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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม: กรณี ศึกษำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน
จังหวัดนครปฐม” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำปั ญหำ อุปสรรค และข้อเสนอกำรยุติขอ้ พิพำทในชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วน
ร่ วมในพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม โดยกำรวิจยั นี้ เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้
ในกำรวิจยั นี้ คือ ผูน้ ำชุ มชน นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล กำนัน
ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่มีหน้ำที่เกี่ ยวข้องโดยตรง และผูท้ ี่มีขอ้ พิพำท จำนวน 10 คน เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อ มูล
ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ และกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม 2 ครั้ง
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม ควรมีส่วนร่ วมที่เกิดจำกคนในชุมชนเดียวกันจะส่ งผลดีเพรำะแต่ละฝ่ ำย
ได้รับรู ้ปัญหำและรู ้ที่มำของปั ญหำเป็ นอย่ำงดี โดยกำรมีส่วนร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำท หรื อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่เกิดขึ้นนั้น ควรต้องให้ผทู ้ ี่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องเข้ำมำร่ วมในกำรแก้ไข อำทิเช่ น หน่ วยงำนรำชกำรอื่นของรั ฐ ซึ่ งจะเป็ นผูป้ ระสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงผูท้ ี่เกิ ดข้อพิพำทกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำได้เป็ นอย่ำงดี โดยปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรยุติขอ้
พิ พำทกำรสมำนฉัน ท์ หรื อ กำรไกล่ เกลี่ ยข้อ พิ พำทในชุ มชน อัน เกิ ดจำกกำรมี ส่ วนร่ ว มของคนทุ ก ฝ่ ำยในชุ มชนนั้น พบปั ญหำต่ ำง ๆ
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ปั ญหำด้ำนกำรปฏิ บตั ิงำน พบว่ำ คู่กรณี พิพำทไม่ให้ควำมเชื่ อถือผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนในกำรระงับข้อพิพำท และใช้
อำนำจโดยมิชอบในกำรกดดันกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 2) ปั ญหำด้ำนบุคลำกร พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่หรื อบุคลำกรที่
เกี่ ยวข้องกับกำรยุติข้อพิพำทขำดควำมรู ้ ในเรื่ องกฎหมำยที่ ต้องปฏิ บ ัติ ซึ่ งส่ งผลให้กำรปฏิ บ ัติงำนส ำเร็ จผลตำมเป้ ำหมำย 3) ปั ญหำด้ำน
งบประมำณและทรัพยำกร พบว่ำ งบประมำณมีอยู่อย่ำงจำกัด ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ง่ำย เพรำะมีข้ นั ตอนระเบียบทำงรำชกำรที่มีควำมยุ่งยำก
และแนวทำงในกำรสร้ ำงรู ปแบบกำรยุติข้อ พิ พำทในชุ มชนแบบมีส่ วนร่ วมในพื้นที่ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน
จังหวัดนครปฐมให้มีประสิ ทธิ ภำพและได้ประสิ ทธิผลดีมำกยิ่งขึ้นนั้น ต้องประกอบไปด้วย บุคลำกรต้องมีควำมรู ้ในเรื่ องกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรระงับข้อพิพำทในเบื้องต้น และต้องมีกำรเชิญหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องเข้ำร่ วมในกำรระงับข้อพิพำท เพื่อที่จะแก้ไขปัญหำได้ตรงจุด
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Abstract
The research “Model of disputes resolution in participatory community: case study of Bang Pla Subdistrict Administrative
Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province” has the purpose to 1) study the problems and give suggestions of Ban g
Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province and 2) analysis and syn thesis model to the
participatory management of Bang Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. Thi s research
was qualitative research which were interviewing with 10 interviewees, comprising of community leaders, chief executive of the SAO, chief
administrator of the SAO, deputy chief administrator of the SAO, subdistrict headmen, village headmen, directly related admin istrative
officers and the dispute parties. The tools of this research composed of questionnaires and 2 times of focus group.
The results showed that: Dispute resolution with participatory administration ought to grow by the people who have lived in t he
same communities as they can perceive problem and thoroughly realize the causes. In this regard, dispute resolution or mediation should
consist of parties in interest such as other government agencies acting as mediators between the parties and the related orga nizations.
The problems and obstacles concerning the performance of officers involved in dispute settlement, reconciliation or mediation originating
in community participation can be divided in 3 aspects; namely: 1) operational problems; creditability of officers in charge, abuse of power,
and conflict of interest 2) personnel problems; lack of legal knowledge and effectiveness of performance and 3) budgeting and resource
allocation problems; limited budget and lack of resources. And to enhance efficiency and effectiveness, suggestions for build ing the
participatory administation model in the subdistrict area network in partnership with Nakhon Pathom Rajabhat University must comprise
personnel who possess the legal knowledge regarding the fundamental of dispute resolution and solicit for organizations invol ved so as to
relevantly solve problems.
Keywords : Management, Participation, Dispute Resolution

บทนา
หลักกำรมีส่วนร่ วมได้บัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 [1] โดยรัฐธรรมนู ญฉบับ
ปั จจุบนั ซึ่ งประกำศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2560 ได้บญ
ั ญัติรับรองหลักกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น กำรกำหนดให้สมำชิ กสภำท้องถิ่นและผูบ้ ริ หำรท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน
ประชำชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งมีสิทธิ เข้ำชื่ อกัน เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรื อเพื่อถอดถอนสมำชิ กสภำท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หำรท้องถิ่ นได้
ในกำรดำเนินงำนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ประชำชนทรำบ โดยต้องมีกลไก
ให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมด้วย ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่งเสริ มสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนให้
เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
จำกกำรศึกษำข้อมูลชุมชมภำคสนำมและข้อมูลจำกคู่มือกำรพัฒนำทักษะกำรวิจยั ชุมชนด้วยกำรวิจยั เชิงชำติพนั ธุ์วรรณำ
แบบเร่ ง ด่ ว น (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) พื้ น ที่ ต่ ำ ง ๆ ในต ำบลเครื อ ข่ ำ ยคู่ ค วำมร่ ว มมื อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม พบว่ำหลำยพื้นที่มีกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่ ที่มีควำมเหมำะสมในระดับหนึ่ ง แต่กำรบริ หำรจัดกำร
ดังกล่ำวอยู่ภำยใต้แนวนโยบำยของรัฐเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นกำรบริ หำรและจัดกำรที่ให้ประชำชนภำยในพื้นที่ได้มีส่วนร่ วมแค่เพียง
กระบวนกำรในกำรจัดทำแผน แต่ขำดกระบวนกำรในกระบวนกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ จำกข้อมูล RECAP พบว่ำบำงกิ จ กรรม/
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ เป็ นกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนิ นกำรโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลัก ซึ่ งกำรมีส่วนร่ วมในเรื่ อง
เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนนั้นมีปัญหำและอุปสรรคมำก โดยสำเหตุเกิดจำก ประชำชนซึ่ งเป็ นคู่กรณี พิพำท หรื อแม้แต่เจ้ำพนักงำนที่
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ทำหน้ำที่ในกำรยุติขอ้ พิพำทขำดองค์ควำมรู ้พ้ืนฐำนอันเกี่ยวกับกฎหมำย จึงส่ งผลให้มีกำรละเมิดสิ ทธิ กนั และไม่สำมำรถยุติขอ้
พิพำทในชุมชนของตนได้ โดยหลักกำรมีส่วนร่ วมนั้นต้องเกิดจำกคนในชุมชนร่ วมมือกันเพื่อหำแนวทำงร่ วมกัน ในกำรจัดกำรกับ
ปั ญหำที่เกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้คนในชุมชนอยูอ่ ำศัยกันได้อย่ำงผำสุก จึงควรมีกำรบริ หำรจัดกำรกับปั ญหำที่เกิดขึ้นให้มีควำม
เหมำะสมเกิดควำมยุติธรรมกับทุกฝ่ ำย โดยสอดคล้องกับบทควำมวิจยั ของอนิรุทธ์ บัวทอง [2]
ดังนั้น จำกปั ญหำและกำรสะท้อนข้อมูลในพื้นที่ดงั กล่ำวจำกประชำชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยควำมเห็น
ร่ วมกันของคณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ำ ควรมีกำรศึกษำกำรสร้ำงรู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เนื่ องจำกพื้นที่ ดงั กล่ำว มีกำรบริ หำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วมในเรื่ อง
ยุติธรรมชุมชน แต่ยงั ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรมชัดเจน ถึงขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนเขียนเรื่ องกำรมีส่วนร่ วม
หลักกำรพื้นฐำน เทคนิ คและกรณี ตวั อย่ำง ของนริ นทร์ ชยั พัฒนพงศำ [3] เพื่อแสวงหำกระบวนกำร แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำร
แบบมี ส่วนร่ วมของตำบลต่ำง ๆ ในกำรเปรี ยบเที ยบรู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรตำบลแบบมี ส่วนร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำท และ
นำเสนอรู ปแบบดังกล่ำวที่เหมำะสมกับพื้นที่ในภูมิภำคตะวันตกต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษำปั ญหำ อุ ป สรรค และข้อ เสนอกำรยุติขอ้ พิ พ ำทในชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว มในพื้ นที่ อ งค์ก ำรบริ หำรส่ วน
ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อ วิ เ ครำะห์ แ ละสั ง เครำะห์ รู ป แบบกำรยุติ ข ้อ พิ พ ำทในชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว มในพื้ น ที่ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยนี้ เป็ นกำรวิจัยเชิ งคุ ณภำพ (qualitative research) โดยใช้แบบสัมภำษณ์ เจำะลึ ก ประกอบกับกำรจัดประชุ ม
สนทนำกลุ่ม (Focus Group) โดยผูว้ ิจยั มุ่งประเด็นกำรศึกษำไปที่รูปแบบกำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน อันเกี่ยวกับ
กำรยุติขอ้ พิพำทที่โดดเด่น เพื่อนำไปสู่ กำรค้นหำรู ปแบบหรื อแนวทำงกำรมีส่วนร่ วมในชุมชนที่มีควำมเหมำะสมกับบริ บทของ
ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีวธิ ีในกำรดำเนินกำรวิจยั ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
โดยกำรศึ กษำจำกเอกสำร ตำรำ และงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และกำรศึ กษำจำกภำคสนำม ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก
(In-depth Interview) และกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group)
2. กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
2.1 กลุ่มประชำกรเป้ ำหมำย
ผูว้ จิ ยั ใช้หน่วยในกำรวิเครำะห์ในระดับจุลภำค (micro level) คือ ระดับบุคคล โดยผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยหลัก ที่ ใ ช้สำหรั บกำรวิจัย เชิ งคุ ณภำพด้วยวิธีกำรสัม ภำษณ์ เจำะลึ ก (In-depth Interview) ได้แ ก่
นำยกองค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ปลัด องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล รองปลัด องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ก ำนัน ผู ้ใ หญ่ บ้ำ น
เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่ มีหน้ำที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง ผูน้ ำชุ มชน และผูท้ ี่ มำขอรั บกำรบริ กำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
บำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เป็ นกำรสัมภำษณ์เพื่อค้นหำข้อมูลจำกบุคคลหลำยประเภท
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ ใช้สำหรั บกำรจัดประชุ มสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนต ำบล
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท้ ี่ มำขอรับกำรบริ กำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
เดียวกันกับกำรสัมภำษณ์เจำะลึก โดยเป็ นกำรสนทนำกลุ่มเพื่อสังเครำะห์ควำมคิดเห็นร่ วมกัน
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2.2 กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ ใช้ส ำหรั บ กำรวิจัยเชิ งคุ ณ ภำพโดยกำรสัม ภำษณ์ เจำะลึ กและกำรจัดประชุ ม สนทนำกลุ่ม คื อ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ถูกเลือกแบบเจำะจงซึ่งเป็ นผูน้ ำชุมชนหรื อมีประสบกำรณ์ ที่สำมำรถให้ควำมรู ้ ควำมคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะต่ำง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วม และยินดีถ่ำยทอดข้อมูล โดยกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยไว้ดงั นี้
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ใช้สำหรับกำรวิจยั เชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึก (In-depth Interview) ได้แก่ นำยกองค์กำร
บริ หำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครอง
ที่ มีหน้ำที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง ผูน้ ำชุ มชน และผูท้ ี่ มำขอรั บกำรบริ กำร จำนวน 10 คน โดยผูว้ ิจัย จะเน้นกลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็ นปลัด
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล กำนัน และผูใ้ หญ่บำ้ น เนื่ องจำกเป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับกำรแก้ไขปั ญหำโดยตรง ส่ วนในกลุ่มอื่นนั้น
เช่น นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล ผูท้ ี่มำขอรับกำรบริ กำร เป็ นกำรสัมภำษณ์เพื่อให้ได้แนวคิดที่เกี่ยวกับปั ญหำและวิธีกำรแก้ไข
ปั ญหำ ในมุมมองของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วม ในเรื่ องที่เกี่ยวกับระบบกำรไกล่เกลี่ ยข้อ
พิพำทหรื อกำรประนอมข้อพิพำท หรื อยุติธรรมชุมชน
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ใช้สำหรับกำรจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่ มีหน้ำที่เกี่ ยวข้องโดยตรง
ผูน้ ำชุมชน และผูท้ ี่ มำขอรับกำรบริ กำร จำนวน 30 คน โดยกำรจัดสนทนำกลุ่ม จำนวน 2 ครั้ง แบ่งออกเป็ น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็ น
กำรศึ กษำถึงกำรนำชุมชนต้นแบบมำปรับใช้ และครั้งที่ 2 เป็ นกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อเป็ นกำรสรุ ป คืนข้อมูลสู่ ชุมชน เสนอแนะ
เพิ่มเติมก่อนเขียนร่ ำงโครงกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์
3. พื้นทีก่ ารศึกษาวิจยั
ได้แก่ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เนื่ องจำกพื้นที่น้ ี เป็ นพื้นที่มีศกั ยภำพในกำร
บริ หำรจัดกำรชุมชนและเป็ นเครื อข่ำยกำรทำงำนร่ วมกันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กำรสร้ำงเครื่ องมือกำรวิจยั เชิ งคุณภำพ ผูว้ ิจยั ได้ใช้คำถำมในกำรสัมภำษณ์ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก และสัมภำษณ์แบบ face to face ซึ่ งคำถำมที่สัมภำษณ์จะเป็ นประเด็นที่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั โดยคำถำม
เหล่ำนี้ เกิ ดจำกกำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกนั้นจึ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชำญที่มี
ควำมรู ้ ควำมชำนำญเกี่ ยวกับกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรข้อพิพำท กำรบริ หำรควำมขัดแย้ง เป็ นผูต้ รวจสอบควำม
ถูกต้องของแบบสัมภำษณ์
5. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรวิเครำะห์/ตีควำมข้อมูลเชิงคุณภำพ คณะผูว้ ิจยั ใช้วิธีกำรกำรถอดถ้อยคำจำกกำรให้สัมภำษณ์แบบคำต่อคำจดบันทึก
กำรสังเกตกำรณ์ และคัดลอกข้อควำมสำคัญจำกเอกสำรและบันทึกอย่ำงละเอียด เพื่อให้กำรตีควำมและกำรกำหนดประเด็นที่
สำคัญได้อย่ำงถูกต้องเชื่ อถื อได้ แล้วทำกำรวิเครำะห์ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภำพโดยใช้เทคนิ คกำรวิเครำะห์ เนื้ อหำ (content analysis)
เพื่อกำหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อแนวคิดสำคัญ (topic/category) แบบแผนแนวคิดสำคัญอันเป็ นแก่นสำระหลัก (pattern/themes)
เพื่อนำไปสู่กำรตอบคำถำมกำรวิจยั สรุ ปรำยงำนกำรดำเนินกำร พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปสรุ ปและจัดทำกำรปรับปรุ ง
และพัฒนำต่อไป และเขียนรำยงำนผลกำรวิจยั

สรุ ปผลการวิจัย
ในกำรศึกษำวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม: กรณี ศึกษำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ
อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม” ผูว้ จิ ยั ได้ผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ดังนี้
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วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์ การ
บริหารส่ วนตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1. รู ปแบบในกำรจัดกำรตนเอง แบบมีส่วนร่ วม
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญมีควำมเห็นไปในแนวทำงเดียวกันว่ำ กำรบริ หำรจัดกำรแบบมีส่วนร่ วมควรมีส่วน
ร่ วมที่เกิดจำกคนในชุมชนนั้นเอง เพรำะจะรู ้ปัญหำและกำรจัดกำรกับปั ญหำมำกกว่ำ โดยกำรมีส่วนร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำท หรื อ
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่เกิดขึ้นนั้น ควรต้องให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำร่ วมในกำรแก้ไข อำทิเช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ) จะทำหน้ำที่เป็ นเสมือนคนกลำง ที่ คอยประสำน ควำมร่ วมมือระหว่ำงผูท้ ี่เกิ ดข้อพิพำทกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปั ญหำ
2. ปั ญหำด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญมีควำมเห็ นไปในแนวทำงเดี ยวกันว่ำปั ญหำด้ำนกำรปฏิ บตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องมีหลำยกรณี ดังนี้
2.1 ในกำรแก้ไขปั ญหำข้อพิพำทที่ เกิ ดขึ้ นนั้น คู่กรณี ที่เกี่ ยวข้องไม่ให้ควำมเคำรพ หรื อไม่ให้ควำมเชื่ อถื อผูท้ ี่
ทำหน้ำที่ในกำรยุติขอ้ พิพำท
2.2 คู่กรณี พิพำทใช้อำนำจส่วนตัวในกำรกดดันกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
3. ปั ญหำด้ำนบุคลำกร
3.1 ในกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่หรื อบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรยุติขอ้ พิพำทขำดควำมรู ้ในเรื่ องกฎหมำย ที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ ซึ่งส่งผลให้กำรปฏิบตั ิงำนสำเร็ จผลตำมเป้ ำหมำย และประชำชนหรื อคู่กรณี พิพำทจะมีควำมเชื่อถือต่อกำรยุติปัญหำ
3.2 กำรยุติขอ้ พิพำทนั้น ควรต้องให้บุคคลที่แต่ละฝ่ ำยเคำรพนับถือ ยำเกรงเข้ำร่ วมในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เพรำะ
จะส่งผลให้สำมำรถยุติขอ้ พิพำทได้ และทำให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
4. ปั ญหำด้ำนทรัพยำกรและงบประมำณ
ในด้ำนงบประมำณนั้น มีปัญหำค่อนข้ำงมำก เพรำะหน่วยงำนรัฐ เช่น สำนักงบประมำณ ให้เงินงบประมำณมำอย่ำงจำกัด
ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่ งกำรจะได้ใช้งบประมำณในแต่ละครั้งต้องใช้ข้ นั ตอนในกำรของบประมำณค่อนข้ำงมำกและใช้
เวลำนำน ไม่ทนั ต่อกำรแก้ไขปั ญหำ หรื อไม่สำมำรถเยียวยำกับปั ญหำที่เกิดขึ้นได้ทนั เช่น ไม่มีเงินงบประมำณในกำรเชิญบุคคล
หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำ อำทิ ต้องมีกำรจ่ำยค่ำพำหนะ หรื อ ค่ำเบี้ยเลี้ยงให้เจ้ำหน้ำที่ เป็ นต้น เมื่อไม่มี
กำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอจึงส่งผลต่อกำรปฏิบตั ิงำนให้สำเร็ จลุล่วงไปได้
จะเห็นได้วำ่ ปั ญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นงำนในกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนนั้น มีหลำยประกำร โดยองค์กำร
บริ หำรส่วนตำบลบำงปลำนั้น ขำดงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร จึงส่งผลต่อกำรบริ หำรจัดกำร และบุคลำกรมีองค์ควำมรู ้ดำ้ น
กฎหมำยอย่ำงจำกัด จึงส่งผลให้ไม่สำมำรถแก้ไขกับปั ญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทัว่ ถึงและรวดเร็ ว
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
บำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญแต่ละท่ำน มีควำมเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันว่ำรู ปแบบกำรแบบมีส่วนร่ วมในชุมชนของ
ตำบลบำงปลำในเรื่ องกำรยุติขอ้ พิพำท สมำนฉันท์ในชุมชน หรื อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่จะส่งผลให้กำรบริ หำรจัดกำรเป็ นไปด้วย
ควำมเรี ยบร้อยดีที่สุดนั้น ต้องประกอบด้วยสิ่ งดังต่อไปนี้ คือ
1. ประชำชนในพื้นที่ตอ้ งมีควำมรู ้พ้ืนฐำนทำงด้ำนกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยแพ่งหรื อกฎหมำยอำญำ หรื อแม้แต่
กฎหมำยที่ ดิน เมื่อประชำชนมีควำมรู ้ในกฎหมำยเบื้ องต้นแล้ว จะส่ งผลให้ไม่มีกำรละเมิดสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกันไม่กระทำกำรใด
ก่อให้เกิดข้อพิพำท ปรำศจำกกำรถูกฟ้องร้อง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563

87

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 83 - 91 (2020) Vol. 10, No. 2

2. กำรที่ผมู ้ ีส่วนร่ วมในกำรแก้ปัญหำข้อพิพำทที่เกิดขึ้น ควรต้องมีกำรเชิญบุคคลหรื อหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรแก้ไข
ปั ญหำในเรื่ องนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อแก้ไขปั ญหำร่ วมกัน จะส่งผลให้กำรยุติขอ้ พิพำทเกิดขึ้นได้โดยรวดเร็ ว

อภิปรายผลการวิจัย
ในกำรศึกษำวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม: กรณี ศึกษำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ
อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม” ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรอภิปรำยผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์ การ
บริหารส่ วนตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1. รู ปแบบในกำรจัดกำรตนเอง แบบมีส่วนร่ วม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ เห็นไปในทำงเดียวกันว่ำรู ปแบบในกำรจัดกำรตนเองแบบมีส่วนร่ วมนั้น เกิดจำกกำรมีส่วนร่ วมของ
คนในชุมชน โดยหน่ วยงำนของรัฐจะทำหน้ำที่ เป็ นเสมือนคนกลำงที่ คอยประสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงผูท้ ี่ เกิ ด ข้อพิพำทกับ
หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ ง ในกำรแก้ไ ขปั ญ หำ ซึ่ งรู ป แบบกำรจัด กำรตนเองในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ยุติ ธ รรมชุ ม ชน กำรสมำนฉัน ท์
หรื อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทนั้น เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของคนในหมู่บำ้ นหลำยฝ่ ำย ซึ่งแต่ละฝ่ ำยพยำยำมที่จะไม่ให้เกิดปั ญหำใหญ่ใน
ภำยหลัง ซึ่ งสอดคล้องกับงำนของสมพันธ์ เตชะอธิ กและคณะ [4] กล่ำวว่ำ องค์ประกอบขององค์กรชำวบ้ำนเป็ นกลุ่มชุมชนที่ มี
อุดมกำรณ์ร่วมกันมีเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีกำรรวมกลุ่มกันของคน เช่น ผูน้ ำทำงควำมคิด
ผูน้ ำทำงศีลธรรม ผูน้ ำทำงด้ำนอำชีพ ผูน้ ำด้ำนกำรพูด ผูน้ ำที่สำมำรถประยุกต์งำนรำชกำรกับเป้ ำหมำยเพื่อชำวบ้ำนได้ ผูน้ ำทำงกำร
ประสำนทรัพยำกร สมำชิ กและชำวบ้ำนทัว่ ๆ ไปจะต้องมีกำรบริ หำรจัดกำร กำรตัดสิ นใจร่ วมกัน มีกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ตำม
ต ำแหน่ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ควำมเห็ น ของผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล คนส ำคัญ ท่ ำ นหนึ่ ง กล่ ำ วว่ ำ “กรณี ที่ มี ปั ญหาข้ อพิ พ าทดั ง กล่ า ว
การตั้งคณะกรรมการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาท ในสมัยอดีตจะมีการตั้งคณะกรรมการไกล่ เกลี่ยในเบื ้องต้ น จะประกอบด้ วย 1. ผู้นา
(กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน) 2. บุคลากรในส่ วนองค์ การบริ หารส่ วนตาบล 3.บุคลากรในส่ วนอาเภอ ร่ วมกันไกล่ เกลีย่ ข้ อ
ขัดแย้ งในส่ วนเบือ้ งต้ นก่ อน”
กำรมีส่วนร่ วมดังกล่ำว ส่งผลต่อกระบวนกำรคิดและตัดสิ นใจในผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็ นกำรยุติขอ้ พิพำทที่เกิดขึ้น
เป็ นกำรตกลงร่ วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับประชำชน หรื ออำจเป็ นระหว่ำงประชำชนด้วยกันเอง ซึ่ งสอดคล้องกับระดับกำรมี
ส่ วนร่ วมของประชำชนของสมำคมกำรมีส่วนร่ วมสำกล (IAP2–International Association for Public Participation) ในระดับที่ 3
คื อ กำรมี ส่ ว นร่ ว มในระดับ ให้ เ ข้ำ มำมี บ ทบำท (To Involve): เป็ นลัก ษณะที่ ป ระชำชนเข้ำ ไปมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ เกี่ ย วข้อ งใน
กระบวนกำรวำงแผนและตัดสิ นใจ ซึ่ งมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อมูลระหว่ำงรัฐกับประชำชนอย่ำงจริ งจัง ซึ่ งหน่วยงำน
ภำครัฐ มีหน้ำที่จดั ระบบอำนวยควำมสะดวกและยอมรับกำรเสนอแนะ [5] ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำน
หนึ่ ง กล่ำวว่ำ “มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ผมต้ องทาให้ ผ้ ูใหญ่ บ้านสร้ างที มงาน สร้ างคณะกรรมการที่ เข้ มแข็ง มันเป็ นข้ อตกลง
ถ้ ากรรมการหมู่บ้านมารั บรู้ ด้วย ก็จะไม่ ใช่ คนเดียวที่จะตัดสิ นใจ กลายเป็ นว่ ากรรมการหมู่บ้านจะมีบทบาทในชุมชน ซึ่ งจะสามารถ
ตอบคาถามและแก้ ไขปั ญหา”
โดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน ดัง กล่ ำ วสอดคล้อ งกับ หลัก ยุติ ธ รรมชุ ม ชน (Community Justice) หมำยถึ ง
กำรป้ องกันอำชญำกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับควำมยุติธรรมในรู ปแบบต่ำง ๆ ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมหน่วยใดหน่วยหนึ่ งที่เปิ ดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรป้ องกันหรื อในกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีเป้ ำหมำยสุ ดท้ำย
เพื่อคุณภำพชีวติ ของชุมชน [6] (Karp and Clear, 2000 : 324)
กำรยุติขอ้ พิพำทที่เกิดขึ้นในชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อไม่ตอ้ งกำรให้คดีเข้ำสู่กระบวนพิจำรณำ หำกเป็ นเพียงเรื่ องเล็กน้อย
ที่จะสำมำรถพูดคุยกันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่ง กล่ำวว่ำ “จะมีการตั้งฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเข้ ามา
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ลงไปไกล่ เกลี่ยขอพิพาท และลงไปหาข้ อตกลงเพื่อไกล่ เกลี่ย ไม่ ใช่ ที่ทาง อบต. อย่ างเดียว ก็จะมี คื อถ้ าเกี่ยวกับด้ านสาธารณสุข ก็
จะมีสาธารณสุขไปด้ วย ผู้นาชุมชน ตัวแทนของในชุมชนที่เป็ นคนกลางไปด้ วย”
โดยรู ปแบบของกำรมี ส่วนร่ วมของคนในชุ มชนมี หลำยระดับ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่ ต้ งั ไว้ แต่ละบุ คคลหรื อแต่ละ
หน่ วยงำนมีอำนำจในกำรตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหำร่ วมกันแตกต่ำงกัน โดยสอดคล้องกับข้อเสนอของ Cohen & Norman Upoff
(2523) และ Lee J. Cary (2519) [7] ที่อธิบำยรู ปแบบกำรมีส่วนร่ วม สำมำรถแยกประเภทของกำรมีส่วนร่ วมออกเป็ น 8 ลักษณะ ดังนี้
1) กำรมีส่วนร่ วมประชุม (Attendance at meeting)
2) กำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนทุน (Financial contribution)
3) กำรมีส่วนร่ วมในฐำนะกรรมกำร (Membership on Committees)
4) กำรมีส่วนร่ วมในฐำนะผูน้ ำ (Position of leadership)
5) กำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ (Decision making)
6) กำรมีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิกำร (Implementation)
7) กำรมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (Benefits)
8) กำรมีส่วนร่ วมในกำรประเมินผล (Evaluation)
กำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ หรื อในกำรปฏิบตั ิกำร หรื อผลประโยชน์ต่ำง ๆ นั้น ประชำชนในพื้นที่ให้ควำมสำคัญกับ
กำรมีส่วนร่ วมที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กบั บุคคลที่เคำรพนับถือ โดยสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่ ง กล่ำวว่ า “ชาวบ้ าน
ยอมรั บการตัดสิ นจากบุคคลภายนอกมากกว่ าบุคลากรในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลา เช่ น กรณี การไปรั บรองในเรื่ องต่ าง ๆ
จนเกิ ดปั ญหาไม่ ไว้ ใจกัน ในระหว่ างคู่ กรณี เนื่ องจากการผิ ดคาพูดต่ อกันศูนย์ ยุติธรรมชุ มชนตาบลบางปลา ก็จะประสานให้
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง เช่ น อุตสาหกรรมจั งหวัด บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ องหรื อที่ มีกรณี พิพาทกัน เข้ ามาร่ วมไกล่ เกลี่ยกรณี พิพาทกัน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลาจะเป็ นผู้ประสานงานให้ ”
2. ปัญหาด้ านการปฏิบัตงิ าน
ในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ประชำชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ควำมเคำรพต่อผลกำรตัดสิ นของคนในพื้นที่มำกนัก
โดยเห็นว่ำคนที่มำจำกส่วนกลำงหรื อหน่วยงำนอื่นนั้น มีควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ ซึ่งสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่งกล่ำว
ว่ำ “ปั ญหาด้ านการปฏิ บัติงานตรงที่ชาวบ้ านยอมรั บการตัดสิ นจากบุคคลภายนอกมากกว่ าบุคลากรในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบาง
ปลา เช่ น กรณี การไปรั บรองในเรื่ องต่ าง ๆ จนเกิดปั ญหาไม่ ไว้ ใจกัน ในระหว่ างคู่กรณี เนื่องจากการผิดคาพูดต่ อกัน”
ผูท้ ี่มีขอ้ พิพำทส่วนมำก จะให้คนที่มีอำนำจสูงกว่ำกดดันกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ช้ นั ผูน้ อ้ ย เพื่อที่ตนจะได้ผลประโยชน์
มำกขึ้นกว่ำที่ควรจะเป็ น เช่น กำรบุกรุ กแนวเขต สอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ “ส่ วนมากจะจบได้ ไม่ ไปถึง
อาเภอ ส่ วนน้ อยที่จะมีพวกดันทุรัง พวกที่คิดว่ าตัวเองมีเพาเวอร์ แล้วก็ร้องเรี ยน บางทีวิ่งไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ ลงมาคุย ติดต่ อหรื อ
โทรศัพท์ มา แต่ เราก็ให้ เหตุผลว่ า ก็ต้องดาเนินการตามข้ อเท็จจริ ง”
3. ปัญหาด้ านบุคลากร
ในด้ำนปั ญหำกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีอำนำจนั้น มีปัญหำด้ำนบุคลำกรอยูห่ ลำยด้ำน เช่น บุคลำกรขำดควำมรู ้ใน
เรื่ องกฎหมำยที่ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ กล่ำวว่ำ “เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลาจะเป็ นผู้
ประสานงานให้ โดยให้ หน่ วยงานดังกล่ าวที่ เกี่ยวข้ องเข้ ามาให้ ความรู้ แก่ ชาวบ้ า โดยเฉพาะโครงการด้ านกฎหมาย จึ งทาให้
เจ้ าหน้ าที่องค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลาได้ ใกล้ ชิดกับชาวบ้ านมากขึน้ ”
จะเห็นได้วำ่ ควำมรู ้ของผูท้ ี่ทำหน้ำที่ในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท หรื อกำรสมำนฉันท์น้ นั สำคัญมำก โดยบุคคลที่ทำหน้ำที่
ในกำรไกล่เกลี่ ยข้อพิพำทส่ วนใหญ่ จะเป็ นกำนันหรื อผูท้ ี่ ทุกคนให้ควำมเคำรพ แต่บุคคลเหล่ำนี้ มีควำมรู ้ ในเรื่ องกฎหมำยที่
เกี่ ย วข้อ งน้อ ยมำก จึ ง ควรให้ชุ ม ชนได้มี ส่ ว นร่ ว มกับ มหำวิ ท ยำลัย หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งในกำรอบรม ให้ ค วำมรู ้
เพื่อนำไปใช้ในกำรขจัดข้อพิพำทได้ นอกจำกปั ญหำกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่แล้วยังมีปัญหำด้ำนบุคลำกร ซึ่งไม่พียงพอต่อกำร
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ปฏิ บัติงำน ส่ งผลให้ไม่อำจอำนวยควำมเป็ นธรรมได้อย่ำงรวดเร็ วและทัว่ ถึ ง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ กล่ำวว่ำ “บุคลากรไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถระงับข้ อพิพาทได้ กรณี ความขัดแย้ งในด้ านต่ าง ๆ จาเป็ นต้ องใช้ นิติกร”
ฉะนั้น กำรให้ควำมรู ้ แก่ บุคลำกรเป็ นส่ วนสำคัญมำก ชุ มชนควรมี กำรแลกเปลี่ ยนองค์ควำมรู ้ กับหน่ วยงำนอื่ น เช่ น
หน่ วยงำนรำชกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำในเรื่ องนั้น เช่น ปั ญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อมหรื อสำธำรณสุ ข ควรจะให้สำธำรณสุ ข
จังหวัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ หรื อหำกชุมชนมีขอ้ ตกลงควำมร่ วมกับมหำวิทยำลัย สำมำรถนำองค์ควำมรู ้จำกอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยไป
ใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำได้ เป็ นต้น
4. ปัญหาด้ านทรัพยากรและงบประมาณ
ปั ญหำด้ำนงบประมำณเป็ นปั ญหำที่สำคัญในทุกชุมชน ซึ่งในชุมชนนี้มีงบประมำณที่ไม่เพียงพอ โดยหน่วยงำนรัฐจะให้
งบประมำณมำอย่ำงจำกัด จะดำเนินกำรทำอะไรต้องมีแผนงำนที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน เป็ นหลัก สอดคล้อง
กับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่ง กล่ำวว่ำ “งบประมาณไม่ ครอบคลุมถึงอย่ างไรมันก็มีปัญหาในด้ านงบประมาณอยู่
แล้ วทุกที่ ท้ องถิ่นก็ให้ มา แต่ สาหรั บการทาตามแผน การแก้ ไขของชุมชนเป็ นแนวทางหลักซึ่ งแต่ ละหมู่บ้านได้ ทาการประชุมและ
ทาความเข้ าใจว่ า ทุกหมู่บ้านจะต้ องมีแผนการพัฒนา ถ้ าหมู่บ้านใดไม่ มีแผนก็จะไม่ สามารถทางานได้ ตัวอย่ างเช่ นจะทาถนนเส้ น
ใดเส้ นหนึ่งถ้ าไม่ อยู่ในแผนก็ไม่ สามารถทาได้ ”
สอดคล้องกับแนวคิดของสมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ [4] ซึ่งกล่ำวว่ำ องค์ประกอบขององค์กรชำวบ้ำนเป็ นกลุ่มชุมชนที่
มีอุดมกำรณ์ร่วมกันมีเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นกำรมีเป้ ำหมำยร่ วมหรื อผลประโยชน์ร่วม
ต้องคำนึงถึงกำรประสำนงำน กิจกรรมและงบประมำณทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำร
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ รูปแบบการยุตขิ ้ อพิพาทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นทีอ่ งค์ การ
บริหารส่ วนตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รู ปแบบกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่ วมในชุมชนของตำบลบำงปลำในเรื่ องกำรยุติขอ้ พิพำท สมำนฉันท์ในชุมชน หรื อกำร
ไกล่เกลี่ ยข้อพิพำทที่ จะส่ งผลให้กำรบริ หำรจัดกำรเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยดี ที่สุดนั้นควรจะให้ประชำชนในพื้นที่ มีควำมรู ้
พื้นฐำนทำงกฎหมำย ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยแพ่งหรื อกฎหมำยอำญำ หรื อแม้แต่กฎหมำยที่ดิน จะส่งผลให้แต่ละฝ่ ำยไม่กระทบสิ ทธิ
และหน้ำที่ซ่ ึ งกันและกัน อันเป็ นกำรแก้ไขปั ญหำได้เบื้องต้นอีกทำงหนึ่ง ซึ่ งสอดคล้องกับบทควำมวิจยั ของวรรณี ศำ สี ฟ้ำ [8] ที่วำ่
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของบุคคลนั้น มีควำมสัมพันธ์กบั ระดับของกำรมีส่วนร่ วม และสอดคล้องกับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ
กล่ำวว่ำ “เนื่องจำกประชำชนในชุมชนองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำค่อนข้ำงมีมำก ควำมคิดจึงแตกต่ำงกันออกไป เช่ น ไม่ รับ
ฟั งเหตุผล เอาความคิดของตนเองเป็ นใหญ่ ดังนั้น จากกรณี ดังกล่ าวถ้ าประชาชนควรได้ ร้ ู กฎหมายมากขึน้ จะลดกระบวนการไกล่
เกลีย่ ข้ อพิพาทได้ รู ปแบบ การจัดการที่ดี ควรจะให้ ชาวบ้ านได้ มคี วามรู้ ด้ านกฎหมายโดยเฉพาะสิ ทธิ และหน้ าที่ของตนเองเพื่อการ
ดารงชีวิตที่ดีและมีความสุข”
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำ หำกประชำชนทุกคนพอรู ้กฎหมำยจะไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น จะทรำบว่ำอะไรควร
อะไรไม่ควร อันเป็ นกำรป้ องกำรกำรเกิดข้อพิพำทได้อีกทำงหนึ่ง อีกประกำรหนึ่งที่สำคัญ คือ กำรประสำนกับหน่วยงำนส่วนกลำง
เข้ำร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำทที่เกิดขึ้นในชุมชน อันเป็ นกลไกหนึ่งที่มีควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อน ให้กำรมีส่วนร่ วมในชุมชนยุติขอ้
พิพำทได้ง่ำยขึ้น เพรำะคนในชุมชนให้ควำมเคำรพและเกรงใจ
อีกประกำรที่สำคัญ ที่จะทำให้งำนยุติธรรมชุมชนเกิดประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด คือกำรที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเชิญหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรแก้ไขปั ญหำในเรื่ องนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อแก้ไขปั ญหำร่ วมกัน จะทำให้ขอ้ พิพำทยุติลงได้
ซึ่งสอดคล้องกับงำนเขียนของถวิลวดี บุรีกลุ [9] กล่ำวว่ำ กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่ตอ้ งให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมนั้นต้องง่ำยไม่
ซับซ้อน และทุกคนจะสำมำรถที่จะมีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำได้ และสอดคล้องกับควำมเห็ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำน
หนึ่ ง กล่ ำ วว่ำ “เรี ย กทุ กส่ วนมา เชิ ญ คณะกรรมการประปา กองทุ น หมู่บ้ าน ไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ อสม. กลุ่ม แม่ บ้าน
รั ฐวิสาหกิ จชุมชน เพื่ อคุยกันว่ าจะทาอะไรแก้ ไขปั ญหาอะไร มีงบประมาณที่ บริ หารจั ดการหมู่บ้านเท่ าไร ประปาหมู่บ้านก็ให้
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อบต. สร้ าง แต่ เราดูแล เก็บค่ านา้ แล้ วเงิ นก็อยู่ภายในชุมชนในหมู่บ้านเมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น กรรมการหมู่บ้านก็ประชุมกับท่ าน
ผู้ใหญ่ บ้านในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านก็เอามาคุยกัน”
จะส่ งผลให้แก้ไขปั ญหำได้อย่ำงตรงประเด็น ชำวบ้ำนได้รับประโยชน์ และเป็ นกำรมีส่วนร่ วม ในกำรแก้ไข
ปั ญหำกันอย่ำงแท้จริ งและยัง่ ยืน ชุมชนจะพึ่งพำตนเองได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำยเบื้องต้น หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจำวันให้กบั ประชำชนเพื่อให้
รู ้สิทธิและหน้ำที่ของตน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้กำรยุติขอ้ พิพำทมีประสิ ทธิภำพ
2. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอให้กบั องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจำก
ต้องมีกำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในกำรแก้ไขปั ญหำข้อพิพำท
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