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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่ฝังรากลึก

ในปัจจุบัน รวมถึงยังได้มีการน าเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมของประเทศอินโดนิเซียที่ให้ความส าคัญกับ

การถ่ายโอนอ านาจและความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาครั้งนี้อาศัยวิธีการทบทวนวรรณกรรม 

หนังสือ เอกสาร บทความ และวารสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการแก้ไขปัญหาของไทยปัจจุบันที่อาศัย

รัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เหมาะสม และท้องถิ่นยังมีศักยภาพสูงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แต่ต้องประสบกับ

อุปสรรคส าคัญ คือ ข้อจ ากัดต่างๆท าให้ปัจจุบันท้องถิ่นไทยอยู่ในสภาพ “เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก” ในการบริหารงาน ในขณะที่

ประเทศอินโดนิเซียนั้น มีระดับสันติภาพสูงกว่าประเทศไทย มีระดับการใช้ความรุนแรงต่ ากว่าประเทศไทย ทั้งยังมีวิธีการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งที่ให้ความส าคัญกับสิทธิและความต้องการของประชาชนด้วยวิธีการถ่ายโอนอ านาจให้แก่มณฑลที่มีความ

ขัดแย้งมาหลายทศวรรษอย่างปาปัวและอาเจะห์ 

 

ABSTRACT 
 This article focuses on the potentiality of local government to resolve the conflicts in Thailand. 

And also presents the conflict resolutions in Indonesia which is gives the priority to devolutions and 

competencies of local governments. The author uses many sources such as books, documentaries, articles, 

journals and related publications. The result is found that the current solutions of Thailand that use the 

Central Government is not only appropriate and the local government has high potential to solve 

conflictions. But a major obstacle is the "limitations”, current local government’s status is “Hemiparesis” in 

administration. In Indonesia has peaceful level is higher than Thailand. As well as violence level is lower 

than Thailand. Furthermore there are the approaches that give priority to the rights and people’s needs 

with devolutions to the provinces which have been conflicting for many decades such as Papua and Aceh. 
 

 
 

ค าส าคัญ : ศักยภาพของท้องถิ่นไทย, การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง, ประเทศอินโดนิเซีย 

Keywords: The potential of Thai local government, Conflict resolutions, Indonesia 
 

* นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น



1. บทน า  

 ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นท่ีน่ากังวลกับอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่าง

ยิ่งว่า ท้ายที่สุดแล้วอนาคตของประเทศจะมีภาพลักษณ์

เป็นอย่างไร ค าถามส าคัญซึ่ งทุกคนในประเทศไทย 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง จะต้องอธิบายและให้ค าตอบที่ชัดเจน คือ 

ประเทศไทยจะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในสังคม 

เพ่ือให้ประเทศชาติด าเนินต่อไปได้อย่างไร และเมื่อความ

ขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้วท าอย่างไรจึงจะท าให้คนในสังคมอยู่

ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายหลังจากการแก้ไขปัญหา

แล้ว แน่นอนว่าค าถามนี้ทุกคนคงมีค าตอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว

ภายใต้แนวคิดและแนวทางของตนเอง ซึ่งยิ่งชัดเจนมากขึ้น

เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในสังคมไทยท่ีทุกฝ่าย

ต่างมีแนวคิดและแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของตนโดยไม่ได้ไตร่ตรองผลกระทบและค านึงถึง

แนวคิดของอีกฝ่ายที่อยู่ในสังคมเดียวกันมากนัก 

 ขณะที่ผู้เขียนได้ศึกษาและเขียนบทความเรือ่งนี้

เป็นช่วงที่สังคมไทยเกิดสภาวะความขัดแย้งทางการเมืองที่

ชัดเจนระหว่าง 2 ขั้วแนวคิด คือ แนวร่วมประชาธิปไตย

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และ พันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตย (พธม.) หรือระหว่าง “เสื้อเหลือง กับ 

เสื้อแดง” แต่ในขณะที่ผู้เขียนก าลังเขียนบทความอยู่นี้ก็

ก าลั ง เกิดขบวนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการ

ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(กปปส.) เพื่อต่อต้านรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

อย่างไรก็ตามภายใต้ความขัดแย้งในสังคมที่ด าเนินมาอย่าง

ต่อเนื่องได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความสูญเสียชีวิต” ทั้ง

ฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายผู้ชุมนุม ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า 

“วิธีการ” ที่จะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคมไทยปัจจุบนั

ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรให้ความส าคัญเป็นอย่าง

ยิ่ ง ด้วยการค านึงถึง “เป้าหมาย” และสถานการณ์ 

“ภายหลังกับการจัดการความขัดแย้ง” ซึ่งถ้าหากเรามี 

“วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม” ในการจัดการกับปัญหา ก็

จะท าให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งเมื่อเรา

พิจารณาจากความขัดแย้งในสังคมแล้วนั้น ล้วนมีปัญหา

พื้นฐานมาจากความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นเราจึงมิ

อาจละเลยที่จะให้ความส าคัญกับ “การปกครองท้องถิ่น” 

(Local Government) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุดไปได้เลย ประกอบกับข้าพเจ้าพยายาม

ศึกษาและค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับสันติศึกษากับการ

พัฒนาและบริหารงานในมิติต่างๆขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ยังไม่ค่อยมีผู้ใดให้ความส าคัญมากนัก ส่วนมากจะ

เป็นการค านึงถึงสันติวิธีกับมิติกว้างๆในเรื่องการจัดการ

ความขัดแย้งระดับสังคมและประเทศชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่

มีบทความน้อยมากด้านสันติวิธีที่จะให้ความส าคัญกับการ

ประยุกต์แนวคิดนี้สู่การพัฒนาและบริหารงานท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตามบทความนี้ข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังที่จะน าเสนอ

แนวคิดและหลักการด้านต่างๆในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งในสังคมไทย ด้วย “วิธีการ” ที่อาศัย “การปกครอง

ท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือส าคัญ 

 ในการศึกษานี้เน้นการทบทวนวรรณกรรมและ

ส ารวจเอกสารและวารสารต่างๆที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมลู

ทั้ ง ใ น ร ะดั บชาติ แ ละระดั บ โลก  เ ช่ น  Institute for 

Economics and Peace : The Vision  of Humanity, 

United Nation Development Program (UNDP), The 

Australian Journal of Politics and History, ส ถ า บั น

พระปกเกล้า ฯลฯ ซึ่งน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธี

พรรณนาวิเคราะห์ โดยจะเริ่มจากการน าเสนอเรื่อง บริบท

ความขัดแย้งในสังคมไทย ตามด้วยสันติศึกษากับการ

บริหารและพัฒนาท้องถิ่น และต่อจากนั้นจะเป็นการ

น าเสนอบทวิเคราะห์บริบททางสังคม ท้องถิ่น และสันติ

ศึกษากับอนาคตของการปกครองท้องถิ่นไทยในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมและบทเรียนใน

ต่างประเทศ และจากนั้นจึงสรุปสาระส าคัญปิดท้ายด้วย

บทสรุป 



2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงมุ่ง

ศึกษารูปแบบสันติวิธีกับท้องถิ่น 

2. เพื่อน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ

ถอดบทเรียนของประเทศอินโดนิ เซียที่ ให้

ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งและความรุนแรง 

 

3. วิธีการด าเนินงาน 

 การศึกษาในครั้งนี้อาศัยวิธีการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) อ่านหนั งสือ  การทบทวน

วรรณกรรม เอกสาร บทความ และวารสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จากแหล่งข้อมูลทั้งในระดับชาติและระดับโลก ซึ่งน าเสนอ

ผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งมุ่งวิเคราะห์

ประเด็นเรื่องศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน และมุ่งศึกษา

รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศอินโด

นิเซียที่ให้ความส าคัญกับการถ่ายโอนอ านาจหรือการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. ผลการศึกษา 
     4.1 บริบทความขัดแย้งในสังคมไทย 

 ประเทศไทยในอดีตได้ฉายภาพมาตลอดว่าเป็น 

“สังคมแห่งความสมานฉันท์และสันตสิุข” (Harmony and 

Peace Society) ภาพลักษณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ ยั ง

ปรากฏว่าเป็นวิธีการของสังคมไทยในการนิยามตัวเองว่า

เป็น “เมืองพุทธ” (Buddhism Country) แต่แท้จริงแล้ว

เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันล้วน

ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของคนไทยในการนิยามตัวเอง

ดังกล่าว อาทิเช่น เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง 

เช่น เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ, 6 ตุลา 2519, เหตุการณ์

ความรุนแรงทางการเมืองช่วงเมษา-พฤษภา 2553 ฯลฯ 

เป็นต้น การประท้วงด้วยความรุนแรง การสลายการชุมนุม 

การใช้กองก าลังทหารในการปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร

บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่งการด ารงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตซึ่ง

แม้จะเปลี่ยนมาเป็นการฉีดสารพิษเพื่อลดภาพลักษณ์ความ

รุนแรงแต่ก็ยังเป็นการพรากชีวิต ซึ่งล้วนขัดกับภาพลักษณ์

ของเมืองแห่งพระพุทธศาสนา และหลักธรรมค าสอน ข้อ

แรก ในหลักศีล 5 ของชาวพุทธเอง อย่างไรก็ตามที่ร้ายแรง

ไปกว่านั้น คือ ปัจจุบันสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางการเมือง

ที่มีแนวคิดแบบปีศาจวิทยา (Demonology)  (ศิวัช, 2555) 

โดยมีแนวคิดและทัศนคติที่มองผู้อื่นหรือฝ่ายตรงข้ามกับ

ตนเองว่ามีลักษณะเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายและช่ัวร้ายที่อยู่ในสังคม

เดียวกันหรือเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ แนวคิดนี้ไม่ยอมรับ

คนอีกฝ่ายที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมี

ความคิดเห็นหรือเหตุผลที่ถูกต้องประการใดก็ตาม หรือมี

ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะ “พวกเรา” กับ “พวก

มัน/พวกไพร่” ซึ่งแนวคิดนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อน าไป

เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในสังคมระหว่างฝ่ายเสื้อเหลือง

และเสื้อแดง 

 เหตุการณ์ส าคัญที่ท า ให้ความขัดแย้ ง ใน

สังคมไทยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและแบ่งขั้วทางการเมือง

ชัดเจน คือ ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองช่วง

เมษายน ถึง พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นการสลายการชุมนุม

ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) ที่แยกราชประสงค์ ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของศูนย์

อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ส่งผลให้เกิด

ความสูญเสียอย่างรุนแรงตามมา มีผู้เสียชีวิต จ านวน 92 

ราย บาดเจ็บประมาณ 1,700 คน  (อุ เชนทร์ ,  2553) 

เหตุการณ์ดังกล่าว ได้ฝังรากหยั่งลึกในจิตใจของผู้ร่วม

ชุมนุมประกอบกับการแบ่งแยกข้ัวทางการเมืองระหว่างเสื้อ

เหลืองกับเสื้อแดง จนท าให้ปัจจุบันภาพลักษณ์ของการ

เมืองไทย คือ “การวิ่งไล่จับ” กล่าวคือ หากผู้น าที่ฝ่ายเสื้อ

แดงสนับสนุนได้ซึ่งส่วนมากมาจากการเลือกตั้งได้เป็น

รัฐบาล ก็จะถูกกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายเสื้อเหลืองหรือทหารก่อ



การปฏิวัติรัฐประหาร เกิดลักษณะแบบนี้เรื่อยมาจนอาจ

น าไปสู่การเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่เลวร้าย อันจะ

ก่อให้เกิดผลเสียกับประเทศไทยอย่างแน่นอน ซึ่งขณะที่

ผู้เขียนได้ศึกษาและเขียนบทความนี้ (มกราคม 57) เป็น

ช่วงที่เกิดความขัดแย้งอย่างหนักในสังคมไทย ภายใต้การ

เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ภายใต้

ขบวนการเคลื่อนไหวของ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) โดยมีแกนน าคน

ส าคัญ คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งสาเหตุหลักก็

เนื่องมาจากการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

ความผิดทั้งหมดของทุกฝ่ายย้อนหลังไปถึงปี 2547, การ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ 2550 เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา

ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง และอิทธิพลทางการเมืองของ 

พตท.ทักษิณ ชินวัตร โดยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 

31 ตุลาคม หลังรัฐบาลน าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้า

พิจารณาวาระที่สาม โดยได้เริ่มการชุมนุมที่สถานีรถไฟสาม

เสนเป็นแห่งแรก เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ( 4 มีนาคม 

57) โดยวิธีการส่วนใหญ่ที่ ใ ช้ในการชุมนุมได้แก่ การ

ประท้วงบนท้องถนน การยึดสถานท่ีราชการ และการสร้าง

ความไม่สงบในลักษณะต่างๆ (Bangkok post, 2014) ซึ่ง

นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเกิดความสูญเสียทั้งของ

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายผู้ ชุมนุมโดยมีผู้ เสียชีวิต 

จ านวน 5 คน (4 คนเป็นผู้ชุมนุม, และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 1 

คน) บาดเจ็บ 68 คน และรักษาตัวที่โรงพยาบาล 32 คน 

สิ่งที่น่าพิจารณาคือทุกฝ่ายล้วนอ้างว่า ตนเองใช้สันติวิธี 

อหิงสา และปราศจากอาวุธ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ชุมนุม

ทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดง ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ค าว่า 

“สันติวิธี” ล้วนเป็นวาทะกรรมที่ทุกฝ่ายหยิบยกขึ้นมาเพื่อ

สนับสนุนการกระท าของตนเองให้คนในสังคมมองว่า

ถูกต้องและเป็นไปตามหลักศีลธรรม มนุษยธรรม ซึ่งวิธีการ

ดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะเป็นเง่ือนไขส าคัญ

ในการใช้“สันติวิธี” เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนความ

รุนแรงของตน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะ “สันติภาพ

ในคราบของความรุนแรง” ซึ่ งมี ให้ เห็นได้ เกือบทุก

ขบวนการชุมนุมในสังคมไทย  

 เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งกับสถานภาพ

ของประเทศไทยว่าจะด าเนินต่อไปได้อย่างไรภายใต้ความ

ขัดแย้งรุนแรงในสังคม ความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งล้วน

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยแน่นอน รากฐาน

ส าคัญของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย คือ “ แนวคิด 

ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิน่” 

อันเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาในระดับชาติ แต่

วิธีการที่ใช้แก้ไขปัญหานั้นหลักๆแล้วมาจากนโยบายของ

ภาครัฐส่วนกลาง โดยมีผลเป็นแบบเดียวกันครอบคลุมทั่ว

ประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว

น้อยมากหรือในบางพื้นที่แทบจะไม่มีผลใดๆเลย ตาม

แผนภาพด้านล่าง          

 

 

 

 

 

 เมื่อต้นเหตุของปัญหาเริ่มที่ประชาชนใน

ท้องถิ่น ดังนั้นวิธีการที่รัฐใช้แก้ปัญหาในปัจจุบันซึ่งเน้น

นโยบายของรัฐในระดับชาติที่ครอบคลุมทั่วทุกท้องถิ่นจึง

เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้มากนัก เพราะแต่

ละท้องถิ่นล้วนมีความหลากหลาย และความแตกต่างใน

ปัญหาของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหน่วยงาน

ราชการที่รัฐมีอยู่แล้ว คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รู้ปัญหา 

ข้อมูล ความต้องการของประชาชน และมีความเช่ียวชาญ

ในท้องที่ของตนมากกว่ารัฐบาลกลาง จึงควรถูกน ามา

พิจารณาอย่างยิ่ง แต่ที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความส าคัญ

มากนัก ซึ่งแท้จริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ประเทศไทยมีจ านวนมากพอที่จะตอบสนองความต้องการ

และบริหารจัดการภายในท้องถิ่นได้เอง แต่ก็มีปัญหาหลัก

ประชาชน/ท้องถิ่น 

สังคม/รัฐ 

ประชาชน/ท้องถิ่น 

สังคม/รัฐ 

ปัญหา วิธีที่รัฐใช้แกป้ัญหา 



คือ “ต้องด าเนินการภายใต้เง่ือนไข กฎหมาย และนโยบาย

ที่ภาครัฐก าหนดไว้” ซึ่งก่อให้เกิดข้อจ ากัดในอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ากัดบทบาทและ

ความสามารถในการด าเนินการใดๆที่เป็นการบริหารและ

พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งน่าสนใจว่าเหตุการณ์ความรุนแรงและ

ความขัดแย้งในสังคมที่สะสมจากอดีตมาถึงปัจจุบันจะ

สามารถเป็นบทเรียนให้แก่รัฐบาล ที่จะท าให้รัฐตระหนักถึง

ความส าคัญในการถ่ายโอนอ านาจและลดข้อจ ากัดรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นกลไกและ

เครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเป็น

รากฐานปัญหาส าคัญของสังคมไทยได้หรือไม่ และเราจะ

สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการแก้ไข

ปัญหาจากเดิมตามแผนภาพข้างต้นได้หรือไม่ 

     4.2 สันติศึกษากับการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น 

 จากผลการศึกษาในเรื่องแนวคิดสันติวิธีซึ่ง

พบว่าการน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

และพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ งภายใต้

สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน  ซึ่งจากผล

การศึกษาวิเคราะห์นั้น ผู้ศึกษาได้สรุปและจ าแนกข้อค้นพบ

ที่ได้จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับการน าแนวคิดสันติวิธีมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและบริหารงานของท้องถิ่น

ออกเป็น 5 ประเภท (ชัยวัฒน์, 2557) ได้แก่ 

 ประ เภทที่  1  คือ  สัน ติ เ พ่ือการบ ริหาร 

(Peace for Administration) ซึ่งเป็นการบริหารภายใน

ท้องถิ่นที่อยู่บนหลักการตามรากฐานของสันติวิธี ท้ังการ

บริหารองค์กร บริหารโครงการ บริหารความขัดแย้ง 

บริหารทรัพยากรด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 ประเภทที่ 2  คือ สันติวิธีเพ่ือการจัดการและ

การพัฒนา (Peaceful Means for Management and 

Development)  เป็นการบริหารจัดการและการพัฒนา

ท้องถิ่น  ทรัพยากร อ านาจหน้าที่  ในมิติต่ างๆ ที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆภายในท้องถิ่นให้

เปลี่ยนไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งที่ดียิ่งขึ้นกว่าสภาพเดิมที่

เ ป็นอยู่  ภายใต้หลั กการสันติ วิ ธี และการประสาน

ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

 ประเภทที่ 3  คือ สันติวิธีเพ่ือการแก้ไขปัญหา

และปรองดอง (Peaceful Means for Solution and 

Reconciliation) เป็นการแก้ไขปัญหาและการสร้างความ

สามัคคีปรองดองโดยใช้สันติวิธี (Peaceful Means) เป็น

เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหาความขัดแย้ง คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของ

ประชาชน ความหลากหลายและความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและแนวคิด ซึ่งท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถใน

การเปลี่ยนสถานภาพของสถานการณ์หนึ่งๆที่เลวร้ายให้

เปลี่ยนไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีขึ้น และประชาชนในท้องถิ่น

ยอมรับร่วมกันได้ 

 ประเภทที่ 4  คือ สันติวิธีเพ่ือการควบคุม 

(Peaceful Means for Controling) เป็นการควบคุม 

ป้องกัน รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ภายใต้หลักสันติวิธี รวมถึงสวัสดิการทางสังคม การบริการ

สาธารณสุขท่ีอยู่ภายใต้หลักความเสมอภาคอย่างมีคุณภาพ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ว่าประชาชนจะมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความ

มั่นคงภายในท้องถิ่น เพื่อการด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายของ

ท้องถิ่นที่จะเป็น “เขตท้องถิ่นที่ปราศจากความรุนแรง” 

(Local Nonviolence Zone) 

 ประเภทที่ 5  คือ สันติวิธีเพ่ือการสร้างสรรค์ 

(Peaceful Means for Creations) เป็นวิธีการส าคัญที่

ท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถในการจัดโครงการสร้างสรรค์

ในลักษณะต่างๆ เพื่อการบริหาร การจัดการและการพัฒนา 

การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการควบคุม ซึ่ งโครงการ

สร้างสรรค์รูปแบบต่างๆจะต้องเป็นไปเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดี มีความสุข กระจาย

ผลประโยชน์ร่วมกันภายในท้องถิ่นอย่างเสมอภาคภายใต้

ความแตกต่างหลากหลายทางความคิดในท้องถิ่น ซึ่งสันติ

วิธีเพื่อการสร้างสรรค์นี้ต้องอาศัยศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆให้ได้มากที่สุด 



ความท้ายทายของท้องถิ่นในประเภทนี้คือ “จะต้อง

สร้างสรรค์ระเบียบสังคมท้องถิ่นแบบใหม่” ภายใต้การ

ด ารงอยู่ของระเบียบสังคมแบบเดิมให้ได้ ซึ่งหากท้องถิ่น

สามารถสร้างสรรค์ระเบียบสังคมท้องถิ่นแบบใหม่ ที่ท าให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามัคคี ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน ท าให้ความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องการเมือง

กลายเป็นลักษณะความเป็นสากลของท้องถิ่น (Global 

as Local) ได้  โดยท าให้ประชาชนในท้องถิ่นทุกคน

ตระหนักได้ว่าปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทาง

การเมืองกลายเป็นเรื่องส่วนรวมที่คนในท้องถิ่นต้องช่วยกัน

แก้ไขปัญหา เพราะได้เรียนรู้จากบทเรียนประสบการณ์

ความสูญเสียของความขัดแย้งและความรุนแรงจากระเบยีบ

สังคมเดิมที่ยังด ารงอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่จ าเป็นต้องจ ากัด

แค่ เรื่ องปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาอื่นๆก็ควรท าให้

กลายเป็นลักษณะความเป็นสากลของท้องถิ่นที่ทุกคน

ตระหนักร่วมกันว่า “เราต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

เพราะบทเรียนราคาแพงจากความสูญเสียที่ผ่านมานั้นมี

ราคาสูงมาก”  

 เมื่อท้องถิ่นสามารถสร้างแนวคิดความเป็น

สากลของท้องถิ่นได้แล้ว สิ่งส าคัญที่ท้องถิ่นจะต้องท าให้ได้

คือ “การนิยามตนเองของคนในท้องถิน่” ท้องถิ่นจะต้องมี

ความสามารถในการสร้างสรรค์การนิยามตัวเองของคนใน

ท้องถิ่นว่า “ท้องถิ่นเราเป็นชุมชนแห่งสันติสุข” โดยไม่

ปรารถนาที่จะสร้างและสนับสนุนความขัดแย้งและความ

รุนแรงใดๆ แต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะร่วมกันบริหาร 

พัฒนา และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ

ของคนในท้องถิ่นเอง ซึ่งการนิยามตนเองของประชาชน

ท้องถิ่นนี้เองเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมทาง

การเมืองและด้านอื่นๆ ซึ่งหากท้องถิ่นมีความสามารถใน

การสร้างค านิยามคุณค่าในตัวเองให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่นที่เหมาะสมได้ ก็ย่อมสร้างวัฒนธรรมและแนวคิด

ของคนในสังคมที่มีความขัดแย้ง แนวคิดทางการเมืองที่

แตกต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และสามารถลบล้าง

แนวคิดปีศาจวิทยา (Demonology) ของคนในสังคมขั้ว

การเมืองแต่ละฝ่ายออกไปได้ สิ่งส าคัญคือ เมื่อรากฐานของ

ปัญหามาจากประชาชนในระดับท้องถิ่น ก็จะต้องให้ท้องถิ่น

เป็นตัวกลางส าคัญในการแก้ไขปัญหา ต้องเปลี่ยนตัว

ขับเคลื่อนส าคัญจากรัฐบาลกลางมาเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ความขัดแย้งและ

การเมืองในสังคมไทยยิ่งต้องให้ความกับท้องถิ่น เพราะเมื่อ

เกิดการประท้วง การชุมนุมของประชาชน กลุ่มอาชีพ

เกษตร ชาวสวน หรือประชาชนทั่วไปในเรื่องหนึ่งๆ นั่น

แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลกลางเพียงฝ่ายเดียวไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

หนึ่งๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

อยู่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเองได้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดที่รัฐบาลกลางได้ก าหนดไวใ้นเงื่อนไขตามกฎหมาย

รูปแบบต่างๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ “การปกครอง

ท้องถิ่น” จะถูกน ามาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคม  

   4.3 บริบทของท้องถิ่น สังคมไทย และสถานภาพด้าน

สันติภาพกับอนาคตของการปกครองท้องถิ่นไทยในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมและบทเรียนจาก

ต่างประเทศ 

 สิ่ ง ที่ น่ า เ ป็ น กั ง ว ลส า ห รั บ ป ระ เ ทศ ไทย

นอกเหนือจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา 

เทคโนโลยี สังคม และการเมืองแล้ว ยังมีเรื่องของความ

ขัดแย้งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยอันน าไปสู่การใช้ความ

รุนแรงในลักษณะต่างๆ โดยจากผลการส ารวจตัวช้ีวัดด้าน

สั นติ ภ าพของสถาบั น  Institute for Economics and 

Peace ซึ่งได้ท าการส ารวจและท าการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

สถานภาพด้านสันติสุขและการใช้ความรุนแรงในประเทศ

ต่างๆทั่วโลกภายใต้ตัวชี้วัดด้านสันติภาพสากล (Global 

Peace Index : GPI) และ ตัวชี้ วั ด ด้านการใช้ความ

รุนแรงสากล (Global Terrorism Index : GTI) โดยใน

ส่วนของตัวช้ีวัดด้านสันติภาพ (GPI) นั้นได้ใช้เป็นเครื่องมือ

ในการส ารวจและท าการวิจัยด้านสันติภาพในทุกประเทศ

ทั่วโลก ซึ่งได้มีการจัดอันดับระดับของสันติภาพในประเทศ

ต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง (Global Rankings) โดยจากการจัด

อันดับล่าสุดในปี 2013 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 



130 จากทั้ งหมด 162 ประเทศทั่ ว โลก  (Institute for 

Economics and Peace, 2014) โดยตัวช้ีวัดที่ส าคัญซึ่ง

ประเทศไทยอยู่ในภาวะร้ายแรง เช่น การประท้วงโดยการ

ใช้ความรุนแรง (Violent demonstrations) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ 4.0 จากระดับ 5.0, การก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

(Violent crime) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.0 จากระดับ 5.0, 

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (Political instability) 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.0 จากระดับ 5.0, ความรุนแรงทาง

การเมือง (Political terror) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.5 จาก

ระดับ 5 .0  และการก่อการร้ าย  (Terrorist activity) 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.0 จากระดับ 5 .0 นอกจากนี้ยังมี

ปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  (Education 

spending) ค่ า ใ ช้ จ่ า ยท า ง ด้ า นก า รทหาร  (Military 

expenditure) วัฒนธรรมการเมือง (Political culture) 

การทุจริตคอรัปช่ัน (Corruption) การมีส่วนร่วมทางการ

เ มื อ ง  (Political Participation) ฯลฯ  อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่เป็นประเทศที่มีสันติภาพ

อยู่ในระดับต่ า โดยเมื่อเปรียบเทียบกับระดับด้านสันติภาพ

ของประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน เช่น มาเลเซีย อันดับที่ 

29, ลาว อันดับที่ 39, เวียดนาม อันดับที่ 41, อินโดนิเซีย 

54, กัมพูชา อันดับที่ 115, ฟิลิปปินส์ 129, เมียนมาร์ 140 

รวมถึง ญี่ปุ่น อันดับที่ 6 เป็นต้น ดังแผนภาพจ าแนกระดับ

สันติภาพของประเทศไทยด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

ดัดแปลงจากจาก The Vision of Humanity : Global Peace 

Index  

 นอกจากตัวช้ีวัดด้านสันติภาพสากล (Global 

Peace Index) แล้ว ที่น่าสนใจอีกประการ คือ ตัวชี้วัด

ด้านการใช้ความรุนแรงสากล (Global Terrorism 

Index : GTI) (Institute for Economics and Peace, 

2014) ภายในประเทศไทย โดยในปีล่าสุดที่มีการส ารวจ

และท าวิจัย คือ ปี 2011 ได้มีการจัดอันดับสถานภาพด้าน

ความรุนแรงของประเทศต่างๆ (Global Rankings) ซึ่ ง

ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับท่ี 8 จากทั้งหมด 156 ประเทศ

ทั่วโลก โดยถูกจัดให้อยู่ในประเทศที่มีสถานภาพด้านความ

รุนแรงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ความรุนแรงประเทศอื่นๆใน

ภูมิภาคเดียวกัน เช่น ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 10, เมียน

มาร์อันดับที่ 33, อินโดนิเซียอยู่ในอันดับที่ 38, มาเลเซียอยู่

ในอันดับที่  90, กัมพูชาอยู่ ในอันดับ 101, ลาวและ

เวียดนามอยู่ในอันดับที่  116 เป็นต้น พิจารณาได้จาก

แผนภาพแสดงสถานะภาพ ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

ดัดแปลงจาก The Vision of Humanity : Global Terrorism 

Index  

 เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งว่าสถานะของ

ประเทศไทยในด้านความขัดแย้ง ความรุนแรง และ

สันติภาพน้ัน ก าลังอยู่ในสภาวะตกต่ าอย่างน่าเป็นห่วง และ

เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงใน

ภูมิภาคเดียวกัน ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช้ือ

ชาติ กลับมีความรุนแรง ความขัดแย้ง ในระดับต่ า และมี

ระดับของสันติภาพอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศไทย วิธีการที่

รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นใช้ในการบริหารจัดการเป็น

อย่างไร ข้าพเจ้าจะน าเสนอบทเรียนของต่างประเทศที่อยู่

ในภูมิภาคเดียวกัน แต่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ภาษา เช้ือชาติ ชนเผ่า ที่มากกว่าประเทศไทย แต่กลับมี

ระดับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองใน

ระดับต่ า และมีสันติภาพในระดับสูง อย่างประเทศอินโดนิ



เซีย  ซึ่งในอดีตเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางเช้ือชาติ 

แต่รัฐบาลกลับมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาใน

สังคมจนกระทั่งมีความสงบสุขอยู่ในอันดับ 54 ขณะที่

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 130 จาก 162 ประเทศท่ัวโลก  

     4.4 การจัดการปัญหาความขัดแย้ งและส ร้าง

สันติภาพ : บทเรียนจากประเทศอินโดนิเซีย 

 ประเทศอินโดนิ เซีย เป็นประเทศที่มีความ

หลากหลาย (Diversity) ทางวัฒนธรรมและเ ช้ือชาติ  

(Multi-racial) ซึ่งประเทศอินโดนิเซียมีการปกครองแบบ

สาธารณรัฐแบบรัฐเดี่ยว แต่มีการกระจายอ านาจอย่าง

กว้างขวาง (Unitary Devolved) และมีโครงสร้างการ

ปกครองหลายระดับ (Tikson, 2008) ได้แก่ ระดับชาติ 

ระดับมณฑล (Provinsi) และระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

จั ง ห วั ด  (Kebupaten) แ ล ะ น ค ร  (Kota), อ า เ ภ อ 

(Kecamatan) ต าบล (Kelurahan) และหมู่บ้าน (Desa) 

ปัจจุบันเขตการปกครองของอินโดนิเซียทั้งหมด 33 มณฑล 

(Provinsi) ซึ่งในจ านวนนี้มีเขตการปกครองพิเศษท้ังหมด 5 

มณฑล (Provinsi) ได้แก่ ปาปัว (Papua), อาเจะห์ (Aceh), 

เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา (Daerah Istimewa 

Togyakatar), ปาปัวตะวันตก (Papua Barat) และกรุง

จาการ์ตา (Jakarta) โดยสิ่งที่น่าสนใจ คือ สาเหตุของการ

แบ่งเขตการปกครองพิเศษใน 2 เขตแรก ได้แก่ อาเจะห์ 

และปาปัว นั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งและความ

ไม่สงบที่เกี่ยวกับเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และการ

แบ่งแยกดินแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานในอดีตของสังคม

ชาวอินโดนิเซีย โดยพิจารณาได้ ดังนี ้

4.4.1 เขตการปกครองพิเศษอาเจะห์ (Aceh) 

  เป็นเขตการปกครองพิเศษที่ ได้รับ

อิสระในการปกครองตนเองที่รับรองอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย อินโดนิเซียได้ผ่านการรับรองกฎหมาย 44/1999 

(Miller, 2009) ท าให้เขตปกครองอาเจะห์ได้รับการรับรอง

เป็นเขตปกครองพิเศษในที่สุด ซึ่งสามารถออกกฎหมาย

ปกครองตนเองได้และปัจจุบันก็มีกฎหมายปกครองตนเอง

ที่มีพื้นฐานมาจากหลักศาสนาอิสลาม นั่นคือ ระบบ

กฎหมายแบบชะรีอะฮ์ (Shari’ ah) (ภานุวัฒน์, 2556) โดย

สาเหตุที่อาเจะห์ได้ถูกรับรองให้มีสถานะเป็นเขตการ

ปกครองพิเศษนั้น มีต้นเหตุมาจากปัญหาความไม่สงบ

ภายในอินโดนิเซียระหว่างรัฐบาลกับขบวนการอาเจะห์เสรี 

(Gerakan Aceh Merdeka หรือ GAM) ซึ่งเป็นขบวนการ

ที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการเป็นอิสระในการปกครองตนเอง 

โดยเป็นปัญหาความขัดแย้งและความไม่สงบยืดเยื้ออันเป็น

ผลมาจากความแตกต่างทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม และ

ศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะตนในเขตการปกครองอาเจะห์ 

และปัญหาที่ส าคัญคือ ความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อ

นโยบายการบริหารงานของรัฐบาลในการจัดการและการ

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ  (United 

Nations Development Programme, 2009) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการค้นพบน้ ามันและแก๊ซธรรมชาติในปี 1971 ใน

จังหวัดอาเจะห์ โดยบริษัทธุรกิจน้ ามันของชาวต่างชาติเข้า

มาขุดเจาะและท ารายได้มหาศาล ขณะที่คนท้องถิ่นมี

รายได้ตกต่ าเรื่อยๆ ภายหลังจากการเปลี่ยนสถานะเป็นเขต

ปกครองพิเศษอาเจะห์ยังได้รับอ านาจพิเศษในการอนุญาต

ให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองในท้องถิ่นของตนได้แต่ต้องอยู่

ในสังกัดของพรรคการเมืองระดับประเทศเท่านั้น ซึ่งเกิด

การเลือกตั้งครั้งแรก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2006 โดยในครั้ง

นี้ผลก็ปรากฏว่านายเออร์วันดี ยูซุฟ ซึ่งเป็นอดีตผู้น ากลุ่ม 

GAM ได้รับชัยชนะ  

  

 

 

 

 

 

ภาพแสดงที่ตั้งของเขตการปกครองพิเศษอาเจะห์ (Aceh)  

ในประเทศอินโดนิเซีย  

 ประเด็นที่น่าสนใจคือ แนวทางที่รัฐบาลจัดการ

กับปัญหาความขัดแย้งและความไม่สงบโดยการค านึงถึง



ลักษณะทางวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา ประกอบกับความ

ต้องการของประชาชนในมณฑลอาเจะห์ที่ต้องการปกครอง

ตนเอง ซึ่งรัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาด้วยการถ่ายโอนอ านาจ 

(Devolution) ให้กับมณฑลอาเจะห์ภายใตก้ารรบัรองอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายในการปกครองและบริหารภายใน

ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ งเมื่ อรัฐแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ

ดังกล่าวความไม่สงบก็เริ่มคลี่คลายจนกระทั่งความรุนแรง

ในลักษณะดังกล่าวลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง “บางส่วนก็ไม่

เห็นด้วยเลยเกิดการต่อต้านบ้างแต่เป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ใน

อาเจะห์”  

4.4.2 เขตการปกครองพิเศษปาปัว (Papua) 

ในปี 2001 รัฐบาลอินโดนิเซียได้ผ่าน

อนุมัติกฎหมายให้เป็นเขตการปกครองพิเศษที่มีอ านาจ

อิสระ โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อยุติความขัดแย้งและ

ความไม่สงบในสังคมของขบวนการปาปัวเสรี (Organisasi 

Papua Merdeka : OPM) กฎหมายดังกล่าวให้อ านาจ

อิสระพิเศษแก่มณฑลปาปัว ทั้งด้านการคลัง การเมือง และ

สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคลังที่ได้รับการจัดสรร

เงินอุดหนุนมากกว่ามณฑลอื่นๆ นอกจากน้ีภายใต้กฎหมาย

รับรองสถานะพิเศษของมณฑลปาปัวนั้นท าให้มณฑลปาปัว

ได้รับเงินอุดหนุนมากกว่ากรุงจาการ์ตาร์ซึ่งเป็นเมืองหลวง

ของประเทศอินโดนิเซียถึง 2 เท่า (Fredborg & Selim, 

2009) ส่วนด้านการเมือง นั้นปาปัวมีอ านาจอิสระพิเศษ

มากกว่าเขตการปกครองอื่นๆทั้งหมด โดยมีการอนุญาตให้

มณฑลปาปัวมีสภาผู้แทนราษฎรรูปแบบพิเศษของปาปัว

เ อ ง  เ รี ย ก ว่ า  Majelis Rakyat Papua หรื อ  MRP ซึ่ ง

ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากหลากหลายชนเผ่าพื้นเมือง

ภายในมณฑลปาปัวทั้งหมด ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการท้องถิ่นของตน นอกจากนี้กฎหมายยังได้

ก าหนดให้คณะผู้บริหาร คือ ผู้ว่าการมณฑลและรองผู้ว่า

การมณฑลต้องมี เ ช้ือสายปาปัวเท่านั้น  และผู้สมัคร

ต าแหน่งดังกล่าวจะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปซึ่ง

แตกต่างจากมณฑลอื่นที่ก าหนดวุฒิการศึกษาเพียงแค่

ประถมศึกษา และด้านสังคม ซึ่งมีการพยายามสร้าง

วัฒนธรรมที่เป็นหน่ึงเดียวกัน 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงที่ตั้งของเขตการปกครองพิเศษปาปัว (Papua)  

 จากการพิจารณาสถานการณ์ความขัดแย้งและ

กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่สงบของ

ประเทศอินโดนิเซีย สามารถถอดบทเรียนและจ าแนก

กระบวนการที่ภาครัฐบาลอินโดนิเซียใช้ในการแก้ไขปัญหา

ออกเป็น 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 1. รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการกระจาย

อ านาจ (Decentralization) รวมถึงการถ่ายโอนอ านาจ 

(Devolution) ซึ่ งท าให้ทั้ งมณฑลปาปัวและอาเจะห์

สามารถบริหารงานภายในท้องถิ่นของตนได้อย่างอิสระ 

2. การพิจารณาและให้ความส าคัญต่อความ

ต้องการของฝ่ายคู่ขัดแย้งอย่างจริงจัง โดยที่รัฐบาลอินโด

นิเซียเล็งเห็นถึงความต้องการของชาวอาเจะห์ในการที่จะ

รักษาอัตลักษณ์ของตนเองและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

ศาสนา ตลอดจนความต้องการในการบริหารจัดการด้วยคน

ในมณฑลเอง รัฐบาลจึงได้อนุมัติกฎหมายให้มณฑลอาเจะห์

เป็นเขตการปกครองพิเศษที่อ านาจในการบริหารจัดการ

ตนเอง เช่น ด้านศาสนา ประเพณี การศึกษา และด้านอ่ืนๆ 

3. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนใน

การแก้ไขปัญหาและการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ

ถ่ายโอนอ านาจในการบริหาร งบประมาณ การเมือง สังคม 

และอาณาเขต รวมถึงการจัดให้มีสภาผู้แทนรูปแบบพิเศษ 

Majelis Rakyat Papua หรือ MRP ในมณฑลปาปัว โดย

ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆที่มีอยู่จ านวนมากได้มาบริหารจัดการ

และปกครองร่วมกัน เช่นเดียวกับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่มากกว่ามณฑลอื่นในประเทศอินโดนิเซีย รวมถึงการให้

มณฑลอาเจะห์มีอ านาจในการออกกฎหมายปกครอง



ตนเอง (กฎหมายแบบชะรีอะฮ์) เพราะสอดคล้องกับ

ลักษณะและความต้องการของคนพื้นถิ่น รวมถึงการ

อนุญาตให้จัดการเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งพรรคการเมือง

ท้องถิ่นได้ 

4.  การประนีประนอมและเจราจาร่วมกัน

ระหว่างคู่ขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา   เพื่อ

ตกลงและประสานผลประโยชน์ ด้วยการท าข้อตกลงเฮลชิง

กิ (Helsinki Agreement) ซึ่งรัฐบาลและกลุ่มขบวนการอา

เจะห์เสรีหรือ GAM ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน (Mietzner, 

2007) จนน ามาสู่ข้อยกเว้นพิเศษแก่มณฑลอาเจะห์ในการ

เลือกตั้งและเป็นที่ยอมรับร่วมกันในท่ีสุด 

5.  ความยึดมั่นในหลักสันติวิธีเพื่อแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งโดยไม่ให้เกิดความสูญเสีย จึงยินยอมให้มณฑลอา

เจะห์มีสถานะพิเศษ 

6.  การที่รัฐบาลให้ความส าคัญต่อคุณค่าของ

ประชาชน ทั้งสองมณฑลในด้าน เช้ือชาติ วัฒนธรรม และ

เอกลักษณ์เฉพาะของคนพื้นถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่า

ตามหลักศรัทธาในศาสนาของคนพ้ืนถ่ิน 

     4.5 อนาคตของการปกครองท้องถิ่นไทยในการ

บริหาร พัฒนา และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม 

 ในช่วงที่ ข้ าพเจ้า เขียนบทความในส่วนนี้  

(มีนาคม 57) วิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองตกต่ า

อย่างต่อเนื่อง ทั้งการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. และการ

ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในต่างจังหวัด เพื่อเรียกร้องตาม

เป้าหมายของตน ประกอบกับความล้มเหลวของนโยบาย

จ าน าข้าวของรัฐบาลที่ไม่สามารถน าเงินค่าจ าน าข้าวไป

ให้แก่ชาวนาได้ จึงเกิดขบวนการชุมนุมของชาวนาขึ้นใน

หลายจังหวัดเพื่อเรียกร้องให้รัฐจ่ายเงินให้ชาวนา ในขณะที่

รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็อยู่ ในสถานะ “รัฐบาล

รักษาการ” จึงมีข้อจ ากัดหลายประการในการด าเนินงาน 

ประกอบกับกระแสข่าวการแบ่งแยกดินแดน ภายใต้

ข้อความหลักที่ว่า “สปป.ล้านนา” ซึ่งเป็นความเข้าใจที่

แตกต่างกันระหว่างฝ่ายทหาร ซึ่งมีความเข้าใจว่านั่นคือ 

การแบ่งแยกดินแดน จนน าไปสู่การฟ้องคดีกับกลุ่มดังกล่าว 

ในส่วนกลุ่ม สปป.ล้านนา เองซึ่งออกมาแถลงข่าวว่า “สปป.

ล้านนา” ดังกล่าวคือ “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย

ล้านนา” ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 56  ที่มีเป้าหมายเพื่อ

ปกป้องประชาธิปไตยและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ

เลือกตั้ง (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ขณะที่รัฐบาลเองก็

ออกมาแถลงข่าวว่าไม่สนับสนุนขบวนการแบ่งแยกดินแดน

ในทุกกรณี  

 ในขณะที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนก าลัง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดประชาคม

อาเซียน แต่ประเทศไทยกลับอยู่สภาวะที่เต็มไปด้วยความ

ขัดแย้ง ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองสร้าง

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการ

พัฒนาประเทศอย่างมหาศาล และนับวันความขัดแย้งยิ่งฝัง

รากลึกลงไปในสังคมไทยทุกที กระทั่งหน่วยงานท่ีมีบทบาท

ส าคัญ เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า 

ได้จัดการประชุม 7 กลุ่มผู้น า เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งท้ัง 

7 กลุ่มนี้ได้เสนอหัวข้อการปฏิรูปเอาไว้ทั้งหมด 14 เรื่อง 

อาทิ การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน  การ

ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ  การปฏิรูปความเหลื่อมล้ าในสงัคม , 

การปฏิรูปการป้องกันการทุจริต , การปฏิรูประบบราชการ 

และ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ โดยที่ประชุม

เห็นตรงกันว่า “ต้องให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้าง

ใหญ่ เช่น โครงสร้างอ านาจการปกครอง และโครงสร้าง

ของระบบราชการ ที่มีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ และ 

ระบบคุณธรรม ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปสู่ปัญหาอื่นๆ 

อีกมากมาย ส าหรับข้าพเจ้าเองเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่า 

ข้อเสนอดังกล่าวนั้นไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการกระจาย

อ านาจและการให้ความส าคัญกับบทบาทของการปกครอง

ท้องถิ่นโดยตรงในการแก้ไขปัญหาเลย อย่างไรก็ตามเรา

ควรเรี ยนรู้ จากการสูญเสียและความเสียหายจาก

สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนควรได้รับ



การใส่ใจอย่างจริงจังเพราะเป็นรากฐานส าคัญของปัญหาใน

สังคม ซึ่งถึงเวลาที่รัฐบาล หน่วยงานราชการ และสังคมไทย 

ควรจะให้ความส าคัญกับ “การปกครองท้องถิ่น” ในฐานะ

ที่ เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญเพื่อการแก้ไขปัญหา

ตอบสนองความต้องการของประชาชนจากระดับท้องถิ่น 

อันจะน าไปสู่ความสงบและขจัดปัญหาในระดับชาติต่อไป 

โดยอาศัยท้องถิ่นเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งรัฐต้องปรับเปลี่ยน

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและอ านาจใหม่ระหว่างรัฐบาล

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาใน

สังคมมีประสิทธิภาพมากข้ึน และจะท าให้ความสามารถใน

การแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต

ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ แต่เดิมรัฐ (และ

หน่วยงานราชการส่วนกลาง) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการ

แก้ไขปัญหาสังคม ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายโอนอ านาจ

ให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาใน

ท้องถิ่นของตนเองซึ่งแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะของปัญหา

ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นความเช่ียวชาญขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในการเลือกสรรวิธีแก้ไขปัญหาก็จะ

แตกต่างกันไปตามปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่นของตนด้วย ดังแผนภาพกระบวนการในการ

แก้ไขปัญหาด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการบริหารและจัดการปัญหาต่างๆภายในท้องถิ่นล้วนมี

ศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าหน่วยงานภาครัฐของส่วนกลาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและความเช่ียวชาญเฉพาะในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เพียงแต่เฉพาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่สามารถท าได้ แต่ยิ่ง

ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น เป็น

ต้น รัฐบาลกลางของประเทศเหล่านี้ล้วนอาศัยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน หรือแม้กระทั่ง

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศที่อาศัยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทหรือมีอ านาจในการ

แก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อประชาชนในท้องถิ่น

ยอมรับและมีความเป็นอยู่ที่ดีก็ย่อมท าให้สังคมเกิดความ

สงบเรียบร้อย ประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้  

 ส าหรั บประ เทศ ไทยควร เ รี ยนรู้ แ ล ะ ให้

ความส าคัญกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะปัญหาปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วว่า

ในปัจจุบันรัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน

ได้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยก็

ไม่สามารถด าเนินการใดๆได้เพราะข้อจ ากัดและเง่ือนไขใน

การใช้อ านาจที่รัฐบาลกลางออกแบบมาเพื่อก ากับดูแล

ท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทั้งหมดมีอยู่ใน

ประเทศไทยอยู่ ในสภาพ “ เป็นอัมพฤกษ์ค ร่ึง ซีก” 

(Hemiparesis) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

พร้อมอยู่แล้วทั้ง “จ านวนที่มากพอ หลักการที่ถูกต้องตาม

ระเบียบวิธี และแนวทางปฏิบัติที่พร้อมด าเนินการในเรื่อง

หนึ่งๆได้เป็นอย่างดี” แต่ทั้งจ านวน หลักการ และแนวทาง

ปฏิบัติที่ดูเหมือนจะใช้การหรือปฏิบัติการใดๆได้อย่างที่

เข้าใจนั้น กลับมีอุปสรรคส าคัญที่ขวางกั้นคือ “อ านาจและ

เงื่อนไขรูปแบบต่างๆ” ที่รัฐบาลกลางได้สรรสร้างขึ้นมาเพื่อ

จ ากัดการด าเนินงานของท้องถิ่น ท าให้ศักยภาพและ

โครงสร้างของท้องถิ่นในประเทศไทยที่มี “พร้อม” อยู่แล้ว

ลดลงไปจนไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือมีส่วน

ในการแก้ไขปัญหาในสังคมไทยได้ ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Local 

Government) 

รัฐบาล/หน่วยงานส่วนกลาง 

(Central 

Government) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Local 

Government) 

รัฐบาล/หน่วยงานส่วนกลาง 

(Central 

Government) 

กระบวนการในอดตี

,ปัจจุบัน 

กระบวนการในอนาคต 



ศักยภาพของท้องถิ่นสามารถกระท าการดังกล่าวได้เป็น

อย่างดี 

 สิ่งส าคัญที่รัฐบาลและสังคมไทย “จ าเป็น” ที่

จะต้องให้ความส าคัญในขณะที่ทุกฝ่ายก าลังหาทางออก

ให้กับประเทศ ปฏิรูปประเทศ หรือธ ารงไว้ซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตยภายใต้ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของสองขั้ว

การเมืองในสังคมไทย คือ “ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนแก้ไขหรือท าลาย

รากฐานของปัญหาที่ต้นเหตุ” จากแต่เดิมที่รัฐเป็นผู้วาง

นโยบายในการแก้ไขปัญหาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นให้ท้องถิ่น

เป็นผู้วางนโยบายในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเอง ซึ่งแต่

ละท้องถิ่นก็มีปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะและแต่ละท้องถิ่นก็

จะมีวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละท้องที่แตกต่างกันไปเช่นกัน จึง

บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

การด าเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลต้องถ่ายโอนอ านาจใน

การบริหารท้องถิ่นและลดเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของท้องถิ่นลง โดยรัฐบาลอาจสามารถก ากับ

ดูแลได้ในเฉพาะบางเรื่องที่จะส่งผลต่อการเกิดปัญหากับ

สังคมในภาพรวมเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเรื่องของท้องถิ่นต้องให้

ท้องถิ่นจัดการ โดยอาจใช้วิธีคล้ายกับประเทศญี่ปุ่น เช่น 

ก า ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 

( Decentralization Promotion Law) ใ ห้ แ ก่ ท้ อ ง ถิ่ น

เพื่อให้มีอ านาจในการบริหารงานมากขึ้นมากขึ้น 

 ความสามารถในการบริหารและการพัฒนา

ท้องถิ่น รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมนั้น 

ท้องถิ่นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้

หลักสันติวิธีและหลักการบริหารแบบรัฐประศาสนศาสน์ 

(Religious Public Administration) ซึ่งท้องถิ่นเองต้องมี

ศักยภาพในการสร้าง “การนิยามตัวตนของคนใน

ท้องถิ่น” ที่มีลักษณะเป็นไปเพื่อสร้างสันติสุขในท้องถิ่นให้

คนในท้องถิ่นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสิ่งส าคัญคือ

ท้องถิ่นต้องมีศักยภาพในการท าให้ “ปัญหา” ภายใน

ท้องถิ่นมีลักษณะของ “ความเป็นสากลของท้องถิ่น” 

(Global as Local) กล่าวคือ เมื่ อมีปัญหาเกิดขึ้น ใน

ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษา ความ

เป็นอยู่ การเมือง และความขัดแย้งในสังคมรูปแบบต่างๆ 

เมื่อเกิดปัญหาแล้วคนในท้องถิ่นมีความตระหนักว่าปัญหา

ดังกล่าวเป็น “ปัญหาส่วนรวม” (Public Problems) ที่ไม่

ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือไม่ว่า

จะเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนเขตอื่นที่อยู่ ในท้องถิ่นเดียวกัน 

ประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหา 

เพราะมีความตระหนักร่วมกันว่าปัญหาทุกระดบัในทุกพ้ืนท่ี

เป็นปัญหาส่วนรวมที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชนทั้งหมด การด าเนินการดังกล่าวของท้องถิ่น

ต้องอยู่ภายใต้หลักการของสันติวิธี  (Peaceful Means) 

รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “สันติวิธีเพ่ือการบริหาร สันติ

วิธีเพ่ือการจัดการและการพัฒนา สันติวิธีเพ่ือการแก้ไข

ปัญหาและการปรองดอง สันติวิธีเพ่ือการควบคุม และ

สันติวิธีเพ่ือการสร้างสรรค์” ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสาน

ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและประชาชนก็ยอมรับ ภายใต้

หลักพื้นฐานตามการบริหารแบบรัฐประศาสนศาสน์  

(Public Religious Administration) ที่ ค า นึ ง ถึ ง ห ลั ก

ศาสนา ความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักจิตวิญาณของ

มนุษย์ สิ่งส าคัญที่จะอ านวยให้การบริหารและพัฒนา

ท้องถิ่น รวมถึงการแก้ไขปัญหาในสังคมประสบความส าเร็จ 

คือ รัฐต้องท าลายอุปสรรคส าคัญที่ตนได้สรรสร้างขึ้นมา

เพื่อจ ากัดอ านาจของท้องถิ่นลง ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็น

การปฏิรูปประเทศเชิงโครงสร้างและเสริมสร้างระบอบ

ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมากขึ้น อันเป็นการตอบสนองต่อ

ขั้วการเมืองทั้งสองฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปประเทศและรักษา

ระบอบประชาธิปไตยไว้ไปในตัวด้วย  

 สุดท้ายนี้สังคมไทยและประเทศไทยถูกอ านาจ

ทางการเมืองของกลุ่มบุคคลท าร้ายมาอย่างยาวนานและ

บอบช้ ามามากพอแล้ว สมควรที่รัฐบาลต้องเรียนรู้จาก

ความสูญเสีย ให้ความจริงใจและมุ่งมั่นในการบริหาร

ประเทศ และให้ความเช่ือมั่นต่อศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอย่าง

จริงจัง อย่างน้อยสภาวะความรุนแรงและความขัดแย้ง

อย่างสุดขั้วในสังคมก็พอจะเป็นแรงผลักให้รัฐได้มองเห็น



ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นในฐานะเครื่องมือ

ส าคัญของรัฐในการจัดการปัญหาต่างๆของสังคมได้ไม่มาก

ก็น้อย เพื่อการพัฒนาสังคมและความสงบสุขดั่งเดิมใน

รูปแบบใหม่ของประเทศไทย 
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