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บทคัดยIอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7 1) เพื่อศึกษาบริบทบวรประวัติและพัฒนาการของศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย 2) เพื่อศึกษาคุณคIาและความสำคัญของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย 3) เพื่อวิเคราะห7บทบาทของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชนตำบลสวาย เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและการวิจัยเชิงทดลอง มีการสัมภาษณ7
เชิงลึกกลุIมผูJใหJขJอมูลสำคัญ คือ กลุIมพระสงฆ7 กลุIมผูJนำชุมชนและผูJทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 ทIาน วิเคราะห7และ
นำเสนอผลวิจัยเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวIา 1) ตําบลสวาย มี 10 หมูIบJาน มีประชากรทั้งสิ้น 4,076 คน จากตIางชาติพันธุ7
เพื่อใหJเกิดความสามัคคีในชุมชนจึงจัดใหJประชาชนมีสIวนรIวมกับศูนย7ไกลIเกลี่ย โดยการมีบวร คือ บJาน วัด
เรียน ใหJมีสIวนรIวมในการพัฒนาการศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย 2) ความสำคัญของบวร
คือชIวยใหJสังคมสงบสุขเพราะวIาประชาชนสIวนใหญIจะเชื่อพระและครู ถือวIาเปSนสิ่งที่ดี ที่มีการพัฒนาศูนย7ไกลI
เกลี่ยขJอพิพาทประชาชนตำบลสวาย 3. บทบาทของบวร มีสIวนสำคัญในการชIวยเหลือการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ย
ขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวายสรJางความสามัคคีในชุมชน โดยชIวยปaองกันและแกJไขปbญหาความขัดแยJง
ตIางๆ ไดJแกI ความขัดแยJงดJานขJอเท็จจริง หรือขJอมูล ความขัดแยJงดJานผลประโยชน7 หรือความตJองการ
ความขัดแยJงดJานความสัมพันธ7 ความขัดแยJงดJานคุณคIา หรือคIานิยม และความขัดแยJงดJานโครงสรJาง โดยมีการ
*
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บูรณาการพุทธสันติวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน แตIก็ยังมีปbญหาและอุปสรรค
คือประชาชน สIวนใหญIยังเห็นวIาในการจัดการกับปbญหาความขัดแยJงที่เกิดขึ้นในชุมชนควรใชJการไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาทโดยประชาชนกันเอง
คำสำคัญ: บทบาทบวร; ศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาท; ภาคประชาชน; พุทธสันติวิธี

Abstract
The research article consisted of the following objectives: 1) to study the context of
“villages, temples, and schools” including the history and development of the public sector
dispute mediation center in Sawai subdistrict; 2) to study the value and importance of villages,
temples, and schools towards the development of public sector dispute mediation center in
Sawai subdistrict; and 3) to analyze the role of villages, temples, and schools towards the
development of public sector dispute mediation center in Sawai subdistrict. The study applied
a qualitative research approach by studying documents and experimental research. The data
was collected through in-depth interviews with key informants who were a group of monks, a
group of community leaders, and experts, in a total of 17 persons. The obtained data were
analyzed and presented by way of descriptive method.
The results of the study are found as follows: 1) Sawai subdistrict consists of 10 villages
with 4,076 population from different ethnicities. In order to build unity in the communities,
there has been an arrangement for people to take part in the public sector dispute mediation
center with villages, temples, and schools in developing the public sector dispute mediation
center in Sawai subdistrict; 2) The importance of villages, temples, and schools is to build
peace for the society as most people believe in monks and teachers. Therefore, the
development of public sector dispute mediation center in Sawai subdistrict is considered a
good thing; and 3) The sector dispute mediation center in Sawai subdistrict helps to build
unity in the community by preventing and resolving various conflicts such as fact conflict,
conflict of interest, relationship conflict, value conflict, and structural conflict. This can be
done by integrating the Buddhist peaceful means for developing a model of public sector
dispute mediation. The problems and obstacles found are that most of the people in Sawai
subdistrict view that to deal with conflicts occurring in the community, they are used to
negotiating and mediating by themselves.
Keywords: Role of Bowon; Dispute Resolution Center; public sector; Buddhist peace method
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ปbจจุบันการปกครองทJองถิ่นซึ่งกฎหมายไดJกำหนดใหJหนIวยงานของรัฐกับประชาชน มีความสัมพันธ7
ระหวIางกันหลายดJานเพื่อประโยชน7ในการปกครอง ในการพัฒนาทJองถิ่นใหJเกิดความยั่งยืน เพื่อผลในดJาน
เศรษฐกิจ ดJานการศึกษา ฯลฯ และการกำหนดขJอบังคับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทJองที่ พ.ศ.
2457 มาตรา 28 ตรีที่ใหJหมูIบJานหนึ่งมีคณะกรรมการหมูIบJานประกอบดJวย ผูJใหญIบJาน ผูJชIวยผูJใหญIบJาน
สมาชิกสภาองค7กรสIวนทJองถิ่น ตลอดจนถึงผูJนำ หรือผูJแทนกลุIม หรือองค7กรในหมูIบJานและผูJทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายอำเภอแตIงตั้ง โดยมีหนJาที่ชIวยเหลือ แนะนำ และใหJคำปรึกษาแกIผูJใหญIบJานเกี่ยวกับกิจการอันเปSนอำนาจ
และหนJ า ที ่ ข องผู J ใ หญI บ J า น (Office of Local Administration Department of Development and
Promotion of Local Administration, 2016)ประกอบกับเปSนองค7กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการ
จัดทำแผนพัฒนาหมูIบJาน และบริหารกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมูIบJานรIวมกับองค7กรอื่นทุกภาคสIวน การที่
คณะกรรมการหมู I บ J า นไดJ ร ั บ อำนาจหนJ า ที ่ ต ามกฎหมายเพื ่ อ กI อ ใหJ เ กิ ด ประโยชน7 ใ นชุ ม ชนนั ้ น เกิ ด จาก
เจตนารมณ7ของกฎหมายฉบับดังกลIาวที่หวังใหJบุคคลในหมูIบJานที่ไดJรับการเลือกตั้งเปSนผูJนำทJองที่ ผูJนำทJองถิ่น
และบุคคลที่มีความรูJความสามารถไดJรIวมกันพัฒนาหมูIบJานของตนเองใหJมีความเจริญยั่งยืน สIงเสริมใหJสังคม
เกิดความเขJมแข็ง ประเทศมีความกJาวหนJาตามแผนและนโยบายแหIงชาติ (Office of Local Administration,
Department of Provincial Administration, Ministry of Interior, 2016)
อันความธรรมดาเมื่อมีการอยูIรIวมกัน ยIอมมีทั้งประโยชน7 และปbญหาเกิดขึ้นอยูIเสมอ ปbญหาความ
ขัดแยJงในหมูIบJานยังมีอยูIตIอเนื่องในหลายชุมชน หลายพื้นที่ แมJวIารัฐจะใชJความพยายามเพื่อหวังใหJชุมชนไดJ
เกิดความสันติสุขรIวมกัน จากระยะเวลาที่ผIานมากวIา 30 ป™นับแตIไดJออกขJอบังคับกระทรวงมหาดไทยวIาดJวย
การปฏิบัติงานประนีประนอมขJอพิพาทของคณะกรรมการหมูIบJาน พ.ศ. 2530 สังคมกลับทวีความขัดแยJง กIอ
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เปSนที่ทราบ โดยทั่วไปจากการเผยแพรIขIาวสารในปbจจุบัน ที่เปSนไปอยIางรวดเร็ว
นอกจากนั้นรัฐยังไดJใชJความพยายามที่จะควบคุมขJอขัดแยJงที่เกิดขึ้นโดยใชJวิธีการออกกฎหมายมากมายอีก
หลายฉบับเพื่อรองรับหนIวยงานตIาง ๆ หวังนำมาบังคับใชJใหJประชาชนเกิดความเขJาใจและตระหนักถึงผลแหIง
การสรJางความรุนแรง แตIก็หาไดJสัมฤทธิ์ผลเทIาที่ควรไมI นอกจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทJองที่ พ.ศ.
2457 ที่มีขJอบังคับใชJดังกลIาวมาแลJวนั้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผIนดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แกJไขเพิ่มเติม ไดJประสงค7ใหJการบริหารราชการเปSนไปเพื่อประโยชน7สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตIอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและคุJมคIาในเชิงภารกิจแหIงรัฐ อีกทั้งเปSนการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหJแกI
ทJองถิ่น อันเปSนการจัดระเบียบบริหารราชการสIวนทJองถิ่นเพื่อใหJราษฎรมีสIวนในการปกครองทJองถิ่นของ
ตนเอง สามารถนำพาชุ ม ชนใหJ ม ี ค วามเขJ ม แข็ ง มั ่ น คงสรJ า งความเจริ ญ กJ า วหนJ า แกI ป ระเทศสื บ ตI อ ไปไดJ
(Administrative of Tha Bo District, Tha Bo District Administration, Nong Khai Province, 2016)
ปbญหาความขัดแยJงที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งสIวนใหญIลJวนแตIเปSนสังคมชาวพุทธซึ่งไดJชื่อวIาเปSน “สังคมแหIงสันติ”
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอันเปSนศาสนาแหIงปbญญาที่นิยมสรJางสรรค7อารยธรรมของชนชาติที่พัฒนา
จิตใจใหJมีความเจริญสูงสIง ดJวยหลักพุทธธรรมสIงผลใหJสังคมประสบสันติสุขไดJตามความมุIงหมาย แตIดJวยความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและกาลเวลา สรรพสิ่งทั้งหลายยIอมเปลี่ยนแปลงตาม ทำใหJสังคมปbจจุบันหันมานิยมวัตถุ
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แขIงขันกันสรJางรายไดJเงินทองมาเปSนประโยชน7ตน ทำใหJทุกคนตIางมุIงมั่นพอกพูนวัตถุเหลIานั้นใหJเกิดงอกงาม
เปS น ดอกผล แทนการฟอกจิ ต ใจดั ่ ง เชI น ในอดี ต ที ่ บ รรพชนทั ้ ง หลายไดJ ย ึ ด ถื อ นJ อ มนำตามคำสอนของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมในอดีตยึดมั่นตIอศีลธรรม ดำเนินชีวิตเคียงคูIกับพระพุทธศาสนามาโดย
ตลอด แมJกระทั่งการนับวันเวลา เดือน ป™ ตIางก็นับตามหลักจันทรคติ ยึดถือขJางขึ้น ขJางแรม เพื่อเปSนเครื่อง
เตือนสติวIาวันไหนตรงกับวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แตกตIางกับปbจจุบันที่สังคมลืมไปวIา
ชีวิตประจำวันไมIเคยไดJสัมผัสการไหวJพระ รับศีล ฟbงธรรม ในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแมJแตI
นJอย แตIสังคมกลับแพIงลมหายใจอยูIที่การแขIงขันกับเวลาเพื่อแสวงหาประโยชน7สIวนตน และจะเก็บสะสมไวJ
เพื่ออนาคตของลูกหลาน ความคิดเชIนนั้นใชIวIาจะผิดไปเสียทุกสิ่งไมI ถJาหากวIาสังคมรูJจักแบIงปbนเวลาเพื่อ
เรียนรูJทางธรรมควบคูIกันไป ดังนั้น ในเมื่อทุกคนตIางประสงค7ในผลประโยชน7อยIางเดียวกันยIอมเปSนที่มาแหIง
ประเด็นการขัดแยJงอีกประการหนึ่ง เมื่อตIางแยIงชิงผลประโยชน7ระหวIางกัน และนำมาสูIความรุนแรงเกิดเปSน
คดีขึ้น ตJองฟaองรJองใหJมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดJรับโทษอาญาตามกฎหมายบJานเมือง ทJายที่สุดตIางฝ¡ายตIาง
สูญเสียไมIไดJประโยชน7อะไรกลับคืนมา
รัฐธรรมนูญแหIงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 นโยบายแหIงรัฐ มาตรา 68 วรรคแรก
กำหนดใหJ รัฐพึงจัดระบบการบริหารในกระบวนการยุติธรรมทุกดJานใหJมีประสิทธิภาพ เปSนธรรม และไมIเลือก
ปฏิบัติ และใหJประชาชนเขJาถึงกระบวนการยุติธรรมไดJสะดวก รวดเร็ว และไมIเสียคIาใชJจIายสูงเกินสมควร
ทำใหJรัฐบาลปbจจุบันไดJกำหนดใหJมียุทธศาสตร7ชาติระยะ 20 ป™ (พ.ศ.2560 - 2579) วิสัยทัศน7 คือ“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปSนประเทศพัฒนาแลJว ดJวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยกำหนดอนาคตประเทศไทย ป™ 2579 คือ สังคมไทยเปSนสังคมที่เปSนธรรม มีความเหลื่อมล้ำนJอย มีการ
เขJาถึงกระบวนการยุติธรรมอยIางทั่วถึง ไมIมีคอร7รัปชั่น ตามแนวทาง 6 ยุทธศาสตร7 สอดคลJองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับที่ 12 สIวนที่ 4 ยุทธศาสตร7ที่ 2 การสรJางความเปSนธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม ทำใหJกระทรวงยุติธรรมจึงกำหนดใหJมีแผนยุทธศาสตร7กระทรวงยุติธรรม 20 ป™ เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร7ชาติ 20 ป™ และเปaาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่เปSนวาระ
แหIงการพัฒนาของโลกระหวIางป™พ.ศ. 2559 – 2573 มีเปaาหมาย 17 เปaาหมาย โดยกระทรวงยุติธรรมรIวมเปSน
เจJาภาพกับหนIวยงานอื่นในเปaาหมายที่ 16 ที่กำหนดวIา “สIงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืน ใหJทุกคนเขJาถึงความยุติธรรมและสรJางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ”
และกำหนดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ประเด็นยุทธศาสตร7ที่ 1
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กลยุทธ7ที่ 4 การสIงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชJใน
กระบวนการยุติธรรม อีกทั้งไดJกำหนดนโยบายที่มุIงเนJนในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน ใหJเกิดเปSน
รูปธรรมอยIางตIอเนื่อง ภายใตJแนวคิด “ยุติธรรมถJวนหนJา ประชามีสIวนรIวม” โดยใหJความสำคัญตIอการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ดJวยเหตุผลเชิงกลยุทธ7ที่วIา ใหJชุมชนสามารถดำเนินการปaองกัน และแกJไขปbญหา
อาชญากรรมของกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหJบรรลุเปaาหมายที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของชุมชน
โดยคาดหวังใหJการดำเนินกิจกรรมเปSนการดำเนินงานรIวมกันระหวIางภาครัฐ และภาคประชาชนในลักษณะ
“หุJนสIวน” มากที่สุด ซึ่งเนJนใหJหนIวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพยายามหันกลับมาจัดการปbญหาที่ตJนน้ำ
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แทนการจัดการปbญหาที่ปลายน้ำเพียงอยIางเดียว โดยคาดหวังใหJเปSนคานงัดประเทศใหJกลับสูIสิ่งที่ทุกคน
ตJองการคือสังคมสันติสุข โดยเนJนการมีสIวนรIวมของประชาชนเพื่อสรJางความยุติธรรมโดยวิถีชุมชน ที่เรียกวIา
“ยุติธรรมชุมชน”
กรมคุJมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมไดJกำหนดใหJมียุทธศาสตร7 20 ป™ ในประเด็น
ยุทธศาสตร7ที่ 3 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ตอบสนองยุทธศาสตร7ชาติ ระยะ
20 ป™ ยุทธศาสตร7ที่ 6) กลยุทธ7พัฒนาโครงสรJางและอัตรากำลังของกรมคุJมครองสิทธิและเสรีภาพ ใหJสอดรับ
ภารกิจและความเปลี่ยนแปลง มีแนวทางดำเนินงานที่สำคัญ (Flagship) ไวJในกลยุทธ7สำคัญกับการไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาท คือการจัดตั้งสถาบันไกลIเกลี่ยขJอพิพาท ภาคประชาชน ซึ่งปbจจุบัน ไดJผลักดันใหJมีพระราชบัญญัติการ
ไกลIเกลี่ยขJอพิพาท พ.ศ. 2562 มี ผลบังคับตั้งแตIวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เปSนตJนมา โดยเหตุผลและความ
จำเปSนของการมีกฎหมายฉบับดังกลIาว กำหนดไวJวIา โดยที่ปbจจุบันขJอพิพาททางแพIงและทางอาญาเกิดขึ้น
จำนวนมาก เห็นควรใหJนำกระบวนการไกลIเกลี่ยขJอพิพาททางแพIงซึ่งมีทุนทรัพย7ไมIมากนัก และขJอพิพาททาง
อาญา บางประเภท มากำหนดใหJเปSนกฎหมายกลางเพื่อใหJหนIวยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน และศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาทภาคประชาชน ใชJในการยุติหรือระงับขJอพิพาทดังกลIาว โดยใหJคำนึงถึงความยินยอมของคูIกรณีเปSน
สำคัญซึ่งจะทำใหJเกิดความสมานฉันท7ขึ้นในสังคม ทำใหJปริมาณคดีขึ้นสูIศาลนJอยลดปริมาณความขัดแยJง ลด
งบประมาณแผIนดิน และเสริมสรJางสังคมใหJอยูIรIวมกันอยIางปกติสุข และกำหนดใหJกรมคุJมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สIงเสริมและสนับสนุนใหJประชาชนรวมตัวกันเปSนศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน และมีอำนาจหนJาที่กำกับดูแลการไกลI
เกลี่ยขJอพิพาทของศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนใหJเปSนไปตามพระราชบัญญัติดังกลIาว
อนึ่ง ชุมชนตำบลสวายในปbจจุบันนี้ไดJมีการทำงานวิจัยชุมชนเกี่ยวกับการเติมเต็มในดJานกระบวนการ
ระงับขJอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนโดยเฉพาะผูJใหญIบJาน และผูJนำชุมชนใหJเปSนผูJมีความรูJ
ดJานกฎหมายซึ่งผIานการอบรมความรูJพื้นฐานในกระบวนการสรJางนิติกรชุมชนตJนแบบ เพื่อเสริมสรJางตำบล
สันติสุข โดยการสรJางองค7ความรูJ ทัศนคติ ทักษะ ใหJมีเครือขIาย มีสติ ขันติ และมีความสงบ คือสันติในความ
เปSนนิติกรชุมชน อันประกอบดJวย 4 นัก ไดJแกI นักจิตอาสาพัฒนาสันติ นักประสานสมานไมตรี นักไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาท และนักกฎหมาย แตIอยIางไรก็ตามชุมชนตำบลสวายก็ยังมีปbญหาความขัดแยJงเกิดขึ้นเชIนเดียวกับชุมชน
อื่น ๆ ในหลายกรณี อาทิ การกูJยืมเงิน การค้ำประกัน การบุกรุกแนวเขตที่ดินทำกิน รวมไปถึงการทะเลาะ
วิวาทชกตIอยกัน ซึ่งความขัดแยJงมักใชJรูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทในชุมชน โดยผูJชุมชนจะเขJาไปชIวยเจรจา
ไกลIเกลี่ย แตIก็ยังมีประชาชนบางคนบางกลุIมไมIตJองการไกลIเกลี่ย เพราะไมIยอมรับกระบวนการไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาท ภาคประชาชนหรือไมIยอมรับศรัทธาในตัวของผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยคนกลาง หรือบางครั้งเขJาสูIการไกลIเกลี่ย
ขJอพิพาทแลJวผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทไมIสามารถทำใหJขJอพิพาทยุติไดJลงไดJ ทำใหJขJอพิพาทตJองขึ้นโรงขึ้น
ศาล หรือแมJแตIมีการเจรจาไกลIเกลี่ยมีขJอตกลงกันแลJวบางกรณีก็ไมIปฏิบัติตามที่ขJอตกลง ที่ไดJตกลงกันไวJ ก็
ตJ อ งมี ก ารฟa อ งรJ อ งตI อ ศาลเพื ่ อ จะบั ง คั บ ตามกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมปกติ ท ำใหJ เ สี ย เงิ น เสี ย เวลาและเสี ย
ความสัมพันธ7ระหวIางคนในชุมชน และในตำบลสวายยังมีศูนย7ยุติธรรมชุมชน ตำบลสวาย ซึ่งเปSนกลไกที่
กระทรวงยุติธรรมสนับสนุนใหJมีการจัดตั้งขึ้น แตIก็ยังไมIไดJเปSนที่ยอมรับเพราะไมIไดJเขJาไปมีบทบาทในการ
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จัดการความขัดแยJงของชุมชนในพื้นที่อยIางเปSนรูปธรรมชัดเจนแตIอยIางใด ทำใหJผูJนำชุมชนดังกลIาวไดJสะทJอน
ความตJองการเปSนขJอเสนอแนะใหJควรมีหนIวยงานในการใหJการสนับสนุน ดูแลการปฏิบัติงานอยIางตIอเนื่อง
พรJอมใหJมีการจัดสรรคIาตอบแทนในการปฏิบัติหนJาที่แกIนิติกรชุมชนอีกดJวย โดยงานวิจัยดังกลIาวบทสุดทJาย
ไดJมีขJอเสนอแนะการนำไปปฏิบัติ ควรใหJกระทรวงยุติธรรมเขJามาเปSนหนIวยงานที่รับผิดชอบงานของผูJนำชุมชน
หรือนิติกรชุมชนโดยตรง เพื่อใหJผูJนำชุมชนหรือนิติกรชุนชนเกิดเขJมแข็ง และสามารถพัฒนาใหJขยายไปสูIชุมชน
ตIาง ๆ ไดJ (Wonggamhaeng, 2019)
จากการที่ไดJกลIาวมาแลJวขJางตJนทำใหJผูJวิจัยเห็นถึงปbญหาของรูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชนในชุมชนตำบลสวาย ที่ยังขาดทักษะและเทคนิควิธีการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทที่ถูกตJองตามหลักวิชาการ
และองค7ความรูJเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยJงอยIางเปSนระบบ ทำใหJประสิทธิภาพในการจัดการกับความ
ขัดแยJงที่เกิดขึ้นในชุมชนไมIดีเพียงพอและไมIทันตIอสภาพปbญหาความขัดแยJงที่กำลังเกิดขึ้นใหมIอยIางตIอเนื่องใน
ชุมชน ทำใหJผูJวิจัยมีความตJองการพัฒนาตIอยอดองค7ความรูJและประสบการณ7ใหJแกIกลุIมผูJนำชุมชนและกลุIม
นิ ติ กรชุ มชนของตำบลสวาย โดยพัฒนาเปSนศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน (นำรIอง) เพื่อรองรับการ
ดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการไกลIเกลี่ยขJอพิพาท พ.ศ. 2562 ใหJเกิดขึ้นในชุมชนตIอไป โดยผูJวิจัยไดJศึกษา
ประวัติและพัฒนาการ ศึกษาคุณคIาและความสำคัญของศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย
และวิเคราะห7บทบาทของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย อำเภอปรางค7กูI
จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงการจัดอบรมใหJความรูJแกIชุมชน เพื่อสรJางความตระหนักถึงความสำคัญของบวร อันมี
บJาน วัด โรงเรียน เปSนสถาบันสำคัญของชุมชนในดJานตIางๆ

วัตถุประสงคVของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบริบท “บวร” ประวัติและพัฒนาการของศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบล
สวาย อำเภอปรางค7กูI จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาคุณคIาและความสำคัญของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน
ตำบลสวาย อำเภอปรางค7กูI จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อวิเคราะห7บทบาทของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย 9
อำเภอปรางค7กูI จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ใชJรูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนดJวยหลักสันติวิธี โดยมี
บุคลากรจากในชุมชน อันมีบJาน วัด โรงเรียนเปSนหลัก: ศึกษากรณีตำบลสวาย อำเภอปรางค7กูI จังหวัดศรีสะ
เกษ เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและการวิจัยเชิงทดลอง มีการสัมภาษณ7เชิงลึกกลุIมผูJใหJ
ขJอมูลสำคัญ คือ กลุIมพระสงฆ7 กลุIมผูJนำชุมชนและผูJทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 ทIาน วิเคราะห7และนำเสนอผลวิจัย
เชิงพรรณนา มี 6 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ทำการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน และการ
วิเคราะห7บทบาทของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย ที่มุIงเนJนการ
เสริมสรJางสันติสุขแกIประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 การสำรวจขJอมูลบริบทพื้นที่ เขJาสังเกต สำรวจ ศึกษาสภาพบริบทบวร พื้นที่ วิถีชีวิต
ความเปSนอยูIของประชาชนตำบลสวาย และขJอมูลจากเว็บไซต7 หนังสือพิมพ7 งานวิจัย ตำราวิชาการ และ
เอกสารที่เกี่ยวขJองกับการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน
ขั้นตอนที่ 3 สรJางเครื่องมือแบบสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth Interview) สำหรับสัมภาษณ7กลุIม
พระสงฆ7 เพื่อทราบสภาพปbญหา และแบบสัมภาษณ7กลุIมผูJนำชุมชนและผูJเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย7ไกลI
เกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย ตรวจเครื่องมือเพื่อความถูกตJอง เหมาะสม แลJวลงสัมภาษณ7กลุIม
พระสงฆ7จำนวน 3 รูป และสัมภาษณ7ผูJเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนรวมจำนวน
14 ทIาน
ขั้นตอนที่ 4 นำขJอมูลที่ไดJจากการสัมภาษณ7เชิงลึกพระสงฆ7 ผูJนำชุมชน/ผูJเชี่ยวชาญ และศึกษา
ความรูJจากตำรา เอกสาร วิทยานิพนธ7 งานวิจัยที่เกี่ยวขJองกับการไกลIเกลี่ย และหลักสันติวิธี นำมาบูรณาการ
จัดทำ “บทบาทบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน ”
ขั้นตอนที่ 5 นิมนต7พระสงฆ7 เชิญผูJนำชุมชน/ผูJเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ผูJที่เกี่ยวขJองกับงานวิจัยครั้ง
นี้ จำนวน 17 รูป/คน มาสนทนากลุIมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อชี้แนะบทบาทบวรตIอการ
พัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน แลJวนำคำแนะนำ ไปปรับแกJรูปแบบหรือโมเดลที่ผูJวิจัยสรJางขึ้น
ใหJมีความถูกตJอง เหมาะสมยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 นำขJอมูลที่ไดJจากการทดลองใชJ (Practical Trial) มาวิเคราะห7 สังเคราะห7 สรุปผล แลJว
นำเสนอ “บทบาทบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน” เพื่อใชJกับประชาชน ตำบลสวาย

ผลการวิจัย

วัตถุประสงค*ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบท “บวร” ประวัติและพัฒนาการของศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชนตำบลสวาย อำเภอปรางค7กูI จังหวัดศรีสะเกษ
บ คือ บJาน มีคนอาศัยอยูIผูJที่จะสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และซึมซับคำสอนจากพระสงฆ7 เปSนผูJ
สIงเสริม สนับสนุนใหJพระพุทธศาสนาไดJยั่งยืนยาวนานอยIางถึงแกIนแทJ
ว คือ วัด วัดที่มีพระสงฆ7 ผูJที่อาสาจะละกิเลสทางโลกมาศึกษาพระธรรม เพื่อเผยแผIหลักพุทธศาสนา
ใหJชาวบJานไดJเขJาใจถึงการดำรงชีวิตอยIางสงบ เปSนสุข
ร คือ โรงเรียน เดิมทีแหลIงที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูJนั้นคือวัด ตIอมาไดJแยกออกมาเปSนโรงเรียนที่
เปSนสถานใหJการศึกษาโดยตรงตIอทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปbจจุบันยังมีโรงเรียนอีกหลายแหIงที่ยังมีชื่อวัดเปSนชื่อ
โรงเรียนอยูI
“บวร” สามองค7กรที่ตJองชIวยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดองค7กรใดองค7กรหนึ่งไมIไดJ ตJองชIวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
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ตําบลสวาย มี 10 หมูIบJาน มีประชากรทั้งสิ้น 4,076 คน ตIางชาติพันธุ7 ศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชนตำบลสวาย เริ่มตั้งแตI พ.ศ.2563 วัตถุประสงค7เพื่อสรJางความสามัคคีในชุมชน จัดใหJมีประชาชนมี
สIวนรIวมกับศูนย7ไกลIเกลี่ย โดยการมีวัด บJาน โรงเรียน พัฒนาการศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบล
สวาย ตั ้ ง ณ ตำบลสวาย อำเภอปรางค7 ก ู I จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป§ ด ศู น ย7 ใ นวั น เสาร7 ท ี ่ 31 เดื อ นตุ ล าคม
พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. เพื่อบริการชุมชน ประชาชน และบุคคลที่มีขJอพิพาทกIอนจะฟaองรJอง รวมถึงเปSน
สถานที่ในการถIายทอดความรูJ เผยแพรIเกี่ยวกับการไกลIเกลี่ยขJอพิพาท ซึ่งเวลามีความขัดแยJงทางออกที่จะชนะ
ไปดJวยกัน
“บวร” มีความสำคัญตIอการพัฒนาการของศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย โดยทั้ง
สามองค7กรมีบทบาทในการมีสIวนรIวม การดูแล การรIวมมือรIวมแรงกันแกJปbญหาในการหาทางออกรIวมกันใน
กรณี ม ี ก ารพิ พ าทและใหJ ค วามชI ว ยเหลื อ การพั ฒ นาศู น ย7 ไ กลI เ กลี ่ ย ขJ อ พิ พ าทภาคประชาชนตำบลสวาย
ถJาประชาชนในเขตชุมชนไมIชIวยเหลือกันศูนย7ไกลIเกลี่ยก็ไปไมIไดJ ทุกองค7กรตJองชIวยเหลือซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค*ที่ 2 เพื่อศึกษาคุณคIาและความสำคัญของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชนตำบลสวาย อำเภอปรางค7กูI จังหวัดศรีสะเกษ การที่ไดJลงพื้นที่ไดJสัมภาษณ7กลุIมพระสงฆ7และผูJนำ
ชุมชนความเขJาใจ เกี่ยวกับ คุณคIาและความสำคัญของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน
ตำบลสวาย ประชาชนสIวนใหญIในชุมชนเปSนชาวพุทธ จะใหJความสำคัญกับวัดและโรงเรียนเปSนสIวนมาก
มีกิจกรรมอะไรในบJาน วัด โรงเรียน จะรIวมมือกันชIวยกันเปSนอยIางดี ใหJความสำคัญกับทางวัดและโรงเรียนเปSน
สIวนมาก หรือจะมีเรื่องคดีตIอชุมชน สIวนมากก็จะใหJทางผูJใหญIบJานชIวยแกJไขปbญหาใหJ ถJาผูJใหญIบJานไมIไดJ
สามารถแกJไขไดJ ก็จักใหJบุคลากรในสIวนวัดหรือโรงเรียนชIวยจัดการเปSนลำดับถัดไป ซึ่งปbจจุบันนี้มีศูนย7
ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนของตำบลสวายที่สมารถชIวยไกลIเกลี่ยไดJ โดยผูJที่ชIวยไกลIเกลี่ยไดJแกIผูJนำ
ชุมชนทั้งสามองค7กรซึ่งเปSนผูJที่ไดJรับการยอมรับ นับถือ เปSนผูJที่ประชาชนใหJความไวJวางใจในการบริหารจัดการ
ชุมชน ดังนั้นจึงทำใหJการดำเนินงานตIางๆในการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย
ดำเนินการลุลIวงไดJดี ตลอดจนสIงผลตIอการชIวยในการสIงเสริมสังคมใหJอยูIในสังคมอยIางมีความสุข
วัตถุประสงค*ที่ 3 เพื่อวิเคราะห7บทบาทของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน
ตำบลสวาย อำเภอปรางค7กูI จังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะห7บทบาทของบวรตIอการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอ
พิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย สามารถชIวยปaองกันและแกJไขปbญหาความขัดแยJงตIางๆ ไดJแกI ความขัดแยJง
ดJานขJอเท็จจริง หรือขJอมูล ความขัดแยJงดJานผลประโยชน7 หรือความตJองการ ความขัดแยJงดJานความสัมพันธ7
ความขัดแยJงดJานคุณคIา หรือคIานิยม และความขัดแยJงดJานโครงสรJาง โดยมีการการบูรณาการพุทธสันติวิธีเพื่อ
พัฒนารูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน แตIก็ยังมีปbญหาและอุปสรรค คือประชาชนในชุมชนตำบล
สวาย สIวนใหญIยังเห็นวIาในการจัดการกับปbญหาความขัดแยJงที่เกิดขึ้นในชุมชนควรใชJการไกลIเกลี่ยขJอพิพาท
โดยภาคประชาชนกันเองเปSนสำคัญ เพราะจะสามารถยุติความขัดแยJงไมIตJองไปฟaองรJองตIอศาล แตIยังมีปbญหา
อุปสรรคในหลายประการ โดยสามารถประมวลผลขJอมูลที่ไดJรับจากการสัมภาษณ7 คือ
1) ผูJนำชุมชนหรือผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทยังขาดความรูJทางกฎหมายที่เกี่ยวขJองในปbจจุบัน
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2) ผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทในชุมชนบางกลุIมบางบุคคลยังขาดการยอมรับในความเปSนกลาง หรือ
ในทางคุณธรรม จริยธรรม ความรักความเมตตาซึ่งกันและกัน
3) ผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทในชุมชนปbจจุบันสIวนใหญIมักดำเนินการแบบภูมิปbญญาพื้นบJาน ไกลI
เกลี่ยหรือพูดคุยจบแลJวก็แยกยJายกันไป โดยไมIคIอยมีการจัดทำบันทึกขJอตกลงหรือทำขJอตกลงก็ลงบันทึกไมI
เปSนระบบทางการอยIางถูกตJองครบถJวนตามหลักของกฎหมาย
4) ผูJนำชุมชนหรือผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาท ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนJาที่ในความเปSนคนกลาง
ไกลIเกลี่ย
5) ผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาท ขาดการสนับสนุนในเชิงพัฒนาศักยภาพและในการสนับสนุนระบบ
บริหารจัดการกลไกในชุมชนอยIางตIอเนื่อง
จากการประมวลผลขJอมูลขJางตJน หากเพิ่มการบูรณาการพุทธสันติวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการไกลIเกลี่ย
ขJอพิพาทภาคประชาชน จะสามารถจัดการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทพรJอมจัดทำขJอตกลงไดJอยIางถูกตJองและสIงผลตIอ
ความเชื่อมันยอมรับปฏิบัติตามขJอตกลงของการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทที่ผIานโดยผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาท
ซึ่งเปSนผูJที่มีความเปSนกลาง มีความเมตตา เปSนผูJฟbงที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรูJ ความเขJาใจ
กฎหมายในประเด็นพิพาทที่จะจัดกระบวนการไกลIเกลี่ยขJอพิพาท การพูดคุยกันและสื่อสารทำใหJคูIกรณี
สามารถเขJาใจกัน สามารถฟ¨©นคืนความสัมพันธ7ใหJกลับมาดีขึ้นดังเดิมหรือทำใหJดีขึ้นไดJดJวย พัฒนาความสัมพันธ7
ของคูIกรณีและคนในชุมชนอยIางตIอเนื่อง กIอใหJเกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอยIางยั่งยืนตIอไป

องคVความรูใc หมI

เมื่อสรุปกรอบการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน
จะสามรถแสดงเปSนภาพ ไดJดังนี้
พัฒนาผู(ทำหน(าที่ไกล1เกลี่ย
(คุณสมบัติภายใน/ภายนอก)

แนวคิด/หลักการสากล
พ.ร.บ.การไกล1เกลี่ยฯ
(หลักการ และขั้นตอนไกล1เกลี่ยฯ)

สันติสุข
ชุมชน

พัฒนากระบวนการไกล1เกลี่ย
(การสื่อสาร/ฟHงอย1างลึกซึ้ง/
ทักษะการไกล1เกลี่ย/
ทักษะการบันทึกข(อตกลง/ฯ)

หลักพุทธสันติวิธี
(สติ/ขันติ/พรหมวิหาร/
อคติ/ อริยสัจสี่/
สัปปุริสธรรมเจ็ด)
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แผนภาพที่ 1 กรอบการบูรณาการหลักพุทธสันติวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน
การสรJางรูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนโดยพุทธสันติวิธี ใหJเกิดขึ้นโดยผูJทำหนJาที่ไกลI
เกลี่ยขJอพิพาทตJองมีความพรJอมทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหJสามารถจัดกระบวนการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชนไดJบรรลุผลในชุมชน สIงผลใหJปริมาณคดีขึ้นสูIศาลลดนJอยลง ลดปbญหาความขัดแยJง ลดงบประมาณ
แผIนดิน เสริมสรJางสันติสุขของชุมชน ทำใหJประชาชนอยูIรIวมกันอยIางปกติสุข

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขJอที่ 1 พบวIา “บวร” มีความสำคัญตIอการพัฒนาการของศูนย7ไกลIเกลี่ย
ขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย ทั้งนี้เพราะทั้งสามองค7กรมีบทบาทในการมีสIวนรIวม การดูแล การรIวมมือ
รIวมแรงกันแกJปbญหาในการหาทางออกรIวมกันในกรณีมีการพิพาทและใหJความชIวยเหลือการพัฒนาศูนย7ไกลI
เกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย ถJาประชาชนในเขตชุมชนไมIชIวยเหลือกันศูนย7ไกลIเกลี่ยก็ไปไมIไดJ
ทุกองค7กรตJองชIวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคลJองกับ เกียรติยศ ศักดิ์แสง ไดJศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการไกลI
เกลี่ยขJอพิพาท โดยพบวIา การไกลIเกลี่ยขJอพิพาท (Mediation) เปSนวิธีการระงับขJอพิพาทอยIางหนึ่ง โดยมี
บุคคลที่สามทำหนJาที่เปSนคนกลาง เรียกวIาผูJไกลIเกลี่ย (Mediator) โดยใหJคูIกรณีจะเจรจาตIอรองกัน มีผูJไกลI
เกลี่ยคอยชIวยเหลือใหJคำแนะนำ สรJางความเขJาใจใหJคูIกรณีและสรJางบรรยากาศในการเจรจาเปSนไปในทางที่ดี
และหากคู ก รณี ห รื อ คู I พ ิ พ าทตกลงเห็ น ชอบดJ ว ยขJ อ เสนอในการไกลI เ กลี ่ ย ก็ จ ะมี ก ารตกลงทำสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความกัน คดีก็เปSนอันระงับ (Saksaeng, 2014)
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขJอที่ 2 พบวIา ความสำคัญของบวร คือ วัด บJาน โรงเรียน สังคมจะสงบ
สุขไดJเพราะวIาประชาชนสIวนใหญIจะเชื่อพระและครู ถือวIาเปSนสิ่งที่ดี ที่มีการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาท
ประชาชนตำบลสวาย ทั ้ ง นี ้ เ พราะประชาชนใหJ ความไวJ ว างใจในการบริ หารจั ดการชุ มชน จึ งทำใหJ การ
ดำเนินงานตIางๆในการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวายดำเนินการลุลIวงไดJดี ตลอดจน
สIงผลตIอการชIวยในการสIงเสริมสังคมใหJอยูIในสังคมอยIางมีความสุข สอดคลJองกับ ชาญธาดา มั่นประเสริฐ
ไดJศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูJไกลIเกลี่ยขJอพิพาท โดยพบวIา โครงการไกลIเกลี่ยระงับขJอพิพาทของศาล
ยุติธรรมจะประสบความสำเร็จไดJนั้น คุณสมบัติของผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทมีความสำคัญอยIางยิ่ง
โดยเฉพาะผูJทำหนJาที่ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทจะตJองเปSนบุคคลที่ไดJรับความไวJวางใจ เชื่อถือวIาเปSนเปSนกลาง จึงจะ
สามารถเขJาไปไกลIเกลี่ยขJอพิพาทไดJ อีกทั้งตJองเปSนที่ยอมรับในผลของการใชJดุลยพินิจและวินิจฉัยไดJ ซึ่งระบบ
การไกลIเกลี่ยของศาลแขวงจังหวัดเชียงใหมI จำเปSนตJอมีการกำหนดกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูJ
ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทเพื่อทำใหJโครงการประสบผลสำเร็จไดJ (Manprasert, 2008)
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ขJอที่ 3 พบวIาบทบาทศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย
ชIวยสรJางความสามัคคีในชุมชน ชIวยเหลือการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวายเปSน
อยIางดี สามารถชIวยปaองกันและแกJไขปbญหาความขัดแยJงตIางๆ ไดJแกI ความขัดแยJงดJานขJอเท็จจริง หรือขJอมูล
ความขัดแยJงดJานผลประโยชน7 หรือความตJองการ ความขัดแยJงดJานความสัมพันธ7 ความขัดแยJงดJานคุณคIา หรือ
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คIานิยม และความขัดแยJงดJานโครงสรJาง ทั้งนี้เพราะมีการการบูรณาการพุทธสันติวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชน สามารถอยูIรIวมกันในชุมชนตIอไปไดJ เปSนการเฝaาระวังและปaองกันไมIใหJความ
ขัดแยJงเกิดขึ้นซ้ำอีกดJวย ชIวยสรJางบรรยากาศของความ “สมานฉันท7” ใหJเกิดขึ้นในชุมชน สอดคลJองกับ
ธี ร กานต7 คงดJ ว ง ไดJ ท ำการศึ ก ษาวิ จั ย “การวิ เ คราะห7 แ ละการสั ง เคราะห7 ก ารไกลI เ กลี่ ย ขJ อ พิ พ าททาง
พระพุทธศาสนา” พบวIา การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการประยุกต7ใชJในการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทของ
สั ง คมไทย เนJ น ในหลั ก อคติ 4 เพราะสั ง คมไทยยังมีการถือฝ¡าย ขาดความสามัคคี มีอคติซึ่งกันและกัน
การใชJหลักพรหมวิหาร 4 เพราะหลายฝ¡ายไมIเปSนกัลยาณมิตรตIอกัน ขาดความเมตตาตIอกัน ใชJหลักธรรม
วจีสุจริต 4 เพราะยังมีใชJวจีทุจริตในการพูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดสIอเสียด และพูดเพJอเจJอกันมาก ใชJหลักธรรม
สาราณี ยธรรม 6 เพื่ อเกิ ดความสามั คคี ปรองดอง เอื้อเฟ¨©อเผื่อแผI และมรรคมีองค7 8 เพื่อใหJทุกฝ¡าย อยIางมี
สติ พิจารณาเห็นตัวปbญหาตามหลักอริยสัจ 4 โดยมีมรรคมีองค7 8 เปSนวิธีการแกJความขัดแยJงทั้งหลาย
หลักธรรมเหลIานี้สามารถนำมาประยุกต7ใชJในการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทของสังคมไทยไดJเปSนอยIางดี (Kongpetch,
2008)

สรุป
การพั ฒ นาการของศู น ย7 ไ กลI เ กลี ่ ย ขJ อ พิ พ าทภาคประชาชนตำบลสวาย มี ท ั ้ ง หมด 10 หมู I บ J า น
มีประชากรทั้งหมด 4,076 คน มี 3 กลุIมเชื้อชาติพันธ7 คือ เขมร ลาว และกูย ศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาค
ประชาชนตำบลสวาย เริ่มตั้งแตI พ.ศ.2563 วัตถุประสงค7เพื่อสรJางความสามัคคีในชุมชน ใหJมปี ระชาชนมีสIวน
รIวมกับศูนย7ไกลIเกลี่ย โดยมีวัด บJาน โรงเรียน พัฒนาการศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย
มีบทบาทชIวยเหลือการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย มีสIวนชIวยสรJางความสามัคคี
ในชุมชน ชIวยเหลือการพัฒนาศูนย7ไกลIเกลี่ยขJอพิพาทภาคประชาชนตำบลสวายเปSนอยIางดี สามารถชIวย
ปaองกันและแกJไขปbญหาความขัดแยJงตIางๆ ในดJาน ความขัดแยJงดJานขJอเท็จจริง หรือขJอมูล ความขัดแยJงดJาน
ผลประโยชน7 หรือความตJองการ ความขัดแยJงดJานความสัมพันธ7 ความขัดแยJงดJานคุณคIา หรือคIานิยม และ
ความขัดแยJงดJานโครงสรJาง โดยมีการการบูรณาการพุทธสันติวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการไกลIเกลี่ยขJอพิพาท
ภาคประชาชน แตIก็ยังมีปbญหาและอุปสรรค คือประชาชนในชุมชนตำบลสวาย สIวนใหญIยังเห็นวIาในการ
จัดการกับปbญหาความขัดแยJงที่เกิดขึ้นในชุมชนควรใชJการไกลIเกลี่ยขJอพิพาทโดยภาคประชาชนกันเอง
เปSนสำคัญ

ขcอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูJวิจัยมีขJอเสนอแนะดังนี้
1. ขaอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ที่ 1 พบวIา ประชาชน จะสามารแกJไขปbญหาดJานการศึกษา โดยมีกลุIม
ผูJเชีย่ วชาญมาใหJความรูJทางดJานกฎหมาย และขJอมูลไกลIเกลี่ยขJอพิพาทแกIประชาชน
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ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค7ที่ 2 พบวIา สามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปตIอยอดเพื่อเปSนแนวทางการสรJาง
ความรIวมมือระหวIาง บJาน วัด โรงเรียน ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน ปaองกันแกJไขปbญหา หรือสIงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในดJานอื่นๆ ในชุมชน โดยมีการจัดอบรมมอบความรูJจากบุคลากรในชุมชน หรือเชิญกลุIม
ผูJเชี่ยวชาญมาใหJความรูJ รวมไปถึงการจัดกิจกรรม เปSนตJน
2. ขaอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งตfอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาตIอยอดเกี่ยวกับการพัฒนาองค7ความรูJ เกี่ยวกับการไกลIเกลี่ย โดยบูรณาการ
ผสมผสานระหวIางผูJนำชุมชนและผูJเชียวชาญการไกลIเกลี่ยและดJานกฎหมายมาก
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการไกลIเกลี่ยใหJมากขึ้น ใหJความรูJกับประชาชนมากขึ้น ประชุมทุกๆ
เดือน
2.3 ควรมีการศึกษาประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงตJนแบบในแตIละบริบทใหJครอบคลุมสภาพปbญหาที่
ประสบอยูI ดJวยการศึกษาแบบรายบุคคล หรือกรณีศึกษา (Case Study)
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