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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ และสนทนากลุม 
ตลอดจนการสังเกต บริบทตางๆ จึงไดกําหนดประเด็นที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน วิธีการจัดการความขัดแยง 
และการสังเคราะหรูปแบบของการจัดการความขัดแยงในชุมชนในการที่ดินสาธารณประโยชน 
รายละเอียดการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้  
  

5.1 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคาม 
 การศึกษาสาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม ครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ศึกษาไว 3 แหง จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในประเด็นนี้โดยเริ่มจากการวิเคราะหเปนรายกรณีจากนั้นจะทําการสังเคราะห เปนภาพรวม 
อยางไรก็ตามกรณีความขัดแยงในชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน นั้นผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมขอมูล พบวา การใชที่ดินสาธารณประโยชนเกี่ยวของกับกิจกรรมของชาวบานหลาย
ประการ ไดแก การใชหนองน้ํา/ลําน้ํา การเลี้ยงสัตว การใชที่ปาชา การใชปาไม และกรณีดอนปูตา 
รายละเอียดของการวิเคราะหดังนี้  
 5.1.1 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  
  1) สภาพทั่วไปของตําบลทาสองคอน  
  ตําบลทาสองคอนนับไดว า เปนตําบลหนึ่ งใน  13 ตําบลของอํา เภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หางจากที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคามทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 9 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอทางทิศเหนือติดกับลําน้ําชี อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ทิศใตติดกับตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง  ตําบลแกงแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
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มหาสารคาม สวนทิศตะวันออกติดกับตําบลเกิ้ง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ
ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลแกงแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  พื้นที่ตําบลทาสองคอนมีเนื้อที่ประมาณ 117.45 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
73,405.625 ไร ลักษณะภูมิประเทศ แบงเปน 2 ลักษณะคือ ที่ราบลุมมาก อยูบริเวณทิศตะวันออก
ของตําบล  เหมาะในการทํานาและปลูกพืชสวน และที่ราบลุมกลุมดอน อยูบริเวณตอนกลาง และ 
ทิศใต ของตํ าบล  เหมาะในการทํ านา  พืชสวนและพืชไรป จจุบันยั ง ไม มี ก ารคนพบ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและเปนประโยชนตอการอุตสาหกรรมแตอยางใด มีพื้นที่ปาชุมชน
กระจายอยูทุกหมูบานและปาในเขต สปก. คือปาโคกหินลาด มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร และ
นอกจากนั้นยังมีแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ําชี 
  ประชากรตําบลทาสองคอนประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม อาชีพรองลงมา 
คือ รับจางและคาขาย สําหรับการปลูกพืช พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในตําบลทาสองคอน ไดแก ขาว มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน หมอน ไมผล และ พืชผักตางๆ  
  2) ลักษณะเดนของชุมชน  
  ตําบลทาสองคอนเปนพื้นที่ราบลุม มีลําน้ําที่สําคัญคือ ลํานํ้าชี สําหรับใชทํา
การเกษตร ประมง คมนาคม และธุรกิจอื่น เชนรานอาหาร ทาทราย  มีกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิต การใชสิทธิของชุมชนในการแบงเขตพื้นที่ถือครองที่ดิน โดยใชกติกาของชุมชน ซ่ึงจะเปนจุด
เรียนรูของการทํางานขององคกรชุมชน เร่ิมตนดวยการพิสูจนสิทธิ์ที่ดิน การแบงเขต การกันพื้นที่
ปาสงวนใหเปนรูปแบบ ปาชุมชน เร่ิมพูดคุย  วางกฎระเบียบ การปกปายแนวเขต ดังกลาวเปน
โอกาสใหชุมชนไดรวมกันวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง  
  อยางไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่สาธารณะหรือปาชุมชนไมวาจะเปน ปาดอนปูตา หรือ 
หนองน้ํา ตลอดจนพื้นที่สาธารณะมีพื้นที่จํากัดและมีชาวบานจากหลายหมูบานเขามาใชประโยชน
จากแหลงดังกลาว จึงเกิดความขัดแยงกัน กระนั้นก็ตามกระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงก็ถูก
หยิบยกขึ้นมาแกปญหาและมีการพัฒนาวิธีการ เพื่อใหสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและสภาพปญหา
และสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนตําบลทาสองคอน ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณชาวบาน
ผูเกี่ยวของและโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ผูที่ไดรับการเคารพนับถือจากคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาวเสมอ เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนผูวิจัยจึงขอนําบทสัมภาษณที่
สําคัญเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแยงในชุมชนที่เกิดขึ้นมากลาว ดังนี้  
  3) สาเหตุของความขัดแยงของชุมชน  
  สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนตําบลทาสองคอน  อําเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม มีประเด็นที่พบในพื้นที่วิจัย คือ 
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  ประเด็นท่ี 1 ขอมูลไมตรงกัน ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดอยางงายดาย 
โดยเฉพาะขอมูลที่ไมสอดคลองตรงกัน ความเขาใจผิดในขอมูล การสื่อสารบกพรอง การรับรู
แตกตางกัน รูมาคนละอยาง มีอยูคนละเรื่อง ซ่ึงในประเด็นขอมูลไมตรงกัน เปนสาเหตุของความ
ขัดแยงนั้น มีในกรณีตาง ๆ ดังนี้  
  กรณีการใชหนองน้ํา/ลําน้ํา 
  กรณีการใชหนองน้ําหรือลําน้ํามีผูนําชุมชนทานหนึ่งใหคําสัมภาษณ ไววา         
“...ชาวบานบถูกกัน เพราะตางฝายตางมีขอมูลบถูกตองตรงกันวา แนวเขตที่ดินที่ติดลําน้ําชี เปนของ
ใผ…” สอดคลองกับคําสัมภาษณของผูใหญบานทานหนึ่งที่วา “…แนวที่ชาวบานผิดกันก็คือ แตละ
คน เขาใจวาแนวเขตที่ดินของโตอยูตรงนี้ซ่ึงที่จริงมันไมถูกตอง เลยมีเรื่องมีราวกัน...” และมีคํา
สัมภาษณของสมาชิกกลุมปลูกผัก มีสวนหนึ่งที่วา “…ปญหาของพวกเลี้ยงปลาบมี ที่มีก็พวก     
ปลูกผัก แยงน้ํารดผักกัน ที่ดินติดน้ํา แนวเขตบชัดเจน…” นอกจากนี้ยังมีคําสัมภาษณของสมาชิก
กลุมทอเสื่อกก ไดกลาววา “…กลุมทอเสื่อกก เคยมีปญหากันเรื่องแนวเขตปลูกกกบชัดเจนเลยมี
ปญหา...”  
  กรณีการใชที่ปาชา 
  ในการใชที่ปาชามีผูใหขอมูลหลักทาหนึ่ง ไดกลาววา“…ปาชาที่ใชอยูรวมกันคือ
หมู 1 บานทาสองคอน หมู 4 บานโนนแต และหมู 16 บานโนนแต เคยมีปญหาชาวบานสรางรั้วเขา
ไปในเขตปาชา เพราะเขาใจวาเปนแนวเขตของตน สมัยพอสมัยแมก็สรางรั้วไว ก็เลยทําตาม…” 
และชาวบานอีกทานหนึ่งไดเลาใหฟงวา “…ปาชาบานหนองกุงเตา ใชรวมกันทั้ง 2 หมูคือ หมู 2 
และหมู 22 จะมีปญหานิดหนอยเรื่องรุกลํ้าแนวเขตปาชา ซ่ึงชาวบานอางวา ไมรู ก็ทํารั้วตั้งแต
สมัยกอนแลว...”  อีกทั้งมีอดีตผูนําชุมชนไดใหขอมูลวา “...ที่ดินปาชาบานหนองเขื่อนชาง ที่ใช
รวมกัน 3 หมู คือหมู 7 หมู 13 และ หมู 20 มักมีการรุกลํ้า และไมรูแนวเขตชัดเจน…” และมีคํา
สัมภาษณของชาวบานที่วา “…ปาชาของบานทาสองคอน ที่ใชรวมกัน 4 หมูบานคือ หมู 1 หมู 12 
หมู 17 และหมู 18 สวนปญหาเรื่องที่ดินทํากิน ลํ้าเขาไปในเขตปาชา เคยมีปญหา สาเหตุเพราะบรู
เขตที่ดินชัดเจน...”และจากการพูดคุยกับกระจ้ําประจําหมูบานทานหนึ่ง ไดเลาใหฟงวา “…ปญหา
เร่ืองที่ดินกับปาชา มีแตบหลาย ชาวบานเขาใจแนวเขตแลวก็ถอนร้ัวออกไป...” อีกทั้งจากการพูดคุย
กับผูอาวุโสประจําหมูบานเลาวา  “…ปาชาบานหนองเขื่อนชาง ใชรวมกัน 3 หมู คือ หมู 7 หมู 13 
และหมู 20 พื้นที่ปาชา ชาวบานใชประโยชนรวมกัน แนวเขตปาชาบชัดเจน มีการรุกลํ้าบาง
เล็กๆนอยๆแตก็ไมมีปญหา…”  และสอดคลองกับคําสัมภาษณของชาวบานที่เขาไปเก็บหนอไมวา 
“....ปาชาบานทาสองคอน ใชรวมกัน 4 หมู คือ หมู 7 หมู 17 และหมู 18 แนวเขตที่ดินไมชัดเจน มี
ปญหาการรุกลํ้า...”  
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  กรณีการใชที่ปาไม 
  กรณีการใชที่ปาไมมีคําสัมภาษณของชาวบานทานหนึ่งวา “…โคกหนองแซงตะ
เปา เปนปาที่มีตนไมพอสมควร มีปญหาเรื่องการถอยแนวเขตมาติดปาไมเพราะเขาใจผิด...”   
  และสอดคลองกับคําสัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งที่วา “...โคกภูกระแต เปน
ปาสงวนของหมูบานมีปญหาเรื่องลํ้า แนวเขต แตก็มีอีกปาหนึ่ง คือโคกหินลาด ไทบานจะไปเก็บ
เห็ดมาขาย...” และมีคําสัมภาษณของอดีตผูนําชุมชนที่วา “…ดอนปูตาบานโนนสะอาด อยูทาง
เหนือของบาน ใชรวมกับหมู 7 บานหนองเขื่อนชาง มีปญหาเรื่องที่ดินล้ําเขาไปแนวเขตดอนปูตา 
เพราะหลักฐานบตรงกัน...” อีกทั้ง มีคําสัมภาษณของผูนําชุมชนวา “...โคกปาคา มีปญหาชาวบาน
รุกลํ้าไปทํากิน เพราะไมทราบแนวเขตที่ดินของตน...”  และยังมีคําสัมภาษณของชาวบานที่อาศัยปา
ไดเลาวา  “...ปาไมบานดอนหัน คือ โคกหนองแซงตะเปา มีเนื้อท่ี 29 ไร ชาวบานไดอาศัยหาของปา 
แตก็มีปญหาเรื่องแนวเขต…” สอคลองกับคําสัมภาษณของไวยาวัจกรทานหนึ่งที่วา  “…ปาของวัด 
มีปญหารุกลํ้า ที่เปนอยางนี้เพราะแนวเขตไมชัดเจน,,,” 
  กรณีการใชที่ดอนปูตา 
  ในการใชที่ดอนปูตามีผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดกลาววา “…ดอนปูตาของหมู 
17 ใชรวมกัน 4 หมูคือ หมู 7 หมู 12 หมู 17 และหมู 18 จะมีเร่ืองลํ้าเขตดอนปูตา ทั้งนี้เพราะชาวบาน
ไมเขาใจแนวเขต…”  และชาวบานที่หมูบานแหงหนึ่งไดใหคําสัมภาษณวา  “...บานดอนหัน มีดอน
ปูตาทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไดใชรวมกับบานหนองหญาปอง และบานดอนหัน ทั้ง2 หมู มีปญหา
เร่ืองแนวเขต บชัดเจน...” และจากการสัมภาษณกระจ้ําทานหนึ่ง ไดกลาววา “...ดอนปูตาหมู 13 ใช
รวมกันทั้งหมู 7 และหมู 20 อยูทางทิศตะวันออกของบาน เนื้อที่ 2 ไรแตก็มีปญหาแนวเขตบ
ชัดเจน…”  ผูนําชุมชนทาหนึ่งไดใหขอมมูลวา “…ดอนปูตา หมู 18ใชรวมกับหมู 1 หมู 12 หมู 17 
แนวเขตดอนปูตาบชัดเจน ชาวบานจะบุกรุกเขาเปนเจาของ เกิดปญหาแยงที่ดินกัน ...” สอดคลอง
กับคําสัมภาษณของกระจ้ําประจําหมูบานที่วา  “…ดอนปูตาใชมานานแลว แนวเขตบชัดเจน 
ชาวบานก็รุกลํ้าเขาไปทํากินในเขตดอนปูตา…” อีกทั้งยังมีคําสัมภาษณของอดีตผูนําชุมชนทานหนึ่ง
เลาใหฟงวา “…ผูทําหนาที่กระจ้ําดูแลในเขตดอนปูตาซึ่งใชรวมกัน 3 หมู คือ หมู 7 หมู 13 กับหมู 
20 ทั้ง 3 หมูจะมีปญหาที่ทํากิน ไปทํากินในเขตดอนปูตา...”  
  ประเด็นท่ี 2 ปญหาดานโครงสราง ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม  
  ปญหาดานโครงสราง เปนเรื่องเกี่นวกับการแยงชิงอํานาจ ความไมเสมอภาค ความ
ไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับ อํานาจ การควบคุม ความเปนเจาของ หรือการกระจายทรัพยากร 
โดยธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนตองการความเปนธรรม หากเห็นวาตนหรือพรรคพวกของตนไมได
รับความเปนธรรมแลว ก็จะตอสูเรียกรองความเปนธรรมถึงที่สุด สังคมอีสานเปนสังคมที่มีลักษณะ
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พิเศษ คือมีความยืดหยุนประนีประนอม ใชทาทีที่ผอนปรนตอกัน แมจะมีความขัดแยงกันถึงขั้น
เลือดตกยางออก ก็ใชความประนีประนอมคลี่คลายปญหานั้นลงได ความรูสึกวาไมไดรับความเปน
ธรรมในการจัดสรรทรัพยากร โดยที่ทรัพยากรเปนของคนในพื้นที่ แตบางรายอาจรูสึกวาตนเองซึ่ง
เปนคนในพื้นที่ไมไดรับความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากร ดังคําสัมภาษณของชาวบานทาน
หนึ่งที่เชาที่ดินปลูกยูคาลิบตัสเลาวา  “...ในพื้นที่เล้ียงสัตวของหมูบาน... ใหชาวบานเชาปลูกตนยูคา
ลิปตัส และเชาปลูกมันสําปะหลังจะมีปญหาก็เร่ืองพื้นที่ปลูกมากนอยไมเทากัน หาวาผูใหญบาน
จัดการไมเปนธรรม”   
  ประเด็นท่ี 3 ผลประโยชน  
  ความขัดแยงดานผลประโยชน  เปนเรื่องการแยงชิงทรัพยากร  หรือในแง
ผลประโยชนทางจิตใจ ความชอบ ความเคารพ ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการทําใหผูอ่ืนเสีย
หนา  สาเหตุความขัดแยงจากผลประโยชนมีในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  กรณีการใชหนองน้ํา/ลําน้ํา 
  มีคําสัมภาษณของสมาชิกทอเสื่อกกเลาวา  “…สมาชิกทอเสื่อกกผิดกัน เพราะไป
ตัดตนผือ (กก) ในแนวปลูกของผูอ่ืน…”   
  กรณีการใชที่ปาชา 
  ในการใชที่ปาชามีชาวบานทานหนึ่งใหขอมูลวา “…ปาชาบานหนองกุงเตา ใช
รวมกัน 2 หมูคือ หมู 2 กับหมู 22 เพราะเดิมเปนหมูบานเดียวกัน ตอนหลังมีการแยกหมูออกไป
จริงๆก็เหมือนกัน เร่ืองปญหาการรุกลํ้าก็มีบางเพราะชาวบาน จะเขามาครอบครองทํากินในเขตปา
ชา...” สอดคลองกับคําสัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งที่วา “...ปาชาหมู 22 ใชรวมกับหมู 2 มี
ปญหาการรุกลํ้าเขาไปในเขตปาชา เพราะที่ดินของชาวบานอยูติดปาชา...”  
  กรณีการใชที่ปาไม 
  ในการใชที่ปาไมมีคําสัมภาษณของผูนําหมูบานที่วา “...โคกหนองแซงตะเปา เปน
ที่ทํากินของชาวบาน แตก็มีปญหาเรื่องการรุกลํ้า...” 
  กรณีการใชที่ดอนปูตา 
  ในการใชที่ดอนปูตามีผูใหขอมูลทานหนึ่งเลาวา “…มีคนลักตัดตนไมในเขตดอน
ปูตา  บานโนนแต ใชรวมกันระหวางหมู 4 กับหมู 16 จะมีปญหาเรื่องแนวเขตกับการที่ชาวบานเขา
ไปตัดตนไมในเขตดอน ...” และมีคําสัมภาษณของผูนํากลุมอาชีพเลาวา “... ดอนปูตา หมู 3 บาน
อุปราช ใชรวมกับหมู 14 บานโนนตาล มักจะมีคนลักลอบตัดตนไม…” และมีคําสัมภาษณของ
ชาวบานทานหนึ่งที่วา “...ดอนปูตา บานหินลาด ใชรวมกัน 2 หมู คือ หมู 8 กับหมู 23 เนื้อที่
ประมาณ  7 ไร มีตนไมพอสมควร จะมีปญหาเรื่องการขโมยตัดตนไมเทานั้น…”  และจากการ
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สัมภาษณผูนําชุมชนทานหนึ่งไดใหคําสัมภาษณวา  “…ดอนปูตาบานอุปราชอยูดานทิศใตของบาน 
ใชรวมกับหมู 14 บานโนนตาล จะมีปญหาบางก็ในเรื่องคิดเล็กคิดนอยวาเปนดอนปูตาของบาน
ใด…”  
  สรุปไดวาขอมูลจากการศึกษาเอกสารของชุมชน บทสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
รวมทั้งการสังเกต พบวา สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจาก ขอมูลไมตรงกัน  ปญหาดานโครงสราง ความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม และผลประโยชน  ดังแสดงในภาพ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 16  สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลทาสองคอน 
 5.1.2 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม  
  1) สภาพทั่วไปของตําบลขามเฒาพัฒนา 
  ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปนหมูบานขยาย มี
ขนาดใหญ  ต้ังอยูกึ่งกลางระหวางอําเภอกันทรวิชัย และอําเภอเมืองมหาสารคาม ระยะทางเทา ๆ 
กัน ประมาณ 9 กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงสาย มหาสารคาม – กันทรวิชัย ทางเขาตําบลจะมีทาง
แยกดานขวามือจากอําเภอเมือง มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับ ตําบลคันธารราษฎร และตําบลโคกพระ
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สวนทางทิศใตติดกับตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย 
สําหรับทิศตะวันออกติดกับตําบลกุดไสจอ และตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย และทิศตะวันตกติด
กับ ตําบลทาขอนยางและตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย  
  ลักษณะพื้นดินภายในหมูบานเปนที่ราบลุม ดินรวนปนทราย เหมาะแกการทํานา  
และปลูกพืชสวน และพืชไร  มีแหลงน้ําตามธรรมชาติหลายแหง อาทิเชน หนองบะ หนองไชยสาร 
หวยกุดโดก หนองเบ็ญใหญ หนองคูไชย ดินจะเปนลักษณะรวนปนทราย เหมาะแกการทําเกษตร 

ความขัดแยงของ
ชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน 

ขอมูลไมตรงกัน 

ผลประโยชน 
ความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม  
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โดยบานขามเฒาพัฒนาใชพื้นที่ทั้งหมดทําการเกษตรมีประมาณ รอยละ 94 บานขามเฒาพัฒนามี
ลักษณะภูมิอากาศไมมีความแตกตางจากภูมิอากาศของภาคอีสานโดยทั่วไป 
  2) ลักษณะเดนของชุมชน 
  สังคมหมูบานตําบลขามเฒาพัฒนาเปนสังคมชนบท ชาวบานจะมีการอยูรวมกัน
แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความสัมพันธกันในลักษณะเครือญาติ และเคารพผูอาวุโส การอยูรวมกันใช
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ เมื่อมีกรณีขัดแยงกันก็จะอาศัยผูอาวุโสที่ชาวบานใหความรักและเคารพเปนผู
ตัดสินใจ  รูปแบบการปกครองจึงเปนไปตามระบบแบบแผน คือมีผูนําอยางเปนทางการ ซ่ึงไดแก
ผูใหญบานและกรรมการหมูบาน ผูนําเหลานี้เปนผูประสานงานเชื่อมตอการปกครองระดับชาติมาสู
ชมชนระดับหมูบาน ผูนําอยางเปนทางการนี้สวนใหญเปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ   
  การรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ชาวบานตําบลขามเฒาพัฒนามีการรวมกลุม
กันตามธรรมชาติอยูแลว เชนการรวมกลุมทําบุญตามประเพณี การจัดแบงหนาที่จะเปนไปตาม
ความถนัดและความเหมาะสมของกลุม    
   ชุมชนขามเฒาพัฒนาจัดไดวาเปนชุมชนที่มีความพรอมทางดานสังคมและ
กายภาพ ในดานสังคม มีวัดและโรงเรียน ซ่ึงเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมและทางการศึกษา ชาวบาน
ทุกคนก็พรอมที่จะใหความรวมมือทุกกิจกรรมที่จะไดจัดขึ้นสวนดานกายภาพ มีแหลงน้ําที่จะใช
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทําเกษตร ในประเด็นดานสังคม การอยูรวมกัน มีความรักและ
สามัคคีกันชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนยอมทําได เกิดความเขมแข็งของชุมชน
ประชาชนก็จะอยูกันอยางสงบเรียบรอย นํามาซึ่งการกินดีอยูดีและอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข ในเรื่องของการศึกษาและวัฒนธรรม การศึกษาหาความรูมีความสําคัญมากตอประชาชน
ในชุมชน ถาหากวาชุมชนใดขาดการเรียนรู ความสามารถที่จะแกปญหาตางๆ ก็จะไมมี กอใหเกิด
ความเดือดรอนแกสังคมทั้งสวนรวมของประเทศ  
  3) สาเหตุของความขัดแยงของชุมชน 
  กรณีความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนของชุมชนตําบล
ขามเฒาพฒันา มีประเด็นที่พบหลายประเด็น เห็นไดจากการบทสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบประเด็น
ที่สอดคลองกับสิ่งที่ผูวิจัยทําการศึกษา ไดแก  
  ประเด็นท่ี 1 ขอมูลไมตรงกัน  
  ขอมูลที่ไมสอดคลองตรงกัน ความเขาใจผิดในขอมูล การสื่อสารบกพรอง การ
รับรูแตกตางกัน รูมาคนละอยาง ซ่ึงในประเด็นขอมูลไมตรงกัน เปนสาเหตุของความขัดแยงนั้น มี
ในกรณีตาง ๆ ดังนี้  
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  กรณีการใชหนองน้ํา/ลําน้ํา 
  ในการใชหนองน้ํา/ลําน้ํามีคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลัก ที่วา “…หวยกุดโคก
เปนหนองที่ใชรวมกันระหวางหมู 6 กับหมู 20 ที่มีปญหากันไมมาก คือวา ไมรูแนวเขตที่ดินที่ติด
หนองน้ํา…”และ มีผูใหขอมูลหลักหมูบานใหคําสัมภาษณ วา “...หนองเบ็ญใหญ ใชเนื้อที่
การเกษตร และทําปลาชาวบานก็ยังมีรายไดจากการปลูกตนผือ ไวทอเสื่อ เคยมีปญหาเรื่องการแบง
แนวเขตปลูก วาไดมากไดนอย…”  
  กรณีการใชที่เล้ียงสัตว  
  ในการใชที่เล้ียงสัตว มีชาวบานไดใหคําสัมภาษณวา “...ที่เล้ียงสัตวของบานขาม
พัฒนา มีปญหาเรื่องแนวเขต ขาวบานจะลอมรั้วรุกลํ้าที่เล้ียงสัตว เพราะเปนความเขาใจผิดวาเปนที่
ของตัวเขา...”  
  กรณีการใชปาไม 
  ในการใชปาไมมีผูชาวบานทานหนึ่งใหขอมูลไววา “...โคกฮองเชือก เนื้อที่
ประมาณ 100 ไร มีปญหาชาวบานเขาไปทํากินในเขตปา เดิมใชเปนที่เล้ียงสัตว ชาวบานจะปลูก     
ตนยูคาลิปตัส กับปลูก พื้นที่ติดกับเขตปา …”  และผูนําชุมชนทานหนึ่งใหขอมูลวา  “…บาน    
ดอนเปลือย มีปา คือ ปาชาวัด ใชประโยชนจากปาไมในการเลี้ยงสัตว จะมีปญหาคือแนวเขตไม
แนนอน ชาวบานจะลอมรั้วลํ้าเขาเขตของปา…”  มีอดีตผูนําชุมชนทานหนึ่งไดเลาเพิ่มเติมวา “…
โคกพยอมมีปญหาชาวบานรุกลํ้าไปทํากิน เพราะไมทราบแนวเขตของที่ดินของตน…” สอดคลอง
กับผูนํากลุมอาชีพไดเลาวา “...ปาไมบานปอแดง มีปญหาเรื่องแนวเขตชาวบานเขาไปทํากินในเขต 
…”  
  กรณีการใชที่ปาชา 
  ในการใชที่ปาชามีผูใหขอมูลหลักของหมูบานทานหนึ่งเลาวา “...ปาชาบานขาม
พัฒนาใชรวมกันคือหมู 1 กับหมู 13 เขตปาชาบมีร้ัวลอมมีแตตนไมปลูกตามธรรมดา อาจจะมี
ปญหาลุกลํ้าเขตบาง…” และมีมรรคทายกทานหนึ่งเลาวา “…ปาชา บานหินลาด ใชรวมกัน 3 หมู 
ปาชาบมีแนวเขตชัดเจน บางครั้งชาวบานก็เขาไปถือครอบครองเขต เปนเรื่องเปนราวกัน ...”  
  ประเด็นท่ี 2 ปญหาดานโครงสราง ความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม  
  ปญหาดานโครงสรางเปนเรื่องเกี่ยวกับการแยงชิงอํานาจ ความไมเสมอภาค ความ
ไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับ อํานาจ การควบคุม ความเปนเจาของ หรือการกระจายทรัพยากร 
ความรูสึกคับแคนใจที่ตนเองอาจขาดโอกาสทางสังคมที่ดีเสมอเหมือนกลุมคนอื่น ทําใหชาวบาน
บางคนอาจรูสึกวาตนเองไมมีโอกาสไดเขาถึงทรัพยากรของชุมชน และอาจแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะการเสียดสีโดยการแอบเขาไป หรือ ดวยความโจงแจงเขาไปใชทรัพยากรในที่ดิน
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สาธารณประโยชนดวยความเกินพอดี  ดังคําสัมภาษณของผูนําชุมชนทานหนึ่งเลาวา “...มีการใหเชา
ที่เล้ียงสัตวคาเชาปละ 1,000 บาท พอใหญบานมักเก็บเงินจากคนอื่น แตญาติพี่นองบเก็บเงิน 
ชาวบานจม (บน) กันอยู ...” 
  ประเด็นท่ี 3 ผลประโยชน 
  ความขัดแยงดานผลประโยชน  เปนเ ร่ืองการแยงชิงทรัพยากร  หรือในแง
ผลประโยชนทางจิตใจ ความชอบ ความเคารพ ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการทําใหผูอ่ืนเสีย
หนา สาเหตุความขัดแยงจากผลประโยชนมีในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  กรณีการใชหนองน้ํา/ลําน้ํา 
  มีคําสัมภาษณของอดีตผูนําชุมชนที่วา “…การเลี้ยงปลาในหนองไชยสารมีปญหา
เร่ืองผลประโยชน …”  และมีคําสัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งไดเลาวา “…ชาวบานหมู 2 มี
อาชีพเล้ียงปลากับมีอาชีพทอเสื่อกก พวกเล้ียงปลาจะมีปญหาเรื่องพื้นที่เล้ียง ขัดกันเรื่องเงินเรื่อง
ทอง…” และจากการสัมภาษณผูนําชุมชนทานหนึ่งไดใหคําสัมภาษณกับผูวิจัยวา “…รอบๆ
หนองบะ มีการปลูกตนกก (ตนไหล) เพื่อใชในการทอเสื่อ มีปญหาเรื่องการตัด มีการลักตัดของคน
อ่ืน…..หนองบะมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร ใชเปนที่เล้ียงสัตว แลวยังใชปลูกตนกก (ผือ) ซ่ึงชาวบานเอา
มาตําสาด (ทอเสื่อ) และบางครั้งก็มีปญหาขโมยตัดตนผือของคนอื่น…”  
  กรณีการใชปาชา 
  ในการใชปาชามีผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งไดเลาวา “...ปาชาบาน ใชรวมกัน 3 บาน 
ชาวบานมักจะเขาไปหาอาหาร เก็บเห็ด หนอไม อาจจะมีเร่ืองทะเลาะกัน แยงกันเก็บเห็ด…” 
สอดคลองกับคําสัมภาษณของชาวบานทานหนึ่งที่วา “…ปาชาบานดอนเปลือย มีปญหาเรื่องการรุก
ลํ้า ก็มีบางเพราะชาวบานจะเขามาถือครอบครองทํากินในเขตปาชา ถือวาเปนของตน...” 
  กรณีการใชที่ดอนปูตา 
  ในการใชที่ดอนปูตามีผูใหสัมภาษณหลักทานหนึ่งเลาวา  “...มีคนลักตัดตนไมใน
เขตดอนปูตา… ดอนปูตาบานเปลือยดง จะมีปญหาเรื่องแนวเขตกับการที่ชาวบานเขาไปตัดไมใน
ดอน...” 
  จากขอมูลบทสัมภาษณและการสังเกตบริบทชุมชน สามารถสรุปไดวา กรณีความ
ขัดแยงของชุมชนในการที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม คือ  ขอมูลไมตรงกัน ปญหาดานโครงสราง ความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม และ 
ผลประโยชน ซ่ึงไดนําเสนอในภาพ 17 ดังนี้ 
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ภาพ 17  สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลขามเฒา 
              พัฒนา 
 5.1.3 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  
  1) สภาพทั่วไปของตําบลหนองแสง 

  ชาวบานตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม เดินทางอพยพมาจาก มณฑลรอยเอ็ด  
โดยการนําของ ทาวสุริยวงศ  เมื่อป พ..ศ. 2565 กอนนั้น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ  
ขึ้นตรงตอการปกครอง มณฑลรอยเอ็ด       หนองแสงเปนหนองน้ําขนาดใหญ เต็มไปดวยดอกบัว
บานสวยสะพรั่ง มีตนแสงเปนไมยืนตนรอบหนองน้ํา จึงเรียกชื่อหนองน้ํานั้นวา หนองแสง ตอมา
เมื่อป พ.ศ.2370 ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 ไดแยกบานหนอง
แสงออกเปนบานวาปปทุม ซ่ึงอยูคนละฝากของหนองแสง ทาวสุริยวงศ ไดปกครองหมูบานตาง ๆ 
เปนเวลากวา 60 ป ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ เปนกระทรวง 
และในสวนภูมิภาค เปนการจัดการปกครองรูปแบบเทศาภิบาล ผูปกครองในทองถ่ินจะมีนายอําเภอ
ดูแล ตั้งแตป 2425 นายอําเภอคนแรกคือ พระพิทักษนรากร (อุน)  
  สภาพทางภูมิศาสตรของหมูบานนี้ กอนที่จะตั้งหมูบานนั้น แตกอนเปนปารกทึบ 
มีที่ราบลุม แองน้ํา สลับดอน เปนแนวเนินต่ําจะไมเปนที่ราบเรียบขนาดใหญ จะมีแองกระจายไปทั่ว   
ตําบลหนองแสงอยูหางจังหวัดมหาสารคาม 40 กิโลเมตร การเดินทางไปยังตําบลใชถนนทางหลวง
สายมหาสารคาม – วาปปทุม อาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง คือ ทิศเหนือ ติดตอกับตําบล 
หนองทุม อําเภอวาปปทุม ทิศใตติดตอกับตําบลหัวเรือ และตําบลโพธิ์ชัย อําเภอวาปปทุม ทิศ
ตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองไฮ และตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปปทุม และทิศตะวันตก ติดกับ 
ตําบลโคกสีทองหลาง และตําบลบานหวาย อําเภอวาปปทุม 

ความขัดแยงของ
ชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน 

ขอมูลไมตรงกัน 

ผลประโยชน 
ความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม  
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  พื้นที่ของตําบลหนองแสง ประกอบดวย 28 หมูบาน คือ มีประชากรทั้งหมด  
18.801 คน  แบงเปนชาย จํานวน  9,051 คน  และหญิงจํานวน 9,750  คน     
ชาวบานในบานหนองแสงจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ และนอกจากนี้ยังมีอาชีพ 
หัตถกรรม เล้ียงสัตว ผลิตและทอผาไหมเปนอาชีพเสริม  
  ตําบลหนองแสงมีวัดในหมูบาน ที่สําคัญ คือ วัดโสมนัสประดิษฐ และวัดบาน
หนองภูไชย ในรอบปของตําบลหนองแสงจะมีการทําบุญหรืองานประเพณี ของแตเดือนซึ่งเปน
ประเพณีที่ชาวมหาสารคามไดปฏิบัติ สืบทอดกันมาในโอกาสตางๆ เพื่อความรัก ความสามัคคีของ
คนในทองถ่ินตําบลหนองแสง ลวนแตเปนประเพณี  ทั้งสิบสองเดือนในหนึ่งป  ชาวบาน เรียกวา  
ฮีตสิบสอง 
  2) ลักษณะเดนของชุมชน 
  ตําบลหนองแสงเปนตําบลที่มีขนาดใหญ มีจํานวนหมูบานมากที่สุดในจังหวัด
มหาสารคาม และมีความเปนอยูที่อุดมสมบูรณ การเดินทางเขาสูหมูบานสะดวกสบาย มีไฟฟามี
น้ําประปาใชทุกครัวเรือน มีโรงเรียนอยูในหมูบาน ชาวบานสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธและมี
ประเพณีที่ทําสืบตอกันมา การปกครองในหมูบานยึดหลักประชาธิปไตย นอกจากนี้ตําบลหนอง
แสงยังเปนตําบลที่มีช่ือเสียงในเรื่องการจักสานมวย (อุปกรณนึ่งขาวเหนียว) กระติบขาว ที่มีฝมือ
ประณีต สวยงามและเปนที่รูจักของคนทั่วไป  
  3)  สาเหตุของความขัดแยงของชุมชน 
  ชุมชนตําบลหนองแสง เปนชุมชนท่ีนาอยูมีทรัพยากรธรรมชาติเชน หนองน้ํา 
พื้นที่ปาชุมชน ปาชา ดอนปูตา  แตจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในชุมชน กอใหเกิดปญหา
พื้นที่ทํามาหากิน ความขัดแยงของการใชที่ดินสาธารณประโยชน จึงปรากฏขึ้น ทั้งนี้ก็ดวยสาเหตุ
หลายประการ  ดังบทสัมภาษณ ตอไปนี้   
  ประเด็นท่ี 1 ขอมูลไมตรงกัน  
  ขอมูลที่ไมสอดคลองตรงกัน ความเขาใจผิดในขอมูล การสื่อสารบกพรอง การ
รับรูแตกตางกัน รูมาคนละอยาง พื้นที่บริเวณตําบลหนองแสงที่เปนพื้นที่สาธารณะ มีการกําหนด
หลักเขตไมชัดเจน ชาวบานไมทราบขอมูล การบุกรุกเขาไปใชประโยชนชาวบานจึงถือวาเปนการ
เขาไปดวยความบริสุทธิ์ใจ ซ่ึงสาเหตุของขอมูลไมชัดเจนนี้ทําใหชาวบานบางคนถือเจตนาบุกรุก
ที่ดินซึ่งในประเด็นขอมูลไมตรงกัน เปนสาเหตุของความขัดแยงนั้น มีในกรณีตาง ๆ ดังนี ้ 
  กรณีการใชหนองน้ํา/ลําน้ํา 
  มีคําสัมภาษณชาวบานทานหนึ่งที่วา “...ลําเสียวใหญ  ชาวบานใชประโยชนจากน้ํา 
ปลูกผักริมน้ํา ที่มีเร่ืองกันก็คือแนวเขตที่ดินติดกับลําน้ํา ไมชัดเจน เกิดกรณีพิพาทที่ดินติดน้ํา...”  
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และจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งใหสัมภาษณวา “…หนองเดิ่น เปนหนองน้ํา เนื้อที่
ประมาณ 30 ไร ชาวบานหมู 16 กับหมู 27 ไดใชประโยชนรวมกัน มีปญหาเรื่องเขตที่ดินของ
ชาวบานวาเปนของใคร...”สอดคลองกับคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งที่วา “…หนอง
เดิ่นใชประโยชนรวมกัน คือ ใชปลูกผัก เล้ียงปลา และใชน้ําเลี้ยงสัตว ที่มีปญหากันคือเร่ืองแนวเขต
แสดงความเปนเจาของ...” 

  กรณีการใชที่ปาไม 
  ในการใชที่ปาไมมีผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งเลาวา “…ปาโคกอีหลู มีปญหารุกลํ้า 
ที่ปนอยางนี้เพราะแนวเขตไมชัดเจน...” สอดคลองกับคําสัมภาษณของอดีตกรรมการหมูบานทาน
หนึ่งที่วา “…ปาไมบานงัวเจริญคือ ปาโคกอีหลู มีตนหญาคาหลาย มีคนเขาไปขโมยตัดตนไมอยู
เร่ือยจนแทบบเหลือตนไมแลว...”  
  กรณีการใชที่เล้ียงสัตว 
  มีผูใหคําสัมภาษณหลักทานหนึ่ง เลาวา  “...ที่เล้ียงสัตวของบานหัวงัว หมู 7 มี
ปญหาในเรื่องแนวเขต ชาวบานจะลอมรั้ว เพราะเปนความเขาใจผิดวาเปนที่ของเขา...”  
 ประเด็นท่ี 2 ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  
 จิตสํานึก (Conscious) เปนการตระหนักรูตัว หรือเปนจิตสวนที่รูตัว รูวาทําอะไร อยูที่
ไหน เปนอยางไรขณะที่ตื่นอยูนั่นเอง สวนคําวา สาธารณะ (Public) เปนการแสดงออกเพื่อสังคม
สวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชนเพื่อสังคม ถาเปนส่ิงของก็ตองใชประโยชนรวมกัน 
จิตสํานึกสาธารณะ(Public Consciousness) จึงเปนการตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือ
การคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน รูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของ
สวนรวมที่เปนประโยชนตอสวนรวม มีความสํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
งาม ละอายตอส่ิงผิด เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  
  ที่ดินสาธารณประโยชน  ชาวบานไดใชประโยชนรวมกัน หากไมมีกฎกติกาของ
ชุมชนมาจัดการ อาจทําใหการใชประโยชนมีปญหาความขัดแยงได ชาวบานสวนหนึ่งขาดจิตสํานึก
สาธารณะมีความเห็นแกตัวเปนสําคัญ ไมไดสนใจสวนรวม วิธีการหนึ่งที่จะชวยลดปญหานี้ไดก็คือ 
การสรางจิตสํานึกที่ดีใหคนในสังคม จิตสํานึกของชาวบาน เพราะถามีจิตสํานึกสาธาธารณะแลว 
อนุชนรุนหลังของชาวบานก็จะสามารถใชประโยชนจากที่ดินตรงนั้นไปอีกยาวนาน ในประเด็น
ขาดจิตสํานึกสาธารณะเปนสาเหตุของความขัดแยงนั้นมีในกรณี ดังนี้  
  กรณีการใชหนองน้ํา/ลําน้ํา 
  มีผูใหสัมภาษณหลักทานหนึ่งไดเลาใหฟงวา  “…ลําหวยแสง  เนื้อที่ประมาณ   
500 ไร ใชเปนแหลงน้ํา  เล้ียงสัตวชาวบานจะใชก็ใชไดเลย   เคยเปนแหลงน้ํากินของชาวบาน แตก็
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มีชาวบานนําวัวควาย ลงไปอาบน้ํา  เลยเกิดเปนปากเสียงกัน...” สอดคลองกับอดีตผูนําชุมชนทาน
หนึ่งเลาใหผูวิจัยฟงวา “…หนองสองหอง เคยมีปญหาชาวบานนําวัวควายลงน้ํา ชาวบานตอวากัน
ฟองพอผูใหญ...” 
  กรณีการใชที่เล้ียงสัตว 
  มีผูใหคําสัมภาษณหลักทานหนึ่ง เลาวา  “...ที่เล้ียงสัตวของบานหัวงัว หมู 7 มี
ปญหาในเรื่องแนวเขต ชาวบานจะลอมรั้ว เพราะเปนความเขาใจผิดวาเปนที่ของเขา...”  
  ประเด็นท่ี 3 ผลประโยชน  
  ความขัดแยงดานผลประโยชน  เปนเรื่องการแยงชิงทรัพยากร  หรือในแง
ผลประโยชนทางจิตใจ ความชอบ ความเคารพ ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการทําใหผูอ่ืนเสีย
หนา สาเหตุความขัดแยงจากผลประโยชนมีในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  กรณีการใชหนองน้ํา/ลําน้ํา 
  ในการใชหนองน้ํา/ลําน้ํามีผูใหสัมภาษณหลักทานหนึ่งเลาวา  “...หวยจอกขวาง 
ของหมู 3 ใชเล้ียงสัตว ปลูกผักและเลี้ยงปลา ริมหวยจอกขวางยังใชปลูกตนผือ  มีปญหาขโมยตัด
ของคนอื่น...”  และผูวิจัยไดไปสัมภาษณชาวบานทานหนึ่งทานไดเลาวา “...ในหมูบานมีหนองน้ําที่
ใชรวมกนัคือ หนองกุดนาดีเปนน้ํากินน้ําใช นอกจากนี้กลุมทอเสื่อก็อาศัยน้ําปลูกตนผือ จะมีปญหา
บางครั้งเรื่องแยงพื้นที่ปลูกกัน...” และจากการสัมภาษณอดีตผูใหญบานทานหนึ่งเลาวา  “…บานหมู 
21 มีปญหาในการเกษตร การใชน้ําจากอางเก็บน้ําจอกขวาง บางคนใชน้ําหลาย บางคนใชน้ํานอย
เกิดเปนปากเสียงกัน…” สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผูนําชุมชนทานหนึ่งที่วา “…หนองสอง
หอง เปนหนองน้ําสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร มีการปลอยพันธุปลาลง แตก็มีการลักขโมยปลา 
ในยามกลางคืน...”   
  กรณีการใชที่ปาชา 
  ในการใชที่ปาชามีผูใหขอมูลหลักเลาวา “...ปาชาของหมู 7 บานหัวงัวใชรวมกับ
หมู 28 บานงัวเจริญ ตนไมขนาดเล็กขนาดนอยในเขตปาชา ชาวบานตัดเอาไปใชงาน ทําใหตนไม
หายไป...”  และจากการสัมภาษณผูนําชุมชนทานหนึ่ง ใหสัมภาษณวา “…ปาชาบานจอกขวาง ใช
รวมกันทั้งหมู 6 และหมู 26 ที่มีปญหาก็เร่ืองตัดไมในปาชาไปใช…..ปาชาวัดดอนปูตาของบานจอก
ขวาง  อยูทางทิศตะวันออก ชาวบานอาศัยหาเห็ด หนอไม มีการแยงกัน และตัดหนอไมจนแทบจะบ
มีและมีการขโมยตัดตนไมในปาชา…”  และในการสัมภาษณกระจ้ําประจําหมูบานทานหน่ึง เลาวา  
“…ปาผีหลอก บานโสกยาง มีปญหาชาวบานตัดตนไมโดยไมไดขออนุญาต...” อีกทั้งจากการ
สัมภาษณผูนําชุมชนทานหนึ่ง พบวาในคําสัมภาษณที่วา  “…โคกใหญ บานโสกยาง มีคนขโมยตัด
ตนไม...”   
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  กรณีการใชที่ดอนปูตา 
  ในการใชทีด่อนปูตามีผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งเลาใหฟงวา  “…มีคนลักลอบตัด
ตนไมในดอนเปนประจํา…” สอดคลองกับคําสัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งทีว่า “...คนมักจะ
เขาไปตัดตนไมไปใชจากดอนปูตา...” และมีคําสัมภาษณของชาวบานทานหนึ่งทีว่า “…ดอนปูบาน
ปลาบูมักจะมคีนลักลอบตัดตนไม...” และกระจ้ําประจําหมูบานทานหนึ่งเลาวา “… มีปญหาเรื่อง
การขโมยตัดตนไมเทานัน้…” 

  จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปประเด็นสาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการ
ใชที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวดัมหาสารคาม มีดังนี้ ขอมูล
ไมตรงกัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ และ ผลประโยชน ซ่ึงนําเสนอในภาพ 18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 18 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลหนองแสง 
 

 5.1.4. สรุปสาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชท่ีดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม 
 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคาม จากการสังเคราะหทั้ง 3 กรณีศึกษาสรุปไดวาสาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการ
ใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้  
  ประเด็นท่ี 1 ขอมูลไมตรงกัน  
  ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดอยางงายดาย โดยเฉพาะความเห็นที่ไมสอดคลอง
กันระหวางชาวบาน ความไมลงรอยหรือความตรงกันขามกัน อันสืบเนื่องมาจากผลประโยชน หรือ
ความเชื่อที่วาความปรารถนาในปจจุบันของแตละฝายไมสามารถบรรลุไดพรอมกัน การไดรับ

ความขัดแยงของ
ชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน 

ขอมูลไมตรงกัน 

ผลประโยชน 

ขาดจิตสํานึก
สาธารณะ 
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ขอมูลที่ไมสมบูรณและทั่วถึง เมื่อชาวบานมีขอมูลไมเหมือนกันยอมทําใหมีการรับรูแตกตางกัน จึง
มักจะมีขอมูลที่แตกตางหรือไมสมบูรณ การรับรูและความคาดหวังที่เปนองคประกอบสําคัญทําให
ไดรับขอมูลที่ไมสมบูรณ  ความขัดแยงนี้ชาวบานทั้งสองฝายจะมีเปาหมายและวัตถุประสงคไม
เหมือนกัน ฝายหนึ่งพยายามจะใหอีกฝายหนึ่งทําตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของตน ถาไมยอมก็
เกิดความขัดแยงกัน 
  ประเด็นท่ี 2 ปญหาดานโครงสราง ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม 
  มนุษยทุกคนตองการความเปนธรรม หากเห็นวาตนหรือพรรคพวกของตนไมได
รับความเปนธรรมแลว ก็จะตอสูเรียกรองความเปนธรรมถึงที่สุด ความรูสึกวาไมไดรับความเปน
ธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชน โดยที่ทรัพยากรเปนของคนในพื้นที่ แตบางรายอาจรูสึกวา
ตนเองซึ่งเปนคนในพื้นที่ไมไดรับความเปนธรรมตอการมีโอกาสเขาไปใชทรัพยากรในที่ดิน
สาธารณประโยชน ความรูสึกคับแคนใจนี้มองวาตนเองอาจขาดโอกาสที่ดีเสมอเหมือนกลุมคนอื่น 
ทําใหชาวบานบางคนแสดงพฤติกรรมในลักษณะการเสียดสีโดยการแอบเขาไป หรือ ดวยความ
โจงแจงเขาไปใชทรัพยากรในที่ดินสาธารณประโยชนดวยความเกินพอดี เชน การตัดไม การรุกลํ้า
ที่ดินสาธารณประโยชน  
  ประเด็นท่ี 3 ผลประโยชน  

 ความขัดแยงดานผลประโยชน เปนเรื่องการแยงชิงทรัพยากร หรือในแงผลประโยชน
ทางจิตใจ ความชอบ ความเคารพ ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการทําใหผูอ่ืนเสียหนา ซึ่งผลประ

โยขนมทีี่มาจากความโลภ  ความโลภอยากได ในจิตใจมนุษยเราอันเปนตนตอและภูมิหลังแหงความ
ขัดแยง     
   ประเด็นท่ี 4  ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  
   จิตสํานึกสาธารณะ เปนการตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการ
คํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน รูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวม
ที่เปนประโยชนตอสวนรวม มีความสํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 
ละอายตอส่ิงผิด เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ สาเหตุ
อยางหนึ่งของความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชน เนื่องจากชาวบานเขาไปใชทรัพยากร
อยางฟุมเฟอย ตลอดจนการปญหาเรื่องขยะที่ทิ้งเกลือนกลาดในพื้นที่ กลายเปนปญหาสิ่งแวดลอม
แลวทัศนียภาพไมดี ซ่ึงหากไมมีกฎกติกาของชุมชนมาจัดการที่สุดตัวที่ดินสาธารณะประโยชนก็
อาจจะประกอบไปดวยขยะ ทั้งนี้จะเห็นวาชาวบานสวนหนึ่งขาดความสํานึกในผลประโยชน
สวนรวมมีความเห็นแกตวัเปนสําคัญจนเกินไป เปนเหตุใหเกิดกระทบกระทั่งกันในเรื่องของการใช
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ประโยชนจากที่ดินสาธารณประโยชน จนกลายเปนความขัดแยงในชุมชนได (วันทนา  จันทพันธ,  
อินเทอรเน็ต,  2550) 
  จากขอสรุปสาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน
ในจังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปเปนภาพ 19 ดังนี้  
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
ภาพ 19 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 

5.2 วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัด
มหาสารคาม  
 วิธีการจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนเองมีวิธีการจัดการเพื่อยุติ
ปญหานั้นไดดวยดีเสมอมา จนชุมชนอาศัยอยูดวยกันอยางสุขสงบและสันติ อยางไรก็ตามวิธีการ
จัดการความขัดแยงดังกลาวไดดําเนินการโดยมิตรภาพ ความเอื้อเฟอ เอื้ออารี ซ่ึงกันและกัน ความ
ขัดแยงของชุมชน มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้  
 5.2.1 การจัดการความขัดแยงในชุมชนตําบลทาสองคอน  อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  
 การจัดการความขัดแยงของชุมชนตําบลทาสองคอน มีวิธีการหลากหลาย ดังประเด็น
ตอไปนี้  
  1) บทบาทกลุมอาชีพ  
  ในกลุมอาชีพแตละกลุมจะมีการรวมกลุมกัน  มีกระบวนการจัดการ  มี
คณะกรรมการดําเนินงานของกลุม มีรูปแบบการทํางาน ซ่ึงสมาชิกในกลุมมีความสัมพันธ คุนเคย

ความขัดแยงของ
ชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน 

ขอมูลไมตรงกัน 

ผลประโยชน 

ขาดจิตสํานึก
สาธารณะ 

ความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม  
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กันอยางดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยเหลือ เอื้อเฟอตอกัน เมื่อมีปญหาความขัดแยงในกลุม 
ก็จะมีวิธีการจัดการแกไขปญหาภายในกลุม อาจจะเปนประธานกลุม สมาชิกในกลุม ทําใหปญหา
ตาง ๆ ลดนอยลงไป   ดังคําสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักทานหน่ึงที่วา  “...ปญหา การไปตัดตนผือ 
(กก) ของผูอ่ืนในกลุม บมี เพราะทุกคนรูอยูแลววา ที่ตรงไหนเปนของใคร ไดตกลงแลวในที่
ประชุมกลุม...” สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของสมาชิกกลุมเลี้ยงปลาในกระชังที่วา “...เร่ืองลักจับ
ปลาในกระชังของผูอ่ืน บมี เพราะรูกันอยูวากระชังของใผ และหากมีเร่ืองลักปลา สมาชิกจะไลออก
จากกลุม...” 
  2) สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ   
   ส่ิงหนึ่งที่ชุมชนในภาคอีสานมีคลายกันคือ การเคารพนับถือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจํา
บาน   มีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับผี  และมีอิทธิพลตอชาวบาน   วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเช่ือวา  
หมูบานจะมีความสงบสุข  ตองมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ปกปกรักษา  จึงตั้งศาลปูตาประจําหมูบานขึ้น  การ
ติดตอกับปูตาตองติดตอผานกระจ้ํา ซ่ึงถือเปนตัวแทนชาวบานในการติดตอกับปูตา  เมื่อชาวบานมี
ความทุกขรอน  ก็จะมาบน (บนบานศาลกลาว)  เสี่ยงทาย  เมื่อเจ็บไขไดปวย  หรือทํานายอนาคต  
ซ่ึงชาวบานในชุมชนแตละหมูบาน  จะเชื่อในอิทธิพลของปูตา  เชื่อวาจะบันดาลใหเกิดสิ่งดีงาม 
ความสําเร็จ หรือภัยพิบัติได  จะไมลบหลูดูหม่ิน หรือเขาไปรบกวนปูตา ซ่ึงถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจําหมูบาน   ในประเด็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคําสัมภาษณของกระจ้ําประจําหมูบานทานหนึ่งที่วา “…
ดอนปูตาของบาน อยูทางทิศใต บมีร้ัวชัดเจน ชาวบานนับถือศรัทธา เคยมีคนเขาไปทํากินในเขต 
ตอนหลังรูวาเขาใจผิด เลยขอขมาและถอนรั้วออกไป...” อีกทั้งมีคําสัมภาษณของชาวบานทานหนึ่ง
ที่ใหคําสัมภาษณวา “…ดอนปูตา บานหนองกุงเตาใชรวมกันทั้ง หมู 2 และหมู 22 ไมมีปญหาเรื่อง
แนวเขต เพราะชาวบานบกลาลํ้าเขาเขต...” อีกทั้งมีคําสัมภาษณของกระจ้ําอีกทานหนึ่งที่วา “…หมู 
6 บานบอนอยมี ดอนปูตา 2 แหงคือดอนปูตาใหญกับดอนปูตานอย ชาวบานก็เคารพนับถือคือกัน 
ปญหาเรื่องแนวเขตบชัดเจน เกิดปญหาการล้ําเขต...”  
  3) บทบาทผูนําชมุชน  
  การจัดการกับความขัดแยงในการที่ดินสาธารณะวิธีการหนึ่งที่ชาวบานนํามาใชคือ
การอาศัยอํานาจที่เปนที่ยอมรับของคนในชุมชนนั่นคืออํานาจผูนําตามธรรมชาติและหรือผูนํา
ชุมชนเปนผูวากลาวตักเตือนเมื่อเกิดกรณีความขัดแยง ซ่ึงถือวาเปนการระงับขอขัดแยงดวย
วัฒนธรรมทองถ่ิน มักทําโดยผูมีอํานาจหรือผูมีอิทธิพลในทองถ่ินทําหนาที่เปนผูเขามาวากลาว
ตักเตือน แมวาจะมีขอดีที่ทําใหเร่ืองจบไปได แตบางครั้งคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายไม
พอใจ แตก็ตองจํายอมรับคําตัดสินนั้น ๆ แมวาในบางชุมชนผูระงับขอขัดแยงทําโดยผูนําชุมชน 
และหรือ คณะกรรมการหมูบาน เปนการใชความยุติธรรมในชุมชนอยางเปนรูปธรรมทั้งในรูป
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กระบวนการ การดําเนินการภายใตกระบวนทัศนความยุติธรรมในชุมชน ใชหลักประชาธิปไตย 
หลักความเสมอภาค หลักการทํางานรวมกัน และหลักการอยูรวมกันอยางบูรณาการ ดังคําสัมภาษณ 
ของผูนําชุมชนทานหนึ่งที่วา “…ดอนปูตา บานหินลาดใชรวมกันทั้งหมู 8 และหมู 23 มีเนื้อที่
ประมาณ7 ไร อยูใกลกับหวยหมาตาย เคยมีการเขาใจผิดเรื่องแนวเขต พอผูใหญ ไดเจรจาเรื่องก็ยุติ
ไป…” อีกทั้งมีคําสัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งที่วา “…ดอนปูตาบานทาสองคอนใชรวมกัน   
4 หมูคือ หมู 1 หมู 12 หมู17 หมู 18 ถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจําหมูบาน มีที่ปญหาก็เร่ืองการเขาไป
ตัดตนไมในดอน ลาสัตวในดอน ผูใหญบานไดแจงเตือนในที่ประชุมหมูบาน...”  อีกทั้งจากคํา
สัมภาษณของผูนําชุมชนทานหนึ่งท่ีวา  “...บานหนองกุงเตาก็มีดอนปูตาคือกัน และใชรวมกันคือ
หมู 2 กับหมู 22 ที่จริงหมู 22 ก็แยกออกจากหมู 2 นั่นแหละ เคยมีการตักเตือนเรื่องการเขาไปหาเห็ด 
ตัดตนไมในเขตดอนปูตา…”  
  4) การไกลเกล่ีย 
  เปนการเขาไปมีบทบาทในการเจรจา หรือในความขัดแยงของบุคคลที่สาม ซ่ึงเปน
ที่ยอมรับ และเปนบุคคลที่มีอํานาจการตัดสินใจที่จํากัด หรือไมมีเลย แตเปนคนที่ชวยใหคูกรณี
หาทางออก  ผูไกลเกลี่ยจะเปนบุคคลที่สามที่ไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับขอขัดแยงนั้น    การ
ไกลเกล่ีย คือ การที่ทั้งสองฝายตางสมัครใจมาเจรจาระหวางกันเพื่อตัดสินใจรวมกัน โดยที่ตางฝาย
ตางตองเอาใจเขามาใสใจเรา เพื่อรับฟงความตองการที่แทจริงของอีกฝายหนึ่ง  การไกลเกลี่ย คือ 
การแกไขปญหาความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนไดอาศัยความรวมมือของชาวบาน
คูกรณีตองหันหนามานั่งพูดคุยกนั ไมเผชิญหนากัน รวมคิดรวมแกปญหากัน โดยมีบุคคลที่สามเปน         
ผูไกลเกลี่ย  
  แนวทางนี้คือหนทางของการลดระดับความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นกับชาวบาน เพราะ
การถกเถียงที่เร่ิมบานปลายคอยๆ คลายตัวไปเมื่อบรรดาสมาชิกในกลุมหันมาขอคําปรึกษาจากผูนํา
ชุมชน หรือคณะผูอาวุโสในชุมชนเพื่อไกลเกลี่ยและตัดสินปญหา   
  อยางไรก็ตามปจจัยที่เปนสิ่งสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยง คือ การ
รวมกลุมของชาวบานในการติดตามปญหาการแกไขปญหาอยางมีพลัง  ดังคําสัมภาษณของผูนํา
ชุมชนของหมูบานทานหนึ่งที่วา  “…ปญหาการล้ําเขตที่ดินในหมู 16 แลวมีการปดกั้นทางเขานา 
ชาวบานเดือนรอน สุดทายผูใหญบาน ไดเชิญ เจาของนาที่เกี่ยวของมาพูดคุย ทางทางออก ...”
สอดคลองกับคําสัมภาษณของอดีตผูใหญบานทานหนึ่งที่ใหสัมภาษณวา “…สมัยพอเปนผูใหญบาน 
เคยมีเร่ืองราวเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดิน ของชาวบาน เร่ืองสูกันเกือบจะฟองรองแลว พอก็เอ่ิน คูกรณี
มาหา แลวพูดคุย ใหเห็นขอดีขอเสีย สุดทายตางฝายตางก็ยอมกัน...”   
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  สรุปไดวา การจัดการความขัดแยงของชุมชนตําบลทาสองคอน มีวิธีการคือ 
บทบาทกลุมอาชีพ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ บทบาทผูนําชุมชน และการไกลเกลี่ย แสดงดังภาพ 20 

 
ภาพ 20  วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชทีด่ินสาธารณประโยชนในตําบล                     
              ทาสองคอน 
 5.2.2 การจัดการความขัดแยงในชุมชน ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม การจัดการความขัดแยงของชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา มีวิธีการหลากหลาย 
ดังตอไปนี้  
  1) กฎหมูบาน  
  กติกาเปนขอหามวาสิ่งใดที่ทุกคนในหมูบานทําไดส่ิงใดที่ทําไมได การกําหนด
ขอบังคับและกฎกติกาของชุมชน เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน   ใหชุมชนมีสวนรวมคิดและ
ตัดสินใจ มีเวทีชาวบานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ถือวาทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
ปญหา หาสาเหตุของปญหา แนวทางแกไข วิธีปฏิบัติในการแกไขปญหา จนกระทั่งกําหนดออกมา
เปนกติการวมของชุมชน เสริมสรางใหชุมชนสามารถแกปญหากันเองได  ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ชาวบาน เปนผูตัดสินใจแกปญหาดวยตัวของพวกเขาเองไมตองคอยคําแนะนํา
จากเจาหนาที่ ดังคําสัมภาษณของอดีตผูนําชุมชนทานหนึ่งที่วา  “...โคกไชยสารเปนปาสงวนของ
หมูบาน มีกฎของหมูบานหามตัดไมทําลายปาในโคก ชาวบานก็ปฏิบัติตาม ...” และจากคําสัมภาษณ
ของผูนําชุมชนทานหนึ่งที่วา “…กฎหมูบานบานขามพัฒนาหามจับสัตวน้ําในหนองน้ําสาธารณะ 
ทุกคนในหมูบานทราบกัน ไมมีใครฝาฝนสักคน...” 
  2) สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  
  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือส่ิงที่เปนที่เคารพชุมชนถือวาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนศูนยรวม
ของคนในชุมชนชวยไมใหเกิดความขัดแยงกัน เพราะตางก็มีความรักในสิ่งเดียวกัน เชน ดอนปูตา  
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เปนตน สถานที่เหลานี้เปนที่ยําเกรงของคนสวนใหญในหมูบาน ซ่ึงในแตละปจะมีการจัดบวงสรวง
ปูตาเปนประจําทุกป ตามประเพณีของชาวอีสานเรียก “การซําฮะ” หรือ ประเพณีบุญซําฮะ การชํา
ฮะ(ชําระ) สะสางสิ่งสกปรกโสโครกใหสะอาดปราศจากมลทินโทษ หรือความ มัวหมอง เรียกวา 
การซําฮะ ส่ิงที่ตองการทําใหสะอาดนั้นมี 2 อยางคือ ความสกปรก ภายนอกไดแก รางกาย เสื้อผา 
อาหารการกิน ที่อยูอาศัย และความสกปรกภายใน ไดแก จิตใจเกิดความโลภ โกรธหลง เปนตน แต
ส่ิงที่จะตองชําระในที่นี้คือเมื่อบาน เมืองเกิดขา ศกึมาราวีทําลาย เกิดผูรายโจรมาปลน เกิดรบราฆา
ฟนแยงกันเปนใหญผูคนชางมาวัว ควายลมตาย ถือกันวาบานเดือดเมืองรอนชะตาบานชะตาเมือง
ขาด จําตองซําฮะใหหาย เสนียดจัญไร การทําบุญมีการรักษาศีลใหทานเปนตนเกี่ยวกับการซําฮะนี้ 
เรียกวาบุญซําฮะ มีกําหนดทําใหระหวางเดือนเจ็ด จึงเรียกวาบุญเดือนเจ็ด  
  จากการที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีบุญซําฮะมีผลใหชาวบานเคารพศรัทธายําเกรง
ในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน ซ่ึงไดแก ดอนปูตา หรือ ศาลปูตา เมื่อถึงวันทําบุญ ชาวบานจะพากัน
มารวมกันที่ศาลากลางบาน หากหมูบานใดไมมีศาลากลางบาน ชาวบานจะชวยกันทําปะรําพิธีกลาง
หมูบาน โดยชาวบานจะนําดอกไม ธูปเทียน ขันน้ํา ขันใสกรวดทราย และฝายผูกแขน มารวมที่
ศาลากลางบาน ตอนเย็นนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต ตอนเชาของวันรุงขึ้น ชาวบานจะนํา
ขาวปลา อาหารมาทําบุญตักบาตร เล้ียงพระถวายจังหัน เมื่อพระสงฆฉันเสร็จแลวจะใหพรและรด
น้ํามนตใหกับชาวบานที่มาในงาน ทุกคนจะเอาขันน้ํามนต ดายผูกแขน ขนกรวดทรายกลับไปที่
บานเรือนของตนเอง แลวนําน้ํามนตไปปะพรมใหแกทุกคนใหครอบครัว ตลอดจนบานเรือน วัว 
ควาย เอาดายผูกแขนลูกหลานทุกคน เช่ือวาจะนําความสุขและสิริมงคลมาสูสมาชิกทุกคน สวน
กรวดทรายก็จะนําเอาไปหวานรอบ ๆ บริเวณบานและที่สวนไรนาเพื่อขับไลเสนียด จัญไร และสิ่ง
อัปมงคลทั้งหลายใหหมดสิ้นไป  
  ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีความขัดแยงในการใชพื้นที่สาธารณประโยชนโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพื้นที่ปาชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของดอนปูตา หรือ ศาลปูตา ความขัดแยงดังกลาวจะถูกหยิบยกขึ้นเปน
ประเด็นการพูดคุยกันเพื่อหาทางออก ซ่ึงหลักการสําคัญของการคนหาทางออกคือทุกฝายที่
เกี่ยวของกับปญหาไดยึดถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบานเปนที่ตั้ง นั่นตองไมไปกระทบตอ
สถานที่อันเปนที่ตั้งแหงศรัทธาของชาวบาน และเมื่อคูกรณีหรือกลุมที่ขัดแยงกันมีหลักยึดอัน
เดียวกันการหาทางออกหรือยุติความขัดแยงก็จะเปนผลเร็วยิ่งขึ้น ดังคําสัมภาษณของกระจ้ําทาน
หนึ่งที่วา  “…ดอนปูตาหมู 9 ใชรวมกันกับหมู 8, 18, และ 20 บานยางสามัคคี ซ่ึงอยูดาน               
ทิศตะวันออก .... เปนที่เคารพของชาวบานหลาย อาจมีขัดใจกันเรื่องวาตั้งอยูบานใดแตก็เปนปญหา
เล็กนอย...” และสอดคลองกับคําสัมภาษณของผูนําชุมชนอีกทานหนึ่งที่วา “…ในเขตดอนปูตา      
บมีใผกลาไปสงเสียงดัง บมีใผกลาไปตัดตนไม ยาน (กลัว) เจ็บไขไดปวย...” 
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  3) บทบาทผูนําชุมชน  
  การแกปญหาความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนของชุมชนตําบลขาม
เฒาพัฒนาอีกประการหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาใช คือ บทบาทผูนําชุมชน  ผูนําชุมชน ไมวาจะเปนกํานัน 
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน หรือผูเฒาผูแก ที่ชาวบานเคารพนับถือ สามารถชวยแกไขปญหา
ความขัดแยงได  ดังคําสัมภาษณของผูนําชุมชนทานหนึ่งที่วา  “…บานวังบัวหลวงมีปญหาเรื่องการ
ขุดดินในที่ดินสาธารณะไปขาย พอผูใหญ ไดเรียกคนขุดดิน ชาวบานที่ดินขางเคียงมาพูดคุย และได
ตกลงเรียกคาเสียหายเปนเงินเขาสวัสดิการหมูบาน...” และจากการสัมภาษณชาวบานทานหนึ่งที่เคย
มีกรณีแยงที่ดินกัน เถียงกันเถียงกันมา สุดทายพอผูใหญพูดใหเหตุผล ยกคําผญาอีสานมาอาง เลยตก
ลงกันได...” 
  4) การไกลเกล่ีย  
  ก า ร ไ ก ล เ ก ลี่ ย ข อ ขั ด แ ย ง ร ะห ว า ง ช า วบ า น  ก ร ะทํ า โ ด ย ผู นํ า ชุ ม ชน
จากการสํารวจพื้นที่ชุมชน พบวา ความขัดแยงที่กลายเปนขอขัดแยงและเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย 
คือ การบุกรุกที่ทํากิน ในการไกลเกลี่ยของผูนําชุมชน ซ่ึงเปนผูทําหนาที่ เปนคนกลางในการ       
ไกลเกลี่ย ใชภาษาถิ่นในการเจรจา ภาษาถิ่นทําใหคูกรณีผูรับฟงการไกลเกล่ีย  เชน 
ญาติพี่นองหรือพรรคพวกของคูกรณีเขาใจงาย ชัดเจน สงผลตอความสําเร็จในการไกลเกล่ีย ทั้งนี้
ภาษาถิ่นไดแสดงถึงความเปนพวกเดียวกัน ความไววางใจ ความนับถือ และการใหเกียรติซ่ึงกันและ
กัน ดังคําสัมภาษณของชาวบานทานหนึ่งที่วา  “...ปาชาบานขามเฒา เนื้อท่ี 29 ไร ซุมเฮา(พวกเรา)
ใชฮวมกัน(รวมกัน) ทั้ง 4 หมู คือ หมู 2,13,19, และ 20 เคยมีปญหารุกลํ้าที่ดินปาไม กํานันไดเอิ่น
(เรียก) ตัวแทนชาวบานทั้ง 4 หมู มาพูดคุย สุดทายก็แกไขปญหาได...” 
  สรุปไดวา การจัดการความขัดแยงในชุมชน ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม จะใชวิธีการ คือ กฎหมูบาน ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ บทบาทผูนําชุมชน และการไกลเกลี่ย 
แสดงดังภาพ 21 
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ภาพ 21  วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลขามเฒา  
             พัฒนา 
 
 5.2.3 การจัดการความขัดแยงในชุมชนตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัด
มหาสารคาม  
 ชุมชนเองมีวิธีการจัดการเพื่อยุติปญหานั้นไดดวยดีเสมอมา จนชุมชนอาศัยอยูดวยกัน
อยางสุขสงบและสันติ อยางไรก็ตามวิธีการจัดการความขัดแยงดังกลาวไดดําเนินการโดยมิตรภาพ 
ความเอื้อเฟอ เอื้ออารี ซ่ึงกันและกัน ความขัดแยงของชุมชน มีวิธีการดําเนินการหลากหลาย ดังนี้  
  1) กฎหมูบาน  
  ในชุมชนทางอีสานมีการการกําหนดกฎเกณฑของชุมชนขึ้นโดยเปนที่ยอมรับและ
ปฏิบัติตาม ใครไมปฏิบัติตามก็มีบทกําหนดโทษ ดังคําสัมภาษณของผูนําชุมชนทานหนึ่งที่วา “...
บานหนองเดิ่นมีกฎหมูบานหลายขอ เชน ยิงนกหรือสัตวปกในหนองน้ําสาธารณปรับ 500 บาท...” 
และจากคําสัมภาษณของอดีตผูนําชุมชนทานหนึ่งเลาวา “...บานกะยอม กรรมการหมูบานไดสราง
กฎหมูบานวาถามีขอพิพาทเกิดในหมูบานใหไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยคุณธรรม และฮีตสิบสอง      
คองสิบสี่...” 
  2) สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ    
  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงชาวบานนับถือส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ  เชน ดอนปูตา หอเจาบาน  การ
เส่ียงทายที่ดอนปูตา ทําใหชุมชนจัดการกับความขัดแยงไดดวยวิธีคิดที่เปนภูมิปญญาทางชุมชนเอง 
และเปนที่ยอมรับโดยคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อถือศรัทธาในผีบรรพชน ผีปูตา ซ่ึง
นับเปนภูมิปญญา อันชาญฉลาด ของชุมชน ที่สืบทอดเกี่ยวโยงไปถึงความผูกพันระหวาง คนกบัปา
อยางแนบแนน ดวยเหตุที่ชุมชน ตองพึ่งพาปาเพื่อยังชีพ ตั้งแตกอตั้งบานเรือนเปนตนมา จึงตอง
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กระทําตน ใหประสานกลมกลืนกับปาทั้งใชสอยทรัพยากร ผลิตผลปาอยางประหยัด ดวยจิตสํานึก
และรูคุณคา เร่ือง ผีปูตา หรือ ผีอารักษบาน มีคําสัมภาษณของกระจ้ําทานหนึ่งที่วา “… ดอนปูตา
ของบานโพธิ์ใชรวมกับหมู 9 เขตบชัดเจนมีคนเขาไปทํากินเมื่อรูแลวเลยตองขอขมาลาโทษและไม
เขาไปอีกเลย…” สอดคลองกับคําสัมภาษณของชาวบานทานหนึ่งที่วา “...ดอนปูตา บานดอนบม
ชาวบานเคารพนับถือไปคาไปขายทางไกลตองขอพรใหเดินทางปลอดภัย คาขายร่ํารวย ชาวบานบ
กลารุกลํ้าเขาไปในเขต…” 
  3) การไกลเกล่ีย  
  ความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนที่พบเปนความขัดแยงของการรุกลํ้า
ที่ทํากิน การเผาไรแลวลุกลามไปยังที่ดินขางเตียง การแยงน้ํากัน  เปนตน ความขัดแยงที่พบกันใน
ชุมชนเปนความขัดแยงที่ไมซับซอน จึงสามารถแกไขปญหาได สําหรับวิธีการไกลเกลี่ยเปน
กระบวนการแกไขปญหาขอขัดแยงที่มีบุคคลที่สามเปนคนกลางเขาชวยเหลือ แนะนําคูกรณีในการ
เจรจาตอรอง ถือเปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่ชุมชนนิยมใชเสมอ เพราะถือวาการพูดคุย การ
เจรจาตอหนาคนกลาง จะไดรับความเปนธรรม ดังคําสัมภาษณของชาวบานทานหนึ่งที่เคยมีปญหา
ความขัดแยงในการที่ดินที่วา  “...แนวเขตนาบชัดเจนชาวบานบานหนองโนทําร้ัวลํ้าเขาไปแนวเขต
ที่นาขางเคียงผูใหญบานไปเจรจาไกลเกล่ียมีการรื้อถอนร้ัวออกไปแกปญหาได...” สอดคลองกับคํา
สัมภาษณของชาวบานอีกทานหนึ่งท่ีวา “…การใชน้ําในหนองสะพรั่งมีการแยงน้ํากัน พอผูใหญก็
เรียกคูกรณีมาคุย ทุกอยางก็ดีขึ้น...”  
  สรุปไดวา การจัดการความขัดแยงในชุมชน ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม จะใชวิธีการ คือ กฎหมูบาน  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์  และการไกลเกลี่ย แสดงดงัภาพ 22 

 

ภาพ 22  วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลหนองแสง 
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 5.2.4 ผลการสังเคราะหวิ ธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใช ท่ีดิน
สาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม 
 ผลการสั ง เคราะห วิ ธี ก ารจั ดการความขัดแย งของชุมชนในการใชที่ ดิ น
สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงถือวาเปนการจัดการกับความขัดแยงดวยตนเอง 
นอกจากนั้นยังเปนการแกไขที่ตนเหตุของปญหา พิจารณาวาอะไรเปนตนเหตุหรือเปนรากฐานของ
ปญหาตามขอขัดแยง วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชน ดําเนินการหลากหลายวิธี ผลการ
สังเคราะหวิธีการจัดการความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนโดยชุมชนทั้ง 3 แหง เปน
ดังนี้  
  1) บทบาทกลุมอาชีพ   
  กลุมอาชีพ หรือกลุมตาง ๆ ทําหนาที่บริการขอมูลขาวสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู กระตุนใหประชาชนคิดเองมีหนาที่เปนที่ปรึกษาใหความรู คําแนะนํา สงเสริมกระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการการทํางานรวมกันในรูปแบบทีมงาน เปนทีมประสานงานกับผูนําชุมชน กลุม
ตางๆ ทุกกลุมในหมูบาน การแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน รวมประชุมกับผูนําชุมชนและ
ประชาชน  การแสดงบทบาทกลุมอาชีพไดใชแนวทางการมีสวนรวม ตั้งแตการเปดรับฟง จากคู
ขัดแยงโดยเฉพาะกลุมอาชีพตางๆ ที่รวมตัวกันถือเปนผูมีสวนไดเสียเขามารวมรับฟงและเปนพยาน
ในวิธีการ ซ่ึงจะทําใหความขัดแยงระงับไดพรอม ๆ กัน เปนการชี้ใหเห็นวาชุมชนมีความเปน
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  
  2) สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  
  การที่ชุมชนมีความเชื่อที่ยอมรับรวมกันทําใหมีทางเลือกในการระงับขอขัดแยง
มากขึ้น เชน การเสี่ยงทายที่ดอนปูตา ทําใหชุมชนจัดการกับความขัดแยงไดดวยวิธีคิดที่เปนภูมิ
ปญญาทางชุมชนเอง และเปนที่ยอมรับโดยคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อถือศรัทธาในผี
บรรพชน "ผีปูตา" ซ่ึงนับเปนภูมิปญญา อันชาญฉลาด ของชุมชนชาวอีสาน ที่สืบทอดเกี่ยวโยงไป
ถึงความผูกพันระหวาง คนกับปาอยางแนบแนน ดวยเหตุที่ชุมชน ตองพึ่งพาปาเพื่อยังชีพ ตั้งแต
กอตั้งบานเรือนเปนตนมา จึงตองกระทําตน ใหประสานกลมกลืนกับปาทั้งใชสอยทรัพยากร 
ผลิตผลปาอยางประหยัด ดวยจิตสํานึกและรูคุณคา เร่ือง "ผีปูตา หรือ ผีอารักษบาน"  
  3) บทบาทผูนําชุมชน   
  เนื่องจากการแนวทางการจัดการปญหาความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณะที่
ผานมานั้นไมไดใหความสําคัญมาที่ชุมชนอยางแทจริง แตกลับไปเนนกลไกตาง ๆ มากมายที่เขามา
จัดการกับปญหาดังกลาว แตเมื่อพิจารณาอยางละเอียดจะพบวากลไกตาง ๆ เหลานั้นเปนเพียงปจจัย
ภายนอกของชุมชนเทานั้นเองที่จะเขามาเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการกับปญหาดังกลาว
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เทานั้น แตตัวการที่จะแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอยางแทจริงไดก็คือหนวยที่เรียกวา
ชุมชนนั่นเอง ดังนั้น ปจจัยภายในที่จะเปนกลไกในการจัดการปญหาความขัดแยงในการใชที่ดิน
สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลไกภายในชุมชนภายในชุมชนดังกลาว คือ ผูนําชุมชน 
บทบาทของผู นําชุมชนในการจัดการความขัดแยง ประเด็นที่ดินสาธารณประโยชนนั้น  มี
องคประกอบในการพิจารณา ดังตอไปนี้ ประการที่ 1 แนวคิดโครงสรางอํานาจในชุมชน ประการที่ 
2 พิจารณาจากตัวของปญหาความขัดแยง    
  กลาวไดวาผูนําชุมชนนั้นเปนสิ่งจําเปนที่ตองใหความสําคัญโดยเฉพาะในกรณี
ปญหาที่ดินสาธารณประโยชนที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เพราะทั้งปญหาก็เกิดชัดเจนมากในระดับ
ชุมชน และในชุมชนเองก็มีผูนําที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชน และประสานการมีสวน
รวมเพื่อการคลี่คลายปญหาอยูแลว ประกอบกับขอคนพบที่วาผูนําชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
การจัดการความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนประสบผลสําเร็จ และมีความตอเนื่อง 
  จะเห็นไดวาชุมชนทั้งสามตําบลมีการเปดใจรับฟงกันและกันและใหความเคารพ
ตอผูนํา และผูอาวุโสทําใหการรับฟงกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงคนที่ขัดแยงกันไดมีโอกาส     
หันหนามาคุยกันทามกลางบรรยากาศที่เปนปกติ จึงสรางความสัมพันธที่ดีกลับคืนมาไดงายขึ้น ซ่ึง
ขั้นตอนกระบวนการจัดการความขัดแยงโดยผูนําชุมชน ดังนี้   
   1) เชิญฝายที่ถูกลาวหาวาทําผิดมาสอบถามเพื่อรับฟงขอมูล  
   2) ผูนําชุมชนมักจะเรียกญาติ ๆ ของคูกรณีมารวมรับฟง รวมพิจารณาดวยเสมอ 
ถาคูกรณีเหน็ชอบดวย  
   3) หลังจากนั้นก็จะใชวิธีการเจรจาตอรอง หรือวิธีการไกลเกลี่ยตอไป   
  นอกจากที่ไดกลาวมา บทบาทผูนําชุมชนกับการจัดการความขัดแยงในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน ซ่ึงอาจจะเปนประเด็นยอยในเรื่องการจัดการความขัดแยงชุมชน   ผูวิจัยได
สังเคราะหขอคนพบที่ เกี่ยวกับเรื่องบทบาทผูนําในการจัดการความขัดแยงในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน  ไดดังนี้  
   1) บทบาทของผูนําในการประสานภายในและภายนอกชุมชน บทบาทการ
ประสานภายใน หมายถึงสรางการมีสวนรวมในชุมชนใหเกิดขึ้นในการจัดการความขัดแยงในการ
ใชที่ดินสาธารณประโยชน เชน การประชาสัมพันธ การเชิญชวนรณรงคในการดูแลสิ่งแวดลอม
ชุมชน หรือการเปนแบบอยางที่ดีของชาวบาน โดยที่ผูนําไดเขารวมในกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม  
เปนตน และบทบาทการประสานงานภายนอก หมายถึง การขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอก
ตาง ๆ เชน ภาครัฐเอกชน และหนวยงานวิชาการ เพื่อใหไดความรู ความเขาใจในปญหาที่ดิน
สาธารณประโยชน     
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   2) บทบาทผูนําดานการปองกัน และแกไขปญหา บทบาทในการปองกัน 
หมายถึง การวางแผน การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการเฝาระวังเกี่ยวกับการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน น้ําเสีย  อากาศ  และสาธารณะสมบัติ สวนบทบาทในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม หมายถึง วิธีการในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน น้ําเสีย 
อากาศและสาธารณสมบัติ โดยการสํารวจ การวิเคราะหปญหา การจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม 
และการจัดตั้งกลุมในการดําเนินการ 
  4) การไกลเกล่ีย  
  ความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนที่พบเปนความขัดแยงที่กลายเปน
ขอพิพาทและเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย เปนความขัดแยงที่เกิดจากปญหาดานทรัพยากร ปญหาที่
พบสวนใหญคือการรุกลํ้าเขตแดนที่ทํากิน การเผาไรแลวลุกลามไปยังที่ดินสาธารณประโยชน การ
แยงน้ํากัน  เปนตน ความขัดแยงที่พบกันในชุมชนเปนความขัดแยงที่ไมซับซอน เปนความขัดแยง
ตามเหตุการณที่เกดิขึ้นและพฤติกรรมที่พบเห็น จึงสามารถแกไขปญหาได สําหรับวิธีการไกลเกล่ีย
เปนกระบวนการแกไขปญหาขอขัดแยงที่มีบุคคลที่สามเปนคนกลางเขาชวยเหลือ แนะนําคูกรณีใน
การเจรจาตอรอง มีหลักการดังนี้  
   (1) เปนการจัดการความขัดแยงโดยใชวิธีการไกลเกล่ียประนีประนอม  ซ่ึงเปน
วิธีการที่เหมาะสมกับชุมชน 
   (2) มีบุคคลหรือองคกรชุมชนผูรับผิดชอบการไกลเกลี่ย  
   (3) การนําปญหาความขัดแยงเขาสูกระบวนการแกไขปญหาตามขั้นตอนที่
เหมาะสม  
   (4) รูปแบบการแกไขปญหา สวนมากจะดําเนินการโดยผูนําชุมชน เริ่มดวย
การศึกษา รวบรวมประเด็นปญหาความเดือดรอนและจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน การประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ถูกตองชี้แจงทําความเขาใจใหชุมชน
ปฏิบัติตามกติกาของชุมชน  
   (5) เมื่อมีกรณีที่เกิดขอขัดแยงขึ้น จะดําเนินการโดยผูนําชุมชุมชนจะเปนผูเจรจา
หรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยกรณีพิพาท ของชาวบานในพื้นที่ใหยุติโดยเร็ว 
  5) กฎหมูบาน  
 โดยชุมชนจะตั้งกฎกติการวมกัน และยอมรับที่จะปฏิบัติ กฎหมูบานถือเปนภูมิปญญาที่เกิดขึ้นจาก
ความมุงหวังให ชุมชนอยูดีมีสุข  ผานกระบวนการเรียนรู รวมกัน 
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  สรุป วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน มี 5 
ประการ คือ บทบาทกลุมอาชีพ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ บทบาทผูนําชุมชน การไกลเกลี่ย และกฎหมูบาน ซ่ึง
ไดแสดงในภาพ 23 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 23  วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจงัหวัด    
              มหาสารคาม 
 

5.3 การสังเคราะหรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม 

 การระงับขอขัดแยงในความยุติธรรมในชุมชน เปนการใหผูเสียหายและผูกระทําผิด
หาทางออกรวมกัน โดยคนกลางมีหนาที่ในการชวยเหลือใหทั้งสองฝายมาพบกันและหาทางออก
รวมกันอยางเสมอภาค มีหนาที่ในการเสริมพลัง (empowerment) ใหทั้งสองฝายตระหนักรูในความ
ตองการที่แทจริงของตน สามารถใชสิทธิในการพูด การฟง การออกความเห็นอยางเทาเทียมกัน  
การที่ชุมชนในจังหวัดมหาสารคามเปนชุมชนที่อยูรวมกันของคนตางวัฒนธรรม และชุมชน
วัฒนธรรมเดียว มีการปองกันและแกไขปญหาโดยใชหลักความยุติธรรมในชุมชน ในรูปแบบที่
เรียกวา กระบวนการยุติธรรมชุมชน ก็เพราะมีการรวมตัวกันไดดี มีการรวมกันคิดรวมกันทําในเรื่อง
การปองกันและแกไขปญหาตางๆของชุมชน มีการรวมกันสรางกติกาชุมชน ทั้งโดยการหยิบยก
ปญหาของชุมชน แลวมาระดมสมองหาทางแกปญหาโดยการสรางกติกาชุมชนรวมกัน โดยใชหลัก
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค การทํางานรวมกัน และการอยูรวมกันอยางบูรณาการ   

 
   ส่ิงศักดิ์สิทธิ                  บทบาทผูนําชุมชน 
 
 
 กฎหมูบาน การไกลเกลี่ย  บทบาทกลุมอาชีพ 

   
      

ความขัดแยง 
ของชุมชน 

    ในการใชทีด่ิน 
สาธารณประโยชน 

ยอมรับ  
       ปฏิบัติตาม 
 
 
ไมยอมรับ   
    สูกระบวนการ  
       กฎหมาย    

การจัดการความขัดแยงของชมุชน 

การจัดการความขัดแยงของชมุชน 
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 ดังนั้นการดําเนินการจัดการความขัดแยงของชุมชนดําเนินการโดยการใชสันติวิธี 
ประเด็นสําคัญที่สุดของการดําเนินการคือวิธีการไกลเกล่ีย เปนวิธีการที่สอดคลองสัมพันธกับ
ลักษณะเดนของสังคมอีสาน ซ่ึงไดแก ความเมตตา ความเอื้ออาทร การเอื้อเฟอเผ่ือแผ และการเห็น
อกเห็นใจ โดยลักษณะเดนดังกลาวเกิดจากหนวยสังคมชุมชนที่เล็กที่สุด คือ หมูบานบูรณาการไป
ตามลําดับจนถึงสังคมชุมชนผานหลักของการไกลเกลี่ยจากความเปนผูนําตามธรรมชาติถึงการ
เจรจาอยางเปนทางการตามกฎหมายซึ่งเมื่อเกิดเปนจิตสํานึกและวถีิชีวิตในชุมชนแลว ก็จะสามารถ
สถาปนาความสงบเรียบรอยในชุมชนไวไดตลอดไป เมื่อกลาวถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นของ
ชุมชนหลายคนมักคิดถึงภาพที่ผูคนที่มีความขัดแยงกันมานั่งพูดจากันหาทางออกดวยกัน โดยมีคน
กลาง เขามาพูดคุยดวยกระบวนการยุติธรรมนี้มี สภาผูเฒา ซ่ึงผูเฒาผูแกอยูทั่วไปในสังคมอีสานที่
ชวยระงับขอขัดแยงในชุมชน กระบวนการยุติธรรมของชุมชน (Community restorative justice 
practice) สามารถระงับขอขัดแยงในชุมชนได โดยวิธีการจัดการความขัดแยงที่ไดสังเคราะหวิธีการ 
คือ บทบาทกลุมอาชีพ ส่ิงศักดิ์สิทธิ บทบาทผูนําชุมชน การไกลเกล่ีย และกฎหมูบาน อยางไรก็ตาม
วิธีการจัดการความขัดแยงดังกลาวตองอยูในหลักการดังตอไปนี้ 
 5.3.1 ความเมตตา หมายถึง ความรัก ความเขาใจที่คนในชุมชนควรมีใหกัน ซ่ึงปจจัย
สําคัญที่จะชวยใหเกิดความเมตตาขึ้นในสังคมไดก็คือ บุคคลตองสามารถเขาใจถึงองคประกอบใน
การอยูรวมกันอยางเปนระบบ เมื่อมีความเขาใจ ก็จะปรับเปล่ียนวิธีคิด จากการยึดถือเอาแตตนเอง
เปนศูนยกลาง ก็จะเปลี่ยนเปนใหความสําคัญตอบุคคลอื่น ตอสังคม ตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะสงผลให
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคลปรับเปล่ียนตามไปดวย และจะนําไปสูการมีสวนรวม มีความ
สามัคคีในหมูคณะ เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการที่จะนําพาสังคมและชุมชนของตนเองใหมี
ความสุขและเขมแข็งตอไป 
 5.3.2  ความเอื้ออาทร  หมายถึง ความผูกพันที่มีระหวางบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชน ใน
สังคมเดียวกัน ซ่ึงจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด
เหมือนกัน ยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกัน จนสามารถทําใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน นําไปสูความคิด การพูด การแสดงออกในลักษณะของความมีน้ําใจไมตรี เสียสละ
แบงปน และเกื้อกูลตอบุคคลอื่น ชุมชนอื่น ตลอดจนเกิดความหวงแหนและพยายามที่จะดูแลรักษา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชนของตนเองดวย บริบทของชุมชนที่มีผลตอความเอื้ออาทร คือ 
ความเปนสังคมเกษตรกรรม มีความเปนอยูแบบชาวพุทธ และภาวะวิกฤตของชุมชน เชน ความ
ยากจน ปญหาสิทธิในที่ทํากิน ทําใหเกิดการรวมตัวเพื่อชวยกันแกปญหา มีสวนรวมและเพิ่ม
จิตสํานึกตอชุมชน โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ คือ  
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  1) ความเอื้ออาทรตอตนเอง ครอบครัว และญาติมิตร เนื่องจากระบบครอบครัว
และเครือญาติเปนระบบความสัมพันธขั้นพื้นฐานที่สุดในสังคม และมีความสําคัญมากในการเขาใจ
สังคมอีสาน ลักษณะของครอบครัวอีสานจะเนนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางครอบครัวกับ
สังคมอีสาน โดยเฉพาะในระดับสังคมหมูบานในชนบทจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงครอบครัวและเครือ
ญาติมีบทบาทอยางมากในวิถีชีวิตชุมชนหมูบาน  กฎเกณฑการตั้งถ่ินฐานหลังการแตงงานที่มีผล
ตอวัฏจักรของครอบครัว และการสรางกลุมครอบครัวและเครือญาติอันนับเปนโครงสรางของ
สังคมหมูบาน และกฎเกณฑการรับมรดกในครอบครัวอีสาน  นอกจากนั้นครอบครัวยังเปนเสมือน
แหลงบมเพาะทักษะทางการเมือง การอยูรวมกันอยางมีกติกา มีบทบาท หนาที่รับผิดชอบ เคารพ
สิทธิซ่ึงกันและกัน การตัดสินใจรวมกัน รูจักรับฟงและสื่อสารเจรจาประนีประนอมกันดวยความรัก 
ความเขาใจ และเหตุผล รูจักการใหอภัยกัน มีการแบงอํานาจหนาที่และแบงงานกันในครอบครัว
อยางชัดเจน   
  ความสัมพันธระดับเครือญาติ ที่แสดงออกทั้งคําพูดและการกระทําในรูปของ
วัฒนธรรมหรือการทํากิจกรรมรวมกัน คําพูดที่วา เปนคนบานเดียวกัน พวกเดียวกัน เด็กๆใน
หมูบานก็เปนลูกหลานของเรา ทําใหมีการแกปญหาความขัดแยงดวยความนุมนวล ทําดวยความ
เมตตาตอกัน ดังจะเห็นจากการจัดการปญหาความขัดแยงที่มีคูกรณีเปนเครือญาติกัน จะใชวิธีการวา
กลาวตักเตือน หามปราม แกนนําชาวบาน  ครู  พอแมผูปกครองของเด็กรวมกันคิดรวมกันแกปญหา 
มีการดูแลแกไขดวยเครือขายชุมชน เปนการดูแลใหเขาใชชีวิตอยูในชุมชนอยางบูรณาการ คือ
ชวยเหลือ ดูแลทุกอยางคูกรณีในฐานะที่เขาเหลานั้นเปนเพื่อนมนุษย และ เปนลูกหลาน ความเปน
พวกเดียวกันนี้เกิดขึ้นไดแมวาจะมีความแตกตางกันในดานฐานะความเปนอยูแตบรรพบุรุษคน
เดียวกัน ทําใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ชวยเหลือเกื้อกูลกัน   
  2) ความเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคม หมายถึง  การที่ประชาชนจํานวนหนึ่งมี
วัตถุประสงครวมกัน  มีอุดมคติรวมกันหรือมีความเชื่อรวมกันในบางเรื่อง  มีการติดตอส่ือสารกัน
หรือมีการรวมกลุมกัน  มีความเอื้ออาทรตอกัน  มีความรัก  มีมิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการ
ปฏิบัติบางส่ิงบางอยาง และมีการจัดการในระดับกลุม พลังทางสังคมที่มาจากทุกสวนอาชีพทุก
ระดับรายได สังคมชุมชนโดยรวมมีความเขมแข็ง  นักธุรกิจ   พอคา ประชาชน  นักศึกษา  และ
ปญญาชน สามารถรวมผลักดันสังคมและแกปญหาตางๆที่เปนพื้นฐาน   สังคมก็จะสามารถ
เปล่ียนแปลง  ความเอื้ออาทรตอชุมชนและสังคมยังเปนกระบวนการในการสรางสํานึกรับผิดชอบ
และความรวมมือของบุคคลและองคกรเพื่อแกปญหาและ ศีลธรรม เศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง  ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารชุมชนและสังคม     
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  ความสัมพันธระดับชุมชนและสังคม เปนความสัมพันธของการพึ่งพาอาศัยกัน ซ่ึง
มีทั้งหลักการตอบแทนกนั ที่ถือวาเปนหลักการสรางพันธะทางสังคมในการตอบแทนกัน เปนกลไก
สรางความรวมมือเพื่อทํากิจกรรมตางๆ และ หลักการใชประโยชนรวมกันเปนการใชพื้นที่สวนรวม
ของชุมชนในดานตางๆ เปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนมาใชประโยชนรวมกนั มีการจัดการ
รวมกันของชมุชนโดยกําหนดกฎเกณฑขึน้มาเพื่อควบคมุการใชพื้นทีอ่ันถือเปนของสมาชิกใน
ชุมชน  
  3) ความเอื้ออาทรตอธรรมชาติแวดลอม หมายถึง ความรักและความหวงแหนตอ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมถึงสิ่งตางๆ รอบตัวทั้งที่อยูนอกเหนือธรรมชาติ รูปแบบความ
เอื้ออาทรของสังคมชนบท โดยรวมแลวจะแสดงออกคลายกัน คือ การชวยเหลือ การให การแบงปน 
การดูแลเวลาเจ็บปวย ความหวงใยและใหกําลังใจ การชวยดแูลและเฝาบาน การมีสวนรวมใน
กิจกรรมของชมุชน   
 5.3.3 การใหอภัย หมายถึง การใหอภัยกันกอใหเกิดความสัมพันธแนนแฟนขึ้น การ
ใหอภัยอยางแทจริงไมใชส่ิงธรรมดาแตเกิดจากหัวใจและความจริงใจ การใหอภัยแบบนี้เปนการ
สอนโดยหลักพระพุทธศาสนา การใหอภัยซ่ึงกันและกันเปนการยอมรับในความแตกตางยอมรับใน
ส่ิงที่ผิดพลาดผานมา ถือวาเปนการเปดประตูใจใหกวางเพื่อนําไปสูการพูดคุยกัน ซ่ึงการพูดคุยกันที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของจิตใจที่ใหอภัยจะทําใหเห็นถึงความจริงใจตอกันและนั่นคือการไกลเกล่ียจะได
ขอยุติเร็วไว  
 5.3.4 การใหเกียรติ  หมายถึง การยอมรับ ความนับถือ ความไวเนื้อเชื่อใจ การไม
หวาดระแวง การไมดูถูก การเห็นแกหนา ความมีหนามีตา ชื่อเสียง และภาษา  เกียรติ คือ  ยศ ฐานะ 
บรรดาศักดิ์ ซ่ึงอาจกลายเปน ความหยิ่ง ทระนง และเพิ่มอัตตาในตนเอง  เกียรติ เกิดจากความ
ซ่ือสัตย มีวินัยในตัวเอง สํานึกแหงความรับผิดชอบ  เปนตนทุนทางสังคม กอเกิดจากความ
ภาคภูมิใจที่ไดกระทําในสิ่งที่เปนคุณประโยชนแกสังคม  รูจักการใหเกียรติแกผูอ่ืนกอนเกียรติยศ 
มิไดเกิดจากการอวดอาง ยกตน แตเกิดจากความเชื่อถือของผูอ่ืน และการยอมรับของสังคม ผูกลา 
ตองออนโยน ผูดี ตองถอมตน  การใหเกียรติ คือ หัวใจของการอยูรวมกัน เกียรติ ของแตละคนใน
สังคม รวมเปนสายใยแหง ความไวเนื้อเชื่อใจ ของหมูคณะ แลวขยายกลายเปนผืนเกราะแหงศรัทธา
ของปวงประชา นั่นคือ บอเกิดของความสมานฉันท และ ความรักใครปองดองกันในสังคมชุมชน 
การดําเนินการภายใตกระบวนทัศนความยุติธรรมในชุมชน ภายใตแนวทางนี้เปนการดําเนินการ
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการยอมรับในความแตกตางของมนุษย ทั้งในฐานะที่เปนปจเจกบุคคล และ
ความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ และถ่ินที่อยูตามภูมิศาสตร 
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 5.3.5 หลักประชาธิปไตย  การหาทางแกปญหา การระงับความขัดแยง การจัดกิจกรรม
เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม หรือปญหาสังคม ตองยึดหลักประชาธิปไตยที่ฟงเสียงสวนมากและ
ไมละเลยเสียงสวนนอย ตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหลักการนี้ในกระบวนทัศน
ความยุติธรรมในชุมชนคือ การระงับขอขัดแยงของชุมชน  การประชุมกลุมครอบครัว  ประเด็นที่
นาสนใจและนาศึกษาคือ มีอะไรในวิถีชีวิตของชุมชนที่ทําใหการจัดการความขัดแยงของเขาไดรับ
ความสนใจและยอมรับกันวาเปนวิธีการในวิถีทางความยุติธรรมในชุมชน ในสังคมชุมชนนั้น การ
ปรึกษา  การขอความเห็น   เปนเรื่องที่สําคัญลําดับตนๆ  กลาว คือการฟงเสียงทุกเสียงและฟงความ
ในใจของคนทุกคน ในวิถีชีวิตของชุมชน การที่ผูคนมารวมตัวกันเพื่อแสดงความเห็นหรืออภิปราย
เร่ืองราวหรือประเด็นตางๆ การที่ผูคนเหลานั้นไดบอกกลาวแงคิดหรือมุมมองของตนในการ
แกปญหาตางๆถือเปนการสรางเกียรติยศและศักดิ์ศรีใหแกตนเอง   
 การขอความคิดเห็นและรับฟงความตองการของผูอ่ืนนี้ถูกปลูกฝงอยูในวิถีชีวิตของ
ชนบทจังหวัดมหาสารคาม และวิธีการนี้ใชกันมากในครอบครัว ในกลุมพี่นอง วิถีชีวิตของชุมชน
ปลูกฝงใหฟงผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนทั้งเรื่องดีและไมดี ไมมีความลับกันระหวางคนใน
ครอบครัวเดียวกัน ดวยวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเชนนี้ เด็กชนบทจึงถูกฝกใหพูด ถูกฝกใหฟง ถูกฝก
ใหไดยินหรือรับรูความตองการของผูอ่ืน มีการบอกกลาว พูดคุย ปรึกษาหารือ ใหความเห็น รับฟง
ความเห็นซ่ึงกันและกันอยูเสมอ ผูใหญที่เติบโตมาจากการเรียนรูทางสังคมแบบนี้ ก็เปนคนที่รูจัก
พูด รูจักฟง ฟงอยางใหเกียรติ ในฐานะเพื่อนมนษุยที่มีความเทาเทียมกัน แมแตเสียงของเด็กก็ตอง
รับฟงอยางใหเกียรติและมีคุณคา ส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อทุกคนในกลุมคิดและรูสึก
เหมือนๆกันวา ทุกคนมีความเทาเทียมกันในความเปนมนุษย ไมมีความแตกตางของเพศ วัย ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม    
 ดังนั้นการเห็นความจําเปนและประโยชนรวมกันในการจัดการกับปญหาหรือปองกัน
ปญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประเด็นที่นาสนใจคือ การที่ชุมชนมีเหตุการณหรือสภาพการณที่ทําให
เกิดหรืออาจทําใหเกิดปญหา และ/หรือ ภาวะวิกฤต เชน การที่ชุมชนมีทรัพยากร และ/หรือ 
ผลประโยชนซ่ึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงกันเมื่อการจัดสรรไมเปนธรรมหรือไมทั่วถึง วิกฤต
เหลานี้ทําใหชุมชนมีการรวมตัวกัน หาทางแกปญหารวมกัน สรางกติกาของชุมชนรวมกันเพื่อ
ปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นดวยวิถีทางความยุติธรรมในชุมชน กลาวไดวา ทุนทางสังคมของ
ไทย ระบบอุปถัมภที่อธิบายเรื่องความสัมพันธของคนทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน 
กอใหเกิดความผูกพันกัน ความรูสึกวาเปน พวกเดียวกัน คนบานเดียวกัน มีการพึ่งพาอาศัย การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นํามาซึ่ง ความไววางใจกัน รวมทั้งการเห็นประโยชนรวมกันในการจัดการกับ
ปญหาหรือปองกันปญหา เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชาวบานเกิดการรวมตัวกัน มีการทํากิจกรรม
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ตางๆรวมกันในวิถีทางความยุติธรรมในชุมชน สําหรับการจัดการความขัดแยงในชุมชนนั้น ผูนํา
ชุมชนไดเขาไปเกี่ยวของในการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานเกือบทุกปญหา โดยยึด
หลักสันติวิธี โดยมุงเนนในการไกลเกล่ียประนีประนอมดวยสันติวิธี เปนหลักในการแกไขปญหา
ความขัดแยงทุกระดับ ซ่ึงรูปแบบการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม ดังแสดงในภาพ 24 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 24  รูปแบบการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด 
             มหาสารคาม 
 
5.4 การวิเคราะหความขัดแยง 
 การวิเคราะหความขัดแยงของชุมชน ในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัด
มหาสารคาม ไดปรับปรุงจากกรอบการวิเคราะหความขัดแยง (conflict analysis framework) ของ 
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (สถาบันสันติศึกษา, 2548) 
 กรอบการวิเคราะหความขัดแยง ถือเปนเครื่องมือชวยหาวิธีการใหชุมชนมีสวนรวม ที่
อาจจะชวยแกปญหาความขัดแยงได 
 คําถามหลักและแนวทาง 
 ในกรณีความขัดแยงของชุมชน ในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัด
มหาสารคาม ไดแบง คําถามหลักและแนวทางออกเปน 3 ประการ คือ ประเด็นปญหา  กลุมที่
เกี่ยวของ และ สถานการณความขัดแยง 

 
สิ่งศักดิ์สิทธ ิ                         บทบาทผูนําชุมชน 
 
 
 กฎหมูบาน   การไกลเกลี่ย    บทบาทกลุมอาชีพ 

   
           

ความเมตตา ความเอื้ออาทร การใหอภัย 

การใหเกียรติ หลักประชาธิปไตย 

ความขัดแยง 
ของชุมชน 

    ในการใชทีด่ิน 
สาธารณประโยชน 
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 5.4.1 ประเด็นปญหา 
  1) ประเด็นปญหาในกรณีความขัดแยง 
  จากการศึกษา ประวัติความเปนมาของปญหา สาเหตุของความขัดแยงของชุมชน 
ในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม พบวา สาเหตุ มี  5  ประการ  คือ 

(1) ขอมูลไมตรงกัน 
(2) ปญหาโครงสราง ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม  
(3) ผลประโยชน 
(4) ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  

  2) ประเด็นปญหานั้น ระบุไดชดัเจน  
  ประ เด็นปญหาระบุ ได ชั ด เ จน  คือ  ปญหาความขัดแย ง ในการใชที่ ดิน
สาธารณประโยชน คือ ที่ดิน แมน้ํา ลําคลอง หนองน้ํา ปาไม ปาชา ที่เล้ียงสัตว 

  3) ประเภทของความขัดแยง 
  ความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม 
มีสาเหตุที่เปนประเภทของความขัดแยง คือ  

(1) ความขัดแยงในขอมูล  เปนเรื่องเกี่ยวกับความถูกตองและเชื่อถือไดของ
ขอมูลที่มีอยู ขอมูลไมตรงกัน เขาใจผิด ส่ือสารบกพรอง หรือรับรูแตกตางกัน 

(2) ดานโครงสราง  ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม เปนปญหาที่มาจาก
ระดับในสังคม หรือปญหาการกระจายความมั่งคั่ง การแยงชิงอํานาจ การไมเสมอภาค ไมยุติธรรม 
การเปนเจาของ 

(3) ความขัดแยงดานผลประโยชน   เปนปญหาเกี่ยวกับความจํากัดของ
ทรัพยากร การแยงชิงทรัพยากร หรือผลประโยชนทางจิตใจ เชน ความชอบ ความเคารพ ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง หรือการทําใหเสียหนา 

(4) ความขัดแยงดานจิตสาธารณะ  จิตสาธารณะ เปนความตระหนัก รูในสิ่งที่
เปนของสาธารณประโยชนสวนรวม ตองชวยกันดูแล รักษา ไมทําใหประโยชนสาธารณะเสียหาย 
หรือขาดไป ซ่ึงความขัดแยงดานโครงสราง ดานจิตสาธารณะ คอนขางยากที่จะใชการเจรจาตอรอง 
ในขณะที่ความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชน ความขัดแยงในขอมูลจะใชการเจรจาตอรองไดงายกวา 
   4) ระดับของความขัดแยง 
  ความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม 
มีระดับความขัดแยงในระดับปานกลาง ยังไมรุนแรง เพราะในชุมชนเอง อํานาจของผูนําชุมชน       
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ กฎหมูบาน มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 
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  5) การแกไขปญหา มีความเรงดวนเพียงใด และอะไรเปนผลตามมา ปญหาความ
ขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม เปนปญหาที่ไมรีบดวน
นัก แตตองจัดการแกไข เพราะผลที่ตามมา คือ ความสงบสุข ความสามัคคีของชาวบาน ตลอดจน 
ความเชื่อถือ ศรัทธาในตัวผูนําชุมชน 
  6) แนวทางการแกไขปญหาที่เปนไปได   
  จากการสังเคราะหรูปแบบ การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม พบวา แนวทางแกไขปญหา เพื่อจัดการความขัดแยงของ
ชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม ไดนั้น คือ  

(1) การไกลเกลี่ย 
(2) บทบาทผูนําชุมชน 
(3) กฎหมูบาน 
(4) บทบาทกลุมอาชีพ 
(5) ส่ิงศักดิ์สิทธิ์  

  7) แนวโนมในการสรางแนวทางในการปญหา 
        แนวโนมในการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน 

ในจังหวัดมหาสารคาม คือ การมีสวนรวมในการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม อาทิเชน บทบาทผูนําชุมชน บทบาทกลุมอาชีพ กฎ
หมูบาน ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ โดยผานเครื่องมือ คือ การไกลเกลี่ย 
 5.4.2 กลุมผูเก่ียวของ 
  1)  ผูเกี่ยวของในความขัดแยง 

  ผูเกี่ยวของในความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัด 
มหาสารคาม คือ กลุมชาวบาน  กลุมอาชีพ  ผูนําชุมชน  ผูเฒา กระจ้ํา  หมอสูตร  หมอธรรม 
  2)  ผูเกี่ยวของไดรับรูขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับประเด็นปญหาและผลประโยชนของ 
กลุมอื่น  
  ผูเกี่ยวของ เปนชาวบาน  กลุมอาชีพ ผูนําชุมชน ตางฟง ตางรับรู ขอมูลขาวสาร 
มากนอยแตกตางกัน แตในสังคมชนบท การส่ือสารขอมูลตัวกลาง ผานไปตามลักษณะระหวาง 
กลุมญาติ กลุมชาวบาน กลุมผูนําชุมชน 

  3)  กลุมตาง ๆ ตองพึ่งพากันแคไหน 
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  ถามีบางกลุม เชื่อวา เขาสามารถรูส่ิงที่เขาตองการ โดยไมตองไดรับการสนับสนุน
จากกลุมอื่น จะทําใหการเจรจาตอรองไมประสบความสําเร็จ 
  กลุมตาง ๆ ในชุมชนตองหันหนาเขาหากัน มีความเชื่อมโยง พึ่งพากัน 
  4)  แรงจูงใจในการที่แกไขปญหา 
  การที่บางกลุมไดประโยชน แตบางกลุมเอื้อประโยชน จะสงผลยากตอการเจรจา 
และถาผลลัพธของกรณีความขัดแยงยังไมแนนอน จะทําใหมีแรงจูงใจมากขึ้น ในการที่จะเจรจา 

          5)  ความเต็มใจของผูเกี่ยวของในการที่จะทํางานรวมกัน 
  กลุมผูเกี่ยวของ ซ่ึงอาศัยในชุมชนเดียวกัน มีความเต็มใจในการที่จะจัดการความ 

ขัดแยงรวมกัน เพราะตองการใหชุมชนมีความสงบสุข      
 5.4.3 สถานการณความขัดแยง 

1) วิธีการจัดการความขัดแยงและการมีสวนรวมของสังคมที่เคยนํามาใชในอดีต
รูปแบบการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัด 
มหาสารคาม ที่เคยใชในอดีต อาทิ การไกลเกลี่ย บทบาทผูนําชุมชน ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
  2) การตีความขัดแยงที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไดถูกแกไขดวยการเจรจาตอรอง 
หรือกระบวนการมีสวนรวมกรณีความขัดแยงที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไดถูกแกไขดวยการเจรจา
ตอรอง และการมีสวนรวมของชุมชน 
  3) ความสัมพันธระหวางกลุมผูเกี่ยวของ เปนอยางไรบาง สถานะทางเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา อายุ เพศ โลกทัศน อาจเปนปจจัยทําใหเกิดอุปสรรคแกการเจรจา ปจจัยเหลานั้น มี
ผลบาง แตไมมาก ทั้งนี้ เพราะชุมชน จังหวัดมหาสารคาม เปนชุมชนอีสาน ความเปนพี่เปนนอง 
เปนญาติ และ การเคารพนับถือ ผูนําชุมชน ผูอาวุโส ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ กฎหมูบาน 

 4) อุปสรรคในการเจรจาตอรอง / เจรจาไกลเกลี่ย 
 อุปสรรคในการเจรจาตอรอง / เจรจาไกลเกลี่ย การมีสวนรวมของชาวบาน ที่

อาจจะไมมีเวลามารวมเจรจา เพราะตองทํามาหากิน เล้ียงปากเลี้ยงทอง 
 5) บทบาทของสถานะในการดําเนินการตามขอตกลง 
 เมื่อมีการจัดการความขัดแยงตามที่ไดตกลงกันไปกัน  สาธารณะ หรือชุมชนตอง 

ตระหนัก รู รวมกันในแนวทางการแกไขปญหา และตองนําวิถีทางแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตได 
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สรุป 

 การวิเคราะห กรณีความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ใน
จังหวัดมหาสารคาม สามารถนํากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนที่เหมาะสม มีรูปแบบที่เปนอัต
ลักษณ เปนภูมิปญญาทองถ่ิน ใชการไกลเกลี่ย ใชส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ กฎหมูบาน โดยมีผูนําชุมชน และ
ผูนํากลุมอาชีพ เปนผูดําเนินการตามบทบาท ถือไดวา การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใช
ที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม เปนแนวทางการใชวิถีทางที่ดี เหมาะกับสภาพ  
สามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืน ๆ ในภาคอีสาน และภาคอื่น ๆ ตอไป ดังแสดงในภาพ 25 

 
ภาพ 25  สาเหตุความขัดแยงและรูปแบบจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน 
             สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 


