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 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้มี 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุความขัดแยงของ

สถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับกลุมนปช. 2) เพื่อศึกษาถึง

ผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับ

กลุมนปช. 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณ

ความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับกลุมนปช.  โดยใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามจํานวน 250 

คน และสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 15 คน แบงเปน ผูไมสนับกลุมใด 5 คน สนับสนุนกลุมพธม. 5 คน 

สนับสนุนกลุมนปช. 5 คน จากนั้นใชการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ กับแนวคิด ทฤษฎี โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนาประกอบ 

จากการศึกษาพบวา ความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับกลุมนปช. เปนสาเหตุที่สําคัญที่

ทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวทั้งหมด ในขณะที่กําลังรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อทีวี  ในบาง

กรณีหากสื่อเสนอขาวความขัดแยงฯ ที่มีความรุนแรง ความขัดแยงหรือการโตเถียงของสมาชิกใน

ครอบครัวก็จะรุนแรงขึ้นตามเหตุการณที่ส่ือนําเสนอดวย 

ผลกระทบในครอบครัวที่เกิดจากความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับกลุมนปช. ทําใหเกิด

ความเครียดมากขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวที่มีการโตเถียงกัน และความสัมพันธในครอบครัวที่เห็น

ตางจะไมราบรื่นเหมือนในภาวะปกติ แตสวนใหญจะเปนเพียงชั่วขณะหนึ่ง เมื่อเวลาผานไประยะ

หนึ่งก็จะหายไป แตผลกระทบนั้นก็จะยังกลับมาอีก เมื่อสมาชิกในครอบครัวไดรับขอมูลจากความ

ขัดแยงจากสื่อและเกิดการโตเถียงกันขึ้นอีก 



  

 

 

(2) 

การบริหารความขัดแยงในครอบครัว หากเปนความขัดแยงระหวาง พอแม กับลูก สวน

ใหญจะเงียบ ตางฝายตางยอมใหอีกฝายหนึ่ง แตหากเปนพี่นอง หรือนา อา ก็จะใชอารมณในการ

โตเถียงกันมาก โดยตองการเอาชนะอีกฝายหนึ่ง จนโกธรกันไประยะหนึ่ง แตเมื่อเวลาผานไประยะ

หนึ่งจึงไดคิดถึงเหตุผลวา ความสัมพันธในครอบครัวมีความสําคัญมากกวา ยังไงก็เปนครอบครัว

เดียวกัน 

ขอเสนอแนะ ถึงแมวาความขัดแยงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจะเปนชวงสั้นๆ และไมยาวนานก็

ตาม แตก็ไมเปนผลดีตอสภาพครอบครัวของสังคมไทยที่จะทําใหเกิดความเครียดตอสมาชิกใน

ครอบครัว ที่มักจะนําเอาปญหาภายนอกที่ไมใชเร่ืองของตนโดยตรงเขามาสูครอบครัว ซึ่งจะ

กลายเปนปญหาที่นําไปสูความขัดแยงได รัฐฯ และสถาบันการศึกษาจึงควรสรางพื้นฐานความ

เขาใจเบื้องตนใหแกสถาบันครอบครัว ใหรูจักการแยกแยะวา เร่ืองไหนควรหรือไมที่จะนํามาสู

ครอบครัว ซึ่งตองใชเวลาและความอดทนเปนอยางยิ่งในการเปลี่ยนทัศนคติและการสรางวฒุภิาวะ

ของผูคนในสังคมไทยดังกลาวขางตน และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนําเสนอขาวสารของ

ส่ือสารมวลชน ควรงดการนําเสนอภาพขาวของความรุนแรงของความขัดแยงฯ ควรนําเสนอแต

ขอความหรือการบรรยายมากกวาแสดงภาพความรุนแรงฯ ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาความขัดแยง

ในครอบครัวที่เปนผลมาจากความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับกลุมนปช. และความขัดแยงอ่ืนๆ

ในสังคม ไดอยางยั่งยืน  
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The three objectives of the study were 1)  to investigate  the causes of conflict  in 

the family derived from caused by the conflict between the People's Alliance for 

Democracy  (PAD)  and the United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD);     

2) to examine the impacts of the conflict between PAD and UDD; and 3) to recommend 

ways for conflict management in the family which resulted from of the conflict between 

PAD and UDD. 

A questionnaire was employed to collect the data from 250 people and in-depth 

Interview was used to collect the data from 15 people: 5 PAD supporters, 5 UDD 

supporters, and 5 people who supported neither sides. Comparative analysis was used 

to analyze the data on the basis of related concepts and theories. Descriptive statistics 

were used to describe the data. 

The conflict between PAD and UDD was an important cause of conflict in the 

family as a whole, particularly while watching a news program on television. In  some 

cases, if the news presented a several conflict: family members would argue with each 

other seriously about what was happened. 



  
 

(4) 

The conflict between PAD and UDD caused several tension in the family. The 

family relations became fragile, unlike a normal situation. But mostly, this would happen 

for a while. When the time passed, everything would come back to normal. But the 

impact would be resumed, when the family members receive news about the conflict of 

the two groups from the media.  

Regarding on the conflict management, if the argument was made between 

parents and children, it would be settle soon because each party would ultimately keep 

quiet. But if the argument was made between siblings or with aunts or uncles, they 

would emotionally argue with each other, because they wanted to defeat the other party. 

They might be angry with  each other  for a while. But as the time passed, they would 

begin to realize that a good relationship within the family was more important. They 

should be united as they were in the same family. 

Recommendation: The conflict within a family is not last long. Although it 

happened for a short time, it did not bring any positive effect to the family institution in 

Thai society as it cause tension to the family members. They treated the problem from 

outside s if it were the family problem. Therefore, the government and educational 

institutions should do something to make family members use reasoning to decide what 

issue should or should not bring into the family. It takes time to change people's attitude 

and to make people in the society be sensible. Moreover, the media should not present 

violence  from the conflict  but they should use verbal description or written statements. 

This is believed to be a sustainable way for reducing the conflict in the family which  

results  from the conflict between PAD and UDD, and other conflict in the society. 

 

 

 

 

 

 

 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ภาคนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ที่ไดทาน ดร.สุวิชา เปาอารีย อาจารยประจําคณะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนผูที่คอยชี้แนะ ใหคําปรึกษา 

ทบทวน กระบวนการทํางานวิจัย และการจัดระเบียบความคิดใหสามารถนําความรูที่มีอยู             

มาประยุกตรวมกับสถานการณทางสังคมไดเปนอยางดี เพื่อใหสามารถทํางานในสิ่งที่ยากให

กลายเปนที่ทําไดงาย 

และที่สําคัญตองขอขอบพระคุณทาน รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอําพร ที่ทานไดใหกําลังใจในการ

ทํางานอยูตลอดเวลา และทานยังชวยเอาใจใสสอบถาม และคอยทบทวนกระบวนการทํางานวิจัย

ใหอยูตลอดเวลา แมในเบื้องหลัง ทานอาจารยก็ยังคอยสอบถามผูที่เกี่ยวของดวยความเปนหวง

เปนใย ในลูกศิษยคนนี้อยูเสมอ รวมทั้งถายทอดความรูในเร่ืองการทํางานวิจัยใหไดผลอยางมี

ประสิทธิภาพ และที่สําคัญการเปนตัวอยางที่ดี ที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาของความเปนผูให และการ

เปนนักพัฒนาสังคมไดเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณทาน ผศ.ดร.แตงออน มั่นใจตน ที่ทานไดสละเวลาใหอยูเสมอ ไมวาจะเปน

เวลาใดก็ตาม ทานพรอมที่จะถายทอดความรูใหตลอดเวลา และที่สําคัญคือการถายทอดคุณคา

ของการรูจักการเปนผูให ในการที่จะเปนนักพัฒนาสังคมที่ดีได  

ขอบคุณเพื่อนๆนิดากทม. รุน 17 ทุกคนที่คอยเปนกําลังใจในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ 

โดยเฉพาะ พ.ต.ท.หญิง พรพิบูลย สวางแผว และที่สําคัญที่สุดคือ ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลที่

สําคัญในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ และดวยความหวังวา ตอไปจะไมมีความขัดแยงรุนแรงใดใด

เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย ดวยความเคารพอยางสูงของผูวิจัย 
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในอดีตที่ผานมาสังคมไทยกับความขัดแยงมักเปนของคูกันเสมอ ที่เราทุกคนสามารถได

ยินไดฟงไดเห็นกันอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนความขัดแยงในทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 

แตความขัดแยงตางๆที่เกิดขึ้นนั้นมักมีจุดเริ่มตน ที่เกิดจากความไมเขาใจซึ่งกันและกันของคนหรือ

กลุมบุคคลตางๆ  โดยที่สังคมสวนใหญสามารถมองเห็นปลายทางไดอยางชัดเจนถึงผลของความ

ขัดแยงนั้น สุดทายไมวาความขัดแยงตางๆเหลานั้นจะไดรับการแกไขหรือไมก็ตาม สังคมไทยก็

ยังคงอยูกันอยางสันติสุข โดยปลอยใหคูของความขัดแยงนั้นไดแกไขปญหากันไปโดยที่ไมไดนํา

ปญหาความขัดแยงนั้นยกระดับไปสูสังคมโดยรวม 

แนวคิดที่แตกตางกันของผูคนในสังคมไทยนั้น มักสลายไปดวยการถกเถียงหาขอสรุปหรือ

แนวทางในลักษณะของการสมานฉันท ไมวายุคใดสมัยใดที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกันของผูคน

ในสังคมไทย สุดทายมักจบลงดวยดีเสมอหรือแมแตความขัดแยงทางความคิดที่ดํารงอยู ก็เปน

เพียงแนวคิดที่ไมตรงกัน ซึ่งความแตกตางทางความคิดนั้นก็ไมไดถูกยกระดับและนํามาซึ่งความ

รุนแรงและสุดทายที่จะนําไปสูความแตกแยกของสังคมไทยแตอยางใด 

สําหรับสภาพปจจุบันของสังคมไทย เห็นไดอยางชัดเจนวา ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น

นั้น สังคมไทยยังขาดทักษะในการจัดการความขัดแยงที่ถูกตอง โดยปลอยใหความขัดแยงนั้น

ลุกลามเปนความรุนแรง โดยที่หนวยงานหรือสถาบันตางๆเชน สถาบันการศึกษา ไมสามารถเขา

มามีสวนรวมในการยุติความขัดแยงนั้นอยางจริงจัง แตกลับกลายเปนคูกรณีหนึ่งของความขัดแยง

ในสังคม แตก็ยังมีองคกรหรือสถาบันตางๆหลายแหง เร่ิมตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาการ

จัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้น เพื่อใหสังคมไทยไดตระหนักถึงบทเรียนจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน ดวยเหตุนี้ การศึกษาการจัดการความขัดแยง จึงเปนการเสริมสรางใหประชาชนในสังคมมี

ทักษะในการดํารงอยูทามกลางความขัดแยง และเรียนรูที่จะจัดการความขัดแยง กอนถูกเปลี่ยน

สถานะเปนความรุนแรงและพัฒนาไปสูความแตกแยกของสังคมไทยที่จะสรางความเสียหายจนมิ

อาจแกไขได 
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ความขัดแยง เปนลักษณะของคนหรือกลุมบุคคล ที่มีความคิดเห็นไมตรงกันในประเด็น

ตางๆ ทั้งในทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยที่ความคิดเห็นที่แตกตางกันนั้น ไมสามารถที่

จะทําใหแตละฝายคลอยตามหรือเห็นดวยกับความคิดของฝายตนได จนกระทั่งความคิดเห็นที่

แตกตางกันนั้นไดพัฒนาไปสูความขัดแยง โดยความขัดแยงนั้นสามารถแบงระดับของความขดัแยง

ไดเปน 3 ระดับคือ ข้ันตน ข้ันกลาง และขั้นสูง ซึ่งหากระดับความขัดแยงพัฒนาไปสูระดับความ

ขัดแยงขั้นสูงแลว ก็จะสามารถพัฒนาตอหรือยกระดับจากความขัดแยงขั้นสูงไปสูการตอสูโดยการ

ใชกําลังซึ่งนําไปสูความรุนแรงและเมื่อความขัดแยงพัฒนาไปสูความรุนแรงแลว จากนั้นระดับ

ความรุนแรงก็จะพัฒนาตอไปสูความแตกแยกของสังคมไดตอไป 

ความขัดแยงในระดับตน เปนความขัดแยงระหวางคนหรือกลุมบุคคลเล็กๆบางกลุมที่มี

ความคิดเห็นไมตรงกันในเบื้องตน ที่ยังอยูในระดับวิสัยที่สามารถหาขอสรุปหรือขอตกลงบางสิ่ง

บางอยางใหเปนที่พอใจของคูความขัดแยงไดงาย ซึ่งในระดับนี้คูความขัดแยงมักจะตองการใหเกิด

ลักษณะ Win Win ทั้งคู ซึ่งในระดับนี้มีความเปนไปไดสูงที่ความขัดแยงจะสามารถยุติไดเมื่อ

ผลประโยชนเปนที่พอใจของคูความขัดแยง หรือระดับความขัดแยงจะคอยๆจางหายไปหาก

สถานการณรอบดานเปลี่ยนไป ซึ่งโดยสวนใหญระดับความขัดแยงของสังคมไทยจะอยูในระดับ

เบื้องตน ยกเวนความขัดแยงทางการเมืองในระดับที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร และเหตุการณ       

ทางการเมืองในป 2475, 2516 , 2519 , และป 2535 

ความขัดแยงในระดับกลาง เปนความขัดแยงที่พัฒนาตอมาจากความขัดแยงในระดับตน

ที่ไมสามารถหาขอสรุปหรือไมสามารถจัดสรรผลประโยชนใหลงตัวแกคูกรณีความขัดแยงได จึงได

มีการยกระดับของความขัดแยงขึ้นโดยการดึงมวลชนของสังคมหรือการใชวิธีการตางๆในการดึง

องคกรของสังคมใหมาสนับสนุนแนวทางหรือแนวคิดของฝายตนเพื่อบีบใหคูความขัดแยงตอง

ยอมรับในแนวทางของตน ซึ่งความขัดแยงในระดับนี้จะเริ่มหาขอสรุปไดยากขึ้น หากคูกรณีความ

ขัดแยงสามารถหามวลชนหรือแนวรวมของสังคมใหมาสนับสนุนกลุมของตนไดมากในระดับที่

ใกลเคียงกัน แตในความขัดแยงระดับนี้ก็ยังสามารถหาขอยุติไดหากคูกรณีไมตองการพัฒนาความ

ขัดแยงตอไปและสามารถจัดสรรผลประโยชนตางๆลงตัวได ความขัดแยงก็จะลดระดับลงไดและ                     

จางหายไปในที่สุด 

ความขัดแยงในระดับสูง เปนความขัดแยงที่พัฒนาตอมาจากความขัดแยงในระดับกลางที่

ไมสามารถหาขอตกลงหรือจัดสรรผลประโยชนรวมกันได และแตละฝายของความขัดแยงเริ่มที่จะ

ใชมวลชนหรือกลุมองคกรตางๆที่สนับสนุนกลุมของตนอยู บีบบังคับดวยวิธีการตางๆ เชน การ

แสดงความคิดเห็นตอสาธารณะอยางรุนแรง การเดินขบวน การปดถนน เปนตน  เพื่อบีบบังคับให
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อีกฝายตองยอมรับในแนวทางของกลุมของตน ซึ่งความขัดแยงในระดับนี้อาจจะมีการปะทะกันมี

การใชกําลังกันบาง แตก็ยังอยูในวิสัยที่สามารถควบคุมไดในกลุมของคูความขัดแยง โดยความ

ขัดแยงในระดับนี้จะคอนขางยุติปญหาความขัดแยงไดลําบาก เนื่องจากการกระจายตัวของ

ความคิดและความขัดแยงซึ่งกระจายตัวไปสูวงกวางของมวลชนและของสังคม ทําใหการประสาน

ผลประโยชนทั้งสองฝายเปนเรื่องที่ยากขึ้น ซึ่งหากคูกรณีไมสามารถที่จะยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้น

ไดนั้น ความขัดแยงก็จะพัฒนาตอไปสูความรุนแรง ที่คูกรณีแตละฝายเร่ิมที่จะใชกําลังมา

เผชิญหนาและการใชกําลังเขาแกไขปญหาความขัดแยงเพื่อใหคูความขัดแยงตองยอมรับใน

แนวทางของกลุม และจากความรุนแรงนั้นก็จะพัฒนาไปสูความแตกแยกของสังคมไดตอไป 

ผลกระทบทางสังคมจากปญหาความขัดแยงนั้นมีหลายระดับ ซึ่งผลกระทบทางสังคมจะ

มากหรือนอยก็จะขึ้นอยูกับระดับของความขัดแยงเชนเดียวกัน โดยผลกระทบทางสังคมจาก

ปญหาความขัดแยงนั้น จะเปนผลกระทบที่เกี่ยวของกับผูคนในสังคม ในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม

ตรงกันของผูคนในสังคมที่มีความเห็นตาง ไมตรงกันและตางฝายตางเขาไปอยูในแตละฝายของ

คูความขัดแยง ทําใหเกิดความคิดเห็นแบงเปนฝกเปนฝาย ซึ่งสถาบันที่เห็นผลกระทบไดชัดเจนคือ 

สถาบันครอบครัว ที่บุคคลในครอบครัวตางมีความคิดเห็นไมตรงกันในปญหาความขัดแยงนั้น และ

ตางเขาไปมีสวนรวมในปญหาความขัดแยงของบุคคลในครอบครัว จึงทําใหความขัดแยงของสังคม

ภายนอกกระจายตัวเขาสูความขัดแยงในครอบครัว ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวซึ่ง

ถือไดวาเปนหนวยสถาบันตนน้ําที่เล็กที่สุดและมีความสําคัญมากที่สุดเกิดปญหาขึ้นได และหาก

สถาบันครอบครัวเกิดความสั่นคลอนจากปญหาความขัดแยงที่สถาบันมิไดเปนผูกอแลว 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาก็จะมีอีกมากมายที่จะเปนปญหาของสังคมไดตอไป 

หากนับเอาวันที่ 19  กันยายน  2549  เปนวันของจุดศูนยกลางของปญหาความขัดแยง

ของสังคมไทยในกรณี ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับ แนว

รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.หรือนปช. ในเวลาตอมา) โดยมีจุดเริ่มตนกอน วันที่ 19 

กันยายน 2549 และจุดตอของปญหาภายหลังวันที่ 19 กันยายน 2549 จะเห็นไดวา สังคมไทยได

กอตัวในปญหาความขัดแยงขึ้นอยางชาๆ ตามระดับของความขัดแยงในระดับตน กลาวคือ ความ

ขัดแยงระหวางคูกรณีเกิดจากผลประโยชนที่ขัดกันหรือผลประโยชนที่ไมลงตัวของบุคคล 2 คน คือ 

ระหวาง พตท.ดร.ทักษิน ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) กับ นายสนธิ ล้ิมทองกุล เจาของ

หนังสือพิมพผูจัดการและบริษัทในเครือผูจัดการและยังเปนผูดําเนินรายการ “เมืองไทยราย

สัปดาห” ทาง อสมท.ชอง 9 ในขณะนั้น และจากจุดเริ่มตนในครั้งนั้น กลับไมสามารถเจรจาหาขอ

ยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดระหวางคูกรณี คน 2 คน แตกลับกลายเปนการขยายวงกวางขึ้นเปน
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ความขัดแยงระหวางคูกรณีเปนกลุมบุคคล 2 กลุม และกลุมบุคคลทั้ง 2 กลุม ไดขยายความ

ขัดแยงใหมากขึ้นโดยพยายามดึงฐานมวลชน และฐานอํานาจรัฐเขามาเปนพวก เพื่อใหคลอยตาม

ความคิดของฝายตน ซึ่งในเวลาตอมาประเด็นเริ่มตนของความขัดแยงจากจุดเริ่มตนไดเร่ิม

เปลี่ยนไป ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีฐานมวลชนเปนจํานวนมากขึ้นในแตละฝายของความขัดแยง 

จากความขัดแยงในระดับตน ไดเร่ิมมีการพัฒนาความขัดแยงมาสูระดับกลาง จากการที่มี

ฐานมวลชนเปนจํานวนมากขึ้นของแตละฝายนั่นเอง โดยที่แตละฝายตางมีฐานมวลชนเปนจํานวน

มากใหการสนับสนุน ที่ยากที่ในแตละฝายของคูความขัดแยงจะเอาชนะไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

และจากจุดนี้ แตละฝายของความขัดแยงเริ่มที่จะใชยุทธวิธีหรือกลยุทธตางๆ เพื่อเอาชนะความ

ขัดแยงในครั้งนี้ใหได จนกระทั่งกอนที่เหตุการณจะลุกลามบานปลายไปสูความขัดแยงในระดับสูง

ของสังคมไทยนั้น ไดเกิดกรณีเหตุการณ  19  กันยายน  2549  ข้ึนกอนคือ การปฏิวัติรัฐประหาร 

ของกลุมทหาร คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข (คปค.) ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนสภาพเปน คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) และมี

รัฐบาลใหมภายใตนายกรัฐมนตรีชื่อ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท จึงทําใหปญหาความขัดแยงระหวาง 

กลุมของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิน ชินวัตร หรือกลุม นปก. หรือนปช.ในเวลาตอมา กับกลุมของ           

นายสนธิ ล้ิมทองกุล หรือกลุม พธม. ไดยุติลงชั่วคราว 

แตเมื่อผลการเลือกตั้งในวันที่  23  ธันวาคม  2550  ออกมา โดยที่สังคมไทยมีรัฐบาลใหม

ภายใตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคพลังประชาชน ปญหาความขัดแยงที่

ทําทาวาจะยุติลง กลับฟนคืนกลับข้ึนมาใหมอีกครั้ง และการฟนคืนมาของความขัดแยงในครั้งนี ้ได

แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของการพัฒนาความขัดแยงในระดับกลางไปสูความขัดแยงใน

ระดับสูง ซึ่งในเวลาตอมาหลังจากนั้นไมนาน ความขัดแยงระหวาง พธม. กับ นปช.  ก็ไดพัฒนา

เปนความขัดแยงในระดับสูง โดยที่ปญหาความขัดแยงระหวาง พธม. กับ นปช. ทีไ่ดนาํมวลชนและ

องคกรตางๆ เปนจํานวนมากมาเขารวมกระบวนการขัดแยงในครั้งนี้ และความขัดแยงไดขยายตัว

ลุกลามไปทั่วสังคมไทย โดยเริ่มมีการปะทะกันระหวางกลุมความขัดแยง 2 กลุม ทําใหมีประชาชน

จํานวนหนึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บ และความขัดแยงนั้นยังนําไปสูความเห็นที่ไมตรงกันของสถาบัน

ครอบครัวในสังคมไทยดวยเชนกัน จากขาวในหนาหนังสือพิมพรายวันหลายฉบับ พบวา พอแม พี่

นองในครอบครัวมีการทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นลงมือทํารายรางกายกัน ในเรื่องที่แตละฝายมี

ความคิดเห็นที่แตกตางกันในเรื่องของความขัดแยงที่เกิดขึ้น ระหวาง พธม. กับ นปช. และยังพบวา 

มีการโตเถียงกันขึ้นระหวางเพื่อนบานในเรื่องความคิดเห็นไมตรงกันระหวาง พธม. กับ นปช. จนถึง

ข้ันทํารายกันจนเสียชีวิต จากการที่ตางฝายตางเขาขางกลุมที่ตนเห็นดวย 
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ถึงแมวาปจจุบันความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะยังไมพัฒนาไปสูความรุนแรงของสังคมไทย โดย

ที่ความขัดแยงนั้นอยูเพียงแคความขัดแยงในระดับสูงและคอยๆลดระดับลงสูความขัดแยงใน

ระดับกลางหรือดูเหมือนความขัดแยงนั้นจะสงบแลวก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาความขดัแยงนัน้

ไดจางหายไปหรือไดถูกแกไขไปแลวอยางสิ้นเชิง ซึ่งตราบใดหากยังมิไดแกไขความขัดแยงนั้นให

หมดไปได ตราบนั้นความขัดแยงที่ยังดํารงอยูและซอนตัวอยูในสังคมไทยก็อาจที่จะฟนตัวขึ้นมา

ใหมและพัฒนาความขัดแยงไปสูระดับสูงขึ้นตอไปได 

การศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงนั้นนับเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ที่จะ

เปนเครื่องมือหนึ่งใหคนในสังคมทั้งที่อยูหรือไมไดอยูในปญหาความขัดแยงนั้น ไดรับทราบถึง

ผลกระทบที่ตามมาจากความขัดแยงที่มีจุดเริ่มตนที่เกิดขึ้นจากคนเพียง 2 คนในสังคมไทยเทานั้น 

เพื่อที่ผูคนในสังคมไทยจะไดกลับมาฉุกคิดถึงความคุมคา ผลไดผลเสีย ในความขัดแยงที่เกิดขึ้น 

จากสิ่งที่คนในสังคมสวนใหญมิใชเปนผูกอข้ึน 

ผูศึกษามีความสนใจติดตามเหตุการณในสังคมไทยที่ผานมาในกรณีความขัดแยงระวาง 

พธม. กับ นปช.  และมองเห็นบางสิ่งบางอยางที่ซอนอยูในความขัดแยงนั้นอยางเปนระบบ โดยผู

ศึกษาไดเคยตั้งคําถามใหกับตนเองและผูคนรอบขางวา  “ทําไมสังคมไทยถึงไดเปลี่ยนไปไดขนาด

นี้  และทําไมผูคนในสังคมไทยถึงไดเอาความขัดแยงของคนอื่นมาไวในครอบครัวของตนเองได

ขนาดนี้”  นี้จึงเปนเหตุผลวา ผูศึกษามีความสนใจผลกระทบทางสังคมโดยเฉพาะผลกระทบใน

สถาบันครอบครัว จากกรณีความขัดแยงของสังคมไทยระหวาง  พธม. กับ นปช. 

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุความขัดแยงของสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยง
ระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. 

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ
ขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. 

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณ
ความขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ในการศึกษาเรื่อง ความขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. ที่มีตอความขัดแยงใน

ครอบครัว กรณีศึกษา ความขัดแยงในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูศึกษาได

กําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

 
 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ทําการศึกษาความขัดแยงในครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ 

กลุมนปช. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจัดลําดับความสําคัญดังนี้ 

  1.3.1.1  สาเหตุของความขัดแยงในครอบครัว 

  1.3.1.2  ผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว 

  1.3.1.3  แนวทางการบริหารความขัดแยงในครอบครัว 
 1.3.2  ขอบเขตกลุมเปาหมาย  
 ขอบเขตกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ที่เต็มใจใหขอมูลทั้งในอดีตและปจจุบันที่มีความขัดแยงในครอบครัวจากเหตุการณ

ความขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุม นปช. 
 1.3.3  ขอบเขตดานเวลา  
 ในการศึกษาความขัดแยงในครอบครัว ไดทําการศึกษาถึงเหตุการณ ที่ผานมาหลังจาก

วันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดยทําการศึกษาในชวงเดือน มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม 2552 รวม

ระยะเวลา ประมาณ  2 เดือน 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.4.1 ไดทราบถึงความขัดแยงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณความขัดแยงระหวาง 

กลุม พธม. กับ กลุมนปช. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 1.4.2 ไดทราบถึงผลกระทบจากความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ

ขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.4.3 ไดทราบถึงแนวทางการบริหารความขัดแยงในครอบครัว จากกรณีความขัดแยงที่

เกิดขึ้นระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                         

 



 
บทที่  2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาเรื่อง   ผลกระทบจากความขัดแยงระหวาง  พันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย กับ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว  กรณีศึกษา 

ความขัดแยงในครอบครัวเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา โดย

นําเสนอประเด็นหัวขอตามลําดับ ดังนี้ 

1. แนวคิด และทฤษฎีความขัดแยงทางสังคม 

2. แนวคิดเกี่ยวกบัความคิดเหน็ทางการเมือง 
3. แนวคิดเกี่ยวกบัความขัดแยงในครอบครัว 

4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีความขัดแยงทางสังคม 
 

สัญญา สัญญาวิวัฒน  (2550: 81-82) ไดสรุปวา การกําเนิดของทฤษฎีการขัดแยง

สมัยใหม Karl Marx กับ Georg Simmel เห็นพองตองกันในเรื่องความดาษดื่น และหลีกเลี่ยงไม

พนของการขัดแยงในระบบสังคม แตแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของสังคมของเขาแตกตางกัน

คือ Marx เนนผลการแบงแยกของการขัดแยงแต Simmel เนนผลบูรณาการของการขัดแยง ความ

แตกตางนี้จะพบในประพจนที่เขาเสนอ โดย Marx มุงแสดงเงื่อนไขที่การขัดแยงอยางรุนแรงจะ

เกิดขึ้น สวน Simmel มุงหาเงื่อนไขที่จะทําใหการขัดแยงที่กวางขวาง อาจเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนั้น  Marx มุงหาสาเหตุของการขัดแยงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางสังคม 

สวน Simmel มุงความสนใจไปที่รูปแบบ และผลกระทบของการขัดแยงที่เกิดขึ้น 

ความคิดที่แตกตางกันของ Marx และ Simmel เมื่อรวมกันเขาแลวจะทําใหไดขอความเชิง

ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุความเขมขน และผลกระทบของการขัดแยงที่มีตอระบบสังคมที่มีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น ในแงสาเหตุของการขัดแยง  Marx กลาววามาจากการแบงปนทรัพยสินที่ไมเสมอ

ภาคกัน สวน Simmel อางวา เกิดจากสัญชาตญาณการตอสูในเร่ืองความเขมขน ทั้ง Marx และ 
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Simmel เห็นพองกันวา ข้ึนอยูกับความสมัครสมานภายในของแตละกลุมคูกรณี โดยทั้งสองตางก็

ไดระบุสภาพเงื่อนไขทางโครงสรางของระบบสังคมที่อาจมีผลตอความเขมขนของการขัดแยง

ระหวางกลุมปฏิปกษได สําหรับผลกระทบของการขัดแยง Marx เห็นวาจะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในโครงสรางของสังคม สวน Simmel มองเห็นวาผลของการขัดแยงจะทําใหมีความ

ตอเนื่องของระบบสังคม 

ส่ิงที่นาสนใจตอไปก็คือ ประพจนที่มีขอความขัดกันของ Marx และ Simmel แมวาจะ

กลาวเรื่องเดียวกัน เชน Simmel บอกวา หากเปาหมายของกลุมคูกรณีมีความขัดแยงแลวกลุม

ขัดแยงจะพยายามประนีประนอมกัน มากกวาจะตอสูกัน แต Marx กลับเห็นตรงขาม เขาเนนวา 

หากชนชั้นใดที่มีอํานาจไดตระหนักในผลประโยชนแทจริงของตนแลว การขัดแยงอยางรุนแรงจะ

เกิดขึ้น ความแตกตางเชนนี้ อาจสืบเนื่องมาจากฐานคติของเจาของความคิดนั่นเอง เพราะ Marx 

มีฐานคติวา ความเขมขนของการขัดแยงเปนสิ่งหลีกเลี่ยงเสียมิได จะตองเกิดขึ้นในระบบสังคม 

การเปลี่ยนแปลงก็จะตองเกิดขึ้นในโครงสราง สวน Simmel มีฐานคติวา การขัดแยงเปน

กระบวนการทางสังคมอยางหนึ่งเทานั้น กระบวนการนี้มีความเขมขนและมีผลกระทบตอสังคม

สวนรวมระดับตาง ๆ กัน สุดแตภาวะเงื่อนไข ผลการวิเคราะหเร่ืองการขัดแยงยิ่งแตกตางกันไป 

ปญหาวาความคิดของใครถูก เปนปญหาที่ตอบยากขึ้นอยูกับภาวการณและสภาพแวดลอมของ

แตละปรากฏการณ Turner อางวา หากอาศัยจากความสัมพันธของกลุมกรรมกร และนายทุนใน

สมัยปจจุบันแลว ความคิดของ Simmel อาจถูกกวา กลุมทั้งสองมีการประนีประนอมกันมากกวา

ลมลางกันตามความคิดของ Marx 

นักทฤษฎีสังคมวิทยาสมัยใหม พยายามที่จะผสมผสานสองแนวคิดนี้เขาดวยกันแตมักไม

เปนผล สวนใหญมักจะรับเอาแนวใดแนวหนึ่งเทานั้น แนวหนึ่งเปนทฤษฎีการขัดแยงเชิงวิภาษวิธี 

(Dialectical Conflict Theory) กับทฤษฎีการขัดแยงเชิงหนาที่ หรือทฤษฎีการหนาที่เชิงขัดแยง 

(Conflict Functionalism) ทั้งสองแนวนี้ตางก็เปนแนว “ใหม” ผิดแปลกจากทฤษฎีการหนาที่ที่มี

อิทธิพลทางความคิดสังคมวิทยามาเปนเวลานาน 

Ralf Dahrendorf นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเปนผูนํานักทฤษฎี การขัดแยงเชิงวิภาษวิธี 

และ Lewis A. Coser  เปนนักทฤษฎีผูนําทางดานการหนาที่เชิงขัดแยงในหมูนักสังคมวิทยา

สมัยใหม 

สัญญา สัญญาวิวัฒน  (2550: 82-86) ไดสรุปวา ประพจนของ Dahrendorf ทฤษฎีการ

ขัดแยงของ Dahrendorf ใหชื่อโมเดลวา Dialectical Conflict Perspective ในทัศนะของ 

Dahrendorf องคการสังคมคือ imperatively coordinated association เรียกยอวา  ICA องคการ
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นี้มีขนาดตางๆ อยางองคการสังคมโดยทั่วไป ตั้งแตกลุมสังคม ชุมชน ไปจนถึงสังคมมนุษย 

องคการแตละขนาด ประกอบดวยบทบาทจํานวนหนึ่ง แตละบทบาทจะมีอํานาจบังคับผูอ่ืนจํานวน

หนึ่ ง  ดังนั้น  ในสายตาของ  Dahrendorf องคการสังคมหรือไอซีเอของเขาเปนเรื่องของ

ความสัมพันธอํานาจและอํานาจในองคการถือไดวาเปนสิทธิอํานาจ (Authority) เพราะบทบาท

เหลานี้เปนของตําแหนงที่ยอมรับกันในองคการ ดังนั้น ความเปนระเบียบทางสังคมจะดํารงอยูไดก็

โดย การพยายามบํารุงกระบวนการสรางความสัมพันธแหงสิทธิอํานาจเอาไว 

สาเหตุของการขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดจากการที่บางครั้งอํานาจมีอยู

นอย หายาก กลุมยอยตางๆ ในไอซีเอจึงตองแขงขัน ตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจอันนอยนั้น 

ถาเปรียบความคิดของ Dahrendorf กับของ Marx แลวจะเห็นความพองกันในความคิด

ดังนี้ 

1. ทั้งสองเห็นพองกันวาระบบสังคม (เขาใจงายๆ วา คือสังคมมนุษย) มีสภาพการขัดแยง

อยางตอเนื่อง 

2. ทั้งสองเห็นวาการขัดแยงนั้นเกิดจากการขัดกันในผลประโยชน ซึ่งติดเปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางสังคม 

3. ทั้งสองเห็นวาผลประโยชนที่ขัดกันนั้นสืบเนื่องมาจากการไดรับสวนแบงอํานาจไม
เทากัน ระหวางกลุมเหนือ (Dominant) กับกลุมใต (Subjugated)  

4. ทั้งสองเห็นพองกันวา ผลประโยชนตางๆ มีแนวโนมที่แยกออกเปนสองฝายที่ขัดกัน 

5. ทั้งสองเห็นวา การขัดแยงเปนแบบวิภาษวิธี ซึ่งมติของการขัดแยงครั้งหนึ่ง จะกอใหเกิด

ผลประโยชนที่ตรงขามกันขึ้น อันจะสงผลใหมีการขัดแยงคราวตอไปอีก ภายใตเงื่อนไขเฉพาะอยาง

หนึ่ง 

6. ทั้งสองเห็นพองกันวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนลักษณะที่ตอเนื่องมาแตโบราณ 

(ubiquitous) ของระบบสังคม และจะทําใหเกิดการขัดแยงอยางหลีกเลี่ยงไมไดในองคการสังคม

ทุกระดับ ซึ่งเปนเรื่องของวิภาษวิธี 

ประพจนโดยสรุปที่  Dahrendorf สรางขึ้น  ในทฤษฎีขัดแยงเชิงวิภาษวิธีของเขามี

ดังตอไปนี้ 

The Propositions of the Dahrendorf Scheme 

1. The more members of quasi groups in ICAs can become aware of their 

objective interests and form a conflict group, the more likely is conflict to occur. 
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1.1  The more the “technical” conditions of organization can be met, the more 

likely is the formation of a conflict group. 

1.1.1 The more a leadership condition among quasi groups can be 

developed, the more likely are the “technical” conditions of organization to be met. 

1.1.2 The more a conditioned idea system, or charter, can be developed, 

the more likely are the “technical” conditions of organization to be met. 

 1.1.3 The more the “political” conditions of organization can be met, the 

more likely is the formation of a conflict group. 

 1.1.4 The more the dominant groups permit organization of opposed 

interests, the more likely are the “political” conditions of organization to be met. 

1.2  The more the “social” conditions of organization can be met, the more 

likely is the formation of conflict group. 

1.2.1 The more opportunity for members of quasi groups to 

communicate, the more likely are the “social” conditions of organization to be met. 

 1.2.2 The more recruiting is permitted by structural arrangements (such 

as propinquity), the more likely are the “social” conditions of organization to be met. 

2. The more the “technical”, “political”, and “social” conditions of organization 

are met, the more intense is the conflict. 

3. The more the distribution of authority and other reward are associated with 

each other (superimposed), the more intense is the conflict. 

4. The less the mobility between super and subordinate groups, the more 

intense is the conflict. 

5. The less the “technical”, “political”, and “social” conditions of organization are 

met, the more violent is the conflict. 

6. The more the deprivations of the subjugated in the distribution of rewards 

shifts from an absolute to relative basis, the more violent is the conflict. 

7. The less the ability of conflict groups to develop regulatory agreements, the 

more violent is the conflict. 
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8. The more intense the conflict, the more structural change and reorganization it 

will generate. 

9.  The more violent the conflict, the greater is the rate of structural change and 

reorganization. 

สรุปสาระประพจนหลักของ Dahrenforf 

1. การขัดแยงมีโอกาสเกิดได หากสมาชิกของกลุมขัดแยงรูแนวาผลประโยชนของตนคือ
อะไร และสามารถรวมตัวกันเปนกลุมกอนเพื่อมุงผลประโยชนนั้น 

2. ความขัดแยงจะเขมขน หากเงื่อนไขทางเทคนิค (เชน เพิ่มจํานวนคนเขามาใหม) 

เงื่อนไขทางการเมือง (เชน กฎหมายเปดชองไวบาง หรือผูมีอํานาจบางคนสนับสนุน) และเงื่อนไข

ทางสังคม (เชน มีคนรวมดวยจํานวนมากพอ) ในการรวมกลุมขัดแยงอํานวยให 

3. ความขัดแยงจะมีความเขมขน หากการกระจายสิทธิอํานาจและรางวัลเกี่ยวเนื่อง

สัมพันธกัน (ทําใหมีกําลังทวีคูณ) 

4. ความขัดแยงจะมีความเขมขน หากการสับเปลี่ยนโยกยายบุคคลไปมาระหวางกลุมที่มี

อํานาจกับกลุมผูไมอํานาจเปนไปไดโดยยาก 

5. ความขัดแยงจะรุนแรง หากเงื่อนไขการรวมกลุมคนดานเทคนิค ดานการเมืองและดาน

สังคมไมอํานวยหรืออํานวยใหทําไดนอย 

6. ความขัดแยงรุนแรง หากมีการเสียประโยชนในการแบงรางวัล สืบเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนเกณฑตายตัว (หรือ เกณฑวัตถุวิสัย เห็นได วัดได ชัดเจน) ไปเปนเกณฑเชิงเปรียบเทียบ 

(หรือเกณฑจิตวิสัย เชน ใครทําดีกวาใคร ใครทําเกงกวาใคร) 

7. ความขัดแยงจะรุนแรง ถากลุมขัดแยงไมสามารถจะสรางขอตกลงควบคุมการขัดแยง
ระหวางกันขึ้นมาได 

8. ความขัดแยงที่เขมขน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง 

9. ความขัดแยงที่รุนแรง จะกอใหเกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและการจัด

ระเบียบใหมในองคการสังคมที่เกิดการขัดแยงนั้นอยางสูง 

 ฑิตยา สุวรรณะชฎ  (2544: 77-78,125-126)  กลุมแนวความคิดขัดแยง (Conflict 

School)   มีผู เรียกนักสังคมวิทยากลุมนี้ อีกชื่อหนึ่งวา กลุมมหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago 

University) เพราะในขณะที่มหาวิทยาลัยฮารวารดมีกลุมนักสังคมวิทยาที่เนนโครงสรางและหนาที่

นั้น ในมหาวิทยาลัยชิคาโกก็ไดตั้งคณะสังคมวิทยาภายใตการนําของ Albion Small, Robert 

E.Park, Emest W. Burgess, W.I. Thomas, E. Faris และW.F. Ogburn กลุมนักสังคมวิทยาของ
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ชิคาโกมีการแขงขันและตอตานกลุมนักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยฮารวารด ดังจะเห็นไดจาก

เมื่อ Parson เสนอทฤษฎีโครงสรางและหนาที่นั้น นักสังคมวิทยาที่เปนผูริเร่ิมสังคมวิทยาขัดแยง 

คือ C. Wright Mills เขาเปนผูนําการตอตานและทําการศึกษา The Power Elite (1956) ชี้ใหเห็น

วา ในสังคมสหรัฐอเมริกานั้น โดยแทจริงแลวมีกลุมที่สําคัญเอาเปรียบและกําหนดชะตากรรมของ

สังคมอยูหลายกลุม ไดแก กลุมนายทุนอุตสาหกรรม กลุมนายพล และกลุมนักการเมือง กลุมนัก

สังคมวิทยาอีกทานหนึ่งคือ Alvin W. Gouldner ไดกลาวไวในหนังสือเร่ือง The Coming Crisis of 

Western Sociology  วาการปฏิเสธประสิทธิภาพของกลุมโครงสรางหนาที่ปรากฏชัดใน ค.ศ. 

1969 ซึ่งเปนที่มีการประชุมของสมาคมสังคมวิทยาที่ซานฟรานซิสโก และในการประชุมคร้ังนั้นมี

นักสังคมวิทยารุนหนุมแสดงความไมพอใจกลุมโครงสรางหนาที่อยางชัดแจง นอกจากจะมีการ

คัดคานและโจมตีแนวคิดทฤษฎีของกลุมโครงสรางและหนาที่ ซึ่งเริ่มตนโดย Mills ดังกลาวแลว ยัง

มีนักสังคมวิทยาอีหลายทาน เชน Ralf Dahrendorf, Peter Blau, David Lockwood, Dennis 

Wrong และ Gouldner ไดวิพากษ ทฤษฎีของ Marx และการประสบความสําเร็จของนักสังคม

วิทยาของรุสเซีย ซึ่งทําใหนักสังคมวิทยาสหรัฐอเมริกาเริ่มหันกลับมาพิจารณาบรรดาความรูทาง

สังคมวิทยาของตนอีกครั้ง แมวาสังคมของสหรัฐอเมริกาจะไดเปลี่ยนจากระบบปจเจกชนนิยมมา

เปนรัฐบริการ       (Welfare State) มากขึ้นกวาเดิม และมีนักสังคมวิทยาดานความขัดแยงเกิดขึ้น 

แตก็ยังมีจํานวนนอยและยังมิไดมีทฤษฎีและแนวความคิดใหมที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง 

ดังเชนของ Parson และ Merton ปจจุบันอาจกลาวไดวา Dahrendorf เปนผูหนึ่งที่นําในกลุม

แนวความคิดขัดแยง 

 Dahrendorf เปนนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่มีฐานคติวา ความขัดแยงเปนสาระของ

ระบบสังคมและมีอยูเสมอ ปจจัยรากฐานของการขัดแยง คืออํานาจมิใชเศรษฐกิจ เชนเดียวกับ 

Marx เพราะฉะนั้น เมื่อใดที่เกิดกลุมสังคม กลุมนั้นจะมีลักษณะของการจัดสภาอํานาจระหวาง

หัวหนา (Superordinate) และลูกนอง (Subordinate) Dahrendorf เรียกกลุมนี้วา กลุมสังคม

ประสานในเชิงบังคับ (Imperative Coordinate Group) ในกลุมนี้จะมีผูมีอิทธิพล (Domination) 

และผูที่ถูกอิทธิพล (Subjection) ซึ่งคนในกลุมยังมิไดตระหนักในความแตกตางของอํานาจ 

(Latent Interest) แตถาเมื่อใดไดเกิดความตระหนักวามีกลุมผูมีอํานาจและมีผลประโยชนโดยตรง 

(Manifested Interest) เมื่อนั้นจะเปนจุดเริ่มของการขัดแยงซึ่งแบงออกไดเปน 2 แบบดังนี้ 

1. การขัดแยงรากฐาน (Intensive Conflict) อัตราของความขัดแยงชนิดนี้จะเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงไดแลวแตความแตกตางระหวางชั้นจะชัดแจงเพียงไร ถามีความแตกตางระหวางชั้นชัดแจงก็

จะมีอัตราความขัดแยงสูง แตถามีปริมาณกลุมยอยๆ มาก อัตราความขัดแยงก็จะลดลง ยิ่งไปกวา
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นั้นถามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงฐานะ เชน ถามีโอกาสในการเขยิบฐานะสูงขึ้นก็จะลดอัตราการ

ขัดแยงลง 

เมื่อไรก็ตามที่มีอัตราการขัดแยงรากฐานเพิ่มจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ในโครงสราง 

(Radicalness of Structural Change) ที่กวางขวางลึก ซึ่งหมายถึงโครงสรางสังคมเกาจะตอง

เปลี่ยนอยางมากมาย เชน การเปลี่ยนแปลงในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ ตุลาคม พ.ศ. 

2519 เปนตน 

2. การขัดแยงรุนแรง (Violence Conflict) อัตราของความขัดแยงชนิดนี้จะเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงได แลวแตปริมาณของกลุมยอยวาจะสามารถรวมกันไดหรือไม ถาหากรวมกันไดก็จะมีอัตรา

ความขัดแยงสูง แตถามีการปรับแกระบบรางวัล ระบบการลงโทษ กลุมที่ถูกปกครองอัตราการ

ขัดแยง ก็จะลดลงและสามารถควบคุมการขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การขัดแยงรุนแรงนี้ถาไมสามารถควบคุมได ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

(Suddenness of Structure Change) ซึ่งอาจมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล    

ผูปกครองได 

Dahrendorf เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแยงตางๆ ขางตน ในลักษณะที่เปน

สมมติฐาน นอกจากนั้น Dahrendorf ยังไดกลาวแยงแนวความคิดของ Marx ที่วา เศรษฐกิจ

กําหนดชนชั้น Class and Class Conflict in Industrial Society 

ตัวแปรของพฤติกรรมขัดแยงของ Ralph Dahrendorf 

1. ฐานคติ 
- อํานาจในองคกรหรือบริษัทธุรกิจ เปนความสัมพันธที่เปนทางการ 

- เมื่อไรเปนความสัมพันธทางการองคกรอํานาจจึงไมเทากันในโครงสรางการบังคับ

บัญชา ทําใหเกิดอํานาจ (authority) ไมเทากัน 

- เมื่อมีอํานาจไมเทากันยอมทําใหเกิดชนชั้นระหวางผูมีอํานาจมากกวาและ     

อํานาจนอยกวา 

- เมื่อใดที่มีอํานาจไมเทากันก็จะเปนจุดเริ่มตนและเปนความขัดแยง 

- เมื่อไรที่ผลประโยชนแฝง (Latent Interest) ไดกลายเปนความขัดแยงผล ประโยชน

โดยตรง (Manifested interest) 
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2. ตัวแปรของความขัดแยง 
 

                                                        
 

แผนภาพที่  2.1  ตัวแปรของความขัดแยง 

แหลงที่มา:  ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2544: 125 

  
ตัวแบบความขัดแยงในสงัคมอุตสาหกรรมของ Ralph Dahrendorf 

 

                         
  

แผนภาพที่  2.2  ตัวแบบความขัดแยงในสังคมอุตสาหกรรมของ Ralph Dahrendorf 

แหลงที่มา:  ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2544: 126 
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2.1.1 ความขัดแยง 
 

2.1.1.1 ความหมายของความขัดแยง 
ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 29) ความขัดแยง มีความหมายอยูในตัวเองวา ขัดกัน 

และยังหมายถึง ความเปนปรปกษตอกัน อยูตรงขามกัน หรือถูกบีบค้ันจนกลายเปนแรงตอตาน

ขัดแยงกัน 

ประเวศ วะสี  (2545: 4) ความขัดแยงเชิงโครงสรางหมายถึงวา กรณีขัดแยงมีราก

หรือที่มาที่เปน Structure  เปนโครงสรางเขามา เชน ความขัดแยงระหวางเมืองกับขนบท จะไป

โทษเปนความผิดของคนชนบท หรือโทษวาเปนความผิดของคนเมืองก็ไมได แตความเปนเมืองกับ

ชนบทนําเขามาสูความขัดแยงกัน เชน ชีวิตในเมืองตองการพลังงานมาก ในเรื่องของการใชไฟฟา 

ใชแอร เมื่อตองการเอมพลังงานมากก็ไปกระทบคนชนบท ไมวาจะไปทําเขื่อน ไปตั้งโรงไฟฟา ไป

ทําอะไรตาง ๆที่จะเอาพลังงานสงมาใชในเมืองก็เกิดความขัดแยงกันขึ้น แลวจะบอกวาใครผิด คน

ชนบทที่เขาเดือดรอนจะไปวาเขาผิดก็ไมได คนในเมืองที่วิถีชีวิตใชพลังงานมากขึ้นอาจจะบอกวา

ผิด ก็เปนมุมมองแตละบุคคล เปนปญหาที่ยาก ไมดํา ขาว ใครผิด ใครถูก ชัดเจน แตวาก็ไดเกิด

ความขัดแยงและอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได 

วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 9) ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน

ในตัวเราเองคนเดียว ในครอบครัว ในชุมชน ในองคกร ในประเทศของเรา หรือระหวางประเทศ 

ไมใชเร่ืองเลวราย หากความขัดแยงนั้นสามารถคลี่คลายตัวเองและเปลี่ยนไปในทางสรางสรรค 

นําไปสูขอยุติไดหรือหาทางออกได 

อรุณ รักธรรม (2525 อางถึงใน นารีรัตน นุโยค, 2547: 5) ไดใหคํานิยามความ

ขัดแยงขององคการไวหมายถึง ความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชิกหรือกลุมขององคการสอง

คนหรือมากกวา เกิดข้ึนจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับวาพวกเขาจะตองมีสวนรวมในทรัพยากรที่จํากัด

หรืองานตางๆ หรือพวกเขามีความแตกตางในทางดานสถานภาพ เปาหมาย คานิยม หรือการรับรู 

ทัศนคติ ความเชื่อ ซึ่งแตกตางกัน และไมเห็นพองตองกัน ตางก็จะพยายามแสดงทรรศนะของพวก

เขาใหเดนกวาบุคคลอื่น หรือความตองการของเขาไมไดรับการตอบสนอง 

Richard L. Daft  (1998 อางถึงใน นารีรัตน นุโยค, 2547: 5) ไดนิยามคําวาความ

ขัดแยงระหวางกลุมวา “Intergroup Conflict” หมายถึง พฤติกรรมที่ปรากฏในกลุมภายในองคการ 

เมื่อกลุมหนึ่งไดรับรูวา มีกลุมอ่ืนเขามาขัดขวางเปาหมายความสําเร็จ หรือความคาดหวังของกลุม 
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ซึ่งความขัดแยงอาจเหมือนการแขงขันแตเปนการแขงขันที่รุนแรง โดยสามารถแบงความขัดแยง

ออกไดเปน 2 แบบ คือ  

a. แบบแนวราบ (Horizontal Conflict) เปนความขัดแยงระหวางกลุม หรือแผนก 

นายการบังคับบัญชาเดียวกัน 

b. แบบแนวตั้ง (Vertical Conflict) เปนความขัดแยงระหวางระดับผูบังคับบัญชา

กับพนักงานระดับลาง 

Stoner  (1978 อางถึงใน สุปรีชา ศิริเอ่ียม, 2550: 6)  กลาววา ความขัดแยงใน

องคการ คือ การตกลงกันไมไดระหวางสมาชิกในองคการ หรือกลุมคนตั้งแตสองคนขึ้นไป โดย

ความขัดแยงนั้นเกิดจากการที่บุคคล หรือกลุมคนจําเปนตองรวมกันในทรัพยากรที่มีจํากัด หรือ

กิจกรรมทํางาน หรือเกิดจากการที่บุคคลมีความแตกตางในดานสถานภาพ (Status) เปาหมาย 

(Goals) คานิยม (Values) และการรับรู (Perception) ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด 

Webster’s Dictionary  (1977: 308  อางถึงใน อาวุธ   โอชาพงศ, 2547: 21)  

กลาววา   ความขัดแยง (Conflict)  มาจากภาษาละตินวา  Confligere  ซึ่งแปลวา   การตอสู   

การสงคราม  ความพยายามที่จะเปนเจาของ  การเผชิญหนาเพื่อมุงราย  การกระทําที่ไปดวยกัน

ไมไดในลักษณะตรงกันขาม  การไมถูกกันเมื่อมีความสนใจ  ความคิด  หรือการกระทําที่ไม

เหมือนกัน 

 
 2.1.1.2  ธรรมชาติของความขัดแยง 

ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 29-30) ความขัดแยงจะมีความสลับซับซอนมาก เชน 

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอดีต และลุกลามตอเนื่องมาถึงปจจุบัน แตละเรื่องจะมีลักษณะและ

คุณสมบัติเฉพาะ บางเรื่องอาจจะคลายกัน แตไมเหมือนกัน เนื่องจาก 

ความขัดแยงไมมีหลักการแบบวิทยาศาสตร 

ความขัดแยงมีแตความคลุมเครือ 

ความขัดแยงมีความรุนแรงที่อาจลุกลาม แตสามารถระงับ หรือบรรเทาใหเบาบาง

ลงได รวมทั้งอาจจะผอนคลายยุติลงไดดวยตัวเอง 

ความขัดแยงไมมีเหตุผล เกิดจากความคิดสรางสรรคตามจินตนาการของมนุษย 

ความขัดแยงไมสามารถวัดระดับความรุนแรงได และไมสามารถระบุระยะเวลาใน

การบมกอนที่จะระเบิด หรือลุกลาม หรือยุติเบาบางคลายลงได 
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ความขัดแยงไมสามารถพยากรณไดวา จะเกิด หรือระงับลงไดเมื่อไร มีความ

รุนแรงมากนอยเพียงใด มีขอบเขตขนาดใด 

นอกจากนั้น ยังไมมีทางทราบ หรือวัดความหยั่งลึกของปญหา และความขัดแยง

สวนใหญที่มองเห็นจะเปรียบเสมือนยอดของภูเขาน้ําแข็ง 

ความขัดแยงไมมีรูปแบบที่ชัดเจน 

ความขัดแยงอาจมีการซ้ํารอย 

ความขัดแยงในอดีต เปนอุทาหรณวาอาจะเกิดขึ้นกับใคร เมื่อไรก็ได และถา

เกิดขึ้นแลว ผลที่ตามมาอาจนําไปสูความขัดแยงในเรื่องใหมในปจจุบัน ที่มีลักษณะคลายกับ

ปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reactions) ซึ่งมีศักยภาพที่จะลุกลามตอไปไดอีกในอนาคต ถาไมถูกระงับ

หรือระงับลงไดเอง 

ชัยวัฒน สถาอานันท (2539  อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท, 2547 : 175-176)  ได

พูดถึงการมองปญหาอยางกวางๆ เปนสองลักษณะ คือ แนวทางที่เรียกวา เนนตัวบุคคลผูกระทํา 

(Actor Oriented Perspective) กับแนวทางที่เนนโครงสราง (Structure-Oriented Perspective) 

และพูดถึงการใชแนวมองปญหาคนละแบบยอมเขาใจปญหาคนละอยางและนําไปสูวิธีการ

แกปญหาคนละวิธีอีกดวย โดยไดยกตัวอยางของการมองคดีฆาขมขืนระหวางผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา ถาเรามองวาปญหาอยูที่ผูกระทํา เราก็คงไปเนนการลงโทษผูกระทํา จัดการกับเขา

อยางรุนแรง เชน ลงโทษประหารชีวิต แตหากจะพิจารณาเชิงโครงสราง คงจะตองมองกวางกวา

พฤติกรรมของผูกระทํา ตองมองวาผูกระทําไมไดอยูในโลกที่วางเปลาหรือเปนสุญญากาศ แตดํารง

อยูในระบบสังคมนานาชนิดซึ่งอาจจะมีเหตุปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหผูกระทําการขมขืนเดินทางมาสูจุด

ของการกระทําของเขา ซึ่งจากการมองอยางผิวเผินเราอาจจะไมมองเห็นหรือมองขามเหตุปจจัย

เหลานั้น ซึ่งชัยวัฒน สถาอานันท ใชคําวา “โลกที่มองไมเห็น” (Invisible World) เราเห็นแตสภาวะ

ที่เกิดในโลกที่มองเห็น (Visible World) ปจจัยที่มองไมเห็น เชน สภาวะความยากจน ความดอย

การศึกษา การดํารงชีวิตอยูในหมูอันธพาล การไดดูแตภาพยนตรที่มีเนื้อหาลามก มีแตความ

รุนแรง ซึ่งเปนปจจัยทางโครงสรางที่อยูเบื้องหลังการนําไปสูการกระทําของผูขมขืน รวมจนไป

กระทั่งถึงถนนหนทางที่ไมมีไฟฟาสาธารณะ 

ดังนั้น เมื่อจะพิจารณาพฤติกรรมของมนุษยในลักษณะปจเจก ตอไปก็คงตอง

สังวรและเขาใจถึงโครงสรางอื่นๆ ที่เปนองคประกอบที่นําไปสูพฤติกรรมของปจเจกที่อาจจะ

สงเสริมใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงหรือที่บางกรณีไมนําไปสูความขัดแยงที่รุนแรงเพราะโครงสราง

รอบดานอันเปนเหตุปจจัยอื่นที่แตกตางกัน 
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 2.1.1.3  วิวัฒนาการของความขัดแยง 
วิษณุ เครืองาม  (2548: 55)  ความขัดแยงเปนพัฒนาการขั้นที่สองที่ไดพัฒนา

จากความแตกตาง ซึ่งความแตกตางเปนรากเหงาของปญหาทั้งหมด เพราะหากสังคมไมรูสึกถึง

ความแตกตางก็จะไมเกิดความขัดแยง แตความแตกตางที่เกิดขึ้น และทิ้งไวนาน ๆ ก็จะบานปลาย

กลายเปนความขัดแยง 

หากจะพิจารณาตามหลักอนุโลม (ไลจาก ABCD) และหลักปฏิโลม คือการ

ยอนกลับจะพบวา ตนตอแหงความยุงยากทั้งหลายจะเกิดขึ้นที่ D กอนแลวจึงจะคอย ๆ ยอนขึ้นไป

กลายเปน A (D คือ Different ความแตกตาง) ทั้งในดานความคิด ความเห็น ความรูสึก ความ

เขาใจ ซึ่งหากมนุษยเรามีความคิดเห็นรวมกัน ความบานปลายของปญหาจะไมเกิดขึ้น และหาก

เกิดขึ้นก็จะสามารถที่จะใหอภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งมีหลายอยางที่จะทําใหความแตกตางกลายเปน

ความเหมือนได 

ส่ิงที่รัฐบาลคิดคือ เวลามีความขัดแยงเกิดขึ้นในสังคมไทย เจาหนาที่หนวยงาน

ของรัฐที่มีหนาที่ในการเสนอแนะรัฐบาลในการยับยั้งหรือในการแกไข ตองมีการสืบเรื่องราว

ยอนกลับเพื่อคนหา Different หรือความแตกตาง และไปแกไขปญหาจากสวนนั้น แตในบางครั้งก็

สายเกินกวาที่จะแก เนื่องจากไดพัฒนา (ปฏิโลม) จาก D (Different) ไปเปน C (Conflict) และบาง

เร่ืองก็พัฒนาจาก C (Conflict) ไปสู B (Battle) ซึ่งไมสําคัญวาใครคือผูแพหรือชนะ และพัฒนาจน

กลายเปน A (Anger) ความโกธรแคน เกลียดชัง ซึ่งตรงนี้ยากที่จะเยียวยาแกไข 

ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 34-40) ความขัดแยงมีระยะการพัฒนาอยู 5 ระยะ 

 

                            
 

แผนภาพที่  2.3  วัฎจักรของความขัดแยง 
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แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 34 

ระยะที่ 1  ระยะฟกตัว เปนระยะที่มนุษยเร่ิมมีความขัดแยงภายในจิตใจยังไม

แสดงอาการ หรือกิริยาออกมา รวมทั้งยังไมมีการสื่อสารระหวางกัน ความขัดแยงในระยะฟกตัว  

อาจเกิดขึ้นมาจาก 

1. ความไมไววางใจกัน ในระดับครอบครัวจะมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

ในระดับสังคมที่ใหญข้ึนมา มีความหวาดกลัววา จะมีการขยายอิทธิพลในรูปแบบตางๆ เชน การ

หาพรรคพวกเพิ่มเติม มีการซองสุม มีการออกกฎเกณฑที่เอื้อประโยชนสวนตน หรือพรรคพวก ฯลฯ 

ซึ่งจะขัดผลประโยชนสวนรวม หรือทําใหประโยชนสวนตนของคนบางคนตองสูญเสีย หรือลด

นอยลงไปหรือกลัวตองเสียของรักของหวงแตยังคงเก็บไวในใจดวยความคุกรุนหวาดระแวงกลัว

และคับแคนใจ 

2. ความไมพึงพอใจในพฤติกรรม ในคําพูดของอีกฝายที่เขามากระทบโสต

ประสาท แตยังคงเก็บเอาไวในใจ หรืออาจจะเปนเพียงแค “หมั่นไส” 

3. ความสับสนจากขอมูลขาวสารที่ไดรับเพียงดานเดียว หรือพรอมกันหลายดาน

ในเรื่องเดียวกัน หรือเกี่ยวกับบุคคลคนเดียวกัน หรือกลุมเดียวกัน แตอาจจะออกมาในหลาย

รูปแบบ หลายทิศทาง ถาไมตรงกับความคิดเห็นหรือจากการรับรูของตน ก็จะเกิดความสับสนวา 

จะเลือกเชื่อใคร เชื่อเร่ือใดดี ตัดสินใจไมไดวาอะไรถูก อะไรผิด ชอบธรรม ไมชอบธรรม จนบางครั้ง

ถึงกับ      ทะเลาะกับตนเอง  

  ถาขอมูลขาวสารที่ไดรับตรงกับความคิดเห็น จากความไมไววางใจหรือความไม

พึงพอใจ ก็จะชวยเสริมความเกลียด ความกลัว ความหวาดระแวงใหมากขึ้น 

4. ความเขาใจผิดคิดวา อีกฝายคิดราย ประสงคราย ยิ่งคิดขางเดียว ความขดัแยง

ภายในใจจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

  อยางไรก็ตาม ความขัดแยงภายในใจสวนใหญจะถูกขจัดออกไปโดยการมี “สติ” 

และ “ปญญา” ของมนุษย ภายหลังที่ไดรับขอมูลขาวสารเพิ่มเติมหรือจากการฟงความทั้งสองฝาย

อยางเที่ยงธรรมอยางมีอุเบกขา จะทําใหผูฟงสามารถวิเคราะหเหตุการณไดอยางโปรงใส ความ

ขัดแยงภายในใจอาจจะถูกขจัดออกไปโดย 

1) ถาเกิดจากความเขาใจผิด หรือไรสาระ ก็ตองปลอยทิ้งไว หรือปลอยวาง 

2) ถาสามารถทําความเขาใจกันได หรือเคลียรในขอสงสัยที่ทําใหเกิดระแวงกัน 

หรือไมพอใจกันได 
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3) ตระหนักข้ึนมาวา เปนสภาวะแวดลอมที่ “ควบคุมไมได” มนุษยไมอาจแกไข

ได เพียงแตตนเองตองปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ถาความขัดแยงภายในใจถูกขจัดออกไป ความขัดแยงก็จะไมถูกแสดงออกมา 

เปรียบเสมือน “สลายความขัดแยงภายในใจกอนแสดงออก”1 (Stillborn)  ตามแผนภาพที่  2.4 

 

                      
 

แผนภาพที่  2.4  สลายความขัดแยงภายในใจกอนแสดงออก 

แหลงที่มา: ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 36 

 

ระยะที่ 1.1 ความขัดแยงภายในใจที่ถูกระงับลง  ระยะที่ 2.1 ความขัดแยงระยะ

ส้ันๆ  แตถาความขัดแยงภายในใจไมถูกขจัดออกไป ความขัดแยงจะเขาสูระยะที่  2 

ระยะที่  2  ระยะเริ่มตน ความขัดแยงเร่ิมปรากฏใหเห็น จากการเริ่มจัดกลุม

สนทนากัน อาจแสดงออกดวยการโพนทะนากลาวหากลาวโทษกันอยางเปดเผย หรืออาจ

แสดงออกดวยการเขียน การแสดงหลักฐานจริงบางเท็จบาง สนับสนุนกัน หรือแบบคํารํ่าลือบอก

ตอ ๆกันไป ขอมูลและคําพูดจะถูกบิดเบือนตอไปเร่ือยๆ ตามจํานวนคนที่เร่ิมมีการเชื่อมโยงกัน

แบบเถาองุน (Grapevine)  

 

 

________________________________________ 
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 1 “สลายความขัดแยงภายในใจกอนแสดงออก” ตามความหมายเดิมคือ “ตายกอนคลอด”             

ทวีศักดิ์ สุวคนธ. (2549: 36) วิถีสู...สันติ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพยูเรกา.                                                                            
ในระยะนี้ เร่ิมเลือกพวก แบงขั้ว แบงเปนฝกเปนฝาย ฝายหนึ่งจะมีความคิดเห็น

ตรงกัน อีกฝายจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางตรงกันขาม บางครั้งทําใหบุคคลในครอบครัว

เดียวกัน หรือที่ เปนเพื่อนฝูงกัน หรือที่ทํางานรวมกัน เริ่มจะมองหนากันไมติด เกิดความ

หวาดระแวงกัน ไมไววางใจกัน ความไมพอใจระหวางกันจะเพิ่มมากข้ึน ถาสามารถทําความเขาใจ

กันได เจรจากันดวยเหตุผลหรือจนสมประโยชนกัน หรือมีการไกลเกลี่ยประนีประนอมโดยคนกลาง

อยางถูกตองถูกวิธี ความขัดแยงจะเริ่มลดหายลงไปได  แผนภาพที่  2.4 ความขัดแยงนั้นก็จะ

กลายเปนเพียงความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ชั่วครั้งชั่วคราว 

แตถาความขัดแยงไมถูกระงับลง ความขัดแยงจะขยายวงกวางออกไปและความ

รุนแรงจะทวีมากยิ่งขึ้น เขาสูระยะที่ 3 

ระยะที่ 3 ระยะรุนแรง เปนระยะอันตรายที่สุด จะมีลักษณะ ดังนี้ 

1. การจับกันเปนขั้ว เปนฝกเปนฝาย ชั้วจะขยายใหญข้ึน จะมีการแสดงออกอยาง

ชัดเจนวา อยูฝายใด และจะเริ่มเปนปฏิปกษตอฝายตรงขามอยางชัดเจน ซึ่งจะแสดงออกมาโดย

การสื่อสารทั้งคําพูด กิริยา และขอความในรูปแบบและในสื่อตาง ๆ 

2. ความคิดเห็นของทั้งสองฝายจะคูขนานกัน ดูเสมือนวาจะไมมีทางบรรจบพบ

กัน หรือรอมชอมกันได ทุกฝายจะสับสน กังวล ไมแนใจวา ความขัดแยงจะขยายออกไปแคไหน 

อยางไร และจะยุติลงเมื่อไร 

3. จะมีพวกผสมโรง หรือมือที่สาม ที่ส่ี เขามายุใหรําตําใหร่ัว เพิ่มความโกรธ 

ความเกลียดของแตละขั้ว เชน ในระดับครอบครัวอาจเปนพี่นอง เพื่อฝูง เพื่อนบาน ญาติผูใหญ 

และผูนอย ฯลฯ เปาหมายของพวกผสมโรง นอกจากความสะใจที่เห็นคนแตกแยกกันได หรือจาก

ความอิจฉาริษยาฝายหนึ่งฝายใด หรือทั้งสองฝาย ไมอยากเห็นใครไดดี หรืออาจจะไดรับ

ผลประโยชนแอบแฝง เชน ถาทั้งสองฝายตางถูกทําลายกันเองจนหมดไป เปนตน ทําใหฝายที่สาม 

หรือที่ไมถูกทําลาย ไดรับผลประโยชน เขาทํานอง “ตาอยู” ความขัดแยงจะมากขึ้น ขยายตัวออกไป 

มีการฟองรอง ฟองกลับกันไปมา ที่เรียกวา “คดีรกศาล”           

ถามีบุคคลจํานวนมากเขามาเกี่ยวของ เชน ในระดับองคกร ชุมชน โรงเรียน หรือ

ระดับประเทศ จะรวมตัวกันเปนฝูงชน (Mob) ที่ตองการจะเอาชนะฝายตรงขามใหได ถาเอาชนะ

ดวยการสื่อสารไมได อาจประทุษรายกันทํารายบุคคลที่เขามาหามปราม ทํารายบุคคลบริสุทธิ์ดวย

ความโกรธที่วา “ไมเขาขางฝายตน” โดยกลาวหาวา เปน “มนุษยตกขอบ” หรือ “พวกหนักแผนดิน” 

หรือทําลายทรัพยสินสวนบุคคลและ/หรือของสาธารณะ ฯลฯ  ถาความรุนแรงแผกระจายออกไป มี
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การปองราย หรือพยายามทํารายกัน หรือลอบสังหารกัน จะทําใหการควบคุมยากยิ่งขึ้น ใน

ระดับประเทศอาจเกิดเปนสงครามกลางเมือง หรือมีการฆาลางเผาพันธุกัน  ตามแผนภาพที่  2.5 

เขาสูระยะที่ 3.1 ความรุนแรง ความกาวราวจะทวีมากขึ้น และจะเนิ่นนานออกไป 

ถาฝายนึ่งฝายใดถูกตอนเขาจนมุม หรือตองหันหลังชนฝา จําตองสูเพื่อความอยู

รอด หรือตองสูตาย เพราะตระหนักวา ถาไมสูก็ตองตาย ทั้งสองฝายจะห้ําหั่นตอสูกันแบบตาตอตา 

ไมลืมหูลืมตา เหตุการณจะรุนแรงมากขึ้น  

 

           
 

แผนภาพที่  2.5  ระดับความรุนแรง 

แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 38 

 

ระยะที่ 3.1 ความรุนแรงทวีมากขึ้น และขยายออกไป  ระยะที่  4.1 ความรุนแรง

กลับเพิ่มข้ึนใหม และนานออกไป 

อยางไรก็ตาม ถาไมการยั่วยุจากฝายที่สาม ที่ส่ี หรือมุงทําลายลางกัน ความ

ขัดแยงในระยะนี้จะลดลงได เนื่องจาก หรือโดย 

1. ความขัดแยงจะมอดลงตามหลักธรรมชาติที่วา ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นเกิด

จากความเสียดทานทางอารมณ กลายเปนพลังงานที่ตองปลดปลอยออกมา ถาปลอยออกมายิ่ง

มาก เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่ระเบิดออกมา ความรุนแรงก็จะซาลงเอง แตยังคุกรุนอยูจนเขา    

ระยะที่ 4 
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2. “ขันติธรรม” ของฝายใดฝายหนึ่งที่จะไมโตตอบ หลีกเลี่ยงหรือหนี (Flight) 

ออกไป และตองอดทนตอคําเยาะเยยถากถางตามมาวา หนี ข้ีขลาด ไมสู แตในที่สุดสันติก็จะ

เกิดขึ้น 

3. การรอมชอมระหวางกัน  ถาทุกฝายมองผลประโยชนของสวนรวมของ

ครอบครัว หรือของประเทศเปนหลัก หรือมองวา สันติ คือ ความสงบ ก็จะเขามาเจรจากัน หรือใหมี

คนกลางจริงๆ ที่ไมใชเปนตัวแทนฝายหนึ่งฝายใด และที่มีความเขาใจ มีความเชี่ยวชาญเขามาทํา

หนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอม สันติสุขก็จะเกิดขึ้น 

ระยะที่ 4 ระยะสุกงอม ที่ความขัดแยงอาจจะคุกรุนอยู แตระดับความรุนแรง เชน 

กิจกรรมที่แสดงวาเปนปฏิปกษระหวางกันจะเริ่มลดลง ภายหลังที่ไดคิด หรือเร่ิมมี “สติ” “ปญญา” 

ก็จะเกิดขึ้น ในที่สุดจะเขาสูระยะที่ 5 คือ ความขัดแยงมอดลง 

อยางไรก็ตาม เพลิงแคนที่คุกรุนอยู อาจกลับทวีความรุนแรงขึ้นมาใหมไดอีก ถา

เหตุของความขัดแยงไมถูกขจัดใหหมดไป หรือฝายหนึ่งฝายใด ยังไมพึงพอใจในผล หรือประโยชน

ที่ได รับ หรือไดรับการยุยงสงเสริม ความรุนแรงอาจมากขึ้นกวาเดิม และเนิ่นนานออกไป                     

แผนภาพที่  2.5 ระยะที่ 4.1 

ระยะที่ 5 ระยะมอดลง ความขัดแยงเริ่มลดลงจนกลับเขาสูสภาวะปกติ แตใน

บางครั้ง บางกรณี อาจกลับสูระยะที่ 1 ใหม คือ ระยะฟกหรือบมตัว ถาหากผลประโยชนสําหรับ

บางคน บางกลุม ยังไมลงตัว หรือความคับแคนใจในบางเรื่องยังคาใยอยู รอวันที่จะปะทุกลับ

ข้ึนมาใหมได เปนการเริ่มวัฏจักรใหมเสมือนคลื่นลูกใหม เปนการเริ่มฉาก (Episode) ของความ

ขัดแยงใหม สวนใหญจากสาเหตุเดิมๆ ตามแผนภาพที่  2.6  

 

                               
 
แผนภาพที่  2.6  ความขัดแยงที่มีลักษณะเปนคลื่น 

แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 40 
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ชัยวัฒน สถาอานันท  (2549: 116) เห็นวา “สถานการณใหมของความขัดแยงใน

สังคมไทยจึงมิใชเพียงสภาพของกติกาใหมเทานั้น แตเปนความสลับซับซอนของความสัมพันธ

ระหวางไตรลักษณแหงความขัดแยงที่ปรากฏ ปะทะ ตอรอง หาหนทางจะอยูรวมกันบนไตรภาพ

แหงความสัมพันธเชิงอํานาจที่เปนเนื้อดินหลากชั้นของสังคมไทย”   

วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 10-11) ความขัดแยงแฝง (Latent Conflicts) ระยะนี้

เปนขอพิพาทที่มีลักษณะของความมึนตึงที่ซอนตัวอยู ยังไมพัฒนาเต็มที่และยังไมขยายตัวจนเกิด

การแบงขั้วกันของผูที่ขัดแยง บอยคร้ังที่ฝายหนึ่งหรือหลายฝายอาจจะยังตระหนักวามีความ

ขัดแยงหรือตระหนักถึงความขัดแยงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น ตัวอยางเชน เร่ิมมีความสัมพันธ       

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความขัดแยงกําลังเกิด (Emerging Conflicts) มีความขัดแยงเกิดขึ้นที่ฝายตางๆ 

สามารถระบุออกมาได เขารับรูวามีขอพิพาทเกิดขึ้นประเด็นตางๆ ดูจะชัดเจน แตยังไมมีการเจรจา

ไกลเกลี่ยหรือกระบวนการแกปญหาที่นาจะดําเนินไปไดเกิดขึ้น 

ความขัดแยงที่ปรากฏออกมาแลว (Manifest Conflicts) เปนระยะที่ความขัดแยง

พัฒนาไปเปนขอพิพาทซึ่งฝายตางๆ ไดมีบทบาทอยางเอาเปนเอาตายในเรื่องที่ดําเนินอยู อาจจะ

เร่ิมมีการเจรจาไกลเกลี่ยแลว หรืออาจจะถึงทางตันแลวก็ได (CDR Associates, 1986) 

Stephen P. Robbins (2003 อางถึงใน นารีรัตน นุโยค, 2547: 6) ไดจําแนก

แนวความคิดที่เกี่ยวกับความขัดแยงออกเปน 3 กลุม ซึ่งแตกตางกันคือ  

1. แนวคิดสมัยดั้งเดิม (Traditional View) 

แนวความคิดนี้ครอบงําขอเขียนทางการบริหารในระหวางศตวรรษที่ 19 และ

เร่ือยมาจนกระทั่งถึงป 2483 ซึ่งมองวาความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมจําเปนและทําใหเกิดผลราย 

ผูบริหารและนักทฤษฎีการบริหารในระยะแรกๆ จึงมีความเห็นวา ความขัดแยงเปนสัญญาณ

อันหนึ่ง ซึ่งชี้ใหเห็นวาองคการจะตองมีความผิดพลาดบางอยางเกิดขึ้น ความขัดแยงทุกชนิดเปน

เครื่องทําลายและผูบริหารควรที่จะมีบทบาทในการจํากัดหลีกเลี่ยงใหหางไกลเสีย จะเห็นไดวาใน

ยุคนั้นคนงานในโรงงานจะถูกบังคับใหทํางานอยางหนัก เพื่อผลกําไรใหแกองคการโดยไมคํานึงถึง

สภาพความเปนอยูและส่ิงแวดลอมดานตางๆ ภายในองคการ และวิธีแกปญหาความขัดแยงก็คือ 

การออกกฎระเบียบ กระบวนการที่เขมงวด เพื่อที่จะทําใหความขัดแยงหมดไป แนวคิดนี้มองวา 

ความขัดแยงจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูบริหารประสบความลมเหลวในดานการประยุกตหลักการบริหาร

กับการบริหารงานของพวกเขา หรือผูบริหารประสบความลมเหลวในดานการติดตอส่ือสารกับ

พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชนรวมกันที่ผูกพันฝายบริหารกับพนักงานเขาดวยกัน หรือ
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กลาวอีกนัยหนึ่ง ความขัดแยงเกิดจากความแตกตางกันของบุคลิกภาพ (Personality) ของมนุษย

งาน (Task) และการไรประสิทธิภาพของภาวะผูนํา (Leadership) ขององคการ เชื่อกันวาความผิด

พลาดตางๆ เหลานี้ถาหากสามารถแกไขไดแลวความขัดแยงจะไมเกิดขึ้น องคการก็จะดําเนินไป

อยางราบรื่นและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น ในการแกปญหาความขัดแยงอาจกระทําไดโดยให

ฝายผูบริหารระดับสูงเขามารวมดําเนินการแกไข จะเห็นไดวาในสมัยเดิมนั้นมีทัศนคติที่ไมดีตอ

เร่ืองเกี่ยวกับความขัดแยง โดยพยายามที่จะเหลีกเลี่ยงและพยายามที่จะไมใหมีความขัดแยง

เกิดขึ้นในองคการ เพราะเห็นวาความขัดแยงนั้นเปนผลเสียตอองคการมากกวาเปนผลดี 

2. แนวคิดดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations View) 

มุมมองดานมนุษยสัมพันธนี้ไดครอบงําความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับความ

ขัดแยง ตั้งแตปลายป 2483 จนถึงป 2513 แนวคิดของกลุมนี้ยอมรับวาความขัดแยงเปนธรรมชาติ

อยางหนึ่ง และหลีกเลี่ยงไมไดในทุกองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการที่มีความสลับซับซอน 

(Complexed Organization) ความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูเสมอ

สําหรับการดําเนินงานในองคการที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีความตองการและผลประโยชนตรงขาม

กัน ดวยวาความตองการของมนุษยและความตองการขององคการในบางสิ่งบางอยางมักขัดแยง

กัน เชน ขัดแยงในเรื่องของวิธีการทํางาน เร่ืองของคาแรงงาน ทัศนคติ นโยบาย ฯลฯ อยางไรก็ตาม

ความขัดแยงนั้นบางครั้งอาจเปนสิ่งที่มีประโยชน เพราะวาความขัดแยงดังกลาวนี้อาจชี้แนะใหเห็น

ถึงปญหาและนําไปสูการหาผลลัพธของปญหาที่ดีกวาได ตามแนวคิดนี้ ความขัดแยงยังคงเปนสิ่ง

ที่กอใหเกิดความเสียหายไดเชนกัน จึงจําเปนจะตองแกไขและขจัดความขัดแยงเหลานี้ใหหมดสิ้น

ไป ซึ่งอาจทําไดโดยการศึกษาถึงสาเหตุและวิธีการแกไขปญหาความขัดแยง เพื่อสามารถควบคุม

ใหอยูในระดับที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงภายในองคการได 

3. แนวคิดสมัยใหม (Interactionst View) 

แนวความคิดนี้คลายกับแนวคิดดานมนุษยสัมพันธคือ ยอมรับวาความขัดแยง

เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได และบางครั้งความขัดแยงนี้ก็อาจเปนสิ่งที่มีประโยชนไดเชนกัน 

นอกจากนี้แนวคิดสมัยใหมยังสนับสนุนความขัดแยงบนรากฐานที่วา องคการที่มีความสามัคคี 

ความสงบสุข ความเงียบสงบ และมีความรวมมือ หากไมยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง 

การใหความรวมมือแกองคการจะกลายเปนความเฉื่อยชา อยูเฉย และไมตอบสนองตอความ

ตองการเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการคิดคนสิ่งใหมๆ โดยสรุป ความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแยง

ในปจจุบันจึงยึดฐานคติ (Assumptions) ที่วา 1) ความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได          

2) ความขัดแยงอาจเปนผลมาจากปจจัยดานโครงสราง เชน ลักษณะทางกายภาพของอาคาร
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สถานที่ การออกแบบโครงสรางของงาน หรือคุณลักษณะของระบบการจําแนกแบงชั้น  3) ความ

ขัดแยงเปนปจจัยสําคัญตอธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง  4) ความขัดแยงในระดับเล็กนอย

นับเปนสิ่งดี 

 

ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบแนวความคิดเดิมและแนวความคิดในปจจุบันของความขัดแยง 

 

แนวคิดด้ังเดิม 
 

แนวคิดปจจบุัน 

1. ความขัดแยงควรจะถูกกําจัดใหหมดไปจาก

องคการ ความขัดแยงจะทําใหองคการเกิด

ความแตกแยก และเปนตัวการทําใหงานไมมี

ประสิทธิภาพ              

1. ความขัดแยง อาจะเปนการดีที่สงเสริมใหการ

ปฏิบัติงานในองคการ ดังนั้น ควรบริหารความ

ขัดแยงใหเกิดผลดีทีสุด ความขัดแยงอาจจะมี

ประโยชน  หรืออาจมีโทษ  ข้ึนอยูกับวิธีการ

บริหารความขัดแยง 

2. ในองคการที่มีการบริหารที่ดีจะไมมีความ

ขัดแยง 

2. ในองคการที่ดีที่สุดจะมีความขัดแยงในระดับ

ที่มีความเหมาะสม ที่จะชวยกระตุนและจูงใจ 

ใหคนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงได 3. ความขัดแยงเปนสวนหนึ่งขององคการ 

4. ความขัดแยงเปนผลมาจากความผิดพลาด

ของการบริหาร 

4. ความขัดแยงเปนผลมาจากความแตกตาง

ของสิ่งจูงใจที่ไดรับ เปาหมายและคานิยมใน

องคการ  ความขัดแยงอาจเกิดจากความ

กาวราว ตามธรรมชาติของมนุษย 

5. ความขัดแยงเปนของเลว  เพราะนําไปสู

ความเครียด ความเปนศัตรูกันของบุคคลของ

ผูใตบังคับบัญชาได เชน การกาวราว 

5. ความขัดแยงเปนสิ่งที่ดี เพราะจะชวยกระตุน

ใหคนพยายามแกปญหา 

6. โดยการสรางบรรยากาศใหเหมาะสมแลว 

ผูบริหารสามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมได 

6. มีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอการทํางานของ

คน ปจจัยเหลานี้ผูบริหารไมสามารถควบคุมได 

เชน ปจจัยทางดานจิตวิทยา 

 

แหลงที่มา: พรนพ พุกกะพันธ, 2542: 133 
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2.1.2  สาเหตุของความขัดแยง 

 
2.1.2.1 ลักษณะของความขัดแยง 
ชัยวัฒน สถาอานันท  (2549: 123-128)  ไตรลักษณแหงความขัดแยง คงมีวิธี

คิดถึงความขัดแยงหลายวิธี ไมวาจะเปนการแยก “ภูมิประเทศของความขัดแยง” การคิดถึงความ

ขัดแยงโดยใหความสําคัญกับตัวบุคคลที่เกี่ยวของ มองความขัดแยงเปนกระบวนการทางสังคม 

หรือมองความขัดแยงเปนผลของการจัดโครงสรางของสังคมนั้นเอง หรือในสังคมไทยก็มีความ

พยายามจะสังเคราะหทั้งประสบการณและงานวิจัยการจัดการความขัดแยง เพื่อทําความเขาใจกบั         

ความขัดแยง 

หมายถึง ความขัดแยง 3 ลักษณะ ที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทย คือ  

- ความขัดแยงระหวางประชาชนดวยกันเองในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความขัดแยงทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากชวงวางระหวางคนมั่งมี กับคน       

ที่ยากจนหรือมีนอยกวา 

- ความขัดแยงระหวางการแกปญหาความขัดแยงดวยระบอบรัฐสภา คือ

ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนกับการรวมกลุมของประชาชนหรือประชาธิปไตยทางตรง 

ความขัดแยงอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติ นาจะขยายตัวและอาจรุนแรง

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะมนุษยดํารงชีวิตอยูดวยการอาศัยธรรมชาติ ยิ่งมนุษยมีมากขึ้น ยิ่งเปนปญหาวา

ธรรมชาติจะรองรับมนุษยไปไดเพียงใด ยิ่งความตองการของมนุษยขยายตัวและแตกตางขัดกัน

ระหวางกลุมตาง ๆ ความขัดแยงก็ยอมตองตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ยิ่งผูคนชาวบานในชนบท

ถูกรุกดวยทิศทางการพัฒนาไปสูการบังคับใหเปนสังคมอุตสาหกรรม (Forced Industrialization) 

ความขัดแยงอันเนื่องมาแตการพยายามพิทักษวิถีความเปนอยูของตน อันรวมถึงความสัมพันธ

ระหวางตนกับทรัพยากรธรรมชาติ ยอมเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากยิ่ง ชาวบานอยูในสภาพ “หลังติด

ฝา” ยิ่งขึ้น เพราะทรัพยากรธรรมชาตินอยลง การแยงชิงระหวางกลุมตางๆ ยอมตองหนักหนาขึ้น 

ความขัดแยงก็ยอมแหลมคมยอมกันไดยากยิ่งขึ้น ความขัดแยงที่วานี้มิไดเปนเพียงความขัดแยง

ระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐเชนกรณีของชาวเขากับฝายปาไมแตอยางเดียว หากเปนความ

ขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเองอีกดวย เชน  ในกรณีของประมงพื้นบานกับประมงขนาดใหญ

ในเรื่องปลากะตัก หรือกรณีชาวเขากับชาวไรลําไยในเขตจอมทอง เปนตน ความขัดแยงในลักษณะ

นี้มีที่ใหตองกังวล เพราะเปนเร่ืองชีวิตและการดํารงอยูของคนที่กําลังปะทะกัน แมจนวิธีคิด
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เกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในสังคมนี้ก็แตกตางกันอยางพื้นฐาน ขาพเจาเคยอยูใน

สถานการณที่ฝายหนึ่งเห็น “ราคา” ของตนไมที่ถูกกําหนดตีราคาโดยทางราชการอุตสาหกรรมปา

ไม ในขณะที่ อีกฝายหนึ่งใหความสําคัญกับ “คุณคา” ของตนไม ซึ่งเขาตองกินตองใชใน

ชีวิตประจําวัน กระทั่งความเขาใจเรื่องปาในฐานะระบบนิเวศกับปาในฐานะผลบวกของจํานวน

ตนไม ก็ขัดกันอยางนาตระหนก ทั่งหมดนี้สัมพันธกับปญหาเรื่องการจัดการธรรมชาติโดยรัฐหรือ

โดยชุมชน ซึ่งยังเปนปญหาถกเถียงที่สําคัญยิ่ง และขาพเจาเห็นวา การเผชิญกับปญหาความ

ขัดแยงนี้ดวยสูตรสําเร็จเรื่องการมีสวนรวมอาจไมสามารถเผชิญกับความขัดแยงที่นับวันจะ

ซับซอนยิ่งขึ้นไดอีก 

ความขัดแยงลักษณที่สองคือ ความขัดแยงระหวางคนมั่งมีกับคนยากจน           

เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึนไมนาน องคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งรวมตัวกันในโครงการเสียงคน

ดอยโอกาสและทําการสํารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจตอผูคนดอยโอกาสที่องคกรเหลานั้น

เกี่ยวของดูแลอยู พบวาในบรรดาเด็กและเยาวชนที่องคกรเหลานี้เกี่ยวของประมาณ 4,500 คน 

ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่พอแมของเขาตองตกงาน คาขายไมได ไรนาก็ไมมีหรือไม

เพียงพอทํากิน เด็กๆ ถูกลดคาอาหารกลางวันไปโรงเรียน คาใชจายในชีวิตประจําวันสูงขึ้น 

คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนเพิ่มข้ึน ในขณะที่สวัสดิการในโรงเรียนลดลง ในอีกดานหนึ่ง การ

แสดงรถยนตราคาแพงตั้งแตคันละ 6 ลานบาทถึง 12 ลานบาท ปรากฏวาถูกส่ังจองหมดทั้ง 200 

คัน เมื่อมีการประมูลรถยนต Bentley ก็มีผูเขาประมูลซ้ือไปในราคาคันละ 25 ลานบาท เมื่อรานคา

ในหางสรรพสินคาชั้นสูงยานสุขุมวิทสั่งกระเปาถือสตรีราคาใบละกวา 400,000 บาทเขามาขาย 30 

ใบ ก็ปรากฏวาถูกจองซื้อหมดอยางรวดเร็ว ภาพที่ปรากฏในสังคมไทยจึงเปนภาพตัดของผูคน

จํานวนหนึ่งที่ยากจนลงเพราะพิษภัยทางเศรษฐกิจ อาจถึงขั้น “ตกชนชั้น” ก็เปนได แตอีกดานหนึ่ง

ผูคนที่มั่งคั่งยิ่งดูเหมือนจะอยูหางจากคนยากจนมากขึ้นทุกที อันที่จริงประเด็นเรื่องชองวางทาง

รายไดระหวางคนจนกับคนมี เปนขอมูลทางเศรษฐศาสตรที่แพรหลายทั่วไป ขาพเจาคิดวา แม

ความร่ํารวยจะไมใชส่ิงแปลกใหม แตที่นาสนใจและนากังวล เห็นจะเปนการแสดงออกซึ่งความ

รํ่ารวยอยางชนิดที่ไมรูสํารวมอับอายของ “คนรวย” บางสวน ซึ่งเปนปรากฏการณใหมในสังคมไทย 

แมความขัดแยงระหวางชนชั้นเชนนี้จะยังไมแสดงออกชัดเจน แตโครงสรางแหงความ อยุติธรรม

ดํารงอยู เมื่อผสานกับความร่ํารวยเหลือประมาณที่แสดงออกตอหนาตอตาของผูคนที่จนลง ก็อาจ

กลาวไดวาอันตรายอยูไมไกลนัก ดังจะเห็นไดจากอาการทางสังคมในรูปอาชญากรรมรายแรงใน

ฐานะเปนสัญญาณบอกเหตุก็มีใหเห็นมากขึ้น 
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ความขัดแยงในลักษณที่สามเปนความขัดแยงในเรื่องวิธีการจัดการกับปญหา

ความทุกขยากในสังคมไทยนั้นเอง  ในระบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทน  (Representative 

Democracy) ปญหาของผูคนพลเมืองควรสงเสียงผาน (Voice) หรือแกไขโดยสถาบันการเมือง

มาตรฐาน คือรัฐสภาที่ผูแทนของปวงชนมานั่งประชุม ออกกฎหมาย ผลักดันใหรัฐบาลแกปญหา

ของประชาชน ในสังคมที่มีการเดินขบวนเรียกรองใหรัฐแกปญหาถึงกวา 1,400 คร้ังในสองป มี

ความขัดแยง การเรียกรองใหเห็นทั่วไป มีการระดมปญหาไมต่ํากวา 121 ปญหาผานสมัชชาคนจน 

ทั้งหมดนี้หมายความวา ระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนไมสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนได

อยางมีประสิทธิภาพดีพอ ผลก็คือ ผูคนพลเมืองตองหาวิธีการอื่นเพื่อทําใหระบบการเมืองตอง “ฟง

เสียง” ของพวกเขาบาง วิธีการที่พวกเขารวมกลุมผลักดันประเด็นปญหา ประทวง เรียกรองใหแกไข

ความทุกขยากของเขา ใหเปลี่ยนแปลงโยกยายขาราชการฉอฉล คืออาการที่ประชาธิปไตยทางตรง 

(Direct Democracy) ไมอาจรับการทํางานของตัวแทนได “ตัวจริง” จึงตองปรากฏ ในทางตรงขาม

ทุกครั้งที่ประชาชนตัวจริงปรากฏพรอมกับปญหาความทุกขของเขาก็สงผลตอ “ตัวแทน” สอง

ประการ ประการแรก เปนการสะทอนวา “ตัวแทน” ไมอาจสะทอนความทุกขยากของเขาได

เพียงพอในเวทีสาธารณะ และประการที่สอง ความชอบธรรมของ “ตัวแทน” ยอมลดลงเมื่อ

ประชาชน “ตัวจริง” ไดปรากฏตัว การดํารงอยูของนักการเมืองในระบบรัฐสภาที่ผานการเลือกตั้ง

คือสถานะ “ความเปนตัวแทนของประชาชน” มาบัดนี้ “ประชาชน” เรียกรองตรงๆ ดวยตนเองก็

ยอมแสดงวา พวกเขามิใช “ตัวแทน” ของประชาชน ยิ่งพรรคการเมืองใดเชื่อวาตนเองเปน 

“ตัวแทน” ของประชาชนจริงจังมั่นคงเพียงใด ยอมยิ่งมีปญหากับ “ตัวจริง” ที่ปรากฏมากขึ้นเพียง

นั้น ความขัดแยงเรื่องนี้นับวันจะเขมขนยิ่งขึ้น หาก “ตัวแทน” ประชาชนในสภาผูแทนราษฎรไมอาจ

สะทอนเสียงร่ํารองตองการของผูที่พวกเขาอาสาเขามาเปนตัวแทนได 

ความขัดแยงทั้งสามลักษณะนี้เรียกวา “ไตรลักษณแหงความขัดแยง” นับเปน

สถานการณใหมเพราะปญหาทรัพยากรธรรมชาติงวดเขา ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจแผกระจาย

กระทบกระแทกผูคนถวนหนาโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ในขณะที่การแสดงความร่ํารวยอยางออก

นอกหนาของคนบางหมูบางเหลาดูจะชัดแจงยิ่งขึ้น สวนการแกไขปญหาผาน “ตัวแทน” เปนที่

สงสัยไมมั่นใจมากขึ้น ยิ่งสภาพทางการเมืองเปดโอกาสใหการรวมตัวกันของฝายประชาชนไปได

สะดวกขึ้น ยอมยิ่งจะเห็นความขัดแยงในแงนี้มากข้ึน ที่สําคัญคือ ไตรลักษณแหงความขัดแยงนี้

เกิดขึ้นพรอมกันในสังคมไทยที่ความสัมพันธเชิงอํานาจก็กําลังเปลี่ยนแปลง 

อภิชัย พันธเสน (2545: 20)  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในกรณี

โครงการพลังงานขนาดใหญ เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปน นักเศรษฐศาสตรเรียกความ
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ขัดแยงชนิดนี้วา เปนความขัดแยงที่มีเหตุผล เนื่องจากเปนความขัดแยงที่มีผลประโยชนาง

เศรษฐกิจ ซึ่งโดยปกติสามารถนําไปสูขอยุติได ตางกับความขัดแยงที่เกิดจากความเชื่อ เชื้อชาติ 

หรือศาสนา ซึ่งเปนความขัดแยงที่แกไขไดยาก เพราะเปนเรื่องของอารมณรวม ความรูสึก ความ

ผูกพัน ดังนั้นถาหากชนชั้นนําของประเทศ พรอมที่จะปรับเปล่ียนทัศนะและวิธีคิดที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากที่เคยเนนการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

เปนหลัก และเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมในฐานะเปนเครื่องมือในการเรงอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ โดยไมใหความสนใจกับประเด็นอื่น ๆ ที่มีความสําคัญยิ่งกวา เปนตนวาการพัฒนาที่

ยั่งยืนพรอมกับการฟนฟูระบบนิเวศวิทยา สภาวะแวดลอม และทรัพยากรของประเทศ เปนตน 

ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 59) มีสองลักษณะที่มีความสัมพันธกัน  ตามแผนภาพ 

ที่  2.7 ดังนี้ 

 

                                 
 

แผนภาพที่  2.7  ลักษณะของความขัดแยง 

แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 59 

 

1. ความขัดแยงระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลที่อยูในกลุมเดียวกันหรือนอกกลุม

กัน หรือระหวางกลุมสังคมที่มีปฏิสัมพันธกันจากการสื่อสาร 

2. ความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย เนื่องจากอารมณถูกกระทบ หรือ

จากการรับรู ถาสบอารมณก็เกิดมีความสุข แตถาไมสบอารมณก็จะเกิดความทุกข เกิดความ

ขัดแยงขึ้นภายในใจ 

  นอกจากนั้นแลว ความขัดแยงภายในใจอาจเกิดขึ้นจากจินตนาการของมนุษย 
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วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 17-23) ความขัดแยงในนโยบายสาธารณะ ความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้นในระยะหาถึงสิบปหลังมานี้พบวาสัมพันธกับนโยบายสาธารณะเปนสวนใหญ 

นโยบายที่ผูกําหนดนโยบายนาจะมีความหวังดีที่จะพัฒนา แตกระบวนการแหงการพัฒนาดําเนิน

ไปโดยขาดการมีสวนรวมและจากเหตุปจจัยตางๆ ดังจะไดกลาวตอไปทําใหเกิดความขัดแยง ไมวา

จะเปนเรื่องของโครงการโรงไฟฟา โครงการทอกาซ โครงการบริการดานสาธารณสุข สาเหตุทีพ่อจะ

ประมวลไดของความขัดแยงโดยเฉพาะที่เกิดจากนโยบายสาธารณะและการพัฒนาอาจจะเกดิจาก

สาเหตุดังตอไปนี้ 

1. ความสลับซับซอนของการพัฒนา การพัฒนาในโลกยุคปจจุบันจะแตกตางจาก

อดีต ที่การพัฒนาจะมีรูปแบบงายๆ เมื่อประชากรยังมีไมมาก ความตองการของมนุษยก็ยังไม

หลากหลาย ทรัพยากรก็มีอยางเพียงพอ ไมวาจะเปน “น้ํา” หรือ “ปา” ชีวิตมนุษยก็จะเปนลักษณะ

ของสังคมเกษตรที่ไมรีบรอน ตื่นขึ้นทํางานเมื่อพระอาทิตยข้ึน กลับบานเมื่อพระอาทิตยตกดิน 

ปญหาที่อาจเกิดข้ึนก็สามารถแกใหตกลงใหลุลวงไปไดโดยงาย กระบวนการแกปญหาที่มีอยูเดิม

โดยอาศัยผูหลักผูใหญในชุมชนใหเร่ืองตางๆ ยุติลงไดไมยากนัก 

ปญหาความขัดแยงในปจจุบัน เปนเรื่องที่มีสาเหตุเกี่ยวโยงกันจากหลายๆ ปจจัย 

ซึ่งหากจะแยกแยะใหเห็นชัดเจน ในแตละปจจัยที่ทําใหเกิดความซับซอน ไดแก 

1.1 ความหลากหลายของฝายที่เกี่ยวของ 
1.2 มีหลากหลายประเด็น 

1.3 มีวัฒนธรรมที่แตกตาง 
1.4 มีคานิยมที่หยั่งรากลึก 

1.5 ตองอาศัยความรูจากหลากหลายผูเชี่ยวชาญ 

1.6 เกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ 

1.7 มีหลากหลายเวที 
1.8 ความขัดแยงลึกๆ ในภาคอุตสาหกรรมเอง 

2. การจัดการรูปแบบเดิม ที่ไมยอมเปลี่ยนแปลง คือการที่ผูมีอํานาจหรือผูพัฒนา

ตัดสินใจ (Decide) แลวจึงประกาศใหทราบ (Announce) และก็ปกปองโครงการ (Defend) วา

โครงการนี้ดีมีประโยชนตอประชาชนอยางไร หรือที่เรียกวา กลุมองคการ DAD “D-A-D” 

Syndrome (Decide-Announce-Defend) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายที่

ตองการเรงรัดการพัฒนา หรือหนวยงานของรัฐที่ตองการสรางผลงาน รีบตัดสินดําเนินการโดยหวัง

จะใหทุกอยางเรียบรอยโดยเร็ว และคิดวาไดคิดโครงการนี้มาดีแลว แตปรากฏวากลับเกิดปญหา

 



 
 

 
 

 
 

32 

มากมายเพราะกระบวนทัศน (Paradigm) ของสังคมไดปรับเปลี่ยนไปแลวไปสูกระบวนทัศนของ

การมีสวนรวม 

3. ขอมูลขาวสารที่มากมายและรวดเร็ว ยุคที่ขอมูลขาวสารมีและหาไดอยาง

มากมายจากสื่อตางๆ และโดยเฉพาะจากระบบอินเทอรเน็ต เรามักจะมองวาขอดีและเปน

ประโยชน ซึ่งก็จริงเปนสวนใหญ แตในความมากของขอมูลขาวสารนั้นยอมมีทั้งขอมูลจริงที่เปน

ประโยชนและก็มีขอมูลที่สรางขึ้นเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ ผูที่ไมสามารถแยกแยะและวิเคราะห

สังเคราะหไดก็จะประสบกับปญหาที่จะเลือกใช และตัดสินวาส่ิงใดถูกสิ่งใดผิด ส่ิงใดจริงสิ่งใด

ปลอม ในตัวของขอมูลเองจึงมีพื้นฐานที่ขัดแยงกันอยู ผูที่เอามาใชและยึดถือก็อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงยิ่งขึ้นไปอีก 

4. กระบวนทัศนของประชาธิปไตยที่เปลี่ยนไป จาก “ประชาธิปไตยแบบตัวแทน” 

(Representative Democracy) สู “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” (Participatory Democracy) 

ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ที่ไดพัฒนาตลอดมาเปนประชาธิปไตยที่เนนการเลือกตั้ง การเลือกตั้งที่

เมื่อผูไดรับเลือกตั้งแลวก็เหมือนไดรับฉันทานุมัติใหเปนตัวแทนที่จะตัดสินใจทําอะไรก็ไดจากเสียง

สวนใหญของประชากรที่เลือกใหเขาไป (Majority Rule) จะคิดจะทําโครงการเล็กใหญอยางไร ก็

ดําเนินการไปโดยไมตองปรึกษาหารือกับประชาชนอีก จนเมื่อครบครอบตองมาเลือกตั้งกันใหม ก็

กลับมาหาประชาชนเพื่อจะขอฉันทานุมัติอีก โดยอางวาจะไปทําประโยชนใหประชาชน ใหกับผู

ยากไร ถาเชื่อถือในผลงานก็เลือก ถาไมเชื่อถือก็ไมตองเลือก แตปจจุบันโดยเฉพาะตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประชาธิปไตยไดเปลี่ยนรูปแบบเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม นั่นคือ

แมไดรับเลือกตั้งเขาไปดวยเสียงขางมากจะเปนกี่แสนเสียงหรือกี่ลานเสียงก็ตาม แตหากจะทํา

อะไรที่มีผลกระทบตอประชาชนแมเพียงจํานวนนอย ก็ตองคํานึงถึงสิทธิของคนสวนนอยนั้น 

(Minority Rights) โดยอาศัยการตัดสินใจโดยดูความชอบธรรมมากกวาเสียงขางมากเฉยๆ และยิ่ง

มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในชุมชนก็ยิ่งจะตองผานกระบวนการปรึกษาหารือการับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 

5. การเนนการประชาสัมพันธแบบขายของ การติดตาม หรือการบริหารหลังขายก็

มีปญหา โครงการตางๆ ที่ดําเนินการทั้งหลายมักจะดําเนินการโดยเนนรูปแบบการประชาสัมพันธ

หรือโฆษณาขายของ มีการพูดแตสวนดีๆ เปนหลัก สวนดอยจะไมคอยพูดถึงหรือไมพูดถึงเลย เมื่อ

ผูมีสวนไดเสียทราบขอดอยที่ไมไดพูดไว ก็ทําใหนึกไปวาเปนการปกปด ความเชื่อถือไววางใจก็จะ

หมดไป  
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6. กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายของไทยถึงแมจะมีความ

พยายามที่จะกําหนดใหเกิดความยุติธรรมใหเกิดขึ้น แตกระบวนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมก็

ยังมีความยุงยากและสิ้นเปลืองสําหรับผูดอยโอกาส กอใหเกิดความไมยุติธรรม การใชบังคับของ

กฎหมายก็ดูจะมีความลักลั่น ผูที่มีอํานาจดูจะไดรับสิทธิลดหยอนในการปฏิบัติหรือใชบังคับ 

ในขณะที่ผูดอยโอกาสหรือคนชายขอบจะไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัดมากกวา หรือที่เรียกวา 

“สองมาตรฐาน” หรือ “Double Standard”  

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2549: 173-176) ใหความเห็นวา สําหรับในบริบทของ

สังคมไทย สภาวการณของโลกยุคหลังสงครามเย็น ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในรูปของความ

ขัดแยงแบบใหมที่เกิดข้ึน และหากผูเกี่ยวของไมวาจะเปนรัฐบาล ขาราชการ หรือภาคประชาชน 

ขาดความเขาใจในสภาวการณนี้ ก็อาจนําไปสูความรุนแรงแตกหักในสังคมไทยในที่สุดได ลักษณะ

ความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน มีองคประกอบที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้  

ประการแรก ความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบันมิใชความขัดแยงแคบ ๆ ในหมูชน

ชั้นปกครองเพื่อแยงชิงอํานาจการเมืองกันอยางในอดีต แตเปนความขัดแยงที่ผูกโยงอยูกับวิถีชีวิต

ของชาวบานธรรมดาที่ถูกกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก เปนความขัดแยงบน

ฐานของที่ดินทํากิน แหลงน้ํา ปาไม สภาพแวดลอม และมักเปนบุคคลกลุมเดียวกันที่ถูกกระทบ

โดยหลายปญหาพรอมๆ กัน เนื่องจากเปนบุคคลชายขอบในสังคมไทย  

ประการที่สอง ความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน เปนการรวมตัวเรียกรองของ

ชาวบานเอง แตรัฐไทย ไมคุนเคยกับส่ิงเหลานี้ ทําใหมองประชาชนกลุมนี้วาถูกชักจูงหรือมีผูชักใย

อยูเบื้องหลัง ไมวาจะเปนผูชักใยในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม นั่นคือ รัฐกลไกของรัฐ ยังคง

มองขบวนการประชาชนในวิธีคิดของโลกยุคสงครามเย็น เมื่อรัฐยังมีทัศนคติที่ไมไววางใจ

ประชาชน การแกปญหาความขัดแยงที่ดํารงอยูก็กระทําไดยาก 

ประการสาม รัฐไทยในปจจุบันยืนอยูทามกลางความขัดแยงที่หลากหลายรอบ

ดานและหลายมิติ เปนความขัดแยงแบบใหมๆ ที่ในอดีตไมมี เชน ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม ปญหา

สิทธิสตรี และปญหาการเปดเขตการคาเสรี เปนตน ยิ่งไปกวานั้น ความขัดแยงใหมๆ ที่เกิดขึ้นใน

สังคมไทยในขณะนี้ มีความยุงยากและสลับซับซอนมากกวาเปนความขัดแยงในเชิงผลประโยชน

เฉพาะหนาแคบๆ แตเปนความขัดแยงในลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะตัว (Singularity) เชิง

คุณคา และวิธีคิดมากกวา  

ประการที่ส่ี รัฐและระบบราชการไทย มีลักษณะของการมองปญหาเขาขางตัวเอง 

มากกวายืนอยูขางผลประโยชนประชาชน ดวยการอางกฎหมายเปนสําคัญ ในขณะที่ปญหาความ
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ขัดแยงใหมๆ ที่เกิดขึ้น ไมอาจแกไขไดดวยการอางกฎหมายแตโดยลําพัง เพราะกฎหมายที่มีอยู

กาวไมทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและฉับพลันในโลกยุคโลกาภิวัตน ความขดัแยงใน

สังคมไทยนอกจากจะแกไขไมไดแลว ความรุนแรงในสังคมไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย 

ประการที่หา ในโลกยุคหลังสงครามเย็น ความขัดแยงเกิดขึ้นไดทั่วไปและในแทบ

จะทุกเรื่อง มิใชจํากัดอยูแตเร่ืองของความขัดแยงทางอุดมการณอยางในโลกยุคสงครามเย็น ความ

ขัดแยงกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาในโลกยุคหลังสงครามเย็น เนื่องจากสภาวการณของโลกที่มี

การเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยางรวดเร็ว ฉะนั้นทั้งรัฐ ระบบราชการและภาคประชาชน จึงไมควร

รังเกียจเดียดฉันทความขัดแยง การแกปญหาความขัดแยงในโลกยุคหลังสงครามเย็น จึงเปนเรื่อง

ของการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพราะหากมองความขัดแยงวาเปนเรื่องปกติธรรมดาของสังคมและของ

โลก เราก็สามารถอยูกับความขัดแยงได  

กิติมา ปรีดีดิลก (2529 อางถึงใน นารีรัตน นุโยค, 2547: 21-22) ไดแบงสาเหตุ

ของความขัดแยงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1. สาเหตุความขัดแยงระหวางบุคคล ซึ่งเกิดจาก 

1.1 ความคิดเห็นตางกัน เพราะความแตกตางตามธรรมชาติของมนุษยรวม

กับความแตกตางจากประสบการณ และการศึกษาอบรมที่แตละคนไดรับมา ความแตกตางนี้เปน

สาเหตุที่ทําใหคนมีความรูสึกนึกคิดไมเหมือนกัน หากไมสามารถตกลงกันไดดวยความพอใจทั้ง

สองฝาย ปญหาความขัดแยงก็จะเกิดขึ้น 

1.2 วิธีการคิดและวิธีแกปญหาแตกตางกัน 

1.3 การรับรูที่แตกตางกัน ในบงกรณีคนเรามองปญหาบางอยางไมเหมือนกัน 

ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการที่แตกตางกัน อวัยวะการรับรูที่แตกตางกัน ประสบการณ          ที่

แตกตางกัน 

1.4 คานิยมที่แตกตางกัน คานิยมนี้หมายถึง หลักที่บุคคลยึดถือเปนเกณฑใน

การตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ วาดี ไมดี ควร ไมควร อยางไร ความแตกตางดานคานิยมจึงทําให

เกิดความขัดแยง 

1.5 ความมีอคติตอกัน อคติในที่นี้ หมายถึง ความรูสึกสวนตัวที่มีตอบุคคลอืน่ 

อคติเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ มีผลผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ กัน ปญหาความ

ขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดเพราะบุคคลมีความรูสึกไมชอบหนากัน 

1.6 ผลประโยชนขัดกัน นับวาเปนปญหาใหญที่แกไขไดยากยิ่ง ผลประโยชน

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรง เพราะถาแตละฝายมุงหวังเพื่อผลประโยชน
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ของตนแตเพียงฝายเดียว และไมสามารถหาทางประนีประนอมกันไดแลว ความขัดแยงก็จะ

กลายเปนปญหาที่รุนแรง 

2. สาเหตุของความขัดแยงในองคการ  เนื่องจากโครงสรางขององคการ

ประกอบดวย หนวยงานยอยเปนจํานวนมาก การดําเนินงานขององคการไมเพียงแตจะมี

วัตถุประสงคหลักขององคการเทานั้น แตจะประกอบดวยวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน แตละ

บุคคลในหนวยงานนั้นดวย ซึ่งบางครั้งก็เกิดความขัดแยงขึ้น และเรื่องที่ขัดแยงมักเกิดจาก 

2.1 ความขัดแย งอันเนื่ องมาจากการแขงขันในเรื่ องทรัพยากรและ
งบประมาณ เพราะแตละหนวยงาน พยายามหาวิธีการที่จะแยงทรัพยากรและงบประมาณใหแก

หนวยงานของตนมากที่สุด เพื่อผลงานของตนเอง 

2.2 ความขัดแยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ในทางเทคนิควิธีการ

บริหารงานบางอยาง จําเปนจะตองมีการปรับปรุงเทคนิควิธีการเพื่อใหเกิดความกาวหนาแก

ผลงาน ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหผูปฏิบัติงานที่เคยชินกับแบบเดิมไมพอใจ เกิดความขัดแยงขึ้น 

2.3 ความขัดแยงอันเนื่องมาจากความแตกตางกันในหนาที่หรือลักษณะงาน 

เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงานที่มีหนาที่แตกตางกัน เชน ความแตกตางระหวางฝาย

ผลิตและฝายการตลาด 

2.4 ความขัดแยงอันเนื่องมาจากหนวยงานหลักและหนวยงานที่ปรึกษา 

ประเวศ วะสี  (2548: 25-26)  ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีเปาหมายที่

ตางกัน และเห็นอีกฝายเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายของตน ซึ่งความขัดแยงสามารถเกิดขึ้น

ไดในทุกๆ ที่และไมสามารถที่จะทําการปองกันความขัดแยงไมใหเกิดขึ้นมาได ซึ่งในการแกไขความ

ขัดแยงและรุนแรงมีวิธีการโดยใชแนวทางแหงสันติวิธีคือสันติธรรม หรือความอดทนตอกัน 

สันติวิธีคือ การไมใชแนวทางของความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยง แต

เปนการใชหลักแหงความยุติธรรมและสันติเปลี่ยนความขัดแยงที่ใชความรุนแรงเปนความขัดแยง

อยางสรางสรรค เพราะความขัดแยงอาจจะยังมีอยูแตไมจําเปนตองใชความรุนแรงในการตัดสิน

ปญหา ซึ่งความรุนแรงมี 3 ลักษณะคือ 

1. ความรุนแรงทางกายภาพ มีผูกอความรุนแรงขึ้นโดยกาย วาจา และใจ 

2. ความรุนแรงเชิงโครงสรางระบบ ไมมีผูกอความรุนแรงใหเห็นเปนตัวบุคคล แต

จะมีเหยื่อที่เกิดจากโครงสรางดังกลาว 

3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและระบบความเชื่อ โดยไมมีผูกอเหตุ แตจะเปนสิ่ง

ที่ถายทอดตอๆ กัน คือความเกลียด อคติ การดูถูก ความกลัวและการเจ็บแคน 
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ความขัดแยงอาจจะมีความรุนแรงแอบแฝงอยู โดยที่ขอขัดแยงยังไมหายไป ซึ่ง

สามารถที่จะยกระดับข้ึนได และแกไขปญหาไดยากเนื่องจากขอขัดแยงยังไมไดรับแกไข โดยผูมี

กําลังนอยจะกอความขัดแยงแบบจรยุทธ คือไมปรากฏตัว สวนผูที่มีกําลังมากจะใชความรุนแรง          

จากเบื้องบน 

 

2.1.3  อุบัติเหตุของความขัดแยง 
ชัยวัฒน สถาอานันท  (2549: 29) ประวัติศาสตรมนุษยชาติไมเคยวางเวนความขัดแยง 

(Conflict) ไมวาจะในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม มนุษยมิไดถือกําเนิดมาเหมือนกัน แตมีความ

แตกตางอันเปนผลมาแตพันธุกรรมหรือสภาพแวดลอมทางสังคม ความแตกตางทํานองนี้มักเปน

บอเกิดของความขัดแยง บอยครั้งที่ความขัดแยงเปน “พลังทะยานชีวิต” (Elan Vital) ของมนุษย 

เพราะมักโนมนําใหเกิดความคิดสรางสรรคอันยังประโยชนแกสังคมมนุษย สงครามและความ

รุนแรงที่มีการจัดตั้งอื่น ๆ (Organized Violence) ก็มักปรากฏขึ้นคูไปกับความขัดแยงเหลานั้น แต

จุดสําคัญก็คือ ความรุนแรงหรือสงครามมิใชผลของความขัดแยง หากเปนวิธีการแบบหนึ่งที่มนุษย

ใชแกไขหาขอยุติใหกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยสาเหตุตาง ๆกัน 

ความขัดแยงมีสามาเหตุมาแตตัวแปรที่สัมพันธกันอยางสลับซับซอน เชน ตัวแปรที่

เกี่ยวกับความตองการในการดํารงชีพของคน อันทําใหเกิดความขัดแยงเพื่อแสวงหาการควบคุม

ภาวะแวดลอมของมนุษย ตัวแปรทางจิตวิทยา อันไดแกความตองการและการขัดขืนอํานาจของ

มนุษย ตัวแปรในทางสภาพภูมิศาสตรอันกอใหเกิดกรณีพิพาทพรมแดนระหวางประเทศ ตัวแปร

ทางสังคม-เศรษฐกิจ อันทําใหเกิดความขัดแยงทางชนชั้น ตลอดจนการชวงชิงทรัพยากรใน

ระดับชาติดวยรูปแบบตาง ๆ และตัวแปรในทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความขัดแยงทางดาน

ศาสนา ปญหาเชื้อชาติ หรือความขัดแยงระหวาง “ชนกลุมนอย” กับ “สวนขางมาก” ในรัฐชาติ

สมัยใหม เปนตน ตัวแปรเหลานี้โดด ๆ หรือในลักษณะที่ประสานสัมพันธกันมิไดกอใหเกิดความ

รุนแรง หากแตกอใหเกิดความขัดแยง เมื่อเกิดความขัดแยงแลว บางครั้ง ความขัดแยงเหลานั้นถูก

แกไขลุลวงไปโดยใชความรุนแรงเปนเครื่องมือ 

ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 60-61) ความขัดแยงระหวางมนุษยเกิดขึ้นจากการที่มนุษยมี

ปฏิสัมพันธกันแบบงาย ๆ หรือสลับซับซอน  จะมีลักษณะตามแผนภาพที่  2.8   
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แผนภาพที่  2.8  ปฏิสัมพันธ กับปฏิกิริยา 

แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 60 

 

ปฏิสัมพันธ อาจจะเกิดขึ้นมากอน หรือเพิ่งจะเกิดขึ้นมาใหม เชน อุบัติเหตุ ฯลฯ 

การที่มนุษยตองมีปฏิสัมพันธกันนั้น ไมมีใครจะอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตรได ทาง

พุทธศาสนาเชื่อวา มาจากเคราะหกรรมที่ทําใหมนุษยมาพบกัน เกิดรวมโลกกัน มีปฏิกิริยาระหวาง

กัน หรือเกิดจากปฏิสนธิใหเกิดมาอยูในครอบครัวเดียวกัน หรือตองมาตอสูประหัตประหารโดยไม

รูจักกันมากอน หรือจากอุบัติเหตุ เปนตน 

ปฏิกิริยาในทางที่ดีตองสงเสริม จะทําใหบุคคล หรือกลุมบุคคลรักใครกลมเกลียวสามัคคี

กัน สังคมมีแตสันติ ทุกคนในสังคมจะมีแตความสุข มุงมั่นที่จะสรางสังคมใหเจริญกาวหนา พฒันา

ทางจิตใจ และโครงสรางตางๆ ที่ดีที่เหมาะสมมารองรับ 

ในทางตรงกันขาม ปฏิกิริยาที่กอใหเกิดความขัดแยงทําใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 

มีความขัดแยงกันเอง มีความรอนแรงทางอารมณ ถาไมถูกระงับจะนํามนุษยไปสูการกระทํา หรือ

ปฏิกิริยา หรือมีกิริยาตอบโตกัน ความรุนแรงอาจทวีคูณเพิ่มมากขึ้น บานปลายจนเกิดเปน           

การตอสูกัน 

วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 45) เห็นวา ปญหาแหงความขัดแยงจําเปนตองทําความเขาใจ

บทบาทของอํานาจที่เปลี่ยนไปในโลกยุคปจจุบัน โดยเฉพาะ ดังเชนที่ Alvin Tofler ไดพูดไวถึง   

อํานาจใหม (Power Shift)  ที่อธิบายเรื่องของความรูที่ไมเพียงแตเปนแหลงที่มาของอํานาจ

คุณภาพสูงเทานั้น ยังเปนองคประกอบซึ่งเปนหัวใจของอํานาจที่มาจากกําลังและความมั่งคั่งดวย 

จึงไมใชเร่ืองแปลกที่จะมีการตอสูแยงชิงการควบคุมความรูและสื่อที่จะใชเปนชองทางในการ

รวบรวมและกระจายความรู จึงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก 
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วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 97-99) กลาววา ในความเขาใจความขัดแยงจากมุมมองของ

ความไมยุติธรรม  

ประการแรก ความไมยุติธรรมเปนสาเหตุของความขัดแยงอยูบอยๆ 

ประการที่สอง ถากระบวนการหรือผลของความขัดแยงไดรับการมองวา ไมยุติธรรม การ

แกปญหาความขัดแยงจะลําบากและยิ่งกอใหเกิดความขัดแยงมากยิ่งขึ้น 

ประการที่สาม ความขัดแยงอาจจะเกิดขึ้นเพียงเพราะตองการรูวา “อะไรคือความ

ยุติธรรม” และมองวาเพราะไมยุติธรรมจึงนํามาใชเปนเทคนิคการเจรจาตอรอง เชน ตําหนิคนอืน่วา

ไมยุติธรรม ฉะนั้นฉันจึงควรไดอภิสิทธิ์หรือไดสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อชดเชยความไมยุติธรรม เปนสาเหตุ

ของความขัดแยง 

เปนธรรมดาเมื่อเรารูสึกวา การตัดสินหรือการไดรับสวนแบงอะไรก็แลวแตนั้น เราไดนอย

กวาที่ควรจะได เชน มีการแบงเคก 2 ชิ้น เกิดไมเทากัน คนไดนอยกวาก็จะรูสึกวาไมยุติธรรม ถาผูที่

ไดนอยกวาไมกลัวคนที่ไดมากกวา เขาก็จะสงเสียงและเรียกรองหรือหาวิถีทางเพื่อใหไดเทาหรือ

มากกวา ถาคนที่ไดนอยกวาอาจจะตัวเล็กกวาเลยกลัวไมกลาพูด เขาอาจจะยอมรับความไม

ยุติธรรมนั้นอยางไมคอยพอใจ และหาทางที่แกแคนอาจจะอยางไมเปดเผย ทั้งหมดนี้กอใหเกิด

ความขัดแยง 

ความไมยุติธรรมในการดําเนินไปของความขัดแยง 

กระบวนการแกปญหาความขัดแยงอยางไมยุติธรรม จะกอใหเกิดความรูสึกขาดความ

เชื่อถือตอสถาบัน ตอนโยบายและกฎกติกาที่ใชในการดูแลแกปญหาความขัดแยง คนเราจะรูสึกถงึ

ความไมยุติธรรมที่เกิดข้ึนไมวาในเรื่องใดก็ตาม เชน ความพยายามที่จะตั้งองคกรที่เปนกลางมา

กํากับซ่ึงก็ยังถูกมองวาไมเปนกลางอีก   ในการเลือกตั้ง  ถาเขารูสึกวาความสนใจ  ความตองการ  

ความหวงกังวลของเขาไมไดรับการเหลียวแลจากผลกระทบในนโยบายสาธารณะที่มีตอเขาเอง มี

ตอส่ิงแวดลอม   คนก็จะขาดความเชื่อถือสถาบันทางการเมืองตางๆ เหลานี้ เชนเดียวกันหากใน

กระบวนการยุติธรรม ตํารวจก็ดี ผูพิพากษาก็ดี หรือคนกลางตางๆ มีความลําเอียงในการปฏิบัติ

หนาที่ประชาชนก็จะขาดความเชื่อมั่นในสถาบันทางกฎหมาย สถาบันที่จะทําหนาที่รักษาความ

ยุติธรรมเหลานี้ 

ความขัดแยงที่เกี่ยวกับวาอะไร คือ “ความยุติธรรม” 

บอยครั้งที่ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขอถกเถียงวาหลักการไหนซึ่งจะนํามาใช และ

นํามาใชอยางไร เพื่อใหเกิดความยุติธรรม เชน หากเราจะเลือกตัวแทนของพนักงานหรอืนกัเรยีนไป

เปนตัวแทนขององคกรหรือโรงเรียน เราจะเลือกโดยยึดหลักอะไร โดยดูจากคะแนนสอบ ดูจาก
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ประสบการณในการทํางาน หรือใหเปนตัวแทนกลุมที่หลากหลายทางชนเผา เชื้อชาติ หรืออยางไร 

การใชหลักการอยางหนึ่งก็อาจจะทําใหคนที่ยึดอีกหลักการอื่นดูวาไมยุติธรรม  เชน หากจะให

ทุนการศึกษาเด็กและตองเรียนดีดวย ก็จะพบวาเด็กที่ยากจนมักจะเรียนไมคอยดี บางครั้งในการ

จะตัดสินใชหลักการอยางใดอยางหนึ่งอาจจะเปนการเสี่ยงมากกวาการใชวิธีการนําหลักการสอง

อยางมาพิจารณารวมกันใหไดประโยชนทั้งสองฝายเปน ชนะ – ชนะ 

การนําคําวา “ยุติธรรม หรือ “สมควร” หรือไม มาใชในการเจรจาไกลเกลี่ย 

มีการใชคําวา “ยุติธรรม” เปนเครื่องมือระหวางการเจรจาไกลเกลี่ย เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความมีคุณธรรมสูงกวาของผูใช การใชวิธีการอางดังกลาวดูเหมือนทําใหมองวามีคุณธรรมสูงกวา

คูกรณี การกระทําดังกลาวเปนการตอกย้ําจุดยืนของผูใชและขณะเดียวกัน เพื่อยืนยันความถกูตอง

ของตนเอง ยังนําไปสูการตําหนิผูอ่ืนและปายสีผูอ่ืนวามีคุณธรรมต่ํากวา มักจะสงผลใหเกิดการ

เพิ่มอุณหภูมิความขัดแยงในคุณธรรม 

ส. ศิวรักษ  (2545: 88)  ความขัดแยงเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ไมเปนปกติ ส่ิงที่เปนปกตินี่มนุษย

เราตองสามารถอยูขางหนาหรืออยูขางหลังเหมือนกัน ไมมีหนาไวหลังหลอก ไมมีหนาฉากหลงัฉาก 

สังคมที่กอใหเกิดความขัดแยงคือสังคมที่มีหนาฉากหลังฉาก และสังคมไทยเต็มไปดวยการมี       

หนาฉากหลักฉาก 

ยศ สันติสมบัติและอัมมาร สยามวาลา  (2541: 22) ในรอบทศวรรษที่ผานมา ปญหา

ชองวางและความลักลั่นระหวางวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนทองถิ่นดานหนึ่ง กับอีกดานหนึ่ง

ไดแกนโยบายและกฎหมาย รวมถึงมาตรการดําเนินการของทางราชการ ซึ่งละเมิดจาบจวงและ

ลิดรอนตอสิทธิชุมชนและจารีตประเพณีวิถีปฏิบัติของชุชนทองถิ่นเรื่อยมา ไดสงผลกอใหเกิด

ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในการใชอํานาจรัฐเพื่อทําการบังคับใชกฎหมาย 

 

2.1.4 ความสัมพันธของอุบัติการณ 
ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 67) ความขัดแยงที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกัน มีการสื่อสารระ

หวากัน มีความสัมพันธทางจิตใจ หรือจิตวิทยาและผลประโยชน อาจจะผสมผสานตอเนื่อง

เชื่อมโยงกัน ตามแผนภาพที่  2.9  
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แผนภาพที่  2.9  ความสัมพันธระหวางอุบัติการณ 

แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 67 

 
อุบัติการณของความขัดแยง ถาปลอยใหบานปลายออกไปจะกลายเปนความขัดแยง ขอ

พิพาทที่มีความสลับซับซอน ซอนเงื่อน เนื่องจากมนุษยมีความเชี่ยวชาญในการสรางสรรคทั้ง

ในทางที่ เปนประโยชน และที่ เปนอันตรายทําลายลางกัน  หรือที่ เ รียกวา  การสรางสรรค            

แบบทําลายลาง (Destructive Creativity) 

ชัยวัฒน สถาอานันท  (2549: 128 -129) ไตรภาพแหงความสัมพันธเชิงอํานาจ หาก

เปรียบสังคมไทยเปนเรือกสวนไรนา ก็คงตองตั้งคําถามวาเนื้อดินของไรนานี้เปนเชนไร ในทาง

สังคมศาสตร เนื้อดินของสังคมคือ สัมพันธภาพเชิงอํานาจในสังคม แตก็เหมือนเนื้อดินทั่วไป 

สัมพันธภาพเชิงอํานาจเองก็เหมือนชั้นดินคือ มีหลายชั้น ในสังคมไทยสัมพันธภาพเชิงอํานาจที่

สําคัญมีอยางนอย 3 ชั้น ชั้นที่เกาแกในสังคมไทยอาจเปน สัมพันธภาพเชิงอํานาจแบบชุมชน 

(Communitatrian) คือ มีชุมชนเปนองครวมฝายหนึ่ง และสมาชิกชุมชนในฐานะองคาพยพของ

ชุมชนอีกฝายหนึ่ง ในแงชุมชน องครวมยอมสําคัญกวาองคาพยพ ชั้นดินหรือช้ันสัมพันธภาพเชิง

อํานาจที่เกาแกรองลงมาคือ ความสัมพันธเชิงอํานาจในแบบอุปถัมภ มีผูใหญ – ผูนอย มีบุญคุณที่

ตองทดแทน มีความอบอุนในออมอกแหงระบบอุปถัมภคูกันไปกับความรูสึกอึดอัดเพราะเสรีภาพ

ถูกจํากัด ชีวิตไมอาจเปนไปไดดังใจตนเพราะออมอกแหงระบบอุปถัมภกอดรัดอยู ชั้นดินหรือช้ัน

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่อาจจะใหมกวาอื่น เห็นจะเปนความสัมพันธเชิงสัญญา (Contractual 

Relationship) เปนความสัมพันธระหวางคนเสมอกันในฐานะของปจเจกชน ดูเหมือนเปนความ
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สัมพันธภาพเชิงอํานาจที่ยุติธรรมแตก็ไรหัวใจในเวลาเดียวกัน ความเขาใจวาสัมพันธภาพเชิง

อํานาจในสังคมไทยมีหลายรูปแบบอาจไมใชเร่ืองใหม แตที่สัมพันธภาพเชิงอํานาจทั้งสามแบบ

ดํารงอยูเคียงคูกันในสังคมไทยในเวลาเดียวกันนาจะเปนสิ่งใหม ความขัดแยงหลายเรื่องเติบโต

งอกงามจากเนื้อดินที่มีสัมพันธภาพเชิงอํานาจหลายชั้น บางเรื่องเปนผลมาจากความสัมพันธแบบ

อุปถัมภ แตการแกไขกลับใชระบบสัญญา เมื่อฝายที่เสียเปรียบไมพอใจก็อาจอาศัยอํานาจของ

ชุมชนเขามาคาน เชน ในอดีตเจาหนาที่รัฐบางคนอาจยอมใหชาวบานเขาไปอยูในเขตปาเขาเพื่อ

ประโยชนทางการตอสูในสงครามอุดมการณ เจาหนาที่เหลานั้นอาจอุปถัมภคุมครองชาวบานได

เมื่อตนยังอยูในพื้นที่ กาลเวลาผานไป เจาหนาที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายเขตอนุรักษเกิดขึ้น ชาวบาน

กลายเปนผูผิดกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายในรูปความสัมพันธทางสัญญาเกิดขึ้น เมื่อถามหา 

“สัญญา” (โฉนดหรือเอกสารราชการอื่น ๆ) และชาวบานไมมี ชาวบานในปาก็เปนฝายผิดสัญญา 

ชาวบานไมอาจตอสูกับสัมพันธภาพเชิงอํานาจแบบสัญญาได จึงหันไปหาการรวมกลุมและให

ความหมายกับการดํารงอยูของตนผานชุมชน และอางสิทธิเหนือที่ดินเหลานั้นโดยอาศัยรากเหงา

ของชุมชนอีกทีหนึ่ง ปญหาความขัดแยงในสังคมไทยจึงยิ่งสลับซับซอน เพราะเนื้อดินแหง

ความสัมพันธเชิงอํานาจดํารงอยูซอนทับกัน แมมีชั้นใหมเกิดขึ้นแตชั้นเกาแกดั้งเดิมก็ยังดํารงอยู

มิไดสูญสลายไปโดยสิ้นเชิง 

วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 48-49) ความไววางใจเปนสวนสําคัญในปญหา “ความขัดแยง” 

หากจะพิจารณาความขัดแยงที่เกิดขึ้นมากในประเทศไทยในปจจุบันโดยเฉพาะระหวางประชาชน

และนโยบายของรัฐ จะเห็นวาสวนหนึ่งอาจจะเกิดจาก “ความไมไววางใจ” ตอรัฐในตลอด

ระยะเวลา10-20 ป ที่ผานมา  

ความขัดแยงที่มีผลเกิดจากความสัมพันธและความไววางใจมีใหเห็นจนคนสวนใหญคิด

วาความไววางใจเปนเหมือน กาว” ที่ยึดโยงความสัมพันธระหวางกันไวดวยกนั และความสมัพนัธนี้

เองเปนสวนสําคัญในการพัฒนาความขัดแยง ทั้งการเกิดความขัดแยงและการแกปญหาความ

ขัดแยง ความสัมพันธเปนองคประกอบหนึ่งในสามมุมของสามเหลี่ยมของการพัฒนาความขัดแยง 

นั่นคือ เนื้อหาของความขัดแยงเปนมุมบนของสามเหลี่ยม มุมที่สองอยูที่ฐานของสามเหลี่ยม คือ 

กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่อาจจะนําไปใหเกิดความขัดแยง และมุมที่สาม           คือ

สัมพันธภาพ ถาความสัมพันธระหวางคูกรณีดี ปญหาความขัดแยงจะไมคอยเกิดขึ้น และหรือเมื่อ

เกิดขึ้นแลว การแกปญหาก็จะทําไดงายกวา และความสัมพันธจะดีหรือไมดีก็อยูที่ความไววางใจ

หรือความไมไววางใจ ถาคนเราไววางใจกันเขาก็จะทํางานรวมกันแมมีความขัดแยงก็ผานไปได
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หรือกันไดอยางงายดาย ถาไมไวใจกันความขัดแยงก็อาจกลายไปสูการลมลางทําลายกันและ

แกปญหาไดยาก 

 

             
  

 

แผนภาพที่  2.10  สามเหลี่ยมของการพัฒนาความขัดแยง 

แหลงที่มา:  วันชัย วัฒนศัพท, 2547: 49 

 

 ความขัดแยงที่ขมขื่นกอใหเกิดความเกลียดชังและความเจ็บปวดที่ไมอาจลืมเลือนได 

นอกจากนั้นคูกรณีก็จะไมเชื่อถือในส่ิงที่อีกฝายพูดออกมาอีกตอไป หรือไมเชื่อถือในส่ิงที่อีกฝายตก

ลงสัญญาวาจะปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ความขัดแยงที่รุนแรงมักจะทําลายความเชื่อถือ ความไววางใจ

และเพิ่มความไมไววางใจซึ่งทําใหการแกปญหาความขัดแยงยากและเปนปญหาสลับซับซอน     

มากยิ่งขึ้น 

 

2.1.5  การแกไขความขัดแยง 
 

 2.1.5.1 กลไกในการแกไขความขัดแยง 
                    ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 83-84)  มีอยูหลายวิธี สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม

ใหญ ไดแก  

1. การแกไขความขัดแยง ดวยกระบวนการยุติธรรม 

2. การแกไขความขัดแยง นอกกระบวนการยุติธรรม หรือที่เรียกกันวา การระงับ

ขอพิพาททางเลือก 

อยางไรก็ตาม การแกไขความขัดแยงดวยกลไกของทั้งสองกลุม อาจจะมีความ

ตอเนื่องเชื่อมโยงกัน หรือส้ินสุดลง ณ สวนใดสวนหนึ่ง เชน ถาสิ้นสุดดวยการเจรจา ก็ไมตองมีการ
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ไกลเกลี่ย แตถาเจรจาไมสําเร็จก็ตองดําเนินการไกลเกลี่ยกันตอไป หรือถาเจรจาไมสําเร็จอาจขาม

ไปสูกระบวนการยุติธรรมตอไปได หรืออาจสงกลับมาไกลเกลี่ยหรือเจรจากันใหมอีกรอบก็ได และ

จะไปสิ้นสุดเฉพาะเรื่อง ณ ปลายน้ําของกระบวนการยุติธรรม คือ ศาลยุติธรรม 

ดูแผนภาพที่  2.11 ประกอบ 

 

 

          
 

แผนภาพที่  2.11  กระบวนการในการระงับขอพิพาท 

แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 83 

 

การระงับขอพิพาทไมมีแบบแผนที่ชัดเจนวา จะตองดําเนินการอยางไร จะตอง

ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวหรือขามขั้นตอน เชน ถามีขอพิพาทเกิดขึ้น คูกรณีสามารถฟองรอง

ไปยังศาลยุติธรรมโดยตรงไดเลยหรืออาจจะตองมีการเจรจากันกอน เชน ขอพิพาทแรงงาน เปนตน 

นอกจากนั้นแลว ยังสามารถดําเนินการแบบผสมผสานไปดวยกันก็ได เชน ศาล

ยุติธรรม อาจใหมีการไกลเกลี่ยกอน หรือระหวางการพิจารณาคดี โดยที่คดีนั้นจะตองยอมความ

กันไดเทานั้น และถาไกลเกลี่ยไมสําเร็จก็จะสงกลับไปดําเนินคดีตอโดยศาลยุติธรรม และใน

ระหวางดําเนินคดีอาจสงกลับมาเจรจากันเอง หรือไกลเกลี่ยกันซ้ําอีกก็ได ตามความสมัครใจของ

ตัวความ หรือคูกรณี หรือตามคําแนะนํา หรือตามคําสั่งของศาลยุติธรรม 

ชัยวัฒน สถาอานันท  (2549: 232 - 237)  การทํางานสรางความสมานฉันทใน

สังคมคงเปนไปไดยากถาผูคนไมยอมใหอภัยกัน ชัยวัฒน สถาอานันท  ไดเคยตั้งคําถามไวใน อภัย

วิถี วา ในเมื่ออดีตแหงความรุนแรงไมสามารถหวนคืนมาได สังคม (ไทย) จะอยูรวมกันไประหวางคู

ขัดแยงที่เคยฆาฟนกันมาไดอยางไร หากไมอาศัยการใหอภัย แตการใหอภัยไมไดหมายความวาจะ

เกิดขึ้นไดดวยลมปาก โดยใหลืมความเจ็บปวด ใหทิ้งอดีตแหงความอยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้น แต
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เงื่อนไขสําคัญของการใหอภัยคือ การธํารงความทรงจํา เพื่อปลดปลอยตนเองออกจากพันธนาการ

แหงอดีต การปลดปลอยเชนนี้เปนไปไดดวยอาศัยการตอสูเพื่อเปล่ียนแปลงความสัมพันธเชิง

อํานาจดวยสันติวิธี และเงื่อนไขสําคัญของการตอสูดวยสันติวิธีคือ การใชแนวทางสานเสวนา 

(Dialogue) โดยเฉพาะถาความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางผูคนที่ตางกันดวยศาสนาและชาติพันธุ ก็คง

ตองอาศัยการสานเสวนาขามศาสนา ชาติพันธุเปนสําคัญ แมทั้งความทรงจําและสันติวิธีจะเปน

เงื่อนไขที่สําคัญ แตก็ยังไมเพียงพอ เพราะความยุติธรรมก็จําเปน เพื่อใหผูคนสามารถอยูรวมกันใน

สังคมการเมืองเดียวกันตอไปได อยางไรก็ตาม ความยุติธรรมคงไมเกิดขึ้นถาสังคมซึ่งผานอดีตอัน

รุนแรงมาแลวไมยอมเผชิญกับ “ความจริง ในบางลักษณะ เพราะความจริงสําคัญไมใชเพียงเพื่อให

กระบวนการยุติธรรมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังเพราะความจริงเปรียบดัง “ยารักษา” 

สังคมที่ไดรับทุกขและเก็บงําไวไมยอมเผชิญหนาดวย เมื่อความจริงปรากฏ ก็ยังตองหาวธิใีหผูคนที่

กระทําผิดมี “ความพรอมรับผิด” (Accountability) เพื่อสรางความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม

ของสังคมดวย และเพราะกระบวนการยุติธรรมก็เปนสวนหนึ่งของอํานาจทางการเมืองที่กําหนด

สายสัมพันธระหวางผูคน    การจินตนาการถึงรูปแบบทางการเมืองลักษณะตาง ๆ เทาที่จะเปนไป

ไดในกรอบที่ผูคนในสังคมยอมรับ จึงเปนหนทางหนึ่งที่อาจแกปญหาความรุนแรงที่เร้ือรังไมจบส้ิน

ในกรอบสัมพันธภาพทางอํานาจที่เคยเปนอยูได แตทั้งหมดนี้เปนหนทางที่ตองเสี่ยง การยอมรับ

ความเสี่ยงอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อยางในแอฟริกาใตที่คนผิดดําสวนใหญ

ข้ึนมามีอํานาจเหนือคนผิวขาวสวนนอย หรือการมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

หลังเหตุการณรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 ก็เปนเรื่องที่ตองเสี่ยง

คร้ังใหญ การยอมรับความเสี่ยงสําคัญเพราะเปนปจจัยทดสอบความไววางใจ (Trust) ที่ผูคนมีตอ

สังคมการเมืองอยางมีความหมาย 

ถาสรุปจากกรณีศึกษาขางตน  อาจกลาวไดวา  แนวทางสมานฉันทนาจะ

ประกอบดวยความคิดหลัก 9 ประการ คือ 

1. การเปดเผย “ความจริง” (Truth): ใหความสําคัญ “ความจริง” ทั้งในฐานะ

เครื่องมือและเปาหมายของสังคมสมานฉันท เพื่อสรางสันติภาพที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็หาหนทาง

ใหสังคมไทยตระหนักถึง “ราคา” ในการเปดเผย “ความจริง” นั้นดวย 

2. ความยุติธรรม (Justice): ใหความสําคัญกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

(Restorative Justice) ดวยการสงเสริมแนวคิดวิเคราะหในสังคมไทย ใหเรียนรูการแยก “คนผิด” 

ออกจาก “ความผิด” ตลอดจนเรียนรูวิธีการมองปญหาความรุนแรงในบริบทเชิงโครงสรางและ

วัฒนธรรม ใหเห็นคนบริสุทธิ์กลุมตาง ๆ ที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง 
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3. ความพรอมรับผิด (Accountability): สงเสริมระบบและวัฒนธรรมความพรอม

รับผิดในระบบราชการ เปดโอกาสใหประชาชนรับรูขอมูลเกี่ยวกับการจับกุมผูตองหาใหครบถวน 

4. การใหอภัย (Forgiveness): ใหตระหนักถึงความทุกขยากของเหยื่อความ

รุนแรง ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงศักยภาพของสามัญชนที่จะใหอภัยผูที่กระทํารายตอตนและ

ครอบครัว กาวพนความเกลียดชังผูคนที่ตางจากตนและเปนผูทํารายคนที่ตนรัก 

5. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา  วัฒนธรรม สงเสริมสานเสวนา

ระหวางกัน (Dialogue):  ใหความสําคัญกับขันติธรรมในฐานะคุณคาทางการเมือง การเรียนรู

ศาสนาตาง ๆ ที่ดํารงอยูในประเทศไทย ทั้งแนวปฏิบัติและหลักธรรมคําสอน ทั้งนี้โดยถือวา การ

สานเสวนาระหวางศาสนา (Religious Dialogue) เพื่อสรางความลุมลึกในศาสนาธรรมของตน 

โดยเคารพความเชื่อของผูอ่ืนพรอมกันไป เปนปจจัยเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมไทยบนฐาน

แหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

6. ถือเอาสันติวิธี (Nonviolence) เปนทางเลือกเผชิญความขัดแยง: สงเสริมให

สังคมไทยตระหนักในภัยของความรุนแรงตอสังคม และแสวงหาทางออกเชิงสันติวิธีในฐานะ

ทางเลือกหลักเมื่อเผชิญกับความขัดแยง 

7. การเปดพื้นที่ใหความทรงจําที่ เจ็บปวด (Memory): ดวยการเปดพื้นที่ให

ประวัติศาสตรทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรชาติไทย ใหผูคนในสังคมไทยเขาใจการเมือง

ของประวัติศาสตร เพื่อใหเห็นวา ประวัติศาสตรมิใชบันทึก “ความจริง” แตเปน “ความจริงทาง

การเมือง” ที่ถูกเลือกสรรโดยระบบความรูที่ถูกหนุนอยูโดยฝายที่ครองอํานาจในที่สุด 

8. มุงแกปญหาในอนาคตดวยจินตนาการ (Imagination): เพราะจินตนาการทาง

การเมืองใหมเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางสังคมการเมืองที่ยั่งยืน ใหพรอมเผชิญปญหาใหม ๆ 

ที่สําคัญตองลด “ภยาคติ” ลักษณะตางๆ เสริมสรางความมั่นใจในตนเองบนฐานของความเปนจริง 

เพื่อใหเห็นวาสังคมไทยมั่งคั่งในทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา และมั่นคงพอจะเผชิญกับ

การทาทายรูปตาง ๆ ได 

9. การยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพื่อเสริมสรางความไววางใจระหวางกัน 

(Risk-Taking): เร่ืองนี้มีความหมาย เพราะการยอมรับความเสี่ยงเปนเงื่อนไขสายสมพันธระหวาง

มนุษยบนฐานแหงความไววางใจ (trust) อันเปนคุณลักษณสําคัญของแนวความคิดสมานฉันท 

Adam Kahane  (อางถึงใน พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ,2004 : 201-203)  การที่จะ

หาทางออกใหกับปญหาที่แกไขไดยาก โดยไมตองใชความรุนแรงไดอยางไร เราจะเยียวยาโรค
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แบงแยกชนชั้นเรื้อรังในบาน ในที่ทํางาน ในชุมชน ในประเทศ และในโลกของเราไดอยางไร เราจะ

สมานบาดแผลที่เปดกวางของโลกใบนี้ไดอยางไร 

คําตอบของคําถามเหลานี้ดูธรรมดา แตก็ใชวาจะปฏิบัติไดงายอยางที่คิด 

กลาวคือ เราจําเปนตองนําเอาผูคนทั้งหลายที่รวมกันสรางสภาพความเปนจริงในปจจุบันมาไวในที่

เดียวกัน แลวใหพวกเขาชวยกันสรางสภาพความเปนจริงใหมๆ ข้ึนมา เราจําเปนตองเปลี่ยนจาก

การดาวนโหลดและการอภิปรายมาเปนการเสวนาอยางไตรตรองและการเสวนาเชิงรังสรรค เรา

จําเปนตองเลือกวิธีที่เปดกวางแทนที่วิธีที่ปดกั้น 

คําแนะนําใหเปดกวางเชนนี้ไมใชเร่ืองที่นาประหลาดใจ เพราะหนังสือตํารา

มากมายเกี่ยวกับการใชชีวิตสมรส การบริหารจัดการ การเจรจาตอรอง และการพัฒนาตนเองก็ให

คําแนะนําไปในทางที่คลายคลึงกัน แตเร่ืองที่นาประหลาดใจก็คือ เมื่อเราลงมือปรับเปลี่ยนวิธีการ

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนที่ใชในชีวิตประจําวันอยางการพูดและการฟง เราก็ไดคลี่คลายปมวิกฤติการณ

ที่ซับซอนและชะงักงันที่สุดของเรา เรากําลังสรางปาฏิหาริยใหเกิดขึ้นมา 

มีแนวทาง 10 ประการที่พึงกระทํา 

1. ใหความสนใจกับสภาวะที่เปนอยู รวมถึงวิธีการพูดและฟงของตัวคุณเอง จง
สังเกตขอสันนิษฐาน ปฏิกิริยาโตตอบ การสรุปรวบยอด ความกังวล อคติ และ การคาดคะเน

ลวงหนาของตัวเอง 

2. พูดอยางเปดใจ ใหสังเกตและพูดในส่ิงที่คุณคิด รูสึกและตองการ 

3. จําไววาเราไมรูความจริงเกี่ยวกับส่ิงใดเลย เมื่อใดก็ตามที่เราจะพูดในสิ่งที่คุณ

มั่นใจรอยเปอรเซ็นต ใหเติมคําวา “ตามความคิดของผม” ลงไปในประโยคของการพูดดวย          

อยาหมกมุนอยูกับความคิดของตัวเองมากจนเกินไป 

4. ดึงคนที่มีสวนไดสวนเสียในระบบเขามารวมดวยและรับฟงเขาอยางตั้งใจ 

คนหาผูคนที่มีมุมมองที่แตกตางหรือกระทั่งตรงกันขามกับตัวเรา ขยายมุมมองของตนออกไปให

หลุดพนจากขอบเขตที่เรารูสึกสบายใจ 

5. ไตรตรองถึงบทบาทของตัวเราในระบบ ตรวจสอบดูวาสิ่งที่ตนทําหรือไมไดทํามี

สวนทําใหสถานการณเปนอยางที่เปนอยูอยางไร 

6. ฟงดวยความเขาอกเขาใจ มองระบบผานสายตาของคนอื่น จินตนาการวาตัว

เรากําลังสวมบทบาทเปนคนอื่น 

7. อยาฟงแตส่ิงที่ตัวเราเองหรือคนอ่ืนพูดออกมา แตใหฟงจากภาพรวม ใหฟงสิ่ง

ที่ปรากฏขึ้นในภาพรวมของระบบ ใหฟงจากใจและพูดจากใจ 
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8. หยุดพูด ถอยหางออกจากคําถาม และปลอยใหคําตอบวิ่งมาหาตนเอง 

9. ผอนคลายและมีสติอยูกับปจจุบันอยางเต็มที่ เปดความคิด จิตใจ และ

เจตจํานงใหกวาง เปดตัวเองใหคนอื่นเขามาสัมผัสและเปลี่ยนแปลง 

10. ลองปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้และสังเกตวาเกิดอะไรขึ้นบาง สัมผัสใหไดวา
มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับความสัมพันธระหวางตัวเรากับคนอื่น ระหวางเรากับตัวเราเอง 

และระหวางตนเองกับโลกที่รายลอมรอบตนเอง จงปฏิบัติเชนนี้ตอไป 

 วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 183-184) การสื่อสารเปนองคประกอบสําคัญที่ทําให

คนเราเขาใจกัน ขณะเดียวกันถาสื่อสารไมดีก็ทําใหไมเขาใจกัน กลายเปนความขัดแยง และเมื่อ

ขัดแยงแลว ก็ตองอาศัยการสื่อสารอีกนั่นเองที่จะมาทําความเขาใจกันเพื่อหาทางออกและ

แกปญหาเพื่อยุติความขัดแยง ฉะนั้นจะเห็นวา การสื่อสารเปนเรื่องสําคัญที่ผูสนใจในศาสตรของ

การแกปญหาความขัดแยงจะตองเรียนรูและฝกปฏิบัติ หากเราจะแยกแยะองคประกอบของการ

ส่ือสารในรูปแบบเดิมทั่วไป ก็จะแยกไดออกเปน 

1. การพูด 

2. การฟง 
3. ภาษาทาทาง 
4. ภาษาเขียน 

5. เครื่องมือที่ใชส่ือสารกัน 

6. ส่ิงแวดลอมในระหวางสื่อสาร 
7. เนื้อหาของการสื่อสาร 
 

แตละองคประกอบมีความสําคัญที่ผูอานจะตองใสใจในการฝกและใชทักษะ

เหลานี้ใหถูกตองเหมาะสม  

ส. ศิวรักษ  (2545: 90)  การจะแกไขปญหาความขัดแยงประการแรก ในแงพุทธ 

เราจะตองรูจักตัวเองกอน เราทุกคนมีความขัดแยง และถาเราสามารถแกปญหาความขัดแยงไดให

ลดลงไดมากเทาไหร รูจักตัวเราเองมากเทาไหร ใหเกิดความรักในตัวเราเองอยางจริงจังเทาไหร 

เมื่อเรารักตัวเราเองอยางจริงจังแลว เราก็จะรูวาชีวิตเรา เราไมตองการอะไรยิ่งไปกวานี้              

เราไมตองการยศฐาบรรดาศักดิ์ ที่สําคัญ เรารักวิถีชีวิตที่เรียบงาย  

ที่เรานับถือพระกันก็เพราะพระทานมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ที่เรารําคาญพระทุกวันนี้

ก็เพราะพระไมมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย เพราะพระเริ่มมีรถเบนซแขงกัน เร่ิมมีรถวอลโวแขงกัน    
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ตองการสมณศักดิ์แขงกัน ในสังฆาธิการมีการติดสินบนกัน ที่เราเบื่อพระก็เพราะเบื่ออันนี้ แตถา

เผื่อพระมีความเปนพระที่เรียบงาย เราตองนับถือทาน ไมวาทานจะฉลาด ทานจะโง ไมใชประเด็น 

ประเด็นคือ ความเรียบงาย ชีวิตที่ประสานสอดคลองภายใน แกปญหาขัดแยงภายใน และมันจะ

แกปญหาความขัดแยงภายนอก และการแกปญหาขัดแยงภายใน ภายนอก เปนปกติอันนี้เอง 

ส. ศิวรักษ  (2548)  หากจะใชแนวทางสมานฉันท แกไขความขัดแยงตางๆ แลว

ไซร ยอมเปนไปได ถาขจัดอะไรๆ ที่กลาวมาขางตนนี้เสียได โดยที่แนวทางของการสมานฉันทนั้น 

ถาใชวิถีทางของสันติวิธียอมแกไขความขัดแยงไดในทุกๆทางอยางไดผล อนึ่งพึงตราไววาความ

ขัดแยงในโลกนี้ยอมแกไขไดโดย 3 วิธีการ คือ  

1. ทําสันติภาพใหเกิดขึ้น ( Peace Making )  หมายความวา สกัดกั้นไมใหผูคน

โจมตีกันและกัน แมเกิดการรบราฆาฟนกันขึ้นแลวก็หาทางใหยุติเสียได ซึ่งไมจําเปนตองใช       

ความรุนแรง 

2. กอสรางสันติภาพขึ้น ( Peace Building )  หมายถึงแผนการระยะยาวที่

กอสรางใหเกิดชุมชนและสมาคมที่รักความสงบ โดยมีหลักการที่จะอยูรวมกัน ใหอภัยซึ่งกันและ

กัน หรืออยางนอยก็ไมเขาไปกาวกายกับอีกฝายหนึ่ง เชน แมจะตางศาสนากัน ตางเชื้อชาติ ตาง

ภาษาและวัฒนธรรมกันก็อยูรวมกันได โดยยึดความยุติธรรมเปนที่ตั้งและตองเปดโอกาสใหตาง

ชุมชนไดมีโอกาสในการดํารงชีพอยางมีศักดิ์ศรีเสมอกัน  

3. รักษาสันติภาพเอาไว ( Peace Keeping )  หมายความวา ยุติความขัดแยง 

ความรุนแรง บางครั้งก็อยางฉับพลันจนบางทีกลายเปนขาวพาดหัวเอาเลย ที่จริงกรณีนี้ก็

เหมือนกับการดับไฟ จริงอยูมันเปนความจําเปนที่จะตองดับไฟแหงความขัดแยง ความรุนแรงเพื่อ

รักษาสันติภาพเอาไว แตวามันจะดีกวานี้มากหากเราสามารถปองกันไมใหอัคคีภัยเกิดขึ้น ฉะนั้น

การกอสรางหรือสรางสรรคใหเกิดสันติภาพจึงจําเปนยิ่งนัก 

ประเวศ วะสี  (2548: 27)  แนวทางแกไขความขัดแยง 3 ประการ 

1. ตองเยียวยาอดีต  ความปวดราวใหลดลง  การยอมรับขอเท็จจริงและ

ขอผิดพลาดในบางอยางที่เคยเกิดขึ้น 

2. ลิดรอนเงื่อนไขปจจุบันที่ไมมีความยุติธรรมที่เปนการกระทําที่ไมดีใหลดลง 
3. รวมกันกําหนดอนาคต 

 Filley (1975 อางถึงใน http://management2008.wordpress.com/2008 /10/ 

29/)  ไดเสนอกระบวนการของความขัดแยง โดยแบงออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

http://management2008.wordpress.com/2008%20/10/
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1. สภาพกอนเกิดความขัดแยง (Antecedent Condition of Conflict) เปน

ลักษณะของสภาพการณที่อาจปราศจากความขัดแยง แตจะนําไปสูการขัดแยง 

2. ความขัดแยงที่รับรูได (Perceived Conflict) เปนการรับรูจากสภาพการณที่

เกิดขึ้นของฝายตาง ๆ วามีความขัดแยงเกิดขึ้น 

3. ความขัดแยงที่รูสึกได (Felt Conflict) โดยอาจมีความรูสึกวา ถูกคุกคาม ถูก

เกลียดชัง กลัว หรือไมไววางใจ 

4. พฤติกรรมที่ปรากฏชัด (Manifestation Behavior) อาจแสดงความกาวราว 

การแขงขัน การโตเถียงหรือการแกปญหา 

5. การแกปญหาหรือระงับความขัดแยง (Conflict Resolution or Supervision 

วิธีการแกไขความขัดแยงมี 4 วิธี ไดแก 

 5.1  วิธีชนะ-แพ (Win-Lose Method) 

 5.2 วิธีแพทั้งคู (Lose-Lose Methods) 

 5.3 วิธีการที่ทั้งสองฝายเปนผูชนะ (Win-Win Methods) 

 5.4 วิธีการแกไขปญหารวมกัน หรือแบบชนะทั้งคู (Win-Win Method) 

Johnson & Johnson (1987: 273 อางถึงใน ธรณินทร กองสุข, 2551) มีแนวคิด 

วาบุคคลแตกตางกัน จึงใชกลยุทธในการจัดการความขัดแยงโดยแตละคนมีรูปแบบการแกปญหา

เปนของตน สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรูและหาวิธีการใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ

ความขัดแยงในภาวะขัดแยง ประเด็นหลักที่ตองใสใจ คือ การบรรลุวัตถุประสงคสวนตัว เมื่ออยูใน

ภาวะขัดแยง คนแตละคนจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางจากผูอ่ืน และการรักษาสัมพันธภาพกับ

บุคคลอื่นแบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแยง 5 แบบ คือ 

1.  ลักษณะแบบ “เตา” (ถอนตัว, หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความขัดแยง ยอมละ

วัตถุประสงคและความสัมพันธสวนตัว โดยการหลีกเลี่ยงไมเผชิญกับคูกรณี จะไมตัดสินใจอยางใด

อยางหนึ่งเพื่อแกปญหา 

2. ลักษณะแบบ “ฉลาม” (บังคับ, ชอบใชกําลัง) เปนการแกปญหาความขัดแยง

โดยใชอํานาจตามตําแหนง คํานึงถึงเปาหมายงานหรือความตองการของตนเองมากกวา

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

3. ลักษณะแบบ “ตุกตาหมี” (สัมพันธภาพราบรื่น) เชื่อวาความขัดแยงหลีกเลี่ยง

ไดเพื่อเห็นแกความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเปาหมาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีไว 
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4. ลักษณะแบบ “สุนัขจิ้งจอก” (ประนีประนอม, แกปญหาเฉพาะหนา) จะคํานึง 

ถึงเปาหมายสวนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอม 

พรอมและเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงคและสัมพันธภาพบางสวนเพื่อหาขอตกลงรวมที่ดี 

5. ลักษณะแบบ “นกฮูก” (เผชิญหนากัน, สุขุม) จะมองความขัดแยงวาเปน

ปญหาที่จะตองแกไข ใหคุณคาแกเปาหมายและสัมพันธภาพ ส่ิงที่ตองการคือการบรรลุเปาหมาย

ของตนเองและผูอ่ืน 

 
2.1.5.2  การเจรจาเพื่อสรางสันติ 
ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 89) การเจรจาเปนวิธีการที่ใชกันมานานตั้งแตมนุษยได

ถือกําเนิด หรือเกิดขึ้นมาในโลก เนื่องจากมนุษยตองการรักษาผลประโยชนรักษาชีวิต ตองการ

ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต และรักษาทรัพยสิน แตทั้งนี้ ถาหากมนุษยคาดวาจะถูกคุกคาม 

จะตองดําเนินการทุกวิถีทางในการปองกันชีวิต ผลประโยชน ทรัพยสิน  ฯลฯ อยางมีสติ            

ดวยการเจรจา 
หลักการในการเจรจาเพื่อสรางสันติ 
1. ตองยึดในหลักการที่สําคัญ คือ “การสรางสันติ” หมายถึง การอยูรวมกันอยาง

สงบสุข ในอนาคต 

2. ผูเจรจาตองมีความจริงใจระหวางกัน เชน ยอมถอยคนละกาว ไมมุงเอารัด   

เอาเปรียบกัน 

3. สันติ ตองมากอนผลประโยชน และ/หรือผลประโยชนที่ตางฝายจะไดมา 

จะตองเปนรากฐานสนับสนุนในการสรางสันติ 

4. การเจรจาเพื่อสรางสันติ จะเหนือกวาการเจรจาทั่วๆ ไป ไมมุงแลกเปลี่ยน หรือ

กอบโดยผลประโยชนจากผูที่ออนแอกวาทางสถานภาพ ความคิดและทรัพยากรที่มีอยู โดยการนํา

ยุทธวิธี เลหกล กลอุบายตางๆ มาใช ทําใหผูคนมองการเจรจาไปในทางลบ มีการไดเปรียบ

เสียเปรียบทําใหไมอยากเจรจากัน และถาไมมีการเจรจา สันติก็ไมเกิด 

5. การเจรจาเพื่อสรางสันติ จะตองดําเนินการอยางมีจรรยาบรรณบนรากฐานของ
ความยุติธรรม ประนีประนอม และเสมอภาคกัน 

6. ทุกฝายตางมีความพอใจในผลของการเจรจาที่ตางมีชัยชนะ หรือเสมอ       

เลิกราง กันไป 
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สันติที่เกิดขึ้นหรือไดมาจะยั่งยืนนาน เนื่องจากผูมีสวนไดเสียจะมีความพึงพอใจ 

สามารถอยูรวมกัน หรือตางคนตางอยูโดยไมหวาดระแวงกัน เมื่อสังคมดีข้ึนความเจริญทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และดานอื่นๆ ก็จะตามมา 

Adam Kahane  (2004)  การที่จะหาทางออกใหกับปญหาที่แกไขไดยากอยาง

สันติไดอยางไร คําตอบที่ไดรับนั้นทั้งฟงดูงายและนําไปปฏิบัติไดจริง นั่นคือ เราจะตองพูดคุยและ

รับฟงอยางเปดใจ การคนพบดังกลาวทําใหผมสามารถมองยอนกลับไปและเห็นรูปแบบสําคัญซึ่ง

ซอนอยูในโครงการทั้งหลายที่ผมและเพื่อนรวมงานไดทํารวมกันตลอดระยะเวลาที่ผานมา เมื่อมอง

ที่ข้ัวหนึ่ง โครงการจํานวนหนึ่งจะมีการพูดคุยและการับฟงที่ปดกั้นอยางสมบูรณแบบ และโครงการ

เหลานี้มักลงเอยดวยการถึงทางตันหรือไมก็จบลงดวยการใชความรุนแรง แตเมื่อมองที่อีกขั้วหนึ่ง 

บางโครงการก็จะมีการพูดคุยและการรับฟงที่เปดกวางอยางสมบูรณแบบ และโครงการเหลานี้

มักจะประสบความสําเร็จในการสรางสภาพความเปนจริงใหม ๆ ข้ึนมาได อยางไรก็ตาม โครงการ

สวนใหญจะอยูกึ่งกลางระหวางสองขั้วนี้  

 
2.1.5.3  การไกลเกลี่ยประนีประนอม 
ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 121) การไกลเกลี่ยประนีประนอม เปนกลไกและวิธีการ

ในการสรางสันติ  

สันติ ที่เกิดจากการไกลเกลี่ยประนีประนอม จะยั่งยืนกวาการดําเนินการสราง

สันติดวยวิธีอ่ืน เนื่องจากสันติภาพที่เกิดขึ้นจากการไกลเกลี่ยประนีประนอม จะตองมาจากการตก

ลงยินยอมดวยความพอใจของทุกฝาย และความพอใจของทุกฝายจะเกิดขึ้นจากความมั่นใจใน

ความเปนกลางของผูไกลเกลี่ยประนีประนอมวา ผลลัพธที่ไดมานั้นจะมีความเสมอภาคกัน 

วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 102-103) สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง 

(Peaceful Conflict Resolution) คือกระบวนการ แกปญหาความขัดแยงอยางสันติ นั่นคือ เมื่อ

เกิดความขัดแยงหรือขอพิพาทแลวเราจะหาทางออกในการแกปญหาโดยไมใชความรุนแรงได

อยางไร กระบวนการแกปญหาความขัดแยงอยางสันติ ในความหมายเรื่องการแกปญหาความ

ขัดแยงโดยสันติวิธีหมายถึงการใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ย จะเปนการเจรจาไกลเกลี่ยกันเอง 

(Negotiation) ระหวางคูพิพาท หรือคูขัดแยงกัน หรือโดยการมีคนกลางซึ่งเปนบุคคลที่สาม จะคน

เดียวหรือกี่คนก็ตาม มาชวยในกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยและไมไดทําหนาที่ตัดสินชี้ขาด แตเปน

ผูกํากับกระบวนการใหการเจรจาดําเนินไปไดและคูกรณีเปนผูที่รวมกันสรางกระบวนการเรียนรู
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เพื่อหาทางออก เรียกวา การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง หรือ การเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง 

(Mediation) ผูที่มาเปนคนทําหนาที่ไกลเกลี่ยเรียกวาคนกลาง (Mediator) 
 

2.1.6  การปองกันความขัดแยง 
 

2.1.6.1 การปองกันความขัดแยงในบุคคล 
ทวีศักดิ์ สุวคนธ  (2549: 71-74) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย 

สวนใหญจะเกิดจาก 

1. การพยายามแปลความหมายจากการรับรูหรือกระทบอารมณผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ไดแก การเห็นดวยตา การไดยินดวยหู การรับรูกล่ินดวยจมูก การรับรสดวยลิ้น และ

จากการสัมผัส 

2. การพยายามแปลความหมายเพื่อสนองความตองการทางจิต ถาไมตรงกับ

ความตองการตามความประสงค ตามความคาดหมาย หรือคิดวาเปนการคุกคาม ถูกเอารัดเอา

เปรียบ ความขัดแยงก็จะเกิดขึ้น 

3. เกิดจากจินตนาการภายในจิตใจของมนุษยที่แบงออกไดเปนสองสวนสมมติ 
ตามแผนภาพที่  2.12  

 

 

                          
 
แผนภาพที่  2.12  จิตใจของมนุษย 

แหลงที่มา:  ทวีศักดิ์ สุวคนธ, 2549: 71 
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ถาความสมดุลในใจของมนุษยสูญเสียไปตามความตองการที่เกิดจากกิเลส ทาํให

มีการแสดงออกถึงความพยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน และถาผูอ่ืนรับรูในความตองการเอา

รัดเอาเปรียบ ถาหากไมตองการมีความขัดแยงก็หลีกเบี่ยง แตถาไมหลีกเลี่ยง หรือหลีกเลี่ยงไมไดก็

จะมีปฏิกิริยาตอบโตความขัดแยงก็จะเกิดขึ้น 

แนวทางปองกันความขัดแยงในจิตใจบุคคล 

1. ใหการศึกษาอบรมทางศีลธรรม จรรยาบรรณ แกประชาชน เร่ิมจากสถาบัน

ครอบครัว สถานศึกษา องคกร ชุมชน และประเทศ ใหสรางความสมดุลภายในจิตใจ ลดกิเลส ทิฐิ

ตางๆ และที่สําคัญ ผูนําในทุกระดับของสังคมตองดําเนินตนเปนตัวอยางที่ดีแกประชาชน ลดกิเลส

ทั้งหลายทั้งปวงลง โดยเฉพาะผลประโยชนที่ไมควรได หรือไดมาอยางไมถูกตอง เชน การคอรัปช่ัน   

 ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากคอรัปชั่น จะมาจากการแบงปนผลประโยชนที่ไมควรไดไมลงตัว 

และนอกจากนั้นแลว บุคคล หรือกลุมบุคคลอื่นที่ไมไดรับผลประโยชนจะไมพอใจ หาทางตอสู ชวง

ชิง กลายเปนความขัดแยงเพิ่มข้ึนมาอีก 

2. สรางสั งคมที่มีสติ  ฝกใหประชาชนทุกระดับคิดเปนตัวของตัว เอง  มี

สติสัมปชัญญะในการรับรู ประชาชนในสังคมขาดสติ จะมีแตความยุงเหยิง ประชาชนจะกาวราว 

เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น จะแกไขดวยวิธีการรุนแรง 

 ถาประชาชนในสังคมมีสติ สติจะทําใหเกิดปญญาที่จะนํามาใชในการแกไขความ

ขัดแยง ตลอดจนขอพิพาทตางๆ ที่เกิดขึ้น ตามวิถีทางที่ถูกตอง คือวิถีสูสันติ 

ถาเราสามารถสรางเด็กมีสติ ใชปญญาเปน เทากับเปนการสรางปญญาชนที่

สมบูรณแบบและเมื่อเขาเหลานั้นไดเติบโตขึ้นเปนผูใหญแลวจะเปนผูใหญที่มีสติในการใช

วิจารณญาณอยางถูกตอง ในการกลั่นกรองขาวสารที่ออกมามากมาย โดยเฉพาะในการรับรู

ขาวสารจากสื่อตางๆ ที่บางเรื่องมีเจตนาแอบแฝง มุงสรางอิทธิพลทางความคิดในทางที่ผิด ถา

ประชาชนขาดสติ ในใจจะเกิดมีความขัดแยงจนอาจหลงผิด กระทําการในสิ่งที่ไมถูกไมควร หรือมี

ปฏิกิริยาในทางที่เสียหาย เสื่อมเสีย หรือเปนปรปกษตอกัน 

สังคมสันติคือ สังคมที่มีสมาชิกที่มีทั้งสติและปญญา นั่นคือ มีจิตใจที่ดีหนักแนน

มั่นคง ไมหลงเชื่อเพียงคําบอกเลา หรือคํารํ่าลือ หรือการนําหลักกาลามสูตร 10 มาใช คือ อยาปลง

ใจเชื่อดังตอไปนี้   

1. ดวยการฟงตามกันมา   

2. ดวยการสืบตามประเพณี   

3. ตามคํารํ่าลือ   
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4. ตามตํารา   

5. ตามตรรกะ (logic)   

6. ตามอนุมาน หรือการแทรกแซง   

7. จากการพิจารณาตามที่ปรากฏแกตา   

8. ตามทฤษฎีของตน   

9. มีลักษณะที่ควรเชื่อถือได   

10.ตามครู อาจารยของเรา นั่นเอง 
 

2.1.6.2  การปองกันความขัดแยงระหวางบุคคล 
ทวีศักดิ ์สุวคนธ  (2549: 75-81) การปองกนัความขัดแยงระหวางบุคคล 

1. สรางสังคมใหมีสติ ถาสมาชิกในสังคมมีสติ ความขัดแยงระหวางบุคคลก็จะ

นอยลง หรือปองกันมาใหเกิดมีความขัดแยงไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม การที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา 

มนุษยเปนสัตวประเสริฐนั้น พระองคทรงเตือนสติมนุษยวา จะแกไขปญหา หรือจะทําอะไรก็ตาม

อยาทําแบบสัตว 

2. สรางความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากความไมเขาใจ
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักศาสนา และวัฒนธรรม  

 ดังนั้น รัฐบาล หนวยงานทางราชการ ศาสนจักร โรงเรียน องคกรตางๆ และ

ประชาชน ทุกหมูเหลา จะตองชวยกันสรางความเขาใจระหวางกันอยางตอเนื่อง และนอกจากนั้น

แลว จะตองหากลไกในการปองกันความขัดแยงไมใหเกิดขึ้นอีกตองมีมาตรการในการควบคุม ตอง

มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ และศักยภาพของเหตุการณที่

จะนําพาไปสูความขัดแยงในอนาคตใหทุกคนทราบวา มีวิถีสูสันติ ที่มีทางออกในการแกไข บรรเทา

ความขัดแยงที่สําคัญ ไดแก การเจรจาเพื่อสรางสันติ ถาหากเจรจาตกลงกันเองไมไดตองหาคน

กลางเขามาไกลเกลี่ยประนีประนอม หรือในที่สุดใหเขาสูกระบวนการยุติธรรม เพื่อมิใหประชาชน

ตองหาทางออกในการแกไขความขัดแยงกันเอง ในทางที่ผิด ที่ไมควร  หนวยงานของราชการควร

ทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี แกประชาชน ถาหนวยงานของทางราชการยังเต็มไปดวยความขัดแยง 

และ / หรือยังไมสามารถแกไขหรือระงับความขัดแยงภายใน และ/หรือระหวางหนวยงานได 

ประชาชนจะหมดความเชื่อถือความสามารถของรัฐบาลและหนวยงานตางๆ ในการสรางสันติ  

การนําหลักการที่ดีของทุกศาสนามาประยุกตใช อยางเหมาะสมอยางเปนกลาง ไมสรางความ

ขัดแยงตอสังคม  วิธีการใหขอมูลขาวสาร ของหนวยงานของทางราชการ หรือเอกชนไปยัง

ประชาชน ควรเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
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1. ควรทําในลักษณะการชักจูง แนะนํา เกลี้ยกลอมใหประชาชนคลอยตาม ไมควร

มีลักษณะสั่ง หรือบอกใหประชาชนกระทํา หรือรับทราบ จะทําใหประชาชนรูสึกถูกบีบบังคับ ทําให

เกิดการตอตาน 

2. ควรขอความคิดเห็นและขอเสียงสวนใหญสนับสนุน โดยการใหขอมูลตางๆ 

อยางถูกตองเชื่อถือได ไมใชเพื่อหาความชอบธรรมใหแกตนเอง กอนดําเนินโครงการอยางใดอยาง

หนึ่ง เชน การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีการดําเนินการไม

ถูกตองตามกฎหมาย จนศาลปกครองพิพากษาเมื่อตนป พ.ศ. 2549 วาการแปรรูปมิชอบดวย

กฎหมาย ทําใหเกิดความเสียหายตามมาเปนอยางมาก 

3. การเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal) ในทางที่ดี กอนอื่น

จะตองเขาใจในความหมายของคําวา “ผูกพัน” (Attachment) ระหวางกัน 

 ทานอาจารย สุเมโธ กลาวในบทความเรื่อง การอยูอยางไมยึดติดกัน  (Living 

Without Clinging) พอสรุปได ดังนี้ 

 ไมควรมองตนเอง หรือผูอ่ืนในทางที่ผิด ถารักแลวผูกพัน ผูกติดหรือยึดติด จะทํา

ใหเกิดความเจ็บปวด 

 หลักการของทานอาจารยสุเมโธ คือ หาทางรักแบบธรรมชาติ คือ ยอมใหบุตรของ

เราเปนอยางที่เขาจะเปน ไมควรมีความคิดแนนอนตายตัววา เราตองการใหเขาเปนอยางไร 

หลักการดังกลาว คือ การนําเอาใจเขามาใสใจเรา ดวยการพยายามทําความเขาใจในบุคคลอื่น ไม

ผูกติดกับความคิดความตองการของเรา คือ หลักการอยูรวมกันอยางสันติ 

3.1 ภาครัฐจะตองมีกฎหมาย กฎระเบียบ ปองกันการเอารัดเอาเปรียบขามกลุม

สังคม เชน องคกรธุรกิจ กับประชาชนผูบริโภค 

3.2 ตองมีระบบตรวจสอบ และวิเคราะหจากขาวสารขอมูลทั้งภายในและ

ภายนอกกลุมสังคม เพื่อหาทางปองกัน หรือแกไขความขัดแยงไดอยางทันทวงที  

3.3 มีการตรวจสอบ และวิเคราะหสภาวะแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อแสวงหา

โอกาสในการสรางสันติ  และเปนการปองกัน หรือรับมือกับการคุกคามจากภายนอกที่มีศักยภาพที่

จะสรางความขัดแยงแตกแยกในสังคม 

3.4 ใหมีการสงเสริม และรักษาสิทธิมนุษยชน เพื่อรักษาทั้งความสมดุล และ

ความเสมอภาคของบุคคลทุกคนในสังคม ไมใหเกิดมีความเหลื่อมลํ้ากันแตกตางกัน เชน ความ

เหลื่อมลํ้าแตกตางกันทางการเงินหรือรายได  สิทธิในการได รับการศึกษา  สาธารณสุข             

ความยุติธรรม ฯลฯ 

 



 
 

 
 

 
 

56 

ในสังคมที่เหลื่อมลํ้ากัน ประชาชนผูดอยกวา ซึ่งจะเปนประชาชนสวนใหญของ

ประเทศ จะถูกเอารัดเอาเปรียบ มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพจากผูที่มีสถานภาพสูงกวาที่ขาด

คุณธรรม ทั้งโดยตรงหรือผานกลุมอิทธิพล 

ถาหากความเสมอภาคและความสมดุลไมไดรับการแกไขปองกัน และสงเสริม  

จะนํามาซึ่งความขัดแยงที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น จนในบางครั้ง กลายเปนสงครามกลางเมือง 

การฆาลางเผาพันธุในประเทศรวันดา (Rwanda) 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมือง 
 

2.2.1  การเมอืงปมปญหาหนทางสูความขัดแยง 
ชัยวัฒน สถาอานันท  (2545: 33)  ในทางทฤษฎี แมความขัดแยงจะเปนสิ่งปกติใน

ความสัมพันธของมนุษยในสังคมการเมือง อาจเพราะทรัพยากรในโลกมีจํากัดและมนุษยก็มีความ

ตองการพื้นฐานคลายคลึงกัน ดังนั้นการจัดการทางสังคมใหมนุษยอยูดวยกันไดในสังคมการเมือง 

ทั้งที่ความขัดแยงดํารงอยูโดยไมเปลี่ยนเปนความรุนแรงที่เปนภัยตอสังคมการเมือง จึงเปน 

“ธรรมดา” ของการเมืองทั้งในทางประวัติความคิดและประสบการณของมนุษย ในแงนี้ความ

รุนแรงทางการเมืองไมใชเร่ืองปรกติและที่สําคัญความรุนแรงไมใชความขัดแยง อาจกลาวไดวามี

ปจจัยอื่นเขามาเปลี่ยนความขัดแยงทางการเมืองใหกลายเปนความรุนแรง ปจจัยเหลานี้     

ชัยวัฒน สถาอานันท เรียกวา “มายาการแหงอัตลักษณ” อันเปนการอาศัยลักษณะเฉพาะพิเศษ

ของตนหรือกลุมของตนมาแยกพวกตนออกจากผู อ่ืน และสถาปนาความสัมพันธให “ผูอ่ืน” 

กลายเปนอะไรบางอยางที่ดอยกวา ต่ําตอยกวา “พวกเรา” หรือกระทั่งกลายเปนวัตถุหรือส่ิงที่มิใช

มนุษยอ่ืนๆ ที่ “เรา” สามารถทุบทําบายหรือใชความรุนแรงดวยได เชนการสราง “ความเปนอื่น” 

ใหกับฝายที่แตกตางจากตน สรางความเกลียดชังผานกระบวนการผลิตซ้ําทางความรูความคดิผาน

ชองทางสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการมากหลายประเด็นนี้กลายเปนสิ่งที่มีผูสนใจ

ศึกษากันมากในปจจุบัน จากนั้นก็ใชภาพความถูกตองศักดิ์สิทธิ์ของตนเองประสมกับความ

เลวรายไมใชมนุษยของ “ฝายตรงขาม” เปน “ขออางรองรับ” (justifications) การใชความรุนแรง

กับ “ฝายศัตรู” เพื่อขจัดทําลายหรือกําราบใหอยูในอํานาจของฝายตนในที่สุด 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ  (2546: 47-52) สรุปวา การกาวขึ้นสูอํานาจของดร.ทักษิณ ชินวัตร    

โดยอางอิงมาจากแนวคิดของ ผาสุก พงษไพจิตร (Pasuk Phongpaichit) และคริส Chris Baker   

ซึ่งไดวิเคราะหวาการขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีของดร.ทักษิณ อาจเปนการเปลี่ยนแปลงที่แทจริง
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เปนคร้ังแรกของสังคมไทย แตวาตองดูกันอยางละเอียด ซึ่งจะเห็นวามีบางสวนเปลี่ยนไป 

โดยเฉพาะนโยบายการใหความสนใจชนบท แตถาดูโครงสรางระดับบนแลวยังไมเปลี่ยน ผาสุก

และ Baker มองความหมายและหาเหตุผลจากการกาวขึ้นสูอํานาจของดร.ทักษิณ เปนชั้นๆ โดย

แบงออกเปน 3 ชั้น ดังตอไปนี้ (Phongpaichit & Baker, 2001: 1-10)  

ชั้นแรก ดร.ทักษิณ ในฐานะนักธุรกิจ ในฐานะนักธุรกิจ ดร.ทักษิณนาจะเปนนักธุรกิจคน

เดียวที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดระหวางที่เศรษฐกิจไทยกําลังรุงเรืองชวง ค.ศ. 1986-1997 ชวง

ปลายทศวรรษ 1980 ดร.ทักษิณขายอุปกรณคอมพิวเตอร กลางทศวรรษ 1990 คํานวณกันวา ดร.

ทักษิณนาจะมีทรัพยสิน 3-4 พันลานดอลลาร สรอ. ความสําเร็จของดร.ทักษิณมาจากปจจัย 2 

ประการ คือ ประการแรก เขาไดสัมปทานโทรคมนาคมซึ่งทําใหไดสิทธิผูกขาดหรือไดเปนผูขายนอย

ราย โดยเฉพาะที่ไดสัมปทานโทรศัพทมือถือและดาวเทียมเปนรายแรก ประการที่สอง เขาไดเงิน

เพิ่มจากมูลคาหุนที่เพิ่มสูงสุดในป 1986  

จากจุดเริ่มตน  ความสําเร็จของดร .ทักษิณขึ้นอยูกับการเมือง  เขาตองติดตอกับ

นักการเมืองและขาราชการเพื่อใหไดสัมปทาน เขาเคยเสียโอกาสไดสัญญาไปเพราะคูแขงมีสาย

สัมพันธที่ดีกวา โดยเฉพาะโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย เมื่อ ค.ศ. 1991 ดร.ทักษิณเลนการเมืองครั้ง

แรกในป 1994 ทันทีที่ไดตําแหนงก็ไดงานทางดวนพิเศษและไดสัมปทานโทรศัพทอีกแหง แตชวงป 

1995-1996 เขาสูญเสียอิทธิพล คูแขงรายหนึ่งจึงไดสัญญาโทรศัพทใหมไป สวนอีกรายก็ได

สัมปทานโทรศัพทมือถือเปนรายที่สอง ซึ่งเปนการทําลายการผูกขาดของดร.ทักษิณ ฝายทหารได

จัดทําแผนเพื่อสงดาวเทียมแขงกับดร.ทักษิณ รวมทั้งรัฐบาลก็ลงนามขอตกลงกับองคการการคา

โลก หรือ WTO เพื่อเปดเสรีคมนาคมและการบริการอื่น ๆ ตั้งแต ค.ศ. 2006 เปนตนไป เปนที่

แนนอนวา ความสําเร็จในอนาคตของธุรกิจของดร.ทักษิณ ข้ึนอยูกับการตัดสินใจทางการเมืองเปน

อยางมากวา ใครจะไดสัมปทาน ใครจะไดสิทธิในการบริหารการเปดเสรีตลาดโทรคมนาคม 

ผาสุกและ Baker วิเคราะหวา แมดร.ทักษิณยืนยันวาเขาไดเลนการเมืองแบบใหม แตก็

เปนที่รูกันวาดร.ทักษิณ ใชเงินในการตั้งพรรคการเมืองและการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ซึ่งยังไมใช

ปจจัยเดียวที่ทําใหดร.ทักษิณชนะเลือกตั้ง ผาสุกและ Baker กลาววา “ดร.ทักษิณไมไดชนะการ

เลือกตั้งป 2001 เพียงเหตุผลงาย ๆ แครวยและมองการณไกล แตยังสะทอนใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมไทยและความสัมพันธกับโลกภายนอกดวย” 

ชั้นที่สอง ดร.ทักษิณกับระบบทุนนิยมไทย การขึ้นสูอํานาจของดร.ทักษิณ เปนการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่ครอบงําประเทศไทยอยูในทศวรรษ 1990 และเปนการ

ตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตน นอกจากจะเปนเพราะดร.ทักษิณคาดหมายวา ตัวเองจะเปนผูนํา
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รุนใหมในยุคใหมแลว ยังหมายความวา เขาเปนผูนําทางการเมืองและเปนผูสนับสนุนนโยบายทีถ่กู

กําหนดมาจากแรงผลักดันของสังคมและแรงกดดันทางการเมืองที่มาจากโลกาภิวัตน 

ไทยถูกหลอมรวมเขากับโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมาก ทุกสถาบันตอง

ปรับตัว แตไทยเปดเสรีผิดจังหวะ เพราะตอนนั้นตะวันตกและ ญี่ปุนอยูในชวงถดถอยและมีสภาพ

คลองมาก ทุนตางประเทศจึงไหลเขาประเทศ ป 1995 ปเดียวเงินไหลเขามากกวาเงินทุนใน

ทศวรรษ 1980 ทั้งหมดรวมกัน เงินภายนอกที่ไหลเขามีขนาดใหญมาก จนทําใหเกิดวิกฤตป 1997 

เพราะเงินไมมีที่ไป จึงเกิดการลงทุนมากเกินตัวและเกิดการเก็งกําไร จากนั้นเงินก็ไหลออก คาของ

เงินจึงลด กิจการที่เปนหนี้ตางประเทศตองชําระหนี้เพิ่มเปนเทาตัว ในที่สุดก็ตองลมละลาย ผลทาง

การเมืองมี 2 ประการ คือ 

1. ธนาคารซึ่งเปนหัวใจของการเมืองเดิมพังพินาศ 

2. เงินทุนตางประเทศไหลเขามาใหมเพื่อซ้ือซากเศรษฐกิจ 

ผลที่สําคัญกวาดานเศรษฐกิจ คือ ผลทางการเมืองและสังคม เนื่องจากการรับรูของคน

ไทยเปลี่ยนแปลง นักธุรกิจไมไดคิดวาตัวเองผิด แตบริษัท 7,000 แหงตองเลิกกิจการ อีก 55,000 

แหงตองเปนหนี้และลมละลาย ธนาคารพาณิชย 8 แหง และสถาบันการเงินประมาณ 80 แหงตอง

ปดกิจการ บริษัทรวมทุนขนาดใหญ 2-3 แหงตองพิการ กิจการอื่นก็ตองลดขนาดและขายทรัพยสิน 

เดิมคนไทยมองวารัฐเปนผูพิทักษหรือเปนมิตร แตวิกฤตนี้ทําใหความรูสึกดี ๆ เหลานั้นหายไป รัฐ

ไมสามารถจัดการเศรษฐกิจมหภาคได ไมยอมชวยธุรกิจ มิหนําซ้ํายังไปทําตาม ไอเอ็มเอฟ ที่ชวย

ขายกิจการคนไทย คนไทยจึงตองการใหรัฐกลับมามีบทบาทเปนผูพิทักษเหมือนอดีต 

แตกิจการของ ดร.ทักษิณกลับอยูรอดและยิ่งแข็งแกรงกวาเดิม เพราะคูตอสูแพหมด คนที่

เหลือรอดอื่นๆ ก็หันมาจับมือกับดร.ทักษิณ จึงไดตั้งเปนพรรคไทยรักไทยขึ้น โดยเฉพาะกลุมซีพี 

กลุมมาลีนนทและกลุมธนาคารทหารไทย 

การเมืองของพรรคไทยรักไทยจึงเปนการรวมตัวของผูที่รูสึกวารัฐและพรรคประชาธิปตย

ทอดทิ้ง ตอนพรรคไทยรักไทยเปดตัวเมื่อป 1998 ดร.ทักษิณ เสนอตัวเองและพรรคไทยรักไทยวา

เปนทางเลือกใหมของประชาธิปตย เพราะเปนพรรคที่ทันสมัยและใชคําขวัญวา “คิดใหม ทําใหม” 

ดร.ทักษิณหาแนวรวม โดยใชนโยบายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมาตั้งแตตั้งพรรค 

ตอมาก็พูดถึงแนวทางการตั้งบรรษัทบริหารทรัพยไทยและการฟนฟูตลาดหุนเมื่อตอนหาเสียง

เลือกตั้ง และหลังจากที่ไดเปนรัฐบาลในสัปดาหที่สอง ตามลําดับ ปจจัยหนึ่งที่ทําใหดร.ทักษิณ

ไดรับเลือกตั้ง คือ ภาพผูนําที่ไดรับความเชื่อถือวาเปนผูบริหารในยุคโลกาภิวัตน 
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ชั้นที่สาม ดร.ทักษิณกับชนบทไทย ตอนหาเสียง ดร.ทักษิณไดสรางแรงดึงดูดในการ

เลือกตั้งจากคนชนบท โดยเสนอนโยบายกระจายความมั่งคั่งและชวยเศรษฐกิจชนบท ซึ่งไมเคยมี

ผูนําคนใดเคยทํามากอน ดร.ทักษิณรับตําแหนงวันแรกก็ไปกินขาวกับกลุมสมัชชาคนจนที่มา

ประทวง จากนั้นก็ใชนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทอีกหลายดาน อาจมองวาดร.ทักษิณเปน

นักฉวยโอกาสทางการเมืองและเปนนักการเมืองประชานิยม แตประเด็นที่นาคิด คือ ทําไมจึงไมมี

นักการเมืองทําแบบนี้มากอนและทําไมโอกาสจึงมีใหดร.ทักษิณไดใช หรืออีกนัยหนึ่งอะไรที่ทําให

เศรษฐศาสตรการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไป 

 
2.2.2 ผลประโยชนทางการเมือง 
Hall, A. (1970 อางถึงใน  ปรีชา คุวินทรพันธุ, 2539: 25) ใน “สังคมที่กําลังพัฒนา” เสน

สายของความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภ และผูรับอุปถัมภ สามารถเชื่อมโยงบุคคลที่มีสถานภาพ

ต่ําไปจนถึงบุคคลระดับชาติ โดยไมจําเปนตองผูกติดอยูกับระบบราชการที่คอนขางเขมงวดเกินไป 

ในขั้นตนของการพัฒนาอุตสาหกรรม ผูอุปถัมภตามประเพณีอาจสามารถชวยเหลือผูรับอุปถัมภ

ของตนในการติดตอกับระบบราชการ ทั้งนี้โดยเหตุที่เจาที่ดิน (ผูอุปถัมภ) มีความสามารถที่จะ

ติดตอกับเจาหนาที่ซึ่งมีฐานะเทาเทียมกันหรืออาจเปนเพราะตนเองเปนผูรับอุปถัมภของผูอุปถัมภ

ที่มีอํานาจมากกวาตอ ๆ กันไปจนถึงระดับชาติ อยางไรก็ตามในที่สุดแลว ผูอุปถัมภตามประเพณีที่

มีบทบาทในหลาย ๆดาน (เชนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง) จะถูกแทนที่โดยผูอุปถัมภที่มีอํานาจ

เฉพาะดานและจํากัดอยูเฉพาะในระบบราชการ หรือองคการตางๆ เชนเจาหนาที่ของรัฐบาล และ

ครู เปนตน (Silverman,1967; Powell,1970; Pitt Rivers,1971; Boissevain, 1966) 

เครือขายของระบบอุปถัมภไดกลายมาเปนวิธีการที่พรรคการเมืองใชในการหาคะแนน

เสียงในชนบท ผูรับอุปถัมภในทางการเมืองมักจะถูกพรรคการเมืองใชใหเปนหัวคะแนน โดยอาจให

ผลตอบแทนแกผูรับอุปถัมภ เชน การใหสัญญาในการปฏิรูปที่ดินแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง เปน

ตน 

สุธิวงศ พงศไพบูลย  (2545: 111) โครงการพัฒนาทองถิ่น จํานวนมากประสบความ

ลมเหลวตั้งแตเร่ิมคิด เพราะผูมีอํานาจหนาที่บางคนเริ่มตนดวย “มือถือสากปากถือศีล” ใชมายา

คติใหสําคัญวากระแสน้ําผิวบนไหลหาประชาชน แตสวนลึกไหลหาพรรคพวกและญาติมิตรของ

ตนเอง ทําเสแสรงวาดภาพเลนสใหเห็นวาใหญกวาชาง ตั้งงบประมาณซื้อตัวเล็นเทากับ

งบประมาณสําหรับซ้ือชาง อางความตองการของตนวาเปนความตองการของทองถิ่น  
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การที่ผูมีอํานาจ เชน นักการเมือง นักการปกครองหรือแมแตนักเลงอันธพาล พยายามใช

มายาคติ สยบภูมิปญญาชาวบาน ดวยมายาการใด ๆ ก็ตาม เทากับผูนั้นไดรับยกยองใหรับ

บทบาทพระเอก แตกลับรักที่จะแสดงเปนตัวโกง เปนการสวนทางกับคติของชาวภาคใตที่วา “อยา

เหยียบหลังชาง แลวยางหลังหมา” คือเปนคนอยูสูงแตใฝต่ํา ถาเมื่อใดชาวบานพากันวิกฤติศรัทธา

ผูที่ควรไดรับการเคารพบูชา เมื่อนั้นสังคมก็จะเขาทํานองเดียวกับที่ปราชญทางศาสนาชาวภาคใต

ผูรจนาพระปรมัตถ คํากาพย กลาววา “พราหมณาจารย ศักดิ์สิทธิ์ในสถาน หลักเมืองอันมี จะโดย

ตามกัน ผันตามกาลี สมณพราหมณชี โลเลหากัน” และเมื่อนั้นสังคมนั้นจะพิกลพิการทุกระดับ 

เต็มไปดวยความขัดแยง เกิดเปนความคับแคนเฉพาะตัวเหมือนไฟสุมขอนจนตองระเบิดความแคน  

 
2.2.3  ความคิดเหน็ทางการเมอืง   
โยชิฟูมิ ทามาดา (2537: อางถึงใน  ปรีชา คุวินทรพันธุ, 2539: 313) การประเมินคา

ความคิดเรื่องอํานาจ (Amnat) ซึ่งโดยทั่วไปแปลวา อํานาจ (Power) เอาไวสูงเกินไป แตคําวา 

อํานาจ ยังหมายถึง อาชญาสิทธิ์ (Authority) ซึ่งรับมาจากตําแหนงทางการหรือถูกกําหนดโดย

กฎหมาย ส่ิงซึ่งสําคัญยิ่งกวาไดแก คนไทยมักใชคําวา อํานาจ โดยไมแบงแยกชัดเจนระหวาง

อํานาจและ อาชญาสิทธิ์ตามกฎหมาย คนไทยมักนึกถึงภาพลักษณของบุคคลที่มีตําแหนงทางการ

และไดรับอาชญาสิทธิ์จํานวนหนึ่งตามกฎหมาย ดังนั้นสําหรับคนไทยแลว ผูมีอํานาจ (Power) ก็

คือผูมีอํานาจ นั่นเอง เชนเห็นงายที่สุดก็คือ ขาราชการ (พลเรือนและทหาร) ที่สองก็คือนักการเมือง 

(รัฐมนตรี ส.ส. ส.จ. และส.ท.) ที่สามคือกํานันและผูใหญบาน 

ในขณะเดียวกัน อํานาจที่ผูมีอาชญาสิทธิ์ใชนอกเหนืออาชญาสิทธิ์ที่คนมีอยู หรือผูที่ไมมี

ตําแหนงทางราชการใชนั้นถูกเรียกวา อิทธิพล มากกวา อํานาจ ตัวอยางเชน ทหารระดับสูงมักจะ

แทรกแซงทางการเมืองบอย ๆ แมในยุครัฐบาลพลเรือน ตราบเทาที่การแทรกแซงดังกลาวไมมี

กฎหมายรองรับ การกระทําเชนนี้จะถูกเรียกวา ใช อิทธิพล มากกวาใช อํานาจ นักธุรกิจซ่ึงใหการ

สนับสนุนทางการเงินแกพรรคการเมืองหรือผูนําทหารเพื่อจะมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายของ

รัฐบาลนั้นไมใช ผูมีอํานาจ แตเปน ผูมีอิทธิพล เนื่องจากเขาไมมีตําแหนงทางราชการ อํานาจมี

ความหมายเกี่ยวของเปนอยางมากกับคําวา อํานาจ หรืออาชญาสิทธิ์ตามกฎหมาย แมวาการ

แยกแยะความหมายระหวาง อํานาจ กับ อิทธิพล ใหชัดเจนไมงายนัก แตความหมายของสองคํานี้

ไมใชอันเดียวกันแนนอน อาจกลาวไดวา อํานาจ หมายถึง อํานาจทางการ สวน อิทธิพล หมายถึง

อํานาจไมเปนทางการ 
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อเนก เหลาธรรมทัศน (2550: 62-63)  ถึงเวลาแลวที่เราจะเลิกอาศัยแตมุมมองที่ให

ประชาชนใชอํานาจผานตัวแทน (Representative Democracy) เทานั้น นาจะตองฝกมอง

การเมืองดวยแนวคิดที่สงเสริมประชาชนปกครองดูแล-พึ่งพาตนเอง  (Self-Government 

Democracy) บาง ซึ่งมิใชวาเราจะหามบุคคลหรือหมูคณะแสวงหาผลประโยชนอันชอบธรรมของ

เขา เพียงแตเราตองคนหา หาวิธีหรือเปลี่ยนความคิดใหเขาประสานผลประโยชนเฉพาะตน เฉพาะ

สวนเขากับผลประโยชนสวนรวมใหได หากผลประโยชนเฉพาะตนเฉพาะสวนของเขาขัดกับ

ผลประโยชนสวนรวม พวกเขาก็จะยอมใหผลประโยชนสวนรวมอยูเหนือผลประโยชนเฉพาะตน

เฉพาะสวนและเราควรจะใหพวกเขาไดตระหนักวาการรวมกันกระทํากิจเพื่อสวนรวมคือหัวใจของ

การเมือง 

แตการที่ประชาชนจะรวมกันกระทํากิจเพื่อสวนรวมหมายความวาอยางไร ในความคดิเหน็

ของพวกที่เนนใหประชาชนปกครองดูพึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) นัน้ประชาชน

ตองไมเปนเพียงไพรหรือผูนอย (Client) ผูคอยแตออนวอนรองขอความเมตตาจากผูใหญ ผูมี

อิทธิพล หรือผูอุปถัมภ (นี่คือสาระสําคัญของระบบอุปถัมภ ซึ่งความคิดนี้แพรหลายมากใน

สังคมไทยโดยเฉพาะในชนบท) หรือประชาชนตองไมเปนเพียงราษฎร (Subject) ผูเคารพกฎหมาย 

เสียภาษีและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น นี่คือสาระของประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนใชอํานาจ

ผานตัวแทน (Representative Democracy) ขณะเดียวกันประชาชนตองไมเปนเพียงราษฎรที่

สนใจการเมือง (Concerned Subject) ผูเอาแตประทวง กดดัน ติดตาม ตรวจสอบ ถอดถอน นี่คือ

สาระสําคัญของประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง (Participatory Democracy) 

ตรงกันขามประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง (Self-Government Democracy)  

ตองการใหประชาชนเปนพลเมืองผูมีความรับผิดชอบตอบานเมืองหรือสวนรวม ผูมีความเสียสละ

เพื่อบานเมืองหรือสวนรวม ผูมีศักดิ์ศรี มีความเปนอิสระ พึ่งตนเอง หรือรวมกลุมรวมกําลัง

พึ่งตนเอง ไมวาจะยากดีมีจนขนาดไหน ถึงเปนคนจนก็เปนคนจนที่มีศักดิ์ศรี ถึงเปนคนจนก็ถือวา

ตนก็เปนพลเมืองของประเทศ ซึ่งมีหนาที่พื้นฐานตอบานเมืองไมตางจากคนที่รํ่ารวย 

 
2.2.4 การเมืองภาคประชาชน 
เสกสรรค  ประเสริฐกุล (2542: 22) การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ถือเปนระยะผานของการผองถายอํานาจจากกลุมเจาศักดินา

ไปสูกลุมทุน โดยกลุมเจาศักดินาไดพัฒนาตนเองเปนกลุมทุนดวย  
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อาจกลาวไดวา การเมืองภาคประชาชนไดเร่ิมตนในทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองใน พ.ศ. 2475 โดยมีการนําเสนอแนวคิดบริหารประเทศที่ถือเอาสังคมเปนตัวตั้ง ทั้งในรูป

ของรัฐสังคมนิยมและรัฐสวัสดิการ แตก็ถูกสกัดตัดตอนจากกลุมผูครองอํานาจ (หลักๆ ก็คือกลุม

ทหาร) ที่ขาดวิสัยทัศน เห็นแกประโยชนพวกพองเปนสําคัญ บวกกับแรงกดดันของมหาอํานาจ

ตะวันตกโดยเฉพาะคือสหรัฐอเมริกา บีบใหไทยเขารวมเปนภาคีทางการเมืองและการทหาร ดาํเนนิ

นโยบายตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหอํานาจปกครองตกอยูในมือของกลุม

ทหารยาวนานหลายสิบป เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศไทย และจึงไมเกิดขบวนการ

การเมืองภาคประชาชน   แตประการใด 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเมื่อ พ.ศ. 2475  อํานาจทางการเมืองไทยไดตก

อยูภายใตกลุมคนเพียงไมกี่กลุม  โดยเฉพาะในชวงแรกๆ กลุมอมาตยาธิปไตยจะผลัดกันกอ

รัฐประหาร แยงชิงอํานาจการปกครองอยางตอเนื่องยาวนาน   

ชัยชนะจากการเคลื่อนไหวตอสูของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ 14 ตุลา 16 ทําให

ฐานอํานาจการเมืองของกลุมทหารตกต่ําลง เกิดสุญญากาศทางการเมือง กลุมทนุไทยไดไหลเลือ่น

ตัวเองเขาสูวงจรอํานาจโดยอัตโนมัติ ตามสภาวะและจังหวะที่เอื้ออํานวยให ในรูปแบบที่ตนถนัด 

ขณะที่การเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิประโยชนของกรรมกรชาวนาโดยมีขบวนการนักศึกษาเขารวม

ไดพัฒนาขยายตัวอยางรวดเร็วไปทั่วประเทศ โดยที่กลุมผูใชอํานาจไมสามารถจัดการได ในที่สุด

ไดนําไปสูการเขนฆานักศึกษาอยางเหี้ยมโหดในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 บีบใหขบวนการนักศึกษา

ประชาชนตองหนีไปรวมขบวนตอสูดวยกําลังอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย แตไม

นานนักพวกเขาก็พบวา แนวทางการตอสูดวยกําลังอาวุธของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย

ไมใชทางแกปญหาที่ถูกตอง  ภายหลังการยุติบทบาทของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 

ขบวนการการเมืองภาคประชาชนไดพัฒนาเติบใหญในรูปแบบตางๆ อยางรวดเร็ว  

การเรียกรองประชาธิปไตยอยางตอเนื่องโดยไมหวั่นเกรงอันตราย  ไดจุดกระแสใหเกิดการ

รวมกลุมของนักเรียน  นิสิตนักศึกษา  ชาวไรชาวนา  กรรมกร และประชาชนผูรักความเปนธรรม

และประชาธิปไตยในภาคสวนตางๆของสังคม  อันสงผลใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองการปกครองโดยพลังประชาชนครั้งใหญในเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  

อเนก  เหลาธรรมทัศน  (2550: 31)  การรัฐประหารยึดอํานาจโดยคณะ “รสช.” ปพ.ศ.

2535 จึงไดเกิดการตอตานอยางกวางขวาง กลายเปน “พฤษภาทมิฬ” และนําไปสูการถือกาํเนดิขึน้

ของรัฐบาลตัวแทนกลุมทุน โดยมีนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี 
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นับต้ังแตนั้นเปนตนมา การเมืองของประเทศไทยไดกาวเขาสูยุค “ประชาธิปไตยเต็มใบ” 

พรรคการเมืองตัวแทนกลุมทุนทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขาใช

อํานาจบริหารประเทศ ควบคูไปดวยกันนั้น ขบวนการการเมืองภาคประชาชนของประเทศไทยได

พัฒนาเติบใหญอยางรวดเร็ว ในรูปแบบตางๆ ตั้งแตเอ็นจีโอในสาขาตางๆ กลุมประชาสังคมที่เนน

สรางความเขมแข็งขึ้นในภาคสังคม กลุมสมัชชาคนจน ฯลฯ ไปจนถึงกลุมองคกรที่มีจุดมุงหมาย

พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตก็ยังอยูในสภาวะกระจัดกระจาย 

แนวความคิดประชาสังคม  ซึ่งเนนความจําเปนในการปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนเห็นวา

ตนเปนพลเมือง  จะทําใหพวกเขาเห็นคุณคาของความสัมพันธที่ทัดเทียมกันและเขาสูประชาสังคม

ที่ผูคนคอนขางเทาเทียมกัน  การย้ําแนวความคิดเรื่องพลเมืองยังจะทําใหประชาชนตื่นตัวทาง

การเมือง ปรารถนาการมีสวนแกไขปญหาของสวนรวม ชักนําใหเขาเขารวมในประชาสังคมและ

ดําเนินการนําพาประชาสังคมไปในทิศทางที่เขารวมกับรัฐ หรือเขาทําการแทนรัฐในการแกปญหา

สวนรวมไดดียิ่งขึ้น  

ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร  (2549: 12-13)  อุบัติการณ “วิกฤตการเงินเอเชีย” อันสืบ

เนื่องจากการลอยตัวคาเงินบาทเมื่อตนเดือน ก.ค. 2540 และการปดกิจการบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย 56 แหงในเวลาตอมา ไดทําลายฐานโครงสรางกลุมทุนไทยครั้งใหญแบบไมมีใคร

คาดคิดมากอน โดยกลุมทุนดั้งเดิมหดเล็กลงทันตา พรอมๆกับการพองตัวเพียงชั่วขามคืนของกลุม

ทุนใหมที่อิงติดอยู   กับกระแสทุนโลก 

การกระชับแนนระหวางเวลากับสถานที่  ทําใหการไหลเวียนของคน เงนิ ทนุ ความรู ขอมลู  

ขาวสาร เปนไปอยางกวางขวาง และทําใหโลกที่บรรดาเสนแบงตางๆ ที่เคยมั่นคงชัดเจนเกิดความ

ไมมั่นคงพรอมๆกับการทําใหบรรดาเสนแบงเหลานี้ถูกตั้งคําถามและนําไปสูการลากเสนแบงใหมๆ

เพิ่มมากขึ้น การกระชับแนนระหวางเวลากับสถานที่นําไปสูการสลายเสนแบงตางๆที่ดํารงอยูใน

สังคมใหเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   

เรืองวิทย  เกษสุวรรณ  (2546: 55)  เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึนในเอเชีย  โดยเฉพาะใน

ไทย  อินโดนีเซีย  เกาหลีใตและมาเลเชีย  ประเทศเหลานี้มีเครือขายความปลอดภัยทางสังคม

เพียงเล็กนอยและการเมืองออนแอเกินกวาจะทําใหเกิดการเห็นพองวาจะตองมแีผนเครอืขายความ

ปลอดภัยทางสังคม  การทําสัญญาประชาคมมีเพียงรัฐบาลยืนยันวาเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตซึ่ง

จะทําใหมีโอกาสมีงานทําและมีรายได  แตวิกฤตที่เกิดกลับชี้ใหเห็นวาความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจไมไดมีตลอดไป  ประชาชนจํานวนมากตองเผชิญกับการใชชีวิตที่เลวราย แมแตหลัง
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วิกฤตแลวก็ยังไมไดจัดทําสัญญาประชาคมใหชัดแจงไปกวาเดิม ยังมีแตการใหสวัสดิการเพื่อ

บรรเทาปญหาระยะสั้น         

ดวยกุศโลบาย “พลิกวิกฤตเปนโอกาส” ของกลุมทุนใหม พวกเขาไดฉวยจังหวะที่กลุมทุน

ดั้งเดิมยังไมไดฟนตัว บวกกับภาพลักษณที่ดีในสายตาคนกรุง และการทํางานเชิงจัดตั้งในหมู

ประชาชนที่ยากจนในชนบทหางไกล กลุมทุนใหมนําโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็ไดเถลิงอํานาจ

ทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จใน พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยสามารถครองเสียงขางมากในสภา

ผูแทนราษฎร พรอมกับกวาดตอนพรรคการเมืองขนาดกลางและเล็กจํานวนหนึ่งเขามารวมกับ

พรรคไทยรักไทย จัดตั้งเปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีเสถียรภาพสูงสุด สามารถบริหาร

ประเทศจนครบวาระ 4 ป และไดชัยชนะอยางถลมทลายในการเลือกตั้งใหญและจัดตั้งเปนรัฐบาล

พรรคเดียวอีกครั้งในป 2548 และมีแนวโนมที่จะครองอํานาจยืดเยื้อตอไปอีกหลายสมัย กระนั้น 

แนวการบริหารอํานาจแบบรวบหัวรวบหาง ผูกขาดตัดตอน และกินนอกกินใน ถือเอาผลประโยชน

กลุมตนเปนที่ตั้ง ไดสรางความไมพอใจใหแกกลุมทุนดั้งเดิมและประชาชนทั่วไปเปนอยางมาก อีก

ทั้งสวนทางอยางชัดเจนตอแนวโนมพัฒนาการทางการเมืองของประเทศตางๆ ในยานเอเชีย

แปซิฟก ที่เนนความโปรงใส เปนธรรมาภิบาล ไดนําไปสูการวิพากษวิจารณถึงความไมชอบมาพา

กลในการใชอํานาจบริหารประเทศและการจัดสรรทรัพยากรในสังคมของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

อยางกวางขวาง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่นําไปสูการเกิด “ผลประโยชนทับซอน”ของ พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตรและคณะ ในหลายๆ กรณี 

การเลือกตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยไดรับชัยชนะมากกวาพรรค

ประชาธิปตยที่ครองตําแหนงเดิมอยูเกือบ 150 ที่นั่ง ชัยชนะอยางถลมทลายมีพื้นฐานมาจาก

นโยบายประชานิยม ( populist platform ) ที่ระหวางการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยสัญญาวาจะพัก

ชําระหนี้แกเกษตรกร 3 ป  จะจัดแผนการรักษาพยาบาลและจัดกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาทให

ทุกหมูบานทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังประกาศจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย ( National Asset 

Management Corporation ) เพื่อซ้ือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจากธนาคารรวมทั้งใชมาตรการ

กระตุนตลาดหุนและเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หลังเลือกตั้งแลว ดร. ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทย

รักไทยไดเปนนายกรัฐมนตรีและไดจัดตั้งคณะรัฐมนตรี 

เมื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแลว ตั้งแตกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 เปนตนมา รัฐบาลได

ผลักดันนโยบายที่สัญญาเอาไวในการเลือกตั้งใหมีผลในทางปฏิบัติ นโยบายแรก คือ การพักชําระ

หนี้แกเกษตรกร 3 ป ซึ่งใชเงินแตละปประมาณ 7 พันลานบาท ตอมา ก็จัดตั้งบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย (Thai Asset Management Corporation) หรือ TAMC เพื่อซื้อหนี้เสียจากธนาคาร
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รัฐบาลและเอกชน มาตรการที่ชวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจอีกอยางคือ การชะลอการเกิด

ภาษีมูลคาเพิ่มเอาไวกอน และจัดสรรกองทุนเงินลานใหกับหมูบานเกือบ 70,000 กวาหมูบาน 

นอกจากนั้นก็มีแผนกระตุนการบริโภคภายในประเทศ การปรับปรุงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

และอสังหาริมทรัพย ในชวงกลางเดือนเมษายน ปเดียวกัน รัฐบาลมีแผนที่จะยกระดับรายได    

จากการทองเที่ยวเปน 5 หมื่นลานบาทตอป จากนั้นก็มีแผนกระตุนการสงออกและใหเงิน        

กูยืมแกธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SME (Small-and Medium-Sized Company) 

(Davies, 2001: 33)  

เกษียณ เตชะพีระ  (2547: 5) กลาววานโยบายประชานิยมมาจากการตองการทําตามใจ

ประชาชน นโยบายประชานิยมนี้ไมใชการปฏิวัติแตตองการแทรกแซงตลาดและแกไขความ

ผิดพลาดจากการจัดสวัสดิการ ซึ่งเปนนโยบายที่ตองการชดเชยใหกับคนที่เสียเปรียบตามแตจะคิด

ไดในระยะสั้น แทที่จริงแลวเปนนโยบายที่ไมมีอะไร มีแตความวางเปลา เพราะไมไดปฏิรูปสังคม

จนกระทั่งคนจนสามารถเขาถึงทรัพยากรและมีอํานาจในการปกครองตนเอง ฉะนั้น นโยบาย

ประชานิยมที่รัฐบาล ดร.ทักษิณทําจึงเปนการอางประชาชนเพื่อใชอํานาจปกปองพรรคพวกตนเอง

มากกวา (Tejapira, 2002: 12)  

การไมรับฟงขอทักทวง หนําซ้ํายังตอบโตดวยมาตรการแข็งกราว ไดกระตุนใหเกิดกระแส

คลื่นตอตาน นําโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กระทั่งพัฒนาเปนขบวนการขับไลโคน

ลมระดับชาติ และนําไปสูการรัฐประหารยึดอํานาจของคณะ “คมช.” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549       

ในที่สุด 

ในชวงการบริหารประเทศของกลุมทุนใหมที่มีพรรคไทยรักไทยเปนตัวแทน การเคลื่อนไหว

ของขบวนการการเมืองภาคประชาชนถูกดึงไปพวงเขากับอํานาจกลุมทุนใหม ประสานสอดไปกับ

การดําเนินนโยบายของรัฐบาล ไมอยูในฐานะที่จะตอรองกับภาครัฐบาลได 

การเกิดขึ้นของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สามารถระดมมวลชนเขารวมการ

เคลื่อนไหวไดอยางกวางขวาง นับเปนปรากฏการณใหมของขบวนการการเมืองภาคประชาชน        

การกอกําเนิดขึ้นของสมัชชาประชาชนแหงประเทศไทยก็คือความตอเนื่องของ

ปรากฏการณดังกลาว โดยเนนการจัดตั้งดวยการสรางปญญา มุงเชื่อมโยงเปนเครือขายการจัดตั้ง

ที่มีความเปนเอกภาคสูงสุดทางความคิดทั่วทั้งประเทศ 

การเกิดขึ้นของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและสมัชชาประชาชนแหงประเทศ

ไทย ไดยกระดับขบวนการการเมืองภาคประชาชนของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ จากขบวนการ

การเมืองภาคประชาชนที่เปนกลุมเล็กกลุมนอย มาเปนกลุมเปนแกนระดับชาติ ปูพื้นฐานใหแกการ
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กาวไปสูการรวมตัวกันเขาของขบวนการการเมืองภาคประชาชนในระดับชาติที่กวางขวางยิ่งขึ้น

ตอไปในอนาคต 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงในครอบครัว 
 

2.3.1 การเผชิญปญหาความขดัแยงของครอบครัว 
วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 31-33) การที่คนเรามีปฏิกิริยาตอปญหาความขัดแยงที่แตกตาง

กันนั้นพบวาสวนหนึ่งมีพื้นฐานจากครอบครัวที่มีกติกาของการจัดการความขัดแยงที่แตกตางกัน 

ซึ่งอาจจะแบงออกไดเปนสามกลุม คือ  

1. ครอบครัวที่สมาชิกพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง  

ครอบครัวที่สมาชิกพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง (Avoidant Families) จะมีลักษณะ

ดังนี้ 

1.1 ไมมีความขัดแยงเกิดขึ้น และถามีความขัดแยงก็อยาไปรับรูมัน 

1.2 ถามีความขัดแยงเรื่องใด เธอก็หาวิถีทางออกของเธอเอง 

1.3 อยาไปบอกคนอื่นถาตองตอสูดิ้นรน 

1.4 เดินหนีไปเสีย ถารูสึกวาจะเกิดความรุนแรง 

1.5 อยาขึ้นเสียงนะ 

1.6 คําวิจารณเหน็บแนม ถากถางยอมรับได 

1.7 กล้ํากลืนความโกรธและการเงียบไวเปนยุทธวิธีที่ดี 
1.8 ถามีใครแสดงความกังวลอยามีปฏิกิริยาตอบ 

1.9 อยาแสดงความรูสึกที่รุนแรง 
2. ครอบครัวที่ใชวิธีรวมมือกัน 

ครอบครัวที่ใชวิธีรวมมือกันในการจัดการความขัดแยง (Collaborative Families) จะมี

ลักษณะดังนี้ 
2.1 มีการประชุมในครอบครัว หรือใชเวลารับประทานอาหารพูดคุยใน ประเด็นตาง ๆ 
2.2 ใชทักษะการฟงอยางตั้งใจเมื่อมีบางคนแสดงความหวงกังวล 
2.3 จัดการกับบุคคลโดยตรง 
2.4 พูดอยางเปดเผยในความรูสึกของเรา 
2.5 พอแมตองการที่จะมีความรูสึกวาไดแกปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงของลูกๆ 
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2.6 การมีการพบปะสังสรรคอยางสม่ําเสมอเปนเรื่องสําคัญ 
2.7 การแสดงวามีความรูสึกอยางไร อยางตรงไปตรงมา ถือเปนเรื่องปกติและยอมรับได 

3. ครอบครัวที่ใชความรุนแรง (William W. Wilmot and Joyce L.Hocker,1997) 

ครอบครัวที่ใชความรุนแรงในการจัดการความขัดแยง (Aggressive Famillies) จะมี  

ลักษณะดังนี้ 

3.1 เชื่อวาผูที่แข็งแรงที่สุดจึงจะอยูรอด 

3.2 จงแสดงออกถึงความโหดเหี้ยมที่สุดโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ 

3.3 จงแสดงออกอารมณของคุณไดอยางรุนแรง แมวาจะกระทบกระทั่งตอใครก็ตาม 

3.4 จงย้ําจุดยืนของคุณตั้งแตตน 

3.5 ใหมีคนรับรูเมื่อคุณตอกรกับใครก็ตาม 

3.6 อยางถอยเปนอันขาด-ยืนกระตายขาเดียวไว ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น 

3.7 คุณจะตองรับไดถาใครก็ตามโจมตีคุณ 

3.8 คนที่ไมสูถือเปนคนออนแอ 
 

2.3.2  สาเหตุของความขัดแยงของครอบครัว 
วันชัย วัฒนศัพท  (2547: 85) เมื่อไรก็ตามที่เรามีความรูสึกวา เราไมไดรับความยุติธรรม 

ความรูสึกดังกลาวจะนําไปสูความขัดแยงทันที เมื่อลูกคนโตรูสึกวาคุณแมใหความสนใจกบันองคน

เล็กที่เกิดมาใหมมากกวาตัวเขา ซึ่งแตเดิมเขาไดรับความรักทั้งหมดจากพอและแม ไดรับความเอา

ใจใสดูแล เอาอกเอาใจตลอดเวลา แตบัดนี้นองคนเล็กเขามาแทนที่ แถมแมยังดุดาวาบางครั้งตีเขา

ดวย เมื่อเขาไปใกลนอง บางครั้งจึงแอบกัดนองดวยความอิจฉา เขารูสึกวาแมไมยุติธรรมตอเขา

เลย เขาก็ไมเขาใจ ไมใครอธิบายเขา ความรูสึกไมยุติธรรม ทําใหเขาเกิดความขัดแยง เขายังรักแม

และอยากจะรักนองอยางที่แมบอก แตทําไมแมไมใหความรักเขาเหมือนเดิม นั่นเองนํามาซึ่งความ

ขัดแยงและเลยไปสูความรุนแรง 

สมชาย จักรพันธุ  (2551 อางถึงใน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) นพ.มล.สมชาย 

จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาววา ปจจุบันไดเกิดกลุมอาการใหมของปญหาสุขภาพจิต จาก

ภาวะความเครียดจากสถานการณทางการเมือง (โรค Political Stress Syndrome หรือ PSS) 

เนื่องจากสถานการณการเมืองปจจุบันไดสงผลใหเกิดกลุมอาการดังกลาวชัดเจนที่สุดในรอบ 30 ป

และประชากร 1 ใน 4 ของประเทศ  

และสถานการณทางการเมืองมีอิทธิพลแมแตในครอบครัว ที่เร่ิมมีการทะเลาะเบาะแวง

เพราะมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน ในสวนของผูชุมนุมแมจะยืนยันวาจะดําเนินการดวยสันติวิธี     
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แตเมื่อเหตุการณการเมืองยังตอเนื่องยาวนานและไมมีทางออก ก็นาเปนหวงวาอาจนําไปสูความ

รุนแรง เพื่อใหสถานการณการเมืองสิ้นสุดได  

"เร่ืองการเมืองและศาสนามักมีความศรัทธาสวนบุคคลเขามาประกอบ ถาศรัทธามาก

เกินไปจะคุยกันยาก ในกรณีมีความเห็นแตกตางกัน ควรคุยกันโดยมีกติการวมกันวา จะคุยเพื่อทํา

ความเขาใจและเรียนรูความคิดเห็นของอีกฝาย โดยตองรับฟงกัน ไมมุงเอาชนะกัน แตถาคุยกันไป

แลวรุนแรงขึ้นจนระงับอารมณไมได ก็ใหเลิกคุยเรื่องนี้เสียไมตองใชเหตุผลมาเถียงกัน เพราะยิ่ง

เถียงจะยิ่งเครียด และไมเกิดประโยชนอะไรทั้งสิ้น"  

สําหรับความเครียดจากความเห็นแตกตางทางการเมืองถือเปนความเครียดทางบวกที่เกิด

เพราะความหวงใยบานเมือง ความเครียดแบบนี้จะไมทําใหเกิดโรคจิต แตจะทําใหบุคคลนั้นมีสวน

รวมทางการเมืองมากขึ้น และคลี่คลายไปสูจิตสํานึกรวมทางการเมืองของสังคมในที่สุด สวนการ

จัดการกับความเครียดนั้น ใหพยายามทํากิจวัตรประจําวันตามปกติ อยาติดตามขาวสาร           

จนอดหลับอดนอน  

"ถาติดตามขาวสารก็ควรติดตามทุกฝาย อยาฟงดานเดียวเพราะจะไมเห็นทางออก และให

มีสวนรวมทางการเมืองตามอัตภาพ เชน รวมลงชื่อ สงไปรษณียบัตร หรือเขารวมการชุมนุมอยาง

สงบ เพื่อชวยลดความรูสึกผิดวาเราไมไดทําอะไรเพื่อบานเมือง"  

นอกจากนี้การชุมนุมประทวงที่ยาวนานทําให กลุมผูชุมนุมตางมีความเครียด คนที่มารวม

ชุมนุมนั้น เมื่อมาชุมนุมจะทําใหความเปนตัวของตัวเองหมดไป การคิดการตัดสินใจสวนใหญจะ

คลอยตามแกนนํา ซึ่งสวนใหญการชุมนุมมักจะมีคําพูดที่รุนแรงเพื่อปลุกระดมความรูสึก อาจทํา

ใหกลุมผูชุมนุมสามารถทําอะไรที่รุนแรงได เชน การขวางปาขวดน้ํา ทําลายสถานที่ราชการ เปน

ตน ดังนั้นจําเปนจะตองทําความเขาใจกับกลุมตางๆ โดยคนในครอบครัวชวยกันดูแลพูดคุยใช

วิธีการนุมนวล อาจแสดงความคิดเห็น ชี้แจงถึงสาเหตุที่ถูกตองซึ่งหากไมสามารถแนะนําหรือชี้แจง

ไดก็ใหหลีกเลี่ยงการใชคําพูดที่รุนแรงตอกัน  

ธรณินทร กองสุข  (2551 อางถึงใน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)   ใหความเห็น

วาความแตกตางทางแนวคิดในเรื่องการเมืองมิใชเกิดขึ้นเฉพาะกับคนในสังคมทั่วไปเทานั้นแต

ปญหานี้ไดลุกลามเขาสูสถาบันครอบครัวซึ่งถือเปนสถาบันที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศ ดงันัน้

การ "กําจัดวง" เร่ืองการเมืองไมใหลุกลามกลายเปน "การมุง" จึงถือเปนเรื่องที่หลายๆฝายควรจะ

รวมมือกันแกไข  

โดย นพ.ธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

บอกวา โดยปกติคนจะคิดวาบานเปนสถานที่ปลอดภัยในการพูดคุยทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่อง    
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การเมืองดวย  แตเมื่อเกิดความเห็นไมตรงกัน ความขัดแยงอาจรุนแรงไดมากกวาการเถียงกับคน

นอกบาน เพราะมีความความคาดหวังวาเปนครอบครัวเดียวกัน ก็ตองคิดเหมือนกัน เมื่อเปนเชนนี้

จะทําใหรูสึกอึดอัด เพราะแตละคนจะทนฟงสิ่งที่ตางไปจากที่ตนคิดไมได บางคนหาทางออกโดย

การหยุดรับฟง ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนกันไดอีก  

สําหรับวิธีการแกไขคือตองรับฟงกันใหมากขึ้น พยายามยึดวาแตละคนสามารถคิดเห็น

ตางกันได หรือหาทางออกดวยวิธีการอื่นๆที่สรางสรรค มากกวาการใชอารมณ  

"ที่หามเลยคือ การใชคําพูดและทาทางที่แสดงวา เธอโงที่คิดแบบนั้น และการโยงไปถึงภูมิ

หลังหรือประวัติที่เปนปมดอยของอีกฝาย กับความคิดเรื่องหญิงชายไมเทากัน เชน คิดวาผูชายตอง

รูเร่ืองการเมืองดีกวา และคนอายุมากกวาตองรูดีกวาเพราะไมวาจะขัดแยงกันแคไหนก็ตาม 

การเมืองที่เกิดขึ้นก็เปนเพียงเรื่องนอกบาน อยาเอาการเมืองกลับมาสูครอบครัวเด็ดขาดเพราะนั่น

อาจจะเปนเหตุใหเกิดแตกความสามัคคีภายในครอบครัวได และอยาลืมกลับมาทําหนาที่ของ

ตนเองในครอบครัว โดยตองรักษาบรรยากาศที่ดีในครอบครัวเอาไว "  

กรมสุขภาพจิต  (2552)  ภาระอันยิ่งใหญอยางหนึ่งของคนเราก็คือ การสรางครอบครัวให

มีความสุข มั่นคงยืนนาน เล้ียงดูอบรมบุตรธิดาใหมีความเจริญสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เปน

อนาคตที่สําคัญของชาติ เมื่อครอบครัวดี สังคมก็ดี ประเทศชาติก็เจริญรุงเรืองตามไปดวย การที่จะ

สรางครอบครัวใหมี ความสุขสมบูรณไดนั้น พอแมมีสวนสําคัญมาก เพราะเปนผูที่มีบทบาทและ

กําหนดบทบาทของคนในครอบครัวใหดําเนินชีวิตไปตามขอบเขต หรือความคิดอานของคูสามี

ภรรยา ปญหาอยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอการสรางความสุขในครอบครัว ก็คือความขัดแยง

ระหวางสามีภรรยา ซึ่งจะสงผลกระทบมาที่ตัวลูกและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ฉะนั้น จึงควรมา

ศึกษาและหาทางแกปญหารวมกันเพื่อที่จะไมใหความขัดแยงนี้เกิดขึ้นในครอบครัวได  

ความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว พอแยกไดวามาจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้คือ 

1. นิสัยและความเคยชินสวนตัว เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกันยากมาก เพราะเปนนิสัยติดตัว 

มานานเคยปฏิบัติซ้ําๆ มาแลวในอดีต ถึงแมจะเปลี่ยนได แตก็เปนเพียงชั่วระยะหนึ่งเทานั้น  

ฉะนั้นสามีภรรยาจะตองยอมรับ และทําใจใหไดแลวปรับตัวเขาหากัน ผอนสั้นผอนยาว  

ถึงจะอยูดวยกันยืนยาว 

2. ขาดความตระหนักในบทบาทและหนาที่ สมัยกอนสามีมีบทบาทเปนผูนํา หาเงินเลี้ยง 

ครอบครัว ปจจุบันสตรีมีบทบาทในการทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเชนกัน แตสตรีก็ยังตอง

มารับผิดชอบงานในบาน และอบรมสั่งสอนบุตรธิดาอีก จึงทําใหบางครั้งภรรยารูสึกหงุดหงิด และ

จุกจิกจูจี้ไปบาง ทําใหเกิดความขัดแยงได และสามีบางคนก็ไมรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง คอย
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ตําหนิ ดุดาภรรยาวาไมอบรมเลี้ยงดูบุตร ทั้งๆ ที่งานอบรมเลี้ยงดูบุตรก็เปนหนาที่โดยตรงของทั้ง

พอและแม ฉะนั้น ทั้งสองคนตองชวยเหลือกันในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนการงานในบานที่

ตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

3. ไมมีเวลาใหกันและกัน เนื่องมาจากตางฝายตางมีภารกิจตองทํางาน บางทีก็แยกกันอยู  

ทําใหไมมีเวลาพูดคุย รับรูสารทุกขสุกดิบของกันและกัน ครอบครัวจึงควรมีวันแหงครอบครัว  

สัปดาหละ 1 วัน หรือแลวแตตกลงกัน มีเวลาอยูพรอมหนากัน พอ แม ลูก มีกิจกรรมรวมกัน 

4. ใชความรุนแรงตัดสินปญหาในครอบครัว ไดแก การทะเลาะ ดุดา ขมขู จนกระทั่งลงมือ

ตบตีกัน ซึ่งสวนใหญเกิดจากการพูดยั่วยุของฝายหญิงทําใหฝายชายโกรธจนทนไมได ลงมอืทาํราย

เพื่อระงับเหตุ 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

Lewis Fry Richardaon (1960 อางถึงใน ชัยวัฒน สถาอานันท, 2549: 28) ไดทําการ 

ศึกษาความรุนแรงที่เปนสาเหตุแหงความตายของมนุษยในรูปของสงคราม การปฏิวัติ และการ

ฆาตกรรม ตั้งแตป ค.ศ. 1820 ถึง 1945  และพบวาในชวง 126 ปดังกลาวมีผูคนลมตายดวยความ

รุนแรงทั้งสามแบบถึง 46.8 ลานคน ในขณะที่อีก 12.6 ลานคนก็ลมตายดวยความรุนแรงใน

รูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นความรุนแรงคราชีวิตผูคน 59 ลานคนในรอบ 126 ปนั้น ซึ่งหมายความวา

คนหนึ่งคนฆาคนอีกคนหนึ่งทุก ๆ 68 วินาที และถาพิจารณาตั้งแตราว 3,600 ปกอนคริสตกาล 

จนถึง ค.ศ. 1980  จะพบวาโลกตองเผชิญกับสงครามใหญประมาณ 2,400 – 3,500 คร้ัง มี

เหตุการณรุนแรงในระดับนานาชาติและระดับชาติถึง 13,600 คร้ัง สําหรับสงครามใหญ ๆ แลว

ในชวงเวลาดังกลาวมีคนตายเพราะสงครามโดยตรงไมนับพลเรือนที่บังเอิญตองตายลงไป หรือผูที่

ตายโดยผลของสงครามทางออม (เชน ความอดอยาก) มียอดสูงถึง 1.1 พันลานคน 

วันชัย วัฒนศัพท, ถวิลวดี บุริกุล และศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน (2545 อางถึงใน วันชัย วัฒน

ศัพท, 2547: 28) งานวิจัยของสถาบันพระปกเกลา โดยศูนยสันติวิธีและธรรมภิบาลรวมกับ

สํานักวิจัยฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบวา มีครอบครัวประมาณหนึ่งในสี่ ที่ยังเห็นวา

การใชความรุนแรง เชน การตบตีกันเปนเรื่องของคนในครอบครัวที่สามารถใชกันไดและการ      

ทุบตีลูกเพื่อส่ังสอนก็ถือเปนเรื่องธรรมดาเชนกัน  

McGonagle, Kessler และ Gotlib (1993 อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท, 2547: 30) 

งานวิจัยพบวา “คูสมรสที่ไมเคยมีปญหาความขัดแยงกันเลยจะมีโอกาสเสี่ยงมากในระยะยาว และ
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อีกมุมหนึ่งพบวา “ความขัดแยงที่ดําเนินไปในบานมีผลอยางมากตอความเครียดและอาการตางๆ 

ของวัยรุนมากกวาการหยารางใหเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยของพอแมเสียอีก” 

ไพฑูรย คลายมั่ง (2543  อางถึงใน นารีรัตน นุโยค, 2547: 36) ไดศึกษาแนวโนมของ

ความขัดแยง และวิธีการจัดการกับความขัดแยงขององคการบริหารสวนตําบล   อําเภอราศีไศล     

จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ความขัดแยงเกิดจากการแยงชิงตําแหนง ไมรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 

และการจัดสรรเงินเปอรเซ็นคากอสรางตาง ๆ ไมเปนที่พอใจ ซึ่งความขัดแยงจะมีลักษณะแบง

ออกเปน 2 ฝาย กลาววาจาสอดเสียดกลาวหากันเอง แนวโนมของการขัดแยงภายในและการ

ขัดแยงกันเองระหวาง อบต. จะยังคงมีอยูแตไมรุนแรง ไมมีการขัดแยงกับสวนราชการอื่น สวน

วิธีการจัดการกับความขัดแยงที่เหมาะสม คือ การประนีประนอม โดยประธานกรรมการบริหาร 

อบต.จะเชิญคูกรณีทั้งสองฝายมาเจรจาตกลงกันเพื่อใหยุติขอขัดแยง แตอุปสรรคที่พบก็คือ ความ

แตกตางของแตละบุคคล เชน การศึกษา ประสบการณนอย กาวราว ทิฐิสูง เปนตน 

สุปรีชา ศิริเอี่ยม  (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความขัดแยงในองคกร กรณีศึกษา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พบวา สาเหตุของความขัดแยงเกิดจากเรื่องของความ

แตกตางทางความคิดและวิธีการทํางาน การมีสวนรวมในกิจกรรมของคนในองคกร และภาวะผูนํา 

สวนผลกระทบของความขัดแยงในองคกร พบวา ผลกระทบดานบวก ความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน

องคกรนั้นจะทําใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดใหมสามารถเก็บเกี่ยวประโยชนจากการ

บริหารงานที่ผิดพลาดในสิ่งที่เกิดขึ้นของการดําเนินงานที่ผานมา และผลกระทบดานลบ จะทําให

ภาพลักษณองคกรเสียหาย 

นารีรัตน นุโยค  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารความขัดแยงขององคการ

ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) พบวา ภาพรวมของความขัดแยงอยูในระดับคอนขาง

ต่ํา ประเด็นความขัดแยงสูงสุดคือความคิดเห็นไมตรงกันในระดับบุคคลและระดับกลุม สาเหตุที่ทํา

ใหเกิดความขัดแยงในองคกรคือ ปจจัยดานคานิยมตอการแปรรูปองคกร วิธีการบริหารแบบลด

ความขัดแยงคือ วิธีการแกปญหารวมกันเปนกลุมหรือทีม รูปแบบในการแกปญหาความขัดแยงคือ 

วิธีหลีกเลี่ยงความขัดแยง 

จารุวรรณ สุทธิชาติ  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษา รูปแบบผูนําและการจัดการความขัดแยง

ในองคกร กรณีศึกษาบริษัทไปรษณียไทย จํากัด พบวา เลือกผูนําในการจัดการความขัดแยงเมื่อ

เกิดปญหากับหัวหนาแบบ การจัดการมุงทางสายกลาย 

ชมพู แกวประเสริฐ  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดการความขัดแยง กรณีศึกษาศูนย

กําจัดมูลฝอยรวมฝงตะวันออก จังหวัดปทุมธานี พบวา รากของปญหามาจากการดําเนินโครงการ
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โดยภาครัฐ นโยบายการทํางานที่ยังคงเปนรูปแบบของ การตัดสินใจ – ประกาศ – ปกปอง (D-A-D 

Syndrome: Decide-Announce-Defend) การทํางานของหนวยงานสวนทองถิ่นที่ไมมีความ

โปรงใส ทําใหเกิดความเคลือบแคลงและไมไวใจในการดําเนินงานของภาครัฐ ในขณะที่ภาครัฐก็

ไมเขาใจประชาชนและมีมุมมองที่วา กลุมผูเสียผลประโยชนเปนผูที่ ขับเคลื่อนใหเกิดการ

เคลื่อนไหวคัดคาน และขัดขวางโครงการจนกระทั่งไมสามารถดําเนินการตอไปได 

 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 



 
บทที่  3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง ความขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. ที่มีตอความขัดแยงใน

ครอบครัว กรณีศึกษา ความขัดแยงในครอบครัวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในครั้งนี้              

ผูศึกษามุงที่จะศึกษาเฉพาะความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่มีผลมาจากความแตกตางทางความคิดในกรณี ความขัดแยงระหวาง พันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กับ แนวรวมประชาธิปไตยการแหงชาติ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ            

(Qualitative Research) โดยการใหความสําคัญกับขอมูลทางสังคม และความรูสึกนึกคิดของ

สมาชิกในครอบครัว ดังมีวิธีการ รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. วิธีที่ใชในการศึกษา 

2. กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การใชแบบสํารวจเพื่อใหไดขอมูลเบื้องตน 

5. ประเด็นการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล 

6. นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 

7. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 

 3.1  วิธีที่ใชในการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนนิการดังตอไปนี้  

3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เปนการทบทวนแนวคิดทฤษฎี 

และวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่ผานมา และการรวบรวมเอกสารทางราชการ ส่ิงพิมพที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงานการศึกษา ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาและการวิเคราะห 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
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3.1.2 การใชแบบสอบถามเชิงสํารวจ  เรื่องความสัมพันธในครอบครัวในลักษณะ

ทั่วๆไป การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) การเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) โดยใชแนวคําถามที่เปนประเด็นหลักๆ เปนลักษณะการสนทนาพูดคุยใน

บรรยากาศแบบเปนกันเอง ไมเปนทางการ ใหมีลักษณะเปนธรรมชาติมากที่สุด ในหัวขอตางๆ เชน 

ประเด็นสาเหตุของความขัดแยง องคประกอบของความขัดแยง ผลของความขัดแยง และการ

บริหารจัดการความขัดแยง เปนตน โดยสัมภาษณผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 

ในการสัมภาษณจะใชวิธีการและขั้นตอนการสัมภาษณในลักษณะของการผสมผสานใน

หลายรูปแบบดังนี้ 

1. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured 

Interview or Formal Interview) 

 การสัมภาษณแบบนี้มีลักษณะคลายกับการใชแบบสอบถาม  โดยคําถามตางๆ ไดถูก

กําหนดเปนแบบสัมภาษณข้ึนใชประกอบกับการสัมภาษณไวลวงหนาแลว ลักษณะของการ

สัมภาษณเปนการสัมภาษณที่มีคําถามและขอกําหนดแนนอนตายตัว จะสัมภาษณผูใดก็ใช

คําถามแบบเดียวกัน มีลําดับชั้นตอนเรียงเหมือนกัน สําหรับการตั้งคําถามแบบนี้เปนไปในทํานอง

เดียวกันกับการตั้งคําถามในแบบสอบถามคือ มีทั้งคําถามที่ตองการคําตอบเฉพาะเจาะจง       

และคําถามที่ใหตอบไดตามความตองการ 

2. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non Structure Interview)  

 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางนี้ จะใชควบคูไปกับการสังเกตแบบมีสวนรวม ที่ตองการ

ขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น และขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ยังไมมีผูรวบรวมมากอน ขอมูลที่

ไดมาจากการสัมภาษณแบบนี้จะถูกนํามาศึกษาวิเคราะห เพื่อใหเห็นภาพและเขาใจปรากฏการณ

มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น จึงมีการตั้งคําถามในขณะที่สัมภาษณได โดยอาจจะเตรียมแนวคําถามกวางๆ 

มาลวงหนา การสัมภาษณแบบนี้อาจแบงออกไดเปน 4 แบบยอยๆ ดังนี้ 

 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)  

 เปนการสัมภาษณแบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ การสัมภาษณแบบนี้มีความยืดหยุนมาก 

เพราะมีวัตถุประสงคใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆ ใน

บางครั้งผูสัมภาษณเพียงแตกลาวนําใหผูถูกสัมภาษณมองเห็นสภาพและความยุงยากของปญหาได 

การสัมภาษณแบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือการสัมภาษณ       

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณมีจุดสนใจอยูแลว โดย

พยายามหันความสนใจชองผูถูกสัมภาษณใหเขาสูจุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผูสัมภาษณ             
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อาจจะไมตองการทราบเหตุผลหรือขอเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกข้ันตอน เพราะอยูนอกเหนือ

ขอบเขตของงานวิจัยในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณเอาแตจุดที่ตองการ 

การสัมภาษณแบบตะลอมกลอมเกลา (Probe) เปนการซักถามที่ลวงเอาสวนลึกของ

ความคิดออกมา คือ การสัมภาษณอยางชนิดที่จะตองลวงเอาความจริงจากผูถูกสัมภาษณใหมาก

ที่สุดเทาที่จะมากได 

 การสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant Interview) เปนการสัมภาษณโดย

กําหนดตัวผูตอบบางคนเปนการเฉพาะเจาะจงเพราะผูตอบนั้นมีขอมูลที่ดี ลึกซึ้ง กวางขวางเปน

พิเศษเหมาะสมกับความตองการของผูวิจัย โดยเรียกบุคคลประเภทนี้วา “ผูใหขอมูลสําคัญ” 

 

3.2  กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ 
 

3.1.1 กลุมเปาหมาย คือ กลุมบุคคลที่มีความขัดแยงในครอบครัวที่เกิดจากความ

ขัดแยงระหวางกลุม พธม. กับกลุม นปช. ทั้งที่เคยขัดแยงและยุติไปแลวหรือความขัดแยงยังคงอยู

ในครอบครัว 

3.1.2 ผูใหขอมูลที่สําคัญ เจาะจงจากกลุมเปาหมายโดยมีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้ 

3.1.2.1 จากกลุมที่เคยเขารวมชุมนุมประทวงไมวาจะเปนฝายใดฝายหนึ่ง 

3.1.2.2 ถึงแมไมเคยเขารวมชุมนุมประทวงแตมีความสนใจและติดตามการชุมนุม 

และในครอบครัวมีความเห็นไมตรงกันในเรื่องการชุมนุมประทวงระหวางสมาชิกในครอบครัว 

3.1.2.3 จากการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงเขาขางฝายใดฝายหนึ่งในที่สาธารณะ 

3.1.2.4 เต็มใจใหขอมูล 

เมื่อผานกระบวนการตรวจสอบดังที่กลาวมาแลว ผูศึกษาจึงไดคัดเลือกผูใหขอมูลที่สําคัญ

ออกมา โดยมีสัดสวนของผูใหขอมูลที่สําคัญคือ ผูที่มีความเห็นตรงกับกลุม พธม. จํานวน 5 คน ผู

ที่มีความเห็นตรงกับกลุม นปช. จํานวน 5 คน และผูที่ไมมีความเห็นอยูขางใดขางหนึ่งแนนอน 

จํานวน 5 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลทั้งสิ้น 15 คน 
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ (Interview) โดยผูศึกษาเลือกใชการสัมภาษณแบบ

มีโครงสราง หรือการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structured Interview or Formal Interview) 

และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non Structure Interview)  คือ 

1. การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)  

2. การสัมภาษณแบบมีจุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) 

3. การสัมภาษณแบบตะลอมกลอมเกลา (Probe) 

4. การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key-informant Interview) 

 

3.4 การใชแบบสํารวจเพื่อใหไดขอมูลเบ้ืองตน 
 

เปนแบบสํารวจที่ตองการขอมูลพื้นฐานและขอมูลเบื้องตน คือ ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 

ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว ขอมูลในการติดตามขาวสารทางสังคมและการเมือง  เปนตน เพื่อเปน

การประหยัดเวลาและไมเปนการรบกวนการสัมภาษณที่ตองใชระยะเวลานาน เนื่องจากการ

สัมภาษณในเวลานานๆ จะทําใหผูถูกสัมภาษณเหนื่อยลาได 

 

 3.5  ประเด็นการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล 
 

การศึกษาเรื่อง ความขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. ที่มีตอความขัดแยงใน

ครอบครัว กรณีศึกษา ความขัดแยงในครอบครัวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นั้น เพื่อให

การศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค และเปนระบบถูกตองครบถวนและครอบคลุมทุกประเด็นที่

สําคัญ ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษา ผูศึกษาไดกําหนดประเด็นและแบงเปน       

สวนตางๆ ดังนี้ 

 

สวนที่  1   สาเหตุของความขัดแยง มีประเด็นและแนวสัมภาษณและเจาะลึกตางๆ ดังนี้ 

1. ประเด็นความคิดเห็นทางการเมือง (ระหวางกลุม พธม. กับกลุมนปช.หรือกลุม         

เสื้อเหลือง กับกลุมเสื้อแดง) 
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 แนวคิดสนับสนุนกลุมที่เห็นดวย 

 แนวคิดที่ตอตานกลุมที่ไมเห็นดวย 

 ระดับความทุมเท ที่ใหกับกลุมแนวคิดที่เห็นดวย 

 ระดับความทุมเท ที่ตอตานกับกลุมที่ไมเห็นดวย 

2. ความรูความเขาใจในประเด็นพื้นฐานของความขัดแยงของคูกรณีความขัดแยง       
ของสมาชิกในครอบครัว 

ระดับความรูความเขาใจในประเด็นพื้นฐานของความขัดแยงของกลุมขัดแยงภายนอก 

ระดับการทําความเขาใจกับคูขัดแยงกับตนเองของสมาชิกภายในครอบครัว 

ระดับความรูพื้นฐานของความขัดแยงของคูขัดแยงภายในครอบครัว 

3. ประเด็นของการนําความขัดแยงจากภายนอกเขาสูความขัดแยงภายในครอบครัว 

       ประเด็นสําคัญในการนําความขัดแยงภายนอกเขาสูภายในครอบครัว 

องคประกอบของความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เชน ผูสนับสนุน จากสมาชิก   

คนอื่นในครอบครัว ขอขาวสารขอมูลในขณะนั้น ระดับความรุนแรงของความขัดแยงภายนอก 

สภาพแวดลอม เชน กําลังจะออกไปรวมชุมนุม เพิ่งกลับมาจากการรวมชุมนุม ความ

สูญเสียที่ทุมเทใหกับการรวมชุมนุม หรือความสูญเสียที่รวมในตอตาน 

4. องคประกอบของความสัมพันธและสภาพบุคคลของสมาชิกในครอบครัว 

การพูดคุยทําความเขาใจในความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกตางกัน 

การปรับความคิดความเขาใจในประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้น 

การมีสวนรวมในความขัดแยงที่เกิดขึ้นของสมาชิกในครอบครัว  

  

 สวนที่  2   ผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว มีประเด็นและแนวสัมภาษณและ

เจาะลึกตางๆ ดังนี้ 

1. ประเด็นผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว ในดานที่เปนบวก 

1.1 ระดับความเขาใจในความขัดแยงที่กอใหเกิดเปนประโยชนตอสมาชิกในครอบครัว 

2.2 ระดับการพลิกสถานการณความขัดแยงจากลบใหเปนบวก 

3.3 ระดับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของสมาชิกในครอบครัว 

2. ประเด็นผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว ในดานที่เปนลบ 

1.1 ระดับการพัฒนาความขัดแยงไปสูความรุนแรงในครอบครัว 
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2.2 ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง 
3.3 ระดับความสัมพันธในครอบครัว ภายหลังจากมีความขัดแยงในครอบครัว 

4.4 ผลเสียทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวจากกรณีความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอก
และภายในที่มีผลกระทบโดยตรง 

5.5 ผลเสียทางสังคมของครอบครัวจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว      

ที่มาจากความขัดแยงภายนอก 

6.6 ผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวที่ไมมีสวนในความขัดแยงของครอบครัว เชนพอ

แม พี่นอง บุตรหลาน ที่ไมเกี่ยวของเปนตน    

  

 สวนที่  3   แนวทางการบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว  

1. แนวทางการบริหารความขัดแยงในความคิดทางการเมืองของคูกรณีความขัดแยง     
ในครอบครัว 

2. แนวทางการบริหารความขัดแยงในการทุมเทใหกลุมที่เห็นดวยและกลุมที่ไมเห็นดวย 

3. แนวทางการบริหารความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัวที่ไมเกี่ยวของกับความขัดแยง 
  

 สวนที่  4  ขอเสนอแนะเพื่อลดความขัดแยง 

 

3.6 นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 
 

 ความขัดแยงในสังคม หมายถึง  การที่เกิดการขัดกัน การไมเห็นดวยในความคิด

หรือการกระทําระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคม จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยไมเจาะจงวา

มาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะความคิดเห็นที่ไมตรงกันระหวางกลุม พันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย (พธม.) กับ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ (นปก.หรือนปช. ในเวลาตอมา) 

 ความรุนแรงในสังคม  หมายถึง  การใชกําลัง หรือการใชอาวุธ เขาทํารายกัน

ระหวางกลุมหรือผูสนับสนุนกลุม ที่มีความคิดเห็นไมตรงกัน โดยเฉพาะความคิดเห็นที่ไมตรงกัน

ระหวางกลุม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ 

(นปก.หรือนปช. ในเวลาตอมา) 

 ความแตกตางทางความคิด หมายถึง  แนวคิดทางการเมืองและสังคมที่มีความเห็น

ไมตรงกันระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคม โดยเฉพาะแนวคิดที่แตกตางกันระหวางกลุม 
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พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ (นปก.หรือนปช. 

ในเวลาตอมา) 

 กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)  หมายถึง บุคคลหรือกลุม

บุคคลที่มีการรวมตัวกัน จัดตั้งเปนกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ พธม.ที่มี

สัญลักษณที่บงบอกถึงความเปนกลุม พธม. คือ สีเหลืองที่มีทั้ง เสื้อ ผาผูกขอมือหรือศรีษะ เปนตน 
 กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปก.หรือนปช. ใน

เวลาตอมา)  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกัน  จัดตั้งเปนกลุมแนวรวม

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปก.หรือนปช. ในเวลาตอมา)  ที่มีสัญลักษณที่บงบอก

ถึงความเปนกลุม นปช. คือ สีแดง ที่มีทั้ง เสื้อ ผาผูกขอมือหรือศรีษะ เปนตน 

 ความสัมพันธในครอบครัว  หมายถึง ผูที่เกี่ยวของเปนเครือญาติหรือเปนสมาชิกใน

ครอบครัวเดียวกัน 

 ความขัดแยงในครอบครัว  หมายถึง  การที่บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

มีความคิดเห็นไมตรงกันจากความขัดแยงในสังคม ระหวางกลุม พันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย (พธม.) กับ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ (นปก.หรือนปช. ในเวลาตอมา) 

 ความรุนแรงในครอบครัว  หมายถึง  การใชกําลัง หรือการใชอาวุธ เขาทํารายกัน

ระหวางบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีความคิดเห็นไมตรงกันจากความขัดแยงในสังคม 

ระหวางกลุม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ 

(นปก.หรือนปช. ในเวลาตอมา) 

 ผลกระทบจากความขัดแยงในครอบครัว หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทั้งในดานบวกและ

ดานลบ อันเปนผลมาจากความขัดแยงในครอบครัว ที่มาจากความขัดแยงระหวางกลุม พธม. และ    

กลุมนปช. 

  การแกไขปญหาความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การแกไขปญหา

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว ที่มาจากความขัดแยงภายนอกระหวางกลุม พธม. กับกลุม 

นปช.  ใหอยูในระดับที่เปนบวกที่ความขัดแยงจะไมลุกลามเปนความรุนแรง 
 

3.7 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูล โดยการนําเอาขอมูลมา

วิเคราะหเบื้องตน ดวยการจัดหมวดหมู ตามวัตถุประสงค จากนั้นจึงทําการวิเคราะหดวยหลัก
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ตรรกะเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัย ควบคูบริบท ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ          

โดยอาศัยขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การหาความถี่ คาเฉลี่ย และรอย

ละ มาประกอบเพื่อความชัดเจนและสมบูรณในการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

 



 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว กรณีศึกษา ความขัดแยงในครอบครัวเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลที่ไดมาจากผูใหขอมูลที่สําคัญ ทั้งจาก

การใชวิธีการตอบแบบสอบถาม และใชวิธีการสัมภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการ 

ผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลในสวนของผูตอบแบบสอบถามทั่วไปจํานวนทั้งสิ้น   

250 คน และในสวนของผูตอบแบบสัมภาษณที่ถูกคัดเลือกแบบเจาะจงจากผูศึกษา จากผูตอบ

แบบสอบถามทั่วไป 250 คน โดยการคัดเลือกแบงเปน 3 กลุม คือ  

กลุมที่ 1  กลุมที่ไมสนับสนุนทั้ง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุม 

เสื้อเหลือง) และ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) จํานวน 5 คน 

กลุมที่ 2  กลุมที่สนับสนุน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุม         

เสื้อเหลือง) จํานวน 5 คน 

กลุมที่ 3  กลุมที่สนับสนุน แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 

จํานวน 5 คน 

โดยแบงการเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

1.  ขอมูลพื้นฐานและบริบทของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ และความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ 

2.  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 คน โดยแบงขอมูลพื้นฐานได ดังนี้ 

2.1  ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

2.2  ขอมูลพื้นฐานในดานความคิดเห็นทางการเมืองของผูตอบแบบสอบถาม 

  3.  ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ 

 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 15 คน ดังนี้ 
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3.1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่ไมสนบัสนนุทัง้ 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) และแนวรวมประชาธิปไตย

แหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 

3.2 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุน 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) 

3.3 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุน   

แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 

4. ตัวอยางสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ 

 กรณีตัวอยางสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 15 คน โดยแบง

เนื้อหาขอมูลการสัมภาษณและกลุมของผูใหสัมภาษณเชิงลึกได ดังนี้ 

สวนที่ 1  ขอมูลความคิดเห็นในเรื่องของความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว 

สวนที่ 2  ขอมูลความสัมพันธในครอบครัวกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความ

คิดเห็นในการสนับสนุนคูขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ ไมเหมือนกัน 

สวนที่ 3  ขอมูลแนวทางขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว            

ที่มีสาเหตุมาจากความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ  

4.1 สัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมทีไ่มสนบัสนนุ

ทั้ง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) และ แนวรวมประชาธิปไตย

แหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 

4.2 สัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุน 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) 

4.3 สัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุน 

แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 

5. ความขัดแยงของสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวางกลุม พธม.   

กับกลุม นปช. 

6. ผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวาง
กลุมพธม. กับกลุม นปช. 
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7. แนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยง
ระหวาง กลุม พธม. กับ กลุม นปช. 

8. บทสรุป 

 

4.1 ขอมูลพื้นฐาน และบริบทของกลุม พธม. กลุม นปช. และความขัดแยง
ระหวางกลุม พธม. และกลุม นปช. 
 

4.1.1 ขอมูลพื้นฐาน และบริบทของกลุม พธม. 
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมตัวขับไล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหออกจาก

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสนธิ ล้ิมทองกุล และกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

ไดใหสัมภาษณขาวเกี่ยวกับทฤษฎี "แผนฟนแลนด" และกลาวหาวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได

สมคบคิดกับอดีตผูนําพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย เพื่อลมลางราชวงศจักรี ยึดอํานาจการ

ปกครองราชอาณาจักรไทย และกอตั้งรัฐคอมมิวนิสต ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และอดีตผูนําและ

ผูรวม พคท. ไดปฏิเสธวา แผนสมคบคิดนี้ไมไดมีอยูจริง แตเปนที่เชื่อกันในสังคมวาเปนสิ่งที่เคย

เกิดขึ้นจริงและกําลังถูกดําเนินการอยู ซึ่งเปนสาเหตุใหคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ภายหลังรัฐประหารสําเร็จไดเปลี่ยนชื่อเปน

คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ) กอการปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลเลือกตั้งใน

ระบอบประชาธิปไตย 

หลังจากเกิดการปฏิรูปโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทางกลุมพันธมิตรฯซึ่งแผนการเดิม จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ 

เพื่อขับไลรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตําแหนง ก็ไดยุติการชุมนุมไป แลวทิศทางในปจจุบันนี้

คือ ทางแกนนํากลุมพันธมิตรทั้ง 5 คน ก็ไดตัดสินใจแยกทางกันตามปกติ ยุติการเคลื่อนไหวแลว 

แตก็ยังมีการจับตาทางฝายของอดีตนายกรัฐมนตรีอยู เพื่อไมใหอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้ง

คณะรัฐมนตรีในพรรคไทยรักไทย ที่ไดจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปลายป พ.ศ. 2550 แทรกแซง

กระบวนการยุติธรรมหรือแทรกแซงระบบราชการ 

กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไดกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ภายหลังการจัดตั้ง

รัฐบาลผสมของนายสมัคร สุนทรเวช โดยมีพรรคพลังประชาชนเปนแกนนํา และ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ 

ชินวัตร เดินทางกลับมายังประเทศไทย พรอมกับมีคําสั่งโยกยาย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ (ปชส.) 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.สตช.) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เลขาธิการ

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88_%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_57_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอาจเปนการแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม พันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตย จัดสัมมนาทางวิชาการโดยนักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจในการเมือง

ที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 และจัด

ชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ในวันอาทิตยที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ไดจัด

รวมตัวชุมนุมที่อนุสาวรียประชาธิปไตยเพื่อคัดคานการแกรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 รวมทั้งมี

การรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอน ส.ส. ส.ว. ที่เขาชื่อเสนอญัตติแกไขรัฐธรรมนูญ ในเวลา

ค่ําไดเคลื่อนขบวนไปยังหนาทําเนียบรัฐบาล แตถูกเจาหนาที่ตํารวจสกัดกั้นไวที่บริเวณสะพาน

มัฆวานรังสรรค จึงไดปกหลักปดถนนราชดําเนินนอก ตั้งแตบริเวณหนาสํานักงานสหประชาชาติ 

จนถึงแยก จ.ป.ร. บริเวณหนากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา อยางตอเนื่อง การชุมนุมดําเนินไป

อยางตอเนื่อง พรอมกับการเขารวมของสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ และในวันศุกรที่ 20 มถินุายน 

พ.ศ. 2551 จึงไดเคลื่อนขบวนไปปดลอมทําเนียบรัฐบาล และชุมนุมตอบนถนนพิษณุโลกกลุม

ผูเขารวมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะใสเส้ือสีเหลืองเปนสัญลักษณ และคาด

ผาโพกศีรษะที่มีขอความวา "กูชาติ" และผาพันคอสีฟา  ซึ่งเปนผาพันคอพระราชทานจาก    

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2549     

 

โครงสรางพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

 
ภาคเหนือ

1. กลุมพันธมิตรพิษณุโลก มีนายภูริทัต สุธาธรรม เปนแกนนํา  

2. ชุมนุมลุมน้ําภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวยประชาชนจากกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง อาทิเชน ตาก สุโขทัย พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ฯลฯ  
 
ภาคตะวันออก

1. กลุมพันธมิตรภาคตะวันออก มีนายสุทธิ อัชฌาศัย เปนประธานเครือขาย ประกอบดวย

ประชาชนจากอําเภอตางๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี อาทิเชน อ.เมือง อ.พนัสนิคม อ.ศรีราชา อ.บานบึง 

อ.สัตหีบ อ.บางละมุง อ.บอทอง อ.หนองใหญ อ.พานทอง อ.เกาะสีชัง รวมถึงประชาชนจาก

จังหวัด ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว จันทบุรี ตราด  

2. กลุมพันธมิตรฯ พัทยา-นาเกลือ-บานบึง-พนัส มีนายยงยุทธ เมธาสมภพ เปนประธาน

เครือขาย  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%86%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%86%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
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3. คณะทํางานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดเลย มี นายหินชนวน อโศกตระกูล เปน

แกนนํา 
 
ภาคอีสาน 

1. สมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแหงประเทศไทยจังหวัดขอนแกน มีนางเครือมาศ 

นพรัตน เปนประธานสมัชชาประชาชนฯ และนายเธียรชัย นนยะโส เปนรองประธานฯ  

2. สมัชชาประชาชนภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย มีนางสําเนียง สุภัณพจน เปนประธาน มี

แนวรวมเปนองคกรเครือขาย 18 องคกร  
 
ภาคใต 

1. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสตูล มี นางอุดมศรี จันทรรัศมี และ อ.ประโมทย 

สังหาร เปนแกนนํา  

2. สมัชชาภาคใต 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง (กําลังกอต้ัง)  
 
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพนัธ 

1. ประกอบดวยกลุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 43 แหง กลุมหลักอยูที่ สหภาพ 

รสก. การไฟฟา, สหภาพ รสก. การรถไฟ  

2. แกนนํา   นายศิริชัย ไมงาม  
 
เครือขายสันติอโศก 

เครือขายสันติอโศก มีพุทธสถานสันติอโศกและสาขาอีก 8 สาขา ดังตอไปนี้ 

1. พุทธสถานสันติอโศก ตั้งอยูถนนสุขาภิบาล 1 เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

2. พุทธสถานปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม  

3. พุทธสถานศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ  

4. พุทธสถานศาลีอโศก จังหวัดนครสวรรค  

5. พุทธสถานสีมาอโศก จังหวัดนครราชสีมา  

6. พุทธสถานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี  

7. พุทธสถานภูผาฟาน้ํา จังหวัดเชียงใหม  

8. พุทธสถานทักษิณอโศก จังหวัดตรัง  

9. พุทธสถานหินผา  
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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เครือขาย NGO 
1. NGO ภาคใต มีแกนนําโดย บรรจง นะแส  

2. NGO ภาคเหนือ มีแกนนําโดย สุริยันต ทองหนูเอียด  

 
กลุมนกัวชิาการ 

1. กลุมรัฐศาสตรจุฬาฯ 

2. กลุมนกัวิชาการที่ใกลชิดกับเครือขายผูจัดการ  
 
ประเด็นในการขับไล 

1. การตอตาน ระบอบทักษิณ ซึ่งนายแกวสรร อติโพธิ ไดใหคําจํากัดความไว 4 ขอ  ดังนี้  

1.1 ยักยอกรัฐธรรมนูญ ยึดครองประชาธิปไตย  

1.2 หลงใหลทุนนิยมใหมจนลืมประเทศชาติ  
1.3 โกงกินชาติบานเมือง  
1.4 ทําใหบานเมืองสิ้นความสงบสุข  

2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) และ การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

2.1 สําหรับ ปตท. เชน เร่ืองการกระจายหุนที่ไมเปนธรรม ราคาขายหุนที่ต่ํากวา

ความเปนจริงมาก สัดสวนการถือหุนของรัฐที่ลดลงมาก การถือหุนผานกองทุนของตางชาติ กําไร

จากการขายกาซให กฟผ. ในราคาสูง 

2.2 การแปรรูป กฟผ. นั้นมีคําสั่งจากศาลปกครองวาพระราชกฤษฎีกากําหนด

เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ไมชอบดวย

กฎหมาย  

3. การแกสัมปทานสถานีโทรทัศนไอทีวี  
4. การทุจริตในโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะเร่ืองเครื่องสแกนสัมภาระซีทีเอกซ 
5. การแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  

6. การใชอํานาจรัฐแทรกแซงและคุกคามสื่อ  

7. การทุจริตขอสอบเขามหาวิทยาลัย  ที่ เกี่ยวของกับบุตรสาวของนายกฯ  และ             

นายวรเดช จันทรศร  

8. การยุบสภาอยางไมสมควร  

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87_%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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9. ประเด็นที่กลุมเครือขายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณใชอางเปนเหตุผลในการ ขับไล  
9.1 ผลประโยชนทับซอน  

9.2 ปกปดขอมูลขาวสาร  
9.3 ทําผิดจริยธรรม  

9.4 นโยบายสรางปญหา  

9.5 รวยเพราะผูกขาดกีดกัน  

9.6 เอฟทีเอแลกผลประโยชน  
9.7 สถานการณความไมสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต  
9.8 วาทะปากพาแตกแยก  

9.9 แปรรูปผิด ไมรับผิด  

9.10 คนรอบขางยังชิงลาออก  

9.11 ประชานิยมสรางปญหา  

9.12 เอฟทีเอ & ตางประเทศ  

4.1.2 ขอมูลพื้นฐาน และบริบทของกลุม นปช.  
  จุดเปลี่ยน 19 กันยายน 2549 ไดเร่ิมตนสถานีวิทยุโทรทัศน PTV ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 

และไดกําเนิด “นปก.” แนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ ในเวลาตอมาไดมีแนวรวมจากกลุม

คนผูรักประชาธิปไตย กลุมสมาพันธประชาธิปไตย กลุมคนวันเสารไมเอาเผด็จการ กลุมพิราบขาว 

และอ่ืนๆ มาเปนแนวรวม นปก. มากขึ้น 

22 กรกฎาคม นปก. ไดเดินขบวนไปบานสี่เสาเทเวศร และไดถูกเจาหนาที่ใชกําลังสลาย 

และในวันที่ 26 กรกฎาคม แกนนํา 9 คนไดถูกจับและฝากขังที่ศาล 

16 สิงหาคม 2550 มีการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เวทีแนวรวม

ประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ หรือ นปก. ที่สนามหลวง ซึ่งอยูมา 2 เดือนเศษไดยุติลง 

ตอมาไดเกิดรายการ “ความจริงวันนี้” ทางสถานีโทรทัศน NBT ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนครั้ง

สําคัญอีกครั้งหนึ่งของกลุม นปช. 

จนกระทั่งรัฐบาลนายก สมัคร สุนทรเวช ตองพนจากตําแหนงกรณีจัดรายการ “ชิมไปบน

ไป” และไดมีรัฐบาลของนายก สมชาย วงศสวัสดิ์ และตองสิ้นสุดไปกรณีการยุบพรรคพลัง

ประชาชน นปช. จึงกําเนิดเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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กลุมแนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อแดงนั้น ไดมีการชุมนุมและ

เดินขบวนกันหลายครั้ง คร้ังแรกคือ การตั้งเวทีหนาทําเนียบฯ 3 วัน 

สําหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ ที่แมตอมาไดกลายเปนสงกรานตเลือดนั้น ไดเร่ิมตนตั้งแต

วันที่ 26 มีนาคม 2552 โดยกลุมคนเสื้อแดงตั้งเปาวาจะมีการชุมนุมยืดเยื้อ 

8 เมษายน 2552 ไดมีการมารวมชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงมากเปนประวัติการณ ที่มีการ

ชุมนุมพรอมกันหลายจุดใน กทม. 

9 เมษายน 2552 ไดมีมวลชนแท็กซี่ ไดปดการจราจรทั้ง 4 ดานที่จะเขาสูอนุสาวรียชัย

สมรภูมิ ทําใหการจราจรในกรุงเทพมหานครตองติดขัดอยางหนัก 

คืนวันที่ 12 ตอเชาวันที่ 13 เมษายน 2552 ซึ่งเปนวันสงกรานต ไดมีกําลังทหารเขาสลาย

การชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงที่เร่ิมตนขึ้นที่ดินแดง จนกระทั่งสถานการณไดบานปลาย 

เชาวันที่ 14 เมษายน 2552 แกนนํากลุมผูชุมนุมคนเสื้อแดง ไดประกาศสลายการสลาย

การชุมนุมและมอบตัวตอเจาหนาที่ 

แกนนํา นปช. ไดประกาศและกลาวไวหลายครั้งวา การตอสูของประชาชนไมมีวันแพ และ

ยังกลาเดิมพันวาจะไดเห็นมวลชนจํานวนมหาศาลอยางวันที่ 8 เมษายน 2552 อีกแนนอน คงไม

ชาไมนาน หากรัฐบาลยังคงมีพฤติกรรมพูดอยางทําอยาง ปากบอกสมานฉันท แตไลลาออก

หมายจับไมเวนแตละวัน ไมเวนแมคดีข้ีหมูราขี้หมาแหง อยางไรก็ตาม ส่ิงที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือ 

“ยุทธวิธี” 

ถาการตอสูคร้ังนี้เหมือนการชกมวยไทยบนเวที แกนนํานปช. คิดวาเพิ่งผานไปแคสองยก 

“ยกแรกคือการตอสูกับการยึดอํานาจ 19 กันยายน 2549 ยกสองคือ ยกที่ผานมาเมื่อ 14 เมษายน 

2552 ขณะนี้กําลังขึ้นยกสาม ถาเปนมวยไทยปจจุบัน ยกที่จะชี้ขาดมันดูที่ยกสี่ ยกหา สอง สามนี่ 

เตะกันหนักตอยกันหนัก แตคะแนนยังไมคอยเดิน เซียนมวยที่ไปเกาะกันอยูขางเวทีนี้ เขารูดีวา ยก

ส่ีหรือยกหามันจึงเปนยกแพชนะ “โปรดรอฟงเสียงระฆัง.. ยกที่สาม” 
 

4.1.3 ขอมูลพื้นฐาน และบริบทของความขัดแยงระหวางกลุม พธม. กับกลุม 
นปช. 

เมื่อกลางป พ.ศ. 2547 มีการรวมตัวของ กลุมประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก โดยมี

แกนนําประกอบดวย นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร นายประชยั เลีย่วไพ

รัตน ดร.อัมรินทร คอมันตร พลโท เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม นายสมาน ศรีงาม นายประพันธ คูณมี 

นายเพียร ยงหนู ไดมีการชุมนุมปราศรัยที่ทองสนามหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 และมี

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
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การจัดรายการวิทยุ ทางคลื่นวิทยุชุมชน FM 92.25 MHz ของนายประชัย และเว็บไซตไทยอินไซ

เดอรของนายเอกยุทธ 

การวิพากษวิจารณผลงาน และการทุจริตในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เร่ิมขยายสูวง

กวางขึ้น ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2548 เมื่อรายการเมืองไทยรายสัปดาห ออกอากาศทางชอง 9 โดย

นายสนธิ ล้ิมทองกุล เร่ิมวิพากษวิจารณรัฐบาล ทั้งที่กอนหนานี้เคยเสนอความเห็นในเชิงสนับสนุน

รัฐบาลมาตลอด จุดเปลี่ยนของรายการเมืองไทยรายสัปดาห อยูที่การออกอากาศในคืนวันที่ 9 

กันยายน พ.ศ. 2548 คร้ันนายสนธิไดอานบทความเรื่อง ลูกแกะหลงทาง  บทความซึ่งมีผูโพสตเขา

ไปเขาไปในเว็บไซตผูจัดการ ออกอากาศ ทางโทรทัศน สงผลใหรายการเมืองไทยรายสัปดาห ถูก

ถอดออกจากผังรายการอยางกะทันหัน โดยนายธงทอง จันทรางศุ บอรด อสมท.ใหเหตุผลวาเปน

การจาบจวงสถาบัน  รายการเมืองไทยรายสัปดาห จึงปรับรูปแบบเปนรายการเมืองไทยราย

สัปดาหสัญจร จัดขึ้นนอกสถานที่ ทุกเย็นวันศุกร ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โดยมีการถายทอดทางโทรทัศนผานดาวเทียมเอเอสทีวี และสื่ออ่ืนๆในเครือผูจัดการ ตอมาเมื่อมี

ผูชมรายการมากขึ้นจึงขยับขยายมาจัดที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และยายไปจัด

ที่อาคารลีลาศ สวนลุมพิน ีมีการถกเถียงเรื่องจํานวนผูมาชุมนุมวามีมากนอยเพียงใด 

หลังรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ 14 ในคืนวันศุกรที่ 13 มกราคม 2549 มีการ

เปดตัวผูสนับสนุนคือ พลตํารวจเอกประทิน สันติประภพ นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ และ

สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายทาน มีการเดินเทาเคลื่อนยายผูชุมนุมจากสวน

ลุมพินี  มาที่ทําเนียบรัฐบาลโดยไมมีการปดลอม กอนสลายตัวกลับ แตยังมีผูชุมนุมบางสวนยัง

ชุมนุมตอและถูกใชกําลังสลายตัวในเชาวันรุงขึ้น  เหตุการณนี้เปนเหตุใหรัฐบาลเร่ิมเพงเล็งและมี

มาตรการเด็ดขาดขึ้น 

การชุมนุมคร้ังใหญเกิดข้ึนเมื่อวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 2549 นัดชุมนุมที่สนามหลวง แต

สนามหลวงถูกจองใช จึงยายมาจัดที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา ถนนราชดําเนินนอก จาก

ดานหนาพระที่นั่งอนันตสมาคมถึงสี่แยกสวนมิสกวัน การชุมนุมคร้ังนี้เปนครั้งแรกที่มีการชุมนุม

ยืดเยื้อขามคืน มีการถวายฎีกาแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานทางพลเอกเปรม ตณิสลูา

นนท และสํานักราชเลขาธิการ โดยมี พล.ร.ท. พะจุณ ตามประทีป เปนตัวแทนรับ และยื่นหนังสือ

เรียกรองใหทหารแสดงจุดยืนตอ พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทองทัพบก ในครั้งนี้มีการ

เปดตัวกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปนแกนนําในการชุมนุมคร้ังตอๆไป นอกจากนี้

การชุมนุมคร้ังนี้ยังเปนครั้งแรกที่ใชชื่อวา "การชุมนุมกูชาติ" การชุมนุมคร้ังนี้มีผูมาชุมนุมมากกวา

ทุกครั้งเนื่องจากความไมพอใจในขาวการขายหุนทั้งหมดในบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด 
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(มหาชน) ของครอบครัวนายกรัฐมนตรีใหกับเทมาเส็ก โฮลดิ้งส กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาล

สิงคโปรโดยไมตองเสียภาษีโดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย  

การชุมนุมคร้ังถัดมาจัดที่ลานพระบรมรูปทรงมาเมื่อวันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2549 ใชชื่อ

วา "ปดบัญชีทักษิณ" มีผูรวมชุมนุมหลากหลายขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนผูนําการชุมนุม พรอมไดเปดตวั 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปนครั้งแรก โดยมีแกนนําทั้งหมด 5 คน คือ พล.ต.จําลอง 

ศรีเมือง, นายสนธิ ล้ิมทองกุล, นายพิภพ ธงไชย, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสมเกียรติ พงษ

ไพบูลย ในครั้งนี้รัฐบาลไดพยายามขัดขวางเนื่องจากอางวามีความไมเหมาะสมและไมสมควร 

เพราะสถานที่ที่นี้เปนเขตพระราชฐาน จึงมีการนัดชุมนุมใหญคร้ังตอไปที่สนามหลวงในวันอาทิตย

ที่ 26 กุมภาพันธ 2549 โดยจะเปนการชุมนุมยืดเยื้อไมมีกําหนด จนกวานายกรัฐมนตรีจะลาออก

จากตําแหนง 

การชุมนุมที่สนามหลวงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 ไดรับการสนับสนุนจาก พล.ต.จําลอง   

ศรีเมืองวาจะนําเครือขายกองทัพธรรมและสันติอโศกเขารวมชุมนุม ทางกลุมพันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตยจึงเชิญพลตรีจําลองรวมเปนหนึ่งในแกนนําดวย การประกาศตัวของพลตรี

จําลองเปนสัญญาณวาการชุมนุมนี้จะยืดเยื้อยาวนาน และสรางความกังวลใหกับพันตํารวจโท

ทักษิณ ชินวัตร จนประกาศยุบสภาในวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2549 กําหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย

ที่ 2 เมษายน 2549 

มีการชุมนุมยืดเยื้อที่สนามหลวงใชชื่อวา "เอาประเทศไทยของเราคืนมา" สลับกับการ

เคลื่อนขบวนใหญเพื่อกดดันสองครั้ง ในคืนวันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2549 จากสนามหลวงมาที่

อนุสาวรียประชาธิปไตย และเชาวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2549 จากสนามหลวงมาที่ทําเนียบ

รัฐบาลระหวางมีการประชุมคณะรัฐมนตรี และยายการชุมนุมมาปกหลักบริเวณสี่แยกสะพาน

มัฆวานรังสรรคสลับกับส่ีแยกสวนมิสกวันและถนนพิษณุโลกชวงขางทําเนียบรัฐบาล ประมาณ

จํานวนผูเขารวมชุมนุมในครั้งนี้ราว 4 หมื่นคน ในชวงนี้จะสังเกตไดวานายกรัฐมนตรีออกปฏิบัติ

ภารกิจในตางจังหวัด และไมเขามาทํางานในทําเนียบรัฐบาลเปนเวลากวาสองสัปดาห เพื่อเปน

การหลีกเลี่ยงการปะทะกันกับกลุมผูชุมนุมและหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงที่จะมีข้ึนจากผูชุมนุม  

มีการเคลื่อนขบวนยอยไปชุมนุมที่สถานที่ตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สถานทูตสิงคโปร ถนนสีลม การชุมนุมคร้ังสําคัญสืบเนื่องจาก การ

เคลื่อนขบวนจากสนามกีฬาแหงชาติ มาบริเวณสยามสแควร และถนนสุขุมวิท ในวันอาทิตยที่ 26 

มีนาคม 2549 จากนั้นแกนนําไดดําริที่จะจัดการชุมนุมใหญ ที่บริเวณหนาศูนยการคาสยามพารา

กอน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 การชุมนุมคร้ังนี้ นับเปนครั้งแรกของการชุมนุมทางการเมือง
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ขนาดใหญกลางศูนยธุรกิจหลักประเทศ และเปนการชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยขนาดใหญคร้ัง

แรกในประวัติศาสตรของประเทศ ที่ไมเสียเลือดเสียเนื้อ เพราะรัฐบาลใหเสรีภาพในการชุมนุม

อยางเสรีและไมมีการปะทะกันใดๆ ทั้งสิ้น 

หลังจากไดผานพนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 แลว กลุมผูที่ไมยอมรับในผล

การลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตยและพยายามผลักดันใหยกเลิกการเลือกตั้งครั้งนั้น 

ไดมีการรองตอศาลยุติธรรม ซึ่งตอมาไดมีการตัดสินใหการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายนเปนโมฆะ 

นับเปนเหตุการณหนึ่งที่เปนผลใหการเคลื่อนไหวตอตานนายกรัฐมนตรีรุนแรงมากขึ้น ระหวาง

เดือนมิถุนายน 2549 กิจกรรมตอตานนายกรัฐมนตรีเบาบางลงชั่วคราว เนื่องจากเปนชวงเดือนที่มี

งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และในเดือนกรกฎาคม จึงมีการชุมนุม อภิปราย และ

สัมมนาขนาดยอยๆอีกหลายครั้งโดยองคการและสถาบันบางสวนตางๆ นายสนธิ และนางสาวสโร

ชาไดกลับมาจัดการชุมนุมที่สวนลุมในอีกรูปแบบหนึ่งเรียกวาเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร 

"คอนเสิรตการเมือง" ในระหวางนั้นมีคดีที่นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย 

เปนโจทกยื่นฟอง กกต. ในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อันนํามาซึ่งคํา

พิพากษาให กกต.ตองโทษจําคุก และออกจากตําแหนงไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม จนมีการสรรหา 

กกต.ใหม และคาดวาจะมีการเลือกตั้งใหมไดในวันที่ 15 ตุลาคม 2549 

ในระหวางที่ศาลไดมีคําตัดสินในกรณี กกต.นั้นไดมีกลุมผูสนับสนุนนายกรัฐมนตรีหลาย

กลุมไดมาชุมนุมใหกําลังใจ กกต. จนเกิดกระทบกระทั่งกันกับกลุมฝายตรงขาม และตอมาศาลได

มีคําพิพากษาใหผูที่เปนเหตุใหเกิดความวุนวายรับโทษในกรณีหมิ่นศาล ผูดําเนินรายการสถานี

วิทยุและเว็บไซตที่มีการวิพากษวิจารณคําสั่งศาลไดปดตัวลง 

ในวันที่ 19 สิงหาคม ระหวางที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางไปเปดงานในฐานะประธานเปดตัว

หนังสือและซีดีที่ระลึก นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปที่หางสรรพสินคาสยามพารากอน ไดมีเสียงประชาชนกลุม

เล็กๆ จํานวนประมาณ 20 - 30 คน ไดตะโกนเสียงดังขึ้นมาวา "นายกฯ....คนเลว...ออกไป" จนใน

ที่สุดเกิดเหตุการณชุลมุนจากทั้งกลุมสนับสนุนและตอตานนายกจนเกิดเหตุ เจาหนาที่ รปภ. จึง

เชิญตัวใหออกไปจากสถานที่  

หลังจากเหตุการณที่สยามพารากอน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ไดมีการประชุมตอเนื่อง

จากเหตุการณทํารายกลุมผูตอตาน โดย ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค แกนนําเครือขายประชาสังคม 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A_%E0%B9%96%E0%B9%90_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
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หยุดระบอบทักษิณ รวมกับสมาชิกเครือขายจํานวนหนึ่ง ไดจัดแถลงขาว ที่อาคารสํานักวิทยบริการ 

ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และไดใหประชาชน 6 คน ที่ถูกกลุมสนับสนุนนายกฯ รุมทํา

ราย ขณะเกิดเหตุการณเปดงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่หางสรรพสินคาสยามพารากอนมาแสดง

ตัว ขณะที่ประชุม ที่ลานขางลางหนาอาคารไดมีกลุมผูสนับสนับสนุนนายกฯใชชื่อวากลุมตัวแทน

องคกรประชาชนรักความสงบ ราว 50-60 คนที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ยืนถือปายผาและ

โปสเตอรดวยความสงบเพื่อตอตาน ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค และมีการปะทะคารมกัน  

เหตุการณยังคงไมคลี่คลาย มาจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม ไดเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก

คร้ัง ทั้งที่มีการวางกําลังตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ อารักขานายกฯ ขณะไปเปดงานอุทยาน

เรียนรู - ดิจิตอล ทีเคปารค ที่ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลดเพราะเกรงวาอาจถูกลอบฆาตามที่ทาง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรายงานมากอนหนา หรือกลัวถูกตะโกนดาซ้ํารอยที่สยาม

พารากอน โดยไดมีการปะทะคารมกันของฝายผูสนับสนุนนายกฯและฝายตอตาน จนเปนเหตุให 

รปภ.และชายฉกรรจในชุดสีเขมไมทราบสังกัด ทํารายรางกาย เปนชนวนใหเกิดการปะทะกัน

รุนแรงขึ้น ผลคือมีการบาดเจ็บกันหลายคน ทั้งกลุมผูที่ตอตานนายกฯ และกลุมที่สนับสนุน 

บางสวนของผูตอตานนายกฯยังถูกตํารวจจับในขอหารบกวนความสงบเนื่องจากเปนตนเหตุ การ

กอใหเกิดเสียงเอะอะรําคาญ  เหตุการณทั้งสองถูกประณามวานายกรัฐมนตรีและฝายตอตาน

นายกฯนาจะตองมีสวนรับผิดชอบรวมกันทั้งสองฝายเพราะเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะววิาท แต ทัง้

สองฝาย ก็ไมไดแสดงความรับผิดชอบแตอยางใด  

นอกจากการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรฯ นําโดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล แลว ยังมี

เหตุการณตอตานนายกฯทักษิณโดยกลุมตางๆ อยางตอเนื่อง ในหลายพื้นที่ รวมทั้งการรวมตัวครั้ง

ใหญ เมื่อวันเสารที่ 2 กันยายน 2549 ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีกลุมที่ใชชื่อวาเครือขาย

แพทย เภสัช พยาบาล อาจารยมหาวิทยาลัย 43 องคกร 11 มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกลุมคนบางสวน

ของหนวยงานที่อางเหลานั้น ทําการลาชื่อ ปลุกกระแส "ตาน"ทักษิณ"ออกแถลงการณใหยุติ

บทบาท"นายกฯ" ทันที" มีการเสวนาโตะกลมเรื่องการรวมกันแกไขวิกฤตปญหาของบานเมือง เนน

การตอตานทักษิณตามแนวทางอหิงสาดวยกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการถวายสัตยปฏิญญาในฐานะ

ขาราชการตอพระบรมรูป 2 รัชกาลทีจุ่ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การขับไลทักษิณ ชินวัตร ส้ินสุดลง ในวันที่ 19 กันยายน 2549 หลังการเกิดรัฐประหารใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2549 กอนจะมีการชุมนุมอยางยืดเยื้อของกลุมพันธมิตรฯและเครือขาย โดย

นายสนธิ ล้ิมทองกุล ประกาศยุติการชุมนุมทันที ทั้งที่ไดมีการนัดหมายกันในวันที่ 20 กันยายน 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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2549 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานพระรูป เนื่องจากมีการทํารัฐประหารเปนที่เรียบรอยแลวและ

อาจจะเปนการไมปลอดภัย 

ซึ่งภายหลังการเกิดรัฐประหาร และเมื่อมีรัฐบาลใหมที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อ พล อ. สุรยุทธ     

จุลานนท  จึงไดเกิดกลุมตอตานใหมที่ไมใชกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็คือ กลุม

แนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ หรือกลุม นปก. ข้ึน และในภายหลังตอมาจึงไดเปลี่ยนชื่อ

กลุมใหมวา กลุม แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ หรือกลุม นปช. จนถึงปจจุบัน 

ซึ่งกลุม นปช. จะเปนกลุมที่มีแนวคิดตรงกันขามกับกลุม พธม. โดยกลุม นปช. เสมือนเดิน

ตามรอยกลุม พธม. ที่ไดกระทําไวคือ การตอตานรัฐบาล แตโดยเหตุผลที่ตางกันกับของกลุม พธม. 

ซึ่งตอมาเมื่อกลุม พธม. ไดออกมาสนับสนุนรัฐบาล จึงไดเกิดเหตุการณการปะทะกันของทั้ง 2 

กลุมจนมีผูเสียชีวิต และบาดเจ็บ เปนจํานวนมาก จากประเด็นเรื่องราวดังกลาวจึงกลายเปนความ

ขัดแยงของประชาชนในสังคมที่มีความเชื่อมั่นในแตละกลุมของตนอยางที่สุด ที่ทําใหสังคมไทย

ตองเกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีอยูจนทุกวันนี้ 

 

4.2 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 คน 
 
  โดยแบงขอมูลพื้นฐานได ดังนี้ 

 
4.2.1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคคลทั่วไปที่อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ไมไดเจาะจงวา

ตองเปนผูที่เคยมีสวนรวมในการชุมนุมของ กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือแนว

รวมประชาธิปไตยแหงชาติ หรือไมก็ตาม จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ที่เปนผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 250 คน และไดนํามาวิเคราะหขอมูล ไดผลดังนี้  (ตารางที่ 4.1) 

เพศ  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง หรือรอยละ 54.80 เปนเพศ

ชาย หรือรอยละ 45.20 

อายุ  กลุมตัวอยาง  มากกวาครึ่งหรือรอยละ 58 มีอายุต่ํากวา 30 ป กลุมตัวอยางที่นอย

ที่สุดรอยละ 5.60 คือ อายุมากกวา 50 ป 

ระดับการศึกษา  ระหวางต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีปริมาณ

เทาๆกันคือ รอยละ 50.8 และรอยละ 49.20 ตามลําดับ 
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สถานภาพสมรส  สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะอยูในสถานะโสด คือรอยละ 65.60 

และอยูในสถานะหมายหรือแยกกันอยู นอยที่สุดคือ รอยละ 1.60 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง                                              
             (n = 250) 

ขอมูลพืน้ฐานทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

          ชาย 113 45.20 

          หญิง 137 54.80 

อายุ   

          ต่ํากวา 30 ป 145 58 

          31 – 40 ป 64 25.60 

          41 – 50 ป 27 10.80 

          มากกวา 50 ป 14 5.60 

ระดับการศึกษา   

          ต่ํากวาปริญญาตรี 127 50.80 

          ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 123 49.20 

สถานภาพสมรส   

          โสด 164 65.60 

          สมรส 82 32.80 
        หมาย / หยา / แยกกันอยู 4 1.60 

 
 

4.2.2 ขอมูลพื้นฐานในดานความคิดเห็นทางการเมืองของผูตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองระหวาง  พันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลือง กับแนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติหรือกลุมเสื้อแดง มีขอคําถาม

ทั้งสิ้น 9 ขอ จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ที่เปนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 250 คน และไดนํามา

วิเคราะหขอมูล ไดผลดังนี้  (ตารางที่ 4.2) 
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ในสวนของการเขารวมชุมนุมทางการเมืองของกลุม  เสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง

พบวา สวนใหญไมเคยเขารวมการชุมนุมมีมากถึงรอยละ 85.20 และผูตอบแบบสอบถามที่เคยเขา

รวมการชุมนุมกับฝายใดฝายหนึ่งมีรอยละ 14.80 

ในสวนของแนวคิดสนับสนุนกลุมผูชุมนุมฝายใดพบวา สวนใหญรอยละ 61.60 ไม

สนับสนุนแนวคิดของฝายใดฝายหนึ่ง ทั้งกลุมเสื้อเหลือง และกลุมเสื้อแดง และจากผูตอบ

แบบสอบถามพบวา มีผูสนับสนุน กลุมเสื้อแดงรอยละ 23.60 ซึ่งมากกวากลุมผูสนับสนุนกลุมเสื้อ

เหลืองซึ่งมีอยูรอยละ 14.80 

ในสวนของแนวคิดที่วา เห็นดวยหรือไมวา การแสดงความคิดเห็นหรือการพูดคุยกันใน

เร่ืองเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง กับสมาชิกในครอบครัว จะมีโอกาสทําใหเกิดความขัดแยง

ในครอบครัวไดพบวา ผูตอบแบบสอบถามเกินกวาครึ่งรอยละ 58 เห็นดวยวาจะมีโอกาสทําใหเกิด

ความขัดแยงในครอบครัวได ซึ่งมากกวาผูไมเห็นดวยเพียงเล็กนอยที่ไมเห็นดวยวา จะมีโอกาสทํา

ใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวรอยละ 42 

ในสวนของการที่มีแนวคิดทางการเมือง เร่ืองกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

แตกตางกับสมาชิกในครอบครัว หรือไมพบวา สวนใหญจะมีแนวคิดทางการเมืองเหมือนกันหรือไม

แตกตางรอยละ 44.40 และที่มีแนวคิดทางการเมืองแตกตางกันบางเปนบางครั้งอยูที่รอยละ 36 

และที่มีความคิดเห็นทางการเมืองกันโดยสิ้นเชิงมีอยูนอยที่สุดคือรอยละ 19.60 

ในสวนของการเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือไมสนับสนุนกลุมผูชุมนุม กลุมเสื้อ

เหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดงกับสมาชิกในครอบครัวหรือไม จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มี

สามารถตอบคําถามนี้ไดจํานวน 139 คน พบวา สวนใหญรอยละ 60.43 เคยแสดงความคิดเห็น

สนับสนุนหรือไมสนับสนุนกลุมผูชุมนุม กลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดงกับสมาชิกใน

ครอบครัว และรอยละ 39.57 ไมเคยแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในครอบครัว 

ในสวนของการโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวเร่ืองการชุมนุมทางการเมืองของกลุมเสื้อ

เหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดงหรือไม จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มีสามารถตอบคําถามนี้ได

จํานวน 84 คน พบวา สวนใหญรอยละ 77.38 เคยโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวเรื่องการชุมนุม

ทางการเมืองของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง และมีเพียงรอยละ 22.62 เทานั้นที่ไมเคย

โตเถียงกับสมาชิกในครอบครัว      

ในสวนของการแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในครอบครัวที่เคยโตเถียงในเรื่องการชุมนุม

ทางการเมืองของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มี

สามารถตอบคําถามนี้ไดจํานวน 65 คน ซึ่งสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ โดยแยกเปนสมาชกิ
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ในครอบครัวที่เคยโตเถียงในเรื่องการชุมนุมทางการเมือง พบวา สมาชิกในครอบครัวที่เคยมีการ

โตเถียงในเรื่องการชุมนุมทางการเมืองมากที่สุดคือ พี่นอง อยูที่รอยละ 35.56 รองลงมาคือ สมาชิก

คนอื่น และพอแม รอยละ 27.78 และ 26.67 ตามลําดับ และที่นอยที่สุดที่เคยโตเถียงกับสมาชิกใน

ครอบครัวในเรื่องการชุมนุมทางการเมืองคือ บุตรหลาน อยูที่รอยละ 2.22  

ในสวนของความรุนแรงในการโตเถียง กับสมาชิกในครอบครัวเรื่องการชุมนุมทาง

การเมืองของกลุม เสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง อยูในระดับใด (เมื่อเทียบกับเวลาปกติ) จาก

จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มีสามารถตอบคําถามนี้ไดจํานวน 65 คน พบวา สวนใหญรอยละ 

46.15 การโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัว ไมมีความรุนแรง รองลงมารอยละ 24.62 คือ การ

โตเถียงกับสมาชิกในครอบครัว อยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอยเมื่อเทียบกับเวลาปกติที่เคย

โตเถียงกัน โดยการโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัว ในระดับรุนแรงมากหรือสูงกวาปกติมากเมื่อ

เทียบกับเวลาปกติที่เคยโตเถียงกัน จะมีเพียง รอยละ 12.31  ซึ่งอยูในสัดสวนที่นอยที่สุด 

ในสวนของผลการโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัว จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่มี

สามารถตอบคําถามนี้ไดจํานวน 65 คน ซึ่งสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ โดยแยกเปนผลของ

การโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวที่เคยโตเถียงในเรื่องการชุมนุมทางการเมือง พบวา สวนใหญ  

รอยละ 60.53 จะเงียบกันไปเองโดยไมมีอะไรเกิดขึ้น รองลงมารอยละ 22.37 คือ โกรธเคืองกันไป

ระยะหนึ่งประมาณ 2-3 วัน และรอยละ 2.63 นอยที่สุดคือ มีการใชกําลังกันบางในบางครั้ง 

 จากผลสํารวจผูตอบแบบสอบถามจะเห็นไดวา หากครอบครัวใดที่มีสมาชิกในครอบครัวที่

มีความเห็นทางการเมืองฯ ที่ไมตรงกัน (คําถามในขอ 4) มากกวาครึ่งจะมีการแสดงความคิดเห็น

ตอกัน ในความขัดแยงทางการเมืองฯ (คําถามในขอ 5) และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองฯ 

ที่แตกตางกันนั้นสวนใหญจะเคยโตเถียงกันกับสมาชิกในครอบครัว (คําถามในขอ 6) และการ

โตเถียงกันนั้นจะมีความรุนแรง (รวมในทุกระดับ) มากกวาครึ่ง (คําถามในขอ 8) จึงเห็นไดวา 

ความขัดแยงทางการเมืองฯ เปนสาเหตุใหเกิดการโตเถียงกันของสมาชิกในครอบครัวและสามารถ

นําไปสูความรุนแรงในครอบครัวได 

 ในดานผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงทาง

การเมืองฯ (คําถามในขอ 9) จะเห็นไดวา ไดทําใหความสัมพันธในครอบครัวเกิดความสั่นคลอน 

เชน มีการโกธรเคืองกันไประยะหนึ่ง (ถึงแมวาจะเปนเพียงระยะสั้น 2-3 วันก็ตาม) หรือมีการใช

กําลังกันบางในบางครั้ง ถึงแมจะเปนบางครั้งหรือระยะสั้นก็ตาม แตหากยังคงสภาพการณไวอยู

เชนนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเหลานี้จะรุนแรงขึ้นได 
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ตารางที่ 4.2  แสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง 
 

ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การชุมนุมทางการเมือง 

จํานวน รอยละ 

1. การเขารวมชุมนุมทางการเมืองของกลุมเสื้อ

เหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

  

          เคยเขารวม 37 14.80 

          ไมเคยเขารวม 213 85.20 
        รวม 250 100 
2. แนวคิดสนับสนุนกลุมผูชุมนุมฝายใด   

          กลุมเสื้อเหลือง 37 14.80 

          กลุมเสื้อแดง 59 23.60 

          ไมสนับสนุนฝายใด 154 61.60 
        รวม 250 100 
3. เห็นดวยหรือไมวา การแสดงความคิดเห็นหรือ

การพูดคุยกันในเรื่องเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุม

เสื้อแดง กับสมาชิกในครอบครัว จะมีโอกาสทํา

ใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวได 

  

          เห็นดวย 145 58 

          ไมเห็นดวย 105 42 
        รวม 250 100 
4. มีแนวคิดทางการเมือง เร่ืองกลุมเสื้อเหลือง 

และ/หรือ กลุมเสื้อแดงแตกตางกับสมาชิกใน

ครอบครัว หรือไม      

  

          แตกตาง 49 19.60 

          ไมแตกตาง 111 44.40 

          เปนบางครั้ง 90 36 
        รวม 250 100 
หมายเหตุ : หากตอบไมแตกตาง ใหหยุดการตอบ

ในขอถัดไป 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การชุมนุมทางการเมือง 

จํานวน รอยละ 

5. เคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือไมสนับสนุน

กลุมผูชุมนุม กลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง

กับสมาชิกในครอบครัวหรือไม  (n = 139 จากขอ 4) 

  

          เคย 84 60.43 

          ไมเคย 55 39.57 
        รวม 139 100 
หมายเหตุ : หากตอบไมเคย ใหหยุดการตอบในขอ

ถัดไป 

  

6. เคยโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวเรื่องการชุมนุม

ทางการเมืองของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือกลุมเสื้อ

แดงหรือไม (n = 84จากขอ 5) 

  

          เคย 65 77.38 

          ไมเคย 19 22.62 
        รวม 84 100 
หมายเหตุ : หากตอบไมเคย ใหหยุดการตอบในขอ

ถัดไป 

  

7. สมาชิกในครอบครัวที่เคยโตเถียงในเรื่องการชุมนุม

ทางการเมืองของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสือ้

แดง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  (n = 65 จากขอ 6) 

  

          สามีหรือภรรยา 7 7.78 

          บุตรหลาน 2 2.22 

          พี่นอง 32 35.56 

          พอแม 24 26.67 

          สมาชิกคนอื่นๆ 25 27.78 
        รวม 90 100 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การชุมนุมทางการเมือง 

จํานวน รอยละ 

8. ความรุนแรงในการโตเถียง กับสมาชิกในครอบครัว

เร่ืองการชุมนุมทางการเมืองของกลุม เสื้อเหลือง 

และ/หรือ กลุมเสื้อแดง อยูในระดับใด (เมื่อเทียบ

กับเวลาปกติ)(n = 65 จากขอ 6) 

  

          ไมรุนแรง 30 46.15 

          ระดับนอย 11 16.92 

          ระดับมากกวาปกติ(ของแตละครอบครัว) 16 24.62 

          ระดับมาก 8 12.31 
        รวม 65 100 
9. ผลการโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัว  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   (n = 65 จากขอ 6) 

  

          เงียบกันไปเองโดยไมมีอะไรเกิดขึ้น 46 60.53 

          มีการใชกําลังกันบางในบางครั้ง 2 2.63 

          โกรธเคืองกันไประยะหนึ่ง 17 22.37 

          อ่ืนๆ 11 14.47 
         รวม 76 100 

 
 
4.3  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ 
   

ผูใหขอมูลที่สําคัญอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เจาะจงวาตองเปนผูที่เคยโตถียงกับ

สมาชิกในครอบครัว ดังนี้ (ตารางที่ 4.3) 

4.3.1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่ไมสนับสนุนทั้ง 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) และแนวรวมประชาธิปไตย

แหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 
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4.3.2 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุน พันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) 

4.3.3 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุนแนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ                                         
          

ขอมูลพืน้ฐานทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

          ชาย 7 46.67 

          หญิง 8 53.33 
          รวม 15 100 
อายุ   

          ต่ํากวา 30 ป 3 20.00 

          31 – 40 ป 3 20.00 

          41 – 50 ป 8 53.33 

          มากกวา 50 ป 1 6.67 
          รวม 15 100 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูใหขอมูลฯ)   

          2-3 คน 4 26.67 

          4-5 คน 10 66.66 

          5-6 คน 1 6.67 
          รวม 15 100 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นไมตรง

กับผูใหขอมูลฯ 

  

          1 คน 10 66.67 

          2 คน 3 13.33 

          3 คน 2 20.00 
          รวม 15 100 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

ขอมูลพืน้ฐานทั่วไป จํานวน รอยละ 

สมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นไมตรงกับผูให

ขอมูลฯ 

  

          พอ - แม 6 35.29 

          ลูก - หลาน 3 17.65 

          สามี - ภรรยา 3 17.65 

          พี่ - นอง 3 17.65 

        ลุง – ปา, นา - อา 1 5.88 

         ไมตอบ 1 5.89 
          รวม 17 100 
                                          
                           

4.4 ตัวอยางสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 15 คน โดยแบง
เนื้อหาขอมูลการสัมภาษณและกลุมของผูใหสัมภาษณเชิงลึกได ดังนี้ 
 

สวนที่ 1  ขอมูลความคิดเห็นในเรื่องของความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยกับแนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว 

สวนที่ 2  ขอมูลความสัมพันธในครอบครัวกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความคิดเห็นในการ

สนับสนุนคูขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวมประชาธิปไตย

แหงชาติ ไมเหมือนกัน 

สวนที่ 3  ขอมูลแนวทางขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ที่มีสาเหตุมาจาก

ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ  

โดยสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่ไมสนับสนุนทั้ง 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) และ แนวรวมประชาธิปไตย

แหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 

สัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุน พันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) 
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สัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 5 คน จากกลุมที่สนับสนุน แนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) 
กรณีศึกษาที่ 1 (ไมสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง) : นายพล*  

 
ขอมูลสวนบุคคล  
ชื่อนายพล เพศชาย อายุ  42 ป นับถือศาสนาคริสต จบการศึกษาระดับปริญญาโท 

ปจจุบันประกอบอาชีพรับราชการตํารวจยศ พตท. มีภูมิลําเนาอยูในเขตคลองสามวาตะวันออก 

กรุงเทพมหานคร ปจจุบันมีครอบครัวแลว และมีสมาชิกภายในบานรวมนายพลดวยจํานวน 3 คน 

และนายพลยังมีบานเดิมคือบานคุณแม ที่ตองไปมาหาสูกันเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง

หรือมากกวา โดยปกติจะมีการนัดพบกันกับพี่สาวทั้งสามที่บานคุณแม  และในบางครั้งพี่สาวจะ

เดินทางมาที่บานนายพลเชนกัน ซึ่งในบานเของพี่สาวแตละคน (ซึ่งแตงงานมีครอบครัวและแยก

บานกันไปแลว)  ซึ่งมีสมาชิกในบานของพี่สาว คนที่ 1 มี 3 คน พี่สาวคนที 2 มี 4 คน พี่สาวคนที่ 3          

มี 4 คน โดยในบานเดิมดังกลาว พี่สาวทั้งสามคนจะมีความคิดเห็นทางการเมือง ไมตรงกันกับนาย

พล สวนในครอบครัวตนเองคือ ภรรยาและลูกสาว ความคิดเห็นทางการเมืองจะเปนไปแนวทาง

เดียวกัน สวนคุณแมจะไมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
 
สาเหตุของความขัดแยง  
นายพลใหความเห็นวา ความขัดแยงทางการเมือง ทําใหเกิดการชุมนุมข้ึนของกลุมตางๆ 

โดยเฉพาะกลุมพธม. และกลุมนปช. โดยมีการสื่อสารหรือการนําเสนอขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ

อยางตอเนื่องซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญ ที่ทําใหเกิดการโตเถียงขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวทีม่คีวามเหน็

ตางกันในการสนับสนุนหรือไมสนับสนุนกลุมผูชุมนุมฝายใดฝายหนึ่งและการโตเถียงนั้นจะ

สามารถนําไปสูความขัดแยงภายในครอบครัวได        

ในเรื่องความคิดเห็นตอการชุมนุมของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง นายพลมี

แนวความคิดที่ไมสนับสนุนกลุมผูชุมนุมฝายใดฝายหนึ่ง ดวยเหตุผลที่วา การชุมนุมของคนจํานวน

มาก จะทําใหยากแกการควบคุมและจะทําใหประชาชนคนอื่นที่ไมเกี่ยวของดวยตองเดือดรอน 

และการชุมนุมอาจมีการกระทบกระทั่งและสามารถมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้นได ซึ่งการ

ชุมนุมที่ผานมาทั้งของกลุมพธม.  และกลุมนปช.  ตางก็ทําใหประชาชนเดือดรอน ทั้งในดาน 

 

________________________________________ 

 * นามสมมุติ 
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การจราจร และความไมสะดวกสบายในดานตางๆ ที่จะตองผานไปในสถานที่ชุมนุม ทําความ

เดือดรอนใหกับเด็กนักเรียน และการชุมนุมยังทําใหมีอาชญากรรมเกิดมากขึ้น  มีการกระทําการ

ผิดกฎหมายในระหวางการชุมนุม     

  โดยที่เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายได จึงทําใหเกิดการ

เลียนแบบขึ้นเชน หากกลุมพธม. สามารถชุมนุมปดถนน ยึดทําเนียบรัฐบาล หรือปดสนามบินได 

กลุมนปช. ก็จะสามารถทําไดเชนกัน ซึ่งจะทําความเดือดรอนใหแกประชาชนเปนอยางมาก อีก

เหตุผลที่สําคัญคือ การอางวาที่ตองออกมาชุมนุมเรียกรองก็เพราะ   ตองการทําเพื่อประชาธิปไตย

หรือตองการนําตัวคนที่กระทําความผิดมาลงโทษนั้น    ควรที่จะปลอยใหกฎหมายเปนผูลงโทษ

ผูกระทําความผิดจะเหมาะสมกวา และที่สําคัญไมควรใชกฎหมูมาประทวงหรือมาใชเปนขอตอรอง 

ซึ่งการกระทําเชนนี้จะเปนการกระทําใหเกิดการเลียนแบบที่พอไมไดอะไรตามที่ตั้งใจ ก็จะใชวธิกีาร

ประทวงทุกครั้งไป จึงไมเห็นดวยกับการชุมนุมเรียกรองของทั้งกลุมพธม. และกลุมนปช. 

นายพล ยังเห็นดวยวา การแสดงความคิดเห็นหรือการพูดคุยกันในเรื่องกลุมเสื้อเหลือง    

และ/หรือ กลุมเสื้อแดง กับสมาชิกในครอบครัว จะมีโอกาสทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวได 

ดวยเหตุวา เมื่อคนเรามีความคิดเห็นความเชื่อโดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ที่แตกตางกัน และการ

ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีความเชื่อ ก็จะทํามีโอกาสเกิดความขัดแยงทางความคิดกันได โดยเฉพาะเมือ่

คนเราไดรับขอมูลขาวสารที่แตกตางกันหรือมีความรักชอบพอฝายใดฝายหนึ่งที่แตกตางกันแลว 

จะสามารถทําใหเกิดการโตเถียงหรือเกิดการกระทบกระทั่งกันได หากความคิดเห็นไมตรงกัน และ

ที่สําคัญความเชื่อที่ฝงใจและการไมยอมรับในความคิดเห็นอีกฝายหนึ่งที่มีความคิดเห็นไมตรงกับ

ตนเอง จะทําใหเมื่อเวลาที่เกิดการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเมือง จึงเกิดการโตเถียงกันขึ้น

เพราะความเชื่อมั่นวา ความคิดเห็นหรือขอมูลที่ไดรับมาของตนเองนั้นถูกตอง และความคิดเห็น

หรือขอมูลที่สมาชิกในครอบครัวไดรับมาของอีกฝายหนึ่งนั้นผิด โดยมีความทุมเทพยายามที่จะทํา

ใหสมาชิกอีกฝายหนึ่งที่ไมเห็นดวยกับตนเอง ตองเปลี่ยนมาเห็นดวยกับความคิดของตนเอง 

นายพล มีสมาชิกในครอบครัวที่มีแนวคิดทางการเมือง ไมสอดคลองกันกับตัวเองคือ 

พี่สาวทั้ง 3 คน ซึ่งปกติแลวที่จะการมาพบกันเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน ที่บานของคุณ

แมและมีกิจกรรมรวมกันอยูบอยๆ เชน รับประทานอาหาร ดูทีวี โดยพี่สาวทั้ง 3 คน จะมีแนวคิดที่

คลายๆกันคือสนับกลุมผูชุมนุมเสื้อเหลือง ซึ่งคุณวัชรพล ไดเคยแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุย ใน

เร่ืองการชุมนุมทางการเมืองฯ กับพี่สาวทั้งสามในขณะที่พบกันที่บานคุณแม บอยครั้งหรือเรียกได

วาทุกครั้งที่มีการเสนอขาวการชุมนุมของกลุมสีเสื้อตางๆ  ไมวาจะเปนตอนดูทีวี รับประทานอาหาร 

หรือแมกระทั่งอยูในระหวางการขับรถก็ตาม หากไดฟงขาวหรือพูดคุยเรื่องการชุมนุมก็จะมีการ
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โตเถียงกัน โดยเฉพาะตอนนั่งดูทีวีดวยกัน หากการเสนอขาวของสื่อทีวี เปนเรื่องการชุมนุมของ

กลุมพธม. พี่สาวทั้งสามจะสนับสนุนและเห็นดวยกับการชุมนุมดังกลาว และตอวาการกระทําของ

กลุมเสื้อแดง  

พี่สาวทั้งสามคนนั้นมีความเชื่อวาขอมูลและเหตุผลของตนเองนั้นถูกตองและเปนจริงและ

การที่กลุมพธม. ออกมาชุมนุมนั้นทําเพื่อประชาธิปไตยและตอตานระบอบทักษิณ ที่พี่สาวเห็นวา

ไมดีมีการคอรัปช่ัน และทําใหประเทศชาติเสียหาย ถึงแมวาการชุมนุมจะทําใหคนอื่นเดือดรอนบาง

แตก็คุมคาตอผลที่จะไดรับในอนาคต และเห็นวาการกระทําของกลุมนปช. นั้นไมถูกตองโดยเหน็วา       

ในการออกมาชุมนุมนั้น เปนไปเพื่อชวยเหลือคนๆ เดียวคือ พตท.ทักษิณ ชินวัตร และยังเปน

นักโทษที่หลบหนีคดีอีกดวย โดยนายพลไดแสดงความคิดเห็นถึงการกระทําดังกลาววาเปนสิ่งที่ไม

ถูกตองและทําความเดือดรอนใหกับประชาชน จึงทําใหพี่สาวทั้งสามมองวา นายพลเปนฝาย

สนับสนุนกลุมเสื้อแดง โดยตัวนายพลยืนยันวา ตนเองไมสนับสนุนกลุมเสื้อสีใดทั้งสิ้น เพียงแตเห็น

วาการชุมนุมดังกลาวไมถูกตอง จึงกลายเปนการโตเถียงกันขึ้น และไมสามารถหาขอยุติได  

โดยในขณะที่นายพล กําลังโตเถียงกับพี่สาวคนใดคนหนึ่งอยู พี่สาวอีกสองคนก็จะคอย

สนับสนุนพี่สาวคนที่พูดคุยกับตนเอง จึงกลายเปนวาบางครั้งตองโตเถียงพรอมๆ กันกับพี่สาวทั้ง

สามคน ซึ่งบางครั้งในขณะที่มีการโตเถียงกันอยูนั้น  ทั้งพี่สาวและตนเองตางแสดงความไมพอใจ

ออกมา เมื่อโตเถียงกันในสิ่งที่ไมเห็นดวยโดยเห็นไดจากสีหนาของพี่สาวที่แสดงออกมาหรือ

น้ําเสียงที่คอนขางดังมากกวาปกติ รวมทั้งของตนเองดวย ลักษณะของการโตเถียงกันนั้นบางครั้ง

ตางคนตางก็แยงกันพูดไมรับฟงในสิ่งที่อีกฝายหนึ่งกําลังพูดอยู แตสวนใหญก็จะสลับกันพูด หรือ

บางทีก็พูดตัดบทไปเลยก็มี บางครั้งเมื่อไมพอใจกันและไมสามารถหาขอสรุปในการโตเถียงกันได 

ผลสุดทายคือตางคนตางก็เงียบกันไปเฉยๆ แตก็ไมมีการใชความรุนแรงตอกันหรือตอวากันในคําที่

ไมสุภาพ โดยตางคนตางก็แยกยายกันกลับบานของตนเอง 

 ซึ่งตัวนายพลเอง ภายหลังจากที่มีการโตเถียงกับพี่สาวทั้งสามเกิดขึ้น ก็จะรูสึกโมโห และ

โกรธพี่สาวทั้งสามทั้งในขณะที่กําลังโตเถียงกันและภายหลังจากยุติการโตเถียงกันแลว ความรูสึก

ในขณะนั้นคือ อยากจะหนีไปไกลๆจากพี่สาวทั้งสาม และมีรูสึกโกธรพี่สาวทั้งสามคน (แตไมรุนแรง

มากนักเปนลักษณะชั่ววูบ) เพราะวาในขณะที่โตเถียงกันนั้น ตนเองจะพยายามแสดงขอมูลตางๆ 

ใหพี่สาวดู เชน เปดหนังสือพิมพ หรือนําเอกสารตางๆมาใหดู แตพี่สาวก็ไมยอมรับฟงหรือไมเชื่อใน

ขอมูลที่เห็น และพยายามพูดหักลางอยางไมมีเหตุผล จนสุดทายหรือบางครั้งเมื่อทนไมไดตนเองก็

จะหยุดพูด และก็เดินหนีไปบางก็มี ซึ่งสวนใหญภายหลังการโตเถียงกันกับพี่สาว มักจะจบลงดวย

การเงียบกันไปเอง หรือไมก็เดินหนีกันไปคนละทาง หรือบางครั้งก็จะออกจากบานไปเลยก็มี โดย
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สวนตัวแลวก็มีความรูสึกวา ไมเขาใจพี่สาวทั้งสามเลยวาทําไมคิดแบบนี้ ทําใหบางทีก็ไมอยากจะ

มาหาพี่สาวทั้งสามที่บานคุณแมอีกเพราะนาเบื่อ  

ถึงแมวาจะโตเถียงกันมากอยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่งคือ เมื่อกลับมาบาน

ของตนเอง และไมไดพบหรือคุยกับพี่สาวอีกประมาณ 1-2 วัน ก็จะไมรูสึกอะไรเปนปกติ เพราะคิด

วาอยางไรแลวก็ยังเปนพี่นองกันอยู และเมื่อถึงเวลาก็ไปพบกันที่บานคุณแมตามปกติเหมือนทุก

คร้ัง และเมื่อเจอหนากันก็คุยเรื่องอื่นกันเหมือนปกติไมมีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งถึงแมวาจะพูดคุยกันเปน

ปกติ  พอตอมามีขาวเรื่องการชุมนุมของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือกลุมเสื้อแดงอีกก็จะพูดคุย

โตเถียงกันอีก ซึ่งผลก็จะออกมาเหมือนเดิมเหมือนที่ผานๆมาทุกครั้ง 

 
ผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว  
การพูดคุยในเรื่องเสื้อเหลือง และ/หรือเสื้อแดงกับพี่สาวทั้งสามนั้น สงผลกระทบใหนาย

พล มีความรูสึกเกิดความเครียดขึ้น โดยเฉพาะในขณะที่กําลังเกิดการโตเถียงกันกับพี่สาวทั้งสาม 

และรูสึกวาความขัดแยงทางความคิดนั้นกําลังทําใหความสัมพันธในครอบครัวมีปญหาขึ้น แตก็

เปนเพียงระยะสั้นเทานั้น เพราะเมื่อเวลาผานไปประมาณ 1-2 วันก็จะกลับมาเปนปกติเหมือนเดิม 

เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น และก็จะมาพบกันกับพี่สาวทั้งสามที่บานคุณแมเหมือนตามปกติ แต

ผลกระทบทางออมที่ เกิดขึ้นอีกอยางก็คือ ปกติแลวการมาพบกันที่บานของคุณแม ก็เพื่อ

ความสัมพันธที่ดีของครอบครัวที่จะไดมีกิจกรรมรวมกันในหมูญาติพี่นองกับคุณแมและควรจะเปน

ชวงเวลาที่มีความสุข โดยควรที่จะมีกิจกรรมที่ดีๆ เหมือนที่ผานๆ มา แตกลับตองมาเสียเวลาใน

การโตเถียงกันในเรื่องกลุมผูชุมนุมทางการเมือง จนทําใหบรรยากาศที่บานคุณแมเกิดความเครียด

ข้ึน (โดยการโตเถียงกันนั้น คุณแม และภรรยาหรือลูกสาวจะไมเขามายุงเกี่ยวดวย) 

สวนผลกระทบในดานเศรษฐกิจของครอบครัวของตนเองนั้น จากความขัดแยงทาง

การเมืองในสวนของตนเองนั้นไมไดรับผลกระทบอะไร เนื่องจากตนเองรับราชการ เพยีงแตวางานที่

ทํานั้นบางครั้งตองเสียเวลาไปกับเร่ืองการชุมนุมทางการเมือง แทนที่จะเอาเวลาไปทํางานในเรื่อง

ปกติในงานของตน สวนผลกระทบโดยออมนั้นก็มีบาง เชน ความไมสะดวกตางๆ ที่เกิดขึ้นในการ

เดินทางหรือการใชชีวิตตามปกติ 

นายพลเห็นวา การโตเถียงกันกับพี่สาวทั้งสาม ในเรื่องความขัดแยงทางการเมืองของกลุม

เส้ือเหลือง และ/หรือกลุมเสื้อแดงนั้น เปนการแสดงความคิดเห็นที่มีความรุนแรงมากกวาปกติ

ทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับการโตเถียงกันกับพี่สาวทั้งสามในเรื่องอ่ืนๆ ที่ปกติมักจะไมคอยมีการ

โตเถียงกันมากนัก และหากมีการโตเถียงกันสุดทายตางฝายมักก็จะสามารถยอมกันได ที่เปนเชนนี้
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เพราะตนเองกับพี่สาวทั้งสามมีความแตกตางกันทางความคิดในเรื่องการชุมนุมทางการเมืองกัน

อยางสิ้นเชิง โดยตางฝายตางเชื่อมั่นในขอมูลและความคิดของตนอยางจริงจังวาถูกตอง และการ

ไมยอมรับในขอมูลของแตละฝายโดยเชื่อวาเปนขอมูลที่ผิด 
 
การบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
ในภาพรวมนายพล เห็นวา ความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

จะสงผลใหตัวนายพลเอง กับสมาชิกในครอบครัว เกิดความขัดแยงกันไดมากขึ้น สําหรับตนเอง

แลวในขณะที่กําลังโตเถียงกับพี่สาวทั้งสามนั้น จะพยายามใชเหตุผลในการพูดคุย แสดงขอมูล

ตางๆ ทั้งสองดานใหพี่สาวทั้งสามเห็น และจะพยายามที่จะฟงพี่สาวพูด แตก็ยอมรับวาบางครั้ง

ตนเองก็ไมสามารถที่จะระงับอารมณของตนเองในการพูดได จึงทําใหเกิดการโตเถียงกันขึ้นกับ

พี่สาวทั้งสาม ดังนั้นการที่จะไมทําใหเกิดการโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นตางกัน

นั้น จะตองไมพูดถึงเรื่องการเมือง เพราะอยางไรก็แลวแตคงไมสามารถเปลี่ยนความคดิของสมาชกิ

ที่ไมเห็นดวยได 

ซึ่งในความรูสึกลึกๆ แลว ที่นายพลตองโตเถียงกับพี่สามทั้งสามนั้นเพราะ มีความเปนหวง

พี่สาวทั้งสามวาจะไปเขารวมชุมนุมกับกลุมเสื้อเหลือง แลวจะเกิดอันตรายขึ้นไดหรือจะตกเปน

เครื่องมือใหกับคนอื่น แตเมื่อเริ่มโตเถียงกันแลว บางครั้งอารมณก็พาไปทําใหไมสามารถระงับ

ความรูสึกได 

สําหรับนายพลแลว ถึงแมวาความขัดแยงระหวางกลุม เส้ือเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

จะยังคงดํารงอยู ความขัดแยงนั้นจะไมสามารถทําใหตนเอง กับสมาชิกในครอบครัวเกิดความ

ขัดแยงกันได เนื่องจากเขาใจดีวา การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่มีความเห็นไมตรงกันนั้น 

ก็เปนเรื่องธรรมเรื่องหนึ่งที่สามารถเกิดความขัดแยงขึ้นได แตความเปนพี่นองเปนครอบครัว

เดียวกันนั้นสําคัญมากกวา ซึ่งการทะเลาะกันก็เปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยูบอยๆ ในอดีตที่ผาน

มาตามประสาพี่นอง ซึ่งถาโกธรกันเดี๋ยวก็ดีกันได 

 
ขอเสนอแนะเพื่อลดความขัดแยงในครอบครัว 
หากจะทําใหไมเกิดความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัว นายพลเห็นวา จะตองทําให

สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวคิดแบบเดียวกันหรืออยูฝายเดียวกัน แตหากไมสามารถทําได ก็ไมควร

พูดหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมือง และ/หรือหากจะพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันก็

ตองใชการพูดดวยเหตุผลมากกวาการพูดโดยใชอารมณ แตอยางไรก็ตามนายพลเชื่อวา 
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ความสัมพันธในครอบครัวหรือความเปนครอบครัวนั้นจะชวยลดความขัดแยงไดเปนอยางมาก 

หรือทําใหความขัดแยงในครอบครัวไมสามารถเกิดขึ้นได 

 

กรณีศึกษาที่ 2 (สนับสนุนกลุมเสื้อเหลือง) : นางสาวดา * 

 
ขอมูลสวนบุคคล 
นางสาวดา เพศหญิง อายุ  31 ป นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

สถานภาพปจจุบันสมรสแลว ปจจุบันเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสมาชิกในบาน 5 คน รวมทั้งตัว

นางสาวดาเองดวย มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภายในครอบครัวมีสมาชิกที่

มีความเห็นไมตรงกันกับนางสาวดา อยูดวยกัน 3 คน (ในการสัมภาษณคุณดา ไมระบุคูขัดแยงวา

เปนใครแตในแบบสํารวจคุณดา ระบุวามีอยูขัดแยงอยูในกลุมพี่นอง และกลุมพอแม)  

 
สาเหตุของความขัดแยง 
นางสาวดา มีความเห็นวาความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมพธม. กับกลุมนปช. นั้น

ไมใชสาเหตุที่จะทําใหเกิดความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัว ถึงแมวานางสาวดา จะมีความ

ขัดแยงหรือมีการโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวบางก็ตาม แตวาการโตเถียงที่เกิดขึ้นนั้นไมใช

ความขัดแยงแตเปนการโตเถียงปกติเหมือนเรื่องทั่วๆ ไป แตนางสาวเห็นดวยวาหากมีการพูดเรื่อง

ความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลืองกับกลุมเสื้อแดง กับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นตางกันก็

มีโอกาสที่จะทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความขัดแยงได โดยสําหรับตนเองแลวความขัดแยงทาง

การเมืองจะไมเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงกับสมาชิกที่มีความเห็นตางในครอบครัวได 

ในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองนางสาวดา สนับสนุนกลุมพธม. หรือกลุมเสื้อเหลือง แต

ก็ไมเคยเขารวมชุมนุมกับกลุมเสื้อเหลือง และที่สนับสนุนกลุมเสื้อเหลืองเพราะวา กลุมเสื้อเหลือง

นั้นยึดมั่นในสิ่งที่ทํา และทําจริงดวยความเขมงวด และที่สําคัญคือไมไดทําใหประชาชนเดือดรอน 

และมีความเชื่อมั่นวาสิ่งที่กลุมเสื้อเหลืองทํานั้นเปนการรักษาผลประโยชนใหกับประชาชน และที่

ไมเห็นดวยกับการชุมนุมของกลุมนปช. หรือกลุมเสื้อแดงเพราะวา กลุมเสื้อแดงนั้นใชความรุนแรง

ทําใหประชาชนตองเดือดรอน มีความวุนวายเกิดขึ้นในบานเมืองและทําใหประชาชนลมตาย และ

ในสมัยรัฐบาลพตท.ทักษิณ ชินวัตร ทําใหเกิดผูกอการรายขึ้นในประเทศเปนจํานวนมากทาํ และยงั

ทําใหเกิดความรูสึกถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

นางสาวดาเคยแสดงความคิดเห็น ในเรื่องความขัดแยงทางการเมืองกับสมาชิกใน

ครอบครัว และยังเคยโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีสมาชิกใน
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ครอบครัวที่มีความเห็นตางกันอยู 3 คน ซึ่งนางสาวดา ไดเคยแสดงความคิดเห็นหรือพูดคยุ ในเรือ่ง

การชุมนุมทางการเมือง กับสมาชิกที่ไมเห็นดวยอยูบอยๆ โดยสวนใหญจะพูดคุยกันตอนดูทีวี 

รับประทานอาหาร  โดยในขณะที่ดูทีวีนั้น เมื่อมีการเสนอขาวสารขึ้นมาก็จะเปนจุดเริ่มตนอยาง

หนึ่งในการโตเถียงกันเรื่องการเมือง ซึ่งการพูดคุยหรือโตเถียงกันในเรื่องการเมือง กับสมาชิกใน

ครอบครัวที่ไมเห็นดวยนั้น สวนใหญเมื่อโตเถียงกันไดชวงระยะเวลาหนึ่งก็จะโกรธเคืองกัน และใน

บางครั้งก็จะหยุดคุยตัดบทการสนทนา เพื่อไมตองการใหมีการโตเถียงกันมากขึ้น หรือเปลี่ยนเรื่อง

คุย หรือไมก็เงียบไมพูดตอเร่ืองการเมืองอีกหรือหันไปคุยเรื่องอื่นแทน แตพอหลังจากที่จบการ

สนทนาไปไดประมาณ 1 วัน ความรูสึกตางๆ ก็จะหายไปไมรูสึกโกธรเคืองอะไร และก็กับมาพูดกัน

เปนเรื่องปกติ หรือแมแตวาภายหลังจากการโตเถียงแลว ก็ยังสามารถคุยเรื่องอื่นกันตอได และกจ็ะ

ทําใหลืมเรื่องที่เพิ่งโตเถียงกันไปได 

โดยสวนตัวนางสาวดาเองนั้น บางครั้งภายหลังจากการโตเถียงกับสมาชิกที่มีความคิดเห็น

ไมตรงกัน มีความรูสึกที่อยากหนีไปไกลๆ ไมอยากอยูใกลๆ เพราะจะทําใหมีการเถียงกนัไมหยดุส้ิน

และบางครั้งก็จะไมฟงอีกฝายหนึ่งพูดเลย หรือไมก็จะตัดบทเลิกพูดคุยเรื่องการเมืองไปเลย และก็มี

บางครั้งที่เงียบไปเลย ไมพูดไมจากับสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวยนั้น แตสวนใหญมักจะจบลง

ดวยที่ตางคนตางไป หรือตางคนตางหยุดพูด โดยที่แตละฝายก็ยังไมยอมรับในเหตุผลของอีกฝาย

หนึ่งซึ่งยังตกลงกันไมได และตางคนตางก็ไมพูดเรื่องนี้อีกสักระยะหนึ่ง แตเมื่อตองมาเจอกันอีก

เพราะอยูในบานเดียวกัน และยังไดยินไดฟงขาวสารเรื่องการเมืองอยูก็จะมีบางที่กับมาโตเถียงกัน

ใหม ซึ่งก็เหมือนเดิมไมมีอะไรเกิดขึ้น 

โดยตนเองแลว ภายหลังจากการพูดคุยหรือโตเถียงในเรื่องการเมืองแลว บางครั้งก็มี

ความรูสึกโกรธสมาชิกที่ไมเห็นดวยวา ทําไมไมมีเหตุผลเลย ทําไมตองทําอยางนัน้หรอืตองทาํอยาง

นี้ ทําใหบางครั้งก็อยากอยูคนเดียว และไมอยากคุยเรื่องการเมืองอีก และไมเขาใจวาทําไมสมาชิก

ที่ไมเห็นดวยจึงคิดเชนนั้น และก็ยังมีความรูสึกวาทําไมตองเอาเรื่องการเมืองมาพูดและทําใหตอง

เกลียดกันทะเลาะกันดวยเพียงเพื่อตองการเอาชนะกันเทานั้น ซึ่งตนเองนั้นจะไมพยายามแสดง

ความรูสึกเหลานั้นออกไป แตพยายามที่จะเล่ียงหรือหลีกหนีเพื่อที่จะไมตองแสดงความรูสึกที่ไมดี

กับผูที่โตเถียงดวย  

นางสาวดาเห็นวา การที่ตนเองตองมาโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นตางกัน

นั้น เปนเพราะวา สมาชิกในครอบครัวตางคนตางก็มีความคิดมีเหตุผลสวนตัวและมีความเชื่อมั่น

ในสิ่งที่ตนเองไดรับรูรับฟงมา ซึ่งก็อยูที่การรับขอมูลขาวสารของแตละคนที่จะไดรับความจริงที่

แตกตางกันและพบเห็นไดรับรูในสิ่งยั่วยุที่แตกตางกัน และการรับรูขอมูลขอเท็จจริงที่แตกตางกัน 
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โดยเฉพาะการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อทีวี เพราะการโตเถียงสวนใหญแลวจะเกิดขึ้นตอนดู

ขาวสารทางทีวี และ ยังเห็นวา เปนการยากที่จะทําใหสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นตางกันนั้น

ใหหันมาเห็นดวยกับตนเอง 

 
ผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว 
การพูดคุยในเรื่องเสื้อเหลือง และ/หรือเสื้อแดงกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นตางกัน

นั้น สงผลกระทบทําใหเกิดรูสึกไมสบายใจวา ทําไมเราตองมาทะเลาะกันเรื่องการเมืองนี้ดวย ทั้งๆ

ที่ไมใชเร่ืองของเราโดยตรง และยังทําใหความสัมพันธในครอบครัวตองเกิดปญหาขึ้น แตทั้งหมดนี้

ก็เปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่เกิดการโตเถียงเทานั้น เพราะเมื่อคุยเรื่องอ่ืนหรือเมื่อเวลา

ผานไปวันสองวัน ความรูสึกเหลานั้นก็หายไป ความสัมพันธในครอบครัวก็กลับมาเปนเหมือนเดิม         

ไมมีผลอะไร โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการ

โตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นแตกตางกัน หรือเกิดขึ้นในขณะที่โตเถียงกัน             

เสร็จส้ินใหมๆ  

ซึ่งภายหลังตอมาจากการพูดคุยโตเถียง ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวก็ยังคง

เหมือนเดิม โดยนางสาวดาใหเหตุผลวา ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวหรือความผูกพันใน

ครอบครัวนั้นมีความสําคัญมากกวา โดยเฉพาะกับผูที่เปนผูอวุโสกวาหรือผูที่เราตองใหความ

เคารพ  

สําหรับนางสาวดาแลว การพูดคุยเรื่องการเมือง กับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็น

แตกตางกันนั้น จะไมมีความรุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งเปนเหมือนเร่ืองปกติที่มีการโตเถียงกันในเรื่องอื่นๆ 

และที่สําคัญคือ เร่ืองเศรษฐกิจทั้งของตนเองและภายในครอบครัว เชน เร่ืองทํามาหากินการหา

รายไดของครอบครัวนั้นสําคัญกวา 

 
การบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
ในภาพรวมนางสาวดาเห็นวา ความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

จะไมสงผลใหตัวคุณจินดาเอง กับสมาชิกในครอบครัว เกิดความขัดแยงกันได เนื่องจากตัว     

นางสาวดาเอง จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกันเรื่องการเมือง เพราะวาจากการโตเถียงในครั้งที่

ผานๆ มาประมาณ 2-3 คร้ังเพียงพอที่จะทําใหไดคิดวา ไมควรพูดเรื่องการเมืองอีก และก็ไม

อยากจะใสใจเรื่องการเมืองดวย ซึ่งปจจุบันการทํามาหากินนั้นเปนเรื่องที่สําคัญกวา และนางสาว

ดายังมองวา การอยูกับครอบครัวควรที่จะมีความสุขมากกวาการที่ตองมาทะเลาะกัน 
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โดยนางสาวดากลาวทิ้งทายไววา “ก็ดี คิดเสียวาเราไมไดเปนหนี้ประเทศไทย เราอยูของ

เราก็มีความสุขอยูแลว” 

 
ขอเสนอแนะเพื่อลดความขัดแยงในครอบครัว 
นางสาวดาเห็นวา การที่จะทําใหไมเกิดความขัดแยงกันขึ้นกับสมาชิในครอบครัวที่มีความ

คิดเห็นทางการเมืองแตกตางกันไดนั้น จะตองทําใหไมมีเส้ือสีเหลือง สีแดงอีกตอไป ซึ่งนางสาวดา 

ก็ไมไดบอกวาจะทําอยางไร แตก็สนับสนุนในสิ่งที่เสื้อเหลืองทําโดยไมตองการเสื้อสีแดง 

สําหรับนางสาวดาแลว ถึงแมวาความขัดแยงระหวางกลุม เสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อ

แดง จะยังคงดํารงอยู ตนเองกับสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นไมตรงกันนั้น ก็ไมแนใจ

เหมือนกันวา จะเกิดความขัดแยงกันไดอีกหรือไม 
โดยนางสาวดาไดพูดถึงความรูสึกทิ้งทายไววา “อยากมีชีวิตเหมือนแตกอน” 

 
กรณีศึกษาที่ 3 (สนับสนุนกลุมเสื้อแดง) : นายจัน* 

 
ขอมูลสวนบุคคล 
นายจัน เพศชาย อายุ  48 ป นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปจจุบัน

สมรสแลว ประกอบอาชีพสวนตัว มีสมาชิกภายในบานรวมตัวนายจันดวยจํานวน 6 คน และมี

ภูมิลําเนาอยูในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นายจัน มีสมาชิกในครอบครัวที่มีแนวคิดทางการเมือง

ไมสอดคลองกันกับนายจัน 2 คนคือ ภรรยาและลูกสาว สวนคนอื่นมีความคิดเห็นไปแนวเดียวกัน

แตก็ไมไดพูดคุยกันมากนัก ยกเวนภรรยาและลูกสาวซึ่งยังอาศัยอยูในบานเดียวกัน นายจัน มี

แนวคิดทางการเมืองตอการชุมนุมของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง โดยสนับสนุนกลุม

เสื้อแดง ซึ่งภรรยาและลูกสาว มีแนวคิดสนับสนุนกลุมเสื้อเหลือง 

 
สาเหตุของความขัดแยง 
นายจันใหความเห็นวา ความขัดแยงของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดงนั้น เปน

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว เนื่องจากทําใหสมาชิกในครอบครัวที่มี

ความเห็นไมตรงกัน ตองเกิดการโตเถียงกันขึ้นและนําไปสูความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัวได 

แตสําหรับครอบครัวของตนเองแลวเห็นวา ความขัดแยงทางการเมืองดังกลาวขางตน จะไม

สามารถทําใหครอบครัวของตนเองเกิดความขัดแยงกันได 
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นายจันสนับสนุนกลุมเสื้อแดง ดวยเหตุผลที่วา ชอบคุณทักษิน ชินวัตร ในการบริหาร

ประเทศที่ผานมาทําใหเกิดผลดีตอประเทศ และรูสึกวาตนเองหาเงินไดงายและคลองตัวในการทํา

มาหากิน และที่ไมชอบกลุมเสื้อเหลืองเพราะวา ไมชอบคุณสนธิ ลิ้มทองกุล และคนอื่นๆ ที่ทําให

บานเมืองเกิดความวุนวาย และการชุมนุมของกลุมคนเสื้อเหลืองทําใหประชาชนคนอื่นเดือดรอน 

การจราจรติดขัด เกิดความไมสะดวกและทําใหประเทศชาติเสียหาย และมีผลประโยชนอยางอื่น 

แอบแฝง 

นายจัน มีสมาชิกในครอบครัวที่มีแนวคิดทางการเมือง ไมสอดคลองกันกับคุณจัน 2 คน

คือ ภรรยาและลูกสาว ซึ่งคุณจัน ไดเคยแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุย ในเรื่องการชุมนุมทาง

การเมือง กับภรรยาและลูกสาว ประมาณ 2-3 คร้ังหรือมากกวา โดยสวนใหญจะพูดคุยกันตอนดู

ทีวี ซึ่งการพูดคุยหรือโตเถียงกันในเรื่องการเมือง กับภรรยานั้น สวนใหญภรรยาจะมีโมโห โกรธ 

และไมอยากคุยดวย แตถากับลูกสาว ลูกสาวจะเงียบ แตก็มีสีหนาไมรับฟง  โดยสวนตัวนายจนัเอง 

ถากับภรรยาก็จะรูสึกวายอมไมได แตถากับลูกสาว ก็จะพยายามอธิบายเหตุผลใหฟง เพื่อจะไดให

คิดใหเหมือนกับตัวเอง พยายามอธิบายเหตุผลวากลุมเสื้อแดงนั้นดีอยางไร และการชุมนุมของ

กลุมเสื้อเหลืองไมดีอยางไร มีผลประโยชนอะไรแอบแฝงหรือไม 

ซึ่งการพูดคุยในเรื่องทางการเมือง กับภรรยาหรือลูกสาวนั้นสวนใหญมักจะจบลงดวยที่

ตางคนตางไป หรือตางคนตางหยุดพูด เงียบ หรือตางคนตางเดินหนีไป โดยที่ยังไมยอมรับใน

เหตุผลของอีกฝายหนึ่ง โดยตัวคุณจันเองภายหลังจากการพูดคุยหรือโตเถียงแลว บางครัง้กรู็สึก ไม

เขาใจภรรยาและลูกสาววาทําไมจึงคิดเชนนั้น แตเมื่อเงียบกันไปไดสักระยะหนึ่งประมาณ 1-2 ก็จะ

กลับมาเปนปกติ หรือถาภรรยากับลูกสาวมาพูดกอนก็จะเปนปกติเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น หรือใน

บางคร้ังที่ตนเองหายโกธรก็จะเขาไปพูดกับภรรยาและลูกสาวกอน แตถาตอมาตนเองกับภรรยา

หรือลูกสาวไดดูขาวสารหรือดูทีวีดวยกันและมีขาวสารนําเสนอในเรื่องการชุมนุมของกลุมตางๆ    

ก็จะมีการโตเถียงกันขึ้นอีก 

 
ผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว 
สําหรับผลกระทบในครอบครัวของนายจันเห็นวา มีไมมากนักหรือไมมีผลกระทบอะไร 

เนื่องจากตนเองไมไดรูสึกวาทะเลาะหรือโกธรเคืองอะไรภรรยาและลูกสาว และการโตเถียงกันนั้นก็

เปนเหมือนเรื่องปกติทั่วไป สําหรับการโกธรหรือโมโหที่เกิดขึ้นกับภรรยาและลูกสาวนั้น ก็เปนเรื่อง

ปกติที่เกิดขึ้นอยูบอยๆ ดังนั้นความขัดแยงทางการเมืองจึงไมสงผลกระทบอะไรตอครอบครัวของ

 



 
 
 
 

112  
 

ตนเอง และตนเองยังคิดวาการโตเถียงกับภรรยาและลูกสาวนั้น เปนเพียงตองการอธิบายในสิ่งที่

ตนเองเชื่อเทานั้น 

ในสวนผลกระทบในดานเศรษฐกิจของครอบครัวเห็นวา ในยุคของรัฐบาลพตท.ทักษิณนั้น 

ทําใหอาชีพของตนเองมีรายไดที่ดีกวาในปจจุบัน  

ซึ่งภายหลังตอมาจากการพูดคุยโตเถียง  ความสัมพันธกับคุณพอคุณแม ก็ยังคง

เหมือนเดิมปกติ ภายหลังจากนั้นก็ยังคงมีการพูดคุยในเรื่องการเมืองฯ กันตอกับภรรยา ซึ่งก็เปน

เหมือนเดิม แตกับลูกสาวจะไมคอยไดคุยเรื่องการเมืองฯ กันอีก ซึ่งการพูดคุยเรื่องการเมืองฯ กับ

ภรรยาและลูกสาวนั้น จะมีความรุนแรงเปนปกติเหมือนที่มีการโตเถียงกันในเรื่องอื่นๆ เนื่องจาก

เปนเพียงแคอยากจะอธิบายใหฟงเทานั้นไมไดทะเลาะกัน 

 
การบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
ในภาพรวมนายจัน เห็นวา ความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

จะ ไมเกิดความขัดแยงกันขึ้น หากมีความเขาใจกัน และในการโตเถียงกันนั้นก็เปนเพราะเพียง

ตองการอธิบายใหฟงเทานั้น และเปนการพูดดีๆ ดวยเหตุผล ไมใชอารมณ ก็จะไมสามารถทําให

เกิดความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัวได 

สําหรับนายจันแลว ถึงแมวาความขัดแยงระหวางกลุม เส้ือเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

จะยังคงดํารงอยู หากนานไปบางที่ก็จะสามารถทําใหนายจัน กับสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสเกิด

ความขัดแยงกันได เนื่องจากความรุนแรงของขอมูลขาวสารจะเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงได 

 
ขอเสนอแนะเพื่อลดความขัดแยงในครอบครัว 
นายจันเห็นวา การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อสารมวลชนจะมีผลตอความขัดแยงหรือ

การโตเถียงกันของสมาชิกในครอบครัวได ดังนั้นการนําเสนอขอมูลขาวสารตองมีความระมัดระวัง 

และหากตองการใหการชุมนุมหรือความขัดแยงหมดไป ควรใหคุณทักษิณกลับมา และลบลาง

เหตุการณที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผานมา 
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4.5 สาเหตุความขัดแยงของสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยง
ระหวางกลุม พธม. กับ กลุม นปช. 
 
 การศึกษา สาเหตุความขัดแยงของสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวาง

กลุม พธม. กับ กลุมนปช. นั้นพบวา ความขัดแยงระหวางกลุม พธม. กับ กลุมนปช. ไดถูกนาํเขาไป

เปนที่พูดคุยกันในครอบครัวรอยละ 100.00 จากผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 15 ราย เหมือนเร่ือง

ทั่วๆไปในสังคมแตผลของการนําเรื่องดังกลาวไปพูดคุยกันในครอบครัวนั้นพบวา ทั้งหมดเห็นดวย

วา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องเสื้อเหลือง - เสื้อแดง ของสมาชิกในครอบครัวนั้นจะเปนสาเหตุ

ทําใหสมาชิกในครอบครัว มีโอกาสเกิดความขัดแยง ไดเชนเดียวกันกับเสื้อเหลืองเสื้อแดง แต

สําหรับครอบครัวของผูใหขอมูลที่สําคัญอยู 4 ราย ที่ถึงแมเห็นดวยวามีโอกาสเกิดความขัดแยงได 

แตสําหรับครอบครัวของตนนั้นเชื่อวาจะไมมีโอกาสเกิดความขัดแยงได  

 สําหรับผูใหขอมูลที่สําคัญที่เห็นวาความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับกลุมนปช. จะเปน

สาเหตุใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวไดในระดับนอยถึงปานกลางนั้น มีจํานวน 8 ราย และเห็น

วาจะเปนสาเหตุของความขัดแยงในครอบครัวในระดับมากนั้นมีจํานวน 3 ราย  

 โดยที่สมาชิกแตละคนในครอบครัวที่สนับสนุนกันคนละฝาย ตางยึดถือในความเห็นตัวเอง

เปนใหญ โดยตองการใหอีกฝายหนึ่งยอมรับในความเห็นของตนเอง จึงทําใหตองมีการถกเถียงกัน 

และการไมยอมรับในความเห็นของอีกฝายหนึ่งโดยเชื่อวาความเห็นของตนเองนั้นถูกตอง และการ

ดูขาวสารมาก ทําใหมีอิทธิพลตอความคิดและเปนบอเกิดสําคัญที่ทําใหเร่ิมมีการถกเถียงกัน

สุดทายคือแรงกระตุนจากการชุมนุมภายนอก หากภายนอกรุนแรง การถกเถียงกันภายใน

ครอบครัว ก็จะรุนแรงหากภายนอกสงบ การถกเถียงกัน ก็จะไมรุนแรงซึ่งมีที่มาจากภายนอก เชน 

ส่ือ เพื่อน เปนตน 

และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเส้ือเหลืองเสื้อแดงกับสมาชิกที่ไมเห็นดวยนั้น ผูให

ขอมูลที่สําคัญจํานวน 6 ราย เห็นวา เปนเรื่องปกติ ซึ่งใหความเห็นวา เนื่องจากมีเร่ืองที่โตเถียงกัน 

ที่ผานมาก็มีความไมเขาใจกันในเรื่องอื่นๆดวยเหมือนกัน แตก็มีผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 5 รายที่

เห็นวา เปนการโตเถียงที่รุนแรงมากกวาปกติ เนื่องจาก มีการใชอารมณในการพูดคุยและ ตองการ

เอาชนะกันใหได ไมยอมรับในความเห็นของสมาชิกที่ไมเห็นดวย จึงทําใหเกิดการโตเถียงที่รุนแรง

มากกวาปกติ โดยเฉพาะจะรุนแรงมาก หากวา ในขณะนั้นการนําเสนอขาวสารของสื่อในเรื่องของ

การชุมนุมของเสื้อเหลืองแดง มีความรุนแรงเกิดขึ้น การแสดงความคิดเห็นในเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อ

แดง กับสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวยนั้น ก็จะรุนแรงตามดวย 
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แตก็มีผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 4 รายที่เห็นวา เปนการโตเถียงที่รุนแรงนอยกวาปกติ 

เปนเพราะวาตนเอง หรือ สมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวย เลี่ยงที่จะโตเถียง หรือไมพูดตอในเรื่อง

เสื้อเหลืองเสื้อแดง ที่ตางฝายตางเห็นไมตรงกัน แตก็เลี่ยงที่ไมพูดเรื่องนี้ และบางสวนก็เห็นวาไมใช

เร่ืองของตนเอง ไมควรนํามาเถียงกันและเห็นวาเร่ืองอ่ืนภายในครอบครัวนั้นสําคัญกวาจึงทําให

การโตเถียงในเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงไมเกิดความรุนแรง หรือรุนแรงนอยกวาการเถียงกันในเรื่อง

อื่นภายในครอบครัว 

ในภาพรวม ในเรื่องความขัดแยงในเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดง ผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 6 

ราย เห็นวา เปนเรื่องปกติ เหมือนกับเร่ืองความขัดแยงอื่นๆ ภายในครอบครัวแตมีผูใหขอมูลที่

สําคัญจํานวน 5 รายเห็นวา ความขัดแยงในเรื่องเสื้อเหลือง เส้ือแดง มีผลมากกวาความขัดแยงใน

เร่ืองอื่นๆ ภายในครอบครัวและก็มีผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 4 รายเห็นวา ความขัดแยงในเรื่อง

เสื้อเหลือง เสื้อแดง มีผลนอยกวาความขัดแยงในเรื่องอื่นๆภายในครอบครัว ตามแผนภาพที่ 4.1 

 

                

 
 

แผนภาพที่  4.1  สาเหตุที่ทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความขัดแยง 

 

4.6 ผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ
ขัดแยงระหวางกลุม พธม. กับกลุม นปช. 
 

การศึกษาถึง ผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยง

ระหวางกลุม พธม. กับกลุมนปช. พบวา สมาชิกในครอบครัว ที่มีความเห็นไมตรงกัน มีความ

หลากหลาย เกิดขึ้นไดกับทุกคน ทั้ง พอแมพี่นอง สามีภรรยา ซึ่งสวนใหญจะเปนคนใกลชิด          
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ที่พูดคุยกันไดตลอดเวลา ทั้งสิ้น การแสดงความคิดเห็นในเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงจะมีตั้งแต 

ประมาณ 1 คร้ัง จนกระทั่งทุกครั้งที่พูดคุย เร่ืองเหลืองแดง 

ขณะที่มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นเรื่องการชุมนุมของเหลืองแดง นั้น ผูใหขอมูลที่

สําคัญจํานวน 15 รายที่บอยที่สุดจะอยูในขณะที่ดูทีวี รองลงมาคือรับประทานอาหาร ซึ่งเปนเวลา

ที่อยูดวยกัน และรับฟงขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ รวมทั้งขณะที่นั่งอยูในรถ ดวยเชนเดียวกัน 

การพูดคุยกับสมาชิกที่ไมเห็นดวย ผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 15 รายเมื่อพูดกันไปไดสัก

ระยะหนึ่ง สมาชิกที่ไมเห็นดวยเริ่ม มีการโตเถียง แสดงความคิดเห็น ไมเห็นดวยรวมทั้งมีปฏิกิริยา 

แสดงความไมพอใจ ซึ่งสมาชิกบางคน เมื่อคุยกันไปเรื่อยๆ และเมื่อเกิดการโตเถียงกัน บางครั้งก็

จะเงียบ หรือตัดบทการพูดคุย หรือเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่น ในบางกรณี เมื่อเร่ิมมีการโตเถียงแสดง

ความคิดเห็น ก็มีปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้น มีอาการโกรธ ที่อีกฝายไมยอมรับในสิ่งที่ตนเองพูด ซึ่ง

บางครั้งก็มีการดาตอบโตใสกัน 

เมื่อมีการตอบโตแสดงปฏิกิริยาจากสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวยกับผูพูด หากสมาชิก

ที่ไมเห็นดวย เปน พอ หรือ แมผูพูด โดยสวนใหญ จะพยายามอธิบายเหตุผล หรือไมแสดงความ

คิดเห็น หรือเงียบ หรือปลอยใหพูดไปเรื่อยๆ และหยุดไปเอง หากสมาชิกที่ไมเห็นดวย เปน ลูก พี่ 

หรือนองผูพูด โดยสวนใหญ จะมีการโตเถียงกลับ หรือโกธร อีกฝายหนึ่งที่ไมรับฟงหรือยอมรับที่

ตนเองคิดหรือบางครั้ง ก็มีความรูสึกตองการเอาชนะสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวยกับผูพูดหรือ

บางครั้ง ก็เงียบไมแสดงความคิดเห็น และเดินหนีไป 

การแสดงความคิดเห็นในเรื่องเสื้อเหลือง เส้ือแดง กับสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวยนั้น 

สวนใหญแลว จะหยุดแสดงความคิดเห็น และเงียบกันไปเองรวมทั้ง บางครั้งหากมีการโตเถียงกัน

มากก็จะหยุดคุยกันไประยะหนึ่ง หรือไมพูดคุยกันแตสักระยะหนึ่งก็จะกลับมาพูดคุยแสดงความ

คิดเห็นกันตอ ซึ่งสวนใหญเห็นวา สมาชิกเปนคนในครอบครัว ถึงแมจะมีการโตเถียงกัน ก็เปนเรื่อง

ปกติ สักระยะหนึ่งก็กลับมาคุยกันใหมได 

แตก็มีบางครั้งที่ภายหลังจากการแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวย

จบส้ิน ผูพูด สวนใหญจะรูสึกวา ทําไมสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวยจึงไมพยายามเขาใจตนเอง 

หรือเชื่อในสิ่งที่ตนเองเชื่อ บางครั้งภายหลังจากการโตเถียง มีความรูสึกวาโกธรสมาชิกใน

ครอบครัวที่ไมเห็นดวย อยากอยูคนเดียว และบางครั้งก็ไมอยากอยูบานแตโดยสวนใหญ หาก

สมาชิกที่ไมเห็นดวย เปนพอ แม สามี หรือภรรยา  ก็จะไมคอยรูสึกอะไรเฉยๆ หรือมีความรูสึกไม

เขาใจบางเล็กนอย ตามแผนภาพที่ 4.2 
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แผนภาพที่  4.2  ผลกระทบของความขัดแยงตอสมาชิกในครอบครัว 

 
4.7 แนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ
ขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุม นปช. 
 
 การศึกษาแนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ

ขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. พบวา สมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นไมตรงกันกับ

สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ในเร่ืองความขัดแยงของเสื้อเหลืองเสื้อแดงนั้น สวนใหญ เห็นวาหาก

ไมตองการใหเกิดความขัดแยงขึ้นควรจะ หยุดการรับรูขาวสารเรื่องเหลืองแดงหรือไมพูดเรื่องความ

ขัดแยงของเสื้อเหลืองเสื้อแดง และที่สําคัญคือไมควรใชอารมณในการพูดคุยและควรใชเหตุผลใน

การพูดคุย ยอมรับในความเห็นตางของสมาชิกที่ไมเห็นดวยหรือที่สําคัญที่สุดคือ ความขัดแยงของ

เสื้อเหลืองเสื้อแดง    ตองยุติลง 

หากความขัดแยงระหวางเสื้อเหลือง เส้ือแดงยังคงดํารงอยู สมาชิกในครอบครัว สวนใหญ

มีความเห็นเทาๆกันวา ความขัดแยงในครอบครัวจะยังคงมีอยู และไมมีความขัดแยงในครอบครัว

ถึงแมวาจะมีความขัดแยงของเสื้อเหลืองเสื้อแดงและมีสมาชิกในครอบครัวบางสวน มีความเห็นไม

แนใจวาจะมีความขัดแยงหรือไม หากยังคงมีความขัดแยงของเสื้อเหลืองเสื้อแดงอยูเหตุผลที่คิดวา

นาจะมีอยู เพราะวาสมาชิกในครอบครัวยังคงสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่งอยูและตองการใหสมาชิก
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ในครอบครัวที่ไมเห็นดวย มาสนับสนุนเหมือนตนเองและเห็นวาความขัดแยงของเหลืองแดงยัง

ไมไดรับการแกไข เร่ืองจึงยังไมจบส้ิน จึงยังตองมีการสนับสนุนกันตอไป 

เหตุผลที่คิดวาไมนาจะมีอยู เพราะวา ความผูกพันหรือความสัมพันธในครอบครัวมีความ

ลึกซึ้งมากกวาความขัดแยงในเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดง ถึงแมวาความเห็นจะไมตรงกันแตก็ไมรุนแรง 

มากกวาปกติ เปนเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งของความขัดแยงทั่วไปในครอบครัวและที่สําคัญคือ ใน

ครอบครัวมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ถึงแมวาจะขัดแยงกันบางความเห็นไมตรงกันบาง แตก็มี

ความเขาใจกันบางสวนที่ไมแนใจ เพราะวา ไมรูวาอนาคต ความขัดแยงในเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดง

จะเปนอยางไรตอไป ตามแผนภาพที่ 4.3 

          

 
 

แผนภาพที่  4.3  การบริหารความขัดแยงของสมาชิกในครอบครัว 

 

4.8 บทสรุป 
 

ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวมประชาธิปไตย

แหงชาติ มีผลตอความขัดแยงในครอบครัวเปนอยางยิ่งดวยเหตุที่วา สถาบันครอบครัวของเรานั้น

ยังไมสามารถแยกแยะประเด็นความขัดแยงไดอยางชัดเจนวา เร่ืองไหนเปนเรื่องของสวนรวมและ

เร่ืองไหนเปนเรื่องสวนตัว ที่ไมควรเอาเขามาปนกัน จากผลการศึกษาจะเห็นวา สมาชิกใน

ครอบครัวสวนใหญแลวจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องความขัดแยงในสังคมไทย หากครอบครัวใดเห็น

ไปในทิศทางเดียวกันก็จะไมคอยมีปญหามากนัก แตหากครอบครัวใดที่มีความเห็นที่แตกตางกัน

แลว ยอมไดรับผลกระทบจากความเห็นตางของความคิดไมมากก็นอย 
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เพราะฉะนั้นแลวจะเห็นไดวา เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นจากภายนอกครอบครัวหรือความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คนไทยสวนใหญจะนําความขัดแยงนั้นเขาสูครอบครัวดวย โดยที่ไม

แยกแยะใหชัดเจนวาควรหยุดไวแคไหน ซึ่งถึงแมวาความคิดเห็นทางการเมืองฯ ของสมาชิกใน

ครอบครัวจะแตกตางกันอยางไรก็ตาม หากสามารถเขาใจไดถึงบทบาทหนาที่ของตนเองแลว ก็จะ

สามารถกําหนดไดถึงบทบาทที่แทจริงวา เร่ืองประการใดที่ควรหรือไมควรนํามาใหเกิดความ

ขัดแยงในครอบครัวได 

ถึงแมวาความคิดเห็นทางการเมืองฯ จะแตกตางกันอยางไรก็ตามหากผูคนในสังคม

สามารถที่จะแยกแยะไดวานี่คือเร่ืองของสังคม ไมเกี่ยวของกับครอบครัว ก็จะไมเปนเรื่องที่เสียหาย

แตอยางใดที่จะสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง แตดวยภาวะที่ยังไมเขาใจอยางถองแท จึงไดนําความ

ขัดแยงจากภายนอกเขามาสูสังคมในครอบครัว และหากความขัดแยงภายนอกของสังคมมีความ

รุนแรงเกิดขึ้น ความขัดแยงภายในครอบครัวที่สมาชิกมีความคิดเห็นไมตรงกัน ก็จะรุนแรงตาม

สถานการณภายนอกไปดวย 

เมื่อเร่ืองความขัดแยงของสังคมภายนอกโดยเฉพาะเรื่องที่ส่ือนําเสนอขาวอยางตอเนื่อง

และใหความสําคัญ จึงเปนเรื่องใหญทันทีของสังคม และถูกนําเขามาถกเถียงกันในสถาบัน

ครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความเห็นไมตรงกัน ก็กลับกลายเปนวาสมาชิกในครอบครัวเกิดความ

แบงแยกเปนฝกเปนฝายตามภาพใหญของความขัดแยงของสังคมตามไปดวย 

แตความขัดแยงของครอบครัวจะลุกลามบานปลายหรือไมจะขึ้นอยูกับความสัมพันธใน

ครอบครัว ซึ่งประเพณีของสังคมไทยที่ใหความเคารพผูใหญและรูจักการใหอภัยซึ่งกันและกันนั้น 

จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่ชวยใหความขัดแยงในครอบครัวสามารถคลี่คลายไดเมื่อเวลาไดผานไปสัก

ระยะหนึ่ง แตดวยนิสัยของผูคนในสังคมไทย เมื่อมีขาวตามหนาสื่อทั่วๆไปเกิดขึ้นอีก ก็จะพบวา

เร่ืองเหลานี้ก็จะวนเวียนกลับมาใหมอีกครั้ง และเมื่อเวลาผานไปก็ลืมเลือนกลับมาเปนปกติได

เหมือนเดิม 

แตส่ิงที่นาเปนหวงเปนอยางยิ่งก็คือ อารมณของการแสดงความคิดเห็นที่วา หาก

ครอบครัวไหนที่มีความเปราะบางในเรื่องความสัมพันธในครอบครัว ก็นาเปนหวงไดวาความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากความขัดแยงของสังคมภายนอกนั้น จะทําลาย

ความสัมพันธอันเปราะบางนั้นได 

ซึ่งการดํารงอยูของความขัดแยงของสังคมไทยนั้นก็จะยังคงทําใหสังคมครอบครัวไทยยัง

อยูในภาวะที่นาเปนหวงที่จะยังคงมีความขัดแยงไดอยูตอไป และอาจจะสงผลกระทบความสภาพ

ความเปนอยูหรือสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัวได และหากความสัมพันธในครอบครัวที่ตอง
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วนเวียนอยูกับความขัดแยงที่ยังไมจบส้ินนั้น ยอมจะสงผลกระทบที่สําคัญตอชีวิตความเปนอยูที่

เปนปกติสุขได ความอบอุนในครอบครัวจะนอยลงถึงแมวาความขัดแยงที่เกิดขึ้นจะสามารถหายไป

เมื่อเวลาผานไปไดระยะเวลาหนึ่งก็ตาม แตการที่ตองพูดคุยโตเถียงในเรื่องความขัดแยงของสังคม

ที่ยังไมจบสิ้นยอมไมเปนผลดีตอภาพรวมของครอบครัวอยางแนนอน ตามแผนภาพที่ 4.4 

 

                 
 
แผนภาพที่  4.4  ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวม

ประชาธิปไตยแหงชาติ ที่มีผลตอความขัดแยงในครอบครัว                                                      
 
 
                                                                                                                       

 



                                                                      
บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนวรวม

ประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว กรณีศึกษา ความขัดแยง

ในครอบครัวเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” วัตถุประสงคของการศึกษาคือ 

1. เพื่อศึกษาถึงความขัดแยงของสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวาง 
กลุม พธม. กับ กลุมนปช. 

2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ
ขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. 

3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ
ขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. 

โดยเก็บขอมูลในสวนของผูตอบแบบสอบถามทั่วไปจํานวนทั้งสิ้น   250 คน และในสวน

ของผูตอบแบบสัมภาษณที่ถูกคัดเลือกแบบเจาะจงจากผูศึกษา จากผูตอบแบบสอบถามทั่วไป 

250 คน โดยการคัดเลือกแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1  กลุมที่ไมสนับสนุนทั้ง พันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตย หรือพธม. (กลุมเสื้อเหลือง) และ แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ หรือนปช. 

(กลุมเสื้อแดง) จํานวน 5 คน กลุมที่ 2  กลุมที่สนับสนุน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ

พธม. (กลุมเสื้อเหลือง) จํานวน 5 คน กลุมที่ 3  กลุมที่สนับสนุน แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ 

หรือนปช. (กลุมเสื้อแดง) จํานวน 5 คน  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ความขัดแยงของสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวางกลุม
พธม. กับกลุมนปช. 

สาเหตุที่ทําใหความขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับ กลุมนปช. ทําใหเกิดความขัดแยงใน

สถาบันครอบครัวได ดังนี้ 
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5.1.1.1 สมาชิกแตละคนในครอบครัวที่สนับสนุนกันคนละฝาย ตางยึดถือใน

ความเห็นตัวเองเปนใหญ โดยตองการใหอีกฝายหนึ่งยอมรับในความเห็นของตนเอง จงึทาํใหตองมี

การถกเถียงกัน 

5.1.1.2 การไมยอมรับในความเห็นของอีกฝายหนึ่งโดยเชื่อวาความเห็นของ   
ตนเองนั้นถูกตอง 

5.1.1.3 การดูขาวสารมาก ทําใหมีอิทธิพลตอความคิดและเปนบอเกิดสําคัญที่ทํา

ใหเร่ิมมีการถกเถียงกัน 

5.1.1.4 แรงกระตุนจากการชุมนุมภายนอก หากภายนอกรุนแรง การถกเถียงกัน

ภายในครอบครัว ก็จะรุนแรงหากภายนอกสงบ การถกเถียงกัน ก็จะไมรุนแรงซึ่งมีที่มาจาก

ภายนอก เชน ส่ือ เพื่อน เปนตน 
 

5.1.2 ผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ
ขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับ กลุมนปช. 

ผลกระทบของความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวาง  กลุม

พธม. กับ กลุมนปช. มีดังนี้ 

5.1.2.1 จะเกิดการโตเถียงกันขึ้นระหวางสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นไม
ตรงกัน ซึ่งการโตเถียงจะมีอยูหลายครั้งขึ้นอยูกับสถานการณความรุนแรงของความขัดแยง

ภายนอก หากความขัดแยงภายนอกมีความรุนแรง ก็จะมีแนวโนมการโตเถียงที่รุนแรงดวย ซึ่งทํา

ใหสมาชิกที่โตเถียงกันตองโกรธเคืองกันไประยะหนึ่ง 

5.1.2.2 จะเกิดความรูสึกไมพอใจอีกฝายหนึ่งที่ไมยอมรับความคิดเห็นของตัวเอง 
และทําใหเกิดความเขาใจผิดที่วา ทําไมสมาชิกคนนั้นคนนี้ตองเปนอยางนี้ไมเขาใจ ทําใหความ

ไววางใจและความสัมพันธในครอบครัวเกิดความสั่นคลอนได 

5.1.2.3 ความเชื่อมั่นในสถาบันครอบครัวที่ลดลงที่จะเปนครอบครัวที่มีความ
อบอุนลดลงแทนที่จะชวยใหความเครียดจากภายนอกผอนคลายลงกลับกลายเปนเพิ่ม

ความเครียดขึ้นในครอบครัวไดหากวามีสมาชิกในครอบครัวที่มีความเห็นไมตรงกันในเรื่องความ

ขัดแยงภายนอก 
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5.1.3 แนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความ
ขัดแยงระหวางกลุมพธม. กับ กลุมนปช. 

แนวทางการบริหารความขัดแยงในสถาบันครอบครัวจากเหตุการณความขัดแยงระหวาง

กลุมพธม. กับ กลุมนปช. มีดังนี้ 

5.1.3.1 หากสมาชิกในครอบครัวเห็นวา ถึงแมวาความคิดเห็นทางการเมืองฯ จะ

แตกตางกันอยางไรก็ตามหากสมาชิกในครอบครัวสามารถที่จะแยกแยะไดวานี่คือเร่ืองของสังคม 

ไมเกี่ยวของกับครอบครัว ก็จะไมเปนเรื่องที่เสียหายแตอยางใดที่จะสนับสนุนฝายใดฝายหนึ่ง 

5.1.3.2 สมาชิกในครอบครัวไมควรใชอารมณในการพูดคุยและควรใชเหตุผลใน
การพูดคุย  ยอมรับในความเห็นตางของสมาชิกที่ ไม เห็นดวย  และเคารพในความเชื่อที่                 

แตกตางของสมาชิก 

5.1.3.3 ดวยประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยที่ใหความเคารพผูใหญและรูจักการ
ใหอภัยซึ่งกันและกันนั้น สามารถมีบทบาทสําคัญยิ่งที่ชวยใหความขัดแยงในครอบครัวสามารถ

คลี่คลายไดเมื่อเวลาไดผานไปสักระยะหนึ่ง 

5.1.3.4 ความใสใจและการใหความอบอุนในครอบครัวและความผูกพัน ความ

เขาใจซึ่งกันและกันในครอบครัวจะเปนแนวทางการบริหารและลดความขัดแยงไดอยาง               

มีประสิทธิภาพ 
 

5.2 ขอเสนอแนะทั่วไปในทางปฏิบัติ 
 

จากการศึกษาเรื่อง “ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับแนว

รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว กรณีศึกษา ความ

ขัดแยงในครอบครัวเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผูศึกษาเสนอแนะแนวทางในการ   

ปฏิบัติดังนี้ 

5.2.1 ใหภาครัฐใหความสนใจตอปญหาความขัดแยงของสังคมในเรื่อง         การเมืองฯ 

อยางจริงจังและเอาใจใสอยางแทจริง เพื่อใหสามารถแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยูใน

สังคมในขณะนี้ได อยางโดยเร็ว 

5.2.2 ใหภาครัฐใหความสําคัญตอผลกระทบในครอบครัวที่มีผลมาจากความขัดแยงใน
สังคมในเรื่องการเมืองฯ โดยรัฐตองมีมาตรการในระดับนโยบายเพื่อปองกันหรือเยียวยาผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุความขัดแยงดังกลาว 
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5.2.3 สรางภูมิคุมกันใหครอบครัวโดยสรางความเขมแข็ง และสรางความอบอุนใหกับ
ครอบครัว ดวยการจัดกิจกรรมที่จะเปนการผอนคลายความตึงเครียดจากความขัดแยงที่ยังคงดาํรง

อยูในสังคม ดวยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

5.2.4 การนําเสนอขาวของสื่อสารมวลชนทุกแขนง ควรใชวิจารณญาณเปนอยางยิ่งตอ
การนําเสนอขาวสารความขัดแยงทางการเมืองฯ ที่จะสงผลกระทบตอผูรับขาวสารนั้นได ดวยการ

คัดสรรและคัดกรองขาวสารกอนนําเสนอ และไมควรนําเสนอภาพขาวที่จะทําใหเปนเหตุใหเกิด

ความรูสึกถึงความรุนแรงของสถานการณที่เกินกวาความเปนจริง ดวยการนําเสนอขาวสารให

ครบถวนและรอบดาน 

5.2.5 ในสวนของครอบครัวจะตองมีการบริหารครอบครัวให ลด ละ เลิก ในการนําความ

ขัดแยงภายนอกเขามาสูความขัดแยงในครอบครัว ดวยการที่วา ครอบครัวเปนที่วางเวนตอความ

ขัดแยงจากภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับครอบครัวโดยตรง ถึงแมวาจะเกี่ยวของโดยออมก็ตาม แต

หากไดคํานึงถึงผลที่จะตามมาแลว สมาชิกในครอบครัวก็ไมมีประโยชนอันใดที่จะมาโตเถียงกัน

เพียงแคเพื่อที่จะใหสมาชิกในครอบครัวที่ไมเห็นดวยกับตนตองมาเห็นพองกับตนดวย 

5.2.6 การรับรูขอมูลขาวสารในสังคมเปนเรื่องที่ควรใสใจของครอบครัว แตการรับรูขอมูล

ขาวสารของสมาชิกในครอบครัวจะตองรูจักแยกแยะขอมูลขาวสารตางๆ ในอันที่จะนํามาซึ่งการ

โตเถียงในความคิดที่แตกตางกันของสมาชิกในครอบครัวแตละคน โดยใหสมาชิกในครอบครัวควร

คํานึงถึงความสัมพันธอันดีของครอบครัวมาเปนลําดับแรก 
 

5.3 ขอเสนอแนะในเชิงวิจัยครั้งตอๆไป 
 

สําหรับการศึกษาเรื่อง “ความขัดแยงระหวาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับ

แนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการแหงชาติ ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว กรณีศึกษา ความ

ขัดแยงในครอบครัวเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” มีขอเสนอแนะในการทําการศึกษา                    

ในครั้งตอๆไปดังนี้ 

5.3.1 ควรศึกษาแนวทางที่ลึกลงไปในรายละเอียดใหมากขึ้น วาสภาวะแวดลอมของ

ครอบครัวแบบใดบางที่จะมีโอกาสเกิดความขัดแยงไดมากนอยเพียงใด หรือครอบครัวใดที่ไมเกิด

ความขัดแยง ดังเชนที่บางครอบครัวที่ถึงแมจะมีความเห็นไมตรงกันแตก็ไมเปนสาเหตุให          

เกิดความขัดแยงได 
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5.3.2 ควรศึกษาถึงความสัมพันธกับกลุมเพื่อนบานใกลเคียงหรือกลุมเพื่อนสนิทวา เมื่อ

ความสัมพันธที่หางออกไปอีกชวงหนึ่ง จะมีความเปราะบางมากแคไหนตอความสัมพันธ หากเกิด

ความขัดแยงทางความคิดในเรื่องการเมืองฯ ข้ึน  

5.3.3 ควรศึกษาถึงสาเหตุประการสําคัญในเรื่องนิสัยของครอบครัวไทยที่วา ทําไมความ

ขัดแยงทางการเมือง  ฯ  ภายนอกของสังคม  ถึงสามารถผานเขามาสู เปนความขัดแยง           

ภายในครอบครัวได 

5.3.4 ควรศึกษาในประเด็นวา หากความขัดแยงทางการเมืองฯ ยังคงดํารงอยูใน

สังคมไทยตอไปในขณะที่ยั ง ไม เห็นจุดสิ้นสุด  จะเกิดอะไรขึ้นบางตอความขัดแย งใน             

สถาบันครอบครัว  
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ประเด็นแบบสํารวจทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชุดที่ .......... 

แบบสํารวจ 
ความขัดแยงระหวาง 

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
กับแนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ 

ที่มีตอความขัดแยงในครอบครัว กรณีศึกษา 
ความขัดแยงในครอบครัวเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
คําชี้แจง :  

1. แบบสอบถามนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธในครอบครัว จากความขัดแยง

ระหวางกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กับกลุม แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ เพื่อ

เปนขอมูลและเปนประโยชนในการแกไขปญหาความสัมพันธในครอบครัวจากความขัดแยงของ 

กลุมเสื้อเหลืองและกลุมเสื้อแดงตอไป แบบสอบถามนี้มี 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2   ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง 

 

2. ในกรณีผูตอบแบบสอบถามสามารถใหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสนับสนุนผล

การศึกษาและเพื่อประโยชนในการแกไขปญหา ในกรณีความสัมพันธในครอบครัว จากความ

ขัดแยงระหวางกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กับกลุม แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ 

กรุณาใหชื่อ นามสกุล และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

 ชื่อ ...................................................... เบอรโทรศัพท .................................................. 

 

3. ขอมูลจากแบบสํารวจหรือแบบสัมภาษณเชิงลึก มีวัตถุประสงคในการวิจัยเทานัน้ จะไม

มีการเปดเผยขอมูลเปนรายบุคคลแตอยางใด และจะเก็บไวเปนความลับ ซึ่งจะไมมีผลตอผูตอบ

แบบสํารวจหรือผูตอบสําภาษณเชิงลึก โดยจะนําเสนอวิเคราะหขอมูลเปนผลรวมหรือกลุมบุคคล 

 

__________________________________ 
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โปรดเติมขอความลงในชองวาง... หรอืทํา √ ลงใน       ตามความเปนจริง 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1.  เพศ           ชาย    หญิง 

2.  อาย ุ          ต่ํากวา  30 ป   31-40 ป 

           41-50  ป    มากกวา 50  ป 

3.  ระดับการศึกษา             ต่ํากวาปริญญาตรี                    ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 

4.  สถานภาพการสมรส 

           โสด                                       สมรส                                     หมาย/หยา/แยกกนัอยู 

 

__________________________________ 

 

สวนที่ 2  ความคิดเหน็เกีย่วกับการชุมนมุทางการเมือง 

 

1.  การเขารวมชุมนุมทางการเมืองของกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดง 

            เคยเขารวม                           ไมเคยเขารวม 

2.  ทานมีแนวคิดสนับสนนุกลุมผูชุมนุมฝายใด 

            กลุมเสื้อเหลือง                      กลุมเสื้อแดง                             ไมสนับสนุนฝายใด 

3.  ทานเห็นดวยหรือไมวา การแสดงความคิดเห็นหรือการพูดคุยกันในเรื่องเสื้อเหลือง และ/หรือ    

กลุมเสื้อแดง กับสมาชิกภายในครอบครัว จะมีโอกาสทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวได 

            เหน็ดวย                                ไมเห็นดวย 

4.  ทานมีแนวคิดทางการเมือง เร่ืองกลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ กลุมเสื้อแดงแตกตางกับสมาชิกใน

ครอบครัว หรือไม 

            แตกตาง                    ไมแตกตาง                               เปนบางครั้ง 

     หมายเหตุ : หากทานตอบ         ไมแตกตาง ใหหยุดการตอบแบบสํารวจนี ้
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5. ทานเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือไมสนับสนุนกลุมผูชุมนุม กลุมเสื้อเหลือง และ/หรือ   

กลุมเสื้อแดงกับสมาชิกในครอบครัวหรือไม 

            เคย                                       ไมเคย 

    หมายเหตุ : หากทานตอบ         ไมเคย ใหหยุดการตอบแบบสํารวจนี ้

 

6. ทานเคยโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัวเรื่องการชุมนุมทางการเมืองของกลุมเสื้อเหลือง และ/

หรือ      กลุมเสื้อแดงหรือไม 

เคย                                        ไมเคย 

 หมายเหต ุ: หากทานตอบ         ไมเคย ใหหยุดการตอบแบบสํารวจนี ้

 

7. สมาชิกในครอบครัวที่ทานเคยโตเถียงในเรื่องการชุมนุมทางการเมืองของกลุมเสื้อเหลือง และ/

หรือ   กลุมเสื้อแดง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

สามีหรือภรรยา                       บุตรหลาน                                พีน่อง 

            พอแม                                     สมาชิกคนอื่น (ระบุ) 

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

8. ความรุนแรงในการโตเถียง กับสมาชิกในครอบครัวเรื่องการชุมนุมทางการเมืองของกลุมเสื้อ
เหลือง  และ/หรือ กลุมเสื้อแดง อยูในระดับใด   (ใหวัดจากความรูสึกของผูตอบเมื่อเทียบกับ

เวลาปกติ) 

            ไมรุนแรง                                 ระดับนอย 

            ระดับปานกลาง                       ระดับมาก         

9. ผลของการโตเถียงกับสมาชิกในครอบครัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

เงียบกนัไปเองโดยไมมีอะไรเกิดขึ้น                  มีการใชกาํลังกนับางในบางครั้ง 

            โกรธเคืองกันไปในระยะหนึง่                            อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)......................................... 

 

 

________________________________ 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ 
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ประเด็นสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลที่สําคัญ 

 
แนวการสัมภาษณเจาะลึก ความขัดแยงระหวาง กลุม พธม. กับ กลุมนปช. ที่มีตอความ

ขัดแยงในครอบครัว กรณีศึกษา ความขัดแยงในครอบครัวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมี

แนวสัมภาษณเจาะลึกตามรายละเอียด 4 สวนดังนี้ 

 

สวนที่  1   สาเหตุของความขัดแยง มีประเด็นและแนวสัมภาษณและเจาะลึกตางๆ ดังนี้ 

1.1 ประเด็นความคิดเห็นทางการเมือง (ระหวางกลุม พธม. กับกลุมนปช.หรือกลุม      

เสื้อเหลือง กับกลุมเสื้อแดง) 

1.1.1 แนวคิดสนับสนุนกลุมที่เห็นดวย 

1.1.2 แนวคิดที่ตอตานกลุมที่ไมเห็นดวย 

1.1.3 ระดับความทุมเท ที่ใหกับกลุมแนวคิดที่เห็นดวย 

1.1.4 ระดับความทุมเท ที่ตอตานกับกลุมที่ไมเห็นดวย 

1.2 ความรูความเขาใจในประเด็นพื้นฐานของความขัดแยงของคูกรณีความขัดแยงของ
สมาชิกในครอบครัว 

1.2.1 ระดับความรูความเขาใจในประเด็นพื้นฐานของความขัดแยงของกลุม
ขัดแยงภายนอก 

1.2.2 ระดับการทําความเขาใจกับคู ขัดแยงกับตนเองของสมาชิกภายใน
ครอบครัว 

1.2.3 ระดับความรูพื้นฐานของความขัดแยงของคูขัดแยงภายในครอบครัว 

1.3 ประเด็นของการนําความขัดแยงจากภายนอกเขาสูความขัดแยงภายในครอบครัว 

1.3.1 ประเด็นสําคัญในการนําความขัดแยงภายนอกเขาสูภายในครอบครัว 

1.3.2 องคประกอบของความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เชน ผูสนับสนุน 

จากสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ขอขาวสารขอมูลในขณะนั้น ระดับความรุนแรงของความขัดแยง

ภายนอก 

1.3.3 สภาพแวดลอม เชน กําลังจะออกไปรวมชุมนุม เพิ่งกลับมาจากการ     

รวมชุมนุม ความสูญเสียที่ทุมเทใหกับการรวมชุมนุม หรือความสูญเสียที่รวมในตอตาน 

1.4 องคประกอบของความสัมพันธและสภาพบุคคลของสมาชิกในครอบครัว 

1.4.1 การพูดคุยทําความเขาใจในความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกตางกัน 
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1.4.2 การปรับความคิดความเขาใจในประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้น 

1.4.3 การมีสวนรวมในความขัดแยงที่เกิดขึ้นของสมาชิกในครอบครัว 

  

 สวนที่  2   ผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว มีประเด็นและแนวสัมภาษณและ

เจาะลึกตางๆ ดังนี้ 

2.1 ประเด็นผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว ในดานที่เปนบวก 

2.1.1 ระดับความเขาใจในความขัดแยงที่กอใหเกิดเปนประโยชนตอสมาชิกใน

ครอบครัว 

2.1.2 ระดับการพลิกสถานการณความขัดแยงจากลบใหเปนบวก 

2.1.3 ระดับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของสมาชิกในครอบครัว 

2.2 ประเด็นผลกระทบของความขัดแยงในครอบครัว ในดานที่เปนลบ 

2.2.1 ระดับการพัฒนาความขัดแยงไปสูความรุนแรงในครอบครัว 

2.2.2 ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง 

2.2.3 ระดับความสัมพันธในครอบครัว ภายหลังจากมีความขัดแยงในครอบครัว 

2.3.4 ผลเสียทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวจากกรณีความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั้ง

ภายนอกและภายในที่มีผลกระทบโดยตรง 

2.3.5 ผลเสียทางสังคมของครอบครัวจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว 

ที่มาจากความขัดแยงภายนอก 

2.3.6 ผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวที่ไมมีสวนในความขัดแยงของครอบครัว 

เชนพอแม พี่นอง บุตรหลาน ที่ไมเกี่ยวของเปนตน    

  

 สวนที่  3   แนวทางการบริหารความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว  

1.1 แนวทางการบริหารความขัดแยงในความคิดทางการเมืองของคูกรณีความขัดแยง         
ในครอบครัว 

1.2 แนวทางการบริหารความขัดแยงในการทุมเทใหกลุมที่เห็นดวยและกลุมที่ไมเห็นดวย 

1.3 แนวทางการบริหารความขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัวที่ไมเกี่ยวของกับความ
ขัดแยง 

  

 สวนที่  4  ขอเสนอแนะเพื่อลดความขัดแยง                                                                      

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
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ภาพของความขัดแยงระหวางกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กับกลุม
แนวรวมประชาธิปไตยแหงชาติ (นปช.) 
  
 
 

                                      
 

 

ภาพการชุมนมุของกลุมพธม. หรือกลุมเสือ้เหลือง บริเวณอนุเสาวรียประชาธิปไตย 

(ภาพถายจาก, http://th.wikipedia.org/wiki) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/8/82/Picture_copy440.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki
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ภาพการชุมนมุของกลุมพธม. หรือกลุมเสือ้เหลือง บริเวณหางสรรพสนิคาสยามพารากอน 

(ภาพถายจาก, http://th.wikipedia.org/wiki) 
 

           
 
ภาพการชุมนมุของกลุมพธม. หรือกลุมเสือ้เหลือง บริเวณพระบรมรูปทรงมารัชกาลที่ 5 

(ภาพถายจาก, http://th.wikipedia.org/wiki) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/6/66/Siam-no-thaksin1.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.wikipedia.org/wiki
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ภาพแกนนาํของกลุมพธม. หรือกลุมเสื้อเหลือง จํานวน 5 คน 

(ภาพถายจาก, http://th.wikipedia.org/wiki) 
 

       
 
 
ภาพการปราศรัยของแกนนําผูชุมนุมของกลุมพธม. หรือกลุมเสื้อเหลือง 

(ภาพถายจาก, http://th.wikipedia.org/wiki) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:5_leader_of_people%27s_alliance_for_democracy.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:The_first_PAD_announcement_2006-2-11_.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.wikipedia.org/wiki
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ภาพการปราบปรามของเจาหนาที ่ของกลุมผูชุมนุมพธม. หรือกลุมเสื้อเหลือง 

(ภาพถายจาก, http://th.wikipedia.org/wiki) 
 

       
 
ภาพการปราบปรามของเจาหนาที ่ของกลุมผูชุมนุมพธม. หรือกลุมเสื้อเหลือง 

(ภาพถายจาก, http://th.wikipedia.org/wiki) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:People%27s_Alliance_for_Democracy_(PAD)_take_cover_from_tear_gas.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Injurer_29082008..JPEG
http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.wikipedia.org/wiki
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ภาพการชุมนมุของกลุมนปช. หรือกลุมเสือ้แดง ขณะเคลื่อนขบวนไปบานสี่เสาเทเวศน 

(ภาพถายจาก, http://talk.mthai.com/topic) 
 

 
 

 
ภาพการชุมนมุของกลุมนปช. หรือกลุมเสือ้แดง ขณะเคลื่อนขบวนไปบานสี่เสาเวศน 

(ภาพถายจาก, http://talk.mthai.com/topic) 

 



 
 
 
 
 

144 

 
 

ภาพการชุมนมุของกลุมนปช. หรือกลุมเสือ้แดง ขณะเคลื่อนขบวนไปที่ประชุมอาเซีย่น พทัยา 

(ภาพถายจาก, http://talk.mthai.com/topic) 
 

 
 

 
ภาพการชุมนมุของกลุมนปช. หรือกลุมเสือ้แดง ที่ปะทะกับเจาหนาที่ๆประชุมอาเซีย่น พัทยา 

(ภาพถายจาก,http://www.showded.com) 
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ภาพแสดงความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลืองและกลุมเสื้อแดง บริเวณถนนวิภาวดี ซอย 3 

(ภาพถายจาก, http://talk.mthai.com/topic) 
 

 

 
 
ภาพแสดงความขัดแยงระหวางกลุมเสื้อเหลืองและกลุมเสื้อแดง บริเวณถนนวิภาวดี ซอย 3 

(ภาพถายจาก, http://news.quickze.com)                                                                       
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