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บทที่ 6 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 สังคมชนบทลักษณะของการขัดแยงเกิดขึ้นภายในชุมชนที่พบกันมาก  ไดแก  การแยง
ที่ดินทํากิน  การแยงการใชน้ําจากคลองชลประทาน  การปลอยปละละเลยไมดูแลสัตวเล้ียง  การ
ขัดแยงในเรื่องการหมิ่นประมาทใสรายกัน  การขัดแยงระหวางเด็กหนุมในเรื่องชูสาว  เร่ืองการ
ขัดแยงนี้อาจเปนการขัดแยงสวนตัวและสวนรวมในระดับหมูบาน  ดินเปนปจจัยสําคัญของการ
ประกอบอาชีพหรือการดํารงของคน ไมวาจะประกอบอาชีพอะไร โดยเฉพาะการเกษตรกรรมซึ่ง
เปนอาชีพดั้ ง เดิมของมนุษย  ดินยัง เปนสินทรัพยถาวรที่มีมูลค า เพิ่มทวีคูณ  ราคาไมตก  
จึงเปนสินทรัพยที่มนุษยมีความตองการ วิกฤตการณการแยงชิงทรัพยากรที่ทวีความรุนแรง
แพรกระจายอยูทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะภาคอีสานนั้น ตนตอหรือมูลเหตุที่อยูเบื้องหลังนั้น คือ 
ความตองการดินเปนสําคัญ จากประเด็นดังกลาวขางตน จึงควรศึกษาวิจัยการจัดการความขัดแยง
ของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพมีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและสาเหตุของปญหาความขัดแยงของชุมชนใน
การใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของ
ชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ในจังหวัดมหาสารคาม 3) เพื่อเสนอรูปแบบวิธีการจัดการ
ความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน พื้นที่ที่ใชในการศึกษา ไดแก ตําบล      
ทาสองคอน  อําเภอเมือง ตําบลขามเฒาพัฒนา  อําเภอกันทรวิชัย และตําบลหนองแสง อําเภอ     
วาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงมีปญหาความขัดแยงในเรื่องการใชที่ดินสาธารณประโยชนอยูใน
ระดับมากของจังหวัดมหาสารคาม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกคูกรณีพิพาทที่ดิน
สาธารณประโยชน เจาของที่ดินขางเคียง กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ประธานกลุมอาชีพ 
ผูนําศาสนา ผูนําพิธีกรรม กระจ้ํา  เก็บรวมรวมขอมูลจากการสนทนา การสังเกต การสํารวจทาง
กายภาพ การสอบถาม การสัมภาษณแบบเจาะลึก การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา
จากขอมูลที่เก็บรวมรวม และใชกรอบการวิเคราะหความขัดแยง  ดังนั้นการวิจัย เร่ือง การจัดการ
ความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ และสนทนากลุม ตลอดจนการสังเกต บริบท
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ตางๆ ไดทําการวิเคราะหขอมูลแลวในบทที่ผานมา การนําเสนอในบทนี้จะนําเสนอใน 3 ประเด็น 
ไดแก สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ ขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังนี้  
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม ไดขอคนพบดังนี้  
 6.1.1 บริบทท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา  
  1) บริบทท่ัวไปของชุมชน ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
  ตําบลทาสองคอนนับไดว า เปนตําบลหนึ่ งใน  13 ตําบลของอํา เภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หางจากที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคามทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 9 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอทางทิศเหนือติดกับลําน้ําชี อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ทิศใตติดกับตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง, ตําบลแกงแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม สวนทิศตะวันออกติดกับตําบลเกิ้ง, ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ
ทศิตะวันตกติดตอกับตําบลแกงแก อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
  ประชากรตําบลทาสองคอนประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม อาชีพรองลงมา 
คือ รับจางและคาขาย สําหรับการปลูกพืช พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในตําบลทาสองคอน ไดแก ขาว มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน หมอน ไมผล และ พืชผักตางๆ เนื่องจากพื้นที่ตําบลทาสองคอนเปนพื้นที่
ราบลุม ลําน้ําชีจึงที่เปนลําน้ําที่สําคัญสําหรับการทําเกษตร  มีกิจกรรมการผลิตที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิต   
  2) บริบทท่ัวไปตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม  
   ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เปนหมูบานขยายแตมี
ขนาดคอนขางใหญ อยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือ  
ติดตอกับตําบลคันธารราษฎร และตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ทิศใต
ติดตอกับตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลกุดไส
จอ และตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  และทิศตะวันตก  ติดกับ  ตําบลทาขอน
ยาง และตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

    ลักษณะดินภายในหมูบานเปนดินรวนปนทราย เหมาะแกการทํานา  และปลูกพืช
สวน และพืชไร  สําหรับภูมิอากาศของตําบลขามเฒาพัฒนา  มีสภาพอากาศคลายกับภาคอีสาน
ตอนกลาง คือ แบงเปน 3 ฤดู  ชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนาเปนสังคมชนบท ชาวบานจะมีการอยู
รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีความสัมพันธกันในลักษณะเครือญาติ และเคารพผูอาวุโส การอยู
รวมกันในอดีตใชความเอื้อเฟอเผ่ือแผเปนที่ตั้ง เมื่อมีกรณีขัดแยงกันก็จะอาศัยผูอาวุโสที่ชาวบานให
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ความรักและเคารพเปนผูตัดสินใจ  จะมีรูปแบบการปกครองผสมผสานระหวางการปกครองแบบ
เปนทางการและแบบไมเปนทางการ จะเห็นไดวากิจกรรมชุมชนแตละกิจกรรม การมีผูนําและการ
เขารวมกิจกรรมจะมีความแตกตางกันออกไป  
  3) บริบทท่ัวไปของตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม  

  ชาวบานตําบลหนองแสง เดิมเดินทางอพยพมากจาก เมืองรอยเอ็ด หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวา มณฑลรอยเอ็ด (ปจจุบันคือ บานเปลือย จังหวัดรอยเอ็ด) โดยการนําของ ทาวสุริยวงศ  เมื่อ
ป พ..ศ. 2565 กอนนั้น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ  ขึ้นตรงตอการปกครองของ
มณฑลรอยเอ็ด 

  เมื่อจังหวัดกาฬสินธุ และจังหวดัมหาสารคาม แยกออกมาจาก มณฑลรอยเอ็ด ทาว
สุริยวงศ ไดนําชาวบานประมาณ 500 ครัวเรือน  ยายมาตั้งถ่ินฐานบานเรือนบริเวณที่มีแหลงน้ําอุดม
สมบูรณ 

  ตอมาเมื่อป พ.ศ.2370 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 5 ไดแยกบานหนองแสงออกเปนบานวาปปทุม  ทาวสุริยวงศ ไดปกครองหมูบานตาง ๆ 
เปนเวลากวา 60 ป (พ.ศ.2365-2425) เมื่อทาวสุริยวงศ (มี) ผูเปนเจาเมืองถึงแกกรรม ภายหลังมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ เปนกระทรวง และในสวนภูมิภาค เปนการจัดการ
ปกครองรูปแบบเทศาภิบาล ผูปกครองในทองถ่ินจะมีนายอําเภอดูแล ตั้งแตป พ.ศ. 2425   
   ตําบลหนองแสง เปนตําบลหนึ่งในอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู
ตอนกลางของอําเภอวาปปทุม ซ่ึงเปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอวาปปทุม  เทศบาลตําบลหนองแสง 
ตั้งอยูทิศใตของของอําเภอเมือง  หางจากที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคาม ประมาณ 40 กิโลเมตร   มี
อาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง คือ ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองทุม อําเภอวาปปทุม ทิศใต
ติดตอกับตําบลหัวเรือ และตําบลโพธิ์ชัย อําเภอวาปปทุม ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลหนองไฮ และ
ตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปปทุม และทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลโคกสีทองหลาง และตําบลบาน
หวาย อําเภอวาปปทุม 
       ในพื้นที่ตําบลหนองแสง  มีไฟฟามีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน มีโรงเรียนอยูในหมูบาน 
ชาวบานสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธและมีประเพณีที่ทําสืบตอกันมาทุกเดือน การปกครองใน
หมูบานจะยึดหลักประชาธิปไตยในการปกครอง นอกจากนี้ตําบลหนองแสงยังเปนบานที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องการสานมวย (อุปกรณนึ่งขาวเหนียว) ที่มีฝมือประณีต สวยงามและเปนที่รูจักของคนทั่วไป  
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 6.1.2 สาเหตุ และวิธีการจัดการความขัดแยงในการใชท่ีดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม  
 การศึกษาสาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม คร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่กรณีศึกษาไว 3 แหง จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในประเด็นนี้โดยเริ่มจากการวิเคราะหเปนรายกรณีจากนั้นจะทําการสังเคราะห เปนภาพรวม 
อยางไรก็ตามกรณีความขัดแยงในชุมชนเกี่ยวกับการใชที่ดินสาธารณประโยชน นั้นผูวิจัยได
ดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล พบวา การใชที่ดินสาธารณประโยชนเกี่ยวของกับกิจรรมของ
ชาวบานหลายประการ ไดแก การใชหนองน้ํา ลําน้ํา การใชที่เล้ียงสัตว การใชที่ปาชา การใชปาไม 
และกรณีการใชที่ดอนปูตา สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม จากการสังเคราะหทั้ง 3 กรณีศึกษาสรุปไดวาสาเหตุความขัดแยงของชุมชนใน
การใชที่ดินสาธารณประโยชนจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้  
  ประเด็นท่ี 1 ขอมูลไมตรงกัน  
  ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นไดอยางงายดาย โดยเฉพาะความเห็นที่ไมสอดคลอง
กันระหวางชาวบาน ความไมลงรอยหรือความตรงกันขามกัน อันสืบเนื่องมาจากผลประโยชน หรือ
ความเชื่อที่วาความปรารถนาในปจจุบันของแตละฝายไมสามารถบรรลุไดพรอมกัน การไดรับ
ขอมูลที่ไมสมบูรณและทั่วถึง เมื่อชาวบานมีขอมูลไมเหมือนกันยอมทําใหมีการรับรูแตกตางกัน 
การรับรูและความคาดหวังที่เปนองคประกอบสําคัญทําใหไดรับขอมูลท่ีไมสมบูรณ  ความขัดแยงนี้
ชาวบานทั้งสองฝายจะมีเปาหมายและวัตถุประสงคไมเหมือนกัน ฝายหนึ่งพยายามจะใหอีกฝายหนึ่ง
ทําตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของตน ถาไมยอมก็เกิดความขัดแยงกัน 
  ประเด็นท่ี 2 ปญหาดานโครงสราง ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม  
  มนุษยทุกคนตองการความเปนธรรม หากเห็นวาตนหรือพรรคพวกของตนไมได
รับความเปนธรรมแลว ก็จะตอสูเรียกรองความเปนธรรมถึงที่สุด ความรูสึกวาไมไดรับความเปน
ธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในชุมชน โดยท่ีทรัพยากรเปนของคนในพื้นที่ แตบางรายอาจรูสึกวา
ตนเองซึ่งเปนคนในพื้นที่ไมไดรับความเปนธรรมตอการมีโอกาสเขาไปใชทรัพยากรในที่ดิน
สาธารณประโยชน ความรูสึกคับแคนใจนี้มองวาตนเองอาจขาดโอกาสที่ดีเสมอเหมือนกลุมคนอื่น 
ทําใหชาวบานบางคนแสดงพฤติกรรมในลักษณะการเสียดสีโดยการแอบเขาไป หรือ ดวยความ
โจงแจงเขาไปใชทรัพยากรในที่ดินสาธารณประโยชนดวยความเกินพอดี เชน การตัดไม การรุกลํ้า
ที่ดินสาธารณประโยชน  
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ความขัดแยงของ
ชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณะประโยชน

ขอมูลไมตรง 

ผลประโยชน 

ขาดจิตสํานึกสาธารณะ 

ความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม 

  ประเด็นท่ี 3 ผลประโยชน 
  ความขัดแยงดานผลประโยชน  เปนเรื่องการแยงชิงทรัพยากร  หรือในแง
ผลประโยชนทางจิตใจ ความชอบ ความเคารพ ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการทําใหผูอ่ืนเสีย
หนา ซ่ึงผลประโยชนมีที่มาจากความโลภ  ความโลภอยากได ในจิตใจมนุษยเราอันเปนตนตอและ
ภูมิหลังแหงความขัดแยง     
  ประเด็นท่ี 4 ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  
  จิตสํานึกสาธารณะ เปนการตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม หรือการคํานึงถึง
ผูอ่ืนที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน รูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม มีความสํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายตอ
ส่ิงผิด เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ สาเหตุอยางหนึ่ง
ของความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชน เนื่องจากชาวบานเขาไปใชทรัพยากรอยาง
ฟุมเฟอย   ทั้งนี้จะเห็นวาชาวบานสวนหนึ่งขาดความสํานึกในผลประโยชนสวนรวมมีความเห็นแก
ตัวเปนสําคัญจนเกินไป เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงในการใชประโยชนจากที่ดินสาธารณประโยชน   
  จากขอสรุป สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน
ในจังหวัดมหาสารคาม สามารถแสดงเปนภาพ 26  ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 
ภาพ 26  สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด 
              มหาสารคาม 
 
 6.1.3 การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชท่ีดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคาม  
 ผลการสั ง เคราะห วิ ธี ก ารจั ดการความขัดแย งของชุมชนในการใชที่ ดิ น
สาธารณประโยชน ซ่ึงถือวาเปนการจัดการกับความขัดแยงดวยตนเอง นอกจากนั้นยังเปนการแกไข
ที่ตนเหตุของปญหา พิจารณาวาอะไรเปนตนเหตุหรือเปนรากฐานของปญหาตามขอขัดแยง วิธีการ
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จัดการความขัดแยงของชุมชน ดําเนินการหลากหลายวิธี ผลการสังเคราะหวิธีการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนโดยชุมชนทั้ง 3 แหง เปนดังนี้  
  1) บทบาทกลุมอาชีพ  
  ในกลุมอาชีพแตละกลุมจะมีการรวมกลุมกัน  มีกระบวนการจัดการ  มี
คณะกรรมการดําเนินงานของกลุม มีรูปแบบการทํางาน ซ่ึงสมาชิกในกลุมมีความสัมพันธ คุนเคย
กันอยางดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยเหลือ เอื้อเฟอตอกัน เมื่อมีปญหาความขัดแยงในกลุม 
ก็จะมีวิธีการจัดการแกไขปญหาภายในกลุม อาจจะเปนประธานกลุม สมาชิกในกลุม ทําใหปญหา
ตาง ๆ ลดนอยลงไป   
  2) สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  
  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือส่ิงที่เปนที่เคารพชุมชนถือวาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนศูนยรวม
ของคนในชุมชนชวยไมใหเกิดความขัดแยงกัน เพราะตางก็มีความรักในสิ่งเดียวกัน เชน ดอนปูตา  
เปนตน สถานที่เหลานี้เปนที่ยําเกรงของคนสวนใหญในหมูบาน 
  3) บทบาทผูนําชุมชน  
  การแกปญหาความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนของชุมชนตําบลขาม
เฒาพัฒนาอีกประการหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาใช คือ บทบาทผูนําชุมชน  ผูนําชุมชน ไมวาจะเปนกํานัน 
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน หรือผูเฒาผูแก ที่ชาวบานเคารพนับถือ สามารถชวยแกไขปญหา
ความขัดแยงได   
  4) การไกลเกล่ีย 
  การไกลเกลี่ยขอขัดแยงระหวางชาวบาน กระทําโดยผูนําชุมชนจากการสํารวจ
พื้นที่ชุมชน พบวา ความขัดแยงที่กลายเปนขอขัดแยงและเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย คือ การบุกรุก
ที่ทํากิน ในการไกลเกล่ียของผูนําชุมชน ซ่ึงเปนผูทําหนาที่เปนคนกลางในการเจรจา ใชภาษาถิ่นใน
การเจรจา ภาษาถิ่นทําใหคูกรณี เขาใจงาย ชัดเจน สงผลตอความสําเร็จในการเจรจาไกลเกลี่ย ทั้งนี้
ภาษาถิ่นไดแสดงถึงความเปนพวกเดียวกัน ความไววางใจ ความนับถือ และการใหเกียรติซ่ึงกันและ
กัน 
  5) กฎหมูบาน  
  กติกาเปนขอหามวาสิ่งใดที่ทุกคนในหมูบานทําไดส่ิงใดที่ทําไมได การกําหนด
ขอบังคับและกฎกติกาของชุมชน เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน   ใหชุมชนมีสวนรวมคิดและ
ตัดสินใจ มีเวทีชาวบานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ถือวาทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
ปญหา หาสาเหตุของปญหา แนวทางแกไข วิธีปฏิบัติในการแกไขปญหา จนกระทั่งกําหนดออกมา
เปนกติการวมของชุมชน เสริมสรางใหชุมชนสามารถแกปญหากันเองได 
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  โดยสรุปการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชน ใน
จังหวัดมหาสารคาม ดังแสดงในภาพ 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  27  วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด 
               มหาสารคาม 
 
 6.1.4 การสังเคราะหรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชท่ีดิน
สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคามซึ่งไดสังเคราะหเปนวิธีการคือ บทบาทกลุมอาชีพ ส่ิงศักดิ์สิทธิ บทบาทผูนําชุมชน การ
ไกลเกลี่ย และกฎหมูบาน ซ่ึงวิธีการดังกลาวตองอยูในหลักการคือ ความเมตตา ความเอื้ออาทร การ
ใหอภัย การใหเกียรติ และหลักประชาธิปไตย ดังแสดงในภาพ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความขัดแยง 
ของชุมชน 

    ในการใชที่ดิน 
สาธารณประโยชน 

 
   ส่ิงศักดิ์สิทธิ               บทบาทผูนําชุมชน 
 
 
 กฎหมูบาน  การไกลเกลี่ย   บทบาทกลุม
อาชีพ 

   

ยอมรับ  
       ปฏิบัติตาม 
 
 
ไมยอมรับ 
    สูกระบวนการ  
       กฎหมาย    

การจัดการความขัดแยงของชมุชน 
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ภาพ 28  รูปแบบการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด 
              มหาสารคาม  
 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นที่นาหยิบยกมาอภิปรายผลดังตอไปนี้  
 6.2.1  ขอมูลไมตรงกัน  
 สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคาม พบวา สาเหตุของความขัดแยง มีสาเหตุมาจากการรับรูขอมูลที่ไมสอดคลองกันทําให
แตละคนสําคัญความหมายผิดไป ทําใหเกิดชองวางในการสื่อสารที่อาจเกิดจากความเขาใจไม
ตรงกันทําใหเกิดวามขัดแยง ความขัดแยงเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดขอมูล การสงขอมูลผิดพลาด การ
แปลงขอมูลไมตรงกันกับที่เขาสงขอมูลมาให เหลานี้เปนเรื่องการติดตอส่ือสาร การรับรูที่แตกตาง
กันสามารถทําใหเกิดการขัดแยงกันได โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางของปญหา ทางดานเศรษฐกิจ 
ทางดานสังคมที่มีความแตกตางและการเอารัดเอาเปรียบ ปญหาที่พบเปนเรื่องการแกงแยง
ผลประโยชนระหวางผูคนในชุมชนนั้น เปนตนวา การขัดแยงเรื่องน้ําในการทํานา ถาปลอยน้ําเขามา
คือ ใครอยูหัวน้ํา ทายน้ํา ใครจะจัดการดูดน้ําไปกอนเปนเรื่องผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ แนวคิดของ วอเรน ชมิดท (Warren Schmidt,  1974,  p.7) 
ไดเสนอสาเหตุของความขัดแยงมีหลายประการ คือ ขอมูล หรือขอเท็จจริง อาจจะเปนสาเหตุทําให
เกิดความขัดแยงระหวางบุคคลในองคการได ถาหากแตละคนมีขอมูลแตกตางกัน หรือรูมาคนละ
อยาง มีอยูคนละเรื่องสําหรับกรณีเดียวกัน  ซ่ึงเปนเรื่องของขอเท็จจริง แมแต แฮรเบิรต เอ. ไซมอน 

 
สิ่งศักดิ์สิทธิ   การเจรจาตอรอง    บทบาทผูนําชุมชน 
 
 
 กฎหมูบาน การเจรจาไกลเกลี่ย       บทบาทกลุมอาชีพ 

ความขัดแยง 
ของชุมชน 

    ในการใชที่ดิน 
สาธารณประโยชน 

ความเมตตา ความเอื้ออาทร การใหอภัย 

การยอมรับ
อยางใหเกียรติ 

หลักประชาธิปไตย 
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(Herbert A. Simon) ก็ไดกลาวไวในหนังสือ Administrative Behavior (1957) ของเขาวา การวินิจฉัย
ส่ังการนั้น ส่ิงหนึ่งยอมขึ้นอยูกับความแตกตางในขอเท็จจริงระหวางบุคคล (Simon,  p.7) หรือดังที่ 
วอเรน ชมิดท  กลาววา  บุคคลสองฝายมีขอมูลแตกตางกัน   จึงเขาใจกันคนละดานในประเด็น
สําคัญ ๆ อันเปนสาเหตุที่ทําใหมีความเห็นแตกตางกันออกไป และวอเรน ชนิดท (Warren Schmidt,  
1974,  pp. 6 - 8) ไดอธิบายวา ความขัดแยง หมายถึง บุคคล 2 ฝาย มี ขอมูล คานิยม ความเชื่อ ความ
คิดเห็น และความรูสึก ที่แตกตางกัน และ เห็นวา ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสองฝายหรือ
มากกวานั้นเชื่อวา ความตองการของฝายหนึ่งเปนสิ่งที่เปรียบเทียบกันไมไดกับความตองการของอีก
ฝายหนึ่ง (incompatible) 
 และจากแนวคิดของ เลวิส  โคเซอร (Lewis Coser,  1956) ไดเสนอแนวคิดในงาน
เขียนของเขาชื่อ หนาที่ของความขัดแยงในสังคม (The Functions of Social Conflict) อยู 2 ประเด็น
คือ  ความสลับซับซอนของความขัดแยง โคเซอรเห็นวา ความขัดแยงมิไดเกิดขึ้นเพียงระหวางชน
ชั้นและกลุมผลประโยชนเทานั้น แตความขัดแยงเกิดขึ้นทั่วไปในความสัมพันธสังคมที่สานกันโยง
ใยเปนตาขาย ความขัดแยงจึงเปนเสมือนใยแมงมุม (Web of Conflict) เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ
บางดานอาจจะขัดกัน แตบางดานอาจรวมมือกัน จึงเห็นวา ความสัมพันธในสังคมนั้นตัดสลับกันไป
มาซ่ึงประกอบดวยทั้งดานขัดแยงและประสานกัน อันเปนการผูกเชื่อมสังคมเขาไวดวยกัน ใน
ขณะเดียวกันก็มีการตอสูแยงชิง และการเผชิญหนา และ ผลของความขัดแยง โคเซอรเห็นวา ความ
ขัดแยงนั้นนําไปสูความเปลี่ยนแปลง และการกระตุนใหเกิดส่ิงใหม ๆ แมความขัดแยงจะสงผลทั้ง
ในทางลบ หรือความแตกแยก และในทางบวก คือ ความผูกพันใหเปนปกแผน ซ่ึงในทางบวกนั้น 
ไดมีการวิเคราะหถึงความขัดแยงในการรักษา สงเสริม การยึดเหนี่ยวของสวนตาง ๆ ในสังคม ซ่ึง
ในประเด็นนี้ถือแนวทฤษฎีโครงสรางหนาที่เปนพื้นฐานในการวิเคราะหสังคม โดยเพิ่มแนวคิด
ความขัดแยงเขาไป เพื่ออธิบายถึงความสมดุลในสังคม ซ่ึงความขัดแยงไมจําเปนตองตัดขวางหรือ
ทําลายความสมดุล ตรงกันขามความขัดแยงนั้นสามารถชวยเสริมความสมดุลได 
  นอกจากนี้ โคเซอร ไดแบงความขัดแยงออกเปน 2 ชนิด คือ  ความขัดแยงภายใน 
หมายถึง ความขัดแยงภายในกลุม ซ่ึงความขัดแยงภายในกลุมมิใชวาจะกอใหเกิดเสื่อมสลายของ
กลุมเสมอไป แตก็สามารถเสริมการดํารงอยู ความเหนียวแนน และความมั่นคงของกลุมได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมระดับเล็กที่โยงใยกันเหนียวแนน และโคเซอร เห็นวา ความขัดแยงท่ี
ปรากฏขึ้นภายในกลุมยังเปนเสมือนการระบายสิ่งที่กดอัดอยู เปรียบเสมือนล้ินเปดไอน้ําปองกัน
ไมใหหมอน้ําระเบิด (Safety valve) เมื่อเกิดความขัดแยงภายในกลุมก็เทากับทําใหเกิดความสมดุลที่
เปนอยูเสียไป เมื่อความขัดแยงไดถูกขับ หรือแกไข ฉะนั้นความขัดแยงภายในจึงมีบทบาทหนที่ใน
เชิงบวก เปนการสรางความกลมเกลียวข้ึนใหม และ ความขัดแยงภายนอก หมายถึง ความขัดแยง
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ระหวางกลุม คือ ภายในกลุมไมมีความขัดแยง แตกลุมหนึ่งมีความขัดแยงกับอีกกลุมหนึ่ง หรือกลุม
อ่ืน ๆ โคเซอรเห็นวาเปนการทําใหสมาชิกภายในกลุมรูสึกรวมตัวกันมากขึ้น มีความสํานึกถึงความ
เปนพรรคพวกดียวกัน แตละสวนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม อันนําไปสูความสมานฉันท
ของกลุม  ตั้งแตระดับเล็กประชาคม  จนถึงระดับชาติ  ความขัดแยงภายนอกจึงมีหนาที่และบทบาท
ในการสรางความรวมตัวกันได  จึงเกิดความเปนปกแผนของหนวย กลุม องคกาสร สังคม 
ประชาคม ฯลฯ 
 ในประเดน็เดียวกันนั้น จอรจ ซิมเมล  (Georg  Simmel,  1995,  p.3)  เห็นวาความ
ขัดแยงเปนปฏิสัมพันธรูปแบบหนึ่ง  ความขัดแยงแสดงถึงลักษณะความสัมพันธของคูขัดแยงและ
ความขัดแยงเปนผลมาจากการมีความรูสึกเขาขางตนเองมากกวาเขาขางฝายอื่น  ความขัดแยงทําให
เกดิความกลมเกลียวและความกลมเกลียวทําใหเกิดความขัดแยงได 
 เลวิส  โคเซอร  มีแนวคิดทํานองเดียวกันกับ จอรจ  ซิมเมล โดยเชื่อวา ความขัดแยง
หากไมรุนแรงและไมเกิดขึ้นบอย ๆแลวเปนส่ิงที่ดี สังคมประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่ทํางานรวมกัน 
สวนตาง ๆ เหลานี้จะมีความแตกตางกันและมักจะเกิดความขัดแยงระหวางกันเสมอ  ความขัดแยง
ของสวนตาง ๆ นี้หากไมรุนแรงจะปรับตัวเขาหากันได ความขัดแยงของสวนตาง ๆ ของสังคมอยาง
รุนแรงจนนําไปสูการเปลี่ยนรูปแบบของสังคมเกิดขึ้นไดยาก  แตอาจจะเกิดขึ้น ในสังคมที่มีรูปแบบ
ของสังคมเปลี่ยนยาก (rigid system) เปนสังคมที่ไมเปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น
เทานั้น แนวความคิดนี้ เรียกวา แนวความคิดแบบการทํางานรวมกันของสวนตาง ๆ ที่ขัดแยงกัน 
(conflict functionalism) และในการวิเคราะหหาสาเหตุหรือตนตอความขัดแยง (Moore,  1986;  อาง
ถึงใน สถาบันสันติศึกษา,  2540 หนา 3 - 4; บรรพต  ตนธีระวงศ,  2547,  หนา 4; ครสิโตเฟอร มัวร,  
2542,  หนา 80; ถวิลวดี บุรีกุ,  ม.ป.ป., หนา 5 และ อินสอน บัวเขียว, 2547, หนา 281) ไดให
คําอธิบายวา ความขัดแยงดานขอมูล (data conflicts)เปนผลมาจาก การขาดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ประเด็นหลักตาง ๆ (lack of information) การมีขอมลูที่ไมตรงกัน (misunderstanding) มีความเขาใจ
ผิดของผูที่เกี่ยวของในขอมูลเดียวกัน การสื่อสารบกพรอง (miscommunication) มีความแตกตางใน
วิธีการ  ในการประเมิน  หรือแปลขอมูลขาวสารตาง ๆ  มีความแตกตางในการรับรูขอมูลที่
เหมือนกันของกลุม  ตาง ๆ (perception)  
 นอกจากนั้น แคเธอรีน มอรรีส (Catherine Morris,  1998; อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท,  
2547, หนา 36) ไดเสนอแนวทางในการวิเคราะหหาสาเหตุของความขัดแยงจะเกิดจากสาเหตุใหญ 
คือ ประเด็น (issues) ของความขัดแยง เชน โครงสราง (structures) คานิยม (values) ผลประโยชน 
และความจําเปน (interests and needs) ขอมูลและความจริง (data, information,  factual) 
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 สาเหตุของความขัดแยงในขอมูล หรือขอเท็จจริงนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ วิดไซ 
ชินฮากวา (Zvidzai Chidhakwa,  2003) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงเกี่ยวกับปาไมบริเวณหุบเขา 
รูสิตู (Rusitu) ประเทศซิมบับเว (Zimbawe) พบวา สาเหตุความขัดแยงเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไดมี
การกําหนดปาไมเปนเขตปาสงวน โดยไมคํานึงถึงสิทธิชุมชน ขอมูลท่ีชาวบานเขาใจวาเขตพื้นที่ปา
เดิมนั้นสามารถทํากินได ปจจุบันถูกระบุวาเปนปาสงวนไปแลว เปนขอมูลที่ไมตรงกัน กอใหเกิด
ความขัดแยง  
 6.2.2 ผลประโยชน  
 ความขัดแยงเปนปรากฏการณธรรมดาที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยเฉพาะเมื่อตองทํามาหา
กินอยูรวมกัน ในการทํามาหากินรวมกันอาจเห็นวาสมาชิกของกลุมขัดแยงกันดวยการใชวาจาหรือ
ทาทาง สมาชิกของกลุมจะขัดแยงกันไดงายเมื่อไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกัน เพราะในระหวางนั้น
ความคิด ความสนใจ ความรูสึกและผลประโยชนของฝายหนึ่งอาจไมสอดคลองกับอีกฝายหนึ่ง ทํา
ใหตางฝายตางตอตานกันและเกิดสภาพการณซ่ึงทําใหไมสามารถหาขอยุติได สาเหตุสําคัญที่
กอใหเกิดความขัดแยงอาจมาจาก ผลประโยชนขัดแยงกัน ความขัดแยง ดานผลประโยชน มีสาเหตุ
มาจากการไมเขาใจในกระบวนการพิจารณาความดีความชอบ ความถูกตองเหมาะสม หรือ 
ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมนํามาซึ่งปญหาความขัดแยงทั้งสิ้น  
  สอดคลองกับแนวคิดของ แมรี่ ฟอลเลต (Marry Follett,  1947) ที่วา ความขัดแยง
มิใชเปนสิ่งดีหรือเลว ความขัดแยงเปนเรื่องของความแตกตางในความคิดเห็นและผลประโยชน  
และ จี. ทิวเลต (G. Tillett,  1991,  p.7; บรรพต ตนธีระวงศ  2547,  หนา 2; ถวิลวดี  บุรีกุล 2549,  
หนา 2  และ สมยศ  นาวีการ  2543,  หนา 722)  ใหความหมายของความขัดแยงที่คลายกัน คือ 
เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคนตั้งแตสองคนขึ้นไปโตแยงในประเด็นของคานิยม หรือแขงขันชวงชิงกัน 
ในเรื่องของอํานาจ สถานภาพ เปาหมาย และทรัพยากรที่มีจํากัด อาจจะเปนความขัดแยงที่แฝงอยู 
กําลังเกิดขึ้น หรือออกอาการแสดงแลว  
  นอกจากนี้ ราลฟ  ดาหเรนดอรฟ (Ralf  Dahrendarf,  1959; อางถึงใน สุเทพ  
สุนทรเภสัช,  2540,  หนา 124 – 129) ไดเสนอแนวคิดวาสังคมมี 2 สวน คือ สวนที่มีความขัดแยง
และสวนที่สมานฉันท ทั้งสองสวนนี้ตางเปนความจําเปนของกันและกัน ความขัดแยงจะเกิดขึ้น
ไมไดถาหากวากอนหนานั้น ไมมีความสมานฉันทเกิดขึ้นกอน และในทางตรงกันขามความขัดแยง
อาจจะนําไปสูความสมานฉันท และบูรณาการได ดังนั้นสังคมจะดํารงอยูไมไดถาหากไมมีความ
ขัดแยงและความสมานฉันท ความขัดแยงทางสังคมที่ เกิดขึ้น เปนเรื่องของความขัดแยงใน
ผลประโยชนระหวางกลุมผูมีอํานาจเหนือกวากับกลุมที่มีอํานาจต่ํากวา  
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  โจนาธาน  เทอรเนอร  (Jonathan  Turner; อางถึงใน  สุเทพ  สุนทรเภสัช,  2535  
หนา  127 - 128)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความขัดแยงวา  ความขัดแยงเปนกระบวนการของเหตุการณ
ตางๆ จํานวนหนึ่งที่นําสูการกระทําที่ปรากฏขึ้นของปฏิสัมพันธที่มีความรุนแรงที่มีขีดขั้นตางกันใน
ระหวางอยางนอยสองฝาย และขั้นตอนของความขัดแยงตามทัศนะคติของโจนาธานมีดังตอไปนี้ 
  (1) ระบบสังคมประกอบขึ้นดวยหนวยที่ตองพึ่งพาอาศัยกันจํานวนหนึ่ง 
  (2) มีการกระจายทรัพยากรที่มีคุณคาที่มีอยางจํากัด 
  (3) หนวยหรือคนที่ไมไดรับสวนแบงทรัพยากรที่เหมาะสม  เร่ิมตั้งขอสงสัย
เกี่ยวกับความถูกตองของระบบ 
  (4) คนที่ถูกริดรอนประโยชนสิทธิจะเริ่มตระหนักวาจะตองมีการยกเลิกระบบการ
แบงสรรทรัพยากร  เพื่อผลประโยชนของพวกเขา 
  (5) คนท่ีถูกริดรอนประโยชนสิทธิจะถูกกระตุนทางดานความรูสึกและอารมณ 
  (6) มีการระเบิดความอัดอั้นตันใจออกมาเปนระยะๆและมักจะมีลักษณะที่วุนวาย  
ไมเปนระเบียบ 
  (7) คนที่เกี่ยวของอยูในความขัดแยง จะมีความตึงเครียด และมีอารมณความรูสึก
ในการมีสวนรวมอยูดวย 
  (8) จะมีความพยายามเพิ่มขึ้นในการที่จะจัดระเบียบเกี่ยวกับกลุมท่ีจะถูกริดรอน
สิทธิประโยชนที่เกี่ยวของอยูในความขัดแยง 
  (9) ความขัดแยงโดยเปดเผยที่กอใหเกิดความรุนแรงในขอบขีดตางๆ จะปะทุขึ้น
ระหวางอภิสิทธิชนกับผูถูกริดรอนสิทธิประโยชน ขอบขีดของความขัดแยงจะไดรับอิทธิพลมาจาก
ความสามารถที่มีอยูในความขัดแยงที่จะชี้ชัดถึงผลประโยชนของฝายตน และขอบขีดของระบบที่
พึงมีในการจัดการกับความขัดแยง  
  ความขัดแยง หมายถึง  การดิ้นรนเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งของที่มีคา  หรือเพื่ออางสิทธิ
ในฐานะ  อํานาจ  และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  โดยมีสาเหตุมาจากการคิดไมเหมือนกันทําไม
เหมือนกัน  หรือผลประโยชนขัดกันในระหวางอยางนอยสองฝาย  และความขัดแยงก็เปนปจจัยที่ก็
ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม  เฉกเชน  ความเปลี่ยนแปลงในสังคมก็เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิด
ความขัดแยงไดเชนกัน   คารล  มารกซ เชื่อวาความขัดแยงของมนุษยเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
ครอบครองการใชประโยชนและการแบงปนทรัพยสินทั้งสิ้น วิธีการศึกษาแบบนี้ เรียกวา  
วัตถุนิยมวิภาษณวิธี (Dialectic Materialism) 
  แมกซ  เวเบอร (Max Weber, 1968) ยอมรับวาความขัดแยงในผลประโยชน
ระหวางบุคคลพบไดทุกหนทุกแหงในสังคม ความขัดแยงเกิดจาก การกระทําของบุคคลที่ตองการที่
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จะดําเนินการใหบรรลุความปรารถนาของตน เกิดไปปะทะตอตานของอีกฝายหนึ่งหรือหลายๆ กลุม 
ความขัดแยงเปนผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอยางจํากัด ซ่ึงการที่คนหนึ่งไดรับทําให อีก
คนหนึ่งไมไดรับ การที่คนหนึ่งสามารถบรรลุความปรารถนาของตนเองในสภาพที่มีทรัพยากรอยาง
จํากัด ทําใหผูนั้นมีอํานาจมากขึ้น 
  สาระสําคัญของความขัดแยงในสังคมตามแนวความคิดของเวเบอร สามารถ สรุป
ไดดังนี้ 
  (1)  ความขัดแยงของผลประโยชนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในสังคม ไมมี
สังคมใดจะพนไปจากการแตกแยกและการเปลี่ยนแปลง 
  (2)  ในสังคมใด ๆ ก็ตาม กลุมของบุคคลแตละบุคคลยอมมีอํานาจไมเทากัน 
  (3)  ผูมีอํานาจจะใชกฎและการบังคับเพื่อสรางระเบียบทางสังคม 
  (4)  โครงสรางทางสังคมและแนวปฏิบัติในสังคมถูกกําหนดขึ้นโดยผูมีอํานาจ 
และอิทธิพล 
  (5)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหเกิดความแตกแยกในกลุมของผูมีอํานาจ
มากกวาในกลุมของผูไมมีอํานาจ ผูมีอํานาจจะพยายามรักษาสภาพเดิมและตอตานการเปลี่ยนแปลง
ที่จะทําใหตนเองถูกลดอํานาจลง 
  (6)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลที่ไดรับประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลง ถาหากผูมีอํานาจเห็นวาตนจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงจะสงเสริม
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
  (7)  การใชอํานาจจะมีประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสามประการ คือ 
ความสามารถที่จะควบคุมการออกกฎ ระเบียบ ซ่ึงจะพิทักษผลประโยชนของตนความสามารถที่จะ
ควบคุมการลงโทษ และการใชการควบคุมนี้พิทักษผลประโยชนของตน และความสามารถที่จะ
ควบคุม อีกทั้ง ราลฟ ดาหเรนดอรฟ (Ralf  Dahrendorf, 1959) ใชแนวคิดวาดวยอํานาจวิเคราะห
ทฤษฎีความขัดแยงที่เปนมูลฐานของปรากฎการณทางสังคม 
  ปทัสถานทางสังคม ใชเกิดจากการตกลงเห็นชอบกันทั้งสังคม (Social Consensus) 
แตมีชั้นและดํารงอยูดวยอํานาจ และโดยเนื้อแทแลวอาจอธิบายไดวา เปนเรื่องของผลประโยชนของ
ผูมีอํานาจจะเห็นไดจากปทัสถานนั้นมีการควบคุม บังคับใหคนปฏิบัติตาม ดังนั้นสังคมมีความโนม
เอียงที่จะเกิดความขัดแยงอยูเสมอ กลุมที่มีอํานาจก็จะแสวงหาผลประโยชน กลุมที่ไมมีก็พยายาม
ใหมีและหาผลประโยชนเชนกัน จึงเกิดความขัดแยง ขึ้นเสมอ อยางไรก็ตามความขัดแยงมิใชจะ
สงผลในทางลบเทานั้น การตอสูเพื่ออํานาจนั้นทําให สมดุลยของอํานาจในความสัมพันธทางสังคม
เปล่ียนไป 
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  เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ  (2534,  หนา 77) ไดช้ีใหเห็นถึงสาเหตุของความขัดแยง
ภายในบุคคล ความขัดแยงภายในองคกร หรือความขัดแยงระหวางกลุม มีสาเหตุมาจากความกลัว 
การใชอํานาจ การใชกําลัง การเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมและการจัดสรรทรัพยากรการบริหาร 
หรือการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และสาเหตุที่ทําใหความขัดแยงเพิ่มขึ้น 
ไดแก การขมขู การรับรู ความไววางใจ การสื่อสาร องคกรที่มีหลายระดับ ความตองการ ความเปน
เอกฉันท กฏที่ถูกบังคับใหปฏิบัติและความขัดแยงเดิมที่ยังไมไดรับการแกไข 
  ความขัดแยงจากผลประโยชน (Interest  Conflicts) (Moore,  1986; อางถึงใน 
สถาบันสันติศึกษา,   2540 หนา 3 - 4; บรรพต  ตนธีรวงศ,  2547,  หนา 4; คริสโตเฟอร มัวร,  2542,  
หนา 80; ถวิลวดี บุรีกุล, ม.ป.ป., หนา 5 และอินสอน บัวเขียว, 2547, หนา 281) มีความหมายวา มี
การคิดวาหรือการแยงชิงหรือมีการแยงชิงแขงขันทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดหรือเปนเรื่องเดียวกับ
ประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ (Substantive  issue) เชน  ทรัพยากรแรธาตุ  เงิน  อาหาร  ความยากจน 
การคิดวาหรือการเกิดการแขงขันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการดําเนินงาน  เชน  กําหนดเวลาการ
ดําเนินงานตามสิ่งที่วางใจได การคิดวาหรือเกิดการแขงขันเกี่ยวกับความตองการทางอารมณ  เชน  
ความชอบ  ความเคารพ  และความภาคภูมิใจในตนเอง  และทําใหเสียหนา ผลประโยชน ทาง
กระบวนการ ผลประโยชนทางจิตใจ 
  นอกจากนี้ แคเธอรีน มอรรีส (Catherine Morris, 1998;อางถึงใน วันชัย  วัฒนศัพท
,  2547, หนา 36) ไดเสนอแนวทางในการวิเคราะหหาสาเหตุ ดังนี้สาเหตุของความขัดแยงจะเกิดจาก
สาเหตุใหญ คือ ประเด็น (issues) ของความขัดแยง เชน โครงสราง (structures)  คานิยม (values) 
ผลประโยชน และความจําเปน (interests and needs) ขอมูลและความจริง (data,  information,  
factual) 
 สาเหตุความขัดแยงจากผลประโยชน สอดคลองกับงานวิจัยของ อานันท   กาญจนพันธ 
(2539,  หนา 92 - 93) ศึกษา   เร่ืองความขัดแยงในการใชแรงงานในชนบทภาคเหนือของไทย และ
พบวาสาเหตุความขัดแยงระหวางนายจางและลูกจางในเรื่องของคาจางแรงงาน การโกงคาแรงงาน
ขณะที่ฝายลูกจางก็พยายามตอสูเพื่อใหไดรับผลประโยชนมากที่สุดเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปทุมรัตน  ตอวงศ (2543) ไดศึกษากระบวนการการจัดการกับความขัดแยงของชุมชนชนบท
เชียงใหม พบวาความขัดแยงที่ปรากฏในชุมชนเปนความขัดแยงที่ เกิดขึ้นจากการขัดกันใน
ผลประโยชนเนื่องจากการมีทรัพยากรอยูอยางจํากัด และสอดคลองกับงานวิจัยของ  รั ฐ ติ ก า น ต 
ปนเปอะ (2545) และ กัญทิยา ใจกลางดุก (2543)  ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการแกไขความขัดแยงใน
ชุมชนชนบทไดพบวา สาเหตุความขัดแยงของชุมชนชนบท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ ระบบการผลิต การบริโภค ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
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 6.2.3  การไกลเกล่ีย  
 ความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคามที่พบเปนความ
ขัดแยงที่กลายเปนขอพิพาทและเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย เปนความขัดแยงที่เกิดจากปญหาดาน
ทรัพยากร ปญหาที่พบสวนใหญคือการลุกลํ้าเขตแดนสาธารณะประโยชน การเผาไรแลวลุกลามไป
ยังที่ดินสาธารณประโยชน การแยงน้ํากัน เปนตน ความขัดแยงที่พบกันในชุมชนเปนความขัดแยงที่
ไมซับซอน เปนความขัดแยงตามเหตุการณที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมที่พบเห็น จึงสามารถแกไข
ปญหาได สําหรับวิธีการไกลเกลี่ยเปนกระบวนการแกไขปญหาขอขัดแยงที่มีบุคคลที่สามเปนคน
กลางเขาชวยเหลือ แนะนําคูกรณีในการเจรจาตอรอง  
 การจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีวิธีการตางๆ ที่มี
การนํามาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือกัน หรือการแกปญหา (collaborating, integrating,  or 
problem solving) การรวมมือกันในบางครั้งอาจหมายถึงการบูรณาการผลประโยชนรวมกันของ  
ทุก ๆ ฝายที่ไดรับผลกระทบ เปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่เนนวิธีการไกลเกล่ียเปนการใชทั้งวิธี
บูรณาการและแบงสันปนสวน ในการไกลเกล่ีย แมแนวทางนี้ใหความสําคัญแกความสัมพันธ แต
เปาหมายก็มุงเนนไปที่การยุติความขัดแยง และผลการเจรจายุติความขัดแยงที่ตามมาภายหลัง  
 ดังนั้นจะเห็นวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนชุมชนเปนการ “เปดเวที” 
ใหแกประชาชน (public) หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ที่ไดรับผลกระทบโดยตรง (direct) 
หรือโดยออม (indirect) เขามามีสวนรวมในการรวมคิด รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน 
เปนตน ดังที่ วนัชัย วัฒนศัพท (2543) ไดนําเสนอวา การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ
ซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีผลตอ
ความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบ
เปด กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ ซ่ึงประกอบไปดวย
การแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมความสามัคคีในสังคม ซ่ึง
การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนนั่นเปนผลใหการแกปญหาความขัดแยงของการใชที่ดิน
สาธารณประโยชนได  นอกจากนั้นเขายังไดกลาวถึงการแกไขปญหาความขัดแยงวาตองเขาใจและ
เขาถึงการแกไขความขัดแยง ซ่ึงการเจรจาจะตองกลาวถึงประเด็นปญหาที่แทจริง วิถีทางเลือกที่ดี
ที่สุด คือ การตกลงจากการไกลเกลี่ย โดยตองมีคนกลาง เปนผูมีบทบาทหนาที่ชวยคูกรณีหรือคู
เจรจาหาทางออกรวมกันยอมรับกันทั้งสองฝายหรือหลายฝาย อันจะนําไปสูทางออกของความ
ขัดแยงระหวางกัน โดยพยายามไมใหกระบวนการเปลี่ยนไปในทางที่จะเอาชนะกันจนเกิดวาฝาย
หนึ่งแพฝายหนึ่งชนะ ซ่ึงคนกลางจําเปนตองมีบทบาท ดังนี้ (1) ทําหนาที่สนับสนุนกระบวนการให
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ดําเนินไปโดยสงเสริมการสื่อสารอยางสรางสรรคของคูเจรจา (2) มีความรูสึกรวมกับคูเจรจา (3) ทํา
หนาที่อยางเปนกลาง (4) แสดงใหเห็นแงมุมทั้งบวกและลบของแตละฝาย (5) ชวยคูเจรจาเขาใจ
ธรรมชาติของขอพิพาทและเหตุผลที่ซอนอยู (6) สงเสริมใหคูเจรจาพิจารณาทางเลือก (7) ถาม
วิถีทางเลือกอื่นที่คูกรณีคิดวาดีที่สุดที่จะทํา หากไมมาเจรจาหาขอตกลง (8) ชวยคูเจรจาหาทางออก
ที่ตอบสนองความตองการทุกฝาย เชน การเสนอทางเลือกใหคูกรณีใชประกอบการตัดสินใจ เปน
ตน (9) ชวยคูเจรจารางขอตกลงที่เปนไปไดจากทางออกตาง ๆ (10) ปกปองความนาเชื่อถือของ
กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ย ในการนี้คนกลาง จะเปนคนเดียว สองคน หรือมากกวาก็ได แลวแต
กรณี แตคนกลางจะตองเปนที่ยอมรับของ คูกรณี หรือคูเจรจา รูจักและเขาใจกระบวนการการ
ดําเนินไปของความขัดแยง  และสามารถกํากับกระบวนการใหดําเนินไปกับทั้งตองไมมี
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในเรื่องที่ขัดแยงกัน  

 ซ่ึงในการจัดการความขัดแยง ชุมชนไดใชวิธีการไกลเกลี่ยนั้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของ รัฐติกานต ปนเปอะ (2545) และ กัญทิยา ใจกลางดุก (2543)  ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการแกไข
ความขัดแยงในชุมชนชนบทไดพบวา กระบวนการจัดการความขัดแยงชุมชนใชกลไกตาง ๆ ในการ
จัดการแยกเปนการปองกันความขัดแยง แกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลว การควบคุมความขัดแยง 
และระงับความขัดแยง วิธีการ รูปแบบ การจัดการขัดแยงที่เกิดขึ้น  ชุมชนใชแนวทางหนึ่งในสอง
แนวทาง คือ แนวทางอยางสันติวิธี ชุมชนใชวิธีการไกลเกลี่ยประนีประนอม วิธีการเจรจาตอรอง 
วิธีการเรียกรองดวยวาจา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ  วิดไซ ชินฮากวา (Zvidzai 
Chidhakwa,  2003) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงเกี่ยวกับปาไมบริเวณหุบเขา รูสิตู (Rusitu) 
ประเทศซิมบับเว (Zimbawe) พบวา การใชองคกรภายนอกมาชวยในการประเมินผลในการมีสวน
รวมของประชาชน การสรางความรวมมือ การนําโครงการการพัฒนาตางๆ มาลงในพื้นที่ หรือ การ
เปนผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยระหวางกลุมผูใชประโยชนในที่ดิน ประสบผลสําเร็จอยางดี  
 6.2.4  บทบาทผูนําชุมชน  
 การจัดการความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนที่ เกิดขึ้นในจังหวัด
มหาสารคาม ไดรับการการจัดการแกไขใหผานพนไปดวยความราบรื่น อยางไรก็ตามความขัดแยงท่ี
ไดรับการแกไขนั้น ผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการคือ ผูนําชุมชน ซ่ึงอาจเปนผูนําตาม
กฎหมาย คือ ผูใหญบาน หรือ ผูนําตามประเพณี คือ ผูเฒาผูแก ผูที่ไดรับการยอมรับจากชาวบาน 
หรือ ผูนําตามธรรม คอื ผูที่ชาวบานใหการยอมรับ  
 ดังนั้นเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นในชุมชนจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ผูนําชุมชนมักมิได
เพิกเฉยทําเปนไมรูไมเห็นหลบเลี่ยงปญหา หรือทําตัวอยูเหนือปญหา ผูนําชุมชนจะไมปลอยให
ความขัดแยงเปนปญหาเรื้อรัง แตรีบจัดการกับปญหาเพื่อยุติขอขัดแยงใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได 
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ไมวาผลของความขัดแยงจะมีมากนอยเพียงใด ใครรวมในความขัดแยงและสาเหตุของความขัดแยง
ที่แทจริงเกิดจากอะไร จากนั้นจึงพิจารณาหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับขอขัดแยง 
 ความขัดแยงในชุมชน มิใชมีสาเหตุจากความคิดเห็นที่ไมตรงกันเทานั้น แตอาจมี
สาเหตุมาจากเรื่องของศักดิ์ศรี สถานภาพตําแหนงหนาที่ เกียรติยศ ความขัดแยง โดยทั่วไปจะเกิด
จากผลประโยชนจากการที่ดินสาธารณะ จึงตองคนหาสาเหตุที่ตรงกับปญหาใหไดมากที่สุด ทั้งมอง
ปญหาความขัดแยงวาเปนสิ่งที่หาทางแกไขรวมกัน มิใชการใชอํานาจสั่งการเพื่อยุติความขัดแยง 
ความพยายามในการระงับขอขัดแยงของผูนําชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ดังกลาวตั้งอยูบนแนว
ทางการวางตัวเปนกลางไมเลือกขาง การสื่อสารใดๆ ทั้งวิธีพูด หรือเขียนตองใชถอยคําอยาง
เหมาะสมไมเปนไปในลักษณะกินแหนงแคลงใจ ไมลังเลในการเขาแกไขความขัดแยง ไมปลอยให
ผูอ่ืนดําเนินการแทน และเรงพิจารณาสาเหตุของความขัดแยงและหาวิธีแกไขโดยเร็ว สอดคลองกับ
แนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (2553, หนา 35) ที่กลาวถึงบทบาทของผูนําในการจัดการกับความขัดแยง
ซ่ึงมีวิธีการตามพฤติกรรมที่เปนหลักสําคัญ ไดแก   
  1) วิธีการปรองดอง (accommodation) เปนวิธีการแกปญหาดวยการยอมเสียสละ
ความตองการของตนเอง เพื่อที่จะใหฝายตรงขามบรรลุความตองการของตนเปนการสรางความพึง
พอใจใหแกอีกฝายเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง แตวิธีนี้มักจะไมกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูยินยอม
ใหเพราะตนตองยอมสละความตองการและเปาประสงคของตนใหแกผูอ่ืน  
  2) วิธีการประนีประนอม (compromise) เปนวิธีที่บุคคลทั้ง 2 ฝายที่มีความขัดแยง 
สามารถตกลงกันไดโดยวิธี พบกันครึ่งทาง ตางฝายตางตองยอมลดความตองการของตนบางสวน 
ดังนั้น วิธีการนั้นจึงเปนการที่แตละฝายตองเสียสละบางสวนเพื่อใหไดขอตกลงที่สามารถยุติปญหา
ความขัดแยง    
  3) วิธีการรวมมือกัน โดยทั่วไปการแกไขความขัดแยงดวยการพบหนาพูดเจรจาทํา
ความตกลงกัน เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่กลาวมาแลว
ทั้งหมด คูกรณีทั้ง 2 ฝายยินยอมที่จะหันหนาเขาหารือกันเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการชวยกันบริหาร
ความขัดแยงการรวมมือกันเปนการทําความตกลงกันในลักษณะของการบรรลุถึงขอยุติโดยวิธีการ
ซ่ึงคูกรณีทั้ง 2 ฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจและยินยอมพรอมใจชนะดวยกัน(Win-win) รวมทั้ง
ยอมที่จะปฏิบัติตามผลของขอยุตินั้น   
  4) การนั่งลงเจรจา (bargain table) การที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงมีความ
ยินยอมตกลงรวมมือกันแกไขปญหา โดยการที่ทุกฝายตองมานั่งคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
หาวิธีการเพื่อใหสามารถสงเสริมอีกฝายใหบรรลุความตองการของเขา 
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  5) การใชบุคคลที่สาม (third party) ผูนําทีมทําหนาที่ในการชวยไกลเกล่ียขอ
ขัดแยงในลักษณะที่คูกรณีไมสามารถจัดการกับปญหา หรือหาขอยุติจากขอขัดแยงไดบุคคลที่สาม
อาจจะเปนบุคคลภายนอกที่คูกรณีทุกฝายใหความเคารพ ไวเนื้อเชื่อใจบุคคลที่อยูในระดับสูงกวาใน
การเจรจาทาํความตกลง    
  ซ่ึงบทบาทผูนําชุมชนมีความสัมพันธกับอํานาจทองถ่ิน ลักษณะของอํานาจ
ทองถ่ินมีนักวิชาการไดใหความคิดเห็นไวดังนี้ 
  จุมพล หนิมพานิช (2547,  หนา 85) ไดชี้ใหเห็นถึงสังคมบุพกาลหรือสังคมโบราณ 
หรือสังคมชนบทมีลักษณะที่มีความเกื้อกูลชวยเหลือกัน เพราะเปนสังคมหรือชุมชนขนาดเล็ก 
ลักษณะของเผด็จการที่เกิดขึ้นเปนลักษณะของการมีอํานาจขึ้น อํานาจดังกลาวมิไดมาจากการใช
กําลังบังคับแตไดมาจากการยอมรับของชุมชนวาเปนคนดี มีคุณธรรม การนับถือเปนผูนําทาง
ศาสนา ผูปกครองหรือผูสูงอายุ เปนเรื่องของการยอมรับที่เกิดจากความดี 
  อํานาจทองถิ่นประกอบไปดวยบุคคลที่ครองอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจใน
ระดับตาง ๆ กัน  เชนในระดับหมูบานจะมีชนชั้นนําจํานวนหนึ่งซ่ึงสะสมความมั่งคั่ง  สามารถ
ควบคุมทรัพยากรสําคัญ ๆ ไวในมือ  มีอํานาจและเกียรติ  ชนชั้นระดับสูงในหมูบานมีความสัมพันธ
กันอยางหลากหลายกับชาวบาน  ทั้งในแงเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและมักอุปถัมภชาวบาน  มีผล
ชวยปองกันความขัดแยงในชนบทได  ความขัดแยงที่เดนชัดในชนบทไทย  เปนความขัดแยง
ระหวางผูผลิตหรือชาวบานที่มีฐานะยากจนกับทางราชการ  และการลดความขัดแยงนั้น พัทยา  สาย
หู  (2540, หนา 20)  ไดกลาวถึงการปรับตัวลดความขัดแยงระหวางกลุมแนวตั้ง  กลุมอุปถัมภ  และ
กลุมแนวนอน  เกิดขึ้นไดเนื่องจาก  พระสงฆ  พอคา  และกํานัน  ซ่ึงเปนที่เคารพรักของหมูบาน  ได
เขามามีบทบาทไกลเกล่ียความขัดแยงระหวางกลุมคนเหลานี้ อํานาจทองถ่ิน  จึงเปนระบบ
ความสัมพันธระหวางผูนํา  ชุมชนกับสมาชิกของชุมชน  ถือเปนอํานาจอันชอบธรรมที่ผูนําทองถ่ิน
ไดรับมอบหมายจากชุมชนใหมีอํานาจบังคับกระทําการใหเปนประโยชนกับชุมชนหรือบุคคล  กลุม
บุคคลที่อยูในชุมชน  จะโดยการบอกกลาวสั่งการ  ออกกฎระเบียบที่สามารถใชบังคับควบคุม
สมาชิกในชุมชนได 
  ประเวศ  วะสี (2538,  หนา 42 - 48) ไดอธิบายเกี่ยวกับผูนําวา ผูนําคือผูที่สามารถ
สรางสังคมใหมีจุดมุงหมายรวมกัน และรวมพลังกันปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
ในกระบวนการชุมชนที่สมาชิกรวมกันคิด รวมกันทําจะทําใหเกิดผูนําตามธรรมชาติขึ้นเสมอ ผูนํา
ตามธรรมชาติจะมีลักษณะฉลาด เปนคนเห็นแกสวนรวม เปนคนติดตอส่ือสารกับผูคนรูเร่ือง และ
เปนที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทําใหการทํางานในองคกรราบรื่น มีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 
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  ซ่ึงผูนํา  หมายถึงผูที่มีความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อันเปนที่ตองการในการ
ดําเนินงานของกลุม  และสามารถใชความรูนั้นชวยใหกลุมไดบรรลุวัตถุประสงคในสถานการณ
หนึ่ง  และการเปนผูนําเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการรวมกลุมที่รวมตัวกันขึ้น  เพื่อนํากลุมให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว   ผูนําสวนใหญ   จะมีบุคลิกภาพเดน   มีความรู
ความสามารถ  หรือทักษะเปนพิเศษในกลุมชนหรือในทองถ่ินนั้น ๆ  เปนผูที่มีความสามารถในการ
จูงใจชาวบานใหมีความเห็นคลอยตาม  และลงมือทํางานอยางใดอยางหนึ่งจนนํากลุมไปสูจุดหมาย
ทางบวกเปนผลสําเร็จไดในที่สุด  ดวยเหตุนี้เองสถานการณที่บีบตัวจึงผลักดันใหสมาชิกของกลุม
บางคนกลายเปนผูนํา  และเนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษประจําตัวอีกดวย  เชน  ความซื่อสัตยสุจริต  
ความยุติธรรม  ความโอบออมอารีและความเสียสละ 
 จุมพล  หนิมพานิช  (2547,  หนา 24 - 30) มองวาผูที่จะเปนผูนําควรมีหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้ 
  1) ผูนําจะตองเปนผูวางกฎเกณฑ ระเบียบของกลุม เปนผูที่สรางความมั่นใจใหแก
กลุมและนําสมาชิกในกลุมไปสูเปาหมายของกลุมได นอกจากนี้จะตองไวตอการที่จะรับรูถึงความ
ขัดแยงของสมาชิกที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุม ความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากผลประโยชน 
สวนตัวของสมาชิกขัดผลประโยชนของผูนํากลุม และจะตองเปนผูประเมินสถานการณภายหนาได
เปนอยางดีในการที่จะเปนผูประนีประนอมความขัดแยงเหลานี้ 
  2) จะตองเปนผูควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม ดวยการใหสมาชิกรักษา
ระเบียบ กฎเกณฑของกลุม 
  3) ผูนําจะตองทําวิธีที่ใหกลุมไดบรรลุเปาหมายของตนเอง พยายามใหสมาชิกทุก
คนไดคํานึงถึงผลประโยชนของกลุมใหมากที่สุด 
 ผูนําทองถ่ินซึ่งเปนสมาชิกของชุมชนที่ไดทําความดีประพฤติตนจนเปนที่ยอมรับของ
ชุมชน ทําใหเกิดอํานาจบารมีและความเคารพนับถือจากสมาชิกของชุมชนและไดรับการคัดเลือกให
เปนผูนําของชุมชนและไดใชอํานาจที่มีอยูในการสรางสรรคประโยชนของชุมชนและแกไขปญหา
อุปสรรคขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนและ ปญหาความขัดแยงในที่ดิน กับผูนําในทองถ่ิน 
 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 และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดตามมา 
 3) ความขัดแยงในครอบครัวและเครือญาติเนื่องมาจากความเห็นและผลประโยชน
ขัดกันระหวางการยึดหลักประเพณี และหลักกฎหมายปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดดวยการศึกษา
ทาํความเขาใจกับหลักประเพณีในทองถ่ินใหมากขึ้น และจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอขัดแยงที่
ใหผูนําในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 

 การจัดการความขัดแยงที่ชุมชนใชผูนําชุมชนนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ  
ศิลปโยดม (2540) และวรเชษฐ หนอคํา (2544) ซ่ึงมีผลงานวิจัยที่สอดคลองกัน ในเรื่อง ผูนําชุมชน
กับการแกไขปญหาความขัดแยงในชุมชน  พบวาผูนําชุมชนสวนใหญจะเลือกใชวิธีแกไขปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยการเจรจาไกลเกลี่ยและแจงใหคณะกรรมการหมูบานพิจารณา หรือตั้ง
ตัวแทนเปนคนกลางไกลเกลี่ย จะไมตัดสินใจเด็ดขาดดวยตนเอง แตอาจจะใชเทคนิควิชาการ 
กฎหมาย รวมทั้งจิตวิทยาหลายอยาง วิธีการสรางความสัมพันธ การอบรมสั่งสอน การประชุม
ปรึกษาหารือ   
 6.2.5  สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  
 การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคามวิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาใชประโยชนนั้นคือ การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนที่เคารพนับถือ
ของคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวบานมักจะกําหนดเขตพื้นที่ซ่ึงเปนที่ตั้งของศาลปูตา หรือ 
ดอนปูตา เปนที่สาธารณประโยชนซ่ึงพื้นที่ตรงนั้นจะเปนที่ตั้งของศาลปูตา ชาวบานจะใหความ
เคารพนับถือเปนอยางมาก ซ่ึงจะมีพิธีกรรมอยูหลายอยาง แตที่สําคัญก็คือการบวงสรวงเปนประจํา
ทุกปในชวงเดือนเจ็ดทางจันทรคติ หรือ ประมาณ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน นอกจากนั้นก็หากมี
เรื่องราว หรือเภทภัยตางๆ ที่ชาวบานเชื่อถือวาเปนเพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหมูบานมี
พฤติกรรมที่กาวลวง หรือกาวกาย หรือจาบจวงศาลปูตา ก็จะทําพิธีขอขมาลาโทษ  
 จะเห็นวาดอนปูตาเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน ซ่ึงพื้นที่ตั้งดอนปูตานั้นเปน
พื้นที่สาธารณะสําหรับคนในชุมชนตางเปนเจาของและใชผลประโยชน เปนที่มาของอํานาจ
ศักดิ์สิทธ์ิที่ควบคุมศีลธรรมและมโนธรรมของชาวบาน ใหคนเคารพ และประกอบประเพณี
พิธีกรรมที่นําไปสูการยอมรับเงื่อนไขของการใชทรัพยากรที่ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ยิ่งกวานั้น
พิธีกรรม ณ สถานที่ซ่ึงเปนศูนยกลางของทองถ่ินหรือสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิในธรรมชาติมีหนาที่ในการ
ประสานความขัดแยงที่มีขึ้นเปนธรรมดาระหวางชุมชนบานที่อยูในทองถ่ินเดียวกันดวย  ความ
ศรัทธาในจุดศูนยรวมจิตใจเปนระบบของความเชื่อและคําส่ังสอนที่สืบทอดสงตอกันมาจากบรรพ
บุรุษ ระบบความเชื่อเหลานี้ เปนกฎระเบียบที่ชุมชนรับรูรวมกัน และปฏิบัติตามในรูปแบบของ



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

196 
 
พิธีกรรมหรือประเพณี ความเชื่อของคนในแตละชุมชนอาจแตกตางกันไปตามกลุมชาติพันธุ แตมี
เปาหมายเดียวกัน คือ ใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมระบบความเชื่อ
ของคน จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันกับธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติ ผีสาง เทวดา นางไม 
ผูคนในอดีตจะใหคุณคาแกส่ิงเหนือธรรมชาติกวา สามารถดูแล ปกปอง รักษาคนในชุมชนใหอยู
เย็นเปนสุข ใหผลผลิตเจริญงอกงามมีฝนตกตองตามฤดูกาล ดังกลาวจึงมีการแสดงความเคารพตอ
ความเชื่อดังกลาว โดยการประกอบพิธีกรรมและประเพณีตาง ๆ เชน การบวงสรวง การเลี้ยงผีเจาปา 
เปนตน นอกจากนี้ชุมชนจะกําหนดบริเวณหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันวา มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหลานี้
ดูแลอยู อันไดแก ปาที่มีตนไมใหญ หรือ จอมปลวก  บริเวณเหลานี้เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน 
ซ่ึงจะใชในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ   
 ดังนั้นเมื่อพื้นที่ดินสาธารณประโยชนเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิประจําชุมชน เปนศูนย
รวมของจิตใจของคนในชุมชน เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น ชาวบานจึงไดหยิบยกอางอิงสถานที่
ดังกลาววาไมสมควรจะละเมิดกาวลวง ตรงกันขามตองใหการเคารพยําเกรง และโดยทั่วไปแลว
ชาวบานก็ใหการเคารพนับถืออยูแลวจึงสงผลตอการคลี่คลายปญหาความขัดแยงในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชนอยางราบรื่น สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง การดํารงอยูของสิทธิชุมชนอีสาน 
 สิทธิชุมชน  และการยอมรับสิทธิชุมชนอีสาน  ไมไดอยูในสภาพหยุดนิ่ง  แต
แปรเปลี่ยนและปรับตัวไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงและบริบททางสังคม ระบบความคิดที่
สะทอนผานความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อทางศาสนา จิตสํานึกเชิงศีลธรรมของชุมชน ซ่ึงมองผานกลุม
ผูนําทางศีลธรรมและแงมุมของการจัดการระบบนิเวศ ยังดํารงสาระสําคัญของความคิดมาถึง
ปจจุบัน คือ มองธรรมชาติอยางออนนอม ในฐานะผูมีพระคุณ เปนแหลงกําเนิดและหลอเล้ียงชีวิต
มนุษย เปนวิธีคิดที่เปนระบบผานการตรวจสอบในชีวิตจริงมายาวนาน มีหลักเหตุผลดานภูมิปญญา 
สืบทอดและผลิตซ้ําผานนิทาน ตํานานและพิธีกรรม ตลอดจนจารีตประเพณีชุมชน 
 ความเชื่อเรื่องผี  เปนวิธีคิดที่สะทอนอุดมการณอํานาจ  ซ่ึงเปนพื้นฐานระบบ
ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ และคนกับคน สงผลตอการใชทรัพยากรดิน น้ํา ปา อยาง
ยั่งยืน (ดนุพล  ไชยสินธุ, 2547,  หนา 213)   
  1)  สิทธิในทรัพยากรปา ชาวบานเขาปาลาสัตว จะมีพิธีขอผีปาบอกกลาวขออาหาร
จากเจาปาเจาเขา ไมทะเลาะวิวาท พูดจาดูหมิ่นกันหรือกลาววาการยิงสัตวเปนของงาย ชาวบานเชื่อ
วา ปาเปนของทุกคนไดพึ่งพา จึงมีสิทธิใชทรัพยากรปาในปริมาณที่พอเหมาะพอดี เปนการเผื่อแผ
ทรัพยากรใหแกผูอ่ืนในชุมชนเดียวกัน 
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  2)  สิทธิในทรัพยากรน้ํา น้ําเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ชุมชนอีสานใหความสําคัญ
กับน้ํา เชน ใหความเคารพสรงน้ําพระถ้ํา เพราะเชื่อวามีเทวดารักษาคุมครองตนน้ํา  การจัดตั้งกลุม
เหมืองฝาย  หรือมีกฏเกณฑของสังคม เปนขอหามจับสัตวน้ําในเขตหวงหามเพื่ออนุรักษพันธุปลา  
  3)  สิทธิในที่ดิน การมีที่ดินทํามาหากินเปนความปรารถนาสูงสุดของชุมชนอีสาน 
ในกลุมหมูบานตั้งใหม เชนตามโครงการพัฒนาความมั่นคงในเขตพื้นที่ผูกอการรายคอมมิวนิสต 
โครงการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม (คจก.)  
 ภูมิปญญาอีสาน มีรากเหงาหลากหลายผสมผสานกันอยางกลมกลืนระหวาง ศาสนา 
ชาวบาน สภาพภูมิศาสตร สภาพแวดลอม และกระบวนการทางสังคม ศาสนา ชาวบานมีความ
ผสมผสานของคติชนทองถ่ิน คือ พุทธศาสนาระดับที่ชาวบานปฏิบัติในชีวิตประจําวันกับศาสนา
พราหมณ และความเชื่อเกี่ยวกับผีตาง ๆ เชน แถน ผีปูตา คติความเชื่อ เหลานี้ลวนเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการประกอบอาชีพ การกระทําของบุคคลและสังคม บางคนนําคติความเชื่อไปประกอบพิธีกรรม 
เพื่อคล่ีคลายขอขัดแยงระหวางคนกับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับกฎเกณฑสังคม 
อีกทั้งประเด็นเรื่อง ดอนปูตา แมชาวอีสานจะฝากชีวิตไวการทําไรทํานาเปนหลัก แตก็ยังมีส่ิงหนึ่งที่
มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการทํานาของชาวอีสานไมนอย  ส่ิงนั้นคือ ปูตา  หรือ ตาปู 
(คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ,  2542,  หนา   
214 – 215) 
 ปูตา หรือ ตาปู หมายถึง ผี หรืออารักษประจําหมูบาน ทําหนาที่ดูแลคุมครองผูคนและ
สัตวเล้ียงทุกชนิดที่อยูอาศัยในหมูบานแตละแหงใหมีความปกติสุข แตบางครั้งก็สําแดงฤทธิ์ลงโทษ
ผูทําผิดจารีต หรือประพฤตินอกลูนอกทางใหรูตัวและหลาบจํา เชน เกิดอาการเปนลมกะทันหัน 
หรือปวดหัว ปวดทอง โดยไมทราบสาเหตุ เมื่อสงสัยวาอาการเชนนั้น นาจะมาจากการกระทําของปู
ตา หรือ ตาปู ญาติพี่นองก็จะไปขอรองให ขะจ้ํา หรือ กระจ้ํา ซ่ึงเปนคนใกลชิดกับผีประจําหมูบาน
นั้นไปขอขมาลาโทษ ตามวิถีที่เคยปฏิบัติ เรียกวา ไปออนไปยอม คือรับผิดขอลุแกโทษนั่นเอง ซ่ึงก็
มักไดผลเสมอ โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด 
 คนสมัยกอนเม่ือไปตั้งทําเลทํามาหากินในถ่ินใหม ซ่ึงไมใชทองที่ที่ผูคนตั้งบานเรือน
อยูกอนแลว จะตองหาสิ่งมาคุมครองรักษาใหมีความปลอดภัย ในภาวะที่กําลังโดดเดี่ยว ขาดที่ยึด
เหนี่ยวใหอบอุนนั้น ส่ิงที่คนนึกถึงคือ อํานาจอยางหนึ่งซึ่งเชื่อวาจะชวยไดนั้นคือ เทพ ซ่ึงชาวอีสาน
ถือวาเปนผีจําพวกหนึ่ง จึงรองขอใหมาชวยคุมครองและสรางที่ใหอยูประจํา ณ จุดใดจุดหนึ่งใน
ละแวกนั้น เมื่อความใกลชิดระหวางคนกับผีเกิดขึ้น ความรูสึกในทางเครือญาติก็มีมาตามจารีตนยิม
ของชาวอีสาน ซ่ึงจะใหความเคารพนับถือผูมีบุญคุณตอตนเสมอญาติผูใหญ ฉะนั้นผีที่เชิญมา
คุมครองประจําหมูบานจึงมีศักดิ์ไมตางจากเจาโคตร (ญาติผูใหญที่ลูกหลานในสกุลยกยองเคารพ
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สูงสุด) การเรียกขานก็เปนไปตามความนับถือเจาโคตรของชาวบานทุกคน ใครจะเรียกเปนปูเปนตา
ก็ไดทั้งนั้น ทานคงไมวาอะไร เพราะเปน อารักษประจําหมูบานอยูแลว เปนที่นาสังเกตวาที่อยูของปู
ตานั้น ชาวบานจะกําหนดบริเวณที่มีตนไมใหญรมครึ้มขึ้นปะปนกับพรรณไมตาง ๆ หลายชนิด มี
เนื้อที่มากนอยตามแตจะตกลงกัน ชาวบานนิยมเรียกวา ดอนปูตา หรือ ดอนตาปู มีศาลปลูกเปน
เรือนหลังเล็ก ๆ มีเสาเปนไมแกนส่ีตนมุงดวยกระเบื้องหรือสังกะสี มีฝากระดานสามดาน ศาลนี้จะ
อยูลึกเขาไปใหหางจากทางเดินพอสมควร มีขะจ้ํา หรือกระจ้ํา สวนมากเปนผูชาย ซ่ึงชาวบานเลือก
ขึ้นมาใหทําหนาที่ส่ือสารหรือบอกกลาวกับปูตา เมื่อเกิดเหตุตาง ๆ ซ่ึงไมเกี่ยวกับคดีความทาง
บานเมืองขึ้น และนําชาวบานทําพิธีเล้ียงประจําป ซ่ึงนิยมจัดในเดือนเจ็ด ดอนปูตาสวนใหญจะอยู
ทางทิศตะวันออกของหมูบาน ที่ใดมีชาวบานเคารพนับถือและเชื่อในอิทธิฤทธ์ิ ที่นั่นจะเปนเขต
อนุรักษพันธุไมและสัตวปาของชุมชนไดเปนอยางดี รวมทั้งชวยควบคุมความประพฤติทางสังคม
ของประชาชนในหมูบานไดอีกดวย 
 ในการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนที่เกี่ยวของกับ 
ดอนปูตา  หอเจาบาน หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ นั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสศิริ  ลูกรักษ (2546)  
และวรนุช  แกนกลา (2546) ไดศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการอนุรักษทรัพยากร พบวา ชาวชุมชน
พื้นบานไดใชภูมิปญญาทองถ่ิน ในการดําเนินชีวิตตามแบบชุมชนพื้นบาน และการแกไขปญหาใน
การจัดการทรัพยากร มีการดําเนินชีวิตแบบ โดยความเชื่อตามหลักศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับระบบ
การผลิตของชุมชนที่ไมทําลายธรรมชาติ  และปจจัยที่สําคัญไดแก ความเชื่อที่สืบทอดมาจาก 
บรรพบุรุษ 
 

6.3 ขอเสนอแนะ  

 การวิจัย เร่ือง การจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  รูปแบบวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม คือใชวิธีการไกลเกล่ีย โดยใชบทบาทผูนําชุมชน กฎ
หมูบาน บทบาทกลุมอาชีพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูวิจัยจึงขอใหเสนอแนะดังนี้ 
 6.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) รัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ในการจัดการความขัดแยงในการใชทรัพยากรในชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน เปด
โอกาสใหดึงศักยภาพของปราชญชาวบานระดมสรรพกําลังทั้งกําลังคน กําลังสติปญญาเขาชวยใน
การจัดการความขัดแยง ผลการวิจัยเปนที่ประจักษแลววาชุมชนสามารถแกปญหาเองได ซ่ึงสะทอน
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ใหเห็นขีดความสามารถของชุมชน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาชุมชนไมวาจะเปนประเด็นใด เชน 
การพัฒนาความจําเปนขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ ชุมชนมีขีดความสามารถดวยตัวเขา
เองเพียงหนวยงานที่ เกี่ยวของใหการสนับสนุนดานทรัพยากรในสวนที่ยังไมเพียงพอ เชน 
งบประมาณ วิชาการ ผูเชี่ยวชาญ เปนตน ซ่ึงจะเปนผลดีตอการพัฒนาชุมชน  
  2) จะเห็นวาแนวทางการจัดการความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนที่
พบเปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของสันติวิธี ดังนั้นภาครัฐควรตองยึดหลักการ
วา  บรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง ตองยึดมั่น สันติวิธี เปนวิธีเดียวที่เปนธรรม และสรางความ
สงบสุขที่ยั่งยืน โดยเริ่มตนที่ รัฐและเจาหนาที่ของรัฐกอน   ประยุกตใชสันติวิธีอยางจริงจัง
โดยเฉพาะสันติวิธีในระดับองคกรภาคประชาสังคม ควรมีการตื่นตัว ควรจัดตั้ง มูลนิธิ เชน มูลนิธิ
สันติภาพและวัฒนธรรมหรือมูลนิธิสันติภาพและการพัฒนา แตทํางานไดเพียงเล็กนอยและอยูในวง
ที่แคบ สังคมและรัฐควรใหความสนับสนุนองคกรในลักษณะนี้ ใหเกิดขึ้นมาก ๆ และเปดโอกาสให
ทํางานแลวทดสอบประสิทธิผล ความขัดแยงบางประการเชน ในระดับประเทศ 
 6.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
  1) หนวยงานหรือชุมชนอื่นๆ สามารถนํารูปแบบการจัดการความขัดแยงในการใช
ที่ดินสาธารณประโยชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม นี้ไปประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน ไมวาจะเปนการไกลเกลี่ย การแสดงบทบาทของผูนําชุมชน การพึ่งพิงหรืออางอิงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวหลอมรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  
  2) เมื่อเกิดความขัดแยงในชุมชนควรมีการปรึกษาหารือผูเกี่ยวของ การตั้งคณะ
บุคคลเพื่อแกไขปญหา เปดรับขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ และกลุมคนที่ขัดแยง
กันควรทําความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกันเปนเบื้องตน พรอมทั้งสรางทัศนคติที่ดีตอกัน จึงจะเกิด
ความไววางใจซึ่งกันและกัน เกิดบรรยากาศที่ดีและรูสึกปลอดภัย ซ่ึงเมื่อเกิดความรูสึกแบบนี้แลว
ความขัดแยงก็จะสลายไปในที่สุด 
 6.3.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป   
  1) เ นื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพียงอยางเดียว 
ทําใหพื้นที่ตัวอยางมีขอบเขตจํากัด ดังนั้นควรจะมีการศึกษากับพื้นที่ตัวอยางที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น เชน ทําการศึกษากับตัวอยางในจังหวัดอ่ืน ๆ แตกตางกันไป  
  2) จากการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรคือสาเหตุของความขัดแยงและรูปแบบ
วิธีการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้น แตยังไมไดศึกษาเชิงลึกถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับวิธีการ
จัดการความขัดแยงในการใชที ่ด ินสาธารณประโยชน ดังนั ้นจ ึงควรมีการศึกษาปจจัยที ่มี
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ความสัมพันธกับรูปแบบการจัดการความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคามหรือจังหวัดอ่ืน ๆ  
  3) ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของการจัดการความขัดแยงใน
ชุมชนกับตัวแปรอื่น ๆ   เชน ภาวะผูนําชุมชน กระบวนการกลุมชุมชน วัฒนธรรมชุมชน เปนตน  
 


