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รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว

Social Violence Prevention and Solution Model of the Communities
and Local Government in Sakaeo Province
ชิตพล ชัยมะดัน 1

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัดสระแก้ว และ (2) เพือ่ ศึกษารูปแบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระแก้ว กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ�
ชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน ที่มีประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 30 คน โดยใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และประเด็นค�ำถามในการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group
Discussion) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
ทัง้ 3 พืน้ ที่ ในปัจจุบนั นัน้ มีปญ
ั หาความรุนแรงน้อย ส�ำหรับปัญหาทีพ่ บ คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชนตัง้ ครรภ์กอ่ นวัย
อันควร ปัญหาสามีมภี รรยาน้อย และปัญหาความขัดแย้งระหว่างญาติพนี่ อ้ ง
รูปแบบและกลไกลการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด
สระแก้ว มีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ 4 องค์ประกอบ คือ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีเครือข่าย โดยมี
กลไกทีส่ ำ� คัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้แก่ กระบวนการมีสว่ นร่วม การสร้างความสามัคคีในชุมชน การสร้าง
องค์ความรูแ้ ละการประสานงาน และบูรณาการท�ำงานร่วมกัน
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ  ความรุนแรงในสังคม  การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
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Abstract

The purposes of this research were as follows: (1) to study social violence situations of the communities
and local government in Sakaeo province ; (2) to study model and mechanism the social violence prevention
and solution of the communities and local government in Sakaeo province. The research sample consisted
of local government organization administrators, community leaders, and community volunteers who
experienced to cope with social violence prevention and resolution in the communities and local government,
were 30 samples using purposive sampling. The employed research instruments were a structured interview
and focus group discussion. Content analysis was used to analysis data.
The results revealed that, in 3 areas of the communities and local government in Sakaeo province,
a slight problem of social violence situations was found. The discovered problems were drug abuse, premature
pregnancy, mistress, and conflict among relatives.
Family, community, local government, and partnership network were the elements in social violence
prevention and solution model of the communities and local government in Sakaeo province. Problem
solving approaches were community participation, harmony establishment, knowledge creation, and
coordinated working integration.
Keywords : Model, social violence, social violence prevention and solution
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1. บทนำ�
ความรุนแรง เป็นปัญหาทีพ่ บอยูเ่ สมอทัง้ ในครอบครัว
และสังคม นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ได้อธิบาย
ความหมายของความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมและการ
กระท�ำใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกาย
วาจา จิตใจ ทางเพศ โดยการบังคับ ขูเ่ ข็ญ ทุบตี เตะต่อย
ตลอดจนคุ ก คามจ� ำ กั ด และกี ด กั น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพทั้ ง ในที่
สาธารณะ และในการด�ำเนินชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็นผลหรือ
อาจจะเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและ
จิตใจแก่ผถู้ กู กระท�ำ (อนงค์  อินทรจิตร และนรินทร์  กรินชัย,
2542 : 3)
ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มที่
จะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในบุคคลที่อ่อนแอ
หรือด้อยโอกาส อาทิเช่น เด็ก สตรี คนชรา ผูม้ สี ติปญ
ั ญาอ่อน
คนยากจน เป็นต้น มักจะถูกกระท�ำในลักษณะต่างๆ ได้แก่
การทุ บ ตี ท� ำ ร้ า ยร่ า งกาย การท� ำ ร้ า ยทางจิ ต ใจโดยการ
แสดงออกด้วยวาจา กิรยิ าท่าทาง หรือการกระท�ำทีท่ ำ� ให้ได้
รับความกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิตใจ เช่น การ
พูดจาดูถกู เหยียดหยาม การด่าว่าด้วยค�ำหยาบคาย เป็นต้น
การใช้ความรุนแรงทางเพศ ได้แก่ การพูดคุยเรื่องลามก
หยาบคาย การลวนลามทางเพศ การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
เป็นต้น ลักษณะอืน่ ๆ ของความรุนแรงทีอ่ าจพบได้อกี ได้แก่
การเอาเปรียบทางด้านการเงิน แรงงาน การค้าประเวณี
เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงในสังคมนั้นสามารถพบได้ทั่วไป
ทัง้ ในครอบครัว โรงเรียน และสถานทีท่ ำ� งาน
จากรายงานภาวะสังคมไทย ปี 2555 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
พบว่า ความรุนแรงในเด็กและสตรีเกิดขึ้นทั้งในครอบครัว
โรงเรียน รวมทัง้ ยังเกิดในลักษณะของการค้ามนุษย์ ข่มขืน
และค้าประเวณี ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดย
เฉพาะการกระท�ำรุนแรงทางเพศในเด็กจากรายงานภาวะ
สังคมไทย ปี 2555 ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า เด็กถูกกระท�ำรุนแรง
ทางเพศมากที่สุด โดยเด็กหญิงถูกท�ำร้ายประมาณ 8 เท่า
ของเด็กชาย ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ อายุ 10 - 15 ปี เป็นการ
กระท�ำรุนแรงทางเพศมากที่สุดถึงร้อยละ 74.10 และทาง
ร่างกายร้อยละ 21.00 ปัญหาการมีพฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสมของวัยรุน่ น�ำไปสูก่ ารตัง้ ครรภ์โดยไม่พร้อมนับเป็น
จุดเริ่มต้นของปัญหาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นและเด็ก
การท�ำแท้ง เด็กถูกทอดทิง้ ในปี 2554 มีแม่อายุตำ�่ กว่า 20 ปี
จ�ำนวน 114,001 คน หรือร้อยละ 14.32 ของแม่ทุกอายุ

มีแม่อายุนอ้ ยทีส่ ดุ 8 ปี ในขณะทีพ่ อ่ อายุนอ้ ยทีส่ ดุ 10 ปี และ
ยั ง พบว่ า ปั ญ หาคดี อ าญาโดยรวมยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ในรอบปี 2555 มีการรับแจ้งคดี
ยาเสพติด 364,461 คดี เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ 5.40
และมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 82.90 ของคดีอาญารวม
ขณะที่มีผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดจ�ำนวน
297,191 ราย เกือบครึง่ เป็นผูท้ มี่ อี ายุตำ�่ กว่า 25 ปี กลุม่ อายุ
12 - 17 ปี เด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของการค้ า ยาเสพติ ด การคุ ้ ม ครองทางสั ง คมมี ค วาม
ครอบคลุ ม มากขึ้ น หากยั ง มี ป ั ญ หาความลั ก ลั่ น และ
ไม่เป็นธรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2556)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการก�ำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในสังคมของจังหวัดสระแก้วต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในสังคม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระแก้ว
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบและกลไกการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระแก้ว
3. การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้
3.1 ความหมายความรุ น แรง ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
ความหมายของ “ความรุนแรง” จากแนวคิดของอรอนงค์
อินทรจิตร และนรินทร์  กรินชัย (2542) บุญวดี  เพชรรัตน์
(2543) และศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ส�ำนักงาน
มาตรฐานการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (2556)
โดยได้สรุปความหมาย “ความรุนแรง” คือ การกระท�ำใดๆ
ทีเ่ ป็นการล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล ทัง้ ทางกาย วาจา จิตใจ
และทางเพศ โดยการบังคับ ขูเ่ ข็ญ ท�ำร้ายทุบตี คุกคาม จ�ำกัด
กีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและในการด�ำเนินชีวิต
ส่วนตัวซึง่ เป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจแก่ผถู้ กู กระท�ำ  ซึง่ ในการถูกกระท�ำ
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รุนแรง ประกอบด้วย การกระท�ำรุนแรงทางร่างกาย การกระท�ำ
รุนแรงทางจิต การกระท�ำรุนแรงทางเพศ
3.1.1 การกระท�ำรุนแรงทางร่างกาย หมายถึง การใช้
ก�ำลังหรืออุปกรณ์ใดๆ เป็นการท�ำร้ายร่างกายเกินกว่าเหตุ
มีผลท�ำให้รา่ งกายได้รบั บาดเจ็บ
3.1.2 การกระท� ำ รุ น แรงทางจิ ต หมายถึ ง การ
กระท�ำใดๆ ทีม่ ผี ลให้ผถู้ กู กระท�ำได้รบั ความกระทบกระเทือน
ด้านจิตใจหรือสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ การถูกทอดทิง้ การดูถกู
เหยียดหยามหรือดุดา่ การกักขังหน่วงเหนีย่ ว
3.1.3 การกระท�ำรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระท�ำ
ที่ มี ผ ลให้ ผู ้ ถู ก กระท� ำ ได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ นหรื อ
เสียหายเกี่ยวกับเรื่องเพศ ได้แก่ การถูกข่มขืน การถูก
ลวนลาม อนาจาร และถูกบังคับค้าประเวณี
ซึ่งความรุนแรงตามความหมายดังกล่าวนั้นเป็น
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชนซึ่งสามารถเกิดขึ้น
กับบุคคลทุกเพศทุกวัย ทัง้ ในครอบครัว ชุมชน และสถานที่
ท�ำงาน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท ผู้วิจัยท�ำการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของอุทัย หิรัญโต (2529) จักรรัช
ธีระกุล (2542) ปราโมทย์   คล้ายศิริ (2545) Broom และ
Selznick (1973 อ้างถึงใน จารุพร  เพ็งสกุล, 2545) โดยสรุป

ได้ว่าบทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
ตามหน้าที่ หรือต�ำแหน่งที่มีอยู่ให้เป็นที่รู้เห็นของบุคคลอื่น
ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นอาจตรงกับความต้องการ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ ซึ่งบทบาทในการศึกษาครั้งนี้
อธิบายถึงบทบาทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชน
(ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน) องค์กรภาคีเครือข่ายภายนอกทัง้ รัฐและ
เอกชน รวมถึงภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานชุมชน
ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาแนวคิดของชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543)
และบัวสอน  อินเขียว (2546) โดยสรุปได้วา่ การบริหารจัดการ
งานชุมชนนั้น ผู้น�ำและประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนก�ำหนดเป้าหมาย
จัดโครงสร้าง ด�ำเนินการและติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและความต้องการของชุมชนนั้น ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้การบริหารจัดการงานชุมชนในปัจจุบันนั้น
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้การบริหารจัดการชุมชน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4. กรอบแนวคิดการวิจยั
สถานการณ์ความรุนแรงในสังคม
บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- ผูบ้ ริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- ผูน้ ำ� ชุมชน
- ประชาชน
- ภาคีเครือข่าย

รูปแบบและกลไกการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

5. วิธกี ารวิจยั
5.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู้น�ำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการชุมชน) จ�ำนวน 9 คน และอาสาสมัคร
ในชุมชน ที่มีประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงในสังคม จ�ำนวน 21 คน รวมทัง้ หมด 30 คน โดย
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ชุมชน 1 แห่ง และองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ 2 แห่ง ซึง่ ประสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขความรุนแรง
ในสังคม จ�ำนวน 3 แห่ง (บรรจบ  ปัทมินทร์, 2556)
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1. ชุมชนบ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว
2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว
3. องค์การบริหารส่วนต�ำบลทับพริก อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
5.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ในกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผูน้ ำ� ชุมชน
5.2.2 ประเด็นค�ำถามในการประชุมระดมความ
คิดเห็น (Focus Group Discussion) ในกลุ่มอาสาสมัคร
ในชุมชน โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 5 - 10 คน และ
ก�ำหนดประเด็นค�ำถามที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความ
รุนแรงทางด้านสังคม และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงทางด้านสังคม เพื่อให้ร่วมการอภิปรายแลก
เปลีย่ นข้อมูล
โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ท� ำ การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยการตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หา (Content Validity) เพือ่ พิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย นักวิชาการทางด้านมนุษย์และ
สังคมศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน และ นักพัฒนาสังคม ช�ำนาญการ
พิเศษ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 1 คน
5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้
ท�ำการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
เนือ้ หา (Content Analysis)

6. ผลการวิจยั
6.1 สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระแก้ว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์และประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ 3 แห่ง พบว่า สถานการณ์
ความรุนแรงในสังคมของทัง้ 3 พืน้ ทีใ่ นปัจจุบนั นัน้ ในอดีต
มีปัญหาพอสมควรแต่ในปัจจุบันนั้นปัญหาความรุนแรง
ทางสังคมลดน้อยลงและยังมีปัญหาบ้างแต่เป็นส่วนน้อย
ส� ำ หรั บปั ญ หาที่ พ บในทั้ง 3 พื้น ที่คือ ปัญ หายาเสพติด
ปัญหาเยาวชนตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร ปัญหาสามีมภี รรยาน้อย

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างญาติพนี่ อ้ ง ซึง่ ผูท้ ปี่ ระสบปัญหา
ได้รับความช่วยเหลือและดูแลแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน
ในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบเป็นทีเ่ รียบร้อย
6.2 รูปแบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรง
ในสังคมที่เกิดขึ้นและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
สามารถก�ำหนดรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ดงั นี้
6.2.1 ชุมชนหมูบ่ า้ นคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
สระแก้ว มีรปู แบบและกลไกทีช่ ดั เจนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในพืน้ ที่ โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น และที่ส�ำคัญมีธรรมนูญ
สุขภาพบ้านคลองอารางหมู่บ้านน่าอยู่ด้วยกระบวนการ
จัดการตนเองอย่างยัง่ ยืน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 เป็นเสมือน
ข้อตกลงร่วมกันของชาวบ้านคลองอาราง หน่วยงาน องค์กร
กลุม่ ชุมชน ภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ เพือ่ สร้างสุขภาวะทางกาย
จิต สติปญ
ั ญา ของประชาชนในหมูบ่ า้ น ด้วยวิสยั ทัศน์ของ
หมู่บ้านที่ว่า “หมู่บ้านคนดี วิถีออมชอม ป่าพร้อมอนุรักษ์
พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่ ฟื้นฟูประเพณี
สุขภาพดีลำ 
�้ ค�ำพ่อต้องพอเพียง”
โดยในการด�ำเนินการตามธรรมนูญสุขภาพต้องอาศัย
การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดสระแก้ว ส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแก้ง เป็นต้น
และสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนบ้านคลองอาราง คือ
การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจทางด้านประเพณีวฒ
ั นธรรม
และการอยูอ่ ย่างมีความสุข ด้วยการคิดเชิงบวก ซึง่ เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้าน
ห่างไกลจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
และชุมชน จากรุน่ สูร่ นุ่ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
6.2.2 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลพระเพลิ ง
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว มีรูปแบบและกลไกการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ โดยใช้คณะกรรมการ
ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเป็ น กลไกหลั ก
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บูรณาการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานราชการของจังหวัด เช่น
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นวิธีการด�ำเนิน
งานเชิงรุก โดยการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในพืน้ ที่ โดย
อาศั ย กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งความรั ก ความสามั ค คี และ
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม เช่น
โครงการลดละเลิกสุราในช่วงเข้าพรรษา โครงการบวชเณร
ใน 1 ชัน้ เรียนของโรงเรียน ในพืน้ ทีโ่ ครงการต้นกล้าพระเพลิง
และสร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั ประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในสังคม เป็นต้น
ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงนัน้ พืน้ ที่
องค์กรบริหารส่วนต�ำบลพระเพลิงไม่มกี ลไกการบริหารงาน
หรื อ คณะกรรมการที่ ดู แ ลโดยตรง แต่ โ ดยรู ป แบบของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่มีความเข็มแข็งและสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน จึงอาศัยความสามารถของ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนและครอบครัว
เข้าไปแก้ไขและจัดการปัญหาความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน
6.2.3 อ ง ค ์ ก า ร บ ริ ห า ร ส ่ ว น ต� ำ บ ล ทั บ พ ริ ก
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีรูปแบบและกลไกที่ชัดเจน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ โดย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลทั บ พริ ก มี ก ารขั บ เคลื่ อ นบน
ยุทธศาสตร์ 3 สายใย
1. สายใยรักจากอสม.สูช่ มุ ชน - ตรวจคัดกรองโรค
มีการเยีย่ มผูป้ ว่ ยและติดตามอาการของผูป้ ว่ ยตามบ้าน
2. สายใยรักจาก อบต. สู่ชุมชน - ดูแลเรื่องสิ่ง
แวดล้อม ผู้ป่วยเรื้อรัง รถฉุกเฉินเพื่อรับส่งผู้ป่วยไปโรง
พยาบาล โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
3. สายใยรักจากผู้น�ำสู่ชุมชน - ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อปพร. ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (การจัดท�ำ
ฐานข้อมูลยาเสพติดในชุมชน เพื่อที่จัดการกับกลุ่มเสี่ยง
ก่อนทีจ่ ะเกิดความรุนแรง) จัดระเบียบสังคม ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
ทับพริก (ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน ศูนย์เฝ้าระวังหญิง
(หญิงไทยใสสวยด้วยชุมชน)

โดยมี ศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชน
ต.ทับพริก (ศอชต.) เป็นกลไกส�ำคัญ ประกอบด้วย
1. ศูนย์เฝ้าระวังหญิง (หญิงไทยใสสวยด้วยชุมชน)
2. ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
3. ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชน
4. สภาเด็กและเยาวชนต�ำบลทับพริก
5. ศูนย์ตำ� รวจชุมชน
6. ศูนย์ตอ่ สูเ้ อาชนะยาเสพติด
7. ศูนย์รบั ส่งผูป้ ว่ ยฉุกเฉินและเรือ้ รัง
โดยการน�ำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลร่วมกับหน่วยงานพื้นที่เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นต้น และภาคีเครือข่าย เช่น
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สระแก้ว และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ประชาชนทีม่ จี ติ อาสาเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชน
ต.ทับพริก (ศอชต.) แต่ละศูนย์ดงั กล่าวข้างต้น
ภายใต้รูปแบบการด�ำเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลทับพริก นัน้ บทบาทของ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ชุมชน ครอบครัว และหน่วยงานราชการภายนอก มีบทบาท
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนโดยอาศัยกระบวนการสร้างองค์
ความรู้ให้กับประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชน จิตอาศัย
ของประชาชน และการบูรณาการท�ำงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในพืน้ ทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสังคมประสบความส�ำเร็จ
จากการวิเคราะห์รปู แบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสังคมของทัง้ 3 พืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอรูปแบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว มีองค์
ประกอบที่ส�ำคัญ 4 องค์ประกอบ คือ ครอบครัว ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย โดยมีกลไก
ที่ส�ำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้แก่
กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างความสามัคคีในชุมชน
การสร้างองค์ความรู้และการประสานงาน และบูรณาการ
ท�ำงานงานร่วมกัน ดังภาพที่ 1
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ครอบครัว
การสร้าง
ความสามัคคี

กระบวนการ
มีสว่ นร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง

การประสานงานและ
บูรณาการงานร่วมกัน

ชุมชน

การสร้างองค์ความรู้
ภาคี
เครือข่าย

ภาพที่ 2 รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสระแก้ว

7. อภิปรายผล
จากผลการศึกษา “รูปแบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย
ดังนี้
7.1 สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วพบว่า
สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมของทัง้ 3 พืน้ ทีใ่ นปัจจุบนั
นั้ น ในอดี ต มี ป ั ญ หาพอสมควรแต่ ใ นปั จ จุ บั น นั้ น ปั ญ หา
ความรุนแรงทางสังคมลดน้อยลงและยังมีปัญหาบ้างแต่
เป็นส่วนน้อย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชนและประชาชนให้ความส�ำคัญและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทาง
สังคมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ส�ำหรับปัญหาทีพ่ บในทัง้ 3 พืน้ ทีค่ อื
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ปัญหาสามีมีภรรยาน้อย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างญาติ
พีน่ อ้ ง ซึง่ สอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยปี 2555 ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ พบว่า ปัญหาคดีอาญาโดยรวมยังคงเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะคดียาเสพติด ในรอบปี 2555 มีการรับแจ้งคดี
ยาเสพติด 364,461 คดี เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ 5.40
และมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 82.90 ของคดีอาญารวม
ขณะที่มีผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดจ�ำนวน
297,191 ราย เกือบครึง่ เป็นผูท้ มี่ อี ายุตำ�่ กว่า 25 ปี กลุม่ อายุ
12-17 ปี เด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของการค้ายาเสพติด และปัญหาการมีพฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสมของวัยรุน่ น�ำไปสูก่ ารตัง้ ครรภ์โดยไม่พร้อมนับเป็น
จุดเริ่มต้นของปัญหาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นและเด็ก
การท�ำแท้ง เด็กถูกทอดทิง้ ในปี 2554 มีแม่อายุตำ�่ กว่า 20 ปี
จ�ำนวน 114,001 คน หรือ ร้อยละ 14.32 ของแม่ทกุ อายุ
มีแม่อายุน้อยที่สุด 8 ปี ในขณะที่พ่ออายุน้อยที่สุด 10 ปี
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2556)
7.2 รูปแบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
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รุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสระแก้ว มีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ 4 องค์ประกอบ
คือ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคี
เครือข่าย โดยมีกลไกทีส่ ำ� คัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรง ได้แก่ กระบวนการมีสว่ นร่วม การสร้างความ
สามัคคีในชุมชน การสร้างองค์ความรูแ้ ละการประสานงาน
และบูรณาการท�ำงานร่วมกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ ว
กับบทบาทของอุทยั   หิรญ
ั โต (2529) จักรรัช  ธีระกุล (2542)
ปราโมทย์  คล้ายศิริ (2545) Broom และ Selznick (1973
อ้างถึงใน จารุพร  เพ็งสกุล, 2545) กล่าวคือ บทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชน (ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน)
องค์กรภาคีเครือข่ายภายนอกทัง้ รัฐและเอกชน รวมถึงภาค
ประชาชน เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานชุมชน ของชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543) และ
บัวสอน  อินเขียว (2546) กล่าวคือ การบริหารจัดการงาน
ชุ ม ชนนั้ น ผู ้ น� ำ และประชาชนในชุ ม ชนต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนก�ำหนดเป้าหมาย
จัดโครงสร้าง ด�ำเนินการและติดตามประเมินผล เพือ่ ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและความต้องการของชุมชนนั้น ซึ่งภายใต้
รูปแบบและกลไกทีค่ น้ พบนัน้ สามารถน�ำไปสูก่ ารป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้อย่างประสบผลส�ำเร็จ

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1 จากผลการศึกษา สถานการณ์ความรุนแรง
ในสังคมนัน้ พบว่า ยังคงมีปญ
ั หายาเสพติด ปัญหาเยาวชน
ตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร ปัญหาสามีมภี รรยาน้อย ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างญาติพี่น้อง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในสังคมด้านดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ อาทิเช่น
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรือ่ งความรุนแรงในครอบครัว และสังคม เช่น พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กับ
ประชาชนทุกภาคส่วน โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลาย ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
รวมถึงการจัดอบรมให้กบั ประชาชน

2. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรด�ำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามสิ่งเสพติด โดยเฉพาะตามแนวชายแดนและ
แหล่งจ�ำหน่ายในชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เคยเสพยาติดสามารถกลับคืนสู่สังคม
ได้อกี ครัง้
8.1.2 จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสระแก้ว องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
4 องค์ประกอบ คือ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และภาคีเครือข่าย โดยมีกลไกทีส่ ำ� คัญในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้แก่ กระบวนการมีสว่ นร่วม
การสร้างความสามัคคีในชุมชน การสร้างองค์ความรูแ้ ละการ
ประสานงาน และบูรณาการท�ำงานงานร่ว มกัน ดัง นั้น
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรน�ำรูปแบบดังกล่าวไป ถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใน
จังหวัด โดยเริม่ ต้นจากการสร้างกลไกคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ของแต่ละพื้นที่ โดย
อาศัยการมีสว่ นร่วมของประชาชน และสร้างภาคีเครือข่าย
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
กลไกด้านต่างๆ ของเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
อย่างยัง่ ยืน
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในส่วน
ของชุ ม ชนและและองค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในสังคม
เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในพื้นที่มีปัญหา
ความรุนแรงในสังคมทีม่ รี ะดับปัญหามากกับระดับปัญหาน้อย
ของจังหวัดสระแก้วหรืออาจท�ำการศึกษาเปรียบเทียบกับ
พื้นที่จังหวัดอื่นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการป้องกัน
และแก้ไขความรุนแรงในสังคม
8.2.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นศึกษาโดยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นศึกษาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อ
ให้ได้รปู แบบ กลไกและองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง ภายใต้สภาพสังคมในแต่ละ
พื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่ม
การวิจัยเชิงปริมาณหรือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมของจังหวัดสระแก้ว
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