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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
        2.2 โครงสรางของสังคมชนบท 
        2.3 แนวคิดการควบคุมทางสังคม และการจัดระเบียบทางสังคม 
        2.4 แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจทองถ่ิน และผูนําทองถ่ิน 
  2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน                                                      
  2.6 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
  2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
  2.8 แนวคิดชุมชนอีสาน  
  2.9 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
  2.10 แนวคิดเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน 
  2.11 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยง 
  2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนปรากฏการณปกติธรรมดาของสังคม  โดยปจจัยของเวลา
และส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเปนไปทั้งในทางที่ดีหรือในทาง 
ที่ไมพึงปรารถนาหรือทั้งสองดานในขณะเดียวกัน  ไดมีผูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังตอไปนี้ 
 2.1.1 ความหมาย 
 การเปลี่ยนแปลง  (change)  เปนภาวะหรือปรากฏการณที่ไมหยุดนิ่งและเกิดขึ้น
ตลอดเวลาทั้ งกับส่ิงที่ ไมมี ชีวิตและสิ่ งมีชีวิต   ทั้ งการเปลี่ ยนแปลงโดยธรรมชาติ   และ                  
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการกระทําของมนุษยเอง  หรือทั้งการเปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางที่ดีขึ้น
หรือเลวลงกวาเดิม  (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ,  2532,  หนา 113)  หรือการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การที่
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ส่ิงใดสิ่งหนึ่งแปรเปลี่ยนสภาพที่ เปนอยูไปสูสภาพใหมที่แตกตางไปจากเดิม   โดยอาศัย
องคประกอบดานเวลาเปนเครื่องกําหนดนั้นเอง  (สัญญา  สัญญาวิวัฒน,  2526,  หนา  3) 
 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา  อังกฤษ – ไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2532,  หนา  
337)  ไดกําหนดความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาหมายถึง  การที่ระบบสังคม  
กระบวนการ  แบบอยาง  หรือรูปแบบทางสังคม  เชน  ระบบครอบครัว  ระบอบการปกครอง       
ไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนดานใดก็ตาม  การเปล่ียนแปลงทางสังคมนี้อาจเปนไปในทาง
กาวหนาหรือถดถอยเปนไปอยางถาวรหรือช่ัวคราว  โดยวางแผนใหเปนไปหรือเปนไปเองและที่
เปนประโยชนหรือใหโทษก็ไดทั้งสิ้น 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2538,  หนา126)   ใหความหมายวา  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสรางทางสังคม  ไดแก  ระเบียบแบบแผน
ตาง ๆ  เชน  แบบแผนความสัมพันธในสังคม  ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในสังคม  
ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในสังคม  หรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผน
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง  หนาที่หรือกระบวนการ
ตาง ๆ  ของความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  และมักจะเปน            
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสมัยใดสมัยหนึ่ง 
 ซ่ึงสอดคลองกับ   สุพัตรา  สุภาพ  (2541,  หนา 177)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกัน
ในสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นดวยสายตาในลักษณะของวิธีการดํารงชีวิต หรือเรียกส้ัน ๆ 
วาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมซึ่งมีผลสะทอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ
ของบุคคลใหแตกตางไปจากที่เคยเปนอยูมาแตเดิม 
 เอฟเวอรเรท  โรเจอส  (Everett  Rogers 1960,  pp. 35-38; อางถึงใน  รัชนีกร  เศรษโฐ,  
2523,  หนา 281)  ใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (social  change)  วา  หมายถึง  
กระบวนการเปลี่ยนไปจากเดิมที่เกิดขึ้นในโครงสรางและหนาที่ของระบบสังคมระบบหนึ่ง          
ซ่ึงโครงสรางของระบบนี้ประกอบขึ้นดวยสถานภาพของบุคคลและของกลุม  สวนภาระหนาที่ก็
ไดแกบทบาทหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับสถานภาพที่ไดมา  โครงสราง        
และภาระหนาที่ของสังคมจะเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด  ตลอดจนมีผลตอกันและกัน  ดังนั้นใน
ขบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อสวนหนึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมสวนอื่นก็จะเปลี่ยนไปดวย 
 มอรริส  กินสเบอรก  (Morris  Ginsberg,  1958,  p. 205; อางถึงใน  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช,  2538,  หนา 126) ไดใหความหมาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนการ
เปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกับโครงสรางทางสังคม ซ่ึงไดแกระเบียบแบบแผนตาง ๆ 
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 แฮนส  เกิรท  และ  มิลล  (Hans  Gerth  &  Mill,  1953,  p.398; อางถึงใน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช,  2538,  หนา 126) ไดใหความหมายวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาท  สถาบันหรือระเบียบตาง ๆ  ที่ประกอบขึ้นเปนโครงสรางสังคม   
 โดยสรุป  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในดานความสัมพันธ
ระหวางคนหรือระหวางคนและกลุมคนเปนการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางหนาที่หรือกระบวนการ
ตาง ๆ  คือ  การจัดระเบียบหรือองคการทางสังคมและสถาบันทางสังคม  ไดแก  การเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานทางสังคม  ความแตกตางทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  และเปนการเปลี่ยนแปลง   
ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง 
 2.1.2  ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
        เหตุที่ทําใหสวนตาง ๆ  ของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ  การเปลี่ยนแปลง         
จากบางสวนในระบบสังคมประการหนึ่ง  และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมธรรมชาติ       
อันเปนปจจัยนอกระบบสังคมอีกประการหนึ่ง  ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นั้นจําแนกไดดังนี้  (เสาวคนธ  สุดสวาท,  2524,  หนา 184; (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคนอื่น ๆ,  
2545,  หนา 171 - 172) 
  1) สภาพแวดลอมธรรมชาติบางอยาง  เชน  ความแหงแลง  น้ําทวม  การสึกกรอน
และการเสื่อมโทรมของผิวดิน  และภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ อาจเปนเหตุใหมีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต  
เชน  มีการอพยพยายถ่ิน  เปลี่ยนอาชีพหรือมีการคิดคนวิธีการใหม ๆ เพื่อแกปญหานั้น  เชน        
การสรางระบบชลประทาน  บางคนเชื่อวาอุณหภูมิมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัย  หรือการปรับตัวของ
คนในสังคม  และมีผลทางออมตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย  เชน  คนในแถบรอนกับคนใน
เขตอบอุน  หรือคนในเขตหนาว  ยอมมีการปรับตัวในการตอสูกับธรรมชาติตางกัน  และมีผลให
สังคมในแตละเขตมีระดับความกาวหนาตางกัน 
           2) การเปลี่ยนแปลงดานประชากร  การเพิ่มของจํานวนประชากรเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางเศรษฐกิจ  สังคมที่มี
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจําเปนตองปรับปรุงวิธีการผลิตและวิธีการกระจายผลผลิต  
เพื่อตอบสนองความตองการอาหารและสิ่งจําเปนตาง ๆ แกสมาชิกของสังคม  นอกจากนี้อาจ     
ตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกครอง  ระบบครอบครัว  และมีการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้น  
บางครั้งการเพิ่มประชากรอาจนําไปสูความขัดแยงระหวางกลุมหรือสงครามระหวางสังคม         
เพื่อแกปญหาความอดอยากขาดแคลนอาหารและทรัพยากรภายในสังคม 
  3) ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ไมใช เทคโนโลยีการผลิตหรือวัตถุส่ิงของ   แตเปน          
เรื่องกฎระเบียบของสังคมที่บังคับควบคุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในสังคม  คารล  
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มารกซ  (Karl  Marx,  1884)  ไดชี้ใหเห็นวาความสัมพันธทางสังคมที่สําคัญที่สุด  คือ  
ความสัมพันธที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต  หรือเรียกวาความสัมพันธทางการผลิต  (production  
relation)  ซ่ึงมีความหมายรวมตั้งแตการผลิตไปถึงการแบงปนผลผลิต  การแลกเปลี่ยนและการ
บริโภคดวย  กฎเกณฑพื้นฐานในความสัมพันธทางการผลิต  ไดแก  กฎเกณฑวาดวยการเปนเจาของ
ปจจัยการผลิต  หรือระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต  เชน  ที่ดิน  การเปลี่ยนแปลงระบบ
กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปนปจจัยสําคัญที่สงผลสูการเปลี่ยนแปลงในระบบอื่น  ไมวา  ระบบ
ความคิด  หรืออุดมการณ  ระบบการเมืองและวัฒนธรรมดานอื่น ๆ  ซ่ึงนักคิดมารกซิสเรียกวา
โครงสรางสวนบน  (super - structure) 
  4) เทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม  การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม  หรือการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาใชในสังคม  ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการดํารงชีวิต
หลายดาน  เชน  การใชเครื่องจักรกล  กอใหเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญและการขยายตัวของเมือง  
การมียานพาหนะสมัยใหมทําใหคนมีการเดินทางติดตอกันมากขึ้น  และรวดเร็ว  การใชเครื่องมือ
การเกษตรแบบใหมทําใหลดการใชแรงงานคนและสัตวในไรนา  การมีเครื่องมือส่ือสาร  เชน  วิทยุ  
โทรทัศน  ทําใหคนมีความรูความคิดใหม ๆ  รถยนตและเครื่องทุนแรงหลายอยางทําใหผูหญิง
สามารถทํางานไดดีเทากับผูชาย  และมีผลทําใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศมากขึ้น 
  5) ความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  อุดมการณ  หรือการศึกษา  เปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  เชน  แม็กซ  เวเบอร  (Max  Weber,  1905)  มี
ความเห็นวาความเชื่อของศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท  เปนปจจัยที่นําไปสูการพัฒนาระบบ
ทุนนิยมในสังคมตะวันตก  ความคิดของนักปรัชญาสังคม  เชน  รุสโซ  หรือ  มารกซ  กอใหเกิดการ
เรียกรองตอสูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือการปรับปรุงระบบการศึกษา  โดยมี         
การเปลี่ยนแปลงเปาหมาย  และวิธีทางการศึกษา  ทําใหมีความคิดเปลี่ยนแปลงไป  อันมีผลกระทบ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 2.1.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
        การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นในดานตาง ๆ  มากมาย  อาจจําแนกผลที่ตามมา
กระทบสังคมหลายดาน มีรายละเอียดดังนี้ (จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์  และคนอื่น ๆ,  2545,  หนา 169-
170) 
            1) การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของคนในชุมชนหรือสังคม เชน การเปลี่ยนแปลง
ในอาชีพ รายได และลักษณะทางประชากรดานอื่นๆ ของคนในชุมชนหรือสังคม 
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            2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมบางอยางของคนในสังคม เชน การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและปริมาณของการกออาชญากรรม การหยาราง การยายถ่ิน การประทวง การฆาตัวตาย 
พฤติกรรมการบริโภค เปนตน 
            3) การเปลี่ยนแปลงแบบแผนของความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม เชนมี    
การเปลี่ยนแปลงในอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง จากคนกลุมใดไปสูกลุมใดหรือไม แบบแผน
ความสัมพนัธในระบบครอบครัว ระบบการศึกษา ศาสนา สถาบันอื่น ๆ เปล่ียนแปลงไปอยางไร 
            4) เปลี่ยนแปลงในแบบแผนทางวัฒนธรรม เชน การเปลี่ยนแปลงในความคิด 
ความเชื่อ คานิยม หรืออุดมการณของคนในสังคม 
 2.1.4 ความทันสมัย 
        นับจากสงครามโลกครั้งที่  2  เปนตนมา  การเปลี่ยนแปลงของประเทศดอยพัฒนา      
ถูกมองวาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย  (modernization)  ซ่ึงมักจะใชใน
ความหมายวาเปนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคม  ประเพณีแบบดั้งเดิม  ไปสูสังคมสมัยใหม       
ที่ลักษณะตามอยางสังคมที่พัฒนาแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมตะวันตก  และทฤษฎีความทันสมัย
มีพื้นฐานมาจากความคิดที่วา  สังคมทั้งหลายยอมพัฒนามาจากสภาพลาหลังไปสูสภาพที่กาวหนา
ขึ้นโดยมีสังคมยุโรปและอเมริกาเปนแบบอยางของสังคมที่กาวหนา  ความทันสมัยมีความหมาย
เทากับความเปนตะวันตก 
        นอกจากนี้  งามพิศ  สัตยสงวน (2532,  หนา 228) ไดใหความหมายของความทันสมัยวา  
หมายถึง  กระบวนการที่สังคมกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา  เคลื่อนตัวเขาสูทิศทางของการนําเอา
ระบบเทคโนโลยีและระบบวัฒนธรรมและทางสังคมที่มีขอบเขตกวางขวาง  รวมเอาปรากฏการณ
ตาง ๆ  เหลานี้เขาไวดวยกัน  เชน  การกลายเปนอุตสาหกรรมที่นําเอาเทคโนโลยีแบบใชเครื่องจักร
ตาง ๆ  กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม  การกลายเปนเมือง  เศรษฐกิจการตลาด  โครงสราง 
การบริหารแบบราชการ  และการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง  การเติบโตของกลุมคนที่ไมใชเครือ
ญาติกัน  และความคิดที่ชอบการเปลี่ยนแปลง  
 ลักษณะสําคัญของสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยหรือที่เรียกวา  สังคม
กําลังพัฒนา  ไดแก (จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์  และคนอื่น ๆ,  2545,  หนา 173) 
            1) มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคนิควิธีการตางๆ ในการดํารงชีวิตแบบงาย ๆ ที่เคย
มีมาตามประเพณีนิยม ไปสูวิถีชีวิตที่อาศัยความรูและเทคโนโลยีที่เปนวิทยาศาสตร เชน การเปลี่ยน
วิธีการทําไรนาแบบเกาที่เคยทํากันมาตั้งแตสมัยปูยาตายายเปนการเกษตรแผนใหม 
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            2) การผลิตทางเกษตรกรรมเปลี่ยนจากผลิตเพื่อกินเองในที่ดินแปลงเล็ก เปนการ
ผลิตเพื่อขายโดยทําเปนไรนาขนาดใหญ ชาวไรชาวนาที่เคยทําสิ่งของเครื่องใชดวยตนเองก็หันมา
ซ้ือเอาจากตลาดและมีการจางงานทําไรนา แทนที่จะใชเฉพาะแรงงานในครอบครัว 
            3) ในการผลิตทางอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากการใชแรงงานคนมาเปนการ
ใชเครื่องจักรกลมากขึ้น       
            4) คนหันมาใชชีวิตในเมืองมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทที่คน    
สวนใหญอยูในไรนาและหมูบานเปนสังคมเมือง 
        การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  เหลานี้อาจไมไดเกิดขึ้นพรอม ๆ  กันไปในบางสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงดานการผลิตทางการเกษตรเปนแบบผลิตเพื่อขายดวย  อาจยังไมมีการขยายตัว         
ทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้น 
        นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองแลว  สังคม      
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยมักมีการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ  เกิดขึ้นดวย  เชน  มีการ
ขยายตัวทางการศึกษา  การสื่อสาร  การคมนาคม  มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองและ        
การบริหารราชการตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อคานิยมของคน 
        โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสงผลกระทบตอทุกมิติของสังคม
อยางหลีกเลี่ยงไมได  ไมวาจะเปนมิติของโครงสราง  มิติของวัฒนธรรม  และมิติของการปะทะ
สังสรรคซ่ึงตางกอใหเกิดหรือสงผลกระทบตอความขัดแยงในสังคม  อันอาจเปนความขัดแยง
ระหวางองคกรกับองคกร  หรือระหวางบุคคลกับองคกรก็เปนได 
 

2.2 โครงสรางของสังคมชนบท 
        โครงสรางของสังคมชนบทนั้น  มีรายละเอียดดังนี้            
        2.2.1 ความหมาย                                                                                                                                           
        รัชนีกร  เศรษโฐ (2523,  หนา 19) ไดกลาวถึงสังคมชนบทไทยวา เปนสังคมรวมกลุม
แบบอรูปนัยของกลุมปฐมภูมิ มีการติดตอแบบตัวตอตัว สภาพของทองถ่ินและวัฒนธรรมที่มีอยูเดิม
ซ่ึงคลายคลึงกัน ทําใหสถานภาพและบทบาทของคนในสังคมชนบทไมแตกตางมาก  จึงไมเห็น
ความแตกตางของชนชั้นทางสังคมไดอยางชัดเจนในสังคมชนบท มีการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน 
สมาชิกชุมชนทําหนาที่สอดคลองตอเนื่องกันอยางราบรื่น โดยมีระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ 
มีการนับอาวุโส มีการเห็นอกเห็นใจกัน และมีคานิยมทางคุณความดีทางศาสนาเปนตัวควบคุม 
ความประพฤติของคนในสังคม  สถานภาพจะมีลักษณะจําเพาะของตัวบุคคล   เชน   อายุ  
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ความสามารถ   และคุณความดีสวนตัว ผูไดรับการยกยองใหเปนผูนําในสังคม ไดแก พระ 
ผูใหญบาน กํานัน และผูอาวุโส ซ่ึงเปนกลุมคนที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ   
        สําหรับการตั้งถ่ินฐานของหมูบานในชนบท โดยทั่วไปเปนการตั้งถ่ินฐานแบบไมมีการ
วางแผนมากอน เมื่อชาวบานเห็นวาบริเวณใดเหมาะที่จะตั้งรกรากทํามาหากินไดสะดวก ก็ปกหลัก
อยูที่นั่นอยางไมเปนระเบียบ และสวนใหญจะเปนหมูบานที่ตั้งอยูตามชัยภูมิตาง ๆ เชน ที่ดินชายทุง    
ชายปาละเมาะ ริมเสนทางคมนาคม สวนการตั้งถ่ินฐานชนิดที่มีการวางแผน มักจะเปนหมูบาน       
ที่จัดตั้งโดยหนวยงานของรัฐ เชน หมูบานสหกรณการเกษตร เปนตน 
       จํานง  อดิวัฒนสิทธ์ิ  และคนอื่น ๆ (2545,  หนา 138)  ไดใหความหมายสังคมชนบท  
หรือบานนอก  หมายถึง  พื้นที่ที่ตั้งอยูนอกเขตเมือง  อยูนอกเขตเทศบาล  เปนเขตที่ความเจริญ   
ดานวัตถุนอย  เปนเขตที่ผูคนที่อาศยัอยูมีอาชีพทางการเกษตร  เล้ียงสัตวและทําการประมงเปนสวน
ใหญ  ดังนั้นชนบทจะเปนพื้นที่ที่แวดลอมดวยทุงนาปาเขา  หุบหวย  แมน้ําลําธาร  ทะเล  ฯลฯ  
 สนธยา  พลศรี (2545,  หนา 111) ไดใหความหมายของสังคมชนบท  วาเปนสังคมที่อยู
ในเขตชนบท  ซ่ึงมีความหนาแนนของประชากรนอย  สมาชิกมีความสัมพันธอันดีตอกัน  มีชีวิต
ความเปนอยูคลายคลึงกัน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีอาชีพเกษตรกรรม  หรืออาชีพ       
ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม 
 2.2.2  ลักษณะโครงสรางของสังคมชนบท 
        สัญญา  สัญญาวิวัฒน  (2526,  หนา 70 - 79)  และฉวีวรรณ   วรรณประเสริฐ (2522,  
หนา 7 - 9) ไดบรรยายถึงลักษณะโครงสรางของสังคมชนบทไวอยางกวางขวาง ครอบคลุมหลาย
แงมุมของสังคมชนบท ดังนี้ 
            1) ลักษณะทางประชากรศาสตร สังคมชนบทเปนที่อยูอาศัย ของประชากร       
สวนใหญของประเทศ ขนาดของครอบครัวชนบทมีขนาดใหญกวาครอบครัวในเมือง การเพิ่มของ
ประชากรในชนบทก็มีอัตรามากกวาในเมือง    
            2) ลักษณะทางสังคม ประชากรในชนบทนั้นรวมตัวกันเปนกลุมเปนหมวดหมู
ประเภทตาง ๆ เร่ิมตั้งแต กลุมครอบครัว กลุมเพื่อนบาน กลุมคนชรา และหมูบาน ซ่ึงเปนชุมชน
ขนาดยอมที่สุดของสังคมไทย กลุมดังกลาวนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตละหมูบานจะตั้งอยูหางกัน
มากบางนอยบาง แตก็มีความสัมพันธระหวางหมูบาน และระหวางหมูบานกับเมือง มีความเปน   
ปกแผนภายในหมูบาน เพราะสวนใหญจะผูกพันกันดวยระบบเครือญาติ คือทั้งหมูบานอาจเปนญาติ
กันหมดถาไมใชดวยสายเลือด ก็อาจดวยการแตงงาน คนที่ไมไดเปนญาติทางใดทางหนึ่งเมื่ออยูใน
หมูบานเดียวกันนาน  ๆ เขา ก็จะถือเอาความสนิทสนมคุนเคยมาเปนพื้นฐานการเปนญาติ 
นอกจากนั้นการดํารงชีพอยูในชนบทยังทําใหชาวชนบทตองมีโอกาสพึ่งพากัน  ทั้งเพื่อใหมีชีวิตอยู
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รอดจากภัยพิบัตินานาประการจากภัยธรรมชาติและสัตวดุราย อันเปนสิ่งที่ชาวชนบทไมคอยเขาใจ
และมักถือเปนเรื่องของเทวดาฟาดินดลบันดาลใหเกิดขึ้น เพื่อใหชีวิตดําเนินไปดวยดี ตลอดจน
รวมมือกันเพื่อความเจริญกาวหนาของตนเองและของทองถ่ินดวย 
            กลุมสังคมอื่น ๆ มักเปนกลุมที่ทางราชการสวนกลางในสังคมเมืองสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหจัดตั้งขึ้น เชน คณะกรรมการพัฒนาหมูบานหรือตําบล กลุมอาชีพตาง ๆ กลุมเหลานี้มา
รวมตัวกันอยางหลวม ๆ การทํางานจึงมักไมไดผลมากนักจากเหตุผลที่เปนเชนนั้น สวนใหญเพราะ
ไมไดเปนกลุมธรรมชาติ ชาวบานไมเกิดความรูสึกตองการขึ้นมาเอง จึงไมตระหนักในประโยชนที่
จะไดรับอยางแทจริง สําหรับความสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปอยางสนิทสนมอบอุนและเปน
กันเอง ความตองการพบปะคบหากันเกิดขึ้นมาเอง ไมใชดวยแรงทางการเมือง หรือเศรษฐกิจชักจูง
ใหคบคากัน  การคบหากนัมักกระทําดวยความจริงใจตอกัน 
            3) ลักษณะทางวัฒนธรรม สังคมชนบทเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมเดนอยูเพียง
วัฒนธรรมเดียว อาจเปนสังคมพุทธโดยทั่วไป หรืออิสลามในภาคใตแตอยางเดียว ศาสนาและ
ประเพณีอันสืบเนื่องกัน ก็จะมีลักษณะเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เปล่ียนแปลงหรือฝาฝนไมได พุทธศาสนา 
ก็เปนพุทธศาสนาของชาวบาน ถือวาศาสนาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อถือตามกันมาอยางเครงครัด เชื่อถือ
ตามคําบอกเลาของพระ หรือผูหลักผูใหญ ผูมีอายุและพระ จึงเปนคนที่มีอํานาจหรือมีอิทธิพล      
ในสังคมชนบท  
  บุคคลพึงตองปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานที่ไดวางไว และยึดถือปฏิบัติกันมา        
เปนเวลานาน ไมมีทางใหเลือก หรือมีอยูนอย เชน การที่ตองเคารพนบนอบผูใหญ ผูมีอายุ พระ เณร 
ดวยกาย วาจา ใจ การมีผัวเดียวเมียเดียว การตองเล้ียงดูพอแม หรือญาติผูใหญเมื่อชราภาพ เปนตน 
  สําหรับคานิยมอาจกลาวไดวา ชาวชนบทนิยมความสุขุม ยึดมั่นในประเพณีที่มีอยู
นิยมนับถือผูใหญ เคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ผูมีอายุ ถือตระกูลเทือกเถาเหลากอเปนสําคัญ พอใจกับการ
รักษาความมั่นคงไว ไมนิยมชื่นชมการเปลี่ยนแปลง มุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี พยายามทํา
ตนใหสอดคลองกับธรรมชาติ เปนตน 
            4) ลักษณะทางสังคมจิตวิทยา ชาวชนบทมักเปนคนที่รักสันโดษ ไมกลาไดกลาเสีย
เหมือนคนในเมือง เพราะเกรงวาจะไมสามารถรับความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดได 
เนื่องจากเห็นวาตนเองมีฐานะยากจนและมีความรูไมมาก นอกจากนี้ ชาวชนบทยังเชื่อในเรื่อง    
โชคลางตาง ๆ และเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ อีกดวย 
            5) ลักษณะทางนิเวศนวิทยา สังคมชนบทมักประกอบดวยหมูบานขนาดยอม       
ตั้งเรียงรายกันอยูหาง ๆ ระยะทางจากหมูบานหนึ่งถึงอีกหมูบานหนึ่ง ใกลบางไกลบางตามแตสภาพ
ทางภูมิศาสตร ลักษณะการจัดตั้งหมูบานแสดงถึงความพยายามปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
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สวนใหญเปนการตั้งหมูบานแบบไมมีการวางแผนลวงหนา ตั้งหมูบานริมแมน้ําลําคลองหรือ   
หนองบึงใหญ ๆ และตามเสนทางคมนาคม เพื่อประโยชนในการดํารงชีพ การตั้งถ่ินฐานของชุมชน
แบบนี้  จึงมักมีลักษณะแวดลอมดวยหนองบึงเหลานั้น โดยมีไรนาที่ทํากินอยูถัดหมูบานออกไป
ดานใดดานหนึ่งหรือโดยรอบ  ภายในชุมชนประกอบดวยวัด  โรงเรียน   และรานคายอยสักแหง
สองแหง รานคาเหลานี้อาจเปนทั้งแหลงขายสินคา และแหลงรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรรวมทั้ง
ของปา เจาของรานอาจเปนชาวนาไปพรอม ๆ กันดวย ในขณะที่ชาวไรชาวนา เองก็จะประกอบ
อาชีพอ่ืนดวย เชน เปนชางไม ชางปูน หรือรับจางทั่วไป เปนตน 
  ในระยะหลังมีการจัดตั้งหมูบานตามเสนทางคมนาคม เชน เสนทางรถยนต หรือ
รถไฟ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการขนสงและติดตอกับคนภายนอก หมูบานแบบนี้หากมีขนาดใหญ
ขึ้นก็อาจมีลักษณะเปนยานชุมชนหนาแนน มีอาชีพหลักทางการคาขาย รับสงสินคา และมีชีวิต    
การเปนเมืองมากขึ้น 
  ชุมชนในสังคมชนบทอีกประการหนึ่ ง  มีการวางแผนชุมชนไวลวงหนา               
ซ่ึงโดยทั่วไปจัดทําโดยทางราชการหรือคนของสังคมเมือง ชุมชนแบบนี้จึงมีการตั้งบานเรือน      
เปนระเบียบ มีการคมนาคมในหมูบานเปนเสนตรง ไดแก ชุมชนที่กรมประชาสงเคราะห           
กรมชลประทาน การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานเรงรัดพัฒนาชุนบท และกรมพัฒนาชุมชนจัดตั้ง
ขึ้น เปนตน ชุมชนเหลานี้นอกจากจะมีความเปนระเบียบแลว ยังมีบริการอื่น ๆ อีก เชน ที่ทําการ
ไปรษณีย สถานีตํารวจ สหกรณ ธนาคาร ฯลฯ นอกเหนือจากวัดที่มีอยูในชุมชนแบบแรกโดยทั่วไป
อยูแลว 
          6) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมชนบทเปนสังคมเกษตร กลาวคือ แรงงานหรือคน
สวนใหญเกี่ยวของกับการเกษตรกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เชน อุตสาหกรรม การบริการ
ตาง ๆ มีอยูนอย อุตสาหกรรมที่มีอยูเปนอุตสาหกรรมในครอบครัวหรือเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม 
มีรายไดจากการเกษตร และรายไดนอกฟารมนอย มักจะตองกูหนี้ยืมสินจากพอคาคนกลางอยูเปน
ประจํา 
  การแบงงานในชนบทเปนไปอยางงาย ๆ ชาวชนบทมักทําอะไรไดหลายอยาง เชน 
เปนชาวไรชาวนาพรอม ๆ กับการเปนชางไม เปนตน ปญหาทางเศรษฐกิจทั่วไปคือการมีที่ดินแปลง
เล็กแปลงนอยไมติดตอกัน ซ่ึงไมเหมาะตอการทําการเกษตรเพื่อการคา ปญหาเรื่องพอคาคนกลาง
ขูดรีดกดราคา ปญหาเรื่องการหาตลาด  ขายสินคาที่ผลิตขึ้นมาไมได คาขนสงแพง การคมนาคม   
ไมสะดวก เปนตน 
  7) ลักษณะทางดานการศึกษา ชาวชนบทโดยทั่วไปมีการศึกษานอย คนที่ไดรับ
การศึกษาสูงกวามักไมกลับมาอยูในหมูบาน โรงเรียนในชนบทขาดแคลนครูและอุปกรณการสอน 
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ความตองการและความจําเปนของทองถ่ิน การศึกษาที่จําเปนตอชาวชนบทไดแก การศึกษา       
นอกระบบ และการศึกษาแบบไมเปนทางการ ซ่ึงไดแกการฝกอบรมระยะสั้นตาง ๆ ในสาขาอาชีพ 
ที่จําเปนตอการดํารงชีพ 
  8) ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง สังคมชนบทเปนสวนหนึ่งของระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศ มีกํานันผูใหญบานซึ่งอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของ
อําเภอ คอยเปนหูเปนตาใหทางราชการในโครงสรางอํานาจของสังคมนั้น นอกจากนี้ยังมีผูนําอื่น 
ในชุมชนรวมอยูดวย เชน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล ผูมีฐานะดี ครู      
และสมภารวัด  คณะกรรมการหมูบาน และกํานันมีหนาที่ปฏิบัติตามแนวนโยบายหรือโครงการ    
ที่ไดรับมอบหมายจากราชการ รายงานความเปนไปในหมูบานใหสวนกลางทราบ เปนตัวแทนของ
ราษฎรขอความชวยเหลือดานตาง ๆ   
  นอกจากนโยบายและโครงการจากสวนกลางแลว กํานันผูใหญบานอาจเรียกรอง
ใหชาวบานรวมมือกระทํากิจกรรมใด ๆ ไดเฉพาะเรื่องที่เปนสวนรวม เชน งานที่เกี่ยวกับศาสนา 
งานที่สงผลดีทางวัตถุที่เปนประโยชนและใหความสะดวกแกชีวิต เชน ถนน สะพาน บอน้ํา เปนตน 
            การเมืองเปนเรื่องที่ซับซอน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมักไมถือพรรคการเมือง   
ที่ผูสมัครสังกัด แตจะถือเอาลักษณะสวนบุคคล หรือความสนิทสนมสวนบุคคลเปนหลัก ชาว
ชนบทโดยทั่วไปมักจะไม เห็นความสําคัญของคะแนนเสียงที่ลงไป  อาจเปนเพราะ  จาก
ประสบการณไมคอยไดรับประโยชนจากผูแทนราษฎร จะเห็นหนาผูแทนราษฎรก็เฉพาะในฤดูกาล
เลือกตั้งเทานั้น 
            เกี่ยวกับการปกครองนั้น ชาวชนบทเชื่อวาตนเองมีหนาที่ใหความรวมมือเชื่อฟง
คําสั่งของทางราชการ ขาราชการเปนเจานาย จึงตองเชื่อฟงจะหลีกเล่ียงไมได  นอกจากมีเหตุจําเปน
จริง ๆ 
            9) ภาวะสุขภาพอนามัย ในสมัยกอนชาวชนบทมักไมคอยเขาใจเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพอนามัยแบบสมัยใหมและมักไมมีการเชื่อมโยงระหวางอาหาร บานเรือนที่ไมถูกสุขลักษณะ
กับโรคภัยไขเจ็บ   ดังนั้นอาหาร บานเรือน ตลอดจนเสื้อผาเครื่องนุงหม จึงมักไมไดรับการเอาใจใส
เทาที่ควร อยางไรก็ตามในปจจุบัน ชุมชนที่การพัฒนาของรัฐและเอกชนเขาถึงได เปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย มีการยอมรับการอนามัยแบบสมัยใหมมากขึ้น แมวา
ชาวชนบทเองก็ยังคงมีวิธีการปองกันและรักษาโรคภัยไขเจ็บแบบพื้นบานอยูก็ตาม 
            10) ลักษณะทางเทคนิควิทยา เครื่องมือท่ีชาวชนบทมีอยูมักเกี่ยวของกับการเกษตร
เปนสวนใหญ และมักเปนเครื่องมือที่ไมสลับซับซอนมากนัก เชน จอบ เสียม คราด เคียว และคันไถ 
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ซ่ึงแมวาชนบทบางแหงจะมีการใชคันไถ หรือ ควายเหล็ก แทนการใชวัวควายเทียมคันไถแลวบาง  
ก็ตาม แตก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น 
            11) ลักษณะทางนันทนาการ ชาวชนบทมักทํางานไปสนุกสนานไปดวย เชน     
การลงแขกทํางานมักมีการละเลนรวมอยูดวย ในพิธีตาง ๆ เชน โกนจุก บวชนาค แตงงาน ฯลฯ มกัมี
มหรสพสมโภชน ทําใหชาวบานไดมีโอกาสสนุกสนานไปดวย 
          นอกจากนี้  จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์  และคนอื่น ๆ  ไดกลาวถึงลักษณะทางสังคมของชนบท
ไวดังนี้  (จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์  และคนอื่น ๆ,  2545,  หนา 138 - 141) 
            1) วิถีชีวิต  คานิยม  ความเชื่อ  เนื่องจากชาวชนบทสวนใหญทําการเกษตร  จึงมี
ความสัมพันธใกลชิดกับธรรมชาติ  เชน  แสงแดด  ผืนแผนดิน  ปาไม  พืชและสัตวเล้ียงตาง ๆ  วิถี
ชีวิต  คานิยม  ความเชื่อ  จารีตประเพณี  และทัศนคติของชาวชนบท  จึงเปนแบบเดียวกันทั้ง
หมูบาน  ความแตกตางหลากหลายระหวางกลุมและบุคคลแทบจะมองไมเห็น  ฐานะทางเศรษฐกิจ
และชีวิตทางสังคมมักแตกตางกัน  การดํารงชีวิตเปนแบบงาย ๆ ในรอบปดําเนินไปตามฤดูกาล  
การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว  หรือการประมง  ความคิดความเชื่อของชาวชนบทที่ทําการเกษตร
มักจะผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือส่ิงที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ 
  2) ประเพณี  และพิธีกรรม  เนื่องจากชีวิตชาวชนบทตองขึ้นอยูกับธรรมชาติซ่ึงมี
ความไมแนนอนอยูตลอดเวลา  เชน  ความผิดปกติของฤดูกาล  ความแหงแลง  อุทกภัย  โรคและ
แมลงศัตรูพืชที่มักกอใหเกิดความเสียหายแกพันธุพืชในไรนามาก  ความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทํา
ใหเกิดความมั่นใจอบอุนและเปนที่พึงทางใจ  ดังนั้นประเพณีหรือพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวชนบทมัก
เกี่ยวของกับปรากฏการณธรรมชาติที่มีผลตอการประกอบอาชีพ  หรือความอุดมสมบูรณของพืชผล  
เชนประเพณีแหนางแมว  เปนตน 
            3) ดานอาชีพ ดวยความไมแนนอนของธรรมชาติ เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหชาว
ชนบทตองตอสูกับธรรมชาติ และทําใหชาวชนบทสามารถทํางานไดหลายอยางมากกวาชาวเมือง 
เชน ชาวชนบทคนหนึ่งจําเปนตองรูจักการปลูกพืช เล้ียงสัตว ขุดลอกทองรอง สรางหรือซอมแซม
บานเรือน เปนตน 
            4) ความหนาแนนของประชากร ในชนบทความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ต่ํา 
เนื่องจากลักษณะของงานเกษตรกรรม ทําใหชาวชนบทอยูกันกระจัดกระจายไปตามที่ดินทํากิน การ
อยูอาศัยจึงมีลักษณะความโดดเดี่ยวตามสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 
            5) ความสัมพันธและกิจกรรม  ชาวชนบทมีความสัมพันธกันอยางสนิทสนม  
เอื้อเฟอเผ่ือแผและจริงใจตอกัน  เปนความสัมพันธในลักษณะที่เรียกวา  ความสัมพันธแบบกลุม
ปฐมภูมิ  การที่ชาวชนบทมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยวทามกลางธรรมชาติทําใหลักษณะกิจกรรมใน
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ครัวเรือนเปนไปในรูปของการชวยกันทํางานในไรนา  เพื่อการบริโภคในครอบครัวเปนหลักใหญ  
ซ่ึงกอใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  และการติดตอจากภายนอกของครอบครัวชนบทนั้น  จะ
มุงไปในหมูเครือญาติ  และเพื่อนบานที่ใกลชิดสนิทสนมกัน  ในระแวกบานเดียวกัน  และจะคอย ๆ  
ขยายออกไปสูเพื่อนบานทั่วไปในชุมชนนั้น  ดังนั้นคนในหมูบานเดียวกันมักรูจักคุนเคยกันดีตั้งแต
หัวบานถึงทายบาน  มีกิจกรรมทางสังคมรวมกัน  ใชบริการในชุมชนรวมกัน  เชน  ไปวัดเดียวกัน  
ใชหนองน้ํารวมกัน  บานใดมีงานพิธีมักไดรับความชวยเหลือรวมมือจากคนในหมูบาน  โดยเฉพาะ
หมูบานที่อยูรวมกันเปนกลุม 
            6) การแบงชนชั้น  และอาชีพ  ชาวชนบทมีความแตกตางและแบงชนชั้นทางสังคม
นอยเพราะชาวชนบทสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  เชน  เปนชาวไร  ชาวนา  ชาวสวน  ฯลฯ  
รวมทั้งมีวิธีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงหรือเหมือนกัน  การเคลื่อนยายทางสังคมและเศรษฐกิจ  ไม
วาจะเปนเรื่องการเปลี่ยนที่ทํากิน  เปล่ียนอาชีพ  หรือเปลี่ยนฐานะทางสังคมจึงมีนอย 
            7) ลักษณะครอบครัว  ในสังคมชนบทครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย  สมาชิก
ประกอบดวยครอบครัวหลาย ๆ  ครอบครัว  ซ่ึงเปนญาติพี่นองกันมาอยูรวมกันในครอบครัว
เดียวกันหรือในบริเวณใกล ๆ  กัน  ความผูกพันระหวางสมาชิกมีมาก  ทุกคนจะพบปะกันแทบทุก
วันและมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  ครอบครัวจะเปนทั้งหนวยผลิตและหนวยบริโภค  ส่ิงของ
เครื่องใชและอาหารการกินมักจะทําขึ้นใชเอง  กินเอง  เมื่อเหลือจึงนําไปแจกจายและซื้อขาย  
แลกเปลี่ยน  สามารถกลาวไดวา  ครอบครวัในชนบทมีความมั่นคงสูง  การกระทําผิดของเด็ก  การ
ทอดทิ้ง  หรือการหยารางเปนไปไดยาก  เพราะมีญาติพี่นองหรือเพื่อนบานคอยควบคุมดูแล  และ
ประนีประนอมใหแกกันและกัน 
            8) การควบคุมทางสังคม  ในชุมชนชนบทอาศัยการควบคุมอยางไมเปนทางการ
เปนหลักเพราะหางไกลจากอํานาจรัฐ  ชาวบานมักยึดถือจารีตประเพณีเปนแบบแผนปฏิบัติ  และ
กลุมเพื่อนบานญาติพี่นองมีบทบาทคอยควบคุมความประพฤติกันเอง  หากผูใดละเมิดกฎหรือ
ระเบียบตาง ๆ  มักจะไดรับคําติฉินนินทา  หรือการตักเตือนกอน  ถายังฝนตอไปอีกมักจะไดรับการ
ลงโทษรุนแรงยิ่งขึ้น  เชน  ไมยอมรับเขากลุม  ไมพูดดวย  หรือขับไลออกจากหมูบาน  การควบคุม
โดยกฎหมายและเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            9) ความสัมพันธระหวางชุมชนเมือง  ชุมชนชนบทมีความใกลชิดกันมากขึ้น  
เนื่องจากการคมนาคมสะดวกขึ้น  จึงมีชาวเมืองเดินทางเขาไปในชนบทและชาวชนบทเดินทางเขา
มาในเมืองมากขึ้น  ไมวาจะเปนในรูปการไปเที่ยว  ซ้ือขายผลผลิต  หรือการเขามาหางานทํา  ฯลฯ  
การอพยพยายถ่ินระหวางชนบทกับเมืองมีมากขึ้น  ประกอบกับการสื่อสารสมัยใหม  โดยเฉพาะ
วิทยุและโทรทัศน  มีบทบาทสําคัญมาก  ทุกบานจะมีวิทยุและโทรทัศน  ทําใหชาวชนบทรับเอา
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วัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตแบบเมืองเขามาใชมากขึ้น  เชน  การแตงกาย  การใชสินคาใหม ๆ  
การรับเอาเทคโนโลยีในการผลิตแบบใหม  ตลอดจนการเปนลูกหนี้พอคาและธนาคาร  ชีวิตชาว
ชนบทไดเปลี่ยนฐานะจากเจาของไรนาที่ทํานาทําไรเพื่อกินเองในครอบครัว  มาเปนการผลิตเพื่อ
ขายและชาวชนบทบางสวนเปลี่ยนฐานะจากเจาของไรนามาเปนชาวนาชาวไรรับจางในที่ดินที่เคย
เปนเจาของก็มี  ดังนั้นจะเห็นวาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทนับวันจะลดนอยลง  และชาว
ชนบทมักจะตกเปนฝายเสียเปรียบเสมอ  มักถูกพอคาคนกลางกดราคาพืชผลทางการเกษตร  
นอกจากนี้การสรางถนน  และมีไฟฟาใชทําใหชาวชนบทมีการใชจายมากขึ้น  และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 
 จากลักษณะโครงสรางของสังคมชนบทที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  การตั้งถ่ินฐาน
ของชุมชนชนบทมักจะตั้งบานเรือนอยูในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ  เชน  ตามฝง
แมน้ํา  หนองบึง  หรือบริเวณปาเขา  ไมมีแผนผังที่แนนอนในการตั้งบานเรือน  มีวัดเปนศูนยกลาง
ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแบบระบบเครือญาติ  พระและผู
อาวุโสเปนผูที่ชาวบานเคารพนับถือและเชื่อฟง  การเรียนรูทุกอยางมีการสืบทอดเชื่อมโยง
โครงสรางทางทางสังคมดานตาง ๆ อยางผสมกลมกลืน  การเรียนรูการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีตาง ๆ  จากผูอาวุโสและจากเพื่อนบาน  การเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ที่กลาวมาจึงอาจนับไดวาเปน
พื้นฐานการเรียนรูของชาวชนบท   ดังนั้นในการวางแผนการใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะในดาน  
ตาง ๆ รวมทั้งการจัดการกับความขัดแยง  จึงนาที่จะใหสอดคลองกับลักษณะโครงสรางอันจะ
นําไปสูกระบวนการจัดการกับความขัดแยงที่เหมาะสมตอไป  อยางไรก็ตามโครงสรางดังกลาวอาจ
ถูกกระทบจากปจจัยหลายดานในหวงเวลาและสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนไป  ซ่ึงอาจทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมขึ้น 
 2.2.3  ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
        ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน  หรือการตั้งบานเรือนของหมูบานชนบทในประเทศไทยแบง
ออกเปน 3 แบบ คือ (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคนอื่น ๆ,  2545,  หนา 138) 
            1) หมูบานแบบเปนกลุม  หรือเปนกระจุก  (cluster  settlement)  เปนลักษณะการ
ตั้งถ่ินฐานของชาวชนบทสวนใหญของโลก  สําหรับในประเทศไทยจะปรากฏใหเห็นทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  หมูบานแบบนี้มักตั้งอยูตามที่เนินหรือโคกใกลหนองน้ํา  พื้นที่รอบหมูบาน
เปนที่เพาะปลูก  บานเรือนมักตั้งอยูใกลกันเปนกลุมคอนขางหนาแนน  ชาวบานสวนใหญใช
ประโยชนจากหนองน้ํารวมกัน  สวนสัตวเล้ียง  เชน  เปด  ไก  หมู  วัว  ฯลฯ  ชาวบานจะเลี้ยงไว
ใกลเคียงกับบานเรือนและใตถุนบาน 
            2) หมูบานแบบกระจาย (scattered-settlement) เปนการตั้งบานเรือนกระจัดกระจาย
อยูในไรนาหรือที่ดินทํากินของแตละครอบครัวแยกจากกัน  โดยมียุงฉาง  คอกสัตว  โรงเรือน
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สําหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  อยูในไรนา  สวนศูนยบริการชุมชน  เชน  วัด  โรงเรียน  
และรานคา  จะอยูหางออกไปจากบานเรือน  หมูบานแบบกระจายมักเปนลักษณะของหมูบาน
ชาวสวนยางในภาคใต  และหมูบานชาวนาภาคกลางในเขตที่มีคูคลอง  ซอยเขาไปในพื้นท่ีนาได
ทั่วถึง 
  3) หมูบานแบบเปนแนวยาว (line  settlement) เปนการตั้งบานเรือนเรียงรายไปตาม
แนวยาวของฝงแมน้ํา  ลําคลอง  หรือตามแนวถนน  และพื้นที่ไรนาเปนแนวลึกไปทางดานหลัง
บานเรือนของเกษตรกร  หมูบานแบบนี้มีอยูทั่วไป  ในแหลงที่มีเสนทางคมนาคมผาน  โดนเฉพาะ
ในบริเวณที่เสนทางคมนาคมตัดกัน  เชนบริเวณทางแยกหรือบริเวณปากแมน้ําลําคลอง  จะมีการตั้ง
บานเรือนอยูกันอยางหนาแนน 
 

2.3 แนวคิดการควบคุมทางสังคม และการจัดระเบียบทางสังคม 
 2.3.1 แนวคิดการควบคุมทางสังคม 
        ไดมีผูใหทรรศนะและแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมทางสังคมหลายแนวคิด สอดคลอง
คลายคลึงกัน ดังนี้ 
        สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2523,  หนา 163) กลาววา การควบคุมทางสังคมเปนวิธีการที่
สังคมบังคับใหคนอยูในบรรทัดฐานของสังคม กรรมวิธีหรือกระบวนการมีอยู 4 ประการ คือ    
            1) เปนกรรมวิธีที่ใชปองกันพฤติกรรมที่จะนําไปสูการเบี่ยงเบน 
            2) เปนกลไกที่จะจัดการความตึงเครียดหลังจากที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นแลว 
            3) เปนกลไกตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
            4) เปนกลไกควบคุมพฤติกรรมกลุมใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคของกลุม 
 พัทยา  สายหู (2522,  หนา 118 - 119) กลาววา บรรทัดฐานสังคมที่เปนมาตรฐาน การ
ปฏิบัติตนตามบทบาท และสถานภาพที่บุคคลมีในขณะใดขณะหนึ่งนั้น ไมใชเปนส่ิงที่บุคคลรูหรือ
เขาใจไดเองตามธรรมชาติ แตเปนส่ิงที่บุคคลตองไดรับคําแนะนํา ส่ังสอนจากสังคม จึงจะรูได 
บรรทัดฐานสังคมนั้นบุคคลจะรูไดเพื่อปฏิบัติการกระทําทางสังคมไดถูกตองก็ดวย การอบรมบม
นิสัย จากผูที่เปนตัวแทนของสังคม การอบรมบมนิสัยนี้ คือวิธีการพื้นฐานที่ชวยจัดระเบียบของ
สังคม เชน การอบรมบมนิสัยโดยพอแมและผูใหญทําตอเด็ก เพื่อนฝูงทําตอเพื่อน และกลุมสมาคม
ทําตอเพื่อนสมาชิกใหม 
 โสภา  ชูพิกุลชัย (2522,  หนา 43) ใหความหมาย การควบคุมทางสังคม ไดแก การ
ควบคุมพฤติกรรม หรือการควบคุมการปฏิบัติของสมาชิกในสังคมใหปฏิบัติตามบรรทัดฐานใน
สังคมนั้น สําหรับ สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2538,  หนา 175) มีความเห็นวาการควบคุมทางสังคม ก็คือ 
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กระบวนการที่ทําใหบุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวังไว หรือการควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิกใหปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เปนความสัมพันธระหวางบุคคล เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม 
        สมพร  เทพสิทธา (2541,  หนา 1 - 2) กลาววานักสังคมวิทยาไดใหความหมายของการ
ควบคุมทางสังคม ไวดังนี้ 
            1) การควบคุมทางสังคม หมายถึง วิธีการและยุทธวิธีซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชนที่อยูในสังคม 
            2) การควบคุมทางสังคม หมายถึง วิธีการและกระบวนการทั้งหมดซึ่งกลุมหรือ
สังคมใชในการใหสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง 
            3) การควบคุมทางสังคม หมายถึงวิธีการที่สังคมสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกใน
สังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐาน และปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
  4) บรรทัดฐานของสังคม หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมที่เปนที่คาดหวังของ
สังคม และเปนมาตรฐานที่สมาชิกของสังคมคาดหวังใหปฏิบัติตาม จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
  5) พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรมที่คนจํานวนมากในสังคมตําหนิ และ
เกินกวาที่จะยอมรับได 
 เพื่อใหสังคมสงบเรยีบรอยและมีความเปนระเบียบ  สังคมดําเนินไปดวยดี  สังคมอาจใช
วิธีการควบคุมทางสังคมแกสมาชิกในสังคมได  3 วิธี ดังนี้ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,  2538,  หนา 175) 
            1) โดยใหการฝกอบรมหรือการขัดเกลาทางสังคมแกสมาชิกในสังคมใหประพฤติ
ตนตามบรรทัดฐานของสังคม 
            2) โดยใชความกดดันของกลุม หรือโดยใชระเบียบขอบังคับ 
            3) โดยใชกฎหมายและการลงโทษ 
 สรุป วาการควบคุมทางสังคมหมายถึงกระบวนการและวิธีการที่สังคมไดควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิกใหปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ระเบียบแบบแผนของสังคม โดยวิธีการขัดเกลาทาง
สังคม หรือใชขอกําหนด กฎ ระเบียบของกลุม หรือใชกฎหมายและการลงโทษกับสมาชิกในสังคม
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 2.3.2  แนวคิดเก่ียวกับการจัดระเบียบทางสังคม 
        การจัดระเบียบทางสังคม  หมายถงึ  การทําใหเกิดความเปนระเบียบในสังคมมนุษย  เมื่อ
สังคมมีระเบียบ  สังคมก็จะมีความสงบ  มั่นคง  ถาวร  และสมาชิกในสังคมสามารถดําเนินชีวิตของ
ตนไปได  (งามพิศ  สัตยสงวน,  2532,  หนา 84) 
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        การจัดระเบียบทางสังคม  เปนกระบวนการที่ครอบคลุมปรากฏการณสังคมหลายอยาง  
เร่ิมจากการจัดใหมีกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ เหลานั้น  คือ  บรรทัดฐานทางสังคม  นอกจากบรรทัด
ฐานทางสังคมแลวสังคมยังสรางกฎเกณฑอ่ืน ๆ  ขึ้นมาสนับสนุนบรรทัดฐานอีกหลายอยาง  เชน  
ระบบคานิยม  ความเชื่อทางสังคม  อุดมการณ  ระบบสัญลักษณ  และสถาบันทางสังคม   
        บรรทัดฐานทางสังคม  (social norms) คือ แบบแผนพฤติกรรมที่เปนความคาดหลังทาง
สังคม เปนมาตรฐานที่สมาชิกทางสังคมถูกคาดหวังใหปฏิบัติตาม จึงเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
 บรรทัดฐานทางสังคม  มี  3 ประเภท คือ (งามพิศ สัตยสงวน,  2532,  หนา 85) 
            1) วิถีชาวบาน  (folkways)  วิถีชาวบาน  หมายถึง  พฤติกรรมที่คาดหวังวาปจเจก
ชนจะทําหรือไมทําอะไรในสถานการณตาง ๆ  ประจําวันถือเปนบรรทัดฐานทางสังคมประเภทที่มี
ความสําคัญนอยในสังคม  ทั้งนี้เพราะการทําผิดวิถีชาวบานจะมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม
นอย  แตมีประโยชนมาก  สําหรับคนจํานวนมากที่อยูในสังคมเดียวกัน  คนเหลานั้นสามารถดําเนิน
ชีวิตของตนไปไดและมีการกระทําทางสังคมตอกันได  ก็เพราะมีวิถีชาวบานเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตอกัน  วิถีชาวบานจึงเปนพฤติกรรมที่คนจํานวนมากเห็นวาเหมาะสมถูกตองในสถานการณ
นั้น ๆ วิถีชาวบานเปนพฤติกรรมที่มีขอบขายกวางขวาง  ครอบคลุมพฤติกรรมดานตาง ๆ ของสังคม
ไวทั้งหมด  เชน  การแตงกาย  การพูดจาปราศรัย  การปฏิบัติตอกันระหวางผูใหญ ผูนอย  และ
มารยาททางสังคมตาง ๆ  เปนตน 
            ลักษณะทั่วไปของวิถีชาวบาน  คือ  วิถีชาวบานเกิดขึ้นเองโดยไมไดวางแผนไว
ลวงหนา  เกิดจากการที่ในตอนแรก ๆ  มีการทดลองพฤติกรรมหลายประเภท  ในที่สุดคนจํานวน
มากเห็นวาแบบแผนพฤติกรรมนั้น ๆ  เหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ และยอมรับพฤติกรรม
เหลานั้น  พฤติกรรมนั้นจึงกลายเปนนิสัยหรือความเคยชิน   เมื่อคนจํานวนมากเห็นวาเหมาะสมวิถี
ชาวบานนั้น ๆ จะกลายเปนสวนหนึ่งของวฒันธรรมไป 
            2)  จารีต  (mores) จารีตไดมีนักวิชาการ  เชน  เบียรสเตดท   (Bierstedt)   ให
ความหมายของจารีตวา  มีความหมายเหมือนศีลธรรม  (Bierstedt, 1970,  p. 214; อางถึงใน งามพิศ  
สัตยสงวน,  2532,  หนา  87)  และจารีตเปนบรรทัดฐานที่ตางไปจากวิถีชาวบาน  หรือพฤติกรรมที่
เคยชิน  จารีตเปนพฤติกรรมที่เชื่อวามีผลตอสวัสดิภาพของคนจํานวนมาก  จารีตเปนบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่มีความสําคัญตอสังคมมาก  การกระทําผิดจารีตจะมีผลกระทบตอคนจํานวนมากหรือ
ตอสังคมโดยสวนรวม  ดังนั้นทุกสังคมจึงมีขอหามไมใหกระทําการใด ๆ ที่จะเปนอันตรายตอสังคม  
เชน  หามไมใหลักขโมย  ทํารายผูอ่ืน  ฆาคน  ประพฤติผิดทางเพศ  หามไมใหทุจริต  ฯลฯ  แตจารีต
ไมไดมีเฉพาะขอหาม  มีขอใหทําตามดวย  เชน  ตองชวยเหลือผูอ่ืนเปนตน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

26 
 

  จารีตมีความสําคัญมากในสังคมระดับดั้งเดิมที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีนอย  
เปนสังคมขนาดเล็กและเปนสังคมที่ยังไมมีกฎหมายใช  ผูกระทําผิดจารีตจะไดรับการลงโทษอยาง
รุนแรง  ในสังคมสมัยใหมที่มีกฎหมายใชแลวแตจารีตบางอยางก็มีความสําคัญอยูไมนอย  ใน
สังคมไทยมีจารีตที่สําคัญ  เชน  ความกตัญู  ระบบอาวุโส  ความซื่อสัตยระหวางสามีภรรยา  การ
แสดงความเคารพผูใหญ  และความเชื่อทางศาสนาหลายอยาง  ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของจารีตคือ  
จารีตมักเปลี่ยนแปลงไดยากกวาวิถีชาวบาน 
            3) กฎหมาย  (laws)  กฎหมายจะมีอยูในสังคมที่มีการจัดระเบียบทางการเมืองเปน
รัฐบาลเทานั้น  สังคมขนาดเล็กเชนสังคมดั้งเดิมไมมีรัฐบาลกลาง  จึงยังไมมีกฎหมายใชบังคับ  
โดยทั่วไปกฎหมายแบงออกเปน 2 ประเภท  คือกฎหมายที่ไมไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึง
กฎหมายประเภทนี้รวมเอาประเพณีทั้งหมดและกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ  ของกลุมคนหรือสังคมไว
ดวย  จึงเรียกวากฎหมายดั้งเดิม  (primitive  law)  อีกประเภทหนึ่ง  คือกฎหมายลายลักษณอักษร  
กฎหมายประเภทนี้มีลักษณะเดนและชัดเจนมาก  เพราะมีขอหามไมใหกระทําหรือบังคับใหทําตาม  
และมีบทลงโทษ  ถาทําผิดกฎหมายแตละอยางจะไดรับโทษสถานใดบาง 
            เหตุผลที่ตองมีกฎหมายเพื่อบังคับใช  แมจะมีวิถีชาวบานและจารีตอยูแลวก็ตาม  
ดวยเหตุผล 4 ประการ คือ (งามพิศ สัตยสงวน,  2532,  หนา 88 – 89) 
            ประการแรก  ถาเกิดความขัดแยงระหวางกลุมคนในสังคมเดียวกันจะมีปญหา  ถา
ไมมีหนวยงานกลางของรัฐที่จะทําหนาที่อยางยุติธรรม  และจะยอมไมไดที่จะใหฝายใดตัดสิน
กันเองเปนเรื่องสวนตัว  ความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ  จะมีเสมอเพราะสังคมประกอบดวยบุคคล
ที่แตกตางกันมากมาย 
            ประการที่สอง วิถีชาวบานและจารีตมีลักษณะคอนขางถาวรยาวนาน  เปลี่ยนแปลง
ยากแตกฎหมายเปลี่ยนแปลงใหเขากับสถานการณใหมไดเร็วกวา 
            ประการที่สาม  วิถีชาวบานและจารีตบางอยางถูกละเลยโดยสมาชิกในสังคม  
กฎหมายจึงมีประโยชนมากกวาเพราะมีอํานาจบังคับใชกับทุกคนในสังคมโดยไมมีขอยกเวน  และ 
            ประการสุดทาย  วิถีชาวบานและจารีตไมชัดเจนทําใหเกิดปญหา กฎหมายมีความ
ชัดเจนมากกวาวิถีชาวบานและจารีต อีกทั้งมีเจาหนาที่จัดการกับผูกระทําผิดกฎหมายเพื่อเอาตัวมา
ลงโทษ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจทองถิ่น และผูนําทองถิ่น 
        2.4.1 ความหมายของอํานาจ 
        สุพัตรา  สุภาพ  (2541,  หนา 72 - 73)  ไดใหความหมายของอํานาจโดยทั่วไป  หมายถึง  
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงบุคคลใดหรือกลุมใดมีอํานาจเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือ
กลุมอื่น  ทําใหพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมนั้นตองเปนไปตามแนวทางของบุคคลหรือกลุมที่
อิทธิพลนั้นปรารถนา  การใชอํานาจอาจกระทําไดสามทาง  คือการใชกําลังบังคับ  เชน  การลงโทษ
ตาง ๆ การสั่งการ  หรือการบังคับบัญชาและโดยวิธีการดําเนินการ  หมายถึง  การที่บุคคลใด ๆ ใช  
ความสามารถศิลปวิทยาหรือคุณลักษณะพิเศษของตน  โนมนาวจิตใจหรือทําใหอีกฝายหนึ่งจําตอง
อยูภายใตอิทธิพลของตนได 
        2.4.2 ลักษณะของอํานาจทองถิ่น 
        ลักษณะของอํานาจทองถ่ินมีนักวิชาการไดใหความคิดเห็นไวดังนี้ 
        จุมพล  หนิมพานิช (2547,  หนา 85) ไดช้ีใหเห็นถึงสังคมบุพกาลหรือสังคมโบราณ 
หรือสังคมชนบทมีลักษณะที่มีความเกื้อกูลชวยเหลือกัน เพราะเปนสังคมหรือชุมชนขนาดเล็ก 
ลักษณะของเผด็จการที่เกิดขึ้นเปนลักษณะของการมีอํานาจขึ้น อํานาจดังกลาวมิไดมาจากการใช
กําลังบังคับแตไดมาจากการยอมรับของชุมชนวาเปนคนดี มีคุณธรรม การนับถือเปนผูนําทาง
ศาสนา ผูปกครองหรือผูสูงอายุ เปนเรื่องของการยอมรับที่เกิดจากความดี 
        อํานาจทองถ่ินประกอบไปดวยบุคคลที่ครองอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับ
ตาง ๆ  กัน  เชนในระดับหมูบานจะมีชนชั้นนําจํานวนหนึ่งซึ่งสะสมความมั่งคั่ง  สามารถควบคุม
ทรัพยากรสําคัญ ๆ  ไวในมือ  มีอํานาจและเกียรติ  ชนชั้นระดับสูงในหมูบานมีความสัมพันธกัน
อยางหลากหลายกับชาวบาน  ทั้งในแงเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและมักอุปถัมภชาวบาน  มีผลชวย
ปองกันความขัดแยงในชนบทได  ความขัดแยงที่เดนชัดในชนบทไทย  เปนความขัดแยงระหวาง
ผูผลิตหรือชาวบานที่มีฐานะยากจนกับทางราชการ  และการลดความขัดแยงนั้น พัทยา  สายหู  
(2522,  หนา 20) ไดกลาวถึงการปรับตัวลดความขัดแยงระหวางกลุมแนวตั้ง กลุมอุปถัมภ และกลุม
แนวนอน เกิดขึ้นไดเนื่องจาก พระสงฆ พอคา และกํานัน ซ่ึงเปนที่เคารพรักของหมูบาน ไดเขามามี
บทบาทไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางกลุมคนเหลานี้ 
        2.4.3 วิธีการที่สังคมใชควบคุมบุคคล 
        พัทยา  สายหู  (2522,  หนา,  35 - 40) ไดอธิบายถึงวิธีการที่สังคมใชในการควบคุม
บังคับใหบุคคลรักษาระเบียบในสังคม ประกอบดวย 
            1) พลังอํานาจอํานาจที่เหนือกวาของบุคคลที่เราตองสัมพันธดวยในขณะนั้น เชน 
พอแมกับลูก หัวหนากับลูกนอง ที่ฝายหนึ่งมีความสามารถใหคุณใหโทษได 
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            2) อํานาจของธรรมเนียมประเพณี คือพลังอํานาจของคนในชุมชนที่มีจํานวน
มากกวาตัวเราคือครอบครัวเรา 
            3) อํานาจทางกฎหมาย  กฎหมายคือระเบียบขอบังคับของสังคม ธรรมเนียม
ประเพณีที่อางบังคับไดเหมือนกันนั่นเอง คือเปนพลังอํานาจของชนหมูมากหรือสังคมที่อยูเหนือ
บุคคล แตมีน้ําหนักมากขึ้นอีกก็เพราะกฎหมายเปนคําส่ังตัวแทนผูมีอํานาจเต็มของสังคมที่รูไดเปน
ตัวตน และสังคมมอบอํานาจใหใชกําลังขูเข็ญบังคับสมาชิกผูละเมิดได 
            4) อํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เชน  ศาสนาหรือมายาการที่จะดลบันดาลผลตอบแทน
การกระทําของบุคคลในทางลงโทษหรือใหรางวัลได  ไมวาจะเปนความเชื่อทางศาสนา  หรือมายา
การที่นับถือเปนตัวตน  เชน  เทพเจา  เทวดา  เจาพอเจาแม  ภูตผีปศาจ  หรือที่ไดอางอํานาจลึกลับ
เปนตัวตน  ยึดถือบุญกรรมที่บุคคลกระทําเองก็ตาม  ความเชื่อเหลานี้ก็เอามาเปนพลังบังคับให
บุคคลปฏิบัติตนในกรอบระเบียบของสังคมไดเชนกัน 
            5) อํานาจมโนธรรม คือความรูสึกผิดชอบชั่วดีในจิตใจของตน บุคคลจะรูจักมโน
ธรรมของตนไดตองมีวัยและวุฒิภาวะเจริญแลวเต็มที่ จึงสามารถพิจารณาปญหาตางๆ ออกมาให
กระจางจนไมตองสงสัยใด ๆ 
        2.4.4 แหลงอํานาจ  
        จุมพล  หนิมพานิช  (2547,  หนา 97 - 100) ไดอธิบายเกี่ยวกับแหลงอํานาจ (source of 
power) วา ผูนําอาจเปนเจาของรูปแบบอํานาจหรือมีแหลงอํานาจที่แตกตางกัน ดังนี้ 
            1) อํานาจอันชอบธรรม  (legitimate  power)  นอกจากจะไดมาจากตําแหนงหนาที่
แลว  ยังอาจจะไดอํานาจนี้จากขนบธรรมเนียม  (custom)  อีกดวย  กลาวคืออํานาจนี้เปนอํานาจที่
ไดมากจากกฎเกณฑ  ขอบังคับ  กฎหมาย  สถาบัน  ขนบธรรมเนียม  คานิยม  หรือวัฒนธรรมที่
บุคคลสวนใหญยอมรับวาถูกตองชอบธรรม  ในแงดังกลาวฐานของอํานาจนี้จึงขึ้นอยูกับการยอมรับ
ของบุคคลเปนเกณฑ 
            2) อํานาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ  (expert  power)  อํานาจนี้เปนอํานาจที่บุคคล
ไดมาจากการมีความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญความชํานาญ  ความรูพิเศษที่บุคคลอื่นยอมรับ  
ตัวอยางของการที่บุคคลมีอํานาจลักษณะนี้  ไดแก  นักบัญชี  วิศวกร  ผู เชี่ยวชาญทางดาน
คอมพิวเตอร  เปนตน 
            3) อํานาจที่ใหผลตอบแทนหรือรางวัล (reward power) เปนอํานาจที่เกิดจาก
ความสามารถที่จะควบคุม บริหาร หรือจัดการรางวัลหรือผลตอบแทนใหกับบุคคลตาง ๆ ไมวาจะ
เปนในรูปของเงิน การเลื่อนชั้น เล่ือนตําแหนง การยกยองสรรเสริญ    
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            4) อํานาจบังคับ  (coercive  power)  เปนอํานาจที่เกิดมาจากการที่บุคคลหรือ
ผูบริหารคนใดคนหนึ่งสามารถที่จะบังคับใหบุคคลอื่นหรือผูรวมงานประพฤติปฏิบัติตามความ
ตองการของตน  หรือเปนอํานาจที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถจะควบคุมบริหารหรือจัดการลงโทษ
บุคคลอื่น ๆ  ในรูปของการตําหนิติเตียน  ลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  ตัดโบนัส  ไลออก  เปนตน  
เนื่องจากบุคคลเหลานี้ไมปฏิบัติตามคําสั่ง  คําขอรอง  คําแนะนํา 
            5) อํานาจที่เกิดจากการอางอิง (reference power)  เปนอํานาจที่ เกิดจาก
บุคลิกลักษณะของตัวบุคคล  คือเปนอํานาจที่เกิดจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีเสนห  หรือมี
ลักษณะดึงดูดใจ  มีช่ือเสียง  มีบารมี  ที่ทําใหผูอ่ืนอยากจะมาเปนพวก  ทั้งนี้เพราะมีความชื่นชม  
ศรัทธา  เชน  บุคคลประเภทดารา  นักรอง  นักแสดง  บุคคลเหลานี้ไมมีอํานาจชอบธรรม  แตมี
อํานาจอางอิงในแงที่สามารถทําใหบุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามได 
           กลาวโดยสรุป  อํานาจทองถ่ิน  เปนระบบความสัมพันธระหวางผูนํา  ชุมชนกับสมาชิก
ของชุมชน  ถือเปนอํานาจอันชอบธรรมที่ผูนําทองถ่ินไดรับมอบหมายจากชุมชนใหมีอํานาจบังคับ
กระทําการใหเปนประโยชนกับชุมชนหรือบุคคล  กลุมบุคคลที่อยูในชุมชน  จะโดยการบอกกลาว
ส่ังการ  ออกกฎระเบียบที่สามารถใชบังคับควบคุมสมาชิกในชุมชนได 
 2.4.5  แนวคิดเก่ียวกับผูนําทองถิ่น 
        ไดมีผูใหความหมายของผูนํา  ไวดังนี้ 
        ประเวศ  วะสี (2538,  หนา 42 - 48) ไดอธิบายเกี่ยวกับผูนําวา ผูนําคือผูที่สามารถสราง
สังคมใหมีจุดมุงหมายรวมกัน และรวมพลังกันปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย ใน
กระบวนการชุมชนที่สมาชิกรวมกันคิด รวมกันทําจะทําใหเกิดผูนําตามธรรมชาติขึ้นเสมอ ผูนําตาม
ธรรมชาติจะมีลักษณะฉลาด เปนคนเห็นแกสวนรวม เปนคนติดตอส่ือสารกับผูคนรูเร่ือง และเปนที่
ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมตัิ ทําใหการทํางานในองคกรราบรื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
        ผูนําตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมีหลายคน มีทั้งหญิงและชายตามธรรมชาติ
ของความเหมาะสม  การมีผูนําหลายคนชวยประกันความยั่งยืน เชน ผูนําทางวิชาการ ผูนําทาง
การเมือง เปนตน 
        สรุปความหมายของผูนํา  หมายถึงผูที่มีความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อันเปนที่ตองการใน
การดําเนินงานของกลุม  และสามารถใชความรูนั้นชวยใหกลุมไดบรรลุวัตถุประสงคในสถานการณ
หนึ่ง  และการเปนผูนําเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการรวมกลุมที่รวมตัวกันขึ้น  เพื่อนํากลุมให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว   ผูนําสวนใหญ   จะมีบุคลิกภาพเดน   มีความรู
ความสามารถ  หรือทักษะเปนพิเศษในกลุมชนหรือในทองถ่ินนั้น ๆ  เปนผูที่มีความสามารถในการ
จูงใจชาวบานใหมีความเห็นคลอยตาม  และลงมือทํางานอยางใดอยางหนึ่งจนนํากลุมไปสูจุดหมาย
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ทางบวกเปนผลสําเร็จไดในที่สุด  ดวยเหตุนี้เองสถานการณที่บีบตัวจึงผลักดันใหสมาชิกของกลุม
บางคนกลายเปนผูนํา  และเนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษประจําตัวอีกดวย  เชน  ความซื่อสัตยสุจริต  
ความยุติธรรม  ความโอบออมอารีและความเสียสละ 
 2.4.6  ประเภทของผูนํา   
        จุมพล  หนิมพานิช  (2547,  หนา 5 - 19) ไดแยกประเภทของผูนํา 4 วิธี คือ 
        วิธีท่ีหนึ่ง  การที่ผูนําไดมาซึ่งอํานาจ  คือพิจารณาศึกษาถึงขอเท็จจริงวาผูนําไดอํานาจมา
อยางไร  ซ่ึงอาจจะไดมาโดย 
            1) ผูนําที่ไดอํานาจมาตามกฎหมายหรือผูนําแบบใชพระเดช  (legal  leadership)  
หมายถึง  ผูนําที่ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา  หรือบริหารจากตัวบทกฎหมายนั้น  
อํานาจดังกลาวถือเปนอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย  การดําเนินงานของผูนําจะยึดถือเอากฎหมาย
ระเบียบแบบแผน  ซ่ึงผูนําแบบนี้  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในกระทรวง  ทบวง  กรม 
            2) ผูนําที่มีอํานาจบารมี  หรือผูนําแบบใชพระคุณ  (charismatic  leadership)  คําวา
อํานาจบารมี  (charismatic)  แมก  เวเบอร  (Max  Weber)  ไดใหคําจํากัดความวา  หมายถึง  
คุณลักษณะพิเศษที่ดีเลิศอยางหนึ่งนอกจากจะไดแยกบุคคลที่เปนผูนําออกจากความเปนคนธรรมดา
สามัญแลว  ยังไดทําใหผูนํานั้นเปนบุคคลที่ประกอบไปดวยคุณสมบัติและบารมีที่ดีไมมีใครเสมอ
เหมือน  เปนบุคคลที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ  มีความเฉลียวฉลาด  ตัวอยางผูนําแบบนี้  ไดแก  
มหาตมะ  คานธี  เหมาเจอตุง  โฮจิมินท  เปนตน 
            3) ผูนําแบบสัญลักษณ หรือแบบพอพระ (symbolic leadership) หมายถึง ผูนําที่อยู
ในตําแหนงอันเปนที่เคารพยกยอง เปนจุดศูนยรวมของจิตใจที่คนทั้งหลาย หรือผูใตบังคับบัญชา
เชื่อถือปฏิบัติตามดวยความเคารพยกยองบูชา การปฏิบัติตามเพราะเกิดจากแรงศรัทธาหรือ
สัญลักษณในตัวผูนํามากกวา 
           วิธีท่ีสอง  ลักษณะการใชอํานาจของผูนํา  แบงออกเปน 3 แบบคือ 
            1) ผูนําแบบอัตนิยม  หรือผูนําแบบเผด็จการ  (autocratic  leadership)  ซ่ึงผูนําแบบ
เผด็จการมักจะเปนคนที่เครงครัด  ไมรูจักผอนสั้นผอนยาว  ชอบใชอํานาจเด็ดขาด  ไมคอยยอม
ปรับตัว  มีความเห็นเปนตัวของตัวเองมากเกินไป  ทนไมไดที่ใครมีความเห็นไมตรงกับตนเอง  ไม
เชื่อในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย 
            2) ผูนําแบบเสรีนิยม  (laissez-faire)  หรือผูนําแบบสบาย  (free – rein  leadership)  
ลักษณะผูนําแบบนี้มักเปนคนมีเหตุผล  รูดีวาอะไรเปนผลประโยชนของตน  ไมตองการใหมีการ
ควบคุมรักอิสระเสรีภาพในดานตาง ๆ ปลอยใหผูใตบังคับบัญชามีอํานาจกระทําการใด ๆ  ตาม     
ใจชอบ  มีหลักการในการควบคุมดูแล 
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   3) ผูนําแบบประชาธิปไตย  (democratic  leadership)  ผูนําแบบนี้มักไดแก  บุคคล
ที่มีความคิดเห็นเปนของตนเองไมนิยมการยอมตามความคิดเห็นของผูอ่ืน  เปนคนที่ปรับตัวใหเขา
กับสถานการณใหม ๆ ไดงาย  มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดทําลงไป  มองโลกในแงดี  มีศรัทธาและ
ความหวังตอชีวิต  รูจักประนีประนอม  ไมชอบตัดสินปญหาความขัดแยงดวยการใชคําสั่งรุนแรง  มี
ขันติธรรม  อดทนรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกตางไปจากของตน 
          วิธีท่ีสาม  บทบาทที่ผูนําแสดงออก  อาจจําแนกไดสามประเภท  คือ 
            1) ผูนําแบบบิดามารดาปกครองบุตร (parental leadership) ซ่ึงผูนําแบบนี้ทําตัว
เหมือนพอแมของผูใตบังคับบัญชา ตองการใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อฟงตนเหมือนอยางลูกหลาน 
และจะตองใหความเคารพเหมือนอยางพอแมดวย 
            2)แบบใหกลวิ ธี เพื่ อกุ มบั ง เหี ยนในการบริหารห รือแบบนักการ เมื อ ง    
(manipulator) เปนผูนําที่พยายามสรางสมและใชอํานาจโดยอาศัยความรอบรูและฐานของตนใหเขา
กับสถานการณ เชิดบทบาทบุคคลบางคนใหแสดงบทบาทเพื่อประโยชนของตน 
            3) แบบนักวิชากรหรือแบบผูเช่ียวชาญ (expert) ผูนําแบบนี้มีบทบาทใหคําแนะนํา 
มิใชเปนผูส่ังการ เปนผูมีความรอบรู มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาวิชาที่ไดรับการฝกอบรม 
 วิธีท่ีสี่  ลักษณะการไดมาซึ่งตําแหนงผูนํา  แบงออกได  3 ประเภท คือ 
            1  ผูนําโดยตกทอด (hereditary leadership) ผูนําประเภทนี้จะไดตําแหนงของตน
จากบรรพบุรุษเคยไดรับตําแหนงมากอน บรรพบุรุษเปนผูที่เคยไดรับการยกยองนับถือไดสราง
บารมีไวมาก เมื่อมีทายาทก็จะสงเสริมใหไดรับตําแหนงสืบไป 
            2) ผูนําเปนทางการ (formal leadership) ผูนําประเภทนี้ไดตําแหนงเปนทางการใน
การบริหารงานและไดตําแหนงมาดวยวิธีการจากการแตงตั้ง (appointed) หรือไดจากการเลือกตั้ง 
(Elected) 
            3) ผูนําตามธรรมชาติ (natural leadership) บางครั้งไมมีการแตงตั้งผูนําอยางเปน
ทางการ ในกรณีนี้มักจะมีใครบางคนที่คอยทําหนาที่ตามธรรมชาติ โดยคนอ่ืนคิดวาเขาเปนคนดี
เหมาะสมที่จะเปนผูนํา และบุคคลประเภทนี้มักมีความเต็มใจในการทํางานแมไมมีการแตงตั้งก็
ตั้งใจทํางาน 
           นอกจากนี้  จีระพรรณ  กาญจนจิตรา  (2528,  หนา 50) ไดจัดประเภทผูนําทองถ่ิน โดย
จําแนกตามลักษณะโครงสรางผูนําออกเปนสองประเภท ดังนี้ 
            1) โครงสรางผูนําอยางเปนทางการ  ลักษณะของผูนําที่มีอยูในชุมชนแบงออกได
เปนสองประเภท   คือ  ตําแหนงกํานัน   ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล  และคนอื่น ๆ กรรมการ
ตาง ๆ  ขององคกรชุมชน  เชน  กลุมเกษตรกร  กลุมชาวนา  กลุมสตรี  กรรมการหมูบาน  กรรมการ
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สภาตําบล  กรรมการองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงตําแหนงเหลานี้เปนไปโดยการเลือกตั้ง  แตงตั้ง  
และประกาศอยางเปนทางการใหทราบ 
            2) โครงสรางผูนําอยางไมเปนทางการ ไดแก ผูเฒา ผูแก หรือสมาชิกที่อาวุโสที่สุด
ของครอบครัวขยาย  อดีตพระภิกษุ  สามเณร  ผูมีฐานะมั่งคั่ง  ผูที่มี ช่ือเสียง  และผูที่ความรู
ความสามารถพิเศษจนไดรับการยกยอง 
        2.4.7 หนาท่ีของผูนํา 
        จุมพล  หนิมพานิช  (2547,  หนา 24 - 30) มองวาผูที่จะเปนผูนําควรมีหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้ 
            1) ผูนําจะตองเปนผูวางกฎเกณฑ ระเบียบของกลุม เปนผูที่สรางความมั่นใจใหแก
กลุมและนําสมาชิกในกลุมไปสูเปาหมายของกลุมได นอกจากนี้จะตองไวตอการที่จะรับรูถึงความ
ขัดแยงของสมาชิกที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากผลประโยชน 
สวนตัวของสมาชิกขัดผลประโยชนของผูนํากลุม และจะตองเปนผูประเมินสถานการณภายหนาได
เปนอยางดีในการที่จะเปนผูประนีประนอมความขัดแยงเหลานี้ 
            2) ผูนําจะตองเปนผูควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม ดวยการใหสมาชิกรักษา
ระเบียบ กฎเกณฑของกลุม 
            3) ผูนําจะตองทําวิธีที่ใหกลุมไดบรรลุเปาหมายของตนเอง พยายามใหสมาชิกทุก
คนไดคํานึงถึงผลประโยชนของกลุมใหมากที่สุด 
           สรุปวา ผูนําทองถ่ินเปนสมาชิกของชุมชนที่ไดทําความดีประพฤติตนจนเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน ทําใหเกิดอํานาจบารมีและความเคารพนับถือจากสมาชิกของชุมชนและไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูนําของชุมชนและไดใชอํานาจที่มีอยูในการสรางสรรคประโยชนของชุมชนและ
แกไขปญหาอุปสรรคขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
        การพัฒนาประเทศที่ผานมานั้นประเทศไทยไดประสบปญหาหลายดาน  ไดแก  ปญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  การลดลงของพื้นที่ปาไม  การเสื่อมคุณภาพของดิน  
ซ่ึงอาจกอใหเกิดการแยงชิงทรัพยากร  และยังกอใหเกิดปญหาสังคมขึ้นอยางกวางขวาง  ซ่ึง
กอใหเกิดชองวางทางสังคม  สถาบันครอบครวัและสถาบันชุมชนออนแอลง  หมูบานหลายหมูบาน
ไดเรียนรูและปรับตัวเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบจากการพัฒนา  สรางสรรครูปแบบและ
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและสังคมศาสตรของชุมชน  โดยอาศัย
องคประกอบสองประการ  คือ  มรดกทางภูมิปญญาหรือความรูในชีวิตจริงที่มีอยูเดิมในชุมชนและ
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ประสบการณเขารวมกับการพัฒนาสมัยใหมเปนกระบวนการถายทอดทางภูมิปญญาประสานกับ
การเรียนรูจากประสบการณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน 
        สังคมไทยไดเรียนรูการปรับตัวของชาวบานโดยกระแสภูมิปญญา  และในปจจุบันภูมิ
ปญญาไทยไดรับการยอมรับมากขึ้นจากหนวยงานทั้งองคกรภาครัฐ  หนวยงานเอกชน  มูลเหตุที่ภูมิ
ปญญาไทยมีบทบาทในการพัฒนา  เพราะภูมิปญญาไทยมีความหลากหลายเกี่ยวกับทุกมิติทางสังคม  
โดยมีคนเปนศูนยกลางของความสัมพันธกับมิติทางสังคมนั้น  หรือเรียกไดวาเปนผูทรงภูมิปญญา
ของสังคมเปนผูเรียนรู  สืบทอด  พัฒนา  ถายทอดและนําความรูทางภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคน
ในสังคม  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2541,  หนา 65) 
        2.5.1 ความหมายของภูมิปญญา 
        คําวา ภูมิปญญา มีการกลาวถึงกันมากในยุคนี้  เชนคําวา  ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญา
พื้นบาน  ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ  ซ่ึงทุกคําตางมีการใชในความหมายที่แตกตางกันไป  ดังนั้น  
การศึกษาความหมายที่แทจริงของคําวา ภูมิปญญา  (wisdom) มีความหมายตาง ๆ เชน  ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2546,  หนา 826)  ใหความหมายวา  พื้นความรูความสามารถ  
ดังนั้น   ภูมิปญญาในความหมายนี้  จึงเปนความรูความสามารถของมนุษยที่ได ส่ังสมจาก
ประสบการณ  และถายทอดสืบตอกันมาจนถึงปจจบุัน 
        เอกวิทย  ณ  ถลาง  (2540,  หนา 11 - 12)  ใหความหมายวา  ภูมิปญญาหมายถึง  ความรู  
ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ  ความชัดเจน  ที่กลุมชนไดจากประสบการณที่ส่ังสมไวในการ
ปรับตัวดํารงคชีวิตในระบบนิเวศน  หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ไดมีการสืบสานกันมา  และภูมิปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับ
สภาวะตาง ๆ  ในพื้นที่ที่กลุมชนนั้นตั้งหลัก  และสรางถิ่นฐานแลวก็มีการแลกเปลี่ยนสังสรรคทาง
วัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น ๆ  เมื่อมีการติดตอสัมพันธกันแลวก็มีการรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามา
สรางประโยชน  และ หรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอมและบริบททางสังคม  วัฒนธรรม  ดังนั้นภูมิ
ปญญาจึงมีทั้งภูมิปญญาที่เกิดจากประสบการณในพื้นที่  ภูมิปญญาที่เกิดมาจากภายนอก  และภูมิ
ปญญาที่ผลิตใหมหรือผลิตซํ้าเพื่อแกปญหา  และการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและการ
เปล่ียนแปลง 
        สามารถ  จันทรสูรย  (2536,  หนา 18) กลาววา   ภูมิปญญา  หรือภูมิปญญาชาวบาน  
(popular  wisdom)  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง  พื้นเพ  รากฐานของความรูของชาวบาน  หรือ
ความรอบรูของชาวบานที่เรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรงคือ  ประสบการณดวย
ตนเอง  หรือทางออม  ซ่ึงเรียนรูจากผูใหญ  หรือความรูสะสมสืบตอกันมา   
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        จารุวรรณ  ธรรมวัตร  (2543,  หนา 98)  ไดใหความหมาย  ภูมิปญญาวา  หมายถึง  แบบ
แผนการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคมซึ่งไดส่ังสม  ปฏิบัติ
สืบตอกันมา  ภูมิปญญาจะเปนทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรูก็ได  ทรัพยากรบุคคลถือวา
เปนภูมิปญญา   ไดแก   ความรู เกี่ ยวกับอาชีพตาง  ๆ  จารีตประเพณี   ภาษา   วรรณกรรม  
สถาปตยกรรม  ดนตรี  นาฏศิลป  และการรักษาโรคภัยไขเจ็บ 
        2.5.2  ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 
        ธวัช  ปุณโณทก  (2531)  ยิ่งยง  เทาประเสริฐ  (2537)  และเอกวิทย  ณ  ถลาง  (2541)  
เห็นตรงกนัวาภูมิปญญาทองถ่ิน  (local wisdom)  หมายถึง  ความรูความสามารถและประสบการณ
ของชาวบานที่ส่ังสมสืบทอดกันมาเพื่อแกปญหาและปรับตัว  ใหสอดคลองกับความจําเปนและ
ความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  และสืบทอดไปสูคนรุนใหม
เพื่อการดํารงอยูของเผาพันธุจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธ  ภมูิปญญานั้นไมไดหมายถึง
การศึกษาอดีต  ความคิดของคนในอดีตเทานั้น  แตยังหมายถึงศักยภาพในการประสานความรูและ
ประสบการณใหม ๆ  เพื่อใหเกิดทางเลือกใหม ๆ  นั้นคือ  ภูมิปญญายุคหนึ่งสมัยหนึ่งยอมมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามการพัฒนาความรอบรูของสังคม 
        ฉลาดชาย  รมิตานนท  (2527,  หนา 25-26) ไดชี้ใหเห็นวาภูมิปญญาทองถ่ิน ไมไดมี
ลักษณะเฉพาะทองถ่ิน แตมีลักษณะเปนสากล  เปนภูมิปญญาแหงการเอื้ออาทร  มุงใหมนุษยอยู
รวมกับธรรมชาติ  โดยเราเปนแคสวนเล็ก ๆ  ซ่ึงเปนกฎสากลของภูมิปญญาทองถ่ินที่ถูกคนพบมา
นานแลวแตทําใหถูกเปนเรื่องไรสาระในชวง  100  ปที่ผานมา 
        ยศ  สันตสมบัติ  (2542,  หนา 47)  เห็นวาภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือความรูของมนุษยมิได
เกิดขึ้นลอย ๆ  แตภูมิปญญากอกําเนิดขึ้นภายในระบบนิเวศทองถ่ิน  ภูมิปญญาเกิดและพัฒนาข้ึนใน
กระบวนการที่คนและชุมชนปรับตัวเขากับระบบนิเวศชุดหนึ่ง  ดวยเหตุนี้เองระบบนิเวศทองถ่ินที่
อาจมีตนไม  พืช  สัตว  แมลง  หรือส่ิงมีชีวิตเฉพาะถิ่น  ที่ส่ังสมและพัฒนาเปนสวนหนึ่งขององค
ความรูหรือภูมิปญญาของชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ  นอกจากนี้  พรชัย  ปรีชาปญญา (2544, 
หนา 100)  ยังไดสนับสนุนวา  ภูมิปญญาพื้นบานเปนทรัพยสินทางปญญาที่มีคุณคาไมยิ่งหยอนไป
กวาความรูทางวิทยาศาสตร 
        กมลทิพย  คงประเสริฐอมร  (2544,  หนา 4)  ใหความหมาย  ภูมิปญญาทองถ่ิน  วา
หมายถึง  ความรูของชาวบานที่สรางขึ้นมาจากประสบการณและความเฉลียวฉลาดของแตละคน  
ซ่ึงไดเรียนรูมาจากพอแม  ปูยาตายาย  ญาติพี่นอง  หรือผูมีความรูในหมูบานในทองถ่ินตาง ๆ  
ความรู เหลานี้ เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต  เปนแนวทาง   หลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวกับ
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ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว  ความสัมพันธกับคนอื่น  ความสัมพันธกับผูลวงลับไป
แลว  กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกับธรรมชาติ 
        จารุวรรณ  ธรรมวัตร  (2543,  หนา 37)  ใหความหมาย  ภูมิปญญาพื้นบานวา  หมายถึง  
การนําทรัพยากรความรู  ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในทองถ่ินแตละแหงซึ่งอาจเปนเอกลักษณเฉพาะ
ตน  หรือเปนลักษณะสากลที่หลาย ๆ ทองถ่ินที่คลายกันก็ได  ภูมิปญญาพื้นบานในแตละทองถ่ิน
เกิดจากการแสวงหาความรูเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ  ทางสังคมที่จําเปนในการดําเนิน
ชีวิต  ดังนั้นจึงเกี่ยวของกับการผลิตและวิถีชีวิตชาวบานมีลักษณะเดนคือ  สรางสํานึกในหมูคณะสูง  
ทั้งในระดับครอบครัวและเครือญาติ 
        เสรี  พงศพิศ  (2536,  หนา 11)  กลาววา  ภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่
ชาวบานคิดไดเอง  ที่นํามาใชในการแกปญหา  เปนสติปญญา  เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน  
ทั้งกวาง  ทั้งลึก  ที่ชาวบานสามารถคิดเอง  ทําเอง  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนิน
ชีวิตไดในทองถ่ินอยางเหมาะสม  
        มนัสศิริ  ลูกรักษ  (2543,  หนา 9)  ไดกลาววา  ภูมิปญญาชาวบาน  เปนองคความรู  หรือ
ระบบความรูที่ถูกส่ังสมมานาน  และสืบทอดไปสูคนรุนตอ ๆ ไป  แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  โดยผานกระบวนการทางจารีต
ประเพณี  วิถีชีวิต  การทํามาหากิน  ซ่ึงความรูเหลานี้  ชาวบานไดนําไปใชในการดําเนินชีวิต  และ
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
        จะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินตามทัศนะของหลาย ๆ ทานที่กลาวมา
ขางตนมีความคลายคลึงกันคือ  มองวา  ภูมิปญญาทองถ่ินเปนองคความรูที่ถูกสรางขึ้นมาจาก
ความรู  ความสามารถ  ในเชิงการแกปญหา  ปรับตัว  เรียนรู  ตลอดจนประสบการณที่ส่ังสมและ
สืบทอดอันยาวนานของชาวบาน  เปนกระบวนการที่คนและชุมชนปรับตัวเขากับระบบนิเวศชุด
หนึ่งเพื่อการดํารงอยูของเผาพันธุ  ภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุหรือ
วิถีชีวิตของชาวบาน  ฉะนั้นภูมิปญญาทองถ่ินไมอาจดํารงอยูหรือพัฒนาตอไป  หากถูกตัดจาก
รากเหงาทั้งในดานของธรรมชาติและวัฒนธรรม 
        2.5.3  ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น 
        เสรี  พงศพิศ  (2529,  หนา 145 - 146)  ไดอธิบายวาภูมิปญญาทองถ่ินใน  2  ลักษณะ คือ 
        ลักษณะที่เปนนามธรรม  เปนโลกทัศน  ชีวทัศน  เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต  เปน
เร่ืองเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหายของสิ่งในชีวิตประจําวัน 
        ลักษณะที่ เปนรูปธรรม   เปนเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะดานตาง  ๆ   เชน   ทํามาหากิน  
การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  และอ่ืน ๆ 
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        โดยภูมิปญญาเหลานี้สะทอนออกมา  3  ลักษณะที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน  คือ 
            1) ความสัมพันธอยางใกลชิดกัน คือความสัมพันธระหวางคนกับโลก  ส่ิงแวดลอม  
สัตว  พืช  ธรรมชาติ 
            2) ความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมหรือในชุมชน 
            3) ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงที่ไมสามารถสัมผัสได
ทั้งหลาย 
 ลักษณะทั้งสามนี้  คือวิถีของชาวบาน  สะทอนออกมาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
อยางมีเอกภาพ  ภูมิปญญาจึงเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของชาวบาน 
        ภูมิปญญาเปนเรื่องของการสืบทอดประสบการณจากอดีตถึงปจจุบันที่เปนไปอยาง
ตอเนื่องอยางไมขาดสาย  เปนธรรมชาติของชาวบานที่เชื่อมโยงประวัติศาสตรตอกันมา  เปน
ลักษณะของความสัมพันธภายในโดยชาวบานเอง  หรือเรียกวา  คนใน  โดยคนนอกไมเขาไปบงการ  
ครอบงํามากมายนัก  ทําใหสังคมชาวบานเปนปกแผนมั่นคง  ไมแตกสลาย 
        ทํานองเดียวกัน  ฉลาดชาย  รมิตานนท  (2527,  หนา 2) เห็นวาภูมิปญญาทองถ่ินนาจะมี 
2 ระดับ คือ 
            1) ภูมิปญญาทองถ่ินในระดับ สามัญสํานึก เชน ความรูในการทําการผลิต เทคนิค
การเพาะปลูก ทํานา ทําไร ระบบเหมืองฝาย การจับสัตวและการหาอาหาร เปนตน 
            2) ภูมิปญญาทองถ่ินระดับความเชื่อที่ปรากฏในตํานานปรัมปรา นิยายพื้นบาน 
สุภาษิต คําคม ดนตรี การขับรอง ศิลปะ และพิธีกรรม เปนตน 
        ประเวศ  วะสี  (2530,  หนา 76)  ไดอธิบายวา  ภูมิปญญามีลักษณะเปนกระบวนการที่
สะสมเปนระยะเวลายาวนาน  วาทําอยางไรประชาชนจึงมีชีวิตอยูไดโดยสอดคลองกับธรรมชาติที่
นั้น  ทําใหแตละทองถ่ินแตละประเทศไมเหมือนกัน  เขามีภูมิปญญาที่ไดอาศัยกับธรรมชาติ  สังเกต
กับธรรมชาติวามีอาชีพอะไรจึงเหมาะสม  จะสรางบานหรือที่อยูอยางไรใหเหมาะสมกับสภาพดิน
ฟาอากาศซึ่งดํารงชีพอยางสบายเปนไปไดทางเศรษฐกิจ  ลักษณะของภูมิปญญาทองถ่ินในทัศนะ
ของประเวศ  วะสี  คอื 
  1) มีวัฒนธรรมเปนฐาน ไมใชวิทยาศาสตร 
  2) มีบูรณาการสูง 
  3) มีความเชื่อโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง 
  4) เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุ 
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 2.5.4  โครงสรางความเชื่อและภูมิปญญาชาวบาน 
        โครงสรางความเชื่อและภูมิปญญาชาวบาน  แบงออกเปน 3 ประเภท คือ (สุธิวงศ      
พงศไพบูลย,  2544,  หนา 134) 
            1) ความเชื่อเนื่องจากความเรืองปญญาและความเชื่อมั่น ไดแกความเชื่อท่ีบรรพชน
ไดคนพบสิ่งนั้น  ดวยสติปญญาและความสามารถเฉพาะตัว  เปนผูคนพบและพิสูจนซํ้าจนพบวา
เปนสัจธรรม  ไมวาจะเกิดจากคุณสมบัติสวนบุคคลหรือส่ิงผองถายและตกผลึกเปนภูมิปญญา
ชาวบาน  แตภูมิปญญานั้น ๆ ยากสําหรับคนทั่วไปที่จะปฏิบัติได  จึงชี้นําเปนเชิงกุศโลบายใหคนอื่น
เดินตามมรรควิธีก็จะสําเร็จทุกคน   ความเชื่อประเภทนี้มีผู ถือตามเพราะเชื่อฝมือ  ความรู  
ความสามารถของผูเปนครูตนแบบ  เปนความเชื่อสามารถปฏิบัติตามกระบวนการวิทยาศาสตรนิยม  
แตไมอาจถึงไดดวยคําบอกเลาหรือเพียงแตฟงคําอธิบาย  จึงเปนความเชื่อที่ไมมีคําอธิบาย  เปน
ความเชื่อที่เปนวิชชาหรือวิทยา  จนกลายเปนศาสตรชาวบาน 
            2) ความเชื่อเชิงอุบาย  กุศโลบาย  และเพทุบาย  ปราชญในอดีตใชอุบายสรางความ
เชื่อโดยอาศัยความศรัทธา  หรือความเชื่อท่ีฝูงชนมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งไปใชใหเกิดประโยชนกับอีกสิ่ง
หนึ่ง  เชน  ความเชื่อเร่ืองกรรม  ไปสรางความเชื่อเร่ืองบุญ  เชน  พอแมเหนือกวาลูก  ผูชาย
เหนือกวาผูหญิง  ผูปกครองอยูเหนือผูใตปกครอง  และในที่สุดก็ใหยอมรับสภาพตนเอง 
            3) ความเชื่อเนื่องดวยความไมเชื่อมั่นและอวิชชา  หรือภูมิปญญาที่ถูกบิดเบือน
ธรรมชาติของคติชนวิทยา  มักนําคติที่ตนศรัทธาเขามาสูทองถ่ินของตน  มักจะถายโอนมาสรางขึ้น
ในทองถ่ินนั้นเพื่อความใกลชิด  เชน  ผีพรายในทะเลสาบสงขลา  ที่มักจะมีการสรางพฤติกรรมใหผี
แตละตนมีประวัติยาวนาน  เพื่อใหดูขลังมากยิ่งขึ้นและมักเขาลักษณะคนใชผีหลอกคนอยูเปนนิจ  มี
การตอกย้ํา เพื่อใหคงอยูตอไป   ผีมีหนาที่ควบคุมดูแลไมใหมนุษยประพฤติ ช่ัวและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  สวนคนมีหนาที่ใหผีคุมผีเกรง  ความเชื่อดังกลาวถือเปนอวิชชา 
        2.5.5 กระบวนการเกิดและการสืบทอดของภูมิปญญาทองถิ่น 
        ภูมิปญญาทอง ถ่ินเกิดขึ้นจากประสบการณที่มีความสัมพันธกับชีวิต   สังคม  
ส่ิงแวดลอม  และถายทอดกันเปนตอ ๆ  มาเปนวัฒนธรรม  เชน  เครื่องมือเครื่องใช  ศาสนา  จารีต
ประเพณี  พิธีกรรม  ศิลปะ  เปนตน  ดังนั้นภูมิปญญาทองถ่ินจึงมีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน  ซ่ึงมี
องคประกอบ 3 ประการ คือ (งามพิศ  สัตยสงวน,  2532,  หนา 33 -34) 
            1) วัฒนธรรม คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูโดยผานการกระทําระหวางกัน
ทางสังคมกับมนุษยคนอื่น ๆ ในสังคม 
            2) วัฒนธรรมมีการถายทอดทางสังคม จากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 
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            3) วัฒนธรรมมีการปรับตัว เพื่อคงอยูในชุมชนหรือสังคม มีความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการอยูรอด และมีลูกหลานสืบทอด 
        ภูมิปญญาทองถ่ินจึงมีกระบวนการเกิดที่เกิดจากการสืบทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  
ผานการถายทอดองคความรูที่มีอยูเดิมในชุมชนทองถ่ินตาง  ๆ  แลวพัฒนา   เลือกสรร  ปรับปรุง
องคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญที่สามารถแกปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยาง
เหมาะสมกับยุคสมัย  แลวเกิดเปนองคความรูใหมที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมมีที่
ส้ินสุด 
        การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินเปนเรื่องของชาวบานรุนหนึ่งถายทอดสูชาวบานอีกรุน
หนึ่งดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถ่ิน  ทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยอาศัยศรัทธาทางศาสนา  ความเชื่อผีสางตาง ๆ รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปจจุบัน  เชน  การถายทอดภูมิ
ปญญาแกเด็กโดยการละเลน  การเลานิทาน  เปนตน  การถายทอดปญญาแกผูใหญโดยวิธีการบอก
เลาโดยตรงหรือบอกเลาผานพิธีสูขวัญ  พิธีกรรมทางศาสนา  พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถ่ินตาง ๆ นับวาเปนกระบวนการที่คอยเปนคอยไปตามธรรมชาติของแตละชุมชน         
(จารุวรรณ  ธรรมวัตร,  2531,  หนา 137) กระบวนการเกิดและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน นําเสนอ
ในภาพ 2 
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ภาพ 2  กระบวนการเกิดและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2541,  หนา 16)  
  
       การศึกษาเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินนั้น นิธิ  เอียวศรีวงศ (2536,  หนา 3 - 4) ไดเสนอกรอบ
และประเด็นในการคึกษา ไวดังนี้ คือ  
            1) การเรียนรู กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นจากศักยภาพของชาวบานในการแสวงหา
ทางรอดตอสภาพปญหาที่รุมเราอยู โดยมีผูนําชาวบานที่มีความสามารถในการวิเคราะห คิดคน 
ทดลอง และสรุปบทเรียนจากภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับความรูและเทคโนโลยีจากภายนอก 
            2) การสั่งสม เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กับการเรียนรู การสั่งสมความรู 
ไดมา 2 ทาง คือการสั่งสมดวยตนเอง โดยการเรียนรูจากประสบการณในชีวิต การอยูรวมกันใน
สังคม อีกทางหนึ่งคือ มีผูถายทอดใหในรูปของวัฒนธรรมประเพณี และวิถีการดํารงชีวิต ความรูจะ
ถูกส่ังสมไวในตัวตนคน ๆ หนึ่ง เรียกวา ปราชญชาวบาน และจะถูกถายทอดจากคนรุนหนึ่ง ไปสู
คนอีกรุนหนึ่ง ไดถูกสั่งสมจากประสบการณ และไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผานการลอง
ผิดลองถูก และปรับใหใชไดภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

การตัดสินใจ 

นําไปใช 

พัฒนาวิถีชีวิต 

เกิดภูมิปญญา 
(องคความรูใหม) 

การแกปญหา 

พัฒนา 

ทักษะ 

ปญหา 

สถานการณ 

เลือกสรร 

เทคนิค 

สภาวะแวดลอม 

พื้นที่ 

ปรับปรุง 

ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาไทย 

องคความรู  องคความรู  องคความรู  องคความรู  องคความรู 

สืบทอด / ถายทอด 
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สอดคลองกับระบบนิเวศ ภูมิปญญาที่ ส่ังสมมานี้ สามารถนําไปใชในการปรับตัวใหเขากับ
ธรรมชาติ และการดํารงเผาพันธุ 
            3) การถายทอดความรู และการกระจายความรู หรือภูมิปญญาจากรุนหนึ่งไปสูอีก
รุนหนึ่ง โดยผานความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อเร่ืองผี และการผลิต วิถีชีวิตในระบบนิเวศเดียวกัน 
ไมไดมีการเขียนบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร แตมีผูถายทอดภูมิปญญา เรียนกวา ปราชญ
ชาวบาน ไดสืบสานภูมิปญญาอยางตอเนื่องมาหลายชั่วอายุคน 
  4) การปรับเปลี่ยนและการประยุกตใชความรู หรือภูมิปญญา โดยมากจะเปนการ
ประยกุตจากวัฒนธรรมสวนที่มองไมเห็น คือการประยุกตตัวคุณคาที่แฝงเรนอยูภายในซึ่งตองอาศัย
ความเขาใจที่ละเอียดออน เกิดจากภูมิปญญาของชาวบานเปนหลัก 
 

2.6  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม   
        ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert 
Bandura) มีหลักการทางทฤษฎีวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรู โดยมนุษยจะเรียนรู
ความสัมพันธของเหตุการณกับเหตุการณ และเรียนรูผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา (ชัยพร  วิชชาวุธ, 
2526,  หนา 23) ผลที่จากการที่มนุษยเรียนรู จะเปนความเชื่อ ซ่ึงจะมีผลตอการควบคุมการกระทํา
ของมนุษย และมองวาจริยธรรม เปนเรื่องของเกณฑที่ใชตัดสินการกระทํา และกํากับการกระทํา
ของมนุษย (ธีระพร  อุวรรณโณ,  2527,  หนา 235) และถือวาจริยธรรม เปนความเขาใจเกี่ยวกับ
เกณฑในการประเมินความถูกผิดของการกระทํา  (Bandura, 1977; อางถึงใน ชัยพร  วิชชาวุธ   
และธีระพร  อุวรรณโณ,  2525,  หนา 33) เกณฑที่จะใชอยูในรูปของกฎหมาย จารีตประเพณี และ
ขอหามทางศีลธรรม ฯลฯ พฤติกรรมทางจริยธรรมถือเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมทางสังคม 
        2.6.1  วิธีการเรียนรู 
        วิธีการเรียนรูของมนุษยเกิดจากประสบการณตรงและจากการสังเกต 
        การเรียนรูจากประสบการณ (การเรียนรูจากผลกรรม) (direct experience) เปนการ
เรียนรูจากผลของการกระทํา ที่เกิดขึ้นดวยตนเอง อันจะเกิดผล 3 ดาน คือ (ธีระพร อุวรรณโณ, 
2527,  หนา 235) 
  1) ดานการใหขอมูล หากผลการกระทําเปนทางบวก จะอยูในรูปคําชม รางวัล หรือ
ความสบายอกสบายใจ ถาผลของการกระทําเปนทางลบ จะเปนเรื่องของการตําหนิ ติเตียน การถูก
ลงโทษและความไมสบายใจ 
  2) ดานการจูงใจ ผลการกระทํา หากผูกระทํามีความพึงพอใจจะเปนการจูงใจ
ทางบวกสูงหากผูกระทําไมพึงพอใจจะเปนการจูงใจทางลบสูงเชนกัน 
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  3) ดานการเสริมแรง จะมีผลทําใหผูกระทํารูวา การกระทําใดกอใหเกิดผลทางบวก
หรือ การเสริมแรง และการกระทําใดกอใหเกิดผลทางลบ 
       การเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) คือการเรียนรูจากตัวแทน (Model) 
วา ตัวแบบนั้นทําอะไร อยางไร และตัวผูสังเกตจะทําไดมากนอยเพียงใด กระบวนการในการเรียนรู
จากการสังเกต มีกระบวนการยอย 4 กระบวนการคือ (ธีระพร  อุวรรณโณ,  2527,  หนา 239) 
  1) กระบวนการใสใจ กระบวนการนี้เห็นวาการกระทําใดผูสังเกตใสใจที่จะสังเกต 
จะทําใหจดจําการกระทํานั้นไดดี แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวแปร อาทิ เชน ส่ิงเรา พฤติกรรมเดนชัด ความ
ดึงดูด ความซับซอนนอย ความหลากหลาย มีประโยชน หรือข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของประสาท
รับรูการตื่นตัว ประสบการณในอดีต 

2) กระบวนการเก็บจํา คือ ความสามารถระลึกนึกถึงแบบแผนของการกระทํา ไม 
วาจะเปนภาพ คําพูด หรือการกระทํา 
  3) กระบวนการกระทําทางรางกาย เปนกระบวนการแปลผลของการเก็บจํา 
ออกมาเปนการกระทํา โดยคํานึงถึง ความสามารถทางกาย การสังเกตตนเองวาทําตามแบบไดแค
ไหน 
  4) กระบวนการจูงใจ เมื่อมนุษยเรียนรูแลว ก็ใชวาจะทําตามไดทุกเรื่อง ทั้งนี้เปนไป
ตามหลักการแยกการเรียนรู กับการกระทําออกจากกัน การกระทําใดที่ตัวแบบทําแลว  เกิดผลบวก 
ก็จะจูงใจใหผูสังเกตทําตาม แตถาการกระทําใดที่ตัวแบบทําแลวเกิดผลทางลบ ก็จะจูงใจใหผูสังเกต
ไมทําตามแบบ นอกจากนี้ผูสังเกตยังมีปฏิกิริยา ที่จะประเมินการกระทําของตนเองดวยวา พอใจ
หรือไมพอใจ อันจะสงผลใหทําหรือไมทํา 
        2.6.2 ตัวแบบสําหรับการเรียนรูโดยการสังเกต 
        ตัวแบบสําหรับการเรียนรูโดยการสังเกตมี 3 ประเภท คือ 
  1) ตัวแบบจริง คือ ตัวแบบที่แสดงใหผูสังเกตเห็นจริง ซ่ึงมีอิทธิพลมากที่สุด 

 2) ตัวแบบสัญลักษณจะอยูในตัวแบบรูปภาพไดแกตัวแบบในโทรทัศน ภาพยนตร  
หรือส่ือรูปภาพอื่น ๆ 
  3) คําบอกเลาหรือการบันทึก หมายถึงตัวแบบที่ผูสังเกตจะไดยินไดฟงจากการ
พูดคุยบอกเลาหรือจากการเขียนเปนลายลักษณอักษร 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

42 
 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู  
 2.7.1 ความหมาย 
        แกรฮารท  ฮันเนแมน และ วิลเล่ียม แมคอีเวน (Gerhard Hanneman & William 
McEwen1975,  p.38; อางถึงใน ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข พงษหาญยุทธ,  2545 หนา 7) 
ใหความหมายของการรับรู (perception) วา กระบวนการที่ที่คนเรามีการสัมผัสกับตัวกระตุนใน
สภาพแวดลอมเพื่อใหไดความหมายตามที่ตนตองการ  
        จากความหมาย ทําใหเราทราบวา การรับรูตองมีขั้นตอนเพราะเปนกระบวนการที่คนจะ
เขาไปเกี่ยวพันกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงเราเรียกวา ตัวกระตุน โดยการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 
5 ไดแก การเห็น การไดยิน การสัมผัส การลิ้มรส และการไดกล่ิน แลวตีความหมายตอส่ิงที่ได
สัมผัสนั้นออกมาตามประสบการณที่แตละคนมอียู 
        2.7.2 องคประกอบของการรับรู 
        ในกระบวนการรับรูจะตองประกอบไปดวยองคประกอบ  4   ประการ   คือ  (ดารณี 
พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข พงษหาญยุทธ,  2545,  หนา 7) 
            1) ส่ิงเราจากสภาพแวดลอม 
            2) การสัมผัส 
            3) การใชความรูจากประสบการณพิเศษเพื่อการตีความ 
            4) การตีความหมายของสิ่งเราที่มีการสัมผัส 
        2.7.3 การรับรูและการใหความหมาย (Perception and Meaning)  
        การรับรูจะเกิดขึ้นเมื่อคนเรา ไดเขาไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
รอบตัวเรา ส่ิงที่เราเขาไปสัมผัสนี้จะเปนตัวกระตุนที่เขามากระทบตัวเรา แลวประสาทก็จะสั่งงาน
ใหสมองนําขอมูลที่เราเก็บเอาไวนั้นมาใหความหมายหรือตีความ หรือ อธิบายสิ่งแวดลอมที่เรา
ประสบ ดังนั้น ความหมายของสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปนตัวกระตุนตอการสัมผัสของแตละบุคคล
จะแตกตางกันออกไป  ตามกระบวนการการตีความหมายหรือแปลความหมาย  โดยอาศัย
ประสบการณของบุคคล 
 การรับรูเปนกระบวนการ ซ่ึง แยกได 3 ขั้นตอน คือ (Gerhard Hanneman and Willam 
McEwen, อางถึงใน ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข พงษหาญยุทธ,  2545, หนา 8) ขั้นการ
สนใจ (attention) ขั้นการรับรู (perception) และขั้นการแปลความหมาย  (transformation) จาก
การศึกษาทําใหเราทราบวา ประสาทสัมผัสตาง ๆ จะมีการตอบสนองตอส่ิงเราแตกตางกันไป และ
เมื่อเราปรับตัวใหเขากับสิ่งเราที่เรารับรูนั้น ก็หมายความวา เราไดเร่ิมกระบวนการคัดเลือก 
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(selectivity processes) เพื่อชวยกลั่นกรองขอมูลที่จะรับเขามา เราเลือกที่จะสนใจในสิ่งที่ตรงกับ
ความคิดและความสนใจของเราและหลีกเล่ียงสิ่งที่ตรงกันขาม  เราสนใจในสิ่งที่เราใหคุณคา และ
ใหความสําคัญและแปลความหมายของสิ่งที่เรารับรูเหลานั้น จากกรอบเพื่อการอางอิง (frame of 
reference) ทัศนคติ (attitudes) ความตองการในขณะนั้น (needs at the moment) การตีคาของเรา 
(our value) เปนตน และสุดทายเราอาจจะเลือกเก็บรักษาสิ่งที่เรารับรูนั้นเอาไวเฉพาะสวนที่เหมือน
หรือเปนอยางเดียวกันกับวงกรอบเพื่อการอางอิง 
        2.7.4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรู (Factors Influenced Perception) 
        วิลบลู  ชารม (Willbur Schramm) ไดอธิบายวา การรับรูของคนเราอาจมีขอจํากัดที่
แตกตางกันออกไป ในแตละบุคคลปจจัยที่เขามามีอิทธิพลตอการรรับรู คือ (Willbur Schramm,  
1963,  p.68) 
  1) ความพรอมของประสาทสัมผัส ความพรอมนี้หมายถึง ความสมบูรณของ 
ประสาทสัมผัส และความพรอมในขณะที่ส่ิงเราเขามากระตุน ความพรอมของประสาทสัมผัส ถือ
เปนปจจัยเบื้องตนที่มีอิทธิพลตอการรับรู 
  2) ความสนใจหรือความตั้งใจ ขึ้นอยูกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งเราดวย คือ  
ส่ิงเรานั้นไปตรงกับความสนใจเดิมของผูรับรูหรือไม หรือส่ิงเรานั้นจะชวยตอบสนองความตองการ
ของผูรับรูไดหรือไม หากสิ่งเราไมเปนไปตามที่กลาวมานี้ ความสนใจจากบุคคลนั้นตอส่ิงเราก็จะ
ลดนอยลงไปและความตั้งใจจะรับรูส่ิงเรานั้นก็จะมีไมมาก ทําใหการรับรูทําไดไมเต็มที่หรือไมไดดี 
        2.7.5 การเลือกรับรู (Perception Selectivity) 
        การรับรูของมนุษยสวนใหญเปนการเลือกรับรูส่ิงเราเพียงบางสวน จากสิ่งเราจํานวน
มหาศาลที่ผานเขามา ระบบประสาทไมสามารถรับรูทุกส่ิงทุกอยางที่ผานขเมาไดในเวลาเดียวกัน 
เราตองมีขบวนการที่จะกรองเอาเฉพาะสิ่งเราบางอยางที่มีความหมายเขามาเทานั้น ส่ิงเราอื่น ๆ ก็ถูก
เพิกเฉย และไมสนใจไป เมื่อเราสนใจสิ่งหนึ่งส่ิงใดแลวเราก็จะแปลความหมายและตอบสนองตอ
ส่ิงเรานั้น ๆ เปนอยาง ๆ ไป  ดวยเหตุผลที่วา (ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข พงษหาญยุทธ, 
2545,  หนา 10) 
  1) ส่ิงเรานั้นตองสนองตอบตอทัศนคติ 
  2) ส่ิงเรานั้นตองสนองตอบตอความสนใจ 

3) ส่ิงเรานั้นตองสนองตอบตอความตองการ 
4) ส่ิงเรานั้นตองมีผลกระทบตอบุคคลนั้น 
5) ส่ิงเรานั้นตองแปลกใหม ผิดปกติธรรมดา 
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        2.7.6 ประเภทของการรับรู (Type of Perception) 
        ประเภทของการรับรู แบงไดดังนี้ วิลบูล ชารม (Willbur Schramm, 1963,  p.82) 
  1) การรับรูเกี่ยวกับพื้นที่ (perception of space) คนเราจะมีการรับรูตอพื้นที่ที่      
เคยชิน 
  2) การรับรูในเรื่องระยะทาง (perception of distance) คือ การรับรูระยะของวัตถุ 
ตาง ๆ วาหางไกลเทาใด หรือมีขนาดจริงเทาใด ถาวัตถุนั้นอยูหางออกไปขณะที่มองเห็น การรับรูใน
เร่ืองระยะทางนี้ไมใชการวัดโดยมาตราวัด แตเปนการกะเกณฑหรือคาดคะเน 
  3) การรับรูเกี่ยวกับการไดยิน (auditory space perception) เปนการที่เราทราบวา 
เสียงมาจากทิศใด โดยพิจารณาจากความหนักเบาของเสียง หรือการรับรูวาเปนเสียงอะไร 
  4) การรับรูเกี่ยวกับเวลา (perception of time) เปนการรับรูเกี่ยวกับการกะเวลาวา 
ยาวนานเทาใด โดยประมาณการเอากับเหตุการณที่ดําเนินไปวา รวดเร็วเทาใด 
  5) การรับรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (perception of motion) คือ การรับรูเกี่ยวกับ 
การที่วัตถุมีการเคลื่อนไหวแตอาจจะไมตรงกับความเปนจริงเสมอไป 
  6) การรับรูเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ (perception of symbolism)  
เปนการรับรูในสิ่งที่เปนสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมาย เชน เห็นผา 3 สี แดง ขาว น้ําเงิน เราจะนึกถึง
ประเทศไทย เห็น เคียวกับคอน จะนึกถึงประเทศสังคมนิยม 
  7) การรับรูเกี่ยวกับสี (perception of color) คือ เราทราบสีตาง ๆ ใชแทน 
ความรูสึก เชน สีแดง คือ ความรอน สีมวง แทน ความผิดหวัง สีดํา แทนความเศรา 
        2.7.7 การรับรูท่ีผิดปกติ 
        การรับรูของคนนั้นมีโอกาสที่จะเกิดผิดพลาดได อาจมีสาเหตุจาก ภูมิหลัง (background) 
ประสบการณ  (experience) บุคลิกภาพ  (personality) โลกทัศน  (concept) การรับรูที่ ผิดปกติ 
สามารถแยกไดดังนี้ คือ 
  1) การรับรูที่นอยกวาปกติ (imperception) คือ การที่คนที่เคยมีประสบการณใน 
เร่ืองนั้น ๆ มาแลว และไมสามารถแสดงการรับรูจากการสัมผัสนั้นไดอยางปกติ เชน คนที่ลืมเลือน
คนปวย เปนตน 
  2) การรับรูที่มากกวาปกติ (super perception) คือ พวกรูมากกวาปกติ เชน พวก 
นักปราชญ พวกเรียนเกง พวกมีญาณสังหรณ 
  3) การรับรูที่ผิดปกติ (false perception) คือ การรับรูที่ผิดพลาด แปลความหรือ
ตีความสิ่งเราผิดพลาด เชน พวกเมากัญชา พวกเก็บกด 
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  4) การมองโลกทัศน แบงไดเปน 2 อยาง คือ halo effect คือ การสรุปส่ิงที่คลายกับ
ความเชื่อเดิมวาตองเหมือนกัน เชน คนใสแวนมักเรียนแกง พอเราเห็นคนใสแวนเราคิดวาเรียนเกง
และ stereotype คือ การสรุปลักษณะใดลักษณะหนึ่งของกลุมคนทั้งกลุม วาทุกคนที่สังกัดกลุมนั้น
จะตองเปนแบบนั้นไปหมดทั้งที่จริง ๆ เขาอาจจะไมเปน เชน พระเปนคนดี เราจึงสรุปวา พระทุกรูป
ตองดี 
        2.7.8 วงกรอบเพื่อการอางอิง  
          วงกรอบเพื่อการอางอิง (frame of reference) มีรากฐานมาจากปจจัยตาง ๆ ที่ติดตัวบุคคล
มาตั้งแตกําเนิดรวมทั้งปจจัยจากสิ่งแวดลอม เด็กที่เกิดใหมไดรับคุณสมบัติหรือลักษณะบางอยาง
เปนมรดกตกทอดมากจากบิดาและมารดาของเขา และฝงติดกายเขาตั้งแตกําเนิด เชน สายตา การฟง 
ความสูง ระดับความฉลาด ฯลฯ ประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับมาในภายหลังอาจจะมาปรับปรุงได 
(ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข พงษหาญยุทธ,  2545, หนา 13-14) 
        วงกรอบเพื่อการอางอิง  เปนประสบการณเพียงสวนหนึ่งที่เรานํามาใชในสถานการณ
การสื่อสารเพื่อการตีความหมายของสารนั้น ดังนั้น เวลาที่เราทําการสื่อสารกันเราจะนําเอา
ประสบการณทุก ๆ สวนไมวาสวนที่ไดมาแตกําเนิดที่เราเรียกวา กรรมพันธุ หรือการเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับสารนั้นมาใชตีความ ตลอดเวลาตั้งแตเราถือกําเนิดขึ้นมาและเริ่มมีการ
เรียนรู มีประสบการณ ขาวสารตาง ๆ เหลานี้มิไดอยูในสมองของเราแบบกระจัดกระจาย หากมีการ
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ เหลานี้ไวอยางเรียบรอย เปนหมวดหมู ที่เกี่ยวพันกันในรูปของ โครงสรางของ
ขาวสารที่มีความสัมพันธกัน (structure of related information) โครงสรางของขาวสารที่จัดเก็บ
เหลานี้ที่ใชเปน วงกรอบเพื่อการอางอิง และทุกครั้งที่เรามีการเรียนรู มีประสบการณใหม เราก็จะมี
การพัฒนาวงกรอบเพื่อการอางอิงไปดวย  
 

2.8 แนวคิดชุมชนอีสาน 
        2.8.1 ลักษณะทางสังคมชุมชนอีสาน 
        อีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย เปนดินแดนมีลักษณะภูมิ
ประเทศกายภาพที่เปนที่ราบสูงกวางใหญเปนหนึ่งในสามของประเทศไทย ทรัพยากรที่หลากหลาย 
ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม ปาไม ภูเขา ที่ราบ ลุมน้ํา ฯลฯ ชุมชนอีสานมี
หลายระดับ ระดับครอบครวั ผูอยูอาศัย เปนเครือญาติที่อพยพมาตั้งบานเรือนอยูรวมกัน กลุมบาน
หนึ่งเรียกวา คุมบาน ผูอาวุโส ในตระกูลเปนหลัก เปนผูนําที่ชุมชนใหความเคารพนับถือเรียกวา เจา
โคตร ซ่ึงมักเปนตระกูลแรก ๆ ที่ตั้งบานเรือน สืบลูกหลาน ความสัมพันธระบบเครือญาติและ
เครือขายชุมชนตระกูล มีความเชื่อและพิธีกรรมรวมกันเกี่ยวกับ ผีปูตา ซ่ึงเปนผีบรรพบุรุษ คุมครอง
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ดูแลชาวบาน มีการสรางศาลปูตาขึ้นในหมูบาน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ การนับถือ ผีปูตา รวมกัน
แสดงวานับญาติกัน แมจะมิใชสายโลหิต สืบตระกูลเดียวกันก็ตาม (ดนุพล  ไชยสินธุ และคนอื่น ๆ, 
2547,  หนา 205) 
        2.8.2 ระบบความคิดภายในชุมชนอีสาน 
        จารีตประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนที่ปรากฏในรูปนิทาน ตํานาน ความเชื่อ พิธีกรรม 
วรรณกรรม และประวัติศาสตรชาติพันธุ เปนองคความรูที่สะทอนนัยสําคัญแบบแผน วิธีคิด หรือ 
ระบบความคิด ของชุมชนในการจัดระเบียบความสัมพันธของคน ชุมชนและนิเวศ  ใหอยูรวมกัน
ไดอยางสงบสุข (ดนุพล  ไชยสินธุ และคนอื่น ๆ,  2547,  หนา 203) 
        มนุษยในฐานะปจเจกบุคคลและสมาชิกของชุมชน ตางเรียนรูและรับรอง “ระบบ
ความคิด” เปนแนวทางพฤติกรรมทางสังคมและวิถีชีวิต เชื่อมโยงความสัมพันธในชุมชนและ
สัมพันธภาพกับชุมชนอ่ืน ๆ เกิด จิตสํานึกรวมหมู (communal spirit) ที่ผูกพันผูคนและชุมชนไว
ดวยกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีระเบียบในการจัดสรร แบงปนและเขาถึงทรัพยากรรวมกันอยางเปนธรรม  
        แบบแผนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนสืบทอดปฏิบัติกลายเปนสิ่งที่เรียกวา ธรรมนูญของ
ชุมชน มีระบบศีลธรรม เคารพเกื้อกูลกันและกันตามสถานภาพและบทบาทในชุมชน เปนระบบ
ศีลธรรมแหงสิทธิ ที่สัมพันธกับความคิด ความเชื่อ และการดํารงอยูของชุมชนอยางยั่งยืน ซ่ึงใน
ระบบความคิดสิทธิชุมชนอีสาน มีระบบความคิดหลัก คือ (ดนุพล  ไชยสินธุ,  2547,  หนา 206-
223) เชน 
  1) ระบบความคิดเชิงนิเวศ 
            ชุมชนอีสานมิไดปรับตัวเขากับธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว หากแตมีสวนสราง
บริบทธรรมชาติแวดลอม น้ํา ปา ใหเปนภูมิทัศนวัฒนธรรม (cultural landscape) อีกดวย เพราะ    
ได ส่ังสมความรูและภูมิปญญาในการปฏิสัมพันธกับธรรมชาติมายาวนาน เชนเดียวกับคนใน
ภูมิภาคอื่น ๆ  

  2) ระบบความคิดเชิงศีลธรรม        
            ผูนําทางวัฒนธรรมและผูนําชุมชนอีสาน   ไดแก   พระ   ผูอาวุโส  กระจ้ํา กวน 
หมอพราหมณ  ชุมชนมักมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑทางศีลธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
บทบาทหนาที่ เชน มีความรอบรู มีภูมิปญญาในเรื่องชีวิตและธรรมชาติแวดลอม การประกอบ
พิธีกรรม ฯลฯ  
 2.8.3 การดํารงอยูของสิทธิชุมชนอีสาน 
        สิทธิชุมชน และการยอมรับสิทธิชุมชนอีสาน ไมไดอยูในสภาพหยุดนิ่ง แตแปรเปลี่ยน
และปรับตัวไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงและบริบททางสังคม ระบบความคิดที่สะทอนผาน 
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ความเชื่อเร่ืองผี ความเชื่อทางศาสนา จิตสํานึกเชิงศีลธรรมของชุมชน ซ่ึงมองผานกลุมผูนํา         
ทางศีลธรรมและแงมุมของการจัดการระบบนิเวศ ยังดํารงสาระสําคัญของความคิดมาถึงปจจุบัน คือ 
มองธรรมชาติอยางออนนอม ในฐานะผูมีพระคุณ เปนแหลงกําเนิดและหลอเล้ียงชีวิตมนุษย เปนวิธี
คิดที่เปนระบบผานการตรวจสอบในชีวิตจริงมายาวนาน มีหลักเหตุผลดานภูมิปญญา สืบทอดและ
ผลิตซ้ําผานนิทาน ตํานานและพิธีกรรม ตลอดจนจารีตประเพณีชุมชน 
        ความเชื่อ เ ร่ืองผี  เปนวิ ธีคิดที่สะทอนอุดมการณ อํานาจ  ซ่ึง เปนพื้นฐานระบบ
ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ และคนกับคน สงผลตอการใชทรัพยากรดิน น้ํา ปา        
อยางยั่งยืน (ดนุพล  ไชยสินธุ และคนอื่น ๆ,  2547,  หนา 213)   
        2.8.4 การจัดการทรัพยากรและการจัดระเบียบชุมชน 
        ชุมชนอีสานใหความสําคัญกับทรัพยากร และการอยูรอดของชุมชนระดับของสิทธิ และ
เปาหมายในการสรางประโยชนตอสังคม (ดนุพล  ไชยสินธุ และคนอื่น ๆ,  2547,  หนา 221 - 223) 
            1) สิทธิในทรัพยากรปา ชาวบานเขาปาลาสัตว จะมีพิธีขอผีปาบอกกลาวขออาหาร
จากเจาปาเจาเขา ไมทะเลาะวิวาท พูดจาดูหมิ่นกันหรือกลาววาการยิงสัตวเปนของงาย ชาวบานเชื่อ
วา ปาเปนของทุกคนไดพึ่งพา จึงมีสิทธิใชทรัพยากรปาในปริมาณที่พอเหมาะพอดี เปนการเผื่อแผ
ทรัพยากรใหแกผูอ่ืนในชุมชนเดียวกัน 
            2) สิทธิในทรัพยากรน้ํา น้ําเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ชุมชนอีสานใหความสําคัญ
กับน้ํา เชน ใหความเคารพสรงน้ําพระถ้ํา เพราะเชื่อวามีเทวดารักษาคุมครองตนน้ํา  การจัดตั้งกลุม
เหมืองฝาย  หรือมีกฏเกณฑของสังคม เปนขอหามจับสัตวน้ําในเขตหวงหามเพื่ออนุรักษพันธุปลา  
            3) สิทธิในที่ดิน การมีที่ดินทํามาหากินเปนความปรารถนาสูงสุดของชุมชนอีสาน 
ในกลุมหมูบานตั้งใหม  เชนตามโครงการพัฒนาความมั่นคงในเขตพื้นที่ผูกอการรายคอมมิวนิสต  
โครงการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม 
           การจัดสรรที่ดินมีปญหาความซ้ําซอนขัดแยงระหวางผูอพยพ เจาหนาที่ปาไม และฝาย
ปกครอง  อีกทั้ง บางชุมชนเปนชุมชนดั้งเดิม มีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
แตเมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ ชาวบานจึงมีสิทธิถือเอกสาร สทก. ในกรณีที่บาน สวน
ที่ดินทํากินไมมีเอกสารสิทธิ์  ชาวบานในอดีตรับรูสิทธิที่ดินทํากินโดยระบบคุณธรรม ทุกคนรับรู
รวมกันสืบทอดมา เมื่อรัฐใชหลักกฎหมายกําหนดสิทธิการครอบครองชาวบานจึงเรียกรองสิทธิใน
สวนที่พึงมี  
            4) สิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม  ชุมชนอีสานมีสิทธิตาง ๆ อาทิ เชน สิทธิ
สาธารณะ สิทธิในการนับถือศาสนา สิทธิในการสืบทอดภูมิปญญา  
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            5) สิทธิทางการเมือง  เชนการเลือกผูนํา การรวมกลุม การกําหนดแนวปฏิบัติใน
ชุมชน  
            6) สิทธิทางเศรษฐกิจ  เชน สิทธิในการทํามาหากินตามธรรมชาติ  การเพาะปลูก 
สิทธิพลเมืองที่ควรไดรับการสงเสริมใหอยูดีกินดี   การสืบทอดภูมิปญญาดานอาหารการกิน 
        2.8.5 สิทธิในที่ทํากิน 
        เอกสารโบราณอีสานและจารีตไดกลาวถึง การมีสิทธิไดรับที่ทํากินในรูปแบบของการ
แบงปนอาณาเขต (ดนุพล  ไชยสินธุ และคนอื่น ๆ,  2547,  หนา 190) เชน ในเรื่องขุนบรมที่สงลูก
ทั้ง 7 และสะใภไปปกครองดินแดนตาง ๆ หรือกรณีพระยาขอมสงนองและหลานไปครองเมือง
ปลายดาน (ชายแดน) ก็เปนสิทธิภูมิ( สิทธิในแผนดิน) สิทธิเกษตร (ที่นา,  ที่ทํากิน) อยางมี
ประสิทธิภาพ ไดรับผลประโยชนที่ดีเหมาะสม และพึงพอใจทุกฝาย เปนการขจัดความขัดแยงไม
ยุติธรรมได สะทอนความเปนผูมีคุณธรรมหรือทศพิธราชธรรม (คองสามสิบ) ของผูนําชุมชนระดับ
เจาเมืองหรือพระราชาไดอยางดี  และจากการศึกษาพบวา สิทธิภูมิหรือสิทธิเกษตรที่มีสิทธิซอนใน
หลาย ๆ ลักษณะ เชน  
        สิทธิครอบครัว เปนความสัมพันธการใหสิทธิ์และรับสิทธิ์ของสถาบันครอบครัว 
        สิทธิเครือญาติ เปนการไดรับสิทธิ์ใหสิทธิ์ในฐานะญาติ เชน ใหนองหรือหลานไดรับ
ทรัพยสิน บานเมือง เชน เร่ืองผาแดงนางไอ 
        สิทธิเศรษฐกิจ เปนการไดรับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่นา นาจังหัน ธรณีสงฆ 
        สิทธิอาชีว  สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ ความหลากหลายอาชีพในชุมชน     
        2.8.6 ภูมิปญญาอีสาน 
        ภูมิปญญาอีสาน มีรากเหงาหลากหลายผสมผสานกันอยางกลมกลืนระหวาง ศาสนา 
ชาวบาน สภาพภูมิศาสตร สภาพแวดล 
อม และกระบวนการทางสังคม ศาสนา ชาวบานมีความผสมผสานของคติชนทองถ่ิน คือ พุทธ
ศาสนาระดับที่ชาวบานปฏิบัติในชีวิตประจําวันกับศาสนาพราหมณ และความเชื่อเกี่ยวกับผีตาง ๆ 
เชน แถน ผีปูตา คติความเชื่อ เหลานี้ลวนเปนพื้นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ การกระทําของ
บุคคลและสังคม บางคนนําคติความเชื่อไปประกอบพิธีกรรม เพื่อคล่ีคลายขอขัดแยงระหวางคนกับ
ธรรมชาติ คนกับคน และคนกับกฎเกณฑสังคม 
        ภูมิปญญาแบงเปน 2 ประเภท คือ (จารุวรรณ  ธรรมวัตร,  2543,  หนา 172) 
  1) ภูมิปญญาที่เปนนามธรรม ไดแก โลกทัศน ชีวทัศน ซ่ึงเปนปรัชญาในการ 
ดําเนินชีวิตเกี่ยวกับมนุษยที่ดีควรเปนอยางไร หนาที่ของมนุษยควรเปนอยางไร หรือเปนแนวคิด
เกี่ยวกับ การเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคา และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน ซ่ึงอาจสืบทอดมา
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โดยตรงในลักษณะคําสอน ภาษิต ผญา หรืออาจสืบทอดโดยออมจากตํานาน นิทานตาง ๆ เชน 
ตํานานขาว มนุษยทัศนในวรรณกรรมอีสาน 
  2) ภูมิปญญาที่เปนรูปธรรม  นั้นคือ  พื้นเพความรูของชาวบาน   ที่มีลักษณะเปน 
รูปธรรม มักเปนเรื่องเฉพาะทาง เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม สถาปตยกรรม ศิลป
ดนตรี ศิลปการละเลน ภูมิปญญาเหลานี้ปรากฎออกมาอยางใกลชิด สัมพันธกันสามลักษณะคือ 
ความสัมพันธใกลชิดระหวางคนกับสิ่งแวดลอม คนกับคน และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติและ
ศาสนา  
        2.8.7 คติความเชื่อของชาวอีสาน 
        พระอริยานุวัตร (2536,  หนา 1 – 2)  ไดกลาวถึงคติความเชื่อของชาวอีสานถือวา 
แผนดินเปนที่อยูอาศัยของมนุษย และสัตว รวมทั้งสิ่งที่มีวิญญาณ และส่ิงที่หาวิญญาณมิได อันมีอยู
ทั่วไป เรียกวา ปฐวีโลก โลกคือแผนดิน กลาวถึงสังคมมวลหมูมนุษยซ่ึงอยูอาศัยแผนดิน สราง
บานเรือนเปนหมวดหมูนั้น มีสติปญญาเลิศกวาสัตวโลกทั้งหลาย และสามารถถายทอดวิชาความรู
ใหแกกันและกันได ความคิดเห็น ความรูสึก และความเคยชิน ความเชื่อ ซ่ึงนักปราชญ เรียกวา  
นิสัยสังคม ไดเชื่อถือสืบทอดกนัมานั้นจนกลายเปนประเพณี และมีปลีกยอยออกไป เหลือกําลังที่จะ
ใชความจดจําได ไมรูวาอะไรเปนอะไร แตความเชื่อสวนใหญชะรอยมาจากศาสนา ซ่ึงมีคําสอนให
สอนไวตามลัทธิเชื่อในศาสนา อันสังคมยอมรับนับถือมานานแลว 
        2.8.8 สิ่งกําหนดภูมิปญญาอีสาน 
        ภูมิปญญาอีสานมีรากเหงาหลากหลายผสมผสานกันอยางกลมกลืน ระหวางศาสนา
ชาวบาน สภาพภูมิศาสตร สภาพแวดลอม และกระบวนการทางสังคม ศาสนา ชาวบาน เปนการ
ผสมผสานของคติชนทองถ่ิน(จารุวรรณ ธรรมวัตร,  2543, หนา 39) คือ พุทธศาสนาระดับที่
ชาวบานปฏิบัติในชีวิตประจําวันกับศาสนาพราหมณ และความเชื่อเกี่ยวกับผีตาง ๆ เชน แถน ผีปูตา 
คติความเชื่อเหลานี้ ลวนเปนพื้นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพ การกระทําของบุคคลและสังคม 
บางคนนําคติความเชื่อไปประกอบพิธีกรรม เพื่อคล่ีคลายขอขัดแยงระหวางคน กับธรรมชาติ และ
คนกับกฎเกณฑสังคม  
 2.8.9 ดอนปูตา 
        แมชาวอีสานจะฝากชีวิตไวการทําไรทํานาเปนหลัก แตก็ยังมีส่ิงหนึ่งที่มีความเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตและการทํานาของชาวอีสานไมนอย ส่ิงนั้นคือ ปูตา หรือ ตาปู (คณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ,  2542,  หนา 214 – 215) 
        ปูตา หรือ ตาปู หมายถึง ผี หรืออารักษประจําหมูบาน ทําหนาที่ดูแลคุมครองผูคนและ
สัตวเล้ียงทุกชนิดที่อยูอาศัยในหมูบานแตละแหงใหมีความปกติสุข แตบางครั้งก็สําแดงฤทธิ์ลงโทษ
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ผูทําผิดจารีต หรือประพฤตินอกลูนอกทางใหรูตัวและหลาบจํา เชน เกิดอาการเปนลมกะทันหัน 
หรือปวดหัว ปวดทอง โดยไมทราบสาเหตุ เมื่อสงสัยวาอาการเชนนั้น นาจะมาจากการกระทําของ 
ปูตา หรือ ตาปู ญาติพี่นองก็จะไปขอรองให ขะจ้ํา หรือ เขาจ้ํา ซ่ึงเปนคนใกลชิดกับผีประจําหมูบาน
นั้นไปขอขมาลาโทษ ตามวิถีที่เคยปฏิบัติ เรียกวา ไปออนไปยอม คือรับผิดขอลุแกโทษนั่นเอง ซ่ึงก็
มักไดผลเสมอ โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด 
        คนสมัยกอนเมื่อไปตั้งทําเลทํามาหากินในถิ่นใหม ซ่ึงไมใชทองที่ที่ผูคนตั้งบานเรือนอยู
กอนแลว จะตองหาสิ่งมาคุมครองรักษาใหมีความปลอดภัย ในภาวะที่กําลังโดดเดี่ยว ขาดที่          
ยึดเหนี่ยวใหอบอุนนั้น ส่ิงที่คนนึกถึงคือ อํานาจอยางหนึ่งซ่ึงเชื่อวาจะชวยไดนั้นคือ เทพ ซ่ึง       
ชาวอีสานถือวาเปนผีจําพวกหนึ่ง จึงรองขอใหมาชวยคุมครองและสรางที่ใหอยูประจํา ณ จุดใด   
จุดหนึ่งในละแวกนั้น เมื่อความใกลชิดระหวางคนกับผีเกิดขึ้น ความรูสึกในทางเครือญาติก็มีมาตาม
จารีตนิยมของชาวอีสาน ซ่ึงจะใหความเคารพนับถือผูมีบุญคุณตอตนเสมอญาติผูใหญ ฉะนั้นผีที่
เชิญมาคุมครองประจําหมูบานจึงมีศักดิ์ไมตางจากเจาโคตร (ญาติผูใหญที่ลูกหลานในสกุลยกยอง
เคารพสูงสุด) การเรียกขานก็เปนไปตามความนับถือเจาโคตรของชาวบานทุกคน ใครจะเรียกเปน   
ปูเปนตาก็ไดทั้งนั้น ทานคงไมวาอะไร เพราะเปน อารักษประจําหมูบานอยูแลว เปนที่นาสังเกตวา 
ที่อยูของปูตานั้น ชาวบานจะกําหนดบริเวณที่มีตนไมใหญรมครึ้มขึ้นปะปนกับพรรณไมตาง ๆ 
หลายชนิด มีเนื้อที่มากนอยตามแตจะตกลงกัน ชาวบานนิยมเรียกวา ดอนปูตา หรือ ดอนตาปู มีศาล
ปลูกเปนเรือนหลังเล็ก ๆ มีเสาเปนไมแกนส่ีตนมุงดวยกระเบื้องหรือสังกะสี มีฝากระดานสามดาน 
ศาลนี้จะอยูลึกเขาไปใหหางจากทางเดินพอสมควร มีขะจ้ํา หรือเขาจ้ํา สวนมากเปนผูชาย ซ่ึง
ชาวบานเลือกขึ้นมาใหทําหนาที่ส่ือสารหรือบอกกลาวกับปูตา เมื่อเกิดเหตุตาง ๆ ซ่ึงไมเกี่ยวกับคดี
ความทางบานเมืองขึ้น และนําชาวบานทําพิธีเล้ียงประจําป ซ่ึงนิยมจัดในเดือนเจ็ด ดอนปูตา      
สวนใหญจะอยูทางทิศตะวันออกของหมูบาน ที่ใดมีชาวบานเคารพนับถือและเชื่อในอิทธิฤทธิ์       
ที่นั่นจะเปนเขตอนุรักษพันธุไมและสัตวปาของชุมชนไดเปนอยางดี  รวมทั้งชวยควบคุม           
ความประพฤติทางสังคมของประชาชนในหมูบานไดอีกดวย 
        2.8.10 การทําไรนาแบบอีสาน (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ,  2542,  หนา 210 - 214) 
        ตามปกติที่ทํากินของชาวอีสานสมัยกอน  จะมีอยูสามสวน  คือ  นา  สวน  กับไร           
เวลากลาวถึงนากับไรมักจะอยูใกลกัน หรือพูดติดตอกันไปวา ไรนา เห็นจะเปนเพราะการทํานาไร
จะตองทําตามฤดูกาล และมักทําไรกอนเสมอ สวนสวนนั้นใชปลูกพืชถาวรไมตองดูแลตลอดทั้งป 
เชน ไมยืนตนประเภทมีผล มีกลวย มะพราว มะมวง หรือหมอน และปลูกพืชอายุส้ันบางชนิด
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ในชวงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ไดแก ผักฤดูหนาว จําพวก ผักกาดปลี คะนา กะหลํ่า หอม กระเทียม ผักชี 
ถ่ัวฝกยาว แตงราน เปนตน 
         ไรนาของชาวอีสานเทาที่เคยเห็นจะอยูหางจากบานและไกลกวานา ดังคําพูดไวในโสก  
(โสลก) เกณฑอายุของชาวอีสานตอนหนึ่งวา “...ส่ีสิบปไปไฮมาทอดขา หาสิบปไปนามาทอดหุย...” 
คือ คนอายุส่ีสิบปขึ้นไปถาไปไรกลับมาถึงบานมักจะนั่งทอด (เหยียด) ขาเพราะเหนื่อยเนื่องจากเดิน
ไกล คร้ันอายุไดหาสิบปขึ้นไปเพียงเดินกลับจากนาซึ่งอยูใกลกวาไรก็เหนื่อยแลว 
        บริเวณที่ใชทําไรสมัยกอนเปนที่สาธารณประโยชนที่ไมมีไมใหญขึ้น สวนใหญเปนปา
ละเมาะ มีตนสาบเสือกนครก (ไขเตา) หวดขา (มะหวด) ตีนตั่ง (นมงัว) หนามคอง (ตะครอง) เล็บ
แมว (เล็บเหยี่ยว) กระเจียว เถาวัลย และวัชพืชอ่ืน ๆ ขึ้นอยูทั่วไปเปนที่สูงอยูตอจากทองนาขึ้นไป   
มีที่วางริมไรติดกับนาสําหรับใชเปนที่เล้ียงสัตวในฤดูทํานา จึงมีชื่อวา ที่หัวไรปลายนา 
        การทําไรนั้น ถาครอบครัวใดจะทํา พอถึงเดือนสามพวกผูชายจะเปนฝายไปแผวถาง ให
ไดที่พอจะปลูกพืชไรตามตองการไวกอน ใชเวลาวันสองวันก็เสร็จ ทิ้งไวจนไมแหงสนิท จึงคอยเผา
และตองดูแลไมใหไฟลามออกนอกที่ของตน ซ่ึงทุกคนตางถือปฏิบัติอยางเครงครัด เขตไรแตละ
เจาของจะทําร้ัวหยาบ ๆ เปนแนวบอกไว ประตูเขามีกิ่งไมหรือหนามสะไวกันวัวควายเขาเทานั้น 
        ที่นาของชาวอีสานแทบทุกแปลง ถาไมอยูในบริเวณที่เปนที่ราบอันกวางใหญ เชน      
ทุงกุลาหรือทุงสัมฤทธิ์แลว มักจะมีลักษณะลาดเอียงลงไปหาแหลงน้ํา เชน ลําน้ํา หวย หนอง บึง  
อีกดานที่มีระดับสูงมักเปนแนวปาละเมาะมีหญาหลายชนิดขึ้นมากบางนอยบาง มีโพน (จอมปลวก-
ไมใชโคกที่ทําขึ้นอยางของภาคกลาง) อยูตามมุมกระทงหรือกลางคันนา และมีตนไมขึ้นเปนซุม
แทบทุกแหง นอกจากนั้นยังมีไมใหญชนิดตาง ๆ ขึ้นกระจายอยูทั่วไป เชน เต็ง รัง ยาง สะแบง 
(กราด) กะเลา (เสลา) กานของ (ปบ) พะยอม หวา กะหนวน (ฉนวน) สะแก ฯลฯ นาบางแปลงก็มี
ตนไมขนาดใหญ รวมทั้งไผปาตาปา (เถาวัลยเปรียง) ปอพาน (กระไดลิง) พีพวน (นมชาง) ขึ้นอยู
เปนบริเวณกวาง มีเนื้อที่หลายงาน ตรงกลางมักมีโพนหรือ จอมปลวกอยูดวย สถานที่เชนนี้นิยม
เรียกวา โพนปง ซ่ึงเลือนมาจาก โพนผีโปง เชื่อวามีผีปาหรือผีโปงเฝารักษา ทําใหคนเกรงขามแม
เจาของที่นาก็ไมกลารุกลํ้า จนตองปลูกศาลเล็ก ๆ เสาเดียวใหอยู และใหทําหนาที่เปนผีเฝานาดวย 
คนทั่วไปสามารถหาประโยชนจากที่แหงนี้ไดดวย เชน เก็บเห็ด หาหนอไม เก็บผัก และผลไมปา 
เจาของจะหวงหามไมได ขณะเดียวกันก็เปนที่อาศัยของนกและสัตวปาบางชนิดจําพวก กระรอก 
กระแต หนูปา หนูนา เปนตน 
        นาทุกแปลงตองมีตาแฮก ซ่ึงเปนอารักษคุมครองที่นาผืนนั้น เจาของจะจัดที่ใหอยู
ตางหาก เปนกระทงนาสี่เหล่ียมผืนผาเล็ก ๆ กวางยาวขางละศอกอยูใกลโพน หรือคันนาที่อยูหาง
ทางเดินของคนหรือสัตว มีศาลเสาเดียวเล็ก ๆ ทําดวยปบหรือสานดวยไมไผ คลายกลองตั้งอยู      
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ริมกระทงนั้น ตอนลงทํานาแตละชวงเจาของตองบอกกลาว มีเครื่องเซน เชน ขาวกับปลา ยาดูด
ใบตอง และคําหมากจัดใสกะลาวางไวใหในวันแรกนา วันเริ่มปกดํา เร่ิมเก็บเกี่ยว และเชิญขวัญขาว
ขึ้นเลา (ยุงขาว) ตาแฮกทําใหชาวนาที่นับถือมีความอบอุนใจ รูคุณแผนดินที่ทํากิน และมีระเบียบ
วินัยในการประกอบอาชีพ รูวาควรจะทําอะไรกอนหลัง ซ่ึงชวยใหผูปฏิบัติเกิดความสบายใจได 
        การทํานาของชาวอีสาน ถาถือตามความเชื่อของคนโบราณจริง ๆ ก็จะเริ่มมาตั้งแตเดือน
สามขึ้นสามค่ํา ซ่ึงถือเปนฤกษขนฝุน (ขี้งัวขี้ควาย-ปุยคอก) ไปกองไวตามกระทงนา เปนสัญญาณ
ใหคนทั่วไปไดรูวาฤดูทํานาเริ่มขึ้นแลว แตในการปฏิบัติจริง ๆ จะเริ่มในเดือนหก ซ่ึงเปนเดือน       
ที่ชาวนาจะไดทําพิธีแรกนาเสียกอน แลวจึงเริ่มไถได 
        นาแทบทุกแปลงดานที่ติดกับแปลงอื่นมักทําคันนาใหใหญใชเปนเสนแบงเขตนาแตละ
เจา สวนกระทงที่อยูต่ําสุดดานที่ติดกับแปลงอื่น จะยกคันดินขึ้นพอใหน้ําขังและเดินไปมาได
สะดวกเทานั้น สวนคันนาดานตรงขามซึ่งอยูในเขตที่นาของตนนั้น นิยมยกคันดินใหสูงและใหญ
ที่สุดถือวาเปนคันนาที่มีความสําคัญและใหประโยชนกวาคันนากระทงอื่น ๆ เพราะมีขนาดใหญ
เหมือนฝายทดน้ําใชควบคุมการเก็บกันน้ําใหมีปริมาณไดระดับพอเหมาะที่จะเลี้ยงตนขาวและเลี้ยง
ปลาในนาไดตามตองการ 
        การทําสวนของชาวอีสานสมัยกอนเปนงานที่ไดรับความสนใจนอยกวาการทํานา สวน
ใหญการทําสวน มักทําเพื่อแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินมากกวาทําเพื่อเอาผลผลิต จึงนิยมปลูก
พืชยืนตนที่หาไดงาย เชน มะมวง มะพราว กลวย ขนุน ฯลฯ คละกันไปจนเต็มพื้นที่ มีร้ัวกั้นแสดง
เขตอยางชัดเจน เมื่อมีผลก็นําไปทําบุญทําทาน กินและแบงปนแจกจายใหญาติมิตร บานใกลเรือน
เคียงไดกินดวย สวนจะขายเปนเงินนั้นไมคอยมี แตถาเปนสวนผักซึ่งทําในฤดูหนาว ตอนเก็บเกี่ยว
ขาวก็มักทําเพื่อกินและขาย จึงตองเอาใจใสบํารุงรักษามากกวาสวนผลไมทั่วไป 
 

2.9 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
        ในปจจุบัน กลุมชนตาง ๆ ในสังคมไทยตางออกมาเรียกรองสิทธิกันมากมาย ไมวาจะ
เปนการเรียกรองสิทธิในที่ดิน ในปา ในแมน้ํา หรือสิทธิในการทําประมงชายฝง จึงเกิดมีคําถามตาม
ขึ้นมาเสมอ ๆ วา ทําไมชาวบานถึงคิดวาพวกเขามีสิทธิในทรัพยากรเหลานั้นรวมกัน ในขณะที่คน
อีกบางกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนในภาคราชการ หรือกลุมคนในเมืองที่อยูนอกสังคมชนบท 
กลับคิดวาชาวบานไมมีสิทธิ อยางเชนในกรณีของสิทธิที่ชาวบานออกมาเรียกรองคาชดเชยจากการ
สูญเสียอาชีพประมงในแมน้ํามูล ซ่ึงเกิดจากการสรางเขื่อนปากมูล เพราะเขาใจวาแมน้ําเปน
ทรัพยากรสาธารณะ และไมใชเปนทรัพยากรของกลุมใดกลุมหนึ่ง (อานันท  กาญจนพันธุ,  2544, 
หนา 231) 
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        ถาหากพิจารณาใหลึกซึ้งจะพบวา พื้นฐานของปญหาลวนเปนความขัดแยงในการ
ตีความหมายของสิทธิ หรือการเขาใจความหมายของสิทธิแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งความหมาย
ของสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุมชน เชน สิทธิของชาวนา  สิทธิชาวบาน  และสิทธิของทองถ่ิน 
ทั้ง ๆ ที่เปนความคิดที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2540 อยูแลวโดยใหความสําคัญกับสิทธิชุมชน
ทองถ่ินดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากร ปจจุบันเริ่มมีความพยายามออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายปาชุมชน เปนตน 

 ในมุมมองของกระแสหลักในสังคมไทย  ซ่ึงยึดมั่นในแนวทางการศึกษาแบบ
อรรถประโยชนนิยม มักถือวาสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรจะผูกติดอยูกับพื้นที่และชนิดของ
ทรัพยากร ขณะเดียวกัน ก็จะใหความสําคัญกับสิทธิของรัฐ และสิทธิของเอกชน แตสําหรับ
นักวิชาการและนักพัฒนาเอกชน ซ่ึงมีมุมมองตามแนวทางการศึกษาแบบนิเวศวัฒนธรรมจะมองวา
มีสิทธิอีกประเภทหนึ่งคือ สิทธิชุมชนที่แยกไมออกจากหนวยงานทางสังคมของชุมชน เพราะมี
รากฐานมาจากคุณคาทางวัฒนธรรมในชุมชนที่มีอยูเดิม และการสรางจิตสํานึกรวมกันของทองถ่ิน
ขึ้นมาใหม แตความเขาใจแบบหลังน้ี ยังไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานในภาครัฐ และนักวิชาการ
กระแสหลัก เพราะเห็นวาความหมายของสิทธิชุมชนยังไมชัดเจนเพียงพอ ที่จะนํามาใชในเชิง
นโยบายและกฎหมาย (อานันท  กาญจนพันธุ,  2544,  หนา 219) 

 2.9.1 ความขัดแยงเก่ียวกับสิทธิอํานาจในการจัดการทรัพยากร 
  ในชวงเวลาที่ผานมา  ภาครัฐไดรวมศูนยและผูกขาดการควบคุมและการจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตลอดมา ขณะที่ขยายอํานาจออกไปครอบคลุมทุกพื้นที่ และไปกระทบ
กับชุมชนทองถ่ินตาง ๆ ซ่ึงทั้งถูกกีดกันและสูญเสียพื้นที่ไปพรอมๆ กับตองเผชิญกับความเสื่อม
โทรมของสภาพแวดลอมในทุก  ๆ  พื้นที่  แวนเดอกีสท (Vandergeest, 1996; อางถึงใน อานันท 
กาญจนพันธุ,  2544,  หนา 218) ในที่สุดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมดานสิ่งแวดลอมก็ได
คอยๆ พัฒนาขึ้นมาเปนเรียกรองสิทธิตางๆ อยางนอย 2 ดานคือ ตองการสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน
ทิศทางในการจัดการทรัพยากร อีกดานตองการสิทธิในการควบคุมและจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน
ของตนเอง 
        แตความพยายามของประชาชนในการมีสวนรวม ดวยการเรียกรองสิทธิทั้งสองดานนั้น
มักจะตองเผชิญกับปญหาของความขัดแยงในแงมุมตาง ๆ ซ่ึงในทางกลับกันก็กลายเปนเงื่อนไข
สําคัญที่ขัดขวางการเสริมสรางการมีสวนรวม โดยเฉพาะประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับความเขาใจที่
ขัดแยงของอํานาจและสิทธิในการเขาถึงทรัพยากร 
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 2.9.2 การขัดกันของจารีตชุมชนกับกฎหมายของรัฐในการถือครองท่ีดิน 
        ในป พ.ศ.2549 รัฐบาลไทยไดเร่ิมตนโครงการพัฒนาที่ดินครั้งสําคัญ เพื่อเรงรัดออก
โฉนดใหกับที่ดินสําหรับภาคเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความมั่นคงในการถือครอง
ที่ดินและสงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาการใชที่ดินใหมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น แตการดําเนิน
โครงการนี้สงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ เพราะการออกโฉนดไมไดเกี่ยวพันเฉพาะเรื่อง  
การถือครองที่ดินและการใชที่ดินเทานั้น หากยังเกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของชาวบาน
ในสังคมชนบทเกือบทุกดาน เชน ระบบความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี สังคม เศรษฐกิจ และอํานาจ
ของชาวชนบทอยางมาก กลาวคือ ระบบดั้งเดิมนั้นวางอยูบนพื้นฐานของจารีตที่สอดรับกับอํานาจ
ของชุมชนและระบบเครือญาติ ขณะที่ระบบการออกโฉนดนั้นใหความสําคัญกับกรรมสิทธิเอกชน
ที่ขึ้นอยูกับหลักประกันของระบบกฎหมาย และระบบเศรษฐกิจการคา การเปลี่ยนแปลงจากระบบ
เดิมมาสูระบบใหมอาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในรูปแบบของการขัดแยงในลักษณะ
ตางๆ ระหวางญาติพี่นอง และกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน (อานันท กาญจนพันธุ, 
2544,  หนา 62)   
 

2.10 แนวความคิดเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน 
        2.10.1 ความหมายของที่ดิน   
        ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 1 บัญญัติไววา ที่ดิน หมายความวา พื้น
ที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลดวย  
        ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139 บัญญัติวา อสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดิน
กับทรัพยอันติดอยูกับที่ดินนั้น หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น 
        ที่ดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงหมายความรวมถึง 

     1) พื้นดิน 
      2) ทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน 
      3) ทรัพยที่ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน  

        2.10.2 ความหมายที่สาธารณประโยชน  
        ที่สาธารณประโยชน หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการไดจัดใหหรือสงวนไวเพื่อให
ประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตามสภาพแหงพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนไดใชหรือเคยใช
ประโยชนรวมกันมากอนไมวาปจจุบันจะยังใชอยูหรือเลิกใชแลวก็ตาม เชน ที่ทําเลเลี้ยงสัตว ปาชา
ฝงและเผาศพ  หวยหนอง ที่ชายตลิ่ง  ทางหลวง ทะเลสาบ เปนตน ตามกฎหมายถือวาเปน             



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

55 
 

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ผูใดจะเขายึดถือครอบครองเพื่อประโยชนแต
เฉพาะตนนั้นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมาย
กําหนดไว หากฝาฝนจะมีความผิดไดรับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่กําหนด
ไวโดยเฉพาะ  

 พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหบุคคลไดใชประโยชนในที่สาธารณะเพื่อประโยชน
แหงตนได ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น เชน การอนุญาตขุด
ดินลูกรัง หรือ การอนุญาตดูดทราย เปนตน  (กรมการปกครอง,  2540,  หนา 5) 

 2.10.3 ประเภทท่ีดินของรัฐ 
 ที่ดินที่เปนของรัฐ มีกําหนดในกฎหมายดังนี้ 
 มาตรา 1304 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา สาธารณสมบัติของ

แผนดินนั้นรวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน ซ่ึงใชเพื่อประโยชนสาธารณะหรือสงวนไวเพื่อ
ประโยชนรวมกัน เชน  

  1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของ 
แผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
  2) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง  
ทะเลสาบ  
  3) ทรัพยที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะเปนตนวาปอมและโรงทหาร
สํานักราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ 

 ความหมายของที่ดินที่ประชาชนใชรวมกันมี 2 ประการ คือ  
   1) ตองเปนที่ดินของแผนดิน  
   2) ตองใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน  

        2.10.4 การดูแลที่สาธารณประโยชน  
        อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนในแตละประเภทยอมแตกตางกันไป 
ทั้งนี้  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ.2515 และกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้ (กรมการปกครอง,  2540,  หนา 6-9) 
  1) ที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของ 
แผนดินโดยประการอื่ น  ตามประมวลกฏหมายที่ ดิน  และการดูแล รักษา  ตามคํ าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย 
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  2) ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาจะเปนโดยสภาพที่ดินหรือทาง 
ราชการสงวนหวงหามไว เชน  ที่ชายตลิ่ง ทางบก  ทางน้ํา สวนสาธารณะ  ที่ เ ล้ียงสัตว ตาม 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.  2457 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแล
รักษาที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  3) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เชนที่ดินที่ใชตั้งสํานกัราชการ 
บานเมือง 
  4) ที่ดินสาธารณะประจําตําบลและหมูบาน เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะ 
ดูแลรักษา 
  5) ที่สาธารณประโยชน ซ่ึงมีกฎหมายพิเศษมอบอํานาจใหหนวยงานอื่นดูแล 
รักษา เชน พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือ กฎหมายจัดตั้งหนวยราชการ
บริหารสวนทองถิ่น หรือ กฏหมายที่ใหอํานาจหนาที่ดูแลแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา  ทะเลสาบ 
แกกรมเจาทา  เปนตน 
        2.10.5 สภาพปญหาและสาเหตุการบุกรุกท่ีเกิดจากที่ดินสาธารณประโยชน 
        การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน มีสาเหตุจาก (กรมการปกครอง,  2540,  หนา 10) 
            1) อาณาเขตที่ดินสาธารณประโยชน ที่ขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชนใน
สมัยกอน ปจจุบันไมสามารถตรวจสอบอาณาเขตไดชัดเจน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ชุมชนและธรรมชาติ 
            2) เนื่องจากการเปนที่ดิน  ที่ดินที่เปนสาธารณประโยชนของแผนดิน คือ ทรัพยสิน
ของแผนดินที่ใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน 
        2.10.6 การเกิดขึ้นของสาธารณสมบัติของแผนดิน 
        สาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันเกิดขึ้นไดหลายกรณี คือ 
(กรมการปกครอง,  2540,  หนา 13-15)     
            1)  เกิดขึ้นโดยทางราชการประกาศหวงหามไวในสมัยกอนเมื่ อยั งไมมี
พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน       
พ.ศ.2478 ทางราชการจะประกาศหวงหามไวเปนที่ดินสาธารณประโยชน บางแหงก็ประกาศโดย
สมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการมณฑล บางแหงก็ประกาศโดยนายอําเภอ 
            2) เกิดขึ้นโดยมีกฎหมายหวงหามไว การสงวนหวงหามของที่ดินแบงออกเปน 4 
ยุค คือ  
   (1) ยุคกอนพระราชบัญญัติ วาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา  อันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช  2478   ยุคนี้อยูในชวงเวลากอนวันที่ 8  เมษายน   2478      
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(พ.ร.บ. ดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2478) ในยุคที่กลาวนี้ไมมีกฎหมายใดกําหนด
วิธีการสงวน หวงหามไว ซ่ึงในสมัยนั้นกระทําไดหลายรูปแบบ บางครั้งก็กระทําในรูปพระบรมราช
โองการบาง พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาบาง 
             (2) ยุคพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา อันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช 2478 ยุคนี้อยูในชวงเวลากอนวันที่ 8 เมษายน  2478  ถึงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2497  การสงวนหวงหามในยุคนี้ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว ดวยการ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาหวงหามโดยมีแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาดวย 
             (3) ยุคใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.  2497 กอนประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 
334 (พ.ศ.2515) เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับแลว พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดิน
รกรางวางเปลา อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช 2478 ก็ถูกยกเลิกไป โดยมาตรา 2 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินไดบัญญัติวา “ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลใด ถือวาเปน
ของรัฐทั้งสิ้น ประชาชนจะเขาไปจับจอง หรือแมแตทางราชการจะหวงหามก็ตองเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน” และประมวลกฎหมายที่ดินไดกําหนดวิธีการสงวนหวงหามไวตามมาตรา 
20(4) ซ่ึงบัญญัติวา “ใหคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติมีอํานาจพิจารณา สงวนหวงหามตามความ
ตองการของทบวงการเมืองซึ่งอาจเปนการสงวนหวงหาม เพื่อนําที่ดินใหประชาชนใชรวมกัน หรือ
ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ”  
   (4) การสงวนหวงหามในปจจุบันไดมีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 
(พ.ศ.  2515) แกไขประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการสงวนหวงหามเสียใหม ดวยการกําหนดให
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ มีอํานาจพิจารณาสงวนหวงหามที่ดินไดเพียง 2 กรณี คือ 
               ก.  อํานาจสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดที่ดินใหประชาชน ตามมาตรา 
20(3) 
    ข.  อํานาจสงวนหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันตาม
มาตรา 20(4) 
  3) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไดแก ภูเขา แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง คลอง บึง บาง ที่มี
สภาพอยูโดยธรรมชาติ ซ่ึงประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
  4) เกิดขึ้นโดยการใชรวมกันของราษฎร เชน ที่ดินนั้นเดิมเปนที่รกรางวางเปลา 
ตอมาราษฎรก็เอาสัตวไปปลอยเล้ียงรวมกันจนกลายเปนที่สาธารณประโยชน 
  5) เกิดขึ้นโดยมีผูอุทิศ การอุทิศที่ดินใหเปนสาธารณประโยชนมี 2 กรณี คือ  
   (1) อุทิศโดยตรง คือการที่เอกชนซ่ึงเปนผูถือกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย แสดงเจตนาอยางชัดแจงยกที่ดินของตนใหเปนที่ดินสําหรับประชาชน 
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ใชประโยชนรวมกัน หรือใหเปนที่ดินที่ใชประโยชนของแผนดิน โดยเฉพาะการอุทิศที่มีเจตนาชัด
แจงนี้ เรียกวาเปนการอุทิศโดยตรง ตองนําหนังสือแสดงสิทธิ์ไปยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ตาม
มาตรา 71 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
   (2) อุทิศโดยปริยาย เปนการอุทิศที่ไมปรากฏเจตนาชัดแจงวาเจาของเดิมได
อุทิศที่ดินนั้น ๆ โดยตรง แตมีการกระทําบางอยางของเจาของที่ดินเดิมใหบุคคลทั่ว ๆไปเห็นวา 
เจาของที่ดินเดิมคงจะมีเจตนาอุทิศนั่นเอง การกระทําที่แสดงออกเชนนี้  เรียกวาเปนการอุทิศโดย
ปริยาย 
  6) เกิดขึ้นโดยการเวนคืน การเวนคืนที่ดินตองออกเปนพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  ในกรณีที่จําเปนเพื่อกิจการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือไดมาเพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมีความจําเปนในเรื่องการสาธารณูปโภค เปนตน 
 2.10.7 ความมั่นคงและความขัดแยงในการถือครองท่ีดิน 
        การถือครองที่ดินมีความเกี่ยวของอยางชัดเจนกับความตองการทําประโยชนบนที่ดิน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากนอยเพียงใดนั้น จะตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ดังนั้น สังคมตาง ๆ จึงไดพยายามพัฒนา
หลักเกณฑเพื่อกําหนดรูปแบบของความมั่นคงในการถือครองที่ดินขึ้นมาหลายลักษณะ เพื่อให
สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณของการพัฒนาแตละสังคม หากสถานการณในสังคมใด
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกวาการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับความมั่นคงในการถือครองแลว ยอมมี
ผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการใชที่ดิน และความสัมพันธระหวางกลุมชนตาง ๆ ใน
สังคม ตลอดจนพัฒนาการของสังคมโดยสวนรวม ดวยเหตุนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน 
จึงตองใหความสนใจกับปญหาเรื่องความมั่นคงในการถือครองที่ดินเปนกรณีพิเศษ    โดยให
ความสําคัญกับเงื่อนไขทางสังคมที่มีสวนในการกําหนดกฎเกณฑเพื่อสรางความมั่นคงในการถือ
ครอง          รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขทางสังคม  ปญหา   และการขัดแยงที่เกิดขึ้นตามมา
ดวย   (อานันท  กาญจนพันธุ,  2544,  หนา 80)  

 2.10.8 แนวคิดเรื่องการเจรจาตกลงเพื่อการจัดการที่ดินอยางยั่งยืน 
        แนวคิดการจัดการที่ดินอยางยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (negotiating a sustainable future for 
land,  1997,  p.p.12-41; อางถึงใน ไท  โรจนรัตนจินดา,  2542,  หนา 15) ไดมีแนวคิดวาการจัดการ
ที่ดินเปนเรื่องของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียที่จะตองมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ดูแลรักษา และจัดการตลอดจนสรางความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงสาระสําคัญในการจัดการ
ที่ดินอยางยั่งยืนประกอบดวย (ไท  โรจนรัตนจินดา,  2542,  หนา 17-21)  
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  1) เนื้อหาแนวคิดการจัดการเพื่อจัดสรรแบงปนการใชที่ดิน จะตองเปนการจัดการ
ที่เกิดจากผูมีสวนรวมรับผิดชอบไดเสียทุกคนมาทําการเจรจาหาขอตกลงรวมกัน 
  2) ความตองการในการมีสวนรวมรับผิดชอบ    สาระสําคัญในการทําการเจรจา
ขอตกลงรวมกันนั้นจะตองเกิดจากสวนรวม รวมตัดสินใจ และยอมรับ 
  3) การเปดโอกาสใหมีเวทีสาธารณะในการทําการเจรจาหาขอตกลงรวมกัน ทั้งนี้
เพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงที่มีเหตุผล และยุติธรรม  
  4) ขอมูล ขอมูลตองครอบคลุมทุกดานเปนองครวมไมวาดวยเศรษฐกิจ สังคม หรือ
กฏหมาย  
  5) การใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะเขามาสนับสนุน เพื่อใหบุคคลเหลานั้น ไดมีการ
วางแผน หรือเตรียมการขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอผูที่เกี่ยวของไดเสีย 
  6) การใชความรูทางวิชาการเขาสนับสนุน    เพื่อใหมีการใหความรูทางวิชาการ 
การฝกอบรมที่จําเปนตอการจัดการที่ดินอยางถูกตอง 
  7)  ขั้นตอนการแกไข     การแกไขปญหาจะดําเนินไปเปนขั้นตอนภายใต
กระบวนการตัดสินใจรวมกันที่ชัดเจน มีความเปนไปได และผูมีสวนเกี่ยวของไดเสียมีความคุนเคย 
 ส่ิงที่สําคัญในกระบวนการตัดสินใจรวม คือ การใหอํานาจในการตัดสินใจ การจัดการ
แกผูมีสวนเกี่ยวของไดเสีย เพื่อที่จะหาขอยุติ และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  รายละเอียดดังภาพ 3
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ภาพ 3  ความสัมพันธของผูมีสวนเกี่ยวของไดเสียในระดับตาง ๆ  
(ที่มา: ไท โรจนรัตนจินดา,  2542,  หนา 17)  
 
 2.10.9 ปญหาความขัดแยงในที่ดิน 
        ปญหาความขัดแยงในที่ทํากินเกิดจากสาเหตุหลายประการ คือ (อานันท กาญจนพันธุ, 
2544,  หนา 104-105) 
  1) ความขัดแยงระหวางแบบแผนปฏิบัติตามประเพณีกับหลักกฎหมาย ในประเด็น
เกี่ยวกับการสืบมรดก การกําหนดเขตแดนและการซื้อขายที่ดิน ซ่ึงมีผลใหเกษตรกรบางรายไม
สามารถยื่นขอโฉนดได เพราะมีสิทธิถือครองตามประเพณี แตกฎหมายไมใหสิทธิไว และเกษตรกร
บางรายไมตองการขอโฉนดเพราะกลัวเสียสิทธิประโยชนที่เคยไดรับจากหลักการประเพณี 
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  2) ผลประโยชนที่ขัดแยงกันระหวางรัฐกับเกษตรกร ในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการวัด 
การจําแนกประเภทที่ดิน และคาใชจายตางๆ ที่เกิดตามมา 
  3) ความขัดแยงในครอบครัวและเครือญาติเนื่องมาจากความเห็นและผลประโยชน
ขัดกันระหวางการยึดหลักประเพณี และหลักกฎหมาย 

 ปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดดวยการศึกษาทําความเขาใจกับหลักประเพณีในทองถ่ิน
ใหมากขึ้น และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอขัดแยงที่ใหผูนําในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 
  

2.11 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความขัดแยง 
        2.11.1 ความหมายของความขัดแยง 
        คําวา ความขัดแยง (conflict) ตามความหมายของ เวบสเตอร (webster) บอกวามาจาก 
ภาษาลาติน Confligere แปลวา การตอสู (fight) ซ่ึง หมายความวา การทําสงคราม (warfare) การ
เปรียบเทียบกันไมได (incompatibility) ฝายตรงขาม (opposition) (Webster,  1967,  p.308) สวน   
วอเรน ชนิดท (Warren Schmidt) ไดอธิบายวา ความขัดแยง หมายถึง บุคคล 2 ฝาย มี ขอมูล คานิยม 
ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรูสึก ที่แตกตางกัน และ เห็นวา ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสอง
ฝายหรือมากกวานั้นเชื่อวา ความตองการของฝายหนึ่งเปนสิ่งที่เปรียบเทียบกันไมไดกับความ
ตองการของอีกฝายหนึ่ง (incompatible) (Schmidt. 1974,  pp.6-8; อางถึงใน อรุณ  รักธรรม,  2538, 
หนา 357-358) อยางไรก็ตาม แมรี่ ฟอลเลต (Marry Follett, 1941; อางถึงในอรุณ รักธรรม,  2538, 
หนา 358) ใหขอคิดเห็นในดานนี้วา ความขัดแยงมิใชเปนสิ่งดีหรือเลว ความขัดแยงเปนเรื่องของ
ความแตกตางในความคิดเห็นและผลประโยชน และเปนกุญแจสําคญัสําหรับความขัดแยงที่จะนํามา
ซ่ึงประโยชน สวน เอลตัน เมโย (Elton Mayo,  1945) เห็นวา ความขัดแยงเปนโรคอยางหนึ่งของ
สังคม  
        พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546, หนา 176)  ใหความหมายคําวา 
ขัดแยง วาคือ ไมลงรอยกัน   
        มารค ตามไท ไดใหความหมายของความขัดแยงวา ความขัดแยง คือ ความเห็นไม
ตรงกัน อาจใชคําวา Conflict หรือ Dispute แตคําวา Conflict เหมือนจะหนักกวา (มารค ตามไท, 
2540,  หนา 5) คําวา ความขัดแยง (conflict) และขอพิพาท (dispute) เปนคําที่ใชสลับไปมากันได 
แตในบางกรณีจะมีความหมายเฉพาะลงไปวาความขัดแยงเปนเรื่องของความเห็น หรือความเชื่อที่
ตางกัน แตคูกรณียังสามารถทํางานรวมกันได คูสมรสก็อยูดวยกันไดปกติสุข แตเมื่อขยายกลายเปน
ขอพิพาทจะกลายเปนเรื่องที่ผูเกี่ยวของมุงหมายที่จะเอาชนะใหได เพื่อเปาหมายสูงสุดของตัวเอง 
ฝายใดฝายหนึ่งอาจจะตองไป 
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        จี. ทิลเลต (G. Tillett, 1991,  p.7,  บรรพต  ตนธีรวงศ 2547,  หนา 2 และสมยศ นาวีการ,  
2543,  หนา 722)  ใหความหมายของความขัดแยงที่คลายกัน คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคนตั้งแต
สองคนขึ้นไปโตแยงในประเด็นของคานิยม หรือแขงขันชวงชิงกัน ในเรื่องของอํานาจ สถานภาพ 
เปาหมาย และทรัพยากรที่มีจํากัด อาจจะเปนความขัดแยงที่แฝงอยู กําลังเกิดขึ้น หรือออกอาการ
แสดงแลว  
        ประสิทธิ์   คุณุรัตนและคนอื่น ๆ ,  2538 ; อภิญญา   รัตนมงคลมาศ,  2538; ไชยันต    
รัชชกูล,  2545  และ สัญญา  สัญญาวิวัฒน,  2536,  หนา 42) ไดใหความหมายของความขัดแยง ไป
ในแนวทางเดียวกันวา  ความขัดแยง คือ การดิ้นรนตอสู ระหวางสองฝาย ซ่ึงแตละฝายรูสึกรับรูตอ
เปาหมายที่แตกตางกัน เปาหมายไมสามารถไปดวยกันได (incompatibility) การตอบแทนทางดาน
ทรัพยากรจัดเสนอใหไมพอกับความตองการ และอาจถูกแทรกแซงจากฝายอ่ืน เพื่อบรรลุ
จุดประสงค ความตองการ ความปรารถนา ของคนเหลานั้น ความขัดแยงยังสามารถเปนพลัง ปจจัย
หรือเปนสิ่งที่นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มพลังอํานาจ ความขัดแยงเปนปรากฏการณ
สังคมตามธรรมชาติอยางหนึ่ง และจํา เปนตองไดรับการกลาวถึง เขามามีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
บุคคล เมื่อความขัดแยงมีความชัดเจน เดนชัดเกี่ยวกับประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง เปาหมายประเด็นที่มี
ลักษณะเกี่ยวกับความขัดแยงนั้น จะนําไปสูการพิพาทในที่สุด 

        ประเวศ    วะสี (2538) และประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา (2530) มีความคิดเห็นที่
สอดคลองกันวา ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดาของมนุษย เพราะมนุษยมีความแตกตาง ทั้งดาน
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม เราตางกันทั้งโดยพื้นเพเดิม ประสบการณ ความตองการ  คานิยม 
แนวความคิด บุคลิกภาพและการแสดงออก รอยคนก็รอยอยางตางกันไป ความขัดแยงก็เกิดขึ้นเปน
ธรรมดา แตส่ิงที่จะพูดถึง คือ ความขัดแยง ที่ไมถึงจุดที่กอใหเกิดความกระทบกระเทือนตอภาวะที่
เปนปกติสุขของมนุษยในสังคม สภาพความแตกตางความหลากหลายนั้น เปนธรรมดา  แทที่จริง
ความแตกตางความหลากหลายทําใหเกิดความยั่งยืน เพราะฉะนั้นจุดประสงค ไมใชทําใหคน
เหมือนกัน การทําใหทุกคนเหมือนกันนั่นแหละ นําไปสูความขัดแยงและความรุนแรง เพราะฉะนั้น  
จุดสําคัญคือการดํารงอยูรวมกันดวยสันติทามกลางความหลากหลายนั่นเอง  
        เค จุง และ ลีออง  แมกกินสัน  (Kae  K.  Chung  &  Leon  C. Megginson,  1987,  p.21)  
กลาววา  ความขัดแยงเปนการตอสูของบุคคลเพื่อใหไดตามความตองการ  ความปรารภนา  
ความคิดและความสนใจของบุคคลที่ไปดวยกันไมได  หรือที่เปนไปในทางตรงขาม  ความขัดแยง
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลตองเผชิญกับเปาหมายที่ไมสามารถทําใหทุกฝายพอใจได 
        ในประเด็นเดียวกัน จอรจ ซิมเมล  (Georg  Simmel,  1995,  p.3)  เห็นวาความขัดแยง
เปนปฏิสัมพันธรูปแบบหนึ่ง  ความขัดแยงแสดงถึงลักษณะความสัมพันธของคูขัดแยงและความ
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ขัดแยงเปนผลมาจากการมีความรูสึกเขาขางตนเองมากกวาเขาขางฝายอื่น  ความขัดแยงทําใหเกิด
ความกลมเกลียวและความกลมเกลียวทําใหเกิดความขัดแยงไดเชนกัน 
        เลวิส  โคเซอร  มีแนวคิดทํานองเดียวกันกับ จอรจ  ซิมเมล โดยเชื่อวา ความขัดแยงหาก
ไมรุนแรงและไมเกิดขึ้นบอย ๆแลวเปนสิ่งที่ดี สังคมประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่ทํางานรวมกัน สวน
ตาง ๆ เหลานี้จะมีความแตกตางกันและมักจะเกิดความขัดแยงระหวางกันเสมอ  ความขัดแยงของ
สวนตาง ๆ นี้หากไมรุนแรงจะปรับตัวเขาหากันได ความขัดแยงของสวนตาง ๆ ของสังคมอยาง
รุนแรงจนนําไปสูการเปลี่ยนรูปแบบของสังคมเกิดขึ้นไดยาก  แตอาจจะเกิดขึ้น ในสังคมที่มีรูปแบบ
ของสังคมเปลี่ยนยาก (rigid system) เปนสังคมที่ไมเปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น
เทานั้น แนวความคิดนี้ เรียกวา แนวความคิดแบบการทํางานรวมกันของสวนตาง ๆ ที่ขัดแยงกัน 
(Conflict Functionlism )   
        ราลฟ  ดาหเรนดอรฟ (Ralf  Dahrendorf,  1959,  p.143; อางถึงใน สุเทพ  สุนทรเภสัช, 
2540, หนา 124–129) ไดเสนอแนวคิดวาสังคมมี 2 สวน คือ สวนที่มีความขัดแยงและสวนที่
สมานฉันท  ทั้งสองสวนนี้ตางเปนความจําเปนของกันและกัน ความขัดแยงจะเกิดขึ้นไมไดถาหา
กวากอนหนานั้น ไมมีความสมานฉันทเกิดขึ้นกอน และในทางตรงกันขามความขัดแยงอาจจะ
นําไปสูความสมานฉันท และบูรณาการได ดังนั้นสังคมจะดํารงอยูไมไดถาหากไมมีความขัดแยง
และความสมานฉันท ความขัดแยงทางสังคมที่เกิดขึ้น เปนเรื่องของความขัดแยงในผลประโยชน
ระหวางกลุมผูมีอํานาจเหนือกวากับกลุมที่มีอํานาจต่ํากวา กลาวคือ ผูที่มีอํานาจเหนือกวาพยายาม
รักษาอํานาจของตนเอาไว แตผูที่มีอํานาจนอยกวาหรือไมมีอํานาจพยายามเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เมื่อความขัดแยงถึงขีดสุด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงและทําใหการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางสังคมเกิดขึ้นอยางฉับพลัน 
        ทฤษฎีความขัดแยงทางสังคมที่กลาวมา มีลักษณะตรงกันขามกับทฤษฎีโครงสราง-
หนาที่นิยม โดยเชื่อวา ระบบสังคมประกอบดวยระบบยอยหลายระบบ แตละระบบยอยมีบทบาท
หนาที่ของตนเอง ระบบยอยเหลานี้จะขาดความเสมอภาคหรือไมเทาเทียมกัน ระบบยอยที่เหนือกวา
จะเอารัดเอาเปรียบและครอบงําระบบยอยที่ดอยกวา จึงทําใหเกิดความขัดแยงในสังคมขึ้น ความ
ขัดแยงจะนําไปสูการตอสู และการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้น  การเปลี่ยนแปลงสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงจากปริมาณไปสูคุณภาพแบบวิวัฒนาการ คือคอยเปนคอยไป และการเปลี่ยนแปลงใน
ดานคุณภาพ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ จะเปนแบบการปฏิวัติคือ การเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดจากความขัดแยงภายในระบบสังคมมากกวาความขัดแยงจาก
ภายนอกสังคม (สนธยา  พลศรี,  2545,  หนา 86 และ สุเทพ  สุนทรเภสัช,  2540,  หนา 84) 
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        นอกจากนี้  โจนาธาน  เทอรเนอร  (Jonathan  Turner, 1985,  p. 132; อางถึงใน  สุเทพ  
สุนทรเภสัช,  2540  หนา  127-128)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความขัดแยงวา  “ความขัดแยงเปน
กระบวนการของเหตุการณตางๆ  จํานวนหนึ่งที่นําสูการกระทําที่ปรากฏขึ้นของปฏิสัมพันธที่มี
ความรุนแรงที่มีขีดข้ันตางกันในระหวางอยางนอยสองฝาย”  และข้ันตอนของความขัดแยงตาม
ทัศนะคติของโจนาธานมีดังตอไปนี้ 
            1) ระบบสังคมประกอบขึ้นดวยหนวยที่ตองพึ่งพาอาศัยกันจํานวนหนึ่ง 
            2) มีการกระจายทรัพยากรที่มีคุณคาที่มีอยางจํากัด 
            3) หนวยหรือคนที่ไมไดรับสวนแบงทรัพยากรที่ เหมาะสม  เริ่มตั้งขอสงสัย
เกี่ยวกับความถูกตองของระบบ 

  4) คนที่ถูกริดรอนประโยชนสิทธิจะเริ่มตระหนักวาจะตองมีการยกเลิกระบบการ
แบงสรรทรัพยากร  เพื่อผลประโยชนของพวกเขา 

  5) คนที่ถูกริดรอนประโยชนสิทธิจะถูกกระตุนทางดานความรูสึกและอารมณ 
  6) มีการระเบิดความอัดอั้นตันใจออกมาเปนระยะๆและมักจะมีลักษณะที่วุนวาย  

ไมเปนระเบียบ 
  7) คนที่เกี่ยวของอยูในความขัดแยง  จะมีความตึงเครียด  และมีอารมณความรูสึก

ในการมีสวนรวมอยูดวย 
  8) จะมีความพยายามเพิ่มขึ้นในการที่จะจัดระเบียบเกี่ยวกับกลุมที่จะถูกริดรอน

สิทธิประโยชนที่เกี่ยวของอยูในความขัดแยง 
  9)  ความขัดแยงโดยเปดเผยที่กอใหเกิดความรุนแรงในขอบขีดตางๆ  จะปะทุขึ้น

ระหวางอภิสิทธิชนกับผูถูกริดรอนสิทธิประโยชน  ขอบขีดของความขัดแยงจะไดรับอิทธิพลมาจาก
ความสามารถที่มีอยูในความขัดแยงที่จะชี้ชัดถึงผลประโยชนของฝายตน  และขอบขีดของระบบที่
พึงมีในการจัดการกับความขัดแยง 

 โดยสรุปแลว  ความขัดแยงหมายถึง  การดิ้นรนเพื่อท่ีจะใหไดมาซึ่งของที่มีคา  หรือเพื่อ
อางสิทธิในฐานะ  อํานาจ  และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  โดยมีสาเหตุมาจากการคิดไมเหมือนกัน
ทําไมเหมือนกัน  หรือผลประโยชนขัดกันในระหวางอยางนอยสองฝาย  และความขัดแยงก็เปน
ปจจัยที่ก็ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม  เฉกเชน  ความเปลี่ยนแปลงในสังคมก็เปนปจจัยหนึ่งที่
กอใหเกิดความขัดแยงไดเชนกัน 
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        2.11.2 ความหมายของสันติวิธี 
 สันติ (peace) มีความหมายวา เปนกระบวนการของการตอบสนองตอความหลากหลาย

และความขัดแยงดวยการอดทน การที่มีจินตนาการ และการยืดหยุน โดยเปนความรับผิดชอบ    
ของบุคคล เพื่อแนใจในสิทธิมนุษยชน   
        สันติวิธีมีความหมาย 2 รูปแบบ คือ (มารค  ตามไท,  2540,  หนา 2-3) 
  1) สันติวิธี เปนวิธีที่กลุมบุคคลหรือมวลชนใชตอสูเพื่อใหไดในสิ่งที่ตนปรารถนา 
ในบางอยาง หรือเพื่อใหรัฐหรือผูที่มีอํานาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กิจกรรมภายใตสันติวิธี          
ในความหมายนี้ เชน การจัดชุมนุมหยุดงานประทวง การรวมตัวกันเพื่อใหรัฐบาลหรือสังคม
ปนปวน การรวมตัวกันเพื่อคว่ําบาตรทางดานเศรษฐกิจ และรวมทั้งวิธีฝนกฎหมาย (ดื้อแพง) (civil 
disobedience)  

  2) สันติวิธี เปนวิธีการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้น ซ่ึงมี 3 รูปแบบ คือ 
   (1) มุงจะแกไขใหเกิดผล  (conflict resolution)  

  (2) การจัดการใหความขัดแยงอยูในกรอบ (conflict management) 
  (3) การแปรเปลี่ยนรูปแบบความขัดแยงไปเปนรูปแบบอื่น (conflict  

transformation)  
 2.11.3 ทฤษฎีความขัดแยง 

        ทฤษฎีความขัดแยง (conflict theory) เปนทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา มีนักทฤษฎีคน
สําคัญ (สนธยา พลศรี,  2545,  หนา 80-86) คือ  
        โสเครติส (Socretes, 1974) ไดใชความขัดแยงดวยการถามตอบหรือวาทศิลป เพื่อ
แสวงหาความรูที่ถูกตองและสมเหตุผลมากกวาเดิม เปนความขัดแยงในทางความรู และความ
คิดเห็นของบุคคลสองฝาย คือ ผูถามกับผูตอบ ผูถามจะถามจนผูตอบไมสามารถโตแยงไดและยอม
จํานนจึงจะบอกคําตอบใหถูกตองให ความขัดแยงแบบนี้ เรียกวา ความขัดแยงแบบสมเหตุสมผล
มากกวาเดิม (logical consistency)      
        อิมมานูเอล  คานท (Immanuel Kant, 1801) ไดเสนอวา ความขัดแยงของมนุษยเร่ิมจาก 
ขอเสนอเบื้องตน (thesis) แลวมีขอขัดแยง (antithesis) มนุษยแตละคนจะมีความขัดแยงธรรมชาติ 
(natural dialectics)  คือ  ความขัดแยงในจิตใจ ที่ประกอบดวยภาวะสําคัญ  2  สวน  คือ (สนธยา   
พลศรี,  2545,  หนา 80-81)  
  1) ภาวะที่คลายพระผูเปนเจา (homo noumenon) คือความดีงาม ความบริสุทธิ์ หรือ
ระบบคุณธรรมสูงสุดที่ยอมรับกับโดยทั่วไป 
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  2) ภาวะที่เปนมนุษยธรรมดา (homo phenomenon) คือ ภาวะอันแทจริงของมนุษย
ที่มีความเห็นแกตัว การละเมิดศีลธรรมตางๆ การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ซ่ึงเปนภาวะที่ไมพึงประสงค   
        มนุษยแตละคนจะพยายามบังคับตนเองเพื่อไปสูภาวะอันคลายคลึงกับพระผูเปนเจา แต
ในขณะเดียวกันก็ถูกบงการดวยความรูสึก อารมณ  ความตองการตาง ๆ ที่เปนภาวะมนุษยธรรมดา 
จึงทําใหมนุษยแตละคน มีความขัดแยงในจิตใจเหมือนกับเกิดสงครามอยูตลอดเวลา ความขัดแยง
ดังกลาวนี้จะนํามนุษยไปสูความกาวหนาคือ มีศีลธรรมเพิ่มขึ้นเสมอ แตไมสามารถที่จะกาวหนาไป
ถึงภาวะอันสมบูรณของพระเจาได ความขัดแยงจึงจะยังคงมีอยูในตัวมนุษยตลอดไปไมมีวัน     
หมดสิ้น 
        เฟรดริช เฮเกล (Frederic Hegel; citedin  Allen  Wood,  1829) มีความคิดเห็นแตกตาง
ไปจาก อิมมานูเอล  คานท  บางประการ โดยเสนอวาภาวะของพระผูเปนเจาไมใชความดีงาม ความ
บริสุทธิ์ หรือระบบคุณธรรมอันสูงสุด แตเปนภาวะของความเปนอยูที่สมบูรณแบบและไมมีที่
ส้ินสุด โดยมีธรรมชาติเปนเจาในดานอาณาเขตประวัติศาสตร คือ พระผูเปนเจาในดานพัฒนาการ
ทางเวลา ดังนั้นพระผูเปนเจากับโลก จึงเปนส่ิงเดียวกัน เรียกวา โลกตน (world -self) ความขัดแยง
เปนความขัดแยงระหวางรัฐจะเกิดขึ้นเมื่อผูปกครองรัฐบางรัฐพยายามจะครอบครองและควบคุมรัฐ
อ่ืน  ๆ  ไวทั้งโลก  จึงเกิดสงครามระหวางรัฐขึ้น  ความขัดแยงนี้ เ รียกวา  ความขัดแยงทาง
ประวัติศาสตร (historical conflict)   
        ลุดวิก  เฟอรบัค (Luwic Ferbuck, 1987) ไดเสนอวา พระเจาไมมีในโลก พระเจาเปน
เพียงความคิดเพอฝน เปนสิ่งที่ไรเหตุผล เพราะความเปนจริงแลวมนุษยเปนผูสรางพระเจา  ไมใช
พระเจาเปนผูสรางมนุษย ความขัดแยงจึงไมไดเกิดจากภาวะขัดแยงกันระหวางมนุษยกับพระผูเปน
เจา แตเปนความขัดแยงระหวางมนุษยดวยกันเอง โดยโลกมนุษยนั้นเปนโลกแหงวัตถุ มนุษยแตละ
คนมีความเห็นแกตัว พยายามครอบครองวัตถุตาง ๆ ไวใหมากที่สุด มนุษยจึงไดรับวัตถุไมมาก
เทาที่ควร ทําใหเกิดความขัดแยง เรียกวา ความขัดแยงทางวัตถุ (material dialectic ) ความขัดแยง
ดังกลาวจะยุติลงไดดวยการเปน มนุษยแหงชุมชน (communist) คือ สังคมหรือชุมชนที่ไมมี
กรรมสิทธิ์ครอบครองวัตถุ ไมมีการเห็นแกตัว มีการแบงปนวัตถุใชรวมกันโดยกรรมสิทธิ์ทุกอยาง
เปนของสังคม  
        คารล  มารกซ  (Karl Marx,  1987; อางถึงในสนิท สมัครการ,  2525,  หนา 28-39) ได
เสนอแนวคิดและปฏิเสธศาสนาที่ปลูกฝงในเรื่องพระเจา เพราะทําใหมนุษยหางไกลจากความเปน
ตัวเอง โดยกลาววา ศาสนาคือยาเสพติดของประชาชน รัฐเกิดจากมนุษยไมใชรัฐสรางมนุษย   และ 
มนุษยเปนผูสรางศาสนาไมใชศาสนาเปนผูสรางมนุษย 
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        คารล  มารกซ  เชื่อวา  ความขัดแยงเกิดขึ้นเนื่องจากความเปนวัตถุนิยม  โดยเศรษฐกิจ
เปนส่ิงสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดโครงสรางทางสังคม (economic determinism) 
การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจจะกําหนดการจัดระเบียบทางสังคม โครงสรางชนชั้น การจัดระเบียบ
ของสถาบันตาง ๆ คานิยม ความเชื่อ ศาสนา และระบบความคิดตาง ๆ เปนพลังที่กอใหเกิดการ
ปฏิวัติ หรือขัดแยงทางชนชั้นในสังคมขึ้น   
        คารล  มารกซ  ไดกลาวถึง โครงสรางของสังคมแบงออกเปน 2 สวน คือ (สนธยา       
พลศรี,  2545,  หนา 82-83)  
  1) โครงสรางสวนบน  (superstructure) ไดแก  สถาบันทางสังคมตาง  ๆ  เชน 
กฎหมาย ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ อุดมการณ คานิยม ศิลปะ เปนตน มีหนาที่ 2 ประการ คือ 
   (1) สรางความชอบธรรมในกฎหมาย จริยธรรม ซ่ึงพวกชนชั้นผูปกครองได
บัญญัติไวเพื่อผลประโยชนในกลุมของตน 
   (2) เปนเครื่องมือของชนชั้นผูปกครอง เพื่อรักษาสถานภาพและบทบาทที่
เหนือกวาเอาไว 
  2) โครงสรางสวนลาง (substructure) เปนรากฐานทางเศรษฐกิจ ไดแก พลังการ
ผลิต ทรัพยากร เทคโนโลยี เปนตน โครงสรางสวนลางนี้ จะเปนตัวกําหนดโครงสรางสวนบนอีกที
หนึ่ง และถือวาเปนรูปแบบของการผลิต ซ่ึงมี 2 สวน คือ  
   (1) พลังการผลิต (productive forces) ไดแก ทรัพยากร วัตถุดิบ เทคโนโลยี ที่
นํามาใชในการผลิต เปนตน 
              (2) ความสัมพันธของการผลิต (productive relation) คือการที่บุคคลหรือกลุม
คนมีความสัมพันธกัน ในเรื่องพลังการผลิต ซ่ึงจะทําใหเกิดชนชั้นในสังคมขึ้น 2 ชนชั้น คือ 
    ก.  เจาของปจจัยการผลิต  ซ่ึงมีเพียงจํานวนนอย แตไดประโยชนมาก 
     ข.   ผูไมไดเปนเจาของปจจัยในการผลิตซึ่งมีเปนจํานวนมาก แตไดรับ
ประโยชนจากการผลิตนอย (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข,  2538,  หนา 52 - 53)   
        ภาวะทางเศรษฐกิจที่กลาวมานิ้ ทําใหเกิดความขัดแยงทางสังคม และนําไปสูการตอสู
ระหวางชนชั้นขึ้น คารล  มารกซ เชื่อวาความขัดแยงของมนุษยเปนเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองการ
ใชประโยชนและการแบงปนทรัพยสินทั้งสิ้น   วิธีการศึกษาแบบนี้ เรียกวา   วัตถุนิยมวิภาษณวิธี     
(Dialectic Materialism) โครงสรางสังคมของ คารล มารกซ สามารถแสดงไดดังภาพ 4 
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ภาพ 4  โครงสรางสังคมของ คารล มารกซ  
(ที่มา: สนธยา พลศรี,  2545,  หนา 83)  
 ความขัดแยงทางสังคมแบบวัตถุนิยมวิภาษณวิธีของ คารล  มารกซ อธิบายไดดังนี้ 
  1) ขอเสนอ ไดแก กลุมคนที่เปนเจาของเครื่องมือในการผลิต หรือนายทุน เอารัด 
เอาเปรียบผูที่ไมไดเปนเจาของเครื่องมือในการผลิต 
  2) ขอขัดแยง ไดแก กลุมคนที่ไมไดเปนเจาของเครื่องมือในการผลิต หรือกรรมกร  
ผูใชแรงงาน ไมยินยอมใหเอารัดเอาเปรียบอีกตอไป จึงเกิดการตอสูระหวางนายทุน กับผูใชแรงงาน
ขึ้น 
  3) ขอเสนอประสาน ไดแก ผลของการตอสูระหวางชนชั้น โดยกรรมกรหรือผูใช 
แรงงานเปนฝายชนะและนําไปสูสังคมคอมมิวนิสต    
        จอรจ  ซิมเมล  (Georg  Simmel,  1955; อางถึงใน เพ็ญแข  ประจนปจจนึก,  2528,  หนา 
21) ไดเสนอแนวคิดแตกตางจาก คารล  มารกซ กลาวคือ ไมเห็นดวยกับความเชื่อท่ีวาความขัดแยง
ในสังคมเกิดจากความขัดแยงระหวางชนชั้นสองชนชั้น และมีลักษณะที่รุนแรง  ในที่สุด จะเกิดการ
ลมลางระบบสังคมเดิม  แตมีความเห็นวาความขัดแยงที่ เกิดจากคนกลุมตาง  ๆ  ในสังคม                 
ไมจําเปนตองนําไปสูความรุนแรงหรือการลมลางระบบสังคมเดิมเสมอไป ตรงกันขามถาหาก
เกิดขึ้นในระดับต่ําแลวจะทําใหระบบสังคมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น เนื่องจากคนทั้งสองกลุม ไดเขาใจ
ถึงความตองการของกันและกัน ไดทบทวนวัตถุประสงครวมกันใหม และเกิดการประนีประนอม
กันขึ้น นับวาเปนนักทฤษฎีความขัดแยงที่มองความขัดแยงไปในทางบวก และเปนผลดีตอสังคม 
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        สําหรับซิมเมล  เชื่อวาสันติภาพและความขัดแยงเปนสิ่งที่ผกผันซึ่งกันและกัน  กลาวคือ  
เมื่อสันติภาพมีมาก   ความขัดแยงก็จะมีนอยในทางตรงขาม  เมื่อสันติภาพมีนอย  ความขัดแยงก็จะ
มีมาก   
        แมกซ  เวเบอร (Max Weber,  1968;  อางถึงในเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ,  2534,  หนา30) 
ยอมรับวาความขัดแยงในผลประโยชนระหวางบุคคลพบไดทุกหนทุกแหงในสังคม ความขัดแยง
เกิดจาก การกระทําของบุคคลที่ตองการที่จะดําเนินการใหบรรลุความปรารถนาของตน เกิดไป
ปะทะตอตานของอีกฝายหนึ่งหรือหลายๆ กลุม ความขัดแยงเปนผลมาจากการมีทรัพยากรหรือ
รางวัลอยางจํากัด ซ่ึงการที่คนหนึ่งไดรับทําให อีกคนหนึ่งไมไดรับ การที่คนหนึ่งสามารถบรรลุ
ความปรารถนาของตนเองในสภาพที่มีทรัพยากรอยางจํากัด ทําใหผูนั้นมีอํานาจมากขึ้น 
        สาระสําคัญของความขัดแยงในสังคมตามแนวความคิดของเวเบอร สามารถ สรุปได
ดังนี้ 
            1) ความขัดแยงของผลประโยชนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในสังคม ไมมีสังคม
ใดจะพนไปจากการแตกแยกและการเปลี่ยนแปลง 
           2) ในสังคมใด ๆ ก็ตาม กลุมของบุคคลแตละบุคคลยอมมีอํานาจไมเทากัน 
            3) ผูมีอํานาจจะใชกฎและการบังคับเพื่อสรางระเบียบทางสังคม 
            4) โครงสรางทางสังคมและแนวปฏิบัติในสังคมถูกกําหนดขึ้นโดยผูมีอํานาจ และ
อิทธิพล 
            5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหเกิดความแตกแยกในกลุมของผูมีอํานาจ
มากกวาในกลุมของผูไมมีอํานาจ ผูมีอํานาจจะพยายามรักษาสภาพเดิมและตอตานการเปลี่ยนแปลง
ที่จะทําใหตนเองถูกลดอํานาจลง 
            6) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลที่ไดรับประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลง ถาหากผูมีอํานาจเห็นวาตนจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงจะสงเสริม
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
            7) การใชอํานาจจะมีประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสามประการ คือ 
ความสามารถที่จะควบคุมการออกกฎ ระเบียบ ซ่ึงจะพิทักษผลประโยชนของตนความสามารถที่จะ
ควบคุมการลงโทษ และการใชการควบคุมนี้พิทักษผลประโยชนของตน และความสามารถที่จะ
ควบคุมเครื่องมือที่จะเผยแพรอุดมการณและการสื่อสาร 
        เลวิส  โคเซอร (Lewis Coser,  1956; อางถึงในไชยันต รัชชกูล,  2545,  หนา  43 - 44) 
ไดเสนอแนวคิดในงานเขียนของเขาชื่อ หนาที่ของความขัดแยงในสังคม (the functions of social 
conflict) อยู 2 ประเด็นคือ 
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  1) ความสลับซับซอนของความขัดแยง โคเซอรเห็นวา ความขัดแยงมิไดเกิดขึ้น 
เพียงระหวางชนชั้นและกลุมผลประโยชนเทานั้น แตความขัดแยงเกิดขึ้นทั่วไปในความสัมพันธ
สังคมที่สานกันโยงใยเปนตาขาย ความขัดแยงจึงเปนเสมือนใยแมงมุม (web of conflict) 
เพราะฉะนั้นในความสัมพันธบางดานอาจจะขัดกัน  แตบางดานอาจรวมมือกัน  จึงเห็นวา 
ความสัมพันธในสังคมนั้นตัดสลับกันไปมาซึ่งประกอบดวยทั้งดานขัดแยงและประสานกัน อันเปน
การผูกเชื่อมสังคมเขาไวดวยกัน ในขณะเดียวกันก็มีการตอสูแยงชิง และการเผชิญหนา 
  2) ผลของความขัดแยง โคเซอรเห็นวา ความขัดแยงนั้นนําไปสูความเปลี่ยนแปลง  
และการกระตุนใหเกิดสิ่งใหม ๆ แมความขัดแยงจะสงผลทั้งในทางลบ หรือความแตกแยก และ   
ในทางบวก คือ ความผูกพันใหเปนปกแผน ซ่ึงในทางบวกนั้น ไดมีการวิเคราะหถึงความขัดแยงใน
การรักษา สงเสริม การยึดเหนี่ยวของสวนตาง ๆ ในสังคม ซ่ึงในประเด็นนี้ถือแนวทฤษฎีโครงสราง
หนาที่เปนพื้นฐานในการวิเคราะหสังคม โดยเพิ่มแนวคิดความขัดแยงเขาไป เพื่ออธิบายถึงความ
สมดุลในสังคม ซ่ึงความขัดแยงไมจําเปนตองตัดขวางหรือทําลายความสมดุล ตรงกันขามความ
ขัดแยงนั้นสามารถชวยเสริมความสมดุลได 
        นอกจากนี้ โคเซอร ไดแบงความขัดแยงออกเปน 2 ชนิด คือ 
  1) ความขัดแยงภายใน หมายถึง ความขัดแยงภายในกลุม ซ่ึงความขัดแยงภายใน
กลุมมิใชวาจะกอใหเกิดเสื่อมสลายของกลุมเสมอไป แตก็สามารถเสริมการดํารงอยู ความเหนียว
แนน และความมั่นคงของกลุมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมระดับเล็กที่โยงใยกันเหนียวแนน และ
โคเซอร เห็นวา ความขัดแยงที่ปรากฎขึ้นภายในกลุมยังเปนเสมือนการระบายสิ่งที่กดอัดอยู 
เปรียบเสมือนล้ินเปดไอน้ําปองกันไมใหหมอน้ําระเบิด (safety valve) เมื่อเกิดความขัดแยงภายใน
กลุมก็เทากับทําใหเกิดความสมดุลที่เปนอยูเสียไป เมื่อความขัดแยงไดถูกขับ หรือแกไข ฉะนั้น
ความขดัแยงภายในจึงมีบทบาทหนาที่ในเชิงบวก เปนการสรางความกลมเกลียวข้ึนใหม 
  2)  ความขัดแยงภายนอก หมายถึง ความขัดแยงระหวางกลุม คือ ภายในกลุมไมมี
ความขัดแยง แตกลุมหนึ่งมีความขัดแยงกับอีกกลุมหนึ่ง หรือกลุมอื่น ๆ โคเซอรเห็นวาเปนการทํา
ใหสมาชิกภายในกลุมรูสึกรวมตัวกันมากขึ้น มีความสํานึกถึงความเปนพรรคพวกดียวกัน แตละ
สวนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม อันนําไปสูความสมานฉันทของกลุม ตั้งแตระดับเล็ก
ประชาคม จนถึงระดับชาติ ความขัดแยงภายนอกจึงมีหนาที่และบทบาทในการสรางความรวมตัว
กันได จึงเกิดความเปนปกแผนของหนวย กลุม องคการ สังคม ประชาคม ฯลฯ 
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        2.11.4 อํานาจ และความขัดแยง 
        ราลฟ ดาหเรนดอรฟ (Ralf Dahrendorf, 1959; อางถึงในไชยันต รัชชกูล,  2533, หนา  
25-52) ใชแนวคิดวาดวยอํานาจวิเคราะหทฤษฎีความขัดแยงที่เปนมูลฐานของปรากฎการณทาง
สังคม 
        อํานาจ (power) หมายถึง ความเปนไปไดที่ฝายหนึ่งใชความสัมพันธทางสังคมอยูใน
ฐานะที่จะกระทําตามความประสงคได แมวาจะมีการตอตาน หรือฝายที่มีอํานาจคือฝายที่สามารถ
ทําฝายอื่นยอมใหกระทําเปนไปตามความตองการของฝายตน 
        หรือในอีกความหมายหนึ่ง อํานาจ (authority) เปนชนิดหนึ่งของอํานาจ power หมายถึง 
อํานาจอันผูกพันอยูกับบทบาทหรือตําแหนง เปนความชอบธรรม (legitimate) ในแงของการยอมรับ
และการปฏิบัติในสังคม ความขัดแยงในสังคม (social norms) มีทั้งในสังคมระดับมหภาค และกลุม
มนุษยในระดับจุลภาค 
  1) ทฤษฎีวาดวยสังคมระดับมหภาคมุงเนน  ไปที่การจัดสรรอํานาจ (the 
distribution of power) ซ่ึงเปนตัวกําหนดหลักโครงสรางทางสังคม การจัดสรรอํานาจทางสังคม 
ไมไดมีอยางสม่ําเสมอ ลักษณะเชนนี้ทําใหสังคมมีลําดับชั้น (social stratification) นั่นคือความ
แตกตางกันของสังคม โดยขึ้นอยูกับทรัพยสิน ความมั่งมี เกียรติยศ การศึกษา ฯลฯ ซ่ึงปรากฏ
ออกมาในตําแหนงฐานะทางสังคม ควบคูกับลําดับชั้น คือ การยอมรับนับถือกันเปนแนวทางปฏิบัติ
ทางสังคม หรือปทัสถานทางสังคม 
 ปทัสถานทางสังคม ใชเกิดจากการตกลงเห็นชอบกันทั้งสังคม (social consensus) แตมี
ช้ันและดํารงอยูดวยอํานาจ และโดยเนื้อแทแลวอาจอธิบายไดวา เปนเรื่องของผลประโยชนของผูมี
อํานาจจะเห็นไดจากปทัสถานนั้นมีการควบคุม บังคับใหคนปฏิบัติตาม ดังนั้นสังคมมีความโนม
เอียงที่จะเกิดความขัดแยงอยูเสมอ กลุมที่มีอํานาจก็จะแสวงหาผลประโยชน กลุมที่ไมมีก็พยายาม
ใหมีและหาผลประโยชนเชนกัน จึงเกิดความขัดแยง ขึ้นเสมอ อยางไรก็ตามความขัดแยงมิใชจะ
สงผลในทางลบเทานั้น การตอสูเพื่ออํานาจนั้นทําให สมดุลยของอํานาจในความสัมพันธทางสังคม
เปล่ียนไป 
  2) กลุมความขัดแยงในระดับจุลภาค ดาหเรนดอรฟ ใชอํานาจในการวิเคราะห
องคการหรือหนวยที่มีการรวมกันอยางคอนขางถาวร เชน ครอบครัว บริษัท ฯลฯ โดยอธิบายวา 
ความไมเสมอภาคกันในอํานาจและผลประโยชนที่ขัดกันจะกอใหเกิดความขัดแยง ซ่ึงเกิดขึ้น
ระหวางกลุมอยงเปนแบบแผนขึ้น อํานาจที่ลดหล่ันลงมาจากมากมานอย จนถึงไมมีเลยและชั้น   
ตาง ๆ จากบนลงมาลางนี้มีผลประโยชนตางกัน ผลประโยชนของช้ันหนึ่งมักจะทําใหชั้นอื่นเสีย
ประโยชน และเมื่อช้ันหนึ่งมีอํานาจชั้นอื่นก็เปนฝายรองรับอํานาจนั้น เมื่อองคการมีลักษณะนี้ ก็เปน
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เหตุใหเกิดกลุมขึ้นตามแนวเปนชั้น ๆ เปนกลุมผลประโยชน ซ่ึงเรียกวา การเกิดกลุมตามโครงสราง
ขององคการ การเกิดกลุมอาจเกิดขึ้นจากเหตุอ่ืน เชน ตามความคิด ความสํานึก ความรูสึก  
(Psychological) เนื่องจากทฤษฎีนี้เกี่ยวกับการกอตัวของกลุมและความขัดแยงในองคการ จึงเรียกวา 
ทฤษฎีความขัดแยงกลุม (a theory of conflict groups) 
 กลาวโดยสรุป จะเห็นวาความขัดแยงเปนปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางบุคคล กลุมบุคคล 
ตั้งแตสองฝายหรือมากกวาสองฝายขึ้นไปมาอยูรวมกันในสังคม ทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน
ขึ้นรวมทั้งมีการแยงชิงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  และการแขงขนัเพื่อมุงสูเปาหมายที่ตองการ เมื่อ
เกิดความขัดแยงขึ้นผูที่มีอํานาจเปนผูแสวงหาแนวทางในการแกไขคลี่คลายควบคุมกับความขัดแยง 
โดยการใชอํานาจที่มีอยูในสังคมบังคับ เชน การออกขอกําหนด กฏระเบียบ ขอบังคับ หรือ        
ไกลเกลี่ยประนีประนอม ระงับขอขัดแยง  
        2.11.5 แนวคิดการจัดการกับความขัดแยง 
               1) แนวคิดการจัดการกับความขัดแยง 
              การจัดการความขัดแยง ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหขอคิดเห็น เชน (อรุณ  รักธรรม, 
2538,  หนา 358) 
           เดเนียล แคท (Daniel Katz, 1964) ใหขอคิดเห็นวา เราไมควรจะสรุปวา ความขัดแยง
ทั้งหมดเปนสิ่งเลวเสมอไป และควรจะหาทางแกกันตอไปเทานั้น นอกจากนี้ แมรี่ พารคเกอร ฟอล
เลท (Marry Parker Follet,  1997) ไดเสนอตอไปวา มีทั้งแนวการเสริมสรางและทําลายในการ
เกี่ยวของกับการขัดแยงการเอาชนะและการประนีประนอม เปนวิธีการทําลาย สวนการเสริมสราง
นั้นก็คือ การบูรณาการ (intergration) สวน เอลตัน เมโย (Elton Mayo, 1945) เห็นวา ความขัดแยง
เปนโรคอยางหนึ่งของสังคม 
 การจัดการความขัดแยง ถือเปนแนวทางหนึ่งที่คนในสังคมจะดูแลใหความขัดแยงที่
เกิดขึ้นระหวางรัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับประชาชน ไมมีความรุนแรงหรือลดระดับความ
รุนแรงลง โดยทุกฝายที่เกี่ยวของในความขัดแยง ควรที่จะดําเนินการแปรเปลี่ยนสถานการณที่เกิด
ความขัดแยงใหมกีารปรึกษาและความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น (มารค  ตามไท,  2540,  หนา 1) 
  2) วิธีการแกไขปญหาความขัดแยง 
 แมรี่ พารคเกอร ฟอลเทท (Marry Parker Follet,  1997,  p.169; อางถึงในสมยศ นาวีการ, 
2543,  หนา 791-794) ไดเสนอวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่สอดคลองกันไว 3 วิธีคือ 
   (1) การเอาชนะ  (domination)  การจัดการกับความขัดแยง   โดยที่ฝายหนึ่งมี
ชัยชนะเหนืออีกฝายหนึ่ง   ซ่ึงนับวาเปนวิธีการที่งายที่สุดและรวดเร็วที่สุด   แตเปนวิธีที่ใหผลนอย
ที่สุดในการจัดการกับปญหาความขัดแยง 
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   (2) การประนีประนอม  (compromise)  เปนวิธีที่มีคนใชมากที่สุด   เปนวิธีที่
แตละฝายลดความตองการของตนเอง   เพื่อที่จะยุติความขัดแยง   แตทั้งสองฝายไมไดรับผลเต็ม
ความตองการ 
   (3) การบูรณาการ  (integration)  เปนการนําเอาความคิดของทั้งสองฝายมา
ผสมผสานกัน   เปนวิธีการแกไขปญหาที่ผสมเอาความตองการของทั้งสองฝายเขาดวยกัน   วิธีนี้จะ
ไดผลดีที่สุดในการจัดการกับปญหาความขัดแยง 
 ซ่ึงคลาย ๆ กับแนวคิดของ วอเรน ชมิด  (Warren Schmidt, 1974) ไดเสนอแนะวิธีการ
แกปญหาความขัดแยง 5 วิธี คือ  

  1) การเอาชนะ (competing) 
  2) เขารวมมือรวมใจ (collaborating) 
  3) ประนีประนอม (compromising) 
  4) หลีกเลี่ยง (avoiding) และ 
  5) โอนออนผอนตาม (accomodating) 

 สวน รอบบินส (Robbins,  1983,  p.340) เห็นวาพฤติกรรมการจัดการกับความขัดแยง
ของกลุมอาจเปนไปในรูปการแขงขัน การรวมมือ การแบงปน การหลีกเลี่ยง และการใหยืมซึ่งผล
ของการจัดการดังกลาวอาจเปนผลดีและมีประโยชน หรืออาจเปนผลเสียและไมมีประโยชนสําหรับ
กลุมก็ได 
            3) กลยุทธในการจัดการกับความขัดแยง 
 จากแนวคิดตาง ๆ ดังกลาว สามารถสรุปไดวาวิธีการจัดการกับความขัดแยง มี 3 กลยุทธ
ใหญ ๆ ดวยกัน ลุค เรเชอร (Luc Reychler,  2001, p.7) (สมยศ นาวีการ,  2538,  หนา 311-316) คือ 
แบบแพ-ชนะ (win-lose strategy) แบบแพ-แพ (lose-lose strategy) และแบบชนะ-ชนะ (win-win 
strategy) ซ่ึงปรากฏการณการจัดการกับความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนที่ผานมาสวนใหญมักใช
วิธีแบบแพ-ชนะ แบบแพ-แพ และแบบชนะ- ชนะ ซ่ึงการที่จะเลือกใชการใดนั้นขึ้นอยูกับ
ประสบการณเดิม เกี่ยวกับความขัดแยงของแตละคน การรับรูเกี่ยวกับอํานาจในสถานการณความ
ขัดแยง ความสัมพันธระหวางบุคคลกอนเกิดความขัดแยงและทักษะที่จําเปนในการแกไขความ
ขัดแยง 
 กลยุทธการจัดการกับความขัดแยง แบบแพ–ชนะ (win-lose  strategy) การแกปญหา
ความขัดแยงที่พบโดยมากจะเปนแบบแพ-ชนะ แตละฝายทําทุกอยาง และทุกวิธีเพื่อท่ีจะใหฝายตน
ชนะแตละฝาย ตองการหาประโยชนใหมากที่สุด แตละฝายจะสรุปวาถาฝายตน ชนะอีกฝายหนึ่ง
ตองแพการแกปญหาความขัดแยงแบบแพ- ชนะขึ้นอยูกับการมองวาอํานาจที่แทจริงอยูที่ใด ดังนั้น
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แตละฝายจึงพยายามที่จะมี หรือควบคุมขาวสารและขอมูลตาง ๆ เงิน อํานาจ และสัมพันธภาพที่มีดี
กับคนสําคัญ ๆ   หรือกับคนที่มีอํานาจ 
 กลยุทธในการจัดการกับความขัดแยงแบบแพ-แพ (lose – lose strategy) ความขัดแยง
แบบนี้เกิดจากความคิดที่วาสถานการณขัดแยง เกิดจากทรัพยากรมีอยางจํากัด แตละฝายจะพอใจ    
ถาหากไดรับการแบงปนทรัพยากรที่เปนธรรม แมวาทั้งสองฝายจะไดรับผลประโยชนไมเต็ม     
ตามวัตถุประสงคเดิม หรือไดรับแตเพียงบางสวนที่ตองการก็ตาม  การแกปญหาแบบนี้ใช
ความสามารถในการเจรจาตอรองเปนประเด็นสําคัญและจําเปนจะตองใหทั้งสองฝายมีอํานาจพอ  ๆ 
กัน การแกปญหาแบบนี้ตั้งอยูบนฐานคติที่วา “ไดบางก็ดีกวาไมไดเลย” หรือหลีกเล่ียงความขัดแยง
กวามาเผชิญหนากัน ผลการแกปญหาความขัดแยงแบบนี้ ทําใหแตละฝายไดบางสวนเทานั้น ไมได
เต็มตามความตองการ ดวยเหตุนี้การประนีประนอมจึงเปนสิ่งที่ทําใหแพทั้งคู หรือเปนแบบแพ- แพ 
 กลยุทธในการจัดการกับความขัดแยงแบบชนะ- ชนะ  (win- win strategy) เปนวิธีการที่
มีทั้งเหตุผลและเปนวิธีที่สรางสรรค เปนการแสวงหาขอตกลงที่เปนที่พอใจของทุกฝายโดยที่แตละ
ฝายไมตองเสียสละอะไร เปนวิธีการที่ขึ้นอยูกับความใจกวางของแตละฝาย และ ความจริงใจที่จะ
แกปญหา ซ่ึงไมใชมุงที่การทําใหความขัดแยงส้ินสุดลงเทานั้น การจัดการกับความขัดแยง แบบ 
ชนะ – ชนะนั้น เนนที่เปนเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีเนนการใหทุกฝายไดรับประโยชนสูงสุด 
และเนนที่การรวมเพื่อแกปญหา ทุกฝายตองรับผิดชอบรวมกันในการแสวงหาทางออกซึ่งเปน       
ที่ยอมรับของทุกฝาย พลังของแตละฝายจะถูกใชโดยมุงที่ปญหามิไดมุงที่คูตอสู การแกปญหาแบบ
นี้จําเปนตองมีขอมูลที่ถูกตอง และทุกฝายมีความรูสึกที่ดี การสงและการรับขอมูลท่ีถูกตอง และ   
ทุกฝายมีความรูสึกที่ดี การสงและรับขอมูลยอนกลับจะไมกลาวหาใสรายกัน ทุกฝายจะตองหา 
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง และเลือกทางออกที่ดีที่สุด การแกปญหาแบบนี้ตองอาศัยความไววางใจกัน 
การเปดเผยความจริงใจและความสามารถในการสื่อสารเปนประการสําคัญ  
 4) เทคนิควิธีในการจัดการกับความขัดแยง 
 ในกลยุทธการจัดการกับความขัดแยงทั้งสามแบบดังกลาว ก็มีเทคนิควิธีที่แตกตางกันไป 
ดังตอไปนี้ 
  (1) เทคนิควิธีในการจัดการกับความขัดแยงแบบแพ-ชนะ 
       ก.  การใชอํานาจ เปนการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหรือตามที่ปรากฏเปน     
ลายลักษณอักษรซึ่งเปนการสั่งการใหอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตาม ในลักษณะของคําสั่งและตองการ     
ใหปฏิบัติผูอยูภายใตคําสั่งจะปฏิบัติในลักษณะถูกบังคับ ทําใหภาพรวมออกมาไปสูการแสดงออก
ในเชิงทําลายในทางออม เนื่องจากผูปฏิบัติคําสั่งจะทําตามดวยความฝนใจ ทําใหไมเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางเต็มที่ 
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     ข.  การคุกคาม ขูเข็ญทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหสมาชิก
ของกลุมยอมทําตาม เนื่องจากเกิดความเกรงกลัวในอิทธิพลและอํานาจของผูคุกคาม ขูเข็ญ หาก
ไมใหความรวมมือ หรือปฏิบัติตามที่ตองการก็มักจะประสบปญหาเดือดรอน จึงเปนภาวะจํายอมที่
ตองปฏิบัติตามที่ดูเหมือนวาผลที่ออกมาจะเปนตามความตองการของผูคุกคาม ขูเข็ญ แตผล
เหลานั้นก็เชื่อถือไมได  
     ค.  การใชเสียงขางมาก เปนการใชการโหวตเพื่อการตัดสิน โดยทุกคนในกลุม
จะเปนผูเลือกลงคะแนนใหตามเหตุผล และความตองการของตนเอง การโหวตบางครั้งไมไดโหวต
ดวยเหตุดวยผล แตโหวตทางฝายที่ตนคาดวาจะชนะตางหาก ในกรณีที่การใชเสียงขางมาก สมาชิก
ในกลุมจะยอมรับวาเปนวิธีการที่ยุติธรรม 
    ง.  การใชเสียงขางนอย เปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงอีกวิธีหนึ่งใน
ลักษณะตรงขามกับขอ 3 กลาวคือผูนําในกลุมจะหาผูสนับสนุนความเห็นของตนและใชอํานาจ  
รวบรัดใหเปนแนวทางที่ทุกคนในกลุมตองปฏิบัติ ซ่ึงการจัดการในลักษณะนี้ มักจะเกิดขึ้นจากการ
ที่ไมมีผูใดกลาคิดคนและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นใหผูอ่ืนในกลุมไดรับทราบ มักนั่งเงียบจนดู
เหมือนวาเปนความตองการของทุกคน ผูนําในกลุมจึงสรปุรวบรัดใหเปนไปตามที่ตองการ 
  (2) เทคนิควิธีในการจัดการกับความขัดแยงแบบ แพ-แพ ไดแก  
      ก.  การประนีประนอม เปนการไกลเกลี่ยแตละฝายจะตองเสียสละสิ่งที่ตน
อยากไดลงบาง การประนีประนอมจะไดผลหากทั้งสองฝายรับรูวาแตละฝายมีอํานาจพอ ๆ กัน     
ถาหากฝายหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกฝายหนึ่ง การประนปีระนอมจะไมไดผล 
      ข.  การประสานประโยชนดวยการแลกเปลี่ยนความตองการซึ่งกันและกัน  
เปนวิธีการที่กลุมหนึ่งหรืออีกฝายหนึ่งยอมแพในเรื่องหนึ่ง โดยหวังวาอีกฝายจะยอมแพใหในอีก
เร่ืองหนึ่ง 
     ค.  การนําประเด็นปญหาเสนอบุคคลที่สามซึ่งเปนกลาง ในกรณีนี้บุคคลที่
สามมักจะแกปญหาโดยใชทางสายกลางระวังไมใหทั้งสองฝายตองเสียหนา จึงทําใหผลของการ
ตัดสินออกมาวาทั้งสองฝายไมไดเต็มตามจุดมุงหมายเดิม จะไดบางแตไมไดทั้งหมด 
     ง.  การอาศัยระเบียบเปนการอางระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาเทานั้น  
     จ.  การใชวิธีการทางการบริหารเปนการถวงเวลาการแกปญหาไวช่ัวคราว 
คลายกับการรอเวลาใหน้ําเชี่ยวผานพนไปกอนจึงจะคิดพูดจากัน ดังนั้น คําพูดที่ปรากฏออกมาจึงมัก
เปน อยูในระหวางการพิจารณา ตองการขอมูลเพิ่มเติม  เพราะไมเคยนําเอาประเด็นความขัดแยงมา
พูดกันจะเปนชนวนเหตุทําใหเกิดความขัดแยงไดภายหลัง 
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  (3) เทคนิคในการจัดการขัดแยงแบบชนะ- ชนะ  
  เทคนิควิธีที่เปนพื้นฐานในการจัดการกับความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ  ไดแก การมี

ความเห็นสอดคลองกันและการตัดสินใจแบบผสมผสาน 
     ก.  ฉันทามติ (consensus) เปนการแสวงหาวิธีแกปญหาความขัดแยงที่ทุกฝาย
ยอมรับทั้งในดานเปาหมายและวิธีการ เปนวิธีการที่สงเสริมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือ      
ใชกระบวนการตัดสินใจของกลุม เพราะการตัดสินใจของกลุมยอมจะดีกวาการตัดสินใจของคนใด
คนหนึ่ง 
     ข.  การตัดสินใจแบบผสมผสาน (integrative decision making) เปนการ
แกปญหาที่เกี่ยวของกับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ วิธีการแกปญหาแบบนี้จะมีประโยชน
มากขึ้นไปอีก ถาหากแตละฝายมีวิธีการแกปญหาของตนอยูบางแลว จากนั้นจะพยายามดึงเอา
เปาหมายหรือคานิยมของแตละฝายมารวมกันกอนที่จะมุงไปหาวิธีการแกปญหาที่เปนที่ยอมรับของ
ทุกฝายและเลือกทางออกที่ดีที่สุด การแกปญหาแบบที่ตองอาศัยความไววางใจกัน การเปดเผย 
ความจริงใจ และความสามารถในการสงสารเปนประการสําคัญ 
 2.11.6 รูปแบบเบื้องตนการจัดการความขัดแยง 
        รูปแบบเบื้องตนในการจัดการความขัดแยง มีดังนี้ (คริสโตเฟอร มัวร แปล,  2542,  หนา 
17) หรือ เปนการรวมกันสรางฉันทามติ (consensus) โดยอาศัยความชอบธรรม (legitimacy) ในการ
ตัดสินรวมกันโดยมีคนกลางเอื้อนําในการเจรจา   ไกลเกลี่ย    

    1) การเจรจาตอรอง (negotiation)  คือ  การเจรจาไกลเกล่ียชนิดหนึ่งที่ฝายตาง ๆ 
เร่ิมพิจารณาถึงทางออกตาง ๆ ฝายตาง ๆ เสนอทางออก หลาย ๆ ชนิด ซ่ึงกันและกันใหขอเสนอ
และคัดคานขอเสนอจนกระทั่งสามารถมาถึงทางออกทางใดทางหนึ่งที่เปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย
โดยไมมีคนกลางแตคูกรณี   จะพูดจากันเอง ในการเจรจาชนิดนี้มีจุดออน คือ แตละฝายยึดจุดยืน
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งบางครั้งยืนอยูสุดโตง  เกินกวาที่ฝายอื่น ๆ จะยอมรับได  บางครั้งเกิดการ
โตเถียงจนหาขอยุติไมได   

    2) การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง (mediation)  เปนการเขาไปมีบทบาท ในการเจรจา
หรือในความขัดแยงของบุคคลที่สามซ่ึงเปนที่ยอมรับ และเปนบุคคลที่มีอํานาจการตัดสินที่จํากัด 
หรือไมมีเลย แตเปนคนที่ชวยใหคูกรณีหาทางออกเพื่อนําไปสูขอตกลงในประเด็นความขัดแยง
รวมกันโดยสมัครใจ  ผูไกลเกลี่ยคนกลางจะเปนบุคคลที่สามที่ไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกันขอ
พิพาท ซ่ึงเรียกวา กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงที่เหมาะสม หรือทางเลือกของกระบวนการ
แกไขปญหาขอพิพาท (appropriated or alternative dispute resolution process หรือ ADRP)  
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   3) อนุญาโตตุลาการ (arbitration) เปนกระบวนการแกไขขอพิพาทโดยมีลักษณะ
คลายกับการตัดสินพิพากษาของศาล แตมีการปรับใหเหมาะสมโดยมีบุคคลที่สามที่รับฟงปญหาขอ
พิพาทและทําหนาที่ตัดสิน อาจจะผูกพันในการปฏิบัติตาม หรือไมผูกพันก็ได 
  4) การตัดสินพิพากษา (adjudication)   เปนการฟองรองกันในความหมายทั่วไป ๆ 
ใชระบบศาลยตุิธรรม โดยอาศัยขอกําหนดที่ชัดเจนพิจารณาถึงเหตุการณและกระบวนการ และอาง
กฎหมายที่เกี่ยวของมาใชในการตัดสินแกไขปญหาตาง ๆ  
 การเปรียบเทียบรูปแบบในการจัดการความขัดแยง นําเสนอในภาพ  5 
 

การเปรียบเทียบรูปแบบในการจัดการความขัดแยง 

ลักษณะ 
การพิจารณาตัดสินคดี 
(การพิจารณาพิพากษา) 

(Adjudication) 

อนุญาโตตุลาการ 
(Arbitration) 

การเจรจาไกลเกลี่ย 
คนกลาง  

(Mediation) 

การเจรจาตอรอง 
(Negotiation) 

สมัคร/ไมสมัครใจ ไมสมัครใจ สมัครใจ หรือไมสมัครใจ สมัครใจ สมัครใจ 

บุคคลที่สาม ฝายที่สามตัดสิน ฝายที่สามตัดสิน 
ฝายที่สาม 

เอื้อนําในการเจรจา 
ไมเปนทางการ 

ความเปนทางการ เปนทางการ เปนทางการนอยกวา ไมเปนทางการ ไมเปนทางการ 
ธรรมชาติของ
กระบวนการ 

วิธีการทางเทคนิคอยาง
เครงครัด 

วิธีการที่มีการพัฒนา ยืดหยุน ยืดหยุน 

ผลของกระบวนการ 
ใชบังคับกับคูกรณี

ทั้งหลาย 

มีความผูกพัน หรืออาจ 
ไมผูกพันในการปฏิบัติ 

ตามผลการชี้ขาด 
มีความพอใจรวมกัน 

มีความพอใจ
รวมกัน 

การมีสวนรวม ทางออม โดยตรง/ทางออม โดยตรง โดยตรง 

  ภาพ 5  การเปรียบเทียบรูปแบบในการจัดการความขัดแยง 
(ที่มา: บรรพต ตนธีระวงศ, 2547, หนา 4)         
 
            2.11.7 พัฒนาการของความขัดแยง 
        ความขัดแยงจะมีพัฒนาการ หรือมีกระบวนการเปนขั้นตอนดังนี้ (คริสโตเฟอร  มัวร,  
2543,  หนา 796) 
            1) ความขัดแยงแฝง หรือความขัดแยงที่ซอนเรน (latent conflicts) ระยะนี้เปนขอ
พพิาทที่มีลักษณะของความมึนตึงที่ซอนตัวอยู ยังไมพัฒนาเต็มที่ยังไมขยายตัวจนเกิดการแบงขั้วกัน 
หรือยังไมเห็นการแบงแยกชัดเจน ของผูที่ขัดแยง บอยคร้ังที่ฝายหนึ่งหรือหลายฝายอาจจะยังไม
ตระหนักวามีความขัดแยงหรือตระหนักถึงความขัดแยงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น ตัวอยางเชน เร่ิมมี
ความสัมพันธที่เปล่ียนแปลงไป  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

78 
 

            2) ความขัดแยงกําลังเกิด(emerging conflicts) หรือความขัดแยงที่รับรู (perceived 
conflict) หรือความขัดแยงที่รูสึก(felt  conflict) ระยะนี้ มีความขัดแยงเกิดขึ้นที่ฝายตางๆสามารถ
ระบุออกมาได  มีคูกรณีเดนชัด เขารับรูวามีขอพิพาทเกิดขึ้นประเด็นตางๆดูจะชัดเจน แตยังไมมีการ
เจรจาไกลเกลี่ยหรือกระบวนการแกปญหาที่นาจะดําเนินไปไดเกิดขึ้น 

  3) ความขัดแยงที่ปรากฏออกมาแลว  หรือความขัดแยงที่ เปดเผย  (manifest 
conflicts) เปนระยะที่ความขัดแยงของคูพิพาทเกิดขึ้นและมีการโตตอบกันแลว อาจจะมีการเจรจา
ไกลเกลี่ย หรืออาจจะถึงทางตันแลวก็ได ซ่ึงสอคลองกับแนวความคิดของหลุยส  พอนดี้ (Louise 
Pordy; อางถึงในสมยศ นาวีการ,  2543,  หนา 796 - 800) ที่มองความขัดแยงวาเปนกระบวนการ

เปล่ียนแปลงที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ตามภาพ 6 

 
ภาพ 6  แบบจําลองความขัดแยงของพอนดี้ 
(ที่มา: สมยศ นาวีการ, 2543, หนา 796) 
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        2.11.8 สาเหตุความขัดแยง 
        เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ  (2534,  หนา 77) ไดชี้ใหเห็นถึงสาเหตุของความขัดแยงภายใน
บุคคล ความขัดแยงภายในองคกร หรือความขัดแยงระหวางกลุม มีสาเหตุมาจากความกลัว การใช
อํานาจ การใชกําลัง การเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมและการจัดสรรทรัพยากรการบริหาร หรือ
การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และสาเหตุที่ทําใหความขัดแยงเพิ่มขึ้น ไดแก 
การขมขู การรับรู ความไววางใจ การสื่อสาร องคกรที่มีหลายระดับ ความตองการ ความเปนเอก
ฉันท กฏที่ถูกบังคับใหปฏิบัติและความขัดแยงเดิมที่ยังไมไดรับการแกไข 
        เดวทิ  ล็อควูด (David  Lockwood, 1996; อางถึงใน สัญญา  สัญญาวิวัฒน,  2536,  หนา 
56) ยืนยันวากลไกบางอยางในสังคม ที่ทําการขัดแยงเกิดขึ้น ในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมพน เชน  
         1) การที่บุคคลมีอํานาจไมเทากัน ทําใหคนมีอํานาจมากถือเอารัดเอาเปรียบผูมี
อํานาจนอยทําใหเปนแหลงที่มาของความเครียดและการขัดแยงในสังคม 
  2) การที่สังคมมักมีของหายากอยูจํากัด เปนเหตุใหมีการตอสูดิ้นรนเพื่อใหได สวน
แบงจากของที่มีอยูอยางจํากัด และ 
  3) ในสังคมมักมีกลุมตาง ๆ ที่มีเปาหมายไมเหมือนกัน กลุมเหลานี้จึงตองแขงขัน
ชวงชงิกับบรรลุเปาหมายนั้น อันเปนเหตุใหตองมีการกระทบกระทั่งกันระหวางกลุมได 
 จากแนวคิดของ วอเรน ชมิดท (Warren Schmidt, 1974,  p7; อางถึงในอรุณ รักธรรม, 
2538,  หนา 359-363) ไดเสนอสาเหตุของความขัดแยงมีหลายประการ คือ 
  1) ขอมูลหรือขอเท็จจริง (information or fact) นั้น อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิด 
ความขัดแยงระหวางบุคคลในองคการได ถาหากแตละคนมีขอมูลแตกตางกัน หรือรูมาคนละอยาง 
มีอยูคนละเรื่องสําหรับกรณีเดียวกัน  ซ่ึงเปนเรื่องของขอเท็จจริง แมแต แฮรเบิรต เอ.ไซมอน 
(Herbert A. Simon, 1957,  p.7) ก็ไดกลาวไวในหนังสือ Administrative Behavior ของเขาวา การ
วินิจฉัยส่ังการนั้น ส่ิงหนึ่งยอมขึ้นอยูกับความแตกตางในขอเทจ็จริงระหวางบุคคล หรือดังที่ วอเรน 
ชมิดท กลาววา บุคคลสองฝายมีขอมูลแตกตางกัน จึงเขาใจกันคนละดานในประเด็นสําคัญ ๆ อัน
เปนสาเหตุที่ทําใหมีความเห็นแตกตางกันออกไป 
  2) เปาหมาย ชมิดท ไดใหความหมายของเปาหมายวา เปาหมาย คือส่ิงที่เรา 
ตองการใหส่ิงตาง ๆ เปนไป และการที่คนในองคการจะปฎิบัติงานใหสําเร็จ ยอมมีแนวความคิดใน
เรื่องเปาหมายแตกตางออกไป ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงในองคการขึ้นได ความ
ขัดแยงดังกลาวเปนเรื่องของการแสวงหาทางเลือกทางเดิน เลือกวิธีปฎิบัติ แตละคนยอมมีวิธี
ประสบการณของตนเองทั้งนี้ ยอมมีอิทธิพลมาจากแนวคิดการศึกษาเลาเรียน และอาจจะเปนคานิยม 
(values) ของเขาก็ได 
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  3) คานิยม (อalues) เร่ืองคานิยมเปนสิ่งสําคัญยิ่งประการหนึ่งในการที่จะ 
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางบุคคลในองคการ  คานิยมหมายถึง ส่ิงที่มีคุณคาแลวยอมรับไวเปน
ความเชื่อหรือความรูสึกนึกคิดตลอดไป จนกวาเจาตัวจะพบคานิยมใหมวึ่งตนพอใจกวาและยอมรับ
ไวเปนความเชื่อ หรือความรูสึกนึกคิดของตนเอง ก็ยอมรับวา คานิยมเปนส่ิงสําคัญที่เปนสาเหตุทํา
ใหเกิดความขัดแยงในองคการได โดยกลาววา ความขัดแยงบางครั้งมีสาเหตุมาจากความแตกตางใน
เร่ืองคานิยมของมนุษยผลที่ตามมาก็คือ เปนการยากที่จะตกลงกันได โดยเฉพาะในเปาหมายที่กําลัง
ทํากันอยูในสถานการณตาง ๆ ชมิดท เห็นวา ปกติทั่วไปจะเปนการงายมากที่จะแกปญหาความ
แตกตางในเรื่องขอเท็จจริงหรือขอมูล แตกลับเปนการยากที่สุดที่จะวัดเรื่อง คานิยม  และดู
เหมือนวา ไซมอนเองก็ยอมรับวา การที่มนุษยตัดสินใจเลือก ดีเพียงพอ (good enough) หรือพอใจ 
(satisfying) นั้นสวนสําคัญเพราะ คานิยม มิใช ขอเท็จจริง ซ่ึงคานิยมนี้มีอิทธิพลเหนือ ในการ
วินิจฉัยส่ังการ ของบรรดานักบริหารทั้งหลาย และดูเหมือนคานิยมนี้เองที่จะกอใหเกิดความขัดแยง
ในองคการในที่สุด และลิคเคริทและลิเคริท (Likert & Likert,  1976) มีความเห็นวา ความแตกตาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคานิยม บอยครั้งที่เปนสาเหตุของความขัดแยง 
  4) ความเชื่อ (beliefs) เปนอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงในองคการ  
และเราอาจจะสังเกตพบเห็นบอย ๆ คือ ความเชื่อของตน ซ่ึงมีความแตกตางออกไป คนสองคนที่มา
จากคนละครอบครัว คนละภาค คนละสํานักงาน ยอมจะทําใหมีความแตกตางกันในดานความเชื่อ 
ซ่ึงความเชื่อตาง ๆ เหลานี้อาจเองจะกอใหเกิดความขัดแยงในองคการได 
  5) โครงสราง (structure) ขององคการ อาจเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวาง 
บุคคลในองคการได  โดยเฉพาะโครงสรางขององคการที่มี ลักษณะแบบระบบราชการ 
(bureaucracy) ดวยเหตุที่ระบบนี้มีลักษณะที่มีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น (hierarchy) มีกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับ (system of rule) มีการแบงงานตามความถนัดและชํานิชํานาญ 
(specialization) มีงานเปนสวนกลางขององคการมิใชเปนเรื่องสวนตัวของใคร (impersonality) และ
มีเหตุผลอยูที่กฎหมาย (rationality) หลักการตาง ๆ ของระบบองคการแบบนี้ อาจจะเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดความขัดแยงในองคการได ตัวอยางเชน ในเร่ืองของการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มนุษยจะ
ขาดโอกาสในการใชความคิดริเร่ิม (initiative) ของตนเองไปได ซ่ึงยอมฝนธรรมชาติของมนุษย
อยางแนนอน มนุษยจะพยายามตอสูเพื่อเอาชนะ โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีอํานาจบังคับบัญชาเขา จึง
เปนที่มาของความขัดแยงในองคการได หรือแมแตการแบงงานตามลักษณะชํานิชํานาญ ก็เชนกัน 
ยอมเปนที่มาของความขัดแยง เพราะเมื่อแสดงออกไปแลวอาจจะทําใหแตละกลุมคนถือวา งานของ
ตนเทานั้นที่มีความสําคัญ สวนงานอื่นของบุคคลอื่นไมนาสนใจ ไมสําคัญอะไร สาเหตุที่อาจจะทํา
ใหเกิดความขัดแยงขึ้นไดอีก 
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  6) การเปลี่ยนแปลง (change) เมื่อองคการตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาใน 

ตัวบุคคล(ทัศนคติ ทักษะ วิธีการทํางาน การวินิจฉัยส่ังการ) หรือโครงสราง ยอมมีทั้งการยอมรับ
และการตอตานจากบรรดาสมาชิกขององคการอยางแนนอน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงยอมเปนสาเหตุ
อีกประการหนึ่งของ ความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและ
สิทธิพิเศษ (privilege) จะไดรับการตอตานจากบางคน นั้นคือที่มาของความขัดแยง 
  7) การติดตอประสานงานที่ไมดี รอบบินส (Robbins) เสนอวา เปนอีกสาเหตุของ 
ความขัดแยงภายในองคการ ซ่ึงการติดตอประสานงานที่ไมดี หมายถึง มุงควบคุมบังคับบัญชาจาก
เบื้องบน (one way communication down) จนบุคคลที่อยูใตบังคับบัญชาขาดความเปนอสิระของ
ตนเอง ทนไมได จึงเกิดการตอตาน ผลที่เกิดขึ้นคือ ความขัดแยง การติดตอประสานงานที่ไมดี      
ยังหมายถึง ขอมูลที่อีกฝายหนึ่งไดรับไมตรงกับเจตจํานงของผูส่ัง อาจมีสาเหตุจาก ภาษา ความรู 
คานิยม ของทั้งสองฝายซ่ึงตางกัน จึงเขาใจผิดพลาดกันออกไป อันนี้ก็อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
เกิดความขัดแยงขึ้นได  
  8) พฤติกรรมสวนบุคคล (personal-behavior) ก็เปนสาเหตุของความขัดแยงได เชน 
บุคลิกภาพ (Personality) ความพึงพอใจในบทบาทและฐานะที่ไดรับในองคการ (role satisfaction 
and status) เปาหมายสวนตัว (personal goals) และสัมพันธภาพในสังคมองคการ (social 
interaction) 
        2.11.9 การวเิคราะหความขัดแยง 
        ในการวิเคราะหความขัดแยงไดมีนักวิชาการเสนอวงกลมความขัดแยง ซ่ึงไดใช
วิเคราะหหาสาเหตุ หรือตนตอของความขัดแยง โดยแบงชนิดของความขัดแยงออกเปน 5 ดาน 
ประกอบดวย ปญหาดานความสัมพันธ ปญหาดานขอมูล ปญหาดานผลประโยชน ปญหาดาน
โครงสราง และปญหาความแตกตางของคานิยม วงกลมนี้จะชวยใหเขาใจอยางถองแทถึงธรรมชาติ
และระยะตาง ๆ ของความขัดแยง ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจที่จะใชกระบวนการที่เหมาะสมในการ
จัดการกับความขัดแยงและหากนํามาประกอบในการวิเคราะหหาสาเหตุหรือตนตอความขัดแยงจะ
ทําใหสามารถหาทางออกที่ดีแกคนกลางและคูกรณีได (สถาบันสันติศึกษา,  2540 หนา 3-4;  
บรรพต ตนธีรวงศ,  2547,  หนา 4; คริสโตเฟอร มัวร,  2542,  หนา 80  และอินสอน บัวเขียว,  

2547,  หนา 281) ดังภาพ 7 
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ภาพ 7  วงกลมความขัดแยง   
(ที่มา : สถาบันสันติศึกษา, 2540,  หนา 4 และ คริสโตเฟอร มัวร,  2542,  หนา 80) 
 

        วงกลมความขัดแยงสามารถอธิบายไดวา สาเหตุความขัดแยงเกิดจากปจจัยดานตาง ๆ 
คือ 

 1) ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflicts) 
      ความขัดแยงจากขอมูล  เปนผลมาจาก การขาดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเดน็ 

หลักตาง ๆ (lack of information) การมีขอมูลท่ีไมตรงกัน (misunderstanding) มีความเขาใจผิดของ

ผูที่เกี่ยวของในขอมูลเดียวกัน การสื่อสารบกพรอง (miscommunication) มีความแตกตางในวิธีการ 
ในการประเมิน หรือแปลขอมูลขาวสารตาง ๆ และมีความแตกตางในการรับรูขอมูลที่เหมอืนกัน
ของกลุมตาง ๆ (perception) 
 2) ความขัดแยงจากผลประโยชน (Interest Conflicts) 
  ความขัดแยงจากผลประโยชน  หมายถึงการแยงชิงหรือทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
หรือเปนเรื่องเดียวกับประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ (substantive issue) เชน ทรัพยากรแรธาตุ เงิน 

อาหาร ความยากจน หรือการเกิดการแขงขันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการดําเนินงาน เชน กําหนดเวลา
การดําเนินงานตามสิ่งที่วางใจได เกิดการแขงขันเกี่ยวกับความตองการทางอารมณ เชน ความชอบ 
ความเคารพ ความภาคภูมิใจในตนเอง และทําใหเสียหนาผลประโยชน ทางกระบวนการ และ
ผลประโยชนทางจิตใจ 
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 3) ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflicts) 
  ความขัดแยงดานโครงสราง  หมายถึงการแยงชิงเกี่ยวกับอํานาจ (power และ 
authority) มีความไมเสมอภาค หรือไมยุติธรรมเกี่ยวกับ อํานาจ การควบคุม ความเปนเจาของ หรือ
การกระจายทรัพยากร หรือกระบวนการในการดําเนินการ ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน 
ความจํากัดของเวลา ปญหาทางภูมิศาสตร หรือที่ตั้งทางกายภาพ (physical setting) 

 4) ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflicts) 
  ความขัดแยงดานความสัมพันธ  หมายถึงการมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เขากัน
ไมได มีความคาดหวังที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของกันและกันตางกันออกไป 
เขาใจผิด  คิดหรือคาดการณเองวา อีกฝายจะทําสิ่งที่ไมดีซํ้าอีก พฤติกรรมเชิงลบซ้ําซาก การสื่อสาร
บกพรอง การฟงหรือการแสดงออก ทําใหเกิดการเขาใจผิด หรือมีวิธีการในการจัดการกับปญหา
ตางกัน 
 5 ) ความขัดแยงดานคานิยม  (Values Conflicts) 
  ความขัดแยงดานคานิยม  หมายถึงความแตกตางของโลกทัศน ความเชื่อ หรือความ
คาดหวัง ในคานิยม อุดมการณ ศาสนา เปาประสงค ในเกณฑในการประเมินความคิดหรือความ
ประพฤติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติความเปนมาของบุคคลและ
การเลี้ยงดู  เงื่อนไข ในการประเมินความคิดเห็นหรือพฤติกรรม 
  เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น นอกจาก วงกลมแหงความขัดแยงที่ใชในการวิเคราะห
ความขัดแยงแลว แคเธอรีน มอรรีส (Catherine Morris, 1998;  อางถึงใน วันชัย  วัฒนศัพท,  2547,  
หนา 35)  ไดเสนอแนวทางในการวิเคราะหหาสาเหตุ ดังนี้สาเหตุของความขัดแยงจะเกิดจากสาเหตุ
ใหญ คือ  

     1) ประเด็น (issues) ของความขัดแยง เชน โครงสราง (structures) คานิยม (values) 
ผลประโยชน และความจําเปน (interests and needs) ขอมูลและความจริง (data, information, 
factual) 

     2) ความสัมพันธ (relationships) 
      3) บริบทอื่น (contexts) เชน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย

รายละเอียดแสดงในภาพ 8 
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ภาพ 8  การวิเคราะหสาเหตุของความขัดแยง  
(ที่มา: แคเธอรีน มอรรีส Catherine Morris, 1998;  อางถึงใน วันชัย  วัฒนศัพท,  2547,  หนา 35) 
 

        2.11.10 ความขัดแยงในนโยบายสาธารณะ 
        ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระยะหลัง พบวาสัมพันธกับนโยบายสาธารณะเปนสวนใหญ 
ความขัดแยงโดยเฉพาะที่เกิดจากนโยบายสาธารณะและการพัฒนาอาจจะเกิดจากสาเหตุดังนี้      
(วันชัย  วัฒนศัพท,  2547,  หนา 18 - 24) 

  1) ความสลับซับซอนของการพัฒนา ซ่ึงมีสาเหตุเกี่ยวโยงหลาย ๆ ปจจัยที่ทําใหเกิด
ความซับซอน ไดแก ความหลากหลายของฝายที่เกี่ยวของ ไดแก ประเด็นความเชื่อ ผลประโยชน 
ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต มีวัฒนธรรมที่แตกตาง คานิยมที่หยั่งรากลึก ตองอาศัยความรูจากหลากหลาย
ผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ มีหลากหลายเวที ความขัดแยงลึก ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรมเอง  

  2) การจัดการรูปแบบเดิม 
  3) ขอมูลขาวสารที่มากมายและรวดเร็ว 
  4) กระบวนทัศนของประชาธิปไตยที่เปล่ียนไป 
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  5) การเนนการประชาสัมพันธแบบขายของ การติดตาม หรือ การบริการหลังขายก็
มีปญหา 

  6) กฏหมายและการปฏิบัติตามกฏหมาย 

 2.11.11 ผลของความขัดแยง 
        วอเรน ชมิดท (Schmidt,  1974,  p.14)ไดกลาววา ความขัดแยงอาจจะกอใหเกิดการ
สรางสรรคและทําลาย สวนมอรตัน ดอยซ (Morton Deutsch,  1969,  pp. 7 - 14) เห็นวาความขัดแยง
มีประโยชน เชน ปองกันการหยุดอยูกบัที่ กระตุนใหเกิดความอยากรู อยากเห็น มุงขจัดปญหาเลื่อน
ลอย และแสวงหาแนวทางแกไขที่ชัดเจน ชวยสรางเอกลักษณของกลุมและบุคคล ความขัดแยง
ภายนอกจะชวยกระตุนใหมีความสามัคคี กลมเกลียวกันภายในองคการ (internal cohensiveness) 
และความขัดแยงชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในดานกระตุนทางใจและการแสวงหาแนวคําถาม
ในการแกปญหาเหลานั้น 
        ผลของความขัดแยงอาจแบงเปน 2 ประการ คือ ผลดี และผลเสีย (อรุณ รักธรรม,  2538, 
หนา 364 - 366) 
  1) ความขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และจะกอใหเกิดความกาวหนา ดังคํา 
กลาวที่วา ศัตรูคือยากําลัง ซ่ึงใกลเคียงกับแนวความคิดขอ วอเรน ชมิดท ท่ีกลาววา ผลความขัดแยง
มีหลายประการ  เชน  ทําใหเกิดแนวความคิดที่ เหนือกวา เปนการบังคับใหมนุษยแสวงหา
แนวความคิดที่ใหมและสดใสอยูเสมอ เปนการบังคับใหมนุษยสํารวจตรวจสอบความคิดเห็นของ
ตนเองอีกครั้งวา ดี เลว เหมาะสมหรือไม ในการที่จะเอาชนะฝายตรงกันขาม ซ่ึงถือวา ผลที่เกิดขึ้น
สวนหนึ่งยอมจะมีผลดีตอองคการ กอใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ และเปนการเปดโอกาสให
มนุษยตรวจสอบความสามารถของตนเองอยูเสมอ  
  2) ความขัดแยง อาจจะทําใหองคการขาดประสิทธิภาพ  (inefficiency) และ
ประสิทธิผล  (ineffectiveness) การมุงแตจะปองกันหรือหาวิธีการแกไขอยางเดียว บางครั้งไมอาจ
กอใหเกิดประโยชนอันใด ผลที่ตามมาอาจจะเปนดังนี้    คือ  บางคนทนดี และรวมทํางานดวยไมได
จําเปนจะตองยายหนีออกไปจากองคการ ความเปนมิตรระหวางบุคคลยอมลดลงไป ความเปนมิตร 
หมายถึง ปฏิกิริยาสัมพันธ (interaction) ดานดี (positive) ในดานพฤติกรรมศาสตร (behavioral 
science) บรรยากาศของความเชื่อถือและไววางใจกันและกัน (trust) จะหมดไปและอาจจะเปนการ
ตอสูกันโดยขาดเหตุผล (irrational) และขาดหลักเกณฑได ดวยเหตุผลที่วา ความไวเนื้อเชื่อใจ
ระหวางกันเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางหนึ่งตอความมั่นคงอยูรอดขององคการ เปน
องคประกอบที่มีความสําเร็จของงาน (effectiveness) เมื่อขาดความไววางใจซึ่งกันและกันแลว พลัง
ของกลุม (group effort) ในการทํางานจะออนแอลง ดังที่ รอบบินส (Robbin, 1988,  p.18) กลาววา 
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เปนความจริงที่วาความขัดแยงเปนส่ิงที่นาเกียจและเปนที่มาของสรรพปญหาในองคการ มีการ
ตอตานซึ่งกันและ ซ่ึงผลออกมาอาจจะขัดกับวัตถุประสงคของหนวยงาน หรือบุคคลที่ตองการ
ทํางานดวยควาสงบ ทํางานเปนทีม (team building) หรือ ตองการความรวมมือรวมใจ 
(collaboration) มากกวาการแขงขัน (competition) เพื่อตั้งหนาตั้งตาแตจะเอาชนะอยางเดียว 
 

2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องการจัดการกับความขัดแยงนั้น  ไดมีนักวิชาการ 
ทําการศึกษาวิจัยไวเปนแนวทาง ดังนี้ 
        ผลงานวิจัยในประเทศ 
        เรื่องความขัดแยงในชนบทนั้น อานันท   กาญจนพันธ (2539,  หนา 92 - 93) ศึกษา   
เรื่องความขัดแยงในการใชแรงงานในชนบทภาคเหนือของไทย และพบวาความขัดแยงในการ      
ใชแรงงานในชนบทภาคเหนือของไทย  เปนความขัดแยงระหวางนายจางและลูกจางในเรื่องของ
คาจางแรงงาน  โดยทั้งสองฝายตอสูกันโดยสํานึกรูอยูวาตอสูเพื่อผลประโยชนมากที่สุด  โดยการใช
มาตรการตาง ๆ  ในการเพิ่มอํานาจตอรอง  เชน  หันไปใชเครื่องทุนแรงในงานหลาย ๆ ชนิด  จาง
แรงงานจากหมูบานขางเคียง  จางแรงงานผูหญิง ลูกจางประจํา  หรือใชวิธีการโกงคาแรงเอาดื้อ ๆ  
ในขณะที่ฝายลูกจางก็พยายามตอสูเพื่อใหไดรับผลประโยชนมากที่สุดเชนกัน  โดยการรวมตัวกัน
จัดตั้งเปนกลุมเพื่อตอรองกับนายจางหรืออาจทําการประทวงในฐานะปจเจกชน  เชน  เลิกรับจาง  
ในหมูบานไปรับจางนอกหมูบานแทนหรือหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทนการรับจาง 
        ปทุมรัตน  ตอวงศ (2543) ไดศึกษากระบวนการการจัดการกับความขัดแยงของชุมชน
ชนบทเชียงใหม พบวาความขัดแยงที่ปรากฏในชุมชนเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการขัดกันใน
ผลประโยชนเนื่องจากการมีทรัพยากรอยูอยางจํากัด สภาพและความรุนแรงของความขัดแยง
ระหวางชุมชนกับองคกรภายนอกนั้น  มีความสัมพันธโดยตรงกับโครงสรางทางดานการ               
ตั้งบานเรือนและลักษณะเครือขายทางสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นใด ๆ ตอบุคคลในชุมชน สง 
ผลกระทบตอสมาชิกชุมชนอื่น ๆ ดวย สําหรับกลยุทธการจัดการความขัดแยงของชุมชนนั้น 
ชาวบานไดเลือกวิธีการแบบแพ ชนะ กระบวนการจัดการความขัดแยงใชวิธีกําหนดทางเลือกการ
วางแผนปฏิบัติและปฏิบัติตามแผนที่วางไว จนถึงขั้นตอนการประเมินและติดตามผล 
        เสนห จามริก และ ยศ  สันตสมบัติ,  (2544, หนา 92-93) ไดขอสรุปจากโครงการวิจัย             
เชิงปฏิบัติการ ปาชุมชนในประเทศไทย แนวทางการพัฒนา   ถึงศักยภาพของชาวบานในการแกไข
ปญหาความขดัแยงที่หลากหลายและไดผสมผสานวิธีการตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
ทั้งการชวยตัวเองและประสานกับองคกรภายนอก สรุปได 6 รูปแบบใหญๆ คือ 
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  1) การปรับใชประเพณีและการเจรจาตกลงที่ไมเปนทางการ เชน การจับกุม          
ผูละเมิดทรัพยากรและปรับใหม ซ่ึงมีความยืดหยุน เพราะชุมชนสามรถตัดสินปญหาไดดวยตนเอง 
แตเหมาะสําหรับการจัดการความขัดแยงภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียงเทานั้น 

  2) การรวมตัวกันเคลื่อนไหวคัดคานและตอตาน มักจะใชกับผูมีอิทธิพลจาก
ภายนอกละเมิดทรัพยากรและจารีตชุมชน หรือการบังคับใชกฎหมายของรัฐที่ชาวบานเห็นวา       
ไมเปนธรรม  รวมทั้งนโยบายของรัฐที่กระทบตอทรัพยากรของชุมชน เชน การตอตานบริษัทที่ทํา
ไมสัมปทาน  การสรางเขื่อน และการปลูกปาทับที่ทํากินของชาวบาน 

  3) การสรางเครือขายองคกรชาวบานภายในทองถ่ิน หรือภายในลุมน้ําเดียวกัน ใน
ระยะแรกมีวัตถุประสงค  เพื่อวางกฎเกณฑและวางแผนในการจัดการทรัพยากรระหวางชุมชนให
รับรองกฎเกณฑและเขตแดนของชุมชน โดยผานองคกรทองถ่ินตาง ๆ เชน สภาตําบล  
คณะกรรมการจัดการลุมน้ําและเครือขายของระบบเหมืองฝาย เปนตน ในปจจุบันนี้แนวทางนี้สราง
องคกรชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อยอมรับใหองคกรชุมชนมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรตามกฎหมาย 

  4) การประสานงานกับรัฐ  เพื่อสรางความชอบธรรมกับการจัดการแกปญหา  
เพื่อใหรัฐรับรองขอตกลงระหวางหมูบาน  และเพื่อคานอํานาจผูมีอิทธิพลที่ถูกจับกุมในการละเมิด  
ทรัพยากรของชุมชนมีวิธีการดําเนินการหลายอยาง  เชน  การแจงใหเจาหนาที่เขามารวมรับรูและ
แกไขปญหาการรองเรียนเจาหนาที่  ในกรณีหนวยงานของรัฐมาละเมิดสิทธิการใชทรัพยากรของ
ชาวบานตามประเพณี  เชน  การปลูกปาทับที่ทํากินของชาวบาน  ชาวบานจะขอใหหนวยราชการ
ชดใชคาเสียหาย  เปนตน 

  5) การตอรองกับรัฐ  เพื่อใหรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรตาม
กฎหมายซึ่งจะเพิ่มศักยภาพใหชุมชนในการแกปญหาขอขัดแยงกับภายนอกไดดีขึ้น  มีวิธีดําเนินการ
ที่แสดงถึงความหมายที่จะปรับประเพณีและการปฏิบัติที่ไมเปนทางการใหเปนทางการมากขึ้น  
เพื่อใหทางราชการยอมรับเริ่มตั้งแตการตั้งคณะกรรมการปาชุมชนอยางเปนทางการ  มีการทํา
กฎเกณฑทองถ่ินเปนลายลักษณอักษร  ในรูปของการตัดสินความผิดของคณะกรรมการชุมชน  และ
ออกเปนประกาศของชุมชนที่ชาวบานสวนใหญเห็นชอบดวย  รวมทั้งการหาชองทางการทํางาน
รวมกับรัฐ เชน  การรวมโครงการปลูกปา  เปนตน 

  6) การประสานงานกับหนวยงานภายนอกอื่น ๆ  เชน  นักวิชาการ  องคกรพัฒนา
เอกชน  และส่ือมวลชนตาง ๆ  เพื่อเพิ่มอํานาจขององคกรชาวบานในการตอรองกับรัฐและ             
ผูมีอิทธิพลที่มีปญหาในการแยงใชทรัพยากรกับชุมชน  นอกจากนี้ยังเปนชองทางในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและการเรียนรูวิธีการแกปญหากับชุมชนอื่น ๆ  เชน  องคกรพัฒนาเอกชนไดจัดให
ชาวบานมารวมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติปาชุมชนที่รัฐกําลัง
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พิจารณาอยู  ชวยใหชาวบานเรียนรูปญหาของกฎหมายกอนที่จะประกาศเปนพระราชบัญญัติ  ซ่ึงจะ
มีสวนชวยเสริมใหชาวบานเขมแข็งและรูเทาทันปญหาที่เกิดจากความสัมพันธกับรัฐมากขึ้น  
ชาวบานเริ่มยอมรับบทบาทของหนวยงานภายนอกเหลานี้มากขึ้น  ในกระบวนการแกไขปญหา
ระยะยาวเพราะหนวยงานภาคเอกชนจะมีสวนชวยสงเสริมความรูรวมกับชาวบาน  ในการวาง
แผนการใชทรัพยากรพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ  สงเสริมองคกรชาวบานใหเขมแข็ง  และที่
สําคัญชวยเพิ่มอํานาจในการตอรองกับรัฐ  ซ่ึงเปนปญหาที่ชาวบานยังขาดประสบการณอยู 

 สมยศ  ศิลปโยดม (2540) และวรเชษฐ หนอคํา (2544) ซ่ึงมีผลงานวิจัยที่สอดคลองกัน 
ในเรื่อง ผูนําชุมชนกับการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน  พบวา สภาพภูมิหลังของผูนําชุมชน
บางประการ เชน ภูมิลําเนา อายุ อาชีพ และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับความคาดหวังตอผล
ที่เกิดขึ้นภายหลังเขาแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน และปจจัยภาวะความเปนผูนําของผูนํา
ชุมชนบางประการ ไดแก ความเขาใจปญหาในชุมชน ลักษณะการไดมาซึ่งตําแหนง การเปนที่พึ่ง
และไววางใจของประชาชน และความเปนผูรูทันตอขาวสารขอมูลปจจุบัน มีความสัมพันธกับการ
คาดหวังตอผลที่เกิดขึ้นภายหลังเขาแกไขปญหาความขัดแยง ผูนําชุมชนสวนใหญเห็นวาการเกิด
ปญหาความขัดแยงในชุมชน ถือเปนเรื่องธรรมดาและผูนําชุมชนสวนใหญจะเลือกใชวิธีแกไข
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยการเจรจาไกลเกลี่ยและแจงใหคณะกรรมการหมูบานพิจารณา 
หรือตั้งตัวแทนเปนคนกลางไกลเกลี่ย จะไมตัดสินใจเด็ดขาดดวยตนเอง แตอาจจะใชเทคนิควิชาการ 
กฎหมาย รวมทั้งจิตวิทยาหลายอยาง วิธีการสรางความสัมพันธ การอบรมสั่งสอน การประชุม
ปรึกษาหารือ   
 รัฐติกานต ปนเปอะ (2545) และ กัญทิยา ใจกลางดุก (2543)  ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการ
แกไขความขัดแยงในชุมชนชนบทไดพบวา โครงสรางทางสังคมของชุมชนชนบท มีสวนเกี่ยวของ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี 
คานิยม ความเชื่อ  ความสัมพันธและเครือขายทางสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ระบบการผลิต การบริโภค ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทาง
การเมืองการปกครอง ที่ทําใหเกิดภาวะอํานาจทางการเมืองที่ไมเทาเทียมกนั ทําใหเกิดความขัดแยง
ทั้งที่ปรากฏใหเห็นไดชัดเจนและความขัดแยงที่ไมปรากฏชัดเจน ลักษณะความขัดแยงที่พบไดแก 
ความขัดแยงที่เกิดจากผลประโยชนในชุมชนดานการประกอบอาชีพที่แตกตางของสมาชิกในชุมชน  
และความขัดแยงระหวางสมาชิกในองคกร ความขัดแยงที่เกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี ความขัดแยง
ระหวางกลุมชาวบานกับชาวบานดวยกันเอง  อยางไรก็ตามโครงสรางทางสังคมไมไดมีสวนที่ทําให
เกิดความขัดแยงเทานั้น แตไดถูกใช เปนเครื่องมือในการแกไขความขัดแยง  กระบวนการจัดการ
ความขัดแยงชุมชนใชกลไกตาง ๆ ในการจัดการแยกเปนการปองกันความขัดแยง แกไขความ
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ขัดแยงที่เกิดขึ้นแลว การควบคุมความขัดแยง และระงับความขัดแยง วิธีการ รูปแบบ การจัดการ
ขัดแยงที่ เกิดขึ้น  ชุมชนใช 2 แนวทาง คือ แนวทางอยางสันติวิธี ชุมชนใชวิธีการไกลเกลี่ย
ประนีประนอม วิธีการเจรจาตอรอง วิธีการเรียกรองดวยวาจา วิธีการออกกฏระเบียบ วิธีการไมคบ
หาสมาคม วิธีการวิพากษวิจารณ และวิธีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนตางตอบแทน และแนวทาง
รุนแรง เชน อภิปรายโจมตี ชุมนุมตอตาน เดินขบวนประทวง   
 พฤกษ  เ ถ าถวิ ล  ( 2 5 4 2 )  ศึ กษาวิ จั ย เ รื่ อ งพลวัตของความขั ดแย ง ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ พบวา ในชุมชนมีกลุมชาวบานที่มีความแตกตางหลากหลายดํารงอยูรวมกัน
โดยพื้นฐาน ในชุมชนมีความขัดแยงระหวางกลุมและมีกระบวนการจัดการกับความขัดแยงใน
ปญหาตางๆดําเนินมาอยางตอเนื่อง เมื่อชุมชนไดสัมพันธกับรัฐซ่ึงขยายอํานาจการจัดการทรัพยากร
มาสูทองถ่ินพรอมกับกระบวนการพัฒนาชนบท ทําใหเกิดหลักการจัดการทรัพยากรและวิถีการใช
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองการผลิตในระบบตลาด ซ่ึงแตกตางกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนและ
การใชทรัพยากรเพื่อยังชีพแบบดั้งเดิม ชุมชนไดเกิดกระบวนการจัดการกับความขัดแยง  และยัง
พบวาเปนกระบวนการที่ใหความสําคัญมากขึ้นกับ การมีสวนรวม ในการแกไขปญหา ซ่ึง
สอดคลองกับ งานวิจัยของไท โรจนรัตนจินดา (2542) ไดศึกษา การจัดการที่ดินสาธารณประโยชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม กรณีศึกษาแขวงกาวิละ พบวา การจัดการที่ดินสาธารณประโยชนของ
ชุมชนมีความเห็นวาเทศบาล และหนวยงานที่ เกี่ยวของทํางานไมสอดคลอง ไมชัดเจน ไม
ประสานกัน และวิธีการที่เทศบาลปฏิบัติไมไดใหชุมชนหรือประชาชนมีสวนรวม  
 จาตุพจน  รัฐกิจรุงโรจน (2545) สุวิทย หงสธนนันท (2545) ไดศึกษาการจัดการความ
ขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน พบวา ความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนมีสาเหตุหลัก               
6 ประการ คือ 1) เกิดจากแนวคิดของการพัฒนาที่วา คนสวนนอยตองเสียสละเพื่อคนสวนใหญ      
2) เกิดจากความออนดอยของระบบราชการและกลไกอํานาจของรัฐ 3) เกิดจากการขาดกระบวนการ
มีสวนรวมของชาวบานในพื้นที่ และ 4) เกิดจากการเขามาขององคกรพัฒนาเอกชน 5) ปญหา
อิทธิพลทองถ่ิน 6) ปญหาความรูสึกของประชาชน 
   มนัสศิริ  ลูกรักษ (2543)  และวรนุช  แกนกลา (2544) ไดศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
การอนุรักษทรัพยากร พบวา ชาวชุมชนพื้นบานไดใชภูมิปญญาทองถ่ิน ในการดําเนินชีวิตตามแบบ
ชุมชนพื้นบาน และการแกไขปญหาในการจัดการทรัพยากร มีการดําเนินชีวิตแบบ โดยความเชื่อ
ตามหลักศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับระบบการผลิตของชุมชนที่ไมทําลายธรรมชาติ  กระบวนการเกิด
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชนเรียนรูทั้งประสบการณภายในและภายนอกชุมชน มีการสั่งสมและการ
ถายทอดความรู มีการปรับประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น และเงื่อนไขที่ชุมชนนําภูมิ
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ปญญาทองถ่ินมาใช สาเหตุสวนใหญจากลักษณะกายภาพของพื้นที่ รองลงไปคือเงื่อนไขทางดาน
เศรษฐกิจ ปจจัยที่สําคัญไดแก ความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 ดรุณี  จงประสิทธิ์กุล (2545) กร่ิมกมล  มหัทธนวิศัลย (2543) ไดศึกษาความขัดแยงใน
การใชทรัพยากรปาไม  ความขัดแยงมีทั้งที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
สภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นรุนแรง และสงผลกระทบตอชาวบาน มากที่สุด คือ ความขัดแยงในเรื่อง
สิทธิในการจัดการทรัพยากรปาไม ระหวางเจาหนาที่ปาไม กับชุมชน สาเหตุพื้นฐานเกี่ยวกับการใช 
และการเขาถึงทรัพยากร แนวทางในการลดความขัดแยง คือ การสานประโยชนระหวางรัฐกับ
ชุมชน โดยการสงเสริมใหชุมชนมีความรูและรวมตัดสินใจ โดยการนําแนวคิดเรื่องการกระจาย
อํานาจในการจัดการทรัพยากรดวยชุมชน 
        งานวิจัยตางประเทศ  
        โสเจต  ลีเคนา สัน (Socheat Leakhena San, 2006) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับตัวบงชี้ความสําเร็จ 
ในการประเมินชุมชนในการดูแลพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปาหมายของงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อสราง
เทคนิควิธีการที่ เหมาะสมในการพัฒนาความเปนอยูของประชาชน  ปญหาสําคัญที่พบคือ                
ผูประสานงาน ไมมีความรูความสามารถ และประชาชนมีความรูนอยซ่ึงสงผลตอความเขาใจ
ระหวางประชาชนและหนวยงานของรัฐ และหนอยงานอื่น ๆ ประชาชนมีฐานะยากจนมาสามารถ
ทุมเทใหกับการอบรม ซ่ึงเนื้อหาเปนเรื่องการจัดการในชุมชน ผลประโยชนของประชาชน อีกทั้ง
การสื่อสารของรัฐไมมีประสิทธิภาพและในการทํางานควรคํานึงถึงขอกฎหมาย การที่จะให
ประชาชนปกปองดูแลพื้นที่ไดนั้น  ตองสรางใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อีกทั้งสราง
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดขึ้นเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ดาจันตรี และเปอรหุตานี (Djajani and Perhutani,  2006) ไดศึกษาการจัดการ
ปาชุมชน ของพื้นที่ มาสยาราคาส (Masyarakat) เพื่อใหชุมชนมีความเสมอภาคกับการเขาถึง
ทรัพยากรปาไม ในเกาะชวา (Java) โครงการนี้ไดนําไปทดลองใชในรัฐ เพรัม เฮมุทานี (Perum 
Hemutani) โดยการนําเอากระบวนการการมีสวนรวม ในการใชที่ดิน การเก็บกิน ผลผลิตจากปาและ
ในการปลูกปา ก็ใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 และในการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจของชาวชนบทในเมืองสิง 
ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเปนงานวิจัยของ ทองมณีวงศ  สีทอง
(Thongmanivong Sithong,  2006) พบวา ชีวิตความเปนอยูของประชาชนยากจน ภูมิประเทศมีเนิน
เขา มีแมน้ําไหลผาน เปนบริเวณที่มีความหลากหลายทั้งชาติพันธและทางชีววิทยา การเกษตรเปน
แบบทําไรเล่ือนลอย รัฐบาลจึงหาทางแกไขการทําไรแบบนี้ ซ่ึงเปนการทําลายสิ่งแวดลอม และเปน
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การสรางรายไดของประชาชนใหเพิ่มมากขึ้น โดยการสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ออย และ
ยางพารา งานวิจัยนี้ตองศึกษาผลกระทบตอการปลูกพืชเศรษฐกิจตอความเปนอยูของประชาชน       
และเจาของที่ดินในเมืองสิง และศึกษาการใชประโยชนในที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติพบวา 
อิทธิพลภายนอก ไดแก ตลาดผลผลิตทางการเกษตร การใชประโยชนที่ดิน นโยบายของรัฐ การทํา
ไรเล่ือนลอย การยกเลิกการปลูกฝน การจัดสรรที่ดิน และการสรางชุมชนเขมแข็ง 

 และในงานวิจัยของประเทศฟลิปปนส ของ โดมิงโก บาเซลา (Domingo T.Bacalla, 
2006) ไดศึกษาการสรางความเสมอภาคในการนํายุทธศาสตรการจัดการปาชุมชน พบวารัฐบาลได
ประกาศเปนยุทธศาสตรชาติ และไดมีกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน ใน
การศึกษาพบวา การจัดการปาชุมชนไดมีการจัดสรรพื้นที่ปา และมีการออกเอกสารขอตกลงในการ
ใชประโยชนใหแกผูที่ทําประโยชนมานาน และรัฐบาลยังตองสงเสริมใหประชาชนเขาใจการ
จัดการ และการใชประโยชนจากปานั้น 

 สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยเรื่องการพัฒนาชีวิตชาวชนบท ในการจัดการทรัพยากร
ชุมชน กรณีศึกษา องคกรที่พึ่งตนเองในการจัดการปาโกงกางในชุมชนของประเทศไทย โดย 
สมหญิง สุนทรวงศ (Soontornworg Somying,  2006) พบวา ทรัพยากรปาไมทั่วโลกลดลงมาก
สาเหตุเนื่องจากการทําลายของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม และกลุมอนุรักษปาไม พยายามจะ
ช้ีใหเห็นวาจุดวิกฤตนี้สามารถจัดการได โดยวิธีการมีสวนรวมของชุมชน และงานวิจัยช้ินนี้แสดง
ใหเห็นวาศักยภาพของการจัดการทรัพยากรปาโดยการมีสวนรวมของชุมชนและงานวิจัยช้ินนี้แสดง
ใหเห็นวาศักยภาพของการจัดการทรัพยากรปาโดยการมีสวนรวมของชุมชน สามารถแกไขความ
ยากจนของชุมชนปาโกงกาง ทางชายฝงตะวันออกของไทยไดในระดับหนึ่ง 

 ในงานวิจัยของ วิดไซ ชินฮากวา (Zvidzai Chidhakwa,  2003) ไดศึกษาการจัดการความ
ขัดแยงเกี่ยวกับปาไมบริเวณหุบเขา รูสิตู (Rusitu) ประเทศซิมบับเว (Zimbawe) 

 โดยศึกษากับหมูบานใกลเคียง สาเหตุความขัดแยงเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไดมีการ
กําหนดปาไมเปนเขตปาสงวน โดยไมคํานึงถึงสิทธิชุมชนและในงานวิจัยพบวา การใชองคกร
ภายนอกมาชวยในการประเมินผลในการมีสวนรวมของประชาชน การสรางความรวมมือ การนํา
โครงการการพัฒนาตางๆ มาลงในพื้นที่ หรือ การเปนผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยระหวางกลุมผูใช
ประโยชนในที่ดิน ประสบผลสําเร็จอยางดี นอกจากนี้ ยังพบวาความไมมีอํานาจ และทรัพยากรที่จะ
ไปตอรองของผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ (Stakeholders) ที่อยูใกลพื้นที่ปา มีผลกระทบตอความขัดแยง
ได 


