดคLาตLาง ๆ เป�นภารกิจท่ีจะต�อง
ปฏิบัติอยูLสมํ่าเสมอ๒๑๕ เรียกได�วLา ป@จจุบันการอยูLใกล�กับโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหินไมLได�สLงผลกระทบ
เหมือนอยLางเชLนในอดีตแล�ว๒๑๖ กฟผ.ได�สร�างความไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับคนในชุมชนเป�นอยLางดี เป�น
ผู�ให�มากกวLาจะเป�นผู�รับ มีการสนับสนุนสิ่งของ เงินทุน และป@จจัยอ่ืน ๆ ตามสมควรอยูLเป�นประจํา๒๑๗

ตLางฝrายตLางรับฟ@งกัน เพราะโรงไฟฟ#ากับชุมชนต�องอยูLรLวมกันได�โดยท่ีไมLขัดแย�งกัน พ่ึงพาอาศัยกัน 
และสนับสนุนให�คนในพ้ืนท่ีได�มีงานทําอยLางท่ัวถึง๒๑๘ การอาศัยความเข�าใจ การเห็นอกเห็นใจกันจะ
เป�นทางออกท่ีทําให�ความสัมพันธ�ระหวLางกันสามารถพัฒนาไปเป�นการพัฒนาภายใต�การมีสLวนรLวม
จากชุมชน๒๑๙ 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัย
มองวLา ความสัมพันธ�อันดีระหวLางภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ีได�เกิดความบาดหมางต้ังแตLโครงการฯ 
ได�เข�ามาสูLพ้ืนท่ี๒๒๐ เพราะภาครัฐไมLได�ให�ความสําคัญกับความคิดเห็น เสียงของประชาชนเทLาท่ีควร 
ได�ตั้งธงไว�แล�ววLาต�องการสร�างโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหินในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ีให�ได�๒๒๑ ภาครัฐเป�นสLวน
งานท่ีต�องรับฟ@งเสียงของประชาชน แตLหากภาครัฐไมLฟ@งเสียงของประชาชนแล�ว จึงเกิดคําถามตามมา
วLา สุดท�ายแล�ว ภาครัฐทําหน�าท่ีเพ่ือใคร๒๒๒ ภาคประชาชนท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการพยายามเสนอ
ทางออกของป@ญหาและเป�นทางออกท่ีสามารถทําให�เกิดผลลัพธ�ท่ีดีข้ึนได� แตLภาครัฐสนใจพลังงานท่ี
ต�องซ้ือหาจากตLางประเทศเป�นหลัก พลังงานท่ีอาจสLงผลตLอสิ่งแวดล�อม วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และสิ่งผลกระทบตLอความรู�สึกของประชาชนสLวนรวม๒๒๓ 

 ๓) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหว'างชุมชนกับชุมชน 

 ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหวLางชุมชนกับชุมชน เป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�ในทุก
สังคม ด�วยเหตุท่ีสมาชิกของชุมชนมีแนวคิด ทัศนคติ มุมมองท่ีแตกตLางกัน ทําให�อาจเกิดความขัดแย�ง
ข้ึนได� โครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ี เป�นอีกโครงการหนึ่งท่ีเกิดความขัดแย�งข้ึนในชุมชน เนื่อง
                                                           

 ๒๑๕สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvาภาคใต3 การไฟฟvาฝtายผลิตแหmงประเทศไทย,  
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๖สัมภาษณ5 นางอัยยรัตน5 โนชัยวงศ5, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๗สัมภาษณ5 พระนิขิต วิสุทฺธสีโล, เจ3าอาวาสวัดปกาสัย, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๘สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๙สัมภาษณ5 นายธวัชชัย ขาวสุข, กรรมการสมาคมการทmองเท่ียวจังหวัดตรัง, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๒๒๐สัมภาษณ5 นางสมพร เอmงฉ3วน, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๒๑สัมภาษณ5 นายกิตติชัย เอmงฉ3วน, รองนายกองค5การบริหารสmวนจังหวัดกระบ่ี, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๒สัมภาษณ5 นางกนกวรรณ แซmเอ่ียว, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๒๒๓สัมภาษณ5 นายอธิราษฎร5 ดําดี, ประธานกลุmมเกษตรกรปลูกปาล5มจังหวัดกระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 
 

ด�วยกลุLมคนจํานวนหนึ่งเกิดความไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#า จังหวัดกระบ่ีท่ีเป�นโรงไฟฟ#า
พลังงานถLานหินนําเข�าจากตLางประเทศ ซ่ึงอาจกLอให�เกิดผลกระทบตLอสิ่งแวดล�อมและมนุษย�ในระยะ
ยาว จึงได�เสนอแนะให�สร�างโรงไฟฟ#าท่ีไมLใช�ถLานหินหรือรับซ้ือไฟฟ#าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยูLใน
จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงมีศักยภาพสูง ขณะท่ีประชาชนอีกกลุLมหนึ่ง สนับสนุนการกLอสร�างโรงไฟฟ#าพลังงาน
ถLานหิน เพราะเห็นวLาการสร�างโรงไฟฟ#าจะทําให�ชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ#าตลอดถึงจังหวัดกระบ่ีมี
ความเจริญ มีไฟฟ#าเพียงพอตLอความต�องการท้ังในป@จจุบันและในอนาคต และเกิดการสร�างงานข้ึนกับ
คนในพ้ืนท่ี จึงได�แสดงออกถึงการสนับสนุน ทําให�ป@จจุบันจะเห็นได�วLา ตLางฝrายตLางแสดงออกถึงความ
ต�องการในฝrายของตน แสดงจุดยืนของกลุLมตนเองอยLางชัดเจน วิกฤตการณ�ลักษณะนี้ทําให�
ความสัมพันธ� การติดตLอสัมพันธ�กัน หรือการไปมาหาสูLกันต�องสิ้นสุดลง ความสัมพันธ�อันดีท่ีเคยมี
ระหวLางกันกลับกลายเป�นความหวาดระแวง และมองฝ@�งตรงข�ามเปรียบเสมือนศัตรูกัน ซ่ึงเหตุการณ�
ตLาง ๆ ท่ีทําให�เห็นถึงความบาดหมาง ความไมLลงรอยกัน เพ่ือให�เห็นภาพของความขัดแย�งด�าน
ความสัมพันธ� ผู�วิจัยได�ประมวลเหตุการณ�ท่ีเป�นบLอเกิดของความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ระหวLางคน
ในชุมชนท้ังฝrายท่ีสนับสนุนและฝrายท่ีไมLเห็นด�วย ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี
และโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ระหวLางชุมชนรอบโรงไฟฟ#าท่ี
สนับสนุนโครงการฯ กับชุมชนรอบโรงไฟฟ#าท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ 

 

ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�เก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ8าถ'านหิน จังหวัดกระบ่ีและ
โครงการท'าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ระหว'างชุมชนรอบโรงไฟฟ8าท่ีสนับสนุน
โครงการฯ กับชุมชนรอบโรงไฟฟ8าท่ีไม'เห็นด�วยกับโครงการฯ 
ท'าทีของฝ;ายชุมชนรอบโรงไฟฟ8าท่ีสนับสนุน
โครงการฯ 

ท'าทีของฝ;ายชุมชนรอบโรงไฟฟ8าท่ีไม'เห็น
ด�วยกับโครงการฯ 

๑. กลุLมประชาชนรอบโรงไฟฟ#าท่ีสนับสนุนโครงการฯ 
ได� ข้ึนป# าย เ พ่ือแสดงให� เ ห็น ถึ งการ เ ห็นด� วย กับ
โครงการฯ  

๑. กลุLมประชาชนรอบโรงไฟฟ#าท่ีไมLเห็นด�วยกับ
โครงการฯ ได�ข้ึนป#ายเพ่ือแสดงให�เห็นถึงการไมLเห็น
ด�วยกับโครงการฯ  

๒. ฝrายผู�สนับสนุนโครงการเห็นวLากระบวนการรLวมรับ
ฟ@งความคิดเห็นเพ่ือจัดรายงานอีไอเอและอีเอชไอเอ
ของโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี 
และโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ได�
ดําเนินการถูกต�องชอบธรรม และทุกฝrายตLางมีโอกาส
ได�เข�ารLวมในกระบวนการรับฟ@งความคิดเห็นแล�ว 

๒. ฝrายผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ เห็นวLากระบวนการ
รับฟ@งความคิดเห็นเพ่ือจัดรายงานอีไอเอและอีเอชไอ
เอของโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัด
กระบ่ี และโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี 
จํากัดสิทธิเฉพาะคนท่ีสนับสนุน แตLเสียงของผู�ไมLเห็น
ด�วยกับโครงการฯ กลับไมLได�รับความสนใจ 

  
 จากตารางข�างต�นจะเห็นได�วLา ประชาชนรอบโรงไฟฟ#าท้ังท่ีเป�นฝrายสนับสนุนและฝrายท่ีไมL
เห็นด�วย ได�แสดงทLาทีของฝrายตนเองอยLางชัดเจน ต้ังแตLการข้ึนป#าย การแสดงออกถึงการเห็นด�วย
หรือไมLเห็นด�วย ซ่ึงปรากฏการณ�ดังกลLาวได�กLอให�เกิดการแบLงฝrายอยLางชัดเจน การปฏิสัมพันธ� การ
ไว�วางใจกันและความสัมพันธ�อันดีท่ีเคยมีมาต�องขาดลง ความขัดแย�งเกิดข้ึนระหวLางกันเนื่องจากความ
คิดเห็นท่ีสวนทางกัน  



๑๓๒ 
 

 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยมอง
วLา การข้ึนป#ายสนับสนุนเป�นสิทธิของคนในชุมชนในการแสดงออกถึงเจตนารมณ�ของตนเอง ซ่ึงฝrาย
สนับสนุนเห็นวLาการดําเนินการโครงการฯ ของ กฟผ. มีความถูกต�องและมีรายละเอียดครบถ�วน
แล�ว๒๒๔ ในอดีตชุมชนรอบโรงไฟฟ#ามีการชLวยเหลือเก้ือกูลกัน๒๒๕ ชLวยเหลือกันในหลาย ๆ ด�าน เชLน 
ชมรมลิกไนต�พัฒนาชุมชน ท่ีมีนายบุญเท่ียง บัวเลิศเป�นประธานชมรม ได�ออกทุนทรัพย�สLวนตัวของ
สมาชิกภายในชมรม รLวมกันจัดซ้ือเสื้อผ�า ชุดนักเรียน อุปกรณ�การเรียนให�กับนักเรียนท่ีมีความลําบาก 
ขาดแคลน และได�สร�างเสาธงให�กับโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนรอบโรงไฟฟ#า๒๒๖ แตLในขณะเดียวกัน 
โรงไฟฟ#าต�องแก�ไขภาพลักษณ�ความสัมพันธ�กับชาวบ�านในอดีต เพราะประชาชนสLวนใหญLยังมีเห็น
ภาพในอดีตท่ีโรงไฟฟ#าแจกสิ่งของชLวยเหลือในสLวนตLาง ๆ แตLไมLได�ให�ความรู� ข�อมูลกับชาวบ�าน
เทLาท่ีควร สLวนใหญLชาวบ�านจะเชื่อผู�นําเป�นหลัก ผู�นํามีแนวคิดอยLางไรก็คล�อยตามแนวคิดนั้น 
ความสัมพันธ�ท่ีแนLนแฟ#นจึงไมLเกิดข้ึน๒๒๗ 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัย
มองวLา ป@จจุบันเม่ือมีโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีด�วยพลังงานถLานหินเข�ามาสูLพ้ืนท่ี หมูLบ�านรอบ
โรงไฟฟ#าทะเลาะกันรุนแรงข้ึน เริ่มต้ังแตLระดับครอบครัวเป�นต�นมา๒๒๘ ประชาชนรอบโรงไฟฟ#าท่ีเห็น
ถึงป@ญหาพยายามเรียกร�องให�เกิดการจับเขLาคุยกันระหวLางผู�ท่ีเห็นด�วยกับผู�ท่ีไมLเห็นด�วย มาพิจารณา
รLวมกันโดยปราศจากกลุLม NGO หรือกลุLมใด ๆ๒๒๙ เพราะสุดท�ายแล�ว โรงไฟฟ#าพลังงานถLานหินจะ
เกิดข้ึนหรือไมLนั้นไมLใชLประเด็นสําคัญ เพราะประชาชนรอบโรงไฟฟ#ายังต�องดําเนินชีวิตตLอไป ความ
เป�นเครือญาติ เป�นเพ่ือนบ�านกันยังคงอยูL เพราะหากไมLมีการดําเนินชีวิตรLวมกัน สังคมก็ลLมสลาย๒๓๐ 
 การสร�างความสัมพันธ�อันดีเป�นสิ่งท่ีทําได�ยาก เม่ือใดก็ตามท่ีความสัมพันธ�ระหวLางกันใน
โครงสร�างทางสังคมถูกทําลายลง การไว�วางใจกัน ปฏิสัมพันธ�อันดีท่ีเคยปฏิบัติกันมายLอมขาดลง 
กLอให�เกิดความขัดแย�งข้ึนในทุกระดับของสังคม การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัด
กระบ่ีและโครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี เป�นโครงการหนึ่งท่ีกLอเกิดความขัดแย�งท่ี
ทําให�ความสัมพันธ�ระหวLางกันเกิดป@ญหาข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ท่ีปรากฏ
ข้ึนจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยสามารถประมวลออกมาตามประเด็นสําคัญ  
ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๑๓ 
                                                           

 ๒๒๔สัมภาษณ5 นายวิโรจน5 เจดานัง, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๒๕สัมภาษณ5 นายแหม3 โกยสะอาด, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูmบ3าน, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๒๖สัมภาษณ5 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ, ประธานชมรมลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. ประธานชมรม
ลิกไนต5กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๗สัมภาษณ5 นางอัยยรัตน5 โนชัยวงศ5, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๒๘สัมภาษณ5 นางพรรณี นักจร, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๒๙สัมภาษณ5 นางแพรวพันธ5 เวชกามา, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๒๓๐สัมภาษณ5 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล, ประธานสภาอุตสาหกรรมการทmองเท่ียวจังหวัดกระบ่ี,  
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ประเด็นความขัดแย�ง ความขัดแย�งจากฝ;ายสนับสนุน

โครงการโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ความขัดแย�งจากฝ;ายท่ีไม'เห็นด�วย
กับโครงการโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

๑. ความขัดแย�งระหวLาง
ภาครัฐกับชุมชน 

ภาครัฐดําเนินการตามระเบียบและ
คํานึงถึงผลกระทบอันจะเกิดกับชุมชน 

การดําเนินการของภาครัฐไมLอาจสร�าง
ความไว�วางใจให�กับคนในชุมชนได� 

๒. ความขัดแย�งระหวLาง 
กฟผ.กับชุมชน 

กฟผ.  ดูแล ชุมชนท่ัว ถึง  มีการ วัด
คุณภาพอากาศ  นํ้ า  เป�นประ จํ า 
ชLวยเหลืองานสาธารณะอยูLเสมอ 

กฟผ.ดําเนินงานโดยมุLงจะสร�างโรงไฟฟ#า 
โดยไมLคํานึงถึงเสียงของประชาชนท่ีไมLเห็น
ด�วยกับโครงการ การเปSดใจรับฟ@งมีน�อย 

๓. ความขัดแย�งระหวLาง
ชุมชนกับชุมชน 

คนในชุมชนมีสิทธิในการแสดงออกถึง
ความคิดเห็น ทัศนคติ และมีเสรีภาพท่ี
จะสนับสนุนโครงการฯ 

ความสัมพันธ�ระหวLางคนในชุมชนมีน�อยลง 
เพราะมีแนวความคิดท่ีสวนทางกัน การ
ปฏิสัมพันธ�ในชุมชนเริ่มจางลงไป 

  
 การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ีและโครงการทLาเทียบเรือบ�าน
คลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ได�กLอให�เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทัศนคติของคนในสังคม ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ#าตLางรับรู�ถึงการเข�ามาของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าใหมLและโครงการสร�างทLาเทียบเรือขนสLง
ถLานหิน สLวนหนึ่งของสมาชิกในสังคมมีความรู�สึกเห็นด�วยกับโครงการฯ โดยยกเหตุผลสนับสนุนและ
แสดงออกถึงการเห็นด�วยอยLางชัดเจน แตLอีกสLวนหนึ่งสมาชิกในสังคมมีความรู�สึกไมLเห็นด�วยกับ
โครงการฯ โดยยกเหตุผลข้ึนมาให�เห็นถึงผลเสียของการดําเนินโครงการฯ และแสดงออกถึงการไมLเห็น
ด�วยอยLางชัดเจน ดังนั้น เม่ือเกิดปรากฏการณ�ท่ีแตLละฝrายมีทัศนคติท่ีตLางกัน ความขัดแย�งยLอมเกิดข้ึน 
ความสัมพันธ�อันดีท่ีเคยสั่งสมไว�ในอดีตเป�นต�นมา กลับกลายเป�นการสร�างกําแพงแหLงความขัดแย�ง
ข้ึนมาขวางก้ันความสัมพันธ�อันดี ป@ญหาเหลLานี้ผู�วิจัยมองวLา เป�นป@ญหาท่ีต�องรีบดําเนินการแก�ไข 
เพราะการดําเนินชีวิตในสังคม สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการพ่ึงพาอาศัย ชLวยเหลือเก้ือกูล การสร�าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหวLางกัน สLวนการสร�างสัมพันธ�ระหวLางการไฟฟ#าฯ ภาครัฐ ภาคสLวนตLาง ๆ มี
ความสําคัญรองลงไป 
 เม่ือพิจารณาถึงความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี พบวLา 
ป@ญหาด�านความสัมพันธ�เป�นท่ีนLาวิตกกังวล เพราะพ้ืนฐานทางสังคม ชุมชนแตLละชุมชนตLางชLวยเหลือ
เก้ือกูลกัน ปฏิสัมพันธ�กันเป�นปกติตามแนววิถีชีวิตของท�องถ่ินนั้นๆ แตLเม่ือโครงการพัฒนาของภาครัฐ
ลงไปสูLพ้ืนท่ี การสนับสนุนโครงการและการไมLเห็นด�วยกับโครงการเป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมา และอาจ
เป�นสิ่งท่ีทําลายความสัมพันธ�ระหวLางกันและลุกลามไปถึงความสัมพันธ�ในระดับท่ีสูงข้ึนไปจนถึง
ความสัมพันธ�ระหวLางประชาชนกับภาครัฐ ผู�วิจัยได�ศึกษากระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งตาม
แนวคิดของนักวิชาการ นักคิดท่ีโดดเดLน ท่ีสามารถนํามาแก�ไขแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�าน
ความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๑๔ 
 
 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ด�วยสันติวิธีของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ความสัมพันธ�ของโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 

เครื่องมือในการแก�ไขความ
ขัดแย�งด�านความสัมพันธ� 

แนวปฏิบัติเพ่ือแก�ป4ญหาความ
ขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

๑. ความสัมพันธ�ระหวLางภาครัฐกับ
ชุ มชนสั่ น คลอน  เ กิ ดค ว าม ไ มL
ไว�วางใจภาครัฐ 

๒. ความสัมพันธ�ระหวLาง กฟผ. กับ
ชุมชน เกิดความรู�สึกถึงความไมL
โปรLงใสในการดําเนินการข้ันตอน
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

๓. ความสัมพันธ�ระหวLางชุมชนกับ
ชุมชน เกิดความรู� เป�นศัตรูกัน ไมL
ปฏิสัมพันธ�กัน แบLงพรรคแบLงพวก 
ไมLเอ้ือเฟlmอกัน 

๑. การเจรจาตLอรอง 
๒. การประนีประนอม 
๓. การรLวมมือกัน 
๔. การมีสLวนรLวม 

๑. การเจรจาตLอรองเพ่ือกําจัดความ
ขัดแย�งและสร�างสัมพันธภาพข้ึน
ใหมL 

๒. การประนีประนอม ลดทิฏฐิ 
มานะลง เ พ่ือให�สามารถอยูL
รLวมกันได� 

๓. การรLวมมือกันพิจารณาความ
ขัดแย�ง ผลจากการขัดแย�งกัน 
และหาทางออกจากวงจรขัดแย�ง
รLวมกัน 

๔. การมีสLวนรLวมในทุกข้ันตอนของผู�
มีสLวนได�สLวนเสีย ผู� ท่ีเก่ียวข�อง
กับโครงการฯ 

ผลลัพธ� : แพ�-แพ� ผลลัพธ� : ชนะ-ชนะ  
  
 จากตารางข�างต�น จะเห็นได�วLา ประเด็นความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ีเกิดข้ึนจากการไมLไว�ใจกัน แบLงฝrายกันอยLางชัดเจน และแนวความคิดวLาผู�ท่ีเห็นตLางคือ
ศัตรู โดยไมLได�พิจารณาถึงความสัมพันธ�ท่ีเคยมีมาอยLางยาวนาน ความสัมพันธ�ระหวLางกันทางสังคมทุก
ระดับเป�นสิ่งท่ีควรแกLการรักษาไว� เพราะการใช�ชีวิตอยูLในสังคม จําเป�นต�องสร�างสัมพันธ�ท่ีดีตLอกันไว�  
 กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัย
ได�พิจารณาจากเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
ประการแรก คือ การเจรจาตLอรองเพ่ือลดความขัดแย�ง เนื่องจากคูLขัดแย�งเกิดความไมLไว�วางใจกัน 
แบLงฝrายกันอยLางชัดเจน การเจรจาตLอรองเป�นแนวทางในการนําคูLขัดแย�งเข�าสูLกระบวนการเจรจา เพ่ือ
ค�นหาสาเหตุของความขัดแย�ง จากนั้นจึงเข�าสูLกระบวนการประนีประนอม เป�นการยอมลดทิฏฐิของคูL
ขัดแย�ง ให�สามารถหาจุดรLวมท่ีเกิดความพึงพอใจกันทุกฝrายและสามารถอยูLรLวมกันได� ลําดับตLอไปเป�น
กระบวนการรLวมมือกัน โดยเฉพาะป@ญหาความขัดแย�งด�านคLานิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
จําเป�นต�องลดอัตตาของแตLละฝrายลง ใช�แนวทางประนีประนอม เปSดใจรับฟ@งกัน และข้ันตอนสุดท�าย
คือกระบวนการมีสLวนรLวม เป�นการแก�ป@ญหาต้ังแตLต�นธารของโครงการฯ จนกระท่ังนําไปสูLการปฏิบัติ 
การติดตามผล ประเมินผล และการตัดสินใจตLอไป การสร�างความสัมพันธ�ท่ีดี การหลLอหลอมทัศนคติ 
แนวคิด ความรู�สึกถึงความเป�นมิตรนั้นทําได�ยาก แตLเม่ือได�มีโอกาสกระทําสิ่งตLาง ๆ รLวมกันด�วยความ
บริสุทธิ์ใจ อาจเกิดสัมพันธภาพใหมLข้ึนมาได� 



๑๓๕ 
 

 ผลลัพธ�ของความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีหากไมLได�รับ
การแก�ไขจะมีลักษณะ แพ�-แพ� เนื่องจากความสัมพันธ�ท่ีไมLดีจะเป�นหนทางสูLความบาดหมาง ความไมL
ลงรอยกันและไมLสามารถอยูLรLวมกันได�ในท่ีสุด แตLหากความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีได�รับการแก�ไขตามกระบวนการข�างต�น อาจทําให�สัมพันธภาพท่ีเคยขาดสะบ้ันลง 
กลับกลายเป�นความสัมพันธ�ท่ีแนบแนLนดังเดิม ปลายทางของความขัดแย�งจะออกมาในลักษณะ  
ชนะ-ชนะ 
 การจัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เป�นการ
จัดการความขัดแย�งท่ีเป�นเรื่องของความรู�สึกภายในและการแสดงออกภายนอกของคูLขัดแย�ง เพราะ
เรื่องของความสัมพันธ�เป�นเรื่องท่ีเก่ียวกับความไว�วางใจ ความเชื่อใจ และความศรัทธาตLอบุคคล 
องค�กร ซ่ึงเม่ือความสัมพันธ�ระหวLางกันเกิดความสั่นคลอน ยLอมสLงผลกระทบทําให�ความรู�สึกแนบแนLน 
ความรู�สึกไว�วางใจ เชื่อใจ ต�องเกิดรอยร�าว แม�วLาจะยังไมLถึงข้ันตัดขาดจากกัน แตLการปฏิสัมพันธ�ตLอ
กันเกิดสะดุดลง ดังนั้น วิธีการแก�ป@ญหาความขัดแย�งเก่ียวกับความสัมพันธ�จึงต�องแก�ไขท่ีภายในจิตใจ
ของบุคคลเป�นหลัก การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเพ่ือการแก�ป@ญหาความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี จําเป�นต�องใช�วิธีการ แนวทางในทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือให�เกิดความ
สมานฉันท�ตั้งแตLระดับบุคคล จนไปถึงความสมานฉันท�ของคนในสังคมได� จากการศึกษาประเด็นความ
ขัดแย�งเก่ียวกับโรงไฟฟ#ากระบ่ีท่ีเป�นความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� ผู�วิจัยได�สรุปดังรูปภาพท่ี ๔.๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี ๔.๕ แสดงกระบวนการนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในความขัดแย�งด�าน

ความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
 

 
ความขัดแย#งด#านความสัมพันธM 
โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

หลักสาราณียธรรมกับการจัดการความขัดแย#ง
ด#านความสัมพันธM โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

๑. โครงการพัฒนาของรัฐลง
สู1 ท่ี ใ ด  ท่ี นั่ น ย1 อ ม เ กิ ด
ความขัดแย#ง 

๒. โครงการสร#างโรงไฟฟ=า
ก ร ะ บ่ี  ก ล า ย เ ป9 น
เ ค ร่ื อ ง มื อ ข อ ง ค ว า ม
ขัดแย#ง 

 

๑. เมตตากายกรรม = การเผชิญหน#ากัน กระบวนการสร#าง
สันติภาพของพระพุทธทาสภิกขุ 

๒. เมตตาวจีกรรม = การเจรจาไกล1เกลี่ยแนวพุทธ 
๓. เมตตามโนกรรม = การสลายความยึดม่ัน (อุปาทาน) 
๔. สาธารณโภคี = การฟGงอย1างลึกซ้ึงและต้ังใจ 
๕. สีลสามัญญตา = กระบวนการมีส1วนร1วมบนฐาน

มัชฌิมาปฏิปทา 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา = การแก#ปGญหาด#วยหลักอริยสัจ ๔ 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
รูปภาพท่ี ๔.๕ แสดงกระบวนการนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในความขัดแย�งด�าน

ความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี (ตLอ) 
 
 จากรูปภาพข�างต�น ผู�วิจัยสามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางใน
แก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมี
กระบวนการ ดังตLอไปนี้ 
 การเผชิญหน�ากัน (สัมมุขาวิธี) เป�นวิธีการท่ีสําคัญในการนําคูLขัดแย�งเข�าสูLกระบวนการ
เพ่ือแก�ป@ญหาความขัดแย�งรLวมกัน โยเฉพาะความขัดแย�งเก่ียวกับความสัมพันธ� การจะประสานรอย
ร�าวด�านความสัมพันธ�ได�ดีท่ีสุด คือ การเผชิญหน�ากัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติวิธี หลักสัมมุ
ขาวิธี คือ การเผชิญหน�ากัน โดยอาศัยความพร�อมหน�าขององค�ประกอบ ดังนี้ 
 ๑) ความพร�อมหน�าของคูLขัดแย�ง วิธีการแบบสัมมุขาวิธีจะขาดเสียไมLได�คือการท่ีคูLกรณี
หรือคูLขัดแย�งมาเผชิญหน�ากัน เพ่ือให�เกิดกระบวนการในการหาทางออกของป@ญหารLวมกันโดยไมLเกิด
ความรู�สึกถึงความไมLโปรLงใส ความพร�อมหน�าของคูLขัดแย�งจะทําให�บรรยากาศของการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งเกิดความชัดเจนข้ึน เนื่องจากแตLละฝrายขัดแย�งได�รับรู�ข�อมูล ความรู�สึกนึกคิดของกันและกัน 
อันจะนําไปสูLการแก�ป@ญหาท่ีเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 ๒) ความพร�อมของข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริง ซ่ึงแตLละฝrายตLางมีข�อมูลของฝrายตนอยูLแล�ว 
แตLสิ่งท่ีสําคัญคือข�อมูลท่ีเป�นข�อเท็จจริง เป�นข�อมูลท่ีแตLละฝrายตLางให�การยอมรับ โดยเฉพาะข�อมูล
เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป�นต�องอาศัยข�อมูลท่ีรอบด�าน และเป�นข�อมูลท่ี
ชี้ให�เห็นถึงข�อดี ข�อด�อย ผลกระทบ และทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  

การเผชิญหน#ากัน 

(สัมมุขาวิธี) 

การเจรจาไกล1เกล่ียแนวพุทธ 

กระบวนการมีส1วนร1วมบนฐานของ 
“มัชฌิมาปฏิปทา” 

 

กระบวนการสลายอุปาทานเพ่ือการประสานความสัมพันธM 

การฟGงอย1างลึกซ้ึง
และตั้งใจ 

การแก#ปGญหาด#วย
หลักอริยสัจ ๔ 

กระบวนการสร#างสันติภาพ
ของพระพุทธทาสภิกขุ 

 



๑๓๗ 
 

 ๓) ความพร�อมของตัวบทกฎหมาย ซ่ึงเป�นองค�ประกอบสําคัญ การศึกษาโครงการ
โรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามามีสLวนรLวม โดยการ
ดําเนินการตLาง ๆ ต�องอยูLภายใต�กฎหมายและต�องคํานึงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมการดํารงชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน  
 ๔) ความพร�อมหน�าธารกํานัน สาธารณชน ซ่ึงเป�นสLวนสําคัญในการรับรู�ข�อมูลและ
ชLวยกันตัดสินใจหาทางออก เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี เป�นโครงการท่ี
ประชาชนสLวนใหญLให�ความสนใจและติดตามสถานการณ�อยLางใกล�ชิด การเปSดเผยข�อมูลสูLสาธารณชน
จึงเป�นอีกวิธีหนึ่งในการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง คลายความสงสัยของประชาชนได� และชLวยให�แตLละ
ฝrายขัดแย�งได�เห็นอกเห็นใจกัน อันนําไปสูLการสร�างความสัมพันธ�ระหวLางกันใหมL  
 กระบวนการไกล'เกล่ียแนวพุทธ กระบวนการไกลLเกลี่ยแบบพุทธท่ีได�ผลและกLอให�เกิด
ความสมานฉันท�ด�านความสัมพันธ�ข้ึนนั้น ต�องประกอบด�วยวิธีการ ข้ันตอน ดังตLอไปนี้ 
 ๑) ให�ความสําคัญกับ “คน” หรือมิติทางด�านอารมณ� 
 แม�วLาประเด็นป@ญหาหรือข�อเรียกร�องจะเป�นจุดเริ่มต�นของความขัดแย�ง แตLเม่ือความ
ขัดแย�งเกิดข้ึนแล�ว อุปสรรคท่ีทําให�ความขัดแย�งแก�ได�ยาก ก็คืออารมณ�ของคูLขัดแย�ง ซ่ึงบLอยครั้งกลับ
มีความสําคัญยิ่งกวLาประเด็นป@ญหา และมักทําให�คูLขัดแย�งยากท่ีจะทําความเข�าใจกับประเด็นป@ญหาได�
ตรงตามความจริงหรือคํานึงถึงความถูกต�อง ท้ังนี้เนื่องจากท้ัง ๒ ฝrายถูกอารมณ�เข�ามาบดบัง ดังนั้น 
การจัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีจึงต�องคํานึงถึงความรู�สึก
ของคูLขัดแย�งเป�นสําคัญ เพราะเม่ือคูLขัดแย�งเกิดความรู�สึกถึงการให�ความสําคัญ ความสัมพันธ�ระหวLาง
กันก็จะเริ่มกLอตัวข้ึนอีกครั้ง 
 ๒) การกําจัดอกุศลมูลในใจคู'ขัดแย�ง 
 การแก�ไขความขัดแย�ง ผู�ไกลLเกลี่ยมีหน�าท่ีสําคัญประการแรกคือขจัดอกุศลมูลในคูL
ขัดแย�งให�หมดไป ไมLวLา โลภะ โทสะ โมหะ ท้ังนี้โดยให�กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ เข�ามา
แทนท่ี มีหลักธรรมหลายข�อท่ีสามารถขจัดอกุศลมูล หรือเปลี่ยนให�เป�นอกุศลมูลได� 
 กระบวนการลดโทสะ การแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�จะต�องแก�ไขท่ี
อารมณ�ภายในคือโทสะ ความขัดแย�งนํามาซ่ึงความโกรธ ความไมLพึงพอใจกัน การลดโทสะโดยการ
พิจารณาความต�องการของอีกฝrาย เอาใจเขามาใสLใจเรา และสร�างบรรยากาศของการใช�เมตตาตLอกัน
ในการปรับความเห็น ความเข�าใจ และประสานประโยชน�ซ่ึงกันและกัน เป�นวิธีการในการจัดการกับ
ความสัมพันธ�ได�เป�นอยLางดี นอกจากนี้ การเจรจาไกลLเกลี่ยต�องชี้ให�เห็นวLาคูLขัดแย�งไมLใชLศัตรู ควรปรับ
ทัศนคติระหวLางกันให�เกิดความปรองดองซ่ึงจะเกิดประโยชน�มากกวLา 
 กระบวนการลดโมหะ เป�นกระบวนการท่ีคูLขัดแย�งได�พิจารณาถึงความต�องการท่ี
แท�จริง การตัดขาดความสัมพันธ�ระหวLางกันไมLใชLหนทางท่ีดี เพราะการอยูLรLวมกันในสังคมต�องมีการ
ติดตLอสัมพันธ�กัน แตLละฝrายขัดแย�งต�องพิจารณาให�เห็นวLาแตLละฝrายต�องการอะไร เหตุใดจึงเกิดความ
ขัดแย�ง และชี้ให�เห็นถึงมุมมองของอีกฝrาย เพ่ือให�แตLละฝrายบรรลุถึงจุดประสงค� ความต�องการวLามี
จุดมุLงหมายอยLางไร  
   



๑๓๘ 
 

 กระบวนการลดโลภะ คูLขัดแย�งต�องตระหนักถึงคุณคLาอยLางอ่ืนท่ีไมLใชLผลประโยชน�ทาง
วัตถุ หรือชี้ให�เห็นถึงประโยชน� ระยะยาวยิ่งกวLาคํานึงถึงผลได�ระยะสั้น การรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีตLอ
กันไว�จะเป�นสิ่งท่ีสามารถเก้ือกูลกันได� การทําทุกวิถีทางเพ่ือให�บรรลุข�อเรียกร�องในท่ีสุดอาจได�ไมLคุ�ม
เสีย เพราะถึงจะได�ตามข�อเรียกร�องแตLก็ต�องแลกด�วย ความร�าวฉานสูญเสียนานัปการ เชLน มีศัตรู
เพ่ิมข้ึน หรืออยูLอยLางหวาดระแวงซ่ึงกันและกันไปตลอด 

 ๓) การกระตุ�นให�ฉุกคิด 

 การกระตุ�นความรู�สึกภายในให�ฉุกคิดระหวLางคูLขัดแย�งเป�นกระบวนการท่ีสําคัญ ความ
ขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เป�นสิ่งท่ีคูLขัดแย�งต�องกลับมาทบทวนวLา 
เหตุใดเม่ือโครงการพัฒนาของภาครัฐลงมาสูLพ้ืนท่ี ความขัดแย�งจะต�องเป�นสิ่งท่ีตามมาเสมอ เม่ือเกิด
ความขัดแย�งเหตุใดคนในพ้ืนท่ีจึงแบLงแยกเป�นศัตรูกัน ความเป�นมิตรขาดหายไป คงเหลือเพียงแคL
ความหวาดระแวง การแบLงพรรคแบLงพวก การเอาชนะกัน ความสัมพันธ�ท่ีเคยมีมาอยLางยาวนานต�อง
มาจบสิ้นเพียงเพราะมีโครงการเข�ามาในพ้ืนท่ีโดยท่ีตLางฝrายตLางไมLได�เอาเหตุผลเข�ามาคุยกัน  

 ๔) กระบวนการท่ีคู'ขัดแย�งหาคําตอบด�วยตนเอง 

 คูLขัดแย�งควรชLวยกันหาคําตอบและบรรลุข�อตกลงด�วยตนเอง เพราะการจะสลายความ
ขัดแย�งได�นั้น จะต�องเกิดข้ึนจากความพึงพอใจของทุกฝrาย โดยเฉพาะการแก�ป@ญหาท่ีเก่ียวกับ
ความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติ ความสัมพันธ� จะต�องชLวยกันหาคําตอบของความขัดแย�งด�วยกัน เพ่ือให�เกิด
ความสมานฉันท�และนําพาเอาบรรยากาศแหLงความเป�นมิตรกลับคืนสูLสังคม  

 ๕) การสร�างความไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับคู'ขัดแย�ง 

 ความไว�วางใจเป�นสิ่งท่ีควรสร�างให�เกิดข้ึนในกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง 
สาเหตุหนึ่งท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งแย�งด�านความสัมพันธ�คือการขาดความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน เกิด
ความหวาดระแวงกัน กLอเกิดเป�นความสัมพันธ�ท่ีไมLดี ดังนั้น การสร�างความไว�วางใจจึงเป�นสิ่งสําคัญ 
โดยเฉพาะหนLวยงานภาครัฐจะต�องสร�างความไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับประชาชน การนําเอาโครงการ
พัฒนาลงไปสูLพ้ืนท่ีจะต�องตระหนักถึงผลกระทบทางด�านความนLาเชื่อถือ ความไว�วางใจของประชาชน 

 กระบวนการมีส'วนร'วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา  

 กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� เนื่องจากโครงการพัฒนาของภาครัฐเม่ือลงไปสูLพ้ืนท่ีใดก็ตาม 
ต�องคํานึงถึงความรู�สึกของประชาชนในพ้ืนท่ี หากการดําเนินโครงการไมLได�คํานึงถึงความพึงพอใจของ
คนในพ้ืนท่ี การสํานึกรักเป�นเจ�าของโครงการก็ไมLเกิดข้ึน ซํ้ายังเป�นการทําลายความสัมพันธ�อันดี
ระหวLางภาครัฐกับประชาชน ประชาชนตLอประชาชนด�วยกัน พระพุทธศาสนาให�ความสําคัญกับการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งในทุกระดับ ต้ังแตLระดับป@จเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคมองค�รวม ท้ังยัง
สามารถแก�ป@ญหาต้ังแตLระดับภายในจิตใจของบุคคล ซ่ึงเม่ือพิจารณากระบวนการมีสLวนรLวมบน
พ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทาแล�ว สามารถแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ได� ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 



๑๓๙ 
 

 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีสLวนรLวมในการคิด รLวมกันริเริ่มโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี การรLวมกันตัดสินใจ โดยเริ่มจากหนLวยยLอยของสังคมคือประชาชนในพ้ืนท่ีไปจนถึง
หนLวยงานท่ีเป�นเจ�าของโครงการ วิธีการนี้จะชLวยให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับรู�ข�อมูลและรLวมกันหา
แนวทางในการจัดหาพลังงานไฟฟ#าท่ีเหมาะสม เม่ือการปรึกษาหารือตกผลึกแล�ว การดําเนินโครงการ
จัดหาพลังงานไฟฟ#าจะลงมาในพ้ืนท่ีเม่ือใด เวลาใดก็ได� โดยท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไมLรู�สึกถึงการบีบบังคับ 
อันเป�นการรักษาความสัมพันธ�ระหวLางกันไว�ได�  
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีสLวนรLวมในการวางกรอบของข�อมูลโครงการ การ
กําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีไมLกLอให�เกิดความขัดแย�ง การสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีให�กับคนในพ้ืนท่ี ให�
ประชาชนได�เป�นสLวนหนึ่งของการพัฒนา การสร�างความรู�สึกเป�นเจ�าของจะทําให�ประชาชนรู�สึกหวง
แหนและต�องการรักษาไว� เกิดกระบวนการสอดสLองดูแลและให�คําปรึกษา คําแนะนํา และสามารถอยูL
รLวมกันได�อยLางสันติสุข 
 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีสLวนรLวมในการรับผิดชอบรLวมกัน การมีจิตสํานึก
รับผิดชอบรLวมกันระหวLางภาครัฐกับภาคประชาชนเก่ียวกับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ#าท่ีเกิดจากการ
รLวมกันพัฒนา รLวมกันแก�ไขในสLวนท่ีบกพรLอง เติมเต็มในสLวนท่ีขาดหาย และตรวจสอบความถูกต�อง
อยูLเสมอ การมีสLวนรLวมในลักษณะนี้เป�นการป#องกันความขัดแย�งในลักษณะท่ีเป�นการให�ความสําคัญ
ซ่ึงกันและกัน  
 จะเห็นได�วLา กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่ง
ท่ีสามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแตLระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�มีต�นเหตุมา
จากการขาดการมีสLวนรLวมต้ังแตLเริ่มต�นโครงการฯ ภาคสLวนตLางๆ ไมLได�เข�ามามีบทบาทในการกําหนด
อนาคตของตนเอง ทําให�เกิดความขัดแย�งในข้ันตอนท่ีนําไปสูLการปฏิบัติ กLอเกิดเป�นความสัมพันธ�ท่ีไมL
ดีดังเดิม เกิดความรู�สึกแบLงแยก ไมLไว�วางใจ จนเป�นเหตุให�การพัฒนาเกิดความลLาช�าอันเป�นผลเสียตLอ
การพัฒนาประเทศในท่ีสุด 
 กระบวนการสลายอุปาทานเพ่ือการประสานความสัมพันธ� เป�นการสลายความยึด
ม่ันถือม่ัน หรือการยึดติดในความคิด การกระทําของคูLขัดแย�ง เนื่องจากป@ญหาความขัดแย�งด�าน
ความสัมพันธ�มีจุดเริ่มต�นมาจากความรู�สึกภายในจิตใจเป�นหลัก จิตใจของมนุษย�มีแนวความคิด 
ทัศนคติ ความเชื่อท่ีแตกตLางกัน และการได�รับการปฏิบัติท่ีทําให�เกิดความรู�สึกถึงความไมLไว�วางใจ 
ความไมLพอใจ และความหวาดระแวง จนพัฒนาไปสูLการทําลายความสัมพันธ�อันดีตLอกัน เม่ือพิจารณา
ถึงบLอเกิดความขัดแย�งตามหลักพระพุทธศาสนา การสลายอุปาทาน จึงเป�นหนทางในการสร�างความ
สมานฉันท�ให�เกิดข้ึน ประกอบด�วย 
 ๑) กามุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง การสลายความยึดม่ันอยูLในผลประโยชน�ของ
ตน ซ่ึงเป�นสาเหตุท่ีทําให�คูLขัดแย�งสามารถแสดงออกเพ่ือปกป#องผลประโยชน�ของฝrายตน กรณีของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ฝrายหนึ่งมีแนวคิดในการสร�างประโยชน�ตLอประเทศชาติเป�นหลัก โดย
การพัฒนาโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ#าให�เพียงพอตLอความต�องการ อีกฝrายหนึ่งมองวLา การพัฒนาใด
ก็ตามต�องคํานึงถึงความรู�สึกของคนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีต�องได�เข�าไปมีสLวนรLวมในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนา เพราะผลจากการดําเนินโครงการจะตกอยูLกับคนในพ้ืนท่ี หากการพัฒนานั้นเกิด
จากคนเพียงกลุLมเดียว ก็ไมLสามารถท่ีจะทําให�ประชาชนเกิดความรู�สึกผูกพันกับการพัฒนาของภาครัฐ
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ได� ซํ้ายังทําลายความสัมพันธ�ระหวLางกันจนหมดสิ้น เพราะตLางฝrายตLางไมLหLวงใยในความรู�สึกของกัน
และกัน  
 ๒) ทิฏ�ุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง การสลายความยึดม่ันในความเห็น แนวคิด  
หรือหลักการของฝrายตนวLาเป�นเรื่องท่ีถูกต�อง ไมLเปSดใจท่ีจะรับฟ@งความคิดเห็นหรือเหตุผลของใคร 
ความยึดม่ันในลักษณะนี้เองนําไปสูLการใช�อํานาจอยLางไมLเป�นธรรม การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ีก็เชLนเดียวกัน คูLขัดแย�งมีความยึดม่ันอยูLในแนวคิดของตน พยายามยกเหตุผลของฝrายตนข้ึนมา
ประกอบกับการแสดงออกท่ีทําให�เห็นถึงความสําคัญของข�อมูลท่ีฝrายตนพยายามนําเสนอ ทําให�เกิด
ความรู�สึกแบLงแยกกัน เกิดความหวาดระแวง สLงผลไปถึงความสัมพันธ�ระหวLางกันท่ีอาจเกิดความ
สั่นคลอนได� 
 ๓) สีลัพพตุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง การสลายความยึดม่ันในหลักการท่ีตนได�
ปฏิบัติมาเทLานั้นวLาถูกต�อง หลักการ กฎเกณฑ�ของผู�อ่ืนผิดหมด หากมีผู�ท่ีเห็นขัดแย�ง ไมLยึดตาม
หลักการของตนก็จะหาทางกลั่นแกล�งหรือขจัดออกไป การยึดม่ันในหลักการของตนนี้เกิดข้ึนใน
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยคูLขัดแย�งพยายามนําเสนอหลักการของฝrายตนวLาถูกต�อง ฝrายหนึ่ง
พยายามดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#าเพ่ือความม่ันคงด�านพลังงาน หากนําถLานหินมาเป�นเชื้อเพลิง 
และสามารถใช�เทคโนโลยีถLานหินสะอาดมาใช�ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ#า อีกฝrายหนึ่งพยายาม
นําเสนอผลกระทบจากการใช�ถLานหินมาผลิตกระแสไฟฟ#า และนําเสนอศักยภาพของพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีอยูLในจังหวัดกระบ่ี มากกวLาท่ีจะนําเข�าถLานหินมาจากตLางประเทศ ซ่ึงแนวทางท่ีคูLขัดแย�ง
นํามาเสนอนั้นสวนทางกันอยLางชัดเจน  
 ๔) อัตตาวาทุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง การสลายความยึดม่ันในวาทะวLาตัวตน 
ในแงLของความขัดแย�ง ลักษณะท่ีเป�นการยึดม่ันในตัวตนสูง คิดวLาตนเองเป�นผู�มีอํานาจ มีอิทธิพล มี
พลัง สามารถทําอะไรก็ได� ไมLมีใครสามารถทําอะไรได� ความยึดม่ันในลักษณะนี้เองท่ีนําไปสูLความ
รุนแรง และการทําลายความสัมพันธ� เพราะตLางก็เชื่อม่ันวLาตนเองมีความสามารถ ไมLมีใครยอมใคร ใน
ท่ีสุดก็ต�องใช�กําลังเข�าตัดสินกัน ฝrายใดมีอํานาจ มีกําลังมากกวLาก็เป�นฝrายท่ีได�เปรียบ ฝrายท่ีมี
ศักยภาพน�อยกวLาก็เกิดความรู�สึกไมLพอใจ และเกิดเป�นความร�าวฉานทางด�านความสัมพันธ�กันในท่ีสุด 
 กระบวนการสร�างสันติภาพของพระพุทธทาสภิกขุ การสร�างสันติภาพให�เกิดข้ึนถือ
วLาเป�นงาน เป�นภารกิจของคนในสังคมท่ีจะต�องชLวยกันสร�างสรรค�ให�เกิดข้ึน โดยเฉพาะการแก�ป@ญหา
ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จําเป�นต�องสร�างแนวทางสูLสันติภาพ
ให�เกิดข้ึน ซ่ึงพระพุทธทาสภิกขุได�เสนอแนวความคิดกระบวนการในการสร�างสันติภาพไว�นLาสนใจ ดัง
มีข้ันตอนตLอไปนี้ 
 ๑) กระบวนการท่ีหนึ่ง การอยู'ร'วมกันในสังคม เป�นการต้ังคําถามให�กับคนในสังคม
ได�ตระหนักวLา การอยูLรLวมกันในสังคมต�องอาศัยการติดตLอปฏิสัมพันธ�กัน ป@จจุบันเราติดตLอสัมพันธ�กัน
มากน�อยเพียงใด เราเข�ากันได�เพียงใด แตLสิ่งท่ีปรากฏในป@จจุบันแม�ในกลุLมของพวกเราเองก็ยังเข�ากัน
ไมLคLอยได� เชLนเดียวกับความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จะสังเกตได�วLา
กลุLมขัดแย�งไมLคLอยได�ติดตLอสัมพันธ�กันเทLาท่ีควร มุLงแสดงออกอยูLแตLในมุมของตน ขาดการปฏิสัมพันธ�
ท่ีจะนําไปสูLการแก�ป@ญหาความขัดแย�งรLวมกันได� ดังนั้น สิ่งสําคัญคือการสร�างความสามัคคีให�เกิดข้ึน 
กระบวนการสร�างความสามัคคีจําเป�นต�องให�ทุกกลุLมขัดแย�งวางป@ญหาลงกLอน แล�วรLวมกันคิด รLวมกัน
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พัฒนา รLวมกันหาทางออกของป@ญหารLวมกันด�วยความบริสุทธิ์ใจ ไว�วางใจกัน อันจะเป�นทางออกของ
ป@ญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�อยLางยั่งยืน 
 ๒) กระบวนการท่ีสอง การอยู'ร'วมกับคนท่ีมีอุดมคติต'างกัน แนLนอนวLาการอยูL
รLวมกันในสังคมยLอมเกิดความขัดแย�งข้ึน เนื่องจากแตLละคนมีความคิด ทัศนคติท่ีแตกตLางกัน ป@ญหา
คือ เราจะอยูLรLวมกับคนท่ีมีความคิด อุดมคติท่ีตLางกัน โดยเฉพาะมีผลประโยชน�ท่ีขัดกันอยLางหลีกหนี
ไมLพ�นความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีเกิดข้ึนจากการท่ีกลุLมขัดแย�งมี
อุดมคติท่ีแตกตLางกัน เม่ือกลุLมขัดแย�งท่ีเคยมีปฏิสัมพันธ�อันดีตLอกัน มีแนวคิด ทัศนคติ แนวทางท่ี
แตกตLางกัน กลับทําให�ความสัมพันธ�ท่ีดีท่ีเคยมีมาต�องขาดลง โจทย�ใหญLท่ีจะต�องรLวมกันคิดคือ จะทํา
อยLางไรท่ีจะให�กลุLมขัดแย�งสามารถอยูLรLวมกันได�กับคนท่ีมีอุดมคติแตกตLางกัน ดังนั้น กระบวนการใน
การสร�างสันติภาพให�เกิดข้ึนต�องอาศัยการอยูLรLวมกันโดยสร�างความเข�าใจซ่ึงกันและกันและประสาน
ประโยชน�ให�ทุกฝrายรู�สึกได�ถึงความเสมอภาค สามารถยอมรับในความแตกตLางกันได� 
 ๓) กระบวนการท่ีสาม การปลูกฝ4งเยาวชนให�รู�จักแก�ป4ญหาความขัดแย�ง เยาวชน
ในป@จจุบัน ไมLรู�เรื่อง ไมLสนใจ สิ่งท่ีสามารถทําให�เกิดความขัดแย�ง ตลอดถึงไมLเข�าใจความหมายหรือ
เจตนารมณ�ของคําวLา การเข�ากันได� เนื่องจากเยาวชนตLางมีความคิดท่ีจะวิ่งไปข�างหน�าอยLางเดียว 
บทเรียนจากความขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จะเป�นบทเรียนใหญLให�
เยาวชนได�ศึกษาวLา ป@ญหาท่ีแท�จริงเกิดจากอะไร ในฐานะเยาวชนซ่ึงตLอไปจะเติบใหญLเป�นคนรุLนใหมL
จะทําอยLางไรไมLให�เกิดความขัดแย�งในลักษณะนี้ข้ึนอีก และจะหาแนวทางอยLางไรให�เกิดการพัฒนาท่ี
กLอให�เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด เหลLานี้คือสิ่งท่ีเยาวชนจะต�องตระหนักและศึกษาเพ่ือให�รู�เทLาทัน
สภาวการณ�ของสังคม และพลวัตทางสังคมท่ีหลีกเลี่ยงไมLได� ดังนั้น กระบวนการปลูกฝ@งเยาวชนต�อง
สร�างความรู�ความเข�าใจวLาความขัดแย�งเป�นธรรมชาติของสังคม กระบวนการเรียนรู�ในการอยูLรLวมกัน
ภายใต�ความแตกตLางทางความคิด ทัศนคติ อุดมคติ เป�นเสมือนสิ่งมีคมสําหรับตัดป@ญหาของการท่ีเข�า
หากันไมLได� มองหน�ากันไมLได� หรือรLวมกันทําอะไร ๆ ไมLได�  
 กระบวนการเหลLานี้เป�นการทบทวนความคิด ความรู� ความเข�าใจ เพ่ือหันกลับมาต้ัง
คําถามวLา ทําอยLางไรจะอยูLรLวมในหมูLพวกเรากันเองได� ทําอยLางไรจะอยูLรLวมกันคนท่ีมีอุดมคติตLางกัน
หรือขัดกัน และทําอยLางไร เยาวชนจะมีความรู�ในข�อนี้ เพ่ือจะสร�างโลกในอนาคต ให�นLาดู งดงาม และ
เกิดสันติภาพข้ึนอยLางแท�จริง 
 สรุปได�วLา การจัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
โดยการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเข�ามาแก�ป@ญหาความขัดแย�งและสร�างความสมานฉันท� การทําลาย
ความสัมพันธ�เป�นสิ่งท่ีทําได�งLาย แตLการสร�างความสัมพันธ�อันดีระหวLางกันเป�นสิ่งท่ีทําได�ยากยิ่ง ต�อง
อาศัยระยะเวลาและความไว�วางใจกัน การปฏิสัมพันธ�กันอยLางสมํ่าเสมอ จึงจะสามารถรู�สึกได�ถึง
ความสัมพันธ�ท่ีดีตLอกัน ดังนั้น การพัฒนาใดก็ตามท่ีไมLได�คํานึงถึงความสําคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
เป�นท่ีต้ังโครงการ มุLงเอาประโยชน�ฝrายตน ไมLได�เป�นการริเริ่มโครงการท่ีเกิดจากหนLวยยLอยของสังคม
คือประชาชน เป�นโครงการท่ีเกิดจากแนวคิดของคนเพียงกลุLมเดียว ความขัดแย�งก็ยLอมติดตามไป
เปรียบเสมือนเงาติดตามตัว การพัฒนาอยLางยั่งยืนต�องเป�นการพัฒนาท่ีอาศัยกระบวนการมีสLวนรLวม
จากทุกภาคสLวนอยLางเป�นรูปธรรม จึงจะเกิดสันติสุขอยLางแท�จริง  
 



๑๔๒ 
 

 4.๓.๕ การประยุกต�ใช�หลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป3นแนวทางในการแก�ป4ญหา
ความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี ด�านโครงสร�าง 

 ผู�วิจัยมองวLา ด�านโครงสร�าง มีความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ซ่ึงปรากฏความขัดแย�ง  
ระหวLางนโยบายกระทรวงพลังงานกับยุทธศาสตร�กระบ่ีสีเขียว (Krabi Go Green) ดังจะได�นําเสนอ
สาระสําคัญไปตามลําดับ ตLอไปนี้ 

 ๑) ความขัดแย�งระหว'างนโยบายกระทรวงพลังงานกับยุทธศาสตร�กระบ่ีสีเขียว 
(Krabi Go Green) 

 (๑) ยุทธศาสตร�ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ8าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕) 
 กระทรวงพลังงานได�วางกรอบบูรณาการพลังงานแหLงชาติ โดยจัดทําเป�น ๕ แผน
หลัก ได�แกL ๑) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย (Thailand Power Development 
Plan: PDP) ๒) แผนอนุรักษ�พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ๓) 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: 
AEDP ๔) แผนการจัดหาก�าซธรรมชาติของไทย และ ๕) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง ท้ังนี้การ
จัดทําแผนบูรณาการพลังงานแหLงชาติ และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (แผน PDP ๒๐๑๕) จะให�ความสําคัญในประเด็น๒๓๑ ดังนี้   
 ๑) ด�านความม่ันคงทางพลังงาน (Security) ตอบสนองปริมาณความ
ต�องการไฟฟ#าเพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ โดยจะสอดคล�องกับอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึง
การกระจายสัดสLวนเชื้อเพลิง (Fuel diversification) ท่ีใช�ผลิตไฟฟ#าให�มีความเหมาะสม  
 ๒) ด�านเศรษฐกิจ (Economy) ต�องคํานึงถึงต�นทุนการผลิตไฟฟ#า ท่ี
เหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจยอมรับได�และไมLเป�นอุปสรรคตLอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะยาว การใช�ไฟฟ#าอยLางมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจตLางๆ เพ่ือชะลอการ
สร�างโรงไฟฟ#าและลดการนําเข�าพลังงานจากตLางประเทศ 
 ๓) ด�านสิ่งแวดล�อม (Ecology) ต�องลดผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม โดยลด
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ตLอหนLวยการผลิตไฟฟ#าจากการปลดปลLอยของโรงไฟฟ#า 
 การจัดทําแผน PDP ๒๐๑๕ ต�องสอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซ่ึงจัดทําและประมาณการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหLงชาติ (สศช.) ได�คาดการณ�วLาจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวท่ีร�อยละ ๓.๙๔ ตLอปi และใน
สLวนของการบูรณาการกับแผนพลังงานท่ีเก่ียวข�องคาดวLาผลการเพ่ิมประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ�
พลังงาน จะสLงผลให�การใช�ไฟฟ#าลดลงประมาณ ๘๙,๖๗๒ ล�านหนLวย (GWh) ในปi พ.ศ. ๒๕๘๙ 
 

                                                           

 ๒๓๑กระทรวงพลังงาน, แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ=าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ 
(PDP๒๐๑๕), (กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๘), หน3า ๑. 



๑๔๓ 
 

 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีตามแผน 
PDP ๒๐๑๕ ผู�วิจัยมองวLา การกําหนดแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับการจัดหาพลังงานไฟฟ#า ต�องบรรจุเป�น
วาระแหLงชาติ มีการถกเถียงกันในสภาจนตกผลึก ทุกภาคสLวนเข�ามามีสLวนรLวม จึงจะเป�นการพัฒนาท่ี
ลดความขัดแย�งและสามารถดําเนินการได�ทันเวลา๒๓๒ เพราะกรอบเวลาในการพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานของประเทศเป�นสLวนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศ ยิ่งในด�านพลังงานไฟฟ#าก็มีสLวน
สําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ สLงผลตLอการลงทุนในอนาคต๒๓๓ 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีตาม
แผน PDP๒๐๑๕ ผู�วิจัยมองวLา แผน PDP ๒๐๑๕ ได�กําหนดไว�วLาอนาคตภาคใต�จะเป�นเมือง
อุตสาหกรรม ในขณะท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไมLได�ต�องการการพัฒนาในรูปแบบนั้น๒๓๔ ซ่ึงป@ญหานี้ผู�วิจัย
มองวLา นโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐสLวนใหญLเม่ือลงมาสูLพ้ืนท่ีแล�วมักเกิดความขัดแย�ง เพราะ
นโยบายหรือโครงการตLาง ๆ ควรถูกกําหนดหรือรLวมกันกําหนดจากประชาชนในพ้ืนท่ีไปจนถึงระดับ
ผู�บริหารท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ เพราะนั่นคือ การกําหนดแผนการพัฒนาจากพ้ืนท่ีจริง ประชาชนมี
สLวนรLวมจริง๒๓๕ ธรรมาภิบาล โปรLงใส มีการถกเถียง แลกเปลี่ยนข�อมูลจนตกผลึกแล�วนําไปสูLการ
ปฏิบัติได�๒๓๖ รัฐจึงต�องทบทวนแล�ววLาเหตุใดโครงการพัฒนาของภาครัฐหลายโครงการจึงมีคนไมLเห็น
ด�วย มีกระแสตLอต�าน มีความขัดแย�ง จะต�องปรับวิธีการบริหารใหมL ปรับนโยบายให�ประชาชนได�
ประโยชน�มากท่ีสุด๒๓๗ 
 (๒) วิสัยทัศน�กระบ่ีปi ๒๐๒๐ เกิดข้ึนจากการท่ีภาคสLวนตLาง ๆ ของจังหวัดกระบ่ี 
ประกอบด�วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบและ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตLอจังหวัดกระบ่ี จึงได�รLวมมือกันหาแนวทางแก�ไขป@ญหาและพัฒนาภายใต�
การระดมความคิดและทํางานรLวมกัน ในการกําหนดวิสัยทัศน�ของจังหวัดกระบ่ี เพ่ือให�ทุกภาคสLวน
นําไปเป�นแนวทางในการปฏิบัติ แก�ไขป@ญหา และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอยLางยั่งยืน โดยได�
กําหนดวิสัยทัศน�ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีภาคสLวนตLาง ๆ ของจังหวัดกระบ่ี ประกอบด�วย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนตLอจังหวัดกระบ่ี จึงได�รLวมมือกันหาแนวทางแก�ไขป@ญหาและพัฒนาภายใต�การระดมความคิด
และทํางานรLวมกัน ในการกําหนดวิสัยทัศน�ของจังหวัดกระบ่ี เพ่ือให�ทุกภาคสLวนนําไปเป�นแนวทางใน
การปฏิบัติ แก�ไขป@ญหา และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอยLางยั่งยืน การจัดทําวิสัยทัศน�ของจังหวัด
กระบ่ี ได�รับความรLวมมือจากหลายภาคสLวนรLวมมือกันจัดทํา เพ่ือขยายผลไปสูLเป#าหมายการพัฒนา

                                                           

 ๒๓๒สัมภาษณ5 นายเขมญาติ ยมานันตกุล, ผู3อํานวยการโรงไฟฟvากระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๓สัมภาษณ5 นายประเสริฐ ไหมดํา, ผู3นําศาสนาอิสลาม, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๓๔สัมภาษณ5 นายสมนึก กรดเสือ, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี, ๒ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๒๓๕สัมภาษณ5 นางกนกวรรณ แซmเอ่ียว, ประชาชนผู3ไมmเห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๒๓๖สัมภาษณ5 นายศุภกิจ นันทวรการ, นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๒๓๗สัมภาษณ5 นายวิทยา ขุนสัน, หัวหน3าหนmวยอนุรักษณ5ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ|}งจังหวัดกระบ่ี, 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 
 

จังหวัดกระบ่ีท่ีได�วางไว�รLวมกันกําหนดวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร� ซ่ึงได�กําหนดเนื้อหาออกเป�น ๓ สLวน
สําคัญ๒๓๘ ประกอบด�วย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ พัฒนาการทLองเท่ียวให�เป�นการทLองเท่ียวสีเขียว (Green Tourism) 
และเพ่ิมศักยภาพให�ได�มาตรฐานในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด�านการเกษตรและแปรรูป
สินค�าเกษตรอยLางครบวงจร ควบคูLกับการพัฒนาให�เป�นอุตสาหกรรมสะอาด 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ เสริมสร�างคุณภาพชีวิตประชาชนสูLสังคมนLาอยูL และปรับตัวรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีสนับสนุนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัย
มองวLา ผู�สนับสนุนโครงการฯ และผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ มองมิติของการพัฒนาในมุมมองท่ี
ตLางกัน ฝrายสนับสนุนมองถึงความม่ันคงด�านพลังงาน การจ�างงาน ประโยชน�ท่ีประชาชนจะได�รับ แตL
ในมุมมองของผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการฯ ผู�วิจัยได�มองการพัฒนาวLา ต�องมองถึงศักยภาพของพ้ืนท่ี 
รวมไปถึงจุดเดLนของจังหวัดกระบ่ี คือ การทLองเท่ียว ดังนั้น เม่ือการต้ังจุดมุLงหมายของการพัฒนา
แตกตLางกันแล�ว ยLอมสLงผลให�เกิดความขัดแย�งข้ึนไมLสิ้นสุด๒๓๙ 
 จากการให�ข�อมูลของผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี  
ผู�วิจัยมองวLา ภาครัฐต�องมองถึงศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะจังหวัดกระบ่ีถือเป�นเมืองทLองเท่ียว หาก
การกLอสร�างโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหิน เกิดผลกระทบตLอการทLองเท่ียว ภาคการเกษตร การประมง 
ธรรมชาติสิ่งแวดล�อม จะแก�ไขอยLางไร๒๔๐ จังหวัดกระบ่ีมีการรLางแนวคิดกระบ่ีสีเขียว Krabi  
Go Green ซ่ึงเป�นแผนงานท่ีทางจังหวัดเห็นวLา สอดคล�องกับการพัฒนาจังหวัดกระบ่ี 
จึงเป�นโจทย�ให�กับภาครัฐวLาจะมีแนวทางอยLางไรท่ีจะจัดหาพลังงานไฟฟ#าให�สอดคล�องกับศักยภาพใน
พ้ืนท่ี อันเป�นทางออกของความขัดแย�ง๒๔๑ ภาครัฐต�องเข�าใจโครงสร�างการบริหารงานวLามีป@ญหาท่ี
ข้ันตอนใด ประชาชนในจังหวัดกระบ่ีสLวนหนึ่งพยายามหาทางออกและผลักดันการใช�พลังงาน
หมุนเวียนมาผลิตกระแสไฟฟ#า ซ่ึงจังหวัดกระบ่ีมีความพร�อม แตLเกิดการหยุดรับซ้ือโดยไมLทราบ
สาเหตุ๒๔๒ 
 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�ของกระทรวงพลังงานกับแผนยุทธศาสตร�กระบ่ี 
สีเขียว (Krabi Go Green) ทําให�เห็นภาพของความขัดแย�งได�อยLางชัดเจน ภาครัฐพยายามดําเนินตาม
แผนยุทธศาสตร�โดยมองเรื่องความม่ันคงทางด�านพลังงานเป�นหลัก ซ่ึงต�องรักษาผลประโยชน�ของชาติ
เป�นสําคัญ เพราะพลังงานถือเป�นหัวใจหลักของการพัฒนา โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ#าท่ีมีความสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให�สามารถดําเนินตLอไปได� แตLเม่ือมองในด�านของท�องถ่ิน การ

                                                           

 ๒๓๘จังหวัดกระบ่ี, วิสัยทัศนMกระบ่ี ปX ๒๐๒๐, (กระบ่ี: มปพ., ๒๕๕๗), หน3า ๒๖-๒๗. 
 ๒๓๙สัมภาษณ5 นายไพโรจน5 บุตรเผียน, ประชาชนผู3เห็นด3วยกับโครงการสร3างโรงไฟฟvากระบ่ี,  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๔๐สัมภาษณ5 นายประจวบ โมฆรัตน5, ผู3อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ|}งท่ี ๑๐ จังหวัดตรัง, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๒๔๑สัมภาษณ5 นายศุภกิจ นันทวรการ, นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 ๒๔๒สัมภาษณ5 นายอธิราษฎร5 ดําดี, ประธานกลุmมเกษตรกรปลูกปาล5มจังหวัดกระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 
 

รวมตัวของภาคสLวนท�องถ่ินในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีบ�านเกิดของตนเอง โดยมองถึง
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาใดๆก็ตาม ต�องไมLสLงผลกระทบท่ีเป�นการรบกวน
ธรรมชาติมากเกินขอบเขต ดังนั้น ป@ญหาความขัดแย�งในด�านโครงสร�างจึงทําให�เห็นวLา แตLละฝrายตLาง
ต�องการพัฒนาภายใต�รูปแบบท่ีตนเองกําหนดข้ึน ท้ังนี้  ต�นธารของป@ญหาเกิดข้ึนเพราะขาด
กระบวนการมีสLวนรLวมต้ังแตLต�น สLงผลมาถึงปลายทางท่ีคาดเดาได�ไมLยากคือ ความขัดแย�ง ความไมLลง
รอย ความแตกแยกทางความคิดและแนวปฏิบัติ เม่ือประมวลป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยสามารถประมวลได� ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

ป4ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ประเด็นความขัดแย�ง ฝ;ายสนับสนุนโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ฝ;ายไม'เห็นด�วยกับโครงการ

สร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
ความขัดแย� งระหวLางนโยบาย
กระทรวงพลังงานกับยุทธศาสตร�
กระบ่ีสีเขียว (Krabi Go Green) 

กระทรวงพลังงานมุL งเน�นให� เ กิด
ความมั่นคงทางด�านพลังงานไฟฟ#า 
โดยเลือกเอาโรงไฟฟ#าท่ีคุ�มคLามาก
ท่ีสุดและไมLเป�นภาระของประชาชน
ผู�บริโภค 

โครงการพัฒนาของรัฐในการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี ขัดแย�งกับวิสัยทัศน�
การพัฒนาจังหวัดกระบ่ี ฝrายผู�ไมL
เห็นด�วยมีเจตนาให�ภาครัฐทบทวน
พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น  พ ลั ง ง า น
ทางเลือกอ่ืนท่ีไมLกLอให� เกิดความ
ขัดแย�งในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี และ
เป�นการพัฒนาท่ีไมLสLงผลเสียตLอ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมตLอมนุษย�แล
ธุรกิจการทLองเท่ียว 

 
 แผนยุทธศาสตร� วิสัยทัศน� ท่ีเป�นโครงสร�างในการบริหารงานต้ังแตLระดับประเทศจนถึง
ระดับท�องถ่ิน บางประการมีความสอดคล�องกัน แตLยังมีบางสLวนท่ีแผนยุทธศาสตร� วิสัยทัศน�แตLละ
ฉบับไมLสอดคล�องกัน มีลักษณะตLางคนตLางกําหนดโครงสร�างของตนเอง ซ่ึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร� 
วิสัยทัศน� ลักษณะนี้มีความขัดแย�งกันในตัวของมันเอง เม่ือมองถึงป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
(Structural Conflict) ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จะเห็นรูปแบบความขัดแย�งได�อยLางชัดเจน 
โดยภาครัฐมักมองถึงผลประโยชน�ในภาพรวม ยิ่งการแสวงหาพลังงานไฟฟ#าต�องม่ันใจได�วLา พลังงาน
ชนิดนั้น ๆ สามารถสร�างความเชื่อม่ันถึงความม่ันคงทางด�านพลังงานได� แตLเม่ือมองถึงโครงสร�างใน
สLวนลLาง คือ ในระดับท�องถ่ินได�มีแนวทางในการบริหารจัดการและนําเสนอศักยภาพของตนเองให�เห็น
วLา ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ#าสามารถแสวงหาได�จากทรัพยากรในพ้ืนท่ี ไมLจําเป�นต�องนําเข�าจาก
ตLางประเทศ เม่ือตLางฝrายมองตLางมุมยLอมจะเกิดความขัดแย�งข้ึน ดังนั้น โครงสร�างการบริหารงานท่ีดี 
ไมLใชLโครงสร�างท่ีมองมาจากบนลงลLาง (Top Down) แตLเป�นการกําหนดโครงสร�างท่ีมองจากลLางข้ึน
บน (Bottom Up) ซ่ึงจะทําให�ประชาชนได�มีสLวนรLวมในการกําหนดโครงสร�างการบริหารงานโดยท่ีทุก
ฝrายมีสLวนรLวมและเกิดกระบวนการสร�างความรู�ความเข�าใจและชLวยลดป@ญหาความขัดแย�งท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 



๑๔๖ 
 

 เม่ือพิจารณาถึงความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี พบวLา 
โครงสร�างการพัฒนาของภาครัฐได�มองถึงการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ#าให�เพียงพอตLอความต�องการท้ังใน
ป@จจุบันและในอนาคต โดยการเลือกกLอสร�างโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหินนําเข�าจากตLางประเทศ โดยมี
โครงการสร�างท่ีอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี บนพ้ืนท่ีโรงไฟฟ#าลิกไนต�เกLาท่ีปSดตัวลง ในป@จจุบัน
เป�นโรงไฟฟ#าพลังงานน้ํามันเตา แตLในขณะเดียวกัน ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกระบ่ีของภาคสLวน
ตLาง ๆ ในจังหวัดกระบ่ีได�รLวมกันกําหนดวิสัยทัศน�กระบ่ี ๒๐๒๐ เพ่ือพัฒนาจังหวัดกระบ่ีตามแนวทาง
ของท�องถ่ิน หนึ่งในข�อมูลวิสัยทัศน�กระบ่ี ๒๐๒๐ ได�ปรากฏข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาจังหวัดกระบ่ี
ภายใต�การอนุรักษ�และฟlmนฟูสิ่งแวดล�อม พัฒนาเป�นจังหวัดสีเขียว ซ่ึงสวนทางการแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ#าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕) เป�นเหตุให�เกิดความขัดแย�งด�าน
โครงสร�างข้ึน ผู�วิจัยได�ศึกษากระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งตามแนวคิดของนักวิชาการ นักคิดท่ี
โดดเดLน ท่ีสามารถนํามาแก�ไขแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
ดังปรากฏในตารางท่ี ๔.๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงกระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างด�วยสันติวิธีของโครงการสร�าง 
โรงไฟฟ#ากระบ่ี  

ประเด็นป4ญหาความขัดแย�งด�าน
ความสัมพันธ�ของโครงการสร�าง

โรงไฟฟ8ากระบ่ี 

เครื่องมือในการแก�ไขความ
ขัดแย�งด�านความสัมพันธ� 

แนวปฏิบัติเพ่ือแก�ป4ญหาความ
ขัดแย�งด�านความสัมพันธ�ของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 

๑. ความขัดแย�งท่ีเกิดจากการดําเนิน
ตามแผน PDP๒๐๑๕ จน
กลายเป�นโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี ซ่ึงสวนทางกับวิสัยทัศน�
กระบ่ี ๒๐๒๐ 

๒ .  วิสั ย ทัศน� กระ บ่ี  ๒๐๒๐  เป� น
โครงการท่ีประชาชนจังหวัดกระบ่ี
รLวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนา 
กลุLมผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการของ
รัฐพยายามผลักดันแผนวิสัยทัศน� 

๑. กระบวนการมีสLวนรLวม 
๒. กระบวนการทางศาล 
๓. กระบวนการทางกฎหมาย 

๑.  กระบวนการมีสL วนรL วมของ
ตั ว แ ท น ทุ ก ภ า ค สL ว น ตั้ ง แ ตL
ข้ันตอนการกําหนดโครงการ 
แผนงาน จนนําไปสูLข้ันตอนการ
ปฏิบัติ การประเมินผล และการ
ตัดสินใจ 

๒. กระบวนการทางศาลเป�นการ
มอบอํานาจให�ศาลตัดสินโดยท่ี
คูLกรณีไมLต�องจัดการ 

๓. การออกกฎหมาย กําหนดกติกา
ทางสังคม 

ผลลัพธ� : ชนะ-แพ� ผลลัพธ� : ชนะ-แพ� 
  
 จากตารางข�างต�น จะเห็นได�วLา ความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี เกิดจากการพัฒนาท่ีสวนทางกัน ตLางฝrายตLางต�องการพัฒนาในรูปแบบ แนวทางของตนเอง จน
นําไปสูLความขัดแย�งในระดับโครงสร�าง แม�วLาตLางฝrายตLางเห็นประโยชน�สLวนรวมเป�นสําคัญ แตLหาก
การดําเนินการสวนทางกัน การแก�ป@ญหาความขัดแย�งก็เป�นไปได�ยากและอาจยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน 
 กระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยได�
พิจารณาจากเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 



๑๔๗ 
 

 การแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ประการแรกคือ 
อาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมต้ังแตLการกําหนดแผน PDP๒๐๑๕ โดยการเลือกตัวแทนจากทุกภาคสLวน
เข�าสูLกระบวนการมีสLวนรLวมให�ทุกคนได�มีสิทธิ์มีเสียง และเกิดการพิจารณา ถกเถียง หาข�อสรุปจนตก
ผลึกไปสูLแนวการปฏิบัติท่ีบรรลุผลรLวมกันโดยไมLเกิดความขัดแย�ง ในกรณีท่ีกระบวนการมีสLวนรLวมใช�
ไมLได�ผล จําเป�นต�องใช�กระบวนการทางศาล โดยให�ศาลเป�นผู�ตัดสินป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
ผลจากการตัดสินของศาลจะเป�นบรรทัดฐานสูLการปฏิบัติท่ีทุกฝrายต�องยอมรับ และเพ่ือป#องกันความ
ขัดแย�งท่ีจะเกิดข้ึนอีก จึงเข�าสูLข้ันตอนกระบวนการออกกฎหมายเพ่ือเป�นการกําหนดกติกา ระเบียบ 
ข�อบังคับในการปฏิบัติของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี โดยการดําเนินการท่ีไมLละเมิดสิทธิ เสรีภาพ 
และไมLสLงผลกระทบตLอธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ชุมชน และมนุษย�ในอนาคต 
 ผลลัพธ�ของความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีหากไมLได�รับการ
แก�ไขจะมีลักษณะ ชนะ-แพ� เนื่องจากการดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐสามารถกระทําได�โดยการ
อ�างเหตุของการพัฒนาของประเทศ ซ่ึงเป�นเหตุผลท่ีมีน้ําหนักสําคัญท่ีสามารถใช�เป�นเครื่องตLอรองกับคูL
ขัดแย�งได� ซ่ึงหากความขัดแย�งทางโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีได�รับการแก�ไขตาม
กระบวนการข�างต�น ปลายทางของความขัดแย�งอาจออกมาในรูปแบบ ชนะ-แพ� ข้ึนอยูLกับวLาคูLขัดแย�ง
จะยอมรับวิธีการแก�ไขความขัดแย�งหรือไมL ซ่ึงหากปลายทางท่ีสุดของความขัดแย�งไมLสามารถตกลงกัน
ได� กระบวนการทางกฎหมายจะเป�นเครื่องตัดสินวLาฝrายใดจะชนะหรือจะพLายแพ� 
 การจัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เป�นการจัดการ
ความขัดแย�งท่ีเกิดจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐ บLอยครั้งท่ีโครงการพัฒนาของภาครัฐลงมาสูL
พ้ืนท่ีใดยLอมจะเกิดความขัดแย�งตามมาอยูL เสมอ สาเหตุเพราะการพัฒนาของภาครัฐเน�น
กระบวนการพัฒนาจากบนลงลLาง (Top Down) กลLาวคือ การกLอตัว การริเริ่มโครงการเกิดจากการ
ดําเนินการของผู�มีอํานาจในระดับสูง เม่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาได�แล�วจึงเริ่มทําการศึกษา
ผลกระทบและข้ันตอนอ่ืน ๆ จนถึงข้ันตอนการนํานโยบายสูLการปฏิบัติ วิธีการดังกลLาวนี้ทําให�เกิด
ความขัดแย�ง ความไมLเห็นด�วยข้ึน เนื่องจากภาคสLวนตLางๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมขาดการมีสLวน
รLวมต้ังแตLข้ันตอนแรก ภาคประชาสังคมเป�นเพียงผู�รับผลกระทบจากการนํานโยบายลงมาสูLพ้ืนท่ี ท้ัง
ผลกระทบด�านดีและผลกระทบด�านลบ ดังนั้น ความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี จึงมีสาเหตุในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงได�แผLขยายความขัดแย�งในวงกว�าง ยากตLอการควบคุมและ
จัดการกับป@ญหาได�ทันทLวงที การนําหลักพุทธสันติวิธีเข�ามาแก�ป@ญหาความขัดแย�งโดยการบูรณาการ
เพ่ือแก�ป@ญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จําเป�นต�องใช�วิธีการ แนวทางในทาง
พระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท� จากการศึกษาประเด็นความขัดแย�ง
เก่ียวกับโรงไฟฟ#ากระบ่ีท่ีเป�นความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ผู�วิจัยได�สรุปดังรูปภาพท่ี ๔.๕ 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
รูปภาพท่ี ๔.๖  แสดงกระบวนการนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในการแก�ป@ญหา

ความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 

 ความขัดแย#งด#านโครงสร#าง 
โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

หลักสาราณียธรรมกับการจัดการความขัดแย#ง
ด#านโครงสร#าง โครงการสร#างโรงไฟฟ=ากระบ่ี 

๑ .  ปG ญ ห า จ า ก ก า ร นํ า
นโยบายไปสู1การปฏิบัติ 

๒. การพัฒนาท่ีสวนทางกัน 
 

๑. เมตตากายกรรม = กระบวนการนิรโทษกรรม 
๒. เมตตาวจีกรรม = การเจรจาแบบสันติสนทนา 
๓. เมตตามโนกรรม = การสลายความยึดม่ัน (อุปาทาน) 
๔. สาธารณโภคี = การแบ1งปGน (ทาน) 
๕. สีลสามัญญตา = การสร#างความเสมอภาค (สามัญญ
ตา) 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา = กระบวนการมีส1วนร1วมบนฐาน

มัชฌิมาปฏิปทา 

กระบวนการมีส1วนร1วมบนพ้ืนฐาน “มัชฌิมาปฏิปทา” 

ร1วมคิด ร1วมสร#าง ร1วมติดตามผล 

กระบวนการนิรโทษกรรม 
(ติณวัตถารกวิธี) 

กระบวนการสลายความยึด
ม่ัน(อุปาทาน) 

นโยบาย การนําไปปฏิบัติ แผน แผนงาน โครงการ 

การเจรจาแบบสันติสนทนา 

การแบmงป|น ความเสมอภาค 



๑๔๙ 
 

 จากรูปภาพข�างต�น ผู�วิจัยสามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#าถLานหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมี
กระบวนการ ดังตLอไปนี้ 

กระบวนการนิรโทษกรรม (ติณวัตถารกวิธี) เป�นกระบวนการในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งโดยการยุติป@ญหาความขัดแย�งในอดีตให�เป�นโมฆะ และเริ่มต�นจัดการความขัดแย�งกันใหมLโดย
ไมLเอาข�อมูลในอดีตข้ึนมาตัดสินอีกตLอไป ซ่ึงเรียกวิธีการนี้ได�อีกวLา เป�นการนิรโทษกรรมให�กับคูLขัดแย�ง 
ซ่ึงวิธีการนี้จําเป�นต�องเกิดข้ึนจากกรท่ีคูL ขัดแย�งต�องการจัดการกับป@ญหาด�วยกันทุกฝrาย ซ่ึง
กระบวนการติณวัตถารกวิธีนี้จะต�องประกอบไปด�วย 
 ๑) คูLขัดแย�งจะต�องมาพร�อมหน�ากันท้ังหมดทุกฝrาย 
 ๒) ผู�ทําหน�าท่ีคนกลางชี้แจงถึงเหตุผลในการนิรโทษกรรม 
 ๓) คูLขัดแย�งประกาศเจตนารมณ�ของการจัดการความขัดแย�งโดยการนิรโทษกรรม 
 ๔) การประสานความรLวมมือโดยปราศจากความขัดแย�ง 
 วิธีการดังกลLาวนี้ ถือเป�นการแก�ป@ญหาโดยการนิรโทษกรรมในสLวนท่ีเป�นความขัดแย�งท่ีไมL
ขัดตLอกฎหมายบ�านเมือง และเห็นวLา เป�นป@ญหาท่ีเล็ก ๆ น�อย ๆ สามารถยอมความกันได� ซ่ึงวิธีการ
แก�ป@ญหาโดยการนิรโทษกรรม เป�นวิธีการท่ีสมควรอยLางยิ่งในการแก�ป@ญหาความขัดแย�งในสLวนของ
ความขัดแย�งด�านโครงสร�างการบริหารโครงการ ท้ังนี้ มิใชLวLาเม่ือนิรโทษกรรมแล�ว จะสามารถดําเนิน
โครงการตLอไปได� ข้ันตอนตLอไปจะเป�นการริเริ่มโครงสร�างการบริหารใหมLท่ีเสริมสร�างกระบวนการมี
สLวนรLวมของทุกภาคสLวนเพ่ือไมLให�เกิดความขัดแย�งในวงจรเดิมอีก 
 กระบวนการสลายความยึดม่ัน (อุปาทาน)  การสลายความยึดม่ันถือม่ัน หรือการยึดติด
ในความคิด การกระทําของคูLขัดแย�ง เนื่องจากเม่ือเกิดความขัดแย�งแล�ว ตLางฝrายตLางยึดม่ันอยูLใน
แนวทางของตนและพยายามท่ีจะดําเนินการตามแนวทางของตนให�ได� การจัดการความขัดแย�งด�าน
โครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จําเป�นต�องสลายความขัดแย�งเพ่ือเริ่มต�นกําหนด
โครงสร�างการพัฒนากันใหมLให�สอดคล�องกับความต�องการท้ังของภาครัฐและของคนในพ้ืนท่ี เพราะ
การพัฒนาท่ียั่งยืนต�องเป�นการพัฒนาภายใต�การประสานความรLวมมือ และกLอเกิดเป�นความสํานึกรัก
ในการพัฒนานั้นๆ รู�สึกได�ถึงความเป�นเจ�าของ ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงบLอเกิดความขัดแย�งตามหลัก
พระพุทธศาสนา อุปาทาน ความยึดม่ันถือม่ันจึงเป�นสิ่งท่ีคูLขัดแย�งจะต�องขจัดออกไปสูLวงจรแหLงการ
แก�ป@ญหา ประกอบด�วย 
 ๑) กามุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง การยึดม่ันอยูLในผลประโยชน�ของตน ซ่ึงเป�น
สาเหตุท่ีทําให�คูLขัดแย�งสามารถแสดงออกเพ่ือปกป#องผลประโยชน�ของฝrายตน ซ่ึงอาจเกิดความขัดแย�ง
ท่ีบานปลายข้ึน ดังเชLนในกรณีของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี คูLขัดแย�งต�องการดําเนินการโครงการ
โรงไฟฟ#ากระบ่ีเพ่ือให�เกิดประโยชน�ตLอฝrายตน ท้ังนี้ ผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนอาจไมLได�ตอบสนองความ
ต�องการของคนกลุLมใดกลุLมหนึ่ง แตLการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ต�องการให�เกิดประโยชน�
ตLอประชาชนโดยรวมท่ีมีความต�องการใช�ไฟฟ#า 
 ๒) ทิฏ�ุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง ความยึดม่ันในความเห็น แนวทาง หรือ
หลักการของฝrายตนวLาเป�นเรื่องท่ีถูกต�อง การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีก็เชLนเดียวกัน คูL
ขัดแย�งมีความยึดม่ันอยูLในแนวคิดของตน พยายามยกเหตุผลของฝrายตนข้ึนมาประกอบกับการ
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แสดงออกท่ีทําให�เห็นถึงความสําคัญของข�อมูลท่ีฝrายตนพยายามนําเสนอ หรือการดําเนินโครงการ
ตามโครงสร�างการนโยบายท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเป�นการตอกย้ําความขัดแย�งท่ีมีอยูLเดิมให�เพ่ิมทวีความ
รุนแรงข้ึน 
 ๓) สีลัพพตุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง เป�นการยึดม่ันในหลักการท่ีตนได�ปฏิบัติมา
เทLานั้นวLาถูกต�อง หลักการ กฎเกณฑ�ของผู�อ่ืนผิดหมด หากมีผู�ท่ีเห็นขัดแย�ง ไมLยึดตามหลักการของตน
ก็จะหาทางกลั่นแกล�งหรือขจัดออกไป การยึดม่ันในหลักการของตนนี้เกิดข้ึนในโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี โดยคูLขัดแย�งพยายามนําเสนอหลักการของฝrายตนวLาถูกต�อง เชLน ฝrายหนึ่งเห็นวLาการดําเนิน
โครงการสร�างโรงไฟฟ#านั้นดําเนินการมาถูกต�องตามหลักการแล�ว แตLอีกฝrายหนึ่งมองวLา พลังงาน
ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีไมLใชLถLานหินจะเป�นทางออกท่ีดีกวLาโดยไมLกLอให�เกิดความขัดแย�ง  
 ๔) อัตตาวาทุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง ความยึดม่ันในวาทะวLาตัวตน ในแงLของ
ความขัดแย�ง ลักษณะเป�นการยึดม่ันในตัวตนสูง คิดวLาตนเองเป�นผู�มีอํานาจ มีอิทธิพล มีพลัง สามารถ
ทําอะไรก็ได� ไมLมีใครสามารถทําอะไรได� ความยึดม่ันในลักษณะนี้เองท่ีนําไปสูLความรุนแรง เพราะตLาง
ก็เชื่อม่ันวLาตนเองมีความสามารถ ไมLมีใครยอมใคร กรณีโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีก็มีการ
ดําเนินการโดยเจ�าของโครงการซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจและดําเนินโครงการในข้ันตอนตLางๆ สLวน
ฝrายท่ีไมLเห็นด�วยกับโครงการพยายามกระทําการตามวิถีทางของตนเพ่ือแสดงให�เห็นวLาโครงการการ
บริหารจัดการโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จะต�องแก�ไขปรับปรุงกLอนดําเนินการตLอไป 

 กระบวนการมีส'วนร'วมบนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา  

 กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการ
ความขัดแย�งด�านโครงสร�างการบริหารโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เนื่องจากจุดเริ่มต�นของป@ญหา
เกิดข้ึนจากการกระทําของหนLวยงานภาครัฐท่ีเป�นสLวนงานโดยตรงกับโครงการ ต้ังแตLกระทรวง
พลังงาน การไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีเป�นหนLวยงานรัฐวิสาหกิจ และสLวนงานอ่ืนๆ 
จนมาถึงกระบวนการนํานโยบายลงมาสูLการปฏิบัติในพ้ืนท่ี ทําให�เกิดความขัดแย�งเพราะประชาชนใน
พ้ืนท่ีไมLได�เข�ามามีสLวนรLวมต้ังแตLแรก ดังนั้น กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างการ
บริหารโครงการในข้ันตอนตLาง ๆ จึงต�องเกิดจากกระบวนการมีสLวนรLวมของทุกภาคสLวนตามแนว
มัชฌิมาปฏิปทา ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีสLวนรLวมในการคิด รLวมกันคิดและรLวมกันตัดสินใจ
เก่ียวกับโครงสร�างการบริหารโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ต้ังแตLกระบวนการการเกิดข้ึนของนโยบาย 
ผLานข้ันตอนของการจัดทําแผน ไปจนถึงข้ันตอนการนํานโยบายไปสูLการปฏิบัติ ซ่ึงหากภาคสLวนตLาง
เข�ามีมีสLวนรLวมในทุกข้ันตอน จะสามารถแก�ป@ญหาความขัดแย�งได� 
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีสLวนรLวมในการวางกรอบของข�อมูลโครงการ รLวมกัน
ดําเนินการ สร�างกระบวนการมีสLวนรLวมในการกําหนดโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ#า โดยทุกภาคสLวน
ได�มีสLวนรLวมอยLางเป�นรูปธรรมและกําหนดกรอบข้ึนมาปฏิบัติรLวมกัน ภายใต�กฎหมาย กฎเกณฑ� 
ระเบียบ จารีต ประเพณี วิถีชีวิตของท�องถ่ินท่ีโครงการพัฒนาลงไปสูLพ้ืนท่ี 
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 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีสLวนรLวมในการรLวมกันติดตามผลการดําเนินโครงการ
จัดหาพลังงานไฟฟ#า และรับผิดชอบรLวมกัน สร�างความรู�สึกเป�นเจ�าของมากกวLาความรู�สึกถึงการ
แบLงแยกโดยไมLได�เข�ามามีสLวนรLวม ข้ันตอนดังกลLาวนี้จะเป�นการทํางานรLวมกันของทุกภาคสLวนและ
รLวมกันตัดสินใจวLาจะดําเนินการตามแนวโครงการเดิมตLอไปหรือจะรLวมกันหาแนวทาง ชLองทางการ
พัฒนาใหมLท่ีดีกวLาเดิม 
 ข้ันตอนหลังจากกระบวนการมีสLวนรLวมในการรLวมคิด รLวมสร�างแนวทาง และรLวมติดตาม
ผล มาโดยลําดับจนถึงข้ันตอนของการแก�ป@ญหาโครงสร�างการบริหารจัดหาหาพลังงานไฟฟ#าของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี กลุLมขัดแย�งทุกกลุLม และภาคสLวนตLาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการท้ัง
โดยตรงและโดยอ�อม ต�องสร�างกระบวนการมีสLวนรLวมต้ังแตLระดับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 
จนไปสูLการนํานโยบายไปสูLการปฏิบัติ ซ่ึงสิ่งเหลLานี้ หากเกิดกระบวนการมีสLวนรLวมท่ีเป�นรูปธรรมและ
เกิดความยุติธรรม จะทําให�ความขัดแย�งลดน�อยลงไป เนื่องจากการกLอเกิดของโครงการพัฒนาเกิดข้ึน
จากแนวคิดของทุกภาคสLวนท่ีกลั่นกรองมากLอนท่ีจะถึงข้ันตอนนําไปสูLการปฏิบัติ ดังนั้น โครงสร�างการ
พัฒนาท่ีดีต�องเกิดข้ึนจากการมีสLวนรLวมของภาคสLวนตLาง ๆ ด�วยความยุติธรรมและมีความพึงพอใจ
ด�วยกันทุกฝrาย  
 เห็นได�วLา กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�นเครื่องมือหนึ่งท่ี
สามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแตLระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านข�อมูลมีต�นเหตุมาจากการขาด
การมีสLวนรLวมต้ังแตLเริ่มต�นโครงการฯ ภาคสLวนตLาง ๆ ไมLได�เข�ามามีบทบาทในการกําหนดอนาคตของ
ตนเอง ทําให�เกิดความขัดแย�งต้ังแตLข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ จนกลาย
ไปสูLการนําไปปฏิบัติ ดังนั้น การแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างการบริหารโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ีจะต�องคิดในมุมกลับคือ ต�องศึกษาข�อมูลต้ังแตLในระดับพ้ืนท่ีท่ีเป�นท่ีต้ังของโครงการ 
อาศัยความรLวมมือของประชาชน จนกLอเกิดเป�นโครงการ เป�นแผนงาน แผน และเสนอเป�นนโยบาย
ให�ภาครัฐได�รับทราบและตัดสินใจในท่ีสุด 
 กระบวนการสร�างความเสมอภาค เป�นวิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งด�าน
โครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี กระบวนการมีสLวนรLวมภายใต�ความเสมอภาคยLอมทําให�
เกิดความเข�าใจกันและกLอเกิดแนวทางการพัฒนาท่ีมีความขัดแย�งน�อยลง การสร�างความเสมอภาคจึง
เป�นเครื่องมือหนึ่งท่ีให�ความสําคัญกับคูLขัดแย�งอยLางเทLาเทียมกัน ซ่ึงมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๑) การฟ4งอย'างลึกซ้ึงหรือการฟ4งอย'างตั้งใจ  
 การฟ@งเป�นเครื่องมือหนึ่งในการสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง (สัมมาทิฏฐิ) โดยการต้ังใจ
ฟ@งจากผู�อ่ืน (ปรโตโฆสะ) อันเป�นการยอมรับฟ@งความคิดเห็นของผู�อ่ืนด�วยความเคารพ ทําให�เกิดความ
เข�าใจอยLางลึกซ้ึง (โยนิโสมนสิการ) สามารถแยกแยะสิ่งท้ังหลายให�เห็นตามความเป�นจริงตาม
ความสัมพันธ�ของเหตุป@จจัยของเหตุการณ�ตLาง ๆ การฟ@งอยLางลึกซ้ึงโดยใช�ป@ญญาและใช�เหตุผลอยLาง
รอบด�าน ดังเชLนความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี รับฟ@งความต�องการ 
แนวทางการพัฒนาด�านอ่ืน ๆ ท่ีกลุLมขัดแย�งได�นําเสนอออกมาและมีอุดมการณ�อันแนLวแนLในโครงสร�าง
การพัฒนาเหลLานั้น ดังนั้น กระบวนการฟ@งอยLางลึกซ้ึงและต้ังใจ เป�นกระบวนการท่ีเปSดโอกาสให�กลุLม
ขัดแย�งได�รับฟ@งความต�องการของกันและกัน และพิจารณาแนวทางท่ีอาจจะนําไปสูLการพัฒนาท่ี
สอดคล�องกันหรือเกิดความพึงพอใจรLวมกันในท่ีสุด กLอเกิดเป�นโครงสร�างการพัฒนาท่ีเกิดจากการมี
สLวนรLวมและเกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด 
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 ๒) การเคารพ การให�เกียรติชีวิตของผู�อ่ืนและสัตว�อ่ืน 
 การเคารพและให�เกียรติผู�อ่ืนถือเป�นคุณธรรมข�อหนึ่งท่ีจะไปสูLทางออกของความ
ขัดแย�งด�านโครงสร�างการพัฒนา ดังเชLนโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี กลุLมขัดแย�งตLางมีแนวทางใน
การพัฒนาภายใต�โครงสร�างการพัฒนาท่ีกลุLมของตนได�รLวมกันกําหนดข้ึน การท่ีทุกกลุLมขัดแย�งเคารพ
และให�เกียรติในแนวคิด รูปแบบการพัฒนาของกลุLมตLาง ๆ เปSดใจรับฟ@งความต�องการของกันและกัน
จะทําให�บรรยากาศของความขัดแย�งเป�นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน กLอเกิดเป�นการเห็นอกเห็นใจกัน และ
รLวมกันหาทางออกด�วยความบริสุทธิ์ใจและมองประโยชน�สLวนรวมมากกวLาประโยชน�สLวนตน 
 ๓) การเคารพและให�เกียรติทรัพย�สินของผู�อ่ืน 
 การเคารพและให�เกียรติทรัพย�สินของผู�อ่ืนในลักษณะของความขัดแย�งด�านโครงสร�าง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีนี้ เป�นการมองถึงทรัพย�สินสLวนรวมมากกวLาสLวนตน ดังเชLน กลุLม
ขัดแย�งท่ีเป�นกลุLมผู�ไมLเห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีท่ีเป�นโรงไฟฟ#าพลังงานถLานหิน 
มองเห็นวLาการใช�ถLานหินผลิตไฟฟ#าอาจกระทบตLอธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และอาจกระทบตLอการ
ทLองเท่ียว การทําประมง การทําเกษตรกรรม เป�นต�น ซ่ึงสิ่งเหลLานี้เป�นสิ่งท่ีกลุLมขัดแย�งดังกลLาวมีความ
หวงแหนและต�องการรักษาไว� สLวนกลุLมขัดแย�งท่ีเป�นเจ�าของโครงการ มีความต�องการจัดหาพลังงาน
ไฟฟ#าเพ่ือรองรับความต�องการใช�ไฟฟ#าในอนาคต และทดแทนโรงไฟฟ#าเดิมท่ีกําลังจะหมดอายุและปSด
ตัวลง กลุLมขัดแย�งดังกลLาวต�องการรักษาผลประโยชน�ของชาติไว� เพราะความม่ันคงด�านพลังงานไฟฟ#า
เป�นตัวแปรสําคัญท่ีทําให�เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจ อันเป�นรายได�ของประเทศชาติ ดังนั้น จะเห็นได�
วLาตLางฝrายตLางต�องการการพัฒนาท่ีไมLกLอให�เกิดความเสียหายตLอทรัพย�สินหรือผลประโยชน�ของฝrาย
ตนเอง ทิศทางการพัฒนาจึงต�องเป�นไปในรูปแบบท่ีกLอให�เกิดความเสียหายน�อยท่ีสุดและได�รับ
ประโยชน�รLวมกันทุกฝrาย  
 การแบ'งป4น เม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติวิธีแล�ว การแบLงป@นเป�นวิธีการหนึ่งในการ
สร�างความสมานฉันท�ให�เกิดข้ึนกับคูLขัดแย�ง ซ่ึงรูปแบบการดําเนินการไปสูLแนวทางของการแบLงป@นนั้น 
คูLขัดแย�งสามารถแบLงป@นสิ่งตLาง ๆ ดังตLอไปนี้ 
 ๑. การแบLงป@นความรัก ความปรารถนาดีตLอกัน เป�นการสลายความขัดแย�งโดยใช�หลัก
ของความเมตตาตLอกัน รู�จักเอาใจเขามาใสLใจเรา และคํานึงถึงพ้ืนฐานของมนุษย�ท่ีรักสุขเกลียดทุกข�
เหมือนกัน ความปรารถนาดีตLอกันยLอมกLอเกิดเป�นความสัมพันธ�ท่ีดี โดยเฉพาะการดําเนินโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จะต�องสร�างความรู�สึกถึงความเป�นเจ�าของรLวมกัน เพ่ือจะได�รักษา ดูแล และใช�
ประโยชน�รLวมกันได� 
 ๒. การแบLงป@นผลประโยชน�รLวมกัน เป�นแนวทางในการสร�างความสมานฉันท� เพราะ
ธรรมดาของมนุษย� ยL อมไมLต� องการการ เอาเปรี ยบ ต� องการความเสมอภาคและความ 
ยุติธรรม การแบLงป@นผลประโยชน�รLวมกันจะทําให�สังคมอยูLรLวมกันอยLางสันติสุขได� 
 ๓. การแบLงป@นความรู�สึก ปฏิสัมพันธ�ท่ีดีตLอกัน บLอยครั้งท่ีการพัฒนาของภาครัฐทําให�
ความรู�สึกระหวLางประชาชนกับภาครัฐเกิดความบาดหมาง ความไมLเข�าใจกัน การปฏิสัมพันธ�ท่ีไมLดี 
เหลLานี้ล�วนเกิดข้ึนจากการท่ีแตLละภาคสLวนขาดการปฏิสัมพันธ�ติดตLอสื่อสารทําความเข�าใจกัน ทําให�
เกิดความรู�สึกแบLงแยกและคัดค�านทางด�านความรู�สึกจนอาจกLอตัวจนแสดงออกมาทางพฤติกรรมของ
คนในสังคมได� 



๑๕๓ 
 

 สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือการยอมรับความแตกตLาง คนในสังคมยLอมมีความแตกตLาง
กันท้ังทางกายภาพและความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ดังนั้น เราจะอยูLรLวมกันอยLางไรภายใต�
ความแตกตLางกันท้ังป@จจัยภายนอกและป@จจัยภายใน การปรับความรู�สึก ปรับจิตใจของตนให�มองเห็น
ถึงความแตกตLางและอยูLรLวมกันได�โดยไมLเกิดความขัดแย�ง อันเป�นการสร�างความสัมพันธ�อันดีให�
เกิดข้ึนภายใต�การพัฒนาตามโครงสร�างท่ีเกิดจากความพึงพอใจด�วยกันทุกฝrาย 
 การเจรจาแบบสันติสนทนา เจรจาแบบสันติสนทนา กระบวนการจัดการความ
ขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีท่ีกลLาวมาข�างต�นท้ังหมดนั้น จะสําเร็จได�ต�อง
อาศัยการเจรจาแบบสันติสนทนา ซ่ึงการใช�หลักสันติสนทนาเข�ามาจัดการกับความขัดแย�งนั้น คูLเจรจา
หรือคนกลางต�องอาศัยทักษะ เทคนิคโดยเริ่มจากการเอาใจเขามาใสLใจเรา ต�องคํานึงถึงความรู�สึก 
ความต�องการ หรือจุดมุLงหมายของคูLขัดแย�ง การสนทนากันโดยอาศัยหลักสันติวิธีนั้น หากจะให�
ได�ผลดีนั้นควรนั่งคุยกันเป�นวงกลม ไมLควรนั่งเจรจาแบบแบLงข�าง เพราะการนั่งเป�นวงกลมจะให�
ความรู�สึกหรือบรรยากาศท่ีไมLตึงเครียดหรือไมLเกิดความรู�สึกแบLงฝrาย ฉะนั้น หลักสันติสนทนาสามารถ
เข�าถึงความรู�สึกหรือความต�องการของทุกฝrายได�ดีท่ีสุด  
 การสื่อสารอยLางสันติ เป�นเทคนิควิธีการท่ีสําคัญท่ีทําให�ความขัดแย�งสามารถคลี่คลาย
ลงได� การสื่อสารแบบสันตินี้เป�นวิธีการท่ีใช�กันแพรLหลายและได�ผลดี สิ่งสําคัญของเครื่องมือชนิดนี้คือ 
ผู�ท่ีทําหน�าท่ีเป�นคนกลางต�องไมLมีอคติหรือต�องไมLได�รับผลประโยชน�จากฝrายใดฝrายหนึ่ง การสื่อสาร
แบบสันตินี้ ประกอบด�วย 
 ๑. การสังเกต การสื่อสารหรือพูดคุยกันเพ่ือหาข�อยุติของความขัดแย�ง จําเป�นต�อง
อาศัยการสังเกตกิริยาอาการ ทLาที หรือการแสดงออกของฝrายตLาง ๆ เพ่ือให�เกิดความแนLใจวLา การ
พูดคุยหรือการสื่อสารนั้นทําให�ความขัดแย�งลดลงได� คนกลางต�องทําหน�าท่ีสังเกตคูLขัดแย�งวLามี
เจตนารมณ�เป�นไปในทิศทางใด 
 ๒. ความต�องการ ความขัดแย�งด�านโครงสร�างการพัฒนาเกิดข้ึนได� ก็เพราะทุกฝrาย
ต�องการให�ตนเองได�รับประโยชน�สูงสุดและต�องการการพัฒนาไปในทิศทางท่ีกลุLมของตนได�กําหนดข้ึน 
ดังนั้น การสื่อสารแบบสันตินี้ ต�องทราบความต�องการของทุกฝrายเป�นเบ้ืองต�นกLอน เพราะเม่ือทราบ
ความต�องการแล�ว ก็จะสามารถดึงเข�าสูLการสื่อสารแบบสันติได�โดยงLาย 
 ๓. ความรู�สึก การเจรจาหรือการแก�ป@ญหาความขัดแย�งจําเป�นต�องคํานึงถึงความรู�สึก
ของทุกฝrาย การจะจัดการกับความขัดแย�งนั้น ต�องสร�างบรรยากาศท่ีทําให�ทุกฝrายท่ีขัดแย�งรู�สึกได�วLา 
การสื่อสารหรือการพูดคุยนั้น นําไปสูLการแก�ไขความขัดแย�งได�อยLางแท�จริง 
 ๔. การร�องขอ การแก�ป@ญหาความขัดแย�ง บางกรณีจําเป�นต�องอาศัยการโอนอLอนผLอน
ตามหรือการหาจุดรLวมของทุกฝrายขัดแย�ง การร�องขอก็เป�นหนทางหนึ่งในการสื่อสารเพ่ือยุติความ
ขัดแย�ง ผู�ท่ีทําหน�าท่ีในการเจรจาหรือทําหน�าท่ีในการเปSดเผยข�อมูลขLาวสาร จําเป�นต�องหาทางในการ
ลดการยึดม่ันในทัศนคติของตนเองลงให�ได� โดยเฉพาะความขัดแย�งด�านโครงสร�างการพัฒนา คนกลาง
ต�องทําหน�าท่ีในการร�องขอให�คูLขัดแย�งได�โอนอLอนลงเพ่ือให�คูLขัดแย�งยอมเสียเปรียบในบางสLวนแตLให�
ได�รับประโยชน�อีกสLวนรLวมกันอยLางยุติธรรม การพัฒนาใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนจากความต�องการของ
ฝrายใดฝrายหนึ่งโดยฝrายเดียว ยLอนํามาซ่ึงความขัดแย�ง แตLการพัฒนาใดท่ีเกิดข้ึนจากการประสาน
ประโยชน�รLวมกัน ภายใต�ความบริสุทธิ์ยุติธรรม การพัฒนานั้นจะทําให�เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด 
เพราะทุกฝrายทุกกลุLมได�สมประโยชน�ด�วยกันทุกฝrายแล�ว 



๑๕๔ 
 

 จะเห็นได�วLา การเจรจาแบบสันติสนทนา หัวใจสําคัญของกระบวนการ นี้คือ ผู�ทํา
หน�าท่ีเป�นคนกลางในการจัดการความขัดแย�ง ต�องอาศัยกระบวนการดังกลLาวข�างต�นในการแก�ป@ญหา 
ดังนั้นผู�ท่ีทําหน�าท่ีเป�นคนกลางต�องอาศัยเทคนิค วิธีการ ให�สามารถนําพาคูLขัดแย�งออกจากป@ญหาได� 
และแสวงหาแนวทางท่ีทําให�คูLขัดแย�งสามารถรับรู� ประเมินผล แปลผล ข�อมูลตLาง ๆ ได�ตรงกัน 
 สรุปได�วLา การแก�ป@ญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
โดยการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเข�าไปแก�ป@ญหานั้น ใจความสําคัญของการแก�ป@ญหาคือการจริงใจ
ตLอกัน มีความบริสุทธิ์ใจในการพัฒนาตามโครงการตLาง ๆ ของภาครัฐ ให�ความสําคัญกับกระบวนการ
การมีสLวนรLวม และศึกษาผลกระทบตLาง ๆ อยLางรอบด�าน ท้ังนี้ เพ่ือป#องกันไมLให�เกิดความขัดแย�ง 
และสLงผลให�การดําเนินการตามข้ันตอนของโครงการสามารถดําเนินไปได�โดยไมLยืดเยื้อ ดังนั้น 
กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งต�องแก�ท่ีตัวบุคคลเป�นลําดับแรก เพราะคนเป�นผู�ขับเคลื่อนระบบ
ให�ดําเนินตLอไปได� การพัฒนาใดท่ีคํานึงถึงเสียงของประชาชน การพัฒนานั้นเป�นการพัฒนาท่ียั่งยืน
และเกิดผลเป�นรูปธรรม แตLการพัฒนาใดท่ีคํานึงถึงผลประโยชน�เป�นท่ีต้ัง การพัฒนานั้นยLอมหนีไมLพ�น
วงจรของความขัดแย�ง 

 ตอนท่ี ๒ การวิเคราะห�การสนทนากลุ'มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 การวิจัยพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�
ศึกษาข�อมูลความขัดแย�งระหวLางผู�มีสLวนได�สLวนเสียทุกระดับ เพ่ือต�องการสังเคราะห�ประเด็นความ
ขัดแย�งให�เกิดความชัดเจน จากนั้นจึงคัดสรรกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี
มาเป�นเครื่องมือในการประยุกต�ใช�เป�นแนวทางในการป@ญหาความขัดแย�งให�เกิดความสมานฉันท�ให� 
ซ่ึงผู�วิจัยได�สังเคราะห�ข�อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ออกมาเป�นกระบวนการ ดังแผนภาพท่ี ๔.7 
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แผนภาพท่ี ๔.๗ แสดงกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี ภายใต�กรอบของ
เมตตากายกรรม 

 
 จากแผนผังภาพข�างต�น แสดงให�เห็นวLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบ
ของหลักเมตตากายกรรม เป�นกระบวนการค�นหาความจริงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสาเหตุ ต�นตอของป@ญหา 
วิธีการแก�ไข ท่ีเป�นไปตามหลักเมตตา และเป�นการนําเอาพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการเพ่ือแก�ไขความ
ขัดแย�ง โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ โดยการหาคําตอบของความขัดแย�ง 

 ข้ันตอนนี้ต�องการท่ีจะสืบค�นหาต�นตอของความขัดแย�งวLาเกิดจากอะไร มีสาเหตุมา
จากอะไร ซ่ึงในประเด็นนี้ความขัดแย�งมีลักษณะเป�นความเห็นแกLตัวและความรู�สึกแบLงแยกพวกพ�อง 
ซ่ึงเม่ือคูLกรณีมีลักษณะดังกลLาวแล�ว ทําให�อีกฝrายเกิดความรู�สึกถึงความไมLเทLาเทียมและเกิดการ
แบLงแยกไมLเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของความขัดแย�งลักษณะนี้มักเกิดจากความ
ต�องการด�านผลประโยชน� ความไมLเสมอภาค ความไมLไว�วางใจ และความสัมพันธ�ท่ีสั่นคลอน เม่ือ
ความขัดแย�งเกิดข้ึนแล�ว การแสดงออกของฝrายตLางๆ ยLอมเป�นเครื่องบLงบอกถึงระดับความรุนแรงของ
ความขัดแย�ง และจะแสดงออกให�อีกฝrายเห็นถึงพฤติกรรมท่ีเป�นฝrายตรงข�ามกัน  

 ข้ันตอนท่ี ๒ เครื่องมือในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง 

 การจัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในขอบขLายของหลักเมตตากายกรรมนั้น จําเป�นต�องใช�
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือการแก�ป@ญหา โดยเครื่องมือในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งนั้นประกอบด�วย 

๑) การสานเสวนา 
๒) การต้ังกรรมการ/      

อนุกรรมการ 
๓) หลักกฎหมาย 
๔) มาตรการทางสังคม 

กระบวนการสร#างความสมานฉันทMตามหลักพุทธสันติวิธภีายใต#กรอบของเมตตา

ขั้นเตรียมการ 

การต้ังคําถามเพื่อหา
คําตอบของความขัดแย3ง 

๑) ความขดัแย#งคืออะไร 
- ความเห็นแกmตัว 
- ความรู3สึกแบmงแยกพวก
พ3อง 
๒) สาเหตุความขัดแย#งคือ
อะไร 
- ผลประโยชน5 
- ความต3องการ 
- ความไมmเสมอภาค 
- ความไมmไว3วางใจ 
- ความสัมพันธ5ท่ีไมmดี 

เคร่ืองมือ 

คนกลาง คูmขัดแย3ง 

กระบวนการสร3างความสมานฉันท5 

๑) ตั้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการท่ีมา
จากหลายภาคสmวน
และสามารถ
ไว3วางใจได3 

๒) จัดสานเสวนาเชิง
พุทธ 

๑) การเผชิญหน3ากัน 
(สัมมุขา) 

๒) การแสดงออกถึง
ความต3องการ/ข3อ
เรียกร3อง 

๓) การแสดงทmาทีท่ี
เปoนมิตร 

๔) การแสวงหาจุด
รmวม สงวนจุดตmาง 



๑๕๖ 
 

 - การสานเสวนา เป�นการจัดสานเสวนาโดยเป�นไปตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 
กลLาวคือ เป�นการสนทนาเพ่ือให�เกิดความเข�าใจกันระหวLางคูLขัดแย�ง เป�นการเปSดใจรับฟ@งอยLางมีสติ   
ผู�พูดก็ต�องพูดอยLางมีสติ และเป�นการเปSดใจเพ่ือรับฟ@งความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือให�เกิด
บรรยากาศของการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง รLวมใจกัน เปSดใจรับฟ@งความคิดเห็นโดยปราศจากอคติหรือ
ความรู�สึกท่ีเกิดการแบLงแยกกัน ซ่ึงในการสานเสวนาตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้น เน�นให�
ผู�เข�ารLวมสานเสวนาได�เข�าใจซ่ึงกันและกัน และรLวมใจกันหาทางออกอยLางสร�างสรรค� หัวใจหลักของ
การสนทนา คือ การเปSดโอกาสให�แตLละฝrายได�เปSดเผยความในใจของตนเองออกมา เพ่ือแสดงให�เห็น
ถึงความต�องการ จุดประสงค�ของทุกฝrายท่ีขัดแย�งกัน ผู�เข�ารLวมจําเป�นต�องมีขันติธรรมในใจ เนื่องจาก 
การสานเสวนามีลักษณะท่ีเป�นการฟ@งมากกวLาการพูด และทุกคําท่ีพูดออกมาต�องประกอบด�วย
ประโยชน�และมีสติกํากับอยูLเสมอ  
 - การต้ังกรรมการ อนุกรรมการ ต�องประกอบด�วยคุณสมบัติท่ีสําคัญพ้ืนฐานคือ ต�อง
เป�นผู�ท่ีมีความนLาเชื่อถือ ปราศจากอคติ คือ ความลําเอียง และมีอุเบกขาธรรม ขันติธรรม และเมตตา
ธรรม การต้ังกรรมการ อนุกรรมการ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้น สมาชิกต�องเป�นบุคคลท่ี
เป�นสัมมาทิฏฐิ พระพุทธศาสนาเน�นหนักในเรื่องของการต้ังตัวแทน กรรมการข้ึนมาตัดสิน ไมLได�เน�นท่ี
เสียงข�างมากเป�นเกณฑ�อยLางเดียว แตLเสียงข�างมากนั้นต�องเป�นเสียงจากฝrายท่ีมีสัมมาทิฏฐิมากกวLา 
ฝrายท่ีไมLใชLฝrายสัมมาทิฏฐิ  
 - หลักกฎหมาย การใช�หลักกฎหมายมาตัดสินจะใช�ก็ตLอเม่ือความขัดแย�งนั้น
จําเป�นต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามาตัดสินชี้ขาดวLาฝrายใดถูกผิด ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา ไมLสนับสนุนการตัดสินแบบแพ�-ชนะ แตLเน�นให�ทุกฝrายได�เกิดความพึงพอใจรLวมกัน 
กระบวนการใช�กฎหมายมาเป�นเครื่องมือแก�ป@ญหาตามแนวพุทธนั้น จะต�องเป�นกฎ กติกาท่ีจัดต้ังข้ึน
โดยได�รับการยอมรับจากทุกฝrาย และทุกฝrายมีความเข�าใจตรงกันวLาสิ่งนั้นผิด สิ่งนั้นไมLผิด อันเป�นกฎ
กติกาท่ีทุกคนในสังคมเห็นพ�องต�องกันวLาเป�นสิ่งท่ีกําหนดไว�โดยคนหมูLมาก 
 - มาตรการทางสังคม การแก�ป@ญหาความขัดแย�งอีกประการหนึ่ง คือ มาตรการทาง
สังคม อันเป�นกฎกติกาท่ีสังคมได�รLวมกันกําหนดข้ึน ซ่ึงอาจไมLมีในสังคมอ่ืน แตLในสังคมนี้ได�มีการ
กําหนดข้ึน ดังนั้น การแก�ป@ญหาความขัดแย�งตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ�าได�ทรงเห็นถึง
ความสําคัญข�อนี้ ดังสังเกตได�จากหากมีข�อพิพาท ความขัดแย�งเกิดข้ึน สิ่งท่ีต�องนํามาพิจารณาคือพระ
วินัยเป�นลําดับแรก และได�ทรงกําหนดให�ศึกษาในแตLละสังคมวLาในสังคมนั้น ๆ มีมาตรการทางสังคม
อยLางไร มีข�อห�ามอะไรบ�าง การแก�ป@ญหาความขัดแย�งจึงจําเป�นต�องพิจารณาถึงองค�ประกอบอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือจากตัวบทกฎหมายด�วย 

 ข้ันตอนท่ี ๓ กระบวนการสร�างความสมานฉันท� 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีอยูLในขอบขLายของหลัก
เมตตากายกรรมนั้น แบLงออกได�เป�น ๒ สLวนคือ สLวนของผู�ทําหน�าท่ีเป�นคนกลางและสLวนของคูLขัดแย�ง 
ซ่ึงได�กําหนดคุณลักษณะเอาไว� ดังนี้ 
 



๑๕๗ 
 

 - ผู� ทําหน�าท่ีเป�นตนกลางในการจัดการความขัดแย�ง จําเป�นต�องมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมและมีความนLาเชื่อถือ โดยการจัดต้ังกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีมีความเท่ียงธรรม ซ่ือตรง 
และสามารถสร�างความไว�วางใจให�กับคูLกรณีทุกฝrายได� พร�อมท้ังอาศัยความรLวมมือจากภาคสLวน    
ตLาง ๆ เข�ารLวมในการพิจารณาหาข�อสรุปของความขัดแย�ง เพ่ือให�เป�นประจักษ�พยานและนําความจริง
ออกสูLสาธารณชนได�อยLางถูกต�อง นอกจากนี้ การจัดสานเสวนาเชิงพุทธ เป�นการเชิญคูLขัดแย�งเข�ามา
พูดคุยทําความเข�าใจ เปSดเผยถึงความต�องการและสภาพป@ญหาท่ีเป�นสาเหตุทําให�เกิดความขัดแย�ง 
การสานเสวนาเชิงพุทธนั้นจําเป�นต�องใช�สติในทุกข้ันตอน และต�องมีความอดทน พร�อมท่ีจะรับฟ@งผู�อ่ืน
ด�วยใจท่ีเป�นกลาง 
 - สLวนของคูLขัดแย�งนั้น การจัดการความขัดแย�งท่ีดีท่ีสุดคือการหันหน�าเข�าหากัน 
พูดคุยทําความเข�าใจซ่ึงกันและกัน เพราะการเผชิญหน�า (สัมมุขา) เป�นวิธีการหนึ่งในการจัดการความ
ขัดแย�งโดยการทําความเข�าใจและรับฟ@งความต�องการของคูLกรณี และสามารถรLวมกันหาทางออกของ
ความขัดแย�งระหวLางกันได�โดยไมLปลLอยให�ความขัดแย�งนั้นลุกลามจนแก�ไขได�ยาก นอกจากนี้ การ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งของคูLขัดแย�งนั้นต�องวางใจให�เป�นกลางและแสดงออกด�วยความเป�นมิตร 
จุดประสงค�หลักของการเผชิญหน�ากันระหวLางคูLกรณีนั้นก็เพ่ือ ต�องการหาจุดรLวมท่ีเกิดความพึงพอใจ
ด�วยกันทุกฝrาย 

 สรุปได�วLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยูLในขอบขLาย
ของหลักเมตตากายกรรมนั้น ประกอบด�วยกระบวนการตLาง ๆ ท่ีนLาสนใจและสามารถนํามาบูรณาการ
สูLการแก�ป@ญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการตLาง ๆ ท่ีกลLาวมาข�างต�น จะเห็นได�วLา การจัดการ
ความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้น มุLงเน�นให�เกิดความพึง
พอใจกันทุกฝrายโดยไมLมีฝrายใดแพ� ฝrายใดชนะ เพราะการแพ�ชนะเป�นอีกป@จจัยหนึ่งท่ีอาจทําให�เกิด
ความขัดแย�งในประเด็นอ่ืน ๆ ตามมาอีก ดังพุทธสุภาษิตท่ีปรากฏในพระสุตตันตปSฎก ขุททกนิกาย 
ธรรมบท วLา ชยํ เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต อุปสนฺโต สุขํ เสติ หิตฺวา ชยปราชยํ แปลวLา ผู�ชนะยLอม
กLอเวร ผู�แพ�ยLอมนอนเป�นทุกข� คนละความชนะและความแพ�ได�แล�ว สงบใจได� ยLอมนอนเป�นสุข๒๔๓ 
ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมุLงเน�นการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีมากกวLาการตัดสินแพ�ชนะ เพราะการดํารง
อยูLในสังคม การสร�างสัมพันธภาพท่ีดีมีคLามากกวLาการสร�างศัตรูท่ีมีความบาดหมางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๒๔๓ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๕/๓๕-๓๖. 



๑๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.8  แสดงกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบของ 

เมตตาวจีกรรม 
 
 จากแผนผังภาพข�างต�น แสดงให�เห็นวLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบของ
หลักเมตตาวจีกรรม เป�นกระบวนการค�นหาความจริงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสาเหตุ ต�นตอของป@ญหา วิธีการ
แก�ไข ท่ีเป�นไปตามหลักเมตตา และเป�นการนําเอาพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการเพ่ือแก�ไขความขัดแย�ง 
โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 
 
 
 
 

กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบของ
เมตตาวจีกรรม 

ขั้นเตรียมการ เคร่ืองมือ 

กระบวนการสร#างความ
สมานฉันทM 

การต้ังคําถามเพ่ือหา
คําตอบ 

ของความขัดแย#ง 

๑) ความขัดแย#งคือ
อะไร 

- การเรียกร3อง 
- การตmอสู3กันทางวาจา 
คําพูด 
 ๒) สาเหตุความ

ขัดแย#งคืออะไร 
- ผลประโยชน5ทางวัตถุ 
- อํานาจ ศักดิ์ศร ี
- ความเช่ือ ลัทธิ 
อุดมการณ5 

- ความต3องการ 
- อกุศลมูล ๓ (โลภะ 
โทสะ โมหะ) 

๑) หลักปgยวาจา 

๒) การเจรจากันเอง 

๓) การเจรจาไกลm
เกลี่ยคนกลาง 

๔) การไตmสวน/
กระบวนการทาง
ศาล 

๕) กฎหมาย/กติกา
สังคม 

๖) อนุญาโตตุลาการ 
 

คนกลาง 

๑) คนกลาง/
กรรมการ/
อนุกรรมกา
รท่ีมี
คุณสมบัติท่ี
เหมาะสม
และได3รับ
การยอมรับ 

๒) จัดเวที
เจรจาไกลm
เกลี่ย 

๓) จัดสาน
เสวนา 

คูmขัดแย3ง 

๑) การลดอกุศล
มูล 

๒) การแสดงออก
ถึงความ
ต3องการ/ข3อ
เรียกร3อง 

๓) การยอมรับคํา
ตัดสิน 

๔) การแสดงออก
ด3วยเมตตา ขันติ 
สติและสจัจะ 



๑๕๙ 
 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ โดยการหาคําตอบของความขัดแย�ง 

 การแก�ป@ญหาความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�นั้น ป@จจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ 
การค�นหาต�นตอของความขัดแย�ง ซ่ึงในประเด็นนี้ความขัดแย�งมีลักษณะท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของ
การเรียกร�อง การวิวาทกันหรือการตLอสู�กันด�วยวิวาทะ เพ่ือแสดงออกให�เห็นถึงความต�องการ 
อุดมการณ� ทัศนคติของฝrายตน และแสดงให�เห็นจุดยืนของฝrายตน ความขัดแย�งลักษณะนี้ มี
จุดประสงค�ก็เพ่ือแสดงออกถึงความต�องการ เชLน อํานาจ ผลประโยชน� ศักด์ิศรี ความเชื่อ ลัทธิ 
อุดมการณ� ซ่ึงมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป�นเชื้อไฟท่ีกLอความขัดแย�งให�ปะทุข้ึน การขัดแย�ง
กันด�วยวิวาทะ หรือการตLอสู�กันด�วยคําพูด เป�นความขัดแย�งประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญและยากตLอ
การควบคุถม เนื่องจากคูLขัดแย�งแตLละฝrายตLางมีจุดยืนของตนเอง ยึดม่ันในหลักการของตนเอง การท่ี
จะระงับความขัดแย�งโดยการหันหน�าเข�าหากันจึงเป�นเรื่องท่ีทําได�ยาก   

 ข้ันตอนท่ี ๒ เครื่องมือในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง 

 การจัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในขอบขLายของหลักเมตตาวจีกรรมนั้น จําเป�นต�องใช�
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือการแก�ป@ญหา โดยเครื่องมือในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งนั้นประกอบด�วย 
 ๑) หลักปSยวาจา การใช�หลักปSยวาจาในการเจรจาไกลLเกลี่ยเป�นอีกวิธีการหนึ่งในการ
เจรจาเพ่ือตกลงรLวมกัน การใช�ปSยวาจาเป�นการป#องกันและควบคุมความร�อนแรงในการพูดคุยเจรจา 
และเป�นการป#องกันการใช�คําพูดท่ีอาจทําให�เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ซ่ึงหลักปSยวาจานั้น
เน�นคําพูดท่ีกLอให�เกิดประโยชน�และเป�นคําพูดท่ีคูLขัดแย�งฟ@งแล�วเกิดความรู�สึกถึงความเป�นมิตรและ
ความจริงใจ มีความต�องการท่ีระงับความขัดแย�งเพ่ือดําเนินไปสูLความสมานฉันท�ระหวLางกันได� 
 ๒) การเจรจากันเอง วิธีการนี้เป�นการระงับความขัดแย�งไมLให�เกิดความบานปลาย และ
ควบคุมระดับของความขัดแย�งไมLให�ขยายวงกว�าง การเจรจากันเองเป�นเครื่องมือหนึ่งท่ีคูLขัดแย�ง
มองเห็นแล�ววLา หากปลLอยให�ความขัดแย�งลุกลามอาจแก�ไขได�ยาก จึงมีความต�องการท่ีจะเจรจา
กันเองเพ่ือให�ป@ญหาสามารถหาทางแก�ไขได�ทันทLวงที  
 ๓) การเจรจาไกลLเกลี่ยคนกลาง วิธีการนี้นํามาใช�ก็ตLอเม่ือการเจรจากันเองไมLได�ผล
หรือไมLสามารถเจรจากันเองได� การเจรจาไกลLเกลี่ยคนกลางจึงต�องแสวงหาคนกลางท่ีมีความนLาเชื่อถือ
และมีความเท่ียงตรง ปราศจากอคติ และมุLงประโยชน�ให�เกิดข้ึนแกLทุกฝrายขัดแย�ง ดังนั้น วิธีการนี้
จะต�องสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกลLาวเข�ามาทําหน�าท่ีในการเจรจาไกลLเกลี่ยเพ่ือหาทางออกท่ี
เหมาะสมและเกิดความพึงพอใจแกLทุกฝrาย 
 ๔) การไตLสวน/กระบวนการทางศาล วิธีการนี้ถูกนํามาใช�เม่ือความขัดแย�งขยายวง
กว�าง ต�องอาศัยกระบวนการทางศาล การไตLสวนหาข�อเท็จจริงและพิจารณาตัดสินป@ญหา การบูรณา
การหลักการทางพระพุทธศาสนากับการไตLสวนหรือกระบวนการทางศาลนั้น จําเป�นต�องพิจารณาจาก
เหตุป@จจัยตLางๆ โดยหาสาเหตุของความขัดแย�งลึกลงไปถึงระดับความรู�สึกนึกคิด จิตใจของคูLขัดแย�ง 
เพ่ือค�นหาต�นตอของความขัดแย�ง และดําเนินการไตLสวน แก�ไข ให�ความขัดแย�งสงบระงับ อันจะนํามา
ซ่ึงความสมานฉันท�ระหวLางกัน   



๑๖๐ 
 

 ๕) กฎหมาย/กติกาสังคม วิธีการนี้ถูกนํามาใช�เม่ือความขัดแย�งมีระดับท่ีรุนแรงข้ึน ทํา
ให�ต�องอาศัยกฎหมาย กติกาสังคม เข�ามาชLวยตัดสินข�อพิพาท หรือวิวาทะระหวLางคูLขัดแย�ง การใช�
กฎหมายทําให�เกิดความยุติธรรม เนื่องจากเป�นกติกาสังคมท่ีได�รับการยอมรับจากทุกฝrาย และทําให�
เห็นได�ชัดวLาฝrายใดเป�นฝrายท่ีละเมิดหรือทําผิดกติกาสังคม 
 ๖) อนุญาโตตุลาการ เป�นอีกเครื่องมือหนึ่ งในการจัดการความขัดแย�ง เป�น
กระบวนการท่ีคูLขัดแย�งสมัครใจให�บุคคลท่ีสามเข�ามาเป�นคนกลางในการจัดการความขัดแย�ง ระงับข�อ
พิพาท โดยท่ีผู�ทําหน�าท่ีเป�นคนกลางไมLมีสLวนได�สLวนเสีย เป�นผู�ชLวยตัดสินใจในป@ญหาความขัดแย�ง การ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งโดยอนุญาโตตุลาการเป�นวิธีระงับข�อพิพาทท่ีมีบรรยากาศของความเป�นมิตรตLอ
กัน เม่ือนําหลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการจะทําให�กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
สามารถแก�ป@ญหาความขัดแย�งโดยคํานึงถึงความรู�สึกของคูLกรณี การรLวมกันหาทางออกโดยปราศจาก
อคติตLอกัน และเป�นไปเพ่ือประโยชน�แกLทุกฝrายอยLางเทLาเทียมกัน 

 ข้ันตอนท่ี ๓ กระบวนการสร�างความสมานฉันท� 

  กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีอยูLในขอบขLายของหลัก
เมตตาวจีกรรมนั้น แบLงออกได�เป�น ๒ สLวนคือ สLวนของผู�ทําหน�าท่ีเป�นคนกลางและสLวนของคูLขัดแย�ง 
ซ่ึงได�กําหนดคุณลักษณะเอาไว� ดังนี้ 
 - ผู�ทําหน�าท่ีเป�นคนกลาง ภายใต�การจัดต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการ ต�องดํารงตน
เป�นท่ีนLาเชื่อถือ มีความซ่ือสัตย� ซ่ือตรงตLอการทําหน�าท่ี เนื่องจากการระงับความขัดแย�งนั้น คูLกรณี
ต�องการคนกลางท่ีสามารถไว�วางใจได� และตัดสินป@ญหาอยLางบริสุทธิ์ยุติธรรม เพ่ือให�เกิดความพึง
พอใจแกLทุกฝrายท่ีขัดแย�ง นอกจากนี้ การจัดเวทีเจรจาไกลLเกลี่ย การจัดสานเสวนา ต�องเป�นไปเพ่ือ
การหาทางออกรLวมกัน โดยอาศัยความรLวมมือรLวมใจจากทุกฝrาย ท้ังท่ีเป�นคูLขัดแย�ง ผู�มีสLวนเก่ียวข�อง 
ต�องรLวมมือกัน มีเจตนารมณ�เดียวกันในการแสวงหาทางออกของป@ญหาความขัดแย�ง เพ่ือให�เกิดความ
สมานฉันท�แกLทุกฝrายโดยปราศจากการระแวง การไมLไว�ใจกันหรือการไมLยอมรับกติกาในภายหลัง 
 - ผู�ท่ีเป�นคูLขัดแย�ง เม่ือเข�าสูLเวทีของการเจรจาไกลLเกลี่ย เข�าสูLวงเสวนาหรืออยูLใน
บรรยากาศของการแก�ไขป@ญหานั้น คูLขัดแย�งจะต�องลดอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ และโมหะภายใน
จิตใจให�ลดน�อยลง คํานึงถึงประโยชน�ของสLวนรวมมากกวLาประโยชน�สLวนตน เม่ือเข�าสูLกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการแสดงทัศนะ ความต�องการของฝrายตน ต�องแสดงทัศนะให�เห็นถึง
ความต�องการ สิ่งท่ีเรียกร�อง เพ่ือให�คูLกรณีสามารถพิจารณาเห็นวLาได�วLาคูLกรณีอีกฝrายต�องการอะไร    
มีจุดประสงค�อยLางไร เม่ือเข�าสูLกระบวนการตัดสินป@ญหา คูLขัดแย�งต�องยอมรับในคําตัดสินของคนกลาง 
โดยมองถึงประโยชน�ของท้ังสองฝrายอยLางเทLาเทียมกัน และสิ่งสําคัญ คือ ในทุกข้ันตอนของการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งนั้น คูLกรณีต�องอาศัยหลักเมตตาธรรมเป�นลําดับแรก มีความอดทนอดกลั้น 
พร�อมรับฟ@งผู�อ่ืนด�วยจิตใจท่ีไมLมีความอาฆาต พยาบาท หรือแสดงออกมาทางสีหน�า ทLาทาง การ
กระทําวLาไมLเห็นด�วย การจะทํา พูด คิด สิ่งใดต�องประกอบด�วยสติสัมปชัญญะอยูLเสมอ ไมLเอาอารมณ�
อยูLเหนือเหตุผล และมีสัจจะ ความจริงใจ น�อมรับคําตัดสิน ท้ังนี้ก็เพ่ือให�เกิดบรรยากาศในการจัดการ
ความขัดแย�งอันจะนําไปสูLการสร�างความสมานฉันท�ตLอไป     



๑๖๑ 
 

  สรุปได�วLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยูLใน
ขอบขLายของหลักเมตตาวจีกรรมนั้น ประกอบด�วยกระบวนการตLาง ๆ ท่ีนLาสนใจและสามารถนํามา
บูรณาการสูLการแก�ป@ญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการตLาง ๆ ท่ีกลLาวมาข�างต�น จะเห็นได�วLา 
กระบวนการจัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบของหลักเมตตาวจีกรรมนั้น 
เป�นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง เพราะการเจรจา การพูดคุยทําความเข�าใจ การเปSดใจรับ
ฟ@งความคิดเห็นของผู�อ่ืน เป�นทางออกหนึ่งของการระงับความขัดแย�ง โดยเฉพาะอยLางยิ่ง การ
เผชิญหน�ากันและได�พูดคุยกันเพ่ือหาทางออกของป@ญหา ตLางฝrายตLางรับฟ@งความคิดเห็นของอีกฝrาย
อยLางต้ังใจและเปSดใจรับฟ@ง ทําให�ได�เห็นถึงป@ญหาท่ีแท�จริง และสามารถแก�ไขป@ญหาได� ความขัดแย�ง
บางกรณีอาจตกลงกันได�ต้ังแตLระดับการเจรจาไกลLเกลี่ยกันเองระหวLางคูLกรณี บางกรณีอาจแก�ป@ญหา
ได�โดยการอาศัยคนกลางมาทําหน�าท่ีเจรจาไกลLเกลี่ย บางกรณีต�องอาศัยหลักกฎหมาย กติกาสังคมมา
เป�นตัวตัดสิน ท้ังนี้ การแก�ป@ญหาความขัดแย�งความขัดแย�งสLวนใหญLมักเลือกใช�วิธีการเจรจาพูดคุย    
ใช�คําพูดในการสื่อสารทําความเข�าใจป@ญหา แม�ในพระพุทธศาสนาได�ปรากฏอยูLหลายกรณีท่ีได�ใช�
วิธีการพูดคุย เจรจา ทําความเข�าใจในข�อพิพาท การวิวาทะ ท้ังท่ีปรากฏวLาพระพุทธเจ�าได�ทําหน�าท่ี
ไกลLเกลี่ยด�วยพระองค�เอง หรือในภายหลังสาวกได�แก�ป@ญหาด�วยการพูดคุยเจรจากัน จนเกิดความสงบ
สุข ความสันติสุข ความสมานฉันท�ในหมูLสงฆ� ก็ด�วยการพูดคุย เจรจาทําความเข�าใจซ่ึงกันและกัน จน
สามารถแก�ป@ญหาให�ลุลLวงไปได�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.9  แสดงกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบของ 

เมตตามโนกรรม 
 

จากแผนผังภาพข�างต�น แสดงให�เห็นวLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบ
ของหลักเมตตามโนกรรม เป�นกระบวนการค�นหาความจริงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสาเหตุ ต�นตอของป@ญหา 
วิธีการแก�ไข ท่ีเป�นไปตามหลักเมตตา และเป�นการนําเอาพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการเพ่ือแก�ไขความ
ขัดแย�ง โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ โดยการหาคําตอบของความขัดแย�ง 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี ข้ันตอนแรกจําเป�นต�องค�นหา
บLอเกิดของความขัดแย�ง ซ่ึงความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในกรอบของหลักเมตตามโนกรรมนั้น ไมLมีรูแบบท่ี
แสงดออกมาให�เห็นเป�นรูปธรรม มักจะเป�นความขัดแย�งท่ีปรากฏอยูLภายในจิตใจเป�นหลัก เรียกได�วLา 
เป�นจุดเริ่มต�นของความขัดแย�งท่ีแสดงออกมาให�เห็นเป�นรูปธรรม ซ่ึงความขัดแย�งท่ีเป�นมโนกรรมนั้น

กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�
กรอบของเมตตามโนกรรม 

ขั้นเตรียมการ เคร่ืองมือ 

กระบวนการสร#าง
ความสมานฉันทM 

การต้ังคําถามเพ่ือหาคําตอบ 
ของความขัดแย#ง 

คู1ขัดแย#ง 

๑) การสร3างสัมมาทิฏฐิ 
๒) การรับฟ|งความคิดเห็น ทัศนะ

ของผู3อ่ืน 
๓) การวางใจเปoนกลาง 
๔) การสร3างความรmวมมือระหวmางคูm

ขัดแย3งและเครือขmายอ่ืน ๆ 
 

๑) หลักปรโตโฆสะ 

๒) หลักโยนิโสมนสิการ 

๓) หลักกรณุา การให3
อภัย 

๔) หลักขันติธรรม  
๕) หลักอหิงสธรรม 
 

๑) ความขัดแย#งคืออะไร 

- การแสดงออกถึงตัณหา 
มานะ ทิฏฐิ 

- การไมmไว3วางใจกัน 
 

 ๒) สาเหตุความขัดแย#งคือ
อะไร 

- อกุศลมูล ๓ (โลภะ โทสะ 
โมหะ) 

- ความเช่ือ ลัทธิ อุดมการณ5 
ทัศนคต ิ

- มิจฉาทิฏฐิ 

- ความยึดมั่นถือมั่น 
(อุปาทาน) 



๑๖๓ 
 

เป�นการแสดงออกถึงตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเป�นป@จจัยสําคัญของความขัดแย�ง ผลกระทบจากป@จจัย
ดังกลLาวทําให�เกิดความไมLไว�วางใจกัน เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของความขัดแย�งท่ีเกิดจากภายในจิตใจ
ของคูLขัดแย�งตามหลักการทางพระพุทธศาสนามองวLามีจุดเริ่มต�นจากอกุศลมูล ได�แกL โลภะ โทสะ 
โมหะ กLอเกิดเป�นความยึดม่ันถือม่ัน (อุปาทาน) ทําให�เกิดความเชื่อ ลัทธิ อุการณ� ทัศนคติท่ีแตกตLาง
กันในแตLละบุคคล เม่ือมีอกุศลมูลเป�นพ้ืนฐานสําคัญแล�ว มิจฉาทิฏฐิยLอมเกิดข้ึนได�ไมLยาก ป@จจัยเหลLานี้
จึงเป�นชนวนทําให�เกิดความขัดแย�งต้ังแตLระดับจิตใจ จนแสงดออกมาทางการกระทํา คําพูด 
พฤติกรรม ท่ีสามารถมองเห็นได�  

 ข้ันตอนท่ี ๒ เครื่องมือในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง 

 การจัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในขอบขLายของหลักเมตตาวจีกรรมนั้น จําเป�นต�องใช�
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือการแก�ป@ญหา โดยเครื่องมือในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งนั้นประกอบด�วย 
 ๑) หลักปรโตโฆสะ การเปSดใจรับฟ@งผู� อ่ืนเป�นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บเก่ียวเอา
ความรู�สึกนึกคิด ความคิดเห็นของผู�อ่ืน ความรู�วิทยาการอ่ืน ๆ มาเป�นพ้ืนฐานในการพิจารณาหาความ
จริง ป@ญหาความขัดแย�งสLวนใหญLเกิดจากการท่ีไมLเปSดใจรับฟ@งผู�อ่ืน ยึดม่ันในหลักการของตนเอง ทํา
ให�ป@ญหาความขัดแย�งไมLสามารแก�ไขได� ดังนั้น หลักปรโตโฆสะ จึงเป�นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเปSดใจ
รับฟ@งเสียงจากภายนอก รับฟ@งผู�อ่ืน เพ่ือให�เข�าใจบริบทของความขัดแย�งอยLางแท�จริง 
 ๒) หลักโยนิโสมนสิการ การพิจารณาด�วยสติป@ญญาอยLางแยบคายเป�นวิธีการหนึ่งใน
การพิจารณาหาเหตุผลของความขัดแย�ง ซ่ึงเป�นหลักการท่ีใช�คูLกับหลักปรโตโฆสะ เม่ือเปSดใจรับฟ@ง
ผู�อ่ืนทําให�เห็นทัศนะ เห็นถึงความต�องการของผู�อ่ืน แล�วนํามาพิจารณาหาเหตุผลอยLางแยบคายโดยมี
สติและป@ญญาเป�นเครื่องควบคุม ดังนั้น วิธีการลักษณะนี้จึงเป�นประโยชน�ตLอการพิจารณาหาเหตุผล
ของความขัดแย�งด�วยตัวเอง เป�นการยกระดับจิตใจไมLให�ยึดม่ันอยูLในหลักการของตนเองโดยไมLฟ@ง
เหตุผลของผู�อ่ืน 
 ๓) หลักกรุณา การให�อภัย วิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งต้ังแตLระดับจิตใจคือ
การให�อภัยกัน มีความกรุณาซ่ึงกันและกัน ป@ญหาความขัดแย�งไมLวLาจะเป�นความขัดแย�งระหวLางบุคคล 
หรือจะเป�นความขัดแย�งระดับท่ีสูงข้ึนไป แท�จริงแล�วมีจุดกําเนิดมาจากจิตใจของมนุษย�ท้ังสิ้น การ
ยกระดับจิตใจให�มีความกรุณา รู�จักให�อภัยตLอผู�อ่ืน เป�นอีกวิธีการหนึ่งในการตัดวงจรของความขัดแย�ง
ไมLให�ลุกลามใหญLโตข้ึนไป 
 ๔) หลักขันติธรรม ป@ญหาตLาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมLวLาจะเป�นความขัดแย�งในระดับใด สิ่งหนึ่ง
ท่ีมนุษย�สามารถควบคุมได�คือ จิตใจของตนเอง เนื่องจากไมLมีสิ่งใดท่ีจะทําให�มนุษย�มีความสุขท้ังหมด 
ยLอมมีสิ่งท่ีทําให�เกิดความขุLนในใจ เกิดความรู�สึกไมLพอใจ รู�สึกตLอต�านหรือไมLเห็นด�วย เครื่องมืออยLาง
หนึ่งในการระงับความรู�สึกเหลLานั้นคือ การมีขันติคือความอดทน อดกลั้นตLอสิ่งท่ีไมLพอใจ ขันติธรรม
เป�นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย�ไมLให�แสดงออกมาในทางท่ีไมLดี และเป�น
คุณธรรมข�อหนึ่งท่ีควรมีในมนุษย�ทุกคน 
 



๑๖๔ 
 

 ๕) หลักอหิงสธรรม หลักการหนึ่งในการแก�ป@ญหาความขัดแย�งในระดับบุคคลคือ การ
ไมLเบียดเบียนกัน กลLาวคือ เม่ือความขัดแย�งกLอตัวข้ึนภายในจิตใจแล�ว การจะระงับความขัดแย�งนั้น
เป�นสิ่งท่ีทําได�ยาก วิธีการหนึ่งในการระงับความขัดแย�งในเบ้ืองต�น คือ การใช�หลักอหิงสธรรม ซ่ึงเป�น
หลักการปรับจิตใจไมLให�คิดร�าย พูดร�าย หรือทําร�ายผู�อ่ืน อันจะทําให�ความขัดแย�งมีระดับท่ีรุนแรงข้ึน 
บLอยครั้งท่ีมนุษย�ไมLสามารถยับยั้งสติอารมณ�ของตนเองไว�ได� เนื่องจากการท่ีจะปรับจิตใจให�เป�นปกติ
โดยไมLตอบโต�นั้นทําได�ยาก ดังนั้น หลักอหิงสธรรม จึงเป�นวิธีการหนึ่งในการระงับความขัดแย�งต้ังแตL
ระดับเริ่มต�น 

 ข้ันตอนท่ี ๓ กระบวนการสร�างความสมานฉันท� 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีอยูLในขอบขLายของหลัก
เมตตามโนกรรมนั้น เป�นการจัดการความขัดแย�งท่ีอยูLภายในจิตใจของคูLขัดแย�งเป�นหลัก ดังนั้น การจะ
ระงับความขัดแย�งเพ่ือไมLให�ลุกลามบานปลายนั้นมีวิธีการ ดังนี้ 
 กระบวนการสร�างสัมมาทิฏฐิ อาศัยกระบวนการปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ เพ่ือ
ค�นหาความขัดแย�งและพิจารณาตามเหตุป@จจัย พร�อมท้ังรับฟ@งความคิดเห็นของผู�อ่ืนด�วยจิตท่ีเป�นกุศล 
วิธีการนี้อาจจะทําได�ยาก แตLหากพิจารณาตามหลักการดังกลLาวแล�วจะเห็นได�วLา การแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งภายในจิตใจนั้น จําเป�นต�องเปSดใจรับฟ@งผู� อ่ืนให�มาก โดยไมLยึดติดกับความคิดของตนเอง 
จากนั้นจึงพิจารณาหาเหตุป@จจัยของความขัดแย�งพร�อมท้ังพิจารณาหาทางออกของป@ญหาไว�ในใจเป�น
ลําดับแรก 
 ลําดับตLอมาเป�นกระบวนการสร�างความรLวมมือรLวมใจกับคูLขัดแย�ง โดยการเปSดใจ 
เปSดเผยป@ญหาและความต�องการของแตLละฝrายท่ีขัดแย�งกัน เพ่ือให�เห็นถึงความต�องการท่ีแท�จริงของ
แตLละฝrาย จากนั้นจึงรLวมใจกันหาทางออกของความขัดแย�งโดยการวางใจเป�นกลาง มีขันติธรรม และ
มีความกรุณาตLอกัน เพ่ือให�ทุกฝrายสามารถเดินทางไปสูLการสร�างความสมานฉันท�ได� เนื่องจากธรรมดา
ของความขัดแย�งนั้นยLอมมีผู�ท่ีมีสLวนได�สLวนเสีย (Steak Holders) การแก�ป@ญหาในรูปแบบดังกลLาวนี้
เป�นการแก�ป@ญหาให�ผู�มีสLวนได�สLวนเสียสมประโยชน�ด�วยทุกฝrาย ท้ังนี้เพ่ือป#องกันป@ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
คือ เม่ือมีฝrายหนึ่งได� ฝrายหนึ่งเสีย ฝrายท่ีเสียประโยชน�ยLอมต�องหาวิธีการให�ตนเองได�บ�างไมLมากก็น�อย 
ซ่ึงจะทําให�ความขัดแย�งไมLสิ้นสุด 
 สรุปได�วLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยูLในขอบขLาย
ของหลักเมตตามโนกรรมนั้น ประกอบด�วยกระบวนการตLาง ๆ ท่ีนLาสนใจและสามารถนํามาบูรณาการ
สูLการแก�ป@ญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการตLาง ๆ ท่ีกลLาวมาข�างต�น จะเห็นได�วLา กระบวนการ
จัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบของหลักเมตตาวจีกรรมนั้น เป�นเครื่องมือ
หนึ่งในการจัดการความขัดแย�งท่ีจัดได�วLาเป�นวาระเรLงดLวน กลLาวคือ ป@ญหาความขัดแย�งเกิดข้ึนจาก
การท่ีแตLละฝrายขัดแย�งมีความคิด ทัศนคติ อุดมการณ�ท่ีตLางกัน ซ่ึงป@ญหาเหลLานี้มีจุดกําเนิดมาจาก
ภายในตัวบุคคลท้ังสิ้น ดังนั้น การแก�ป@ญหาท่ีต�นเหตุจึงเป�นการตัดไฟเสียแตLต�นลม หากสามารถ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งในระดับจิตใจได� ก็จะไมLปรากฏความขัดแย�งท่ีแสดงออกมาให�เห็นเป�นรูปธรรม 
กระบวนการสร�างความสมานฉันท�โดยการแก�ป@ญหาต้ังแตLระดับจิตใจจึงเป�นตัวเลือกหนึ่งในการ
แก�ป@ญหาความขัดแย�งให�สามารถสงบระงับได�จริงโดยไมLท้ิงเชื้อแหLงความขัดแย�งไว� 



๑๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.10  แสดงกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบของ 

สาธารณโภคี 
 
 จากแผนผังภาพข�างต�น แสดงให�เห็นวLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบของ
หลักเมตตากายกรรม เป�นกระบวนการค�นหาความจริงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสาเหตุ ต�นตอของป@ญหา วิธีการ
แก�ไข ท่ีเป�นไปตามหลักเมตตา และเป�นการนําเอาพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการเพ่ือแก�ไขความขัดแย�ง 
โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 
 
 

กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�
กรอบของสาธารณโภคี 

ขั้นเตรียมการ เคร่ืองมือ กระบวนการสร#างความสมานฉันทM 

การต้ังคําถามเพ่ือหาคําตอบ 
ของความขัดแย#ง 

 

คนกลาง 
๑) การวางตน

เปo นกลา ง
และมีความ
นmาเช่ือถือ 

๒) จัดสาน
เสวนา 

๓) การ
พิจารณาหา
เหตุผล 

คูคู่ข่ดัแย้ง 

๑) การรับฟัง
อยา่งตั �งใจ
และพิจารณา
หาเหตผุล 

๒) การ
แสดงออกถงึ
ความ
ต้องการ/ข้อ
เรียกร้อง 

๓) การยอม
รับคําตดัสนิ 

๔) การเคารพ
และให้เกียรติ
ซึ.งกนัและกนั
ในทกุด้าน 

๕) การรื �อถอน
ความยดึมั.น
ถือมั.น 

๑) สัมมาทิฏฐิ 

๒) ความเคารพและ
ให3เกียรต ิ

๓) การแบmงป|น 

๔) ความรัก 

๕) กฎหมาย/กติกา
สังคม 

 

๑) ความขัดแย#งคือ
อะไร 

- การเสียผลประโยชน5 
- ความต3องการ 

- ความอยุติธรรม 
 
 ๒) สาเหตุความ
ขัดแย#งคืออะไร 

- อกุศลมูล ๓ (โลภะ 
โทสะ โมหะ) 
- ความเห็นแกmตัว 

- การใช3อํานาจไมmเปoน
ธรรม 



๑๖๖ 
 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ โดยการหาคําตอบของความขัดแย�ง 

 กระบวนการหาคําตอบของความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในหลักสาธารณโภคี ทําเห็นวLาความ
ขัดแย�งมีรูปแบบเก่ียวกับผลประโยชน�เป�นหลัก ในบางกรณีผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนอาจเป�นผลประโยชน�
ของสLวนรLวมหรือเป�นผลประโยชน�ระดับประเทศ ดังนั้น เม่ือมีบุคลใด กลุLมใด ต�องการแสวงหา
ผลประโยชน�เหลLานั้น ความขัดแย�งจึงเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาถึงความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในหลักสาธารณโภคี
จะมีรูปแบบของความต�องการแสวงหาประโยชน�เข�าสูLตนเอง การเสียผลประโยชน� และเกิดจาก
ความอยุติธรรมในการจัดสรรป@นสLวนผลประโยชน� ซ่ึงป@ญหาตLาง ๆ เหลLานี้ล�วนมีสาเหตุมาจากป@จจัย
ตLางๆ เชLน อกุศลมูลท่ีเป�นรากเหง�าของความขัดแย�ง ความเห็นแกLตัว และการใช�อํานาจท่ีไมLเป�นธรรม 
เป�นต�น สิ่งเหลLานี้ล�วนเป�นสาเหตุสําคัญของความขัดแย�งท้ังสิ้น ดังนั้น การหาคําตอบของความขัดแย�ง
จึงเป�นกระบวนการสําคัญในการแก�ป@ญหา สิ่งสําคัญคือ ต�องหาคําตอบท่ีเป�นต�นตอท่ีแท�จริงของความ
ขัดแย�งให�ได� เพ่ือท่ีจะจัดการกับป@ญหาได�อยLางตรงจุด  

 ข้ันตอนท่ี ๒ เครื่องมือในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง 

 การจัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในขอบขLายของหลักสาธารณโภคีนั้น จําเป�นต�องใช�
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือการแก�ป@ญหา โดยเครื่องมือในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งนั้นประกอบด�วย 
 ๑) สัมมาทิฏฐิ สิ่งสําคัญในการจัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ให�เกิดข้ึน
ได�นั้น ป@จจัยสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ความคิด ให�ถูกต�องตามหลักทํานองคลอง
ธรรม ซ่ึงเรียกสิ่งนั้นวLา สัมมาทิฏฐิ การจะเปลี่ยนแปลงความคิดของมนุษย�ให�เป�นสัมมาทิฏฐิได�นั้น
ไมLใชLเรื่องงLาย แตLหากมีการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ อุดมการณ�ได�แล�ว ความขัดแย�งก็สามารถ
สงบระงับลงได� เพราะป@ญหาความขัดแย�งสLวนใหญLเกิดจากความเชื่อ ทัศนคติท่ีไมLตรงกัน อันจะ
นําไปสูLการแสดงออกถึงการไมLเห็นด�วยและต�องการท่ีจะแสดงออกถึงความเชื่อ ทัศนคติของตนเอง
เป�นหลัก 
 ๒) ความเคารพและให�เกียรติ การปฏิบัติตLอกันในฐานะท่ีเป�นเพ่ือนมนุษย�รLวมโลก
เดียวกัน แสดงออกด�วยความเป�นมิตรและปราศจากความคิดท่ีเป�นศัตรูกัน นึกถึงใจเขาใจเรา อยLางนี้
เรียกวLาการเคารพและให�เกียรติซ่ึงกันและกัน อันเป�นคุณธรรมท่ีสําคัญท่ีทําให�มนุษย�รู�จักท่ีจะ
ปฏิสัมพันธ�ตLอกัน รู�จักวางตนให�เหมาะสมกับฐานะ สถานภาพ การจัดการความขัดแย�ง การสร�าง
ความสมานฉันท�จึงขาดไมLได�ท่ีคูLขัดแย�งจะต�องมีความเคารพและให�เกียรติซ่ึงกันและกัน 
 ๓) การแบLงป@น การจัดสรรแบLงป@นผลประโยชน�ในหลักของสาธารณโภคีนั้น 
จําเป�นต�องมีการแบLงสรรสิ่งตLาง ๆ อยLางเทLาเทียมกัน การแบLงป@นทรัพยากรตLางๆ หรือสิ่งตLางๆ ท่ีเป�น
ของสLวนรวมจําเป�นอยLางยิ่งท่ีผู�นํา ผู�มีอํานาจจะต�องรู�จักการจัดสรร เพ่ือไมLให�เกิดความขัดแย�ง
ภายหลัง ป@ญหาสLวนใหญLท่ีเกิดจากการการใช�ทรัพยากรสLวนรวม มักเกิดความขัดแย�งเพราะผู�มีอํานาจ
ขาดความยุติธรรม ความเสมอภาค ความเทLาเทียม เม่ือมีฝrายหนึ่งได�มากกวLา อีกฝrายได�น�อยกวLา 
แนLนอนวLาความขัดแย�งยLอมปรากฏข้ึนอยLางหลีกเลี่ยงไมLได� 
 



๑๖๗ 
 

 ๔) ความรัก วิธีการหนึ่งในการสร�างความสมานฉันท�ให�เกิดข้ึนในสังคมคือการแบLงป@น
ความรัก ความเมตตาให�แกLคนในสังคม เนื่องจากเม่ือเกิดความขัดแย�งข้ึน มักจะเกิดความรู�สึกแบLงฝ@ก
แบLงฝrาย มองอีกฝrายวLาเป�นศัตรู แท�จริงแล�วทุกคนตLางเป�นเพ่ือรLวมโลกด�วยกันท้ังสิ้น การแบLงป@น
ความรัก ความเมตตาจึงเป�นอีกเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งและสร�างความสมานฉันท�ให�
เกิดข้ึนในสังคม 
 ๕) กฎหมาย/กติกาสังคม การแบLงป@นผลประโยชน�หรือสาธารณสมบัติ บางกรณีไมL
สามารถท่ีจะแบLงป@นกันได�โดยวิธีการปกติ จําเป�นต�องใช�กฎหมาย กติกาสังคม เป�นตัวตัดสิน ซ่ึงมี
ความเท่ียงตรงและได�รับการยอมรับจากคนในสังคม โดยเฉพาะในกรณีท่ีความขัดแย�งบานปลายไมL
สามารถแก�ไขได� จึงจําเป�นต�องใช�กฎหมายเป�นบทบัญญัติและเป�นทางออกของความขัดแย�ง 

 ข้ันตอนท่ี ๓ กระบวนการสร�างความสมานฉันท� 

  กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีอยูLในขอบขLายของหลักสา
ธารณโภคีนั้น แบLงออกได�เป�น ๒ สLวน คือ สLวนของผู�ทําหน�าท่ีเป�นคนกลางและสLวนของคูLขัดแย�ง ซ่ึง
ได�กําหนดคุณลักษณะเอาไว� ดังนี้ 
 - ผู� ทําหน�าท่ีเป�นตนกลางในการจัดการความขัดแย�ง จําเป�นต�องมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมและมีความนLาเชื่อถือ เนื่องจากคูLขัดแย�งมีความต�องการท่ีจะจัดการกับความขัดแย�ง ผู�ท่ีทํา
หน�าท่ีเป�นคนกลางจึงจําเป�นต�องสร�างบรรยากาศท่ีนําไปสูLทางออกของป@ญหา เชLน การจัดสานเสวนา 
เป�นการนําคูLขัดแย�งเข�าสูLวงสนทนาเพ่ือเปSดใจรับฟ@งความต�องการ ความคิด ทัศนคติของอีกฝrายอยLาง
เข�าใจ และสร�างบรรยากาศของความเป�นมิตร สLวนผู�ท่ีทําหน�าท่ีเป�นคนกลางต�องพิจารณาหาเหตุผล 
หาหัวใจหลักของการเสวนา โดยการรับฟ@งป@ญหาและชLวยชี้แนะหาทางออกท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะใน
การจัดสรรผลประโยชน�สาธารณะ จําเป�นต�องใช�เทคนิค วิธีการตLางๆ เข�ามาชLวยในการตัดสินป@ญหา 
และไมLควรท่ีจะมีฝrายใดท่ีได�มากกวLา น�อยวLา แตLควรให�คูLขัดแย�งได�สมประโยชน�ด�วยกันทุกฝrายอยLาง
บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีความเทLาเทียมกัน อันเป�นทางออกท่ีทําให�เกิดความสมานฉันท�ได� 
 - สLวนคูLขัดแย�งนั้น เม่ือเข�าสูLกระบวนการจัดการความขัดแย�ง จําเป�นต�องปฏิบัติตนให�
เห็นวLามีความต�องการท่ีจะเข�าสูLกระบวนการสลายความขัดแย�ง โดยเฉพาะเม่ือเข�าสูLวงเสวนา 
กระบวนการไตLสวน กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งในวิธีการตLาง ๆ ต�องรับฟ@งอยLางต้ังใจและคิด
พิจารณาหาเหตุผล แม�บางครั้งการรับฟ@งนั้นจะทําให�เกิดความไมLพอใจ เกิดความขุLนเคืองใจ ต�อง
อาศัยขันติธรรมเป�นตัวชLวยหลัก เม่ือถึงข้ันตอนการแสดงทัศนะหรือแนวคิด ความต�องการของตน 
ต�องแสดงเหตุผลให�เห็นถึงความต�องการท่ีแท�จริงของฝrายตน เพ่ือให�คนกลางหรือคูLขัดแย�งได�เห็นถึง
ความต�องการของอีกฝrายได�ชัดเจน เม่ือเข�าสูLกระบวนการตัดสิน คูLกรณีทุกฝrายจะต�องเคารพในคํา
ตัดสินและปฏิบัติตามคําตัดสินนั้น โดยรื้อถอนแนวคิดเดิม ๆ ท่ีทําให�เกิดความขัดแย�ง รื้อถอนความยึด
ม่ันถือม่ันท่ีมีอยูLเดิม กระบวนการสุดท�ายเป�นการสร�างความสมานฉันท�โดยการให�ความเคารพและให�
เกียรติซ่ึงกันและกัน อันจะทําให�สามารถอยูLรLวมกันในสังคมได�อยLางปกติสุข 

  สรุปได�ว'า กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยูLในขอบขLาย
ของหลักสาธารณโภคีนั้น ประกอบด�วยกระบวนการตLาง ๆ ท่ีนLาสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสูL
การแก�ป@ญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการตLาง ๆ ท่ีกลLาวมาข�างต�น จะเห็นได�วLา กระบวนการ



๑๖๘ 
 

จัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในหมวดของสาธารณโภคีนั้น มีประเด็นหลักท่ีต�องทําความเข�าใจคือ เป�น
การแบLงป@นประโยชน�สาธารณะให�เกิดความพึงพอใจแกLทุกฝrาย เพราะความขัดแย�งในประเด็นนี้เกิด
จากความไมLเทLาเทียมกันในการได�รับประโยชน� การแก�ป@ญหาจึงจําเป�นต�องแบLงป@นประโยชน�ด�วยกัน
ทุกฝrาย ดังนั้น การบูรณาการวิธีการ แนวทาง เทคนิค และความสามารถของคนกลางท่ีทําหน�าท่ีเข�า
มาจัดการกับความขัดแย�ง จะเป�นทางออกท่ีสําคัญท่ีทําให�ทุกฝrายเกิดความพึงพอใจและสามารถสลาย
ความขัดแย�งลงได� และดึงคูLขัดแย�งออกมาจากวังวนและนําไปสูLพ้ืนท่ีแหLงความสมานฉันท�ได� 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.11  แสดงกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบของ 
สีลสามัญญตา 

 
จากแผนผังภาพข�างต�น แสดงให�เห็นวLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบ

ของหลักสีลสามัญญตา เป�นกระบวนการค�นหาความจริงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสาเหตุ ต�นตอของป@ญหา 
วิธีการแก�ไขท่ีเป�นไปตามหลักของศีล และเป�นการนําเอาพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการเพ่ือแก�ไขความ
ขัดแย�ง โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 

 
 
 
 

กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบของสลีสามัญญตา 

ขั้นเตรียมการ เคร่ืองมือ 
กระบวนการสร#างความ

สมานฉันทM 

คู1ขัดแย#ง 

๑) การพัฒนาตนเองสูm
การเปoนผู3ไมm
เบียดเบียน 

๒) การใช3กระบวนการ
ทางธรรม 

๓) การใช3กระบวนการไมm
กmอเวร 

๔) กระบวนการการมี
สmวนรmวมบนฐาน 
มัชฌิมาปฏิปทา 

๑) ศีล ๕ 

๒) หลักสากล ๓ 

๓) ความสามัคคี ๑) ความขัดแย#งคืออะไร 

- การแสดงออกท่ีตmางกัน 

- ความต3องการ 

- ความอยุติธรรม 
 
 ๒) สาเหตุความขัดแย#งคือ
อะไร 

- การกระทําตามใจของตน
และพวกพ3อง 

- ความหวงแหน กีดก้ันกัน 

- การเบียดเบียนกัน 

การต้ังคําถามเพ่ือหาคําตอบ 
ของความขัดแย#ง 

 



๑๖๙ 
 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ โดยการหาคําตอบของความขัดแย�ง 

 กระบวนการจัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ท่ีจัดอยูLในกรอบของหลัก
สีลสามัญญตา จําเป�นต�องหาคําตอบของความขัดแย�ง เม่ือพิจารณาลักษณะของความขัดแย�งใน
รูปแบบดังกลLาว มักปรากฏในรูปแบบของการแสดงออกท่ีแตกตLางกัน เนื่องจากแตLละบุคคล แตLละ
กลุLม แตLละฝrาย มีทัศนคติ การแสดงออกท่ีแตกตLางกัน มีพ้ืนฐานท่ีแตกตLางกัน ดังนั้น จึงแสดงออกถึง
ความต�องการท่ีแตกตLางกัน อีกประการหนึ่ง ความขัดแย�งลักษณะนี้เกิดจากความอยุติธรรม ความไมL
เทLาเทียมกัน ทําให�เกิดความขัดแย�งข้ึน และเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของความขัดแย�งพบวLา เกิดจาก
กระทําตามความต�องการของตนเองและพรรคพวกของตนเอง เกิดความหวงแหน กีดก้ันผู�อ่ืน เกิดการ
เบียดเบียนกัน สิ่งเหลLานี้จึงเป�นสาเหตุสําคัญของความขัดแย�ง อันเป�นอุปสรรคตLอการสร�างความ
สมานฉันท�   

 ข้ันตอนท่ี ๒ เครื่องมือในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง 

 การจัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในขอบขLายของหลักสีลสามัญญตานั้น จําเป�นต�องใช�
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือการแก�ป@ญหา โดยเครื่องมือในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งนั้นประกอบด�วย 
 ๑) ศีล ๕ ถือเป�นหลักการข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย� เพราะมนุษย�ไมLวLาจะ
เป�นเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ�ใดก็ตาม ยLอมไมLต�องการเบียดเบียนจากผู�อ่ืน ต�องการดํารงชีวิตอยูLด�วย
ความสงบสุข หลักศีล ๕ จึงเป�นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย�ให�อยูLในกรอบของ
ศีลธรรม และเป�นเครื่องขัดเกลาให�คนในสังคมมีรูปแบบการใช�ชีวิตท่ีเป�นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น 
ศีลจึงเป�นเสมือนเครื่องมือสูLการสร�างความสมานฉันท�ให�กับสังคม เป�นเครื่องจรรโลงสังคมให�มีความ
เป�นปกติเรียบร�อย  
 ๒) หลักสากล ๓ เป�นหลักการสากลท่ีทําให�มนุษย�สามารถอยูLรLวมกันได� หลักการ
ดังกลLาวมีจุดประสงค�เพ่ือปรับแนวคิดของมนุษย�ให�เห็นวLา แท�จริงแล�วมนุษย�ทุกคนเป�นเพ่ือนรLวมโลก
ด�วยกันท้ังสิ้น ควรท่ีจะมีความเมตตาตLอกัน รู�จักเอาใจเขามาใสLใจเรา โดยไมLแบLงแยกเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ อุดมการณ� ชาติพันธุ�ใด การปรับแนวคิดลักษณะนี้ทําให�มนุษย�มองข�ามความ
แตกตLางในด�านตLาง ๆ และมีความปรารถนาดีตLอกัน ยึดม่ันในหลักการท่ีเป�นสากลคือ เม่ือกระทํา
ความผิดยLอมได�รับการลงโทษ ดังนั้น หลักสากล ๓ ประการจึงเป�นเครื่องมือหนึ่งในการสร�างสันติภาพ
ให�เกิดข้ึนในสังคม เพราะเป�นหลักการท่ีสนับสนุนความเทLาเทียมกันของมนุษย� 
 ๓) ความสามัคคี กระบวนการสร�างความรLวมมือระหวLางคูLขัดแย�งและผู�ท่ีมีสLวน
เก่ียวข�อง ให�กลุLมคนดังกลLาวสามารถมารLวมมือกัน กระบวนการ นั้นคือ ความสามัคคี ซ่ึงถือเป�น
เครื่องมือสําคัญในการแก�ป@ญหาความขัดแย�ง ต้ังแตLกระบวนการแรกคือการนําเอาคูLขัดแย�งมาสูLวง
สนทนา การรLวมคิด รLวมออกความคิดเห็น รLวมกันแก�ป@ญหา ลักษณะอยLางนี้ต�องอาศัยความสามัคคี
ท้ังสิ้น กระบวนการสร�างความสมานฉันท�จึงจําเป�นต�องอาศัยความสามัคคีมาเป�นแกนหลักอยูLเสมอ 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 ข้ันตอนท่ี ๓ กระบวนการสร�างความสมานฉันท� 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีอยูLในขอบขLายของหลักสีล
สามัญญตานั้น เป�นการจัดการความขัดแย�งท่ีอยูLภายในจิตใจของคูLขัดแย�งเป�นหลัก ดังนั้น การจะ
ระงับความขัดแย�งเพ่ือไมLให�ลุกลามบานปลายนั้นมีวิธีการ ดังนี้ 
 กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ท่ีจัดอยูLในหลักสีลสามัญญตานั้น จําเป�นต�องปรับ
จิตใจของคูLขัดแย�งโดยมุLงสูLการไมLเบียดเบียนท้ังตนเองและผู�อ่ืน กลLาวคือ คูLขัดแย�งต�องดํารงอยูLบนฐาน
ของความเสมอภาค เทLาเทียม ไมLมีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกทาง ท้ังนี้ การดําเนินสูLเส�นทางของ
ความเสมอภาคนั้น จําเป�นต�องยึดหลักสากล คือ กระบวนการทางธรรม อันเป�นกระบวนการท่ีคูL
ขัดแย�งต�องถือเอาหลักสากล อันได�แกL กฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ โครงสร�าง ท่ีทําให�เกิดความเสมอ
ภาคในสังคม ยอมรับความถูกต�องมากกวLาความถูกใจ ซ่ึงเม่ือคูLขัดแย�งสามารถปรับใจให�ยอมรับกับ
ความจริงสากล หลักสากลได�แล�ว กระบวนการไมLกLอเวรก็สามารถดําเนินไปได� ไมLวLาผลการตัดสิน
ความขัดแย�งจะออกมาในรูปแบบใด คูLขัดแย�งสามารถทําใจยอมรับได�และไมLมีการตLอต�านในภายหลัง  
 อีกกระบวนหนึ่งท่ีสําคัญคือ กระบวนการมีสLวนรLวมบนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป�น
กระบวนการท่ีคูLขัดแย�งได�เข�ามามีสLวนรLวมในทุกข้ันตอน ต้ังแตLกระบวนการแรกเริ่มจนถึงสิ้นสุด 
เนื่องจากป@ญหาความขัดแย�งสLวนใหญLเกิดจากการท่ีคูLขัดแย�งขาดการมีสLวนรLวม ยิ่งในการบริหารงาน
ภาครัฐ หากภาคสLวนท่ีเก่ียวข�องไมLได�เข�ามามีสLวนรLวมต้ังแตLต�น ความขัดแย�งมักเกิดข้ึนตามมา ดังนั้น 
หัวใจหลักของการแก�ป@ญหาความขัดแย�งเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท� ต�องสLงเสริมกระบวนการมีสLวน
รLวมของภาคสLวนตLางๆ เพราะคนในสังคมมีความแตกตLางกันท้ังอํานาจ ความคิด ทัศนคติ และโอกาส 
ทําให�แตLละคนมีความคิดเห็นท่ีแตกตLางกัน ยิ่งถ�าแผนงาน กิจกรรมนั้น ๆ สLงผลกระทบตLออีกฝrายท่ี
ไมLได�มีสLวนรLวม ยLอมทําให�เกิดความขัดแย�ง เป�นอุปสรรคตLอการสร�างความสมานฉันท�และสันติสุขใน
สังคม  

สรุปได�วLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยูLในขอบขLาย
ของหลักสีลสามัญญตานั้น ประกอบด�วยกระบวนการตLางๆ ท่ีนLาสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสูL
การแก�ป@ญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการตLางๆ ท่ีกลLาวมาข�างต�น จะเห็นได�วLา การสร�างความ
เสมอภาค ความเทLาเทียมให�เกิดข้ึนในสังคม โดยอาศัยการมีสLวนรLวมของภาคสLวนตLางๆ เป�นอีก
กระบวนการหนึ่งในการสร�างความสมานฉันท� โดยเฉพาะคูLขัดแย�งจําเป�นต�องเข�าสูLกระบวนการปรับ
แนวคิด ทัศนคติ และการแสดงออกให�เป�นไปในทิศทางเดียวกัน การแก�ป@ญหาในลักษณะนี้จะทําให�คูL
ขัดแย�งรู�สึกได�วLา แตLละฝrายมีความเสมอภาคและไมLสามารถเอารัดเอาเปรียบตLอกันได� ดังนั้น 
กระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ตามหลักสีลสามัญญตา เป�นการบูรณา
การเพ่ือให�เกิดความเทLาเทียม เสมอภาค และมีสLวนรLวมด�วยกันทุกฝrายอยLางเสมอภาคกัน และมีสิทธิ 
อํานาจเทLาเทียมกันในการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.12 แสดงกระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบ 

ของทิฏฐิสามัญญตา 
 

 จากแผนผังภาพข�างต�น แสดงให�เห็นวLา กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ภายใต�กรอบของ
หลักทิฏฐิสามัญญตา เป�นกระบวนการค�นหาความจริงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสาเหตุ ต�นตอของป@ญหา วิธีการ
แก�ไขท่ีเป�นไปตามหลักของการแก�ป@ญหาเก่ียวกับทิฏฐิ และเป�นการนําเอาพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณา
การเพ่ือแก�ไขความขัดแย�ง โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ โดยการหาคําตอบของความขัดแย�ง 

 กระบวนการจัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ท่ีจัดอยูLในกรอบของ
หลักทิฏฐิสามัญญตา จําเป�นต�องหาคําตอบของความขัดแย�ง เม่ือพิจารณาลักษณะของความขัดแย�งใน
รูปแบบดังกลLาว มักปรากฏในรูปแบบของการมีทัศนคติ ความเชื่อ อุดมการณ�ท่ีแตกตLางกัน ตLางฝrาย
ตLางพยายามแสดงจุดยืนของตนเองหรือฝrายตน เพ่ือให�อีกฝrายได�เห็นถึงเจตนารมณ�ของตน การยึดม่ัน
หรือเชื่อม่ันในความคิด แนวทางของตนนั้น อาจมีสาเหตุมาจากป@จจัยตLาง ๆ ท้ังท่ีเป�นป@จจัยภายนอก
เชLน ข�อมูล ประวัติศาสตร� แนวคิดเดิม เป�นต�น สLวนป@จจัยภายในมีสาเหตุมาจากมิจฉาทิฏฐิ ซ่ึงมีจุด

กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีภายใต�กรอบของทิฏฐิสามัญญตา 

ขั้นเตรียมการ เคร่ืองมือ กระบวนการสร#างความสมานฉันทM 

การต้ังคําถามเพ่ือหาคําตอบ 
ของความขัดแย#ง 

 

คู1ขัดแย#ง 
๑) การพิจารณาหาความ

ขัดแย3งและรmวมกัน
หาทางแก3ไข 

๒) กระบวนการปรับแนวคิด
โดยพิจารณาตามหลัก
สากล 

๓) การพัฒนาจิตใจให3
ออกมาจากความโลภ 
โกรธ หลง 

๔) กระบวนการการมสีmวน
รmวมบนฐานของมรรคมี
องค5 ๘ 

 

๑) อริยสัจ ๔ 

๒) ความถูกต3อง ๑๐ 
ประการ 

๓) หลักปณิธาน ๓ 
ประการ 

๑) ความขัดแย#งคืออะไร 

- ทัศนคติ ความเช่ือ 
อุดมการณ5แตกตmางกัน 

- การแสดงจุดยืนของตน 
ฝtายตน 

- ความเข3าใจท่ีผิด 
 

 ๒) สาเหตุความขัดแย#งคือ
อะไร 

- มิจฉาทิฏฐิ 

- อกุศลมูล ๓ (โลภะ โทสะ 
โมหะ) 

- มานะ ความถือตัว 



๑๗๒ 
 

กําเนิดมาจากอกุศลมูล ๓ ประการ คือ โลภะ โทสะ โมหะ จนกLอเกิดเป�นความถือตัว ยึดม่ันถือม่ันใน
ความคิดของตน ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากความแตกตLางทางความคิด ทัศนคติ ล�วนเกิดข้ึนเนื่องจาก
แตLละฝrายท่ีจัดแย�งกันไมLพยายามเปSดใจรับข�อมูล ความคิดเห็นของผู�อ่ืน ลักษณะการกระทําดังกลLาวนี้ 
ยLอมทําให�เกิดความขัดแย�งจนขยายวงกว�างออกไปได� และเป�นอุปสรรคตLอการสร�างความสมานฉันท�
ให�เกิดข้ึนในสังคม  

 ข้ันตอนท่ี ๒ เครื่องมือในการแก�ป4ญหาความขัดแย�ง 

 การจัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในขอบขLายของหลักทิฏฐิสามัญญตานั้น จําเป�นต�องใช�
หลักการทางพระพุทธศาสนาเข�ามาบูรณาการเพ่ือการแก�ป@ญหา โดยเครื่องมือในการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งนั้นประกอบด�วย 
 ๑) อริยสัจ ๔ การแก�ป@ญหาความขัดแย�งจําเป�นต�องใช�เครื่องมือในการตรวจสอบ 
ค�นหา วิเคราะห�ป@ญหาเพ่ือให�ได�คําตอบท่ีแท�จริงของความขัดแย�ง กระบวนการวิเคราะห�ป@ญหาตาม
หลักอริยสัจ ๔ เป�นวิธีการหนึ่งในการรLวมกันวิเคราะห�ความขัดแย�ง และแสวงหาแนวทางในการ
แก�ป@ญหาท่ีเหมาะสมและเกิดความพึงพอใจของคูLขัดแย�ง ดังนั้น อริยสัจ ๔ ประการ จึงเป�นเครื่องมือ
ในการแก�ป@ญหาได�ทุกระดับ ต้ังแตLความขัดแย�งระดับป@จเจกบุคคล ไปจนถึงความขัดแย�งในระดับท่ี
สูงข้ึนไป 
 ๒) ความถูกต�อง ๑๐ ประการ การแก�ป@ญหาความขัดแย�งต�องทําความเข�าใจกับป@ญหา
เสียกLอน เม่ือเข�าใจถึงป@ญหาความขัดแย�งแล�ว จึงเข�าสูLกระบวนการสูLการสร�างความถูกต�องซ่ึงมี
องค�ประกอบท่ีสําคัญท้ัง ๑๐ ประการ โดยเป�นการปรับเปลี่ยนป@จจัยท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งต้ังแตL
การปรับความคิด ทัศนคติให�ถูกต�อง การปรับการกระทํา พฤติกรรมให�ถูกต�อง และการปรับวิธีการคิด 
วิธีการพิจารณาให�ถูกต�อง และสิ่งสําคัญ คือ การปรับความรู� ข�อมูล ให�ถูกต�อง เพ่ือให�เกิดความเป�น
สากลและความเข�าใจท่ีเป�นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนําไปสูLการสร�างความสมานฉันท�ตLอไป 
 ๓) หลักปณิธาน ๓ ประการ เป�นหลักการสากลท่ีทําให�คนในสังคมสามารถอยูLรLวมกัน
ได�บนพ้ืนฐานของความเป�นสากล เนื่องจากป@ญหาความขัดแย�งตLาง ๆ สLวนหนึ่งเกิดจากป@จจัยภายใน
ของแตLละบุคคล อีกสLวนหนึ่งเกิดจากการแสวงหาวัตถุตLาง ๆ มาตอบสนองความต�องการของตนท่ีมีไมL
สิ้นสุด หลักปณิธาน ๓ ประการ จึงเป�นเครื่องมือสําคัญ มุLงเน�นให�คนในสังคมทําความเข�าใจกับตนเอง
เป�นลําดับแรก ทําความเข�าใจผู�อ่ืน เอาใจเขามาใสLใจเรา และประการสุดท�ายเป�นการควบคุมความ
โลภในใจของตนเอง วัตถุตLาง ๆ ทรัพยากรตLาง ๆ ในโลกเพียงพอสําหรับมนุษย�ท่ีอยูLในโลก แตLหากมี
คนใดคนหนึ่งแสวงหาทรัพยากรเหลLานั้นจนเกินขอบเขต จนล้ําเส�นของผู�อ่ืน ความขัดแย�งยLอมเกิดข้ึน 
หลักปณิธานดังกลLาวจึงเป�นหลักในการปรับตนเองไมLให�เบียดเบียนผู�อ่ืน และรู�จักควบคุมพฤติกรรม
และจิตใจของตนเองไมLให�กระทําสิ่งท่ีเดือดร�อนตLอตนเองและผู�อ่ืน 

 ข้ันตอนท่ี ๓ กระบวนการสร�างความสมานฉันท� 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีอยูLในขอบขLายของหลักทิฏฐิ
สามัญญตานั้น เป�นการจัดการความขัดแย�งท่ีอยูLภายในจิตใจของคูLขัดแย�งเป�นหลัก ดังนั้น การจะ
ระงับความขัดแย�งเพ่ือไมLให�ลุกลามบานปลายนั้นมีวิธีการ ดังนี้ 
 



๑๗๓ 
 

 การสร�างความสมานฉันท�ระหวLางคูLขัดแย�งจําเป�นต�องใช�วิธีการปรับจิตใจของคูLขัดแย�ง
ให�มีพ้ืนฐานท่ีเทLาเทียมกันกLอน เนื่องจากสาเหตุสําคัญของความขัดแย�งเกิดจากภายในจิตใจ ความคิด 
ทัศนคติของแตLละบุคคล การดึงจิตใจของคูLขัดแย�งให�ออกมาจากความโลภ ความโกรธ ความหลง 
สามารถทําได�โดยการให�คูLขัดแย�งได�ใช�กระบวนการเอาใจเขามาใสLใจเรา ทดลองเปลี่ยนบทบาทวLาหาก
เราเป�นอีกฝrายท่ีขัดแย�งเราจะมีวิธีการแก�ป@ญหาอยLางไร วิธีการนี้ทําให�สามารถเห็นป@ญหาได�ชัดเจนวLา
เกิดจากอะไร สามารถหาจุดรLวมของการสร�างความสมานฉันท�ได�อยLางไรบ�าง และรLวมกันหาทางออก
ของป@ญหารLวมกันอยLางสุจริตใจกันทุกฝrาย 
 กระบวนการตLอมาเป�นการเปSดใจของคูLขัดแย�งโดยใช�หลักความเป�นสากล คิดพิจารณา
ตามหลักสากลของโลกวLา มนุษย�ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ มีความต�องการเชLนเดียวกับเรา การเอารัดเอา
เปรียบ ความอยุติธรรม ความไมLเทLาเทียม เป�นสิ่งท่ีเราไมLปรารถนาฉันใด ผู�อ่ืนก็ไมLปรารถนาฉันนั้น 
และควรเปSดใจให�กว�างกับทุกคนท่ีคิดเห็นเหมือนกับเรา กับคนท่ีเห็นตLางจากเรา ไมLมองเขาวLาเป�นศัตรู 
แตLเป�นเพ่ือรLวมโลกด�วยกันท้ังสิ้น สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การดึงจิตใจของตนไมLให�มีความโลภ
จนเกินตัว ไมLหลงใหลวัตถุสิ่งของท่ีตอบสนองความต�องการของตนเองจนทําให�เกิดการเบียดเบียน
ผู�อ่ืนท้ังทางตรงและทางอ�อม  
 ท้ังนี้ กระบวนการตLาง ๆ ท่ีกลLาวมาข�างต�นจะสัมฤทธิผลไมLได�หากการกระบวนการมี
สLวนรLวมบนฐานของมรรคมีองค� ๘ ซ่ึงเป�นแนวทางในการสร�างความสมานฉันท�และสันติสุขในสังคม 
ซ่ึงเม่ือพิจารณากระบวนการมีสLวนรLวมตามหลักดังกลLาวแล�วสามารถสังเคราะห�ได�เป�น ๓ กรอบ ได�แกL 
 ๑) กระบวนการควบคุมพฤติกรรมของคูLขัดแย�งให�เป�นปกติ ไมLเบียดเบียนซ่ึงกันและ
กัน โดยอาศัยศีลเป�นเครื่องควบคุมพฤติกรรม อาศัยการกระทําท่ีสุจริตเป�นตัวขัดเกลาบุคคลให�
สามารถใช�ชีวิตโดยปกติได� 
 ๒) กระบวนการพัฒนาความคิด ระบบการคิดพิจารณาหาเหตุผล ต้ังแตLระดับการ
วิเคราะห�ป@ญหา การวิเคราะห�สาเหตุของป@ญหา ผลกระทบ และแนวทางในการแก�ไขป@ญหารLวมกัน 
 ๓) กระบวนการควบคุมจิตใจ เป�นการตัดวงจรของความขัดแย�งไมLให�กLอตัวข้ึน วิธีการ
นี้อาจทําได�ยาก แตLเป�นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพเพราะเป�นการปรับจิตใจของคนในสังคมไมLให�หลงไป
ตามอํานาจของความโลภ โกรธ หลง รู�จักควบคุมจิตใจของตนให�เป�นปกติสุข  
 การชี้ชัดถึงความขัดแย�งด�านตLาง ๆ ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยจําเป�นต�อง
ศึกษาและชี้ชัดลงไปให�เห็นวLา ตัวละคร (Actor) แหLงความขัดแย�งคือใคร๒๔๔ ขัดแย�งกันในประเด็น
ไหน โดยการอาศัยข�อมูลจากคูLขัดแย�งทุกระดับ และครอบคลุม๒๔๕ ซ่ึงเม่ือพิจารณาความขัดแย�งของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี มักจะเกิดความขัดแย�งอันเนื่องมาจากผลประโยชน�เป�นหลักใหญL เพราะ
หากการแบLงสรรผลประโยชน�อยLางท่ัวถึง ความขัดแย�งจะไมLเกิดข้ึน แตLเม่ือใดท่ีมีผู�มีสLวนได�สLวนเสีย 
ความขัดแย�งยLอมจะเกิดข้ึน และเป#าหมายของแตLละกลุLมจะเป�นตัวกําหนดระยะเวลาของความ

                                                           

 ๒๔๔สนทนากลุmมเฉพาะ รศ.ดร.รงค5 บุญสวยขวัญ, อาจารย5ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร5 สํานักวิชา 
ศิลปศาสตร5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ5, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๒๔๕สนทนากลุmมเฉพาะ ดร.สันติ อุนจะนํา, อาจารย5ประจํา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
ศรีธรรมาโศกราช, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐.  



๑๗๔ 
 

ขัดแย�ง๒๔๖ ประเด็นการใช�ถLานหินมาผลิตไฟฟ#ายังคงเป�นภาพหลอนต้ังแตLในอดีตเป�นต�นมา อันตราย
จากถLานหินในอดีตยังตามมาสLงภาพหลอนมาจนถึงป@จจุบัน ดังนั้น การวิเคราะห�ความขัดแย�งของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จึงต�องวิเคราะห� สังเคราะห�เอาคูLขัดแย�งออกมา๒๔๗ เพ่ือจะได�ศึกษาถึง
ลักษณะของความขัดแย�ง สาเหตุของความขัดแย�ง พลวัตของความขัดแย�งและความต�องการของแตL
ละฝrายขัดแย�ง เพ่ือจะได�แก�ป@ญหาความขัดแย�งได�ตรงจุด 
 การค�นหากระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี เป�นการสังเคราะห�เอา
พุทธวิธีในการจัดการความขัดแย�งและสร�างความสมานฉันท�ให�เกิดข้ึน เป�นการนําหลักพุทธวิธีมาปรับ
ใช�ได�อยLางเหมาะสม เป�นกลาง และใช�หลักธรรมให�สอดคล�องเหมาะสม๒๔๘ โดยเฉพาะหลักธรรมท่ี
สามารถสงเคราะห�เข�าในหลักสาราณียธรรมนั้นประกอบด�วยอะไรบ�าง และกระบวนการสร�างความ
สมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีต�องนํามาแก�ป@ญหาความขัดแย�งท้ัง ๕ ด�าน ให�ชัดเจน๒๔๙ ดังนั้น 
เพ่ือให�ได�กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีสามารถนําไปใช�ได�จริง จึง
จําเป�นต�องคํานึงถึงการใช�ภาษาท่ีเป�นสากล เพ่ือให�สามารถใช�ได�ท่ัวไป เป�นภาษาธรรมดาท่ีไมLใชLทาง
พระพุทธศาสนามากนัก๒๕๐ ดังนั้น กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีต�องเป�น
กระบวนการท่ีเป�นสากล แก�ป@ญหาได�จริง และสอดคล�องกับบริบทของแตLละพ้ืนท่ี 

 สรุปได�ว'า กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยูLในขอบขLายของ
หลักทิฏฐิสามัญญตานั้น ประกอบด�วยกระบวนการตLาง ๆ ท่ีนLาสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสูL
การแก�ป@ญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการตLาง ๆ ท่ีกลLาวมาข�างต�น จะเห็นได�วLา การแก�ป@ญหา
ความขัดแย�งท่ีจัดอยูLในหลักทิฏฐิสามัญญตาจําเป�นต�องกําจัดต�นเหตุสําคัญของความขัดแย�ง ได�แกL 
อกุศลมูล ๓ ประการ ความยึดม่ันถือม่ัน ความถือตัว การยึดม่ันในทิฏฐิของตนเอง ซ่ึงต�นเหตุเหลLานี้
เป�นฉนวนสําคัญท่ีทําให�ความขัดแย�งปะทุข้ึน สLวนวิธีการแก�ป@ญหานั้นจําเป�นต�องอาศัยองค�ประกอบ
ตLาง ๆ เชLน หลักความเป�นสากล กระบวนการมีสLวนรLวมบนพ้ืนฐานของมรรคมีองค� ๘ เป�นต�น 
ประการสําคัญของการสร�างความสมานฉันท�โดยใช�หลักพุทธสันติวิธีนี้คือ การท่ีคูLขัดแย�งมีความเห็น
พ�องต�องกันวLา ต�องรLวมใจกันแก�ป@ญหาความขัดแย�งรLวมกัน โดยสลัดความอคติ ความคิดเห็น ทัศนคติ
ท่ีตนยึดถือออกไปกLอน คงเหลือไว�แคLแนวคิดในการหาทางออกและมีความบริสุทธิ์ใจตLอกัน ดังนั้น 

                                                           

 ๒๔๖สนทนากลุmมเฉพาะ รศ.สมบูรณ5 บุญฤทธ์ิ, อาจารย5ประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๒๔๗สนทนากลุmมเฉพาะ อาจารย5 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ผู3อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร5 คณะสังคมศาสตร5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกmน,  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๒๔๘สนทนากลุmมเฉพาะ อาจารย5 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ผู3อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร5 คณะสังคมศาสตร5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกmน,  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๒๔๙สนทนากลุmมเฉพาะ รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย5, ผู3ชmวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐.  
 ๒๕๐สนทนากลุmมเฉพาะ อาจารย5 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี, ผู3อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร5 คณะสังคมศาสตร5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกmน,  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๗๕ 
 

การสร�างความสมานฉันท�ท่ีจัดอยูLในหลักทิฏฐิสามัญญตาจะสัมฤทธิผลไมLได�หากขาดความรLวมมือจาก
คูLขัดแย�งและผู�ท่ีมีสLวนเก่ียวข�องทุกฝrาย แตLหากทุกฝrายตระหนักถึงผลกระทบของความขัดแย�งแล�ว 
รLวมกันสร�างแนวทางใหมLท่ีทุกฝrายเกิดความรู�สึกพึงพอใจและไมLสร�างความแตกแยกให�เกิดข้ึนใหมL 
ความสมานฉันท�ก็เกิดข้ึนในสังคมอยLางแท�จริง 
 สรุปได�ว'า การจัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี 
โดยเฉพาะโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จะสลายความขัดแย�งได� ตLอเม่ือทุกภาคสLวนสร�าง
กระบวนการการมีสLวนรLวมในการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาไปจนถึงกระบวนการมีสLวนรLวมใน
ทุกข้ันตอนอยLางเป�นระบบ มีความสามัคคีเป�นแกนหลัก ท้ังนี้ เพ่ือให�สามารถเกิดการพัฒนาตLอไปได�
และไมLกLอให�เกิดความขัดแย�งข้ึนในสังคม บุคคลในสังคมต�องเป�นคนท่ีมีสันติภาพ ๒ ระดับ คือ 
สันติภาพภายใน เกิดข้ึนจากการกระทํา คําพูด ความรู�สึกนึกคิดของคนในสังคม ในการปรับพฤติกรรม
ของตนไมLให�เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน อีกประการคือ สันติภาพภายนอก เป�นสิ่งท่ีคนในสังคม
รLวมมือ รLวมแรง รLวมใจกันกLอรLางสร�างข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือเป�นเกราะป#องกันความขัดแย�งในสังคม และนํามา
ซ่ึงความสงบสุขอันเป�นสันติภาพท่ีทุกคนถวิลหา  

บทสรุป 
 โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เป�นโครงการท่ีหนLวยงานภาครัฐโดยกระทรวงพลังงาน การ
ไฟฟ#าฝrายผลิตแหLงประเทศไทย ได�ดําเนินการตามข้ันตอนของโครงการ เชLน การจัดทํารLางรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) โครงการทLาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี และ
รLางรายงานผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล�อม (EHIA) โครงการโรงไฟฟ#ากระบ่ี อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี จนเกิดผลกระทบ มีประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็น แสดงออกถึงการสนับสนุนโครงการ
และมีประชาชนอีกจํานวนไมLน�อยออกมาแสดงความไมLเห็นด�วยกับโครงการ และเรียกร�องให�มีการ
ทบทวนโครงการใหมL จากการศึกษาวิจัยได�ค�นพบความขัดแย�ง ๕ ประการ ประกอบด�วย ๑) ความ
ขัดแย�งด�านข�อมูล ๒) ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� ๓) ความขัดแย�งด�านคLานิยม ๔) ความขัดแย�ง
ด�านความสัมพันธ� และ ๕) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง และในสLวนของวัตถุประสงค�การวิจัยข�อท่ี ๒ 
ได�ค�นหากระบวนการแก�ป@ญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีด�วยสันติวิธี ซ่ึงได�ค�นพบ
วิธีการจัดการความขัดแย�งท้ัง ๕ ด�าน ดังกลLาวโดยสามารถแก�ป@ญหาได�ในระดับหนึ่ง ซ่ึงท�ายท่ีสุด
ป@ญหาความขัดแย�งหากไมLมีการหาทางออกท่ีชัดเจนได� ต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามา
จัดการกับความขัดแย�ง เพ่ือให�การดําเนินโครงการสามารถดําเนินตLอไปได� 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

๔.๔ องค�ความรู�จากการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี ๔.13 องค�ความรู�จากการวิจัย 

 
 จากภาพประกอบท่ี ๔.13 เห็นได�วLา การค�นหาคําตอบ กระบวนการ ทางออกของการ
จัดการความขัดแย�งด�วยหลักพุทธสันติวิธีนั้น มีกระบวนการท่ีสามารถทําความเข�าใจเพ่ือให�เกิดสันติ
สุขในการอยูLรLวมกันในสังคมได�อยLางปกติสุขโดยมีความขัดแย�งกันน�อยท่ีสุด เพ่ือให�เกิดความเข�าใจใน
งานวิจัยเรื่อง พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยจะได�
นําเสนอข�อมูลจากการวิเคราะห� สังเคราะห�ข�อมูล และผลการสนทนากลุLมเฉพาะไปโดยลําดับ 
ดังตLอไปนี้ 

ด�านข�อมูล 

ด�านผลประโยชน� 

ด�านค'านิยม 

ด�านโครงสร�าง 

ด�านความสัมพันธ� 

ปรโตโฆสะ 

โยนิโสมนสิการ ภาวนา ๔ 

ไตรสิกขา 



๑๗๗ 
 

 รูปแบบความขัดแย�ง (Conflict Patterns) การวิเคราะห� สังเคราะห�ความขัดแย�งจาก
การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการจัดแบLงประเภทของความขัดแย�งตาม
แนวคิดของคริสโตเฟอร� มัวร� (Christopher Moore) ซ่ึงประกอบด�วยประเภทของความขัดแย�ง  
๕ ด�านหลัก ๆ คือ 
 ๑) ความขัดแย�งด�านข�อมูล (Data Conflict) การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี 
ได�เกิดความขัดแย�งด�านข�อมูลเกิดข้ึนจากท้ังฝrายท่ีเห็นด�วยกับโครงการและฝrายท่ีไมLเห็นด�วยกับ
โครงการ กLอเกิดเป�นการปะทะกันทางด�านข�อมูล ซ่ึงตLางฝrายตLางพยายามยกเอาข�อมูลท่ีฝrายของตน
เห็นวLาเป�นประโยชน�ข้ึนมานําเสนอท้ังทางตรงและทางอ�อม ท้ังนี้ ทําให�เกิดความขัดแย�งข้ึนเป�นวง
กว�าง และยังไมLสามารถหาข�อสรุปท่ีจะเป�นทางออกให�กับโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีได� 
 ๒) ความขัดแย�งด�านผลประโยชน� (Interest Conflict) การดําเนินโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ี ได�เกิดความขัดแย�งด�านผลประโยชน�ในหลายด�าน ท้ังทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการ
ทLองเท่ียว ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคสLวนตLาง ๆ ล�วนแล�วแตLมองเห็นความ
ขัดแย�งด�านผลประโยชน� ตLางฝrายตLางต้ังข�อสังเกตถึงผลประโยชน�ท่ีอาจจะได�รับจากการดําเนิน
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี แม�วLาโครงการดังกลLาวจะดําเนินตLอไปได�หรือต�องยุติลง แตLฝrายขัดแย�ง
ได�มองคูLกรณีแล�ววLาอาจได�รับผลประโยชน�ไมLทางใดทางหนึ่ง แตLหากมองถึงผลประโยชน�ของประเทศ
ขาตินั้นถือเป�นผลประโยชน�ท่ีสําคัญท่ีสุด พลังงานไฟฟ#าถือเป�นป@จจัยหลักของการพัฒนาประเทศท้ังใน
อดีต ป@จจุบันและอนาคต 
 ๓) ความขัดแย�งด�านค'านิยม (Value Conflict) การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#า
กระบ่ี กLอให�เกิดความขัดแย�งด�านคLานิยม โดยทุกฝrายท่ีเก่ียวข�องกับโครงการท้ังทางตรงและทางอ�อม 
ตLางมีรูปแบบการแสดงออกตLอโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีท่ีแตกตLางกันออกไป แตLสุดท�ายทุกฝrาย
ตLางยืนอยูLในมุมของตน ๆ เพราะมีคLานิยมวLาฝrายของตนถูกต�อง เหมาะสม และมีอิทธิพลตLอการ
ตัดสินใจท่ีจะดําเนินโครงการตLอไปหรือจะยุติโครงการลงในท่ีสุด 
 ๔) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ� (Relation-ship Conflict) การดําเนินโครงการ
สร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีกLอให�เกิดความขัดแย�งท่ีมีตLอความสัมพันธ�กันในทุกรูปแบบ ทุกระดับทางสังคม 
ต้ังแตLหนLวยยLอยท่ีสุดในสังคมคือระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับประเทศ ผู�วิจัยมองวLา เม่ือโครงการ
พัฒนาของภาครัฐลงสูLพ้ืนท่ีใดแล�ว หากโครงการเหลLานั้นขาดการมีสLวนรLวมต้ังแตLข้ันตอนการริเริ่ม
โครงการแล�ว ความสําเร็จของโครงการเหลLานั้นยLอมเป�นไปได�ยาก และอาจเป�นชนวนเหตุสําคัญท่ีจะ
ทําลายความสัมพันธ�อันดีท่ีเคยมีมา จําต�องแตกสลายหรือเกิดรอยร�าวจนนําพาความขัดแย�งเข�าสูLพ้ืนท่ี 
สังคมในท่ีสุด 
 ๕) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง (Structural Conflict) การดําเนินโครงการสร�าง
โรงไฟฟ#ากระบ่ีเกิดข้ึนจากโครงสร�างการพัฒนาท่ีขาดการมีสLวนรLวมกันระหวLางหนLวยงานภาครัฐกับ
ภาคสLวนตLาง ๆ อยLางจริงจัง แตLละภาคสLวนตLางมียุทธศาสตร� ข�อกําหนด ทิศทาง แนวทางการพัฒนา
ตามท่ีฝrายของตนเห็นวLาเหมาะสม สมควร และเกิดประโยชน�มากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือโครงการพัฒนาของ
ภาครัฐได�ลงมาสูLพ้ืนท่ีตามแผนยุทธศาสตร� โครงสร�างการพัฒนาท่ีกําหนดไว� ความขัดแย�งมักเกิดข้ึน
เป�นผลตามมาอยูLเป�นประจํา ดังนั้น โครงสร�างการพัฒนาจําเป�นต�องมองให�เห็นความสําคัญของทุก
ภาคสLวน ดึงเอาศักยภาพของบุคลากร ศักยภาพทรัพยากร และกระบวนการมีสLวนรLวมในทุกข้ันตอน
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มาเป�นสLวนผสมสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติ จะเป�นทางออกหนึ่งท่ีจะลด
ความขัดแย�งและลดระยะเวลาในการศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการนั้น ๆ จนนําไปสูLการพัฒนาท่ี
ทันตLอโลกป@จจุบัน 
 กระบวนการพุทธสันติวิธี (Buddhist Peace Process) การจัดการความขัดแย�งเพ่ือ
สร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบการวิจัยโดยการค�นหา
กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธีมาเป�นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�ง 
โดยแบLงกรอบใหญLๆ ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประการมาเป�นหลักในการจัดแบLงประเภทของหลัก
พุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท� โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้ 
 ๑) กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ด�วยหลักพุทธสันติวิธีภายใต�หลักเมตตากายกรรม 
เป�นการค�นหากระบวนการทางพุทธสันติวิธีท่ีเป�นลักษณะของการแสดงออก การกระทําท่ีเป�นไปเพ่ือ
การขจัดความขัดแย�งท่ีปรากฏอยูLในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร�ทางพระพุทธศาสนา
ตลอดจนแนวคิดของนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนํากระบวนการเหลLานี้มาใช�ในการแก�ป@ญหา
ความขัดแย�งให�เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 ๒) กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ด�วยหลักพุทธสันติวิธีภายใต�หลักเมตตาวจีกรรม
เป�นการค�นหากระบวนการทางพุทธสันติวิธีท่ีเป�นลักษณะของการเจรจา พูดคุย หรือวิธีการใด ๆ ท่ี
สามารถสงเคราะห�เข�าในหลักของเมตตาวจีกรรมได� ซ่ึงวิธีการเหลLานั้นปรากฏอยูLในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวคิดของนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ดึงเอากระบวนการเหลLานี้มาแก�ป@ญหาความขัดแย�งและสร�างความสมานฉันท�ให�เกิดข้ึนได� 
 ๓) กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ด�วยหลักพุทธสันติวิธีภายใต�หลักเมตตามโนกรรม 
เป�นการค�นหากระบวนการทางพุทธสันติวิธีท่ีเป�นลักษณะของการแก�ป@ญหาจากภายในจิตใจ หรือ
กระบวนการใด ๆ ท่ีสงเคราะห�เข�าในหลักของเมตตามโนกรรมได� ซ่ึงวิธีการเหลLานั้นปรากฏอยูLใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวคิดของนักปราชญ�ทาง
พระพุทธศาสนา โดยการเลือกเอากระบวนการเหลLานั้นมาใช�ในการจัดการความขัดแย�งและสร�าง
ความสมานฉันท�ให�สามารถอยูLรLวมกันได�ในสังคม 
 ๔) กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ด�วยหลักพุทธสันติวิธีภายใต�หลักสาธารณโภคี 
เป�นการค�นหากระบวนการทางพุทธสันติวิธีท่ีมีลักษณะของการแบLงป@นผลประโยชน�ให�เกิดความเทLา
เทียม ไมLเอาเปรียบกัน และเป�นไปเพ่ือประโยชน�สLวนรวมมากกวLาประโยชน�สLวนบุคคล ซ่ึงวิธีการ
เหลLานั้นปรากฏอยูLในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาตลอดจนแนวคิดของ
นักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนา วิธีการเหลLานั้นล�วนแตLสามารถนํามาบูรณาการเพ่ือแก�ป@ญหาได�อยLาง
มีประสิทธิภาพ 
 ๕) กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ด�วยหลักพุทธสันติวิธีภายใต�หลักสีลสามัญญตา 
เป�นการค�นหากระบวนการทางพุทธสันติวิธีท่ีมีลักษณะของความเสมอภาค ความเทLาเทียมกัน และ
การปฏิบัติตามข�อกําหนด กฎหมายเดียวกัน หรือวิธีการใด ๆ ท่ีจัดเข�าในหลักสีลสามัญญตาได� ท้ังนี้ 
วิธีการเหลLานั้นปรากฏอยูLในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาตลอดจน
แนวคิดของนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป�นแนวทางในการสร�างความสมานฉันท�ท่ีกLอให�เกิด
แนวปฏิบัติในการอยูLรLวมกันอยLางสันติสุข 
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 ๖) กระบวนการสร�างความสมานฉันท�ด�วยหลักพุทธสันติวิธีภายใต�หลักทิฏฐิสามัญญตา 
เป�นการค�นหากระบวนการทางพุทธสันติวิธีท่ีมีลักษณะของการมีทัศนคติ แนวคิด ความเห็นท่ีเป�นไป
ในบรรยากาศของสัมมาทิฏฐิ หรือวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถสงเคราะห�เข�าในหลักของทิฏฐิสามัญญตาได� 
ท้ังนี้ วิธีการเหลLานั้นปรากฏอยูLในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีร�ทางพระพุทธศาสนาตลอดจน
แนวคิดของนักปราชญ�ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล�ว หลักการทางพระพุทธศาสนามีความ
โดดเดLนในด�านของการแก�ป@ญหามาจากภายในตัวป@จเจกบุคคลเป�นหลัก และเป�นการแก�ป@ญหาความ
ขัดแย�งท่ีจุดเริ่มต�น คือ ภายในจิตใจ โดยการปรับทัศนคติ แนวคิด ให�ถูกต�องตามกรอบของกฎเกณฑ� 
ระเบียบ ข�อบังคับตLาง ๆ ในสังคม  
 พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ8ากระบ่ี 
(Reconciliation By Buddhist Peace For Krabi Power Plant) การจัดการความขัดแย�งเพ่ือ
สร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี ผู�วิจัยได�บูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเพ่ือเป�น
แนวทางการสร�างความสมานฉันท� ซ่ึงเม่ือได�จัดแบLงประเภทของความขัดแย�งตามแนวคิดตะวันตกแล�ว 
ทําให�งLายตLอการตรวจสอบความขัดแย�งจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี เม่ือสามารถสกัด
เอาความขัดแย�งออกมาได�แล�ว จึงใช�กระบวนทางพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการแก�ป@ญหา อันเป�นการ
สร�างบรรยากาศของการแก�ป@ญหาท่ีมีลักษณะของการแก�ป@ญหาจากภายในตัวป@จเจกบุคคล จนถึง
ระดับท่ีใหญLข้ึนตLอไป ดังนั้น การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท�ของ
โครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ี จึงเป�นทางออกหนึ่งของการแก�ป@ญหาความขัดแย�งและสร�างความ
สมานฉันท�ให�เกิดข้ึน เพ่ือให�การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ#ากระบ่ีสามารถดําเนินไปได�บนเส�นทาง
ของความเข�าใจ เห็นใจ และมีเหตุมีผลท่ีทุกฝrายยอมรับได� การนําหลักปรโตโฆสะมาพิจารณาถึง
ทางออกของป@ญหา เพราะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้นมีข้ันตอนท่ีสLงเสริมให�ได�รู�เข�าใจคิดหาเหตุผล
และคิดหาประโยชน�หรือคิดหาทางออกจากป@ญหาตLาง ๆ ได�อยLางเสรี ซ่ึงสามารถมองเห็นข�อเสียของ
แตLละสถานการณ�โดยมี ผลรวมมากกวLาความสามารถในการมองเห็นข�อดีหรือข�อด�อยของแตLละสถาน
การณ�ท่ีเป�นเชLนนี้ เพราะในยุคป@จจุบันเป�นยุคแหLงเทคโนโลยีหรือเป�นยุคแหLงข�อมูลขLาวสารสามารถ
กระตุ�นให�เกิดขLาวเท็จมากมาย การนําหลักปรโตโฆสะเป�นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเปSดใจรับฟ@งเสียง
จากภายนอก รับฟ@งผู�อ่ืน เพ่ือให�เข�าใจบริบทของความขัดแย�งอยLางแท�จริง สLวนหลักโยนิโสมนสิการ 
การพิจารณาด�วยสติป@ญญาอยLางแยบคายเป�นวิธีการหนึ่งในการพิจารณาหาเหตุผลของความขัดแย�ง 
การแก�ป@ญหาความขัดแย�งโดยใช�หลักโยนิโสมนสิการนี้ ตลอดจนหลักภาวนา ๔ ท่ีนํามาใช�ในการ
ตLอรองเจรจาด�วยป@ญญาเพ่ือแก�ป@ญหาอยLางยุติธรรม และการนําไตรสิกขามาสนับสนุนให�เกิด
พัฒนาการด�านป@ญญาให�มีสติ รู�จักควบคุมทิฐิท้ังหลาย และนําไปสูLอุเบกขาไมLยินดียินร�ายตLอคํายุแยL 
การอยูLในสังคมหมูLมากท่ีมีแตLอัตตานั้น ต�องมีการยืดหยุLน มีสติ และรู�จักใช�ป@ญญาเป�น ป@ญญาชน      
ท่ีรู�จักยกระดับจิตใจไมLให�ยึดม่ันถือม่ัน รู�จักฟ@งเหตุผลของผู�อ่ืนบ�าง ถือวLาชLวยลดความขัดแย�งได�ใน
ระดับหนึ่ง 
 
 
 
  



 

 

บทท่ี ๕ 
สรุป การอภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 สําหรับในบทนี้ ผู�วิจัยได�นําข�อมูลท่ีผ�านการวิเคราะห!จากบทต�าง ๆ ท่ีได�นําเสนอมาแล�วนั้น 
เข�าสู�กระบวนการสังเคราะห! เพ่ือสรุปเป*นวิธีการท่ีมีฐานคติและแนวคิดบนพ้ืนฐานการอุปนัย
เหมือนกัน แต� มีจุดเด�น ท่ีแตกต� าง กันมาไว�ด� วย กัน คือ การวิจัยแบบปรากฏการณ!วิทยา 
(Phenomenology Research) เพ่ือทําความเข�าใจสารัตถะหรือโครงสร�างประสบการณ!สําคัญของ
บุคคลโดยได�ทําการวิเคราะห!ความขัดแย�งจากบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี มา
เป*นกรอบของการนําเสนอข�อมูล ดังนี้  
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ี 
 ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ี 
 ๓. เพ่ือนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางในการแก�ปNญหาความขัดแย�งของ
โครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
 ๔. เพ่ือสร�างองค!ความรู�ใหม�และรูปแบบการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ีให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

    จากผลการวิจัยสามารถนําสรุปผลได� ดังนี้ 

 ๑. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ(ากระบ่ี ผลการวิจัยพบว�า 

 ๑) ความขัดแย�ง 
   ทฤษฎีความขัดแย�งเป*นทฤษฎีใหม�อีกทฤษฎีหนึ่ง มีความเห็นขัดแย�งกับทฤษฎีอ่ืน 
โดยเฉพาะทฤษฎีโครงสร�าง – หน�าท่ีนิยม แต�ก็มีประโยชน!ใช�สอยอย�างกว�างขวาง ครบท้ังสามประเภท
ของประโยชน! คือ ท้ังด�านวิชาการ การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต จากลักษณะของทฤษฎีความ
ขัดแย�งความขัดแย�งเป*นปรากฏการณ!ท่ีเกิดข้ึนได�ในทุกสังคม และในแต�ละบริบทของสังคมก็เป*น
ปNจจัยสําคัญท่ีอาจทําให�ลักษณะของความขัดแย�งแตกต�างกันออกไป แต�ถึงอย�างไรก็ตาม ความขัดแย�ง
ย�อมส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีหรืออาจเป*นไปในทิศทางท่ี
เลวร�ายลง  
 สาเหตุของการขัดแย�ง และการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดจากการท่ีบางครั้งอํานาจมีอยู�
น�อย หายาก กลุ�มย�อยต�าง ๆ จึงต�องแข�งขันต�อสู�เพ่ือให�ได�มา ดังนี้ 
 ๑) ระบบสังคม (เข�าใจง�าย ๆ ว�า คือ สังคมมนุษย!) มีสภาพการขัดแย�งอย�างต�อเนื่อง 
 ๒) ความขัดแย�งนั้นเกิดจากการขัดกันในผลประโยชน! ซ่ึงติดเป*นส�วนหนึ่งของ
โครงสร�างสังคม 
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 ๓) ผลประโยชน!ท่ีขัดกันนั้นสืบเนื่องมาจากการได�รับส�วนแบ�งอํานาจไม�เท�ากัน ระหว�าง
กลุ�มเหนือ (Dominant) กับกลุ�มใต� (Subjugated)  
 ๔) ผลประโยชน!ต�าง ๆ มีแนวโน�มท่ีจะแยกออกเป*นสองฝ^ายท่ีขัดกัน 
 ๕) ความขัดแย�งเป*นแบบวิภาษวิธี ซ่ึงมติของความขัดแย�งครั้งหนึ่ง จะก�อให�เกิด
ผลประโยชน!ท่ีตรงกันข�ามกันข้ึน อันจะส�งผลให�มีความขัดแย�งคราวต�อไปอีก ภายใต�เง่ือนไขเฉพาะ
อย�างหนึ่ง 
 ๖) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป*นลักษณะท่ีต�อเนื่องกันมาแต�โบราณ (Ubiquitous) 
ของระบบสังคม และจะทําให�เกิดการขัดแย�งอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�ในองค!การสังคมทุกระดับ ซ่ึงเป*น
เรื่องของวิภาษวิธี 
 ผู�วิจัยมีแนวคิดว�า เป*นทฤษฎี ท่ี มี คุณค�าทางสังคมหลายด�าน ทําให� เ กิดความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลายมิติด�วยกัน ทฤษฎีการขัดแย�งเกิดจากการเรียนรู�ของคนใน
สังคม โดยเฉพาะนักคิดได�คิดทฤษฎีการขัดแย�งข้ึนมาเพ่ืออธิบายบริบทของสังคม ปรากฏการณ!ของ
สังคม และตีความให�เกิดองค!ความรู�ใหม� เพ่ือให�เกิดความสัมพันธ!ระหว�างคนกับคนและระหว�างคนกับ
ธรรมชาติ แล�วนํามาตีความจากทฤษฎีการขัดแย�ง เพ่ือประยุกต!ใช�ให�เข�ากับบริบททางสังคมเหล�านั้น 
 ๒) การจัดการความขัดแย�ง  

การจัดการความขัดแย�งตามแนวคิดตะวันตกและแนวคิดตะวันออกนั้น สามารถ
แก�ปNญหาความขัดแย�งได�โดยการประยุกต!ให�เหมาะสม สอดคล�องกับลักษณะของปNญหา ท้ังนี้ เพ่ือ
ต�องการจํากัดความขัดแย�งและสามารถอยู�ร�วมกันได�โดยปกติสุข เครื่องมือในการจัดการความขัดแย�ง
สามารถเลือกใช�ได�หลากหลายวิธีการ ให�เหมาะสมกับบริบทของความขัดแย�ง ท้ังนี้ต�องทําความเข�าใจ
ก�อนว�า ความขัดแย�งคืออะไร เกิดข้ึนจากใคร ท่ีไหน อย�างไร  
ท่ีต�องเผชิญกับความขัดแย�ง จะมีวิธีการจัดการความขัดแย�งอย�างไรบ�าง ซ่ึงได�จําแนกวิธีการจัดการ
ความขัดแย�งออกเป&น ๕ แนวทาง ประกอบด�วย 
 ๑) การเอาชนะ (Competition) เม่ือเราพบกับความขัดแย�งจะมีบางคนท่ีพยายาม
แก�ไขความขัดแย�งนั้น ด�วยวิธีการเอาชัยชนะของตนเองเป&นสําคัญ จึงพยายามใช�อิทธิพลวิธีการหรือ
ช�องทางต�าง ๆ เพ่ือให�คู�กรณียอมแพ�หรือพ�ายแพ�ตนเองให�ได� การแก�ไขความขัดแย�งในแนวทางนี้ จะ
ทําให�เกิดผลลัพธ<ในลักษณะชนะ-แพ� 
 ๒) การยอมรับ (Accommodation) จะเป&นพฤติกรรมท่ีเน�นเอาใจผู�อ่ืน อยากเป&นท่ี
ยอมรับและได�รับความรัก มุ�งสร�างความพอใจให�แก�คู�กรณีโดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ แนวทางการ
แก�ไขความขัดแย�งบนแนวทางนี้จะเกิดผลลัพธ<ในลักษณะ แพ�-ชนะ 
 ๓) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป*นวิธีจัดการความขัดแย�งท่ีมีลักษณะไม�สู�ปNญหา ไม�
ร�วมมือในการแก�ปNญหา ไม�สนใจความต�องการของตนเองและผู�อ่ืน พยายามวางตนอยู�เหนือความ
ขัดแย�ง แนวทางการแก�ไขความขัดแย�งลักษณะนี้มักเกิดผลลัพธ!แบบ แพ�-แพ� เป*นส�วนใหญ� 
 ๔) การร�วมมือ (Collaboration) เป*นการจัดการความขัดแย�งโดยต�องการให�เกิดความ
พึงพอใจท้ังแก�ตนเองและผู�อ่ืน เป*นความร�วมมือร�วมใจในการแก�ปNญหาท่ีมุ�งให�เกิดประโยชน!ท้ังสอง
ฝ^าย วิธีการแก�ปNญหาความขัดแย�งในลักษณะนี้ เป*นการแก�ปNญหาท่ีทําให�เกิดผลลัพธ! ชนะ-ชนะ ท้ัง
สองฝ^าย 
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 ๕) การประนีประนอม (Compromising) เป*นการจัดการความขัดแย�งท่ีมีความ
พยายามให�คู�กรณีท้ังสองฝ^ายได�รับความพอใจบ�างและต�องยอมเสียสละบ�าง ผลลัพธ!ในการจัดการ
ความขัดแย�งลักษณะนี้มีรูปแบบ แพ�-แพ� หรือ แพ�-ชนะ 

เห็นได�ว�า การแสวงหาวิธีการ เครื่องมือจัดการความขัดแย�ง เ พ่ือให� เกิดการ
แบ�งสันปNนส�วนท่ียุติธรรม แก�ปNญหาโดยให�เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเงินให�น�อยท่ีสุด อย�างน�อย
เม่ือสามารถจัดการกับความขัดแย�งได�แล�ว ความโกรธ ความบาดหมาง หรือความไม�พอใจ จะได�สงบ
ระงับลงได� ส�วนความสัมพันธ!หลังจากยุติความขัดแย�งได�แล�ว ข้ึนอยู�กับปNจเจกบุคคลว�าจะสานสัมพันธ!
หรือขาดความสัมพันธ!กันไปเลย 

 ๓) สันติวิธี 
 พุทธสันติวิธี มีนักวิชาการหลายท�านได�แสดงทัศนะไว� ท้ังท่ีแยกส�วนอธิบายถึงหลัก
สันติวิธี สันติวิธี คือ การละท้ิงหรือการไม�เลือกท่ีจะใช�ความรุนแรงเม่ือเผชิญหน�ากับความขัดแย�ง เป*น
วิธีการแก�ไขความขัดแย�งหรือตอบโต�ในสถานการณ!หนึ่ง ๆ โดยไม�ใช�ความรุนแรงต�อคู�กรณี โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งท่ีเป*นการประทุษร�ายต�อร�างกายและชีวิต แนวคิดสันติวิธีนั้นเกิดข้ึนเพ่ือท�าทายกระบวนทัศน!
เดิมท่ีใช�ความรุนแรงในการรับมือกับความขัดแย�ง ดังนั้น จึงมีความพยายามท่ีจะสร�างเกณฑ!การ
ประเมินว�าสันติวิธีสามารถใช�เพ่ือเปลี่ยนแปลงความขัดแย�งได�ในระดับใดบ�าง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) การบรรลุเปCาหมายท่ีกลุ�มต้ังเอาไว� ซ่ึงสามารถแบ�งออกเป*น ๓ ประเภท คือ 
เปCาหมายสูงสุด เปCาหมายระหว�างดําเนินการเพ่ือบรรลุเปCาหมายสูงสุดและเปCาหมายเฉพาะหน�า เช�น 
เปCาหมายสูงสุดของกลุ�มอาจจะเป*นการท่ีอีกฝ^ายยอมมอบเอกราชให�ภายใต�เปCาหมายสูงสุดนั้นจะมี
เปCาหมายอีก ๒ ประการย�อย คือ เปCาหมายระหว�างดําเนินการ อันหมายถึง ในการท่ีจะบรรลุ
เปCาหมายสูงสุดนั้น จะต�องทําอะไรบ�าง เช�น จะต�องสามารถระดมความสนับสนุนของประชาชน ส�วน
เปCาหมายเฉพาะหน�าอันเป*นเปCาหมายย�อยอีกประการนั้น หมายความว�า ในเหตุการณ!เฉพาะท่ีเกิดข้ึน 
เช�น มีการจับกุมเกิดข้ึน เปCาหมายเฉพาะก็อาจจะเป*นการชุมนุมอย�างสงบเพ่ือเรียกร�องให�มีการปล�อย
ตัว เป*นต�น อย�างไรก็ตาม McCarthy ให�ความเห็นว�า เปCาหมายเหล�านี้ไม�จําเป*นท่ีต�องชัดเจนเสมอไป
และอาจจะมีความแตกต�างกันไปในผู�เข�าร�วมแต�ละคน ซ่ึงในประการหลังนั้น หมายความว�า บางคน
อาจจะมีเปCาหมายสูงสุดแค�การปล�อยตัวคนท่ีถูกจับกุม ในขณะท่ีคนอ่ืน ๆ ต�องการเอกราชก็เป*นได� 
  ๒) การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอํานาจสมบูรณ!และอํานาจ โดยสัมพัทธ!ของคู�ขัดแย�ง นั่น
คือ คู�ขัดแย�งท่ีมีอํานาจแบบอสมมาตรในตอนแรกของการใช�ปฏิบัติการสันติวิธีนั้นเริ่มท่ีจะมีอํานาจท่ี
ไม�แตกต�างกันมากนักหรืออาจจะมีอํานาจโดยเท�าเทียมกัน คือ มีการปรับความสัมพันธ!เชิงอํานาจ
ระหว�างคู�ขัดแย�งเกิดข้ึนหรือไม� ภายหลังจากการใช�แนวทางสันติวิธี ในการเผชิญหน�ากับความขัดแย�ง 
 ๓) ความเปลี่ยนแปลงของแต�ละกลุ�มในเรื่องพ้ืนท่ีอิทธิพลและระดับความเห็นอกเห็น
ใจจากภายนอกท่ีมีต�อเปCาหมายของกลุ�ม หมายความว�า คู�ขัดแย�งแต�ละฝ^ายสามารถท่ีจะรุกล้ําเข�าไป
ในอาณาเขตอิทธิพลทางความคิดและทรัพยากรต�าง ๆ ของฝ^ายตรงข�ามได�หรือไม� นอกจากนั้นแต�ละ
ฝ^ายยังสามารถท่ีจะขยายอิทธิพลของตนไปในส�วนสาธารณะได�มากน�อยเพียงใด และสามารถทําให�
บุคคลท่ีไม�ได�เก่ียวข�องกับความขัดแย�งโดยตรงให�ความเห็นอกเห็นใจได�มากน�อยเพียงใด 
 สรุปได�ว�า สันติวิธี คือ มุมมองในการจัดการกับความขัดแย�งท่ียึดม่ันในวิถีแห�งสันติโดย
ปฏิเสธการใช�ความรุนแรงในทุกรูปแบบซ่ึงรวมถึงการไม�ตอบโต�อีกฝ^ายโดยใช�ความรุนแรงแม�ว�าจะถูก
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กระทําด�วยความรุนแรงก็ตาม สันติวิธีเป*นวิธีการจัดการความขัดแย�งโดยวิธีการท่ีปราศจากความ
รุนแรง เป*นวิธีการท่ีสามารถยุติความขัดแย�งได�อย�างทรงพลัง นั่นเป*นเพราะสันติวิธีเป*นวิธีการท่ีเป*น
การเปkดหมวกความคิด เพ่ือให�แต�ละฝ^ายได�เห็นถึงความต�องการ จุดมุ�งหมายของฝ^ายตนเอง และ
สามารถเจรจาหาจุดร�วมท่ีจะได�รับประโยชน!กันท้ังสองฝ^าย วิธีการนี้จะได�ผลลัพธ!เป*นชนะท้ังสองฝ^าย
เสมอ 
 ๔) โครงการสร�างโรงไฟฟCา จังหวัดกระบ่ี 
  การไฟฟCาฝ^ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) อยู�ระหว�างการศึกษาเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกสถานท่ีต้ังโรงไฟฟCา ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟCาของประเทศไทย (PDP) ปl พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๗๓ ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีต้ังโรงไฟฟCากระบ่ีเดิมเป*นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการก�อสร�างโรงไฟฟCา
เทคโนโลยีถ�านหินสะอาด ขนาดกําลังการผลิตติดต้ังประมาณ ๘๗๐ เมกะวัตต! (กําลังผลิตสุทธิ ๘๐๐ 
เมกะวัตต!) โดยใช�ถ�านหินนําเข�าคุณภาพดีเป*นเชื้อเพลิง เสริมความม่ันคงของระบบไฟฟCา และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท�องเท่ียวในภาคใต� 
   โครงการท�าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว เป*นทางเลือกหนึ่งของการขนถ�ายถ�านหิน ตามท่ี
เป*นข�อเสนอเบ้ืองต�นจากประชาชนในพ้ืนท่ี ต้ังอยู�บริเวณคลังน้ํามันบ�านคลองรั้วของ กฟผ. บ�านคลอง
รั้ว ตําบลตลิ่งชัน อําเภอคลองขนาน จังหวัดกระบ่ี อยู�ห�างจากโรงไฟฟCากระบ่ีไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต�เป*นระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร มีวัตถุประสงค!เพ่ือขนถ�ายถ�านหินจากเรือบรรทุกถ�านหินขนาด 
๓,๐๐๐ เดทเวทตัน ท่ีรับขนถ�ายถ�านหินนําเข�าคุณภาพดีมาจากเรือบรรทุกถ�านหินขนาด ๕๐,๐๐๐-
๑๐๐,๐๐๐ เดทเวทตัน ท่ีจุดขนถ�ายกลางทะเล จากนั้นจะส�งถ�านหินด�วยระบบสายพานลําเลียงไปยัง
อาคารเก็บถ�านหินหลักแบบปkดในบริเวณพ้ืนท่ีของโรงไฟฟCากระบ่ี ท้ังนี้ โครงการท�าเทียบเรือบ�าน
คลองรั้ว เป*นโครงการหรือกิจการท่ีต�องศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ท่ีประกาศให�ท�าเทียบเรือ ท่ีรับเรือขนาดต้ังแต� ๕๐๐ ตันกรอส หรือความยาวหน�าท�าต้ังแต� ๑๐๐ 
เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีท�าเทียบเรือรวมต้ังแต� ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป เป*นโครงการหรือกิจการท่ี
จะต�องทํารายงานวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) ตามหลักเกณฑ! วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

โครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีและโครงการท�าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี เป*นโครงการท่ีภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานได�ศึกษาข�อมูลและจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมและรายงานผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล�อม ซ่ึงมีกระบวนการข้ันตอนในการพิจารณาท่ี
หลายข้ันตอน และต�องผ�านกระบวนการพิจารณาจากผู�เชี่ยวชาญ อาศัยกระบวนการมีส�วนร�วมของ
ทุกภาคส�วน โดยเฉพาะประชาชนรอบโรงไฟฟCา ซ่ึงข้ันตอนการศึกษาได�เกิดความขัดแย�งข้ึน ทําให�ต�อง
แก�ไขความขัดแย�งและหาทางออกร�วมกัน จึงจะสามารถดําเนินโครงการต�อไปได�  

 
 
 
 



๑๘๔ 
 

 ๒. การนําหลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ(ากระบ่ี ผลการวิจัยพบว/า 

 1) พุทธสันติวิธี 

 พุทธสันติวิธี คือ เม่ือกล�าวถึง สังคมแห�งสันติ จัดได�ว�า เป*นสังคมท่ีไร�ความรุนแรง หรือ
ปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ�อม แต�สังคมดังกล�าวยังมีความขัดแย�ง และบางครั้ง หรือ
บางสถานการณ!ความขัดแย�งดังกล�าวได�พัฒนาตนเองไปสู�จุดท่ีสังคมไร�สันติ หรือปราศจากสันติ จึงมี
ความจําเป*นต�องใช� วิธีเชิงสันติ เข�าไปจัดการความขัดแย�งแบบสันติ หรือจัดการความรุนแรงแบบสันติ 

พุทธสันติวิธีได�นํามาใช�ในหลายรูปแบบ ข้ึนอยู�กับว�าต�องการนําเครื่องมือพุทธสันติวิธีไปใช�ในบริบทใด 
ได�จัดแบ�งประเภทไว�น�าสนใจ ดังนี้ 
  ๑) พุทธสันติวิธีในความหมายของเครื่องมือการจัดการความขัดแย�ง เป*นแนวคิด หรือ
การปฏิบัติการเพ่ือจัดการความขัดแย�งใน ๒ มิติ คือ มิติความขัดแย�งท่ีเป*นส�วนปNจเจกบุคคล ซ่ึงเป*น
ความขัดแย�งภายใน และมิติความขัดแย�งภายนอกอันเป*นการจัดการความขัดแย�งเชิงสังคม เม่ือ
กล�าวถึงสันติวิธีในความหมายของเครื่องมือจัดการความขัดแย�งเพ่ือให�เกิดสันติในสังคม ใน
ประวัติศาสตร!พระพุทธศาสนาได�ปรากฏว�า พระพุทธเจ�าทรงนําเครื่องมือนี้ไปใช�ด�วยเช�นกัน เช�น ใน
กรณีสงครามแย�งน้ําของสองเมือง สงครามฆ�าล�างเผ�าพันธุ! เป*นต�น 

  ๒) พุทธสันติวิธีในความหมายของเครื่องมือในการดําเนินชีวิต พระพุทธศาสนาเน�น
สอนในเรื่องของการไม�เบียดเบียนกันเป*นพ้ืนฐาน เช�น ในเรื่องของศีล ๕ อันเป*นเครื่องมือสําคัญใน
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุขในสังคม และปCองกันไม�ให�มนุษย!เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ศีล ๕ นี้
จึงเป*นบรรทัดฐานทางสังคมท่ีเป*นปNจจัยสําคัญของความสงบระงับจากความขัดแย�ง นอกจากนี้ ยังมี
หลักธรรมคําสอนอ่ืนๆท่ีมนุษย!สามารถนํามาพัฒนาตนเองและผู�อ่ืน เช�น ทิศ ๖ ทิฏฐธัมมิกัตประโยชน! 
๔ สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ อันเป*นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตให�เกิดสันติสุขท้ังภายในและ
ภายนอก 

 ๓) พุทธสันติวิธีในความหมายของการเรียกร�องความต�องการ เป*นลักษณะของการ 
“คว่ําบาตร” ในทางพระพุทธศาสนา “การคว่ําบาตร” เป*นวิธีการท่ีพระพุทธเจ�าทรงอนุญาตให�สงฆ!
ลงโทษแก�คฤหัสถ! ผู�ให�ร�ายต�อพระรัตนตรัย โดยการประกาศให�ภิกษุท้ังหลายไม�คบหา ไม�รับบิณฑบาต 
ไม�รับนิมนต! และไม�รับไทยธรรมของคฤหัสถ!ผู�นั้น จนกว�าจะรู�สึกสํานึกโทษท่ีตนเองได�กระทําไว�และ
กลับตัวประพฤติดี สงฆ!ท้ังหลายจึงประกาศระงับโทษและกลับมาคบหาได�ดังเดิมเรียกว�า “ป�ตตอุกกุช
ชนกรรม” คือ การหงายบาตร เครื่องมือนี้มิได�เป*นการมุ�งหวังให�เกิดประโยชน!ต�อหมู�สงฆ!หรือส�วนรวม 
แต�เป*นการตักเตือนสั่งสอนให�รู�ว�า เขาผู�นั้นได�กระทําผิดแล�ว ควรท่ีจะสํานึกผิดและกลับมากระทําให�
ถูกต�อง 

 ความรุนแรงนั้นถูกศึกษาในลักษณะทําความเข�าใจเพ่ือหาทางยับยั้งหรือขจัดให�หมดไป 
ในขณะท่ี ความขัดแย�งถูกศึกษาในลักษณะทําความเข�าใจเช�นกัน แต�เพ่ือให�สังคมยอมรับความเป*น 
ธรรมชาติของมัน และสามารถวางท�าทีต�อความขัดแย�งได�ถูกต�องเหมาะสม โดยไม�ตกไปสู�การใช�ความ
รุนแรงเป*นหนทาง จัดการความขัดแย�ง ส�วนหัวข�อสันติวิธีนั้นถูกศึกษาในลักษณะหาทางออกหรือสร�า
งทางเลือกใหม� ๆ แก�สังคมไทยให�มากข้ึน ดังนั้น สันติวิธีต�องอาศัยแหล�งความรู�และภูมิปNญญาท่ีไม�ได� 
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อยู �เฉพาะกาละและเทศะหรือบริบทเฉพาะของสังคมไทยหรือเฉพาะในปNจจุบัน แต�หลายครั้งได�  
“นําเข�า” ประสบการณ!หรือความรู�จากต�างประเทศ เช�น civil disobedience อภัยวิถี สมานฉันท! 
เป*นต�น รวมท้ัง จากภูมิปNญญาจากอดีต เช�น ศาสนธรรม เป*นต�น มาปรับประยุกต!สร�างข�อเสนอใหม� ๆ 
ให�แก�สังคมอยู�เสมอ ๆ กล�าวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงและเรื่องความขัดแย�งนั้น มี
แนวโน�มไปในทางการอธิบาย (Explain) ทําความเข�าใจ (Understanding) ว�าอะไรเกิดข้ึนใน
สังคมไทย เหตุใดจึงเป*นเช�นนั้น ความหมายของสิ่งต�าง ๆ แวดล�อมหัวข�อศึกษานั้นเป*นอย�างไร 
แนวทาง (Approach) การศึกษาในเรื่องนี้ จึงเป*นไปในลักษณะต้ังแต�การศึกษาเชิงประจักษ! 
(Empirical Study) การตีความ (Interpretative) การศึกษาแนวประวัติศาสตร!การอ�านปรากฎการณ!
ในฐานะตัวบท (Text) รวมท้ังการศึกษาแนววาทกรรม (Discourse) แนวหลังโครงสร�างนิยมและหลัง
สมัยใหม�นิยม (Post-Structuralism/Post-Modernism) ในขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกับสันติวิธีมี
แนวโน�มไปในลักษณะการมีข�อเสนอแนะหรือทางออกสําหรับก�าวต�อไปข�างหน�าว�า ควรเป*นอย�างไร 
(Normative) ซ่ึงไปกันได�ดีกับวิธีการศึกษาแบบปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) และ
การศึกษาเชิงนโยบาย  
 สรุปได�ว�า พุทธสันติวิธี หมายถึง ชุดเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งท่ีอาศัยคํา
สอนของพระพุทธเจ�าหรือสาวกมาเป*นรูปแบบในการจัดการความขัดแย�งโดยสันติ เพ่ือให�ความขัดแย�ง
นั้น ๆ สงบ ระงับโดยสิ้นเชิง กล�าวคือ เครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งรูปแบบอ่ืนอาจจะแก�ปNญหา
ได�เฉพาะภายนอก แต�ภายในจิตใจยังคุกรุ�นอยู�กับความแค�น ไม�สามารถสงบระงับลงได� แต�แนวทาง
พุทธสันติวิธีเป*นวิธีการท่ีแก�ไขความขัดแย�งต้ังแต�รากเหง�า ก็คือ ตัวบุคคล ต�อมาจึงแก�ปNญหาท่ีสภาพ
บริบท สิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีเป*นปNจจัยไปสู�ความขัดแย�ง  
  2) หลักพุทธสันติวิธีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�ง 
  หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ�า เป*นคําสอนท่ีมุ�งประโยชน!โดยตรงสําหรับ 

พุทธศาสนิกชนให�สติปNญญาและสามารถนําไปปฏิบัติ พระพุทธเจ�าทรงแสดงชี้ให�มองเห็นคุณงาม 

ความดีและความสําคัญของบุคคลและสิ่งต�าง ๆ ชี้ให�เห็นสัจธรรม คือ ความจริงแท�ของชีวิตและกฎ 

ธรรมชาติ โดยมีเปCาหมายสูงสุด คือ การหลุดพ�นจากวงจรแห�งทุกข!ท้ังปวง และหัวใจของพุทธศาสนา 
คือ ละเว�นความชั่ว หม่ันทําความดี ทําจิตใจให�บริสุทธิ์ 

  ระดับของหลักธรรม 

 วิธีการจัดการความขัดแย�งทางพระพุทธศาสนาได�นําแนวคิดพ้ืนฐาน หรือหลักธรรมท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือเป*นฐานองค!ความรู�ในการนําไปประยุกต!ใช�ในการจัดการความขัดแย�ง สามารถสรุปเป*น 
๒ ระดับ คือ 
  ๑) ระดับบุคคล หมายถึง หลักธรรมท่ีใช�เป*นแนวคิดท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาคุณภาพ และ
สมรรถภาพของจิตในระดับของตัวบุคคลนั้น เพ่ือเป*นรากฐานสําคัญในการจัดการความขัดแย�ง เพราะ
ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา จะถือว�า “จิตหรือใจ”นั้น เป*นหัวหน�าเป*นใหญ�ในการ กระทํา
การใด ๆ 
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  ๒) ระดับสังคม แนวคิด หรือหลักธรรมระดับสังคม จะเป*นหลักธรรมท่ีมุ�งเน�นในระดับ
สังคมท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความขัดแย�ง เพ่ือหวังให�เกิดผลในทางบวกท้ังต�อกลุ�ม บุคคลองค!กร 
สังคม และประเทศชาติ 

  หลักพุทธสันติวิธีด�วยสาราณียธรรม ๖ ประการ 

  สาราณียธรรม คือ ธรรมท่ีทําให�ระลึกถึงกัน ทําให�เป*นท่ีรัก ทําให�เป*นท่ีเคารพ เป*นไป
เพ่ือความสงเคราะห!กัน เพ่ือความไม�วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป*นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มี ๖ ประการ ประกอบด�วย 
 ๑) เมตตากายกรรม เป*นการแสดงออกถึงความรู�สึกในจิตใจท่ีมีแต�ความคิดดี ๆ การ
มองกันในเรื่องดี มีความหวังดี ปรารถนาดี รักและเมตตาต�อกัน คิดในสิ่งท่ีสร�างสรรค! มองด�านบวก 
ต�อกัน ไม�มีความอิจฉาริษยา ไม�คิดอคติลําเอียง ก�อความพยาบาท สร�างความโกรธแค�นเคืองกัน  
ให�โอกาสและให�อภัยต�อกันทุกเรื่องไม�ว�าจะหนักเบาแค�ไหน ความคิดปรารถนาให�ผู�อ่ืนเป*นสุขและ
เข�าใจผู�อ่ืน ไม�เอาความรู�สึกนึกคิดของตนเป*นใหญ� มีน้ําใจต�อบุคคลอ่ืน เมตตามโนกรรมนี้รวมถึงความ
อดทนอดกลั้นต�อความอาฆาตมาดร�ายบุคคลอ่ืนท่ีมีต�อตนเองด�วย 
 ๒) เมตตาวจีกรรม เป*นการใช�คําพูดออกมาแต�คําพูดท่ีดีงาม ด�วยความรักปรารถนาดี 
รู�จักพูดให�กําลังใจกันและกันในยามท่ีต�องพบกับความทุกข!ความผิดหวังหรือความเศร�าหมอง ไม�พูดจา
ซํ้าเติมกันถากถางในยามท่ีมีใครโดยเฉพาะคู�อริ คู�ขัดแย�ง ฝ^ายตรงข�ามต�องหกล�มลง ไม�นินทาว�าร�ายท้ัง
ต�อหน�าและลับหลังแนะนําในสิ่งท่ีดีและมีประโยชน! พูดด�วยความจริงใจต�อบุคคลอ่ืน ไม�พูดส�อเสียด
บุคคลอ่ืนให�เกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ไม�ดูถูกคนท่ีด�อยกว�าตนเองและไม�พูดให�คนอ่ืนเกิดความเข�าใจผิด
จนทะเลาะกัน พูดแต�สิ่งท่ีเป*นประโยชน!อย�างเดียวเท�านั้น 
 ๓) เมตตามโนกรรม เป*นการทําแต�ในสิ่งท่ีเป*นความดีต�อกัน ช�วยเหลือส�งเสริมกันด�าน
กําลังกาย มีความอ�อนน�อมถ�อมตน รู�จักสัมมาคารวะ ไม�เบียดเบียนรังแกกัน ไม�ทําร�ายให�ได�รับความ
ทุกขเวทนา มุ�งกระทําแต�ในสิ่งท่ีถูกต�องต�อกัน มีความเสียสละต�อผู�อ่ืน ช�วยเหลือขวนขวายการงานใน
สิ่งท่ีตนเองสามารถกระทําได� มีน้ําใจช�วยเหลือผู�อ่ืนทุกเรื่อง รู�จักปกปCองช�วยเหลือบุคคลอ่ืนเม่ือ
ประสบภัย ดํารงตนอยู�ในศีลธรรม ระมัดระวังความไม�ดีทางกาย และไม�ใช�กําลังเบียดเบียนผู�อ่ืนให�
ได�รับความทุกข!เดือดร�อนไม�ว�าด�วยวิธีการใด ๆ 
 ๔) สาธารณโภคี เป*นแนวปฏิบัติให�รู�จักแบ�งปNนผลประโยชน!กันด�วยความยุติธรรม ไม�
เอารัดเอาเปรียบกันช�วยเหลือกัน ไม�เห็นแก�ตัว ไม�เห็นแก�ประโยชน!ส�วนตน และมีความเสมอภาคต�อ
กัน เอ้ือเฟ~�อซ่ึงกันและกันอยู�เสมอ รู�จักแบ�งปNน บริจาคช�วยเหลือผู�ยากไร�ผู�ด�อยโอกาสในสังคม 
เสียสละประโยชน!ส�วนตนเพ่ือประโยชน!ส�วนรวม เพ่ือความผาสุกของคนหมู�มากในประเทศ 
 ๕) สีลสามัญญตา เป*นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับหรือวินัยต�างๆ อย�าง
เดียวกันอย�างเคร�งครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม�ก�าวก�ายหน�าท่ีกัน ไม�อ�างอํานาจของตนข�ม
เหงรังแกผู� อ่ืน ไม� ถืออภิสิทธิ์ ใด ๆ ท้ังปวง มีความเคารพต�อกฎหมาย ระเบียบวินัย มีความ
เกรงอกเกรงใจและให�เกียรติต�อกัน ไม�กระทําการล�วงละเมิดสิทธิอันเป*นของผู�อ่ืนไม�ว�าจะเป*นเรื่อง     
ใด ๆ ก็ตาม 
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 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเป*นอย�างเดียวกัน คิดในสิ่งท่ีตรงกัน ปรับมุมมองท่ี
ต�างกลับมาให�ตรงกันด�วยการยอมรับในเหตุผล พูดจาหาข�อสรุปตรงกัน รู�จักแสงหาจุดร�วมและสงวน
จุดต�างไม�ถือเอาความคิดของตนเป*นใหญ�แต�เพียงฝ^ายเดียว ยอมรับฟNงความคิดของผู�อ่ืนท่ีเป*น
ประโยชน!ต�อบ�านเมืองจะทําอะไรก็ควรปรึกษาหารือผู�ท่ีอยู�ร�วมกันใช�เหตุและผลร�วมกันเพ่ือประโยชน!
ของส�วนรวมอย�างแท�จริง  
 สรุปได�ว�า หลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ี คือ สาราณียธรรม ๖ เป*นแนวคิดเชิงรุก ประกอบด�วย การเข�าไปมีส�วนร�วมเพ่ือ
ช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย!ท้ังทางกาย วาจา ใจในกิจกรรมาต�าง ๆ หรือแม�กระท่ังการเอ้ือเฟ~�อวัตถุ แก�ผู�ท่ี
ต�องการความช�วยเหลือ กลยุทธ!นี้จัดได�ว�าเป*น “การป�องกันความขัดแย�งเชิงรุก” ในแง�ของการสร�าง
สัมพันธ! ถือได�ว�าเป*นหัวใจประการหนึ่งของสันติวิธี นอกจากนั้นกระบวนการปรับทัศนคติ และปรับ
ท�าทีกระบวนทัศน!ให�ยืดหยุ�น เป*นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช�วยสร�างบรรยากาศของความสมานฉันท!ให�
เกิดข้ึน ในขณะเดียวกัน “คุณสมบัติภายใน” ของแต�ลุบุคคลก็มีความสําคัญ เพราะคุณสมบัติดังกล�าว
จะเป*น “ภาพลักษณ%” ท่ีทําให�เกิด “ความเชื่อม่ัน” แก�บุคคลอ่ืน 

  3) การจัดการความขัดแย�งตามแนวทางหลักพุทธสันติวิธี 
  การใช�หลักพุทธสันติวิธีเป*นทางออกหนึ่งของการแก�ปNญหาความขัดแย�งโดยปราศจาก
ความรุนแรง ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล�วโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีมีสาเหตุของความขัดแย�งหลายประการ 
ปNจจุบันยังหาทางออกของความขัดแย�งได�ยาก ผู�วิจัยเห็นว�า ควรใช�หลักพุทธสันติวิธีเข�าไปจัดการ
ความขัดแย�งโดยใช�แนวคิดของ คริสโตเฟอร! มัวร! (Christopher Moors) บูรณาการกับหลักพุทธสันติ
วิธี พระพุทธศาสนาแม�จะเป*นศาสนาแห�งสันติ แต�ก็มีหลักธรรมคําสอนท่ีปรากฏในเรื่องของความ
ขัดแย�ง กระบวนการของความขัดแย�ง การบริหารจัดการความขัดแย�งนั้น และยังรวมไปถึงแนวปฏิบัติ
เม่ือความขัดแย�งนั้นยุติลงเรียกได�ว�า หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาเป*นเครื่องมือหรือ
องค!ความรู�ท่ีสามารถนํามาอธิบายความขัดแย�งและแนวทางการสร�างสันติสุขได�อย�างครบถ�วน ชัดเจน 
ซ่ึงผู�วิจัยจะได�อธิบายเป*นลําดับข้ัน ดังต�อไปนี้ 
  ๑) พุทธสันติวิธีกับการจัดการความขัดแย�ง 
  พระพุทธศาสนาได�ปรากฏหลักคําสอนท่ีอธิบายถึงบ�อเกิดของความขัดแย�งไว� ซ่ึงหลัก
อกุศลมูล ๓ ประการ คือ หลักคําสอนท่ีสามารถอธิบายสาเหตุของความขัดแย�งได�เป*นอย�างดี ในพระสูตร
หลายแห�ง พระพุทธเจ�าทรงตรัสไว�ว�า โลภะ โทสะ โมหะ คือ อกุศลมูล อันเป*นต�นเหตุของความชั่ว  
  โลภะ ความโลภเป*นความพยายามท่ีจะทําให�ภาพตัวเองเป*นจริงข้ึนมาโดยการ
ครอบครองสิ่งท่ีเสริมภาพนั้น แต�ปNญหาอยู�ท่ีว�าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพนั้นได�หรือไม� 
แต�เราไม�สามารถทําให�มันเป*นจริงข้ึนมาได� จะเห็นได�ชัดเม่ือเกิดความรู�สึกอยากได� อยากมี อยากเป*น 
หากไม�ได�ตามความต�องการก็จะรู�สึกว�าตนเองล�มเหลว อ�อนแอ  
  โมหะ ความหลงจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดอุปาทานหรือความยึดติด วงจรปฏิจจสมุปบาท
ก�อให�เกิดภวตัณหาหรือความอยากเป*นบางสิ่งบางอย�างและเกิดอุปาทานตามมา ภาพตัวเองก็จะ
กลายเป*นสิ่งท่ีคอยยึดติด เราปรุงภาพท่ีสวยงามในชีวิตข้ึนมา ภาพนี้จะปkดบังทุกข!และความไม�จิรัง
ยั่งยืน เชื้อของความทุกข!มาจากการท่ีเราพยายามใช�ชีวิตท่ีขัดแย�งกับความเป*นจริง เค�าลางของความ
ขัดแย�งมีเพียงเล็กน�อย ไม�ว�าจะเป*นความคิดเห็นท่ีต�างกัน การวิจารณ! การแสดงความหงุดหงิด ล�วน
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แต�จุดชนวนความรู�สึกไม�ม่ันคงในจิตใจซ่ึงเกิดจากความหลง และทําให�เราทําอะไรเกินเหตุ จาก 
“ความไม'ม่ันใจ” ว�าภาพท่ีตนสังขารสร�างข้ึนมาเป*นตัวเราในฐานะผู�กระทํา เราต�องเผชิญกับ
ประสบการณ!ท่ีไม�พึงปรารถนาเม่ือตกอยู�ในฐานะผู�ถูกกระทํา จากความท่ีคิดว�าตัวเราเป*นผู�คุม
สถานการณ! โดยทําให�ผู�อ่ืนด�อยกว�าตน สังขารจะถูกควบคุมโดยภวตัณหาหรือความไม�อยากเป*นคน
อ�อนแอ ไม�มีค�า และอยู�รอบนอกของความเป*นจริง 

  โทสะ ความโกรธเป*นอาการของความไม�พอใจหรือความเกลียดชัง ซ่ึงเป*นสิ่งท่ีบ่ันทอน
ความรู�สึกอันดี เม่ือเราถูกขัดขวาง ความโกรธและความเกลียดชังจะก�อตัวข้ึนมา และจะปรุงแต�งให�อีก
ฝ^ายเป*นฝ^ายผิดหรือเป*นคนเลวโดยทันที รวมถึงทัศนคติท่ีซับซ�อน เป*นสิ่งท่ีหล�อหลอมความเข�าใจและ
การแสวงหาทางออกของเรา ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยู�ตอนหนึ่งใน สังยุตตนิกาย 
โดยกล�าวถึงอกุศลมูล ๓ ว�าอกุศลจะครอบงําจิตใจท่ีขาดสติอย�างเหนียวแน�น โดยเปรียบอกุศลเป*นด่ังไฟ  
  นอกจากนี้ ได�สรุปสาเหตุปNจจัยของความขัดแย�งไว� ๒ มิติใหญ� คือ 

  ๑) สาเหตุภายในท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�ง ได�แก� รากเหง�าของอกุศลภายในจิตใจ 
เช�น ความอยากมี อยากได� อยากใหญ� อยากเป*น ทิฏฐิ มานะ การถือตัวถือตน โลภ โกรธ หลง การยึด
ม่ันในค�านิยมของสังคม หรือแม�กระท่ัง ความไม�รู�และไม�มีภูมิปNญญาของตนเอง ซ่ึงเป*นปNจจัยภายใน
จิตใจของบุคคล 

  ๒) สาเหตุปNจจัยภายนอกท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�ง ได�แก� การแก�งแย�งช�วงชิง การใช�
อํานาจเหนือกว�า การไม�มีส�วนร�วม การขาดข�อมูล การขาดความสัมพันธ!ท่ีดี การขาดความน�าเชื่อถือ 
การตีความท่ีแตกต�าง การขาดความสามัคคี การขาดความยุติธรรม ไม�เสมอภาค ไม�สมประโยชน! การ
ครอบงํา การเปลี่ยนแปลงในมิติต�าง ๆ 

  ๒) กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย�งตามแนวสาราณียธรรม 
  การจัดการความขัดแย�งสามารถกระทําได�หลากหลายวิธี ในทางพระพุทธศาสนาต้ังแต�
อดีตเป*นต�นมา ได�ปรากฏประวัติศาสตร!การจัดการความขัดแย�งโดยใช�หลักพุทธสันติวิธี ซ่ึงก�อให�เกิด
การจัดการความขัดแย�งและหาแนวทางท่ีเป*นทางออกของปNญหา โดยผู�นําท่ีใช�หลักพุทธสันติวิธีได�
สําเร็จผล คือ องค!พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ�า และยังปรากฏอีกหลายท�านท่ีใช�หลักพุทธสันติวิธีเป*น
เครื่องมือแก�ปNญหาความขัดแย�งอีกหลายท�านตลอดมา โดยต�องมีคุณสมบัติของความเป*นนักไกล�เกลี่ย 
ดังต�อไปนี้ 
  ๑) คุณสมบัติของผู�ไกล�เกลี่ยต�องเป*นอยู�อย�างมีสติ มีศีลาจีรวัตรงดงาม 
  ๒) ผู�ไกล�เกลี่ยควรมีวัตรปฏิบัติท่ีผู�ขัดแย�งไม�อาจตําหนิได� และทําให�เป*นการยากท่ีจะ
ถูกขู�เข็ญหรือสูญเสียความน�าเชื่อถือ 
  ๓) ผู�ไกล�เกลี่ยต�องสามารถพูดได�อย�างชัดแจ�ง ประกอบด�วยคุณธรรมท่ีทําให�ท้ังสอง
ฝ^ายยอมรับฟNง 
  ๔) ผู�ไกล�เกลี่ยมีทักษะในการพิจารณาผู�ขัดแย�ง 
  ๕) ผู�ไกล�เกลี่ยควรมีทักษะในการถามและควบคุมเหตุการณ!โดยไม�ใช�การบีบบังคับ  
  ๖) ผู�ไกล�เกลี่ยจะต�องมีความสามารถในการสื่อสารอย�างถูกต�องแม�นยําจากคู�ขัดแย�ง
ฝ^ายหนึ่งไปยังอีกฝ^ายหนึ่ง 
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  ๗) ผู�ไกล�เกลี่ยจําเป*นต�องมีความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องราวขององค!กรภายในหรือ
ระหว�างหน�วยงาน บุคคลท่ีเขากําลังไกล�เกลี่ยข�อขัดแย�ง 
  ๘) ผู�ไกล�เกลี่ยควรมีความอ�อนน�อมถ�อมตัว เนื่องจากการไกล�เกลี่ยข�อขัดแย�งเป*นสิ่ง
สําคัญมากต�อท้ังกลุ�มบุคคลและเหตุการณ! จึงเป*นการง�ายท่ีบุคคลจะคิดถึงตนเองในฐานะผู�ไกล�เกลี่ยผู�
ฉกาจ เพ่ือเป*นการเสริมภาพของตัวเอง การสร�างภาพตัวตนเช�นนี้อาจมีผลต�อความระมัดระวังและ
ความอดทนในการสื่อสารจนเกิดผลเสียตามมา 
  ๙) ในกรณีการไกล�เกลี่ยเก่ียวข�องกับประเด็นทางกฎหมาย ผู�ไกล�เกลี่ยจําเป*นท่ี
จะต�องมีความรู�เก่ียวกับกฎหมายด�วย 
  ๑๐) ผู�ไกล�เกลี่ยควรสัมพันธ!กับคู�ขัดแย�งท่ีมีตําแหน�งต�างกันอย�างเท�าเทียมด�วยความ
เคารพและมีความกรุณา 
  จะเห็นได�ว�า คุณสมบัติของผู�ทําหน�าท่ีไกล�เกลี่ยตามท่ีพระพุทธองค!ได�ทรงบรรยายไว�
นั้น สอดคล�องกับการทําหน�าท่ีของผู�ไกล�เกลี่ยในปNจจุบัน เพราะความน�าเชื่อถือ ความเป*นกลาง และ
การให�ความยุติธรรมกับทุกฝ^าย จะเป*นคุณสมบัติหนึ่งท่ีทําให�ผู�ทําหน�าท่ีไกล�เกลี่ยสามารถทําหน�าท่ีได�
สําเร็จ 
 ๓.๑ เพ่ือนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต4ใช�เป7นแนวทางในการแก�ป8ญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ(ากระบ่ี ผลการวิจัยพบว/า 

 1) ด�านข�อมูล 

 ผู�วิจัยสามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�ในการแก�ปNญหาความขัดแย�งด�าน
ข�อมูล ของโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมีกระบวนการ ดังต�อไปนี้ 
 การเผชิญหน�า (สัมมุขาวิธี) เป*นวิธีการท่ีสําคัญในการนําคู�ขัดแย�งเข�าสู�กระบวนการ
เพ่ือแก�ปNญหาความขัดแย�งร�วมกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติวิธี หลักสัมมุขาวิธี คือ การ
เผชิญหน�ากัน โดยอาศัยความพร�อมหน�าขององค!ประกอบ ดังนี้ 
 ๑) ความพร�อมหน�าของคู�ขัดแย�ง วิธีการแบบสัมมุขาวิธีจะขาดเสียไม�ได�คือการท่ี
คู�กรณีหรือคู�ขัดแย�งมาเผชิญหน�ากัน เพ่ือให�เกิดกระบวนการในการหาทางออกของปNญหาร�วมกันโดย
ไม�เกิดความรู�สึกถึงความไม�โปร�งใส และเพ่ือให�ทุกฝ^ายรับรู�ข�อมูลร�วมกัน 
 ๒) ความพร�อมของข�อมูลท่ีเป*นข�อเท็จจริง ซ่ึงแต�ละฝ^ายต�างมีข�อมูลของฝ^ายตนอยู�
แล�ว แต�สิ่งท่ีสําคัญคือข�อมูลท่ีเป*นข�อเท็จจริง เป*นข�อมูลท่ีแต�ละฝ^ายต�างให�การยอมรับ โดยเฉพาะ
ข�อมูลเก่ียวกับโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป*นต�องอาศัยข�อมูลท่ีรอบด�าน และเป*น
ข�อมูลท่ีชี้ให�เห็นถึงข�อดี ข�อด�อย ผลกระทบ และทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
 ๓) ความพร�อมของตัวบทกฎหมาย ซ่ึงเป*นองค!ประกอบสําคัญ การศึกษาโครงการ
โรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามามีส�วนร�วม โดยการ
ดําเนินการต�าง ๆ ต�องอยู�ภายใต�กฎหมายและต�องคํานึงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมการดํารงชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน 
 ๔) ความพร�อมหน�าธารกํานัน สาธารณชน ซ่ึงเป*นส�วนสําคัญในการรับรู�ข�อมูลและ
ช�วยกันตัดสินใจหาทางออก เนื่องจากโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี เป*นโครงการท่ี
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ประชาชนส�วนใหญ�ให�ความสนใจและติดตามสถานการณ!อย�างใกล�ชิด การเปkดเผยข�อมูลสู�สาธารณชน
จึงเป*นอีกวิธีหนึ่งในการแก�ปNญหาความขัดแย�ง และคลายความสงสัยของประชาชนได�  
 คนกลาง เป*นอีกปNจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อกระบวนการจัดการความขัดแย�ง การ
จัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป*นต�องอาศัยคน
กลางท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) คนกลางท่ีปราศจากอคติ คือ การทําหน�าท่ีคนกลางท่ีไม�เอนเอียงไปฝ^ายใด
ฝ^ายหนึ่ง ทําหน�าท่ีคนกลางโดยยึดหลักความถูกต�องโดยไม�ลําเอียงด�วยเหตุผลเพราะ 
  - ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก 
  - โทสาคติ ลําเอียงเพราะไม�ชอบ 
  - โมหาคติ ลําเอียงเพราะไม�รู� 
  - ภยาคติ ลําเอียงเพราะความกลัว  
 ๒) สังคหวัตถุธรรม คุณสมบัติของคนกลางในการยึดเหนี่ยวใจของคู�ขัดแย�ง เป*น
คุณธรรมท่ีสําคัญท่ีทําให�ผู�ทําหน�าท่ีคนกลางนั้นมีความน�าเชื่อถือ และสร�างความม่ันใจให�กับคู�ขัดแย�ง
ว�าบุคคลผู�ทําหน�าท่ีคนกลางสามารถนําพาไปสู�ทางออกของความขัดแยงท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจได� 
ประกอบด�วย 
  - ทาน การให�ความรู� ความเข�าใจ 
  - ปkยวาจา การทําหน�าท่ีคนกลางจําเป*นต�องอาศัยวิธีการในการพูดท่ีเหมาะสม 
  - อัตถจริยา การประพฤติสิ่งท่ีเป*นประโยชน!ของคนกลาง มีคุณธรรมหนึ่ง 
  - สมานัตตตา การวางตนเป*นกลางของผู�ทําหน�าท่ีคนกลางในการจัดการความ
ขัดแย�งของคู�กรณี  
 กระบวนการสร�างความเสมอภาค เป*นวิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง
ด�านข�อมูล เนื่องจากการนําเสนอข�อมูลของคู�ขัดแย�งมักจะนําเสนอข�อมูลของฝ^ายตน เพ่ือให�เห็นถึง
ความสําคัญและน้ําหนักของข�อมูล การสร�างความเสมอภาคเป*นเครื่องมือหนึ่งท่ีให�ความสําคัญกับ
ข�อมูลของคู�ขัดแย�งอย�างเท�าเทียมกัน ซ่ึงมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๑) การฟNงอย�างลึกซ้ึงหรือการฟNงอย�างต้ังใจ  
  ๒) การเคารพ การให�เกียรติชีวิตของผู�อ่ืนและสัตว!อ่ืน 
  ๓) การเคารพและให�เกียรติทรัพย!สินของผู�อ่ืน 
 กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งด�านข�อมูล เนื่องจากโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี มีจุดเริ่มต�นมา
จากข�อมูลของแผนพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟCาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๗๙ 
(PDP๒๐๑๕) และข�อมูลอีไอเอ อีเอชไอเอ โครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี และโครงการ
ท�าเทียบเรือบ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี ต้ังแต� ค.๑ ถึง ค.๓ จนแตกตัวเป*นข�อมูลท่ีคู�ขัดแย�งต�างหยิก
ยกข้ึนมาสนับสนุนแนวคิดของตนเอง ก�อตัวเป*นความขัดแย�งในท่ีสุด พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการดับ
ทุกข!ท่ีต�นเหตุของทุกข! ความขัดแย�งก็เช�นเดียวกัน ต�องแก�ปNญหาท่ีต�นเหตุของความขัดแย�ง จึง
จําเป*นต�องอาศัยกระบวนการมีส�วนร�วมตามแนวมัชฌิมาปฏิปทาเข�ามาบูรณาการ ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีส�วนร�วมในการคิด ริเริ่ม โครงการสร�างโรงไฟฟCา
ถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี การคิดหาแนวทางการจัดหาพลังงานไฟฟCาท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี และเป*น
มิตรต�อชุมชน สิ่งแวดล�อม การมีส�วนร�วมในการวิเคราะห!ข�อมูลต�าง ๆ ของทุกภาคส�วน เป*นแนวทาง
หนึ่งในการปCองกันความขัดแย�ง เนื่องจากทุกภาคส�วนได�เข�ามามีบทบาทและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม
และยอมรับได� เพ่ือต�อยอดไปสู�การค�นหาข�อมูลของการสร�างโรงไฟฟCาท่ีเหมาะสมต�อไป 
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีส�วนร�วมในการวางกรอบของข�อมูลโครงการ โดย
การร�วมกันกําหนดกรอบของข�อมูลผลกระทบท่ีต�องการศึกษา และดําเนินการตามกรอบนั้นร�วมกัน 
การมีส�วนร�วมในลักษณะนี้อาจดูเหมือนยุ�งยากเพราะมีหลายภาคส�วนเข�ามาเก่ียวข�อง แต�เป*นวิธีการท่ี
จะไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งในภายหลัง เพราะทุกกลุ�ม ทุกภาคส�วนได�มีส�วนร�วมต้ังแต�ต�น และกําหนด
กรอบข้ึนมาปฏิบัติร�วมกัน ภายใต�กฎหมาย กฎเกณฑ! ระเบียบ จารีต ประเพณี วิถีชีวิตของท�องถ่ินท่ี
โครงการพัฒนาลงไปสู�พ้ืนท่ี 
 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีส�วนร�วมในการรับผิดชอบร�วมกัน ร�วมกันแก�ไขใน
ส�วนท่ีบกพร�อง เติมเต็มในส�วนของข�อมูลท่ีขาดหาย และตรวจสอบความถูกต�องอยู�เสมอ การมีส�วน
ร�วมในลักษณะนี้เป*นการปCองกันความขัดแย�งในลักษณะท่ีเป*นการอุดรูรั่วของข�อมูล ปCองกันการหยิบ
ยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้ึนมาโต�แย�ง และเป*นการตรวจสอบข�อมูลเพ่ือให�เรียบร�อยในข้ันตอนเดียว 
ไม�จําเป*นต�องกลับมาทบทวนให�เสียเวลา และสามารถดําเนินโครงการได�โดยไม�มีฝ^ายใดโต�แย�ง 
 จะเห็นได�ว�า กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*นเครื่องมือ
หนึ่งท่ีสามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแต�ระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านข�อมูลมีต�นเหตุมาจาก
การขาดการมีส�วนร�วมต้ังแต�เริ่มต�นโครงการฯ ภาคส�วนต�าง ๆ ไม�ได�เข�ามามีบทบาทในการกําหนด
อนาคตของตนเอง ทําให�เกิดความขัดแย�งในข้ันตอนท่ีนําไปสู�การปฏิบัติจนเป*นเหตุให�การพัฒนาเกิด
ความล�าช�าอันเป*นผลเสียต�อการพัฒนาประเทศในท่ีสุด 
 การเจรจาไกล/เกล่ีย การจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟCา
ถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี ได�อาศัยหลักพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท! ซ่ึง
เครื่องมือท้ังหมดท่ีกล�าวมาข�างต�น จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเม่ือมีการใช�ภายใต�กรอบของ
การเจรจาไกล�เกลี่ย โดยเฉพาะคนกลางท่ีทําหน�าท่ีเจรจาต�องสร�างความเข�าใจให�เกิดข้ึนกับคู�ขัดแย�ง 
สร�างความเชื่อม่ัน ความไว�วางใจ และความน�าเชื่อถือให�เกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�ความขัดแย�งสามารถ
แปรเปลี่ยนเป*นความสมานฉันท! เพ่ือการอยู�ร�วมกันในสังคมและสามารถพัฒนาโครงการพัฒนาของรัฐ
ลงไปสู�พ้ืนท่ีโดยไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งได� 
 สรุปได�ว�า การจัดการความขัดแย�งด�านข�อมูลของโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน 
จังหวัดกระบ่ี จําเป*นต�องอาศัยกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเข�ามาแก�ปNญหา ซ่ึงต�องอาศัย
คนกลางท่ีสามารถไว�วางใจได�เข�ามาทําหน�าท่ีในการประสานความสัมพันธ!ระหว�างคู�ขัดแย�ง และ
กระบวนการมีส�วนร�วมยังเป*นเครื่องมือหนึ่งในการปCองกันความขัดแย�งต้ังแต�เริ่มต�นโครงการฯ ไป
จนถึงข้ันตอนการนําโครงการลงไปสู�การปฏิบัติ ดังนั้น การสร�างความสมานฉันท!ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี สามารถทําได�โดยอาศัยความร�วมมือจากคู�ขัดแย�ง และภาคส�วนต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ เพ่ือให�สามารถพัฒนาประเทศตามกรอบท่ีได�กําหนดร�วมกันไว� 
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 2) ด�านผลประโยชน! 
 ผู�วิจัยได�นําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางแก�ปNญหาความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน! ของโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมีกระบวนการ ดังต�อไปนี้ 
 กระบวนการการมีส/วนร/วม การจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน!ของโครงการ
สร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จําเป*นต�องอาศัยกระบวนการมีส�วนร�วมเพ่ือสร�างความเข�าใจร�วมกัน ปNญหา
ความขัดแย�งส�วนใหญ�เกิดจากการขาดการมีส�วนร�วมแบบบูรณาการ ต้ังแต�ข้ันตอนการริเริ่มโครงการ
จนถึงข้ันตอนการนําโครงการ แผนงาน ไปสู�การปฏิบัติอย�างเป*นรูปธรรม ซ่ึงในการจัดการความ
ขัดแย�งด�านผลประโยชน!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการมีส�วนร�วม โดยมี
องค!ประกอบ คือ 
 ๑) กระบวนการมีส�วนร�วมในการกําหนดแผนงาน โครงการ 
 ๒) กระบวนการมีส�วนร�วมในการพิจารณาโครงการ แผนงาน 
 ๓) กระบวนการมีส�วนร�วมในการนําโครงการ แผนงาน ลงไปสู�การปฏิบัติ 
 ๔) กระบวนการมีส�วนร�วมในการติดตาม ประเมินผลของโครงการ แผนงาน
 กระบวนการมีส�วนร�วมจึงเป*นเครื่องมือสําคัญในการดึงเอาภาคส�วนต�างๆ เข�ามา
ระดมความคิด หาทางออกของปNญหาร�วมกัน วิธีการมีส�วนร�วมจึงเป*นทางออกสําคัญของความขัดแย�ง
ด�านผลประโยชน!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี เพราะหากกระริเริ่มโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
ได�อาศัยกระบวนการมีส�วนร�วมในทุกระยะ ความขัดแย�งย�อมเกิดข้ึนได�น�อย เพราะแนวทางการพัฒนา
เพ่ือให�เกิดโรงไฟฟCา ได�ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมอย�างเป*นรูปธรรมและนําผลจากการระดมความคิด
ท่ีตกผลึกแล�ว นําไปสู�การปฏิบัติอย�างเป*นรูปธรรมท่ีทุกฝ^ายให�การยอมรับ 
 หลักสามัญญตา การสร�างความเสมอภาค เป*นทางออกหนึ่งของความขัดแย�งด�าน
ผลประโยชน!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี เนื่องจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCาก�อให�เกิด
ผลประโยชน!ท้ังโดยตรงและโดยอ�อม ซ่ึงคู�ขัดแย�งได�มองเห็นถึงผลประโยชน!ท่ีฝ^ายของตน ๆ จะได�รับ 
จึงได�แสดงออกถึงความต�องการของฝ^ายตน อันเป*นเหตุทําให�เกิดความขัดแย�งข้ึน การสร�างความ
เสมอภาคจึงเป*นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําให�คู�ขัดแย�งมองเห็นได�ถึงความยุติธรรมต้ังแต�แรกเริ่ม
กระบวนการจัดการความขัดแย�ง ซ่ึงหลักความเสมอภาคหรือหลักสามัญญตา จําเป*นต�องมีความเสมอ
ภาค ดังนี้ 
 ๑) ทิฏฐิสามัญญตา จุดเริ่มต�นของความขัดแย�งเกิดจากความรู�สึกถึงความไม�ยุติธรรม 
จนก�อเกิดเป*นทัศนคติ ความคิด ความรู�สึกถึงความไม�เป*นถูกต�อง ดังนั้น การแก�ปNญหาความขัดแย�งจึง
จําเป*นต�องแก�ท่ีต�นเหตุคือความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติเป*นสําคัญ กระบวนการท่ีนําคู�ขัดแย�งสู�แนวทาง
ของทิฏฐิสามัญญตาเป*นการสลายความยึดม่ันถือม่ันของคู�ขัดแย�ง เป*นการทลายกําแพงของความรู�สึก
แบ�งแยก ความรู�สึกถึงการสูญเสียผลประโยชน!บางอย�าง ซ่ึงวิธีการนี้เป*นการนําพาคู�ขัดแย�งเข�าสู�
แนวทางเบ้ืองต�นสู�การสลายความขัดแย�ง 
 ๒) สีลสามัญญตา เป*นกระบวนการท่ีให�คู�ขัดแย�งได�ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน มี
พ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน ไม�เกิดความรู�สึกแบ�งแยก หลักสีลสามัญญตาจึงเป*นแนวทางในการสร�างความ
เสมอภาคทางด�านการแสดงออก และเป*นการให�ความเป*นธรรมกับทุกฝ^ายท่ีขัดแย�งกัน ความขัดแย�ง
ด�านผลประโยชน!จากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จึงจําเป*นต�องสร�างความเสมอภาคและ
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ความเป*นธรรมให�เกิดข้ึน ให�ทุกฝ^ายได�รับประโยชน!อย�างเท�าเทียมกัน ภายใต�ความรู�สึกถึงความเป*น
ธรรม ความเสมอภาค และการตระหนักถึงปะโยชน!สาธารณะมากกว�าประโยชน!ของฝ^ายใดฝ^ายหนึ่ง 
 ๓) ลาภสามัญญตา เป*นกระบวนการท่ีให�คู�ขัดแย�งได�รับผลประโยชน!อย�างเท�าเทียม
กัน เนื่องจากต�างฝ^ายต�างตระหนักถึงประโยชน!ท่ีจะเกิดข้ึน ให�การพัฒนาโครงการสร�างโรงไฟฟCา
เป*นไปตามทิศทางท่ีฝ^ายของตนได�เสนอข้ึน ดังนั้น แนวทางท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีคู�ขัดแย�งได�หันหน�าเข�าหา
กันเพ่ือหาทางออกท่ีทําให�ทุกฝ^ายได�สมประโยชน!ร�วมกัน และคํานึงถึงประโยชน!สาธารณะเป*นหลัก 
ส�วนประโยชน!ท่ีจะเกิดข้ึนแก�คู�ขัดแย�งถือเป*นประเด็นรอง การได�รับผลประโยชน!ร�วมกันจึงต�องอยู�
ภายใต�ประโยชน!ต�อประเทศชาติเป*นหลัก เพราะโครงการสร�างโรงไฟฟCามีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสวงหา
พลังงานไฟฟCาให�เพียงพอกับความต�องการของคนท้ังประเทศ ส�วนวิธีการได�มาซ่ึงไฟฟCานั้น จะต�องหา
แนวทางท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด มีผลกระทบน�อยท่ีสุด แต�ได�รับประโยชน!ท้ังทางตรงและ
ทางอ�อมมากท่ีสุด 
 กระบวนการปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ หลักปรโตโฆสะ การเปkดใจรับฟNงผู�อ่ืน
เป*นอีกวิธีการหนึ่งในการเก็บเก่ียวเอาความรู�สึกนึกคิด ความคิดเห็นของผู�อ่ืน ความรู�วิทยาการอ่ืน ๆ 
มาเป*นพ้ืนฐานในการพิจารณาหาความจริง ปNญหาความขัดแย�งส�วนใหญ�เกิดจากการท่ีไม�เปkดใจรับฟNง
ผู�อ่ืน ยึดม่ันในหลักการของตนเอง ทําให�ปNญหาความขัดแย�งไม�สามารแก�ไขได� โครงการสร�างโรงไฟฟCา
กระบ่ีก็เช�นเดียวกัน ความขัดแย�งจากการดําเนินโครงการเกิดจากการท่ีแต�ละฝ^ายไม�ได�ให�ความสําคัญ
ต�อกันและกัน มุ�งแต�จะดําเนินการตามแผนงานของตน ผลลัพธ!ท่ีเกิดข้ึนย�อมหนีไม�พ�นจากความ
ขัดแย�งไปได� ดังนั้น หลักปรโตโฆสะ จึงเป*นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเปkดใจรับฟNงเสียงจากภายนอก รับ
ฟNงผู�อ่ืน เพ่ือให�เข�าใจบริบทของความขัดแย�งอย�างแท�จริง ส�วนหลักโยนิโสมนสิการ การพิจารณาด�วย
สติปNญญาอย�างแยบคายเป*นวิธีการหนึ่งในการพิจารณาหาเหตุผลของความขัดแย�ง การแก�ปNญหา
ความขัดแย�งโดยใช�หลักโยนิโสมนสิการนี้ ต�องอาศัยกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องใน
การพิจารณาหาทางออกของปNญหา มิใช�เป*นการคิดพิจารณาเฉพาะส�วนงานท่ีเป*นเจ�าภาพหลักอย�าง
เดียวเท�านั้น เป*นการยกระดับจิตใจไม�ให�ยึดม่ันอยู�ในหลักการของตนเองโดยไม�ฟNงเหตุผลของผู�อ่ืน 
 การเคารพและให�เกียรติทรัพย4สินของผู�อ่ืน การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
จะต�องคํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินโครงการอย�างรอบด�าน ท้ังด�านสภาพแวดล�อม ระบบ
นิเวศวิทยา การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ซ่ึงปNญหาจากความขัดแย�งดังกล�าวเกิดข้ึนจากการท่ี
เจ�าของโครงการได�ก�าวล้ําผลประโยชน!ของผู�อ่ืน เช�น การทําประมงของชาวบ�านท่ีอาศัยความอุดม
สมบูรณ!ของทรัพยากรสัตว!น้ําเป*นอาชีพหล�อเลี้ยงชีวิต การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี มีการ
นําเข�าถ�านหินจากต�างประเทศมาเป*นเชื้อเพลิง เส�นทางการขนส�งอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อระบบ
นิเวศของสัตว!น้ําท่ีเป*นแหล�งทําประมง อันเป*นข�อกังวลและเป*นสาเหตุหนึ่งท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�ง
เนื่องจากการต�องการรักษาแหล�งผลประโยชน!ของตนเอาไว� 
 การแบ/งป8นทรัพยากร หรือส่ิงอ่ืน เพ่ือเป7นการชดเชยหรือเยียวยา เป*นทางออกของ
การแก�ปNญหาความขัดแย�งท่ีต�อเนื่องมาจากการเคารพและให�เกียรติทรัพย!สินของผู�อ่ืน โดยเฉพาะ
โครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี ได�ก�อให�เกิดผลกระทบต�อผู�คนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมหลาย
ประการ ซ่ึงมีท้ังด�านท่ีเป*นผลดีและด�านท่ีอาจทําให�เกิดความเสียหายต�อระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล�อม การแบ�งปNนทรัพยากรจึงเป*นแนวทางหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน! 
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โดยการหาทางออกให�ทุกฝ^ายสมประโยชน!ด�วยกันท้ังสิ้น เช�น โครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี เป*น
โครงการท่ีต�องการจัดหาพลังงานไฟฟCาเพ่ือให�เพียงพอต�อความต�องการท้ังในปNจจุบันและในอนาคต 
ทางเลือกของการผลิตไฟฟCามีหลายทาง ภาคส�วนต�าง ๆ ต�องร�วมมือกันปรึกษาหารือเพ่ือให�ได�วิธีการ
ได�มาซ่ึงกระแสไฟฟCาท่ีทุกฝ^ายขัดแย�งเกิดความพึงพอใจและได�รับประโยชน!ร�วมกัน  
 นอกจากนี้ ข้ันตอนหลังจากกระบวนการจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน! เป*น
ข้ันตอนของกระบวนการสร�างความสมานฉันท! ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติวิธีแล�ว การแบ�งปNน
และการยอมรับความแตกต�าง เป*นวิธีการหนึ่งในการสร�างความสมานฉันท!ให�เกิดข้ึนกับคู�ขัดแย�ง ซ่ึง
รูปแบบการดําเนินการไปสู�แนวทางของการแบ�งปNนนั้น คู�ขัดแย�งสามารถแบ�งปNนสิ่งต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
 ๑) การแบ�งปNนความรัก ความปรารถนาดีต�อกัน 
 ๒) การแบ�งปNนผลประโยชน!ร�วมกัน 
 ๓) การแบ�งปNนความรู�สึก ปฏิสัมพันธ!ท่ีดีต�อกัน 
 ๔) การยอมรับความแตกต�าง 
 การจัดกระบวนการสุนทรียสนทนา เป*นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารจัดการกับความ
ขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีได� โดยท่ีคนกลางจะต�องให�คู�ขัดแย�งจะต�องร�วมกันหาทาง
ออกของปNญหาร�วมกัน โดยมีองค!ประกอบ ๒ ประการสําคัญ ได�แก� 
 ๑) เปCาหมาย คู�ขัดแย�งต�องร�วมกันต้ังเปCาหมายว�าโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
แท�จริงแล�วมีเปCาหมายคืออะไร คู�ขัดแย�งต�องการเดินไปสู�เปCาหมายเดียวกันหรือไม� มุ�งผลประโยชน!
อย�างเดียวกันหรือไม� ผลประโยชน!ใดท่ีสอดรับกัน แต�ละกลุ�มจะดํารงอยู�บนเปCาหมายท่ีแตกต�างกัน
หรือจะผ�อนปรนเปCาหมายท่ีแตกต�างกันแล�วไปยึดจุดท่ีสอดรับกันได�หรือไม� หากแต�ละกลุ�มขัดแย�ง
ปฏิเสธ ก็จําเป*นต�องให�แต�ละกลุ�มไปค�นหาคําตอบอีกครั้ง แต�เม่ือใดท่ีแต�ละกลุ�มมองว�า มีบางจุดท่ี
สามารถหาทางออกหรือพูดคุยกันได� จึงสามารถดําเนินการข้ันตอนต�อไปได�  
 ๒) วิธีการหรือกระบวนการ (สันติวิธี) แต�ละกลุ�มขัดแย�งจะต�องร�วมกันกําหนด หรือ
สร�างกระบวนการมีส�วนร�วมเพ่ือท่ีจะตอบคําถามให�ได�ว�า กลุ�มหรือสังคมจะสามารถหาวิธีการหรือ
แนวทางท่ีจะเดินไปสู�เปCาหมายร�วมกันได�อย�างไร ทําอย�างไรท่ีจะทําให�แต�ละกลุ�มขัดแย�งสมประโยชน!
ด�วยกันทุกฝ^าย เพราะเรื่องของผลประโยชน!ต�องไม�มีฝ^ายใดแพ� ฝ^ายใดชนะ จะมีก็แต�ทุกฝ^ายได�รับ
ผลประโยชน!ภายใต�ความพึงพอใจและคํานึงถึงประโยชน!ส�วนรวมเป*นหลักใหญ� วิธีการนี้จะต�องเป*นไป
ตามหลักสันติวิธี โดยแต�ละกลุ�มขัดแย�งต�องร�วมกันกําหนดทางเลือกหรือวิธีการท่ีจะนําไปสู�ทางออก
อย�างสันติท่ีแต�ละกลุ�มต�องการ แต�ละกลุ�มยอมรับท่ีจะให�ใช�ทางเลือกอย�างใดอย�างหนึ่งเพ่ือจะนําไปสู�
การสร�างข�อตกลงร�วมกัน 
 สรุปได�ว�า การจัดการความขัดแย�งด�านผลประโยชน!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCา
กระบ่ี โดยการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเข�ามาเป*นเครื่องมือในการแก�ปNญหาความขัดแย�ง สามารถ
แก�ปNญหาได�ท้ังในระดับกายภาพและในระดับจิตใจ สิ่งสําคัญของการจัดการความขัดแย�งคือ
กระบวนการการมีส�วนร�วม เพราะเม่ือคู�ขัดแย�งได�มาเผชิญหน�ากัน แลกเปลี่ยนแนวคิด ความต�องการ
ของกันและกันแล�ว ก็จะสามารถหาทางออกร�วมกันได�โดยไม�ก�อให�เกิดความรู�สึกท่ีบาดหมางกัน ไม�
ไว�วางใจกัน และสิ่งหนึ่งท่ีช�วยให�การสร�างความสมานฉันท!เกิดข้ึนได�คือ การตระหนักถึงประโยชน!
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน!ส�วนตน เพราะการพัฒนาของภาครัฐมีจุดมุ�งหมายเพ่ือประโยชน!ของ



๑๙๕ 
 

ประเทศชาติเป*นหลัก แต�จะทําให�อย�างไรให�การพัฒนานั้นเป*นไปในทิศทางท่ีก�อให�เกิดการพัฒนา
ร�วมกันอย�างเป*นรูปธรรมและสร�างความรู�สึกถึงความเป*นเจ�าของมากกว�าการแบ�งแยกของเราของเขา 
และจ�องท่ีจะหาข�อบกพร�องของกันและกันมาหักล�างกันไม�สิ้นสุด 

 3) ด�านค�านิยม 
  ผู�วิจัยได�นําพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางการแก�ปNญหาความขัดแย�งด�าน
ค�านิยม ของโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมีกระบวนการ ดังต�อไปนี้ 
 การเผชิญหน�ากัน (สัมมุขาวิธี) เป*นวิธีการจัดการความขัดแย�งท่ีนําคู�ขัดแย�งข้ึนสู�เวที
แห�งการเจรจาเพ่ือหาทางออกของปNญหา โดยอาศัยความพร�อมหน�ากันของคู�กรณี และองค!ประกอบ
สําคัญของการพร�อมหน�า คือ 
 ๑) ความพร�อมหน�าของคู�ขัดแย�ง วิธีการแบบสัมมุขาวิธีจะขาดเสียไม�ได�คือการ
ท่ีคู�กรณีหรือคู�ขัดแย�งมาเผชิญหน�ากัน เพ่ือให�เกิดกระบวนการในการหาทางออกของปNญหาร�วมกัน
โดยไม�เกิดความรู�สึกถึงความไม�โปร�งใส และเพ่ือให�ทุกฝ^ายรับรู�ข�อมูลร�วมกัน 
 ๒) ความพร�อมของข�อมูลท่ีเป*นข�อเท็จจริง ซ่ึงแต�ละฝ^ายต�างมีข�อมูลของฝ^ายตน
อยู�แล�ว แต�สิ่งท่ีสําคัญคือข�อมูลท่ีเป*นข�อเท็จจริง เป*นข�อมูลท่ีแต�ละฝ^ายต�างให�การยอมรับ โดยเฉพาะ
ข�อมูลเก่ียวกับโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป*นต�องอาศัยข�อมูลท่ีรอบด�าน และเป*น
ข�อมูลท่ีชี้ให�เห็นถึงข�อดี ข�อด�อย ผลกระทบ และทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
 ๓) ความพร�อมของตัวบทกฎหมาย ซ่ึงเป*นองค!ประกอบสําคัญ การศึกษา
โครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามามีส�วนร�วม โดยการ
ดําเนินการต�าง ๆ ต�องอยู�ภายใต�กฎหมายและต�องคํานึงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมการดํารงชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน  
 ๔) ความพร�อมหน�าธารกํานัน สาธารณชน ซ่ึงเป*นส�วนสําคัญในการรับรู�ข�อมูล
และช�วยกันตัดสินใจหาทางออก เนื่องจากโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี เป*นโครงการท่ี
ประชาชนส�วนใหญ�ให�ความสนใจและติดตามสถานการณ!อย�างใกล�ชิด การเปkดเผยข�อมูลสู�สาธารณชน
จึงเป*นอีกวิธีหนึ่งในการแก�ปNญหาความขัดแย�ง และคลายความสงสัยของประชาชนได�  
 การสลายอุปาทาน เป*นการสลายความยึดม่ันถือม่ัน หรือการยึดติดในความคิด การ
กระทําของคู�ขัดแย�ง เนื่องจากปNญหาความขัดแย�งด�านค�านิยมของโครงการสร�าโรงไฟฟCากระบ่ี 
มีจุดเริ่มต�นมาจากความรู�สึกภายในจิตใจเป*นหลัก จิตใจของมนุษย!มีแนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อท่ี
แตกต�างกัน ซ่ึงจะแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา และทางพฤติกรรมให�ปรากฏเห็น ดังนั้น เม่ือ
พิจารณาถึงบ�อเกิดความขัดแย�งตามหลักพระพุทธศาสนา อุปาทาน ความยึดม่ันถือม่ันจึงเป*นคําตอบท่ี
ดีท่ีสุดของบ�อเกิดความขัดแย�ง ประกอบด�วย 
 ๑) กามุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง การยึดม่ันอยู�ในผลประโยชน!ของตน ซ่ึง
เป*นสาเหตุท่ีทําให�คู�ขัดแย�งสามารถแสดงออกเพ่ือปกปCองผลประโยชน!ของฝ^ายตน ซ่ึงอาจเกิดความ
ขัดแย�งท่ีบานปลายข้ึน ดังเช�นในกรณีของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี คู�ขัดแย�งพยายามรักษา
ผลประโยชน!ของฝ^ายตน โดยการแสดงออกถึงความหวงแหน การปกปCอง ปCองกันไม�ให�อีกฝ^ายกระทํา
การในสิ่งท่ีอาจทําให�ฝ^ายของตนสูญเสียผลประโยชน!ท่ีควรจะได�  
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 ๒) ทิฏ�ุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง ความยึดม่ันในความเห็น แนวคิด หรือ
หลักการของฝ^ายตนว�าเป*นเรื่องท่ีถูกต�อง ไม�เปkดใจท่ีจะรับฟNงความคิดเห็นหรือเหตุผลของใคร ความ
ยึดม่ันในลักษณะนี้เองนําไปสู�การใช�อํานาจอย�างไม�เป*นธรรม เช�น การทําลายล�างคนท่ีมีความคิดเห็น
ขัดแย�งกับตน เป*นต�น การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีก็เช�นเดียวกัน คู�ขัดแย�งมีความยึดม่ัน
อยู�ในแนวคิดของตน พยายามยกเหตุผลของฝ^ายตนข้ึนมาประกอบกับการแสดงออกท่ีทําให�เห็นถึง
ความสําคัญของข�อมูลท่ีฝ^ายตนพยายามนําเสนอ หรือการแสดงออกด�านค�านิยมของฝ^ายตนว�าเป*น
แนวทางท่ีถูกต�อง เหมาะสม 
 ๓) สีลัพพตุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง เป*นการยึดม่ันในหลักการท่ีตนได�
ปฏิบัติมาเท�านั้นว�าถูกต�อง หลักการ กฎเกณฑ!ของผู�อ่ืนผิดหมด หากมีผู�ท่ีเห็นขัดแย�ง ไม�ยึดตาม
หลักการของตนก็จะหาทางกลั่นแกล�งหรือขจัดออกไป การยึดม่ันในหลักการของตนนี้เกิดข้ึนใน
โครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี โดยคู�ขัดแย�งพยายามนําเสนอหลักการของฝ^ายตนว�าถูกต�อง ฝ^ายหนึ่งยา
ยามนําเสนอข�อมูลถึงความม่ันคงด�านพลังงานหากนําถ�านหินมาเป*นเชื้อเพลิง และสามารถใช�
เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดมาใช�ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟCา อีกฝ^ายหนึ่งพยายามนําเสนอ
ผลกระทบจากการใช�ถ�านหินมาผลิตกระแสไฟฟCา และนําเสนอศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยู�
ในจังหวัดกระบ่ี มากกว�าท่ีจะนําเข�าถ�านหินมาจากต�างประเทศ ซ่ึงแนวทางท่ีคู�ขัดแย�งนํามาเสนอนั้น
สวนทางกันอย�างชัดเจน  
 ๔) อัตตาวาทุปาทาน หลักการข�อนี้ หมายถึง ความยึดม่ันในวาทะว�าตัวตน ใน
แง�ของความขัดแย�ง ลักษณะเป*นการยึดม่ันในตัวตนสูง คิดว�าตนเองเป*นผู�มีอํานาจ มีอิทธิพล มีพลัง 
สามารถทําอะไรก็ได� ไม�มีใครสามารถทําอะไรได� ความยึดม่ันในลักษณะนี้เองท่ีนําไปสู�ความรุนแรง 
เพราะต�างก็เชื่อม่ันว�าตนเองมีความสามารถ ไม�มีใครยอมใคร ในท่ีสุดก็ต�องใช�กําลังเข�าตัดสินกัน ฝ^าย
ใดมีอํานาจ มีกําลังมากกว�าก็เป*นฝ^ายท่ีได�เปรียบ ฝ^ายท่ีมีศักยภาพน�อยกว�าก็เกิดความรู�สึกไม�พอใจ 
อันเป*นวัฏจักรของความเคียดแค�นไม�สิ้นสุด 
 การไม/เบียดเบียนกัน (อหิงสธรรมวิธี) กระบวนการท่ีต�อเนื่องจากการสลายอุปาทาน 
ความยึดม่ันถือม่ัน คือการอาศัยหลักอหิงสธรรม คือ การไม�เบียดเบียนกัน กล�าวคือ เม่ือความขัดแย�ง
ก�อตัวข้ึนภายในจิตใจแล�ว การจะระงับความขัดแย�งนั้นเป*นสิ่งท่ีทําได�ยาก วิธีการหนึ่งในการระงับ
ความขัดแย�งในเบ้ืองต�นคือ การใช�หลักอหิงสธรรม ซ่ึงเป*นหลักการปรับจิตใจไม�ให�คิดร�าย พูดร�าย 
หรือทําร�ายผู�อ่ืน อันจะทําให�ความขัดแย�งมีระดับท่ีรุนแรงข้ึน บ�อยครั้งท่ีมนุษย!ไม�สามารถยับยั้งสติ
อารมณ!ของตนเองไว�ได� เนื่องจากการท่ีจะปรับจิตใจให�เป*นปกติโดยไม�ตอบโต�นั้นทําได�ยาก ดังนั้น 
หลักอหิงสธรรม จึงเป*นวิธีการหนึ่งในการระงับความขัดแย�งต้ังแต�ระดับเริ่มต�น โดยเฉพาะการจัดการ
ความขัดแย�งท่ีเก่ียวกับค�านิยม เพราะจุดเริ่มต�นจากการแสดงออกด�านค�านิยมของคู�ขัดแย�ง เริ่มมา
จากภายในจิตใจ ความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติเป*นหลัก ดังนั้น กระบวนการแก�ปNญหาความขัดแย�งด�าน
ค�านิยมจึงต�องแก�ปNญหาระดับจิตใจของคู�ขัดแย�งก�อนเป*นลําดับแรก 
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 กระบวนการจัดการความขัดแย�งโดยใช�หลักอริยสัจ ๔  

 เป*นกระบวนการท่ีให�คู�ขัดแย�งได�ร�วมกันตระหนักถึงต�นเหตุของความขัดแย�ง สาเหตุ
ของความขัดแย�ง แนวทางการแก�ปNญหาความขัดแย�ง และความสมานฉันท!ระหว�างคู�ขัดแย�ง ซ่ึง
กระบวนการของอริยสัจ ๔ สามารถนํามาวิเคราะห!หาความขัดแย�งและแนวทางในการแก�ปNญหาความ
ขัดแย�งด�านค�านิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี ดังมีรายละเอียด ต�อไปนี้ 

 ๑) ทุกขสัจ : ความขัดแย�งคืออะไร 

 การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีก�อให�เกิดกลุ�มท่ีเห็นด�วยกับโครงการฯ และ
กลุ�มท่ีไม�เห็นด�วยกับโครงการ ซ่ึงต�างฝ^ายต�างแสดงออกถึงเจตนารมณ! ความต�องการของฝ^ายตน ด�วย
วิธีการต�าง ๆ เช�น การสนับสนุน การคัดค�าน การประท�วง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ! เป*นต�น สิ่ง
เหล�านี้ล�วนแล�วแต�เป*นความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีท้ังสิ้น ดังนั้น 
สิ่งท่ีคู�ขัดแย�งจะต�องร�วมกันหาแนวทางในการแก�ปNญหาร�วมกัน จะต�องทําความเข�าใจก�อนว�า อะไรคือ
ความขัดแย�ง คุณลักษณะของความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะเป*นอย�างไร มีมิติใดบ�าง และต�องยอมรับ
ความจริงว�าความขัดแย�งนั้นๆ คู�ขัดแย�งเป*นผู�สร�างข้ึนมา เป*นผู�ทําให�ความขัดแย�งก�อตัวข้ึน 

 ๒) สมุทัยสัจ : อะไรคือรากเหง�าของความขัดแย�ง 

 เม่ือคู�ขัดแย�งได�ทําความเข�าใจแล�วว�าความขัดแย�งคืออะไร ลําดับข้ันต�อมาคือ การ
วิเคราะห!หาสาเหตุของความขัดแย�ง ซ่ึงการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จุดเริ่มต�นของความ
ขัดแย�งย�อมหนีไม�พ�นโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน ท่ีเลือกพิกัดจัดต้ังโครงการท่ีจังหวัดกระบ่ี จนเป*น
เหตุทําให�เกิดกระแสการสนับสนุนและกระแสต�อต�านโครงการ ซ่ึงแต�ละฝ^ายได�ออกมาแสดงออก
ทางด�านค�านิยมท่ีฝ^ายตนเห็นว�าจะเป*นพลังในการต�อรองกับฝ^ายตรงข�ามได� ดังนั้น สาเหตุหรือ
รากเหง�าของความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีมีสาเหตุมาจากการดําเนินโครงการสร�าง
โรงไฟฟCาท่ีใช�พลังงานถ�านหินเป*นเชื้อเพลิงหลัก ก�อเกิดเป*นปรากฏการณ!แสดงออกมาเป*นการ
สนับสนุน การประท�วง การแสดงออกเชิงสัญลักษณ! จนเกิดผลลัพธ!คือความขัดแย�งขยายวงกว�างท่ี
ยากแก�การแก�ไขสืบเนื่องมาจนถึงปNจจุบัน 

 ๓) นิโรจสัจ : ความสงบบังเกิดข้ึนได�จากความขัดแย�ง 

 เม่ือคู�ขัดแย�งสามารถค�นหาความขัดแย�งและสาเหตุแห�งความขัดแย�งได�แล�ว ลําดับ
ต�อมา คือ การสร�างความเข�าใจ การสลายความขัดแย�ง ความสมานฉันท!ระหว�างกัน อันเป*นการสร�าง
สันติภาพให�เกิดข้ึนในสังคม ความขัดแย�งเม่ือเกิดข้ึนแล�วมิใช�จะเกิดผลเสียเสมอไป เม่ือมีความขัดแย�ง
ก็ถือเป*นโอกาสท่ีดีในการสร�างความเข�าใจ สร�างสันติภาพให�เกิดข้ึนเพ่ือจัดการกับรากเหง�าของความ
ขัดแย�ง เครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในการสลายรากเหง�าของความขัดแย�ง คือ การสร�างกระบวนการการมีส�วน
ร�วมให�เกิดข้ึน การละวางผลประโยชน!ส�วนตน มุ�งแสวงหาประโยชน!ส�วนรวม สร�างความไว�วางใจซ่ึง
กันและกัน ร�วมกันค�นหาทางออกของปNญหาร�วมกันอย�างเป*นรูปธรรม เหล�านี้คือ กระบวนการในการ
สร�างสันติภาพให�เกิดข้ึน และเป*นการแก�ปNญหาทางด�านค�านิยม โดยการออกแบบการพัฒนาโครงการ
สร�างโรงไฟฟCาท่ีเกิดข้ึนจากการร�วมมือกันของคนในสังคมทุกภาคส�วน จึงจะเป*นการพัฒนาท่ียั่งยืน   
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 ๔) มรรคสัจ : แนวทางการแก�ป8ญหาเพ่ือสร�างแนวทางสู/การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

  แนวทางการแก�ปNญหาความขัดแย�งด�านค�านิยมท่ีดีท่ีสุดคือการผนึกกําลังทางความคิด
ของคู�ขัดแย�งให�ได� เพราะความขัดแย�งเกิดข้ึนจากการท่ีคนในสังคมมีทัศคติ แนวคิดท่ีแตกต�างกัน 
ดังนั้น จําเป*นต�องแก�ปNญหาท่ีตัวบุคคลเป*นหลัก โดยการปรับพฤติกรรมของกันและกัน ดังนี้ 
 - สร�างความเข�าใจเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีให�ถูกต�องและเกิดการ
ยอมรับของทุกฝ^ายขัดแย�ง ตามแนวทางของสัมมาทิฏฐิ 
 - ร�วมกันสร�างแนวความคิดท่ีปราศจากความต�องการผลประโยชน!มาสู�ตนเอง
และพวกพ�องโดยปราศจากคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ตามแนวทางของสัมมาสังกัปปะ 
 - รู�จักใช�วาจา เจรจากันในทางท่ีก�อให�เกิดการพัฒนามากกว�าการใช�วาจาท่ี
นําพาไปสู�ความขัดแย�ง ตามแนวทางของสัมมาวาจา 
 - รู�จักประพฤติตนอยู�ในหลักของศีลธรรม ไม�เบียดเบียนคู�ขัดแย�งท้ังทางตรง
และทางอ�อม ตามแนวทางของสัมมากัมมันตะ 
 - คู�ขัดแย�งต�องร�วมกันดําเนินตามแนวทางหรือดําเนินโครงการโดยไม�ก�อให�เกิด
ความเดือนร�อน เกิดผลกระทบต�อมนุษย!และสิ่งแวดล�อมโดยรวม ตามแนวทางของสัมมากัมมันตะ 
 - คู�ขัดแย�งต�องคํานึงถึงประโยชน!ส�วนรวมมากกว�าประโยชน!ส�วนตน ท้ังนี้เพ่ือ
ปCองกันการกลับเข�าสู�วงจรของความขัดแย�ง เพราะหากทุกฝ^ายรู�จักการเสียสละอย�างเท�าเทียมกัน 
ความขัดแย�งก็จะไม�ก�อตัวข้ึนอีก ตามหลักสัมมาวายามะ 
 - คู�ขัดแย�งต�องรู�จักควบคุมจิตใจของตน แม�บางสถานการณ!อาจนําไปสู�ความ
บาดหมาง ความขุ�นข�องในจิตใจ มีสติกํากับการแสดงออก การพูด การนึกคิดอยู�เสมอ ตามหลัก
สัมมาสติ 
 - คู�ขัดแย�งต�องอาศัยกระบวนการร�วมใจกันแก�ปNญหาความขัดแย�ง และสลาย
ค�านิยมท่ีนําไปสู�ความขัดแย�งดังเช�นในอดีต มีจิตใจท่ีม่ันคงต�อการสร�างสันติภาพให�เกิดข้ึนจากการท่ีคู�
ขัดแย�งได�ร�วมใจกันแก�ปNญหา ตามหลักสัมมาสมาธิ 

 กระบวนการมีส/วนร/วมบนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา  

 กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งด�านค�านิยม เนื่องจากโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี ได�จุดชนวน
ความขัดแย�งท่ีมีลักษณะของการแสดงออกด�านค�านิยมท่ีต�างฝ^ายต�างต�องการเรียกร�องตามแนวทาง
ของตน เช�น การประท�วง การรวมกลุ�มต�อต�าน การรวมกลุ�มสนับสนุน การแสดงออกเชิงสัญลักษณ! 
เป*นต�น การแก�ปNญหาความขัดแย�งด�วยกระบวนการการมีส�วนร�วมจึงเป*นทางออกสําหรับการสลาย
ค�านิยมอันไม�พึงประสงค! โดยมีกระบวนการในการจัดการความขัดแย�งด�านค�านิยม ดังนี้ 
 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีส�วนร�วมในการร�วมกันหาแนวทางในการ
พัฒนาโครงการสร�างโรงไฟฟCาท่ีเป*นไปในทิศทางการพัฒนาท่ีเกิดความพึงพอใจกันทุกฝ^าย เป*น
กระบวนการท่ีนําเอาคู�ขัดแย�งมานั่งร�วมโต�ะเพ่ือหาทางออกของการพัฒนาท่ีเหมาะสมและเกิดความ
พึงพอใจกันทุกฝ^าย ซ่ึงโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จําเป*นต�องอาศัยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน
อย�างเท�าเทียมกัน เม่ือเกิดความพึงพอใจกันทุกฝ^ายแล�ว จะไม�มีฝ^ายใดท่ีจะแสดงออกถึงค�านิยมท่ีไม�
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พึงประสงค!อีก เพราะทุกฝ^ายมีความพึงพอใจร�วมกัน และสามารถพัฒนาโครงการไปสู�การปฏิบัติได�
อย�างเป*นรูปธรรมและไม�เกิดความขัดแย�ง  
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีส�วนร�วมในการร�วมกันกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาโครงการจัดหาพลังงานไฟฟCาโดยมีค�านิยมเดียวกัน คือ การพัฒนาท่ีเหมาะสมและสมประโยชน!
กันทุกฝ^าย การกําหนดทิศทางในการพัฒนาร�วมกันนับเป*นกระบวนการหนึ่งท่ีทุกฝ^ายได�มีบทบาทใน
การพัฒนา มีส�วนร�วมในการกําหนดกติกาของสังคม ภายใต�การพัฒนาท่ีก�อให�เกิดความพึงพอใจกัน
ทุกฝ^าย วิธีการดังกล�าวนี้ เป*นการปCองกันปNญหาท่ีจะเกิดข้ึนในข้ันตอนอ่ืน ๆ เนื่องจากการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนานั้น ได�กําหรดกรอบในการดําเนินการไว�ชัดเจนแล�ว ซ่ึงฝ^ายต�าง ๆ ได�ร�วมอุดมการณ!
เดียวกันแล�ว การจะทักท�วงหรือแสดงออกถึงความไม�เห็นด�วยย�อมเป*นสิ่งท่ีทําได�ยาก 
 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีส�วนร�วมในการร�วมกันกําหนดแนวทางการ
พัฒนา การวางระเบียบปฏิบัติ และติดตาม ตรวจสอบ รับผิดชอบร�วมกันทุกฝ^าย เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนภายใต�ร�มเงาของสันติภาพ การมีส�วนร�วมในลักษณะนี้เป*นการปCองกันความขัดแย�งในลักษณะท่ี
เป*นการอุดรูรั่วของข�อมูล ปCองกันการหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้ึนมาโต�แย�ง และปCองกันการ
แสดงออกทางด�านค�านิยมต�าง ๆ ท่ีไม�พึงประสงค! 
 จะเห็นได�ว�า กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*น
เครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแต�ระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านค�านิยมมี
ต�นเหตุมาจากการต�องการแสดงออกถึงแนวคิด ทัศนคติของฝ^ายตนเป*นหลัก โดยไม�ได�สนใจว�าแนวคิด 
ทัศนคติของตนจะเป*นส�วนหนึ่งท่ีทําให�ความขัดแย�งขยายวงกว�างหรือไม� การจัดการกับความคิดของ
มนุษย!เป*นสิ่งท่ีทําได�ยาก แต�การปรับแนวคิด ทัศนคติ และการเปkดใจซ่ึงกันและกัน จะทําให�เห็นถึง
ความต�องการของแต�ละฝ^ายได�อย�างชัดเจนและสามารถแก�ปNญหาได�ตรงจุด อันจะทําให�การพัฒนา
ภายใต�โครงการของภาครัฐจะก�อให�เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด  
 สรุปได�ว�า การจัดการความขัดแย�งด�านค�านิยมของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
ภายใต�การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธี เป*นกระบวนการท่ีสามารถแก�ปNญหาความขัดแย�งในระดับ
จิตใจของมนุษย!ได� เพราะพ้ืนฐานของมนุษย!ทุกคนต�องการให�ตนเองได�สมประโยชน!ตามแนวทางท่ี
ตนเองพิจารณาว�าเหมาะสม การแสดงออกด�านค�านิยมมิใช�จะเป*นวิธีการท่ีส�งผลด�านลบอย�างเดียว 
แต�เป*นการแสดงออกให�เห็นถึงวิถีการด้ือแพ�ง กล�าวคือ เป*นการแสดงออกถึงเจตนารมณ!ของฝ^ายตน 
ทําให�อีกฝ^ายได�กลับมาทบทวนบทบาทของตนเองและปรับปรุงวิธีการใหม� โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีเป*น
โครงการของภาครัฐ จําเป*นต�องให�ความสําคัญกับทุกฝ^ายท่ีขัดแย�ง เพราะมนุษย!ทุกคนเป*นส�วนหนึ่ง
ของสังคม เป*นส�วนหนึ่งท่ีจะได�รับผลกระทบจากการพัฒนาท้ังในด�านดีและด�านลบ 
  4) ด�านความสัมพันธ! 
 ผู�วิจัยได�นําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางในแก�ปNญหาความขัดแย�งด�าน
ความสัมพันธ! ของโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมีกระบวนการ ดังต�อไปนี้ 
 การเผชิญหน�ากัน (สัมมุขาวิธี ) เป*นวิธีการท่ีสําคัญในการนําคู� ขัดแย�งเข�าสู�
กระบวนการเพ่ือแก�ปNญหาความขัดแย�งร�วมกัน โยเฉพาะความขัดแย�งเก่ียวกับความสัมพันธ! การจะ
ประสานรอยร�าวด�านความสัมพันธ!ได�ดีท่ีสุด คือ การเผชิญหน�ากัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติ
วิธี หลักสัมมุขาวิธี คือ การเผชิญหน�ากัน โดยอาศัยความพร�อมหน�าขององค!ประกอบ ดังนี้ 
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 ๑) ความพร�อมหน�าของคู�ขัดแย�ง วิธีการแบบสัมมุขาวิธีจะขาดเสียไม�ได�คือการ
ท่ีคู�กรณีหรือคู�ขัดแย�งมาเผชิญหน�ากัน เพ่ือให�เกิดกระบวนการในการหาทางออกของปNญหาร�วมกัน
โดยไม�เกิดความรู�สึกถึงความไม�โปร�งใส ความพร�อมหน�าของคู�ขัดแย�งจะทําให�บรรยากาศของการ
แก�ปNญหาความขัดแย�งเกิดความชัดเจนข้ึน  
 ๒) ความพร�อมของข�อมูลท่ีเป*นข�อเท็จจริง ซ่ึงแต�ละฝ^ายต�างมีข�อมูลของฝ^ายตน
อยู�แล�ว แต�สิ่งท่ีสําคัญคือข�อมูลท่ีเป*นข�อเท็จจริง เป*นข�อมูลท่ีแต�ละฝ^ายต�างให�การยอมรับ โดยเฉพาะ
ข�อมูลเก่ียวกับโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี จําเป*นต�องอาศัยข�อมูลท่ีรอบด�าน และเป*น
ข�อมูลท่ีชี้ให�เห็นถึงข�อดี ข�อด�อย ผลกระทบ และทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
 ๓) ความพร�อมของตัวบทกฎหมาย ซ่ึงเป*นองค!ประกอบสําคัญ การศึกษา
โครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี ต�องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข�ามามีส�วนร�วม โดยการ
ดําเนินการต�าง ๆ ต�องอยู�ภายใต�กฎหมายและต�องคํานึงถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมการดํารงชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะมีโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน  
 ๔) ความพร�อมหน�าธารกํานัน สาธารณชน ซ่ึงเป*นส�วนสําคัญในการรับรู�ข�อมูล
และช�วยกันตัดสินใจหาทางออก เนื่องจากโครงการโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี เป*นโครงการท่ี
ประชาชนส�วนใหญ�ให�ความสนใจและติดตามสถานการณ!อย�างใกล�ชิด การเปkดเผยข�อมูลสู�สาธารณชน
จึงเป*นอีกวิธีหนึ่งในการแก�ปNญหาความขัดแย�ง คลายความสงสัยของประชาชนได� และช�วยให�แต�ละ
ฝ^ายขัดแย�งได�เห็นอกเห็นใจกัน อันนําไปสู�การสร�างความสัมพันธ!ระหว�างกันใหม�  
 กระบวนการไกล/เกล่ียแนวพุทธ กระบวนการไกล�เกลี่ยแบบพุทธท่ีได�ผลและก�อให�เกิด
ความสมานฉันท!ด�านความสัมพันธ!ข้ึนนั้น ต�องประกอบด�วยวิธีการ ข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 

 ๑) ให�ความสําคัญกับ “คน” หรือมิติทางด�านอารมณ4 

 แม�ว�าประเด็นปNญหาหรือข�อเรียกร�องจะเป*นจุดเริ่มต�นของความขัดแย�ง แต�เม่ือความ
ขัดแย�งเกิดข้ึนแล�ว อุปสรรคท่ีทําให�ความขัดแย�งแก�ได�ยาก ก็คืออารมณ!ของคู�ขัดแย�ง ซ่ึงบ�อยครั้งกลับ
มีความสําคัญยิ่งกว�าประเด็นปNญหา และมักทําให�คู�ขัดแย�งยากท่ีจะทําความเข�าใจกับประเด็นปNญหาได�
ตรงตามความจริงหรือคํานึงถึงความถูกต�อง ท้ังนี้เนื่องจากท้ัง ๒ ฝ^ายถูกอารมณ!เข�ามาบดบัง ดังนั้น 
การจัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ! ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีจึงต�องคํานึงถึงความรู�สึก
ของคู�ขัดแย�งเป*นสําคัญ เพราะเม่ือคู�ขัดแย�งเกิดความรู�สึกถึงการให�ความสําคัญ ความสัมพันธ!ระหว�าง
กันก็จะเริ่มก�อตัวข้ึนอีกครั้ง 

 ๒) การกําจัดอกุศลมูลในใจคู/ขัดแย�ง 

 การแก�ไขความขัดแย�ง ผู�ไกล�เกลี่ยมีหน�าท่ีสําคัญประการแรกคือขจัดอกุศลมูลในคู�
ขัดแย�งให�หมดไป ไม�ว�า โลภะ โทสะ โมหะ ท้ังนี้โดยให�กุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ เข�ามา
แทนท่ี มีหลักธรรมหลายข�อท่ีสามารถขจัดอกุศลมูล หรือเปลี่ยนให�เป*นอกุศลมูลได� 
 กระบวนการลดโทสะ การแก�ปNญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!จะต�องแก�ไขท่ี
อารมณ!ภายในคือโทสะ ความขัดแย�งนํามาซ่ึงความโกรธ ความไม�พึงพอใจกัน การลดโทสะโดยการ
พิจารณาความต�องการของอีกฝ^าย เอาใจเขามาใส�ใจเรา และสร�างบรรยากาศของการใช�เมตตาต�อกัน
ในการปรับความเห็น ความเข�าใจ และประสานประโยชน!ซ่ึงกันและกัน เป*นวิธีการในการจัดการกับ
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ความสัมพันธ!ได�เป*นอย�างดี นอกจากนี้ การเจรจาไกล�เกลี่ยต�องชี้ให�เห็นว�าคู�ขัดแย�งไม�ใช�ศัตรู ควรปรับ
ทัศนคติระหว�างกันให�เกิดความปรองดองซ่ึงจะเกิดประโยชน!มากกว�า 
 กระบวนการลดโมหะ เป*นกระบวนการท่ีคู�ขัดแย�งได�พิจารณาถึงความต�องการท่ี
แท�จริง การตัดขาดความสัมพันธ!ระหว�างกันไม�ใช�หนทางท่ีดี เพราะการอยู�ร�วมกันในสังคมต�องมีการ
ติดต�อสัมพันธ!กัน แต�ละฝ^ายขัดแย�งต�องพิจารณาให�เห็นว�าแต�ละฝ^ายต�องการอะไร เหตุใดจึงเกิดความ
ขัดแย�ง และชี้ให�เห็นถึงมุมมองของอีกฝ^าย เพ่ือให�แต�ละฝ^ายบรรลุถึงจุดประสงค! ความต�องการว�ามี
จุดมุ�งหมายอย�างไร  
 กระบวนการลดโลภะ คู�ขัดแย�งต�องตระหนักถึงคุณค�าอย�างอ่ืนท่ีไม�ใช�ผลประโยชน!
ทางวัตถุ หรือชี้ให�เห็นถึงประโยชน! ระยะยาวยิ่งกว�าคํานึงถึงผลได�ระยะสั้น การรักษาความสัมพันธ!ท่ีดี
ต�อกันไว�จะเป*นสิ่งท่ีสามารถเก้ือกูลกันได� การทําทุกวิถีทางเพ่ือให�บรรลุข�อเรียกร�องในท่ีสุดอาจได�ไม�
คุ�มเสีย เพราะถึงจะได�ตามข�อเรียกร�องแต�ก็ต�องแลกด�วย ความร�าวฉานสูญเสียนานัปการ เช�น มีศัตรู
เพ่ิมข้ึน หรืออยู�อย�างหวาดระแวงซ่ึงกันและกันไปตลอด 

 ๓) การกระตุ�นให�ฉุกคิด 

 การกระตุ�นความรู�สึกภายในให�ฉุกคิดระหว�างคู�ขัดแย�งเป*นกระบวนการท่ีสําคัญ 
ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี เป*นสิ่งท่ีคู�ขัดแย�งต�องกลับมาทบทวน
ว�า เหตุใดเม่ือโครงการพัฒนาของภาครัฐลงมาสู�พ้ืนท่ี ความขัดแย�งจะต�องเป*นสิ่งท่ีตามมาเสมอ เม่ือ
เกิดความขัดแย�งเหตุใดคนในพ้ืนท่ีจึงแบ�งแยกเป*นศัตรูกัน ความเป*นมิตรขาดหายไป คงเหลือเพียงแค�
ความหวาดระแวง การแบ�งพรรคแบ�งพวก การเอาชนะกัน ความสัมพันธ!ท่ีเคยมีมาอย�างยาวนานต�อง
มาจบสิ้นเพียงเพราะมีโครงการเข�ามาในพ้ืนท่ีโดยท่ีต�างฝ^ายต�างไม�ได�เอาเหตุผลเข�ามาคุยกัน  

 ๔) กระบวนการท่ีคู/ขัดแย�งหาคําตอบด�วยตนเอง 

 คู�ขัดแย�งควรช�วยกันหาคําตอบและบรรลุข�อตกลงด�วยตนเอง เพราะการจะสลาย
ความขัดแย�งได�นั้น จะต�องเกิดข้ึนจากความพึงพอใจของทุกฝ^าย โดยเฉพาะการแก�ปNญหาท่ีเก่ียวกับ
ความรู�สึกนึกคิด ทัศนคติ ความสัมพันธ! จะต�องช�วยกันหาคําตอบของความขัดแย�งด�วยกัน เพ่ือให�เกิด
ความสมานฉันท!และนําพาเอาบรรยากาศแห�งความเป*นมิตรกลับคืนสู�สังคม  

 ๕) การสร�างความไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับคู/ขัดแย�ง 

 ความไว�วางใจเป*นสิ่งท่ีควรสร�างให�เกิดข้ึนในกระบวนการแก�ปNญหาความขัดแย�ง 
สาเหตุหนึ่งท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งแย�งด�านความสัมพันธ!คือการขาดความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน เกิด
ความหวาดระแวงกัน ก�อเกิดเป*นความสัมพันธ!ท่ีไม�ดี ดังนั้น การสร�างความไว�วางใจจึงเป*นสิ่งสําคัญ 
โดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐจะต�องสร�างความไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับประชาชน การนําเอาโครงการ
พัฒนาลงไปสู�พ้ืนท่ีจะต�องตระหนักถึงผลกระทบทางด�านความน�าเชื่อถือ ความไว�วางใจของประชาชน 

 กระบวนการมีส/วนร/วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา  

 กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ! เนื่องจากโครงการพัฒนาของภาครัฐเม่ือลงไปสู�พ้ืนท่ีใดก็ตาม 
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ต�องคํานึงถึงความรู�สึกของประชาชนในพ้ืนท่ี หากการดําเนินโครงการไม�ได�คํานึงถึงความพึงพอใจของ
คนในพ้ืนท่ี การสํานึกรักเป*นเจ�าของโครงการก็ไม�เกิดข้ึน ซํ้ายังเป*นการทําลายความสัมพันธ!อันดี
ระหว�างภาครัฐกับประชาชน ประชาชนต�อประชาชนด�วยกัน พระพุทธศาสนาให�ความสําคัญกับการ
แก�ปNญหาความขัดแย�งในทุกระดับ ต้ังแต�ระดับปNจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคมองค!รวม ท้ังยัง
สามารถแก�ปNญหาต้ังแต�ระดับภายในจิตใจของบุคคล ซ่ึงเม่ือพิจารณากระบวนการมีส�วนร�วมบน
พ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทาแล�ว สามารถแก�ปNญหาความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!ได� ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีส�วนร�วมในการคิด ร�วมกันริเริ่มโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ี การร�วมกันตัดสินใจ โดยเริ่มจากหน�วยย�อยของสังคมคือประชาชนในพ้ืนท่ีไปจนถึง
หน�วยงานท่ีเป*นเจ�าของโครงการ วิธีการนี้จะช�วยให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับรู�ข�อมูลและร�วมกันหา
แนวทางในการจัดหาพลังงานไฟฟCาท่ีเหมาะสม เม่ือการปรึกษาหารือตกผลึกแล�ว การดําเนินโครงการ
จัดหาพลังงานไฟฟCาจะลงมาในพ้ืนท่ีเม่ือใด เวลาใดก็ได� โดยท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไม�รู�สึกถึงการบีบบังคับ 
อันเป*นการรักษาความสัมพันธ!ระหว�างกันไว�ได� 
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีส�วนร�วมในการวางกรอบของข�อมูลโครงการ การ
กําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�ง การสร�างความสัมพันธ!ท่ีดีให�กับคนในพ้ืนท่ี ให�
ประชาชนได�เป*นส�วนหนึ่งของการพัฒนา การสร�างความรู�สึกเป*นเจ�าของจะทําให�ประชาชนรู�สึกหวง
แหนและต�องการรักษาไว� เกิดกระบวนการสอดส�องดูแลและให�คําปรึกษา คําแนะนํา และสามารถอยู�
ร�วมกันได�อย�างสันติสุข 
 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีส�วนร�วมในการรับผิดชอบร�วมกัน การมีจิตสํานึก
รับผิดชอบร�วมกันระหว�างภาครัฐกับภาคประชาชนเก่ียวกับโครงการพัฒนาโรงไฟฟCาท่ีเกิดจากการ
ร�วมกันพัฒนา ร�วมกันแก�ไขในส�วนท่ีบกพร�อง เติมเต็มในส�วนท่ีขาดหาย และตรวจสอบความถูกต�อง
อยู�เสมอ การมีส�วนร�วมในลักษณะนี้เป*นการปCองกันความขัดแย�งในลักษณะท่ีเป*นการให�ความสําคัญ
ซ่ึงกันและกัน  
 จะเห็นได�ว�า กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*นเครื่องมือ
หนึ่งท่ีสามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแต�ระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!มีต�นเหตุ
มาจากการขาดการมีส�วนร�วมต้ังแต�เริ่มต�นโครงการฯ ภาคส�วนต�างๆ ไม�ได�เข�ามามีบทบาทในการ
กําหนดอนาคตของตนเอง ทําให�เกิดความขัดแย�งในข้ันตอนท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ ก�อเกิดเป*น
ความสัมพันธ!ท่ีไม�ดีดังเดิม เกิดความรู�สึกแบ�งแยก ไม�ไว�วางใจ จนเป*นเหตุให�การพัฒนาเกิดความล�าช�า
อันเป*นผลเสียต�อการพัฒนาประเทศในท่ีสุด 
 กระบวนการสลายอุปาทานเพ่ือการประสานความสัมพันธ4  เป*นการสลายความ
ยึดม่ันถือม่ัน หรือการยึดติดในความคิด การกระทําของคู�ขัดแย�ง เนื่องจากปNญหาความขัดแย�งด�าน
ความสัมพันธ!มีจุดเริ่มต�นมาจากความรู�สึกภายในจิตใจเป*นหลัก จิตใจของมนุษย!มีแนวความคิด 
ทัศนคติ ความเชื่อท่ีแตกต�างกัน และการได�รับการปฏิบัติท่ีทําให�เกิดความรู�สึกถึงความไม�ไว�วางใจ 
ความไม�พอใจ และความหวาดระแวง จนพัฒนาไปสู�การทําลายความสัมพันธ!อันดีต�อกัน เม่ือพิจารณา
ถึงบ�อเกิดความขัดแย�งตามหลักพระพุทธศาสนา การสลายอุปาทาน จึงเป*นหนทางในการสร�างความ
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สมานฉันท!ให�เกิดข้ึน ประกอบด�วย ๑) กามุปาทาน ๒) ทิฏ�ุปาทาน ๓) สีลัพพตุปาทาน และ ๔) 
อัตตาวาทุปาทาน 
 กระบวนการสร�างสันติภาพของพระพุทธทาสภิกขุ การสร�างสันติภาพให�เกิดข้ึนถือ
ว�าเป*นงาน เป*นภารกิจของคนในสังคมท่ีจะต�องช�วยกันสร�างสรรค!ให�เกิดข้ึน โดยเฉพาะการแก�ปNญหา
ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จําเป*นต�องสร�างแนวทางสู�สันติภาพ
ให�เกิดข้ึน ซ่ึงพระพุทธทาสภิกขุได�เสนอแนวความคิดกระบวนการในการสร�างสันติภาพไว�น�าสนใจ ดัง
มีข้ันตอนต�อไปนี้ 
 ๑) กระบวนการท่ีหนึ่ง การอยู/ร/วมกันในสังคม เป*นการต้ังคําถามให�กับคนใน
สังคมได�ตระหนักว�า การอยู�ร�วมกันในสังคมต�องอาศัยการติดต�อปฏิสัมพันธ!กัน ปNจจุบันเราติดต�อ
สัมพันธ!กันมากน�อยเพียงใด เราเข�ากันได�เพียงใด แต�สิ่งท่ีปรากฏในปNจจุบันแม�ในกลุ�มของพวกเราเองก็
ยังเข�ากันไม�ค�อยได� เช�นเดียวกับความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จะ
สังเกตได�ว�ากลุ�มขัดแย�งไม�ค�อยได�ติดต�อสัมพันธ!กันเท�าท่ีควร มุ�งแสดงออกอยู�แต�ในมุมของตน ขาดการ
ปฏิสัมพันธ!ท่ีจะนําไปสู�การแก�ปNญหาความขัดแย�งร�วมกันได� 
 ๒) กระบวนการท่ีสอง การอยู/ร/วมกับคนท่ีมีอุดมคติต/างกัน แน�นอนว�าการอยู�
ร�วมกันในสังคมย�อมเกิดความขัดแย�งข้ึน เนื่องจากแต�ละคนมีความคิด ทัศนคติท่ีแตกต�างกัน ปNญหา
คือ เราจะอยู�ร�วมกับคนท่ีมีความคิด อุดมคติท่ีต�างกัน โดยเฉพาะมีผลประโยชน!ท่ีขัดกันอย�างหลีกหนี
ไม�พ�นความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ�มขัดแย�งมี
อุดมคติท่ีแตกต�างกัน เม่ือกลุ�มขัดแย�งท่ีเคยมีปฏิสัมพันธ!อันดีต�อกัน มีแนวคิด ทัศนคติ แนวทางท่ี
แตกต�างกัน กลับทําให�ความสัมพันธ!ท่ีดีท่ีเคยมีมาต�องขาดลง โจทย!ใหญ�ท่ีจะต�องร�วมกันคิด คือ จะทํา
อย�างไรท่ีจะให�กลุ�มขัดแย�งสามารถอยู�ร�วมกันได�กับคนท่ีมีอุดมคติแตกต�างกัน 
 ๓) กระบวนการท่ีสาม การปลูกฝ8งเยาวชนให�รู�จักแก�ป8ญหาความขัดแย�ง 
เยาวชนในปNจจุบัน ไม�รู�เรื่อง ไม�สนใจ สิ่งท่ีสามารถทําให�เกิดความขัดแย�ง ตลอดถึงไม�เข�าใจ
ความหมายหรือเจตนารมณ!ของคําว�า การเข�ากันได� เนื่องจากเยาวชนต�างมีความคิดท่ีจะวิ่งไปข�างหน�า
อย�างเดียว บทเรียนจากความขัดแย�งด�านความสัมพันธ!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จะเป*น
บทเรียนใหญ�ให�เยาวชนได�ศึกษาว�า ปNญหาท่ีแท�จริงเกิดจากอะไร ในฐานะเยาวชนซ่ึงต�อไปจะเติบใหญ�
เป*นคนรุ�นใหม�จะทําอย�างไรไม�ให�เกิดความขัดแย�งในลักษณะนี้ข้ึนอีก และหาแนวทางอย�างไรให�เกิด
การพัฒนาท่ีก�อให�เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด เหล�านี้คือสิ่งท่ีเยาวชนจะต�องตระหนักและศึกษาเพ่ือให�
รู�เท�าทันสภาวการณ!ของสังคม และพลวัตทางสังคมท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได� 
 สรุปได�ว�า การจัดการความขัดแย�งด�านความสัมพันธ! ของโครงการสร�างโรงไฟฟCา
กระบ่ี โดยการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเข�ามาแก�ปNญหาความขัดแย�งและสร�างความสมานฉันท! การ
ทําลายความสัมพันธ!เป*นสิ่งท่ีทําได�ง�าย แต�การสร�างความสัมพันธ!อันดีระหว�างกันเป*นสิ่งท่ีทําได�ยากยิ่ง 
ต�องอาศัยระยะเวลาและความไว�วางใจกัน การปฏิสัมพันธ!กันอย�างสมํ่าเสมอ จึงจะสามารถรู�สึกได�ถึง
ความสัมพันธ!ท่ีดีต�อกัน ดังนั้น การพัฒนาใดก็ตามท่ีไม�ได�คํานึงถึงความสําคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
เป*นท่ีต้ังโครงการ มุ�งเอาประโยชน!ฝ^ายตน ไม�ได�เป*นการริเริ่มโครงการท่ีเกิดจากหน�วยย�อยของสังคม
คือประชาชน เป*นโครงการท่ีเกิดจากแนวคิดของคนเพียงกลุ�มเดียว ความขัดแย�งก็ย�อมติดตามไป
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เปรียบเสมือนเงาติดตามตัว การพัฒนาอย�างยั่งยืนต�องเป*นการพัฒนาท่ีอาศัยกระบวนการมีส�วนร�วม
จากทุกภาคส�วนอย�างเป*นรูปธรรม จึงจะเกิดสันติสุขอย�างแท�จริง  
  ๕) ด�านโครงสร�าง 
 ผู�วิจัยได�นําผู�วิจัยสามารถนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางในการ
แก�ปNญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�าง ของโครงการสร�างโรงไฟฟCาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี โดยมี
กระบวนการ ดังต�อไปนี้ 

 กระบวนการนิรโทษกรรม (ติณวัตถารกวิธี) เป*นกระบวนการในการแก�ปNญหา
ความขัดแย�งโดยการยุติปNญหาความขัดแย�งในอดีตให�เป*นโมฆะ และเริ่มต�นจัดการความขัดแย�งกันใหม�
โดยไม�เอาข�อมูลในอดีตข้ึนมาตัดสินอีกต�อไป ซ่ึงเรียกวิธีการนี้ได�อีกว�า เป*นการนิรโทษกรรมให�กับคู�
ขัดแย�ง ซ่ึงวิธีการนี้จําเป*นต�องเกิดข้ึนจากกรท่ีคู�ขัดแย�งต�องการจัดการกับปNญหาด�วยกันทุกฝ^าย ซ่ึง
กระบวนการติณวัตถารก คือ 
 ๑) คู�ขัดแย�งจะต�องมาพร�อมหน�ากันท้ังหมดทุกฝ^าย 
 ๒) ผู�ทําหน�าท่ีคนกลางชี้แจงถึงเหตุผลในการนิรโทษกรรม 
 ๓) คู�ขัดแย�งประกาศเจตนารมณ!ของการจัดการความขัดแย�งโดยการนิรโทษ
กรรม 
 ๔) การประสานความร�วมมือโดยปราศจากความขัดแย�ง 
 วิธีการดังกล�าวนี้ ถือเป*นการแก�ปNญหาโดยการนิรโทษกรรมในส�วนท่ีเป*นความ
ขัดแย�งท่ีไม�ขัดต�อกฎหมายบ�านเมือง และเห็นว�า เป*นปNญหาท่ีเล็ก ๆ น�อย ๆ สามารถยอมความกันได� 
ซ่ึงวิธีการแก�ปNญหาโดยการนิรโทษกรรม เป*นวิธีการท่ีสมควรอย�างยิ่งในการแก�ปNญหาความขัดแย�งใน
ส�วนของความขัดแย�งด�านโครงสร�างการบริหารโครงการ ท้ังนี้ มิใช�ว�าเม่ือนิรโทษกรรมแล�ว จะสามารถ
ดําเนินโครงการต�อไปได� ข้ันตอนต�อไปจะเป*นการริเริ่มโครงสร�างการบริหารใหม�ท่ีเสริมสร�าง
กระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเพ่ือไม�ให�เกิดความขัดแย�งในวงจรเดิมอีก 
 กระบวนการสลายความยึดม่ัน (อุปาทาน)  การสลายความยึดม่ันถือม่ัน หรือการ
ยึดติดในความคิด การกระทําของคู�ขัดแย�ง เนื่องจากเม่ือเกิดความขัดแย�งแล�ว ต�างฝ^ายต�างยึดม่ันอยู�
ในแนวทางของตนและพยายามท่ีจะดําเนินการตามแนวทางของตนให�ได� การจัดการความขัดแย�งด�าน
โครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จําเป*นต�องสลายความขัดแย�งเพ่ือเริ่มต�นกําหนด
โครงสร�างการพัฒนากันใหม�ให�สอดคล�องกับความต�องการท้ังของภาครัฐและของคนในพ้ืนท่ี เพราะ
การพัฒนาท่ียั่งยืนต�องเป*นการพัฒนาภายใต�การประสานความร�วมมือ และก�อเกิดเป*นความสํานึกรัก
ในการพัฒนานั้นๆ รู�สึกได�ถึงความเป*นเจ�าของ ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงบ�อเกิดความขัดแย�งตามหลัก
พระพุทธศาสนา อุปาทาน ความยึดม่ันถือม่ันจึงเป*นสิ่งท่ีคู�ขัดแย�งจะต�องขจัดออกไปสู�วงจรแห�งการ
แก�ปNญหา ประกอบด�วย 
 ๑) กามุปาทาน การยึดม่ันอยู�ในผลประโยชน!ของตน 
 ๒) ทิฏ�ุปาทาน ความยึดม่ันในความเห็น แนวทาง หรือหลักการของฝ^ายตน 
 ๓) สีลัพพตุปาทาน เป*นการยึดม่ันในหลักการท่ีตนได�ปฏิบัติมาเท�านั้นว�าถูกต�อง
 ๔) อัตตาวาทุปาทาน ความยึดม่ันในวาทะว�าตัวตน 
 



๒๐๕ 
 

 กระบวนการมีส/วนร/วมบนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา  

 กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งด�านโครงสร�างการบริหารโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี เนื่องจากจุดเริ่มต�นของ
ปNญหาเกิดข้ึนจากการกระทําของหน�วยงานภาครัฐท่ีเป*นส�วนงานโดยตรงกับโครงการ ต้ังแต�กระทรวง
พลังงาน การไฟฟCาฝ^ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีเป*นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ และส�วนงานอ่ืนๆ 
จนมาถึงกระบวนการนํานโยบายลงมาสู�การปฏิบัติในพ้ืนท่ี ทําให�เกิดความขัดแย�งเพราะประชาชนใน
พ้ืนท่ีไม�ได�เข�ามามีส�วนร�วมต้ังแต�แรก ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการมีส�วนร�วมในการคิด ร�วมกันคิดและร�วมกัน
ตัดสินใจเก่ียวกับโครงสร�างการบริหารโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี ต้ังแต�กระบวนการการเกิดข้ึนของ
นโยบาย ผ�านข้ันตอนของการจัดทําแผน ไปจนถึงข้ันตอนการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ ซ่ึงหากภาค
ส�วนต�างเข�ามีมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน จะสามารถแก�ปNญหาความขัดแย�งได� 
 กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการมีส�วนร�วมในการวางกรอบของข�อมูลโครงการ 
ร�วมกันดําเนินการ สร�างกระบวนการมีส�วนร�วมในการกําหนดโครงการจัดหาพลังงานไฟฟCา โดยทุก
ภาคส�วนได�มีส�วนร�วมอย�างเป*นรูปธรรมและกําหนดกรอบข้ึนมาปฏิบัติร�วมกัน ภายใต�กฎหมาย 
กฎเกณฑ! ระเบียบ จารีต ประเพณี วิถีชีวิตของท�องถ่ินท่ีโครงการพัฒนาลงไปสู�พ้ืนท่ี 
 กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการมีส�วนร�วมในการร�วมกันติดตามผลการดําเนิน
โครงการจัดหาพลังงานไฟฟCา และรับผิดชอบร�วมกัน สร�างความรู�สึกเป*นเจ�าของมากกว�าความรู�สึกถึง
การแบ�งแยกโดยไม�ได�เข�ามามีส�วนร�วม ข้ันตอนดังกล�าวนี้จะเป*นการทํางานร�วมกันของทุกภาคส�วน
และร�วมกันตัดสินใจว�าจะดําเนินการตามแนวโครงการเดิมต�อไปหรือจะร�วมกันหาแนวทาง ช�อง
ทางการพัฒนาใหม�ท่ีดีกว�าเดิม 
 จะเห็นได�ว�า กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมัชฌิมาปฏิปทา เป*นเครื่องมือ
หนึ่งท่ีสามารถจัดการความขัดแย�งต้ังแต�ระดับเริ่มต�น เพราะความขัดแย�งด�านข�อมูลมีต�นเหตุมาจาก
การขาดการมีส�วนร�วมต้ังแต�เริ่มต�นโครงการฯ ภาคส�วนต�าง ๆ ไม�ได�เข�ามามีบทบาทในการกําหนด
อนาคตของตนเอง ทําให�เกิดความขัดแย�งต้ังแต�ข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย แผน แผนงาน 
โครงการ จนกลายไปสู�การนําไปปฏิบัติ ดังนั้น การแก�ปNญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างการบริหาร
โครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีจะต�องคิดในมุมกลับคือ ต�องศึกษาข�อมูลต้ังแต�ในระดับพ้ืนท่ีท่ีเป*นท่ีต้ัง
ของโครงการ อาศัยความร�วมมือของประชาชน จนก�อเกิดเป*นโครงการ เป*นแผนงาน แผน และเสนอ
เป*นนโยบายให�ภาครัฐได�รับทราบและตัดสินใจในท่ีสุด 
 กระบวนการสร�างความเสมอภาค เป*นวิธีการหนึ่งในการจัดการความขัดแย�งด�าน
โครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี กระบวนการมีส�วนร�วมภายใต�ความเสมอภาคย�อมทําให�
เกิดความเข�าใจกันและก�อเกิดแนวทางการพัฒนาท่ีมีความขัดแย�งน�อยลง การสร�างความเสมอภาคจึง
เป*นเครื่องมือหนึ่งท่ีให�ความสําคัญกับคู�ขัดแย�งอย�างเท�าเทียมกัน ซ่ึงมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๑) การฟNงอย�างลึกซ้ึงหรือการฟNงอย�างต้ังใจ (สัมมาทิฏฐิ)  
 ๒) การเคารพ การให�เกียรติชีวิตของผู�อ่ืนและสัตว!อ่ืน 
 ๓) การเคารพและให�เกียรติทรัพย!สินของผู�อ่ืน 



๒๐๖ 
 

 การแบ/งป8น เม่ือพิจารณาตามหลักพุทธสันติวิธีแล�ว การแบ�งปNนเป*นวิธีการหนึ่งใน
การสร�างความสมานฉันท!ให�เกิดข้ึนกับคู�ขัดแย�ง ซ่ึงรูปแบบการดําเนินการไปสู�แนวทางของการแบ�งปNน
นั้น คู�ขัดแย�งสามารถแบ�งปNนสิ่งต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
 ๑. การแบ�งปNนความรัก ความปรารถนาดีต�อกัน 
 ๒. การแบ�งปNนผลประโยชน!ร�วมกัน  
 ๓. การแบ�งปNนความรู�สึก ปฏิสัมพันธ!ท่ีดีต�อกัน 
 ๔. การยอมรับความแตกต�าง 
 การเจรจาแบบสันติสนทนา เจรจาแบบสันติสนทนา กระบวนการจัดการความ
ขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีท่ีกล�าวมาข�างต�นท้ังหมดนั้น จะสําเร็จได�ต�อง
อาศัยการเจรจาแบบสันติสนทนา ซ่ึงการใช�หลักสันติสนทนาเข�ามาจัดการกับความขัดแย�งนั้น คู�เจรจา
หรือคนกลางต�องอาศัยทักษะ เทคนิคโดยเริ่มจากการเอาใจเขามาใส�ใจเรา ต�องคํานึงถึงความรู�สึก 
ความต�องการ หรือจุดมุ�งหมายของคู�ขัดแย�งการสื่อสารอย�างสันติ เป*นเทคนิควิธีการท่ีสําคัญท่ีทําให�
ความขัดแย�งสามารถคลี่คลายลงได� การสื่อสารแบบสันตินี้เป*นวิธีการท่ีใช�กันแพร�หลายและได�ผลดี สิ่ง
สําคัญของเครื่องมือชนิดนี้คือ ผู�ท่ีทําหน�าท่ีเป*นคนกลางต�องไม�มีอคติหรือต�องไม�ได�รับผลประโยชน!จาก
ฝ^ายใดฝ^ายหนึ่ง การสื่อสารแบบสันตินี้ ประกอบด�วย 
 ๑) การสังเกต การสื่อสารหรือพูดคุยกันเพ่ือหาข�อยุติของความขัดแย�ง 
จําเป*นต�องอาศัยการสังเกตกิริยาอาการ ท�าที หรือการแสดงออกของฝ^ายต�าง ๆ เพ่ือให�เกิดความแน�ใจ
ว�า การพูดคุยหรือการสื่อสารนั้นทําให�ความขัดแย�งลดลงได� คนกลางต�องทําหน�าท่ีสังเกตคู�ขัดแย�งว�ามี
เจตนารมณ!เป*นไปในทิศทางใด 
 ๒) ความต�องการ ความขัดแย�งด�านโครงสร�างการพัฒนาเกิดข้ึนได� ก็เพราะทุก
ฝ^ายต�องการให�ตนเองได�รับประโยชน!สูงสุดและต�องการการพัฒนาไปในทิศทางท่ีกลุ�มของตนได�
กําหนดข้ึน ดังนั้น การสื่อสารแบบสันตินี้ ต�องทราบความต�องการของทุกฝ^ายเป*นเบ้ืองต�นก�อน เพราะ
เม่ือทราบความต�องการแล�ว ก็จะสามารถดึงเข�าสู�การสื่อสารแบบสันติได�โดยง�าย 
 ๓) ความรู�สึก การเจรจาหรือการแก�ปNญหาความขัดแย�งจําเป*นต�องคํานึงถึง
ความรู�สึกของทุกฝ^าย การจะจัดการกับความขัดแย�งนั้น ต�องสร�างบรรยากาศท่ีทําให�ทุกฝ^ายท่ีขัดแย�ง
รู�สึกได�ว�า การสื่อสารหรือการพูดคุยนั้น นําไปสู�การแก�ไขความขัดแย�งได�อย�างแท�จริง 
 ๔) การร�องขอ การแก�ปNญหาความขัดแย�ง บางกรณีจําเป*นต�องอาศัยการโอน
อ�อนผ�อนตามหรือการหาจุดร�วมของทุกฝ^ายขัดแย�ง การร�องขอก็เป*นหนทางหนึ่งในการสื่อสารเพ่ือยุติ
ความขัดแย�ง ผู�ท่ีทําหน�าท่ีในการเจรจาหรือทําหน�าท่ีในการเปkดเผยข�อมูลข�าวสาร จําเป*นต�องหาทาง
ในการลดการยึดม่ันในทัศนคติของตนเองลงให�ได� โดยเฉพาะความขัดแย�งด�านโครงสร�างการพัฒนา 
คนกลางต�องทําหน�าท่ีในการร�องขอให�คู�ขัดแย�งได�โอนอ�อนลงเพ่ือให�คู�ขัดแย�งยอมเสียเปรียบใน
บางส�วนแต�ให�ได�รับประโยชน!อีกส�วนร�วมกันอย�างยุติธรรม 
 สรุปได�ว�า การแก�ปNญหาความขัดแย�งด�านโครงสร�างของโครงการสร�างโรงไฟฟCา
กระบ่ี โดยการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเข�าไปแก�ปNญหานั้น ใจความสําคัญของการแก�ปNญหาคือการ
จริงใจต�อกัน มีความบริสุทธิ์ใจในการพัฒนาตามโครงการต�าง ๆ ของภาครัฐ ให�ความสําคัญกับ
กระบวนการการมีส�วนร�วม และศึกษาผลกระทบต�าง ๆ อย�างรอบด�าน ท้ังนี้ เพ่ือปCองกันไม�ให�เกิด



๒๐๗ 
 

ความขัดแย�ง และส�งผลให�การดําเนินการตามข้ันตอนของโครงการสามารถดําเนินไปได�โดยไม�ยืดเยื้อ 
ดังนั้น กระบวนการแก�ปNญหาความขัดแย�งต�องแก�ท่ีตัวบุคคลเป*นลําดับแรก เพราะคนเป*นผู�ขับเคลื่อน
ระบบให�ดําเนินต�อไปได�  

 ๓.๒ การวิเคราะห4การสนทนากลุ/มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท<ของโครงการสร�างโรงไฟฟOากระบ่ี ได�เลือก
เครื่องมือท่ีเรียกว�า พุทธสันติวิธีเข�ามาแก�ปPญหาความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการสร�าง
โรงไฟฟOาถ�านหิน จังหวัดกระบ่ี โดยได�นําเสนอกระบวนการในการสร�างความสมานฉันท<ตามหลักพุทธ
สันติวิธี ดังต�อไปนี้ 
 ๑) เมตตากายกรรมกับกระบวนการสร�างความสมานฉันท ตามหลักพุทธสันติวิธี 
 กระบวนการสร�างความสมานฉันท<ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของหลัก
เมตตากายกรรมนั้น ประกอบด�วยกระบวนการต�างๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�การ
แก�ปPญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการต�าง ๆ ท่ีกล�าวมาข�างต�น จะเห็นได�ว�า การจัดการความ
ขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท<ตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้น มุ�งเน�นให�เกิดความพึงพอใจกัน
ทุกฝUายโดยไม�มีฝUายใดแพ� ฝUายใดชนะ เพราะการแพ�ชนะเป&นอีกปPจจัยหนึ่งท่ีอาจทําให�เกิดความ
ขัดแย�งในประเด็นอ่ืน ๆ ตามมาอีก ดังพุทธสุภาษิตท่ีปรากฏในพระสุตตันตปXฎก ขุททกนิกาย ธรรม
บทท่ีว�า “ ชยํ เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต อุปสนฺโต สุขํ เสติ หิตฺวา ชยปราชยํ ”แปลว�า ผู�ชนะย�อม
ก�อเวร ผู�แพ�ย�อมนอนเป&นทุกข< คนละความชนะและความแพ�ได�แล�ว สงบใจได� ย�อมนอนเป&นสุข ดังนั้น 
พระพุทธศาสนาจึงมุ�งเน�นการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีมากกว�าการตัดสินแพ�ชนะ เพราะการดํารงอยู�ใน
สังคม การสร�างสัมพันธภาพท่ีดีมีค�ามากกว�าการสร�างศัตรูท่ีมีความบาดหมางกัน 

 ๒) เมตตาวจีกรรมกับกระบวนการสร�างความสมานฉันท ตามหลักพุทธสันติวิธี 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท<ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของหลัก
เมตตาวจีกรรมนั้น ประกอบด�วยกระบวนการต�างๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�การ
แก�ปPญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการต�าง ๆ ท่ีกล�าวมาแล�วข�างต�น จะเห็นได�ว�า กระบวนการ
จัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท<ภายใต�กรอบของหลักเมตตาวจีกรรมนั้น เป&นเครื่องมือ
หนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง เพราะการเจรจา การพูดคุยทําความเข�าใจ การเปXดใจรับฟPงความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน เป&นทางออกหนึ่งของการระงับความขัดแย�ง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การเผชิญหน�ากัน
และได�พูดคุยกันเพ่ือหาทางออกของปPญหา ต�างฝUายต�างรับฟPงความคิดเห็นของอีกฝUายอย�างต้ังใจและ
เปXดใจรับฟPง ทําให�ได�เห็นถึงปPญหาท่ีแท�จริง และสามารถแก�ไขปPญหาได� ความขัดแย�งบางกรณีอาจตก
ลงกันได�ตั้งแต�ระดับการเจรจาไกล�เกลี่ยกันเองระหว�างคู�กรณี บางกรณีอาจแก�ปPญหาได�โดยการอาศัย
คนกลางมาทําหน�าท่ีเจรจาไกล�เกลี่ย บางกรณีต�องอาศัยหลักกฎหมาย กติกาสังคมมาเป&นตัวตัดสิน 
ท้ังนี้ การแก�ปPญหาความขัดแย�งความขัดแย�งส�วนใหญ�มักเลือกใช�วิธีการเจรจาพูดคุย ใช�คําพูดในการ
สื่อสารทําความเข�าใจปPญหา แม�ในพระพุทธศาสนาได�ปรากฏอยู�หลายกรณีท่ีได�ใช�วิธีการพูดคุย เจรจา 
ทําความเข�าใจในข�อพิพาท การวิวาทะ ท้ังท่ีปรากฏว�าพระพุทธเจ�าได�ทําหน�าท่ีไกล�เกลี่ยด�วยพระองค<
เอง หรือในภายหลังสาวกได�แก�ปPญหาด�วยการพูดคุยเจรจากัน จนเกิดความสงบสุข ความสันติสุข 



๒๐๘ 
 

ความสมานฉันท<ในหมู�สงฆ< ก็ด�วยการพูดคุย เจรจาทําความเข�าใจซ่ึงกันและกัน จนสามารถแก�ปPญหา
ให�ลุล�วงไปได�ด�วยดี 

  ๓) เมตตามโนกรรมกับกระบวนการสร�างความสมานฉันท ตามหลักพุทธสันติวิธี 

  กระบวนการสร�างความสมานฉันท<ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของหลัก
เมตตามโนกรรมนั้น ประกอบด�วยกระบวนการต�าง ๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�การ
แก�ปPญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการต�าง ๆ ท่ีกล�าวมาข�างต�น จะเห็นได�ว�า กระบวนการ
จัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท<ภายใต�กรอบของหลักเมตตาวจีกรรมนั้น เป&นเครื่องมือ
หนึ่งในการจัดการความขัดแย�งท่ีจัดได�ว�า เป&นวาระเร�งด�วน กล�าวคือ ปPญหาความขัดแย�งเกิดข้ึนจาก
การท่ีแต�ละฝUายขัดแย�งมีความคิด ทัศนคติ อุดมการณ<ท่ีต�างกัน ซ่ึงปPญหาเหล�านี้มีจุดกําเนิดมาจาก
ภายในตัวบุคคลท้ังสิ้น ดังนั้น การแก�ปPญหาท่ีต�นเหตุจึงเป&นการตัดไฟเสียแต�ต�นลม หากสามารถ
แก�ปPญหาความขัดแย�งในระดับจิตใจได� ก็จะไม�ปรากฏความขัดแย�งท่ีแสดงออกมาให�เห็นเป&นรูปธรรม 
กระบวนการสร�างความสมานฉันท<โดยการแก�ปPญหาต้ังแต�ระดับจิตใจจึงเป&นตัวเลือกหนึ่งในการ
แก�ปPญหาความขัดแย�งให�สามารถสงบระงับได�จริงโดยไม�ท้ิงเชื้อแห�งความขัดแย�งไว�    

  ๔) สาธารณโภคีกับกระบวนการสร�างความสมานฉันท ตามหลักพุทธสันติวิธี 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท<ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของหลักสา
ธารณโภคีนั้น ประกอบด�วยกระบวนการต�างๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�การแก�ปPญหา
ได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการต�าง ๆ ท่ีกล�าวมาข�างต�น จะเห็นได�ว�า กระบวนการจัดการความ
ขัดแย�งท่ีจัดอยู�ในหมวดของสาธารณโภคีนั้น มีประเด็นหลักท่ีต�องทําความเข�าใจ คือ เป&นการแบ�งปPน
ประโยชน<สาธารณะให�เกิดความพึงพอใจแก�ทุกฝUาย เพราะความขัดแย�งในประเด็นนี้เกิดจากความไม�
เท�าเทียมกันในการได�รับประโยชน< การแก�ปPญหาจึงจําเป&นต�องแบ�งปPนประโยชน<ด�วยกันทุกฝUาย ดังนั้น 
การบูรณาการวิธีการ แนวทาง เทคนิค และความสามารถของคนกลางท่ีทําหน�าท่ีเข�ามาจัดการกับ
ความขัดแย�ง จะเป&นทางออกท่ีสําคัญท่ีทําให�ทุกฝUายเกิดความพึงพอใจและสามารถสลายความขัดแย�ง
ลงได� และดึงคู�ขัดแย�งออกมาจากวังวนและนําไปสู�พ้ืนท่ีแห�งความสมานฉันท<ได�  

  ๕) สีลสามัญญตากับกระบวนการสร�างความสมานฉันท ตามหลักพุทธสันติวิธี 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท<ท่ีจัดอยู�ในหลักสีลสามัญญตานั้น จําเป&นต�องปรับ
จิตใจของคู�ขัดแย�งโดยมุ�งสู�การไม�เบียดเบียนท้ังตนเองและผู�อ่ืน กล�าวคือ คู�ขัดแย�งต�องดํารงอยู�บนฐาน
ของความเสมอภาค เท�าเทียม ไม�มีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกทาง ท้ังนี้ การดําเนินสู�เส�นทางของ
ความเสมอภาคนั้น จําเป&นต�องยึดหลักสากล คือ กระบวนการทางธรรม อันเป&นกระบวนการท่ีคู�
ขัดแย�งต�องถือเอาหลักสากล ได�แก� กฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ โครงสร�าง ท่ีทําให�เกิดความเสมอ
ภาคในสังคม ยอมรับความถูกต�องมากกว�าความถูกใจ ซ่ึงเม่ือคู�ขัดแย�งสามารถปรับใจให�ยอมรับกับ
ความจริงสากล หลักสากลได�แล�ว กระบวนการไม�ก�อเวรก็สามารถดําเนินไปได� ไม�ว�าผลการตัดสิน
ความขัดแย�งจะออกมาในรูปแบบใด คู�ขัดแย�งสามารถทําใจยอมรับได�และไม�มีการต�อต�านในภายหลัง 
 



๒๐๙ 
 

 กระบวนการสร�างความสมานฉันท<ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของหลัก
สีลสามัญญตานั้น ประกอบด�วยกระบวนการต�าง ๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�การ
แก�ปPญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการต�าง ๆ ท่ีกล�าวมาข�างต�น จะเห็นได�ว�า การสร�างความ
เสมอภาค ความเท�าเทียมให�เกิดข้ึนในสังคม โดยอาศัยการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ เป&นอีก
กระบวนการหนึ่งในการสร�างความสมานฉันท< โดยเฉพาะคู�ขัดแย�งจําเป&นต�องเข�าสู�กระบวนการปรับ
แนวคิด ทัศนคติ และการแสดงออกให�เป&นไปในทิศทางเดียวกัน การแก�ปPญหาในลักษณะนี้จะทําให�คู�
ขัดแย�งรู�สึกได�ว�า แต�ละฝUายมีความเสมอภาคและไม�สามารถเอารัดเอาเปรียบต�อกันได� เพราะปPญหา
ส�วนใหญ�เกิดจากการท่ีแต�ละฝUายขัดแย�งต�างยึดม่ันในจุดยืนของตน แสดงออกอยู�แต�ในมุมของตนโดย
ไม�ได�ออกมาสัมผัสหรือรับข�อมูลของอีกฝUาย และขาดการมีส�วนร�วม ดังนั้น กระบวนการแก�ปPญหา
ความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท<ตามหลักสีลสามัญญตา เป&นการบูรณาการเพ่ือให�เกิดความเท�า
เทียม เสมอภาค และมีส�วนร�วมด�วยกันทุกฝUายอย�างเสมอภาคกัน และมีสิทธิ อํานาจเท�าเทียมกันใน
การตัดสินใจ 

  ๖) ทิฏฐิสามัญญตากับกระบวนการสร�างความสมานฉันท ตามหลักพุทธสันติวิธี 

    กระบวนการสร�างความสมานฉันท<ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของ
หลักทิฏฐิสามัญญตานั้น ประกอบด�วย กระบวนการต�าง ๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�
การแก�ปPญหาได�จริง เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการต�าง ๆ ท่ีกล�าวมาข�างต�น จะเห็นได�ว�า การแก�ปPญหา
ความขัดแย�งท่ีจัดอยู�ในหลักทิฏฐิสามัญญตาจําเป&นต�องกําจัดต�นเหตุสําคัญของความขัดแย�ง ได�แก� 
อกุศลมูล ๓ ประการ คือ ความยึดม่ันถือม่ัน ความถือตัว และการยึดม่ันในทิฏฐิของตนเอง ซ่ึงต�นเหตุ
เหล�านี้เป&นฉนวนสําคัญท่ีทําให�ความขัดแย�งปะทุข้ึน ส�วนวิธีการแก�ปPญหานั้นจําเป&นต�องอาศัย
องค<ประกอบต�าง ๆ เช�น หลักความเป&นสากล กระบวนการมีส�วนร�วมบนพ้ืนฐานของมรรคมีองค< ๘ 
เป&นต�น ประการสําคัญของการสร�างความสมานฉันท<โดยใช�หลักพุทธสันติวิธีนี้คือ การท่ีคู�ขัดแย�งมี
ความเห็นพ�องต�องกันว�า ต�องร�วมใจกันแก�ปPญหาความขัดแย�งร�วมกัน โดยสลัดความอคติ ความ
คิดเห็น ทัศนคติท่ีตนยึดถือออกไปก�อน คงเหลือไว�แค�แนวคิดในการหาทางออกและมีความบริสุทธิ์ใจ
ต�อกัน ดังนั้น การสร�างความสมานฉันท<ท่ีจัดอยู�ในหลักทิฏฐิสามัญญตาจะสัมฤทธิผลไม�ได�หากขาด
ความร�วมมือจากคู�ขัดแย�งและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องทุกฝUาย แต�หากทุกฝUายตระหนักถึงผลกระทบของ
ความขัดแย�งแล�ว ร�วมกันสร�างแนวทางใหม�ท่ีทุกฝUายเกิดความรู�สึกพึงพอใจและไม�สร�างความแตกแยก
ให�เกิดข้ึนใหม� ความสมานฉันท<ก็เกิดข้ึนในสังคมอย�างแท�จริง 
  การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท<ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟOากระบ่ี ได�นําเอาหลักพุทธสันติวิธีมาเป&นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย�งและสร�างความ
สมานฉันท<ให�เกิดข้ึน การนําหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการแก�ไขความขัดแย�งจะต�องทําให�เห็นภาพ
จริง ๆ และสามารถอธิบายให�รู�ว�าการใช�หลักสาราณียธรรมสามารถแก�ปPญหาความขัดแย�งได�เพียงใด
และมีความสัมพันธ<กันมากน�อยเพียงใดโดยในวัตถุประสงค<ข�อท่ี ๓ นี้ ได�เชื่อมโยงไปสู�องค<ความรู�จาก
การวิจัย และเห็นถึงความสัมพันธ<กับสาราณียธรรมในแต�ละข�อบูรณาการให�เป&นการจัดการความ
ขัดแย�งท่ีเป&นสากล เพราะการดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟOากระบ่ี ได�ส�งผลกระทบกับผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียท่ีมีความแตกต�างทางด�านเชื้อชาติ ศาสนา จึงจําเป&นต�องใช�คําท่ีเป&นสากล สามารถนําไปใช�ได�
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ท่ัวไป ไม�ใช�จํากัดอยู�เฉพาะในวงของพุทธศาสนา เป&นการนําพุทธศาสตร<มาบูรณาการกับสังคม
สมัยใหม� พัฒนาจิตใจ พัฒนาสังคมให�ก�าวพ�นกับดักของความขัดแย�งดังนั้น การบูรณาการหลักพุทธ
สันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท<ของโครงการสร�างโรงไฟฟOากระบ่ี จึงเป&นอีกทางออกหนึ่งของ
การจัดการความขัดแย�งเพ่ือให�การดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐดําเนินต�อไปได�ในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งท่ีมีความขัดแย�งน�อยท่ีสุดและเป&นไปเพ่ือการพัฒนาภายใต�กระบวนการของสันติว ิธี 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการ
สร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
  จากการศึกษาหลักพุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ี พบว�า หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ คือ ธรรมท่ีทําให�ระลึกถึงกัน ทําให�เป*นท่ีรัก ทํา
ให�เป*นท่ีเคารพ เป*นไปเพ่ือความสงเคราะห!กัน เพ่ือความไม�วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความ
เป*นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี ๖ ประการ ประกอบด�วย ๑) เมตตากายกรรม เป*นการแสดงออกถึง
ความรู�สึกในจิตใจท่ีมีแต�ความคิดดี ๆ การมองกันในเรื่องดี มีความหวังดี ปรารถนาดี รักและเมตตาต�อ
กัน คิดในสิ่งท่ีสร�างสรรค! มองด�านบวกต�อกัน ไม�มีความอิจฉาริษยา ไม�คิดอคติลําเอียง ก�อความ
พยาบาท สร�างความโกรธแค�นเคืองกัน ให�โอกาสและให�อภัยต�อกันทุกเรื่องไม�ว�าจะหนักเบาแค�ไหน 
ความคิดปรารถนาให�ผู�อ่ืนเป*นสุขและเข�าใจผู�อ่ืน ไม�เอาความรู�สึกนึกคิดของตนเป*นใหญ� มีน้ําใจต�อ
บุคคลอ่ืน เมตตามโนกรรมนี้รวมถึงความอดทนอดกลั้นต�อความอาฆาตมาดร�ายบุคคลอ่ืนท่ีมีต�อตนเอง
ด�วย ๒) เมตตาวจีกรรม เป*นการใช�คําพูดออกมาแต�คําพูดท่ีดีงาม ด�วยความรักปรารถนาดี รู�จักพูดให�
กําลังใจกันและกันในยามท่ีต�องพบกับความทุกข!ความผิดหวังหรือความเศร�าหมอง ไม�พูดจาซํ้าเติมกัน
ถากถางในยามท่ีมีใครโดยเฉพาะคู�อริ คู�ขัดแย�ง ฝ^ายตรงข�ามต�องหกล�มลง ไม�นินทาว�าร�ายท้ังต�อหน�า
และลับหลังแนะนําในสิ่งท่ีดีและมีประโยชน! พูดด�วยความจริงใจต�อบุคคลอ่ืน ไม�พูดส�อเสียดบุคคลอ่ืน
ให�เกิดความเจ็บช้ําน้ําใจ ไม�ดูถูกคนท่ีด�อยกว�าตนเองและไม�พูดให�คนอ่ืนเกิดความเข�าใจผิดจนทะเลาะ
กัน พูดแต�สิ่งท่ีเป*นประโยชน!อย�างเดียวเท�านั้น ๓) เมตตามโนกรรม เป*นการทําแต�ในสิ่งท่ีเป*นความดี
ต�อกัน ช�วยเหลือส�งเสริมกันด�านกําลังกาย มีความอ�อนน�อมถ�อมตน รู�จักสัมมาคารวะ ไม�เบียดเบียน
รังแกกัน ไม�ทําร�ายให�ได�รับความทุกขเวทนา มุ�งกระทําแต�ในสิ่งท่ีถูกต�องต�อกัน มีความเสียสละต�อ
ผู�อ่ืน ช�วยเหลือขวนขวายการงานในสิ่งท่ีตนเองสามารถกระทําได� มีน้ําใจช�วยเหลือผู�อ่ืนทุกเรื่อง รู�จัก
ปกปCองช�วยเหลือบุคคลอ่ืนเม่ือประสบภัย ดํารงตนอยู�ในศีลธรรม ระมัดระวังความไม�ดีทางกาย และ
ไม�ใช�กําลังเบียดเบียนผู�อ่ืนให�ได�รับความทุกข!เดือดร�อนไม�ว�าด�วยวิธีการใด ๆ ๔) สาธารณโภคี เป*นแนว
ปฏิบัติให�รู�จักแบ�งปNนผลประโยชน!กันด�วยความยุติธรรม ไม�เอารัดเอาเปรียบกันช�วยเหลือกัน ไม�เห็น
แก�ตัว ไม�เห็นแก�ประโยชน!ส�วนตน และมีความเสมอภาคต�อกัน เอ้ือเฟ~�อซ่ึงกันและกันอยู�เสมอ รู�จัก
แบ�งปNน บริจาคช�วยเหลือผู�ยากไร�ผู�ด�อยโอกาสในสังคม เสียสละประโยชน!ส�วนตนเพ่ือประโยชน!
ส�วนรวม เพ่ือความผาสุกของคนหมู�มากในประเทศ ๕) สีลสามัญญตา เป*นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข�อบังคับหรือวินัยต�างๆ อย�างเดียวกันอย�างเคร�งครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม�ก�าวก�าย
หน�าท่ีกัน ไม�อ�างอํานาจของตนข�มเหงรังแกผู�อ่ืน ไม�ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ท้ังปวง มีความเคารพต�อกฎหมาย 
ระเบียบวินัย มีความเกรงอกเกรงใจและให�เกียรติต�อกัน ไม�กระทําการล�วงละเมิดสิทธิอันเป*นของผู�อ่ืน
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ไม�ว�าจะเป*นเรื่องใด ๆ ก็ตาม และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเป*นอย�างเดียวกัน คิดในสิ่งท่ี
ตรงกัน ปรับมุมมองท่ีต�างกลับมาให�ตรงกันด�วยการยอมรับในเหตุผล พูดจาหาข�อสรุปตรงกัน รู�จักแสง
หาจุดร�วมและสงวนจุดต�างไม�ถือเอาความคิดของตนเป*นใหญ�แต�เพียงฝ^ายเดียว ยอมรับฟNงความคิด
ของผู�อ่ืนท่ีเป*นประโยชน!ต�อบ�านเมืองจะทําอะไรก็ควรปรึกษาหารือผู�ท่ีอยู�ร�วมกันใช�เหตุและผลร�วมกัน
เพ่ือประโยชน!ของส�วนรวมอย�างแท�จริง ซ่ึงสาราณียธรรม เป*นแนวคิดเชิงรุก ประกอบด�วยการเข�าไปมี
ส�วนร�วมเพ่ือช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย!ท้ังทางกาย วาจา ใจในกิจกรรมาต�าง ๆ หรือแม�กระท่ังการเอ้ือเฟ~�อ
วัตถุ แก�ผู�ท่ีต�องการความช�วยเหลือ กลยุทธ!นี้จัดได�ว�าเป*น “การป�องกันความขัดแย�งเชิงรุก” ในแง�ของ
การสร�างสัมพันธ! ถือได�ว�าเป*นหัวใจประการหนึ่งของสันติวิธี นอกจากนั้น กระบวนการปรับทัศนคติ 
และปรับท�าทีกระบวนทัศน!ให�ยืดหยุ�น เป*นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช�วยสร�างบรรยากาศของความสมานฉันท!
ให�เกิดข้ึน ในขณะเดียวกัน “คุณสมบัติภายใน” ของแต�ลุบุคคลก็มีความสําคัญ เพราะคุณสมบัติ
ดังกล�าวจะเป*น “ภาพลักษณ%” ท่ีทําให�เกิด “ความเชื่อม่ัน” แก�บุคคลอ่ืน ซ่ึงได�สอดคล�องกับงานวิจัย
ของ วริศดา พุกแก�ว๑ ได�ศึกษาเรื่อง พุทธสันติวิธีเพ่ือการเข�าถึงความสุขในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว�า สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบในทางท่ี
ถูกต�องดีงาม โดยอาศัยการมี กัลยาณมิตรและการคิดด�วยอุบายอันแยบคายหรือคิดแบบโยนิโส
มนสิการ เป*นเข็มทิศในการดําเนินชีวิตของมนุษย!ไปในทางท่ีถูกต�อง มีพฤติกรรมดี ท้ังร�างกาย จิตใจ 
ข�อมูลจากการสัมภาษณ! พบว�า พยาบาลจํานวนหนึ่งยังขาดความสุขในการทํางาน ซ่ึงมีสาเหตุจาก
ปNจจัยด�าน สิ่งแวดล�อมและจากแรงกดดันทางสังคม ทําให�พยาบาลเกิดความเครียดในการทํางาน และ 
สาเหตุจากปNจจัยภายในเก่ียวกับมุมมอง ทัศนคติในการทํางานและการดําเนินชีวิต เพ่ือให�พยาบาล
สามารถดําเนินชีวิตอย�างมีความสุข ควรนําสัมมาทิฏฐิมาประยุกต!ใช�เป*นบันได R-A-E-S ก�าวสู�ความสุข
ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ คือ ความเห็นชอบ (Right View) การปรับทัศนคติ (Attitude 
adjustment) การเสริมพลัง (Empowerment) และการแบ�งปNน (Sharing) เม่ือพยาบาลได�ฝ�กฝนจน
เกิดทักษะ จะทําให�ใจเป*นสุข (inner peaceful mind) นับเป*นความสุขภายในอย�างแท�จริง (Inner 
happiness) นับเป*นคุณลักษณะของพยาบาลท่ีมี ความสุขตามแบบ “VARISADA” 
 ๕.๒.๒ เพ่ือนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางในการแก�ปNญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
  จากการนําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางในการแก�ปNญหาความขัดแย�งของ
โครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี พบว�า  พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท!ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ี ได�เลือกเครื่องมือท่ีเรียกว�า การสร�างความสมานฉันท!ตามหลักพุทธสันติวิธี คือ ๑) 
เมตตากายกรรมท้ังนี้อภิปรายได�ว�า เป*นกระบวนการสร�างความสมานฉันท! ประกอบด�วยกระบวนการ
ต�าง ๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�การแก�ปNญหาได�จริง จะเห็นได�ว�า การจัดการความ
ขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท!ตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้น มุ�งเน�นให�เกิดความพึงพอใจกัน
ทุกฝ^ายโดยไม�มีฝ^ายใดแพ� ฝ^ายใดชนะ เพราะการแพ�ชนะเป*นอีกปNจจัยหนึ่งท่ีอาจทําให�เกิดความ
ขัดแย�งในประเด็นอ่ืนๆ ตามมาอีก ๒) เมตตาวจีกรรมท้ังนี้อภิปรายได�ว�า เป*นกระบวนการสร�างความ

                                                   

 ๑วริศดา พุกแก�ว, พุทธสันติวิธีเพ่ือการเข�าถึงความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน4 มจร, ปlท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑, (๒๕๕๙). 



๒๑๒ 
 

สมานฉันท!ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของหลักเมตตาวจีกรรม เป*นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�ง เพราะการเจรจา การพูดคุยทําความเข�าใจ การเปkดใจรับฟNงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
เป*นทางออกหนึ่งของการระงับความขัดแย�ง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การเผชิญหน�ากันและได�พูดคุยกัน
เพ่ือหาทางออกของปNญหา ต�างฝ^ายต�างรับฟNงความคิดเห็นของอีกฝ^ายอย�างต้ังใจและเปkดใจรับฟNง ทํา
ให�ได�เห็นถึงปNญหาท่ีแท�จริง ๓) เมตตามโนกรรมท้ังนี้อภิปรายได�ว�าเป*น เป*นเครื่องมือหนึ่งในการ
จัดการความขัดแย�งท่ีจัดได�ว�าเป*นวาระเร�งด�วน กล�าวคือ ปNญหาความขัดแย�งเกิดข้ึนจากการท่ีแต�ละ
ฝ^ายขัดแย�งมีความคิด ทัศนคติ อุดมการณ!ท่ีต�างกัน ซ่ึงปNญหาเหล�านี้มีจุดกําเนิดมาจากภายในตัว
บุคคลท้ังสิ้น ดังนั้น การแก�ปNญหาท่ีต�นเหตุจึงเป*นการตัดไฟเสียแต�ต�นลม หากสามารถแก�ปNญหาความ
ขัดแย�งในระดับจิตใจได� ก็จะไม�ปรากฏความขัดแย�งท่ีแสดงออกมาให�เห็นเป*นรูปธรรม กระบวนการ
สร�างความสมานฉันท!โดยการแก�ปNญหาต้ังแต�ระดับจิตใจ ๔) สาธารณโภคีอภิปรายได�ว�าเป*น
กระบวนการจัดการความขัดแย�งท่ีจัดอยู�ในหมวดของสาธารณโภคีนั้น เป*นการแบ�งปNนประโยชน!
สาธารณะให�เกิดความพึงพอใจแก�ทุกฝ^าย ดังนั้น การบูรณาการวิธีการ แนวทาง เทคนิค และ
ความสามารถของคนกลางท่ีทําหน�าท่ีเข�ามาจัดการกับความขัดแย�ง จะเป*นทางออกท่ีสําคัญท่ีทําให�ทุก
ฝ^ายเกิดความพึงพอใจและสามารถสลายความขัดแย�งลงได� ๕) สีลสามัญญตาอภิปรายได�ว�าเป*น
กระบวนการสร�างความสมานฉันท!ท่ีจัดอยู�ในหลักสีลสามัญญตานั้น จําเป*นต�องปรับจิตใจของคู�ขัดแย�ง
โดยมุ�งสู�การไม�เบียดเบียนท้ังตนเองและผู�อ่ืน อันเป*นกระบวนการท่ีคู�ขัดแย�งต�องถือเอาหลักสากล อัน
ได�แก� กฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ โครงสร�าง ท่ีทําให�เกิดความเสมอภาคในสังคม ยอมรับความ
ถูกต�องมากกว�าความถูกใจ ไม�ว�าผลการตัดสินความขัดแย�งจะออกมาในรูปแบบใด คู�ขัดแย�งสามารถ
ทําใจยอมรับได�และไม�มีการต�อต�านในภายหลัง และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตาอภิปรายได�ว�า เป*น 
กระบวนการสร�างความสมานฉันท!ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ีจัดอยู�ในขอบข�ายของหลักทิฏฐิสามัญญตา
นั้น ประกอบด�วย กระบวนการต�าง ๆ ท่ีน�าสนใจและสามารถนํามาบูรณาการสู�การแก�ปNญหาได�จริง 
ต�องร�วมใจกันแก�ปNญหาความขัดแย�งร�วมกัน โดยสลัดความอคติ ความคิดเห็น ทัศนคติท่ีตนยึดถือ
ออกไปก�อน คงเหลือไว�แค�แนวคิดในการหาทางออกและมีความบริสุทธิ์ใจต�อกัน ดังนั้น ร�วมกันสร�าง
แนวทางใหม�ท่ีทุกฝ^ายเกิดความรู�สึกพึงพอใจและไม�สร�างความแตกแยกให�เกิดข้ึนใหม� ความ
สมานฉันท!ก็เกิดข้ึนในสังคมอย�างแท�จริง กระบวนการสร�างความสมานฉันท!ตามหลักพุทธสันติวิธีท่ี
กล�าวมาแล�วได�สอดคล�องกับการศึกษาวิจัยของ ชลากร เทียนส�องใจ๒ ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
เจรจาไกล�เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ หลักการและเครื่องมือสําหรับการจัดการความขัดแย(ง” ผลการวิจัย
พบว�า ๑. ความขัดแย�งเป&นธรรมชาติของมนุษย< ซ่ึงยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได� สาเหตุของปPญหาความ
ขัดแย�งสามารถแบ�งตามปPจจัยภายนอกออกได�เป&น ๕ ประเภทด�วยกัน คือ ๑) ความขัดแย�งด�านข�อมูล 
๒) ความขัดแย�งด�านผลประโยชน< ๓) ความขัดแย�งด�านความสัมพันธ< ๔) ความขัดแย�งด�านโครงสร�าง 
และ๕) ความขัดแย�งด�านคุณค�าหรือค�านิยม การเจรจาไกล�เกลี่ยคนกลาง ถือได�ว�าเป&นอีกทางเลือก
หนึ่งในการจัดการความขัดแย�ง โดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลางเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการปPญหา 

                                                   

 ๒ชลากร เทียนส�องใจ, “การเจรจาไกล�เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเครื่องมือสาหรับการจัดการ
ความขัดแย�ง”, วิทยานิพนธ4พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๒๑๓ 
 

บทบาทหน�าท่ีของคนกลางจะเป&นผู�ท่ีให�คําแนะนํา และพร�อมท้ังเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
จัดการปPญหาความขัดแย�ง เพ่ือท่ีจะให�คู�กรณีสามารถบรรลุข�อตกลงได�โดยความสมัครใจของท้ังสอง
ฝUาย ท้ังนี้ คนกลางจะไม�มีอํานาจบังคับให�คู�กรณีต�องปฏิบัติตามคาแนะนําแต�อย�างใด ๒. ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา รากเหง�าท่ีเป&นสาเหตุของความขัดแย�งเกิดจากเหตุปPจจัยภายใน คือ อกุศลธรรมและ
ปปPญจธรรม โดยทิฏฐิซ่ึงเป&นหนึ่งในปปPญจธรรมนั้น ถือว�าเป&นแกนกลางท่ีอยู�ลึกท่ีสุด เพราะเป&นการ
ยึดม่ันถือม่ันในอุดมการณ<ของแต�ละคน ยิ่งถ�าทิฏฐินั้น ประกอบไปด�วย อกุศลมูล ได�แก� โลภะ โทสะ 
และโมหะ ทิฏฐินั้นก็จะกลายเป&นมิจฉาทิฏฐิ เหตุปPจจัยภายในรวมท้ังเหตุปPจจัยภายนอก จะกลายเป&น
แรงผลักดันท่ีทําให�เกิดสภาวะของความขัดแย�งข้ึน จนนาไปสู�ความรุนแรงในท่ีสุด ในการปฏิบัติการ
จัดการความขัดแย�งทางพระพุทธศาสนานั้น แบ�งออกได�เป&น ๓ วิธี คือ (๑) การเจรจาไกล�เกลี่ยคน
กลาง (๒) อภัยทาน และ (๓) ทางเลือกอ่ืน ตามแนวทางแห�งพระวินัย ซ่ึงได�แก� การไต�สวน กล�าวโดย
สรุป การเจรจาไกล�เกลี่ยเชิงพุทธ เป&นหนึ่งในพุทธสันติวิธี ท่ีใช�นามาเป&นรูปแบบสําหรับจัดการปPญหา
ความขัดแย�ง ซ่ึงไม�เพียงแต�สามารถใช�ได�ในรูปแบบการแก�ไขปPญหาความขัดแย�งแล�ว ยังเป&นการสร�าง
สัมพันธภาพท่ียั่งยืนดังเช�นการให�อภัยทาน ซ่ึงเป&นเปOาหมายสูงสุดในการจัดการความขัดแย�งทาง
พระพุทธศาสนา  
 ๕.๒.๓ เพ่ือสร�างองค!ความรู�ใหม�และรูปแบบการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�าง
โรงไฟฟCากระบ่ีให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาการจัดการความขัดแย�งเพ่ือสร�างความสมานฉันท<ของโครงการสร�าง
โรงไฟฟOากระบ่ี ผู�วิจัยได�นําหลักพุทธสันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางในการแก�ปNญหาความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี ซ่ึงได�นํามาสร�างองค!ความรู�ใหม�และรูปแบบการจัดการความขัดแย�ง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เห็นได�ว�า เม่ือได�จัดแบ�ง
ประเภทของความขัดแย�งตามแนวคิดตะวันตกแล�ว ทําให�ง�ายต�อการตรวจสอบความขัดแย�งจากการ
ดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟOากระบ่ี เม่ือสามารถสกัดเอาความขัดแย�งออกมาได�แล�ว จึงใช�กระบวน
ทางพุทธสันติวิธีเข�ามาบูรณาการแก�ปPญหา อันเป&นการสร�างบรรยากาศของการแก�ปPญหาท่ีมีลักษณะ
ของการแก�ปPญหาจากภายในตัวปPจเจกบุคคล จนถึงระดับท่ีใหญ�ข้ึนต�อไป ดังนั้น การบูรณาการหลัก
พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท<ของโครงการสร�างโรงไฟฟOากระบ่ี จึงเป&นทางออกหนึ่งของ
การแก�ปPญหาความขัดแย�งและสร�างความสมานฉันท<ให�เกิดข้ึน เพ่ือให�การดําเนินโครงการสร�าง
โรงไฟฟOากระบ่ีสามารถดําเนินไปได�บนเส�นทางของความเข�าใจ เห็นใจ และมีเหตุมีผลท่ีทุกฝUายยอมรับ
ได� ซ่ึงได�สอดคล�องกับงานวิจัยของ พระมหาประเสริฐ อคฺคเตโช๓ ได�ศึกษาเรื่อง แนวทางการประยุกต!
หลักสันติธรรมเพ่ือเสริมสร�างความสันติสุขของเยาวชนในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนราชมนตรี 
(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ผลการวิจัยพบว�า แนวทางการนําหลักสันติธรรมมาประยุกต!ใช�เพ่ือพัฒนาเยาวชนใน
สถานศึกษานั้น คือ ให�เจริญสติด�วยการฝ�กนั่งกรรมฐานก�อนเรียน เพ่ือให�จิตสงบเย็นละเอียดอ�อน
พร�อมรับการพัฒนาชี้ให�เห็นถึงคุณประโยชน!ของความอดทน โดยยกตัวอย�างคนท่ีไม�มีความอดทนแล�ว

                                                   

 ๓พระมหาประเสริฐ อคฺคเตโช, แนวทางการประยุกต!หลักสันติธรรมเพ่ือเสริมสร�างความสันติสุขของ
เยาวชนในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนราชมนตรี(ปลื้ม-เช่ือมนุกูล), หลักสูตรพุทธศาสตร4มหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๒๑๔ 
 

ตัดสินใจพลาดจนหมดอนาคต การไปทัศนศึกษาในสถานพินิจเพ่ือให�เห็นถึงผลลัพธ!ของการไม�อดทน
จึงเกิดผลตามมาเช�นนี้ สุดท�าย คือ การปลูกฝNง ทัศนคติท่ีดีให�กับครู ผู�ปกครอง ถึงการฝ�กเยาวชนให�
เรียนรู�และเข�าถึงสันติสุข คือ ความสุขท้ังภายในและ ภายนอกโดยการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ�า 
 ภาพท่ีมองเห็นได�ชัดหรือคําตอบจากงานวิจัยชิ้นนี้ ซ่ึงอยู� ๓ ประเด็นใหญ� ๆ คือ ศึกษาหลัก
พุทธสันติวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี การนําหลักพุทธ
สันติวิธีมาประยุกต!ใช�เป*นแนวทางในการแก�ปNญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี และ
การสร�างองค!ความรู�ใหม�และรูปแบบการจัดการความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีให�มี
ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยท้ัง ๓ ประเด็นนี้จึงมิใช�งานท่ีสมบูรณ!แบบ มิใช�งานซ่ึง
มีจุดจบท่ีดีเยี่ยมหรือไร�คุณภาพอย�างสิ้นเชิง แต�งานวิจัยนี้ได�บอกเล�าเรื่องราวในเชิงประจักษ!เพ่ือผู�ท่ี
เก่ียวข�องท้ังปวงได�รับรู�ว�าในช�วงเวลาหนึ่งปรากฏการณ!เช�นนี้ยังคงมีอยู�และรอการแก�ไข เพ่ือพัฒนาให�
ทันกับสถานการณ!ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว มิเช�นปNญหาต�างๆ  ก็จะทวีท�วมทับจนยากท่ีจะแก�ไข 
ซ่ึงหากปล�อยให�เป*นไปดังกล�าวก็เหมือนกับว�า ป8ญหาความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ีเป*น
ประวัติศาสตร!จนยากท่ีจะแก�ไขได� การสร�างโรงไฟฟCากระบี มีความหมายและความสําคัญต�อภาคใต� 
เพียงเป*นจังหวัดเล็ก ๆ เท�านั้นท้ังท่ีเป*นเรื่องของความม่ันคงทางเศรษฐกิจและด�านอ่ืน ๆ ด�วย  

๕.๓ ข�อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยพุทธสันติวิธีเพ่ือการสร�างความสมานฉันท!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี 
ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเพ่ือการจัดการความขัดแย�งและสร�างความสมานฉันท!ของโครงการสร�างโรงไฟฟCา
กระบ่ี ตลอดจนนําไปศึกษาวิจัยต�อไป ดังนี้ 

 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) การไฟฟCาฝ^ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ควรมีการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับ
โรงไฟฟCาพลังงานถ�านหินและโรงไฟฟCาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถผลิตไฟฟCาได�ตามแผนท่ีกําหนด ตลอดถึงศึกษา
ข�อมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีจะก�อสร�างโรงไฟฟCา เปkดรับข�อมูลรอบด�าน เพ่ือ
ปCองกันความขัดแย�งท่ีจะเกิดข้ึนจากการศึกษาข�อมูลเพียงด�านใดด�านหนึ่ง โดยไม�ได�พิจารณาให�
รอบคอบ 
 ๒) การดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐ จําเป*นต�องศึกษาถึงผลประโยชน!ท่ีจะ
ได�รับ จุดเด�นจุดด�อย เพราะเรื่องของผลประโยชน!เป*นส�วนสําคัญท่ีทําให�เกิดความขัดแย�ง การแบ�งปNน
ผลประโยชน!ร�วมกันในทุกภาคส�วนอย�างเท�าเทียมกัน เป*นทางออกหนึ่งของการจัดการความขัดแย�ง 
 ๓) การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จําเป*นต�องรับฟNงเสียงจากทุกฝ^าย 
เพราะการดําเนินโครงการฯ โดยปราศจากการเคารพเสียงส�วนน�อยหรือเสียงของผู�เรียกร�อง เป*น
หนทางสู�การสร�างความขัดแย�ง อันมีผลลัพธ!คือการประท�วง การต�อต�าน ในรูปแบบต�าง ๆ ทางออก
ของความขัดแย�งคือ การเคารพท้ังเสียงส�วนมากและเสียงส�วนน�อย ให�ความสําคัญกับทุกความคิดเห็น 
 ๔. การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี จะต�องสร�างความสัมพันธ!อันดีกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะการเลือกพ้ืนท่ีท่ีต้ังโครงการ จะต�องสร�างความสัมพันธ!อันดี ให�ประชาชนใน
พ้ืนท่ีรู�สึกร�วม รู�สึกถึงความเป*นเจ�าของร�วมกัน อันจะทําให�ความขัดแย�งลดลงได� 
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 ๕) การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟCากระบ่ี ควรศึกษาถึงโครงสร�างการพัฒนา แผน
ยุทธศาสตร! แผนงาน ให�ครอบคลุม และควรให�ความสําคัญกับแผนพัฒนาท่ีชุมชนได�ร�วมกันกําหนด
ข้ึน เพราะหากการดําเนินโครงการของภาครัฐลงมาสู�พ้ืนท่ีโดยไม�ได�ให�ความสําคัญกับแนวทางการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ความขัดแย�งย�อมเกิดข้ึนอย�างแน�นอน 

 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 ๑) การไฟฟCาฝ^ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ต�องเปkดรับข�อมูลรอบด�าน ศึกษา
ข�อมูลอย�างครบถ�วน พิจารณาข�อมูลอย�างเป*นกลางและเปkดโอกาสให�ภาคส�วนต�า งๆ เข�ามามีส�วนร�วม
ในการพิจารณาข�อมูลร�วมกัน สร�างความเสมอภาคทางความคิดให�เกิดข้ึน 
 ๒) ควรพิจารณาผลประโยชน!สาธารณะมาก�อนผลประโยชน!ส�วนตน ส�วนพวกพ�อง 
แบ�งปNนผลประโยชน!ให�ท่ัวถึงทุกภาคส�วนอย�างเสมอภาค หากออกท่ีเหมาะสมเพ่ือให�สมประโยชน!
ร�วมกัน 
 ๓) ควรให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชน ร�วมกันพิจารณาโครงการฯ 
ตัดสินใจร�วมกัน ร�วมกันรับผิดชอบร�วมกัน ค�นหาแนวทางท่ีจะเดินไปด�วยกันภายใต�ความเสมอภาค
ด�านความคิด การกระทํา การพัฒนาแบบมีส�วนร�วมจึงเป*นวิธีการลดการต�อต�าน การประท�วง  
 ๔) หน�วยงานเจ� าของโครงการฯ ควรสร�างความสัมพันธ! อันดีให� เ กิด ข้ึน 
ความสัมพันธ!ภายใต�กระบวนการการมีเมตตา มีความเสมอภาค และเป*นระบบพ่ึงพาอาศัยกัน เป*น
การสร�างความสัมพันธ!อันยั่งยืน 
 ๕) ควรพิจารณาโครงสร�างพ้ืนฐาน รูปแบบการพัฒนาต้ังแต�ระดับท�องถ่ินไปจนถึง
ระดับภาค ระดับประเทศ การพัฒนาโดยให�ความสําคัญกับระดับจุลภาคก�อนการพัฒนาระดับมหภาค 
จะเป*นการพัฒนาท่ีอิงความต�องการ เจตนารมณ!ของคนในพ้ืนท่ี ไม�เป*นการข�มขืนจิตใจ ทําร�าย
ความรู�สึกของคนในพ้ืนท่ี 

 ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต/อไป 

 ๑) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากศักยภาพของพ้ืนท่ีเป*นหลัก 
สร�างกระบวนการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินร�วมกัน เพ่ือให�สามารถอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 
 ๒) ควรศึกษาการจัดการความขัดแย�งโดยใช�กระบวนการมีส�วนร�วม การให�
ความสําคัญกับเสียงสะท�อน ท้ังเสียงส�วนใหญ�และเสียงส�วนน�อย 
 ๓) ควรศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย�ง สร�างความสมานฉันท!
อย�างยั่งยืนให�เกิดข้ึนกับสังคมไทย อยู�บนแนวทางของสันติภาพ อยู�ร�วมกันได�อย�างปกติสุข 
 ๔) ควรศึกษาการจัดการความขัดแย�งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ 
สร�างแนวทางสมานฉันท! สันติวิธี เพ่ือนํามาแก�ไขความขัดแย�งจากโครงการของภาครัฐท่ีมีอยู�ใน
ปNจจุบันให�เกิดประสิทธิผลต�อไป 
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๑. ภาษาไทย : 
 ก. ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป+ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

ข. ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 

(๑) หนังสือ : 
กระทรวงพลังงาน. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ>าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP๒๐๑๕). 

กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๕๘. 
________. สาระนIารู�เรื่องพลังงานทดแทน. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบายและ 

แผนพลังงาน, ๒๕๕๐.  
________. สถานการณMพลังงานของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ฝ.ายสื่อสารองค�การ. ๒๕๕๙. 
กรรติกา ศิริ เสนา. กัมมันตภาพรังสี พลังงานนิวเคลียรM  มนุษยM  ส่ิงแวดล�อมและสังคม . 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  
กวีวงศ�. สรรนิพนธMพุทธทาส วIาด�วยสมานฉันทMและสันติวิธี. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐.  
การไฟฟ8าฝ.ายผลิตแห9งประเทศไทย. โครงการทIาเทียบเรือถIานหินเทคโนโลยีสะอาดและทIาเทียบเรือ

บ�านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี. นนทบุรี: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ� ฝ.ายสื่อสารองค�การ  
กฟผ., ๒๕๕๙.  

________. โครงการโรงไฟฟ>าถIานหินกระบ่ี และทIาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว กําลังผลิตสุทธิไมIต่ํา
กวIา ๗๘๐ เมกะวัตตM จIายไฟฟ>าเชิงพาณิชยM ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒. นนทบุรี: การไฟฟ8า
ฝ.ายผลิตแห9งประเทศไทย, ๒๕๕๘. 

________. รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อม รายงานฉบับยIอ โครงการโรงไฟฟ>าพลังงานความร�อน 
จังหวัดกระบ่ี. นนทบุรี: ฝ.ายสื่อสารองค�การ กฟผ., ๒๕๕๗. 

________. รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อม รายงานฉบับหลักทIาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว. นนทบุรี: 
ฝ.ายสื่อสารองค�การ กฟผ., ๒๕๕๗.  

________. รายงานการสรุปการประชุมรับฟTงความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีสIวนได�สIวนเสีย
ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม Public 
Scoping ค.๑ การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหMผลกระทบส่ิงแวดล�อมโครงการ
ทIาเทียบเรือบ�านคลองรั้ว. นนทบุรี: ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด� แมเนจเม?น, ๒๕๕๗. 

________. รายงานสรุปการประชุมรับฟTงความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีสIวนได�สIวนเสีย ใน
ข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหMผลกระทบส่ิงแวดล�อม สําหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจกIอให�เกิดผลกระทบตIอชุมชนอยIางรุนแรง ท้ังทางด�าน
คุณภาพส่ิงแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ค.๒ โครงการทIาเทียบเรือบ�าน
คลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี. นนทบุรี: ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด� แมเนจเม?น, ๒๕๕๗. 
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________. สิทธิประโยชนMท่ีชุมชนจะได�รับหากมีโรงไฟฟ>าในพ้ืนท่ี. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. นนทบุรี: การ

ไฟฟ8าฝ.ายผลิตแห9งประเทศไทย, ๒๕๕๘. 
กองสารสนเทศ ฝ.ายองค�การสื่อสาร. รู�จักไฟฟ>าอาเซียน. นนทบุรี: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ� ฝ.าย

องค�การสื่อสาร กฟผ., ๒๕๕๗.  
กิติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองคMการ. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ�, ๑๕๔๒.  
จังหวัดกระบ่ี. วิสัยทัศนMกระบ่ี ป̂ ๒๐๒๐. กระบ่ี: มปพ., ๒๕๕๗.  
เจมส� โค และคณะ. คูIมือการเพ่ิมพลังความสามารถกระบวนการจัดการข�อพิพาท. แปลโดย วันชัย 

วัฒนศัพท� และคณะ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล?า, ๒๕๔๕.  
ชัยวัฒน� สถาอานันท�. สันติทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก?วการพิมพ�, ๒๕๔๙.  
ชาญชัย อาจินสมาจาร. เทคนิคการแก�ไขความขัดแย�ง. กรุงเทพมหานคร: Sat Four, ๒๕๔๗.   
เดชรัต สุขกําเนิด และศุภกิจ นันทะวรการ. ธรรมาภิบาล การมีสIวนรIวมของประชาชน และ 

กระบวนการทางส่ิงแวดล�อม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ 
ISEP และสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล?อม, ๒๕๔๓.  

ทิศนา แขมมณี. “การแก?ความขัดแย?ง”. ประมวลบทความทางการบริหารการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: รุ9งเรืองการพิมพ�, ๒๕๔๒.  

ธงไชย พรหมปก. มหาตมะคานธี นักสู� “อหิงสา”. กรุงเทพมหานคร: ต?นธรรมการพิมพ�, ๒๕๔๔.  
ธีรโชติ เกิดแก?ว และคณะ. พุทธทัศนMขจัดภัย : วิธีการสร�างเสริมชีวิตและสังคมสูIสันติสุข. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ไทยรายวันการพิมพ�, ๒๕๔๗.  
ประเวศ วะสี. สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสิทธิมนุษยชนแห9งชาติ, 

๒๕๔๕. 
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. สันติศึกษากับการแก�ปTญหาความขัดแย�ง. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร� 

จุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
ประสิทธิชัย หนูนวล และคณะ. ภาคใต�สีเขียว การกําหนดอนาคตการพัฒนาบนเส�นทางท่ีทุกคน

รIวมเดิน. กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร?างศักยภาพเครือข9ายประชาชนภาคใต?เพ่ือ
การปกป8องสิ่งแวดล?อม, ๒๕๕๘.  

ปTญญา ใช?บางยาง. ธรรมาภิบาล เลIม ๑. กรุงเทพมหานคร: ทิพย�วิสุทธิ์, ๒๕๔๖. 
พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักด์ิ กิตฺติปYฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรM. เชียงใหม9: ประชากรธุรกิจ, 

๒๕๕๘.  
พระธรรมปZฎก ป.อ. ปยุตฺโต. พจนานุกรมพุทธศาสนMฉบับประมวลศัพทM. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ� ป.อ. ปยุตฺโต . การศึกษาเพ่ือสันติภาพ : คําปราศรัยในพิธีถวายรางวัล ของ 

ยูเนสโก ประจําป̂ ๒๕๓๗. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรม
ปZฎก ป.อ. ปยุตฺโต, ๒๕๕๑. 

 



๒๑๘ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
________. สลายความขัดแย�ง สังคมศาสตรMท่ีหย่ังถึงธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�

สหธรรมิก, ๒๕๕๑. 
พระไพศาล วิสาโล และคณะ. คูIมือสันติวิธี: ความขัดแย�งจัดการได�ด�วยมือเรา. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยสาธารณสุขและสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๔๘.  
________. สร�างสันติด�วยมือเรา. นครปฐม: ศูนย�ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ศพส. มหาวิทยาลัยมหิดล, 

๒๕๕๐. 
________. สันติวิธี : วิถีแหIงอารยะ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย�ง. 

พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซนจูรี่, ๒๕๕๔.  
พระสิริมังคลาจารย�. มังคลัตถทีปนี ทุติโย ภาโค. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
พุทธทาสภิกขุ. ธรรมะ ๔ เกลอ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มิตรสัมพันธ�, ๒๕๔๙.  
ภิกขุ ปาเรคห�. คานธี ความรู�ฉบับพกพา. แปลโดย อลิสา สันตสมบัติ. กรุงเทพมหานคร: โอเพ9น

เวิลด�ส พับลิชชิ่ง เฮาส�, ๒๕๕๗.    
มารค ตามไท. “ข?อคิดเก่ียวกับความม่ันคงกับการเตรียมพร?อมเม่ือชาติมีภัย” ใน สันติวิถี: 

ยุทธศาสตรMชาติเพ่ือความม่ันคง. สถาบันยุทธศาสตร� สํานักงานสภาความม่ันคงแห9งชาติ, 
๒๕๔๗. 

มอริส แคทเทอรีน. การจัดการความขัดแย�งและการขอโทษ. แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท� และคณะ. 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล?า, ๒๕๔๗.  

เมเยอร� เบอร�นาร�ด. พลวัตการจัดการความขัดแย�ง. แปลโดย บรรพต ต?นธีรวงศ�. กรุงเทพมหานคร: 
คบไฟ, ๒๕๕๓.  

ระวี ภาวิไล. มนุษยMกับสันติภาพ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  
วันชัย วัฒนศัพท�. ความขัดแย�ง: หลักการและเครื่องมือแก�ปTญหา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร�แห9งชาติ องค�การมหาชน. นิวเคลียรMและการใช�ประโยชนMจากเทคโนโลยี

นิวเคลียรM. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห9งชาติ, ๒๕๕๐.  
สถาบันยุทธศาสตร�. สันติวิถี: ยุทธศาสตรMชาติเพ่ือความม่ันคง.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�จุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. การใช�กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย�งในระบบ

การแพทยMและสาธารณสุข. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๔๘. 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ� พิมพ� ธมฺมธรเถร. ศาสนาสากล กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�กรมการศาสนา, 

๒๕๔๘. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน�. ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: เจ?าพระยาการพิมพ�, ๒๕๓๑.  
 



๒๑๙ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป̂ ๒๕๕๗. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห9งชาติ, ๒๕๕๘.  
สํานักนโยบายและแผนพลังงาน. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ>าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ 

PDP๒๐๑๕. นนทบุรี: กระทรวงพลังงาน, ๒๕๕๘.  
สุชาติ เศรษฐมาลินี. ความรุนแรง สันติภาพและความหลากหลายในโลกอิสลาม. กรุงเทพมหานคร: 

สยาม, ๒๕๕๑.  
เสฐียร พันธรังสี. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๐ กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙.  
โสภา เดชรัตน�. เจาะแผนพัฒนาภาคใต�. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห�งชาติ, 2556. 
อรุณ รักธรรม. ทฤษฎีบริหารองคMการสมัยใหมI. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๖.  
อุทัย  หิรัญโต.  หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตว�, ๒๕๔๒.  

(๒) ดุษฎีนิพนธM/วิทยานิพนธM  

ชลากร เทียนส9องใจ. “การเจรจาไกล9เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ: หลักการและเครื่องมือสาหรับการจัดการ
ความขัดแย?ง”. วิทยานิพนธMพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ธาดา อุทัยเกียรติกุล. การศึกษาความเหมาะสมในการใช?พลังงานหมุนเวียนจากทะลายปาล�มเพ่ือการ
ใช?งานเชิงความร?อนโดยกระบวนการก̀าซซิฟZเคชั่น. วิทยานิพนธMศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรม. บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล?าพระ
นครเหนือ, ๒๕๕๔.  

พระเทพปริยัติเมธี. “กระบวนการสร?างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบพุทธวิธีการชําระ
อธิกรณ�”. วิทยานิพนธMพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาสมชาย กลฺยาณธมฺโม สุขแก?ว. “บูรณาการการแก?ปTญหาความขัดแย?งทางการเมืองไทยด?วย
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธMศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส นิธิบุญยากร. “รูปแบบการจัดการความขัดแย?งโดยพุทธสันติวิธี: ศึกษา
วิเคราะห�กรณีลุ9มน้ําแม9ตาช?าง จ.เชียงใหม9”. วิทยานิพนธMพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

สายสวาท ปTจวิทย�. “ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาท่ีสอดคล?องกับโลกทัศน�เก่ียวกับสันติภาพใน
พ้ืนท่ีชายแดนสามจังหวัดภาคใต?”. วิทยานิพนธMดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. คณะ
ครุศาสตร�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

อุทัย สติม่ัน. “สันติพัฒนา: พุทธทัศน�ทางเลือกเพ่ือการพัฒนาสันติสุขในสังคมไทย”. วิทยานิพนธM
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๗. 



๒๒๐ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 

(๓) รายงานวิจัย 

จริยา เสนพงศ� และคณะ. ความล?มเหลวของกระบวนการจัดทํารายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ8าถ9าน
หินกําลังผลิตติดต้ัง ๘๗๐ เมกะวัตต�และท9าเทียบเรือถ9านหินท่ีจังหวัดกระบ่ี. รายงานการ
วิจัย. กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต?, ๒๕๕๙.  

ไชยณรงค� เศรษฐเชื้อ. อันดามัน : นิเวศวิทยาของชาวประมงพ้ืนบ?านและความเปdนธรรมทางสังคม
ด?านสุขภาวะ. งานวิจัยมหาวิทยาลัยเลย. พิมพ�ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: วนิดา 
การพิมพ�, ๒๕๕๙.  

นวลจันทร� ทัศนชัยกุล. “การไกล9เกลี่ยข?อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี”. รายงานการวิจัย ภาควิชา
รัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�  คณะสังคมศาสตร� . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๑. 

พระเทพปริยัติเมธี สฤษฏ� สิริธโร. “ภาวะผู?นําเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย?งในสังคมไทย”. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร�: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�. “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล?อม โครงการท9อส9งก̀าซธรรมชาติไทย-
มาเลเซีย”. ใน บทสรุปสําหรับผู�บริหาร รายงานฉบับสมบูรณM . สงขลา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, ๒๕๔๕.  

สถาบันพระปกเกล?า. “การสร?างความปรองดองแห9งชาติ”. รายงานวิจัย. สถาบันพระปกเกล?า: 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร?างความปรองดองแห9งชาติ สภา
ผู?แทนราษฎร, ๒๕๕๕. 

 

(๔) บทความ/วารสาร 

ชลัท ประเทืองรัตนา. สันติวิธี: กํานันสไตล�. วารสารสถาบันพระปกเกล�า ปgท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๖๙. 

ประเสริฐ แย?มกลิ่นฟุ8ง. สังคมไทยกับการเปล่ียนแปลงไปสูIประเทศอุตสาหกรรมใหมI:  แนวโน�มและ
ปTญหา. วารสารสังคมศาสตร�. (สิงหาคม ๒๕๓๑): ๒๐๔.  

พระมหาสุทิตย� อาภากโร. การมีส9วนร9วมในการจัดการความขัดแย?งในมิติพระพุทธศาสนา. บทความ
ใน “หลักศาสนากับการไกลIเกล่ียข�อพิพาท”. สํานักระงับข?อพิพาท สํานักงานศาล
ยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส, ๒๕๕๓. 

วรัทย� ศรีพิพัฒนกุล และสุทัศน� รัตนเก้ือกังวาน. “การศึกษาต?นทุนสังคมของโรงไฟฟ8า กรณีศึกษา 
โรงไฟฟ8าแม9เมาะ”. วารสารวิศวกรรมศาสตรM. ปgท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๕๖): ๑๐. 

วุฒินันท� กันทะเตียน. “อคติ๔ กับหลักพิจารณาความยุติธรรม”. ใน รวมบทความวิชาการทาง
พระพุทธศาสนานานาชาติ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซนจูรี่, ๒๕๕๓.  

สนั่น แก?วปูวัด. “จะทําอย9างไรดีกับปTญหาความขัดแย?ง”. รวมบทความทางบริหารการศึกษา เลIม ๑. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๖. 



๒๒๑ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 

 (๕) เอกสารท่ีไมIได�ตีพิมพMเผยแพรIและเอกสารอ่ืน ๆ 

กองวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ8าฝ.ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ8า. “แผนการผลิตไฟฟ8าและใช?เชื้อเพลิง 
ปg ๒๕๖๐-๒๕๖๔”. ใน เอกสารการประชุมวิชาการ PEA ป̂ ๒๕๕๙ PEACON 2016.  
จัดโดยการไฟฟ>าฝqายผลิตแหIงประเทศไทย ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙.  

ดวงใจ ปgเย9 และคณะ. “การศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต9อการไฟฟ8าฝ.ายผลิตแห9งประเทศไทย 
กฟผ.แม9เมาะ”. ใน เอกสารเครือขIายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง, ๒๕๕๒. 

ไพบูลย� ฉ่ิงทองคํา ประชุม โพธิกุลและ สิทธิพงศ� สิทธิขจร. การจัดการกับความขัดแย�ง. เอกสาร
ประกอบการฝjกอบรมหลักสูตรเตรียมผู?บริหารสถานศึกษาระดับสูงกรมสามัญศึกษา:  
โรงพิมพ�กรมการศาสนา, ๒๕๔๔.  

เรณู เวชรัชต�พิมล. “โครงการก9อสร?างท9าเทียบเรือถ9านหิน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี”. ใน 
เอกสารการสัมมนาประชุมเสวนาสาธารณะเพ่ือจัดทําข�อเสนอตIอรายงานการวิเคราะหM
ผลกระทบส่ิงแวดล�อมฯ กรณีโครงการกIอสร�างทIาเทียบเรือถIานหิน อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี. จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการองคMการอิสระด�านส่ิงแวดล�อมและ
สุขภาพ ๑๑ กุมภาพันธM ๒๕๕๘. 

สมนึก กรดเสือ. “เครือข9ายปกป8องกระบ่ีจากถ9านหิน”. ใน เอกสารบันทึกการสัมภาษณM ๓ กันยายน 
๒๕๕๗. 

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน สนพ.. “ร9างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ8าของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙ PDP2015”. ใน เอกสารการสัมมนารับฟTงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ>าฉบับใหมI PDP 2015. จัดโดยกระทรวงพลังงาน ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. หนังสือท่ี ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แตIงตั้งอนุกรรมการศึกษาดําเนินโครงการโรงไฟฟ>า
ถIานหิน จังหวัดกระบ่ี. ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙.   

สํานักนายกรัฐมนตรี. หนังสือท่ี ๓๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง แตIงตั้งคณะกรรมการศึกษาดําเนินโครงการ
โรงไฟฟ>าถIานหิน จังหวัดกระบ่ี. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘. 

อรุณ รักธรรม. ความขัดแย�งในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต. เอกสารอัดสําเนา
เย็บเล9ม. สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๓๘. 

เอกสารยื่นต9อผู?ว9าการไฟฟ8าฝ.ายผลิตแห9งประเทศไทยโดยนางกนกวรรณ แซ9เอ่ียว ตัวแทนชาวบ?าน 
ผู? คัดค?านโครงการสร?างโรงไฟฟ8าถ9านหิน จังหวัดกระบ่ี เพ่ือขออนุเคราะห�รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล?อม EIA โครงการท9าเทียบเรือบ?านคลองรั้ว เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม 
๒๕๕๗. 

 
 



๒๒๒ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
 (๖) ส่ืออิเล็กทรอนิกสM 
การไฟฟ8าฝ.ายผลิตแห9งประเทศไทย กฟผ.. “ช้ีแจงกรีนพีช เรื่องการเป+ดซองโครงการโรงไฟฟ>าถIานหิน

กระบ่ี”. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา:  https://www.egat.co.th/index.php?option=com 
[๘ ก.ย. ๒๕๕๙]. 

________. กฟผ.. “ช้ีแจง อ.ประสาท มีแต�ม บทความเรื่อง “จริงหรือเท็จไฟฟ>าใต�จะดับ?””. 
[ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: https://www.egat.co.th/index.php?option=com [๑๐ก.ย. 
๒๕๕๙]. 

________. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ>าของไทย ๒๕๕๑-๒๕๖๔. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: 
http://www.egat.co.th [๓๑ ส.ค. ๒๕๕๗].    

________. นายกฯ แตIงตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือศึกษาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ>าถIานหิน 
จังหวัดกระบ่ี. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: www.egat.co.th/index.php?option[๒๔ ธ.ค. 
๒๕๕๘]. 

________. ๖ คําถามโรงไฟฟ>าถIานหิน ท่ีสังคมต�องการคําตอบ. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: 
www.egat.co.th/index.php?option=com [๒ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

กลุ9มปกป8องกระบ่ีจากถ9านหิน. โรงไฟฟ>าถIานหิน ทะเลกระบ่ีจุดเปล่ียนวิถีชุมชน-ธุรกิจ
ทIองเท่ียว.[ออนไลน�].แหล9งท่ีมา http://www.trf.or.th. [๑ ก.ย. ๒๕๕๗].      

กระทรวงการท9องเท่ียวและกีฬา. สรุปสถานการณMทIองเท่ียวภายในประเทศ จังหวัดกระบ่ี พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๘. [ออนไลน�]แหล9งท่ีมา:http://www.mots.go.th/more_news.php? 
cid=422&filename=index [๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙.]. 

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต?. “แถลงการณMของกรีนพีซกรณี กฟผ. เป+ดซองประกวดราคา
โครงการกIอสร�างโรงไฟฟ>าถIานหินกระบ่ีและทIาเทียบเรือถIานหิน”. [ออนไลน�]. 
แหล9งท่ีมา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/releases/coal-plant-
bidding/ [๒๒ ม.ค. ๒๕๖๐]. 

คม  ชั ด  ลึ ก .  จั บตายกพล ข้ึนบก ผนึ กต? าน โ ร ง ไฟฟ8 า ถ9 านหิน .  [ ออนไลน� ]  แหล9 ง ท่ี มา : 
http://www.komchadluek.net/news/local/200955 [๗ ก.พ. ๒๕๕๘]. 

เครือข9ายชุมชน. ผลกระทบจากโรงไฟฟ>าถIานหินและสายสIงไฟฟ>าแรงสูง. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: 
http://www.nanclip.com. [๑ ก.ย. ๒๕๕๗]. 

จังหวัดกระบ่ี. รIางวิสัยทัศนMกระบ่ี ป̂ ๒๐๒๐. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: 
https://tourismkrabi.files.wordpress.com [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙]. 

เดชรัตน� สุขกําเนิด. วิเคราะหMให�เห็นชัดชัด กําลังผลิตไฟฟ>าภาคใต�ป̂ พ.ศ.๒๕๖๒ พอ-ไมIพอ. 
[ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: http://news.thaipbs.or.th/content/4008[๒๐ พ.ย. ๕๙]. 

ไทยพีบีเอส. อดอาหารประท?วงหน?ากระทรวงท9องเท่ียวฯ ร?องนายกฯ เลิกโครงการไฟฟ8าถ9านหิน
กระบ่ี. ขIาวส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ. วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
http://news.thaipbs.or.th/. [๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 



๒๒๓ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
ไทยโพสต� . วอนพับโรงไฟฟ>าถIานหิน บ๊ิกตูI : “ยังสร�างไมIได�เช่ือสิ”. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: 

http://www.thaipost.net/?q=node/4790 [๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘].  
แนวหน?า. “ชาวกระบ่ี” ต�านโรงไฟฟ>าถIานหิน จIอบุกทําเนียบฯ ย่ืนหนังสือ “บ๊ิกตูI”. หนังสือพิมพ�

แนวหน?า. วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘. http://www.naewna.com. [๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
ประชาไท. ผู?ประกอบการเกาะลันตา ออกแถลงการณ� คัดค?านโรงไฟฟ8าถ9านหินกระบ่ี. วันท่ี ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘. หนังสือพิมพMประชาไท. http://www.prachatai.org/[๒๙ ธ.ค. 
๒๕๕๘]. 

ประเวศ วะสี. ทฤษฎี ๓ อํานาจ ใน มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: 
<http://www.geocities.com/midnightuniv/newpage77.htm>. [๒๓ ม.ค.๒๕๕๙]. 

ป ร ะ ส า ท  มี แ ต? ม .  อั น เ นื่ อ ง มา จ าก คํ า ช้ี แ จ งขอ ง  กฟผ . .  [ ออ น ไ ล น� ] .  แ ห ล9 ง ท่ี ม า : 
https://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx[๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

พระไพศาล วิ สา โล . การไกลI เก ล่ียแบบพุทธ . [ออนไลน� ] .  แหล9 ง ท่ีมา : 
http://www.visalo.org/article/budKarnKlaiKlear.htm [๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐].  

________. พุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ. ใน “ปาฐกถาในการสัมมนาชาวพุทธนานาชาติหัวข?อ 
“Searching for a Bridge of Peace” ณ เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ.น วันท่ี  
๓ สิ งหาคม ๒๕๔๘”.  [ออนไลน� ] .  แหล9 ง ท่ีมา :  http://www.visalo.org/article/ 
budBudperSanti.htm. [๒๕ มี.ค.๒๕๖๐]. 

พรายพล คุ?มทรัพย�. “ทางเลือกท่ีสะอาดและถูกกวIา โรงไฟฟ>าถIานหินท่ีกระบ่ี”. [ออนไลน�]. 
แหล9งท่ีมา: https://www.posttoday.com/social/think/484338 [๕ พ.ย. ๒๕๕๘]. 

ผู?จัดการออนไลน�. คนกระบ่ีร?อง คสช.เลิกโครงการสร?างโรงไฟฟ8าถ9านหิน หวั่นสร?างหายนะมหาศาล. 
วั น ท่ี  ๑ ๒  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๕ ๗ .  ห นั ง สื อ พิ ม พM ผู� จั ด ก า ร .  http://www.http:// 
manager.co.th/[๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 

ภิญโญ มีชํ านะ.  ขอเ ห็นแย� งอาจารยMพรายพล คุ� มทรัพยM  ๑ .  [ออนไลน� ] .  แหล9 ง ท่ีมา : 
https://drpinyoblog.wordpress.com [๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐]. 

________. ถIานหินหลIนลงในแหลIงน้ําจะเปvนพิษภัย-ความกลัวแบบไร�สติ. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: 
https://drpinyoblog.wordpress.com [๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐]. 

________. ย่ิงใช�พลังงานหมุนเวียนมากข้ึนเทIาใด คIาไฟฟ>าก็ย่ิงแพงมากข้ึนเทIานั้น. [ออนไลน�]. 
แหล9งท่ีมา: https://drpinyoblog.wordpress.com [๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐]. 

มติชน. สนับสนุนพรึบ คนกระบ่ีตัวจริงต�องการสร�างโรงไฟฟ>ากระบ่ี. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: 
www.matichon.co.th/news/385016 [๖ ธ.ค. ๒๕๕๙]. 

________. ฮือต�าน ชาวบ�านตIอต�านสร�างโรงไฟฟ>ากระบ่ี ประท�วงเชิงสัญลักษณM ต�อนรับคณะ 
สนช.. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: www.matichon.co.th/news/51823 [๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙]. 

 
 



๒๒๔ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
รัตนศิริ กิตติก?องนภางค�. “พ้ืนท่ีคุ�มครอง “ส่ิงแวดล�อม” กระบ่ี กําลังจะถูกเปล่ียนให�คุ�มครอง” 

ถIานหิน”. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/ 
blog1/blog/55381/[๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙]. 

________. แรมซารMไซตM Ramsar Sites และลมหายใจของกระบ่ี. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/ramsar-sites/blog/50692/ 
[๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗]. 

________. อีไอเอ/อีเอชไอเอ กลไกท่ีสร�างความชอบธรรมให�โครงการโรงไฟฟ>าถIานหินกระบ่ี. 
[ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/ 
blog/52097 [๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘].  

สันติ โชคชัยชํานาญกิจ. ข�อสังเกตตIอแผน PDP2015 เผด็จการเทคโนแครตฟอสซิล เม่ือประชาชน
อยูIใต�ท็อปบูzต. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา: http://www.thaiclimatejustice.org/ 
knowledge/view/124 [๕ มิ.ย. ๒๕๕๘]. 

สันติศึกษา. ความรุนแรงและสันติวิธี [ออนไลน�].แหล9งท่ีมา: http://www.gotoknow.org [๑๐ ต.ค. 
๒๕๕๘].  

สิทธิชัย สิขวัตร. จับตายกพลข้ึนบก ผนึกต?านโรงไฟฟ8าถ9านหิน. หนังสือพิมพM คม ชัด ลึก. วันท่ี ๗ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๘. http://www.komchadluek.net/[๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 

โสภณ พรโชคชัย. กรีนพีซใช�ข�อมูลเท็จบิดเบือนโรงไฟฟ>ากระบ่ีหรือไมI AREA แถลง ฉบับท่ี ๓๑๓/
๒๕๕๙: วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. [ออนไลน�]. แหล9งท่ีมา:  http://www. 
area.co.th/thai/area_announce/area_press. [๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐] 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน. สรุปผลการรับฟTงความคิดเห็นเรื่องการปรับ
โครงสร�างอัตราคIาไฟฟ>าป̂ ๒๕๕๘. ระหว9างวันท่ี ๑๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘. [ออนไลน�]. 
แหล9งท่ีมา: http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document [๒๒ เม.ย. 
๒๕๖๐] 

สํานักโฆษก. นายกฯ ส่ังยกเลิก EIA และ EHIA โรงไฟฟ>าถIานหินกระบ่ี. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2107 [๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐]. 

เอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ8าพลังงานความร?อนกระบ่ี. ในการประชุม
คณะกรรมการไตรภาคีศึกษาโครงการโรงไฟฟ>าถIานหินกระบ่ี ครั้งท่ี ๖. เม่ือวันท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๙. แหล9งท่ีมา: https://www.isranews.org/isranews-scoop/50157-
krabi_50157.html[๒๐ ก.ย. ๕๙].  

ASTV ผู?จัดการออนไลน�. “บ๊ิกตูI” เอาแนI สIง “ทหาร” คุม “พลังงาน” ลุยโรงไฟฟ>าถIานหิน เป+ด
สัมปทานป+โตรเลียม. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา:http://www.manager.co.th/south/ 
viewnews.aspx?NewsID=9580000084084 [๒๕ ก.ค. ๒๕๕๘]. 

 
 



๒๒๕ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
MGR Online. เก?าอ้ีปลิวว9อน! กลุ9มค?าน-หนุนปะทะเดือดเวทีรับฟTงความเห็นโรงไฟฟ8ากระบ่ี. 

หนังสือพิมพMผู�จัดการออนไลนM. วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๗. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: 
http://www.manager.co.th/. [๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 

________. ข้ึนป>ายหรา! หนุนสร�างโรงไฟฟ>าถIานหินกระบ่ี แกนนําปกป>องฯ ซัดพIอเมืองควร
วางตัวเปvนกลาง. [ออนไลน�] แหล9งท่ีมา: http://www.manager.co.th/local/ 
viewnews.aspx?NewsID=9600000017561 [๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐]. 

________. ชาวบ?านปกาสัย จ.กระบ่ี ลุกฮือประท?วงไม9เอาโรงไฟฟ8าถ9านหิน. หนังสือพิมพMผู�จัดการ
อ อ น ไ ล นM .  วั น ท่ี  ๑ ๙  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๖ .  [ อ อ น ไ ล น� ]  แ ห ล9 ง ท่ี ม า : 
http://www.manager.co.th/[๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 

________. เด�ง! ปลัดอําเภอคลองทIอม ปมหนังสือเกณฑMคนหนุนโรงไฟฟ>ากระบ่ี. [ออนไลน�] 
แหล9 ง ท่ีมา: http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID= 
960000001629 [๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐]. 

(๗) สัมภาษณM/สนทนากลุIม 
 

 ๑) สัมภาษณMผู�เห็นด�วยกับโครงการ 
 

สัมภาษณ� นายประเสริฐ ไหมดํา. ผู?นําศาสนาอิสลาม, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
นายเดชา ศุภศิริ. ผู?อํานวยการฝ.ายสัมพันธ�โครงการ, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ� นายเขมญาติ ยมานันตกุล. ผู?อํานวยการโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

 นายบุญเท่ียง บัวเลิศ. ประธานชมรมลิกไนต�กระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 นางนฤมล คําฝอย. ประชาชนผู?เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ดร.จีมา ศรลัมพ�. นักวิชาการผู?พิจารณารายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล?อม EHIA 

โครงการสร?างโรงไฟฟ8าถ9านหิน จังหวัดกระบ่ี และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล?อม EIA 
โครงการท9าเทียบเรือบ?านคลองรั้ว จังหวัดกระบ่ี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 

 นายธวัชชัย ขาวสุข. กรรมการสมาคมธุรกิจการท9องเท่ียวจังหวัดตรัง, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 พระนิขิต วิสุทฺธสีโล. เจ?าอาวาสวัดปกาสัย, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 นายสวาสด์ิ ร9มรื่น อดีตพนังงานโรงไฟฟ8าลิกไนต�กระบ่ี. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 นางอัยยรัตน� โนชัยวงศ�. ประชาชนผู?เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๙ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
 นายแหม? โกยสะอาด. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู9บ?าน, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 นายวิโรจน� เจดานัง. ประชาชนผู?เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒ เมษายน 

๒๕๖๐. 
 นายม9าหนาบ จงจิตร. อีหม9ามประจํามัสยิดบ?านควน, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 นายไพโรจน� บุตรเผียน. ประชาชนผู?เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๑. 



๒๒๖ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
 ๒) สัมภาษณMผู�ไมIเห็นด�วยกับ โครงการ 
 

สัมภาษณ� กนกวรรณ แซ9เอ่ียว. ประชาชนผู?ไม9เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๙. 

 นายกิตติชัย เอ9งฉ?วน. รองนายกองค�การบริหารส9วนจังหวัดกระบ่ี, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
 นายศุภกิจ นันทวรการ. นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 นายสมนึก กรดเสือ. ประชาชนผู?ไม9เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒ เมษายน 

๒๕๖๐. 
 นายวิทยา ขุนสัน. หัวหน?าหน9วยอนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝT¡งจังหวัดกระบ่ี,  

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 นางสมพร เอ9งฉ?วน. ประชาชนผู?ไม9เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท9องเท่ียว จังหวัดกระบ่ี,  

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 นายณัฐพล กรดเสือ. ประชาชนผู?ไม9เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒ เมษายน 

๒๕๖๐. 
 นายอธิราษฎร� ดําดี. ประธานกลุ9มเกษตรกรปลูกปาล�มจังหวัดกระบ่ี, ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ดร.เรณู เวชรัชต�พิมล. นักวิชาการท่ีไม9เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี,  

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
 นายวิทยา ขุนสัน. หัวหน?าหน9วยอนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝT¡งจังหวัดกระบ่ี,  

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 นายอัครเดช ฉากจินดา. ตัวแทนกลุ9มผู?ประท?วงหน?ากระทรวงการท9องเท่ียว, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
 นางพรรณี นักจร. ประชาชนผู?ไม9เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒ เมษายน ๒๕๖๐. 
 นางแพรวพันธ� เวชกามา. ประชาชนผู?ไม9เห็นด?วยกับโครงการสร?างโรงไฟฟ8ากระบ่ี, ๒ เมษายน 

๒๕๖๐. 
 นายพิทักษ�พงษ� ตาดทอง. ผู?จัดการโรงงาน ไทยอินโดปาล�มออยล� จํากัด, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 นายประจวบ โมฆรัตน�. ผู?อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝT¡งท่ี ๑๐ จังหวัดตรัง, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 ๓) ผู�เข�ารIวมสนทนากลุIมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

สนทนากลุ9ม พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักด์ิ กิตฺติป1ฺโญ, ดร. ผู3อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร 
ดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� วังน3อย) คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 28 กันยายน 2560. 

 รองศาสตราจารย� ดร.รงค� บุญสวยขวัญ. อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร� สํานักวิชา
ศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�, 28 กันยายน 2560. 



๒๒๗ 

บรรณานุกรม (ตIอ) 
 
สนทนากลุ9ม พระมหาประท่ิน เขมจารี. อาจารย�พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ศรีธรรมาโศกราช, 28 กันยายน 2560. 
 รองศาสตราจารย� สมบูรณ� บุญฤทธิ์. อาจารย�ประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 28 กันยายน 2560. 
 รองศาสตราจารย� ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย�. ผู?ช9วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, 28 กันยายน 2560. 
 ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ. อาจารย�ประจําคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, 28 กันยายน 2560. 
 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี. ผู? อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น,  
28 กันยายน 2560. 

 ดร.ภูษิต ปุลันรัมย� . เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก9น,  
28 กันยายน 2560. 

 ดร.สันติ อุนจะนํา. อาจารย�ประจํา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
ศรีธรรมาโศกราช, 28 กันยายน 2560. 

 

๒. ภาษาอังกฤษ 

(I) Books: 

Abu-Nimer. Mohammed ed.. Reconciliation. Justice. and Coexistence: Theory and 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง พุทธสันติวิธีเพ่ือสร"างความสมานฉันท�ของโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 

****************** 
คําช้ีแจง: แบบสัมภาษณ�นี้ มี ๒ ตอน ประกอบด�วย 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 
 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ผู�ให�สัมภาษณ� ชื่อ............................................. นามสกุล................................................ อายุ.............ป6 
ท่ีอยู#....................................................................................................................................................... 
อาชีพหลัก.............................................................. อาชีพเสริม ............................................................. 
ตําแหน#ง................................................................................................................................................. 
สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี........... เดือน.................... พ.ศ. ……………… เวลา......................ถึง........................น. 
สถานท่ีสัมภาษณ�.............................................................................................................................. 

ผู�สัมภาษณ� (ผู�วิจัย) 
บันทึกข�อมูล (ผู�วิจัย) (จดบันทึก, บันทึกเสียง, บันทึกภาพ) 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 

๑. กลุ1มคําถามเก่ียวกับความขัดแย"งในโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี  

กลุ1มท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับความขัดแย"ง ๕ มิติ  
๑. มิติความขัดแย"งด"านข"อมูล 
 ๑.๑ หน#วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องได�ให�ข�อมูลเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี 
อย#างไรบ�าง 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๒ การให�ข�อมูลเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีท่ีไม#ชัดเจน เปBนต�นเหตุสําคัญท่ี
ทําให�เกิดความขัดแย�งได�อย#างไรบ�าง 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

สําหรับผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีเปBนประชาชนในพ้ืนท่ี 



๒๗๐ 

 ๑.๓ ท#านคิดว#า การนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีผ#านทางสื่อ 
เช#น โทรทัศน� สื่อออนไลน� โดยเสนอด�านท่ีดีของการใช�พลังงานถ#านหินในการผลิตกระแสไฟฟ3าแต#
ไม#ได�นําเสนอข�อมูลอีกด�าน เปBนสาเหตุท่ีนําไปสู#ความขัดแย�งได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๒. มิติความขัดแย"งด"านผลประโยชน� 
 ๒.๑ ท#านคิดว#า ผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี เปBนปHจจัยท่ีทําให�
เกิดความขัดแย�งได�อย#างไรบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๒ ท#านคิดว#า การสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีจะก#อให�เกิดผลประโยชน�ต#อใครบ�าง และ
เกิดผลกระทบต#อใครบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ๒.๓ ท#านคิดว#า หากภาครัฐจัดสรรผลประโยชน�ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี เช#น การให�
สวัสดิการ การให�สิทธิในการเข�าทํางานในโรงไฟฟ3า เปBนต�น ทําให�ความขัดแย�งลดลงได�มากน�อย
เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๓. มิติความขัดแย"งด"านค1านิยม 
 ๓.๑ ท#านคิดเห็นอย#างไรกับคํากล#าวท่ีว#า พลังงานจากถ#านหินสามารถนํามาผลิต
กระแสไฟฟ3าด�วยเทคโนโลยีสะอาด มีผลกระทบต#อประชาชนในพ้ืนท่ีน�อย?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒ การท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ# แล�วมีคนต#อต�านไม#เห็นด�วยอยู#เสมอ 
ท#านคิดว#าเปBนเพราะสาเหตุใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๗๑ 

 ๓.๓ ท#านคิดว#า ค#านิยมการประท�วง การต#อต�าน โครงการของภาครัฐ จะทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทุกฝLายพอใจได�อย#างไรบ�าง? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. มิติความขัดแย"งด"านความสัมพันธ� 
 ๔.๑ ท#านคิดว#า การท่ีภาครัฐไม#ให�ความสําคัญกับประชาชนเท#าท่ีควร คิดแต#จะดําเนิน
โครงการต#างๆ ของตนให�สําเร็จ เปBนสาเหตุของความขัดแย�งอย#างไรบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๒ ท#านคิดว#า โครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี มีผลกระทบต#อความรู�สึกของท#านท่ีมีต#อ
ภาครัฐอย#างไรได�บ�าง? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๓ ท#านคิดว#า หากภาครัฐยั งคงดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีต#อไป 
ความสัมพันธ�ระหว#างภาครัฐกับประชาชนจะเปBนไปในทิศทางใด และจะเกิดผลกระทบอย#างไรได�บ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๕. มิติความขัดแย"งด"านโครงสร"าง 
 ๕.๑ ท#านคิดว#า โครงสร�างการบริหารงานของภาครัฐ เม่ือมีนโยบายลงมาสู#พ้ืนท่ีต#างๆ 
เปBนสาเหตุท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งได�มากน�อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕.๒ ท#านคิดว#า การปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงานภาครัฐเก่ียวกับโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี หากมีการศึกษาและสํารวจความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี จะทําให�ความขัดแย�ง
ลดลงได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



๒๗๒ 

 ๕.๓ ท#านคิดว#า การให�ความสําคัญกับประชาชนในพื้นท่ี คํานึงถึงความต�องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�มากน�อยเพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ1มท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับกระบวนการสร"างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี 

 ๑. ท#านคิดว#า การวางเฉยต#อปHญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี 
ปล#อยให�เปBนไปตามกระบวนการกฎหมาย จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�มากน�อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒. ท#านคิดว#า การใช�คําพูดท่ีดี มีเหตุผล เพ่ือเจรจาต#อรองกับภาครัฐ จะเปBนวิธีการท่ีทํา
ให�ความขัดแย�งสงบระงับลงได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๓. ท#านคิดว#า การเจรจาไกล#เกลี่ยข�อขัดแย�งกันด�วยข�อมูลท่ีมีเหตุผล ตรงตามข�อเท็จจริง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี จะเปBนทางออกไปสู#การแก�ปHญหาความขัดแย�งได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๔. ท#านคิดว#า การเสนอทางออกของความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี หาก
ประชาชนและภาครัฐร#วมมือกันเสนอทางออกท่ียอมรับได�กันทุกฝLาย จะสามารถขจัดความขัดแย�งท่ี
เกิดข้ึนได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๕. ท#านคิดว#า การฟ3องร�องด�วยวิธีการทางกฎหมาย กฎกติกาทางสังคม จะเปBนทางออก
ท่ีสามารถแก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



๒๗๓ 

 ๖. ท#านคิดว#า การเผชิญหน�าพูดคุยกันด�วยสันติวิธี จะเปBนเครื่องมือสําคัญในการ
แก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๗. ท#านคิดว#า การใช�วิธีการบังคับให�ปฏิบัติตามกฎหมาย การกดดัน การบีบบังคับ เปBน
วิธีการท่ีนําไปสู#การจัดการความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ1มท่ี ๓ คําถามเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร"างความสมานฉันท�ของโครงการ
สร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๑ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับบุคคล 
 ๑) การสร�างความไว�วางใจเปBนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�ประชาชนเห็นว#าภาครัฐมีความ
โปร#งใส เปBนธรรม และตรวจสอบได� ท#านคิดว#า ภาครัฐควรมีการสร�างความไว�วางใจอย#างไรบ�างเพ่ือ
ไม#ให�เกิดความขัดแย�งกับประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท�ข้ึนในโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๒) ท#านคิดว#า การเข�าไปมีส#วนร#วมของประชาชนในทุกกระบวนการของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี จะทําให�เกิดความเข�าใจและเปBนทางหนึ่งท่ีทําให�เกิดความสมานฉันท�ได�มากน�อย
เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๒ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับองค�กร 
 ๑) หากภาครัฐเปRดรับฟHงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี และแสวงหาทางออกร#วมกัน จะทําให�ความขัดแย�งลดลงและนําไปสู#การสร�างความสมานฉันท�
ได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



๒๗๔ 

 ๒) การอาศัยความร#วมมือจากองค�กร ภาคส#วนต#างๆ จะทําให�เกิดพลังอํานาจในการ
ต#อรองกับองค�กรภาครัฐท่ีมีส#วนเก่ียวข�องโดยตรงกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข"อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูป/ท1าน ท่ีได"กรุณาให"ข"อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 

แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง พุทธสันติวิธีเพ่ือสร"างความสมานฉันท�ของโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 

****************** 
คําช้ีแจง: แบบสัมภาษณ�นี้ มี ๒ ตอน ประกอบด�วย 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 
 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ผู�ให�สัมภาษณ� ชื่อ............................................. นามสกุล................................................ อายุ.............ป6 
ท่ีอยู#....................................................................................................................................................... 
อาชีพหลัก.............................................................. อาชีพเสริม ............................................................. 
ตําแหน#ง................................................................................................................................................. 
สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี........... เดือน.................... พ.ศ. ……………… เวลา......................ถึง........................น. 
สถานท่ีสัมภาษณ�.............................................................................................................................. 

ผู�สัมภาษณ� (ผู�วิจัย) 
บันทึกข�อมูล (ผู�วิจัย) (จดบันทึก, บันทึกเสียง, บันทึกภาพ) 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 

๑. กลุ1มคําถามเก่ียวกับความขัดแย"งในโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี  

กลุ1มท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับความขัดแย"ง ๕ มิติ  
๑. มิติความขัดแย"งด"านข"อมูล 
 ๑.๑ ท#านคิดว#า หน#วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องได�ให�ข�อมูลเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี อย#างไรบ�าง? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๒ ท#านคิดว#า การเปRดเผยข�อมูล และการนําเสนอข�อมูลจากภาครัฐมีความชัดเจน 
เข�าใจง#าย และมีความเท่ียงตรงเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
  
 

สําหรับผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีเปBนภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 



๒๗๖ 

 ๑.๓ ท#านคิดว#า การก#อสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี จะส#งผลกระทบต#อธุรกิจภาพรวมของ
จังหวัดกระบ่ีอย#างไรบ�าง? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๒. มิติความขัดแย"งด"านผลประโยชน� 
 ๒.๑ ท#านคิดว#า จากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี ท#านจะได�รับประโยชน�อย#างไรบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๒ ท#านคิดว#า การสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีจะก#อให�เกิดผลประโยชน�ต#อใครบ�าง และ
เกิดผลกระทบต#อใครบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ๒.๓ ท#านคิดว#า หากการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีสําเร็จ จะทําให�เกิดการขยายตัวทางด�าน
ธุรกิจ ของจังหวัดกระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๓. มิติความขัดแย"งด"านค1านิยม 
 ๓.๑ ในฐานะท่ีท#านอยู#ในภาคส#วนเอกชนของจังหวัดกระบ่ี ท#านมีความเชื่อม่ันว#า
โครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีจะก#อให�เกิดผลดีต#อตัวท#านและต#อธุรกิจของท#านเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒ ท#านคิดว#า การท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ# แล�วมีคนต#อต�านไม#เห็นด�วยอยู#
เสมอท#านคิดว#าเปBนเพราะสาเหตุใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
 
 
 



๒๗๗ 

 ๓.๓ ท#านคิดว#า การประท�วง การต#อต�าน โครงการของภาครัฐ เกิดจากปHจจัยอะไรบ�าง? 
และจากการดําเนินการดังกล#าวแล�วจะมีผลเปBนไปในทิศทางใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. มิติความขัดแย"งด"านความสัมพันธ� 
 ๔.๑ ท#านคิดว#า โครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี ภาครัฐได�ให�ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ
โครงการฯ เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว#างภาครัฐกับท�องถ่ินเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๒ ท#านคิดว#า โครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี มีผลกระทบต#อความรู�สึกของท#านท่ีมีต#อ
ภาครัฐอย#างไรได�บ�าง? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๓ ท#านคิดว#า หากภาครัฐยั งคงดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีต#อไป 
ความสัมพันธ�ระหว#างภาครัฐกับภาคส#วนต#างๆ ในจังหวัดกระบ่ีจะเปBนไปในทิศทางใด และจะเกิด
ผลกระทบอย#างไรได�บ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๕. มิติความขัดแย"งด"านโครงสร"าง 
 ๕.๑ ท#านคิดว#า การบริหารงานของภาครัฐ เม่ือมีนโยบายลงมาสู#พ้ืนท่ีต#างๆ เปBนสาเหตุ
ท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งได�มากน�อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕.๒ ท#านคิดว#า การปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงานภาครัฐเก่ียวกับโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี หากมีการศึกษาและสํารวจความต�องการทุกภาคส#วนในพ้ืนท่ี จะทําให�ความขัดแย�ง
ลดลงได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



๒๗๘ 

 ๕.๓ ท#านคิดว#า การให�ความสําคัญกับทุกภาคส#วนในพื้นท่ี คํานึงถึงความต�องการของคนใน
พื้นท่ีเปBนหลัก จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�มากน�อยเพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ1มท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับกระบวนการสร"างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี 

 ๑. ท#านคิดว#า การวางเฉยต#อปHญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี 
ปล#อยให�เปBนไปตามกระบวนการกฎหมาย จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�มากน�อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒. ท#านคิดว#า การใช�คําพูดท่ีดี มีเหตุผล เพ่ือเจรจาต#อรองกับภาครัฐ จะเปBนวิธีการท่ีทํา
ให�ความขัดแย�งสงบระงับลงได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๓. ท#านคิดว#า การเจรจาไกล#เกลี่ยข�อขัดแย�งกันด�วยข�อมูลท่ีมีเหตุผล ตรงตามข�อเท็จจริง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี จะเปBนทางออกไปสู#การแก�ปHญหาความขัดแย�งได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๔. ท#านคิดว#า การเสนอทางออกของความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี หาก
ประชาชนและภาครัฐร#วมมือกันเสนอทางออกท่ียอมรับได�กันทุกฝLาย จะสามารถขจัดความขัดแย�งท่ี
เกิดข้ึนได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๕. ท#านคิดว#า การฟ3องร�องด�วยวิธีการทางกฎหมาย กฎกติกาทางสังคม จะเปBนทางออก
ท่ีสามารถแก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



๒๗๙ 

 ๖. ท#านคิดว#า การเผชิญหน�าพูดคุยกันด�วยสันติวิธี จะเปBนเครื่องมือสําคัญในการ
แก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๗. ท#านคิดว#า การใช�วิธีการบังคับให�ปฏิบัติตามกฎหมาย การกดดัน การบีบบังคับ เปBน
วิธีการท่ีนําไปสู#การจัดการความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ1มท่ี ๓ คําถามเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร"างความสมานฉันท�ของโครงการ
สร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๑ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับบุคคล 
 ๑) การสร�างความไว�วางใจเปBนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�ประชาชนเห็นว#าภาครัฐมีความ
โปร#งใส เปBนธรรม และตรวจสอบได� ท#านคิดว#า ภาครัฐควรมีการสร�างความไว�วางใจอย#างไรบ�างเพ่ือ
ไม#ให�เกิดความขัดแย�งกับประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท�ข้ึนในโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๒) ท#านคิดว#า การเข�าไปมีส#วนร#วมของประชาชนในทุกกระบวนการของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี จะทําให�เกิดความเข�าใจและเปBนทางหนึ่งท่ีทําให�เกิดความสมานฉันท�ได�มากน�อย
เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๒ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับองค�กร 
 ๑) หากภาครัฐเปRดรับฟHงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี และแสวงหาทางออกร#วมกัน จะทําให�ความขัดแย�งลดลงและนําไปสู#การสร�างความสมานฉันท�
ได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



๒๘๐ 

 ๒) การอาศัยความร#วมมือจากองค�กร ภาคส#วนต#างๆ จะทําให�เกิดพลังอํานาจในการ
ต#อรองกับองค�กรภาครัฐท่ีมีส#วนเก่ียวข�องโดยตรงกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข"อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูป/ท1าน ท่ีได"กรุณาให"ข"อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 

แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง พุทธสันติวิธีเพ่ือสร"างความสมานฉันท�ของโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 

****************** 
คําช้ีแจง: แบบสัมภาษณ�นี้ มี ๒ ตอน ประกอบด�วย 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 
 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ผู�ให�สัมภาษณ� ชื่อ............................................. นามสกุล................................................ อายุ.............ป6 
ท่ีอยู#....................................................................................................................................................... 
อาชีพหลัก.............................................................. อาชีพเสริม ............................................................. 
ตําแหน#ง................................................................................................................................................. 
สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี........... เดือน.................... พ.ศ. ……………… เวลา......................ถึง........................น. 
สถานท่ีสัมภาษณ�.............................................................................................................................. 

ผู�สัมภาษณ� (ผู�วิจัย) 
บันทึกข�อมูล (ผู�วิจัย) (จดบันทึก, บันทึกเสียง, บันทึกภาพ) 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 

๑. กลุ1มคําถามเก่ียวกับความขัดแย"งในโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี  

กลุ1มท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับความขัดแย"ง ๕ มิติ  
๑. มิติความขัดแย"งด"านข"อมูล 
 ๑.๑ การให�ข�อมูลกับคนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีทัศนคติต#อโครงการฯ อย#างไรบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๒ การให�ข�อมูลเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีมีความถูกต�อง ชัดเจน และ
เท่ียงตรงเพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
  
 

สําหรับผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีเปBนหน#วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับโครงการฯ 



๒๘๒ 

 ๑.๓ จะเห็นได�ว#า ตลอดระยะเวลาท่ีหน#วยงานของรัฐได�พยายามศึกษาและต�องการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี เกิดความขัดแย�ง การต#อต�านจากกลุ#มคนในภาคส#วนต#างๆ ท#านคิดว#า ความขัดแย�ง
ดังกล#าวเกิดจากการได�รับข�อมูลท่ีคลาดเคลื่อน การไม#เข�าใจในบริบทของโครงการ การตระหนักถึง
ผลกระทบ สิ่งเหล#านี้เปBนปHจจัยสําคัญท่ีนําไปสู#ความขัดแย�งได�มากน�อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๒. มิติความขัดแย"งด"านผลประโยชน� 
 ๒.๑ โครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี ได�มีการจัดสรรผลประโยชน�ให�กับคนในพ้ืนท่ี 
อย#างไรบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๒ ท#านคิดว#า การสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีจะก#อให�เกิดผลประโยชน�ต#อใครบ�าง และ
เกิดผลกระทบต#อใครบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ๒.๓ ท#านคิดว#า หากมีการจัดสรรผลประโยชน�ให�กับทุกภาคส#วนในพ้ืนท่ีอย#างท่ัวถึง จะ
ทําให�ความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีลดลงได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๓. มิติความขัดแย"งด"านค1านิยม 
 ๓.๑ เม่ือมองต�นเหตุท่ีแท�จริงของความขัดแย�งนั้นเกิดจากการใช�พลังงานถ#านหินมาผลิต
กระแสไฟฟ3า ภาครัฐมีวิธีการอย#างไรท่ีจะทําให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความเข�าใจและไว�วางใจว#าถ#าน
หินถูกนํามาใช�โดยผ#านกรรมวิธีด�วยเทคโนโลยีสะอาด ไม#เกิดผลกระทบต#อประชาชนในทุกด�าน?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒ การท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ# แล�วมีคนต#อต�านไม#เห็นด�วยอยู#เสมอ 
ท#านคิดว#าเปBนเพราะสาเหตุใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๘๓ 

 ๓.๓ ในทัศนะของท#าน การประท�วง การต#อต�าน โครงการพัฒนาของภาครัฐสามารพบ
เห็นได�เสมอ ภาครัฐสามารถแก�ไขให�เปBนไปในทิศทางท่ีเปBนทางออกของความขัดแย�งได�อย#างไรบ�าง? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. มิติความขัดแย"งด"านความสัมพันธ� 
 ๔.๑ ท#านคิดว#า การสร�างสัมพันธภาพท่ีดีระหว#างภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีต�องการ
ดําเนินโครงการ โดยหลีกเลี่ยงให�เกิดความขัดแย�งน�อยท่ีสุด ควรทําอย#างไรบ�าง?   

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๒ ท#านคิดว#า การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี จะมีผลกระทบต#อประชาชน
ทุกภาคส#วนในพ้ืนท่ีอย#างไรบ�าง? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๓ ท#านคิดว#า การดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีให�สําเร็จตามเป3าหมาย จะต�อง
สร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับประชาชนทุกภาคส#วนในพ้ืนท่ีอย#างไรบ�าง?   

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๕. มิติความขัดแย"งด"านโครงสร"าง 
 ๕.๑ ท#านคิดว#า โครงสร�างการบริหารงานของภาครัฐในปHจจุบัน เม่ือมีนโยบายลงมาสู#
พ้ืนท่ีต#างๆ เปBนสาเหตุท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งได�มากน�อยเพียงใด และควรมีการแก�ไขอย#างไร? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕.๒ ท#านคิดว#า การปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงานภาครัฐเก่ียวกับโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี หากมีการศึกษาและสํารวจและให�ความสําคัญกับความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



๒๘๔ 

 ๕.๓ ท#านคิดว#า โครงสร�างการดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐท่ีดีและเหมาะสมกับ
โครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี ควรมีลักษณะเปBนอย#างไร?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ1มท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับกระบวนการสร"างความสมานฉันท�ตามหลักพุทธสันติวิธี 

 ๑. ท#านคิดว#า การวางเฉยต#อปHญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี 
ปล#อยให�เปBนไปตามกระบวนการกฎหมาย จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�มากน�อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒. ท#านคิดว#า การใช�คําพูดท่ีดี มีเหตุผล เพ่ือเจรจาต#อรองกับภาครัฐ จะเปBนวิธีการท่ีทํา
ให�ความขัดแย�งสงบระงับลงได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๓. ท#านคิดว#า การเจรจาไกล#เกลี่ยข�อขัดแย�งกันด�วยข�อมูลท่ีมีเหตุผล ตรงตามข�อเท็จจริง
ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี จะเปBนทางออกไปสู#การแก�ปHญหาความขัดแย�งได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๔. ท#านคิดว#า การเสนอทางออกของความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี หาก
ประชาชนและภาครัฐร#วมมือกันเสนอทางออกท่ียอมรับได�กันทุกฝLาย จะสามารถขจัดความขัดแย�งท่ี
เกิดข้ึนได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๕. ท#านคิดว#า การฟ3องร�องด�วยวิธีการทางกฎหมาย กฎกติกาทางสังคม จะเปBนทางออก
ท่ีสามารถแก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



๒๘๕ 

 ๖. ท#านคิดว#า การเผชิญหน�าพูดคุยกันด�วยสันติวิธี จะเปBนเครื่องมือสําคัญในการ
แก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๗. ท#านคิดว#า การใช�วิธีการบังคับให�ปฏิบัติตามกฎหมาย การกดดัน การบีบบังคับ เปBน
วิธีการท่ีนําไปสู#การจัดการความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ1มท่ี ๓ คําถามเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร"างความสมานฉันท�ของโครงการ
สร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๑ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับบุคคล 
 ๑) การสร�างความไว�วางใจเปBนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�ประชาชนเห็นว#าภาครัฐมีความ
โปร#งใส เปBนธรรม และตรวจสอบได� ท#านคิดว#า ภาครัฐควรมีการสร�างความไว�วางใจอย#างไรบ�างเพ่ือ
ไม#ให�เกิดความขัดแย�งกับประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท�ข้ึนในโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๒) ท#านคิดว#า การเข�าไปมีส#วนร#วมของประชาชนในทุกกระบวนการของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี จะทําให�เกิดความเข�าใจและเปBนทางหนึ่งท่ีทําให�เกิดความสมานฉันท�ได�มากน�อย
เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๒ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับองค�กร 
 ๑) หากภาครัฐเปRดรับฟHงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี และแสวงหาทางออกร#วมกัน จะทําให�ความขัดแย�งลดลงและนําไปสู#การสร�างความสมานฉันท�
ได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



๒๘๖ 

 ๒) การอาศัยความร#วมมือจากองค�กร ภาคส#วนต#างๆ จะทําให�เกิดพลังอํานาจในการ
ต#อรองกับองค�กรภาครัฐท่ีมีส#วนเก่ียวข�องโดยตรงกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข"อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูป/ท1าน ท่ีได"กรุณาให"ข"อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 

แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง พุทธสันติวิธีเพ่ือสร"างความสมานฉันท�ของโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 

****************** 
คําช้ีแจง: แบบสัมภาษณ�นี้ มี ๒ ตอน ประกอบด�วย 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 
 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ� 
ผู�ให�สัมภาษณ� ชื่อ............................................. นามสกุล................................................ อายุ.............ป6 
ท่ีอยู#....................................................................................................................................................... 
อาชีพ...................................................................................................................................................... 
ตําแหน#ง................................................................................................................................................. 
สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี........... เดือน.................... พ.ศ. ……………… เวลา......................ถึง........................น. 
สถานท่ีสัมภาษณ�.............................................................................................................................. 

ผู�สัมภาษณ� (ผู�วิจัย) 
บันทึกข�อมูล (ผู�วิจัย) (จดบันทึก, บันทึกเสียง, บันทึกภาพ) 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับพุทธสันติวิธีเพ่ือสร�างความสมานฉันท�ของโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี 

๑. กลุ1มคําถามเก่ียวกับความขัดแย"งในโครงการสร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี  

กลุ1มท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับความขัดแย"ง ๕ มิติ  
๑. มิติความขัดแย"งด"านข"อมูล 
 ๑.๑ ข�อมูลเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีท่ีหน#วยงานภาครัฐได�เผยแพร#ออกมา
นั้น มีความถูกต�องเท่ียงตรง เชื่อถือได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๒ การนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีผ#านทางสื่อ เช#น โทรทัศน� 
สื่อออนไลน� ขัดแย�งกับข�อเท็จจริงท่ีควรนําเสนอต#อสาธารณชนหรือไม# อย#างไร? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
  
 

   
 

สําหรับผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีเปBนนักวิชาการ 



๒๘๘ 

๒. มิติความขัดแย"งด"านผลประโยชน� 
 ๒.๑ ผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี เปBนปHจจัยท่ีทําให�เกิดความ
ขัดแย�งได�อย#างไรบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๒.๒ ในทัศนะของท#าน การสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีจะก#อให�เกิดผลประโยชน�ต#อใครบ�าง 
และเกิดผลกระทบต#อใครบ�าง?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

๓. มิติความขัดแย"งด"านค1านิยม 
 ๓.๑ ท#านคิดเห็นอย#างไรกับคํากล#าวท่ีว#า พลังงานจากถ#านหินสามารถนํามาผลิต
กระแสไฟฟ3าด�วยเทคโนโลยีสะอาด มีผลกระทบน�อยและมีความคุ�มค#ากว#าการใช�วัตถุดิบอ่ืนผลิต
กระแสไฟฟ3า?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒ การท่ีภาครัฐมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ# แล�วมีคนต#อต�านไม#เห็นด�วยอยู#เสมอ 
ท#านคิดว#าเปBนเพราะสาเหตุใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   

๔. มิติความขัดแย"งด"านความสัมพันธ� 
 ๔.๑ ท#านคิดว#า การท่ีภาครัฐให�ความสําคัญกับดําเนินโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี
มากกว#าให�ความสําคัญกับข�อเรียกร�องของคนในพ้ืนท่ี จะทําให�ความขัดแย�งทวีความรุนแรงข้ึน
เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔.๒ ในทัศนะของท#าน ภาครัฐควรมีวิธีการอย#างไรในการสร�างความสัมพันธ� ความรู�สึก
เปBนมิตรมากกว#าเปBนศัตรู กับชาวบ�านในพ้ืนท่ีท่ีไม#เห็นด�วยกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๘๙ 

  

๕. มิติความขัดแย"งด"านโครงสร"าง 
 ๕.๑ โครงสร�างการดําเนินนโยบายพัฒนาของภาครัฐ ควรดําเนินการอย#างไรให�เกิดความ
ขัดแย�งน�อยท่ีสุด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕.๒ การปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงานภาครัฐเก่ียวกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี 
หากมีการศึกษาและสํารวจความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�
เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 กลุ1มท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับกระบวนการสร"างความสมานฉันท�ตามหลักสันติวิธี 

 ๑. ท#านคิดว#า การหลีกเลี่ยงต#อปHญหาความขัดแย�งของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี 
โดยปล#อยให�เปBนไปตามกระบวนการกฎหมาย จะทําให�ความขัดแย�งลดลงได�มากน�อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒. ท#านคิดว#า การใช�คําพูดท่ีดี มีเหตุผล เพ่ือเจรจาต#อรองกับภาครัฐเพ่ือประสาน
ประโยชน� จะเปBนวิธีการท่ีทําให�ความขัดแย�งสงบระงับลงได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๓. ท#านคิดว#า การเจรจาไกล#เกลี่ยข�อขัดแย�งกันด�วยข�อมูลท่ีมีเหตุผล และไม#มีอคติต#อกัน
เปRดเผยข�อเท็จจริงของโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี จะเปBนทางออกไปสู#การแก�ปHญหาความขัดแย�งได�
เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 



๒๙๐ 

 ๔. ท#านคิดว#า การจัดเวทีเสนอทางออกของความขัดแย�งในโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ี 
โดยอาศัยความร#วมมือกันเสนอทางออกท่ียอมรับได�กันทุกฝLาย จะสามารถขจัดปHญหาความขัดแย�งท่ี
เกิดข้ึนได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๕. ท#านคิดว#า การฟ3องร�องด�วยวิธีการทางกฎหมาย กฎกติกาทางสังคมท่ีเปBนท่ียอมรับ
ของทุกฝLาย จะเปBนทางออกท่ีสามารถแก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�
เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๖. ท#านคิดว#า การเผชิญหน�าพูดคุยกันด�วยสันติวิธี ร#วมมือ ร#วมใจกันแก�ปHญหา จะเปBน
ทางออกไปสู#การแก�ปHญหาความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๗. ท#านคิดว#า การใช�วิธีการบังคับให�ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม#เลือกปฏิบัติ เพ่ือให�เกิด
ความเท#าเทียมและยุติธรรมกับทุกฝLาย การกดดัน การบีบบังคับ จะเปBนวิธีการท่ีนําไปสู#การจัดการ
ความขัดแย�งจากโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�ดีเพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กลุ1มท่ี ๓ คําถามเก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร"างความสมานฉันท�ของโครงการ
สร"างโรงไฟฟ(ากระบ่ี 
 ๑.๑ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับบุคคล 
 ๑) การสร�างความไว�วางใจเปBนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�ประชาชนเห็นว#าภาครัฐมีความ
โปร#งใส เปBนธรรม และตรวจสอบได� ท#านคิดว#า ภาครัฐควรมีการสร�างความไว�วางใจอย#างไรบ�างเพ่ือ
ไม#ให�เกิดความขัดแย�งกับประชาชนในพ้ืนท่ี และเพ่ือให�เกิดความสมานฉันท�ข้ึนในโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



๒๙๑ 

 ๒) ท#านคิดว#า การเข�าไปมีส#วนร#วมของประชาชนในทุกกระบวนการของโครงการสร�าง
โรงไฟฟ3ากระบ่ี จะทําให�เกิดความเข�าใจและเปBนทางหนึ่งท่ีทําให�เกิดความสมานฉันท�ได�มากน�อย
เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๒ การบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีในการสร�างความสมานฉันท�ระดับองค�กร 
 ๑) หากภาครัฐเปRดรับฟHงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการสร�างโรงไฟฟ3า
กระบ่ี และแสวงหาทางออกร#วมกัน จะทําให�ความขัดแย�งลดลงและนําไปสู#การสร�างความสมานฉันท�
ได�เพียงใด?  

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 ๒) การอาศัยความร#วมมือจากองค�กร ภาคส#วนต#างๆ จะทําให�เกิดพลังอํานาจในการ
ต#อรองกับองค�กรภาครัฐท่ีมีส#วนเก่ียวข�องโดยตรงกับโครงการสร�างโรงไฟฟ3ากระบ่ีได�เพียงใด? 

............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข"อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูป/ท1าน ท่ีได"กรุณาให"ข"อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
พระปลัดพัทธพงษ� ธมฺมนนฺโท 

      นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพประกอบการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 

 
 

การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussions)  
พุทธสันติวิธีเพ่ือการสร-างความสมานฉันท/ของโครงการสร-างโรงไฟฟ4ากระบ่ี 

 

 

ผู-เข-าร�วมสนทยากลุ�มเฉพาะจํานวน ๙ ท�าน 



๒๙๔ 

 
สัมภาษณ/ นายกิตติชัย เอ�งฉ-วน 

รองนายกองค/การบริหารส�วนจังหวัดกระบ่ี  
ผู-ไม�เห็นด-วยกับโครงการสร-างโรงไฟฟ4ากระบ่ี 

 
สัมภาษณ/ นายสมนึก กรดเสือ 

ประชาชนผู-ไม�เห็นด-วยกับโครงการสร-างโรงไฟฟ4ากระบ่ี 
 



๒๙๕ 

 
สัมภาษณ/ นายอัครเดช ฉากจินดา 

ประชาชนผู-ไม�เห็นด-วยกับโครงการสร-างโรงไฟฟ4ากระบ่ี 

 
สัมภาษณ/ รศ.ดร.เรณู เวชรัชต/พิมล อนุกรรมการชุดท่ี 1 ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล-อมโครงการ

โรงไฟฟ4าถ�านหินจังหวัดกระบ่ี ในกรรมการไตรภาคีจังหวัดกระบ่ี. 



๒๙๖ 

 
สัมภาษณ/ นายศุภกิจ นันทะวรการ 

นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

 
 

สัมภาษณ/ นายวิทยา ขุนสัน 
หัวหน-าหน�วยอนุรักษ/ทรัพยากรทางทะเลและชายฝFGงจังหวัดกระบ่ี 

 



๒๙๗ 

 
สัมภาษณ/ นายเขมญาติ ยมานันตกุล  

ผู-อํานวยการโรงไฟฟ4ากระบ่ี 

 
สัมภาษณ/ นายบุญเท่ียง บัวเลิศ 

ประธานชมรมลิกไนต/กระบ่ี 
 
 



๒๙๘ 

 
สัมภาษณ/นายธีรพจน/ กษิรวัฒน/  

นายกสมาคมธุรกิจการท�องเท่ียวเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 
 

 
สัมภาษณ/ นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล  

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว จังหวัดกระบ่ี 
 
 



๒๙๙ 

 
สัมภาษณ/ อธิราษฎร/ ดําดี  

ประธานกลุ�มเกษตรกรปลูกปาล/ม จังหวัดกระบ่ี 
 

 
สัมภาษณ/ นางสาวอัยยรัตน/ โนชัยวงศ/  

ผู-ประกอบการร-านค-าในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ4ากระบ่ี 
 



๓๐๐ 

 
สัมภาษณ/ นายเดชา ศุภศิริ   

ผู-อํานวยการฝNายชุมชนสัมพันธ/โครงการ การไฟฟ4าฝNายผลิตแห�งประเทศไทย 
 

 
 

สัมภาษณ/ นายสวาสดิ์ ร�มรื่น  
อดีตพนักงานโรงไฟฟ4ากระบ่ี 



ประวัติผู
วิจัย 
 
 
ช่ือ/ฉายา/นามสกุล : พระปลัดพัทธพงษ ธมฺมนนฺโท (สอนแก�ว) 
ว/ด/ป/ เกิด : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 
การศึกษา : พ.ศ.๒๕๔๘ นักธรรมชั้น เอก สํ านัก เรียนวัดประสิทธิชั ย  

ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  พ.ศ.๒๕๕๔ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

  พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สั ง ค ม วิ ท ย า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ม กุ ฏ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

ประสบการณ#การทํางาน : พ.ศ.๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๖ ครูสอนโรงเรียนสิทธิธรรม พระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดประสิทธิชัย ตําบลทับเท่ียง  
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

สังกัด : วัดศาลามีชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน
าท่ีการงาน : เ จ� า อ า ว า ส วั ด ศ าล า มี ชั ย  ตํ า บล ใน เ มื อ ง  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ีอยู)ป*จจุบัน : วัดศาลามีชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อีเมล : Paladpong2530@hotmail.com 
โทรศัพท# : ๐๙๓-๖๔๕๗๕๗๙ 

 


