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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ (1) ศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนในการป้ องกันความขัดแย้ งและการระงับข้ อพิพาท
ของชุมชนพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ งโดยใช้ กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้ อพิพาทของชุมชน โดยอาศัยข้ อมูลในเชิงคุณภาพซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารชั้นต้ น การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม
ตลอดจนการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้ าน เจ้ าหน้ าที่รัฐในพื้นที่และกลุ่มชาวบ้ านทั้ง 11 หมู่บ้าน
ผลการวิจัย พบว่า (1) ฐานสาคัญของกระบวนการจัดการความขัดแย้ งของชุมชนที่นามาซึ่งความสมานฉันท์ คือ การสร้ างความสงบสุข
ให้ เกิดขึ้นในชุมชนโดยการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาบนฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งแสดงออกในรูปแบบจารีต การรวมกลุ่ม และการควบคุมทาง
สังคม โดยที่มาของความขัดแย้ งส่วนใหญ่ เกี่ยวข้ องกับการใช้ ทรัพยากรของชุมชนทั้งในมิติการใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน การทาประมง และการใช้
ทรัพยากรจากป่ าพรุ การเห็นความจาเป็ นและประโยชน์ร่วมกันในการจัดการปั ญหา ทาให้ มีการร่วมกันสร้ างกติกาชุมชนโดยหยิบยกปั ญหา
มาพูดคุยกันให้ ตระหนักรู้ว่าเป็ นปั ญหาที่ควรแก้ ไขหรือป้ องกัน (2) รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ ง พบว่า มีวิธีท่ถี ู ก
นามาใช้ อย่างผสมผสานกัน ได้ แก่ การเจรจาต่ อรองโดยอาศัยระบบเครือญาติ การเจรจาไกล่ เกลี่ยโดยบุคคลที่เป็ นที่เคารพน่าเชื่อถือซึ่งมีท้งั
คนเดียวและทาเป็ นกลุ่ม โดยคนที่เข้ าร่วมในกระบวนการนี้ต้องยอมรับในวิถีทางนี้เพราะรับรู้ถึงประโยชน์ท่ตี นและชุมชนจะได้ รับ หากมีการ
ประพฤติผดิ ไปจากกติกาชุมชนก็มีบทบัญญัติให้ มีการชดใช้ เยียวยาความเสียหาย มุ่งบูรณาการให้ เกิดการฟื้ นฟูสมั พันธภาพและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุข จากข้ อค้ นพบดังกล่าวนาสู่ข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐควรนาเอาความสามารถของชุมชนในการแก้ ไขปัญหาและจัดการความขัดแย้ ง
ของตนเองในวิธีการเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีข้อดีท่วี ่าเป็ นการคงไว้ ซ่ งึ ค่านิยมของท้ องถิ่น ตลอดจนสร้ างเสริมให้ ชุมชนมีการพัฒนา
การจัดการความขัดแย้ งให้ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ความขัดแย้ งในชุมชน การจัดการความขัดแย้ ง การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
Abstract
The objectives of this qualitative research were ( 1) to study the community culture as a tool for preventing and resolving
conflicts in Pru Khuan Kreng Community, Nakhon Si Thammarat Province, and ( 2) to study models and processes of conflict
management process via mediation. The research method based on qualitative data upon primary and secondary sources as well as
participative observation, non-participative observation, including in-depth interviews and group discussions with the community
leaders, local wise people, local government officials, and residents of 11 villages.
The study showed that (1) peace – making plans focusing on prevention and resolution based on community culture leading
toward social harmony. These plans used community customary law, organization, and social control measures. The causes of most
conflicts were associated with community resources in the dimensions of land use, fishing, and making use of resources from the
Peat Swamp Forest. Therefore, villagers perceived the necessity of shared interests by discussing conflicts to be prevented or resolved.
Their opinions helped create community rule. (2) the result from studying models and processes of conflict management revealed
that mixed-conflict management methods were used by the community in negotiating through kinship and respected mediators.
Local conflict resolution was achieved by individual mediators and groups, participating in the process because they saw their own
interests and the shared public interest. Those who break community rules must compensate for damages. The ultimate goal would
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be integration for better rapport and mutual life. These findings suggest that The Thai public sector might apply lessons from
community to resolve conflicts and enable communities to solve their own problems, preserving lifestyles and developing plans for
future successful conflict resolution.
Keywords: Conflict of Community, Conflict Management, Mediation

บทนา
การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถวี ัฒนธรรมชุมชน
ในการป้ องกัน ความขัด แย้ งและการระงับข้ อพิ พ าทของ
ชุมชนพรุควนเคร็ง จังหวัด นครศรีธรรมราช และศึกษา
รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ งโดยใช้
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทของชุมชน โดยประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดของ Claassen (2002) ซึ่งได้ เสนอทางเลือก
4 วิธีในการจัดการความขัดแย้ ง (The Four Options Model)
ได้ แก่ วิธีท่ี 1 เมื่อคนสองคนหรือสองฝ่ ายมีความขัดแย้ ง
กัน คนหนึ่งหรือฝ่ ายหนึ่งเท่านั้นมีอานาจบอกว่าจะจัดการ
กับ เรื่องนี้อย่ างไร วิธีท่ี 2 เมื่อคนสองคนหรือสองฝ่ ายมี
ความขัดแย้ งกันก็ให้ คนนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับความ
ขัดแย้ งนั้นมาตัดสินหรือบอกว่าจะจัดการอย่างไร วิธนี ้ ีอาจ
ทาให้ ค่กู รณีท้งั สองฝ่ ายพอใจ หรือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่พอใจ
หรือทั้งสองฝ่ ายไม่พอใจก็ได้ วิธีท่ี 3 เมื่อคนสองคนหรือ
สองฝ่ ายมีความขัดแย้ งกันก็ให้ คนนอกที่ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้ อง
กับความขัดแย้ งนั้นเข้ ามาช่ วยให้ ท้ังสองคนหรือสองฝ่ าย
หาทางแก้ ปัญหาร่วมกัน วิธีน้ ีผลที่ได้ ย่อมเป็ นที่พึงพอใจ
ของทั้งสองฝ่ าย เพราะเป็ นผลมาจากการคิดการตัดสินใจ
ของคู่กรณีเอง วิธที ่ี 4 เมื่อคนสองคนหรือสองฝ่ ายมีความ
ขัดแย้ งกัน ทั้งสองคนหรือสองฝ่ ายร่วมกันหาทางแก้ ปัญหา
ร่ วมกัน เอง ผลที่ได้ ย่อ มเป็ นที่พึ งพอใจของทั้งสองฝ่ าย
เพราะเป็ นผลมาจากการคิดตัดสินใจของคู่กรณีเอง โดยนา
แนวคิดดังกล่ าวมาวิเคราะห์ ว่าชุ มชนมีวิธีการจัด การกับ
ความขัด แย้ งอย่ างไร ซึ่งได้ กาหนดพื้ นที่ในการวิจัย คือ
ชุมชนพรุควนเคร็งจานวน 11 หมู่บ้าน โดยศึกษาปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงในท้ องถิ่นและวิเคราะห์ความขัดแย้ งภายใน
ชุมชน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ งของ
ชุมชนที่ประยุกต์ใช้ หลักจารีตของชุมชน
สังคมไทยในอดี ต นั้ น เมื่ อ เกิด กรณี ค วามขัด แย้ งขึ้ น
ภายในชุ มชนไม่ ว่าจะเป็ นความขัดแย้ งในความสัมพั น ธ์
ระหว่างบุคคลในชุมชน ความขัดแย้ งทางด้ านผลประโยชน์
หรือความขัดแย้ งที่ส่งผลให้ เกิดปั ญหาอาชญากรรมก็ตาม
มักจะได้ รับการแก้ ไขเยียวยาโดยคนในชุมชนกันเอง โดย
ชุมชนถือเป็ นหน้ าที่ท่จี ะต้ องปกปักษ์รักษาชุมชนไม่ให้ เกิด
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ความวุ่นวายขึ้นมา อีกทั้งชุมชนมองว่าความขัดแย้ งดังกล่าว
ไม่ได้ ส่งผลเฉพาะคู่กรณีท่ขี ัดแย้ งอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลกระทบถึงบุคคลรอบข้ างที่พักอาศัยในชุมชน แต่เมื่อ
อิทธิพลจากแนวคิดในเรื่องของรัฐที่เข้ ามามีบทบาทมากขึ้น
ได้ ทาให้ กระบวนทัศน์ในการจัดการปั ญ หาความขัดแย้ ง
เปลี่ยนไป โดยมองว่ ารัฐมีห น้ าที่ในการดู แลรักษาความ
สงบเรียบร้ อยภายในสังคม เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปั ญ หา
ขึ้น มาก็ม อบอานาจการจัดการต่ างๆให้ กับรัฐ ในที่น้ ี คือ
กระบวนการยุตธิ รรม ได้ แก่ ตารวจ อัยการ ศาลและราชทัณฑ์
ทาให้ ชุมชนขาดสานึกร่ วมในการรับผิดชอบปั ญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อทุกปัญหาความขัดแย้ งรวมทั้งคดีความผิด
เล็กๆ น้ อยๆ ที่ส่งผลกระทบระหว่ างบุคคลได้ ถูกส่งผ่าน
เพื่อไปรับการแก้ ไขจากเจ้ าหน้ าที่รัฐ ย่อมส่งผลให้ ปริมาณ
ของกรณี ค วามขัด แย้ งต่ างๆ ที่รั ฐต้ อ งจัด การมีเกิน กว่ า
ความสามารถที่จะจัดการได้ อีกทั้งเมื่อคดีความสิ้นสุดลง
ผลของการจัดการความขัดแย้ งโดยวิธกี ารทางศาลจะออกมา
ในแง่ของการแพ้ – ชนะ ไม่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งที่ต้องสูญเสีย
หรือต้ องรับ โทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยไม่ มีการ
เยี ยวยาความรู้สึกของคู่กรณี ทาให้ ไม่ ส ามารถบู รณการ
กลับไปอยู่ในสังคมอย่ างปกติสุขอีกครั้งหนึ่งได้ (Musor,
2006)
นับตั้งแต่ รัฐเข้ ามาบริหารจัดการ ความเป็ นชุ มชนได้
ถูกลิดรอนและรุกเบียดโดยอานาจรัฐ โดยถือว่ารัฐมีอานาจ
ในการจัดการชุมชนได้ ดีกว่าชุมชนภายใต้ อานาจการปกครอง
ของรัฐซึ่งถืออานาจเบ็ดเสร็จในการแก้ ปัญหาในสังคม ยึด
หลักกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย สร้ างการรับรู้โดยสากลภายใต้
วิธคี ิดเชิงเดี่ยวว่าเมื่อเกิดความขัดแย้ งขึ้น รัฐเท่านั้นเป็ นผู้
มีอานาจเด็ดขาดในการแก้ ปัญหาและเป็ นผู้ช้ ีขาดในการ
ตัดสินความผิดของคู่กรณี ทั้งที่ชุมชนในสังคมต่างมีวิถีท่ี
ใช้ ในการจัดการความขัด แย้ งที่เกิดขึ้น ในชุ มชนมาอย่ าง
ยาวนาน นั่นคือ กฎเกณฑ์ ความคิด ความเชื่อ ข้ อตกลง
และจารีต ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของชุมชน โดยสิ่งเหล่ านี้ล้วน
เกิด จากระบบคิด ของชุ ม ชนในลัก ษณะที่เรีย กว่ า ระบบ
คิดเชิงซ้ อน (Parinyasutthinon, 2012)
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ภาพของความขัดแย้ งที่ปรากฏเด่นชัด ความเหลื่อมลา้
และความไม่เป็ นธรรมในการแก้ ปัญหานับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงภายใต้ กระบวนการจัดการความขัดแย้ งกระแสหลัก
ที่สะท้ อนถึงความล้ มเหลวของรัฐในฐานะที่เป็ นผู้อานวยการ
ความยุติธรรมให้ กับประชาชน ความยุติธรรมจึงเป็ นสิ่งที่
ทุกคนในสังคมต่างมุ่งแสวงหาให้ เกิดเป็ นจริงในทางปฏิบัติ
พร้ อมกับการกล่าวกันอย่างกว้ างขวางในเชิงลบทานองที่ว่า
ไม่สามารถหาความเป็ นธรรมหรือความยุตธิ รรมได้ ในสังคม
การขาดความเชื่อมั่นในระบบยุ ติ ธรรมที่รัฐเป็ นผู้อานวย
ความยุตธิ รรม สะท้ อนจากกรณีตวั อย่างของชุมชนที่ออกมา
เรียกร้ องสิทธิเพื่อแสวงหาความเป็ นธรรมให้ กบั ชุมชนของ
ตนผ่านการเคลื่อนไหวในรูปแบบความท้ าทาย หรือการ
เผชิญหน้ าผ่านการชุมนุ มประท้ วง การปฏิเสธไม่ให้ ความ
ร่วมมือหรือต่อต้ านนโยบายรัฐ อาทิ กรณีการสร้ างโรงแยก
ก๊าซจะนะและท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย อาเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา กรณีการสัมปทานเหมืองหินเขาคูหา อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา กรณีการสร้ างอ่างเก็บนา้ ห้ วยฝั่งแดงทับที่
ทากิน ชาวบ้ าน อาเภอน้าขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี กรณี
เหมืองทองและสารปนเปื้ อนมีพิษของชาวอาเภอทั บคล้ อ
จังหวัดพิ จิตร กรณีเหมืองสังกะสีแม่ดาว อาเภอแม่ สอด
จังหวัดตาก เป็ นต้ น
กรณีเหล่ านี้สะท้ อนการสร้ างความยุติธรรมที่ล้มเหลว
โดยรัฐจนชุมชนไม่อาจพึ่งพิงได้ ในที่สดุ หลายชุมชนจึงได้
หั น กลับ มาแสวงหาความยุ ติธรรมโดยใช้ หลั กจารีต ของ
ชุมชนในการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก
การทางานของกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลัก โดยมีการ
นา “วิธกี ารแบบสันติวิธี” ในการจัดการความขัดแย้ งและ
การกระทาผิดกฎหมายที่นาไปสู่ “เป้ าหมายเชิงสมานฉันท์”
ในตัวเองภายใต้ ก รอบยุ ติธ รรมเชิ งสมานฉั น ท์มุ่ ง เน้ น ที่
“การฟื้ นฟู สัมพันธภาพระหว่ างบุคคล” ด้ วยการประชุ ม
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย คือ คู่กรณีความขัดแย้ ง ผู้แทน
ชุมชน เจ้ าหน้ าที่และอาจมีผ้ สู นับสนุนของคู่กรณีหรือผู้ท่มี ี
ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งด้ ว ย (Tothongdee, 2012) โดยให้ ความ
สาคัญ กับการบู รณาการความรู้สึกของคู่ กรณี จนน าไปสู่
ทางออกที่ดีท่สี ดุ ของทั้งสองฝ่ าย โดยให้ ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
ในการจัด การความขัดแย้ งและสร้ างสัมพั น ธภาพที่ดีให้
เกิดขึ้นภายในชุมชนของตน เฉกเช่ น ชุมชนพรุควนเคร็ง
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีกระบวนการ
จัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยใช้ หลักจารีต
ของชุมชนเอง โดยชุมชนพรุควนเคร็งเป็ นชุมชนที่มีความ

หลากหลายด้ านพื้ นที่ต้ัง แต่ เป็ นพื้ นที่เขาควน สวน นา
จนถึงพื้ นที่น้าท่วมขังเกือบตลอดปี ซึ่งเรียกกัน ทั่วไปว่ า
“พรุ” แต่มีความเหมือนกันทางวัฒนธรรม จึงเป็ นชุมชน
ดั้งเดิมที่มวี ัฒนธรรมเดียว
พื้ นที่ชุมชนพรุควนเคร็งมีการใช้ วิถีวัฒ นธรรมชุ มชน
เพื่อเป็ นกลไกในการลดความขัดแย้ งในการใช้ ทรัพยากร
ในพื้ นที่ โดยใช้ ก ติก าของชุ ม ชนในการคลี่ ค ลายปั ญ หา
ความขัดแย้ งในการใช้ ทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งเป็ นกฎเกณฑ์
ทางสังคมที่เกิดขึ้น เองภายในชุ มชนและยอมรับ ร่ วมกัน
เช่น การไม่เก็บกระจูดในพื้นที่ของคนอื่นและช่วยกันดูแล
มิให้ มีการตัดกระจูดและมิให้ บุคคลภายนอกชุมชนเข้ ามา
ใช้ ก ระจู ด ในพื้ นที่ กติก าการใช้ ไม้ จากป่ าเสม็ด ชุ ม ชนที่
อนุญาตให้ ชาวบ้ านในชุมชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะ
เท่าที่จาเป็ น เป็ นต้ น
เนื่ อ งจากชุ ม ชนพรุค วนเคร็ง เป็ นชุ ม ชนที่อ ยู่ ในเขต
“ป่ าพรุควนเคร็ง” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างลุ่มน้า
ปากพนังตอนล่ างและตอนบนของลุ่มนา้ ทะเลสาบสงขลา
เป็ นพรุขนาดใหญ่ อันดับสองของภาคใต้ รองจากพรุโต๊ะ
แดงในจังหวัดนราธิวาส โดยคาว่า “พรุ” มีลักษณะเป็ นป่ า
ที่ราบลุ่มนา้ ท่วมขังเกือบตลอดปี เป็ นแหล่งป่ าของชุมชน
ที่คนทั้งสองลุ่มน้าทั้งลุ่มน้าปากพนังและลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลาได้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต และเป็ นแหล่ง
พันธุป์ ลาที่สมบูรณ์มานาน ป่ าพรุควนเคร็งมีพ้ ืนที่ท้งั หมด
ประมาณ 195,545 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้ นที่บางส่วนของ
3 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและ
จังหวัดสงขลา สาหรับป่ าพรุควนเคร็งในพื้นที่ตาบลเคร็ง
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นับว่าเป็ นใจกลาง
ป่ าพรุท่มี ีพ้ ืนที่ท้งั หมด 110,016 ไร่ (Kreng Subdistrict
Administration Organization, 2015) ชาวบ้ านในยุคแรกๆ
ในเขตป่ าพรุควนเคร็งจึงประกอบอาชีพสัมพันธ์กบั การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าพรุ ได้ แก่ การตัดไม้ เสม็ด การ
หาของป่ า การหาปลาและจับสัตว์นา้ หลายครัวเรือนที่เข้ ามา
บุกเบิกพื้นที่ขอบพรุและเขาควนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็ นหลัก ได้ แก่ การทานา ปลูกผัก ปลูกยาง ปลูกปาล์ม
และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังทาประมงพื้นบ้ านโดยเฉพาะ
การหาปลามี ม าตั้งแต่ ก่อ นที่จะเกิด ชุ ม ชน อีกทั้งยั งเป็ น
แหล่งวัตถุดิบในการจักสานโดยเฉพาะต้ นกระจูดที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติซ่ึงเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ ในการเลี้ยง
ครอบครัวของชาวบ้ านในชุมชนป่ าพรุควนเคร็งที่สามารถ
เข้ าไปถอนได้ แต่ ชาวบ้ านที่มาจากนอกพื้ นที่ห้ ามเข้ ามา
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ถอน ซึ่งเป็ นกติกาที่คนภายนอกรับรู้เพราะต้ องการสงวน
ไว้ ให้ เป็ นแหล่งรายได้ เฉพาะของคนในพรุควนเคร็งเท่านั้น
ด้ วยเหตุน้ ีป่าพรุควนเคร็งจึงมีความสัมพั นธ์เกี่ยวโยงกับ
วิถชี ีวิตของคนในชุมชนอย่างแยกออกจากกันมิได้
นอกจากนี้การเข้ าไปแผ้ วถางป่ าพรุควนเคร็งเพื่ อยึด
เป็ นที่ดินส่วนตัว สาหรับการทาเกษตรเชิงพาณิชย์นับวัน
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะไม่ เพียงเป็ นการกระทา
ของคนในท้ องถิ่ น เท่ า นั้ น แต่ กลุ่ ม ทุ น หรือ นั ก ธุร กิจ จาก
ภายนอกได้ เข้ าไปบุกรุกหรือซื้อที่ดนิ จากชาวบ้ านที่แผ้ วถางป่ า
เพื่อปลูกปาล์มนา้ มัน ทาให้ ท่ดี นิ ถูกเปลี่ยนมือจากชาวบ้ าน
เป็ นของนายทุนข้ างนอกชุมชน ส่งผลให้ รูปแบบการผลิต
ด้ านการเกษตรของชาวบ้ านในชุมชนได้ เปลี่ยนแปลงไป
ท าให้ กลุ่ ม นายทุ น เข้ ามาครอบครองและท าเกษตรเชิ ง
พาณิชย์มากขึ้น ในขณะที่ชาวบ้ านซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิมกลับ
กลายเป็ นแรงงานรับจ้ างให้ กับกลุ่มนายทุนดังกล่ าว โดย
ตาบลเคร็งเป็ นพื้ นที่หนึ่งที่ประสบปั ญหาการบุกรุกพื้ นที่
ป่ าเสม็ดเพื่อตอบสนองแนวนโยบายรัฐและเกิดการเอารัด
เอาเปรียบและไม่เป็ นธรรมแก่ชุมชน โดยเฉพาะในช่ วงปี
พ.ศ.2548 ปาล์ ม น้า มั น ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ว ในพื้ นที่
พรุควนเคร็ง และเกิดธุรกิจเกี่ยวกับปาล์มนา้ มันไม่ ว่าจะ
เป็ นลานเทปาล์มหรือแปลงจาหน่ายปาล์มในพื้นที่ท่สี าคัญ
คือ มีการบุ กเบิกพื้ นที่ป่าพรุเพื่ อน ามาปลูก ปาล์มน้ามัน
จานวนมากทั้งในที่ดิน ถือครองที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ มี
เอกสารสิทธิ์ (Khunweechuay, 2012)
ความขัดแย้ งอันเกิดจากปัญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ้นภายในชุ มชนพรุควนเคร็งเป็ น
ความขัดแย้ งที่เกิด ขึ้น เมื่อ บุ คคลหรือกลุ่ม คนที่ม ากกว่ า
หนึ่งกลุ่มพยายามที่จะครอบครองสิ่งเดียวกัน ต้ องการยึด
พื้นที่บริเวณเดียวกันจนเกิดข้ อพิพาทแนวเขตที่ดิน ดังนั้น
การจั ด การความขัด แย้ งของชุ ม ชน โดยใช้ กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทของชุมชนจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
แก้ ปัญหาความขัดแย้ ง เท่ากับเป็ นการเสริมบทบาทชุมชน
ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการตนเองด้ วยกระบวนการ
ยุติธรรมของชุมชนโดยใช้ จารีต ระบบความเชื่อ ความศรัทธา
วัฒ นธรรมของชุ ม ชนและความสัม พั น ธ์ฉั น ท์เครื อญาติ
ตลอดจนข้ อตกลงที่เกิดจากการกาหนดขึ้นโดยชุ มชนใน
การไกล่เกลี่ยปัญหาภายในชุมชน เพื่อเสริมสร้ างพลังชุมชน
ให้ เข้ มแข็ง
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงมีความน่าสนใจในการ
ศึกษาชุมชนพรุควนเคร็งว่ามีกระบวนการของระบบจารีต
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ในชุมชนต่อการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งโดยวิธกี ารไกล่เกลี่ย
อย่างไร โดยการศึกษาในครั้งนี้ต้องการศึกษาการป้ องกัน
ความขัดแย้ งและการระงับข้ อพิพาทในลักษณะที่สาคัญ 3
ประการ คือ การควบคุมความขัดแย้ งเรื่องที่ดนิ การชดเชย
และการแบ่งปั น และการลงโทษทางสังคม เนื่องจากเป็ น
ลักษณะการจัด การความขัด แย้ งที่ใช้ วิธีก ารแบบไม่ เป็ น
ทางการและสามารถรักษาสัมพันธภาพของคนในชุมชนให้
คงอยู่ ไว้ ได้ การศึกษาการจัดการความขัดแย้ งโดยชุ มชน
เพื่อสร้ างความยุติธรรมให้ กบั ชุมชนโดยจัดการผ่านระบบ
คิด กฎเกณฑ์ จารีต ความเชื่อ และคุณค่าของชุมชนตาม
วิถีความยุติธรรมของชุมชนในแต่ละวัฒนธรรมนั้นเป็ นสิ่ง
สาคัญ ที่จะก่ อ ให้ เกิด องค์ค วามรู้ในด้ านดังกล่ าวได้ เป็ น
อย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้ อมูลกรณีตวั อย่างให้ ชุมชนอื่นๆ ได้
นาไปปรับใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างความสมานฉันท์ใน
ชุมชน เพราะเมื่อความขัดแย้ งเกิดขึ้น หากชุมชนยึดหลัก
แนวคิดสมานฉั นท์ท่ีมีหลักการคิดเชิงบวก มุ่งแก้ ปัญหา
ความขัดแย้ งเพื่อให้ เกิดการฟื้ นสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี
หรือการยอมรับเข้ าใจซึ่งกันและกันอย่ างเอื้ออาทรและมี
เมตตา ย่อมเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความขัดแย้ งให้ เกิดขึ้นในชุมชนได้ อันจะนาไปสู่วิถี
ชุมชนที่ดูแลและจัดการทรัพยากรและความขัดแย้ งโดย
ชุมชนเอง นอกจากการใช้ กลไกกฎหมายและหน่วยงานรัฐ
เพียงมิตเิ ดียว
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผ้ วู ิจัยใช้ วิธศี ึกษาเชิงคุณภาพ เป็ นการ
ศึกษาพื้นที่ชุมชนพรุควนเคร็ง ตาบลเคร็ง อาเภอชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช จานวน 11 หมู่ บ้าน การเลือก
ตัวอย่ างในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็ นการเลือกตัวอย่ างแบบ
เจาะจง (Purposeful Sampling) โดยยึดจุ ดมุ่งหมายของ
การศึกษาเพื่ อให้ ได้ ตัวอย่ างที่เหมาะสมกับแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 46 คน ได้ แก่ ผู้นาชุ มชน ปราชญ์
ชาวบ้ าน เจ้ าหน้ าที่รัฐในพื้นที่และกลุ่มชาวบ้ านทั้ง 11 หมู่บ้าน
ซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารชั้นต้ น การสังเกตแบบมี
ส่วนร่ วมและแบบไม่ มีส่วนร่ วม ตลอดจนการสัมภาษณ์
เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
ในการท าวิ จั ย ครั้ ง นี้ เพื่ อให้ ได้ ข้ อ มู ล รอบด้ า นและ
สมบูรณ์มากที่สดุ ผู้วิจัยได้ กาหนดขั้นตอนและวิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้ 1) การเก็บรวบรวม
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ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภูมิ (Secondary Data) เป็ นการเก็บ ข้ อมู ล ที่
รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ เช่น วารสาร บทความ
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารรายงานการประชุม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้ องการศึกษาข้ อมูลพื้นฐานเรื่องที่
ศึกษาว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้ าง และมีผ้ ูศึกษามาก
น้ อยเพียงใด รวมทั้งนาข้ อมูลที่ได้ เป็ นแนวทางในการศึกษา
ปรากฏการณ์ ชุม ชน นอกจากนั้นยังช่ วยให้ ผ้ ูวิจัยพั ฒ นา
กรอบแนวคิดและแนวทางในการสัมภาษณ์อกี ด้ วย 2) การ
เก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (Field Research) ในระยะแรก
โดยการสารวจชุมชนเบื้องต้ นเพื่อให้ เห็นลักษณะพื้นที่ทาง
กายภาพ นัดหมายกับผู้นาชุมชนเพื่ อเป็ นการแนะนาตัว
และชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้น ใช้ การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interviews) จากผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key
Informants) เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทแวดล้ อมภายใน
ชุมชน และผลลัพธ์ของการจัดการความขัดแย้ งในชุมชน
โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างเพื่อเป็ นแนวทางใน
การสัมภาษณ์ท่คี รอบคลุมรูปแบบและกระบวนการในการ
ป้ องกันและจัดการความขัดแย้ งของชุ มชน โดยผู้วิจัยใช้
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มสี ่วนร่วมในพื้นที่ทาการ
วิจัย เพื่ อมีเวลาตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลและที่
สาคัญเพื่อจะได้ ศึกษาจากมุมมองชาวบ้ านในพื้นที่ ในการ
วิจัย ครั้งนี้ ให้ ค วามสาคัญ กับความขัด แย้ งในเรื่อ งความ
สัม พั น ธ์ท่ีเกิด ขึ้น ระหว่ างคนในชุ ม ชนและความขัด แย้ ง
ระหว่ างกลุ่ม โดยพิ จารณาว่ าเมื่อมีความขัดแย้ งดังกล่ าว
เกิดขึ้น ชุมชนได้ นารูปแบบและกระบวนวิธีใดมาจัดการ
กับ ความขัด แย้ ง ดั ง กล่ าวเพื่ อ สร้ า งความสมานฉั น ท์ใ ห้
เกิดขึ้น ในชุ ม ชน นอกจากนี้ยั งมีการสัมภาษณ์ แบบไม่ มี
โครงสร้ างโดยมีค าถามปลายเปิ ดเพื่ อให้ ผ้ ู ถูกสัมภาษณ์
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยอิสระ เพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริง
และให้ ได้ ข้อมูลที่ละเอียด โดยใช้ เทปบันทึกเสียง นาข้ อมูล
ที่ได้ ม าประกอบและยืน ยัน การวิเคราะห์ ในการตีความ
เพื่อความถูกต้ อง ในการสัมภาษณ์กส็ งั เกตความรู้สกึ และ
ท่ า ที ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รวมถึ ง สภาพแวดล้ อ ม จดบั น ทึ ก
ข้ อสังเกตไปด้ วย จากนั้นผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยเชิ ญ ชาวบ้ านมาร่ วมการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group) โดยเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นสมาชิกชุ มชนจาก
การแนะนาของผู้นาชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้ านที่ให้ สมั ภาษณ์
เชิงลึก ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่นาภูมิปัญญามาใช้ ประโยชน์
ในการด ารงชี วิต สามารถถ่ ายทอดเชื่ อ มโยงคุ ณ ค่ าของ
อดีตกับปั จจุ บันในรูปแบบขององค์ความรู้และเทคนิคที่

นามาใช้ ในการแก้ ปัญหาการดาเนินชีวิตในท้ องถิ่นได้ อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ที่นามา
ประยุกต์ใช้ แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในการใช้ ทรัพยากร
ป่ าพรุ การจัดสรรทรัพยากรในชุมชนและเคยทาหน้ าที่เป็ น
คนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทในชุมชน โดยแต่ละ
กลุ่มมีสมาชิกประมาณกลุ่มละ 8-10 คน และมีประเด็น
สนทนาซึ่งจะทาให้ สามารถรับทราบความคิดเห็นในแง่มุม
ต่างๆ โดยกาหนดผู้สนทนาเป็ นสมาชิกในชุมชนพรุควน
เคร็งจ านวน 2 กลุ่ ม ซึ่ ง การสนทนากลุ่ ม จะเป็ นการนั่ ง
สนทนากันโดยมีผ้ ดู าเนินการสนทนา (Moderator) เป็ นผู้
คอยจุ ดประเด็นการสนทนา เพื่ อเป็ นการชักจู งให้ บุคคล
ผู้เข้ าร่ วมได้ แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทาง
การสนทนา ให้ ได้ ข้อมูลกว้ างขวาง และความละเอียดเท่าที่
จะเป็ นไปได้ โดยใช้ ประเด็นคาถามที่มุ่งตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยให้ มากที่สดุ ในการสนทนาดังกล่าวมีลักษณะ
เปิ ดกว้ างที่จะให้ ผ้ ูเข้ าร่วมสนทนาแต่ละคนวิพากษ์วิจารณ์
หรือมีข้อสงสัยถามผู้เข้ าร่วมสนทนาคนอื่นๆ หรือตอบข้ อ
วิพากษ์เหล่านั้นได้ รวมทั้งตัวผู้ดาเนินการสนทนาด้ วย จะ
ช่วยทาให้ ข้อมูลที่ได้ มามีความครบถ้ วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ เสนอผลการวิจัย โดยแบ่ งเป็ นสองส่วนหลัก
ได้ แก่ วิถวี ัฒนธรรมชุมชนในการป้ องกันความขัดแย้ งและ
การระงับข้ อพิ พาท และรูปแบบและกระบวนการในการ
จัดการความขัดแย้ งโดยใช้ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
ของชุมชน
1. วิถีวัฒ นธรรมชุ มชนในการป้ องกัน ความขัด แย้ ง
และการระงับข้ อพิพาท
จากการศึกษา พบว่า ชุมชนพรุควนเคร็งมีกฎเกณฑ์
จารีต การควบคุมทางสังคมของชุมชนในการป้ องกันความ
ขัดแย้ งและการระงับข้ อพิพาทในลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1.1 การควบคุมความขัดแย้ งในเรื่องที่ดิน
ลักษณะการจัดการของชุมชนเกี่ยวกับการใช้
ที่ดิน ในอดีต ผู้ นาที่ชาวบ้ านให้ ก ารยอมรับ นั บ ถือ และมี
บทบาทในการน าอย่ างสูง จะเป็ นผู้ กาหนดกฎกติกาใน
ชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2490 ครูผัน คชวงศ์ อดีตครูโรงเรียน
บ้ านควนเคร็ง ได้ สร้ างหลักเกณฑ์เพื่ อจัดสรรทรัพ ยากร
ที่ดินให้ สมาชิกในชุมชน โดยระดมชาวบ้ านมาช่ วยกันขุด
คลองจากควนยาวไปจนจรดอาเภอหัวไทร และกาหนดว่า
ใครขุดคลองได้ ระยะทางยาวเท่าใดก็ให้ วัดที่ดินลึกเข้ าไป
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ในป่ าพรุ เป็ นระยะทาง 1 เส้ น หรื อ 40 เมตร แล้ ว ให้
ครอบครองที่ดิน ดังกล่ าวได้ (S. Inchuay, interviewed,
September 20, 2016) ทาให้ สามารถจัด สรรทรัพ ยากร
ที่ดินของชุมชนได้ เป็ นอย่างดีและได้ ลาคลองเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ต่อการคมนาคมในป่ าพรุ ทาให้ คนในชุมชนไม่มี
ความขัดแย้ งในการถือครองที่ดิน จนภายหลังเมื่อรัฐได้
เข้ ามาประกาศให้ พ้ ืนที่ป่าพรุควนเคร็งบางส่วนเป็ นพื้นที่
ป่ าสงวนแห่ งชาติซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ท่ยี ังไม่มีการจับจอง
และพื้นที่ท่มี กี ารจับจองแล้ ว จึงเริ่มมีความขัดแย้ งระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่รัฐกับชาวบ้ านในเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ดี ินขึ้น เพราะ
ถือเป็ นพื้นที่ของเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เมื่อพิ จารณาในส่ว นของการควบคุ มความ
ขัดแย้ งของชุมชนในเรื่องที่ดินเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่าง
คนในหมู่บ้าน เช่น ข้ อพิพาทเรื่องเขตแดน การบุกรุกที่ดิน
เป็ นต้ น ถ้ าเป็ นความขัดแย้ งระหว่างเครือญาติพ่ีน้องกันจะ
ใช้ การพูดคุยเจรจาให้ เลิกแล้ วต่ อกัน ถ้ าจาเป็ นต้ องแบ่ ง
แนวเขต ก็จะใช้ การวางหลักเขตแล้ วจึงขึงเชือกเป็ นแนววัด
ขึงไปโดนต้ นไม้ ใครก็จะเจรจาผ่อนปรนกัน ต้ นไม้ ต้นไหน
ไม่มีค่าอะไรก็โค่นทิ้งไป โดยในการระงับข้ อพิ พาทเช่ นนี้
จะเป็ นการให้ ค่กู รณีหาทางแก้ ปัญหาร่วมกันซึ่งเป็ นวิธหี นึ่ง
ในการระงับ ข้ อ พิ พ าท ดังที่น ายสมพงศ์ พิ ศ วง ปราชญ์
ชาวบ้ านหมู่ท่ี 2 บ้ านไทรหั วม้ า กล่ าวว่ า “การเจรจากัน
เราจะใช้ รูปแบบสันติ หมายความว่าต้ องเอาทั้งสองฝ่ ายมา
นั่ งคุ ย กัน เลยจะดี กว่ า ในชุ ม ชนเราก็เป็ นเครื อ ญาติ กัน
เกลอกั น ทั้ ง นั้ น ” (S. Pitsawong, interviewed, January
9, 2017) การจั ด การกับ สถานการณ์ ท่ีเผชิ ญ กับ ความ
ขัดแย้ งที่เหมาะสมจึงต้ องใช้ มติ วิ ัฒนธรรม เช่น ความเมตตา
ความเอื้ออาทรต่ อกัน นอกเหนื อจากการพู ด จากัน ด้ วย
เหตุผ ลเพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจในเหตุผลของกันและกัน
อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีท่คี ู่กรณีไม่ยอมความกันก็ต้องให้
คนกลางมาไกล่เกลี่ย ซึ่งผลจากการไกล่เกลี่ยอาจจะสร้ าง
ความไม่พึงพอใจแก่ค่กู รณีมากนักแต่กต็ ้ องทาเพราะเกรงใจ
ผู้ท่ีมาไกล่ เกลี่ย เนื่อ งจากเป็ นผู้ อาวุโสที่ค นในชุ มชนให้
ความเคารพนับถือเป็ นอย่ างมาก เป็ นผลให้ ข้อขัดแย้ งใน
เรื่องที่ดินระหว่างคนในชุมชนจึงสามารถยุติกนั ได้ โดยไม่
มีการทะเลาะเบาะแว้ งจนถึงขั้นเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ
ดังนั้น วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่อ้างอิงอยู่บนระบบ
เครือญาติ ความเคารพนับถือในตัวบุคคล จึงเป็ นกลไก
สาคัญอย่างหนึ่งของชุมชนพรุควนเคร็งในการจัดการความ
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ขัดแย้ งในชุมชน ซึ่งในท้ องถิ่นภาคใต้ จะมีวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันซึ่งเป็ นที่มาของประเพณี
วัฒนธรรมการนับถือ “เกลอ” ชาวบ้ านใช้ วัฒนธรรม “เกลอ”
ในการสร้ างความสัมพันธ์ของบุคคลและสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน กล่าวคือ คนที่เป็ นเกลอกัน มักเป็ นคนอายุร่นุ ราว
คราวเดียวกัน เพศเดียวกัน การเป็ นเกลออาจมาจากการ
ต้ องอัธยาศัยกัน หรือผู้ใหญ่ เห็นดีเห็นงามก็ชักจู งให้ ม า
รู้จักและสัญญาว่ า “เราเป็ นเกลอกัน ” จากนั้นเกลอและ
ครอบครัวของเกลอแต่ ละฝ่ ายก็ไปทาความรู้จักกับเกลอ
และครอบครัวของเกลอ ซึ่งต่างก็ให้ ความนับถือ ให้ ความ
ช่วยเหลือและดูแลคนในครอบครัวและญาติพ่ีน้องของอีก
ฝ่ ายหนึ่งเสมือนเป็ นครอบครัวและญาติพ่ีน้องของตนด้ วย
ทาให้ สามารถไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาทไปในตัวเมื่อเกิดปั ญหา
ความขัดแย้ งเพราะคนที่เป็ นลูกหลานเกลอคนใดคนหนึ่ง
ถือว่าเป็ นลูกหลานเกลอทุกคนด้ วย จะเห็นได้ ว่าชุมชนที่ให้
ความสาคัญกับสังคมเครือญาติอย่างมาก มักมีความเป็ น
กลุ่มก้ อนของพรรคพวกค่อนข้ างสูง
1.2 การควบคุมความขัดแย้ งโดยใช้ วธิ กี ารชดเชย
และการแบ่งปั น
จากการศึ กษา พบว่ า กระบวนการในการ
ระงับ ข้ อพิ พ าทในชุ มชนพรุควนเคร็งมีค วามง่ ายต่ อการ
เข้ าถึง กล่าวคือ เมื่อมีการกระทาผิดหรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
คู่กรณีสามารถร้ องขอต่อคนกลางได้ โดยตรง ซึ่งคนกลาง
ในที่น้ ีเป็ นผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มผี ้ อู าวุโส
รวมอยู่ด้วย และสามารถดาเนินการได้ ทนั ที ไม่มขี ้นั ตอนที่
ยุ่ งยากซั บซ้ อน และง่ ายต่ อการเข้ าใจ โดยมีการล้ อมวง
พูดคุยกันด้ วยภาษาที่เป็ นกันเองและไม่ เป็ นทางการ ผู้ท่ี
เข้ าร่ วมในการสนทนานอกจากผู้เสียหายและผู้กระทาผิด
แล้ ว ยังมีพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพื่อนของทั้งสองฝ่ าย ผู้อาวุโส
ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูท่ีเป็ นเครือข่ายช่วย
ดูแลหรือว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ ผ้ กู ระทาผิดกระทาผิดซา้ อีก
และยังช่วยผู้กระทาผิดเยียวยาความเสียหายแก่ผ้ เู สียหาย
เนื่ อ งจากการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในชุ ม ชน
เป็ นสิ่งที่ชาวบ้ านคุ้นเคยและเข้ าถึงได้ ง่ายกว่ า ไม่ เสียทั้ง
เวลาและค่าใช้ จ่าย การจัดการจึงอยู่ในรูปของการชดเชย
ค่าเสียหาย และการอนุ โลมโดยการแบ่งปั นช่ วยเหลือกัน
ของคนในชุมชนที่อาศัยการเข้ าใจกันและรู้จักการให้ อภัย
กัน เป็ นฐานส าคัญ ในการจัด การความขัด แย้ ง ซึ่ งพบได้
ในหลายกรณี อาทิ กรณีการลักขโมยเศษยาง หลังจากที่
เจ้ าของยางแจ้ งเรื่องไปยังคณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณา
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และช่ วยกันพิสูจน์ว่าเป็ นผู้ลักขโมย หากผลการพิ จารณา
สรุป ว่ าบุ คคลนั้ น ลักเศษยางจริง หมู่ บ้านจะมี บทลงโทษ
โดยผู้น้ันจะต้ องเสียค่าปรับกิโลกรัมละ 500 บาท หากเป็ น
ขี้ยางจะถูกปรับกิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งในความเป็ นจริง
แล้ วจะมีการตกลงค่าเสียหายระหว่างคู่กรณี ซึ่ง ผู้เสียหาย
อาจพิ จารณาถึงฐานะของผู้กระทาผิด หากมีฐานะยากจน
ส่ ว นใหญ่ จ ะรับ ค่ าเสีย หายเท่ าจ านวนที่ข โมยไปเท่ านั้ น
เพราะล้ วนแล้ วแต่ร้ จู ักกัน โดยไม่ได้ ปรับค่าเสียหายตามที่
กฎหมู่บ้านกาหนดแบบตายตัว นอกจากนี้ชุมชนยังมีระบบ
เฝ้ าติดตามหากมีการกระทาผิดซา้ อีกในลักษณะเดิม โดย
ใช้ เครือข่ายชุมชน พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพื่อนของทั้งสองฝ่ าย
ผู้ อาวุ โสในชุ มชน ช่ วยดู แล หรื อว่ ากล่ าวตั กเตื อนไม่ ใ ห้
ผู้กระท าผิดกระทาผิดซ้าอีก และกาหนดบทลงโทษที่ว่า
หากมีการกระทาผิดซา้ จะต้ องลงโทษตามกฎที่กาหนดไว้
โดยไม่มกี ารลดค่าปรับลงแต่อย่างใด
กรณีการแบ่งปั น พื้นที่ “หัวไร่ปลายนา” ซึ่ง
เป็ นพื้นที่รอยต่อระหว่างที่ดนิ ของแต่ละครัวเรือน ส่วนใหญ่
เป็ นเนิน หรือควน จะต้ องเว้ นไว้ เพื่อให้ มีพันธุไ์ ม้ งอกและ
เจริญเติบโตเพื่อเก็บไว้ ใช้ ประโยชน์ภายในครัวเรือนร่วมกัน
หากผู้ใดต้ องการตัดไม้ บริเวณดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์
หรือใช้ สอยในครัวเรือน ต้ องมีการบอกกล่าว หรือ “ขอ”
จากผู้เป็ นเจ้ าของพื้นที่หัวไร่ปลายนาก่อน และอาจแบ่งปั น
ไม้ น้ันให้ กับผู้ท่เี ป็ นเจ้ าของพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็ นการปฏิบัติท่ี
รับรู้และยอมรับกันทั่วไปในชุมชนพรุควนเคร็ง โดยรูปแบบ
การแบ่ งปั นช่ วยเหลือกันในชุมชนนี้ช่วยป้ องกัน และลด
ปัญหากรณีพิพาทอันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรไม้ ลงไป
ได้ อย่างมาก
กรณีการแบ่งปั นการถอนกระจูดมาใช้ สาหรับ
ผู้ท่ีไม่ มีดงกระจู ดเป็ นของตนเองก็เข้ าไปถอนกระจู ดใน
พื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะไม่มหี ลักเขตบอกอาณาเขตของพื้นที่
ที่แน่นอน หากมีผ้ ไู ปใช้ ประโยชน์อยู่ก่อนก็มกั จะเกิดความ
ขัดแย้ งตามมาได้ การป้ องกันความขัดแย้ งตามจารีตชุมชน
จึงมีการกาหนดสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงการเป็ นเจ้ าของ
ก่อนที่จะเกิดการละเมิดสิทธิและความขัดแย้ งตามมาที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะของคนในพื้นที่ ซึ่งผู้ท่ตี ้ องการแสดงสิทธิใน
ฐานะ “ผู้มาก่อน” ในพื้ นที่สาธารณะจะท าเครื่องหมาย
บอกกล่ าวต่อคนอื่นๆ ซึ่งเรียกกันว่า “ปั กกา” โดยการใช้
กากระจู ด ที่เก็บ เกี่ย วมาปั ก ไว้ ในดิ น บริ เวณที่เก็บ เกี่ย ว
เครื่องหมายปั กกาจะทาให้ ผ้ ูท่ีเข้ ามาทีหลังทราบทันทีว่า
บริเวณนี้มีคนเข้ ามาแสดงสิทธิในการเก็บเกี่ยวไว้ แล้ ว และ

จะไม่มีใครเข้ าไปถอนซา้ อีก ถือเป็ นกฎของชุมชนที่ทุกคน
ต้ องยอมรับและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
1.3 การควบคุ ม ความขัด แย้ งโดยใช้ ร ะบบการ
ลงโทษทางสังคม
หากเกิ ด ความขั ด แย้ งหรื อ การกระท าผิ ด
เล็กน้ อยสามารถใช้ ระบบวิถีชาวบ้ านและจารีตของชุมชน
จัดการควบคุมหรือแก้ ไขลงโทษให้ เกิดการยุติปัญหาต่างๆ
ได้ ก่อนโดยไม่ต้องใช้ การลงโทษทางกฎหมาย หรือใช้ การ
ควบคุมทางสังคมควบคู่กบั การบังคับใช้ กฎหมาย ซึ่งสามารถ
ควบคุมความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นได้ ระดับหนึ่งไม่ให้ บานปลาย
นาไปสู่ความรุนแรง โดยการควบคุมดังกล่ าวก็เพื่อให้ คน
ในชุมชนได้ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
รู ป แบบการลงโทษทางสั ง คมของชุ ม ชน
พรุควนเคร็งจะมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันแล้ วแต่
กรณี แต่ละเหตุการณ์ แต่ละความผิด เช่น การลงโทษปรับ
ในกรณีลักทรัพย์ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท จับสัตว์น้าในเขต
สงวนพั นธุ์สัตว์น้า ใช้ เครื่องมือจับสัตว์ผิดประเภท จุ ดไฟ
โดยเจตนาจนก่อความเสียหายต่อป่ าพรุ แต่หากเป็ นกรณี
ยาเสพติด ผู้ใดที่ทาการค้ ายาเสพติด ถูกดาเนินคดี ถูกศาล
สั่งให้ จาคุก ก็ลงโทษให้ ตัดออกจากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม/
องค์กร หรือสวัสดิการของหมู่บ้าน และไม่รับรองสิทธิทุก
ประเภทหรือการทาธุรกรรมต่างๆ แต่หากพ้ นโทษมาแล้ ว
ประสงค์จะเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนต่างๆ อีก จะต้ องชาระ
เงิน ย้ อ นหลั งเท่ าที่ว่างเว้ น และต้ องช าระค่ าธรรมเนี ย ม
1,000 บาท ส่วนผู้เสพยาเสพติด ถ้ าเข้ าบาบัดมาแล้ วครั้ง
หนึ่ ง กลั บ ออกมายั งไม่ เลิ กเสพให้ ตัด ออกจากการเป็ น
สมาชิกกลุ่ม/องค์กร หรือสวัสดิการของหมู่บ้าน และไม่
รับรองสิทธิทุกประเภทหรือการทาธุรกรรมต่างๆ เช่นกัน
นอกจากนี้ ยั ง ใช้ การควบคุ ม ทางสั ง คมที่
เข้ มงวดเพิ่ มเติมอีก กล่ าวคือ ชาวบ้ านในชุ มชนจะไม่ ไป
ร่วมงานของครอบครัวผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่ง
ในสังคมชนบทจะให้ ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็ นอย่ างมาก
หากบ้ านไหนจัด งานแล้ วไม่ มีแขกไปร่ วมงานจะถือเป็ น
เรื่องที่น่าอับอายมาก ซึ่งการลงโทษจะต้ องถือปฏิบัตริ ่วมกัน
ทั้งชุมชน จนกว่าผู้ท่กี ระทาผิดจะรู้สึกสานึกในการกระทา
ของตน เป็ นการใช้ มาตรการทางสังคมควบคุมให้ สมาชิก
ในชุมชนยึดถือปฏิบัติ กฎนี้ ถือเป็ นข้ อตกลงร่ วมกันของ
ชาวบ้ านที่จาเป็ นต้ องมีมาตรการที่เข้ มงวดเพื่อให้ กลัวและ
หรือเข็ดหลาบต่อการกระทาผิดโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
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2. รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความขัดแย้ ง
โดยใช้ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทของชุมชน
รูปแบบการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ งของชุมชน พบว่า
เป็ นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก ขึ้นอยู่กบั ตัวบุคคล
เป็ นสาคัญ ผู้นาชุมชนจึงมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการสร้ าง
ความสมานฉันท์ให้ เกิดขึ้นในชุมชนพรุควนเคร็ง โดยเฉพาะ
บทบาทของผู้ใหญ่บ้าน หากผู้นาเพียงคนเดียวไม่สามารถ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยได้ สาเร็จก็จะมีการหาตัวช่ วยที่เป็ นที่
ยอมรับของคู่กรณี โดยใช้ การไกล่เกลี่ยเป็ นทีม โดยที่ผ้ ูนา
จะมีบทบาทในการติดต่ อประสานงาน การอานวยความ
สะดวก การเป็ นแหล่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ไกล่เกลี่ยอีกทีหนึ่ง จึง
ทาให้ เห็นการเข้ าไปคลุกวงในกับปั ญหาและการถอยออกมา
อยู่นอกวงของผู้นาชุมชนในการจัดการความขัดแย้ งได้ เสมอ
ดังนั้น กระบวนการในการจัดการความขัดแย้ งจึงมีท้งั การ
ไกล่เกลี่ยแบบปัจเจกและเป็ นทีม ไม่ว่าจะเป็ น “ผู้อาวุโส”
“ผู้ซ่ึงเป็ นที่เคารพนับถือ” “ผู้ท่ไี ด้ รับการยอมรับ” ที่ได้ รับ
ความไว้ เนื้อเชื่อใจ และบุคคลเหล่านั้นต่างก็พยายามรักษา
ความไว้ เนื้อเชื่อใจด้ วยการทางานร่ วมกับคนอื่นในชุมชน
ในรูปของคณะกรรมการ เครือข่ายหรือกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้ง
ในชุมชน
ความยุ ติธรรมภายในชุมชนพรุควนเคร็งจึงได้ มา
โดยใช้ การสนทนาพูดคุ ยกันและการทาข้ อตกลงร่ วมกัน
กล่าวคือ คนในชุมชนนิยมประนอมข้ อขัดแย้ ง เมื่อมีกรณี
พิพาทหากคู่ขดั แย้ งตกลงกันเองไม่ได้ ก็จะให้ บุคคลที่เป็ น
ผู้ท่เี คารพเชื่อถือในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้าน
ไกล่ เกลี่ ย ประนี ป ระนอม การไกล่ เกลี่ ย ข้ อ ขัด แย้ ง เป็ น
กระบวนการประนีประนอมข้ อขัดแย้ งที่มีบุคคลที่สามเข้ ามา
ช่วยเหลือให้ คู่ขัดแย้ งเจรจาต่อรองกันได้ สาเร็จ การไกล่เกลี่ย
จะช่วยให้ คู่ขดั แย้ งทั้งสองฝ่ ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
จากกรณี ท่ี มี ก ารพิ พ าทกั น นั้ น ผู้ ไกล่ เกลี่ ย จะคอยเป็ น
ผู้กระตุ้น แนะนา โน้ มน้ าว เสนอแนะหรือชี้แนะหนทางที่
เป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปัญหาข้ อขัดแย้ งให้ แก่ค่ขู ดั แย้ ง การ
จะตกลงหรือไม่เป็ นการตัดสินใจของคู่ขัดแย้ ง ผู้ไกล่เกลี่ย
ไม่ มีอานาจตัดสินข้ อขัดแย้ งเหมือนดังอนุ ญ าโตตุลาการ
หรือผู้พิพากษา เมื่อพิ จารณาการจัดการกับความขัดแย้ ง
ของชุมชนในลักษณะนี้ พบว่ า สอดคล้ องกับกระบวนวิธี
เชิงสมานฉั นท์จากรูป แบบทางเลือก 4 วิธีในการจัด การ
ความขัดแย้ ง (The Four Options Model) ของ Claassen
(2002) ในทางเลือกที่ 3 กล่ าวคือ เมื่อสองฝ่ ายมีความ
ขัดแย้ งกันก็ให้ คนนอกที่ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งนั้น
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เข้ ามาช่วยให้ ท้งั สองฝ่ ายหาทางแก้ ปัญหาร่วมกัน โดยมีทมี
ไกล่เกลี่ยเป็ นเพียงผู้เสนอทางเลือกแก่คู่กรณีโดยคานึงถึง
ความต้ องการของแต่ละฝ่ ายและมองว่าทุกคนมีโอกาสทา
ผิดพลาดได้ ซึ่งส่งผลให้ ความขัดแย้ งยุตแิ ละความสัมพันธ์
ของคู่กรณียังดีต่อกันได้
อย่ า งไรก็ต าม พบว่ า มี บ างกรณี ท่ีผ้ ู ไ กล่ เกลี่ ย มี
ความเป็ นผู้นาสูง มักตามช่วยเหลือลูกบ้ านถึงโรงพักหรือ
ขอใช้ วิธีการไกล่ เกลี่ยในชั้นศาล เพื่ อพยายามไม่ให้ เข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก แม้ ว่าการไกล่เกลี่ยของ
ผู้นาในบางครั้งอาจดูเหมือนการใช้ อานาจในการตัดสิน
เพราะหากปล่ อ ยให้ คู่ ก รณี ท้ังสองฝ่ ายตั ด สิน ใจกัน เอง
เรื่องราวความขัดแย้ งก็ไม่สามารถยุติลงได้ แต่ส่วนใหญ่
ลูกบ้ านก็เข้ าใจความตั้งใจของผู้ไกล่เกลี่ยที่อยากให้ ลูกบ้ าน
จบเรื่องและกลับมาดีต่อกัน ซึ่งจะพบได้ ในกรณีท่สี มาชิก
ในหมู่บ้านมีความเคารพเชื่อฟั งผู้นาสูงทั้งผู้นาที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ หากมองโดยภาพรวมแล้ ว ความพยายาม
ไม่ ให้ เข้ าสู่กระบวนการยุ ติธรรมกระแสหลัก โดยการใช้
แนวทางนี้ย่อมสามารถยุตคิ วามขัดแย้ งได้ โดยที่ไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบในด้ านลบต่อคู่กรณีมากเท่ากับการนาข้ อพิพาท
เข้ าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ซึ่งอาจกล่าว
ได้ ว่ า “ไม่ มี ใ ครได้ เปรีย บหรื อ เสีย เปรี ย บแต่ เพี ย งฝ่ าย
เดี ย ว หากแต่ ท้ั ง คู่ ไ ด้ รั บ ความเสีย หายด้ ว ยกัน ทั้ ง สิ้ น”
กล่ าวคือ ในด้ านเศรษฐกิจนั้น ทั้งสองฝ่ ายต้ องมีรายจ่ าย
เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายเพื่อต่อสู้คดีความในชั้นศาล ฝ่ ายชาวบ้ าน
ก็ต้ องสูญ เสีย รายได้ จ ากการประกอบอาชี พ และต้ องมี
รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจ้ างทนายหรือเดินทางไปศาล ใน
ด้ านสังคม ความขัดแย้ งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพ
อันดีและความสมานฉันท์ระหว่างคนในชุมชนด้ วยกันเอง
ผลที่ตามมานอกจากจะเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายแล้ วยังทาให้
คู่กรณีไม่สามารถรักษาสัม พันธภาพระหว่างกันได้ จนเกิด
ความไม่ไว้ วางใจกันและอาจขยายผลไปสู่ความขัดแย้ งใน
เรื่องอื่นๆ ได้ อกี ด้ วย
บทสรุป
ชุมชนพรุควนเคร็งมีกฎเกณฑ์ จารีต การควบคุมทาง
สังคมของชุมชนในการป้ องกันความขัดแย้ งและการระงับ
ข้ อพิพาทในลักษณะที่สาคัญ ได้ แก่ 1) การควบคุมความ
ขัดแย้ งในเรื่องที่ดิน 2) การควบคุมความขัดแย้ งโดยใช้
วิธกี ารชดเชยและการแบ่งปั น 3) การควบคุมความขัดแย้ ง
โดยใช้ ระบบการลงโทษทางสังคม วิถีวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่
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อ้ างอิงอยู่ บนระบบเครือญาติ ความเคารพนั บถือในตัว
บุคคลจึงเป็ นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งของชุมชนพรุควนเคร็ง
ในการจัดการความขัดแย้ งในชุมชน ชาวบ้ านใช้ วัฒนธรรม
“เกลอ” ในการสร้ างความสัมพั น ธ์ของบุ คคลและสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุ มชน โดยให้ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
เข้ ามามีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณี
ที่ขัดแย้ งกัน รวมทั้งครอบครัวและชุ มชนของคู่กรณีด้วย
และพยายามให้ เรื่องราวความขัดแย้ งจบลงภายในชุมชน
ให้ ได้ โดยเร็ว หากจาเป็ นต้ องลงโทษจะพิจารณาใช้ ระบบ
การลงโทษทางสังคมแบบไม่เป็ นทางการและหาแนวทาง
ป้ องกันร่วมกัน การลงโทษมักใช้ ในกรณีผ้ ทู ่กี ระทาความผิด
ซา้ ๆ โดยใช้ มาตรการการควบคุมทางสังคมที่เข้ มงวด เช่น
การไม่ไปร่วมงานของครอบครัวผู้กระทาความผิด การตัด
ออกจากสมาชิกกลุ่ม โดยกาหนดช่ วงเวลาที่ส้ ิน สุด หรื อ
จนกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เป็ นต้ น และร่วมค้ นหา
แนวทางป้ องกันความขัดแย้ งนี้อย่างสร้ างสรรค์กบั คู่กรณีท่ี
ขัดแย้ งกัน ในขณะที่รปู แบบและกระบวนการในการจัดการ
ความขัดแย้ ง พบว่า มีวิธที ่ถี ูกนามาใช้ อย่างผสมผสานกัน
ได้ แ ก่ การเจรจาต่ อรองโดยอาศั ยระบบเครือญาติ การ
เจรจาไกล่เกลี่ยโดยบุคคลที่เป็ นที่เคารพน่าเชื่อถือซึ่งมีท้งั
คนเดียวและทาเป็ นกลุ่ม โดยคนที่เข้ าร่วมในกระบวนการ
นี้ต้องยอมรับในวิถีทางนี้เพราะรับรู้ถึงประโยชน์ท่ตี นและ
ชุมชนจะได้ รับ หากมีการประพฤติผิดไปจากกติกาชุมชน
ก็มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารชดใช้ เยี ย วยาความเสีย หาย มุ่ ง
บูรณาการให้ เกิดการฟื้ นฟูสมั พันธภาพและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุข
กระบวนจัดการความขัดแย้ งของชุมชนพรุควนเคร็งจึง
เป็ นกระบวนการที่เน้ นบทบาทของคู่กรณีท้งั สองฝ่ ายและ
ชุมชนเป็ นตัวหลักในการร่วมกันจัดการกับปัญหาข้ อขัดแย้ ง
ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาร่วมกันว่าจะทาอย่างไรกับผลที่เกิดขึ้น
จากข้ อขัดแย้ งและการดาเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งถือ
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าการมุ่งชี้ขาดว่า
ฝ่ ายใดถูก ฝ่ ายใดผิด เพื่อมิให้ เกิดการขยายความขัดแย้ ง
ออกไป โดยมีผ้ ูไกล่เกลี่ยเข้ ามาช่ วยให้ ท้งั สองฝ่ ายหาทาง
แก้ ปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการที่ให้ ฝ่ายผู้เสียหายและ
ฝ่ ายผู้กระทาผิดได้ พูดคุยกันและทาข้ อตกลงร่ วมกัน การ
เอื้ออานวยช่วยเหลือคู่กรณีในการแสวงหาผลลัพธ์ท่สี นอง
ความต้ องการของแต่ ล ะฝ่ ายได้ อ ย่ างเหมาะสม ซึ่ งเป็ น
ข้ อตกลงที่อยู่ในวิสัยที่ผ้ ูกระทาผิดสามารถทาได้ จริง โดย
ทั้งสองฝ่ ายเป็ นผู้มี “อานาจ” และใช้ “อานาจ” ในการ

ไกล่ เกลี่ยประนอมข้ อพิ พาทระหว่ างกัน สิ่งที่ตามมา คือ
การให้ อภัยกัน ผลสุดท้ ายที่ได้ คือ ความไว้ เนื้อเชื่อใจกัน
ในชุมชน จึงเป็ นความยุติธรรมที่ได้ มาจากความเห็นพ้ อง
ต้ องกันและความพอใจร่วมกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมให้ ชุมชนมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ในการจัดการความขัดแย้ ง ให้ สามารถเผชิญกับเหตุการณ์
ความขัดแย้ งภายในชุมชนได้ โดยใช้ บทเรียนจากการแก้ ไข
ปัญหาในอดีตของชุมชน รวมทั้งพยายามสร้ างความสัมพันธ์
และทาความเข้ าใจกับชาวบ้ านทุกกลุ่มอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง ในส่วนความรู้ภายในที่เป็ นความรู้ประสบการณ์
ของชุมชนในเรื่องการจัดการปั ญหาควรถูกนามาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ กล่าวคือ ควรจัดให้ มกี ารเรียนรู้เรื่องจริงที่ชุมชน
ปฏิบัติจริง นามาวิเคราะห์ พูดคุยแลกเปลี่ยน จัดการเป็ น
ความรู้โดยรวบรวมอย่ างเป็ นระบบเพื่ อจะได้ ข้ อมูล การ
จัด การปั ญ หาความขัด แย้ งในชุ มชน และสามารถสร้ าง
ความรู้ในอีกหลายๆ ด้ าน เพื่ อสร้ างการเรียนรู้แก่ชุมชน
และผู้ เกี่ย วข้ อ ง เช่ น องค์ค วามรู้ด้ านการจั ด การปั ญ หา
ความขัดแย้ ง ข้ อมูลทางด้ านต้ นทุนทางสังคมและการคิด
ต่อยอดในการจัดกระบวนการจัดการและป้ องกันปัญหาใน
ชุมชน เป็ นต้ น
2. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรมีบทบาทในการ
เสริ ม สร้ างหรื อ เป็ นศู น ย์ ป ระสานงานของชุ ม ชนในการ
จัด การความขัด แย้ ง โดยกลไกการบริห ารจั ด การต้ องมี
ที่ม าจากผู้ น าชุ ม ชน ฝ่ ายปกครองท้ องถิ่น ได้ แก่ กานั น
ผู้ ใหญ่ บ้ านและผู้ ช่ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน ซึ่ ง เป็ นผู้ ท่ีใกล้ ชิ ด กับ
สมาชิกในชุมชน ตลอดจนแกนนาองค์กรหรือกลุ่มต่ างๆ
ที่มีส่ วนเกี่ยวข้ องในการดู แ ลแก้ ไขปั ญ หาในชุ ม ชน เช่ น
ผู้นากลุ่มอาชีพ ผู้อาวุโส อดีตผู้นา เป็ นต้ น ซึ่งต้ องเป็ นผู้มี
ใจทางานเพื่ อสังคมส่วนรวม พร้ อมเรียนรู้ มีความรู้และ
ทุ่มเทการทางานช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้ จริง โดยโครงสร้ าง
กรรมการศูนย์ฯ ควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
ตาแหน่ งหรือเพิ่ มเติมได้ ตามสถานการณ์ เพื่ อใช้ ในการ
ไกล่ เกลี่ยกรณีท่ีความขัดแย้ งมีความซับซ้ อนในบางพื้นที่
ที่เกือบทุ กขั้นตอนของการจัด การความขัด แย้ งจะมีก าร
ทางานเป็ นทีม เช่ น ในบางกรณีการไกล่เกลี่ยเป็ นทีมช่วย
เพิ่ ม น้า หนั ก การไกล่ เกลี่ ย ให้ คู่ ก รณี เกิด การยอมรั บ ได้
มากกว่ าการไกล่ เกลี่ย คนเดีย ว และหากความขัด แย้ งที่
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เกิดขึ้นเกินกาลังที่ชุมชนจะจัดการได้ จะได้ มีการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาร่วมไกล่เกลี่ย
3. ภาครัฐควรเสริมสร้ างและสนับสนุ นให้ เกิด ความ
เชื่อมั่ น ในการจั ด การความขัด แย้ งของชุ ม ชน โดยสร้ าง
แผนงานการทางานที่สนับสนุนความสามารถของชุมชนใน
การแก้ ปั ญหา และสร้ างเสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ก ารพั ฒนา
กระบวนการจัดการความขัดแย้ งให้ เหมาะสมกับบริบทของ
ตัวเองให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่
รัฐที่ท างานกับ ชุ ม ชนควรปรับ เปลี่ ยนกระบวนทัศ น์ และ
วิธีการทางานให้ เข้ ากับชุ มชน โดยยอมรับกระบวนการ
จั ด การความขั ด แย้ งในแต่ ล ะกรณี ท่ี ไ ม่ มี ก ารก าหนด
รูป แบบที่แ น่ น อนตายตั ว รวมทั้งต้ อ งมีค วามรู้เกี่ย วกับ
บริบทพื้นที่ เช่น การใช้ หลักวัฒนธรรมชุมชนหรือการใช้
หลักศาสนาในการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา เป็ นต้ น
References
Claassen, R. ( 2002) . A Peacemaking Model: A
Biblical Perspective. Retrieved from http: / / www.
fresno.edu/pacs/Apeacemaking Model.pdf>2002

176

Khunweechuay, N. (2012). The Dynamic of Resource
Use at Kuan Kreng Peat Lands ( Research report) .
Bangkok: Office of the Higher Education Commission.
Kreng Subdistrict Administration Organization. (2015).
Basic data. Retrieved from http://www.kreang.go.th/
Musor, M. (2006). Restorative Justice and Conflict

Management in a Muslim Community: A Case study
of Bansalam, Pattani Province. ( Master’ s thesis) .

Chulalongkorn University, Bangkok.

Parinyasutthinon, U. ( 2012) . Restorative Justice:

Managing Conflicts to Empower the Justice of Khuan
So Community (Research report). Songkla: Prince of
Songkla University.

Tothongdee, B. (2012). Restorative Justice: A Study
Diversion of Domestic Violence Cases. (Master’s thesis).
Dhurakij Pundit University, Bangkok.

