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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อ วิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งของสังคมและการเมืองไทย ช่วง
พ.ศ. 2551 -2555 รวมทั้ง การแสวงหาหนทางที่จะสามารถใช้กลไกของสภาพัฒนาการเมือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดใน
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วย นักการเมือง นักวิชาการ นักสื่ อสารมวลชน
ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งคือความต้องการอํานาจและผลประโยชน์ จากการศึกษาประเภทของ
ความขัดแย้งทางการเมืองนั้น เกิดจากผลประโยชน์มากที่สุด วิธีการแก้ปัญหาในการจัดการความขัดแย้งที่ดีและเหมาะสมใน
ปั จจุ บนั คือการบูรณาการหรื อการรวมตัวกัน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งที่ ผ่านมามุ่งเฉพาะแต่การ
เอาชนะกันเท่านั้น นอกจากนี้ ปัญหาที่ เกิ ดจากความไว้วางใจในตัวบุ คคลได้กลายเป็ นผลกระทบที่ สําคัญ ดังนั้น การ
แก้ปัญหา คือ การใช้วิธีที่สงบโดยใช้กฎหมาย หลักความยุติธรรม หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม ด้วยความร่ วมมือของภาครัฐ
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง คนไทยสามารถที่จะสนับสนุ นทางการเมืองได้โดยอาศัยหลักใน 3 ประการด้วยกัน อันได้แก่
หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จากข้อเสนอแนะของการศึกษานั้นระบุไว้วา่ ความเครี ยดควรอยูใ่ นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย การส่ งเสริ มการดําเนิ นงานเพื่อจัดการความขัดแย้งที่เป็ นรู ปธรรมในพื้นที่ตน้ แบบที่
เป็ นเป้ าหมาย โดยการสนับสนุ นการทํางานของประชาชนทั้งในระดับหมู่บา้ นและตําบล สนับสนุ นเครื อข่ายภายในที่มี
ศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง นอกจากนี้ มุ่งสร้างแรงขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางสังคมมากกว่าการแก้ปัญหาของผูม้ ี
อํานาจทางการเมืองและการทหารที่เป็ นอยู่ สร้างจิ ตสํานึ กความเป็ นพลเมืองในกับเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการสร้าง
ความเข้มแข็งภาคพลเมืองโดยการให้รางวัลแก่ชุมชน รวมทั้งชื่ นชมหรื อสรรเสริ ญการทํางานของนักการเมืองที่ดี สร้าง
บรรยากาศที่อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักการของความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ซึ่ งไม่เพียง
ปัญหาเรื่ องความสามัคคีของคนในชาติเท่านั้นที่จะหมดไปหรื อลดลงแต่รวมถึงทุกปั ญหาทางการเมืองของไทยด้วย การหัน
กลับมารักประเทศชาติจะสร้างความมัน่ คงน่าอยูอ่ าศัยและการยึดถือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และพร้อมใจกันเป็ นหนึ่ ง
เดียวของคนในชาติเป็ นสิ่ งที่จะทําให้ดินแดนนี้มีความสุ ขตลอดไป
คําสํ าคัญ : ความขัดแย้ง, การเมืองไทย, ความปรองดอง
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Abstract
This research aim to study the conflict management of society and Thai politics during 2008-2012. The
research methods used qualitative research proceeding by documentary research, gathering information from indepth interview with the representative group of leaders and political influencers, academicians and media. The
political based on principle of all people are different thinking and different action
The research has shown that the major causes of conflict included the demand for power and benefits
while the study of type of political conflict has reflected the most on benefits. At present, the well-suited
methodology in managing Thai’s political conflict needs integration. However, the past behavior of conflict
management focused only on overcoming. Furthermore, the problem of trust in individual has become a major
impact. Thus, the solution is the use of peace method by adopting rule of law, rule by law, principle of justice, virtue
and morality by cooperation from the government and the relevant parties. In term of all Thai people they are able to
support political on holding understand, approach and development. The research suggestion were stress on people
have knowledge in democracy, when they are understood people have reason and anxious to participate in political,
when holding democracy will not favor in violent and sharing in create harmony atmosphere. Promote concrete
operation on determined model area is support work of people, both village and Sub-District, support network has
inside potential on conflict management. Moreover, create conformity social driven up rather than resolve problem
of political and military authority is exist. Create course of “Civil conscious” for children, juvenile and people,
awarded community for strength civil sector, as well as provide activity of excellent politician is praise for merit.
Create co-habit atmosphere and principle of understand, approach and development of The King, not only problem
of national harmony but for every problem of Thai political will be away or decreasing certainly. Return to love
their country has stability, livable and holding Nation, Religion and The King Institute and united spirit of all Thai
people for country are happy always on this land.
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