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Abstract  
  

Title of Independent Study        Environmental Conflict Management: A Case Study of  
                                                      Thai Rayon Public Company Limited Tambon Posa,  
                                                      Amphur Muang, Angthong Province 

Author                                          Miss Pairat Srechainate  
Degree                               Master of Science (Environmental Management)   
Year                                              2021  
                                                                                                                                            . 
              A study on environmental conflict management case study: Thai rayon public company 
limited, Posa sub-district, Muang district, Angthong province study, objectives to analyze finding 
the cause of environmental conflicts with Champalor sub-district community, Muang district, 
Angthong province, that has been going on for more than 20 years through Moore's concepts and 
related theories of conflict management. And interviews with stakeholders found that such conflicts 
arise from 4 causes of conflict. 1. Information conflict, Consumption of information of the 
community that has received less, incomplete communication of operations or results of operations 
or dangerous of chemical in process 2. Conflict in relation, the company's relationship with the 
community is too little. 3. Conflicts of interest during the past period, the company focus on doing 
business for profit regardless of the environmental and health impacts of people in the community 
area. 4. Structural conflicts, resource use geographic factors company structure and period of 
operation. The organization's leaders do not modify the structure of work processes in accordance 
with current modern technology conditions whole operating structure government powers with 
overlapping and unclear duties. For guidelines section resolving the conflict. It was found that the 
management team of the organization must show sincerity in healing the minds of those affected 
by the company's operations or emissions that happened in the past together with using of 
environmental governance principles and creating a process for people to participate in expressing 
opinions in recommending environmental management plans and the company must strictly 
comply with the requirements of environmental laws. 
Keywords: conflict causes, conflict types, environment law 
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บทท่ี 1 
 บทน า  

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 
ตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ก าหนดใหส้ถานประกอบการ

จะตอ้งด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ จึงจะสามารถด าเนินการ
ไดแ้ละหากเจา้หน้าท่ีภาครัฐพบว่าสถานประกอบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ก่อให้เกิดมลพิษ
และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และยงัสร้างความเป็นอนัตรายต่อสาธารณชน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
สามารถสั่งระงับใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานชั่วคราวเพื่อให้สถานประกอบการ
ด าเนินการแก้ไขความเสียหายท่ีก่อขึ้น หากสถานประกอบการไม่รับผิดชอบ และไม่ด าเนินการ
แกไ้ข เจา้หนา้ท่ีภาครัฐมีอ านาจในการสั่งปิดสถานประกอบการนั้น รวมถึงพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 32 (4) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
และมาตรา 96 ความผิดทางแพ่ง มาตรา 96 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิด 
ของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตราย แก่ชีวิต ร่างกายหรือ
สุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือของ รัฐเสียหายดว้ยประการใดๆ เจา้ของหรือ
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อ
การนั้น ไม่ว่าการ ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ 
ประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่ในกรณีท่ี
พิสูจน์ไดว้า่มลพิษเช่นวา่นั้นเกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
(2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐ 
(3) การกระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือ ความเสียหายเอง

หรือของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออ้ม ในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้น ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซ่ึงเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่ง ก าเนิดมลพิษมี
หนา้ท่ีตอ้งรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมด ท่ีทางราชการตอ้งรับภาระจ่าย
จริงในการขจดัมลพิษท่ีเกิดขึ้นนั้นดว้ย มาตรา 97 ผูใ้ดกระท าหรือละเวน้การกระท าดว้ยประการใด 
โดยมิชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการท าลายหรือท าใหสู้ญหายหรือเสียหายแก่ ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึง
เป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน มีหนา้ท่ี ตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่รัฐ
ตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 
  ประเทศไทยมีกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใตค้  าสั่งของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุม 
การละเมิดปล่อยมลพิษและสร้างความเสียหายทางสุขภาพและจิตใจแก่ประชาชน นอกจากท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้ มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายใน
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บรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง, ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 30 
(พ.ศ. 2550) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี, 
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  หมวด 4 
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานก๊าซ
คาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ท่ีค่าเฉล่ียในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 100 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 
2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
โดยค่าเฉล่ียความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในบรรยากาศไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร 
 
 
 
 
 
 

        

 

ภาพท่ี 1.1 บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัอ่างทอง 

 บริษทั ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ จงัหวดัอ่างทอง ในเครือกลุ่มอุตสาหกรรม 
เบอร์ล่า ประเทศอินเดีย ซ่ึงมีกิจการในประเทศไทยกว่า 10 บริษทั และบริษทัต่างๆ ในทวีปเอเชีย 
ยุโรป อเมริกา และเป็นผูผ้ลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนชั้นน าของโลก บริษทัฯ ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่่ี 
13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน (VSF:Viscose Staple Fiber) โดยเร่ิมท า 
การผลิตเชิงพาณิชยใ์นวนัท่่ี 14 กนัยายน 2519 เร่ิมจากก าลงัผลิต 9,000 ตนัต่อปี จากการขยายการ
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ผลิตอย่างสม ่าเสมอท าให้ปัจจุบนั บริษทัฯ มีก าลงัการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตนัต่อปี หรือ 
คิดเป็น 17 เท่าของก าลงัการผลิตเร่ิมแรก และบริษทัฯ มีผลิตภณัฑพ์ลอยไดเ้ป็นเกลือโซเดียมซัลเฟต 
ซ่ึงมีก าลงัการผลิต 126,000 ตนัต่อปี บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศ
ไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  6,401 ล้านบาท (หรือประมาณ 204 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ณ วนัท่่ี 31 มีนาคม 2564  

 

ภาพท่ี 1.2 อธิบดีกรมโรงงานบุก “ไทยเรยอน” สั่งหยุดปรับปรุง 30 วนั หลงัชาวบา้นถ่ายคลิปแฉ
ปล่อยควนัเหมน็ เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 3 มี.ค. 2557 

เ ม่ือเวลา 10.30 น. ว ันท่ี 3 มี.ค. 2557 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายปัญญา งานเลิศ รองผูว้่าราชการจังหวดัอ่างทอง ได้เดินทางไป
ตรวจสอบโรงงานของบริษทั ไทเรยอน จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยูริ่มถนนสายอ่างทอง-อยธุยา (สายใน) 
เลขท่ี 36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเส้นใย
สังเคราะห์รายใหญ่ของประเทศ หลงัจากชาวบา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียงกับโรงงานร่วมกันถ่ายคลิป
ออกมาแฉขณะท่ีโรงงานปล่อยควนัเหม็นออกมาโดยลกัษณะควนัท่ีปล่อยออกมาเป็นลกัษณะหมอก
สีขาว มีกล่ินฉุน ซ่ึงได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ในพื้นท่ี 
 ต.จ าปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และชาวบา้นท่ีอยู่ใกลเ้คียงโรงงานดงักล่าวอย่างมาก จนชาวบา้น
หลายคน รวมทั้งเด็กลม้ป่วย จากการเขา้ตรวจสอบเบ้ืองตน้ ทางโรงงานได้ช้ีแจงต่อ นายณัฐพล 
ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ทราบว่า ควนัท่ีชาวบา้นพบเกิดท่ีบริ เวณหน่วย
ผลิตกรดก ามะถัน สาเหตุท่ีเกิดควนัลักษณะดังกล่าวขึ้น เน่ืองจากทางโรงงานได้มีการฉีดสาร
ก ามะถนัเขา้สู่หอแปลงสภาพเพื่อให้ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศให้เกิดสารซัลเฟอร์ไตร
ออกไซด์ขึ้น แลว้จะถูกส่งผ่านไปยงัหอดกัจบัก๊าซ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะตอ้งควบคุมอุณหภูมิ
ของกรดก ามะถันให้มีอุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียล ซ่ึงตัวควบคุมอุณหภูมิของ 
กรดก ามะถนัเป็นชนิดแผ่นแลกเปล่ียนความร้อน (Plate Heat Exchanger) ซ่ึงใช้น ้ าเป็นตวัถ่ายเท
ควบคุมอุณหภูมิแต่ปรากฏว่า วาล์วน ้ าถูกเปิดไว ้ทั้งท่ีกระบวนการน้ีวาล์วน ้ าจะตอ้งปิด จึงท าให้
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ประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซไม่ดี ท าให้ก๊าซเล็ดลอดออกสู่ภายนอก ท าให้ชาวบ้านได้รับ  
ความเดือดร้อนดงักล่าว 
     ความขดัแยง้ระหว่าง บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 36 หมู่ 2 ถนนอยุธยา-
อ่างทอง ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีผลิตเส้นใยฝ้ายสังเคราะห์ กบั
ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบกล่ินเหม็นท่ีมาจากโรงงานดงักล่าว ซ่ึงชาวบา้นอยู่ในพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ห่าง
จากโรงงานประมาณ 700 เมตร หมู่ 2 ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง และอยู่ฝ่ังตรง
ขา้มโรงงานโดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาขั้นกลาง ทั้งน้ี ชาวบา้นมีการขึ้นป้ายดงักล่าวเน่ืองจากชาวบา้น
ไดรั้บความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นของโรงงานแห่งหน่ึงในพื้นท่ี โดยเฉพาะช่วงกลางคืนกล่ินจะ
เหม็น จนบางคืนกล่ินเหม็นมารบกวนจนนอนไม่ได้ บางคร้ังมีกล่ินเหม็นจนหายใจไม่ออก 
โดยเฉพาะช่วงปลายเดือน ต.ค.-ก.พ. ช่วงลมหนาวมาจะเหม็นมาก แมท่ี้ผ่านมา ชาวบา้นจะมีการ
ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องมาแล้วจนนับคร้ังไม่ถว้นก็ตาม แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหา และกล่ินเหม็นก็ยงัคงมีอยู่ต่อเน่ือง จนท าให้ชาวบา้นเร่ิมหมดความศรัทธา และหมดความ
เช่ือมัน่ในหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
ภาพท่ี 1.3 ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบกล่ินเหมน็ท่ีมาจากโรงงานเม่ือวนัท่ี  17 พ.ย. 2559 

 
ภาพท่ี 1.4 ข่าวความขดัแยง้ระหวา่งบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั กบัชุมชน  

เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2563 และ18 พ.ย. 2564 



5 
 

               โดยความขัดแยง้ระหว่างบริษทั ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานมากกว่า 20 ปี และเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2564 ผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง ไดล้งพื้นท่ีตรวจสอบโรงงานดงักล่าว และเผยผลตรวจสอบและ
ติดตามการปรับปรุงโรงงานไทยเรยอน พบการปล่อยสารเคมีไม่เกินค่ามาตรฐาน ดา้น “ไทยเรยอน” 
แจงทุ่มงบประมาณปรับปรุงระบบกรองก๊าซไปไม่น้อยกว่า 535 ลา้นบาท เหตุการณ์ผูว้่าราชการ
จงัหวดัอ่างทอง เผยผลตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงโรงงานไทยเรยอน พบการปล่อยสารเคมี
ไม่เกินค่ามาตรฐาน ดา้น “ไทยเรยอน” แจงทุ่มงบประมาณปรับปรุงระบบกรองก๊าซไปไม่นอ้ยกว่า 
535 ลา้นบาท การลงพื้นท่ีดงักล่าวเป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาเดือดร้อน
ร าคาญจากสารเคมีของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและติดตาม
ผลการแกไ้ขปรับปรุงโรงงานและสรุปผลรายงานทุก 3 เดือน แต่เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุมและตรวจติดตามเป็นคณะได ้ส านกังานอุตสาหกรรม
จงัหวดัอ่างทอง จึงไดช้ี้แจงคณะกรรมการฯ ว่า บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือแจง้
มายงัส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัอ่างทองว่า ไดมี้การเปล่ียนแปลงขนาดถงักมัมนัต์ของระบบ 
CS2 Recovery หรือระบบกรองก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด ์จากขนาด 19 ตนั เป็น 26 ตนั เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนในบางพื้นท่ี ทั้งน้ี บริษทั ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) ได้
ด าเนินการปรับปรุงโรงงานตามค าแนะน าของอุตสาหกรรมจงัหวดัอ่างทองมาอย่างต่อเน่ือง แมว้่า
ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีปากปล่องจะอยูภ่ายใตเ้กณฑท่ี์ก าหนด แต่ทางโรงงานมิไดน่ิ้งนอน
ใจท่ีจะควบคุมการปล่อยสารเคมี และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงานอย่างเขม้งวด ท าให้คณะ
ของผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง และผูต้รวจราชการมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานปรับปรุง
แกไ้ขของโรงงานในคร้ังน้ี ดา้น นายมูนิต กุมาร์ ราธิ ประธานบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) 
กล่าววา่ ทางบริษทัไม่เคยน่ิงนอนใจกบักล่ินสารเคมี และไดท้ าการปรับปรุงโรงงานไทยเรยอนอย่าง
ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลาหลายปี ใชง้บประมาณในการปรับปรุงระบบกรองก๊าซไปไม่นอ้ยกว่า 535 
ลา้นบาท และปรับปรุงในส่วนอ่ืนๆ อีก 81 ลา้นบาท ท าให้ปริมาณกล่ินสารเคมีลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และอยู่ภายใต้เกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจท่ีค านึงถึงความยัง่ยนื และสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหป้ระชาชนชาวอ่างทอง 

อย่างไรก็ตามท่านผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทองไดจ้ดัประชุมช้ีแจงถึงความกา้วหน้าใน
การปรับปรุงดังกล่าวให้ชาวบา้นทราบเม่ือช่วงเวลาเดือนธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจงัหวดัอ่างทอง องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เขา้ร่วมฟังค าช้ีแจงจาก ประธานบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) และผลปรากฏว่าชาวบา้นยงัคง
ไม่พอใจกบัการปรับปรุงของโรงงานดงัท่ีช้ีแจงขา้งตน้ แมว้า่ทางโรงงานจะแจง้แผนการด าเนินงาน
และงบประมาณจ านวนมากท่ีจะด าเนินการในปี 2565 ให้ชาวบ้านท่ีมาร่วมฟังแล้วก็ตาม โดย
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ชาวบ้านให้เหตุผลว่าปัจจุบันกล่ินเหม็นจากโรงงานดังกล่าว ยงัคงสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ชาวบา้น โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีความกดอากาศต ่าในช่วงฤดูหนาว จะไดก้ล่ินท่ีชดัมาก สร้างความ
เดือดร้อนกบัผูสู้งอายแุละผูป่้วยติดเตียงในแถบนั้น โดยชาวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ช่วงเวลาท่ี
ผา่นมาทางชาวบา้นไม่เคยไดรั้บการเยยีวยาจากโรงงานเลย มีเพียงแต่น าผา้ออ้มเด็กไปบริจาคเท่านั้น 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจวิเคราะห์ความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึ้นระหว่าง บริษทั 
ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง เพื่อหาสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหากล่ินรบกวนโดยวิเคราะห์จาก
กฎหมายหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการปล่อยควนัจากปล่องโรงงานและค่าความเขม้ขน้ต ่าสุด
ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ และวิธีการจัดการกับความขัดแยง้ท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน 
เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนัไดย้ ัง่ยืน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีวงกลม
มวัร์ชนิดของความขดัแยง้ ร่วมกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์สาเหตุความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง บริษทั 
ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
2. เพื่อเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง บริษทั  
ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
1.3 ค าถามงานวิจัย 
1. สาเหตุความขดัแยง้ระหวา่ง บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง มาจากสาเหตุหรือปัจจยัอะไรบา้ง 
2.  แนวทางการจดัการความขดัแยง้ระหวา่งบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ  
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบั ชาวบา้นต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
ขอบเขตดา้นประชากร: ประกอบดว้ย 

- เจา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 ท่าน  

- เจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มของ บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง  

จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 

- เจา้หนา้ท่ีดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ  

อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 
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- ก านนัต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 1 ท่าน 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงสาเหตุความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน)  
ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
2. ทราบถึงแนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่ง บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั 
(มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
ความขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกนัหรือการเกิดขอ้พิพาทระหวา่งโรงงานของบริษทั ไทยเร
ยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัอ่างทอง  
ความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจท่ีมีการปล่อยมลพิษ
ของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบล
จ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  
ความยั่งยืน หมายถึง การประกอบกิจการโรงงานของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพ
สะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง สามารถ
อยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งไม่เกิดความขดัแยง้ อยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เขา้มามีส่วน
ร่วมใน การตรวจสอบ แลกเปลี่ยนขอ้มูลและร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อหาทาง เลือกในการตดัสินใจต่างๆ  
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิดและความหมายของความขัดแย้ง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ให้ค  าอธิบาย “ขดัแยง้” ว่า “ขดั” หมายถึง 
ไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว ้ส่วน “แยง้” หมายถึง ไม่ตรงกนั ไม่ลงรอยกนั ตา้นไว ้ทานไว ้รวมความแลว้ 
ความขดัแยง้ หมายถึง “สภาพความไม่ลงรอยกนัคือไม่ยอมท าตามและยงัมีความตา้นทานไว”้  

วันชัย วัฒนศัพท์ (2547 ก, หนา้ 16) ให้ความหมายไวว้่า ความไม่ลงรอยกนั หรือสภาวะท่ี
ไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั หรือความเป็นปฏิปักษ์ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปโดยมี
สาเหตุมาจากวตัถุประสงค์ท่ีไม่สามารถเขา้กนัได้ ความไม่ลงรอยกนัทางดา้นความตอ้งการความ
ปรารถนา ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติ 

อรุณ รักธรรม (2538, หน้า 86) กล่าวว่า ค าว่า “ความขดัแยง้” (Conflict) มาจากรากศพัท์
ภาษาลาตินคือ “Configure” ซ่ึงแปลว่า “การต่อสู้” (Fight) หมายถึง “การท าสงคราม” “ความไม่ลง
รอยกนั” หรือ “การเขา้กนัไม่ได”้ “การคดัคา้นซ่ึงกนัและกนั” หรือ “ฝ่ายตรงขา้ม” เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ 
(2531, หนา้ 71) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความขดัแยง้ (Conflict) คือสภาพการณ์ท่ีคนหรือกลุ่มคนเกิด
ความไม่เขา้ใจกนั มีความรู้สึกไม่พึงพอใจหรือคบัขอ้งใจท่ีจะพูดคุยต่อกนั 

สมยศ นาวีการ (2540, หนา้ 772) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความขดัแยง้ คือการไม่เห็นพอ้งท่ี
เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหวา่งบุคคลสองคนหรือกลุ่มสองกลุ่ม หรือมากกวา่ ภายใตค้วามขดัแยง้
ขององคก์าร บุคคล หรือกลุ่มอาจจะขดัขวางเป้าหมาย หรืองานระหวา่งกนั 

Greenberg and Baron (1997, p. 380 อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550, หน้า 9) ได้ให้
ความหมายไวว้่า กระบวนการท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคลหรือกลุ่มรับรู้ว่าบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนไดป้ฏิบติั
อย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงจะส่งผลในทางลบ หรือสร้างความไม่เท่าเทียมกนัให้เกิดขึ้นต่อความตอ้งการ
หรือผลประโยชน์ของตน 

Nelson and Quick (2001, p. 350 อ้างถึงใน  ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี , 2550, หน้า  10) ได้ให้
ความหมายไวว้่า สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีความไม่เท่าเทียมกนัของเป้าหมาย ทศันคติ และอารมณ์
หรือพฤติกรรม น าไปสู่ความไม่ลงรอยกนั หรือตรงกนัขา้มกนัระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไปความขดัแยง้ 
หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ารหรือระหว่างประเทศ ตั้งแต่ 2 ฝ่าย 
หรือมากกว่านั้น ซ่ึงตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงพยายามท่ีจะป้องกนั
หรือบีบบงัคบัเพื่อผลบางอย่าง ในขณะท่ีฝ่ายหน่ึงพยายามต่อตา้นความขดัแยง้เป็นพฤติกรรมท่ี
สังเกตเห็นได้ ทั้งน้ีเป็นค าพูดหรือไม่ได้เป็นค าพูด แสดงออกโดยพยายามขดัขวาง บีบบงัคบัท า
อนัตราย ต่อตา้นหรือโดยการแกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม 
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และได้มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้ให้ค านิยามของความขัดแย้งไว้อาทิ เช่น  
คาร์ล มากซ์ (Karl Marx) กล่าววา่ ความขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงเป็นของคู่กนั เป็นกฎ

พื้นฐานของชีวิต เป็นสภาพปกติของสังคม โดยความขดัแยง้เร่ิมท่ีเศรษฐกิจซ่ึงหลีกเล่ียงไดย้าก แลว้
จะน าไปสู่ความขดัแยง้ทางสังคม และเช่ือในการใชค้วามขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือในการเปลี่ยนสังคม  

ยอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel) มีแนวคิดวา่ ความขดัแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์แบบหน่ึงท่ีเกิดขึ้น
ในกลุ่มสมาชิกท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั โดยเช่ือว่า ความขดัแยง้ระหว่างสองฝ่ายแสดงให้เห็น
ลกัษณะความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่าย โดยเป็นผลจากการทีม่ีความรู้สึก เขา้ขา้งตนเองมากกว่า
เขา้ขา้งฝ่ายอ่ืน ความขดัแยง้มีอยูทุ่กองคก์ารซ่ึงจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของสังคม 

แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) กล่าวว่า ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ระหว่างบุคคลเกิดได้
ทุกท่ีโดยเกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมาย  และเกิดปะทะกบัอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึง
ความขดัแยง้เป็นผลมาจากการท่ีมีทรัพยากรหรือรางวลัอยา่งจ ากดั ซ่ึงการแข่งขนักนั  (Competition) 
เป็นรูปแบบหน่ึงของความขดัแยง้ดว้ย  

มอสคา (Mosca) เช่ือว่า ความขดัแยง้ในสังคมเป็นส่ิงปกติ เกิดโดยธรรมชาติ หลีกเล่ียง
ไม่ได ้ ความขดัแยง้ท าให้เกิดความกา้วหนา้ ระเบียบ และเสรีภาพ โดยความขดัแยง้จะเกิดหลงัจาก
ด้ินรนหลุดพน้ความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจบรรลุผลแลว้ จากนั้นคนจะด้ินรนเพื่ออ านาจภายหลงั 
ซ่ึงจะน ามาสู่ความขดัแยง้ 

การวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2547, หน้า 42) มองว่า เม่ือกล่าวถึง เหตุปัจจยั

ของความขัดแยง้ ได้มีนักคิดหลายคนท่ีได้น าเสนอประเด็นข้อมูลไวม้าก  โดยจัดกลุ่มความคิด
ออกเป็นกลุ่มดังต่อไปน้ี กล่าวคือ กลุ่มท่ีมองว่า ความขัดแยง้เกิดจากปัจจัยภายใน  โดยจ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัคิดทางศาสนา และกลุ่มนกัคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

1. กลุ่มนักคิดทางศาสนา  กล่าวว่า กิเลสคือท่ีมาของความขัดแย้ง  นักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา มองว่า ความอยากไดอ้ยากใหญ่ และใจแคบ ถือไดว้่าเป็นตวัการส าคญัท่ีท าให้เกิด
ความหวาดกลวั ระแวง และไม่ไวใ้จกันตัวปัญหาของความขัดแยง้อยู่ท่ีอวิชชา  ซ่ึงแตกก่ิงใหญ่
ออกมาเป็น ความโลก ความโกรธ และความหลง 

2. กลุ่มนกัคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ มองวา่พฤติกรรมศาสตร์ในแง่สัญชาตญาณ และสันดาน
ของมนุษย ์เป็นท่ีมาของความขดัแยง้ นักวิชาการพฤติกรรมศาสตร์ มองว่า สาเหตุของการขดัแยง้
นั้นเกิดจากสันดานมนุษยแ์ละสัตว ์ในทุกสังคม ความขดัแยง้ของมนุษยเ์กิดจากพื้นฐานของแนวคิด
สัญชาตญาณความกา้วร้าว และดว้ยความกา้วร้าวของมนุษยน้ี์เอง ไดช้ี้ไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ความ
ขดัแยง้และการต่อสู้เป็นกระบวนการเพื่อการทดแทนหรือชดเชย  ส่ิงท่ีเป็นสัญชาตญาณก้าวร้าว
ท าลายลา้งมนุษย ์โดยผา่นทางความขดัแยง้หรือการแข่งขนั 
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กลุ่มท่ีมองว่า ความขัดแย้งเกิดจากอ านาจ  มองว่า ความไม่เท่าเทียมกัน หรือความไม่
สัมพนัธ์กันของอ านาจระหว่างบุคคลในสังคม  และความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมของอ านาจเป็น
ลกัษณะส าคญัท่ีสุดของความขดัแยง้ เน่ืองจากระดบัของอ านาจท่ีแตกต่างกนัเป็นผลให้คู่กรณีเร่ิม
ตระหนกัถึงความแตกต่างกนัและยิง่ท าใหมี้การแสวงหาวิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจ 

กลุ่มท่ีมองว่า ความขัดแย้งเกิดจากค่านิยม ก็ประกอบไปดว้ยประเด็นหลกัหลายประการ 
เช่น ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา และชาติพนัธุ์  

กลุ่มท่ีมองว่า ความขัดแย้งเกิดจากโครงสร้างสังคม มองว่า ความขดัแยง้เกิดจากการกดขี่ 
ขูดรีดทางชนชั้น โดยเฉพาะในสังคมทุนนิยม ซ่ึงโครงสร้างสังคมมีการแบ่งชนชั้นสูง และเป็นชน
ชั้น ท่ีกดขี่ ขูดรีด ดว้ยเหตุน้ี ความขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงขดัแยง้กนัในผลประโยชน์
ของชนชั้น เน่ืองจากความส านึกของชนชั้นท่ีก่อตวัขึ้นกลายเป็นความขดัแยง้ ไดท้ าการจ าแนกตวั
แปรพื้นฐานของการขดัแยง้ว่าความขดัแยง้ไม่ไดเ้กิดโดยบงัเอิญแต่เป็นผลพวงจากสังคมทุนนิยม
และโครงสร้างทางเศรษฐกิจการกดขี่และการขดัแยง้ทางสังคม 

กลุ่มท่ีมองวา่ ความขัดแย้งเกดิจากข้อมูล ข่าวสาร หรือการส่ือสารท่ีไร้ประสิทธิภาพมองว่า
การรับรู้ท่ีผิดพลาด ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน มีส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงการเกิด
สงครามเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความผิดพลาดในการรับรู้และการประเมินท่ีผิดพลาด ตลอดจนความ
ทนัสมยัหรือความคล่องตวัอาจจะเป็นจุดอ่อนไดเ้ช่นกนัคือ วิจารณญาณในการกลัน่กรอง เพราะการ
ท่ีขอ้มูลมีมากมาย ซ่ึงสามารถแสวงหาได้ จากส่ือส่ิงพิมพ ์หรืออินเตอร์เน็ต ถา้ขาดการกลัน่กรอง
ขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ วิเคราะห์และสังเคราะห์แลว้ท าให้เกิดความขดัแยง้
ไดเ้ช่นกนั 

ทฤษฎีเกีย่วกบัความขัดแย้ง 
1. ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) 

ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ี Moorhead and Griffin (2001, p. 213
อา้งถึงใน สุพตัรา จิตตเสถียร, 2550, หนา้ 20) น ามาใชอ้ธิบายถึงความขดัแยง้ในบทบาทของมนุษย์
ในองค์การและใช้อธิบาย ถึงแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลภายใตต้ าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง  ซ่ึงมี
อิทธิพลท าให้แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา ส่วนความขดัแยง้ในบทบาท (Role Conflict) จะเกิดขึ้น 
ตามประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีประสบมา หรือเกิดจากการท่ีพฤติกรรมของบทบาทตั้งแต่สอง
บทบาทขึ้นไปไม่สอดคลอ้งกนั และความขดัแยง้เกิดจากการท่ีไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง  ๆได้
พร้อมกนัในเวลาเดียวกนั เช่น ตอ้งเป็นประธานในการประชุมในฐานะครูใหญ่ หรือจะตอ้งออกไป
รับลูกท่ีโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นบิดา 

ความขดัแยง้ของบทบาท (Role Conflicts) หมายถึง เม่ือบุคคลตอ้งแสดงบทบาท
ต่าง ๆหลายบทบาทในห้วงเวลาเดียวกันและบทบาทนั้นไม่สอดคล้องกัน เช่น มีบทบาทเป็น
ผูบ้ริหาร ในขณะเดียวกนัก็มีบทบาทเป็นสามีท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติัของภรรยาท่ีเป็น
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ลูกนอ้งของตนดว้ย เป็นตน้ และเม่ือบทบาทนั้นไม่ชดัเจน (Role Ambiguity) ท าให้บุคคลไม่แน่ใจ
วา่จะปฏิบติัอยา่งไร เช่น การแนะน าจากหัวหนา้งานไม่ชดัเจนหรือแนวทางการร่วมปฏิบติักบัเพื่อน
ร่วมงานไม่ชดัเจน จะส่งผลใหบุ้คคลเกิดความเครียด สับสนกบับทบาทของตวัเองท่ีมีอยูก่บับทบาท
ท่ีถูกคาดหวงั และเม่ือมีมากกว่าหน่ึงบทบาทขึ้นไป จะท าให้เกิดความขัดแยง้ในบทบาท (Role 
Conflict) ได ้ซ่ึงมีอยู่ 4 แบบดงัต่อไปน้ี (Moorhead & Griffin, 2001, p. 214 อา้งถึงใน สุพตัรา จิตต
เสถียร, 2550, หนา้ 21) 

1. ความขดัแยง้ภายในตวัผูส่้งข่าวหรือผูท่ี้ออกค าสั่ง (Intra-sender Conflict) เช่น 
กรณีท่ีหัวหน้าทีม ต้องท างานในบทบาทท่ีเท่าเทียมกันในทีม  ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทเป็น
ผูบ้ริหารดว้ยตอ้งท าหนา้ท่ีสั่งการและบงัคบับญัชาดว้ยจะมีบทบาทท่ีเท่าเทียมกนั ในทุกบทบาทคง
เป็นไปไดย้ากจึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในตวัเองขึ้น 

2. ความขดัแยง้ระหว่างผูส่้งข่าวหรือผูอ้อกค าสั่ง (Inter-sender Conflict) เกิดจาก
คนในกลุ่มมีความขดัแยง้กบัคนในกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบาทเดียวกนั ท าใหค้วามขดัแยง้เกิดขึ้นระหว่าง
กลุ่ม 

3. ความขัดแยง้ระหว่างบทบาท  (Inter-role Conflict) เม่ือบทบาทต่างกันท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมท่ีต่างกนัดว้ยแต่เม่ือตอ้งมาท างานร่วมกนัจะพบวา่มีพฤติกรรมท่ีเขา้กนัไม่ได้ เช่น 
เม่ือหัวหน้าขอให้ช่วยท างานล่วงเวลาเพื่อให้งานเสร็จ  ในขณะเดียวกนัก็กงัวลกบับทบาทการเป็น
แม่บา้นท่ีตอ้งดูแลลูกหลงัเลิกงาน ความขดัแยง้จึงเกิดขึ้นระหวา่ง เร่ืองงานกบับทบาทส่วนตวัท่ีมีอยู่ 

4. ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบับทบาท  (Person-role Conflict) เกิดขึ้นเม่ือเรามี
บทบาทอยา่งหน่ึง แต่ไม่สามารถท าตามบทบาทท่ีตนมีไดห้รือการท่ีบุคคลมีความตอ้งการอย่างหน่ึง 
แต่ตามบทบาทท่ีถูกก าหนดไวน้ั้นท าตามความตอ้งการของตนเองไม่ไดจ้ะเกิดความขดัแยง้ขึ้นได ้

2. ทฤษฎีความขัดแย้งแบบร่วมมือ 
Leung and Tjosvold (1998, p. 44 อา้งถึงใน สุพตัรา จิตตเสถียร, 2550, หนา้ 21) เสนอวา่ส่ิง

ส าคัญท่ีท าให้การจัดการความขัดแย้งไม่ได้ผล  คือ การขาดแรงจูงใจท่ีดี  (Motivation) ดังนั้ น 
องค์การท่ีตอ้งการให้การจดัการความขดัแยง้ได้ผลดีจึงควรมีการลงทุนเพื่อการฝึกฝนสร้างการ
เรียนรู้ ให้บุคลากรมีสมรรถนะต่อการจดัการความขดัแยง้แบบร่วมมือ ตามทฤษฎีความขดัแยง้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Conflict Theory) อนัจุดเน้นท่ีการมีเป้าหมายเดียวกันภายใตมิ้ตรภาพท่ีดีต่อ
กนัและกนั “We are in this Together” and “We Swim or Sink Together” หัวใจส าคญั คือ แนวทาง
ปฏิบติั ถูกก าหนดมาจากการบูรณาการความตอ้งการของทุกคนร่วมกนับนพื้นฐานของความจริงใจ
ต่อกนั เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

สาระส าคัญของทฤษฎีการขัดแย้ง 
1. ทุกหน่วยของสังคมอาจเปลี่ยนแปลงได ้
2. ทุกหน่วยของสังคมเป็นบ่อเกิดของการขดัแยง้ 
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3. ทุกหน่วยของสังคมมีส่วนส่งเสริมความไม่เป็นปึกแผน่และการเปล่ียนแปลง 
4. ทุกสังคมจะมีคนกลุ่มหน่ึงควบคุมบังคับคนอีกกลุ่มหน่ึง  ให้เกิดความเป็น

ระเบียบในสังคม 

แนวคิดของมาร์กซ์ 
Marx (n.d. อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540, หน้า 29) เช่ือว่าความขดัแยง้

และการเปล่ียนแปลงเป็นของคู่กนั เขาใช้การวิเคราะห์ความขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
สังคมมาร์กซ์ ยืนยนัว่าความขดัแยง้เป็นกฎพื้นฐานของชีวิต การวิเคราะห์สังคมของมาร์กซ์ อยู่บน
พื้นฐานของการศึกษาความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจ มาร์กซ์ เช่ือในการใชค้วามขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือใน
การเปล่ียนแปลงหรือพฒันาสังคมกนั 

มาร์กซ์มีความเช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงของทุก ๆ สังคม จะมีขั้นตอนของการพฒันา
ทางประวัติศาสตร์  5 ขั้ น  โดยแต่ละขั้ นจะ มี วิ ธีการผลิต  (Mode of Production) ท่ี เ กิดจาก
ความสัมพนัธ์ของอ านาจของการผลิต  (Forces of Production) ซ่ึงได้แก่ การจัดการด้านแรงงาน 
ท่ีดิน ทุน และเทคโนโลยี กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมของการผลิต (Social Relation of Production) 
ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้ของปัจจยัการผลิต และคนงานท่ีท าหน้าท่ีผลิต แต่ในระบบการผลิตแต่ละระบบจะมี
ความขดัแยง้ระหว่างชนชั้นผูเ้ป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตกบัผูใ้ช้แรงงานในการผลิต ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเป็นโครงสร้างส่วนล่างของสังคม  (Substructure) และเม่ือโครงสร้าง
ส่วนล่างมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลท าให้เกิดการผนัแปรและเปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างส่วนบนของ
สังคม(Superstructure) ซ่ึงเป็นสถาบันทางสังคม เช่น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา ศาสนา และ
รวมถึงค่านิยม ทศันคติ และบรรทดัฐานของสังคม ล าดบัขั้นของการพฒันาทางประวติัศาสตร์ของ
มาร์กซ์ มีดงัน้ี 

1. ขั้นสังคมแบบคอมมิวนิสต์ดั้งเดิม (Primitive Communism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยั
การผลิตเป็นของเผ่า  (Tribal Ownership) ต่อมาเผ่าต่าง  ๆ ได้รวมตัวกันเป็นเมืองและรัฐ ท าให้
กรรมสิทธ์ิ ในปัจจยัการผลิตเปลี่ยนไปเป็นของรัฐแทน 

2. ขั้นสังคมแบบโบราณ (Ancient Communal) กรรมสิทธ์ิในปัจจัยการผลิตเป็น
ของรัฐ (State Ownership) สมาชิกในสังคมได้รับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินส่วนตัวท่ีสามารถ
เคล่ือนยา้ยได ้ซ่ึงไดแ้ก่ เคร่ืองใชส่้วนตวั และทาส ดงันั้น ทาส (Slavery) จึงเป็นก าลงัส าคญัในการ
ระบบการผลิตทั้งหมด และต่อมาระบบการผลิตไดเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ของทาสและทาส 

3. ขั้นสังคมแบบศกัดินา (Feudalism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของขุนนาง 
คือท่ีดิน โดยมีทาสเป็นแรงงานในการผลิต 

4. ขั้นสังคมแบบทุนนิยม (Capitalism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของนายทุน 
คือท่ีดิน ทุน แรงงาน และเคร่ืองจกัร โดยมีผูใ้ชแ้รงงานเป็นผูผ้ลิต 
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5. ขั้นสังคมแบบคอมมิวนิสต ์(Communism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของ
ทุกคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเอาเปรียบซ่ึงกันและกันตามแนวความคิดของมาร์กซ์  
ล าดบัขั้นของการน าไปสู่การปฏิวติัของชนชั้นล่างของสังคมเกิดจากกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. มีความตอ้งการในการผลิต 
2. เกิดการแบ่งแยกแรงงาน 
3. มีการสะสมและพฒันาทรัพยสิ์นส่วนบุคคล 
4. ความไม่เท่าเทียมทางสังคมมีมากขึ้น 
5. เกิดการต่อสู้ระหวา่งชนชั้นในสังคม 
6. เกิดตวัแทนทางการเมืองเพื่อท าการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละชนชั้น 
7. เกิดการปฏิวติั 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมตามแนวความคิดของมาร์กซ์  เป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นใน
สังคม โดยใชแ้นวความคิดวิภาษวิธี (Dialectical) ท่ีเร่ิมจาก การกระท า (Thesis) ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงการกระท า (Antithesis) และเกิดการกระท าแบบใหม่ (Synthesis) ตามมา จุดเร่ิมตน้
ของความขดัแยง้มาจากเศรษฐกิจ ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นเพราะแต่ละกลุ่มมีความสนใจ
ทางเศรษฐกิจท่ีตรงขา้มกนั ความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก และจะ
น าไปสู่ความขดัแยง้ทางสังคมและทางการเมือง โดยท่ีกลุ่มหน่ึงก็พยายามสนองประโยชน์ของตน
ซ่ึงอีกกลุ่มหน่ึงจะเสียประโยชน์ ในท านองเดียวกนัสมาชิกของกลุ่มก็พยายามแสวงหาประโยชน์
ของตนเองซ่ึงท าใหเ้กิดการขดัแยง้ภายในกลุ่มและขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืน เป็นการต่อสู้ระหวา่งชนชั้นใน
สังคม โดยใชแ้นวความคิดวิภาษวิธี (Dialectical) ท่ีเร่ิมจาก การกระท า (Thesis) ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงการกระท า (Antithesis) และเกิดการกระท าแบบใหม่ (Synthesis) ตามมาจุดเร่ิมตน้
ของความขดัแยง้มาจากเศรษฐกิจ ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นเพราะแต่ละกลุ่มมีความสนใจ
ทางเศรษฐกิจท่ีตรงขา้มกนั ความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก และจะ
น าไปสู่ความขดัแยง้ทางสังคมและทางการเมือง โดยท่ีกลุ่มหน่ึงก็พยายามสนองประโยชน์ของตน
ซ่ึงอีกกลุ่มหน่ึงจะเสียประโยชน์ ในท านองเดียวกนัสมาชิกของกลุ่มก็พยายามแสวงหาประโยชน์
ของตนเองซ่ึงท าให้เกิดการขัดแยง้ภายในกลุ่ม  และขัดแยง้กับกลุ่มอ่ืน ท่ีมีความสนใจหรือมี
ประโยชน์ขัดกัน มาร์กซ์ถือว่าความขัดแยง้เป็นสภาพการณ์ปกติของสังคมเป็นแกนกลางของ
เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ความขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ออก จุดเน้น
ในแนวคิดของมาร์กซ์ อยู่ท่ีเศรษฐกิจ การต่อสู้ของชนชั้น ธรรมชาติของการแข่งขัน และการ
แสวงหาประโยชน์ 

แนวความคิดหรือฐานคติท่ีเกีย่วกบัองค์การสังคมของมาร์กซ์ 
1. ความสัมพนัธ์ทางสังคมแสดงลกัษณะเป็นระบบ ความสัมพนัธ์เตม็ไปดว้ยความ

สนใจท่ีขดัแยง้กนัอยูใ่นตวั 
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2. ระบบสังคมต่างเป็นตวัจ่ายการขดัแยง้อยา่งมีระบบ 
3. การขดัแยง้จึงเป็นลกัษณะท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละมีอยูม่ากมายในระบบสังคม 
4. การขดัแยง้มกัแสดงออกมาเป็นความสนใจท่ีตรงกนัขา้มกนัของคนสองพวก 
5. การขดัแยง้มกัเกิดจากการแบ่งปันส่ิงของท่ีหายาก ท่ีเห็นไดช้ดั คือ อ านาจ 
6. การขดัแยง้เป็นแหล่งส าคญัของการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม 

แนวคิดของซิมเมล 
Simmel (n.d. อา้งถึงใน เสริมศกัด์ วิศาลาภรณ์, 2540, หนา้ 31) นกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนั

ช้ีให้เห็นว่า ความขัดแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์รูปแบบหน่ึงท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มเพราะสมาชิกในกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ผลงานของชิมเมลเก่ียวกบัความขดัแยง้ โดยเขาเช่ือวา่ ความขดัแยง้ระหวา่ง
สองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้น ความขัดแยง้เป็นผลมาจาก
ความรู้สึกเขา้ขา้งตนเองมากกว่าเขา้ขา้งฝ่ายอ่ืน ความรู้สึกอาจเป็นความมุ่งร้าย โกรธ เกลียด หรือ
อิจฉา ซ่ึงโดยมากเกิดขึ้นเพราะพฤติกรรม หรือคุณลกัษณะทางสังคมของแต่ละฝ่ายมีความส าคญั
เหนืออีกฝ่ายหน่ึง ไม่มีองคก์ารใดหรือบุคคลใดจะหนีพน้จากความขดัแยง้ไปได้ ความขดัแยง้มกัจะ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

แนวคิดท่ีส าคัญบางประการของซิมเมลเกีย่วกบัความขัดแย้ง คือ 
1. ความขดัแยง้ท าใหเ้กิดความสามคัคีกลมเกรียวภายในกลุ่ม 
2. ความกลมเกลียวภายในกลุ่มเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 
3. ความกลมเกรียวระหวา่งกลุ่มเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการขดัแยง้ 
4. ความขดัแยง้และโครงสร้างของกลุ่ม 

สาระความคิดเกีย่วกบัองค์การสังคมของชิมเมล 
1. ความสัมพนัธ์ทางสังคมจะเกิดขึ้นในภาวะสังคมเป็นระบบ ซ่ึงความสัมพนัธ์ทางสังคมอาจ

สืบเน่ืองมาจากกระบวนการทางอินทรียภาพสองกระบวนการ  คือ กระบวนการก่อสัมพนัธ์และ
กระบวนการแตกสัมพนัธ์ 

2. กระบวนการดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจากทั้งแรงขบัสัญชาตญาณและความจ าเป็นอนัสืบ
เน่ืองมาจากความสัมพนัธ์ทางสังคมประเภทต่าง ๆ 

3. กระบวนการขัดแยง้เป็นส่ิงเก่าแก่แต่โบราณของสังคม แต่ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นส่ิง
ท าลายระบบสังคมหรือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมเสมอ 

4. ตามความเป็นจริงแลว้ การขดัแยง้เป็นกระบวนการส าคญัอย่างหน่ึง ท่ีด าเนินไปเพื่อด ารง
รักษาสังคม หรือส่วนประกอบบางอยา่งของสังคม 
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แนวคิดของเวเบอร์ 
Weber (n.d. อา้งถึงใน เสริมศกัด์ วิศาลาภรณ์, 2540, หน้า 30) ยอมรับว่าความขดัแยง้ใน

ผลประโยชน์ระหว่างบุคคล พบได้ทุกหนทุกแห่งในสังคม ความขดัแยง้เกิดจากการกระท าของ
บุคคลท่ีตอ้งการท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุความปรารถนาของตนเกิดปะทะกบัการต่อตา้นของอีกฝ่าย
หน่ึงหรือหลาย ๆ กลุ่ม ความขดัแยง้เป็นผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวลัอยา่งจ ากดั ซ่ึงการท่ีคน
หน่ึงได้รับท าให้อีกคนหน่ึงไม่ได้รับ  การท่ีคนหน่ึงสามารถบรรลุความปรารถนาของตนเองใน
สภาพท่ีมีทรัพยากรอยา่งจ ากดั ท าใหผู้น้ั้นมีอ านาจมากขึ้น ความขดัแยง้ทั้งหลาย 

สาระส าคัญของความขัดแย้งในสังคมตามแนวคิดของเวเบอร์ พอสรุปไดด้งัน้ี 
1. ความขดัแยง้ของผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในสังคม ไม่มีสังคมใดจะพน้

ไปจากการแตกแยกและการเปลี่ยนแปลง 
2. ในสังคมใด ๆ ก็ตาม กลุ่มของบุคคลและแต่ละบุคคลยอ่มมีอ านาจไม่เท่ากนั 
3. ผูมี้อ านาจจะใชก้ฎและการบงัคบัเพื่อสร้างระเบียบทางสังคม 
4. โครงสร้างของสังคมและแนวปฏิบติัในสังคมถูกก าหนดขึ้นโดยผูมี้อ  านาจ 
5. การเปล่ียนแปลงทางสังคมท าให้เกิดการแตกแยกในกลุ่มของผูมี้อ านาจมากกว่าในกลุ่ม

ของผูไ้ม่มีอ านาจ ผูมี้อ านาจจะพยายามรักษาสถานภาพเดิม และต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีจะท าให้
ตนเองถูกลดอ านาจ 

6. การเปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากผลการกระท าของบุคคลท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการ
เปล่ียนแปลงถา้หากผูมี้อ านาจเห็นว่าตนจะไดป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลง  จะส่งเสริมใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงโดยเร็ว 

7. การใชอ้ านาจจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
7.1 ความสามารถท่ีจะควบคุมการออกกฎ ระเบียบ ซ่ึงจะพิทกัษผ์ลประโยชน์ของตน 
7.2 ความสามารถท่ีจะควบคุมการลงโทษและใช้การควบคุมน้ีพิทกัษ์ผลประโยชน์

ของตน 
7.3 ความสามารถท่ีจะควบคุมเคร่ืองมือท่ีจะเผยแพร่อุดมการณ์  และการส่ือสาร

ทั้งหลาย 
7.3.1 เผยแพร่กฎ ขอ้บงัคบัทั้งหลายโดยใหเ้ห็นวา่เป็นของดีและถูกตอ้ง 
7.3.2 เปล่ียนความสนใจของประชาชนโดยอา้งอุดมการณ์ และท าใหเ้ช่ือวา่ความสนใจ

ของประชาชนสอดคลอ้งกบัของผูน้ า 
7.3.3 กระตุน้ใหป้ระชาชนอาสาสมคัรท่ีจะเช่ือฟังกฎ หรือระเบียบต่าง ๆ 

แนวคิดของมอสคา 
Mosca (n.d. อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540, หน้า 33) เป็นนักสังคมวิทยา

ชาวอิตาลี ไดแ้สดงความคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหนงัสือ ของเขาช่ือ The Ruling Class โดยเช่ือว่า
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ความขดัแยง้ในสังคมไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบับุคคลหรือระหวา่งกลุ่มคนกบักลุ่ม
คนเป็นของปกติท่ีเกิดโดยธรรมชาติและไม่สามารถหลีกเล่ียงไดก้ารด ารงชีวิตในสังคม  แมว้่าจะ
สามารถขจดัความขดัแยง้ลงไดบ้า้ง แต่มอสคาก็ไม่เห็นความจ าเป็นท่ีตอ้งท าเช่นนั้น เพราะความ
ขัดแยง้เป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียไม่ได้ในการสร้างความก้านหน้า ความเป็นระเบียบของสังคมและ
เสรีภาพทางการเมือง จึงเห็นไดว้่า แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ของมอสคาแตกต่างไปจากความ
คิดเห็นของมาร์กซ์ โดยท่ีมอสคา มีทศันะว่าการด้ินรนเพื่อการมีชีวิตอยู่อาจพบในสังคมต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นการด้ินรนเพื่อการยงัชีพในเบ้ืองตน้ แต่เม่ือการด้ินรนในระดบันั้นบรรลุผลแลว้คนก็จะหนัไปสู่
ความขดัแยง้ เพื่อท่ีจะเด่นกว่าคนอ่ืนมากกว่าเพื่อการมีชีวิตอยู่  ดังนั้นมนุษยจึ์งด้ินรนเพื่ออ านาจ
บุคคลทั้งหลายจึงแสวงหาทางท่ีจะเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหน่ึงของชนชั้นปกครอง เพราะชนชั้น
ปกครองเป็นผูท่ี้มีอ านาจ เป็นผูต้ดัสินใจ และควบคุมโชคชะตาของสังคม มอสคาไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดของมาร์กซ์ ท่ีว่าเศรษฐกิจเป็นตวัก าหนดสาเหตุแห่งความขดัแยง้แต่เพียงอย่างเดียว มอสคา
เช่ือว่าความขัดแยง้ท่ีส าคัญท่ีสุดในสังคม  คือความขัดแยง้เก่ียวกับอ านาจ  ความขัดแยง้เกิดขึ้ น
ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มก็เพื่อตอ้งการเป็นสมาชิกของชนชั้นปกครอง ซ่ึงชนชั้นปกครองก็
คือ กลุ่มของคนท่ีมีอ านาจ 

แนวคิดทางจิตวิทยา 
เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540, หน้า 38) ได้อธิบายความหมายของความขัดแยง้

แนวคิดทางจิตวิทยา ว่าหมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคลถูกกระตุน้ให้เก่ียวขอ้งในกิจกรรมสองอย่าง
หรือมากกวา่สองอยา่ง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีแยกจากกนัโดยเด็ดขาดความขดัแยง้อาจเกิดขึ้นไดใ้นหลาย
ระดบั 

1. ระดับท่ีพฤติกรรมปรากฏชดั เช่น คนถูกกระตุน้หรือถูกย ัว่ยุให้รับหรือให้หนี
จากของหา้มบางอยา่ง 

2. ระดบัค าพูด เช่น คนตอ้งการท่ีจะพูดความจริงแต่กลวัท่ีจะท าใหค้นอ่ืนขุ่นเคือง 
3. ระดบัสัญลกัษณ์ เช่น คน ๆ เดียวอาจมีความคิดหลาย ๆ อยา่งต่อส่ิงเดียวกนั  
    แต่ความคิดเหล่านั้นไม่สอดคลอ้งกนั 
4. ระดบัอารมณ์ เช่น การตอบสนองภายในร่างกายเก่ียวกบัความกลวักบัการย่อย

อาหารเป็นส่ิงท่ีไปดว้ยกนัไม่ได ้ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทางอารมณ์ 
แนวคิดทางสังคมวิทยา 

ความขดัแยง้ทางสังคมวิทยา เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540, หนา้ 42) หมายถึง การ
ด้ินรนเพื่อจะไดข้องท่ีมีคุณค่า หรือเพื่อการอา้งสิทธิในฐานะ อ านาจ และทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
โดยกลุ่มท่ีขดัแยง้กนัมิไดมี้จุดมุ่งหมายเพียงจะไดส่ิ้งท่ีมีคุณค่าซ่ึงตนปรารถนา แต่ยงัตอ้งการให้ฝ่าย
ตรงข้ามมีความเป็นกลาง ถูกท าร้าย หรือถูกก าจัดให้หมดไปความขัดแยง้เช่นว่าน้ี อาจเกิดขึ้ น 
ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างบุคคลกบักลุ่ม ความขดัแยง้ภายในกลุ่มและความขดัแยง้
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ระหวา่งกลุ่มเป็นส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นไดต้ลอดของชีวิตในสังคม ความขดัแยง้อาจเกิดจากการกระจาย
หรือการแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าหรือสินคา้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั เช่น รายได ้ผลตอบแทน ฐานะ ต าแหน่ง 
อ านาจ สิทธิการครอบครอง หรือสถานท่ี 

แนวคิดทางมานุษยวิทยา 
ในทางมานุษยวิทยา เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540, หน้า 29) เห็นว่า ความขดัแยง้เป็น

ผลมาจากการแข่งขันระหว่างฝ่ายต่าง  ๆ อย่างน้อยสองฝ่าย  ฝ่ายต่าง ๆ ในท่ีน้ีอาจเป็นบุคคล 
ครอบครัว เช้ือชาติ ชุมชน หรืออาจเป็นกลุ่มของแนวคิด องค์กรทางการเมือง เผ่าชน หรือศาสนา 
ความขดัแยง้ อาจเกิดจากความปรารถนาหรือเป้าหมายท่ีไปไดด้ว้ยกนัไม่ได้ สาเหตุอย่างหน่ึงของ
ความขดัแยง้ก็คือ พฤติกรรมกา้วร้าว นกัมานุษยวิทยาส่วนใหญ่ยืนยนัว่า ความขดัแยง้นั้นส่วนหน่ึง
เป็นผลของวฒันธรรม การไม่มีความขดัแยง้ การมีความร่วมมือ และการกระท าท่ีประสานงานกนั
มักถูกใช้เป็นดัชนีวดัความมัน่คงทางสังคม ความขัดแยง้เป็นผลท่ีตามมาของระบบสังคมอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้

แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งตามพระพุทธศาสนา 
สังคมปัจจุบนัน้ีมีการแตกแยกไม่ลงรอยกนั ทั้งภายในและภายนอก จะเห็นไดช้ดัเกือบ

ทุกระดบัของสังคม เกิดความเครียด ความกา้วร้าวกระจายไปทัว่ เม่ือเป็นเช่นน้ีการท่ีจะหันหนา้เขา้
หากัน ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาต่างๆ จึงเป็นไปได้ยาก ซ่ึงเร่ืองท่ีเกิดขึ้นมาน้ีย่อมมีผลกระทบ
โดยตรง และโดยรอบ ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์จึงท าให้ตอ้งยิ่งด้ินรนเอาตวัให้รอดพน้ปัญหา 
เพื่อทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม ผูเ้ขียนเสนอทางออกเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับลดความ
ขดัแยง้ตามมิติทางพระพุทธศาสนา ความขดัแยง้เกิดขึ้นพระพุทธศาสนามองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
จะตอ้งมีการจดัการให้ความขดัแยง้เหล่านั้นสงบลง เพราะถือเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับสังคมมนุษย์
ท่ีมีธรรมชาติอยู่อย่างหน่ึง คือรักสุขเกลียดทุกข์และไม่ชอบความวุ่นวายหรือปัญหาท่ีจะก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่ตนเอง แมว้่าในบางคราวจะเกิดปัญหาเก่ียวกบัความขดัแยง้ในสังคมของตนเองจน
อาจจะดูเป็นวา่มนุษยเ์องท่ีเป็นคนท่ีชอบความรุนแรงหรือเป็นตน้เหตุของการสร้างปัญหาขึ้นเอง ซ่ึง
ความเป็นจริงแลว้ความ 

ขดัแยง้หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมมนุษยน์ั้นมีเหตุผลมาจาก (1) ความแตกต่าง (2) 
ความเปล่ียนแปลงความแตกต่างนั้นเองท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้โดยท่ีความแตกต่างนั้นเป็นมวล
หน่ึงท่ีจะต้องล่ืนไหลไปตามสภาวะหลักของธรรมชาติก็คือ “ความเปล่ียนแปลง” เม่ือมีความ
เปล่ียนแปลงผสมกับความแตกต่างท่ีมีอยู่ในท่ีสุดก็ก่อให้เกิดความขดัแยง้และพฒันาผลของการ
ขดัแยง้ให้เป็นไปทั้งในฝ่ายบวกและฝ่ายลบ ซ่ึงสังคมมนุษยน์ั้นมีความแตกต่างอยู่ภายใต้ความ
เปล่ียนแปลง ดงันั้นสังคมมนุษยจึ์งมีความขดัแยง้เป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติ เม่ือมีความขดัแยง้
เกิดขึ้นจึงเป็นหน้าท่ีของมนุษย์ท่ีจะจัดการหรือบริหารความขดัแยง้นั้นให้ลงตวัและสงบให้ได้
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เพื่อท่ีจะสร้างความสงบสันติและผาสุกให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได ้และในการจดัการความขดัแยง้ใน
สังคมมนุษยต์ามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นก็จะตอ้งด าเนินไปใน 2 แนวทางท่ีส าคญัก็คือ  

(1) การจดัการความขดัแยง้ภายใน และ  
(2) การจดัการความขดัแยง้ภายนอก 

1) การจดัการความขดัแยง้ภายใน ส าหรับการแกไ้ขปัญหาหรือการจดัการความขดัแยง้ภายในท่ีมี
สาเหตุภายในมาจาก รากเหงา้ของอกุศลและกุศลภายในจิตใจ เพราะธรรมชาติของความขดัแยง้มกัมี
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงดา้นบวก หมายถึง การมีจิตท่ีเป็นกุศล เช่น ความไม่โลภ ความไม่โกรธ 
ความไม่หลง การมีเจตนาท่ีดี การหวงัดีหรือปรารถนาดีต่อบุคคล กลุ่มบุคคลหรือต่อองค์กร แต่
ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคล กลุ่มคนหรือองคก์รไม่เห็นดว้ย หรือไม่ยอมรับในเจตนาเช่นวา่นั้น จึงท าให้
ทั้งสองฝ่ายเกิดความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากความเห็นท่ีแตกต่างทศันคติท่ีไม่ตรงกนั หรือการมอง
เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นตน้ ส่วนดา้นลบ หมายถึง การมีจิตท่ีเป็นอกุศลเช่น ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง อยากได ้อยากใหญ่ อยากมี อยากเป็น ทิฐิ มานะ การถือตวั  การยืดมัน่ในค่านิยม
ทางสังคม เป็นตน้ 
2) การจัดการความขัดแยง้ภายนอก ส าหรับความขัดแยง้ภายนอกท่ีมีสาเหตุปัจจัยภายนอกท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแยง้ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลท่ีแตกต่างกัน การแก่งแย่งช่วงชิง การใช้อ านาจ
เหนือกว่า การไม่มีส่วนร่วม การขาดขอ้มูล การขาดความสัมพนัธ์ท่ีดี การขาดความน่าเช่ือถือ การ
ตีความท่ีแตกต่าง การขาดความสามคัคี การขาดความยุติธรรม ไม่เสมอภาค ไม่สมประโยชน์ การ
ครอบง า การเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ หรือแมแ้ต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วฒันธรรม 
และกฎหมายท่ีแตกต่าง เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นความขดัแยง้ท่ีมีปรากฏอยู่โดยทัว่ไปและเป็นความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นไดทุ้กสถานการณ์ ความขดัแยง้ในทางพระพุทธศาสนา การสร้างกุศลท่ีถูกตอ้งตาม
หลกั พระพุทธศาสนา ท าให้มีสติปัญญาสามารถควบคุมจิตใจให้ประกอบดว้ยเหตุผลในการแสดง 
พฤติกรรม ไม่ให้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้ นต่อตนเองผูอ่ื้น (Surapol Suyaporm, 2017) ปัญหาความ
ขดัแยง้นั้นเกิดขึ้นมาจากเหงา้แห่งกิเลสท่ีเรียกว่า "ปปัญจธรรม" ซ่ึงประกอบดว้ย ตณัหาหรือความ
อยาก ทิฏฐิหรือความเห็น และมานะหรือความถือตวั ความล าพองตน ความทะนงตน ซ่ึงหากกิเลส
ทั้ง 3 อยา่งน้ี เบ่งบานหรือเจริญงอกงามจะท าใหเ้กิด "อกุศลมูล" ท่ีประกอบดว้ย โลภะ โทสะ โมหะ 
และส่งผลให้เกิดวิวาทมูลและอนุวาทมูลเกิดขึ้นติดตามมา นอกจากนั้นความขดัแยง้ทั้ง 5 ดา้น คือ 
ความขัดแย้งด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง (Data Conflict) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ( Interest 
Conflict) ความขัดแยง้ด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) ความขัดแยง้ด้านโครงสร้าง 
(Structural Conflict) และความขดัแยง้ดา้นความเช่ือหรือค่านิยม (Value Conflict) ซ่ึงขณะเดียวกนั
มุมมองท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนใช้หลกั
อริยสัจ 4 มาเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา และใช้ "มรรควิธี" เป็นแนวทางหรือวิธีการในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ซ่ึงประกอบดว้ย  
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1) สัมมาทิฏฐิ (ปัญญาเห็นชอบ) หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง 
    ดว้ยปัญญา  
2) สัมมาสังกปัปะ (ด าริชอบ) หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือ
ความดีงาม  
3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) หมายถึง การพูดตอ้งสุภาพ พูดในส่ิงท่ีสร้างสรรคดี์งาม  
4) สัมมากมัมนัตะ หมายถึง การประพฤติดีงามทางกาย  
5) สัมมาอาชีวะหมายถึง การท ามาหากินอยา่งสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบผูอ่ื้น  
6) สัมมาวายามะ หมายถึง ความอุตสาหะ พยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม  
7) สัมมาสติ หมายถึง การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเล่ือนลอย ด ารงอยู่ดว้ยความ 
รู้ตวัอยูเ่ป็นปกติ  
8) สัมมาสมาธิ หมายถึง การฝึกจิตใหต้ั้งมัน่ สงบ สงดัจากกิเลส นิวรณ์อยูเ่ป็นปกติ  

ทั้งน้ีการท่ีจะน ามรรคมีองค ์8 มาประยุกต์ใช้นั้นในทางพระพุทธศาสนายงัย่อยลงมา
ให้เหลือเพียง 3 ดา้นส าคญัก็คือ ศีล สมาธิและปัญญา ตามหลกัไตรสิกขามาเป็นกรอบในการพฒันา
คน ใหเ้กิด "สัมมาทิฐิหรือความเห็นชอบ" และเป็นความเห็นชอบท่ีเป็น "ทิฏฐิสามญัญตาหรือความ
เห็นชอบท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั" มาสนบัสนุนในการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้เกิดมี "ความสามคัคีธรรม" ให้
เกิดขึ้นในทุกสังคมในท่ีสุด การปลูกฝังจริยธรรมเพื่อความงอกงามทางอารมณ์ เป็นการฝึกจิต ให้มี
คุณภาพ มีสมรรถภาพจิตดี การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุข มี
ความสมบูรณ์ทั้งให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต มีความพึงพอใจต่อตนเองและสังคม สามารถ
ด ารงชีวิตใหอ้ยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผน ประเพณี และวฒันธรรมท่ีดีงามไดแ้ละไม่ท าให้เป็น
ภาระท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาแก่สังคม (Rattapon Yenjaima. 2017) 
วงกลมของความขัดแย้ง 

 

 
เคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ความขดัแยง้ท่ีแบ่งชนิดของความขดัแยง้ออกเป็น 5 ชนิด 

(Moore, 1986 อา้งถึงใน วนัชยั วฒันศพัท,์ 2547 ข, หนา้ 11) 
ภาพท่ี 2.1 วงกลมความขดัแยง้ของ (Moore, 1986) 
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วงกลมความขดัแยง้ของ (Moore, 1986) สามชนิดบนคือความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร ดา้นผลประโยชน์และดา้นความสัมพนัธ์มีแนวโนม้จะเจรจาไดง้่ายกวา่ ความขดัแยง้ท่ี
สัมพนัธ์กบัค่านิยมและโครงสร้าง 

1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขัดแยง้ 
อาจจะจากขอ้มูลน้อยไป การแปรผลผิดพลาดการวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่าง  หรือแมแ้ต่
ขอ้มูลมากเกินไปบางคร้ังก็เป็นปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ขอ้มูล (Perception) บางคร้ังก็เป็น
ปัญหาขดัแยง้กนัได ้

2. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นเหตุผลแห่งการแย่งชิง
ผลประโยชน์ในส่ิงท่ีดูเหมือนมีหรือมีไม่เพียงพอเป็นเร่ืองของตวัเน้ือหา กระบวนการ และจิตวิทยา 
(เช่น ยติุธรรมไหม) 

3. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นเร่ืองของอ านาจ แย่งชิง
อ านาจ การใช้อ านาจ  การกระจายอ านาจ  ปัญหาโครงสร้าง  รวมไปถึง  กฎ ระเบียบ  บทบาท 
ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาและระบบ 

4. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  (Relationship Conflict) เ ป็นปัญหาด้าน
บุคลิกภาพ พฤติกรรมต่าง ๆ ในอดีต อารมณ์ท่ีรุนแรง ความเขา้ใจผิด และการส่ือสารท่ีบกพร่อง 

5. ความขัดแย้งด้านค่านิยม  (Values Conflict) เป็นปัญหาระบบของความเช่ือ 
ความแตกต่างในค่านิยมขนบประเพณี ประวติั การเล้ียงดูท่ีหล่อหลอมเขาขึ้นมา 

แนวคิดเร่ืองความขัดแย้งจัด (กอบกุล, 2560) 
เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมความขดัแยง้แตกต่างกนั 3 

กลุ่ม คือ 1) แนวคิดสมยัดั้งเดิม (Traditional View) มีความเห็นว่า ความขดัแยง้เป็นส่ิงไม่ดีส่งผล
กระทบด้านลบต่อองค์กร จึงควรหลีกเล่ียงมิให้มีในองค์กร ดังนั้น ผูน้ าในองค์กรจึงตอ้งบริหาร
จดัการมิให้ความขดัแยง้คงอยู่ เช่น ดว้ยวิธีออกกฎระเบียบมาใช้ในองค์กร เป็นตน้ 2) แนวคิดดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation View) เห็นว่าความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีมีตามธรรมชาติ หลีกเล่ียงได้
ยากในองค์กรพัฒนา ทัศนะน้ีจึงยอมรับความขัดแย้ง เพราะอาจมีประโยชน์ในบางโอกาส  
3) แนวคิดสมยัใหม่ เห็นวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงหลีกเล่ียงยากย่อมเกิดขึ้นในองคก์ร และเห็นวา่ความ
ขดัแยง้อาจน าไปสู่การส่งเสริมการปฏิบติังานให้เกิดผลดี เช่น ช่วยกระตุน้แรงจูงใจให้คนหาทาง
แกปั้ญหา ดงันั้นแนวคิดสมยัใหม่ จึงสนบัสนุนผูบ้ริหารรักษาระดบัความขดัแยง้ให้อยู่ระดบัต ่าสุด
เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ยา่งสร้างสรรคจ์ากแนวคิดความขดัแยง้ขา้งตน้จะเห็นมุมมองเก่ียวกบัความ
ขัดแย้งในทิศทางท่ีเป็นโทษต้องขจัดให้หมดไป และท่ีเป็นคุณ คือ เสริมให้การท า งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดังค ากล่าวว่า “No Problem No Progress” ดังนั้นในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน ผูเ้ก่ียวข้องจะต้องบริหารจัดการความขัดแยง้ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่ อการ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการในท่ีสุด 
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กระบวนการในการเกดิความขัดแย้ง  
ความขดัแยง้ท่ีปรากฏขึ้นให้เห็นชดัเจนในงานพฒันามีท่ีมาและค่อยๆ ก่อตวัขึ้นตามล าดบั 

เป็นขั้นตอน ตามแนวคิดของฟิลเลย์ (Alam Filley, 1975) อ้างถึงใน พีรธร บุญยรัตพนัธ์  บุญส่ง  
ถวยเงิน และพัฒน์ศักด์ิ กระต่าย  น้อย (2552: 36) คือ 1) สภาพการณ์ก่อนเกิดความขัดแย้ง 
(Antecedent condition of conflict) จากสภาพการท่ีปราศจากความขดัแยง้หรือสภาพการณ์ ก่อนท่ี
จะมีสาเหตุน าไปสู่ความขดัแยง้ แต่ยงัมีความเป็นสภาพปกติอยู ่2) ความขดัแยง้ท่ีรับรู้ได ้(Perceived 
Conflict) เป็นการรับรู้จากสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นของฝ่ายต่างๆ วา่มีความ ขดัแยง้เกิดขึ้นแลว้ 3) ความ
ขดัแยง้ท่ีรู้สึกได ้(Felt Conflict) เป็นความรู้สึกของแต่ละฝ่ายวา่มีความขดัแยง้เกิดขึ้น 4) พฤติกรรมท่ี
ปรากฏชัด (Manifest Behaviour) คือ การแสดงออกให้เห็น เม่ือรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความขัดแยง้ 
เกิดขึ้ น 5) การแก้ปัญหาหรือระงับความขัดแย้ง (Conflict Resolution or Supervision) เป็นการ
แก้ปัญหา  ความขัดแย้งท่ีปรากฏชัดเจน ให้ลดน้อยลง 6) ผลจากการแก้ปัญหา (Resolution 
Aftermath) เป็นผลท่ีเกิดขึ้ น ตามมาภายหลังจากท่ีแก้ปัญหาความขัดแยง้แล้ว ดังได้แสดงเป็น
กระบวนการเกิดความขดัแยง้ตามภาพท่ี 2.2 

 
ภาพท่ี 2.2 กระบวนการเกิดความขดัแยง้ตามแนวคิดของฟิลเลย ์

 

                  ภาพท่ี 2.2 แสดงกระบวนการเกิดความขดัแยง้เป็นไปตามล าดบัขั้น เร่ิมจากสภาพก่อน
เกิดความขดัแยง้จากนั้นเป็นสภาพการก่อตวัความขดัแยง้เป็นความขดัแยง้ท่ีรับรู้ได้จากสภาพท่ี
เกิดขึ้นและความขดัแยง้ท่ีรู้สึกได้จากความรู้สึกของแต่ละฝ่ายหลงัจากนั้นเป็นการแสดงออกซ่ึง 
พฤติกรรมท่ีเห็นไดช้ดัเจนถึงความขดัแยง้น าไปสู่การแกปั้ญหาความขดัแยง้และก่อให้เกิดผลจาก
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ตามมา  
พฤติกรรมแสดงออกเม่ือเกดิความขัดแย้ง  
                  พฤติกรรมของคนในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ 1) มิติมุ่งตนเอง 
มีพฤติกรรม ท่ีมุ่งเอาชนะ และ 2) มิติมุ่งความพึงพอใจของผูอ่ื้นซ่ึงพฤติกรรมออกมาเป็นความ
ร่วมมือ และวนัชัย วฒันศัพท์, 2547 : 180 – 181) กล่าวถึงพฤติกรรมเพื่อหาทางออกของความ
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ขดัแยง้มีพฒันาการแสดงออกมาเป็นรูปแบบ ตามท่ีบุคคลไดรั้บการเล้ียงดูอย่างไรก็จะแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมเช่นนั้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ือเกิดความ ขัดแยง้ ได้แก่ 1) การแข่งขัน เป็น
กระบวนการท่ีมุ่งเอาชนะให้ไดต้ามวตัถุประสงคข์องตน วิธีน้ีน าปรับใชไ้ดใ้นบางโอกาส เช่น อาจ
ใชไ้ดเ้ม่ือเราเป็นฝ่ายถูกตอ้งหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูอ่ื้นก็ตอ้งแสดงจุดยืนท่ีถูกตอ้งของตนเอง 
2) การหลีกเล่ียงหรือยอมถอย เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะระดับต ่าและแสดงพฤติกรรมร่วมมือ
ระดบัต ่า เช่นกนั เป็นการหลีกเล่ียงหนีปัญหาไม่คิดสร้างสรรค์แกปั้ญหา ในสังคมไทยใช้กนัมาก
นอกจากไม่แกปั้ญหาแลว้ ภายหลงัปัญหาอาจสะสมน าความขดัแยง้มากขึ้นไดวิ้ธีน้ีน าไปปรับใชเ้ม่ือ
ประเด็นความขัดย ังนั้ น เ ป็นเ ร่ืองไร้สาระและมีปัญหาอ่ืนส าคัญรอการแก้ไขอยู่  3) การ
ประนีประนอมหรือแบ่งคนละคร่ึง (Compromising) เป็น พฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชนะและมุ่งความ
ร่วมมือระดบัปานกลาง เป็นจุดยืนตรงกลางระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น ใชเ้ม่ือ 2 ฝ่าย มีอ านาจเท่าเทียม
กัน เป็นการพบกันคร่ึงทาง เป็นการเจรจาต่อรองให้ 2 ฝ่าย ได้คนละคร่ึง ใช้ได้ในเป้าหมาย  ท่ีมี
ความส าคญัระดบัปานกลางไม่คุม้จะออกแรงเอาชนะและเป็นวิธีแกปั้ญหาท่ีพอยอมรับไดใ้นเวลาจ 
ากดั 4) การ ยอมตาม (Your Way) เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีคนสนใจใชเ้พื่อรักษาความสัมพนัธ์สูงมาก 
ยอมรับแนวคิดคนอ่ืนโดยยกเลิกความตอ้งการของตนเป็นพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัต ่า และ
แสดงพฤติกรรมร่วมมือระดบัสูงท าให ้เกิด ชนะ – แพ ้วิธีการน้ีเหมาะเพื่อฝ่ายหน่ึงผิด หรือฝ่ายนั้นมี
อ านาจมากกว่าเพื่อระงับความขัดแย้งแต่ปัญหาจริงอาจไม่ได้รับการแก้ไข 5) ความร่วมมือ 
(Collaboration) เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งชนะระดับสูงและแสดง  พฤติกรรมความร่วมมือ
ระดบัสูง เช่นกนัผลของวิธีน้ี คือ ชนะ – ชนะ เป็นวิธีทั้งสองฝ่ายพอใจในปัจจุบนัหลายฝ่าย พยายาม
น าวิธีน้ีไปปรับใชไ้ดใ้นโอกาสสร้างการยอมรับจากสังคม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการแกปั้ญหา
ท่ีส าคญั ในอนาคตหรือใชเ้ม่ือหลีกเล่ียงการแตกแยกโดยสรุปวิธีการน้ีน ามาปรับใชเ้ม่ือ  
            5.1) แนวคิดของสองฝ่ายมีความส าคญัมากเกินกวา่จะประนีประนอมกนัได ้                                      
            5.2) เม่ือตอ้งการประสานความเห็นท่ีดีของทุกกฝ่ายเพื่อจะไดว้ิธีดีกวา่ 
                   ในการแกปั้ญหาความในความขดัแยง้  
            5.3) เพื่อบรรเทาความรู้สึกท่ีไม่ดีระหวา่งบุคคล  
            5.4) เพื่อใหค้นทั้งหมดผกูพนัสามคัคีกนั  
วิธีการจดัการความขดัแยง้โดยใชค้วามร่วมมือกนัเป็นวิธีการท่ีมุ่งประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นทุก
ฝ่ายท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ท าให้มีความรู้สึกชนะกันทุกฝ่ายไม่มีใครพ่ายแพห้รือเสียหน้าวิธีการมุ่งความ
ร่วมมือเป็นวิธีการหน่ึงท่ีดีน ามาใชไ้ดใ้นงานพฒันาชุมชนเพราะการพฒันาชุมชนจะส าเร็จได้ตอ้ง
อาศัยความร่วมมือกันต้องใช้ความรักความสามัคคีร่วมกันขับเคล่ือนให้งานพัฒนาประสบ
ความส าเร็จพฤติกรรมการเกิดการขดัแยง้ทั้ง 5 รูปแบบเป็นดงัภาพ 
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ภาพท่ี 2.3 พฤติกรรมแสดงออกเม่ือเกิดความขดัแยง้ 

                       จากภาพท่ี 2.3 แสดงถึงลกัษณะการแสดงออกของบุคคลเม่ือมีความขดัแยง้ แบ่งเป็น 
5 ประเภท คือ การแข่งขนั คือ มุ่งเอาชนะระดบัสูง การหลีกเล่ียง เป็นพฤติกรรมมุ่งเอาชนะระดบัต ่า
และให้ความร่วมมือ ระดบัต ่าดว้ย การประนีประนอม คือ มุ่งเอาชนะและมุ่งความร่วมมือ ระดบั
ปานกลาง การยอมให้ มุ่งความร่วมมือระดบัสูง และมุ่งเอาชนะระดบัต ่า ส่วนวิธีการความร่วมมือ
เป็นวิธีมุ่งความร่วมมือและมุ่งเอาชนะระดบัสูงเช่นกนั การจดัการความขดัแยง้ ความขดัแยง้เกิดขึ้น
ไดก้บัทุกคน จึงควรมีวิธีการจดัความขดัแยง้ ดงัน้ี 1. ความขดัแยง้กบัตนเอง 2. ความขดัแยง้กบัคน
อ่ืน องค์กร 3. ความขดัแยง้กบัชุมชน รายละเอียดแต่ละประเด็น คือ วิธีการจดัการความขดัแยง้กบั
ตนเอง ความขดัแยง้กบัตนเอง หมายถึง คนย่อมมีความรู้สึก อารมณ์ตอ้งการท าตามความรู้สึกท่ีตน  
ปรารถนาแต่ แต่บางคร้ัง อาจมีความจ าเป็นตอ้งตอ้งท าอีกอยา่งหน่ึงท่ีตรงขา้มกบัความตอ้งการของ
ตนเอง กรณีน้ีก็จะเกิดความรู้สึกขดัแยง้ในตนเอง อย่างไรก็ดีความขดัแยง้ในตนเองเกิดขึ้นได้ใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงัเช่น ในใจปรารถนาจะท าตามกิเลส โลภ โกรธ หลง แต่ตนพิจารณาแลว้ว่า
ไม่ควรท าชัว่และแสดงออกไปตามกิเลสดงักล่าวอีกลกัษณะหน่ึงคือ ตนเองมีจิตใจตอ้งการท าดีไม่
โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง แต่มีส่ิงภายนอก ชักชวนยัว่ยุให้ท าชั่ว เช่น มีสินบนหลอกล่อให้ท าทุจริต 
คอร์รัปชัน่ เม่ือเกิดกรณีขดัแยง้กบัตนเอง เช่นน้ีจึงควรมีวิธีการจดัความขดัแยง้กบัตนเอง โดยตอ้งมี
หลกัยึดเหน่ียวจิตใจเขม้แข็ง วางจิตใจอยู่ในแนวทางท่ีถูกตอ้งโดยสามารถน าหลกัศาสนามาช่วย
จรรโลงใจในท่ีน่ีจะยกตวัอยา่งค าสอนทางพุทธศาสนาท่ีเป็นประโยชน์ในเร่ืองน้ี ดงัน้ี 
หลกัอธิษฐาน 4 

1. ใชปั้ญญา คือ ท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยปัญญาใชค้วามคิดแยกแยะ ถึงเหตุผล ไม่วู่วามตาม 
อารมณ์ ส่ิงเยา้ยวน ศึกษาถึงสภาวะทั้งหลายใหเ้ขา้ถึงความจริงและประโยชน์ของส่ิงท่ีท าอยู ่ 

2. สัจจะ คือ ด ารงตนอยูใ่นความจริง ท่ีรู้ชดั เขา้ใจชดัดว้ยปัญญา ปฏิบติัตนจริงในหลกัการ
และ การปฏิบติั  

3. จาคะ คือ หลกัการเสียสละท าในส่ิงท่ีดีและอะไรไม่ดีก็สละจากตนเอง ไม่ยดึมัน่ คือไม่
ยดึมัน่ถือ มัน่ในกิเลส ตณัหา  
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4. อุปสมะ คือ รู้จกัท าใจให้สงบ ฝึกตนให้สามารถระงบัความวุ่นวายจากกิเลส เม่ือรู้รส
ของ ความสุขท่ีเกิดจากความสงบใจแล้วย่อมจะไม่หลงใหลส่ิงเยา้ยวนมัวเมาในกิเลส ลาภยศ 
สรรเสริญ นอกจากน้ีอาจจะใช้หลัก ทมะ คือ การบังคับควบคุมตนเองได้ รู้จักปรับตนแก้ไข
ปรับปรุงตนให้ท าหน้าท่ีให้มีความเจริญกา้วหน้าและตอ้งมี ขนัติคือ ความอดทน ขยนั พากเพียร 
มุ่งมั่นในจุดหมายเพื่อความเจริญของส่วนรวมและต้องมีจิตใจดีงาม คือ มีจิตเมตตา คือ จิตใจ 
ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น กรุณา คือ ปรารถนา ตอ้งการช่วยให้ผูอ่ื้นพน้ทุกขภ์ยั มุทิตา คือ เบิกบานใจเม่ือ
เห็นคนอ่ืนได้ดีและอุเบกขา คือ ด ารงจิตใจในความ เท่ียงธรรมไม่ล าเอียง คุณธรรมเหล่าน้ีจะ
ส่งเสริมจิตใจนักพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีความคิดวิเคราะห์รอบด้านและ  ปรารถนาดีท า
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ตลอดจนต่อชุมชนและสังคม 
การจัดการความขัดแย้งกบัผู้อ่ืนและองค์กร 

ความขดัแยง้นอกจากจะเกิดกบัตนเองแลว้ยงัสามารถเกิดไดก้บัคนอ่ืน และองคก์ร ดงัเช่น 
ขดัแยง้กบัเพื่อนท่ีรักใคร่ ชอบพอกนั ขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา คณะท างานในองคก์รพฒันา ความ
ขดัแยง้กบัผูอ่ื้นและองคก์ร มีวิธีการแกไ้ขแบ่งเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การวินิจฉัยความขัดแยง้ เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าความ
ขดัแยง้มีสาเหตุจากอะไร เกิดขึ้นเม่ือใด ความขดัแยง้ท่ีเกิดมีประโยชน์หรือโทษอยา่งไร 

2. การก าหนดปัญหาความขดัแยง้ เกิดขึ้นกบัใคร เป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ระหวา่ง
กลุ่ม หรือระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม 

3. พิจารณาผลของความขดัแยง้ท่ีจะตามมา เป็นไปในทางดี หรือไม่ดี ความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนัผลเป็นอยา่งไร ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร ตอ้งพร้อมแกผ้ลท่ีเสียหายและมุ่งสร้างผลท่ีดีท่ีเกิด
จากความขดัแยง้ 

4. สร้างยุทธวิธีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้เป็นการพิจารณาถึง จะใช้เทคนิค วิธีใดใน
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเหมาะสมกบัปัญหาและสถานการณ์ โดยยึดหลกัเพิ่มความขดัแยง้ท่ีมีอยู่
นอ้ย ลดความขดัแยง้ท่ีมีอยูม่ากท าให้ความขดัแยง้อยูใ่นระดบัพอเหมาะท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององคก์ร จากขา้งตน้น้ีผูป้ฏิบติังานในชุมชน หากมีความขดัแยง้การท างานกบัคนในชุมชน หรือ
องค์กรท่ีปฏิบติังานร่วมกนั ในการจดัการความขดัแยง้สามารถน าหลกัการขา้งตน้มาใช้แกปั้ญหา
ความขดัแยง้ คือ ตอ้งวินิจฉัยความขดัแยง้ในรายละเอียดถึงเกิดปัญหาอะไรกบัใคร ผลเสียหายจาก
ความขดัแยง้และเม่ือพิจารณาความขดัแยง้ในแง่มุมต่างๆ แลว้ก็ตอ้งหาทางจดัการความขดัแยง้ให้
เหมาะสมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานกับผูอ่ื้นหรือคนในองค์กรท่ีท างานร่วมกันเพื่อให้งาน
สัมฤทธ์ิผล 
การจัดการความขัดแย้งกบัชุมชน 
                    ในงานพฒันาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่ิงส าคญัโดยมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการ มีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันา มีส่วนร่วม
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ในการติดตามและประเมินผลการพฒันา จนถึงมีส่วนร่วมในรับผลประโยชน์ในการพฒันา (บ าเพญ็ 
เขียวหวาน, 2551 : 58 - 59) กระบวนการมีส่วนร่วมน้ีนกัพฒันาสามารถน ามาแกปั้ญหาความขดัแยง้
ท่ีเกิดขึ้นไดใ้นงานพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนหรือสาธารณชน เป็นการอาศยัความร่วมมือจากคู่
ขดัแยง้ในการแกปั้ญหา ดงัเช่นปรากฏในรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ีย ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นคือ ชนะ – ชนะ 
หมายถึง ทั้งคู่ได้รับผลลพัธ์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นในส่วนน้ีจึงกล่าวถึง การแก้ปัญหา
ความขดัแยง้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ในชุมชน คือ กระบวนการซ่ึงน าเอาการห่วงกังวลของประชาชนหรือสาธารณชน ความ
ตอ้งการและความเช่ือหรือค่านิยมของประชาชนมาประกอบ การตดัสินใจของรัฐบาล การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นการส่ือสาร 2 ทาง โดยมีเป้าหมายส าคญั คือ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจท่ีดี
สาธารณชนให้การสนบัสนุน (วนัชยั วฒันศพัท ์ผูแ้ปล 2548 : 2) นอกจากน้ีกองทุนซุปเปอร์พนัด์ 
ของกองทุนควบคุมมลพิษของอเมริกา อา้งอิงในวนัชยั วฒันศพัท์ ผูแ้ปล 2548 : 2 กล่าวถึง การมี
ส่วนร่วมของชุมชนเกิดมาจากรากฐานความเช่ือ ประชาชนมีสิทธ์ิท่ีจะรู้อะไรก็แลว้แต่ท่ีองคก์รของ
รัฐ ก าลงัท าอยู่ในชุมชนของเขา และมีสิทธ์ิท่ีจะแสดงความเห็นต่อโครงการนั้นๆ มีโอกาสร่วมใน
กิจกรรมต่างๆและช่วยในการปรับปรุงการตัดสินใจของรัฐให้เหมาะสมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่ือวา่จะเกิดผลดี คือ 
                  1. การน าไปปฏิบติัไดง้่ายกวา่ เพราะประชาชนมีความ เขา้ใจ เขา้ถึง ล่วงรู้ การพฒันา 
                  2. ส่งเสริมใหโ้ครงการท่ีน าไปปฏิบติัมีความยัง่ยนื 
                  3. หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้อยา่งรุนแรง 
                   4. มุมมองเร่ือง ความเส่ียงลดนอ้ยลง 
ประชาชนมีส่วนร่วมแกปั้ญหาความขดัแยง้ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมแกปั้ญหาความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ผู ้
ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการพฒันาไดแ้ก่ 1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมองวา่เขามีสิทธ์ิและ
มีผลประโยชน์ท่ีควรมีส่วนในกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 2. กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงหรือโดย
ออ้ม 3. คนท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบตวัอยา่งในงานพฒันาชุมชน เม่ือกลุ่มบุคคลหรือบริษทัจะ
เขา้ไปท ากิจกรรมใดๆ ในชุมชน เช่น ก่อตั้งโรงก าจดัขยะผูท่ี้มีผลกระทบโดยตรง คือ ประชาชนใน
ชุมชนนั้นๆ และผูมี้ผลกระทบโดยออ้ม คือ กลุ่มเจา้ของกิจการท่ีไปด าเนินงานโรงงานขยะในชุมชน 
ส่วนกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์หรือความตอ้งการ เช่น กลุ่มท่ีเป็นพนัธมิตรคู่คา้กบับริษทั เช่น เจา้ของ
กิจการรถบรรทุกขนถ่ายขยะ และกลุ่มสุดทา้ย คือ กลุ่มประชาชนผูส้นใจทัว่ไปในเร่ืองน้ีดงันั้นการ
ท างานพฒันาชุมชนตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายแต่ท่ีส าคญัไม่นอ้ยเลย คือ ประชาชนในชุมชน
ยิ่งเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในชุมชนจะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงัประชาชน
เจา้ของพื้นท่ีท่ีรับผลกระทบโดยตรงให้เขามีส่วนร่วมในการรับรู้ ตดัสินใจร่วมขบัเคล่ือนการพฒันา
ไปดว้ยกนักบัเจา้ของบริษทัหรือภาครัฐท่ีจะเขา้ไปด า เนินโครงการนั้นๆ ดงัแสดงภาพผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
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                        ภาพท่ี 2.4 แสดงการพิจารณาผู ้ท่ี มี ส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบหรือจาก
ผลประโยชน์ หรือความตอ้งการ ( วนัชยั วฒันศพัท ์ผูแ้ปล 2548 : 17) 
                        จากภาพท่ี 2.4 แสดงใหเ้ห็นถึงผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย ในการพฒันาแบ่งไดเ้ป็น คนหรือ
กลุ่มผูไ้ดรั้บ ผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออ้ม กลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชน์หรือมีความตอ้งการ
ในผลท่ีเกิดขึ้น และกลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชน์และสนใจทัว่ไป กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยวิธีการให้ประชาชน
มี ส่วนร่วมได ้ดงัน้ี  
                  1. การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อบอกกล่าวการตดัสินใจเป็นขั้นตอนการแจง้ให้
ประชาชน ทราบถึงการด าเนินงานของโครงการ  
                  2. กระบวนการมีส่วนร่วมก่อนตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ี เป็นกระบวนการ
ระดบัสูงขึ้นใช ้เม่ือ เร่ืองนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเขาตอ้งการมีส่วนร่วมแสดงขอ้ห่วง
กังวล และหวงัว่าผูเ้ก่ียวขอ้งจะน า  ขอ้คิดเห็นน้ีไปประกอบการพิจารณาท่ีรู้จกัทัว่ไป คือ การท า
ประชาพิจารณ์ซ่ึงควรท าตั้งแต่เร่ิมโครงการเพื่อประชาชนจะได้รับรู้ความจ าเป็นและร่วมแสดง
ความคิดเห็น แต่หากโครงการด าเนินไปมากแล้วมาขอความเห็น ภายหลงัจะส่งผลเสียไปมากหาก
ประชาชนไม่เห็นดว้ย  
                  1. การมีส่วนร่วมตดัสินใจ ขั้นตอนน้ี ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรู้้สึกถึงผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตตนเอง เขามีความตอ้งการมีส่วน ร่วมมากกว่าเพียงแค่การแสดงความคิดเห็น เพราะไม่
แน่ใจว่าแสดงความคิดเห็นแลว้จะมีผลต่อการตดัสินใจ หรือไม่เขาจึงตอ้งการ เป็นผูร่้วมตดัสินใจ
โดยใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ฉนัทามติ (Consensus) ในการหาขอ้ยุติ การมีส่วนร่วมต่อการตดัสินใจ
น้ีเป็นการอนุญาต หลงัจากฟังค าอธิบาย (Informed Consent) (วนัชัย วฒันศพัท์ และคณะ, 2548 : 
14) ไม่ใช่วิธีใชเ้ส่ียงขา้งมากเป็นผูช้นะ (Majority Rules) เหมือน เช่น การประชุมทัว่ไป  
                  2. การเจรจาไกล่เกล่ีย ในการแกปั้ญหา ขอ้ขดัแยง้ การเจรจาไกล่เกล่ีย คือ กระบวนการท่ี
คู่กรณีสองฝ่ายหรือมากกว่า ซ่ึงอาจเป็นคนหรือ กลุ่มคน ร่วมกนัพฒันาขอ้ตกลงท่ีมีโอกาสเป็นไป
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ไดร่้วมกนั เพื่อเป็นแนวทางกติกาในกิจกรรมร่วมกนั ของเขาทั้งหลายใน อนาคต (วนัชยั วฒันศพัท ์
ผู ้แปล , 2548 : 33) การเจรจาไกล่เกล่ียมีหลากหลายรูปแบ เช่น การเจรจาไกล่เกล่ียกันเอง 
(Negotiation) แต่การเจรจา ท่ีน่าสนใจใช้การมีส่วนร่วม ของคนกลาง เรียกว่าการเจรจาไกล่เกล่ีย
โดยคนกลาง (Mediation) หลกัการของการเจรจาไกล่เกล่ียโดยคนกลางน้ี คือ คู่เจรจาต่างท าความ
เขา้ใจกบัความเช่ือ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของคู่เจรจา และพยายามหาขอ้ยติุจากทางเลือกท่ีคู่เจรจา
ร่วมกนัเสนอจนเป็นท่ีพอใจของคนทั้ง สองฝ่าย การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลางจึงเป็นการท่ีคู่กรณี 
พยายามท่ีจะแกปั้ญหาความแตกต่างระหว่างกนัโดย ใชค้วามช่วยเหลือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
สามท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อแกปั้ญหา ความขดัแยง้ใหคู้่เจรจาต่างพอใจ 

เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ การเจรจาส่ือสารในโต๊ะเจรจาท่ีเท่าเทียมกนั ใชก้ารฟังอย่างจริงใจ เพื่อ
รับรู้ความ ทุกข์ของคู่เจรจา และมุมมองของเขาเป็นการเจรจาโดยยึดผลประโยชน์ร่วมกันมีการ
เตรียมตวัเพื่อรับฟังอย่าง เขา้ใจเตรียมหาทางเลือกหลายๆทางในมุมมองของฝ่ายอ่ืน และ เตรียมท า
ทางเลือกหลายๆ ทางในมุมมองของ ฝ่ายเรา การด าเนินการเจรจา ใช้สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Dialogue) ใชก้ารฟังอย่างตั้งใจท่ีจะเขา้ใจฝ่าย อ่ืนมีความระมดัระวงัเร่ืองผลกระทบต่อบุคคลไม่ใช้
การโต้เถียง (Debate) เพื่อให้ตนชนะฝ่ายเดียว  ผลส าเร็จของการเจรจาไกล่เกล่ียแบบน้ี คือ  
ความขัดแยง้ยุติเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ายช่วยให้ เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกันและต่อไป สรุปการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ตอ้งใชก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนมีขั้นตอน ดงัภาพท่ี 2.5 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 (วนัชยั วฒันศพัท,์ 2548 : 14) 
 
กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมที่เกีย่วข้อง 

•  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศ และมาตรา 96 ความผิดทางแพ่ง มาตรา 96 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อใหเ้กิด
หรือเป็นแหล่งก าเนิด ของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตราย 
แก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุให้ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือของ รัฐเสียหายด้วย
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ประการใดๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการ ร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการ
กระท าโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของเจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็
ตาม เวน้แต่ในกรณีท่ีพิสูจน์ไดว้่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก (1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม (2) การ
กระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจา้พนกังานของรัฐ (3) การกระท าหรือละเวน้การกระท าของผูท่ี้
ไดรั้บอนัตรายหรือ ความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออ้ม 
ในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซ่ึงเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองแหล่ง ก าเนิดมลพิษมีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงค่าใชจ่้าย
ทั้งหมด ท่ีทางราชการตอ้งรับภาระจ่ายจริงในการขจดัมลพิษท่ีเกิดขึ้นนั้นดว้ย 

• ประกาศกรมควบคุมมลพิษเร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง จ านวน 19 ชนิด ดงัน้ี 

1. อะซิทลัดีไฮด ์ 11. 1,4 – ไดคลอโรเบนซีน  
2. อะครอลีน  12. 1,2 – ไดคลอโรอีเธน 
3. อะคริโลไนไตร 13. ไดคลอโรมีเธน  
4. เบนซีน  14. 1,2 – ไดคลอโรโพรเพน  
5. เบนซิลคลอไรด์ 15. 1,4 – ไดออกเซน  
6. 1,3 – บิวทาไดอีน  16. เตตระคลอโรเอทธิลีน 
7. โบรโมมีเธน  17. 1,1,2,2 – เตตระคลอโรอีเธน  
8. คาร์บอนเตตระคลอไรด ์ 18. ไตรคลอโรเอทธิลีน 
9. คลอโรฟอร์ม  19. ไวนิลคลอไรด ์ 
10. 1,2 – ไดโบรโมอีเธน  

• ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 30 (พ.ศ. 2550) 

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี 

• พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 6 มาตรา 25 หมวด 4  
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

              ขอ้ 14 หา้มระบายน ้าทิ้งออกจากโรงงาน เวน้แต่ไดท้ าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
จนน ้าทิ้งนั้นมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่ใชว้ิธีท าใหเ้จือจาง (dilution)  
             ขอ้ 15 ในกรณีท่ีมีระบบบ าบดัน ้าเสียผูป้ระกอบกิจการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
                 (1) ตอ้งติดตั้งมาตรวดัปริมาณการใชไ้ฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน ้าเสียโดยเฉพาะไวใ้น ท่ี
ท่ีง่ายต่อการตรวจสอบ และตอ้งมีการจดบนัทึกเลขหน่วยและปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ประจ าวนัดว้ย 
                 (2) ในกรณีมีการใชส้ารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบ าบดัน ้าเสีย ตอ้งมีการบนัทึกการ 
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ใชส้ารเคมีหรือสารชีวภาพในการบ าบดัน ้าเสียประจ าวนัและมีหลกัฐานในการจดัหา สารเคมี หรือ
สารชีวภาพดงักล่าวดว้ย            
              ขอ้ 16 หา้มระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เวน้แต่ไดท้ าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่งจนอากาศท่ีระบายออกนั้นมีปริมาณ ของสารเจือปนไม่เกินกวา่ค่าท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ ทั้งน้ีตอ้งไม่ใชวิ้ธีท าใหเ้จือจาง (dilution)  
              ขอ้ 17 เสียงดงัท่ีเกิดจากการประกอบกิจการตอ้งไม่เกินมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

• ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ท่ีค่าเฉล่ียในเวลา 24 ชัว่โมง 

จะตอ้งไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

• ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน

ค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

Carbon disulphide (Swan, 2017) 
             คาร์บอนไดซลัไฟด ์(CS2) เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ท่ีมีการใชโ้ดยทัว่ไปจะมีกล่ินเหมน็ ใน
ประเทศไทยมีการใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอน ทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดมาตรฐานก๊าซ
คาร์บอนไดซลัไฟดใ์นบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ท่ีค่าเฉล่ียในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่
เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
             โรคพิษคาร์บอนไดซัลไฟด์คืออะไร เป็นโรคท่ีเกิดจากคาร์บอนไดซัลไฟด์ เข้าไปท า
อนัตรายต่อร่างกาย ตั้งแต่อาการระคายเคืองต่อตา จมูก ผิวหนงั โดยจะมีการพองขึ้นมาเหมือนถูกไฟ
ลวกท าให้ปลายประสาทในบริเวณท่ีซึมผ่านถูกท าลาย นอกจากนั้นยงัท าให้เกิดอาการทางด้าน
สมองและระบบประสาท มีอาการหงุดหงิด โกรธง่าย อยากฆ่าตวัตาย คลุม้คลัง่ นอนไม่หลบั ละเมอ 
ความจ าเส่ือม เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ปวดศีรษะ วิงเวียน เดินเซ ลม้ง่าย จมูกไม่ไดก้ล่ิน ลิ้นชา 
อ่อนเพลีย มีอาการระบบหวัใจและหลอดเลือดดว้ยไดแ้ก่ เกิดการแขง็ตวัของหลอดเลือดแดง รวมถึง
หลอดเลือดท่ีเล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจ ท าใหห้ลอดเลือดท่ีไปเล้ียงหวัใจตีบ ซ่ึงท าใหเ้สียชีวิตได ้และเป็น
สาเหตุของการตายท่ีชดัเจน ในผูท้  างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาร์บอนไดซัลไฟด์ นอกจากนั้นยงัท าให้เกิด
อาการระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ เกิดแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ส่วนตน้ ท าลายตบั มีผลต่อ
การสร้างเม็ดเลือด ท าให้เกิดภาวะโลหิตจางและมีการหลัง่ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตลดลง ใน
ผูห้ญิงอาจพบมีประจ า เดือนผิดปกติได้ กลุ่มท่ีเส่ียงต่อโรคพิษคาร์บอนไดซัลไฟด์ไดแ้ก่ผู ้ท างาน
ผลิตผา้เรยอน ท าเรซิน น ้ ามนัชกัเงา ท ายาง ท าสี ท าซักแห้ง ช่างชุบโลหะดว้ยไฟฟ้า ช่างทาสี และ
อ่ืนๆ 
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            สุชาตา ชินะจิตร(2552) เขียนบทความเล่าเหตุการณ์ตามรายงานข่าวคร้ังน้ีเกิดขึ้นเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2552 ท่ีโรงงานไทยเรยอน จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเพิ่งจะทดสอบหลงัการซ่อมบ ารุงเสร็จ เม่ือมี
สัญญาณเตือนว่ามีคาร์บอนไดซัลไฟลส์ะสมมากผิดปกติท่ีบางจุด วิศวกรผูดู้แลไดเ้ขา้ไปจดัการ ท า
ใหเ้กิดเจ็บป่วย 4 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซ่ึงเป็นท่ีมาของการท าความรู้จกักบัสารชนิดน้ี จากรายงาน
ข่าวมีทั้งการเอ่ยถึงคาร์บอนไดซลัไฟล ์และไฮโดรเจนซลัไฟด ์

            คาร์บอนไดซัลไฟล์ เป็นสารส าคญัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเรยอนส าหรับโรงงานส่ิงทอ 
นอกจากนั้นยงัมีการใชใ้นการผลิตแผ่นพลาสติกเซโลเฟน และใชใ้นการชุบโลหะเพราะเป็นตวัลา้ง
สนิมออกจากโลหะ คาร์บอนไดซัลไฟล์ผลิตจากปฏิกริยาระหว่างแก๊สธรรมชาติกับก ามะถันท่ี
อุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากปฏิกริยาน้ีนอกจากจะได้คาร์บอนไดซัลไฟล์แล้ว ย ังมีแก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ แก๊สไข่เน่าดว้ย คาร์บอนไดซัลไฟลเ์ป็นของเหลวใสท่ีมี
จุดเดือดต ่าจึงกลายเป็นไอไดง้่ายมีกล่ินคลา้ยคลอโรฟอร์ม สามารถใหไ้อระเหยออกมาได ้ไอน้ีหนกั
กว่าอากาศ 2 เท่า ในภาวะอากาศสงบน่ิง ไอน้ีจึงลอยตวัอยู่เร่ียๆ พื้น เป็นเหตุให้มีความเส่ียงต่อการ
สูดดมเข้าไป นอกจากนั้นยงัไวไฟด้วย หากมีการจุดไฟขึ้นอาจเกิดระเบิดให้แก๊สซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ออกมา พิษเฉียบพลนัของคาร์บอนไดซัลไฟล์ คือเป็นอันตรายต่อประสาทส่วนกลาง 
ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการต้ืนเตน้ มึนเมาดว้ยความง่วงซึม กระสับกระส่าย ระบบหายใจ
ลม้เหลวอาจถึงตายได ้ส าหรับอาการพิษเร้ือรังจากการสูดดมน้อยๆ เป็นเวลานาน คืออาการทาง
ประสาท จะมีอาการแน่นหน้าอก ปวดกลา้มเน้ือ สายตาพร่ามวั ความจ าเส่ือม บุคลิกเปล่ียนคลา้ย
เป็นโรคจิต เช่น คนท่ีขี้อายอาจเปล่ียนเป็นคนกลา้ขึ้นมาได ้

            ในโรงงานท่ีมีการใชส้ารชนิดน้ีตอ้งมีการออกแบบท่ีสามารถกกัเก็บคาร์บอนไดซัลไฟด์ไว้
ได ้เช่น อยู่ในถงัในบ่อต ่ากว่าพื้นดินและมีน ้ าหล่อไว ้หากเกิดแก๊สร่ัวออกมาจะไดจ้มอยู่ใตน้ ้ า ซ่ึง
เป็นการป้องกันสารระเหยท่ีเป็นอนัตรายและไวไฟได้ การเผชิญเหตุฉุกเฉินตอ้งระมดัระวงั ใช้
อุปกรณ์เฉพาะ ท่ีใดมีความเส่ียงต่อสารตวัน้ีก็ควรมีวิธีจดัการเฉพาะ และควรมียาแกพ้ิษเฉพาะไว้
ด้วย ส่วนแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีออกมาคู่กันจากการผลิตคาร์บอนไดซัลไฟด์นั้น มีอันตราย
เช่นเดียวกนัไดเ้ขียนใหค้วามรู้ไวแ้ลว้ในเหตุการณ์เก่าๆ 

Hydrogen sulfide (Haidal, 1986)  Hydrogen sulfide (H2S)  รู้จักกันดีในช่ือของ "ก๊ าซไข่ เ น่า" 
เน่ืองจากเป็นก๊าซท่ีกล่ินฉุนรุนแรง แต่ไม่มีสีและติดไฟได ้ก๊าซชนิดน้ีเกิดขึ้นในขบวนการ สลายตวั
ของสารอินทรีย ์รวมถึงอุตสาหกรรมหมกั หรือเก่ียวกบัก ามะถนั 
              เภสัชจลนศาสตร์และฤทธ์ิวิทยา Hydrogen sulfide ไม่สามารถซึมผ่านผิวหนงั การเกิดพิษ
ตอ้งโดยการสูดดมเขา้โดยตรง ในระดับความเขม้ขน้ท่ีไม่สูงมากนัก มีฤทธ์ิระคายเคืองต่อเยื่อบุ
ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร (ตารางท่ี 1) เม่ือความเขม้ขน้สูงขึ้นเร่ิมท าใหป้ระสาทรับกล่ินไม่
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ท างาน ผูป่้วยจะเร่ิมไม่ได้กล่ินท่ีความเขม้ขน้ระดับมากกว่า 200 ppm hydrogen sulfide จะยบัย ั้ง
ขบวนการหายใจโดยใช ้oxygen ท่ีระดบั cell จะปรากฏไดช้ดัขึ้นท่ีระดบัความเขม้ขน้สูงๆ 
Hydrogen sulfide มีคุณสมบติัคลา้ย cyanide โดยจะไปจบักับ cytochrome ในขบวนการถ่ายทอด
อิเลคตรอน ขบวนการหายใจโดยใช ้oxygen ถูกขดัขวาง เกิดภาวะ lactic acidosis มากขึ้น พร้อมกบั
มีการกดการท างานของระบบประสาทร่วมดว้ย อาการทางคลินิก ผูป่้วยมีอาการระคายเคืองตา ตา
แดง มีน ้าตาออกมาก มีอาการไอจากการระคายเยื่อบุทางเดินอาหาร กรณีท่ีก๊าซมีความเขม้ขน้สูงเร่ิม
มีอาการปวดเวียนศีรษะ อาเจียน สับสน ชกั และหมดสติ ท่ีรุนแรงกว่าน้ีเกิดอาการช็อค ปอดบวม 
และน ้ าท่วมปอด จากการระคายเคืองโดยตรง ผูป่้วยจะหยุดหายใจ เกิดภาวะเป็นกรดในร่างกายสูง 
และเสียชีวิต อาจจะเห็นผิวหนงัอกัเสบจากการระคายเคืองผิวหนงัในเวลาต่อมาได ้ 
                การรักษาแบบประคบัประคองน าผูป่้วยออกจากสถานท่ีท่ีมี hydrogen sulfide อยู่ ระวงั
เร่ืองการหายใจถา้ภาวะหายใจลม้เหลวตอ้งช่วยให้หายใจ การให้ oxygen มีความส าคญัท่ีสุด ระวงั
รักษาภาวะแทรกซอ้นท่ีมกัจะเกิดคือ ปวดบวม และน ้าท่วมปอด 
                 การรักษาท่ีจ าเพาะ Sodium nitrite ในขนาดเท่ากบัรักษา cyanide คือ 300 mg (3% sodium 
nitrite 10 ml) ทั้งน้ีเพื่อท าให้เกิด methemoglobin เพื่อแย่งจบักบั sulfide ใน mitochondria เกิดเป็น 
sulfmethemoglobin ซ่ึงจะถูกก าจดัออกไดเ้องโดยไม่ตอ้งให้ thiosulfate การรักษาดงักล่าวขอ้บ่งช้ี
ไม่ชัดเจน เน่ืองจาก hydrogen sulfide โดยธรรมชาติจะถูกก าจดัอย่างรวดเร็ว (มากกว่า 85% ใน
ชัว่โมงแรก) การให้ sodium nitrite ท่ีไดผ้ลจะตอ้งให้ทนัทีขณะท่ีผูป่้วยเพิ่งไดรั้บ hydrogen sulfide 
มาใหม่ๆ และเม่ือมีอาการของภาวะพร่อง oxygen เท่านั้น โดยทัว่ไปการรักษาแบบประคบัประคอง
ก็ เพียงพอ การใช้ nitrite จะต้องระมัดระวังมากเพราะผู ้ป่วยอาจจะมีอาการข้างเคียงจาก 
methemoglobin ได ้
 

ความเข้มข้น (ppm) ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
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เร่ิมได้กล่ิน 
ได้กล่ินท่ีรุนแรงมาก เคือง 
อาการระคายตา และเยื่อบุทางเดินหายใจ  
ประสาทรับกล่ิน ไม่ท างาน 
ไม่ได้กล่ิน ตาแดง เจ็บในคอ 
อาจน ้าท่วมปอด ถ้าสูดดมนาน 
ราว 1/2-1 ชั่วโมง เกิดอาการปวดศีรษะ 
คล่ืนไส้ หมดสติ และหยุดหายใจ  
เกิดอาการจากการขาด oxygen ในทุกระบบและหยุดหายใจและหยุดหายใจ 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าความเข้มข้น (ppm) ของ Hydrogen sulfide (H2S) 
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เส้นใยเรยอน 
                   เรยอน เป็นเส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์  หรือเซลลูโลสท่ีผลิตขึ้นใหม่ (Regenerated 
cellulose) รู้จกัในช่ือวา่ "ไหมเทียม "   ต่อมาเรียกวา่  "เรยอน"  และไดป้รับปรุงคุณภาพใหดี้ขึ้น โดย
นายโรเบิร์ท ฮุท (Robert Hooke)  เป็นผูค้ิดประดิษฐ์ " เรยอน" ขึัน และยงัมีความเช่ือมัน่วา่ยงัจะมีวิธี
ท่ีจะประดิษฐ์ เส้นใยใหเ้หมือนกบัใยไหมได ้ต่อมา George Audemars ไดผ้ลิตเส้นใยจากของเหลว
ในก่ิงหม่อน และกรดไนตริก เป็นเส้นใยยาวๆ เม่ือถูกอากาศจะ แขง็และแหง้และไดมี้ผูท่ี้ประดิษฐ์
เคร่ืองมือท าเส้นใยสังเคราะห์หรือหวัฉีดท่ีเรียกวา่ สปินเนอเรท (Spinnerette) ขึ้นส าเร็จ  และไดใ้ช้
เป็นเคร่ืองมือผลิตเส้นใยสังเคราะห์อีกหลายชนิดในเวลาต่อมา ผูผ้ลิตคนดงักล่าวมีช่ือวา่ Ozanan 
และยงัไดน้ าเอาใบหม่อนไปวิเคราะห์เพื่อน ามาท าเส้นใย แต่ผลทีไดเ้ป็นใยเซลลูโลส Cross และ 
Bevan ไดร่้วมกนัคิดคน้โครงสร้างทางเคมีชนิดต่าง ๆ ของเซลลูโลสขึ้นมา และพบวา่  เซลลูโลส
ประเภทต่าง ๆ เม่ือท าปฎิกิริยากบัคาร์บอนไดซลัไฟล ์แลว้เกิดสารประกอบตวัใหม่ซ่ึงสามารถ 
ละลายในน ้าได ้และตั้งช่ือใหว้า่ "วิสคอส"  (Viscose) ซ่ึงมีวิธีการผลิตท่ีง่ายกวา่ไนโทรเซลลูโ์ลส 
และแถมราคายงัถูกกวา่อีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 2.6 กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนท่ีใชส้ารประกอบคาร์บอนไดซลัไฟด ์ 
(CS2) ในกระบวนการผลิต  

SWOT analysis 
               ความหมายและความส าคญัของ SWOT Analysis SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีมกัใช้
ในการก าหนดกลยทุธ์โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน คือ จุดแขง็ จุดอ่อน รวมถึงโครงสร้าง 
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลขององค์กรและพิจารณาจุดเด่นท่ีส าคญัขององค์กรคือการ
รวมเอาความสามารถหลักท่ีเป็นพื้นฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงถือเป็นข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขนั ในสภาพแวดลอ้มภายนอกคือ โอกาส อุปสรรค โดยทัว่ไปแลว้จะไม่อยูใ่นการควบคุมของ 
ผู ้บริหารองค์กร เช่น ความหลากหลายในความเส่ียงทางส่ิงแวดล้อม สังคม การเมืองและ
อุตสาหกรรม ซ่ึงการระบุความเส่ียงตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพ  โดย 
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กล่าวอีกว่า SWOT Analysis เป็นกรอบช่วยให้ผูว้างแผนระบุกลยุทธ์ให้4บรรลุเป้าหมาย, เป็น
เทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียงขององคก์ร นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินจุด
แขง็, จุดอ่อน, โอกาสและอุปสรรค ท่ีขอ้งเก่ียวกบัการด าเนินการขององคก์รและธุรกิจต่างๆสามารถ
ช่วยให้ผูบ้ริหารรับทราบขอ้มูลเชิงลึกในอดีตและขอ้มูลท่ีเป็นไปไดใ้นอนาคตเคร่ืองมือน้ีใช้เพื่อ
ระบุอุปสรรค ขอ้ไดเ้ปรียบและใช้ประโยชน์จากโอกาสในหลากหลายเหตุการณ์องค์กรสามารถ
ก าหนดวิธีการใชป้ระโยชน์จากการวิเคราะห์เพื่อลดจุดอ่อน ควา้โอกาสและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจ
เป็นอนัตราย SWOT Analysis สามารถใชใ้นการประเมินหลายรูปแบบเช่นการประเมินผลผลิต การ
ประเมินความคิดทางธุรกิจท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ SWOT Analysis วิเคราะห์ดว้ยการใชเ้มทริกซ์ท่ีมีส่ี
แฉกคือจุดแขง็, จุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรค จะท าการเร่ิมตน้ดว้ยเมทริกซ์วา่งและในขั้นต่อไปคือการ
กรอกขอ้มูลลงในกรอบส่ีเหล่ียม ส่ีมุม ในหลายๆ กรณีการระดมความคิดจะช่วยใหส้ร้างส่ิงท่ีเป็นไป
ไดเ้ม่ือมีขอ้สรุปท่ีคลา้ยกนัควรสรุปและจดัอนัดบัตามความส าคญัและเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
SWOT Analysis แสดงผลให้เห็นถึง "ภาพรวม" ในช่วงเวลาหน่ึงในอดีตจนถึงปัจจุบนั สามารถ
ขยาย ไดท้ั้งมุมมองท่ีกวา้งขึ้นและรวมถึงการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในบริษทัหลกั ผูน้ ารัฐบาลและ
ผูท่ี้ก าหนด นโยบายอ่ืนๆ โอกาสและอุปสรรคประกอบด้วยปัจจยัท่ีอยู่ภายนอกและมกัไม่ไดอ้ยู่
ภายใตก้ารควบคุมของฝ่าย บริหาร เช่นความเส่ียงดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม การเมืองและอุตสาหกรรม 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบุ  ความเส่ียงจะตอ้งใช้ความพยายามและเวลาท่ีเหมาะสมคิด
เก่ียวกบัจุดอ่อนและอุปสรรคขององคก์ร แผนท่ีความเส่ียงตามมติเป็นเอกฉันท์จะช่วยให้มัน่ใจว่า
ผลการอภิปรายเหล่าน้ีมีการวิเคราะห์อย่างถ่ี ถว้น ในกรณีการเขา้ซ้ือกิจการ SWOT-Analysis ควร
ระบุถึงความเส่ียง  หากต้องการให้ประสิทธิผลมีแนวโน้มท่ีมากขึ้นผูร่้วมการวิเคราะห์ SWOT 
จะตอ้งมาจากหน่วยงาน/ ฝ่าย/แผนกต่างๆขององค์กรเพื่อให้มีความหลากหลายเพราะมีบางอย่าง
เก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาและ ประสบการณ์ ผูร่้วมการวิเคราะห์ SWOT จะตอ้งส่ือสารอย่าง
เปิดเผยและในการท างานตอ้งมีความสัมพนัธ์ใน การท างานท่ีดีหรือใกลชิ้ด เผชิญกบัจุดอ่อนและ
อุปสรรคท่ีเป็นไปไดแ้ละคาดว่าจะเกิดขึ้น ดงันั้น Sartor and Bourauel, (2013) ไดใ้ห้ขอ้สรุปและมี
การแสดงความคิดเห็นถึง SWOT Analysis วา่ขอ้ดีของการใช ้SWOT Analysis มีดงัน้ี   
              1. SWOT Analysis เป็นวิธีท่ีรู้จกักนัทัว่ 
              2. SWOT Analysis สามารถลา้งกรอบขอ้มูล 
              3. SWOT Analysis สามารถพิจารณามุมมองทั้งมุมมองภายในและภายนอกองคก์ร  
              4. SWOT Analysis ใหภ้าพโดยรวมของสถานการณ์ของบริษทั          
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ภาพท่ี 2.7 เคร่ืองมือ SWOT analysis 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
เกียรติ ศิวเวทกุล (2544) ไดว้ิจยัเร่ือง การแกไ้ขความขดัแยง้: กรณีศึกษาการรับฟัง

ความคิดเห็นในโครงการอ่างเก็บน ้ าโปร่งขุนเพชร พบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสามารถ
แกไ้ขความขดัแยง้ในส่วนขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมากของกลุ่มสนับสนุนโครงการและ
คดัคา้นโครงการ ดว้ยการเปิดช่องทางส่ือสารระหว่างคู่ขดัแยง้ ท าใหเ้กิดการตอบโตใ้นประเด็นและ
สภาพปัญหาท่ีกลุ่มคดัคา้นโครงการสงสัย โดยกระบวนการน้ีเป็นการตรวจสอบข้อมูลบนฐาน
สภาพความเป็นจริงเพื่อประกอบการสรุปผล ขณะท่ีกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้โดยรัฐท่ีจดัท า 
ขึ้นก่อนหน้าน้ี อนัไดแ้ก่ กระบวนการลงประชามติ และกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียจากคนกลาง 
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ไดเ้น่ืองจากขาดกระบวนการท่ีไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายท่ีคดัคา้น
เขา้มามีส่วนร่วม และผูด้  าเนินกระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้ขาดความเป็นกลาง 

อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์ และวีระชยั นาควิบูลยว์งศ์ และทชัชมยั ฤกษะสุต (2544) 
ไดว้ิจยั เร่ือง โครงการวิจยักฎหมายเพื่อการจดัการทอ้งถ่ิน พบวา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 เป็นกฎหมายหลกัส าคญัในการส่งเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เพราะ  
บญัญติัให้กระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน ให้สิทธิแก่ประชาชนทัว่ไป ชุมชนทอ้งถ่ินดัง่เดิม และองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ 
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน ในส่วนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นอุปสรรค
ท่ี ท าให้ประชาชนและชุมชนไม่สามารถมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรอนัเป็นฐานชีวิต
ความ เป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ในการ
ครอบครอง ใชป้ระโยชน์และความไม่เท่าเทียมกนั เพราะเป็นกฎหมายดั้งเดิมท่ีใชม้าเป็นเวลานาน
และยงัมิไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบับทบญัญติัในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงควรจะตอ้ง
หาทางแกไ้ขปรับปรุง โดยเร็ว บุญชยั เกิดปัญญาวตัน์ (2535) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาความเหมาะสม
ในการมีส่วนร่วมของ ประชาชนต่อกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ความเห็นถึง
ความเหมาะสมในการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ของกลุ่มผูพ้ิจารณารายงาน กลุ่มนิติบุคคลผูจ้ดัท ารายงาน กลุ่มองคก์รผูส้นใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม
หน่วยงานอนุญาต เพื่อ ประกอบการและกลุ่มประชาชนทัว่ไป ทุกฝ่ายมีความเห็นวา่ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีดีและควรน ามาใช้เป็นขั้นตอนหน่ึง
ในการประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้ม แต่ก่อนจะจดัให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วม ควรให้
ประชาชนไดมี้ความพร้อมในดา้น ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
การป้องกนัรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้ขอ้มูลของโครงการ ผลดีผลเสียของโครงการ 
เครือมาศ สุจิตโต (2546) ได้วิจัยเร่ือง การส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ  
ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย พบวา่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่เห็น
ว่า ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ เพราะ
โครงการจะ เกิดขึ้นในชุมชนและน่าจะมีผลกระทบต่อชุมชน จึงเห็นวา่ควรใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ขั้นตอน ของการวางแผนการศึกษา การส ารวจความเห็น และควรเผยแพร่ผลการศึกษาต่อ
สาธารณะไดร่้วม พิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการ 
ดว้ยเหตุท่ีการด าเนิน โครงการอาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี จึงควรไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร ไดร่้วมแสดง ความคิดเห็นแลกเปล่ียนขอ้มูล ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมในการ ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เกิดจากประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ มีส่วนร่วม การท่ีประชาชนไดรั้บผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ส่งผลใหมี้ทศันคติท่ีไม่ดีต่อ การจดัการของรัฐต่อการพฒันาอุตสาหกรรม อีกทั้งประชาชนบางส่วน
ยงัได้รับขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน เก่ียวกับการพฒันาโครงการ โดยได้รับขอ้มูลทางบวกจากเจ้าของ
โครงการ และในขณะเดียวกันก็ได้รับ  ขอ้มูลเฉพาะด้านลบจากผูค้ดัคา้นโครงการ นอกจากน้ียงั
รวมถึงการจดัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมยงัไม่ เพียงพอเหมาะสมและระยะเวลาในการจดักระบวนการ
ไม่เหมาะสมกบัวิธีชีวิตของชุมชน ในส่วนของ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ควรเผยแพร่ขอ้มูลผลการศึกษาอยา่งทัว่ถึง มีการ จดัประชุมเพื่อช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้ครอบคลุมทัว่ถึง และบ่อยคร้ังโดยเลือกช่วงเวลาท่ีไม่กระทบต่อ
การประกอบอาชีพและการประกอบศาสนกิจนอ้ยท่ีสุด ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ัว่ถึงโดยใชส่ื้อ
หลายชนิด รวมทั้งการประสานให้ผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการยอมรับมาเป็นแกนกลางในการชกัชวน
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้น 

สุริกร ช่างจัตุรัส (2547) ได้วิจยัเร่ือง องค์การบริหารส่วนต าบลกับการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษาต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ 
บทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อ
การ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาดา้นการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างดียิ่ง เพราะเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน
และอยู่ใกล้ สภาพการณ์มากท่ีสุด อีกทั้งยงัมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในอันท่ีจะช่วยให้การ
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ปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนการ
ด าเนินงาน ออก กฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบและเฝ้าระวงัป้องกนั จะท าใหก้ารปฏิบติังานดา้น
อนุรักษมี์ ประสิทธิภาพมากขึ้น  

วิรัตน์ แหลมนาค (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนต าบลเขาเจ็ดลูกต่อ
ผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจการเหมืองทองชาตรี พบวา่ ประชาชนในต าบลเขาเจ็ดลูก
มีความวิตก กงัวลเร่ืองผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจการเหมืองทองค าแร่ชาตรี ในเร่ือง
การปนเป้ือน สารพิษในน ้ าในอากาศ และในดิน ปริมาณฝุ่ นละอองมาก การรบกวนดา้นเสียง และ
การลดลงของป่า ไม ้แต่ประชาชนไม่กงัวลต่อผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสังคม จากเหตุผลการ
สร้างอาชีพ สร้าง  รายได้และความสะดวกสบายให้กับชุมชน ในด้านการอยู่ร่วมกันระหว่าง
ผูป้ระกอบการเหมืองแร่ ทองค าและชุมชน ตอ้งสร้างความเขา้ใจดา้นผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
การดูแลดา้นสวสัดิการ การ บริการชุมชนในเร่ืองสุขภาพเพื่อสร้างความแขง็แรง และสภาวะจิตใจท่ี
ดีของประชาชน สุทธิศกัด์ิ ภทัรมานะวงศ ์(2553) ไดว้ิจยัเร่ือง การป้องกนัล่วงหนา้: การประเมินผล
กระทบ ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมี 3 องคก์ร คือ 
1) องค์กร จดัท ารายงานประกอบด้วย ผูรั้บใบอนุญาตท ารายงานและเจ้าของโครงการ 2) องค์กร
พิจารณา รายงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ี
พิจารณา รายงานโครงการของรัฐ และคณะกรรมาการผูช้  านาญการมีหน้าท่ีพิจารณารายงาน
โครงการของ เอกชน และ 3)องค์กรควบคุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ก าหนดให้มี องค์กรอิสระท าหน้าท่ีในการให้ความเห็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี อ านาจอนุญาต นอกจากน้ี ยงัพบว่ากระบวนการท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มยงัขาด การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิจารณารายงานมีศูนยร์วม
อ านาจอยูท่ี่ส่วนกลางและการควบคุมให้ ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

พชัราภา ตนัตราจิน (2555) น าเสนอประเด็นวิถีการด ารงอยู่กับความขดัแยง้ของ
ชาวประมงในการใชท้รัพยากรร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์3 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์ประเด็น
ความขดัแยง้ท่ีชาวประมงตอ้งเผชิญในการใชท้รัพยากรทะเล 2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแสดงต่างๆ ท่ีใชอ้  านาจท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งท่ีมาจากตวัแทนอ านาจรัฐและไม่ใช่
อ านาจรัฐ 3) เพื่อสังเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลมิให้ความขดัแยง้กลายเป็นความรุนแรง โดยใช้วิธีศึกษา
เฉพาะกรณีต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด และต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห์
จงัหวดัจนัทบุรีขอ้คน้พบจากกรณีศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่อ านาจของพื้นท่ีทะเล (sea space power)เป็น
ตวัแปรหลกัส าคญัท่ีส่งผลต่อสาเหตุความขดัแยง้ การเพิ่มหรือลดความขดัแยง้ และวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ ขณะเดียวกนั ความขดัแยง้ในการใช้ทรัพยากรประมงก็เช่ือมโยงกบัอ านาจรัฐ ( state 
power) อ านาจวัฒนธรรมอ านาจชุมชน (cultural power, community power) และอ านาจตลาด 
(market power) ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีถูกใช้อย่างเช่ือมโยงกับพื้นท่ีของความขดัแยง้ว่าอยู่ในเขตชายฝ่ัง
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หรือนอกชายฝ่ัง กล่าวคือ ความขดัแยง้ในเขตชายฝ่ังเป็นความขดัแยง้แบบสมมาตร (symmetric 
conflicts) ซ่ึงเป็นความขัดแยง้ระหว่างชาวประมงในพื้นท่ีเดียวกัน หรือใกล้เคียงในเร่ืองของ
ผลประโยชน์ท่ีขดักันในการใช้เคร่ืองมือท่ีต่างชนิดกัน และพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีทบัซ้อนกนั
ความขดัแยง้ท่ีคู่ขดัแยง้มีสถานะความสัมพนัธ์ทางอ านาจไม่ต่างกนัมาก ส่วนในอาณาบริเวณนอก
เขตชายฝ่ัง เป็นพื้นท่ีท่ีเรือประมงขนาดเล็กไม่ได้รับการคุม้ครองสิทธิในการจบัสัตว์และอ านาจ
ชุมชนเอ้ือมไม่ถึงมกัเกิดความขดัแยง้ท่ีเป็นอสมมาตร (asymmetric conflicts) คือ คู่ขดัแยง้มีอ านาจ
ต่างกนัโดยอ านาจรัฐมีแนวโน้มสนับสนุนเรือประมงขนาดใหญ่ อ านาจรัฐท างานไม่เต็มศกัยภาพ
หรือเอ้ือมไม่ถึงนอกชายฝ่ัง ทั้งยงัไม่มีอ านาจชุมชนเอ้ือประโยชน์ให้เรือประมงขนาดเล็กมีอ านาจ
ต่อรองกบัเรือขนาดใหญ่ได้ดงัในเขตชายฝ่ังความขดัแยง้ท่ีเกิดภายในและนอกชายฝ่ังจึงเป็นการ
ผสมระหว่าง สมมาตรและอสมมาตรทางอ านาจ ระหว่างคู่ขดัแยง้ ซ่ึงปรับเปล่ียนไปตามพื้นท่ีใน
การจบัสัตวน์ ้ าหรือตามเขตการใช้ทรัพยากร กล่าวคือ จะสมมาตรหรือไม่สมมาตรขึ้นต่อเขตพื้นท่ี
ของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงมีอ านาจรัฐ อ านาจชุมชนคอยแทรก ท าให้อ านาจของคู่ขดัแยง้เท่ากนั 
หรือเขา้ไปไม่ถึงในบางพื้นท่ี อนัเป็นลกัษะเฉพาะของความขดัแยง้ทางทะเลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ของธรรมชาติทะเลท่ีเคล่ือนไหวอยู่เสมอทั้งผิวน ้ าและทรัพยากรใตน้ ้ าและสอดคลอ้งกบัวิถีของ
ชาวประมงท่ีเป็นลกัษณะคาดการณ์ไดย้าก (unpredictable) และการปรากฏตวัของอ านาจรัฐกบัพื้นท่ี
มีความสัมพนัธ์กนั คือในท่ีท่ีอ านาจรัฐหรือชุมชนไปถึงก็จะท าให้รูปแบบความขดัแยง้เปล่ียนไปอนั
สะทอ้นให้เห็นอีกว่าความขดัแยง้ไม่อยู่น่ิงมีพลวตัเปล่ียนไดเ้ม่ือมีเง่ือนไขของอ านาจและพื้นท่ีเขา้
มาเก่ียวข้อง ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองอ านาจและเวลาหรือความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ขัดแยง้เท่านั้น และ
ช้ีให้เห็นว่าการพิจารณาเพียงประเด็นความขดัแยง้ โดยไม่ค  านึงถึงพลวตัการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีซ่ึง
สัมพนัธ์กบัอ านาจ อาจไม่เพียงพอในการใชพ้ิจารณาความขดัแยง้ในทรัพยากรทะเล 

เนตรทราย นิสสัยสุข  (2556) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากการพฒันาอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ แนวทางป้องกนัแกไ้ข
ผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นสุขภาพ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) และ
ท าการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มตวัแทนองคก์ร
ภาครัฐ กลุ่มตวัแทนภาคอุตสาหกรรม กลุ่มแกนน าภาคประชาชน และกลุ่มชาวบา้นดั้งเดิม รวม
จ านวน 9 คน ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบว่าจากการพฒันาอุตสาหกรรมส่งผล
กระทบ (เชิงลบ) มากท่ีสุด โดยเฉพาะในดา้นปัญหาหลุมฝังกลบขยะ ส่งกล่ินเหมน็ ปัญหารองลงมา
คือ ปัญหาเร่ืองการร่ัวไหลของสารเคมีลงสู่อ่างเก็บน ้ า ในส่วนประเด็นเสียงและอากาศ/ ฝุ่ นละออง
นั้น เป็นปัญหาท่ีพบน้อยท่ีสุด เห็นได้ว่าผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นจะสร้างปัญหาลูกโซ่ได้
เสมอ เม่ือเกิดกับส่ิงหน่ึงสามารถกระทบไปอีกส่ิงแวดล้อมหน่ึงได้เสมอในด้านเศรษฐกิจเม่ือ
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พิจารณาผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจพบว่าไดส่้งผลกระทบในเชิงบวก ประชากรมีงานท าเพิ่มขึ้น
เม่ือจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นท าให้เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอาชีพ ภาคเกษตรกรรมลดลง 
ท่ีดินไดถู้กพฒันาเป็นพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าใหท่ี้ดินมีราคาท่ีสูงขึ้น คนในชุมชนขายท่ีดิน
ใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นตามล าดบั ซ่ึงราคาท่ีดินและการถือครองท่ีดินนั้น รัฐไม่สามารถ
เขา้ไปควบคุมได ้ราคาเป็นไปตามกลไกลทางการตลาด และในการด าเนินนโยบายของประเทศให้
ความส าคญักบัการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐจึงให้ความส าคญักบัดา้นเศรษฐกิจมากกว่า
ดา้นอ่ืนในทางดา้นสังคม พบว่าไดส่้งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงผลกระทบเชิงลบคือการ
ไม่พอเพียงในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เกิดความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เกิดการขาด
แคลนดา้นสถานศึกษา ส่วนผลกระทบเชิงบวกคือ เม่ือมีประชาชนเขา้มาอาศยัมากขึ้นย่อมส่งผลดี
ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ราคาท่ีดินมีราคาสูง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในประเด็นย่อยทั้ง 4 
นั้น มีสัมพนัธ์กนั เม่ือเกิดส่ิงน้ีท าให้มีอีกส่ิงเกิดตามซ่ึงตน้เหตุหรือผลลพัธ์นั้นอาจจะส่งผลกระทบ
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้เสมอในด้านสุขภาพ พบว่าได้ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ผลกระทบในชิงลบคือ การส่ิงกล่ินเหม็นของขยะอุตสาหกรรม การร่ัวไหลของสารเคมีลงสู่แหล่ง
น ้ าการจราจรติดขดั ส่วนผลกระทบในเชิงบวกนั้นคือ ชุมชนมีการจดัการระบบสาธารณสุขของ
ชุมชนเป็นอย่างดีสนใจในเร่ืองความเป็นอยู่ประชากรผูสู้งอายุ และสุขภาพของชาวบา้นในชุมชน
มากยิ่งขึ้นจากปัญหาในด้านต่าง ๆ นั้นมีแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ดังน้ี การก่อตั้งนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นมานั้น ควรให้ประชาชนผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบ มีส่วนร่วมเสนอความตอ้งการของ
ประชาชน และการด าเนินการแกไ้ขจากภาครัฐควรท าอย่างจริงจงั ภาคอุตสาหกรรมท่ีก่อเกิดปัญหา
การสร้างผลกระทบ และควรมีมาตรการและนโยบายท่ีดีในการไขปัญหา การประกอบธุรกิจของ
ภาคเอกชน ควรประกอบธุรกิจใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ และใหก้ระทบต่อส่วนรวมนอ้ยท่ีสุดควร
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตวัในภาคอุตสาหกรรม และควรหามาตรการใน
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนเพื่อการอยู่ ร่วมกันของภาคประชาชนกั บ
ภาคอุตสาหกรรม 

จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2556) ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการขนาด
ใหญ่  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งผลให้  มีความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมาก น าไปสู่การจดัสรรทรัพยากรอยา่งไม่เป็นธรรม 
ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพฒันาโรงไฟฟ้า
ซ่ึงส่วนมากไม่ได้รับการยอมรับ จึงเกิดการต่อต้านและคดัค้านจากประชาชนดังจะเห็นได้จาก 
โครงการโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีจงัหวดัระยอง ท่ีส่งผลกระทบ ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยั
ของประชาชน การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ของ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหินในพื้นท่ีจงัหวดั ระยอง และเสนอแนวทางการจดัการความ
ขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความยุติธรรม งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม 
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ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกร่วมกับ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุของความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มมี 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การขาดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอยา่งเหมาะสม การด าเนินงานของภาครัฐในการจดัสรรทรัพยากรในพื้นท่ีไม่มีความ
เป็นธรรม และความกงัวลต่อ ผลกระทบท่ีประชาชนอาจได้รับ ท าให้ประชาชนในพื้นท่ี จงัหวดั
ระยองยงัมีความกังวลและไม่มีความเช่ือมัน่ต่อ โครงการดังกล่าว ส าหรับแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีบทบาท ในกระบวนการมี
ส่วนร่วมรับทราบขอ้มูลข่าวสารในทุกๆ ขั้นตอนของโครงการโรงไฟฟ้า สร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ความตระหนัก และมีสิทธิในการตดัสินใจ ทั้งน้ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งส่ือสารและ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง กบัประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อโครงการ เพื่อเป็นแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ต่อไป 

ประสิทธ์ิ กุลบุญญา (2557) ท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาแนวคิดเร่ืองความ
ขดัแยง้, รูปแบบความขดัแยง้ และวิธีจดัการความขดัแยง้ตามหลกัพระพุทธศาสนา การศึกษาพบวา่ 
ความขดัแยง้เกิดจากสาเหตุหลกั คือ ตณัหา ทิฏฐิมานะและเหตุภายนอก คือ ขอ้มูล ผลประโยชน์
ความสัมพนัธ์ชาติพนัธุ์รูปแบบความขดัแยง้มีทั้งความขดัแยง้ภายในตน ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 
ความขดัแยง้ดา้นประโยชน์ ความขดัแยง้เร่ืองอ านาจ ความขดัแยง้ดา้นทิฏฐิ และความขดัแยง้ดา้น
ชาติพนัธุ์ ซ่ึงวิธีบริหารจดัการความขดัแยง้มีดงัน้ี คือ เร่ิมจากการจดัการความขดัแยง้ในตนเองดว้ย
การเรียนรู้จริตตนเองและปรับแกจ้ริตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ขจดัสนิมภายในใจ (ปุริสมละ) 
พยายามพึ่งตนเองให้ได้ตามหลกันาถกรณธรรม และพยายามเอาชนะตนเองให้ได้คือวิธีการท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในการขจดัความขดัแยง้ในตนเอง จากนั้นก็จดัการความขดัแยง้ระหว่างบุคคลโดยใช้
หลกัสาราณียธรรมโดยมีความปรารถนาเอ้ือเฟ้ือดว้ยเมตตาจดัการพูดในส่ิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกนั
และระงบัความขดัแยง้จดัการความขดัแยง้ในครอบครัวดว้ยการบริหารทรัพยสิ์นในครอบครัวให้ลง
ตวัทั้งระดบัส่วนตวั ครอบครัวและส่วนรวม และใชชี้วิตร่วมกนัดว้ยหลกัเมตตา ซ่ึงแนวคิดในการ
ขจดัความขดัแยง้ทัว่ไปเร่ิมตน้ดว้ยความอดทน (ขนัติ) ขจดัความขดัแยง้โดยกรอบอธิกรณสมถะ
ดว้ย วิธีระงบัปัญหาดว้ยพยานและหลกัฐานท่ีพร้อมหนา้ (สัมมุขาวินยั) ใชเ้สียงขา้งมาก (เยภุยยสิกา
วินยั) วิธีการประนีประนอม (ติณวตัถารกะ) และวิธีการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง 

พชัราภา ตนัตราจิน (2555) น าเสนอประเด็นวิถีการด ารงอยู่กับความขดัแยง้ของ
ชาวประมงในการใชท้รัพยากรร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์3 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์ประเด็น
ความขดัแยง้ท่ีชาวประมงตอ้งเผชิญในการใชท้รัพยากรทะเล 2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแสดงต่างๆ ท่ีใชอ้  านาจท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งท่ีมาจากตวัแทนอ านาจรัฐและไม่ใช่
อ านาจรัฐ 3) เพื่อสังเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลมิให้ความขดัแยง้กลายเป็นความรุนแรง โดยใช้วิธีศึกษา
เฉพาะกรณีต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด และต าบลเกาะเปริด อ าเภอแหลมสิงห์
จงัหวดัจนัทบุรีขอ้คน้พบจากกรณีศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่อ านาจของพื้นท่ีทะเล (sea space power)เป็น
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ตวัแปรหลกัส าคญัท่ีส่งผลต่อสาเหตุความขดัแยง้ การเพิ่มหรือลดความขดัแยง้ และวิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ ขณะเดียวกนั ความขดัแยง้ในการใช้ทรัพยากรประมงก็เช่ือมโยงกบัอ านาจรัฐ ( state 
power) อ านาจวัฒนธรรมอ านาจชุมชน (cultural power, community power) และอ านาจตลาด 
(market power) ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีถูกใช้อย่างเช่ือมโยงกับพื้นท่ีของความขดัแยง้ว่าอยู่ในเขตชายฝ่ัง
หรือนอกชายฝ่ัง กล่าวคือ ความขดัแยง้ในเขตชายฝ่ังเป็นความขดัแยง้แบบสมมาตร (symmetric 
conflicts) ซ่ึงเป็นความขัดแยง้ระหว่างชาวประมงในพื้นท่ีเดียวกัน หรือใกล้เคียงในเร่ืองของ
ผลประโยชน์ท่ีขดักันในการใช้เคร่ืองมือท่ีต่างชนิดกัน และพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีทบัซ้อนกนั
ความขดัแยง้ท่ีคู่ขดัแยง้มีสถานะความสัมพนัธ์ทางอ านาจไม่ต่างกนัมาก ส่วนในอาณาบริเวณนอก
เขตชายฝ่ัง เป็นพื้นท่ีท่ีเรือประมงขนาดเล็กไม่ได้รับการคุม้ครองสิทธิในการจบัสัตว์และอ านาจ
ชุมชนเอ้ือมไม่ถึงมกัเกิดความขดัแยง้ท่ีเป็นอสมมาตร (asymmetric conflicts) คือ คู่ขดัแยง้มีอ านาจ
ต่างกนัโดยอ านาจรัฐมีแนวโน้มสนับสนุนเรือประมงขนาดใหญ่ อ านาจรัฐท างานไม่เต็มศกัยภาพ
หรือเอ้ือมไม่ถึงนอกชายฝ่ัง ทั้งยงัไม่มีอ านาจชุมชนเอ้ือประโยชน์ให้เรือประมงขนาดเล็กมีอ านาจ
ต่อรองกบัเรือขนาดใหญ่ได้ดงัในเขตชายฝ่ังความขดัแยง้ท่ีเกิดภายในและนอกชายฝ่ังจึงเป็นการ
ผสมระหว่าง สมมาตรและอสมมาตรทางอ านาจ ระหว่างคู่ขดัแยง้ ซ่ึงปรับเปล่ียนไปตามพื้นท่ีใน
การจบัสัตวน์ ้ าหรือตามเขตการใช้ทรัพยากร กล่าวคือ จะสมมาตรหรือไม่สมมาตรขึ้นต่อเขตพื้นท่ี
ของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงมีอ านาจรัฐ อ านาจชุมชนคอยแทรก ท าให้อ านาจของคู่ขดัแยง้เท่ากนั 
หรือเขา้ไปไม่ถึงในบางพื้นท่ี อนัเป็นลกัษะเฉพาะของความขดัแยง้ทางทะเลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ของธรรมชาติทะเลท่ีเคล่ือนไหวอยู่เสมอทั้งผิวน ้ าและทรัพยากรใตน้ ้ าและสอดคลอ้งกบัวิถีของ
ชาวประมงท่ีเป็นลกัษณะคาดการณ์ไดย้าก (unpredictable) และการปรากฏตวัของอ านาจรัฐกบัพื้นท่ี
มีความสัมพนัธ์กนั คือในท่ีท่ีอ านาจรัฐหรือชุมชนไปถึงก็จะท าให้รูปแบบความขดัแยง้เปล่ียนไปอนั
สะทอ้นให้เห็นอีกว่าความขดัแยง้ไม่อยู่น่ิงมีพลวตัเปล่ียนไดเ้ม่ือมีเง่ือนไขของอ านาจและพื้นท่ีเขา้
มาเก่ียวข้อง ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองอ านาจและเวลาหรือความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ขัดแยง้เท่านั้น และ
ช้ีให้เห็นว่าการพิจารณาเพียงประเด็นความขดัแยง้ โดยไม่ค  านึงถึงพลวตัการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีซ่ึง
สัมพนัธ์กบัอ านาจ อาจไม่เพียงพอในการใชพ้ิจารณาความขดัแยง้ในทรัพยากรทะเล 

มณฑาทิพย ์กล่ินสุกหอม (2558) ศึกษาผลกระทบทางสังคม และแนวทางในการแกไ้ข 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในชุมชนบ้านหนองขาม เทศบาลนครแหลมฉบัง ท่ีมาจากการจัดตั้ งสวน 
อุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ ประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบ ผูบ้ริหาร  
ขา้ราชการในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดูแลพื้นท่ี คณะกรรมชุมชน และเจ้าหน้าท่ีของสวน 
อุตสาหกรรม เครือสหพฒัน์ ซ่ึงใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นพบวา่ ในชุมชน
มี ความคิดเห็นต่อผลกระทบทางดา้นสังคมทั้งดา้นบวกและดา้นลบ คือในดา้นบวกท าให้ชาวบา้น
ใน พื้นท่ีและชุมชนใกลเ้คียง มีงานท าและมีรายไดจ้ากการสร้างงานเพิ่มขึ้น ส่วนในดา้นลบพบวา่มี 
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หลากหลายดา้น คือ สภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมจะอยู่ในลกัษณะของสังคมชนบท ประชาชนมีอาชีพใน 
ภาคเกษตรกรรม หลงัจากมีการจดัตั้งสวนอุตสาหกรรม เครือสหพฒัน์ มีโรงงานอุตสาหกรรม 
เกิดขึ้น กลบัปรากฏผลกระทบทางดา้นสังคมจากการขยายตวัของชุมชนเมือง และมีแนวโน้มจะมี 
ความรุนแรงมากขึ้น จากวิถีชีวิตท่ีกลายเป็นสังคมเมืองท าให้มีปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น การ
ประกอบอาชีพ ตน้ทุนในการครองชีพเพิ่มขึ้น ราคาสินคา้แพง การถือครองท่ีดินลดลง มีความ 
แออดัของท่ีอยูอ่าศยั การบริการสาธารณะไม่เพียงพอ การจราจรหนาแน่น ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
เพิ่มขึ้น ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ความเหล่ือมล ้ าทาง 
สังคม 

กอบกุล วิ ศิษฏ์สรศักด์ิ  (2560) การพัฒนาชุมชนเป็นการปฏิบัติงานกับคน
หลากหลายลักษณะย่อมมีความคิดเห็นท่ี ขัดแยง้กันได้และปัจจุบันจ านวนประชากรมีมากขึ้น 
ทรัพยากรมีจ ากดัความขดัแยง้ย่อมเกิดได้บ่อยกว่าอดีต ดงันั้น ความขดัแยง้ควรได้รับการจัดการ
อยา่งเหมาะสมจึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่องานจะไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคค์วามขดัแยง้ เป็นการไม่ลงรอย
กันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน แนวคิดเร่ืองความขดัแยง้ในปัจจุบนัมองว่าเป็นเร่ืองปกติ และ มี
ประโยชน์ถา้มีการจดัการความขดัแยง้ไดเ้หมาะสม การจดัการความขดัแยง้มีหลากหลายวิธี แต่วิธีท่ี
เหมาะสมกบัการพฒันาชุมชนท่ีตอ้งอาศยัการมี ส่วนร่วมในการพฒันาจึงควรแกปั้ญหาดว้ย การมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีการ 1) เร่ิมจากการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนหลงัจากผูน้ าโครงการ
ตดัสินใจให้มีโครงการ 2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการไดรั้บฟังความคิดเห็นของประชาชน 
3) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ และ 4) การมีส่วนร่วมในขอ้ตกลง โดยการเจรจาไกล่เกล่ีย
ในการแกปั้ญหา วิธีการมีส่วนร่วมจากประชาชน และผูเ้ก่ียวขอ้งงานกบังานพฒันาจะส่งผลให้คู่
ขดัแยง้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจเป็นแบบ ชนะ - ชนะ (Win - Win) ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จและ
บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

อภิชยั สิงห์ศรี (2560) พบว่าในการaพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศน าไปสู่
การขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น อาจท าให้ส่งผลกระทบ
กบัชุมชนใกลเ้คียง โดยเฉพาะโครงการพฒันาขนาดใหญ่ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งชุมชน
และผูพ้ฒันาโครงการ งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุปัญหาความขดัแยง้  รวมถึง
เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ใหชุ้มชนและโครงการพฒันายอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนัได ้
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บา้นค่าย) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 40 คน จากการศึกษาพบว่าสาเหตุความขดัแยง้
ตามวงกลมแห่งความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ความเช่ือของประชาชนดา้นลบเก่ียวกบัผลกระทบของพื้นท่ี
รอบขา้งเขตอุตสาหกรรมท่ีปลูกฝังมาจากเหตุการณ์ในอดีต และประชาชนยงัไม่เช่ือมัน่ในความ
โปร่งใสของขั้นตอนการขอพิจารณาอนุญาตประกาศจดัตั้งเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม และก่อสร้าง
โครงการ จนน าไปสู่การไม่ยอมรับจากภาคประชาชน ในขณะท่ีประชาชนยงัขาดการรับรู้ข้อมูล
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โครงการ ซ่ึงไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง เม่ือความขดัแยง้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข ผูพ้ฒันาจึง
ตอ้งชะลอการด าเนินการโครงการ ส่วนแนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้นั้นพบว่าผูพ้ฒันาโครงการ
และหน่วยงานภาครัฐ ควรสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชน ด าเนินการอยา่งโปร่งใส และดึงการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการในการด าเนินการตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก รวมทั้ง ผูพ้ฒันาโครงการ
จะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

กันตภณ ปานพรหมมาศ (2560) งานวิจยัการคน้ควา้อิสระช้ินน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง 
พลวตัของการอยูร่่วมกนัของชุมชน กบัโรงงานอุตสาหกรรม จากกรณีศึกษา พื้นท่ีชุมชนอาศยัอยูติ่ด
พื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ระหวา่ง ชุมชนบา้นหวัคลองและชุมชนหมู่บา้นร่มร่ืน กบั บริษทั วงันอ้ย 
เบเวอเรช จ ากัด ภายใตก้รอบแนวคิด  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ท่ีตอ้งรักษา
สมดุลของการพฒันาระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไปพร้อมๆกนั ซ่ึงก าลงัเป็นกระแส
แนวพฒันาท่ีสากลโลกยอมรับใน การสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของสังคมโลก ปัจจุบนัการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อ ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม บ่อยคร้ังปัญหาดงักล่าวน า
ไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกับโรงงาน  อุตสาหกรรม เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะสวนกระแสแนว
ทางการพฒันาของประเทศอุตสาหกรรมของ ประเทศไทยได ้ดงันั้นการหาทางออกร่วมกนัและจุด
ร่วมในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  และส่ิงแวดล้อมของชุมชนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวิธีการเก็บรวบรวมทั้ง ขอ้มูลปฐมภูมิโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก กบัชุมชนและโรงานอุตสาหกรรม เก่ียวกบัพลวตัของการอยู่ร่วมกนั และการท 
าแบบสอบถามโดย สมาชิกชุมชน เก่ียวกบัขอ้มูลขอ้กงัวล ความตอ้งการและความหวงัของชุมชน 
และการเก็บรวบรวม ขอ้มูลทุติยภูมิท าโดยการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลวตัการอยู่ร่วมกนั ความขดัแยง้ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อจะน าไปอธิบาย
ลกัษณะการอยู่ร่วมกัน กระบวนการและกลไกลในการขบัเคล่ือนของทุกฝ่าย การจดัการความ
ขดัแยง้ และแสวงหาแนว ทางการอยู่ร่วมระหวา่งชุมชนกบัโรงงานอุตสาหกรรมกนัอยา่งย ัง่ยืน จาก
การศึกษา ท าให้ทราบว่า ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัโรงงานวงัน้อย  เบเวอเรช มีอยู่ 2 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะของการสนบัสนุนช่วยซ่ึงกนัและกนั และ ลกัษณะของการ ขดัแยง้กนั ซ่ึงความ
แตกต่างของลกัษณะการอยู่ ร่วมกันเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะของชุมชนท่ี  แตกต่างกัน
ระหว่าง 2 ชุมชน กล่าวคือ ชุมชนบา้นหัวคลองเป็นชุมชนดั้งเดิมในพื้นท่ี และชุมชนหมู่ร่ม ร่ืนเป็น
หมู่บา้นจดัสรร โดยลกัษณะของสมาชิกของชุมชนท่ีมีความแตกต่างระหว่างสองชุมชนมีผลต่อ  
ความกังวล ความต้องการและความคาดหวงัท่ีสะท้อนของมาในรูปแบบของการมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนัของคนในชุมชนในการขบัเคล่ือนกระบวนการและเลือกใชก้ลไกในการบรรลุเป้าหมายของ
ชุมชนท่ีต่าง แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการด าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากจะตอ้งมี
ธรรมาภิบาลในการ บริหารจดัการ และความรับผิดชอบต่อสังคมแลว้ ท่ีเป็นพื้นฐานในการการ
ประกอบการท่ีควรกระท า โรงงานควรต้องศึกษาท าความเขา้ใจบริบทของชุมชนโดยรอบ เปิด
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โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน การวางแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชนสัมพนัธ์ในฐานะผู ้
มีส่วนไดเ้สียขององคก์ร เพื่อให้ชุมชน และโรงงานมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีมีความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั ลด
ปัญหาความขดัแยง้และการสูญเสียท่ีจะ เกิดขึ้นในอนาคต ก่อเกิดเป็นการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชน
กบัโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื 

รัฐพล เย็นใจมา (2561) และสุรพล สุยะพรหม กล่าวว่า  ความขัดแย้ง เป็น
สภาพการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเป็นความแตกต่างท่ีบุคคล 2 คน หรือ มากกว่า แสดงพฤติกรรม
เปิดเผยออกมาอย่างแตกต่างกนั สภาพการณ์เหล่าน้ีคือ ความขดัแยง้ ซ่ึง อาจเกิดจากมีการรับรู้ใน
เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั มีความเขา้ใจผิดหรือไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์ มี  ความตอ้งการท่ีแตกต่างกัน
หรือแย่งชิงในส่ิงเดียวกัน หรือต้องการความเท่าเทียมกันทั้งด้าน วตัถุประสงค์และคุณค่าเกิด
ความรู้สึกตอ้งการเอาชนะหรือท าให้ฝ่ายตรงขา้มไม่พึงพอใจ สูญเสีย  หรือถูกกดดนัหรือเกิดความ
ตอ้งการท่ีเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึง สถานการณ์เหล่าน้ีจะท าให้เกิดความ ตึงเครียดเพราะความไม่เห็น
ดว้ยหรือไม่ตกลงดว้ย และมีแนวโนม้ท าใหแ้ต่ละฝ่ายมีทิศทางท่ีตรงขา้ม บทสรุปของความขดัแยง้ก็
จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยยอ่ยของสังคมท่ีไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่ม ใหญ่ทั้งในแง่ของความคิด
และการปฏิบติัส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคม  

ศิริโชค ประทุมพิทกัษ์ (2561) วิจยั เร่ืองผลกระทบต่อชุมชนท่ีเกิดจากการตั้งนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก : กรณีของเทศบาลเมือง
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบทางสังคม และสุขภาพ ทั้ง
ด้านบวกและลบต่อชุมชนท่ีเกิดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในโครงการพฒันาพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ผลการวิจยั พบว่า สภาพพื้นท่ีมาบตาพุดก่อนปี พ.ศ. 2532 นั้นเป็นพื้นท่ี
ติดทะเลซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์อาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนมาบตาพุดท่ีเป็นประเภทหลกั คือ 
อาชีพประมง อาชีพเกษตรกร และอาชีพคา้ขาย มาบตาพุดเดิมเป็นหมู่บา้นขึ้นอยู่กบัต าบลห้วยโป่ง 
ต่อมามีการแยกออกเป็นชุมชนแรกเร่ิม 25 ชุมชน และในปัจจุบนัมี 38 ชุมชน ซ่ึงผลกระทบด้าน
บวก ท าให้เศรษฐกิจดีทั้งในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค มีความเจริญเขา้มาในชุมชน เศรษฐกิจ
ของชุมชนในภาพรวมเติบโตขึ้น การคมนาคมสะดวกสบาย คนในชุมชนมีงานท า และเกิดอาชีพ
ใหม่ ๆ ในชุมชน ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูเ้ป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการคา้ขาย ห้องเช่า โครงการ
หมู่บา้นจดัสรร ประชาชนมีงานท ากนัมากขึ้น ก่อให้เกิดรายไดเ้พิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบดา้นลบ 
ท าใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ กล่ิน เร่ืองเสียง ฝุ่ นละออง ประชากรแฝง เขา้มาอยูก่่อใหเ้กิดปัญหา ยา
เสพติด ลักเล็กขโมยน้อย อุบัติเหตุ มีมากขึ้น อาชญากรรม อีกทั้งคนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพ
เพิ่มขึ้นมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีความวิตกกงัวล กลวัอุบติัภยัจากสารเคมี โรงงานระเบิดผูวิ้จยัจึงมี
ข้อเสนอแนะ โดยให้ทุกส่วนในชุมชน ให้ความส าคัญกับผลกระทบด้านลบ ในประเด็นเร่ือง
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม และควรแกไ้ขอย่างเร่งด่วน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ชาวบา้น ควรตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาในเร่ืองน้ีเป็นส าคญั 
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อุไร ส้มเกล้ียง (2562) บทความน้ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความขดัแยง้ของพนกังาน
ในองคก์รภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์สาเหตุและวิธีการจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นภายใน
องคก์รภาครัฐผา่นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งของการบริหารความขดัแยง้ ตามท่ีไดมี้การรวบรวม 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เน้ือหาของกรณีความขดัแยง้และ
การจดัการความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นโดยสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงน าเสนอเก่ียวกบั ความหมาย
แนวคิด ทฤษฎีความขดัแยง้สาเหตุของความขดัแยง้ ประเภทของความขดัแยง้ และการบริหารความ
ขดัแยง้ในองคก์รภาครัฐจากผลการศึกษาพบว่า ความขดัแยง้เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้
โดยสาเหตุของความขดัแยง้ภายในองค์กรภาครัฐมี 6 สาเหตุ คือ การมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั การ
แข่งขนัดา้นทรัพยากร การส่ือสารบกพร่องและขอ้มูลผิดพลาด ความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการ
ปฏิบติังานไม่ตรงกนั โครงสร้างองค์กรท่ีไม่สอดคลอ้งกนั และความขดัแยง้จากค่านิยม ขณะท่ีการ
บริหารความขดัแยง้ภายในองคก์ร พบว่ามี 5 วิธี คือ การแข่งขนัหรือการเอาชนะ การร่วมมือ การ
หลีกเล่ียงการยอมรับ และการประนีประนอม นอกจากน้ี ส่ิงส าคญัท่ีท าให้การจดัการความขดัแยง้
ในองค์กรภาครัฐประสบความส าเร็จและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กบัผูน้ าองค์กรตอ้งเขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานภายในองคก์ร เพื่อเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการแกไ้ขปัญหาภายในองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

กฤษณะ เช่ียวเวช (2562) การก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมานั้น ควรให้ประชาชนผูท่ี้
จะได้รับผลกระทบ มีส่วนร่วมเสนอความตอ้งการ  ของประชาชน และการด าเนินการแกไ้ขจาก
ภาครัฐ ควรท าอย่างจริงจัง ภาคอุตสาหกรรมท่ีก่อเกิดปัญหาการสร้าง ผลกระทบ และควรมี
มาตรการและนโยบายท่ีดีในการไขปัญหา การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ควรประกอบธุรกิจ  
ให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และให้กระทบต่อส่วนรวมนอ้ยท่ีสุดควรการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการ ขยายตวัในภาคอุตสาหกรรม และควรหามาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพของชุมชนเพื่อการอยูร่่วมกนั ของภาคประชาชนกบัภาคอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั 
(มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เก็บ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงโครงสร้าง (Structural Interviews) ซ่ึงการศึกษาน้ี
มีรายละเอียดกรอบแนวคิดและวิธีศึกษาดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา  
3.3 แหล่งของขอ้มูลในการศึกษา 
3.4 วิธีการเก็บขอ้มูลและอุปกรณ์ 
3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
     จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง ความขดัแยง้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  
ดงัแสดงใน ภาพท่ี 3.1 

 
                                                                                    

  

บริบทของโครงการ  
- ความเป็นมาขอ้มูลเบ้ืองตน้บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) (อ่างทอง) มีการวิเคราะหป์ระเด็นภายในและภายนอก 
- สถานการณ์ความขดัแยง้จาการประกอบกิจการของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) (จ. อ่างทอง) 

ศึกษาสาเหตุความขัดแย้ง 
1) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล 
    - การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
    - การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
2) ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ 
    - การไดรั้บและเสียผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียจากโครงการ 
3) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ 
    - ความสัมพนัธ์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อโครงการ 
4) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง 
    - การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
    - รูปแบบการพฒันาของรัฐ 
5) ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม 
    - ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง ความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 

 

จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดไดแ้สดงเห็นวา่การศึกษาในคร้ังน้ีไดมุ้่งเนน้ 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
สาเหตุของความขัดแยง้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดขึ้ น
ระหว่าง บริษทั ไทยเรยอน (จ.อ่างทอง) กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  
โดยการศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้นั้นผูวิ้จยัไดน้ าเอาชนิดความขดัแยง้ของวงกลมความขดัแยง้
ของ คริสโตเฟอร์ มวัร์ มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความขดัแยง้จากการพฒันาโครงการ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขดัแยง้ อาจเกิดจาก
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมานอ้ยไป การแปรผลขอ้มูลผิดพลาด การส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลบกพร่อง หรือมาจาก
การประเมินแปรผลขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั 

2) ความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดั การแข่งขนัเก่ียวกบัการด าเนินการ เป็นตน้ 

3) ความขัดแยง้ด้านความสัมพนัธ์ (Relationship Conflict) เป็นผลมาจากบุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมท่ีเขา้กนัไม่ไดมี้ความคาดหวงัแตกต่างกนั มีทศันคติเก่ียวกบัความเส่ียงของกนัและกนั 
แตกต่างกนัออกไป มีวิธีการในการจดัการปัญหาต่างกนั เป็นผลใหค้วามสัมพนัธ์มีปัญหาต่อกนั เช่น 
การเลือกผูน้ าชุมชนท่ีมาจากคนละขั้วอ านาจกนั จึงท าให้คนบางกลุ่มไม่สนับสนุนการท างานใน
ชุมชนท่ีผูน้ ามาจากอีกฝ่ายหน่ึง 

4) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นผลมาจากการแยง่ชิงเก่ียวกบัอ านาจ 
การใชอ้ านาจ เกิดความไม่เสมอภาค หรือไม่ยติุธรรม รวมไปถึงกฎระเบียบท่ีไม่เป็นธรรม 

5) ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาดา้นระบบความเช่ือ โลกทศัน์ ความ
คาดหวงัแตกต่างในประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี ความเป็นมาของบุคคลและการเล้ียงดูท่ี
แตกต่างกนั สาเหตุความขดัแยง้ขา้งตน้น้ีเกิดขึ้นไดโ้ดยทัว่ไป รวมถึงงานดา้นพฒันาดว้ยเช่นกนั 

วิเคราะห์สาเหตุของความขดัแยง้โดยใชท้ฤษฎีความขดัแยง้ของวงกลมมวัร์ รวมกบั
กบัการใชข้อ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขั้นต ่าของกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในประเทศไทย 

- แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึ้นระหว่าง บริษทั ไทยเรยอน 
(จ.อ่างทอง) กบัชาวบา้น ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
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ภาพท่ี 3.2 สาเหตุของความขดัแยง้ 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงจาก มวัร์ และ คริสโตเฟอร์ ดบัเบิลย ู(1996) 
3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
       ในการวิจยัเร่ือง การจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มกรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั 
(มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง เป็นงานวิจยัท่ีเน้นถึงการศึกษาถึงความเป็นมา
ของปรากฏการณ์ความ ขัดแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษทั ไทยเรยอน จ ากัด 
(มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ในอดีต ศึกษาสาเหตุความขัดแยง้ท่ีเกิดขึ้น 
รวมถึงการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าว เพื่อน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหา โดยงานวิจยัน้ีใช้
วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือศึกษาความเป็นมา ประเด็นภายในและ
ภายนอก ของโรงงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural 
Interviews) กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3 ส่วน ไดแ้ก่  

- ภาครัฐ: เจา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

จ านวน 2 ท่าน  

- ภาคอุตสาหกรรม: เจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มของ บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน)  

ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 

- ภาคอุตสาหกรรม:เจา้หนา้ท่ีดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั 

(มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 

- ภาคประชาชน: ก านนัต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 1 ท่าน 
ร่วมกับการศึกษาจากเอกสารจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเด็นด้านกฎหมาย และน า
ขอ้มูล ดังกล่าวมาเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะการจดัการความ
ขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3.3 แหล่งของข้อมูลในการศึกษา 
      ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บขอ้มูล 
จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 
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- ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดย 
การลงไปเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interviews) กบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงกบัวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา และครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด 

- ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเอกสาร (Documentary) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีได ้
จากการรวบรวมจากข่าว และบทความในหนงัสือพิมพ ์และส่ือออนไลน์ ทั้งน้ีบทสัมภาษณ์ใน
เอกสารต่าง ๆ ท่ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การปล่อยมลพิษก๊าซ และสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศ 

3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง เร่ือง การจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดล้อม

กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง เป็นงานวิจยั
เชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural 
Interviews) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interviews)  กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย และใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกพิจารณาตามวตัถุประสงค์
การวิจยั ซ่ึงไดแ้ก่  
                1. เจา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 ท่าน  
                2. เจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มของ บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ  
                    อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 
                3. เจา้หนา้ท่ีดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน)  
                    ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 
                4. ก านนัต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 1 ท่าน 

3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
          - ผูก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interviews) กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
          - หนงัสือ บทความวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.4.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
          ผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเก็บรวมรวบขอ้มูล ดงัน้ี 
           1) เคร่ืองบนัทึกเสียงเพื่อการบนัทึกระหว่างการสัมภาษณ์ ซ่ึงผูวิ้จยัไดแ้จง้ล่วงหนา้แก่ผูท่ี้ให้
สัมภาษณ์ เพื่อขออนุญาตก่อนการบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ทุกคร้ัง 
           2) สมุดบนัทึก อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และคอมพิวเตอร์พกพา 
           3) กลอ้งถ่ายรูป หรือ มือถือสมาร์ทโฟน  
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3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key information) 
       1. เจา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 ท่าน  
       2. เจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มของ บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 
       3. เจา้หนา้ท่ีดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง จ านวน 1 ท่าน 
       4. ผูใ้หญ่บา้นต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 1 ท่าน 
3.6 วิธีการตรวจสอบข้อมูล  
       โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าหลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใชใ้น
การตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล โดยไดมี้การ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวิเคราะห์ ทั้งน้ี การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นท่ีนิยมในการวิจยัเชิงคุณภาพ 
คือ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี ไดแ้ก่ 
          3.6.1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งท่ีจะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 
                    1) ดา้นเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
                    2) ดา้นสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
                    3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
          3.6.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) คือ ตรวจสอบว่าผูว้ิจยัแต่
ละคนจะไดข้อ้มูลแตกต่างกนัอย่างไร โดยเปล่ียนตวัผูส้ังเกต แทนท่ีจะใช้ผูว้ิจยัคนเดียวกนัสังเกต
โดยตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูลภาคสนาม ควรเปล่ียนใหมี้ผูว้ิจยัหลาย
คน 
           3.6.3 การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวา่ถา้ผูว้ิจยั
ใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความขอ้มูลนั้นแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใดอาจท า
ไดง้่ายกวา่ในระดบัสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะท่ีลงมือตีความสร้าง
ขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินกัวิจยัจะตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎีไดย้ากกวา่ตรวจสอบ
ดา้นอ่ืน 
            3.6.4 การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ การ
ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชว้ิธีการสังเกตควบคู่กบั
การซักถาม พร้อมกนัก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร หรือขอ้มูลทุติยภูมิประกอบดว้ยโดยการวิจยั
คร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้น าหลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลงานวิจยัโดยใชก้ารตรวจสอบดงัน้ีสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มาเปรียบเทียบกนั หากมีขอ้คน้พบเหมือนกัน
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนัแสดงวา่ผูวิ้จยัไดข้อ้มูลมาถูกตอ้ง โดยงานวิจยัน้ีได ้

3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
                  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทั้งขอ้มูล
ท่ีได้รับจากเอกสารต่างๆ ประเด็นขอ้กฎหมายด้านส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกับการท าวิจยัโดยการ
สัมภาษณ์ ความถูกตอ้งโดยใช้การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation) ไดแ้ก่ ตรวจสอบสาม
เส้ าด้านข้อมูล  (Data Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้ าด้านวิ ธี รวบรวมข้อมู ล 
(Methodological triangulation) เพื่อให้ขอ้มูลมีความแม่นย  าและความน่าเช่ือถือ จากนั้นผูวิ้จยัได้
สรุปโดยใชวิ้ธีวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) โดยประมวลความคิดเห็นและจัดกลุ่มขอ้มูลตาม
ประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
                     1) ความเป็นมา และสถานการณ์เหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้น และใช้เคร่ืองมือ 
SWOT ในการประเมินการด าเนินงานของโรงงาน  
                     2) ศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นตามแนวทฤษฎีวงกลม Moore  
                     3) ศึกษาประเด็นขอ้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
                     4) เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความขดัแยง้ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน 
       4.1.1 ข้อมูลบริษัท ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน)           
ท่ีตั้งของบริษทั: 36 หมู่ 2, อยุธยา-อ่างทอง, ต.โพสะ อ.เมือง เมือง อ่างทอง 14000 
วิสัยทศัน์บริษทั: เป็นผูน้ าระดบัโลกในอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลส  
(To be the Global Leader in man-made cellulosic fibre industry.) 
พนัธกิจบริษทั: เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าท่ีเหนือกวา่และยัง่ยนืส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด
ของเรา โดยการแบ่งปันส่วนแบ่งการตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลสทัว่โลกผา่น
นวตักรรมในผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการความเป็นเลิศในดา้นคุณภาพ การบริการ การพฒันา
บุคลากรและเนน้ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกกิจกรรมของเรา 
(We aim to create superior and sustainable value for all our stake-holders maintaining the largest 
market share in man-made cellulosic fibre industry globally through 

• Innovation in products and processes, 
• Excellence in quality, service, people development and 
• Focus on environment friendliness in all our activities.) 

บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ จงัหวดัอ่างทอง ในเครือกลุ่มอุตสาหกรรม 
อติย่า เบอร์ล่า ประเทศอินเดีย ซ่ึงมีกิจการในประเทศไทยกว่า 10 บริษทั และบริษทัต่างๆ ในทวีป
เอเชีย ยโุรป อเมริกา และเป็นผูผ้ลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนชั้นน าของโลก 

บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี13 กุมภาพนัธ์ 2517 เพื่อด าเนินธุรกิจ
ผลิตเส้นใยเรยอน (VSF:Viscose Staple Fiber) โดยเร่ิมท าการผลิตเชิงพาณิชยใ์นวนัท่ี 14 กนัยายน 
2519 เร่ิมจากก าลงัผลิต 9,000 ตนัต่อปี จากการขยายการผลิตอย่างสม ่าเสมอท าให้ปัจจุบนั บริษทัฯ 
มีก าลงัการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตนัต่อปี หรือ คิดเป็น 17 เท่าของก าลงัการผลิตเร่ิมแรกและ 
บริษทัฯ มีผลิตภณัฑพ์ลอยไดเ้ป็นเกลือโซเดียมซลัเฟต ซ่ึงมีก าลงัการผลิต 126,000 ตนัต่อปี บริษทัฯ 
ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาด 6,401 ลา้นบาท (หรือประมาณ 204 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ณ วนัท่่ี 31 มีนาคม 2564 

บริษทัฯ มีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาจงัหวดัอ่างทอง และ
โรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่ท่ีอุุตสาหกรรมเอสไอแอล จงัหวดั
สระบุุรี กระบวนการผลิตของบริษทัฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9002 และ 
ISO14001 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลั TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญ่ีปุ่ นอีก
ดว้ย 
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           กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั มีรางวลัการันตีถึงคุณภาพของ
เส้นใยท่ีมีคุณภาพความแข็งแรง ความเหนียวนุ่ม มีคุณสมบติัในการท าผา้ท่ีใส่สบาย พลิ้วไหว และ
บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั จ. อ่างทอง ไม่เขา้ข่ายการจดัท ารายงานประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
หรือ EIA โดยบริษทัฯ มีพนกังานประจ า จ านวน 800 คน ส่วนใหญ่พนกังานของบริษทัเป็นคนใน
พื้นท่ีใกลเ้คียงบริษทัฯ ในอดีตบริษทัฯ ไดถู้กร้องเรียนจากชุมชนรอบขา้งเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ประเด็น
การปล่อยมลพิษน ้ าทิ้งลงสู่แม่น ้ าเจ้าพระยา  และการปล่อยสารท่ีมีกล่ินเหม็นกระจายไปชุมชน
โดยรอบ โดยจากการศึกษาเอกสาร บทความ และขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีด้านส่ิงแวดลอ้ม พบว่าใน
ปัจจุบันบริษทัฯ ได้สร้างระบบบ าบัดน ้ าเสียของโรงงานก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้ าแล้วโดยผลการ
ตรวจวดัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน จากเอกสารการคน้ควา้ระบุว่าบริษทัฯ “ยา้ยน ้ า
ทิ้งท่ีมีสภาพ pH สูงมาลงท่ีบ่อรวบรวมน ้ าเสียโดยตรง ซ่ึงบ่อน้ีไดมี้การปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อให้
น ้ าทิ้งท่ีมี Na2S เป็นส่วนประกอบไดท้ าการปรับสภาพกบัน ้าท่ีมีสภาพ pH ต ่า” ส าหรับกล่ินรบกวน 
ทางบริษทัฯ ใช้ CS2  Recovery ในกระบวนการผลิตโดยใช ้Activated Carbon ในการดูดซับ อีกทั้ง
ในกระบวนการก าจดักล่ินมีการปิดคลุมฝาครอบ Mixing Chamber ให้มิดชิดเพื่อป้องกนักล่ินออก
นอกระบบ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ดูดลมจาก Mixing Chamber เข้าระบบ
อากาศ  
 ขอ้มูลวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พนัธ์ ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาส่ิงแวดลอ้ม ระดบัวุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วส. 96 ไดด้ าเนินการตรวจรับรองงานวิศวกรรม
ระบบ CS2  Recovery Plant และกระบวนการท างานของโรงงานไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
ดงัต่อไปน้ี 
              1 Air Treatment System : H2S Scrubbing System 
              2. Air Treatment by Caustic Scrubber and Activated Carbon Adsorption 
              3. ดุลมวลสารของกระบวนการผลิตซลัเฟอร์ (Sulphur Balance) 
             ผลการตรวจพบวา่เช่ือมัน่ไดว้า่ CS2 recovery Plant และกระบวนการท างานของไทยเรยอน 
จ ากดั (มหาชน) น้ี และส าหรับถงั Absorber ชุดท่ี 1 สามารถท างานท่ีปริมาณถ่านกมัมนัต ์19 ตนั ได้
โดยไม่ตอ้งขยายเป็น 26 ตนัโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแลดลอ้ม เน่ืองจากการท างาน
ร่วมกนักบัถงั Absorber ชุดท่ี 2 ซ่ึงท างานต่อเน่ืองท่ี 26 ตนั อยูแ่ลว้ 
             จากการศึกษาเอกสารขอ้มูลของบริษทั ไทยเรยอน จ ากดั จ.อ่างทอง และชุมชนขา้งเคียง พบ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ว่า กล่ินเหม็นสารเคมีท่ีทางชุมชนได้รับ คาดว่าเป็นกล่ินก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ 
(CS2) และกล่ินก๊าซไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ (HS2) หรือก๊าซไข่เน่า ซ่ึงก๊าซทั้งสองชนิดน้ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนของบริษทัฯ การเกิดกล่ินรบกวนเกิดขึ้นในช่วงก่อตั้งจนถึงปี พ.ศ. 
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2561 กล่ินของก๊าซทั้งสองชนิดน้ีรบกวนชุมชนท่ีอาศยับริเวณโดยรอบ รวมถึงชุมชนท่ีใชน้ ้าท่ีติดกบั
แม่น ้าเจา้พระยาก็ไดรั้บผลกระทบจากคุณภาพน ้าดว้ย 
4.1.2 SWOT analysis ของบริษัทฯ 
            ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ และไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบ 
SWOT Analysis พิจารณาภาพรวมของบริษทัฯ โดยการวิเคราะห์ของผุว้ิจยัเองประกอบกบัศึกษา
ขอ้มูลจากรายงานความยัง่ยนืของบริษทั ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
จุดแข็งของบริษัทฯ (Strength) 
 • คณะผูบ้ริหารขององคก์ร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีการศึกษาระดบัสูงจ านวนมาก 
 • คณะผูบ้ริหารขององคก์รมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 
 • บริษทัฯ มีคู่คา้หลายประเทศทัว่โลกทั้งในเอเชีย ยโุรป อเมริกา  
 • เส้นใยเรยอนของบริษทัฯ มีคุณภาพติดอนัดบัคุณภาพดี 1 ใน 5 ของโลก 
 • บริษทัฯ มีผลการประกอบการท่ีดีจากการพิจารณารายงานความยัง่ยนืประจ าปีของบริษทัฯ 

 
จุดอ่อนของบริษัทฯ (Weakness) 
 • ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ขาดความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัสุขภาพของประชาชน ซ่ึงบริษทัฯ 
หนัมาใหค้วามสนใจเร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหลงัจากเกิดกรณีขอ้
พิพาททางกฎหมายแลว้ 
 • บริษทัใชส้ารเคมีท่ีมีความเป็นอนัตรายของสุขภาพในกระบวนการผลิต ไดแ้ก่  
   -โซดาไฟ (NaOH) 
  - ก ามะถนั (S) 
   - คาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) 
   - กรดซลัฟูริก (H2SO4) 
 • กระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนของบริษทั เป็นกระบวนการดั้งเดิม เฉพาะ และตายยตวัท่ี
ปรับเปล่ียนวิธีการใหท้นัสมยัไดย้าก ตอ้งใชง้บประมาณ ขั้นตอนการผลิตเส้นใยในปัจจุบนั
เป็นอตัลกัษณ์ของบริษทัฯ ท่ีบริษทัคิดคน้ และมีมาเป็นเวลานาน 
• คณะผูบ้ริหารของบริษทัเป็นคนต่างชาติ ประเทศอินเดีย ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบั 
   พนกังาน ส่วนใหญ่ไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได ้

 
โอกาส (Opportunity) 
 • ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเขา้มาท าธุรกิจโดยไม่ปิดกั้น และแรงงานไทยเป็น
แรงงานท่ีมีฝีมือ มีความละเอียด ไม่แพแ้รงงานชาติอ่ืนๆ ท าใหบ้ริษทัฯ เลือกตั้งฐานการผลิตเส้น
ใยเรยอน ในประเทศไทยนานกวา่ 20 ปี โดยไม่ยา้ยไปท่ีอ่ืนๆ 



54 
 

โอกาส (Opportunity) 
• เส้นใยเรยอน เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย นบัเป็นปัจจยั 4 ของมนุษย ์
ส่งผลให ้การผลิตสามารถเกิดขึ้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

ความเส่ียง (Risk) 
ความเส่ียงจากการตลาด (Marketing Risks) 
 • ความเส่ียงจากประเทศคู่คา้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้ยุโรป สหรัฐอเมริกา และตุรกี 
เป็นตลาดส่งออกท่ีส าคญัส า หรับผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ไปยงัประเทศใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า บริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปเกือบ  40 
ประเทศ ดังนั้นปริมาณขายของบริษทัฯ จึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯ ยงัคงเผชิญเป็นคร้ังคราวกบัความเส่ียง ทางการเมืองและทางการเงินท่ีประเทศผูส่้งออก 
ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risks) 
บริษทัฯ มีการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกบางส่วนเป็นสกุลเงิน  
ยูโรและหยวนเรนมินบิ (Renminbi) ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีการน าเขา้วตัถุดิบหลกัซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจาก
ธุรกรรมการส่งออกและน าเขา้ โดยการ matching เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งขาเขา้และขาออก
ใหมี้ความสมดุลกนั ซ่ึงมีการท าสัญญาขายเงินสกุลยูโรและหยวนเรนมินบิล่วงหนา้อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ในกรณีท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกบัสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเหล่าน้ีในระยะยาว จะท า ให้รายไดจ้ากการส่งออกของบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบใน
เชิงลบ บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนั้น บริษทัฯ ได้มีการปฏิบติัตามนโยบายการป้องกัน
ความเส่ียงภายในท่ีสอดคลอ้งกนัเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของสกุลเงินบริษทัฯ ไม่มี
การป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน
ไม่หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงบริษทัฯ ถือไวเ้พื่อการลงทุนระยะยาว และในปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีเงินกูย้ืมท่ี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 • บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงอยู่บนเกณฑ์ของเครดิตท่ีไม่มี
ความเส่ียง (clean credit) ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและ
ขั้นตอนการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมบริษทัฯ ไดข้ยายระยะเวลาการให้เครดิตจากหน่ึงสัปดาห์
เป็นสามเดือนใหก้บัลูกคา้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การขายใหก้บัลูกคา้ในประเทศทั้งหมดจึงไม่
มีหลกัประกนั บริษทัฯ มีการส่งออกผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ไปยงัประเทศต่างๆ ภายใตร้ะดบัความ
เส่ียงดา้นเครดิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงรวมถึงตราสารเครดิต (L/C : เลต็เตอร์ออฟเครดิต) การใหเ้ครดิต
ภายใตก้ารประกนัสินเช่ือ และหรือการช าระเงินล่วงหนา้บางส่วนหรือเตม็จ านวน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
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ความเส่ียง (Risk) 
สถานะทางธุรกิจของลูกคา้และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการติดตามความ
เส่ียงของลูกหน้ีอย่างใกล้ชิด โดยมีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม รวมถึงการประกนัในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศท่ีมีการให้เครดิต 30 วนั 
ถึง 120 วนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ คาดว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากลูกหนีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน ตามท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ (Operations Risks) 
 ความเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม  
 ในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอนจะก่อให้เกิดมลพิษทั้งในรูปแบบของเหลวและการปนเป้ือน
ในอากาศ บริษทัฯ มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าบดัมลพิษก่อนปล่อยออกมา 
บริษทัฯ ไดล้งทุนเป็นจ านวนมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เพื่อเสริมสร้างระบบควบคุมมลพิษและ
สภาพแวดล้อม ปัจจุบันบริษทัฯ มีการด าเนินการค่าท่ีได้ต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ีก าหนด โดย
กระทรวงอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยทั้งหมดของบริษทัฯ ไดผ้่านการคดัแยกและส่งไปก าจดัอยา่ง
เหมาะสมให้กบัผูข้าย ท่ีไดรั้บอนุญาตอย่างถูกตอ้งและผูผ้ลิตปูนซีเมนต ์อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้
ความส าคญักบักระบวนการท างานในการจดัการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและด าเนินการตามขั้นตอน 
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในบริเวณใกลเ้คียงโดยค านึงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน 
อย่างไรก็ตามการรับรู้กล่ินของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัออกไป กฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ี
หลากหลายและ การตีความทางกฎหมายท่ีแตกต่างกนัอาจน าไปสู่ขอ้พิพาททางกฎหมาย จากท่ี
กล่าวมาทั้ งหมดข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ประเมิน ความเส่ียงอันเกิดจากการถูกรบกวนจาก
สภาพแวดลอ้มในระดบัปานกลางถึงระดบัสูง 
 ความเส่ียงจากการจัดเกบ็และการใช้งาน 
บริษทัฯ และผูรั้บเหมาได้ท าการขนส่งสารเคมีอันตราย เช่น โซดาไฟ ก ามะถนั คาร์บอนได
ซัลไฟด์ และกรดซัลฟูริค สารเคมี เหล่าน้ีถูกเก็บไวใ้นสถานท่ีของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ส าหรับการขนส่งและการจดัเก็บ ถึงแมว้า่ จะไม่เคยมีอุบติัเหตุร้ายแรง
ใดๆ เก่ียวกบัการจดัเก็บและการขนส่งสารเคมีเหล่าน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงท่ีเกิดจาก 
ความผิดพลาดในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นเหตุท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้

            4.1.3 สถานการณ์คดีทางกฎหมายในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2564) 
             ขอ้มูลจากรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2564 บริษทัฯ ไดมี้การปกป้องผลประโยชน์ส าหรับ
คดีแบบกลุ่มท่ียื่นต่อศาลจังหวัดอ่างทองอย่างเหมาะสม โดยศาลอุทธรณ์ซ่ึงตัดสินในเดือน
พฤษภาคม 2563 ให้สามารถด าเนินคดีแบบกลุ่มได ้และขอบเขตดงักล่าวให้รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ี
ไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากสารเคมีจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษทัฯ คดีดงักล่าว
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อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลแพ่ง จงัหวดักรุงเทพฯ บริษทัฯ เช่ือไดว้่ามีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปล่อยมลพิษท่ีก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล บริษทัเช่ือมัน่ว่า ระดับการปล่อย
มลพิษในปัจจุบนัของบริษทัฯ อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดในอุตสาหกรรมทัว่โลก อีกทั้งบริษทัฯ ยงัคงมี
ส่วนร่วม และท างานอย่างใกลชิ้ดกบัชุมชน และหน่วยงานระดับจงัหวดั และได้ด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานราชการและชุมชน 
           จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของชาวบ้านกลุ่มหน่ึ งท่ีได้รับ
ผลกระทบนั้นอาศยัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 32 (4) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ และมาตรา 96 ความผิดทางแพ่ง มาตรา 96 
แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิด ของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ
อนัเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตราย แก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุใหท้รัพยสิ์นของ
ผูอ่ื้นหรือของ รัฐเสียหายดว้ยประการใดๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหนา้ท่ี
ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการ ร่ัวไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม 

4.2 ผลจากการสังเกตการณ์จากการลงพื้นท่ี ณ บริษัทฯ (วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564) 
         วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 นายวีระศกัด์ิ  วิจิตร์แสงศรี ผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง นายเดชา 
จาตุธนานันท์  ผูต้รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางอญัชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล  นักวิทยาศาสตร์
เช่ียวชาญกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญจากสารเคมีของ  บริษทั ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) จังหวดัอ่างทอง โดยมี
บรรยากาศการแถลงข่าวดงักล่าวดงัภาพ 

         
ภาพท่ี 4.1 การลงพื้นท่ีฟังการแถลงข่าวของบริษทัฯ ในการจดัการความขดัแยง้ 
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ภาพท่ี 4.2 หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเขา้ร่วมฟังแถลงข่าวของบริษทัฯ  

 

       
ภาพท่ี 4.3 แสดงความไม่พอใจต่อผูน้ าองคก์รขณะแถลงข่าวของบริษทัฯ 

 

4.3 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย (Key Information) 

• ภาคชุมชน:  วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ก านันต าบลโพสะ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ให้สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ว่าในอดีตทางชาวบา้นรอบบริษทัได้กล่ิน

เหม็นจากการประกอบธุรกิจผลิตเส้นใยของโรงงาน (สันนิษฐานว่าเป็นกล่ินของก๊าซคาร์บอน 

ไดซัลไฟด์ (CS2) และกล่ินก๊าซไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ (HS2) หรือก๊าซไข่เน่า) เป็นเวลานานตั้งแต่ 

ปี 2551 และปัจจุบนัในช่วงปี 2563 – 2564 ทางบริษทัฯ ไดพ้ยายามแกไ้ขปรับปรุงระบบ ท าใหเ้กิด

กล่ินเบาบางลงแลว้ แต่จะมีบา้งเม่ือลมพดั ท่ียงัไดก้ล่ินอยู่ แต่น้อยลงมาก ก านันกล่าวว่าลูกหลาน

ของคนในชุมชนเป็นพนักงานในบริษทัจ านวนมาก ชุมชนก็อยากให้โรงงานปรับไม่ ให้กล่ินมา

รบกวนเท่านั้น ซ่ึงปัจจุบนักล่ินเบาบางไปเยอะแลว้ ไม่เหมือนแต่ก่อน หากทางโรงงานปรับปรุง

เร่ืองน้ีไม่ใหมี้กล่ินเหมน็ ชุมชนก็ใหก้ารยอมรับ 

• ภาคอุตสาหกรรม/ผู้แทนบริษัท: เจ้าหน้าที่ด้านส่ิงแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ด้าน CSR 

ของบริษัทฯ วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ไดส้อบถามสถานการณ์ความขดัแยง้กบั

เจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ซ่ึงไดค้วามวา่ความขดัแยง้กบัชุมชนเร่ิมมาหลงัจากภาวะวิกฤต
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ตม้ย  ากุง้ (ปี พ.ศ. 2540) ท่ีท าให้ทางบริษทัฯ ตอ้งลดสวสัดิการพนกังาน (เกิดความขดัแยง้ภายใน) 

และปลดพนกังานออก ซ่ึงคนท่ีท างานในบริษทัฯ ขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีโดยรอบ  

- ในอดีตนั้น ทางผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเส้นใยเรยอน 
ท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) ก่อให้เกิดกล่ินเหมน็ในพื้นท่ีโดยรอบ ท าให้
มีชุมชนมาร้องเรียน 
              - หน่วยงานภาครัฐจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถ่ิน และอุตสาหกรรมจังหวดั
อ่างทอง เขา้มาตรวจสอบและสั่งให้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัได้ทุ่มเงิน
งบประมาณ 800 ลา้นบาท เพื่อจดัสร้างหอบ าบดักล่ินจ านวน 5 หอ ซ่ึงใช ้Activated Carbon เป็นตวั
ดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) จนปัจจุบนัมีค่าความเขม้ขน้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ในช่วงท่ี
มีความกดอากาศสูงหรือก่อนฝนตก จะท าใหมี้กล่ินบา้ง 

 
ภาพท่ี 4.4 ถงัดกัจบัแก๊สคาร์บอนไดซลัไฟดข์นาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4.6 เมตร โดยบรรจุถ่านกมั
มนัตไ์ดสู้งสุด 19 ตนั 
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ภาพท่ี 4.5 ปี 2563 ถงัดกัจบัแก๊สคาร์บอนไดซลัไฟดข์นาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5.2 เมตร เพื่อเพิ่มการ
บรรจุถ่านกมัมนัตเ์ป็น 26 ตนั 
 

ภาพท่ี 4.6 ถงัดกัจบัแก๊สคาร์บอนไดซลัไฟด์
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5.2 เมตร เพื่อเพิ่ม
การบรรจุถ่านกมัมนัตเ์ป็น 26 ตนั  
(รูปดา้นซา้ย) 
 
 
 

• หน่วยงานภาครัฐ: เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 เวลา 09.30 น. เจา้หนา้ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าววา่ ปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดส่้งพนกังาน
เพื่อเขา้มาพูดคุย ขอค าแนะน ากบัเจา้หน้าท่ีกองบริการอนุญาตโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อย่างต่อเน่ือง หลังจากท่ีทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีค าสั่งตั้ งคณะท างานมาตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว โดยเจา้หนา้ท่ีภาครัฐไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่าในอดีตทางบริษทัฯ ไดถู้ก
ด าเนินการตรวจสอบการก่อมลพิษ และมีค าสั่งจากหน่วยงานภาครัฐให้ทางบริษทัด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขระบบบ าบดัมลพิษ และจะพบเพียงบางช่วงท่ียังมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ซ่ึงแสดง
ขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.1  

Date Sampling ต าบลจ าปาหล่อ บ้าน
ระด า 

โครงการชลประทาน
อ่างทอง 

โรงพยาบาลเสริมสุข
ต าบลโพสะ 

16 ม.ค. 60 19.00 0.20 1.30 

24 ก.พ. 69 0.58 9.90 34.00 

16 มี.ค. 60 2.20 3.00 17.00 

10 เม.ย. 60 0.11 16.00 30.00 

22 พ.ค. 60 0.19 3.30 11.00 

22 มิ.ย. 60 0.03 0.21 0.10 

25 ก.ค. 60 0.03 0.03 0.03 

26 ก.ค. 60  17.00 0.96 1.40 

16 ส.ค. 60 6.60 1.40 2.00 

18 ก.ย. 60 0.73 3.30 1.20 

30 ต.ค. 60 210.00 0.77 0.66 
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Date Sampling ต าบลจ าปาหล่อ บ้าน
ระด า 

โครงการชลประทาน
อ่างทอง 

โรงพยาบาลเสริมสุข
ต าบลโพสะ 

20 พ.ย. 60 270.00 0.13 0.75 

19 ธ.ค. 60 260.00 0.03 0.03 

20 ธ.ค. 60 180.00 0 0.03 

24 ม.ค. 61 4.70 7.40 26.00 

26 ก.พ. 61 31.00 1.00 4.50 

26 มี.ค. 61 23.00 0.13 0.15 

24 เม.ย. 61 0.03 9.70 8.20 

24 พ.ค. 61 0.11 4.70 9.40 

25 มิ.ย. 61 0.18 3.50 6.90 

26 มิ.ย. 61 8.00 1.20 3.10 

23 ก.ค. 61 0.03 0.03 0.03 

2 ส.ค. 61 0.11 0.12 0.03 

17 ก.ย. 61 0.03 2.70 .20 

25 ต.ค. 61 72.00 0.03 0.11 

13 พ.ย. 61 9.10 0.11 0.11 

24 ธ.ค. 61 2.90 0.19 0.10 

25 ธ.ค. 61 6.50 0.03 0.11 

21 ม.ค. 62 120.00 0.22 0.41 

21 ก.พ. 62 1.50 0.90 2.70 

16 พ.ค. 62 0.12 1.12 1.96 

11 ก.ค. 62 0.06 0.02 0.76 

15 ส.ค. 62 0.06 0.06 0.06 

18 ก.ย. 62 3.70 2.30 3.40 

28 ต.ค. 62 120 0.79 1.1 

13 พ.ย. 62 110.00 0.44 0.57 

10 ธ.ค. 62 20.00 30.003 30.00 

10 ม.ค. 63 8.3 3.20 4.3 

19 ก.พ. 63 120 0.21 0.18 

19 มี.ค. 63 0.18 5.9 7.9 
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Date Sampling ต าบลจ าปาหล่อ บ้าน
ระด า 

โครงการชลประทาน
อ่างทอง 

โรงพยาบาลเสริมสุข
ต าบลโพสะ 

10 ส.ค. 63 0.06 0.06 0.06 

14 ก.ย. 63 3.7 5.6 9 

29 ต.ค. 63 8.6 0.45 0.68 

26 พ.ย. 63 270 0.2 0.2 

29 ธ.ค. 63 100 0.34 0.47 
*ค่ามาตรฐาน CS2 ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 100 ug/m3 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดซลัไฟดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการตรวจวดัก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดซลัไฟดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป (CS2) 
จากกรมควบคุมลพิษ 
4.4 ผลการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
      โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าหลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้ใน
การตรวจสอบ เพื่อให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งลดความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล โดยไดมี้การ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวิเคราะห์ ทั้งน้ี การตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นท่ีนิยมในการวิจยัเชิงคุณภาพ 
คือ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
สามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดย
วิธีการตรวจสอบ คือ  

• การตรวจสอบแหล่งของขอ้มูล แหล่งท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ 

      1) ดา้นเวลา ขอ้มูลดงักล่าวอยูใ่นช่วงเวลาท่ีเกิดความขดัแยง้ 
                    2) ดา้นสถานท่ี หมายถึง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลและสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมีขอบเขต
ของการศึกษา คือ บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
                    3) แหล่งบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีให้ขอ้มูลเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดั
อ่างทอง 

• การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) คือ ผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ เก็บ

ขอ้มูล และสังเกตการณ์โดยตนเอง   

• การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ ผูว้ิจัยใช้การวิเคราะและ

สังเคราะห์ชนิดของความขดัแยง้ตามทฤษีความขดัแยง้ของวงกลมมวัร์ โดยพิจารณาจาก

สถานการณ์ความขัดแย้งในอดีตและปัจจุบัน และใช้ข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ี 
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การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้เสีย เอกสาร ข่าว บทความและข้อก าหนด

กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

• การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ ผูว้ิจยัใช้

วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชว้ิธีการสังเกตควบคู่

กบัการซักถาม พร้อมกนัก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร หรือขอ้มูลทุติยภูมิประกอบด้วย

โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าหลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้

ในการตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยโดยใช้การตรวจสอบดังน้ีสามเส้าด้านข้อมูล (Data 

Triangulation) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้เสียตามข้อ 4.3 ผลการ

สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Key Information) มาเปรียบเทียบกนั      

4.5 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับตามทฤษฎีความขัดแย้งของวงกลมมัวร์ 
       จากการศึกษาความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) ต าบล
โพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง พบว่าเป็นความขดัแยง้ระหว่างบริษทัฯ กบัชุมชนเป็นเวลานาน
มากกวา่ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2517 - 2563 พบวา่มีสาเหตุจากความขดัแยง้ 4 สาเหตุ คือ 
              1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล คือ การบริโภคขอ้มูลของชุมชนท่ีไดรั้บอาจน้อยไป หรือทาง
บริษทัอาจจะมีการส่ือสารการด าเนินงานหรือผลการด าเนินไม่ทัว่ถึง กรณีการตรวจวดัค่าความ
เขม้ขน้ของ CS2 หรือ H2S ท่ีทางบริษทัมีการควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามท่ีประกาศฯ ก าหนด 
แต่จะมีช่วงท่ีความกดอากาศต ่า ท่ีท าให้กล่ินของสารเคมีในกระบวนการผลิต ไดก้ล่ินท่ีชดัขึ้นใน
พื้นท่ีช้ืน และเกิดการส่งต่อของขอ้มูลวา่บริษทัฯ ก่อมลพิษเกินมาตรฐาน 
               2. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  คือ บริษทัฯ มีความขัดแยง้กับชุมชนมาเป็นระยะ
เวลานาน ตั้งแต่การลดสวสัดิการพนกังาน และเลิกจา้งผูรั้บเหมาในขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2540) ท าให้
เกิดความไม่พอใจกบักลุ่มบุคคลหน่ึงท่ีสูญเสียรายได ้จดัเป็นความขดัแยง้ท่ีแฝงตวั (Latent Conflict) 
ประกอบกบับริษทัฯ ตอนท่ีก่อตั้งใหม่ ระบบการควบคุมการปล่อยมลพิษยงัไม่ไดมี้ประสิทธิภาพ 
แม้ว่าปัจจุบันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแลว้และพยายามปรับปรุงระบบบ าบัดมลพิษต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  แต่ในอดีตและปัจจุบนัชาวบา้นท่ีเคยไดรั้บผลกระทบยงัคงมีความไม่พอใจ เม่ือ
ชุมชนเรียกร้องค่าเสียหาย ส่ิงท่ีไดก้ลบัมาคือการบริจาคขา้วของเป็นส่วนใหญ่ 
               3. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ คือ ผูรั้บเหมาในพื้นท่ีท่ีเคยไดรั้บการจดัจา้งจากบริษทั 
ถูกยกเลิกไป สูญเสียรายได ้และประกอบกบัท่ีผูก่้อตั้งของบริษทัเป็นกลุ่มคนชาวอินเดีย ไม่ใช่คน
ไทย ชุมชนจึงมองวา่คนต่างชาติมาท าธุรกิจบนพื้นท่ีของตน มาหวงัผลก าไรในประเทศของตน และ
ยงัก่อใหเ้กิดกล่ินรบกวน ส่งผลใหเ้กิดจิตวิทยาหมู่ในการสร้างความขดัแยง้กบับริษทัฯ 
                4. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  คือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ท่ีตั้ งของโรงงาน ระยะเวลา 
โครงสร้าง สภาพอากาศ บริษทัเร่ิมก่อตั้ง เม่ือ พ.ศ. 2517 ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีใช้สารเคมี ขาด
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เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการระเหยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสาร VOCs 
(Volatile Organic Compounds) ในอดีต ถึงแม้ว่าค่าท่ีปลดปล่อยนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อย่างไรก็ตามผูน้ าองคก์ร จะตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนมากกว่าการแสวงหา
ผลก าไรสูงสุด  
      จากการวิเคราะห์สาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้น พบว่าทางบริษทัฯ ไดป้ล่อยให้ความขดัแยง้กบั
ชุมชนล่วงเลยเป็นระยะเวลานานมากกว่า 20 ปี ซ่ึงรัฐบาลในสมยันั้น ไม่ไดเ้คร่งครัดถึงผลกระทบ
ต่อชุมชน มองเพียงการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเปิดใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุน ความ
ขดัแยง้จึงเกิดการสะสมเป็นระยะเวลานาน  
4.6 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับตามเอกสารและกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
     จากขอ้มูลตารางท่ี 4.1 แสดงผลการตรวจวดัก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปจากกรมควบคุมลพิษ พบว่าบางช่วงเวลาพบการตรวจวัดก๊าซมาตรฐานคาร์บอน 
ไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ (CS2) เกินกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ดงันั้น บริษทัฯ จะตอ้งสร้าง
ความเช่ือมัน่ในระบบการดูดซับก๊าซ CS2 ไวไ้ม่ให้ปล่อยสู่บรรยากาศเกินค่ามาตรฐานตลอด 24 
ชัว่โมง  
      นอกจากการตรวจวดัค่าก๊าซ CS2 ไวไ้ม่ให้ปล่อยสู่บรรยากาศเกินค่ามาตรฐานตลอด 24 ชัว่โมง
แลว้ บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการตรวจวดัสารอ่ืนๆดว้ย ท่ีเกิดจากการด าเนินการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
ความเขม้ขน้ของ HS2 และสารอินทรียร์ะเหยง่ายตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
      นอกจากน้ีมีขอ้มูลวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 บริษทั พบว่าคณะกรรมการบริหารขอ้มูลข่าวสารของ
กรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมเม่ืองวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ไดพ้ิจารณาวาระท่ี 4.1 ขอ้หารือประเด็น 
“การเผยแพร่ขอ้มูลผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษ โดย กจอ. 
ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศพื้นท่ีจังหวดัอ่างทองอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีปัญหาร้องเรียนจากกล่ินเหม็น ซ่ึงเป็นกล่ินจากก๊าซ 2 ชนิด คือ ก๊าซคาร์บอน 
ไดซลัไฟด ์(CS2) และกล่ินก๊าซไฮโดรเจนไดซลัไฟด ์(HS2) หรือก๊าซไข่เน่า) 

 
 

ภาพท่ี 4.7 16 - 18 พ.ย. 2564 ติดตั้งเคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศบริเวณโดยรอบโรงงานไทยเรยอน 
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         ส าหรับกระบวนการทางกฎหมายนั้น ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ในอดีตนั้น ทางบริษทัฯ มีการก่อ
มลพิษ ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนท่ีอาศยัโดยรอบ โดยจากการศึกษาเอกสาร บทความต่างๆ 
บริษทัฯ เคยปล่อยน ้ าทิ้งท่ีไม่เป็นมาตรฐานลงแหล่งน ้ า ท าให้ชาวบา้นท่ีใช้น ้ าแถบนั้นมีอาการคนั 
และหายใจไม่สะดวก และบริษทัฯ ใช้สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายในกระบวนการผลิตเส้นใยเรยอน 
ได้แก่ NaOH, CS2 กรด H2SO4 และกระบวนการทางเคมีในการผลิตเส้นใยเรยอนนั้น ก่อให้เกิด
ผลิตภณัฑ์และของเสียเป็น CS2 และ HS2 ซ่ึงในอดีต กระบวนการก าจดัสาร 2 ชนิดน้ีคาดว่าไม่มี
ประสิทธิผลท่ีดี จึงท าให้ชุมชนข้างเคียงได้รับกล่ินก๊าซ 2 ชนิดดังกล่าวมาก เม่ือพิจารณาตาม
สัญลกัษณ์ Chemical Safety โดยก๊าซ 2 ชนิดน้ีมีผลขา้งเคียงต่อสุขภาพมาก ประกอบกบัทางบริษทั
ท าCSR กับชุมชนท่ีเน้นการบริจาคข้าวของให้กับชุมชน ผูป่้วยติดเตียง หน่วยงานต่างๆ และ
โรงพยาบาลในชุมชนซ่ึงอาจยงัไม่ช่วยแก้ปัญหาความขัดแยง้ในอดีตท่ีผ่านมาได้  ในส่วนของ 
การด าเนินคดีทางกฎหมายนั้น ชุมชนสามารถฟ้องร้องบริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ ชดใชค้่าเสียหายหรือ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ โดยอาศยัตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 32 (4) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ และมาตรา 96 ความผิดทางแพ่ง 
มาตรา 96 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิด ของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษอนัเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตราย แก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุให้
ทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือของ รัฐเสียหายด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้น มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการร่ัวไหล
หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของเจ้าของ
หรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม  
4.7 อุปสรรคการด าเนินงาน 
          มีอุปสรรคในการลงพื้นท่ีให้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู ้มีส่วนได้เสีย หรือการท า
แบบสอบถามเร่ือง ความขดัแยง้ด้านส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง ค่อนขา้งท าไดล้ าบาก เน่ืองจากปัจจุบนัทางบริษทัฯ และ
ชุมชน อยูใ่นขั้นตอนด าเนินคดีแพ่งทางกฎหมาย โดยชุมชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพกบับริษทัฯ ทางผูจ้ดัท าวิจยัไม่สามารถสอบถามเชิงลึกเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯได ้ ผูว้ิจยัจึง
เลือกสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์สั้ นๆ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ มาสรุปในการวิเคราะห์แนว
ทางการจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบนัมีการแพร่ระบาดของโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา- 2019 และสายพนัธ์อ่ืนๆ ทั้งโรคฝีดาษลิง ท าให้การลงพื้นท่ีเพื่อเขา้ชุมชนมี
ความเส่ียงต่อสุขภาพ ผูวิ้จัยจึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์เม่ือวนัท่ี 18 
พฤศจิกายน 2564 และการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3 กลุ่มคือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคประชาชน ทางโทรศพัท์และบนัทึกเสียงมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบกบัความรู้จาก
ขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย            
 จากการศึกษาความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) 
ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง พบว่าเป็นความขดัแยง้ระหว่างบริษทัฯ กับชุมชนเป็น
เวลานานมากกวา่ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2517 - 2563 พบวา่มีสาเหตุจากความขดัแยง้ 4 สาเหตุ คือ 
               1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล คือ การบริโภคขอ้มูลของชุมชนท่ีไดรั้บอาจน้อยไป หรือทาง
บริษทัอาจจะมีการส่ือสารการด าเนินงานหรือผลการด าเนินไม่ทัว่ถึง กรณีการตรวจวดัค่าความ
เขม้ขน้ของ CS2 ท่ีทางบริษทัมีการควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามท่ีประกาศฯ ก าหนด แต่จะมี
ช่วงท่ีความกดอากาศต ่า ท่ีท าให้กล่ินของสารเคมีในกระบวนการผลิต ไดก้ล่ินท่ีชดัขึ้นในพื้นท่ีช้ืน 
และเกิดการส่งต่อของขอ้มูลวา่บริษทัฯ ก่อมลพิษเกินมาตรฐาน 
               2. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  คือ บริษทัฯ มีความขัดแยง้กับชุมชนมาเป็นระยะ
เวลานาน ตั้งแต่การลดสวสัดิการพนกังาน และเลิกจา้งผูรั้บเหมาในขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2540) ท าให้
เกิดความไม่พอใจกบักลุ่มบุคคลหน่ึงท่ีสูญเสียรายได ้จดัเป็นความขดัแยง้ท่ีแฝงตวั (Latent Conflict) 
ประกอบกบับริษทัฯ ตอนท่ีก่อตั้งใหม่ ระบบการควบคุมการปล่อยมลพิษยงัไม่ไดมี้ประสิทธิภาพ 
แม้ว่าปัจจุบันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแลว้และพยายามปรับปรุงระบบบ าบัดมลพิษต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  แต่ในอดีตและปัจจุบนัชาวบา้นท่ีเคยไดรั้บผลกระทบยงัคงมีความไม่พอใจ เม่ือ
ชุมชนเรียกร้องค่าเสียหาย ส่ิงท่ีไดก้ลบัมาคือการบริจาคขา้วของเป็นส่วนใหญ่ 
               3. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ คือ ผูรั้บเหมาในพื้นท่ีท่ีเคยไดรั้บการจดัจา้งจากบริษทั 
ถูกยกเลิกไป สูญเสียรายได ้และประกอบกบัท่ีผูก่้อตั้งของบริษทัเป็นกลุ่มคนชาวอินเดีย ไม่ใช่คน
ไทย ชุมชนจึงมองวา่คนต่างชาติมาท าธุรกิจบนพื้นท่ีของตน มาหวงัผลก าไรในประเทศของตน และ
ยงัก่อใหเ้กิดกล่ินรบกวน ส่งผลใหเ้กิดจิตวิทยาหมู่ในการสร้างความขดัแยง้กบับริษทัฯ 
                4. ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  คือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ท่ีตั้ งของโรงงาน ระยะเวลา 
โครงสร้าง สภาพอากาศ บริษทัเร่ิมก่อตั้ง เม่ือ พ.ศ. 2517 ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีใช้สารเคมี ขาด
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการระเหยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสาร VOC 
ในอดีต ถึงแมว้่าค่าท่ีปลดปล่อยนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามผูน้ าองค์กร จะตอ้ง
ตระหนกัถึงผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนมากกวา่การแสวงหาผลก าไรสูงสุด  
      จากการวิเคราะห์สาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้น พบว่าทางบริษทัฯ ไดป้ล่อยให้ความขดัแยง้กบั
ชุมชนล่วงเลยเป็นระยะเวลานานมากกว่า 20 ปี ซ่ึงรัฐบาลในสมยันั้น ไม่ไดเ้คร่งครัดถึงผลกระทบ
ต่อชุมชน มองเพียงการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเปิดใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุน ความ
ขดัแยง้จึงเกิดการสะสมเป็นระยะเวลานาน  
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5.2 แนวทางการจัดการจัดการความขัดแย้ง 
      จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีไดร้วบรวมพบวา่แนวทางการจดัการความ
ขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างบริษทัฯ กบัชุมชน คือ 
1.  ผูน้ าองคก์รตอ้งแสดงถึงความจริงใจในการเยียวยาจิตใจของชุมชนมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมท่ีไม่หวงัผลตอบแทน และใชเ้วลาในการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกบัชุมชนต่อไป 
2.  บริษทัฯ ตอ้งด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
              2.1 ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
              2.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา (การมีส่วนร่วมของประชาชน) 
              2.3 ความโปร่งใส 
              2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (ใชก้ารด าเนินงานดา้น CSR มาประยกุตใ์ช)้ 
              2.5 นิติธรรม 
              2.6 ยติุธรรม 
              2.7 ความยัง่ยนื 
3. บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัติตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป ท่ีค่าเฉล่ียในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด 
4. นอกจากบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายตามขอ้ 3 แลว้นั้น บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัติตามกฎหมายขอ้
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด ไม่อาศยัช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อสร้างประโยชน์
ทางก าไร 
4. บริษทัฯ จะตอ้งน าหลกัการการป้องกนั (Prevention) และหลกัการเฝ้าระวงั (Precaution) มาใส่ใน
แผนการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อป้องกันและเฝ้าระวงัเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง ไม่ใช่ว่าให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้ว
จดัการในภายหลงั  
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