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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุความ
ขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งตามหลัก 
พุทธสันติวิธี ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการความขัดแย้งตามหลักพุทธสันติวิธี ใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๙ คนประกอบกับการ
สังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 

 สาเหตุปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ ด้าน
ข้อมูล ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ โครงสร้าง  และความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม แต่ใน
พระพุทธศาสนามองว่าสาเหตุความขัดแย้งมากจากตัณหา  มานะ และทิฏฐิ  แนวทางแก้ไขความ
ขัดแย้งตามหลักวิชาการที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมปัจจุบัน  คือ ความเสียสละอย่างจริงใจ  ความมีจิต
อาสา ซึ่งก็มีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักสาราณียธรรม คือ  เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตา
มโนกรรมสาธารณโภคี สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญ 
 การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งของอาสาสมัครกู้ภัย สิ่ง
ส าคัญที่สุดคือ อาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องยึดหลักการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วย
ความเสียสละจากใจจริง โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ต้องมองเห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการ
ท างานตามแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อกัน ได้แก่ การมีท่าทีในการแสดงออกที่แสดงด้วยความเคารพกัน 
ท่าทีที่เป็นมิตรต่อกัน การสื่อสารด้วยความอ่อนโยน สุภาพเรียบร้อย ในการประสานงานต่างๆ ควรมี
กฎกติการ่วมกันในการท างาน และจัดสรรแบ่งกันในเรื่องที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงแบ่งผู้ป่วย โดย
เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก เมื่อด าเนินการตามหลักสาราณียธรรมเช่นนี้ ย่อมเป็นช่องทาง                
ที่จะน าสันติสุขมาสู่สังคมอย่างแน่นอน   
ค าส าคัญ การจัดการความขัดแย้ง, อาสาสมัครกู้ภัย, พุทธสันติวิธี 
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Abstract 
 This thesis, a qualitative research done by the tools of documentation and 
an in-depth interview with 5 informants and a participated observation for the analysis, 
is of 3  objectives:  ( 1 )  to study the states of problems and the causes of conflicts 
between rescue associations, ( 2 )  to study conceptual idea and theories of conflict 
management by Buddhist peaceful means, and (3) to present the way to manage 
conflicts by Buddhist peaceful means.    
 From the research, it is found the followings:  

The conflicts between rescue associations are divided into 5 types of the 
causes: Data Conflict, Interest Conflict, Relationship Conflict, Structural Conflict and 
Value Conflict;but in Buddhist perspective, the causes of a conflict originate from 
Taṇhā, Māna and Diṭṭhi. The way to solve the conflict according to the present 
practicing academic principles is truly sacrifice and voluntarily mind.  which is in line of 
Sārānīyadhamma ofMettā-Kāyakamma, Mettā-Vacīkamma, Mettā-Manokamma, 
Sādhāranabhogī, Sīlasāmaññata, and Diṭṭhisāmañ-ñata.   
 From the result of the application of Sārānīyadhamma for conflict 
management between rescue associations, it is found that the rescue associations and 
accessory agree that it is necessary for every sector to cooperate sharing the practical 
way of not hurting one another, having an expression manner of respecting one 
another, working with the manner of being friendly that each should talk to one 
another with softness and politeness, help people with a heartfelt sacrifice which is 
the most important thing, having mutual rules and regulations in working, and share 
the justice benefits with every party, including patients by rendering benefits to them 
as the core consideration. It is certain that if this way of practice is followed in 
accordance with Sārānị̄yadhamma, the channel of peace will arise to the society. 
Keywords:  Manage conflicts, Rescue Associations, Buddhist Peaceful Means 

 

 

 



๓ 

๑ บทน า 
 ในยามที่มีภัยเช่นอุบัติเหตุอุบัติภัย ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่ว่าจะเป็นภัยขนาดเล็กหรืออุบัติภัย
ขนาดใหญ่ระดับประเทศ จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาสามาคอยช่วยเหลือประชาชน ท าหน้าที่บรรเทา                
สาธารณภัยต่างๆ มาถึงที่เกิดเหตุก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอท าให้ประชาชน
อุ่นใจได้ เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า อาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งนับวันจะก าลังส าคัญของสังคมในปัจจุบันที่ช่วย
บรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ที่ประชาชนเดือนร้อนและเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้กนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ 
กล่าวว่า ความหมายอาสาสมัครกู้ภัยนั้น กลั่นออกมาจากการกระท าของบุคคลผู้ ซึ่งมีจิตใจแห่งการ
ให้แก่สังคมโดยให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจโดยแท้จริง และแนวทางในการเป็น อาสาสมัครกู้ภัย
นั้นเริ่มจากการมีจิตใจที่ดีอยากช่วยเหลือสังคม มีแนวคิดที่ดีไปในทางเดียวกันกับทีมอาสาสมัคร และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ๑ 
 อาสาสมัครกู้ภัย จึงเป็นค าที่ใช้เรียกกลุ่มคนผู้มีความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพ่ือ
อุทิศให้แก่ สังคมและเพ่ือนร่วมโลก โดยไม่ค านึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา และเป็นผู้ซึ่ง
ยอมเสียสละเวลา ส่วนตัว เพ่ือช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆอาสาสมัครกู้ภัยมีหลาย
ประเภท มาจากหลายสายงาน กระจายอยู่ทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิต่างๆ
รวมถึงหน่วยงานทางราชการ แต่ทุกคนมี จุดประสงค์เดียวกัน คือต้องการช่วยเหลือผู้ซึ่งก าลังประสบ
กับปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ให้พ้นจากวิกฤตินั้นๆไป ได้ด้วยดี๒ ทั้งนี้ คุณสมบัติที่ส าคัญของการ
ท างานอาสาสมัครมี ๓ ประการ คือ ท างานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะ
หน้าที่ เป็นงานเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และท าโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน๓แต่ทุกวันนี้กลับพบว่ามีปัญหาความขัดแย้งในการ
ท างานระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยต่างสังกัดกัน จนเกิดเรื่องอ้ือฉาว โดนวิจารณ์ “อาสากู้ภัย ทะเลาะกัน
สนั่น แย่งคนเจ็บ ชาวบ้านโวยลั่น”“คนเจ็บจะตายอยู่แล้ว”๔ เหตุจากกู้อาสาสมัครภัย ๒ กลุ่มมาเจอ
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กันในที่เกิดเหตุ เกิดทะเลาะกัน ไม่สามารถตกลงกันได้ ปล่อยให้คนเจ็บผู้คนวิพากษ์วิจารณ์โดยส่วน
ใหญ่มองว่าไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และไม่เครารพในวิชาชีพ หากผู้บาดเจ็บเกิดเสียชีวิตขึ้นมาใคร
จะรับผิดชอบ และมีความรุนแรงจนถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตตามที่ปรากฏที่เป็นข่าวในไทยรัฐ
ออนไลน์ “สองมูลนิธิคู่กัด ร่วมกตัญญู-สยามร่วมใจ เปิดศึกทะเลาะกัน ถึงขั้นยิงกันตายอีกแล้ว ต่าง
ฝ่าย ต่างไปช่วยเหลืออุบัติเหตุจราจรบนถนน เป็นเหตุต่อเนื่องระหว่างอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูกับ
อาสาสมัครมูลนิธิ สยามร่วมใจซึ่งเคยขัดแย้งและทะเลาะกันมาหลายครั้งหลายหน จากการสอบถาม
เพ่ือนที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าคนร้ายยิงออกมาจากรถตู้ของ มูลนิธิร่วมกตัญญู”๕ปรากฏการณ์ข่าว
ความขัดแย้งระหว่างกู้อาสาสมัครภัยทั้งสองค่าย เป็นดังกระจกสะท้อนให้สังคม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายต้องหันกลับมามองเพ่ือหาทางเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
 มีผลงานวิจัยที่รายงานถึง สาเหตุที่ เป็นอุปสรรคต่อการท างานของอาสากู้ภัย คือ 
หน่วยงานที่ท าการช่วยเหลือมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้การท างานซับซ้อนกัน              
ขาดการประสาน งานระหว่างหน่วยงาน มีการแย่งชิงกันท างาน๖ สอดคล้องกับการศึกษาของ                
สมานชัย ขันทีท้าว ซึ่งกล่าวถึงปัญหาหนึ่งของการท างานอาสากู้ภัย คือ ปัญหาการแย่งผลงาน๗

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาถึง ปัญหาจริยธรรมของอาสาสมัครกู้ภัย ในเรื่องของภาพลักษณ์ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานกู้ภัย ซึ่งงานกู้ภัยนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กับ
ประชาชน และปัญหาเรื่องของความแตกต่างในที่มาที่ไปหรือถิ่นฐานของอาสากู้ภัยท าให้การท างาน
ของกู้ภัยอยู่ภายใต้ความหลากหลายทางความคิดซึ่งต้องมีการจัดอบรมให้เหมาะสม อีกทั้งปัจจุบันมี
อาสาสมัครจ านวนมากด้วยเห็นว่ามีเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ มีต าแหน่งหน้าที่มีสิทธิพิเศษเป็น
ความโก้ จึงวางอ านาจให้คนย าเกรง บางคนแต่งกาย พูดจาไม่สุภาพ ซึ่งแตกต่างจากอาสากู้ภัย
สมัยก่อนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครท าด้วยใจเสียสละและเพ่ือสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงเกิดปัญหาว่า 
อาสาสมัครบางคนมีอายุน้อยขาดวุฒิภาวะในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือ
ชีวิตผู้ประสบภัย๘ กล่าวได้ว่า ปัญหาการท างานของอาสากู้ภัยสรุปได้ ๒ ประเด็น คือ ปัญหาเรื่องของ
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 ๘กิตติพงษ์ บูรณเฉลิมพงศ์, “จริยธรรมของอาสาสมัครในหน่วยกู้ภัย: ศึกษากรณีมูลนิธิธรรมรัศมีมณี
รัตน”์,วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีท่ี๔, ฉบับท่ี ๓ (ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๕) : ๓๕๙-๓๕๘. 
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๕ 

ความรู้และจิตส านึกความเป็นจิตอาสาของอาสาสมัครกู้ภัย และปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของอาสาสมัครกู้ภัยที่มาจากต่างค่ายกันท าให้เกิดการแข่งขัน  
 ประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างหน่วยกู้ภัยในฐานะผู้วิจัยได้ท างานด้านอาสาสมัครกู้ภัย
มานาน เห็นว่าควรรีบท าการศึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหานี้  เพราะปัญหาความขัดแย้งระหว่างอาสา
กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆ ได้ส่งผลต่อสังคมและผู้ท างานด้านอาสาสมัครกู้ภัย กล่าวคือผลกระทบ
โดยตรงที่ส าคัญที่สุดคือเกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพ่ือน าส่ง
โรงพยาบาล เพ่ือแลกกับเงินค่าตอบแทน๙ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางสังคม
ประกอบกับปัจจัยภายในคือเรื่องของคุณลักษณะทางจิตของอาสาสมัครกู้ภัย ท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานของอาสาสมัครกู้ภัยลดลง๑๐ คนไข้เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายในขณะเคลื่อนย้ายน าส่ง
โรงพยาบาลได้  ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อนหรือการปฐมพยาบาลผิดวิธี จนกลายเป็นการ
ซ้ าเติมผู้บาดเจ็บให้ได้รับอันตรายจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกวิธีมากขึ้น  และการน าส่งโรงพยาบาลช้ า  
ก็อาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ผลกระทบทางอ้อมคือการสูญเสียบุคคลที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคม 
ท าให้ขาดความสามัคคีในกลุ่มคนที่มีพลังบวก ในที่สุดแล้วอาจจะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตของ
ประเทศได้ เนื่องจากอาสาสมัครกู้ภัยต่างก็มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ     

ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูกับมูลนิธิสยาม
รวมใจ มีลักษณะของการสะสมปัญหาที่ค่อยๆ เกิดขึ้น จนท าให้เกิดความคับข้องใจของฝ่ายหนึ่งถูก
กระท า อีกฝ่ายหนึ่งกระท า การกระท าที่ก่อให้เกิดความคับข้องใจเช่น ไม่เห็นด้วย ไม่ช่วยเหลือ ดูถูก 
เอาเปรียบ ให้ร้ายเสียศักดิ์ศรี ฯลฯล้วนแต่เป็นสาเหตุของปัญหาการขัดแย้งทั้งสิ้น๑๑ส าหรับกรณีของ
อาสาสมัครกู้ภัยมีสาเหตุมาจากสิ่งใด  จริงหรือไม่ที่เกิดจากการผลประโยชน์ ศักดิ์ศรี หรือค่านิยม  
ตามความเห็นของชัยวุฒิ  จริยวิโรจน์สกุล ประธานมูลนิธิสยามรวมใจ ได้เคยกล่าวไว้๑๒ท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะท าการศึกษาถึงสาเหตุความขัดแย้งระหว่างมูลนิธิร่วมกตัญญูกับมูลนิธิสยามรวมใจนั้นที่
แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งหากดูจากงานทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาผลการศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นให้เห็น
                                                           

๙ ความขัดแย้งระหว่ างมูลนิธิ , [ออนไลน์ ],  แหล่ งที่ มา : http://www.okaynation.net/blog/ 
ruamklongton/2007/09/19/entry-2. [๔ ก.ค. ๒๕๕๙]. 

๑๐พระมหาจันทร์ธรรม  อินทรีเกิด, “ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ และ สถานการณ์ทางสังคมกับ
ประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ์, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 

๑๑ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:http://www.dllibrary. spu.ac.th: 
8080/dspace/bitstream/123456789/4331/4/บทท่ี%202, [๒๐ ก.ค. ๒๕๕๙]. 

๑๒ชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุลประธานมูลนิธิสยามรวมใจ, โอเคเนช่ัน บล็อก,  ศึกกู้ภัย!!ยกพวกถล่ม...ไม่ต่าง
อะไรกับ.. .เด็กช่างกลตีกัน.. . , [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http://www.oknation. net/blog/rutdy/2008/10/03/ 
entry-1, [๒๐ ก.ค. ๒๕๕๙]. 



๖ 

เรื่องผลประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์สามารถเจรจาตกลงกันได้  หากว่า
ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายยังดีต่อกัน ดังนั้นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจึงเป็นดัง
กระจกสะท้อนปัญหารวมถึงเป็นทางออกของปัญหาความขัดแย้งนี้ด้วย เพราะหากอาสาสมัครกู้ภัยมี
ความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันย่อมจะท าให้งานอาสาสมัครป้องกันภัย
สามารถเป็นที่พ่ึงและพักพิงให้กับสังคมสมดั่งเจตนารมณ์แต่เดิมที่เคยมีมา ทั้งนี้การท าให้เกิดความรัก
ความสามัคคีปรองดองนั้น มีหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเรียกว่า สาราณียธรรม ๖ ซึ่งพระพุทธองค์
ทรงย้ าและแสดงธรรมให้เห็นความส าคัญของความสามัคคีในหมู่คณะท าให้เกิดความเจริญ และเป็น
หนึ่งในพุทธสันติวิธีการสร้างสันติภาพและท าให้เกิดสันติสุขในชุมชน สังคม และประเทศชาติ๑๓ ผู้วิจัย
เห็นว่าหลักสาราณียธรรมนี้น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่อาสาสมัคร
ป้องกันภัย และผู้วิจัยเชื่อว่าการน าพุทธสันติวิธีมาแก้ปัญหาสังคม จะท าให้สังคมเกิดความสันติภาพ
และสันติสุขพร้อมๆ กับการพัฒนาคนในสังคมให้เกิดสันติภายในเป็นพลังในการท าประโยชน์ให้กับ
สังคมได้อย่างแท้จริง 

๒) วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งตามหลักพุทธสันติวิธี 
๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยโดยพุทธสันติวิธี 

๓) วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  แบบภาคสนาม โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ พระภิกษุ 
อาสาสมัครกู้ภัย ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างานกับอาสาสมัครกู้ภัย ในกลุ่มอาสาสมัคร
มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๙ รูป/คน ประกอบกับ
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ขั้นที่ ๑ รวบรวมเนื้อหาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาหลักสันติภาพและสันติสุขใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เชิงเอกสาร 

                                                           

 ๑๓ศิริภัทรา  รักษาพล , Wบทบาทของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน
พหุวัฒนธรรมตามหลักพุทธสันติวิธี”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย:  ๒๕๕๘), หน้า ๓. 



๗ 

 ขั้นที่ ๒ สร้างเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ตรวจสอบเครื่องมือโดยใช้
กระบวนการ Index of Objective Congruence (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ ๓ คน ได้รับการให้น้ าหนัก
ความน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

 ขั้นที่ ๓ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposeful Selection) เป็นการใช้กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเลือกมีลักษณะเป็น Information rich Case คือ มีข้อมูล
ให้ศึกษาในระดับลึกได้มาก และสามารถสะท้อนความจริงได้ดีที่สุด ซึ่งจะมีความหมายต่อจุดมุ่งหมาย
หลักของการศึกษาเพ่ือให้ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้เจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ พระภิกษุ อาสาสมัครกู้ภัย ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการท างานกับอาสาสมัครกู้ภัยรวม ๙ รูป/คน 

ขั้นที ่๔ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม ให้
ความหมายและสรุปเป็นบทเรียนที่ได้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลเชิง
เอกสารที่วิเคราะห์ไว้เกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม อิงหลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ท าการ
วิเคราะห์หาข้อสรุปหรือค าอธิบายเชิงทฤษฎีจากลักษณะหรือบริบทโดยทั่วไปไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์นั้นๆ ในเชิงพรรณนาอย่างมีระบบระเบียบถูกต้องตรงประเด็นและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 
 ขั้นที่ ๕ สรุปผลการวิจัยในเชิงพรรณนาโวหารโดยน าเสนอแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยโดยประยุกต์ตามหลักสาราณียธรรม 

๔) ผลการวิจัย  
  ประเด็นที่ ๑ สภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย 
 ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยมีลักษณะการสะสมของปัญหาที่
ค่อยๆ เกิดขึ้น จนท าให้เกิดความคับข้องใจของฝ่ายหนึ่งที่ถูกกระท า กับ อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้กระท า 
การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดความคับข้องใจ เช่น ไม่เห็นด้วย ไม่ช่วยเหลือ มีการดูถูก เอาเปรียบ การ
ให้ร้ายท าให้เสียศักดิ์ศรี ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งทั้งสิ้นจากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก  ผู้วิจัยพบว่าความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย มีสาเหตุของ ๕ ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) 
 ความขัดแย้งของอาสาสมัครกู้ภัยต่างสังกัดในพ้ืนที่เดียวกันแม้ว่าจะมีความไม่ชัดเจนใน

เขตพ้ืนที่ จึงท้าให้มีการท้างานซ้้าซ้อนกัน แตอ่ย่างไรก็ตามจากเสียงสะท้อนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ยัง
ไม่มีเหตุความขัดแย้งรุนแรง เพราะหัวหน้าทีมทั้งสองฝ่ายท าหน้าที่ปรับความเข้าใจกัน แต่ปัญหายัง
ไม่ได้รับการแก้ไขแม้จะแสดงความขัดแย้งออกมาให้เห็นชัดเจน ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเคลียร์ปัญหาได้
ทุกครั้ง จึงต้องระวังในประเด็นนี้ เพราะจะเชื่อมโยงไปยังสาเหตุของความขัดแย้งด้านอื่นๆ ได้อีก  



๘ 

 (๒) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) 
 เรื่องผลประโยชน์น่าจะเป็นต้นเหตุของสาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดความขัดแย้งในสถานการณ์
ปัจจุบัน เพราะโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการจ่ายค่าน้าส่งคนไข้อุบัติเหตุที่ได้รับสิทธิ์จาก พ.ร.บ.
ประกันภัยรถ  จึงท้าให้มีการท้างานข้ามเขตพ้ืนที่ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม อาสาสมัครส่วนใหญ่ยังคงมี
อุดมการณ์เต็มเปี่ยมท่ีจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนไข้ 
  (๓) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) 
 จากพฤติกรรมการท างานของอาสาสมัครมูลนิธิ (กู้ภัย )  พบว่า  มูลนิธิ ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีการท างานที่คล้ายกัน คือ รับค าสั่งและแจ้งการประสานการช่วยเหลือจากศูนย์
วิทยุของมูลนิธิที่เป็นต้นสังกัดเท่านั้น  ส่วนมูลนิธิที่ตั้งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จะรับค าสั่งในการปฏิบัติงานจากศูนย์เอราวัณ ต่างฝ่ายต่างไม่ฟังกันและกัน  จึงท าให้ต้องเผชิญหน้า
กันและบางครั้งก็ท าให้เป็นสาเหตุของความขัดแย้งประการส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง  
 (๔) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง  (Structural Conflict) 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบความขัดแย้งด้านที่เกี่ยวข้องในระเบียบปฏิบัติ  เกี่ยวกับ
กฎระเบียบของมูลนิธิ เช่น เมื่อมีการท้างานซ้้าซ้อนกัน จะมีการกดดันให้ออกจากพ้ืนที่ด้วยวิธีการสันติ
เป็นอันดับแรก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ 
 (๕) ความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม (Value Conflict) 
 ตามท่ีเป็นข่าวเรื่องอาสาสมัครของมูลนิธิทะเลาะกันเพราะแย่งศพ แย่งคนไขน้ั้น ยังมีกรณี
ที่ส้าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหามาตั้งแต่อดีต คือ มีความเชื่อและศรัทธาในมูลนิธิที่ตัวเองสังกัดอยู่ 
ถึงแม้อาสาสมัครจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือละลายพฤติกรรมให้สามารถท้างานร่วมกับอาสาสมัคร
มูลนิธิอ่ืนก็ตาม  แต่ก็ยังรักและศรัทธามูลนิธิของตนเอง อาจเปรียบเทียบได้กับเรื่องการแบ่งสีเสื้อของ
นักเรียนอาชีวะที่ยกพวกตีกันเป็นประจ้านั่นเอง 

ประเด็นที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งตามหลักพุทธสันติวิธี 
 เมื่ อ พิจารณาหลักธรรมที่ จะช่วยสร้ า งความสัม พันธ์ที่ ดีต่ อกันในหมู่ ชุ มชน ใน
พระพุทธศาสนา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครคือ หลักสาราณีย
ธรรม ๖ คือ ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เกื้อกูลกัน ๖ ประการ๑๔ โทษแห่งการไม่มีสาราณียธรรมต่อ
กันแล้ว กล่าวคือ หากไม่มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม  เมตตามโนกรรมต่อกัน จะน าไปสู่มูลเหตุ
ของการทะเลาะวิวาทและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนและผู้อ่ืน  ท าให้เกิดความทุกข์เรียกว่าเป็น
โมฆะบุรุษ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเปรียบเทียบการใช้วาจาท าร้ายกันเป็นดั่งอาวุธที่แหลมคม 
สามารถท าลายความสามัคคี  ความปรองดองและสันติสุขในหมู่ชน ซึ่งนับว่าหลักสาราณียธรรม ๖ 
เป็นหนึ่งในพุทธสันติวิธีที่สามารถน้ามาใช้ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย เพราะ
ความหมายและองค์ประกอบของหลักสาราณียธรรมนั้นเป็นหลักธรรมที่เป็นเงื่อนไขหรือเป็นเหตุเป็น
ผลซึ่งกันและกัน ยังบุคคลให้ด้าเนินไปในทางที่ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมได้  หรือเป็นเครื่องน้าทางชีวิต  

                                                           

 ๑๔ดูรายละเอียดใน ม.มู (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๑. 



๙ 

ทั้งยังส่งเสริมให้สังคมเข้าถึงความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนเพราะเหตุ  เป็นธรรม                
ที่ท้าให้คนในสังคมเป็นที่ระลึกถึงให้เป็นที่รัก ท้าให้กลมกลืนเข้าหากันเคารพนับถือกัน ท้าให้เกิดการ
สงเคราะห์เจือจุนกัน ท้าให้กลมเกลียวกันเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน๑๕  หลักสาราณียธรรมมีองค์ประกอบ 
๖ ประการ๑๖ คือ ๑)เมตตากายกรรม  คือ การมีพฤติกรรมทางกายที่เป็นการกระท้าต่อกันด้วยเมตตา 
๒) เมตตาวจีกรรมคือ  การมีพฤติกรรมทางวาจาที่ประกอบด้วย  ๓)เมตตามโนกรรมคือ การ                       
มีพฤติกรรมทางใจที่ประกอบด้วยเมตตา ๔) สาธารณโภคีคือ การแบ่งปันเฉลี่ยลาภที่ได้มาโดยชอบ 
๕) สีลสามัญญตาคือ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์เสมอกับเพ่ือนพรหมจรรย์ ๖) ทิฏฐิ
สามัญญตา คือ การพัฒนาตนให้มีทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ 

 ประเด็นที่ ๓ แนวทางการจัดการความขัดแย้งตามหลักพุทธสันติวิธี 
 วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง โดยผู้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 
 สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยขอเสนอวิธีการแก้ไขความขัดแย้งในทาง
สังคม คือ           
 ๑. ผู้น ามูลนิธิต้องมีการเจรจาพูดคุยเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย   
  ๒. ควรยึดประโยชน์ของผู้ป่วยส าคัญท่ีสุด    
  ๓. ควรยกเลิกการจ่ายค่าน าส่งผู้ป่วยไปรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน ตามสิทธิ์ พรบ. 
 ๔ โดยปลูกฝังค่านิยมในการเป็นอาสาสมัครว่าต้องมีความเสียสละด้วยใจจริง 
 ๕. กระทรวงมหาดไทยควรมีบทบาทในการท างานของอาสาสมัคร  ในส่วนกระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ต้องร่วมกันก าหนดอัตราการบริการผู้ป่วยที่เป็น
มาตรฐานกลาง 

 ประเด็นที่ 4 แนวทางการจัดการความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยโดย
พุทธสันติวิธ ี
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบกับการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการศึกษาพุทธสันติวิธี คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ที่น ามาใช้ในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย ผู้วิจัยน าเสนอเป็นแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยโดยพุทธสันติวิธี ไว้ดังนี้ 

เมตตากายกรรม: ลดทอนเหตุที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์พบว่า 
อาสาสมัครกู้ภัยต่างก็มีความรักในศักดิ์ศรี องค์กร และความเป็นพวกพ้อง ทั้งๆ ที่ทุกหน่วยต่างก็

                                                           

 ๑๕พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม ,“การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก”,
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), บทคัดย่อ. 

 ๑๖ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โอเอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์๒๕๓๘), 
หน้า๒๙๔- ๒๙๕. 



๑๐ 

ปรารถนาที่จะช่วยผู้ประสบภัยอันเป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศล แต่เมื่อท้างานที่ต้องประสานกันหลายฝ่าย
ปัญหาพื้นที่ซ้้าซ้อน การสื่อสาร และการต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ท้าให้การแสดงออกต่อ
กันจึงอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น ดังนั้นในการน้าเมตตากายกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย คือ เมื่อเจอกันในสถานที่เกิดเหตุต้องทักทายกัน ต้องท้างานด้วยท่าที
ที่เป็นมิตรต่อกัน แม้จะอยู่ต่างสังกัดกัน มีศีลธรรม เมตตากรุณาต่อกัน ไม่แสดงอาการก้าวร้าวกัน 
สามารถชี้แนะและยอมรับฟังกัน ความคิดช่วยเหลือกัน  หน่วยไหนไปถึงก่อนก็ท้าก่อน และแจ้งให้
หน่วยงานอ่ืนทราบว่ามีคนช่วยแล้ว เพ่ือไม่ให้เร่งรีบมาด้วยความเร็ว เพราะจะท้าให้เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุซ้้าซ้อนได้ แต่ถ้าเกินขีดความสามารถก็ให้ประสานขอความช่วยเหลือโดยทันที 

เมตตาวจีกรรม: สื่อสารสัมพันธ์ลดความขัดแย้ง ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกฝ่าย
ต่างก็มุ่งหวังให้ผู้ประสบภัยได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์และทันต่อการช่วยเหลือมากที่สุด บางครั้งอาจท้า
ให้เกิดการกระทบกระท่ังทางวาจาด้วยความไม่เข้าใจและน้าไปสู่ความขัดแย้งในระดับบุคคลจนลามไป
ถึงระหว่างหน่วยงาน ดังนั้นแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดข้ึนสามารถใช้เมตตาวจีกรรมมาช่วย
ในการจัดการ กล่าวคือ ในการประสานติดต่อระหว่างกัน ควรมีพฤติกรรมทางวาจาที่ประกอบด้วย
เมตตาเป็นการกล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนหรือแนะน้าตักเตือนกันด้วยความหวังดีและแสดง
ความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลังและส้าหรับการปฏิบัติต่อเพ่ือนอาสาสมัครกู้ภัยที่ไปเจอ
กันในท่ีเกิดเหตุ ก็พูดจากันด้วยกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย ไม่พูดจายั่วยุ หรือดูถูก พูดจาส่อเสียด 
ควรพูดจาด้วยความอ่อนโยน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อนกัน 

เมตตามโนกรรม: คิดสรรสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น การรักพวกพ้อง 
การรักษาประโยชน์ให้หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัยกันเอง
ด้วยเหตุผล คือ เรื่องศักดิ์ศรีตน ความภาคภูมิใจในชื่อเสียงหน่วยงาน ท้าให้หลงลืมสิ่งจุดหมายส้าคัญ
ของการมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัย คือ การเป็นที่พ่ึงคอยช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้าย 
ดังนั้นการใช้หลักเมตตามโนกรรมในการจัดการความขัดแย้งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้  โดยการที่อาสาสมัครกู้ภัยต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและส้าคัญสูงสุด  ต้องให้การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความมีเมตตา กรุณา เสมือนเป็นญาติของตนเอง ไม่ฉกฉวยของมีค่า  หรือน้าส่งไป
โรงพยาบาลที่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่ค้านึงถึงผลเสียที่ตามมาภายหลัง เช่นค่ารักษาพยาบาลที่สูง จน
เป็นภาระค่ารักษาพยาบาล และความล้าบากในการย้ายผู้ป่วยไปรพ.รัฐบาล  ควรรักษาอุดมการณ์ของ
มูลนิธิการเช่นเสียสละเพ่ือรับใช้สังคม    

สาธารณโภคี: จัดสรรประโยชน์ให้รอบด้าน แม้ว่าอาสาสมัครกู้ภัยไม่ได้เข้ามารับใช้สังคม
ด้วยหวังประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทน แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติย่อมต้อมีเรื่องของประโยชน์มา
เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมพบว่า หากการแบ่งสันปันส่วนระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างไม่มีส่วนร่วมเป็นธรรม ย่อมเป็นรอยร้าวให้เกิดความขัดแย้งได้ ดังนั้นในการใช้สาธารณ
โภคีสามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความขัดแย้งได้ ด้วยการแบ่งเขตการ
ท้างานโดยใช้ความพร้อมและศักยภาพของมูลนิธิ  โดยไม่ยึดติดพ้ืนที่ เดิมในหน่วยงานของตัวเอง แต่
เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก จึงจะท้าให้ได้ประโยชน์และถูกต้องด้วยกันทุกฝ่าย   

สีลสามัญญตา: ปรับฐานพฤติกรรมที่ดีงามในหมู่อาสาสมัครกู้ภัย พ้ืนฐานส้าคัญ
นอกจากการที่อาสาสมัครกู้ภัยจะมีความมุ่งหมายช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากทุกข์แล้ว สิ่งที่จะช่วย
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จัดการความขัดแย้งและป้องกันความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นได้ คือ การสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การท้างานร่วมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้หากทุกฝ่ายต่างก็มีศีลสามัญญตา กล่าวคือ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์เสมอกับเพ่ือนพรหมจรรย์เป็นการประพฤติให้ดีเหมือนเขาคือมีความประพฤติ
สุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมไม่ท้าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ ดังนั้น
เมื่อต่างฝ่ายต่างรักษาศีล มีกรอบจริยธรรมของผู้เป็นอาสาสมัครกู้ภัย ย่อมจะช่วยให้ลดความ
หวาดระแวง ความไม่วางใจกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีศีล 

ทิฏฐิสามัญญตา: ยึดม่ันในอุดมการณ์อาสาสมัครกู้ภัย ทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนามอง
ความขัดแย้งที่น้าไปสู่การทะเลาะวิวาท การแตกแยกในหมู่คณะ มาจากการมีความเห็นที่ผิด การเห็น
ที่ไม่ตรงกันไม่เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ดังนั้นความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยก้าวแรกของการ
แก้ปัญหาที่น้าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม คือ ควรยึดอุดมการณ์ของความเสียสละอย่างแท้จริง 
การท้างานช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทอง แต่ท้าด้วยใจเมตตากรุณา 
และความเป็นธรรมไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ตอบแทนในการน้าส่งคนไข้ เพราะจะเป็นภาระคนไข้ใน
ภายหลัง  ควรส่งผู้ป่วยตามสิทธิการรักษา  และกรณีท่ีมีการน้าส่งคนไข้แล้วไม่ฉวยโอกาสเรียกเงินเป็น
ค่าตอบแทน 

ทั้งนี้การน าหลักสาราณียธรรมมาใช้ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย 
หากจะท าให้ส าเร็จผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยน าเสนอเป็นหลักกระบวนการจัดการไว้ดังนี้  

(๑)  การส่งเสริมจิตส านึกในงานอาสาสมัครกู้ภัย ด้วยกระบวนการ คือ  
 P=Plan การวางแผนแก้ไขปัญหาที่มูลเหตุ โดยความร่วมมือของทุกฝาย  

  (๑) กระตุ้นให้อาสาสมัครกู้ภัยตระหนักในอุดมการณ์ 
  (๒) มองเห็นประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นหลัก ผลต่อตัวเองและหมู่คณะเป็นรอง 
  (๓) ตั้งใจเสียสละรับใช้สังคมด้วยความจริงใจ 

       A= Action การน าแผนสู่การปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
(๑) จัดกิจกรรมอบรมธรรมะกับการท้างานอาสาสมัครกู้ภัย โดยอาสาสมัคร  

ทุกค่ายทุกระดับ 
(๒) จัดให้มีการมอบรางวัล“อาสาสมัครคุณธรรมในระดับจังหวัดและ     

ระดับประเทศ”  
  (๓) มีการประกวด “อาสาสมัครกู้ภัย I do”  
  (๔) มอบทุนการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การ  ผจญเพลิง   

    สารเคมี  การกู้ภัยทางบก ทางน้้า ทางอากาศ และช่วยเหลือป่วยฉุกเฉิน  
    แก่อาสมัครที่มีอุดมการณ์เป็นที่ประจักษ์ 

  (๕) ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมของอาสาสมัครกู้ภัยในรูปแบบ 
บูรณาการโดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเขามามีบทบาท ในการออก 
กฎระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องและเอ้ือต่อการ 
ท้างานของอาสาสมัครกู้ภัย เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
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(๒) สร้างวัฒนธรรมสันติสุขของอาสาสมัครกู้ภัย 
P=PLANE การวางแผนปรับพฤติกรรมในการแสดงออกต่อกันระหว่าง

หน่วยงานตัวอย่างเช่น 
  (๑) ปรับท่าทีการแสดงออกต่อกันและกัน 
  (๒) ปรับต้าพูดที่ใช้เพื่อสร้างความสามัคคี 
  (๓) ปรับความเข้าใจให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือการท้างานด้วยสันติวิธี (โดยใช้

กฎระเบียบ) 
A= ACTION ก าหนดแนวปฏิบัติและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมเช่น 

  (๑) การหารือข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่ร่วมกัน 
  (๒) จัดท้าโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่น้องอาสาสมัครกู้ภัย” 
  (๓) ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในหมู่อาสาสมัครกู้ภัย 

การศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือจัดการความขัดแย้งระหว่าง
อาสาสมัครกู้ภัยโดยพุทธสันติวิธี  ให้เกิดความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ป้องกันการทะเลาะวิวาท
และแก้ปัญาสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง สามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างอาสาสมัครกู้ภัย ได้  
แนวทางการจัดการความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสามัคคีความเข้าใจอันดีต่อกัน  ทั้งยังเป็น
แนวทางปฏิบัติที่สร้างความรัก ความเคารพต่อกันตลอดถึงการแสดงความมีน้ าใจคือการสงเคราะห์
อนุเคราะห์ต่อกัน ท าให้การทะเลาะวิวาทลดลงหรือมีการป้องกันก่อน เพราะมีความเห็นร่วมกันสร้าง
ความมีส่วนร่วมกันในสังคมได้ ถ้าจะมีเกิดขึ้นก็จะน้อยมาก ที่ส าคัญต้องเป็นคนที่มีความเสียสละจริงๆ 
ไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝง สงเคราะห์ทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยสามารถแยกแยะรายได้ที่ได้มาจาก
การประกอบอาชีพที่สุจริตโดยชอบธรรม กับผลประโยชน์ที่ได้มาจากการท้างานด้านอาสาสมัคร แม้
จะมีบางครั้งที่มีการตอบแทนเป็นสินน้้าใจ แต่ก็ไม่ได้เรียกร้องใดๆ และต้องเป็นคนที่มีใจมตตา กรุณา 
กับมนุษย์และสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อน ช่วยเหลือสงเคราะห์ตามก้าลังตนและสามารถประสานงาน
การช่วยเหลือให้อย่างบริสุทธิ์ใจ  ทั้งภัยธรรมชาติขนาดเล็กจนถึงภัยใหญ่และภัยจากการกระท้าของ
มนุษย์ด้วยกัน เช่น อุบัติเหตุ น้้าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เจ็บป่วย อุบัติเหตุ เป็นต้น 

๕) ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ภาครัฐควรหันมาตระหนักและให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาอาสาสมัครกู้ภัยซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละและมีจิตใจที่เป็นกุศลอยากช่วยเหลือสังคม การส่งเสริมให้
ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักพระพุทธศาสนาควรน ามาใช้ในการพัฒนาบุคคลเหล่านี้เพ่ือท ารากฐาน
จิตใจให้หนักแน่นยิ่งขึ้นพร้อมออกไปรับใช้สังคมอย่างไม่หวั่นไหวกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้  
 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรขยายผลการศึกษาในพ้ืนที่ศึกษาอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างหมู่อาสาสมัครกู้ภัยทั้งในระดับภาค ภูมิภาค เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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