
บทที ่ 5 
การจัดการความขดัแย้งตามแนวทางสันตวิธีิ 

 
 ผลการศึกษาท่ีจะนาํเสนอในบทน้ีเป็นการนาํเสนอผลการศึกษาในวตัถุประสงคสุ์ดทา้ย
เร่ือง แนวทางในการจดัการความขดัแยง้ทางการเมืองในสงัคมไทยดว้ยแนวทางสนัติวิธี ซ่ึงเป็น     
ผลการศึกษาจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 10  ท่าน ผลการศึกษาจะนาํเสนอโดยลาํดบัดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัสนบัสนุนท่ีช่วยผลกัดนัใหก้ารจดัการความขดัแยง้ประสบผลสาํเร็จ 
 2.  แนวทางและวิธีการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
 3.  ความเป็นไปไดใ้นการนาํแนวทางสนัติวิธีเขา้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
 4.  แนวทางและวิธีการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมไทยตามแนวทางสนัติวิธี 
 5.  ปัจจยัสนบัสนุนและเง่ือนไขสาํคญัในการจดัการความขดัแยง้ตามแนวทางสนัติวิธี  
 6.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในการจดัการความขดัแยง้ตามแนวทางสนัติวธีิ 
 

ปัจจยัสนับสนุนทีช่่วยผลกัดนัให้การจดัการความขดัแย้งประสบผลสําเร็จ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดใ้หข้อ้มูลปัจจยัสนบัสนุนท่ีช่วยผลกัดนัให ้          
การจดัการความขดัแยง้ภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ประสบผลสาํเร็จ ดงัน้ี  
 1.  ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและกระบวนการยติุธรรม โดยการให้
ขอ้มูลดงัน้ี 
 “ลดการเหล่ือมลํ้าในสงัคมใหไ้ด ้ความเหล่ือมลํ้าไม่วา่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองสงัคม 
การเมือง และกก็ารเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมท่ีมีธรรมมาภิบาล” (ไชยา พรหมา, สมัภาษณ์,          
4 เมษายน 2555) 
 2.  มีการกระจายอาํนาจและกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเขม้แขง็ โดยการใหข้อ้มูล
ดงัน้ี 
 “มีการกระจายอาํนาจมากข้ึน และกมี็กลไกแกปั้ญหาความขดัแยง้ แกไ้ขความมัน่คง         
ในระดบัสถาบนั ตอนน้ีเมืองไทยไม่มีกลไกแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเขม้แขง็มัน่คง” (พระไพศาล          
วิสาโล, สมัภาษณ์, 4 มีนาคม 2555) 
 “ชนชั้นนาํไทยหรือชนชั้นกลางเก่าจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงวา่ ระบบการเมืองจะตอ้งเอ้ือ
ประโยชน์ใหก้บัคนอยา่งกวา้งขวาง ทุกหมู่เหล่า ลองสร้างระบบสวสัดิการของรัฐ ท่ีดีข้ึน ยอมรับวา่
คนขา้งล่างเขามีสิทธ์ิเท่ากบัเรา ซ่ึงถา้หากทาํตรงน้ีได ้ผมเช่ือวา่ความขดัแยง้จะค่อย ๆ คล่ีคลาย”  
(อรรถจกัร สตัยานุรักษ,์ สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2555) 
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 “สงัคมไทยจะลดความขดัแยง้ไปไดถ้า้หากวา่เรากระจายผลประโยชน์กระจายอาํนาจสู่
ประชาชนและองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึงวา่งบประมาณส่วนใหญ่ใหก้ระจายไปในท่ีต่าง ๆ” 
(พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555) 
 3.  วฒันธรรมดั้งเดิมของไทยท่ีชอบความสงบมีมิตรไมตรีโดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “มิติทางดา้นวฒันธรรมคือหมายความวา่คือรากฐานของคนไทยน้ีลึก ๆ แลว้ชอบ       
ความสงบชอบท่ีจะเป็นมิตรไมตรีกบัคนอ่ืนแมจ้ะไม่รู้จกักนัคนไทยมีความรู้สึกวา่ยิม้ใหไ้วก่้อน ท่ีน้ี
รากฐานตรงน้ีมนัถูกกดทบัไปดว้ยความโกรธเกลียดทางการเมือง ความรู้สึกโกรธเกลียดท่ีถูกสร้าง
ทางการเมืองมนัทาํใหเ้รากดทบัอารมณ์แบบน้ีไว ้ถา้มีอะไรท่ีเป็นลกัษณะท่ียอมความกนัไดห้รือ
อะไรกนัไดค้นไทยกย็อม ผมเขา้ใจวา่น้ีคือรากฐานเดิมในมิติทางวฒันธรรม” (ประมวล เพญ็จนัทร์, 
สมัภาษณ์, 25 กมุภาพนัธ์ 2555) 
 4.  การแกรั้ฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีทาํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมโดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
  “แกรั้ฐธรรมนูญ ตอ้งแกก้ฎหมายรัฐธรรมนูญนะ หรือปรับฐานเร่ืองโครงสร้าง           
ปรับโครงสร้างทางกฎหมาย ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีไม่เท่ากนัระหวา่งคนรวยกบัคนจน 
ปรับโครงสร้างทางสงัคมเร่ืองสาธารณสุข เร่ืองสาธารณสุขท่ีไม่เท่าเทียมกนั โครงสร้างอีกอนัหน่ึง
กคื็อโครงสร้างทางดา้นปฏิรูปกฎหมายท่ีดิน ปฏิรูปกฎหมายท่ีดิน” (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 
(นิธิบุณยากร), สมัภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 
 5.  เง่ือนไขดา้นเวลาและบริบทแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ผมยงัคิดวา่เวลา เวลากบับริบทแวดลอ้ม ท่ีมนัเปล่ียนไปน่ีนะ รูปแบบหรือวิธีการใน    
การหาทางออก มนักค็งเปล่ียนไปตอนน้ีมนัอาจจะสรุปชดัไม่ได ้มนัข้ึนกบับริบทมนัข้ึนอยูก่บัเวลา
มนัข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขแวดลอ้ม ในแต่ละช่วงวา่จะเกิดอะไรข้ึนและ ACTOR แต่ละคนข้ึนอยูก่บัแต่ละ
เง่ือนไขเวลา แลว้ใครจะไปขบัเคล่ือนอะไร” (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ สมัภาษณ์, 20 เมษายน 2555) 
 “บรรยากาศต่างประเทศซ่ึงตอนน้ีมีการเรียกร้องในประชาธิปไตยการเกิดการเปล่ียนแปลง
ในทวีปแอฟริกาเหนือและตะวนัออกกลาง รวมทั้งบรรยากาศของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยค์วามเสมอภาคความยติุธรรมเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถหยดุย ั้งได”้ (ลิขิต ธีรเวคิน, 
สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2555) 
 6.  การทาํความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายในสงัคมเก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้และจดัพื้นท่ีหรือ
บรรยากาศของการพดูคุย โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ตวัสงัคมเองตอ้งใชต้วัช่วยคอนโทรล ตวัสงัคมเองในตอนน้ี สงัคมตอ้งเขม้แขง็ สงัคม
ตอ้งเป็นสงัคมแห่งปัญญา ตอ้งเป็นสงัคมท่ีพึ่งพาตวัเองใหไ้ด ้การแกปั้ญหาตรงน้ี ตอ้งแผพ่ื้นท่ีหรือ
วา่บรรยากาศของการพดูคุยกนัใหไ้ด”้ (ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน์, สมัภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) 
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 “ทาํความเขา้ใจวา่เราขดัแยง้เร่ืองอะไร ใครเป็นตวัละครหลกัใครเป็นคนท่ีแกร่งแยง้
ผลประโยชน์ ใครเป็นคนท่ีต่อสูเ้ชิญอุดมการณ์ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเม่ือเราสามารถจาํแนกแยกแยะ    
ตวัละครและผลประโยชน์ของตวัละครแลว้ เรากจ็ะสามารถท่ีจะดาํเนินการไดต้รงจุดมากข้ึนสร้าง
ความสมัพนัธ์ดี ๆ ใหเ้กิดข้ึน” (โคทม อารียา, สมัภาษณ์, 26 เมษายน 2555) 
  “ทุกฝ่ายในสงัคมตอ้งตระหนกัถึงปัญหาและเขา้ใจท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลข่าวสารจึงตอ้ง
เขา้ใจท่ีมาของปัญหาการแกไ้ข เพราะฉะนั้นผลท่ีตามมาอาจทาํใหเ้กิดการลม้สลายของรัฐได ้    
หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดกอ็าจทาํใหเ้กิดการเสียชีวิตเลือดเน้ืออยา่งมาก” (ลิขิต ธีรเวคิน, สัมภาษณ์,          
20 พฤษภาคม 2555) 
 

แนวทางและวธีิการในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูใ้หแ้นวทางและวธีิการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ มีแนวทาง
และวิธีการ ดงัน้ี 
 1.  การลดความเหล่ือมลํ้าทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และกระบวนการยติุธรรม 
โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ลดการเหล่ือมลํ้าในสงัคมใหไ้ด ้ความเล่ือมลํ้าไม่วา่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองสงัคม 
การเมือง นะครับ และกก็ารเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมท่ีมีธรรมมาภิบาล มีการปกครองโดยนิติรัฐ 
และกใ็หค้วามเป็นธรรมทางการเมืองใหก้บัประชาชน เพราะฉะนั้นถา้หากวา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็น
เง่ือนไขใหป้ระชาชนไดเ้ห็น ใหมี้ขอ้แตกต่าง แลว้กใ็หเ้ป็นเร่ืองของความขดัแยง้ในสงัคมไทย      
ใหล้ดลงได”้ (ไชยา พรหมา, สมัภาษณ์, 4 เมษายน 2555) 
 2.  การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในระดบัสถาบนัโดยการปฏิรูปสถาบนั โดยการใหข้อ้มูล
ดงัน้ี 
 “ในระดบัโครงสร้าง  การปฏิรูปสถาบนักจ็ะทาํใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้         
ในระดบัสถาบนั  ระดบัสถาบนักเ็ช่น สภา ศาล  ศาลกมี็หลายศาลท่ีตอ้งปฏิรูป เพื่อใหเ้ป็นตวักลาง
อยา่งแทจ้ริง เพราะฉะนั้น อาตมาเสนอการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างและกเ็ชิงสถาบนั” (พระไพศาล   
วิสาโล, สมัภาษณ์, 4 มีนาคม 2555) 
 3.  การเขา้ใจโครงสร้างของความขดัแยง้และความเปล่ียนแปลงในสงัคมไทย โดยการให้
ขอ้มูลดงัน้ี 
 “ผมกพ็ยายามจะทาํใหค้นในสงัคมไทย มองเห็นซ่ึงกนัและกนั แปลวา่อะไร แปลวา่       
ชนชั้นกลางมกัจะมองคนชนบทวา่โง่ จนเจบ็ถูกซ้ือเสียง ผมคิดวา่ถา้หากเราเขา้ใจโครงสร้าง และ
ความเปล่ียนแปลง สงัคมไทยกจ็ะเขา้ใจอะไรมากข้ึน และความเขา้ใจอะไรท่ีมากข้ึน การมองเห็น
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ซ่ึงกนัและกนั มนัน่าจะทาํให ้เราลดความเกลียดซ่ึงกนัและกนัลงไป” (อรรถจกัร สตัยานุรักษ,์ 
สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2555) 
 “จะตอ้งมีการตระหนกัถึงปัญหาและการจดัใหมี้การปฏิรูปอยา่งเร่งด่วน” (ลิขิต ธีรเวคิน, 
สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2555) 
 4.  การจดัเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและการพดูคุย โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “เราจะตอ้งไม่โกรธเกลียดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ตรงน้ีเป็นเร่ืองของแต่ละคนท่ีตอ้งทาํใหไ้ด ้
เม่ือเราไม่โกรธไม่เกลียดในขนาดเดียวกนัเรากต็อ้งเพิ่มพนูส่ิงท่ีเรียกวา่ ความเขา้อกเขา้ใจ” 
(ประมวล เพญ็จนัทร์, สมัภาษณ์, 25 กมุภาพนัธ์ 2555) 
 “จดัพื้นท่ีใหคุ้ยกนั จดัพื้นท่ีน่ีหมายถึง ในระดบัชุมชนในแต่ละจงัหวดัคุยกนัทีละกลุ่ม ๆ 
จดักระบวนการใหดี้ กคื็อจดัเวที สร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองแบบน้ี แลว้กฟั็งกนัใหม้ากข้ึน” 
(ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน์, สมัภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) 
 “การสานเสวนาแห่งชาติ กระบวนการใหถ้กแถลงทาํความเขา้ใจประเดน็เหล่าน้ีในมุม
ประชาชน ประชาชนกจ็ะไดมี้แผนงานหรือโครงการทางศาสนาท่ีจะปฏิรูปร่วมกนั มนักเ็กิดพลงั 
ไดส้องอยา่งเลย คือ หน่ึงพลงัปรองดอง สองพลงัปฏิรูปกต็อ้งทาํแบบน้ี” (โคทม อารียา, สมัภาษณ์,    
26 เมษายน 2555) 
 5.  การกระจายอาํนาจและการใชก้ระบวนการทางรัฐสภาเพ่ือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ดูแลว้ไม่มีวิธีไหนท่ีจะดีกวา่ระบบรัฐสภา ระบบรัฐสภาจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ขเร่ืองนิรโทษ
กรรมเร่ืองอะไรกต็ามที ถา้เป็นเร่ืองทางการเมืองตอ้งใชร้ะบบรัฐสภารัฐสภาเขา้ไปแกไ้ขเร่ือง
การเมือง ถา้เป็นปัญหาบา้นเมืองเอากฎหมายแก ้ตอ้งดูช่องทางของมนั ปรองดองผา่นกระบวนการ
รัฐสภา อนัน้ีกแ็กปั้ญหาได ้น่ีแหละทางแกไ้ข” (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), สมัภาษณ์, 
3 เมษายน 2555) 
 “การกระจายอาํนาจ การใหอ้าํนาจแก่ประชาชนในการดูแลรับผดิชอบตวัเอง ซ่ึงจะตอ้ง
ดาํเนินการไปกบัควบคู่การใหป้ลูกจิตสาํนึกความรับผดิชอบ เพิ่มอาํนาจเพ่ิมความรับผดิชอบใหแ้ก่
ประชาชน และเพิ่มการพฒันาระบบการตรวจสอบในสงัคม ตรวจสอบการบริหาร ตรวจสอบ     
ความโปร่งใสต่าง ๆ สร้างหลกัธรรมมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนภายในสงัคม ตราบใดท่ีสงัคมยงัไม่โปร่งใส
ไม่มีธรรมมาภิบาลความขดัแยง้กจ็ะเกิดข้ึนไดเ้สมอ” (พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 
2555) 
 “จะตอ้งมีการกระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ินปกครองไดอ้ยา่งแทจ้ริง” (ลิขิต ธีรเวคิน, สัมภาษณ์, 
20 พฤษภาคม 2555) 
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 6.  ส่ือสารมวลชนจะตอ้งยดึถือความถูกตอ้งมากกวา่ผลประโยชน์โดยนาํเสนอข่าวอยา่ง
สร้างสรรค ์โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ส่ือต่าง ๆ หรือ Media ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นส่ือมวลชน ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือวิทย ุ              
ส่ือโทรทศัน์ หรือแมก้ระทัง่ส่ือในชุมชนเลก็ ๆ อยา่งในชุมชนพื้นบา้น อนัน้ีมีบทบาทสาํคญัมาก ๆ    
ถา้ในแต่ละกลุ่มทุกระดบัน่ีพยายามยดึเอาความถูกตอ้งมากกวา่ผลประโยชน์ อนันั้นคือแนวทางท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะช่วยเยยีวยาสงัคมไดดี้ หรือจะป้องกนัความขดัแยง้ความรุนแรงหรือความเสียหายของ
สงัคมไดดี้ท่ีสุด” (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ สมัภาษณ์, 20 เมษายน 2555) 
 

ความเป็นไปได้ในการนําแนวทางสันตวิธีิเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 
 ผลการศึกษาพบวา่  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดใ้หข้อ้มูลความเป็นไปไดใ้นการนาํแนวทางสนัติ
วิธีเขา้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ซ่ึงพบวา่มีความเป็นไปไดแ้ละเป็นแนวทางเดียว      
ของสงัคมไทย แต่ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากส่วนรวมและทุกภาคส่วนในการสร้างบรรยากาศ        
ใหมี้ความสมานฉนัท ์ความปรองดอง และเร่ืองของการอยูร่่วมกนัแบบสนัติวิธีบนพื้นฐานของ
อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมีความแตกต่างกนั และจะตอ้งยดึมัน่ในสนัติวิธีทั้งสองฝ่ายคือ จะตอ้งมี
เหตุมีผลหรือจะตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั แต่ในทางกลบักนัสนัติวิธีกไ็ม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ได ้ถา้ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การนาํเสนอท่ีไม่มีเหตุมีผล การปิดกั้น
ช่องทางในการส่ือสาร จนนาํไปสู่ความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
 รายละเอียดดงัขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัต่อไปน้ี 
 “เร่ืองสนัติวิธีข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หมายความวา่องคาพยพในสงัคม
ทุกองคก์ร จะตอ้งสร้างบรรยากาศ ใหมี้ความสมานฉนัท ์ความปรองดอง และกใ็นเร่ืองของ          
การอยูร่่วมกนัแบบสนัติวิธีบนพื้นฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมีความแตกต่างกนั แมก้ระทั้ง
ส่ือมวลชนเองกจ็ะตอ้งบรรยากาศการปรองดองความสมานฉนัทใ์นชาติ ถึงจะลดความขดัแยง้      
ในสงัคมได”้ (ไชยา พรหมา, สมัภาษณ์, 4 เมษายน 2555) 
 “เป็นไปไดม้ากเลยนะ และกถ็า้ไม่ใชแ้นวทางสนัติวิธีมนักแ็กปั้ญหาความขดัแยง้ไม่ได้
อยา่งถึงท่ีสุด สนัติวิธีเป็นวธีิเดียวท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางการเมืองได ้ถา้คุณใชว้ิธีท่ีไม่สนัติ 
ใชว้ิธีรุนแรงไม่วา่ในรูปแบบใดกต็าม มนักจ็ะสงบเป็นพกั ๆ แลว้มนักฮื็อข้ึนมาใหม่ เพราะฉะนั้น   
กต็อ้งใชส้นัติวิธี” (พระไพศาล วิสาโล, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2555) 
 “มีความเป็นไปได ้แต่ตอ้งยอมรับเสียก่อนนะครับวา่สนัติวิธีไม่ใช่เป็นวิธีท่ีเราจะใชใ้น
การเอาชนะคนอ่ืนนะครับ เพราะถา้เม่ือใดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงบอกวา่ฉนัจะใชส้นัติวิธี” (ประมวล  
เพญ็จนัทร์, สัมภาษณ์, 25 กมุภาพนัธ์ 2555) 
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 “ส่ิงสาํคญัในวนัน้ีกคื็อวา่ความรุนแรงไม่เป็นผลประโยชน์ต่อใครสกัฝ่ายเลย ไม่วา่เหลือง 
แดง รัฐบาล ชนชั้นนาํเดิม หรืออ่ืน ๆ ดงันั้นทุกคนจึงตอ้งหาวิธีการในการท่ีจะทาํใหเ้กิดสนัติจริง ๆ” 
(อรรถจกัร สตัยานุรักษ,์ สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2555) 
 “เรากพ็ยายามอยู ่เพียงแต่วา่คาํวา่สนัติวิธีมนัลึกกวา่นั้น ข้ึนอยูก่บัวา่ความอดทนอดกลั้น   
เสน้แบ่งระหวา่งสนัติวิธีกบัรุนแรงแต่ละคนไม่เท่ากนั เพราะบางทีมนัข้ึนอยูก่บัคน ๆ นั้น ข้ึนอยูก่บัใจ” 
(ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน์, สมัภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) 
 “มนัเป็นทางเดียว ทางอ่ืนมนัไปไม่ไดห้รอก ไม่มีทาง” (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส          
(นิธิบุณยากร), สมัภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 
 “แนวทางสนัติวิธีมาใชไ้ดย้าก ถา้ใชไ้ดแ้น่นอนวา่มนัดีท่ีสุดอยูแ่ลว้ แต่มนักมี็ขอ้จาํกดั      
ในการใช ้เพราะยิง่ถา้ในเร่ืองของผลประโยชน์ทางการเมืองหรือความขดัแยง้ทางการเมืองใน
ระดบัชาติผมเช่ือวา่ไม่ง่าย แต่ถา้ในองคก์รหรือในสถาบนัน่ี มนักย็งัมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งมาก” 
(ไพรัช ตระการศิรินนท,์ สมัภาษณ์, 20 เมษายน 2555)   
 “ผมวา่ไม่ใชค้วามเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดมนัเป็นวิธีเดียว” (โคทม อารียา, สมัภาษณ์,  
26 เมษายน 2555) 
 “มนัจะทาํไดก้ต่็อเม่ือสงัคมเขา้สู่ขอ้มูลข่าวสาร เปิดโอกาสสิทธิเสรีภาพใหป้ระชาชนได้
แสดงถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ไม่มีการปิดช่องการเขา้ถึงส่ือ หรือการใหส่ื้อ หรือการแสดงความคิดเห็น
แต่อยา่งใด” (พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555) 
 “สนัติวิธีเป็นแนวทางออกท่ีดีท่ีสุดแต่การปฏิบติัเป็นของทาํไดย้าก เพราะมนัจะตอ้งยดึมัน่
สนัติวิธีทั้งสองฝ่ายคือจะตอ้งมีเหตุมีผลหรือจะตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และยอมลดราวาศอกใหก้นั 
ถา้ไม่ส่ิงน้ีสนัติวิธีเกิดข้ึนไม่ได”้ (ลิขิต ธีรเวคิน, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2555) 
 

แนวทางและวธีิการในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในสังคมไทยตามแนวทางสันตวิธีิ 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดใ้หข้อ้มูลแนวทางและวิธีการในการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมไทยตามแนวทางสนัติวิธีดงัน้ี 
 1.  แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยติุธรรม มีวิธีการคือ ผูมี้อาํนาจ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี เช่น ตุลาการ ศาล จะตอ้งเขา้ใจถึงปัญหาและมีการตดัสินท่ีดาํรงอยูใ่น      
ความเป็นธรรมโดยไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ซ่ึงปฏิบติัตามกรอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และ
อยูเ่หนืออาํนาจของการแทรกแซงทางการเมือง โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
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 “แนวทางสนัติวิธีท่ีอาณาระยะประเทศแลว้กใ็นต่างประเทศท่ีนาํมาใชน้ัน่กคื็อ 
กระบวนการในการท่ีจะดาํรงความยติุธรรมและกข็จดัความขดัแยง้นั้นออกไป” (ไชยา พรหมา, 
สมัภาษณ์, 4 เมษายน 2555) 
 2.  แนวทางการเร่งสะสางปมปัญหาความขดัแยง้ มีวิธีการคือ นาํกรอบกติกาทางการเมือง
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายในสงัคม ใชใ้นการตดัสินเพื่อหาขอ้ยติุของเหตุการณ์ความขดัแยง้      
โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ตอ้งสะสางเร่ืองพฤษภา 53 ใหเ้รียบร้อย และสองจะตอ้งใหมี้การวางกรอบกติกาทาง
การเมืองซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ตอนน้ีแตกต่างกนัมาก มนัตอ้งนาํไปสู่การกระจายอาํนาจสู่
ทอ้งถ่ินดว้ย และกมี็การลดความเหล่ือมลํ้าดว้ย” (พระไพศาล วิสาโล, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2555) 
 3.  แนวทางการลดความขดัแยง้ในระดบับุคคล มีวิธีการคือ จะตอ้งกาํจดัความโกรธและ
ความเกลียด เพื่อไม่ใหเ้กิดเป็นแรงผลกัในการทาํกิจกรรมใด ๆ อนัเป็นการนาํไปสู่พฤติกรรมทาง
ความรุนแรงอยา่งขาดสติ ตั้งแต่ในระดบับุคคลจนไปถึงการตดัสินใจในระดบัชาติ โดยการใหข้อ้มูล
ดงัน้ี 
 “ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีเราจะตอ้งไม่ใชค้วามโกรธและความเกลียด เป็นแรงผลกัท่ีเราไม่ทาํ
กิจกรรมใด ๆ และต่อไปเม่ือเราเป็นบุคคลสามารถทาํส่ิงน้ีไดก้จ็ะเกิดกลุ่มบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีทาํ
กิจกรรมท่ีไม่มีความโกรธและเกลียด แต่ทาํกิจกรรมดว้ยความรักความปรารถนาดีในความหมาย    
ท่ีไม่โกรธเกลียดใคร” (ประมวล เพญ็จนัทร์, สมัภาษณ์, 25 กมุภาพนัธ์ 2555) 
 4.  แนวทางการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีวิธีการคือ โดยเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายได้
ช้ีแจงเหตุผลตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เพื่อใหทุ้กฝ่ายไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดย
รัฐสภาควรเป็นแบบอยา่งในการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และนาํสนัติวิธีเขา้มาใช ้เน่ืองจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อสาธารณะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่อสงัคม โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “เราตอ้งยอมรับเสียงแตกต่างกนัใหม้ากกวา่น้ี การท่ีคุณใชค้วามรุนแรงโดยไม่มีสนัติ
ธรรมจะตอ้งถูกประณาม ดงันั้นวิธีท่ีจะแกปั้ญหาได ้เราในท่ีน้ีหมายถึงคนทั้งสงัคมนะ เราตอ้งเตือน
ทุก ๆ ฝ่ายวา่เราจะตอ้งมีสนัติธรรม มองเห็นความแตกต่างของเพ่ือนและหาทางอยูร่่วมกบัคนท่ี     
ไม่เหมือนเราใหไ้ด ้อนัน้ีคือสนัติวิธี” (อรรถจกัร สตัยานุรักษ,์ สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2555) 
 “เรากาํหนดกลุ่มเป้าหมายได ้น่ีคือกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงสมาชิก
รัฐสภากมี็ความขดัแยง้กนั กลุ่มน้ี เรากตี็กรอบไว ้มีแนวทางอะไรแนวทางเดียวกคื็อวา่คุณฟังกบัพดู
อยา่งสุภาพ อยา่งไม่ใชอ้ารมณ์ก่อน ถา้อนัน้ีทาํไม่ไดอ้นัอ่ืนกไ็ม่ไดห้รอก” (ศุภณฐั เพิ่มพนูวิวฒัน์, 
สมัภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) 
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 “ความจริงสนัติวิธีเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดแลว้นะเป็นการรับฟังซ่ึงกนัและกนั เป็นสงัคมเปิด
เป็นสงัคมท่ีไม่ผกูขาดอาํนาจไม่ผูข้าดส่ือสารและเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้โอกาสในการส่ือสาร   
ในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น นั้นคือแนวทางสนัติวิธีจะเกิดข้ึนได”้ (พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์, 
สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555) 
 5.  แนวทางการสร้างความปรองดอง มีวิธีการคือ หาขอ้ยติุของปัญหาโดยอาศยักรอบ
กติกาของสงัคมท่ีเป็นท่ียอมรับ และคืนความถูกตอ้ง คืนความชอบธรรมใหแ้ก่ทุกฝ่ายท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความขดัแยง้ โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “มนัแน่นอนอยูแ่ลว้ตอนน้ีมนัไม่มีทางไหนท่ีจะ อยา่ลืมวา่สนัติวิธีกคื็อกฎหมาย การใช้
กฎหมายน่ี ผา่นรัฐสภากเ็ป็นสนัติวิธี สนัติวิธีน่ีมาถูกทางแลว้ กระบวนการสร้างความปรองดอง 
ตอ้งมานัง่คุย อะไรรับได ้อะไรรับไม่ได ้มีช่องทางเดียวเท่านั้น สุดทา้ยจะรบกนัตายยงัไงกต็อ้ง
กลบัมาหาสนัติวิธี” (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), สมัภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 
 6.  แนวทางการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางสนัติวิธี มีวิธีการคือ สร้างความรู้
ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนและเชิญชวนในการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นสนัติวิธี โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ตอ้งพยายามทาํใหแ้นวทางของสนัติวิธีใหม้นัแพร่หลาย ใหม้ากท่ีสุดใหไ้ดใ้หค้นเขา้ใจ
ใหไ้ดก่้อนวา่ แนวทางสนัติวิธีน่ีมนัคืออะไรบา้ง” (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ สมัภาษณ์, 20 เมษายน 
2555)   
 “เสนอเร่ืองแนวทางสานเสวนาแห่งชาติ ตั้งสภาการปรึกษาหารือแห่งชาติตั้ง แต่น้ี
ประเดน็ปัญหามนัอยูต่รงท่ีวา่เราจะเอาแนวทางสนัติวิธีมาใชม้นัตอ้งปลูกฝังเร่ืองน้ี” (โคทม อารียา, 
สมัภาษณ์, 26 เมษายน 2555) 
 7.  แนวทางการสร้างความยดึมัน่ในแนวทางสนัติวิธีใหแ้ก่สงัคม มีวิธีการคือ ทาํใหทุ้กคน
ในสงัคมตอ้งมีเช่ือวา่สนัติวธีิเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “จะตอ้งยดึมัน่สนัติวิธีทั้งสองฝ่ายคือจะตอ้งมีเหตุมีผลหรือจะตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  
และยอมลดราวาศอกใหก้นั ถา้ไม่ส่ิงน้ีสนัติวิธีเกิดข้ึนไม่ได”้ (ลิขิต ธีรเวคิน, สมัภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2555) 
 

ปัจจยัสนับสนุนและเงือ่นไขสําคญัในการจดัการความขดัแย้งตามแนวทางสันตวิธีิ  
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดใ้หข้อ้มูลปัจจยัสนบัสนุนและเง่ือนไขสาํคญั
ในการจดัการความขดัแยง้ตามแนวทางสนัติวิธี ดงัน้ี 
 1.  หน่วยงานทุกภาคส่วนจะตอ้งสนบัสนุนสนัติวิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
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  “องคาพยพในสงัคมทุกสงัคมนั้นจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นนกัการเมือง   
พรรคการเมือง รัฐบาล ฝ่ายคา้น องคก์รตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนส่ือมวลชน เพราะฉะนั้น           
ทุกภาคส่วนนั้นจะตอ้งสร้างบรรยากาศ  เขาเรียกวา่การสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง         
แห่งความสมานฉนัทเ์พื่อท่ีจะนาํไปสู่แนวทางสนัติวิธี” (ไชยา พรหมา, สมัภาษณ์, 4 เมษายน 2555) 
 “พลงัทางสงัคมจะตอ้งสนบัสนุนสนัติธรรมใหไ้ด ้เพราะฉะนั้นสงัคมจะตอ้งเขา้ใจและ
รับรู้ถึงสนัติวิธีใหสู้งข้ึน” (อรรถจกัร สตัยานุรักษ,์ สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2555) 
 2.  การสร้างความไวว้างใจต่อกนัและการลดเง่ือนไขของฝ่ายต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายไดแ้สดงความคิดเห็น โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “ตอ้งอาศยัความไวว้างใจกนัระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ คือถา้ไม่ไวว้างใจกนั ทาํอะไรกติ็ดหมด 
ตอ้งมีความไวว้างใจกนั ความไวว้างใจกต็อ้งสร้างตั้งแต่ประเดน็เลก็ ๆ จนกระทัง่ไวว้างใจมากข้ึน    
กจ็ะไวว้างใจในประเดน็ท่ีใหญ่ข้ึน ความไวว้างใจต่อกนั” (พระไพศาล วิสาโล, สมัภาษณ์, 4 มีนาคม 
2555) 
 “การลดเง่ือนไข การท่ีแต่ละฝ่ายลดเง่ือนไขของตวัเองลง  และปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ความเหล่ือมลํ้า เพราะอนัน้ีมนัแกถ้าวร การใหก้ารศึกษาและดึงคนมาเป็นชนชั้นกลางได้
มนัเป็นประชาธิปไตยท่ีมีความสมบูรณ์ในอนาคต” (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 
สมัภาษณ์, 3 เมษายน 2555) 
 3.  ผูน้าํหรือบุคคลสาธารณะตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคม โดยการใหข้อ้มูล
ดงัน้ี 
 “คนท่ีเป็นคนสาธารณะหรือคนท่ีอยูใ่นเป้าเด่นท่ีสงัคมรู้จกัมาก ๆ สมัผสัมาก ๆ หรือ
เขา้ถึงมากท่ีสุดน่ีตอ้งเป็นตน้แบบใหไ้ดก่้อน น่ีกคื็อเง่ือนไขสาํคญั ถา้เราไปไม่ถึงเง่ือนไขน้ี เราก ็   
ไม่มีทางท่ีจะไปถึงแนวทางของสนัติวิธี” (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ สมัภาษณ์, 20 เมษายน 2555)   
 4.  พื้นท่ีทางสงัคมและวฒันธรรมจะตอ้งเป็นฐานรองรับในการทาํกิจกรรมดา้นสนัติวิธี
โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “สนัติวิธีท่ีจะเกิดข้ึนไดม้นัตอ้งมีพื้นท่ีทางสงัคมซ่ึงเป็นวฒันธรรมเป็นฐานรองรับ ตรงน้ี
สาํคญัมาก ถา้เราไม่มีพื้นท่ีทางวฒันธรรมเป็นฐานรองรับมนัจะทาํใหกิ้จกรรมท่ีวา่ดว้ยสนัติวิธีไม่รู้
จะขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งไร เราตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ีทางสงัคม” (ประมวล เพญ็จนัทร์, สมัภาษณ์,                
25 กมุภาพนัธ์ 2555) 
 5.  สงัคมไทยจะตอ้งยดึมัน่ในกระบวนการสนัติวิธี โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “เราเช่ือมั้ยวา่สนัติวิธีมนัคือแนวทางท่ีดีท่ีสุด ถา้เราไม่เช่ือเราไม่เคยมัน่ใจในวิธีการ 
กระบวนการน้ีเลย เพราะฉะนั้นเราตอ้งศรัทธา เราตอ้งเช่ือมัน่ในสนัติวิธีก่อน วา่มนัเป็นหนทางเดียว 
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ท่ีจะมาใชใ้นการแกปั้ญหา และตอ้งทาํรวมกนั และทาํอยา่งต่อเน่ือง” (ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน์, 
สมัภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) 
 “ยดึมัน่สนัติวธีิทั้งสองฝ่ายคือจะตอ้งมีเหตุมีผลหรือจะตอ้งเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และ    
ยอมลดราวาศอกใหก้นั ถา้ไม่ส่ิงน้ีสนัติวิธีเกิดข้ึนไม่ได”้ (ลิขิต ธีรเวคิน, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 
2555) 
 6.  ส่ือสารมวลชนตอ้งนาํเสนอข่าวสารเก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีเป็นกลาง โดยการให้
ขอ้มูลดงัน้ี 
  “ผูมี้อาํนาจจะตอ้งมีเจตจาํนงดาํริชอบ และส่ือมวลชน ๆ ตอ้งพยายามท่ีจะนาํเสนอ
ข่าวสารเก่ียวกบัสนัติวิธีในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการแปรเปล่ียนความขดัแยง้ อนัน้ีกเ็ป็น
อีกเง่ือนไขหน่ึงนอกจากดาํริชอบของฝ่ายผูมี้อาํนาจ และดาํริชอบของฝ่ายผูมี้อาํนาจส่ือ” (โคทม  
อารียา, สมัภาษณ์, 26 เมษายน 2555)  
 “การรับฟังซ่ึงกนัและกนั เป็นสงัคมเปิดเป็นสงัคมท่ีไม่ผกูขาดอาํนาจไม่ผูข้าดส่ือสารและ
เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้โอกาสในการส่ือสารในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น มีกฎหมายอะไร   
ต่าง ๆ ท่ีมาปิดกั้นความคิดเห็นของประชาชน นั้นคือแนวทางสนัติวิธีจะเกิดข้ึนได”้ (พีรสิทธ์ิ           
คาํนวณศิลป์, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)  
 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ในการจดัการความขดัแย้งตามแนวทางสันติวธีิ 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดใ้หข้อ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในการจดัการความขดัแยง้
ตามแนวทางสนัติวิธี ดงัน้ี 
 1.  เร่งแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เพื่อไปสู่การความปรองดองของคนในชาติ โดยการใหข้อ้มูล
ดงัน้ี 
  “การสร้างความปรองดองบนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมีความแตกต่างกนั 
สงัคมตอ้งอยูไ่ด ้ในท่ามกลางอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือจะตอ้งนาํพา
ประเทศชาติกา้วขา้มความขดัแยง้ไปสู่ความปรองดองของคนในชาติใหไ้ด ้นัน่กคื็อหลกัเมตตาธรรม 
ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกันิติธรรมและนิติรัฐ คืนความถูกตอ้ง คืนความชอบทาํใหแ้ก่ทุกฝ่าย          
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความขดัแยง้” (ไชยา พรหมา, สมัภาษณ์, 4 เมษายน 2555) 
 2.  ทุกฝ่ายตอ้งเช่ือมัน่ในแนวทางสนัติวิธีวา่สามารถแกปั้ญหาได ้โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
  “ทุกฝ่ายตอ้งเช่ือวา่สนัติวิธีน่ี แกปั้ญหาได ้ตอนน้ีความเช่ือสนัติวิธีนอ้ยลงแลว้ ทุกฝ่ายดว้ยนะ 
ทุกฝ่ายถา้ไม่เช่ือในสนัติวิธีหรือคิดแต่จะใชส้นัติวิธีเพื่อประโยชน์ของตวัเอง คือ เรียกร้องใหค้นอ่ืน    
ใชส้นัติวิธีแต่ตวัเองไม่ยดึมัน่ในสนัติวิธี มนักแ็กไ้ม่ได ้น่ีทศันะเพิ่มเติมคือทุกฝ่ายตอ้งเช่ือในสนัติวิธี 
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ไม่ใช่เรียกร้องใหค้นอ่ืนสนัติอยา่งเดียว ตวัเองตอ้งสนัติดว้ย” (พระไพศาล วิสาโล, สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 
2555) 
 “เราจะตอ้งมีความรู้สึกไดถึ้งความเช่ือมัน่ เช่ือมัน่ ศรัทธา ความเป็นมนุษยท่ี์มนัไม่ไดเ้ป็น
มนุษยอ์ยูค่นใดคนหน่ึงคนเดียว ความเป็นมนุษยก์คื็อ Humanity คือหมายความเป็นมนุษยท่ี์พวกเรา
เป็นปัจเจกทุกคน หนา้ตาอาจแตกต่างกนัแต่วา่เรามีความเป็นมนุษยเ์รากนั และความเป็นมนุษย์
ร่วมกนัน้ี” (ประมวล เพญ็จนัทร์, สมัภาษณ์, 25 กมุภาพนัธ์ 2555) 
 3.  การเพิ่มพลงัทางความรู้ โดยการเชิญชวนใหทุ้กคนในสงัคมมีความสนใจกบัปัญหา
การเมืองไทย โดยมีการมาพบปะพดูคุยระหวา่งกนั เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาและเห็นแนวทางในการ
แกปั้ญหา โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “จะตอ้งทาํใหค้นไทยฉลาดข้ึน ทาํอยา่งไรใหเ้ราไม่ฆ่ากนัเพราะแค่มีความเห็นไม่ตรงกนั 
ถา้หากเราไม่ฆ่ากนั มองเห็นซ่ึงกนัและกนั ผมคิดวา่โอกาสท่ีเกิดสนัติธรรมกจ็ะสูงข้ึน ถา้ไม่มีขนัติ
ธรรมไม่มีการเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัคนท่ีจะอยูร่่วมกบัเราอนัน่ีเป็นไปไม่ได”้ (อรรถจกัร สตัยานุรักษ,์ 
สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2555) 
  “สงัคมเรากต็อ้งขบัเคล่ือนพลงัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีสาํคญัอีกอนัหน่ึง พลงัทางความรู้        
พลงัทางปัญญาคือปัจจยัทางปัญญาทางวิชาการกต็อ้งเอามาใสใจเร่ืองน้ีกนัมากข้ึน กต็อ้งเชิญชวน
นกัวิชาการใหมี้สนใจกบัปัญหาการเมืองไทย แลว้กมี็การมาพบปะพดูคุยถกแถลงวิพากษว์จิารณ์
ระหวา่งกนั กจ็ะเกิดการเสริมพลงัความคิดทางปัญญา ซ่ึงกพ็อเกิดอยูบ่า้งในระยะหน่ึง แต่จะตอ้งทาํ
ใหม้ากข้ึน” (โคทม อารียา, สมัภาษณ์, 26 เมษายน 2555) 
 4.  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูข้ดัแยง้ โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “สร้างความสมัพนัธ์สร้างบรรยากาศใหเ้กิดข้ึน ไปจดัคู่มาวา่ใครขดัแยง้กบัใครแลว้จะมี
วิธีการ ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ดีจากไม่เคยมองหนา้กนัทาํไงใหเ้ขามองหนา้กนั จากไม่เคยพดูกนัทาํไง
ใหเ้ขาพดูกนัได ้เพราะความสมัพนัธ์ถา้ความสมัพนัธ์ดีเร่ืองใหญ่กลายเป็นเร่ืองเลก็ ถา้ความสมัพนัธ์
ไม่ดี เร่ืองเลก็กลายเป็นเร่ืองใหญ่ ดูวิธีการใหคู่้กรณีเขา้มามีส่วนร่วม ในการท่ีเขาจะตดัสินใจเอง 
เสนอแนวทางออกเอง จดักระบวนการใหม้นัยติุธรรม” (ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน์, สมัภาษณ์,             
19 มีนาคม 2555) 
 5.  กระบวนการทางนิติรัฐ คตส. ปปง. ปปช. กกต. ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล
อาํนาจรัฐ โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “เวลาท่ีมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนอยากใหม้นัเป็นไปตามระบบ Rule of Law คือใหม้นัเป็นไปตาม
กระบวนการ นิติรัฐ เช่น ถา้รัฐบาลมีปัญหาคอรัปชัน่ กร็ะบบมีกลไกการตรวจสอบ (คตส. ปปง. ปปช. 
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กกต.) ออกแบบข้ึนมาเพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจรัฐ” (ศุภณฐั เพิ่มพนูววิฒัน์, 
สมัภาษณ์, 19 มีนาคม 2555) 
 6.  ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคม โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
  “ในระดบัผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสงัคมท่ี เป็นตน้แบบหรือเป็นแบบอยา่ง ตอ้งสร้างใหเ้ป็น 
Idol ท่ีดีใหก้บัสงัคมใหไ้ด ้และประเดน็ต่อมาคือเราจะเร่ิมจากจุดเลก็ละกนั ในสงัคมเลก็ ๆ น่ี   
สงัคมเลก็ ๆ ทุกฝ่ายตอ้งใชค้วามพยายามและตอ้งเขา้ใจสงัคมตวัเอง” (ไพรัช ตระการศิรินนท,์ 
สมัภาษณ์, 20 เมษายน 2555)   
 7.  นกัการเมืองตอ้งมีใจเป็นกลาง โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “จริยธรรมของคนแข่งดว้ย นกัการเมืองกต็อ้งมีใจเป็นกลาง กคื็อวา่ในสงัคมไทยนั้น
จะตอ้งไม่มีหลากหลายมาตรฐาน ทุกอยา่งตอ้งมาตรฐานเดียวตอ้งเป็นกลางคดีของศาล” (พีรสิทธ์ิ  
คาํนวณศิลป์, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555) 
 8.  กฎกติกาตอ้งเป็นท่ียอ่มรับและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “กฎกติกาคงตอ้งชดัเจนเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย เม่ือกฎกติกาเป็นท่ียอมรับแลว้
คนกจ็ะยอมรับได”้ (พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555) 
 9.  ระบบการปกครองต่อเอ้ือผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยการใหข้อ้มูลดงัน้ี 
 “สงัคมโลกกาํลงักา้วไปขา้งหนา้สูโ้ลกโลกาภิวฒัน์ จึงตอ้งมีระบบการปกครองและ
ผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพือ่จะใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจดาํเนินการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ขนาดเดียวกนั 
กน็าํไปสู่ความยติุธรรมทางสงัคม” (ลิขิต ธีรเวคิน, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2555) 
 

 
 
 


