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บทที่ 1 
บทนํา 

 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ความขัดแยงเปนกระบวนการทางสังคม  เปนปรากฏการณที่เปนพลวัตเคลื่อนไหว        
อยูเสมอ  สามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  เปนปกติในสังคมปจจุบัน  ความขัดแยงของบุคคล
เกิดจากการที่บุคคลตองตัดสินใจเลือกอยางใดอยางหนึ่ง  โดยท่ีการเลือกนั้นอาจเต็มใจเลือกหรือ   
จําใจเลือก  เปนความขัดแยงที่มักเกิดขึ้นภายในมักไมแสดงออกใหเห็นโดยเปดเผย  สามารถเห็น
และสัมผัสไดโดยใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก  คําพูด  สีหนา  ทาทาง  กริยา  
อาการ  อาจพบความขัดแยงที่เกิดขึ้นได 
 ความขัดแยงระหวางบุคคลเปนสถานการณที่การกระทําของฝายหนึ่งไปขัดขวาง หรือ
สกัดกั้นการกระทําของอีกฝายหนึ่ง  ในการที่จะบรรลุเปาหมายของเขา  หรือการที่บุคคลที่มี      
ความแตกตางกันในคานิยม  ความสนใจ  แนวคิด  วิธีการ  เปาหมายตองมาติดตอกัน  ทํางาน
ดวยกันหรืออยูรวมในสังคมเดียวกัน  โดยที่ความแตกตางนี้เปนสิ่งที่ไมสอดคลองกันหรือไป
ดวยกันไมไดความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมมีใครปรารถนา  แตเปนสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพนตราบใดที่
มนุษยยังมีชีวิตอยูและอยูรวมกับคนอื่นในสังคม  สาเหตุอยางหนึ่งของความขัดแยงเกิดจากความไม
เพียงพอหรือความขาดแคลน  โดยที่ความขาดแคลนนี้สวนหนึ่งถูกกําหนดโดยสังคม  ความไม
พอใจและขอเท็จจริงตาง ๆ  เกี่ยวกับความขาดแคลนเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ  เปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะนําไปสูการแขงขันเพื่อจะไดทรัพยากรที่ตองการ  (เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ,  
2534,  หนา 7-11) 
 ความขัดแยงมักมีความเกี่ยวพันกันอยูเสมอในลักษณะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหวาง
บุคคล  ความคิด  ความเชื่อ  และผลประโยชนที่ทุกคนเกี่ยวของ  ความขัดแยงที่ปรากฏในสังคม
โดยทั่วไป  ไดแก  ความขัดแยงทางความคิดซึ่งเปนพื้นฐานทั่วไปของความขัดแยงอื่น ๆ  เมื่อบุคคล
มีความคิดเห็นในสิ่งตาง ๆ  ที่ไมตรงกัน  อาจดําเนินวิถีทางที่ตนเห็นวาถูกตองและชอบธรรม  
เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนเห็นวาถูกตอง  โดยการแสดงออกอยางเปดเผยและรุนแรง  เชน  การชุมนุม
เรียกรองของกลุมตาง ๆ  ปรากฏขาวตามสื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศเปนประจํา 
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 ความขัดแยงดานความเชื่อและศาสนา  ความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับความเชื่อ     
ทางศาสนาแตละศาสนากอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน  หรือศาสนาพุทธ 
ไมเชื่อการลางบาปในขณะที่ศาสนาคริสตมีความเชื่อในเรื่องนี้  ผูที่ยึดถือศาสนา  แตละฝาย          
จะถกเถียงกันไมมีที่ส้ินสุด (สุพัตรา  สุภาพ,  2541,  หนา 40)  ตลอดจนถึงความขัดแยงระหวาง      
ผูนับถือศาสนาเดียวกัน         
 ความขัดแยงดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม   การมีความแตกตางกัน        
ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมตาง ๆ  อาจมีการขัดแยงกันได  เชน  สังคม  
ไดยอมรับสถานะทางการสมรสวา  ชายหญิงจะมีคูสมรสในเวลาเดียวกันไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น  
สวนผูที่อาศัยอยูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามอาจมีภรรยาไดหลายคนใน
คราวเดียวกัน  ชาวเขาเผามงผูชายจะมีภรรยาไดหลายคนและภรรยาเปนผูหาเล้ียงสามี  แตชาวเขา
เผาอื่น  เชน  กะเหรี่ยง ล่ัวะ นิยมยึดถือสามีภรรยาเดียวอยางเครงครัด 

 ความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชน  ความตองการของมนุษย  คือ  อาหาร  เครื่องนุงหม   
ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค  ความมั่นคง  เกียรติยศชื่อเสียง  และความสมหวังในชีวิต  เปนเหตุให
มนุษยตองดิ้นรนแสวงผลประโยชนใหกับตนเองมากที่สุดเทาที่จะทําได  เมื่อทุกคนตางแสวงหา
ผลประโยชนความขัดแยงจึงสามารถเกิดขึ้นไดงายและตลอดเวลา 
 ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการขัดแยงนั้นขึ้นอยูที่วาจะมีระดับการขัดแยงรุนแรงมากนอย
เพียงใดสวนใหญจะออกมาในรูปแบบตาง ๆ  เชน  เฉย ๆ  แคนเคือง  ทําลายไมตรี  พยาบาท         
หาพรรคพวกมารวมเกลียดชังบุคคลที่ขัดตน  และอาจมีปฏิกิริยาในรูป  หมางเมิน  ถกเถียง  ดาวา  
ตบตี  ยกพวกเขาตอสูกันเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นมนุษยก็พยายามแสวงหาแนวทางตาง ๆ  เพื่อระงับ
ความขัดแยง  เชน  การใชกําลัง  จารีตประเพณี  กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับทางสังคมและ
กฎหมาย  เปนตน 
 สภาพความขัดแยงในชุมชนมีสาเหตุมาจากความแตกตางกันในเรื่องของความเชื่อ  
คานิยมขอมูลขาวสารที่ไมตรงกัน  ความขัดแยงจากผลประโยชนจากการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดการแยงชิงเกี่ยวกับอํานาจ  ความขัดแยงทางดานความสัมพันธระหวางบุคคลที่มี
บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เขากันไมได  มีความคาดหวังและทรรศนะคติที่แตกตางกัน 

 สังคมชนบทมีลักษณะของความขัดแยงเกิดขึ้น และที่พบกันมาก  ไดแก  การแยงที่ดิน   
ทํากิน  การแยงการใชน้ําจากคลองชลประทาน  การปลอยปละละเลยไมดูแลสัตวเล้ียง  การขัดแยง
ในเรื่องการหมิ่นประมาทใสรายกัน  การขัดแยงในเรื่องการขายผลผลิตการเกษตร  การขัดแยง
ระหวางเด็กหนุมในเรื่องชูสาว  เร่ืองการขัดแยงนี้อาจเปนการขัดแยงสวนตัวและสวนรวมในระดับ
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หมูบาน  เมื่อขัดแยงกันจะใหผูใหญบานประนีประนอมหรือใหญาติผูใหญเจรจาเพื่อทําใหการ
ขัดแยงหมดไป  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข,  2538,  หนา 149) 
 ในชุมชนชนบทไทยจะมีผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน  ซ่ึงเปนบุคคลที่มีอํานาจอิทธิพล     
มีทรัพยากรและสถานะทางสังคม  เชน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน  หัวหนากลุม  ผูนําทาง
พิธีกรรมความเชื่อ  พระสงฆ  บุคคลเหลานี้จะไดรับการยกยองยอมรับนับถือ  สามารถควบคุม  ช้ีนํา  
ดําเนินการในการตัดสินใจของชุมชนในเรื่องตาง ๆ  รวมทั้งการบรรเทาควบคุมระงับแกไข  และ
คล่ีคลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 นับตั้งแตประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตนมา  แนวทางการ
พัฒนาประเทศ หรือ “ตัวแบบ” ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันในกลุม นักวางแผนและกําหนดนโยบาย ก็คือ 
การลอกเลียนแบบแผนของประเทศที่พัฒนาแลว  จุดเนนของตัวแบบ คือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดับมหภาค ดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม ไปเปน
กิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  และมิไดวางอยูบนฐานของการพัฒนาประสิทธิภาพ        
ทางการผลิต  ในทางตรงกันขามการพัฒนาจากความดอยพัฒนาของสังคมไทย ยังวางอยูบนพื้นฐาน
ของการทําลายสภาพแวดลอม ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะที่ดิน    
ปา ไม และแหลงน้ํา (เสนห จามริก  และยศ  สันตสมบัติ,  2536,  หนา 3)   
 ชุมชนชนบทไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางระบบ
การผลิต โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
เร่ิมมองเห็นไดชัดเจนหลังจากที่รัฐบาลไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ.  2540 - 2544) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนา      
วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคมชนบท และหมูบานตาง ๆ ใหดีขึ้น ซ่ึงในดานนี้รัฐบาล
พยายามที่จะสงเสริมการผลิตดานอุตสาหกรรมใหมีเพิ่มมากขึ้นในชุมชน โดยมีการสรางระบบ   
ตาง ๆ  ขึ้นมารองรับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค 
การสงเสริมใหนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชแทนภูมิปญญาเดิมของชาวบาน การถายทอด        
ความทันสมัยผานทางเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะเมื่อระบบการสื่อสารมีความทันสมัย ก็ยิ่ง     
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในชุมชนชนบท (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข,  2538,  บทนํา) จึงกลาว 
ไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนชนบทเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  
 ดินเปนปจจัยสําคัญของการประกอบอาชีพหรือการดํารงของคน ไมวาจะประกอบอาชีพ
อะไร โดยเฉพาะการเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของมนุษย ดินยังเปนสินทรัพยถาวรที่มี
มูลคาเพิ่มทวีคูณ ราคาไมตกไมตายไมสูญหาย จึงเปนสินทรัพยที่มนุษยตองการไมมีที่ส้ินสุด 
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วิกฤตการณการแยงชิงทรัพยากรที่ทวีความรุนแรงแพรกระจายอยูทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะ   
ภาคอีสานนั้น ตนตอหรือมูลเหตุที่อยูเบื้องหลังนั้น คือ ความตองการดินเปนสําคัญ สถานการณและ
สถานภาพของดินในภาคนี้ เราจะพบวา นอกจากเปนภาคที่เปนสังคมชนบทและยากจนแลว  ยังมี
ขอจํากัดของทรัพยากรนานับประการ ซ่ึงทรัพยากรเหลานั้น ก็เปนรากฐานสําคัญในการดํารงอยู   
 ภาคอีสานมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ มีประชากรอาศัยอยูกวา  20 ลานคน  และ
มีขอจํากัดของทรัพยากรทั้ง ดิน น้ํา ปาไม  โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดิน  
 ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติเปนเอกสิทธิ์ของทองถ่ิน เชน ทรัพยากรปาไม ผูปกครอง
ชุมชนทองถ่ินเปนผูดูแลและควบคุม ความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบจึงมีอยูในจิตสํานึก 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2449 ไดมีการโอนปาไมทั้งหมดใหเปนของรัฐบาล นับแตนั้นมาอํานาจของ
ทองถ่ินตอการจัดการทรัพยากรปาไมไดลดลงและอํานาจรัฐไดแผขยายสิทธิ์ตอทรัพยากรปาไมและ
ทรัพยากรอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น  และจากผลพวงแหงการพัฒนาประเทศ สงผลตอประสิทธิภาพการ
ผลิตที่ลดต่ําลง เกษตรกรตองขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต ซ่ึงนําไปสูปญหาขอขัดแยง
แกงแยงทรัพยากรที่ปาเพื่อทํากินระหวางราษฎรกับรัฐ  แมรัฐบาลไดบริหารจัดการที่ดินทํากิน       
ในรูปแบบตางกัน แตปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ ในดานปาไมและที่ดิน
ทํากิน ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น  
 ความขัดแยงยังขยายไปสูการใชทรัพยากรน้ํา แรธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ       
ซ่ึงสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ ทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
โดยเฉพาะความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ แมรัฐบาลพยายามคลี่คลายและแกไข
ปญหา แตก็ยังไมสามารถคลี่คลาย หรือหาทางออกของปญหาไดเทาที่ควร 

 การพัฒนาประเทศที่เนนใหเกิดความทันสมัยเทียบเทานานาประเทศ กอใหเกิดปญหา   
ในเรื่องของการใชประโยชนจากที่ดินที่ไมเทาเทียม และเหมาะสม จากสถิติการสํารวจของกรม
ที่ดิน ป พ.ศ.  2547 พบวา มีที่ดินสาธารณะประมาณ 34,000 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 17 ลาน         
6 แสนไร มีวิกฤติการณการบุกรุกที่ดินเพื่อถือครองเปนเนื้อที่ประมาณ 3 ลาน 5 แสนไร  และ     
ทางกรมที่ดินคาดวาจะมีการบุกรุกที่ดินสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป (กรมที่ดิน,  
2547)  
 นอกจากนี้ งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยทีมงานวิจัย 
ประสิทธ์ิ  คุณุรัตน  และคณะ  ไดทําวิจัยเ ร่ือง การศึกษาความขัดแยงของการใชทรัพยากร             
ทางธรรมชาติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา  จํานวนของความขัดแยงทั้งสิ้น 932 กรณี เปน
ความขัดแยงเกี่ยวกับทรัพยากรดินมากที่สุด รอยละ 54.08 รองลงไปไดแกทรัพยากรปาไม น้ํา และ
แรธาตุ และความขัดแยงของทรัพยากรดิน สวนมากจะเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน  อีกทั้ง     
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ในสวนขอเสนอแนะดานวิชาการ เห็นควรศึกษาความลุมลึกของกรณีความขัดแยง ในแตละประเภท
ของทรัพยากรธรรมชาติ  และควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  จารีตทองถ่ิน                
ตอการแกไขปญหาความขัดแยงของกลุมชนตาง ๆ เพื่อจะเปนองคความรูพื้นฐานของการแกปญหา
แบบภูมิปญญาไทยอีสาน (ประสิทธิ์ คุณุรัตน,   และคนอื่น ๆ ,  2538,  บทคัดยอ และหนา 7 - 12 ) 
 จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความขัดแยง
ของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม วาสาเหตุปญหา และวิธีการ
จัดการความขัดแยงเปนอยางไร    
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาความขัดแยงของชุมชนในการใชทีด่ิน
สาธารณประโยชนในจังหวดัมหาสารคาม 
 1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน 
สาธารณประโยชนในจังหวดัมหาสารคาม 
 1.2.3 เพื่อเสนอรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแยงของชมุชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน ในจังหวดัมหาสารคาม 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาสาเหตุของความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชน 
ระหวางบุคคลกับบุคคล ชุมชนกับกลุมองคกร หรือ บุคคลภายนอก รวมทั้งศึกษาถึงวิธีการจัดการ
กับความขัดแยงในชุมชน โดยครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้ 
  1) ขอมูลพื้นฐานของชุมชนที่เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ  สังคม  กลุม 
องคกร สถาบัน ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และการปกครอง 
  2) สภาพความขัดแยง ไดแก ปรากฏการณของความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล กับ
บุคคล ชุมชนกับกลุม องคกร หรือบุคคลภายนอกชุมชน ในเรื่องผลประโยชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน โดยศึกษาวาความขัดแยงนั้นมีสภาพและความรุนแรงเปนอยางไร สาเหตุ         
ที่ทําใหเกิดความขัดแยง หรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ เชนสภาพทางธรรมชาติและสังคมของ
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ชุมชน ระบบนิเวศวิทยาของชุมชน ความกดดันทางสังคมและโครงสรางทางอํานาจในชุมชน หรือ
จากภายนอกที่มีผลกระทบตอปญหาความขัดแยง 
  3) การจัดการความขัดแยงของชุมชน ไดทําการศึกษากระบวนการของการจัดการ และ
องคประกอบทั้งดานวิธีการ เทคนิค ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอการจัดการ       
ความขัดแยง 
 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาครอบคลุมทั้งปรากฏการณและความรุนแรงของความขัดแยง         
และวิธีการจัดการความขัดแยงในชุมชน ทั้งที่เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน 
 1.3.2  ขอบเขตของพื้นท่ี 
 ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของพื้นที่คือ  เปนหมูบานหรือชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม  
และเปนชุมชนที่ไดเกิดความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชน อยูในพ้ืนที่อําเภอตางกัน  
และจากรายงานของสํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามอําเภอที่มีจํานวนความขัดแยงในที่ดิน
สาธารณประโยชน  3  อันดับ  คือ อําเภอเมือง  อําเภอกันทรวิชัย  และอําเภอวาปปทุม  และ        
จากขอมูลของสํานักงานที่ดินอําเภอทั้งสาม  พบวา  ตําบลที่มีความขัดแยงมากที่สุดในแตละอําเภอ  
พบวา   ตําบลทาสองคอน   อําเภอเมือง   ตําบลขามเฒาพัฒนา   อําเภอกันทรวิชัย     และตําบล
หนองแสง  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม (สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม,  2550)  
ผูวิจัยจึงเลือกพื้นที่วิจัยดังกลาว 
 1.3.3  ขอบเขตของประชากร 
 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเกี่ยวกับความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน จึงใชประชากรที่มีสวนไดเสียในการใชที่ดินสาธารณประโยชนและเกี่ยวของ
กับการจัดการความขัดแยง  คือ 
  1) คูกรณีที่พิพาทในที่ดินสาธารณประโยชน 
  2) เจาของที่ดินใกลเคียง 
         3) กํานัน / ผูใหญบาน 
  4) กรรมการหมูบาน 
            5) ประธานกลุมอาชีพ           
  6) ผูนําทางศาสนา/พิธีกรรม/กระจ้ํา 
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชหลายแนวคิดทฤษฎี เปนกรอบในการวิจัย คือ 
 1.4.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                                
        1.4.2 โครงสรางของสังคมชนบท                                                  
        1.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม และการจัดระเบียบทางสังคม                                               
        1.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจทองถ่ิน และผูนําทองถ่ิน   
        1.4.5 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน   
        1.4.6 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
        1.4.7 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
        1.4.8 แนวคิดภูมิปญญาอีสาน 
        1.4.9 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
        1.4.10 แนวคิดเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน 
        1.4.11 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยง                                    
 ซ่ึงสามารถอธิบายใหเห็นความสัมพันธดังตอไปนี้ 
        ชุมชนชนบทแตละชุมชนจะมีโครงสรางชุมชน  หรือโครงสรางสังคมที่ประกอบดวย
บุคคล  กลุมบุคคลมีรูปแบบที่ตั้งของชุมชน  บทบาทหนาที่ของสมาชิก  การควบคุมพฤติกรรม  
ของสมาชิกในสังคม  สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธตอกัน  และชุมชนก็มีปฏิสัมพันธกับสังคม
ภายนอก การที่สมาชิกในชุมชนมีความแตกตางในขอมูลความสัมพันธโครงสราง  คานิยม  และ
ผลประโยชน  และการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอาจกอใหเกิดความขัดแยงไมวาเปนความขัดแยง
ในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  หรือทรัพยากรธรรมชาติ  เมื่อชุมชนไดรับทราบวา
ความขัดแยงเกิดขึ้นแลว  ในชวงแรก ๆ  ชุมชนไดใชวิธีการควบคุมทางสังคมโดยใชบทบาทของ
ผูนําชุมชน หรืออํานาจทองถ่ิน  เปนหลักในการจัดการความขัดแยง  ซ่ึงการจัดการกับความขัดแยง
รูปแบบดังกลาว  เปนการที่ชุมชนเรียนรูวิธีการจัดการความขัดแยงในอดีตอาจจะเปนการเรียนรูจาก
ภายในชุมชนเอง  หรือเรียนรูจากภายนอกชุมชนผานทางสื่อ  ส่ิงพิมพ  และโทรทัศน  ซ่ึงในการ
จัดการความขัดแยงนั้น  ชุมชนมีวิธีการของชุมชนถือเปนภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงมีวิธีการที่มีศักยภาพ
ในการจัดการความขัดแยงไดดี  มีรูปแบบที่อาศัยอํานาจทองถ่ิน ผูนําชุมชน บทบาทกลุมอาชีพ    
เปนตน  ดังภาพ 1     
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ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
       
 1.5.1  ไดขอคนพบองคความรูในการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน 
 1.5.2  ผลของการศึกษา สามารถพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการจัดการ
ความขัดแยงดานอื่น ๆ ตอไป 
 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ความขัดแยง  หมายถึง  กรณีพิพาทที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากคนในชุมชน กลุมอาชีพ            
มีความคิดแตกตางกัน จนกระทั่งแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไมเห็นดวยอยางประจักษ เชน          
การเคลื่อนไหวทางสังคม การตอตาน เปนตน  ซ่ึงในการวิจัย คร้ังนี้หมายถึง ความขัดแยงของชุมชน
ในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม 
        ความขัดแยงในการใชท่ีดินสาธารณประโยชน หมายถึง การตอสูดิ้นรนเพื่อความตองการ 
หรือความมุงหมายในการใชที่ดินสาธารณประโยชนที่มีอยูอยางจํากัดของบุคคล หรือกลุมทั้งสอง
ฝ าย  ซ่ึ งในการวิจั ยครั้ งนี้หมาย ถึง  การจัดการความขัดแย งของชุมชนในการใชที่ ดิน
สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงมีสาเหตุจาก ขอมูลไมตรงกัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ 
ปญหาดานโครงสราง ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม และผลประโยชน 

กลุมอาชีพ 
ผูนําชุมชน 

ส่ิงศักดิ์สิทธ ิ

ความขัดแยงของชุมชนในการ
ใชที่ดินสาธารณประโยชน การจัดการความขัดแยงของ

ชุมชน 

อํานาจทองถ่ิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ความแตกตางในขอมูล / 

โครงสราง / ความสัมพันธ / 

คานิยม / ผลประโยชน 
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        การจัดการความขัดแยง หมายถึง การหาวิธีการแกไข ยุติความขัดแยง โดยวิธีการ        
ของชุมชน ไมวาจะเปนวิธีการไกลเกลี่ย ทั้งนี้อาศัย เครื่องมือ คือ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ กฎหมูบาน บทบาท
ผูนําชุมชน บทบาทกลุมอาชีพ ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้ หมายถึงการจัดการความขัดแยงของชุมชนใน
การใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม 
        กระบวนการจัดการความขัดแยง  เปนการจัดการกับความขัดแยงอยางเปนกระบวนการ 
กลาวคือ มีการแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอน เร่ิมตั้งแตตระหนักถึงปญหา การกําหนดปญหา      
การตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะใชแกปญหา การกําหนดทางเลือก การทดสอบความเปนไปได       
ของทางเลือกตาง ๆ การตัดสินใจเลือกทางเลือก การวางแผนเพื่อปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผน        
การประเมินผล และการติดตามผล 
 ท่ีดินสาธารณประโยชน หมายถึง ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เพื่อใชเปน
ประโยชน หรือสงวนไวเพื่อใชประโยชนรวมกันของประชาชนทั่วไปในงานวิจัยคร้ังนี้หมายถึง 
แมน้ํา ลําคลอง หวย ปาชา ปาไม ที่เล้ียงสัตว ดอนปูตา  ซ่ึงอยูในพื้นที่ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง 
ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 


