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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํความเขา้ใจบริบทของปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดิน วิถีชีวิต

ของชาวมุสลิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิต กระบวนการทาํงานในรูปของเครือข่ายเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในท่ีดินอนัเน่ืองจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีทบัท่ีดินของ
ราษฎร รวมถึงวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา การวิจยัน้ีเป็นการวิจยั
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ทาํการรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล การ
อธิบายเหตุผลเชิงตรรกะ และการสร้างขอ้สรุปเชิงอุปนยั 

ผลการศึกษา พบว่า  ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินอนัเน่ืองจาการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติบูโด-ปาดี เป็นปัญหาท่ีรัฐใชก้ฎหมายและอาํนาจในการจดัการกบัทรัพยากรโดยไม่คาํนึงถึง 
ลกัษณะและรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและท่ีดินในพื้นท่ีตามวิถีของคนในทอ้งถ่ิน ท่ีมี
มาอยา่งยาวนานก่อนการประกาศใชก้ฎหมาย คนในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมชาติพนัธ์ุ
มลายู มีวิถีชีวิตท่ีตั้ งอยู่บนหลักคาํสอนของศาสนาอิสลามเป็นสําคัญ บวกกับการปฏิบัติตาม
ประเพณีและจารีตท้องถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุมลายู มีการดํารงชีพท่ีพึ่ งพาอย่างเก้ือกูลกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาตั้งแต่อดีต ปัญหาเร่ิมปรากฏข้ึนหลงัจากไดมี้การประกาศเขตป่า
สงวนปี พ.ศ. 2508  ตามดว้ยการประกาศเขตอุทยานปี พ.ศ. 2542 อนัเป็นผลใหรั้ฐนาํเอาอาํนาจทาง
กฎหมายมาบงัคบัใชเ้ป็นหลกั ในการจดัการกบัท่ีดินทาํกินของราษฎรท่ีทบัซอ้นกบัเขตอุทยาน การ
ท่ีเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งขาดความเขา้ใจบริบทดา้นวิถีชีวิตและประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินทาํให้เกิด
ความขดัแยง้และความไม่ไวว้างใจ ระหว่างคนในพ้ืนท่ีกับเจา้หน้าท่ีของรัฐ  เม่ือหาทางออกท่ี
เหมาะสมไม่ได ้ชาวบา้นในพื้นท่ีจึงมีการรวมตวักนัในรูปของเครือข่ายเพื่อเพิ่มพลงัของชุมชน โดย
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การทาํงานร่วมกบัผูน้าํทอ้งถ่ิน และประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐในทอ้งท่ี ดว้ยการ
สนบัสนุนของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ดาํเนินการเคล่ือนไหวและปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก 
มีการนาํแนวทางศาสนาอิสลามและประเพณีทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารการทาํงาน อีกทั้ง
ยงัใชว้ิธีการท่ีเหมาะสม คือ การทาํแผนท่ีทาํมือ ผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โปรแกรม GIS 
และ GPS มาใชใ้นรวบรวม และตรวจสอบขอ้มูล รวมทั้งการทาํแผนท่ีและการปรับปรุงระบบการ
ทาํงาน กระบวนการทาํงานแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ 1) ระดบัหมู่บา้นและตาํบล 2) ระดบัอาํเภอและ
จงัหวดั  และ 3) ระดบันโยบาย  ผลจากการเคล่ือนไหวน้ี นาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจท่ีดีข้ึนถึง
ปัญหา ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีดินและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน  เกิดความโปร่งใสในการ
ทาํงาน มีการประสานงานกบัหลายฝ่าย ตลอดจนมีการปรับระบบการทาํงานระหว่างกนัให้เหมาะ
กบัสถานการณ์ จนทาํให้ทุกฝ่ายท่ีมาร่วมกนัเป็นภาคีสามารถทาํงานร่วมกนัอย่างมีเหตุผลและมี
ความสมดุล ส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของชาวบา้นกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี 
มีการขบัเคล่ือนการการทาํงานอย่างเป็นระบบ จนสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
หน่วยงานของรัฐระดบัอาํเภอเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานระหว่างภาคีต่างๆ อนัส่งเสริมให้
เกิดความเขา้ใจร่วมกนัและไวว้างใจกนัในการทาํงาน 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสงัคมควรนาํบทเรียนท่ี
ไดจ้ากกระบวนการดาํเนินการในพื้นท่ีน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อจดัการ
ความขดัแยง้ในเร่ืองท่ีใกลเ้คียงกนั ดว้ยการเปิดพื้นท่ีใหค้นในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัเพือ่
สะทอ้นความจริง และร่วมหาทางแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัความจริง ส่งเสริมใหมี้การปฏิสมัพนัธ์
อยา่งสร้างสรรค ์พร้อมกบัประสานหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งใหร่้วมเป็นภาคีในการพฒันา 
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This research aimed at investigating contexts related to land conflict problems, local 

Muslim way of life related to livelihood, working process in a form of network for the resolution 
of land conflict caused by the declaration of the Budo-Sungai Padi National Park boundary, as 
well as analyzing roles of concerned agencies in solving the problems. 

The research methodology adopted was qualitative research approach following the 
Participatory Action Research (PAR) approach. Data collection was conducted mainly through 
in–depth interview and participant observation. Data analysis was done by means of content 
analysis, typological analysis, logical reasoning and analytic induction. 
 Research results revealed that local Muslim way of life in the study area was based 
mainly on Islamic principles coupled with practices following local traditions and norms of the 
Melayu ethnic group. Their livelihood had depended highly on natural resources since the past, 
but on a complementary manner. Land conflict problems began to emerge after the reserved 
forest area was declared in 1995 A.D. followed by the declaration of the national park boundary 
in 1999 A.D. which resulted in the state use of legal power as the main instrument in the 
management of some lands occupied and used by local people that was included within the 
national park boundary. Lack of understanding contexts related to local way of life and history led 
to conflict and distrust between local people and state officials. As they could not find the 
reasonable exit, local people decided to form a network in order to increase the community power 
by joining with local leaders and coordinating with local state agencies to seek their assistance. 

 



(6) 

They organized their movements as well as consulted their network partners to seek possible 
solutions.    They applied Islamic approach and local traditions in administering their work, as 
well as adopted appr0priated technique, i.e. handmade map, integrated modern technology, 
especially GIS and GPS, to assist their data management and improve their working system. 
Their movements were divided into 3 levels:  1) village and sub–district level; 2) district and 
provincial level; and 3) policy level.  As a result, their movement created better understanding 
among partners and transparency in their operation. This improvement enabled network partners 
to work together in a balancing manner, enhance active participation between local people and 
concerned state officials, and organize their movements systematically so that problem solving 
was visible. The role of district office as a center for coordinating various parties to work in 
partnership was crucial and very helpful in creating mutual understanding and trust among 
partners. 

The author suggested that state agencies concerned with social development should bring 
lessons learned from the operation process used in this study area to be applied in organizing 
development movement for conflict management on similar issues. This should be done by means 
of opening a proper platform emphasizing active participation of local people in reflecting 
realities and in seeking solutions that correspond to realities, encouraging constructive 
interactions as well as coordinating concerned state agencies to be development partners. 

 
 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

 ความสาํเร็จของการศึกษาเร่ือง กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อุทยานบูโด – 
สุไหงปาดี ประกาศเขตทบัท่ีดินทาํกินราษฎร กรณีศึกษาอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาสน้ี เกิดข้ึน
ไดด้ว้ยการสนบัสนุนดว้ยดีทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพยจ์ากหลายท่าน หลายองคก์รท่ีมองเห็น
ประโยชน์ของการศึกษา และประสงคใ์หผ้ลการศึกษาคร้ังนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในทางปฏิบติั   
 ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อาแว มะแส  ผูซ่ึ้งเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ท่ีได้
กรุณาสละเวลาให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ รวมทั้งแนะนาํและให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํ
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ขอบพระคุณ
เจา้หนา้ท่ีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีกรุณาตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ใหค้าํแนะนาํเพื่อปรับปรุงใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณผูน้าํเครือข่ายแกไ้ขปัญหาอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต  ้หน่วยงานภาครัฐ นายอาํเภอบาเจาะ หัวหน้าสํานักงานท่ีดินจงัหวดันราธิวาส หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ศูนยอ์าํนวยการ
บริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ขอ้มูลและให้สัมภาษณ์รวมทั้ง ให้ความกระจ่างเก่ียวกบัหลกัศาสนาอิสลามท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงนําไปสู่ความเขา้ใจวิถีชีวิตของชาวมุสลิมใน 3 สามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้  รวมไปถึงการ
สมัภาษณ์และเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งดียิง่ 
 สุดทา้ยน้ี  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณและมอบความสาํเร็จทั้งหมดจากการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ีแด่ คุณคุณพ่อแกว้-คุณแม่นิตยา พร้อมพอช่ืนบุญ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีพระคุณในการอบรมเล้ียงดู 
และเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัยิง่ ทาํใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี  

ผูเ้ขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์สําหรับชาวบ้านและ
หน่วยงานภาครัฐในการแสวงทางออกร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินในประเทศ
ไทยอนัจาํนาํไปสู่การลดความเล่ือมลํ้าในสงัคมต่อไป 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  

 ในช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั  สังคมไทยไดใ้ห้ความสําคญักบัปัญหาความ
เหล่ือมลํ้าอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน สาเหตุสาํคญัประการหน่ึง คือ มีความขดัแยง้ระหว่างอาํนาจ
รัฐกับชุมชนท้อง ถ่ินในหลายพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะในประเด็นการแย่ง ชิงกรรมสิทธ์ิ เหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติและความแตกต่างทางความคิดในเร่ืองของการใช้ทรัพยากร ซ่ึงในอดีตนัก
ทฤษฎีท่ีสาํคญัหลายคน อาทิ คาร์ล มาร์กซ์ และราลฟ์ ดาร์เรนดอร์ฟ ไดอ้ธิบายว่า  การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและการช่วงชิงอาํนาจ  จะนาํมาซ่ึงความขดัแยง้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้คาํอธิบายของนัก
ทฤษฎีลือนามทั้งสองน้ีสอดคลอ้งกบัความจริงท่ีปรากฏภายหลงัในหลายพ้ืนท่ี  สาํหรับในประเทศ
ไทย ความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีสาํคญัลว้นมาจากการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายหรือกฎหมายท่ี
ออกโดยภาครัฐแทบทั้งส้ินท่ีมีลกัษณะรวมศูนย ์ทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างอาํนาจรัฐกบัคน
ทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ  (ศูนยว์ิจยัเครือข่ายทางธุรกิจและชุมชนเขม้แขง็, 2557; กาญจนา  คุม้ทรัพย,์ 2558) 

ความขดัแยง้ระหว่างอาํนาจรัฐกบัคนทอ้งถ่ินท่ีเห็นไดช้ดัประการหน่ึง คือ การท่ีรัฐเขา้มา
แย่งชิงกรรมสิทธ์ิเหนือท่ีดินท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรม  ผ่านกลไกทาง
กฎหมายท่ีให้อาํนาจรัฐประกาศเขตพ้ืนท่ีพิเศษ อาทิ เขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขต
โบราณสถาน  ฯลฯ  ซ่ึงมีขอ้สังเกตท่ีสาํคญั คือ มีพื้นท่ีจาํนวนมากทัว่ประเทศไดถู้กใชง้านและถือ
ครองโดยคนทอ้งถ่ินมาเป็นเวลาหลายชัว่อายุคน หรืออย่างน้อยก่อนท่ีจะมีการประกาศบงัคบัใช้
กฎหมาย  อีกทั้งยงัมีการส่งมอบกรรมสิทธ์ิให้แก่รุ่นลูกหลาน ซ่ึงในวิถีของคนทอ้งถ่ินแลว้  กลไก
เช่นน้ีแมไ้ม่ไดถู้กรับรองดว้ยกฎหมาย  แต่ก็ไดก้ลายเป็นกระบวนการสําคญัท่ีช่วยในการอนุรักษ ์
และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอย่างสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละทอ้งถ่ินหากมีความเขา้ใจและ
พยายามเช่ือมโยงระหว่างการใชป้ระโยชน์กบัการอนุรักษอ์ย่างเหมาะสมน่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความยัง่ยืนได ้แต่เม่ือรัฐประกาศให้พื้นท่ีเหล่าน้ีให้เป็นสมบติัของชาติตามกฎหมาย และมีความ
พยายามจดัการโดยไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัปัญหาในสังคมทอ้งถ่ิน ก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน
ทอ้งถ่ินอยา่งรุนแรง  จนนาํไปสู่ความขดัแยง้ในท่ีสุด  (วิวฒัน์  ฤทธิมา, 2554) 
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ปัญหาท่ีดินชาวบา้นทบัซอ้นกบัเขตอุทยานบูโด - สุไหงปาดี เป็นตวัอยา่งของความขดัแยง้
ระหว่างอาํนาจรัฐกบัคนทอ้งถ่ินท่ีเห็นไดช้ดัอีกแห่งหน่ึง นบัตั้งแต่ไดมี้การประกาศให้พื้นท่ีน้ีเป็น
เขตป่าสงวนในปี พ.ศ. 2508 ส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นท่ีเกิดความตึงเครียด สามปีต่อมา ไดเ้กิด
กระบวนการพโูล ซ่ึงทาํการเคล่ือนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนในพ้ืนท่ีเทือกเขา้บูโด- สุไหงปาดี และ
พื้นท่ีทั้งหมดถูกประกาศโดยรัฐใหเ้ป็นเขตพื้นท่ีสีแดงในเวลาต่อมาไม่นาน  และไดมี้การกีดกนัคน
ทอ้งถ่ินออกจากพ้ืนท่ีก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน  ต่อมาหลงัจากไดมี้การประกาศเขตพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีใหม่ ในปี พ.ศ. 2542 ผลกระทบต่อชาวบา้นท่ีมีท่ีดินทาํกินอยูใ่นเขตพื้นท่ี
อุทยานฯ ไดป้รากฎชดัข้ึน  และมีรายงานว่ามีพื้นท่ีทบัซอ้นรวม 96,216 ไร่ ในเขต 65 หมู่บา้น 15  
ตาํบล 9 อาํเภอ กระจายอยู่ใน  3 จงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หรือคิดเป็นจาํนวนผู ้
เดือดร้อนกวา่ 6,985 ครัวเรือน  (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2551: 9) 

การใชอ้าํนาจรัฐในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการประกาศใชก้ฎหมายหลายฉบบั เช่น การ
ประกาศเขตสงวนในปี  พ.ศ. 2507 และประกาศอุทยานฯ ในปี พ.ศ. 2542 ในพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  ไดส่้งผลให้ราษฎรในพ้ืนท่ีดงักล่าวไดรั้บผลกระทบหลายดา้น กล่าวคือ
หลงัการประกาศเขตอุทยานฯไม่นานไดมี้การจบักุมชาวบา้นท่ีข้ึนไปกรีดยางและเก็บพืช – ผลไม้
ตามวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงท่ีปฏิบติักนัมาตั้งแต่ดั้งเดิม  เพราะพ้ืนท่ีป่ายางและป่าผลไมเ้หล่าน้ี
ไดเ้ร่ิมมีการปลูกสร้างข้ึนเม่ือราว 300 ปีมาแลว้ โดยบรรพบุรุษของคนทอ้งถ่ิน ในลกัษณะของสวน
ผสมท่ีมีตน้ไมห้ลายชนิดปลูกในท่ีเด่ียวกนัอย่างไม่เป็นระเบียบ เรียกกนัว่า “สวนดูซง” (สถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน,  2551: 9 ) ทาํใหก้ารเขา้ไปกรีดยาง เก็บผลไม ้ในสวนดูซงตามวิถีชาวบา้นท่ี
ปฎิบติักนัมาอย่างยาวนาไดก้ลายเป็นส่ิงผิดกฎหมายลกัษณะของผลกระทบอาจสรุปได ้ดงัน้ี 1) 
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจาํวนั ซ่ึงชาวบา้นคุน้เคยในการอาศยัร่วมกบัธรรมชาติ แต่ปัจจุบนัไม่
สามารถดาํเนินชีวิตตามวิถีชาวบา้นไดอี้กต่อไป 2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจตน้ยางพาราซ่ึงชาวบา้น
ไดป้ลูกในพ้ืนท่ีมาอย่างยาวนานก่อนการประกาศใชก้ฎหมายก็ไม่สามารถเขา้ไปกรีดยาง และไม่
สามารถตดัโค่นยางพาราได ้เม่ือยางหมดอายเุพื่อการปลูกทดแทน 3) ผลกระทบทางสังคม ในการ
ใชพ้ื้นท่ีสวนยางเพ่ือการแบ่งปันทรัพยากรและการดาํรงชีวิตร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยักนั  เช่น เม่ือ
ผลไมใ้นสวนออกดอกออกผล  มกัจะมีการข้ึนไปเก็บมาเพ่ือแบ่งปันในสายญาติและผูด้อ้ยโอกาส
ในชุมชน  เป็นตน้  แมจ้ะมีความพยายามท่ีจะคล่ีคลายปัญหาเหล่าน้ีโดยหลายภาคส่วนในอดีต แต่
ยงัคงเป็นความพยายามท่ีขาดการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัจากภาครัฐและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการในการแกไ้ขปัญหาโดย
ให้ชุมชนเป็นแกนหลกั  ดว้ยการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ิน
และทอ้งท่ีมีการขบัเคล่ือนการทาํงานอยา่งจริงจงัและมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาสนบัสนุน
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การทาํงาน  จนทาํใหส้ามารถคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ไปไดร้ะดบัหน่ึง และยงัส่งผลต่อเน่ืองให้
เกิดกระบวนการทาํงานน้ีขยายผลต่อไปอีกยงั 8 อาํเภอรอบ ๆ เทือกเขาบูโด ซ่ึงยงัคงดาํเนินการอยู่
ในปัจจุบนั 

การก่อตวัของกระบวนการทาํงานภาคประชาชนดงักล่าวขา้งตน้  เร่ิมตน้จากการรวมตวั
ของชาวบา้นเป็นเครือข่ายภายใตช่ื้อ “เครือข่ายการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินทาํกินบูโด-สุไหง
ปาดี” ท่ีไดพ้ยายามประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆของรัฐ  ทั้งในระดบัพื้นท่ีและส่วนกลาง ทาํให้
เกิดการทาํงานอย่างจริงจงัและเป็นกระบวนการของชาวบา้นในพื้นท่ีต่าง ๆ  เร่ิมตั้งแต่การสาํรวจ
ขอ้มูลพื้นฐานโดยชาวบา้นและเยาวชนในหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้น มีการทาํแผนท่ีทาํมืออย่างง่าย ๆ 
ด้วยการเขียนรูปแปลงท่ีดินของแต่ละคนเพื่อแสดงอาณาเขตและขนาดของท่ีดิน  แล้วนํามา
ประกอบเขา้ดว้ยกนั  เพื่อแสดงว่าท่ีดินของใครติดกบัใคร เป็นการแสดงสิทธ์ิและมีการตรวจสอบ 
รวมถึงการรับรองสิทธ์ิซ่ึงกันและกัน  การดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆดังกล่าวน้ีดาํเนินไปใน
ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของชาวบา้น  ผลในทางรูปธรรมท่ีเกิดข้ึน คือ ไดแ้ผนท่ีดินของชุมชนท่ี
คนทั้ ง ชุมชนมาร่วมกันทํา   เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันไม่ให้ เ กิดความขัดแย้งระหว่างกัน  
กระบวนการดงักล่าวเร่ิมตน้ดาํเนินการเป็นการนาํร่องข้ึนในอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ซ่ึงอยู่
ติดเทือกเขาบูโด โดยครอบคลุม 5 ตาํบล คือ ตาํบลปะลุกาเสาเมาะ ตาํบลบาเระเหนือ ตาํบลกาเยาะ
มาตี ตาํบลบาเจาะ ตาํบลลุโบะสาวอ รวม 15 หมู่บา้น จากการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและการพฒันาระบบ
การทาํงานร่วมกนัของชาวบา้นในหมู่บา้นกบัของหน่วยงานรัฐพื้นท่ี ไดแ้ก่ ฝ่ายปกครองของอาํเภอ 
เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติฯ เจา้หนา้ท่ีอุทยานสาํนกั 6 สงขลา สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
ไดน้าํไปสู่การพฒันาระบบการทาํงานทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาํแผนท่ีดิน ดว้ยการทาํ
แผนท่ีทาํมือ พฒันาไปสู่การทาํแผนท่ีมาตราส่วน 1:4000 ในระบบ GIS พร้อมทั้งมีการจบัพิกดั
ดาวเทียมโดยใชเ้คร่ือง GPS จนทาํใหเ้ม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหก้รม
ท่ีดินทาํการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธ์ิ นอกเขตอุทยานบูโด-สุไหงปาดี  จาํนวน 994 แปลง คิด
เป็นพื้นท่ี 4,116 ไร่ และให้พิสูจน์สิทธ์ิท่ีดินราษฎรอาศยัอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (นอกเขตป่า
สงวน) จาํนวน 795 ราย 1,108 แปลง คิดเป็นพื้นท่ีทั้งหมด  2,439 ไร่ อีกทั้งยงัให้ใชแ้นวทางการ
ดาํเนินงานตามท่ีชาวบา้นและเครือข่ายฯ ไดด้าํเนินการสาํเร็จไปทาํการขยายพ้ืนท่ีไปอีก 8 อาํเภอท่ี
เหลือในทั้ง 3 จงัหวดัโดยเร่งด่วน (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2551: 33) การดาํเนินงานน้ี
สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัราษฎร โดยใน
เฉพาะพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   

จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์การรวมตวักันเป็นเครือข่ายของชาวบา้นในอาํเภอบาเจาะท่ี
ทาํงานอย่างมีกระบวนการ ร่วมกบัการท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ินและส่วนกลางไดใ้ห้การสนบัสนุนทาง
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เทคนิคอย่างเหมาะสม สามารถนาํไปสู่การคล่ีคลายความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินทาํกินได ้แต่ยงัไม่มีใคร
ทาํวิจยัและนาํเสนอเป็นประสบการณ์เพือ่เป็นบทเรียนแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะทาํการวิจยั
ถึงกระบวนการดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ อนัจะเป็นบทเรียนสาํคญัในการนาํไปปรับใชข้บัเคล่ือนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัในพื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงในกระบวนการเคล่ือนไหวแกไ้ขปัญหาของคนทอ้งถ่ิน
น้ีมีการรวมตวักันเป็นเครือข่ายและทาํงานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ  ทั้งในระดับพื้นท่ีและ
หน่วยงานส่วนกลาง  อีกทั้งยงัมีการพฒันาตวัเองและยกระดบัการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงถือว่าไม่
ค่อยปรากฏใหเ้ห็นบ่อยนกั ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจึงทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับจากภาครัฐจนนาํไปสู่การ
ออกเอกสารสิทธ์ิ น่าจะนาํไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัท่ีดินท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกัน  ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดความขดัแยง้แลว้ ยงัจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยลด
ช่องวา่งระหว่างรัฐกบัชุมชนทอ้งถ่ินลงได ้การวิจยัน้ีจึงไดก้าํหนดคาํถามการวิจยัว่า  มีกระบวนการ
ทาํงานของเครือข่ายเป็นอยา่งไรในการขบัเคล่ือนงานใหเ้กิดการยอมรับในการทาํงาน ทั้งในระหวา่ง
ชาวบา้นด้วยกันและกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะนําไปสู่การคล่ีคลายปัญหาให้กับชาวบา้น 
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี และมีเง่ือนไขอะไรบ้างท่ีทาํให้เครือข่ายฯ ประสบ
ความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นและดาํรงอยูอ่ยา่งยาวนานเช่นน้ีใหค้ล่ีคลายลงได ้
  

1.2  วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1.2.1   เพื่อศึกษาบริบทและประเด็นความขัดแยง้กรณีการถือครองการใช้ประโยชน์

ของพ้ืนท่ีศึกษาและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการใช้ท่ีดินเพื่อการดาํรงชีพใน
พื้นท่ีศึกษา 

1.2.2   เพื่อศึกษาแนวคิดวิธีการและกระบวนการทาํงานของเครือข่ายการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน
ทาํกินในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ือง อุทยานทบัท่ีดิน
ชาวบา้น 

1.2.3   เพื่อทาํความเข้าใจกับบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการทาํงานร่วมกับ
ชาวบา้นในลกัษณะของเครือข่ายเพื่อคล่ีคลายปัญหา ตลอดจนการปรับตวัของหน่วยงาน 

1.2.4 เพื่อวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีทาํให้การขบัเคล่ือนงานของเครือข่ายการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้เร่ือง ท่ีดินทาํกินในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีประสบความสาํเร็จ 
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1.3  ขอบเขตการวจิยั 
  

ในการศึกษาเร่ือง กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหง
ปาดี ประกาศเขตทบัท่ีดินทาํกินราษฎร ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 

1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  เนน้เน้ือหาเก่ียวกบักระบวนการขบัเคล่ือนเพื่อการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองท่ีดินในรูปแบบเครือข่ายฯ ในการจดัการความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินทาํ
กิน  รวมทั้งศึกษาบทบาทของผูน้าํเครือข่าย หน่วยงานของรัฐในระดบัต่าง ๆ  และเง่ือนไขท่ีทาํให้
การขบัเคล่ือนงานมีความกา้วหนา้ 

1.3.2   ขอบเขตดา้นเวลา ทาํการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ กรกฎาคม 2553 - ธนัวาคม 2555 โดย
ครอบคลุมขอ้มูลยอ้นกลบัไปตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการจดัตั้งเครือข่าย ฯ ข้ึน
จนถึงปี พ.ศ. 2557 

1.3.3   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี มุ่งทาํการศึกษาในพ้ืนท่ี ตาํบลปาลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส เป็นหลกั 

 
1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 
1.4.1 ทาํให้เขา้ใจถึงการก่อเกิดและพฒันาการของการขบัเคล่ือนอย่างเป็นกระบวนการ

ของเครือข่ายประชาชนในความพยายามแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา
ให้มีความกา้วหน้าจนสามารถคล่ีคลายปัญหาและเป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.4.2  หน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชนและภาคประชาชนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองความขดัแยง้ในท่ีดินในเขตอุทยานในพ้ืนท่ีน้ีและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัจนสามารถแกไ้ขปัญหาเป็นการถาวรต่อไป 
 
1.5  นิยามคาํศัพท์    
 

แผนที่ทํามือ หมายถึง แผนท่ีท่ีทาํข้ึนมาโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/หมู่บา้น ดว้ย
การให้คนในชุมชนและหมู่บ้านเขียนขนาดท่ีดินของตนเองลงในกระดาษ แล้วนํากระดาษท่ี
ชาวบา้นเขียนนั้นมาต่อกนัทั้งชุมชน/หมู่บา้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน/หมู่บา้น  และตอ้งการให้เกิดการแสดงสิทธ์ิและการตรวจสอบซ่ึงกันและกันในชุมชน/
หมู่บา้น 
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สวนดูซง เป็นสวนท่ีมีการปลูกตน้ไมร่้วมกนัหลากหลายชนิด อยา่งไม่เป็นแถวเป็นแนวใน
พื้นท่ีเดียวกนั ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ อาจจะเป็นการปลูกในขณะท่ีแวะพกัเวลาเดินทางไกลก็
ไดแ้ละมีระบบการจดัการตามประเพณี  โดยไม่มีการแบ่งกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน แต่มีการ
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนัในหมู่เครือญาติหรือตระกลู  

เทือกเขาบูโด เป็นป่าสงวนท่ีประกาศข้ึนตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2508 
ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั ต่อมาไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 8 มิ.ย. 2542 กาํหนดพื้นท่ีขยาย
ไปยงัเทือกเขารือเสาะ ป่ายีง่อ และป่าบาเจาะ ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จงัหวดั 9 อาํเภอ จงัหวดันราธิวาส 7 
อาํเภอ จงัหวดัยะลา 1 อาํเภอ จงัหวดัปัตตานี 1 อาํเภอ พื้นท่ีรวม 213,125 ไร่ ทาํให้เกิดปัญหาการ
ประกาศเขตทบัท่ีทาํกินชาวบา้น 96,216  ไร่ ผูเ้ดือดร้อน 6,985 ครัวเรือน    

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  มีช่ือย่อว่า พอช.  เป็นองค์การมหาชน
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ จดัตั้งข้ึนตามพระ
ราชกฤษฎีกาการจดัตั้งองคก์ารมหาชน สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  (องคก์ารมหาชน  เม่ือปี พ.ศ. 
2543  โดยมีภารกิจหลกัให้การช่วยเหลือแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายฯทัว่ประเทศ  ให้เกิดการ
พฒันาอย่างเขม้แข็ง ซ่ึงในกรณีการแกไ้ขปัญหาอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน มีบทบาทสาํคญัหลกั คือ 1) สนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายฯ ดว้ยการ
พฒันาศกัยภาพของแกนนาํชุมชน ให้มีความสามารถพฒันาเป็นเครือข่ายให้เขม้แขง็ 2) การให้
ความรู้ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 3) การประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี เช่น กาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอ และจงัหวดั อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ท่ีดินจงัหวดั  4) การประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สํานัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 

อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2542 เป็นอุทยานฯ ลาํดับท่ี 95 ของประเทศ มีหน้าท่ีในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม  พรบ.อุทยานแห่งชาติปี พ.ศ. 2504 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
ครอบคลุมพื้นท่ี 213,125 ไร่ หรือ 341 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 จงัหวดัคือ ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส 

ความขัดแย้งด้านที่ดิน ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากการประกาศเขตป่าไม ้ปีพ.ศ. 2508 และ
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี ปี พ.ศ. 2542 ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตตาม
วิถีวฒันธรรมของคนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทั้งดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความ
ไวว้างใจต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และสถานะความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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เครือข่ายการแก้ไขปัญหาอุทยานบูโด – สุไหงปาดี  ทบัทีด่ินทาํกนิ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เป็นเครือข่าย ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เม่ือปี  พ.ศ. 2508 และประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีปี  พ.ศ. 2542 โดยไดรั้บ
การสนับสนุนการทาํงานจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้เกิดการทาํงานร่วมกนัของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน สร้างความไวว้างใจอนัดี 
ระหว่างชาวบา้นกบัหน่วยงานของรัฐระดบัทอ้งถ่ินและพื้นท่ี โดยมีผูแ้ทนเครือข่ายซ่ึงมาจากการ
คดัเลือกในระดบัหมู่บา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ดือดร้อนท่ีถูกเขตอุทยานประกาศทบัท่ีดิน ผูน้าํทาง
ศาสนา กาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้น ปราชญชุ์มชน และกลุ่มเยาวชนท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์ได ้

กระบวนการทํางานของเครือข่าย หมายถึง การดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนในการ
ขบัเคล่ือนของเครือข่ายฯ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัหมู่บา้น เนน้การจดัทาํฐานขอ้มูล
และการรับรองสิทธ์ิ 2) ระดบัอาํเภอ และจงัหวดั เนน้การพิสูจน์ตรวจสอบและรับรองผลการทาํงาน
ในระดบัหมู่บา้น  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทาํงานร่วมกนักบัหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ ระหว่างองคก์รชุมชน ท่ีดินจงัหวดัและอุทยานแห่งชาติ เพื่อส่งต่อขอ้มูลให้ในระดบั
นโยบาย  และ  3) ระดบันโยบาย เนน้การประสานงานกบักระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอข้อมูลต่อ
คณะรัฐมนตรี   



 
บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการวิจยัเร่ืองกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อุทยานแงชาติบูโด-สุไหงปาดี  
ทบัท่ีดินทาํกินราษฎร กรณีศึกษา อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิดทฤษฏี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมเป็นความรู้เบ้ืองตน้ ประกอบการอธิบายและการทาํความเขา้ใจ 
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบ่งสาระสําคญัออกเป็น 8 
แนวคิด ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้และการจดัการความขดัแยง้ 
2.2  ทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ี (Structural-Functional Theory) 
2.3  แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และวฒันธรรม 
2.4  แนวคิดทฤษฏีการมีส่วนร่วม   
2.5  แนวคิดนิเวศวิทยามนุษย ์(Human Ecology) 
2.6  แนวคิดนิเวศวิทยาวฒันธรรม  (Cultural Ecology) 
2.7  แนวคิดการพฒันาท่ีเอาวฒันธรรมเป็นตวัตั้ง 
2.8  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและการพฒันาชุมชน 
2.9  แนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน  (Community Culture Concept) 
2.10  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัความขดัแย้งและการจดัการความขดัแย้ง 
 

2.1.1 ความหมายของความขดัแย้ง 
นักวิชาการต่างประเทศให้ความหมายของคาํว่าความขดัแยง้ไวห้ลายท่าน ตวัอย่างเช่น  

Filley (1975: 4) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ความขดัแยง้ หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซ่ึงเกิดข้ึน
เม่ือแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายต่างกนัไปดว้ยกนัไม่ไดแ้ละมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั  ความแตกต่างน้ีมกั
เกิดจากการรับรู้มากกว่าท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ส่วน Katz and Kahn (1978: 649 - 650) ไดก้ล่าวว่าความ
ขดัแยง้หมายถึงการมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ารหรือระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ 2 ฝ่าย หรือมากกว่า 2 ฝ่ายข้ึนไป โดยฝ่ายหน่ึงพยายามท่ีจะป้องกนั หรือบีบบงัคบัให้เกิดผล
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บางอยา่ง  ในขณะอีกฝ่ายหน่ึงพยายามต่อตา้น ความขดัแยง้เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได ้อาจเป็น
จากคาํพดูหรือไม่ใช่คาํพูด แสดงออกมาในลกัษณะของการพยายามขดัขวาง บีบบงัคบั ทาํอนัตราย 
ต่อตา้น หรือโดยการแกเ้ผด็ฝ่ายตรงขา้ม นอกจากนั้น Myers (1983: 499) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความขดัแยง้ว่าหมายถึงการท่ีทั้งสองฝ่ายมีการรับรู้ท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกระทาํ
หรือจุดมุ่งหมายและท่ีสาํคญัคือ  ไม่ว่าการรับรู้นั้นจะถูกตอ้งหรือไม่ก็ตาม  คนท่ีอยูใ่นความขดัแยง้
จะมีความรู้สึกว่าถา้หากฝ่ายหน่ึงชนะ อีกฝ่ายหน่ึงก็จะแพส่้วน Brown (1983: 4-5) ไดก้ล่าวว่าความ
ขดัแยง้ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ลงรอยกัน หรือไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจ
แตกต่างกนั พฤติกรรมท่ีไปดว้ยกนัไม่ไดใ้นท่ีน้ีอาจแสดงออกมาในรูปของการกระทาํของฝ่ายหน่ึง
ท่ีตั้งใจไปยบัย ั้ง สกดักั้นหรือสร้างความขบัขอ้งใจใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง 
 ในประเทศไทยมีผูใ้หค้วามหมายของความขดัแยง้ไวห้ลายท่าน ดงัเช่นเสาวคนธ์ สุดสวาท 
(2529: 42) ท่ีให้ความหมายของความขดัแยง้ว่า หมายถึงการแข่งขนัในเร่ืองของค่านิยม (Values) 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสถานภาพ อาํนาจ และทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัโดยมุ่งหมายท่ีจะเอาชนะคู่กรณี
ในขณะท่ี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 133, 137, 681)ไดใ้หค้วามหมาย
ของคาํวา่ ความขดัแยง้ คือ การไม่ลงรอยกนั ซ่ึงหากจะแยกพิจารณาคาํวา่ ขดัหมายถึง การไม่ทาํตาม 
ฝ่าฝืน ขืนไว ้และคาํว่า แยง้ หมายถึงไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกนั ตา้นไว ้ทานไว ้ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า 
ความขดัแยง้ประกอบดว้ย อาการทั้งขดัและแยง้ นัน่คือ การไม่ทาํตามกนัแลว้ยงัพยายามท่ีจะตา้น
เอาไว ้นอกจากนั้น นพ ศรีบุญนาค (2545: 91) ก็ไดใ้ห้ความหมายท่ีสอดคลอ้งกนัว่าความขดัแยง้ 
(Conflict) หมายถึง พฤติกรรมชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึน  เม่ือมีบุคคลหรือกลุ่มมีความคิดเห็น การรับรู้ การ
คาดหวงั ความเช่ือ และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล 
รวมทั้งความขดัแยง้ภายในตวับุคคลดว้ย ดงันั้นความขดัแยง้จึงเป็นเร่ืองของการต่อสู้ การทะเลาะ
วิวาท ความแตกต่างท่ีอยูต่รงขา้มกนั 
 จากการนิยามของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวมา ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า ความขดัแยง้
หมายถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัของบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร ตั้งแต่ 2 ฝ่ายหรือมากกว่า 2 ฝ่าย
ข้ึนไปในทิศทางท่ีไม่ลงรอยกนัอนัเน่ืองจาก การรับรู้ท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม วตัถุประสงค ์ผลประโยชน์และการปฏิบติัเม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนแลว้ก็จะ เกิดผลกระทบ
ท่ีไม่พึงพอใจต่อระหว่างกนั เกิดการแข่งขนัต่อสู้เพื่อให้ไดม้าสถานภาพ อาํนาจ และทรัพยากรท่ีมี
อยูอ่ยา่งจาํกดั ซ่ึงลกัษณะร่วมกนัของความขดัแยง้ท่ีนกัวิชาการมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ การ
เป็นฝ่ายตรงขา้ม การต่อสู ้การกีดกนั 
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2.1.2  แนวคดิ ทฤษฎคีวามขดัแย้ง 
นกัสงัคมวิทยาไดใ้หค้วามสนใจและนาํเสนอเก่ียวกบัแนวคิดความขดัแยง้ไวห้ลายสาํนกัใน

ทศวรรษท่ี 19 โดยอธิบายการจดัระเบียบสังคมในแง่ของทฤษฎีความขดัแยง้ (Conflict Theory) ซ่ึง
ไดมี้การพฒันาแนวความคิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี (ภุทชงค ์กลุฑลบุตร 2528: 211-214) 

แนวคิดของ Carl Marx เช่ือว่าจุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้มาจากเศรษฐกิจ ความขดัแยง้ทาง
เศรษฐกิจนั้นจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ทางสังคมและการเมือง โดยท่ีกลุ่มหน่ึงพยายามท่ีจะสนอง
ประโยชน์ตนเอง ในขณะท่ีอีกกลุ่มจะเสียประโยชน์ สภาพความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติของสังคม 
เป็นแกนกลางทางประวติัศาสตร์ อีกทั้งความขดัแยง้และการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองท่ีแยกกนัไม่ออก 
จุดเนน้ของ Marx อยูท่ี่การต่อสู้ของชนชั้น บนพื้นฐานของการแยง่ชิงทรัพยากรและปัจจยัการผลิต 
ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างระบอบความสัมพนัธ์ทางสังคมในการผลิตหรือความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจใหม่ 
ยอ่มมีผูท่ี้เสียเปรียบ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางสังคมตามแนวคิดของ Marx เป็นการต่อสู้ระหว่าง
ชนชั้นในสังคม โดยใชแ้นวความคิดวิภาษวิธี (Dialectical) ท่ีเร่ิมจากการกระทาํอยา่งหน่ึง (Thesis) 
ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการกระทาํอีกอย่างหน่ึง (Antithesis) และเกิดการกระทาํแบบ
ใหม่ (Synthesis) ท่ีช่วยคล่ีคลายตามมา 

ดา้นแนวคิดของ   Max  Weber  ตั้งอยูบ่นความเช่ือว่า  ความขดัแยง้มีจุดเร่ิมตน้มาจากการ
ขดักนัในผลประโยชน์ เน่ืองจากมีทรัพยากรอยา่งจาํกดั การท่ีคนหน่ึงสามารถบรรลุความปรารถนา
ของตนเองในสภาพเช่นน้ี จะทาํใหผู้น้ั้นมีอาํนาจมากข้ึนแต่ Weber ถือว่าเป็นการแข่งขนั การไดช้ยั
ชนะคือการไดรั้บรางวลัหรือประโยชน์ ดงันั้นความขดัแยง้ทั้งหลายจึงไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปสู่การ
ต่อสูก้นัเพียงอยา่งเดียว ในขณะท่ี Dahrendorf ซ่ึงเป็นนกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนั ไดเ้สนอแนวคิดท่ี
แยง้กบั Marx ว่า  ความขดัแยง้นั้นข้ึนอยูอ่าํนาจ (Authority) ไม่ใช่มาจากพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย
อธิบายว่า  ในสังคมมกัจะประกอบไปดว้ยกลุ่มต่างๆ มากมาย โดยท่ีแต่ละกลุ่มมีความไม่เท่าเทียม
กนัเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นความไม่เท่าเทียมกนัดา้นสิทธิและอาํนาจ (Inequality of Authority) โดยผูท่ี้มี
อาํนาจเหนือกว่าจะมีสิทธิในการสั่งการ ตลอดจนการออกกฎเกณฑต่์าง ๆ ทาํให้ผูท่ี้ดอ้ยอาํนาจตก
อยู่ในภาวะท่ีเสียเปรียบ เป็นการเสียเปรียบในผลประโยชน์ท่ีแฝงอยู่ เม่ือใดก็ตามท่ีกลุ่มน้ียงัไม่ได้
ตระหนักในความแตกต่างของอาํนาจก็ไม่มีความขดัแยง้ แต่เม่ือกลุ่มท่ีมีอาํนาจและไม่มีอาํนาจ
ขดัแยง้กนัเพราะผลประโยชน์ กลุ่มผูท่ี้เสียเปรียบจะได้รับความกดดนัจนทาํให้เขาตระหนักถึง
ผลประโยชน์ต่างๆท่ีเขาเสียไป กลุ่มผูท่ี้เสียประโยชน์จะตอ้งด้ินรนต่อสู้  ซ่ึงนาํไปสู่การเกิดความ
ขดัแยง้ข้ึน  ดงันั้นตามแนวความคิดของ Dahrendorf ความขดัแยง้สามารถทาํให้โครงสร้างเกิดการ
เปล่ียนแปลงได ้ประเภทของการเปล่ียนแปลง ความรวดเร็วของการเปล่ียนแปลง และขนาดของ
การเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลง เช่น อาํนาจของกลุ่ม ความกดดนัของกลุ่ม  
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ทางดา้น  Simmel  ซ่ึงเป็นนกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนัเช่นกนัไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า  ความขดัแยง้
เป็นปฏิสมัพนัธ์รูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มเพราะ สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด แสดงให้
เห็นถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีไม่ลงรอยกนัของทั้งสองฝ่ายเขาอธิบายว่า  ความขดัแยง้เป็นผลจาก
การมีความรู้สึกเขา้ขา้งตนเองมากกว่าเขา้ขา้งฝ่ายอ่ืน ซ่ึงความรู้สึกน้ีอาจเป็นความมุ่งร้าย โกรธ 
เกลียด หรืออิจฉา โดยมากเกิดข้ึนเพราะพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะทางสังคมของแต่ละฝ่ายมี
ความสําคัญเหนืออีกฝ่ายหน่ึง ความขัดแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ และมักจะนําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม นอกจากน้ีความขดัแยง้ยงัทาํใหเ้กิดความกลมเกลียว และความกลมเกลียวก็
จะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั  

นอกจากนั้น แนวคิดของ Coser ก็ยงัมีความสอดคลอ้งและไดข้ยายแนวคิดของSimmel ให้
กวา้งออกไป โดยช้ีให้เห็นว่าความขดัแยง้ก่อให้เกิดผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบ อีกทั้งยงัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการขดัเกลาทางสังคม  ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีความสมาน
สามคัคีอยา่งสมบูรณ์ เพราะความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงของสภาวะของมนุษย ์ทั้งในความเกลียดและ
ความรักต่างกมี็ความขดัแยง้ทั้งส้ิน ความขดัแยง้อาจเป็นจุดเร่ิมตน้ของความพยายามแกปั้ญหาความ
แตกแยกและทาํให้เกิดความสามคัคีภายในกลุ่มได ้เพราะในกลุ่มมีทั้งความเป็นมิตรและความเป็น
ศตัรูอยูด่ว้ยกนัทั้งน้ี Coser ไดต้ั้งขอ้สังเกตุว่าความขดัแยง้เป็นตวัสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม  โดยสามารถทาํใหส้งัคมเปล่ียนชีวิตความเป็นอยูจ่ากดา้นหน่ึงไปสู่อีกดา้นหน่ึงได ้เพราะ
หากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พอใจต่อสังคมท่ีเขาอยู่ เขาจะพยายามทาํการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์นั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได้และในระหว่างทางอาจเกิดความขดัแยง้ 
นอกจากน้ี Coser ยงัเสนอว่าความขดัแยง้ยงัสามารถทาํให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปกษ ์
พฒันาความซบัซอ้นของโครงสร้างกลุ่มท่ีสะทอ้นทั้งดา้นความขดัแยง้และร่วมมือ หรือสร้างความ
แปลกแยกกบักลุ่มต่างๆ  

จะเห็นไดว้า่แนวความคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ไดมี้การพฒันามาจากอดีตจนถึงปัจจุบนัดงัท่ี
กล่าวมาขา้งตน้  ซ่ึงทาํให้เห็นมิติทางความคิดนั้นมีทั้งสนับสนุนและคดัคา้น แต่ส่ิงท่ีทาํให้เรา
สามารถทราบว่าความขดัแยง้นั้นเร่ิมแรกเป็นส่ิงท่ีแย ่โหดร้าย ตอ้งต่อสู้ ซ่ึงมีลกัษณะในทางลบ ถือ
เป็นแนวคิดแบบคลาสิก จากนกัคิดยคุแรกคือ Marx, Weber และ Simmel แต่ในความเป็นจริงเม่ือ
สังคมไม่สามารถแยกแยะ ขจดั จาํกดัความขดัแยง้ให้หมดไปไดใ้นทุกๆสถานการณ์มุมต่อแนวคิด
ความขดัแยง้   เปล่ียนแปลงไปโดยในระยะหลงัไดมี้ผูรั้บแนวคิดของ Simmel มาพฒันาให้
กวา้งขวางออกไปอีก ซ่ึงไดแ้ก่ Coser ท่ีคิดว่าความขดัแยง้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปในทางลบเสมอไป 
ในบางคร้ังความขดัแยง้น้ีสามารถทาํใหเ้ปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ไป ในทางท่ีดีมากยิง่ข้ึนได ้
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2.1.3  ประเภทของความขัดแย้ง 
 วนัชยั วฒันศพัท ์(2547: 11-15) ซ่ึงศึกษาถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะต่างๆเขาได้
เสนอความคิดว่า ท่ีจริงแลว้ความขดัแยง้ในสังคมมีอีกหลายรูปแบบ หลายประเภทดว้ยกนั กล่าวคือ 
อาจเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจแตกต่างกนั โดยแบ่งความขดัแยง้ออกเป็น 5 ประเภท ซ่ึง
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได ้โดยใชเ้ครืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ความขดัแยง้ดงัน้ี (Moore, 1986 อา้ง
ถึงใน วนัชยั วฒันศพัท,์ 2543: 11) 

1)  ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขดัแยง้อาจ
เกิดจากขอ้มูลนอ้ยเกินไป การแปลผลผิดพลาด การวิเคราะห์ออกมาดว้ยความเห็นต่างกนั หรือแม้
กรณีท่ีมีแต่ขอ้มูลมากเกินไป บางคร้ังก็เป็นปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ขอ้มูล (Perception) 
บางคร้ังกเ็ป็นปัญหาขดัแยง้กนัได ้

2)  ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นเหตุผลแห่งการแยง่ชิง
ผลประโยชน์ในส่ิงท่ีดูเหมือนมีหรือมีไม่เพียงพอเป็นเร่ืองของทั้ งตวัเน้ือหากระบวนการ และ
จิตวิทยา เช่น ความยติุธรรม 

3)  ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นเร่ืองของอาํนาจ แยง่ชิง
อาํนาจ การใชอ้าํนาจ การกระจายอาํนาจ ปัญหาโครงสร้าง รวมไปถึงกฎ ระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร์ 
ระยะเวลาและระบบ 

4)  ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship Conflict) เป็นปัญหาความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึนจาก ดา้นบุคลิกภาพ พฤติกรรมต่างๆ ในอดีต อารมณ์ท่ีรุนแรง ความเขา้ใจผดิ การส่ือสารท่ี
บกพร่องเป็นตน้ 

5)  ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาในระบบของความเช่ือ 
ความแตกต่างในค่านิยมขนบประเพณี ประวติั การเล้ียงดูท่ีหล่อหลอมสมาชิกของสงัคมข้ึนมา 

การอธิบายความขดัแยง้ดา้นต่างๆ ทาํให้ทราบว่าการแยกแยะความขดัแยง้ออกไปแต่ละ
ชนิดช่วยให้เห็นความชดัเจนของความขดัแยง้ว่ามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง เพื่อนาํไปสู่การทาํความ
เขา้ใจในรายละเอียดอนัจะช่วยให้แกไ้ขไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ไดห้มายความว่าความขดัแยง้ต่างๆ จะมี
เฉพาะชนิดใดชนิดหน่ึง แต่จริงๆ แลว้จะผสมผสานกนัอยูห่ลายชนิด หรือบางคร้ังมีทุกชนิดในเร่ือง
เดียวกนั แต่แตกต่างกนัในความรุนแรงของแต่ละประเภท โดยความขดัแยง้ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้น
ผลประโยชน์ และด้านความสัมพนัธ์ มีแนวโน้มจะเจรจาได้ง่ายกว่าความขดัแยง้ท่ีสัมพนัธ์กับ
ค่านิยมและโครงสร้าง 

จากประเภทความขดัแยง้ท่ีมีการแบ่งออกเป็นหลายๆ ประเภทดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ทาํใหไ้ด้
เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบความขดัแยง้ ดังนั้ นวิธีการจัดการกับความขดัแยง้ ก็ตอ้ง
หลากหลายดว้ยหากเราเขา้ใจความขดัแยง้ก็จะทาํใหส้ามารถนาํไปวิเคราะห์ลกัษณะท่ีมาของปัญหา
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ซ่ึงจะช่วยหาทางออกได้ง่ายข้ึน การแก้ไขปญหาการขาดแคลนนํ้ าอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร
นครราชสีมา วา่เป็นความขดัแยง้ประเภทใด ซ่ึงกจ็ะแสดงถึงสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

 
2.1.4  สาเหตุของความขัดแย้ง 
วนัชยั วฒันศพัท ์(2547: 18-24) ไดก้ล่าวว่าหากพิจารณาถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความขดัแยง้ในประเดน็ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ พบวา่มีสาเหตุๆ ดงัน้ี 
1)  ความสลบัซบัซอ้นของการพฒันา การพฒันาในโลกยุคปจจุบนัจะแตกต่างจาก

อดีต ท่ีการพฒันาจะเพื่อการบริหารโภคและประชากรยงัมีไม่มาก ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไป
เพื่อการดาํรงชีวติทรัพยากรก็มีอยา่งเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น ‘นํ้า’ หรือ ‘ป่า’ รวมถึงท่ีดิน ชีวิตมนุษยก์็
จะเป็นลกัษณะสังคมเกษตรท่ีไม่รีบร้อน ในปัจจุบนั เป็นเร่ืองท่ีมีสาเหตุเก่ียวโยงจากหลายๆ ปัจจยั 
ซ่ึงหากจะแยกแยะใหเ้ห็นชดัเจน ในแต่ละปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความซบัซอ้น ไดแ้ก่ 

(1)  ความหลากหลายของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีทั้งองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถิน ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจระดบัประเทศ ประชาชน องคก์รพฒันา เอกชน ฯลฯ 

(2)  มีหลากหลายชนิดของปัญหาอนัไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือ ดา้นผลประโยชน์ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นวิถีชีวิต ฯลฯ 

(3)  มีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง วฒันธรรมทอ้งถ่ินต่างๆ วฒันธรรมของผูป้ระกอบ
อาชีพท่ีแตกต่างกนั 

(4)  มีค่านิยมท่ีหยัง่รากลึก ค่านิยมทอ้งถินทีไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลง 
(5)  ตอ้งอาศยัความรู้จากหลากหลายผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านก็จะมี

มุมมองท่ีแตกต่างกนัออกไป 
(6)  เก่ียวขอ้งกับกฎหมายหลายฉบบั การจะทาํโครงการใหญ่ เช่น โครงการ

สร้างโรงไฟฟ้าจะเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบัท่ีอาจเอ้ือหรือขดักนัก็ไดโ้ดยเฉพาะการตีความ
ของกฎหมายทาํใหข้ดัแยง้กนัได ้

(7)  มีหลากหลายเวที เวทีต่างๆ ทีเกิดข้ึนจะเป็นเวทีแห่งการเผชิญหน้าท่ีมา
โตเ้ถียง (Debate) และแสดงว่าฉนัถูกเธอผดิเป็นส่วนใหญ่ทั้งเวทีสาธารณะ เวทีทางโทรทศัน์ แต่ไม่
มีเวทีท่ีจะมาพดูคุยกนัหรือสานเสวนา 

(8)  ความขดัแยง้ลึกๆ ในภาคอุตสาหกรรมเองในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ
เอง มกัจะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ คร้ังองคก์รหน่ึงไดป้ระโยชน์ในขณะท่ีอีกองคก์รหน่ึง
เสียผลประโยชน์กข็ดัแยง้กนัได ้เช่น โรงงานขดัแยง้กบัการท่องเท่ียว 

2)  การจัดการรูปแบบเดิม การท่ีไม่ยอมเปล่ียนแปลง คือการทีผูมี้อาํนาจหรือ
ผูพ้ฒันาตดัสินใจแลว้จึงประกาศให้ทราบ และก็ปกป้องโครงการ ว่าโครงการน้ีดีมีประโยชน์ต่อ



14 

ประชาชนอย่างไรหรือท่ีเรียกว่า กลุ่มองคก์าร DAD ‘D-A-D’ Syndrome (DecideAnnounce-
Defend) ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนกบัประเทศท่ีกาํลงัพฒันาทั้งหลายท่ีตอ้งการเร่งรัดการพฒันา หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีตอ้งการสร้างผลงาน รีบตดัสินดาํเนินการโดยหวงัจะทาํให้ทุกอย่างเรียบร้อย
โดยเร็ว และคิดว่าไดคิ้ดโครงการน้ีมาดีแลว้ แต่ปรากฏว่ากลบัเกิดปัญหามากมายเพราะกระบวน
ทศัน์ของสงัคมไดป้รับเปล่ียนไปแลว้ไปสู่กระบวนทศัน์ของการมีส่วนร่วม 

3)  ขอ้มูลข่าวสารท่ีมากมายและรวดเร็ว ยคุขอ้มูลข่าวสารมีและหาไดอ้ยา่งมากมาย
จากสือต่าง ๆ และโดยเฉพาะจากระบบอินเตอร์เน็ต ผูท่ี้ไม่สามารถแยกแยะและวิเคราะห์สังเคราะห์
ไดก้จ็ะประสบกบัปญหาท่ีจะเลือกใช ้และตดัสินวา่ส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ อาจจะเป็นเพราะเคราะห์กรรม 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัคนบางกลุ่มจากความรวดเร็วของข่าวสาร ทาํให้เห็นว่าจริงๆ แลว้ ความเช่ือ
เดิมๆ อาจจะไม่จริง ไดเ้ห็นกระบวนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิท่ีเกิดผลให้ทางปฏิบติั เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ี
ดีกว่า สังคมในระบบประชาธิปไตยท่ีมีความโปร่งใสมากข้ึน จึงเห็นว่าการยอมรับเคราะห์กรรม 
เช่นท่ีเคยปฏิบติัมาไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสมอีกต่อไป การเรียกร้องสิทธิจึงเกิดข้ึน โดยเฉพาะเม่ือ
รัฐธรรมนูญปัจจุบนัไดใ้ห้การรับรองสิทธิต่างๆ จึงเกิดกระบวนการต่างๆ ท่ีหลายคนในสังคมมอง
วา่เป็นความวุน่วาย มีความขดัแยง้อยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาในอดีต 

4)  กระบวนทศัน์ของประชาธิปไตยท่ีเปล่ียนไป จากประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
(Representative Democracy) สู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) 
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ท่ีไดพ้ฒันาตลอดมาเป็นประชาธิปไตยท่ีเน้นการเลือกตั้ง ท่ีเม่ือผูไ้ดรั้บ
เลือกตั้งแลว้ก็เหมือนไดรั้บฉนัทานุมติัให้เป็นตวัแทนท่ีจะตดัสินใจทาํอะไรก็ไดจ้ากเสียงส่วนใหญ่
ของประชากรท่ีเลือกใหเ้ขา้ไป (Majority Rule) จะคิดจะทาํโครงการเลก็ใหญ่อยา่งไร ก็ดาํเนินการ
ไปโดยไม่ต้องปรึกษาหารือกับประชาชนอีก จนเม่ือครบรอบต้องมาเลือกตั้ งกันใหม่ ก็ยงัใช้
กระบวนทศัน์เดิมๆ ของผูมี้อาํนาจในขณะท่ีประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบมีความคาดหวงัท่ีต่างไป 
จึงยิ่งก่อให้เกิดความขดัแยง้ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นท่ีต่างกนัไป 

5)  การเน้นการประชาสัมพนัธ์แบบขายของ การติดตาม หรือการบริการหลงัการ
ขายก็มีปัญหาโครงการต่างๆ  ท่ีดําเนินการทั้ งหลายมักจะดําเนินการโดยเน้นรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์หรือโฆษณาขายของ มีการพดูแต่ส่วนดีๆเป็นหลกั ส่วนดอ้ยจะไม่ค่อยพดูถึงหรือไม่
พดูถึงเลย เม่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบขอ้ดอ้ยท่ีไม่ไดพ้ดูไว ้ก็ทาํใหนึ้กไปว่าเป็นการปกปิดความเช่ือถือ 
ความไวว้างใจก็จะหมดไป ขณะเดียวกนัเม่ือโครงการดาํเนินการไป การติดตามเพ่ือให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงก็ขาดความต่อเน่ือง คาํมัน่สัญญาก็ไม่ไดรั้บการพิจารณาติดตามให้เป็นไปตามขอ้ตกลง ก็
ยิง่ทาํใหเ้กิดปัญหาความไม่เช่ือถือ ไม่ไวว้างใจมากยิง่ข้ึน 
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6)  กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎหมายของไทยถึงแมจ้ะมีความพยายาม
ท่ีจะกาํหนดให้เกิดความยติุธรรมข้ึน แต่การเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมก็ยงัมีความยุง่ยากสาํหรับ
ผูด้อ้ยโอกาส ก่อใหเ้กิดความไม่ยติุธรรม การบงัคบัใชข้องกฎหมายก็ดูจะมีความลกัลัน่ ผูท่ี้มีอาํนาจ
ดูจะไดรั้บสิทธิลดหยอ่นในการปฏิบติัหรือใชบ้งัคบัในขณะท่ีผูด้อ้ยโอกาสหรือคนชายขอบจะไดรั้บ
การปฏิบติัอย่างเคร่งครัดมากกว่า จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว ทาํให้ทราบสาเหตุความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในประเด็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการนาํมาวิเคราะห์ถึง
สาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในกรณีโครงการแกไ้ขปญหาการขาดแคลนนํ้ าอุปโภคบริโภคเทศบาล
นครนครราชสีมา 

 
2.1.5  ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเพมิความขัดแย้ง  
เม่ือคนมีความขดัแยง้กนั ต่างฝ่ายต่างก็แสดงความเป็นปรปกษต่์อกนั ต่างฝ่ายต่างก็จะถอย

ห่างและลดการส่ือสารระหว่างกนั ซ่ึงจะทาํให้แต่ละฝ่ายมีความห่างกนัมากข้ึน ผลท่ีตามมาก็คือ มี
ความไม่ไวว้างใจกนัมากข้ึนและมีความสงสัยอีกฝ่ายหน่ึงมากข้ึน ฝ่ายหน่ึงก็จะเห็นว่าอีกฝ่ายหน่ึง
เลว และการรับรู้ท่ีมีอยู่ต่ออีกฝ่ายหน่ึงก็จะลาํเอียง การรับรู้ท่ีลาํเอียงจะทาํให้แต่ละฝ่ายเลือกท่ีจะ
สนใจเฉพาะเร่ืองและมองเห็นแต่ส่ิงท่ีมาสนบัสนุนความคิดของตนเองว่าอีกฝายหน่ึงเลวหรือไวใ้จ
ไม่ได ้ส่ิงเหล่าน้ี เป็นปัจจยัท่ีส่งต่อการเพ่ิมหรือขยายความขดัแยง้ Worchel and Cooper (1983 อา้งถึงใน 
เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์, 2540: 72-75) ช้ีใหเ้ห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มหรือการขยายความ
ขดัแยง้ ไดแ้ก่  

1)  การข่มขู่ส่ิงหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเพิ่มความขดัแยง้ก็คือ  การข่มขู่คู่ขดัแยง้มกัจะ
ข่มขู่อีกฝ่ายหน่ึง เพื่อท่ีจะทาํให้เห็นว่าฝ่ายตนเขม้แข็ง การข่มขู่เหล่าน้ีทาํให้อีกฝ่ายข่มขู่โตต้อบ
กลบัมา ทาํให้เกิดความตึงเครียดอยา่งใหม่ซ่ึงเพิ่มเขา้ไปในความขดัแยง้อีกเหตุผลสาํคญัท่ีมนุษยใ์ช้
การข่มขู่ในความขดัแยง้กคื็อ เพื่อรักษาหนา้ ถา้หากยอมแพใ้นการขดัแยง้ก็จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกว่า
อีกฝ่ายหน่ึงเขม้แข็งกว่า บางคนมีความรู้สึกว่าการยอมแพน้ั้นนอกจากจะเป็นการทาํลายเกียรติยศ
ของตวัเองแลว้ ยงัทาํให้วิตกกงัวลว่าคนทั้งหลายจะเห็นความอ่อนแอของตน เม่ือเป็นเช่นน้ี คนจึง
ไม่ตอ้งการท่ีจะแสดงให้เห็นความอ่อนแอของตนดงันั้นคนโดยมากนอกจากจะไม่ยอมแพแ้ลว้ ยงั
ตอบสนองดว้ยการข่มขู่เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน 

2)  การรับรู้ ส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างหน่ึงของความขดัแยง้ก็คือ วิธีท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งคิดและ
มองความขดัแยง้ในเกือบทุกกรณีฝ่ายหน่ึงจะมองเห็นว่า ‘คนอ่ืน’ เป็นผูเ้ร่ิมตน้ ความขดัแยง้ ‘เรา’ 
ทาํอะไรดว้ยความมีเหตุมีผล ‘เขา’ ทาํอะไรท่ีไม่มีเหตุผลและมีแต่ความกา้วร้าวไม่เพียงแต่ละฝ่ายจะ
มีความคิดเห็น ดงัท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ แต่ละฝ่ายยงัสามารถช้ีให้เห็นเหตุการณ์ ท่ีสนบัสนุนจุดยืนของ
ตนเองได ้ยิ่งไปกว่านั้น แต่ละฝ่ายยงัมีความคิดและความเช่ือ เช่นว่าน้ีดว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสูง แต่
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ละฝ่ายรู้ว่าเราเท่านั้นท่ีเป็นฝ่ายถูก แต่ละฝ่ายก็จะมองเห็นว่าการกระทาํของอีกฝ่ายหน่ึงมุ่งมาท่ีฝ่าย
ตน การรับรู้ท่ีลาํเอียงเช่นน้ีจะทาํให้มีความขดัแยง้เพิ่มมากข้ึน มีส่ิงหน่ึงท่ีควรระลึกอยู่เสมอก็คือ
ความขดัแยง้ถูกกาํหนดโดยการรับรู้ต่อสถานการณ์ขดัแยง้ หรือสถานการณ์ขดัแยง้ท่ีแต่ละฝ่าย
มองเห็นมากกวา่ท่ีจะถูกกาํหนดโดยสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในการมองสภาพของความขดัแยง้นั้น แต่
ละฝ่ายมกัจะมองเห็นว่าฝ่าย ตรงขา้ม เป็นคู่แข่งขนัเป็นพวกก้าวร้าวและเป็นตน้เหตุแห่งความ
ขดัแยง้ ลกัษณะของการรับรู้เช่นน้ีจะทาํใหก้ารขดัแยง้ขยายตวัข้ึนและรุนแรงข้ึน 

3)  ความไวว้างใจ เป็นตวัแปรอีกตวัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการเกิดความขดัแยง้ 
ความไวว้างใจคนอ่ืนหมายความวา่ มีความคาดหวงัว่าคาํพดู สัญญา การกระทาํของคนอ่ืนจะเช่ือถือ
ไดห้รือเขาจะทาํตามท่ีเขาพดูว่าเขาจะทาํ และความไวว้างใจนั้นเป็นความคาดหวงัว่าเขาจะทาํในส่ิง
ท่ีเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ ความไวว้างใจเกียวขอ้งกบัการกระทาํทีแสดงอาการเมตตากรุณา ดงันั้น 
ความขดัแยง้จึงถูกแกไ้ขไดโ้ดยไม่ยาก ถา้หากทั้งสองฝ่ายขาดความไวว้างใจต่อกนั คนเรานั้นเม่ือไม่
ไวว้างใจใครแลว้กย็ากท่ีจะเปล่ียนความคิด เพราะความไม่ไวว้างใจจะนาํไปสู่ความไม่ไวว้างใจมาก
ยิ่งข้ึน ใครท่ีเคยแสดงอาการท่ีไม่ซ่ือต่อเรา จึงเป็นการยากท่ีเราจะไวใ้จคนน้ีแต่คนๆ น้ีมกัจะคิดว่า
ตนอาจแกต้วัไดใ้นอนาคต ความขดัแยง้ทาํให้คนเกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อกนัและเป็นการสร้างความ
พร้อมท่ีจะไม่ไวว้างใจกนั  

4)  การส่ือสาร ความขดัแยง้ทาํให้ทั้งสองฝ่ายแยกออกจากกนัและลดการส่ือสาร
ระหว่างกนัลง ในหลายกรณีการไม่ส่ือสารระหว่างกนัทาํให้ไม่สามารถแกไ้ขความขดัแยง้ได ้การ
ส่ือความหมายมิเพียงแต่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั ยงัจะช่วยให้ไดข้อ้มูล
เก่ียวกบัเจตนาและความหมายของพฤติกรรมท่ีแสดงออกดว้ย ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองสาํคญัมาก เพราะโดย
ธรรมชาติแลว้คู่ขดัแยง้มกัมีทศันคติทีไม่ดีต่ออีกฝ่ายหน่ึง ดงันั้น การส่ือความหมายท่ีเหมาะสมจะ
ช่วยให้ลดระดบัของความขดัแยง้ได ้ในทางตรงกนัขา้มถา้ความขดัแยง้เต็มไปดว้ยบรรยากาศของ
ความไม่ไวว้างใจกัน การแลกเปล่ียนการส่ือสารก็จะมีแต่ความหวาดระแวงกัน ไม่เช่ือใจกัน 
พยายามบิดเบือนขอ้มูลในการส่ือสารเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายตนการส่ือสารก็จะขาดประสิทธิภาพ 
ทาํให้ความขดัแยง้ขยายเพิ่มมากข้ึน อุปสรรคสําคญัในการส่ือสาร ไดแ้ก่ ช่องทางของการส่ือสาร
จากระดบับนลงระดบัล่าง และจากระดบัล่างข้ึนไประดบับน อุปสรรคท่ีสาํคญัยิง่อีกอยา่งหน่ึงก็คือ 
ความแตกต่างของค่านิยมและทศันคติระหว่างผูส่้งและผูรั้บข่าวสารซ่ึงยากท่ีจะแกไ้ขนอกจากนั้น 
นกัวิชาการของสถาบนัอเลกซานเดอร์ ยงัเช่ือวา่มีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อการขยายหรือเพิ่มความขดัแยง้
ได ้คือ ความขดัแยง้เดิมท่ียงัไม่ไดแ้กไ้ข การท่ีละเลย เพิกเฉยไม่สนใจจะแกไ้ขปญหาความขดัแยง้ท่ี
มีอยูอ่าจโดยไม่ทาํอะไร หรือรีรอไวก่้อนโดยหวงัว่าความขดัแยง้จะลดลงหรือแกป้ญหาโดยตวัมนั
เองเมือเวลาผ่านเลยไป วิธีการ เช่นน้ีนอกจากจะทาํให้ความขดัแยง้สะสมเพ่ิมมากยิ่งข้ึนแลว้ ยงั
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ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้อยา่งใหม่เกิดข้ึนดว้ย หรือการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในคร้ังก่อน ทาํใหค้นมีทศันคติ
ในทางลบ ไม่พอใจกบัส่ิงท่ีตนไดรั้บจะเร่งทาํใหค้วามขดัแยง้อยา่งใหม่เกิดข้ึนอีกและเกิดข้ึนบ่อยๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว ทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมความ
ขดัแยง้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการนาํมาวิเคราะห์ว่ามีปจจยัใดบา้งท่ีทาํให้ความขดัแยง้ เพิ่มข้ึน ใน
กรณีโครงการแกไ้ขปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา  

 
2.1.6  กระบวนการของความขัดแย้ง 
ในทศันะของ Filley (1975: 4) ไดเ้สนอแนะว่าความขดัแยง้เป็นกระบวนการของความ

ขดัแยง้ประกอบดว้ย สถานการณ์ความขดัแยง้ และขั้นตอนต่างๆของความขดัแยง้ ในสถานการณ์
ของความขดัแยง้จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ เช่นพฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ซ่ึงกระบวนการของความขดัแยง้ตามทศันะของ Filley เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 2 ฝ่าย
หรือมากกว่า 2 ฝ่ายข้ึนไป คาํว่าฝ่ายในทีน้ีหมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ารก็ได ้โดย Filley 
ไดเ้สนอกระบวนการของความขดัแยง้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1)  ขั้นท่ี 1 สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขดัแยง้สภาพการณ์ก่อนท่ีจะเกิดความ
ขดัแยง้ เป็นสภาพการณ์ท่ีจะนําไปสู่ความขัดแยง้ คุณลักษณะของความสัมพนัธ์ทางสังคม 9 
ประการต่อไปน้ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้หรือพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

(1)  ความคลุมเครือของขอบเขตของอาํนาจ ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่าย
ไม่ทราบว่าตนเองมีอาํนาจอะไรบา้ง เม่ือทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบท่ีไม่ชัดเจนหรือมีความ
รับผิดชอบท่ีคาบเก่ียวกนั ศกัยภาพท่ีจะเกิดความขดัแยง้ยอ่มเพ่ิมข้ึน ในทางตรงกนัขา้มถา้ขอบเขต
ของความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายมีชดัเจน แต่ละฝ่ายกจ็ะรู้วา่อีกฝ่ายหน่ึงตอ้งทาํอะไรบา้ง โอกาสท่ี
จะเกิดความไม่ลงรอยกนักมี็นอ้ย 

(2)  ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนเมือแต่ละฝ่ายมีผลประ
โยชนท่ีขดักนั เช่น การแข่งขนัเพื่อจะไดท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั การแข่งขนัท่ีเม่ือฝ่ายหน่ึงไดจ้ะ
ทาํใหอี้กฝ่ายหน่ึงไม่ได ้ 

(3)  อุปสรรคในการส่ือความหมาย ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนเม่ือการส่ือความหมาย
มีอุปสรรค อุปสรรคในท่ีน้ีหมายถึง ส่ิงท่ีแยกแต่ละฝ่ายออกจากกนัอาจโดยมีเคร่ืองกีดขวางหรือ
เวลา อุปสรรคเหล่าน้ีจะทาํใหแ้ต่ละฝ่ายมีความสนใจท่ีต่างกนัหรืออาจเกิดการเขา้ใจผดิไดง่้าย ซ่ึงจะ
นาํไปสู่ความขดัแยง้มากท่ีสุด 

(4)  การท่ีตอ้งพึ่งอีกฝ่ายหน่ึง ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนเม่ือฝ่ายหน่ึงตอ้งพึ่งอีกฝาย
หนึง การทีฝ่ายหน่ึงจะทาํงานไดก้็ตอ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงช่วยหรืออีกฝ่ายหน่ึงจะตอ้งจดัสรรทรัพยากร
ให ้ลกัษณะเช่นน้ีจะทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดความขดัแยง้มีมากข้ึน 
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(5)  ความแตกต่างกนัในองคก์าร ความขดัแยง้จะเกิดมากข้ึนเม่ือองคก์ารถูกแบ่ง
ให้แตกต่างกนัมากข้ึน ความแตกต่างในทีน้ีอาจเป็นจาํนวนลาํดบัขั้นของการบงัคบับญัชา หรือการ
แบ่งคนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ตามความเช่ียวชาญเฉพาะอยา่ง เช่น ถา้ลาํดบัขั้นของการบงัคบับญัชามี
มากจะทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการส่ือความหมายศกัยภาพของการเกิดความขดัแยง้กจ็ะมีมากข้ึน 

(6)  ฝ่ายต่างๆ ตอ้งตดัสินใจร่วมกนัในการท่ีฝ่ายต่างๆ ตอ้งร่วมกนัตดัสินใจนั้น 
แต่ละฝ่ายก็จะนึกถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานใหญ่และของหน่วยงานยอ่ยของตน จึงทาํใหมี้การ
ลงัเลในการตดัสินใจหรือตดัสินใจโดยนึกถึงหน่วยงานยอ่ยของตนเองเป็นประการสาํคญั จึงทาํให้
เกิดความขดัแยง้ข้ึน 

(7)  ความตอ้งการความเป็นเอกฉันท์ ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนเม่ือจะตอ้งให้ทุก
ฝ่ายเห็นพอ้งกนัเป็นเอกฉนัท ์เป็นการยากท่ีจะใหทุ้กมติเป็นมติเอกฉนัท ์วิธีการเล่ียงความขดัแยง้ก็
อาจโดยอาศยัเสียงขา้งมาก  

(8)  ความเคร่งครัดของกฎท่ีจะตอ้งปฏิบติั ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนถา้บงัคบัให้
ปฏิบติัตามกฎอยา่งเขม้งวด กฎท่ีเขม้งวดจะทาํให้คนทั้งหลายตอ้งปฏิบติัคลา้ยๆ กนัการตดัสินใจก็
เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์วางไว ้แต่การต่อตา้นความเขม้งวดน้ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ 

(9)  ความขดัแยง้เดิมท่ียงัไม่ได้แก้ไข ความขดัแยง้จะเพิ่มมากข้ึนถ้ามีความ
ขดัแยง้หลายๆ อยา่งสะสมไวโ้ดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

2)  ขั้นท่ี 2 ความขดัแยง้ท่ีรับรู้ได ้สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขดัแยง้ท่ีกล่าวมาใน
ขั้นท่ี 1 ไม่จาํเป็นจะตอ้งนาํไปสู่ความขดัแยง้โดยตรง แต่ก็เป็นเงือนไขท่ีจะทาํให้ความขดัแยง้มี
โอกาสเกิดข้ึนไดง่้าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้เกียวกบัสภาพการณ์ของแต่ละฝ่าย การรับรู้สภาพการณ์
จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ไดส้องทาง ทางท่ีหน่ึงรับรู้ในเหตุการณ์อยา่งถูกตอ้งหรืออยา่งไม่ถูกตอ้ง 

3)  ขั้นท่ี 3 ความขดัแยง้ท่ีรู้สึกไดค้วามรู้สึกและทศันคติต่อสภาพการณ์ก่อนการเกิด
ความขดัแยง้ก็เช่นเดียวกบัการรับรู้ต่อสภาพการณ์ก่อนการเกิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะทาํให้เกิดความ
ขดัแยง้จริงๆ ข้ึน ถา้ฝ่ายหน่ึงรู้สึกวา่ฝ่ายตนถูกคุกคาม ถูกใหร้้ายกจ็ะเกิดความเครียดและกงัวล ซ่ึงจะ
นาํไปสู่ความขดัแยง้ในท่ีสุด ความรู้สึกน้ีนอกจากจะส่งผลต่อความขดัแยง้โดยตรงแลว้ยงัส่งผลต่อ
การรับรู้ต่อสภาพการณ์อีกดว้ยการไม่ไวว้างใจกนัเป็นส่ิงหน่ึงทีทาํให้เกิดความขดัแยง้ ถา้หากฝ่าย
หน่ึงมีความรู้สึกไม่ไวว้างใจอีกฝ่ายหน่ึง ก็พยายามท่ีจะไม่ให้ขอ้มูลโดยเกรงว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะ
บิดเบือนขอ้มูล หรือพยายามเอาประโยชน์จากขอ้มูลนั้น 

4)  ขั้นท่ี 4 พฤติกรรมท่ีปรากฎชดั เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาให้ปรากฎชดัซ่ึง
เป็นผลมาจากการรับรู้ว่ามีความขดัแยง้ หรือมีความรู้สึกว่ามีความขดัแยง้ ถา้หากฝ่ายหน่ึงไปสกดักั้น
ไม่ให้อีกฝ่ายหน่ึงบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาก็จะแสดงพฤติกรรมของความขัดแยง้ออกมา 



19 

พฤติกรรมของความขดัแยง้อาจเป็นการแข่งขนั การเอาแพเ้อาชนะ การกา้วร้าว หรือการป้องกนั
ตนเอง พฤติกรรมการแสดงออกอาจเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลหรือพฤติกรรมของกลุ่มกไ็ด ้

5)  ขั้นท่ี 5 การแกปั้ญหาหรือการระงบัความขดัแยง้ การแกปั้ญหาหรือการระงบั
ความขดัแยง้เป็นการทาํให้พฤติกรรมของการขดัแยง้หายไปหรือส้ินสุดลง หรืออาจเป็นการทาํให้
ระดบัของความขดัแยง้ลดลงการแกปั้ญหาความขดัแยง้อาจทาํให้หลายอย่าง เช่น ให้ฝ่ายหน่ึงชนะ
อีกฝ่ายหน่ึงแพ ้ใหฝ่้ายหน่ึงชนะบางส่วนและอีกฝายหน่ึงแพบ้างส่วนหรือใหทุ้กฝ่ายชนะ 

6)  ขั้นท่ี 6 ผลจากการแกป้ญหาความขดัแยง้ การแกปั้ญหาขดัแยง้อย่างหน่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายในอนาคต และส่งผลต่อทศันคติท่ีมีต่อกนั ถา้หาก
การแกปั้ญหาแบบแพ-้ชนะ ฝ่ายท่ีแพก้็ตอ้งพยายามท่ีจะชนะบา้ง โดยอาจแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ให้
ความร่วมมือ ไม่ไวว้างใจ บิดเบือนการส่ือความหมาย ส่ิงเหล่าน้ีก็จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ต่อไปอีก 
ความขดัแยง้ยอ่มจะทาํใหแ้ต่ละฝ่ายมีทศันคติทีดีหรือไม่ดีต่อกนั ทศันคติท่ีแตกต่างกนัก็จะส่งผลต่อ
การเกิดความขดัแยง้อยา่งใหม่อีก 

จากกระบวนการของความขดัแยง้ จะเร่ิมตน้จากสถานการณ์ของความขดัแยง้จะประกอบ
ไปด้วย บุคคล พฤติกรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และสภาพแวดลอ้ม หลงัจากนั้นจึงเร่ิม
กระบวนการของความขดัแยง้ท่ีมีอยู่ 6 ขั้นตอน คือ สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขดัแยง้ความ
ขดัแยง้ท่ีรับรู้ได ้ความขดัแยง้ท่ีรู้สึกได ้พฤติกรรมท่ีปรากฏชดั การแกป้ญหาหรือการระงบั ความ
ขดัแยง้ และผลจากการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ซ่ึงโดยขั้นตอนต่างๆ เหล่าน้ีสามารถนาํไปวิเคราะห์
ถึงพฒันาการความขดัแยง้ในกรณีโครงการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ้ าอุปโภค บริโภคเทศบาล
นครนครราชสีมาใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
2.1.7  การบริหารจัดการความขัดแย้ง 

การบริหารความขดัแยง้กบัการแกไ้ขความขดัแยง้มีขอบเขตไม่เหมือนกนั การแกไ้ขความ
ขดัแยง้เป็นการดาํเนินการใหค้วามขดัแยง้ส้ินสุดลงหรือสงบลง การแกไ้ขความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารความขดัแยง้ โดยมีแนวคิดหลายประการในการบริหารจดัการความขดัแยง้ ในทีน้ีจะ
เสนอเพียง 3 แนวคิดท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

Simmel (1955: 107-121) เห็นว่าสันติภาพและความขดัแยง้เป็นส่ิงผกผนัซ่ึงกนัและกนั 
กล่าวคือ เม่ือสันติภาพมีมากความขดัแยง้ก็จะมีน้อย ในทางตรงกนัขา้มเมือสันติภาพมีน้อยความ
ขดัแยง้จะมีมาก โดยช้ีใหเ้ห็นวา่มีวิธีการอยู ่4 วิธี ทีจะทาํใหค้วามขดัแยง้ส้ินสุดลงไดแ้ก่ 

1)  ทาํให้เหตุแห่งความขดัแยง้หมดไป วิธีน้ีอาจทาํไดใ้นทนัทีทนัใดโดยท่ีคู่ขดัแยง้
อาจยงัไม่ไดเ้ตรียมตวัหรือไม่รู้ตวั ผลจากการแกป้ญหาขดัแยง้โดยวิธีน้ีอาจทาํให้มีความขดัแยง้
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ต่อเน่ือง ในแง่ของจิตวิทยาและมีพฤติกรรมขดัแยง้ต่อไปอีก แมจ้ะไม่มีเหตุแห่งความขดัแยง้อนัเดิม
แลว้ก็ตามแต่ละฝ่ายก็อาจหาเหตุแห่งความขดัแยง้ข้ึนมาใหม่ การทาํให้ ความขดัแยง้ส้ินสุดลงโดย
การทาํใหเ้หตุแห่งความขดัแยง้หมดไปนั้น ความขดัแยง้จะค่อยๆ ลดหายไปตามอารมณ์ท่ีลดลงของ
คู่กรณี แต่คู่กรณีกอ็าจมีความขดัแยง้ต่อไปอีก โดยสร้างเหตุแห่งความขดัแยง้อยา่งใหม่ข้ึนมา 

2)  การให้ฝ่ายหน่ึงมีชยัชนะ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการเปล่ียนจากการต่อสู้เป็น
สันติภาพ การใหฝ่้ายหน่ึงชนะเป็นผลมาจากการท่ีฝ่ายหน่ึงมีอาํนาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึง ฝ่ายท่ีอ่อนแอ
กว่าจะตอ้งยอมรับความพ่ายแพท้ั้งทางจิตวิทยาและทางพฤติกรรม ถา้หากฝ่ายท่ีอ่อนแอกว่าไม่
ยอมรับความพา่ยแพ ้กอ็าจสร้างความขดัแยง้ต่อไปโดยการตาํหนิวิพากษว์ิจารณ์ หรือการต่อสูล้บัหลงั 

3)  การประนีประนอม วิธีน้ีทั้งสองฝ่ายจะตอ้งตกลงท่ีจะแบ่งเหตุแห่งความขดัแยง้ 
ไม่มีฝ่ายใดชนะทั้งหมดหรือแพท้ั้งหมด ความขดัแยง้ทุกประเภท อาจไม่สามารถทาํให้ส้ินสุดดว้ย
วิธีการเช่นน้ี เพราะเหตุแห่งความขดัแยง้บางอย่างไม่สามารถจะแบ่งได ้โดยไดช้ี้ให้เห็นว่าการ
ประนีประนอมเป็นการคิดคน้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอย่างหน่ึงของมนุษย ์เพราะช่วยให้ความขดัแยง้ของ
มนุษยส้ิ์นสุดลงก่อนท่ีจะเกิดสงครามหรือใชก้าํลงั 

4)  การคืนดีกนั เป็นการปรับทศันคติ ซ่ึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการคืน
ดีกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเสียสละอยา่งไม่ค่อยมีเหตุผล และไมตรีจิตของบุคคล เป็นความสมคัรใจ
ของทั้งสองฝ่าย  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Follett (1967 อา้งถึงใน เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์, 2540: 33) ท่ีเห็น
วา่ความขดัแยง้นั้น ถา้หากเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งและจดัการอยา่งเหมาะสมแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดการพฒันา
ไปในทางท่ีดีได ้ดงันั้น ความขดัแยง้จึงเป็นไดท้ั้งการสร้างสรรคแ์ละการทาํงาน โดยเสนอวิธีการ
จดัการ กบัความขดัแยง้ไว ้3 วิธี คือ 

วิธีท่ีหน่ึง การเอาชนะ (Domination) หมายถึงการจดัการกบัความขดัแยง้โดยท่ีฝ่ายหน่ึงมี
ชัยชนะเหนืออีกฝ่ายหน่ึง นั้นคือ ฝ่ายหน่ึงจะชนะอีกฝ่ายหน่ึงจะแพ  ้นับเป็นวิธีทีง่ายท่ีสุดและ
รวดเร็วท่ีสุดแต่เป็นวิธีท่ีไดผ้ลนอ้ยท่ีสุดในการจดัการกบัความขดัแยง้ 

วิธีท่ีสอง การประนีประนอม (Compromise) หมายถึง ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งตกลงท่ีจะแบ่ง
เหตุผลแห่งความขดัแยง้ไม่มีฝ่ายใดชนะทั้งหมดหรือแพท้ั้งหมด ความขดัแยง้ทุกประการอาจไม่
สามารถทาํให้ส้ินสุดดว้ยวิธีเช่นน้ี เพราะเหตุแห่งความขดัแยง้บางอย่างไม่สามารถจะแบ่งไดโ้ดย
ช้ีใหเ้ห็นวา่ การประนีประนอมเป็นการคิดคน้ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงของมนุษยเ์พราะช่วยใหค้วาม
ขดัแยง้ของมนุษยส้ิ์นสุดลงก่อนท่ีจะเกิดสงครามหรือใชก้าํลงั 

วิธีท่ีสาม การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การทาํใหค้วามขดัแยง้ส้ินสุดลงดว้ยการคืน
ดีกนั การคืนดีกนัต่างจากการประนีประนอมโดยท่ีการประนีประนอมเป็นการแบ่งของหรือแบ่ง
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รางวลัอย่างเป็นวตัถุวิสัยโดยไม่มีอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง การคืนดีกันเป็นการปรับทศันคติซ่ึง
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 

ซ่ึงมีกระบวนการเป็นแบบแผนของรูปแบบท่ีแตกต่างกนั วิธีการเฉพาะตวัท่ีเลือกใช ้บุคคล
ท่ีเกียวขอ้ง บทบาทของบุคคลท่ีสามประเภทของการตดัสินใจท่ีจะใชไ้ดผ้ล และความเขม้ขน้ของ
การบีบคั้นกดดันโดยกลุ่มผูท่ี้มีขอ้พิพาทต่อกนั จากด้านซ้ายสุดแสดงถึงความต่อเน่ืองของการ
จดัการกบัความขดัแยง้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไม่เป็นทางการและเป็นส่วนตวั เก่ียวขอ้งเฉพาะผูท่ี้มี
ขอ้พิพาทกัน ส่วนปลายของอีกด้านเป็นเร่ืองของคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงจะอาศยัการบีบบงัคบั ซ่ึงใน
หลายๆ คร้ัง สาธารณชนไดมี้บทบาทในการบีบบงัคบัฝ่ายตรงขา้มใหย้อมแพ ้โดยมีรายละเอียดของ
การเลือกใชว้ิธีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  การหลีกเลียงความขดัแยง้ ความไม่ลงรอยกนัส่วนมากมกัจะไดรั้บการแกไ้ข
อย่างไม่เป็นทางการ โดยคนพยายามหลีกเลียงความขดัแยง้เนืองจากคนไม่ชอบ ความไม่สบายใจ
ท่ีมาพร้อมกบัความขดัแยง้ และอาจจะมองวา่ประเดน็ปญหานั้นยงัไม่ค่อยสาํคญั การไม่มี อาํนาจในการ
ท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งและทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้หรืออาจจะยงัไม่พร้อมท่ีจะเจรจาไกล่เกล่ีย 

2)  การเจรจาแกไ้ขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการวิธีการน้ีมกัจะเป็นวิธีท่ีทาํให้ความ
ขดัแยง้ส่วนใหญ่จบลงไดใ้นชีวิตประจาํวนั อาจเป็นเพราะขอ้ขดัแยง้สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งเรียบร้อย
จนเป็นท่ีพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งหรือเพราะประเด็นปัญหาถูกยกเลิก เพราะหมดความสนใจหรือไม่
อาจลุกลามต่อไปได ้

3)  การเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ของการต่อรอง
ระหว่างกลุ่มท่ีรู้สึกว่าเกิดความขัดแยง้ หรือเกิดความขดัแยง้แล้ว แต่ละกลุ่มจะร่วมกันสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัข้ึนชัว่คราว เพื่ออธิบาย หรือบอกเล่าความตอ้งการและผลไดผ้ลเสียของ
เขา ทั้งน้ีเพื่อขอ้แลกเปล่ียนบางอยา่งกนั หรือเพื่อแกป้ญหาในประเด็นท่ีไม่ซบัซอ้นนกั เช่น ร่วมกนั
สร้างความสมัพนัธ์เพื่อเตรียมการสาํหรับอนาคตหรือสร้างกระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

4)  การเจรจาไกล่เกล่ียโดยมีผูไ้กล่เกล่ียเป็นคนกลาง บุคคลท่ีสามน้ีไม่ไดมี้อาํนาจ
หนา้ท่ีในการตดัสินปัญหาโดยตรง แต่คนกลางน้ีจะช่วยคู่กรณีท่ีเกิดความขดัแยง้กนั เพื่อให้บรรลุ
ขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ียอมรับโดยความเห็นพอ้งตอ้งกนั ในประเด็นขอ้พิพาททั้ง “การเจรจาต่อรอง” หรือ 
“การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง” จะเปิดทางใหอ้าํนาจแห่งการตดัสินใจอยูท่ี่คู่กรณีท่ีมีความขดัแยง้กนั 
การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง จะเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งสมคัรใจ โดยท่ีคู่กรณีตอ้งเตม็ใจท่ีจะ
ยอมรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นท่ีจะมาช่วยจดัการแกป้ญหาความขดัแยง้ การเจรจาไกล่เกลียคน
กลางมกัจะเกิดข้ึนเม่ือคู่กรณีมีความเห็นว่าพวกเขาไม่อาจจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยลาํพงั และ
เมือหนทางการแกไ้ขปัญหามีเพียงการอาศยัความช่วยเหลือของบุคคลท่ีสามนั้น 
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5)  วิธีการตดัสินปัญหาขอ้พาทของผูบ้ริหาร ในกรณีน้ีบุคคลท่ีสามอาจจะไม่ตอ้ง
เป็นกลางนกั อาจจะเป็นผูต้ดัสินใจในกรณีพิพาทนั้นก็ได ้กระบวนการน้ีอาจจะเป็นเร่ืองส่วนตวัถา้
ความขดัแยง้นั้นเกิดข้ึนภายในองคก์รเอกชน หรือในกลุ่มผูร่้วมงานกนัเองหรืออาจจะเป็นทางการถา้
เหตุขดัแยง้นั้นเกิดในหน่วยงานราชการ ผูต้ดัสินอาจจะเป็นนายกเทศมนตรีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

6)  อนุญาโตตุลาการ เป็นคาํท่ีใช้ หมายถึง กระบวนการท่ีคู่ขดัแยง้สมคัรใจท่ีจะ
ขอร้องใหบุ้คคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นผูช่้วยตดัสินใจในปญหาความขดัแยง้ผล
การตดัสินใจอาจจะเป็นเพียงคาํแนะนาํหรือสิงผูกมดัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม อนุญาโตตุลาการอาจ
ดาํเนินการโดยคนคนเดียวหรือคณะบุคคลก็ได ้ประเด็นสาํคญัคือ เขาเหล่านั้นจะตอ้งไม่เกียวขอ้ง
กบัความขดัแยง้นั้นๆ กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการในลกัษณะส่วนตวัซ่ึงบ่อยคร้ัง
ท่ีการตดัสินหรือผลการพิจารณาไม่จาํเป็นจะตอ้งให้สาธารณชนมีส่วนร่วมดว้ย คนท่ีเลือกใชว้ิธีน้ี
มกัเป็นผูท่ี้ชอบความเป็นส่วนตวัในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ ไม่เสียค่าใชจ่้ายสูงนกั และรวดเร็วกวา่
กระบวนการทางศาล ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยทัว่ไปคู่กรณีสามารถเลือกผูท่ี้จะมาทาํ
หนา้ท่ีตดัสินได ้ซ่ึงทาํใหท้ั้งคู่รู้สึกสบายใจมากกว่าใชค้นกลางซ่ึงถูกกาํหนดโดยผูมี้อาํนาจหรือโดย
องคก์รของรัฐ 

7)  กระบวนการทางศาล หมายถึง การท่ีสถาบนัซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามระบบท่ีสังคมยอม
รับเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขข้อพิพาท  วิธีน้ีได้เปล่ียนจากการแก้ปญหาระหว่างกันเองไปสู่ 
กระบวนการของรัฐ ซ่ึงคู่กรณีมกัจะจา้ง ‘ทนายความ’ เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการสู้คดี ซ่ึงจะมี
การนาํสืบต่อหนา้บุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลาง คือ ‘ผูพ้ิพากษา’ หรือ ‘คณะลูกขนุ’ แลว้แต่ระบบ ผูท่ี้ทาํ
หน้าท่ีพิพากษาเหล่าน้ี นอกจากจะพิจารณาถึงขอ้ขดัแยง้ ความห่วงกงัวล และผลประโยชน์ของ
คู่กรณีแลว้ ยงัตอ้งมองไกลออกไปถึงค่านิยมและมาตรฐานของสังคม ผูพ้ิพากษาและคณะลูกขุน 
จะตอ้งตดัสินใจบนพ้ืนฐานของกฎหมาย และตอ้งเป็นไปตามตวับทกฎหมาย ผลการตดัสินมกัจะ
เป็นการ แพ-้ชนะ คือ ตดัสินว่าใครแพเ้พราะอะไร ชนะเพราะอะไร และเน่ืองจากการตดัสินน้ี เป็น
การตดัสินท่ีไดรั้บอาํนาจจากสังคม ผลของการตดัสินจึงมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย คู่กรณีไม่มี
อาํนาจในการตดัสินใจ แต่กจ็ะไดรั้บโอกาสในการแสดงทศันคติของเขาเองอยา่งหนกัแน่น และจาก
การตดัสินท่ีสะทอ้นถึงลกัษณะความเป็นไปในสงัคม 

8)  กระบวนการออกกฏหมาย เพื่อแกป้ญหาขอ้พิพาท เป็นวิธีการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้โดยรัฐอีกวิธีหน่ึงท่ีอาศยัวิธีการทางกฎหมาย วิธีน้ีมกัจะใชก้บัขอ้พิพาทใหญ่ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อคนส่วนมาก แต่ก็อาจจะเกิดผลต่อคนบางกลุ่ม วีธีการน้ีการตดัสินใจก็เป็นกระบวนการทีมีผล
ออกมาเป็น ‘แพ-้ชนะ’ โดยการลงคะแนนออกเสียง คนทัว่ไปมีอิทธิพลต่อผลการตดัสินใจเฉพาะ
การท่ีเขาหรือผูท่ี้มีความเห็นดว้ยกบัเขา สามารถจะสร้างกระแสหรือผลกัดนัใหผู้ท่ี้จะออกกฎหมาย
เห็นสอดคลอ้งกบัเขา และให้คะแนนตามความเห็นนั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นแพห้รือชนะอาจจะ
ทาํใหอ่้อนลงดว้ยขอ้ความท่ีประนีประนอมท่ีเขียนลงไปในกฎหมาย 
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9)  วิธีการท่ีไม่ใชค้วามรุนแรงหรืออหิงสา จะอาศยัคนหรือกลุ่มคนท่ีร่วมกระทาํ
การอย่างหน่ึงอย่างใด หรือละเวน้การกระทาํอย่างหน่ึงอย่างใด เพื่อทาํให้คู่กรณีปฏิบติัตามท่ีกลุ่ม
ตอ้งการ การกระทาํน้ีไม่รวมถึงการออกแรงบีบบงัคบั หรือใชก้าํลงัรุนแรงและมกัจะเป็นรูปแบบท่ี
จะไม่ทาํให้เกิดผลเสียทางจิตใจ หรือเกิดนอ้ยท่ีสุด กระบวนการไม่ใชค้วามรุนแรงไดผ้ลดีท่ีสุดเม่ือ
คู่กรณีตอ้งอาศยัพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในการดาํรงชีพใหเ้ป็นปกติสุข กรณีเช่นน้ีคู่กรณีหน่ึงอาจจะบีบ
บงัคบัให้อีกฝายหนึงให้สิทธิพิเศษ โดยการปฏิเสธท่ีจะให้ความร่วมมือหรือโดยการทาํอะไรท่ีอีก
ฝ่ายไม่ปรารถนา การปฏิบติัการไม่ใชค้วามรุนแรงหรืออหิงสาน้ี รวมถึงการแสดงออกถึงการไม่
ยอมรับหรือไม่เช่ือฟังประชาคม เช่น การฝ่าฝืนกฎ หรือการปฏิบติัฝ่าฝืนส่ิงท่ีสังคมยอมรับ เพื่อจะ
ให้คู่กรณีไดย้อมรับ หรือเพื่อแสดงให้สาธารณชนทราบว่า เขาเห็นว่าส่ิงท่ีสาธารณชนถือปฏิบติัอยู่
ไม่ยุติธรรมหรือไม่เสมอภาค การปฏิบติัการโดยไม่ใชค้วามรุนแรงน้ีอาจจะทาํคนเดียว หรือเป็น
กลุ่ม และอาจจะทาํอยา่งเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการกไ็ด ้

10)  การใชค้วามรุนแรง หรือใชก้าํลงั (Violence of Physical Coercion) แนวความคิด
ของกระบวนการน้ีอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า ถา้คู่กรณีหรือทรัพยสิ์นของคู่กรณีมีคุณค่าสูงและคุณค่าของ
การดาํรงอยูใ่นสถานภาพของเขานั้นสูงพอ จะทาํให้เกิดการยิมยอมใหเ้กิดสิทธิพิเศษ ส่ิงท่ีจะทาํให้
การใชค้วามรุนแรงไดผ้ล คือ คู่กรณีจะตอ้งสร้างอาํนาจต่อรองท่ีเพียงพอท่ีจะทาํลายคู่ต่อสู้ และตอ้ง
สามารถท่ีจะลวงให้ฝ่ายเห็นว่า ตนมีพลงัพอและพร้อมท่ีจะใชม้นั จากแนวคิดของทั้ง 3 ท่านทาํให้
เห็นว่าการบริหารจดัการความขดัแยง้เป็นภารกิจท่ีสําคญัยิ่ง เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนแต่ละฝ่าย
จะตอ้งดาํเนินการแก้ไขดว้ยปัญญาและความ สุขุมรอบคอบ ไม่ควรจะละเลยกบัความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีทาํตวัเหนือความขดัแยง้ดงันั้นในการทบทวนการบริหารจดัการความขดัแยง้ ทาํ
ให้ไดรั้บประโยชน์อย่างยิ่งในการนาํไปวิเคราะห์กบัสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนว่าควรจะมี
การบริหารจดัการความขดัแยง้อยา่งไรบา้ง วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึน เพื้อทีจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจดัการความขดัแยง้ในกรณีโครงการแกไ้ข
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา  
 

2.2  ทฤษฎโีครงสร้าง-หน้าที ่(Structural-Functional Theory) 

  
ทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ีเป็นผลมาจากการนาํเอาแนวความคิดทางดา้นชีววิทยามาใชโ้ดย

อุปมาว่า โครงสร้างของสังคมเป็นเสมือนร่างกายท่ีประกอบไปดว้ยเซลลต่์างๆ และมองว่าหน้าท่ี
ของสังคม คือ การทาํหน้าท่ีของอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือและ
เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้ระบบทั้งระบบมีชีวิตดาํรงอยูไ่ด ้Merton (1976) ไดจ้าํแนกหนา้ท่ีทาง
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สังคมเป็น 2 ประเภท คือ หนา้ท่ีหลกั (Manifest) หน้าท่ีรอง (Latent) หน้าท่ีท่ีไม่พึงปรารถนา 
(Dysfunctional) หน้าท่ีของบางโครงสร้างของสังคมอาจมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ แต่
ขณะเดียวกนัคนบางส่วนอาจไดรั้บประโยชน์เพียงสํานักหอสมุดกลางน้อยนิดหรืออาจไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เลย รวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุ่มหรือบางส่วนของสังคมไดรั้บผลเสียจากทาํงานของ
โครงสร้างของสังคมนั้นก็ได ้Durkheim (1987) มีแนวความคิดว่า หนา้ท่ีของสังคมคือ ส่วนท่ี
สนับสนุนให้สังคมสามารถดํารงอยู่ได้ และมองว่าหน้าท่ีทางสังคมเป็นส่วนสนับสนุนให้
โครงสร้างสังคมคงอยู่อย่างต่อเน่ือง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมท่ีทาํให้สังคมเกิดความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเช่น บรรทดัฐาน ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม และประเพณี เป็นตน้ 

Parsons (1975) มีแนวความคิดว่า สังคมเป็นระบบหน่ึงท่ีมีส่วนต่างๆ มีความสัมพนัธ์และ
สนับสนุนซ่ึงกนัและกนั ความสัมพนัธ์ท่ีคงท่ีของแต่ละส่วนจะเป็นปัจจยัทาํให้ระบบสังคมเกิด
ความสมดุลย ์(Equilibrium) ส่วนในดา้นการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเสนอวา่ เกิดจาก ความสมดุลถูก
ทาํลายลง เพราะองคป์ระกอบของสังคมคือ บุคลิกภาพ อินทรีย ์และวฒันธรรมเกิดความแตกร้าว 
โดยมีสาเหตุมาจากทั้ งสาเหตุภายนอกระบบสังคม เช่น การเกิดสงคราม การแพร่กระจายของ
วฒันธรรม เป็นตน้ และสาเหตุจากภายในระบบสังคม ท่ีเกิดจากความตึงเครียดเพราะความสัมพนัธ์
ของโครงสร้างบางหน่วยหรือหลายๆ หน่วยทาํงานไม่ประสานกัน เช่น การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากร การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีเม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงจะเป็นสาเหตุทาํ
ให้ส่วนอ่ืนๆ มี การเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดข้ึนเฉพาะส่วนใด
หน่ึงหน่ึงหรืออาจเกิดข้ึนทั้งระบบก็ได ้ซ่ึงแนวคิดน้ีเนน้ความสาํคญัของวฒันธรรมซ่ึงรวมถึง ความ
เช่ือ บรรทดัฐาน และค่านิยมของสังคม คือ ตวัยึดเหน่ียวให้สังคมมีการรวมตวัเขา้ดว้ยกนัและเป็น
ตวัตา้นทานต่อ การเปล่ียนแปลงในสังคม โดยสรุปแลว้ แนวความคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ของกลุ่มทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ี มีลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  ในการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมตอ้งมองว่า สังคมทั้งหมดเป็นระบบหน่ึงท่ี
แต่ละส่วนจะมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

2)  ความสมัพนัธ์คือส่ิงท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
3)  ระบบสังคมเป็นการเคล่ือนไหวเขา้สู่ความสมดุลย ์การปรับความสมดุลยข์อง

ระบบจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในระบบตามไปดว้ยความต่อเน่ืองของกระบวนการของ
ข่าวสารจากภายในและภายนอก นอกจากน้ีทฤษฎีระบบยงัมองว่า ความขดัแยง้ ความตึงเครียดและ
ความไม่สงบสุขภายในสังคมก็เป็นสาเหตุหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ทฤษฎีระบบก็มีขอ้จาํกดัในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสังคม เน่ืองจากในการวิเคราะห์ตาม
ทฤษฎีระบบเป็นการศึกษาเฉพาะเร่ือง จึงทาํใหไ้ม่สามารถศึกษาความสัมพนัธ์กบัระบบอ่ืนไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง 
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การศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ีเป็นทฤษฎีท่ีช่วยอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ในสังคม เช่น ประชากร วฒันธรรม ค่านิยม ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์เหล่าน้ีเพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการอธิบายการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตท่ีผูว้ิจยัศึกษา 
 

2.2.1  แนวคดิเศรษฐกจิการเมือง 
2.2.1.1  โครงสร้างของเศรษฐกิจการเมือง 
การเรียนรู้ถึงระบบอนัซบัซอ้นทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนนับเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นสามารถจาํแนกให้เห็นถึงโครงสร้างของเศรษฐกิจ
การเมืองเป็น 3 ส่วน (สนธยา พลศรี, 2545) ดงัน้ี 

1)  องคป์ระกอบในกระบวนการผลิต 

ในกระบวนการผลิตใดๆ ย่อมจะตอ้งมีกลไกสําคญัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ 
พอ่คา้หรือพนกังานขาย บริษทัผูผ้ลิต และครอบครัวหรือผูบ้ริโภค ในขณะท่ีจะตอ้งมีปัจจยัการผลิต
ท่ีสาํคญั 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ท่ีดิน แรงงานและทุน สาํหรับท่ีดินก็หมายรวมถึง ทั้งพื้นท่ีและวตัถุดิบ
อ่ืน ๆ ทั้งท่ีอยูบ่นผวิดินและใตดิ้น เช่น พืชพนัธ์ุและแร่ธาตุต่าง ๆ แรงงาน กคื็อ ส่ิงท่ีเป็นผลผลิตจาก
พลงังานของมนุษยใ์นรูปของการทาํงาน ส่วนทุนก็หมายถึงส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากแรงงานมนุษย ์
โดยเฉพาะดา้นเงินทุน เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี โดยมีเจา้ของหรือท่ีภาษาเศรษฐศาสตร์ใชค้าํว่า
ครอบครัวเป็นผูค้วบคุม ส่วนบริษทัผูผ้ลิตจะทาํหนา้ท่ีประกอบปัจจยัการผลิตทั้งหลายเขา้ดว้ยกนั 
ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ สําหรับสินคา้ดังกล่าวเป็นได้ทั้ งในรูปของสินคา้ เช่น 
หนงัสือหรือรถยนตเ์ป็นตน้ หรือในรูปของการบริการ เช่น การรักษาพยาบาลหรือการเดินทางโดย
เคร่ืองบิน เป็นตน้ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริษทัอาจเป็นไดท้ั้งเป็นผูป้ระกอบการคนเดียว หรือเป็นบริษทัท่ี
มีการจดัองคก์รขนาดใหญ่กไ็ด ้หากเป็นผูป้ระกอบการคนเดียวเก่ียวกบักิจการหนงัสือ เป็นประเภท
เขียนเองพิมพเ์องและขายเอง ด้วยการใช้สติปัญญา แรงงานและทุนของตนเอง ซ่ึงตอ้งมีขนาด
กิจการไม่ใหญ่มากข้ึนเม่ือตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการผลิตอนัหลากหลาย จึงทาํให้กระบวนการ
ผลิตซบัซอ้นตามไปดว้ย นัน่คือจาํตอ้งอาศยัสินคา้ระดบักลาง (Intermediate Goods) มาใชใ้นกิจการ
น้ี เช่น เยอ่ื กระดาษ หมึกพิมพ ์โรงพิมพ ์ช่างพิมพ ์เป็นตน้ โดยท่ีผูป้ระกอบการอาจลงทุนผลิตเอง
หรือซ้ือหามาจากธุรกิจหรือบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ก็ได ้การไดม้าซ่ึงสินคา้ดงักล่าวจะไปเก่ียวขอ้งกบั
กิจการอีกมากมาย เช่น การปลูกป่าเพื่อเอาเยื่อไมม้าทาํกระดาษ โรงงานผลิตกระดาษ การขุดและ
ถลุงแร่หรือการผลิตสารเคมีเพื่อทาํหมึกพิมพ ์เคร่ืองพิมพ ์การผลิตเคร่ืองสมองกลหรือคอมพิวเตอร์
ทั้งส่วนท่ีเป็นจกัรกล (Hardware) และส่วนท่ีเป็นเทคนิคการผลิต (Software) เป็นตน้ 

สําหรับครอบครัวในฐานะของผูบ้ริโภคจะเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งเป็นผู ้
ซ้ือดว้ยการจ่ายเงินเพื่อแลกเปล่ียนกบัสินคา้ท่ีบริษทัผูป้ระกอบการผลิตขณะเดียวกนับริษทัผูผ้ลิต
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สินคา้ก็จาํเป็นตอ้งจ่ายเงินให้กบัครอบครัวเช่นกนั ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตสินคา้ของบริษทั ดงันั้นทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจมีฐานะเป็นไดท้ั้ งบริษทัผูผ้ลิต
สินคา้หรือผูบ้ริโภคทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่าตกอยู่ในฐานะใด ระหว่างการเป็นผูน้าํเอาปัจจยัการผลิตมา
ประกอบเป็นสินคา้ หรือการเป็นผูต้อ้งการนาํเอาสินคา้ท่ีผลิตออกมาไปบริโภคปกติแลว้บริษทั
ผูป้ระกอบการจะตอ้งพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหไ้ดก้าํไร ทั้งน้ีดว้ยการทาํใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้
สูงกว่ารายจ่ายท่ีใชไ้ปในการผลิตนัน่เองแน่นอนว่าส่ิงท่ีบริษทัผูป้ระกอบการต่างพยายามหลีกเล่ียง
ให้ได้มากท่ีสุดก็คือการขาดทุน ซ่ึงมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงกว่า
รายรับจากการขายสินคา้นัน่เองในส่วนประเด็นของความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคเร่ือง
ราคานั้นสังคมดั้งเดิมท่ีเป็นเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพ ซ่ึงยงัไม่มีขนาดของระบบเศรษฐกิจใหญ่โต
แบบเศรษฐกิจเพื่อการคา้เช่นปัจจุบนั ส่วนมากชาวบา้นจะผลิตเพื่อใชใ้นการบริโภคแต่พอเพียง ท่ี
เหลือจึงนาํไปแลกเปล่ียนกนั ต่อมาจึงมีการใชเ้งินเป็นปัจจยัในการซ้ือขายแลกเปล่ียนแทนเพื่อความ
คล่องตวัในการแลกเปล่ียน ทั้งน้ีโดยอาศยักลไกแห่งราคาตามหลกัอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน 
(Supply) เป็นตวักาํหนด นัน่คือหากความตอ้งการสินคา้หรืออุปสงคมี์มากกวา่ผลผลิตหรืออุปทาน 
ราคาสินคา้กย็อ่มแพงเป็นธรรมดา และในทางตรงกนัขา้ม หากผลผลิตมีมากกวา่ความตอ้งการ ราคา
สินคา้กย็อ่มจะถูกลง แต่หากอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกิดเท่ากนัจะทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีทฤษฎีในทาง
เศรษฐศาสตร์เรียกวา่ดุลยภาพแห่งราคา (Equilibrium Price) ข้ึนมาได ้

2)  การรับ-จ่ายทางเศรษฐกิจ 
ภายใตค้วามสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัผูผ้ลิตกบัครอบครัวหรือผูบ้ริโภคจะทาํ

ให้เกิดระบบของการแลกเปล่ียนในรูปของการรับและการจ่ายผลประโยชน์เกิดข้ึนซ้ ◌ําแลว้ซ ้
◌ําอีก ยิ่งระบบเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่และซบัซอ้นมากข้ึนเท่าใด ยอ่มจะมีผูเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตและการกระจายสินค้ามากข้ึน โดยจะมีพ่อคา้คนกลางเข้ามามีบทบาทในกลไกของการ
แลกเปล่ียนดงักล่าวในฐานะเป็นผูเ้ช่ือมต่อระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคให้กระบวนการทางเศรษฐกิจ
ครบวงจร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงจรเศรษฐกิจดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ พ่อคา้คนกลาง หรือ
ผูบ้ริโภค ต่างเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับผลประโยชน์ทั้ งในฐานะผูรั้บและผูจ่้าย โดยท่ีต่างฝ่ ายย่อมมี
พฤติกรรมในการบริโภคต่างกนัไป เช่น มีพฤติกรรมชอบสะสมทรัพยสิ์น ชอบใชจ่้ายซ้ือหาส่ิงของ
มาบริโภค หรือหาความสุขส่วนตวัอ่ืนๆ เพื่อความบนัเทิงและพกัผอ่น ใชจ่้ายไปทรัพยสิ์น เป็นตน้   

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูป้ระกอบการทางเศรษฐกิจมีทั้งท่ีเป็ นบุคคลและ
บริษทัในทางปฏิบติัจึงมกัพบว่ามีความร่ วมมือกนัทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายกิจการและผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น การจดัตั้งเป็นกลุ่มหรือสถาบนัข้ึนมา
ควบคุมการใชท้รัพยากรร่วมกนั ในดา้นทุนก็เช่นสภาหรือสมาคมดา้นธนาคารและธุรกิจการคา้
ต่างๆ และดา้นแรงงานกเ็ช่น สหพนัธ์หรือสหภาพกรรมกรและเกษตรกร เป็นตน้ 
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3)  การเก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจของรัฐและของโลก 
นอกจากผูผ้ลิต พ่อคา้คนกลางและผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเศรษฐกิจ

แลว้ รัฐก็มีบทบาทเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจเช่นกนั โดยมีปัจจยัเป็นตวัจาํแนกประเภทของระบบ
เศรษฐกิจการเมือง ดงัน้ี 

(1)  รัฐในฐานะผูบ้ริโภค เป็นผูซ้ื้อสินคา้จากผูผ้ลิต 
(2)  รัฐในฐานะผูป้ระกอบการ เป็นผูค้วบคุมโรงงานผลิตสินคา้ 
(3)  รัฐในฐานะท่ีเป็นบริษทัผูผ้ลิต เป็นผูผ้ลิตสินคา้ 
(4)  รัฐในฐานะผูอ้อกกฎควบคุมทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ในการกาํหนด

นโยบายทั้งในแง่สนบัสนุน หรือป้องกนัพฤติกรรมบางอยา่งของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจ 
(5)  รัฐในฐานะผูจ้ดัเกบ็ภาษีอากรจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(6)  รัฐในฐานะตวักลางของการซ้ือขายแลกเปล่ียนระหวา่งฝ่ายต่างๆ 

นอกจากน้ี รัฐยงัมีบทบาทในการกาํกบัควบคุมเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศต่างๆ ใน
โลก ในลกัษณะของการติดต่อคา้ขายกับต่างประเทศในมิติของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
ส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศและการสั่งเขา้สินคา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากมีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบทางการคา้ ดงันั้น รัฐจึงเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐกิจดว้ยการออกมาตรการต่างๆ มาควบคุม ทั้งน้ีเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น 
การใชม้าตรการทางภาษีการคา้และศุลกากรในการจาํกดัปริมาณสินคา้นาํเขา้เพื่อเป็นการปกป้อง
สินคา้ภายในไม่ให้ถูกคู่แข่งทาํลาย หรืออาจใช้มาตรการให้สิทธิพิเศษทางการคา้เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศพนัธมิตรกไ็ด ้
 

2.3  ทฤษฎแีละแนวคดิการเปลีย่นแปลงทางสังคม และวฒันธรรม 

 
การเปล่ียนแปลง (Change) หมายถึง ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงขอ

องคก์รหน่ึงซ่ึงยงัคงตวัอยูไ่ด ้(สนิท สมคัรการ, 2542: 2)ในปัจจุบนัไม่มีใครปฏิเสธไดว้่าทุกส่ิงใน
โลกน้ียอ่มมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีสภาพมัน่คง หากแต่ยอ่มเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลา สังคมและวฒันธรรมก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั ไม่มีสังคมและวฒันธรรมใดหยดุอยูก่นั
โดยแทจ้ริงตลอดเวลามีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเสมออนัเป็นลกัษณะธรรมดาของสงัคมมนุษย ์

การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบความสัมพนัธ์ของ
บุคคลท่ีอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกนัเป็นการเปล่ียนแปลงในกรอบกาํหนดขอบเขตสิทธิและ
หนา้ท่ีท่ีบุคคลจะปฏิบติัต่อกนัไดจ้ากท่ีเคยกาํหนดอยูก่่อนการเปล่ียนแปลงของสังคมมีทั้งในระดบั
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จุลภาค ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนอยูเ่ป็นปกติ แต่ในอตัราและความ
มากน้อยแตกต่างกนัตามทอ้งท่ีแลว้แต่โอกาสหรือกาลเวลา เช่น ในเร่ืองค่านิยมหรือคุณค่าทาง
จริยธรรม การแต่งกายมารยาท และการใชภ้าษา การเปล่ียนแปลงในระดบัน้ีจะเปล่ียนไปอยา่งชา้ ๆ 
ในระดบัมหภาค คือการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของสังคม การเปล่ียนแปลงในระดบัน้ีเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงสะสมในระดบัจุลภาค (ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ, 2543: 11-13) การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม คือกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างและหนา้ท่ีของสังคม มกัจะหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างหรือของรูปแบบของความสมัพนัธ์ และการปะทะสมัพนัธ์กนัทางสังคม 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับทบาท ระเบียบแบบแผน ค่านิยมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อน
มาก และเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ ในโครงสร้างสังคม รวมทั้งความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัท่ีไม่ใช่ทางสังคมดว้ย เช่น การเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากรและเทคโนโลยีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนไดห้ลายระดบั ตั้งแต่ระดบับุคคลไปจนถึงระดบัโลกทฤษฎีพื้นฐานท่ี
ใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมแบ่งออกได้เป็นทฤษฎีใหญ่ๆ หลายทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี
วิวฒันาการการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Evolutionary Theories of Social Change) ใชอ้ธิบายการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป ทฤษฎีพัฒนาการ 
(Developmental Theories) อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศกาํลงัพฒันาเขา้สู่การ
พฒันาเกิดมาจากผลกระทบของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศตะวนัตกท่ีมีต่อประเทศกาํลงั
พฒันา ทฤษฎีความขดัแยง้ทางสังคม (Conflict Theories) อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมว่าเป็น
ผลมาจากการขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลในสังคม ทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ี
ของสังคม (Structuralfunctional Theories) ซ่ึงโครงสร้างของสังคมคือรูปแบบของความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลกับกลุ่มสังคม หน้าท่ีของสังคมกล่าวถึงผลท่ีได้จากรูปแบบของความสัมพนัธ์
เหล่านั้น ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่เท่าใดความแตกต่างทางดา้นโครงสร้างและหนา้ท่ีของประชากรใน
สังคมน่าจะมีมากข้ึนดว้ย ความแตกต่างน้ีหมายถึงความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนาระดบั
การศึกษา อายุ ระดับรายได้ ภูมิหลงัของครอบครัว เป็นตน้ และ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Social 
Psychology Theories) มีรากฐานมาจากทฤษฎีวิวฒันาการการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีความคิดว่า
การนาํไปสู่ความทนัสมยัจะทาํสาํเร็จไดโ้ดยผา่นการกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม แนวความคิด
สาํคญัของกลุ่มน้ีคือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยมและทศันคติ จะ
สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงทางสงัคม (นิเทศ ตินณะกลุ, 2546: 6-27) 

หากพิจารณาถึงความหมายการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
แลว้ การเปล่ียนแปลงทางสังคมอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความสัมพนัธ์ทางสังคมในแต่ละเร่ือง อาจเกิดข้ึน
ในส่วนยอ่ยหรือส่วนใหญ่ของความสัมพนัธ์ทางสังคมก็ไดห้รือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีผลทาํให้



29 

ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดมีความแตกต่างกันข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงแล้ว  ไม่ว่าการ
เปล่ียนแปลงจะเปล่ียนเลก็นอ้ยหรือใหญ่โตเพียงไรก็ตาม ยอ่มถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ไดท้ั้งส้ิน ส่วนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมนั้น เป็นการเปล่ียนแปลงในแบบแผนของการดาํเนิน
ชีวิตของชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงย่อมจะมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง การเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมนั้น ในทางปฏิบติัแลว้ยากท่ีจะแยกออกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด เพราะ
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทา้ยท่ีสุดการเปล่ียนแปลงกจ็ะมีผลกระทบถึงสองลกัษณะดงักล่าวเสมอ 
(สนิท สมคัรการ, 2542: 25) 
 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
 

สาํนกังานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Office, 1971: 7) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการมีส่วนร่วมไวว้่า “การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ (Cooperating) การมีส่วนร่วมในบาง
ส่ิงบางอยา่ง ซ่ึงรวมถึงความรับผดิชอบ” 

Reeder (1974 อา้งถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2527: 112) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไวว้่า “การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรคท์างสังคม ซ่ึง
รวมถึงการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม” 

Hay (1951 อา้งถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเทศน์., 2527: 112) ไดใ้ห้คาํนิยามการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในทางสังคมว่า เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยความสมคัรใจ ในลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ต่อกลุ่มบุคคล และระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมของกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงอาจจะ
เป็นการเขา้ร่วมในลกัษณะท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกไ็ด ้

อาภรณ์พนัธ์ จนัทร์สว่าง (2524: 19) อธิบายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่าเป็น
ผลมาจากการเห็นพอ้งตอ้งกันในเร่ืองของความต้องการและทิศทางของการเปล่ียนแปลง และ
ความเห็นพอ้งตอ้งกนันั้นจะตอ้งมีมากพอจนสามารถให้มีการริเร่ิมโครงการเพ่ือให้มีการดาํเนินการ 
กล่าวคือ  จะตอ้งเป็นความเห็นพอ้งตอ้งกนัของคนส่วนใหญ่ท่ีจะเขา้ร่วมดาํเนินการนั้น ๆ โดยมี
เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีคนมารวมกนัคือจะตอ้งมีความตระหนกัว่า การดาํเนินการหรือการกระทาํ
ทั้งหมดท่ีทาํโดยหรือทาํในนามกลุ่มนั้นกระทาํผ่านกลุ่มหรือองคก์ร ดงันั้นกลุ่มองคก์รจะตอ้งเป็น
เสมือนตวันาํใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการได ้

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6) ไดใ้ห้ความหมายและหลกัการสาํคญัเก่ียวกบันโยบายการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาไว้ว่า หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลทาํการส่งเสริมชักนํา 
สนบัสนุนและสร้างโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 



30 

และองคก์ารอาสาสมคัรรูปแบบต่างๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ
หลายเร่ืองรวมกนั 

Deith   (1975 อา้งถึงใน นิรันดร์ จงวุฒิเทศน์, 2527: 119) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วน
ร่วมไวว้่า หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ทั้งให้
เกิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย  โดย Davis ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกว่า การมีส่วนร่วม
เกิดจากแนวความคิดสาํคญั 3 ประการ คือ 

1)  ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวล
ส่วนบุคคลท่ีบงัเอิญพอ้งตอ้งกนั กลายเป็นความสนใจและความห่วงกงัวลของส่วนรวม 

2)  ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน ท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้ น
ผลกัดนัใหพุ้ง่สู่การรวบรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระทาํร่วมกนั 

3)  การตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา
การตดัสินใจร่วมกนัน้ีจะตอ้งมีความสาํคญัมากพอท่ีจะทาํให้เกิดความคิดริเร่ิม กระทาํการท่ีสนองตอบ
ความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น 

เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2525: 272 – 273) ยงัไดแ้บ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1)  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินการ 
3)  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติัการ 
4)  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

อคิน รพีพฒัน์, ม.ร.ว. (2527: 101) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาวา่ ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ 

1)  รูปแบบการมีส่วนร่วม อาทิ เช่น เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะเกรงใจใครหรือ
ถูกบงัคบัเขา้มาทาํงาน เพราะมีส่ิงจูงใจเฉพาะหนา้ เช่น ถา้มาช่วยขนดินสร้างเข่ือน จะไดรั้บของแจก 
เช่น ปลาซาดีนคนละกระป๋อง หรือเขา้มามีส่วนร่วม โดยเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรมนั้น และ
อยากเขา้มาร่วมทาํ เพราะเห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ีจะก่อประโยชน์ระยะยาวใหก้บัตนเอง 

2)  ช่วงเวลาหรือจงัหวะท่ีคนในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม ในงานท่ีรัฐบาลจดัข้ึน เช่น
โครงการสร้างงานในชนบทท่ีเคยทาํดว้ยกนั สามารถแบ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นการ
คน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางการแกไ้ข การตดัสินใจ เลือกแนวทางการวางแผน
พฒันา เพื่อแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานในกิจกรรมพฒันาตามแผน การประเมินผลกิจกรรมการพฒันา  
การลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และหน่วยงานท่ีร่วม
ปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ร่วมควบคุมติดตาม
ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดท้าํไว ้ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลไดใ้ห้ใช้
ประโยชน์ไดต้ลอดปี 
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2.5   แนวคดินิเวศวทิยามนุษย์ (Human Ecology) 
 

ในการดาํรงชีพมนุษยมี์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยท่ี
กระบวนการปรับตวัดงักล่าวมีลกัษณะของพฤติกรรมร่วม (Collective Behavior)  ระหว่างส่ิงมีชีวิต
หลายๆ ส่ิงกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือมีการพึ่งพาอาศยั
กนั แนวคิดสาํคญัท่ีสามารถใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัระบบนิเวศไดดี้ท่ีสุด คือ 
แนวคิดนิเวศวิทยามนุษย ์(Human Ecology)  

แนวคิดนิเวศวิทยามนุษย ์เน้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอยู่ลอ้มรอบมนุษยเ์อง ในการศึกษาดงักล่าวตอ้งอาศยัองค์ประกอบ
สาํคญัของศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีเรียกวา่ “นิเวศวิทยา” (Ecology) 

ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2528: 82) ไดอ้ธิบายศพัท ์“นิเวศวิทยา” วา่  มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 
คือ “Oikos” แปลว่า บา้น การอยูห่รือท่ีอาศยั และ “Logos” ซ่ึงแปลว่า การมีเหตุมีผลหรือความคิด 
ดงันั้น “นิเวศวิทยา” คือ ศาสตร์ท่ีมีเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเศรษฐกิจในระดบั
ครัวเรือนของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ  การศึกษานิเวศวิทยาตอ้ง
สามารถช้ีให้เห็นถึงกาํเนิด และความหลากหลายของวฒันธรรมหรือตวักาํหนดทุกอย่างได้ ซ่ึง
เครือข่ายความซับซ้อนทางนิเวศวิทยาจะมีผลกระทบต่อกันและกัน  ดังนั้ นในการวิเคราะห์ 
องคป์ระกอบตอ้งใชแ้นวคิดเชิงระบบ  โดยการกาํหนดขอบเขตของสภาพแวดลอ้มเพ่ือจาํลองสภาพ
ความซบัซอ้นของระบบขอบข่ายท่ีสามารถศึกษาและพยากรณ์ถึงพฤติกรรมได ้

Dasman  (1985 อา้งถึงใน ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2537: 153) ไดใ้หค้วามหมายของนิเวศวิทยา
มนุษยว์่า หมายความถึง  ผูค้นหรือสังคมวฒันธรรมของผูค้น  ท่ีมีการพึ่งพาอาศยักนัและเรียนรู้ท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยู่ในลักษณะท่ีย ัง่ยืนถาวร ภายในระบบนิเวศธรรมชาติหรือกลุ่มของระบบนิเวศ
หลากหลาย ระบบ  และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  ซ่ึงรูปแบบของการดาํรงชีวิตแบบน้ีจะตรง
ขา้มกันอย่างเห็นได้ชัดกับวิถีชีวิตหรือสังคมวฒันธรรมของอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกว่า “มนุษย์
ชีวาลยั” (Biosphere People) ซ่ึงไดแ้ก่ ผูท่ี้ดึงเอาหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดกมี็แนวโนม้ท่ีจะดึงเอาทรัพยากร
ต่างๆ จากเศรษฐกิจโลก (Resources of Global Economy) หรือดึงเอามาจากชีวาลยัทั้งมวล (The 
Entire Biosphere) มาใชเ้พื่อดาํรงชีวิตท่ีไม่จาํเป็นว่าจะเป็นวิถีชีวิตท่ีย ัง่ยืนถาวร และอาจก่อให้เกิด
ความรุนแรงจนถึงขั้นสร้างความเสียหายทาํลายระบบนิเวศระบบใด ๆ กไ็ด ้ 

Hawley (1989 อา้งถึงใน ชูศกัด์ิ วิทยาภคั, 2530: 5) ไดอ้ธิบายนิเวศวิทยามนุษยว์่า เป็น
การศึกษาแนวทางการอยูร่่วมกนัของมนุษยเ์พื่อความอยูร่อดในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยนกัมนุษยวิทยา และ
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นกัภูมิศาสตร์มกัจะกล่าวอา้งถึงนิเวศวิทยามนุษยว์า่ เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม
ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงอิทธิพลทางส่ิงแวดลอ้มของภูมิศาสตร์ท่ีมีต่อมนุษย  ์และการกระทาํของ
มนุษยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลงการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม  ตวัอยา่งเช่น  การตั้งถ่ินฐานบริเวณริมแม่นํ้ า
ของมนุษย ์ เป็นตน้ 

ชูศกัด์ิ วิทยาภคั (2530: 6) ได้สรุปแนวคิดนิเวศวิทยามนุษยไ์วว้่า เป็นการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของความสัมพนัธ์อาจจะเป็นความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั (Inter-relationship) หรือการพึ่งพาอาศยั (Interdependence) โดยในบางลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมน้ีอาจเป็นความสัมพนัธ์แบบโต้ตอบ (Reciprocal 
Relationship) อนัเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีมีผลตอบโตก้ันและกันระหว่างตวัแปร กล่าวคือ
สถานภาพของการเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจะเปล่ียนสลบักนัในแต่ละช่วงเวลา นิเวศวิทยา
มนุษยจ์ะให้ความสาํคญัท่ีกลุ่มชน (Group) มากกว่าปัจเจกชนซ่ึงท่ีจริง “กลุ่มชน” ในท่ีน้ีหมายถึง 
การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอย่างมีแบบแผน จนกลายเป็นระบบ
สังคม เช่น ครอบครัวหรือชุมชน ส่ิงแวดลอ้มในทศันะของนิเวศวิทยามนุษย ์หมายถึง ส่ิงแวดลม้
ทางกายภาพ (Physical Environment) และส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ (Biological Environment) 
ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural Environment)  

Rambo and Sajise (1987 อา้งถึงใน วิริยะ ลิมปินนัทน์, 2543: 1-3) ไดเ้สนอแนวคิดนิเวศวิทยา
มนุษยไ์วว้่า เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
โดยแนวคิดดงักล่าวมีหลกัการ ดงัน้ี 

1)  ใชแ้นวคิดเร่ือง “ระบบ” มาแบ่งโลกหรือพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงระบบน้ีสามารถแบ่ง 
ออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ สังคมของมนุษย ์(ระบบสังคม) และส่ิงธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์
(ระบบนิเวศ) ทั้งน้ีระบบยอ่ยทั้งสองมีความสมัพนัธ์กนั 

2)  ภายในระบบย่อยทั้งสองยงัแบ่งย่อยออกเป็นองค์ประกอบ โดยระบบสังคม 
(Social System) ประกอบดว้ย ประชากร ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ เทคโนโลยี เป็นตน้ ส่วน
ระบบนิเวศ (Ecological System) ประกอบด้วย ดิน นํ้ า ป่าไม้ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ เป็นต้น 
องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบของทั้งสองระบบมีหนา้ท่ีของตวัเองและ มีการทาํงานประสานกนั
เพื่อใหร้ะบบสงัคมและระบบนิเวศดาํรงอยูไ่ด ้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบหรือระบบยอ่ยอยูใ่นรูปแบบการถ่ายโอน (ไหล  
แลกเปล่ียนเคล่ือนยา้ย) พลังงาน (Energy) วสัดุ (Material) และข่าวสาร (Information) โดยท่ี
ลกัษณะของการถ่ายโอนบ่งบอกถึงหนา้ท่ีของระบบยอ่ยหรือองคป์ระกอบนั้นๆ  

3)  เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบ จึงตอ้ง
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ในรูปโครงสร้างองคก์รของระบบ แบ่งเป็นลาํดบัขั้นต่าง ๆ ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน 
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4)  ต้องคาํนึงถึงว่าระบบท่ีศึกษามีการเปล่ียนแปลงภายในระบบตามกาลเวลา 
กล่าวคือระบบสังคมและระบบนิเวศแต่ละระบบจะมีการปรับตวั (Adaptation) ภายในขอบเขตท่ี
จาํกัด และจะเกิดดุลยภาพของการพึ่ งพิงระหว่างระบบ ถ้ามีแรงผลักดันจากภายนอกเข้ามา
แทรกแซง หรือรบกวนทาํให้ระบบเสียสมดุล ระบบจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อคืนสู่ดุลภาพใหม่
อีกคร้ัง 
 

2.6  แนวคดินิเวศวทิยาวฒันธรรม (Cultural Ecology) 
 

แนวคิดนิเวศวิทยาวฒันธรรม (Cultural Ecology) เป็นแนวคิดทาง มนุษยว์ิทยาแนวหน่ึงท่ี
สนใจศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม โดยเนน้ถึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มว่าเป็น
ตวักาํหนดกระบวนการวิวฒันาการทางสังคมวฒันธรรม ช่วยอธิบายการปรับตวัของกลุ่มคนภายใต้
สภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่

Steward (1955 อา้งถึงใน ยศ สันตสมบติั, 2540: 34-35) นกัมนุษยวิทยาชาวอเมริกนัได้
อธิบายแนวนิเวศคิดวิทยาวฒันธรรมวา่ เป็นการศึกษากระบวนการปรับตวัของสังคมภายใตอิ้ทธิพล
ของส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาวิวฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิต อนัเกิดจาก
การปรับตวัทางสังคมและวฒันธรรม มองมนุษยว์่ามีสังคมลกัษณะเป็นพลวตัรหรือเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และการเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติเป็น
เง่ือนไขหลกั ซ่ึงกาํหนดกระบวนการเปล่ียนแปลงและปรับตวัของสงัคมและวฒันธรรม 

Steward อธิบายว่าวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือช่วยใหม้นุษยป์รับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึง
เราไม่ควรแยกแยะสภาพแวดลอ้มออกจากความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ อนัเป็นพื้นฐาน
สําคญัอีกส่วนหน่ึงในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย ์ ตวัอย่างเช่น ในสังคมดั้ งเดิม (Primitive 
Societies) มนุษยมี์วิถีการผลิตแบบล่าสัตว ์การแบ่งแยกงานในลกัษณะเช่นน้ี มิไดเ้ป็นเพราะผูช้ายท่ี
มีร่างกายแขง็แรงกว่า แต่เป็นเพราะผูห้ญิงตอ้งใชเ้วลาดูแลบา้นและลูก ในขณะท่ีผูช้ายสามารถเดิน
ทางไกลและจากบา้นไปไดเ้ป็นระยะเวลานาน ตามทศันะของ Steward มองว่า มนุษยเ์ป็นสัตวมี์
เหตุผล ดังนั้ นวิวฒันาในการดํารงชีวิตจึงวางอยู่บนรากฐานของเหตุผล เม่ือสภาพการณ์และ
สภาพแวดลอ้มมีความแตกต่างกนัออกไป มนุษยจ์ะปรับวิถีการดาํเนินชีวิตตามสภาพแวดลอ้ม
วัฒนธรรมซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจึงมีพื้นฐานของการปรับตัว การแก้ไขปัญหาและ
วิวฒันาการแตกต่างกนั เช่น วฒันธรรมของกลุ่มท่ีตั้งรกรากอยู่ใกลท้ะเลยอ่มมีการประดิษฐ์คิดคน้
เคร่ืองมือยงัชีพสาํหรับจบัสัตวน์ํ้ าประเภทต่างๆ เช่น เบ็ด แห อวน ฉมวก เรือ และมีการพฒันาสั่ง
สมความรู้เก่ียวกบัการเดินทะเลและการจบัปลา ในขณะท่ีชนกลุ่มอ่ืนท่ีตั้งรกรากในเขตป่าดงดิบ 
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อาจมีการประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการยงัชีพแตกต่างออกไป เช่น หอก ธนู เพื่อใชใ้นการ
ล่าสัตว์และหาอาหารธรรมชาติ ท่ีหาได้ในป่ากลุ่มชนทั้งส่องกลุ่มน้ี ย่อมตอ้งมีวิวฒันาการทาง
วฒันธรรมแตกต่างกนัดงักล่าว และมองกระบวนการพื้นฐานในการศึกษาทางนิเวศวิทยาวฒันธรรม 
(Method of Cultural Ecology) วา่ เป็นการศึกษาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1)  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบัเทคโนโลยี ซ่ึงเทคโนโลยีในท่ีน้ีหมายถึง
ส่วนประกอบสาํคญัท่ีเรียกวา่ “วฒันธรรมวตัถุ” (Material Culture) ในสังคมบรรพกาลอุปกรณ์ท่ีได้
ในการดาํรงชีพไม่มีอะไรพิเศษมากนัก ไดแ้ก่ อาวุธ อุปกรณ์ล่าสัตวแ์ละหาปลา ในสังคมท่ีมีการ
พฒันาไปกว่านั้ น วฒันธรรมการเกษตรและเทคนิคการเล้ียงปศุสัตว์ รวมทั้ งการผลิตโดยใช้
เคร่ืองจกัรมีความสาํคญั ส่วนในสังคมอุตสาหกรรมซ่ึงทาํไดใ้นเมืองใหญ่ๆ การจดัการหน้ีสินและ
ระบบการคา้เป็นส่ิงจาํเป็น คนเหล่านั้นมีความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนัอยา่งมากมายจะเพ่ิมความสาํคญั
ต่อการจดัการผลิต ความแตกต่างน้ีสะทอ้นให้เห็นการพฒันาทางดา้นวฒันธรรม แตกต่างอยา่งเห็น
ไดช้ดัเจนท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานของวฒันธรรมเดิม 

โดยนัยดงักล่าวน้ี  เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าวฒันธรรมเป็นแบบแผนในการดาํรงชีวิต 
เป็นการปรับตวัของมนุษยใ์ห้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมท่ีเรียบง่ายมกัจะถูกวางเง่ือนไขหรือถูก
กาํหนดได้โดยตรงจากส่ิงแวดลอ้มมากกว่าส่วนท่ีเป็นวฒันธรรมใหม่ โดยทัว่ๆ ไปแลว้ สภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  ทรัพยากร พืชพรรณและสัตวต่์าง ๆ ตวัอยา่งเช่น แหล่งนํ้ าในทะเลทรายทีมี
ความแห้งและทุรกนัดาร โดยจะมีแหล่งนํ้ าเพียงไม่ก่ีแห่งในกลุ่มคนเร่ร่อนไวใ้ชบ้ริโภค กลุ่มคน
เหล่านั้นก็ตอ้งใชเ้ทคนิควิธีในการสูบนํ้ าข้ึนมาจากบ่อใตดิ้น โดยใชก้งัหนัลม หรือกลุ่มคนเหล่านั้น
ก็ตอ้งสวมเส้ือผา้หนาๆ ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกนัการสูญเสียนํ้ าทางผิวหนังและเม่ือมีเหง่ือออก 
เส้ือผา้ก็จะซบัเหง่ือไวท้าํให้เกิดความเยน็ต่อร่างกาย หรือรูปแบบของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการล่า
สัตว ์สัตวท่ี์ถูกล่าจะถูกล่าไปปริมาณมากนอ้ยเท่าใดข้ึนอยู่กบัอุปกรณ์เคร่ืองมือหรือยทุธวิธีในการ
ล่าดว้ย นอกจากฤดูกาลท่ีปลาวา่ยนํ้ากมี็ผลต่อผูท่ี้อาศยัอยูริ่มนํ้าหรือชายฝ่ัง  เพราะบางฤดูกาลปลาจะ
เร่ิมวา่ยทวนนํ้าไปเหนือนํ้า ทาํใหผู้อ้ยูริ่มนํ้าหาปลาไดน้อ้ยลง จึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีหาปลาแบบใหม่ 
ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของปลาด้วย กล่าวคือ สภาพธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไปก็มีผลต่อ
ประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณนั้นนัน่เอง 

2)  ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับพฤติกรรมของมนุษย์ มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํมาหากินและบทบาทของสมาชิกครัวเรือน  เช่น การเก็บหาของป่า โดย
ปกติในสังคมดั้งเดิมจะทาํโดยผูห้ญิงท่ีทาํงานเพียงคนเดียวหรือเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่ในทางกลบักนั
การล่าสัตวซ่ึ์งเป็นบทบาทของผูช้ายอาจเป็นไปไดท้ั้งการล่าเพียงลาํพงัหรือกระทาํเป็นกลุ่มซ่ึงจะมี
รูปแบบต่างๆ จะมีการปรับเปล่ียนให้มีความซบัซอ้นข้ึน โดยมีอุปกรณ์และเคร่ืองมืออาํนวยความ
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สะดวกต่าง ๆ ตามมา รวมทั้งมีการพฒันารูปแบบใหม่เป็นทางเลือก ซ่ึงอาจเขา้มาแทนท่ีรูปแบบเดิม
ก็ได้ อย่างไรก็ดีพื้นฐานทางวฒันธรรมของแต่ละภูมิภาคท่ีเป็นกระบวนการพฒันาเทคโนโลยี
รวมถึงการยอมรับกบัพฤติกรรมของมนุษยอ์าจจะต่างกนัได ้ผูว้ิเคราะห์อาจตอ้งพิจารณาถึงระดบั
ของเทคโนโลยท่ีีมีอยูห่รือรับเขา้มาดว้ยวา่เป็นเทคโนโลยรีะดบัใด 

3)  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อวฒันธรรม เช่น ใน
บริเวณท่ีมีระบบชลประทานสมยับรรพกาล รูปแบบทางสังคมและการเมืองของแต่ละสังคมหรือ
ความสําคญัทางวฒันธรรมดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่าง อีกทั้งระบบสังคมท่ีต่างกนัทั้งมีความ
หลากหลายในรายละเอียดปลีกยอ่ยของวฒันธรรมเหล่านั้นดว้ย แต่ท่ีสาํคญัคือ ปัญหาในการศึกษา
อารยธรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทั้ งน้ีเพราะการกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ขยายขอบเขตท่ี
กวา้งขวางจึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะทาํให้รูปแบบวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนั ทั้งในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบคอมมิวนิสต ์สังคมนิยม 
และรูปแบบการเมืองอ่ืนๆ ทั้ งน้ีเพราะอิทธิพลทางประวติัศาสตร์แสดงหลักฐานท่ีชัดเจนบาง
ประการ เช่น การศึกษาทางด้านมโนคติ ความคิดท่ีแพร่กระจาย เช่น การโฆษณาชวนเช่ือใน
อุตสาหกรรมของทุนนิยม อาจเขา้แทนท่ีอิทธิพลการเมืองรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีอาจทาํให้วฒันธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ ท่ีมีการปกครองแตกต่างกนั เปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนัหรืออาจเป็นปัญหาอีก
ประการท่ีวา่การเมืองแต่ละรูปแบบไดแ้สดงใหเ้ห็นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีไดห้รือไม่ 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัวฒันธรรมมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัเพราะเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของแต่ละชาติ หรือในระดบัท่ีเลก็ลงมาเร่ิมถูกแทรกแซงและถูกทาํลาย เช่น กลุ่มชาติ
พนัธ์ท่ีถูกหล่อหลอมโดยกระแสอุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีมีลักษณะของการพึ่ งพิงเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ๆ จึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํให้วฒัธนธรรมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ดี
หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํรงชีวติโดยยงัยดึแกนวฒันธรรมเดิม
ของกลุ่มตนไว ้พฤติกรรมของมนุษยใ์นสงัคมนั้นๆ ท่ีแสดงออกกจ็ะส่งผลกระทบต่อกนันอ้ยมาก 

การศึกษาตามขอ้ท่ีสามน้ี ตอ้งอาศยัวิธีการประสานองคป์ระกอบอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีเพราะถา้
หากปัจจยั เช่น การศึกษาเร่ืองสถิติประชากร รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน ระบบเครือญาติ การถือครอง
ท่ีดิน การใชท่ี้ดินทาํกินและลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัประการอ่ืน ไดรั้บการศึกษาโดยแยกขาด
การใชท่ี้ดินทาํกินโดยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยู่จะก่อให้เกิดการรวมตวัประชากรในระดบัหน่ึงการ
รวมตวัของประชากรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ขนาดของประชากร ลกัษณะกิจกรรมทางการดาํรงชีพ และ
ปัจจยัทางประวติัศาสตร์วฒันธรรม ลกัษณะการถือครองท่ีดินหรือทรัพยากร ฯลฯ  ซ่ึงในทางหน่ึงก็
จะสะทอ้นให้เห็นถึงการรวมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มตามมา 
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2.7  แนวคดิการพฒันาบนฐานวฒันธรรม  
 

ในสังคมมนุษยว์ฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการดาํเนินชีวิตร่วมกนัในกลุ่มหรือ
ชุมชน แต่ผลของการศึกษาแบบปัจจุบนัท่ีเนน้การแข่งขนักนัมุ่งสร้างความเก่งเชิงปัจเจก คนทั้งหมด 
รวมทั้งมหาวิทยาลยัดว้ย เกือบไม่เขา้ใจเลยว่า วฒันธรรมคืออะไร เม่ือพูดถึงวฒันธรรมก็มกัคิดถึง
การร้องรําทาํเพลงและศิลปวตัถุ ทาํใหค้าํว่าวฒันธรรมถูกเขา้ใจในความหมายท่ีไม่มีพลงัขบัเคล่ือน
ทางปัญญา วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ 

จากความหมายของวัฒนธรรมดังกล่าวน้ี สามารถสังเกตได้จากการอยู่ ร่วมกัน กับ 
ส่ิงแวดลอ้ม เพราะการอยูร่่วมกนัทาํใหอ้ยูร่อดมากกวา่อยูเ่ด่ียวๆ ไม่วา่สัตวห์รือคนอยูเ่ป็นฝงูหรืออยู่
รวมกนัจะปลอดภยั และมีความสําเร็จมากกกว่าการอยู่เด่ียวๆ เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกนัหรือวิถี
ชีวิตร่วมกนัจึงเป็นธรรมชาติของคนมาตั้งแต่เร่ิมตน้ ซ่ึงกลุ่มชนอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
เช่น อยูใ่นแอฟริกา อยูใ่นขั้วโลก อยูใ่นเขตหนาว อยูใ่นเขตร้อน อยูใ่นทะเลทราย อยูใ่นท่ีลุ่ม อยูใ่น
ท่ีดอน อยูริ่มทะเล ฯลฯ ไม่ว่าส่ิงแวดลอ้มจะเป็นอย่างไร มนุษยท่ี์อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ก็จะตอ้ง
เรียนรู้ปรับตวัให้อยู่รอดไดใ้นส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ วิถีชีวิตร่วมกนัในส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ ซ่ึงอาจจะ
แตกต่างกนักบัส่ิงแวดลอ้มในท่ีอ่ืน   

จึงส่งผลให้วฒันธรรมในการแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน เรียกว่า ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม คาํท่ีเป็นกุญแจคือความหลากหลาย ความหลากหลายทาํให้อยู่รอด เพราะความ
หลากหลายทาํให้เกิดความสอดคลอ้ง คนเอสกิโมจะไม่มีวิถีชีวิตแบบคนในทะเลทราย หรือคนใน
ทะเลทรายจะไม่มีวิถีชีวิตแบบคนเอสกิโม ยอ่มไม่สอดคลอ้งและทาํใหอ้ยูไ่ม่ได ้

ความหลากหลายทาํใหง้ามและทาํใหอ้ยูร่อด ถา้ทั้งโลกมีตน้ไมห้รือดอกไมช้นิดเดียวคงจะ
ไม่งามและจะสูญพนัธ์ุไดง่้าย ความหลากหลายทางวฒันธรรมจึงเป็นความงาม และช่วยให้อยูร่อด 
เพราะมีความสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเรียกว่าวิถีชีวิตร่วมกันนั้ น มีขอบเขตความหมาย
ครอบคลุมเช่ือมโยงมาก เช่น การมีความเช่ือร่วมกนั และระบบคุณค่าร่วมกนัเป็นวฒันธรรมของ
กลุ่มคนท่ีมีศาสนาเดียวกนั  การทาํมาหากินท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํกนัมาจนชาํนาญ ก็เป็น
วฒันธรรมของกลุ่มชนในวฒันธรรมจึงมีเศรษฐกิจ แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีมีฐานอยู่ในวฒันธรรมอนั
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืนๆ ขนบธรรมเนียนประเพณี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหารการกิน การแต่ง
กาย ท่ีอยูอ่าศยั การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  สุนทรียกรรม และศิลปะต่าง ๆ ก็เป็นวฒันธรรม การดูแล
รักษาสุขภาพท่ีสืบต่อกนัมา เช่น การแพทยแ์ผนไทยกเ็ป็นวฒันธรรมไทย 

จะเห็นไดว้า่วฒันธรรมช่วยเช่ือมโยงองคป์ระกอบของวิถีชีวิตทั้งหมดเขา้มาอยา่งบูรณาการ 
ซ่ึงรวมทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ เม่ือเช่ือมโยงเป็นบูรณาการก็เกิดความสมดุล 
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เม่ือสมดุลก็มีความเป็นปรกติและยัง่ยนื ดงันั้น ชุมชนท่ีอยูร่่วมกนัดว้ยวฒันธรรมจึงมีความยัง่ยนืมา
นบัพนัปี ต่างจากการพฒันาท่ีเอาเศรษฐกิจเป็นตวัตั้ง ซ่ึงเป็นการพฒันาภายในเวลาสั้น ๆ นาํไปสู่
การแตกสลายของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม  วฒันธรรม และจิตใจเพราะเศรษฐกิจเป็นการแยกส่วน ถา้เอา
แต่เงินเป็นตวัตั้งกจ็ะทาํลายองคป์ระกอบอ่ืนๆ และเกิดวิกฤตการณ์ดงัท่ีกล่าวมาตอนตน้ 

ด้วยมุมมองดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาจึงควรเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ ง ไม่เน้นเพียง
เศรษฐกิจ แต่ไม่ไดห้มายความว่าไม่พฒันาเศรษฐกิจ แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีมีฐานอยู่ในวฒันธรรม 
กล่าวคือ ถา้เอาเศรษฐกิจเป็นตวัตั้งจะเกิดความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนั เช่น ทุกจงัหวดัเป็นบริวาร
ของกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เป็นบริวารของยโุรป สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น แต่ถา้เอาวฒันธรรมเป็นตวัตั้ง 
ไม่มีใครเหนือใคร  ทุกชุมชนท้องถ่ินและประเทศต่างมีวัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงแตกต่าง
หลากหลายกันไป  กลุ่มคนท่ีอยู่อาศยัในท่ีต่างกันต่างมีอตัลกัษณ์และมีศกัด์ิศรีของตนเอง การ
พฒันาโดยเอาวฒันธรรมเป็นตวัตั้งจึงเป็นการกระจายอาํนาจและศกัด์ิศรี เปิดให้มีทางออกของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ถา้เอาเศรษฐกิจเป็นตวัตั้งจะเกิดการรวมศูนยอ์าํนาจตามความเขม้ขน้ของเงินและทาํ
ใหเ้กิดความเครียดใน 

ความรู้ทางวฒันธรรมเป็นความรู้มีมานานมากก่อนหนา้นั้น คือ ตั้งแต่มีมนุษยม์า มนุษยก์็
ค่อยๆ เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตวั เช่น จะกินอะไรไดบ้า้ง การประดิษฐ์ถอ้ยคาํ ขา้วของเคร่ืองใช ้
และวิถีดาํรงชีวิตต่าง ๆ ลว้นผา่นการกลัน่กรองลองใชส้ะสมเพิ่มพูนและถ่ายทอดกนัมา อีกช่ือหน่ึง
ของความรู้ทางวฒันธรรมคือ ความรู้ดั้งเดิม (Traditional Knowledge) เพราะมีและถ่ายทอดกนัมาแต่
ดั้ งเดิมหรือจนเป็นแบบแผนท่ีเรียกว่าวฒันธรรมความรู้ทางวฒันธรรมท่ีบางคร้ังเราเรียกว่า ภูมิ
ปัญญา ซ่ึงหมายถึง ปัญญาท่ีติดแผน่ดินอนัมีนยัท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า ในแผน่ดินหรือส่ิงแวดลอ้มแต่
ละแห่งซ่ึงไม่เหมือนกนั  มนุษยต์อ้งสร้างปัญญาท่ีเหมาะสมท่ีจะอยูไ่ดใ้นภูมิหรือส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ 
ซ่ึงก็คือความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นเอง   บางคร้ังเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบา้นซ่ึงหมายถึง
วฒันธรรมราษฎรแต่มีอยูใ่นแต่ละกลุ่มคนหรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของสงัคมระดบัรากหญา้หาก
ไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัพฒันา  จึงทาํใหพ้ฒันาไม่ถูกทาง 

ธรรมชาติสร้างสรรคส์รรพชีวิตนานาพนัธ์ุเป็นความหลากหลายทางชีวภาพฉนัใด มนุษยก์็
สร้างความรู้ทางวฒันธรรมอันหลากหลายข้ึนมาฉันนั้ น ความรู้ดั้ งเดิมท่ีเกิดข้ึนมาจึงมีคุณค่า
เช่นเดียวกบัสรรพชีวิต แต่การเรียนรู้โดยการเอาตาํราเป็นตวัตั้งนั้นอาจจะทาํให้ความรู้ดั้งเดิมสูญ
พนัธ์ุไปอยา่งน่าเสียดาย เพราะความรู้ดั้งเดิมบางคร้ังไม่ไดอ้ยูใ่นตาํราหรือเรียนรู้จากตาํราไม่ได ้แต่
อยู่ในการปฏิบติัในวิถีชีวิต ความรู้ดั้งเดิมเม่ือสูญไปก็จะไม่กลบัมาอีก การสูญเสียความรู้ดั้งเดิมจึง
เป็นการสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ การเรียนรู้จึงควรเรียนรู้ในฐานวฒันธรรม การเรียนรู้อยา่ง
อ่ืนก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกชนิดจากทัว่โลกตามความชอบและความจาํเป็น แต่ตอ้งมีฐานอยู่ใน
วฒันธรรม การเรียนรู้นั้นๆ จึงเป็นประโยชน์ต่อการอยูร่่วมกนั ไม่แยกส่วนหลุดลอยหรือทาํลายการ
อยูร่่วมกนัหรือวฒันธรรม 
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คาํท่ีอธิบายขา้งตน้มาจะเห็นไดว้่า วฒันธรรมคือรากของสังคม เช่นเดียวกบัตน้ไมท่ี้ตอ้งมี
รากท่ีจะยึดตน้ให้มัน่คงและดูดซึมนํ้ าและปุ๋ยจากดิน สังคมก็เช่นเดียวกนัตอ้งมีรากเพื่อความมัน่คง
เพื่อดูดซึมประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มท่ีกลุ่มคนอาศยัอยู ่รากของสังคมคือวฒันธรรม การตดัรากตน้
ไม่เกิดผลร้ายฉนัใด การพฒันาโดยตดัราทางวฒันธรรมก็เกิดผลร้างแต่สังคมฉนันั้นถา้สังคมมีฐาน
ทางวฒันธรรมมัน่คงแลว้ จะเรียนรู้เร่ืองอ่ืนวฒันธรรมอ่ืนอย่างไรก็ดี ของใหม่ ๆ  ก็เหมือนสายลม
แสงแดดท่ีโชยมา ถา้ตน้ไมมี้รากแข็งแรงย่อมไดป้ระโยชน์จากสายลมแสงแดดและยิ่งทาํให้ราก
แขง็แรงข้ึน 

แต่ถา้ขาดรากเพื่อรับของใหม่เขา้มาโดยตดัรากเก่าทางวฒันธรรม สังคมย่อมคลอนแคลน 
หาหลกัไม่ได ้ จะโค่นลม้หรือวิกฤตไดง่้าย การพฒันาจึงควรมีวฒันธรรมเป็นตวัตั้งหรือเป็นราฐาน
จึงจะมีความมัน่คงและยัง่ยนื  

ดงันั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ในสังคมจึงตอ้งเอาวฒันธรรมเป็นตวัตั้ง เพราะวฒันธรรมคือวิถี
ชีวิตร่วมกนัของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ท่ีบูรณาการทุกอยา่งเขา้มาเพ่ือความสมดุลและความสมดุลจะ
นาํไปสู่ความยัง่ยืน เม่ือสมดุลจึงย ัง่ยืน ความยัง่ยืนไม่ไดอ้ยู่ท่ีส่ิงแวดลอ้มอย่างเดียว แต่หมายถึงวิถี
ชีวิตร่วมกันท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงรวมถึงเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และการเรียนรู้ซ่ึง
หมายถึงวฒันธรรมนัน่เองเพราะวฒันธรรมเนน้วิถีชีวิตร่วมกนั และบูรณาการองคป์ระกอบของวิถี
ชีวิตร่วมกนัทั้งหมด รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มเขา้มาดว้ย เพราะฉะนั้นท่ีพูดว่า พฒันาอยา่งบูรณาการโดย
เอาพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง คือ การพฒันาโดยเอาวฒันธรรมเป็นตวัตั้ง เพราะชีวิตมนุษยม์กัจะผูกอยู่กบั
วฒันธรรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ี 
 

2.8  แนวคดิกระบวนการพฒันาชุมชน 
 

กระบวนการพฒันาชุมชน  เป็นกระบวนการพยายามเขา้ใจชุมชนไดเ้หมาะสมท่ีสุดใน
ปัจจุบนั  โดยนัยน้ีกระบวนการพฒันาชุมชนสามารถแยกไดห้ลายขั้นตอน คือ ขั้นตอนการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวินิจฉยัปัญหาชุมชนโดยคนในชุมชน การจดัลาํดบัปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน การวางแผนและทาํโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชน การ
ดาํเนินงานพฒันาชุมชน   การประเมินผลงาน และการทบทวนเพ่ือแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึน (สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข, 2537; สนธนา พลศรี, 2545; สญัญา สญัญาวิวฒัน์, 2546) 

กระบวนการพฒันาชุมชนน้ีไดน้าํไปใชใ้นการศึกษาชุมชนของการศึกษา เพื่อท่ีจะไดท้ราบ
พฒันาการ ประวติัความเป็นมา และทราบบทเรียนของการแกไ้ขระงบัขอ้ขดัแยง้ความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน 
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2.8.1 แนวคดิการพฒันาโดยเน้นวฒันธรรมชุมชน 
ประเวศ วะสี (2547: 159) กล่าวว่า วฒันธรรมคือวิถีชีวิตของชุมชน  วฒันธรรมของชุมชน

นั้น ๆ ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากในชุมชนสมาชิกมีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความเช่ือร่วมกนั มีระบบคุณ
ร่วมกนั มีการทาํมาหากิน มีกฎกติกาและประเพณีของการอยูร่่วมกนั ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงทุกคน ทั้ง
ผูสู้งอาย ุ เด็ก คนท่ีเสียชีวิตไปแลว้ ตลอดจนธรรมชาติแวดลอ้มภายใตว้ฒันธรรมชุมชน ความเช่ือ
หรือศาสนาธรรม เป็นเร่ืองท่ีขาดไม่ไดเ้พราะถา้ขาดแลว้จะทาํใหชุ้มชนแตกสลายไม่ย ัง่ยนื ทั้งหมด
น้ีจะเห็นว่าในความเป็นชุมชนมีสัมพนัธภาพอย่างสมดุล และจะทาํให้ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ
โดย วฒันธรรมชุมชน ก็คือ ระบบการดาํรงชีวิตร่วมกนัอยา่งไดดุ้ลยภาพ ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์
และระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ วฒันธรรมชุมชนจึงเป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นบูรณาการ มีจุดมุ่งหมายท่ี
ดุลยภาพในการดาํรงชีวิตร่วมกนั 

อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (2538: 4-5) ไดอ้ธิบายในเชิงการตั้งขอ้สังเกตอย่างสอดคลอ้งกบั
ประเวศ  วะสี วา่หากพิจารณาความหมายของวฒันธรรมในเชิงชีวิตวฒันธรรมแลว้ วฒันธรรมน่าจะ
ถือไดว้่า เป็นองคร์วมของวิธีคิด คุณค่าและอุดมการณ์ของสังคมท่ีมนุษยส์ร้างและสะสมข้ึนมา ใน
ความพยายามท่ีจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณความเป็นมนุษย ์และการปรับตวักบัระบบความสัมพนัธ์
ทางสังคมและธรรมชาติภายใต้เ ง่ือนไขและบริบทท่ีแตกต่างกัน  ตามนัยน้ีว ัฒนธรรมจึง
เปรียบเสมือนพลงัท่ีอยู่เบ้ืองหลงัศิลปะและวิถีชีวิตของสังคมมนุษย ์ซ่ึงมีความหลากหลายและ
ซบัซอ้น แตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนักมี็พลงัท่ีเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวได ้ดว้ยการ
ผลิตใหม่ของชุมชนเจา้ของวฒันธรรม เพื่อปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของเง่ือนไขและบริบทของ
สภาวะแวดลอ้ม ซ่ึงไดจ้าํแนกวฒันธรรมในฐานะขององคร์วมว่า ประกอบดว้ยระบบใหญ่ ๆ อยา่ง
นอ้ย 3 ระบบ ซอ้นรวมกนัอยูอ่ยา่งมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง ดงัต่อไปน้ี 

ระบบแรกคือ ระบบคุณค่า ซ่ึงหมายถึงศีลธรรมของส่วนรวม  และจิตวิญญาณของความ
เป็นสังคมท่ีสร้างสรรค์ซ่ึง  มกัแสดงออกในรูปของจกัรวาลทศัน์ ท่ีให้ความสําคญักบัความเป็น
ธรรม ความอุดมสมบูรณ์ และความยัง่ยืนของสังคมและธรรมชาติ บนพื้นฐานของการเคารพต่อ
ส่วนรวมและเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเอง  ในสงัคมท่ีเป็นจริงจะเห็นระบบคุณค่าน้ีในรูปของศาสตร์และ
ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ เช่น การนบัถือผี ซ่ึงจะมีศีลหรือขอ้ห้ามไม่ให้เกิดการละเมิดเพื่อน
มนุษยแ์ละส่วนรวม ทาํหนา้ท่ีเสมือนกฎเกณฑห์รือจารีตปฏิบติั  ในสงัคมภาคเหนือเรียกขอ้หา้มน้ีว่า 
“ขึด” ซ่ึงถือวา่เป็นความอปัมงคล ท่ีเกิดกบัผูล่้วงละเมิดของส่วนรวม เช่น ถมนํ้าในเหมืองหรือคลอง
ส่งนํ้ า หรือตดัตน้ไม่ใหญ่ท่ีมีผสิีงสถิตอยูเ่พราะผนีั้นถือว่าเป็นตวัแทนความเช่ือของชุมชนส่วนรวม 
เป็นตน้  

ระบบท่ีสอง คือ ระบบภูมิปัญญา ซ่ึงครอบคลุมวิธีคิดของสังคม โดยเฉพาะการจดัการ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมกบัธรรมชาติแวดลอ้ม มกัปรากฏใหเ้ห็น
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ในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค ์ การผลิตใหม่ และการถ่ายทอดความรู้ผา่นทาง
องคก์รทางสังคมในทอ้งถ่ิน เพื่อปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม นอกจากนั้นยงั
สามารถเป็นไดจ้ากแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ และเครือข่าย 
ตลอดจนแบบแผนการใชท้รัพยากร เช่น ท่ีดิน นํ้ า และป่า ซ่ึงจะเป็นภูมิปัญญาท่ีเห็นคุณค่าทาง
ศีลธรรมของสังคมนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี แต่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า สังคมนั้นจะตอ้งมีอิสระและความ
เป็นตวัของตวัเองพอสมควร  เพราะสามารถจะผลิตและสร้างสรรคภู์มิปัญญาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั
คุณค่าทางศีลธรรม ในขณะท่ีภูมิปัญญาน้ีมกัจะขดัแยง้กบัระบบคุณค่าและศีลธรรมท่ีถูกครอบงาํ
จากภายนอก  

ระบบท่ีสาม คือ ระบบอุดมการณ์อาํนาจ หมายถึง ศกัด์ิศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย ์ 
ซ่ึงถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ท่ีจะสร้างเสริมความมัน่ใจและอาํนาจให้กบัคนในชุมชนหรือสังคม
ทอ้งถ่ิน     เพื่อเป็นพลงัในการเรียนรู้ สร้างสรรค ์ ผลิตใหม่และถ่ายทอดภูมิปัญญา ในการพฒันา
สงัคมใหเ้ป็นไปตามหลกัของศีลธรรม ท่ีเคารพความเป็นมนุษย ์ความเป็นธรรมและความยัง่ยนืของ
ธรรมชาติ นอกจากนั้นอุดมการณ์อาํนาจน้ียงัจะแสดงถึงศกัยภาพของชุมชนในการผลิตใหม่ของ
ความเป็นชุมชน เพื่อรักษาความเป็นอิสระของตนเอง เม่ือต้องเผชิญหน้ากับการครอบงาํจาก
ภายนอก เพราะอุดมการณ์อาํนาจนั้น  เป็นระบบสัญลกัษณ์ของความสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นชุมชนทอ้งถ่ิน  เพศ หรือชาติพนัธ์ุ กต็าม 

กาญจนา แกว้เทพ (2536) มีความเห็นว่าวฒันธรรมชุมชนคือ แสดงออกมาในรูปของการ
ดาํรงชีวิตท่ีดีงาม มีระเบียบ มีกฎเกณฑ ์มีศาสนา มีประเพณีสืบปฏิบติัสืบทอดกนัมา และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีคุณค่าท่ีดีงาม เป็นพื้นฐานซ่ึงวฒันธรรมชุมชนถือว่าเป็นภูมิปัญญาหรือศกัยภาพของ
ชุมชน ท่ีสามารถต่อตา้นอิทธิพลจากภายนอกดว้ยคุณค่าดั้งเดิมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรักใคร่กนั
ฉนัทพ์ี่นอ้ง การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การพ่ึงพาอาศยักนั การแบ่งปันจากผูท่ี้มีไปสู่ผูไ้ม่มี ฯลฯ หรือ
อีกนัยหน่ึงวฒันธรรมชุมชนก็คือ แรงผลักดันภายใน ท่ีสร้างสรรค์พลังคุณค่าทางศาสนาและ
วฒันธรรม ท่ีอยูภ่ายในจิตใจและวฒันธรรมของประชาชน พื้นฐานสาํคญัของวฒันธรรมดั้งเดิมคือ 
การใหค้วามสาํคญักบั  “คน” โดยยดึถือเป็นศูนยก์ลางอนัมากจากความเช่ือท่ีว่า “คน” มีฐานะเป็น
ส่ิงท่ีถูกสร้างอนัประเสริฐสุด ดงันั้นคนจึงมีคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นคนอยา่งมิอาจจะทาํลาย
หรือลบเลือนได้ ถ้าจะพิจารณาถึงคนๆ หน่ึงจะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวมนุษย์กับ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษยน์ั้นมีอยู ่ 3  มิติคือ  

1)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ เป็นการสร้างสัญลกัษณ์แทน
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นตวัแทนแห่งคุณค่าสูงสุดท่ีมนุษยจ์ะถือเป็นแบบอย่าง และขดัเกลาตนเอง เพื่อ
นาํไปสู่ความดีงาม ความปลอดภยั และมีความหวงัว่า อาํนาจของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินั้นจะช่วยได ้ซ่ึง
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ความสัมพนัธ์ดังกล่าว มกัแสดงออกมาในพิธีกรรมต่างๆ เพื่อดาํรงรักษาสภาวะอาํนาจแห่งส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไดส้ร้างข้ึน ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้ใหช้นรุ่นต่อๆ ไป จนกลายเป็นปฏิบติัการท่ี
เช่ือมโยงกบัอุดมการณ์ ความเช่ือของคนในสงัคมนั้นๆ 

2)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อมนุษยด์ว้ยกนั เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกับความรักกันฉันท์พี่น้อง การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การแบ่งปัน การไม่ข่มเหงกัน 
เบียดเบียนกนั มีแต่ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั เป็นคุณธรรมสาํคญัท่ีสุดท่ีวฒันธรรมดั้งเดิมปลูกฝัง
สัง่สอนใหค้นในชุมชนยดึถือเป็นหลกั ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาเป็นรูปของประเพณี เช่น ประเพณีลง
แขก ประเพณีความเคารพและความกตญัญูต่อผูอ้าวุโส ประเพณีท่ีเก่ียวกบัการให้อภยัหรือคืนดีกนั  
โดยอาศยัหลกัยึดอหิงสธรรม ความไม่มีจิตอาฆาตกัน รวมทั้ งการอ่อนน้อมถ่อมตน คุณธรรม
ดงักล่าว ไดรั้บการฝังรากลึกอยูใ่นความเป็นปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัว  เครือญาติ  และหมู่บา้น 
โดยประพฤติปฏิบติัสืบต่อกนัมาถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง  จนกลายเป็นธรรม
เนียมประเพณีของชุมชน  

3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัธรรมชาติ สะทอ้นออกมาในรูปของประเพณีความ
เช่ือ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการคิดค้นของมนุษย์โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของตนเองและมีความสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติ อาทิ เคร่ืองมือในการทาํการเกษตร หรือการพึ่งพาธรรมชาติเก่ียวกบัปัจจยัส่ี ภายใต้
ปรัชญาในการอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาติ ส่ิงสร้างถือเอาความประสานกลมกลืน  กบัธรรมชาติเป็น
หลกั ไม่ข่มขืนธรรมชาติและส่ิงสร้างดว้ยความโลภของตน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความเช่ือท่ีว่า สรรพส่ิง
ทุกอยา่งลว้นแต่มีเจา้ของ เช่น ดินมีพระแม่ธรณี ควายมีขวญั เป็นตน้ ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างคน
กบัมิติทั้งสามเหล่าน้ี มีความประสานโยงใยกนัอยา่งลึกซ้ึงจากฐานความเช่ือท่ีมีต่อ “ส่ิงสูงสุด”  จะ
ทาํให้ชาวบา้นสามารถอยู่ร่วมกนัโดยเป็นหน่ึงเดียวกนักบัส่ิงสูงสุด เพื่อท่ีจะเป็นหน่ึงเดียวกนักบั
มนุษยด์ว้ยกนัและกบัธรรมชาติ ฉะนั้นหากความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงสูงสุดแตกสลายไป  ก็จะ
มีผลสะเทือนไปถึงความสมัพนัธ์ในมิติอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั 

ชุมชนมิไดห้ยุดน่ิง แต่เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นวฒันธรรมชุมชนจึง
มิไดเ้กิดข้ึนลอย ๆ แต่เกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นภยัธรรมชาติ หรือภยัทางสังคมหรือ
แมแ้ต่การเคล่ือนตวัทางสังคม ส่ิงทั้งหลายท่ีทาํให้มนุษยคิ์ดว่าวิธีท่ีจะอยู่รอดให้ได ้หลงัจากการ
สะสมวิธีการอยู่รอดทั้งหลายจึงไดต้กผลึกเป็นแบบแผนข้ึนมา และเก่ียวกบัการตดัสินคุณค่าของ
วฒันธรรมนั้ น ในทางมานุษยวิทยานั้ นจะไม่ใช้คาํว่า “ดี”  หรือ “เลว”  มาตีค่าวฒันธรรมใน
การศึกษาวฒันธรรม จึงไม่มีคาํตอบว่าวฒันธรรมไหนดีกว่ากนั  แต่อาจบอกว่าเหมาะสมได ้ถา้
วฒันธรรมใดเหมาะสมกับชุมชนไหน ก็หมายความว่า  วฒันธรรมนั้นทาํให้ชุมชนอยู่รอดได ้
วฒันธรรมใดท่ียงัอยูใ่นชุมชน แสดงว่าตอ้งมีอะไรดีเพราะผา่นการกลัน่กรองมาเป็นรุ่นแลว้รุ่นเล่า 
วฒันธรรมใดท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่รับใชชุ้มชนกส็ลายตวัไป  
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2.8.2 ลกัษณะสังคมและวฒันธรรมชุมชนมุสลมิในจังหวดัชายแดนภาคใต้  
ทาํเลท่ีตั้ งของภาคใตเ้ป็นคาบสมุทรท่ีตั้ งอยู่ระหว่างประเทศท่ีเป็นอู่อารยธรรม คือ จีน 

อินเดีย  อาหรับ  และชวา-มลาย ูเป็นดินแดงท่ีอยู่ในเส้นทางการคา้ขายทางทะเล เป็นดินแดนท่ีทั้ง
จีนและมวัร์เดินทางคา้ขายทางเรือ อาศยัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้พื่อเดินทางจากอินเดียไปจีน และ
อาศยัลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อเดินทางจากจีนไปอินเดีย บงัคบัใหพ้่อคา้ตอ้งแวะพกัตามท่า
ชายฝ่ังของภาคใตเ้พื่อซ่อมแซมเรือ เติมเสบียงอาหาร นํ้ าจืด และขนถ่ายสินคา้ขา้มคาบสมุทรกลางทาง 
(สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ 2544: 41-42) บรรดาจุดแวะพกักลางทางน้ี ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนชาติ
พนัธ์ุมลายูไปถึงอ่าวปัตตานี ท่ีสามารถหลบคล่ืนลมไดด้ว้ย อีกทั้งยงัเป็นแหล่งสินคา้ป่าและ
เคร่ืองเทศอนัอุดมสมบูรณ์จวบจนถึงปัจจุบนั การมีโอกาสสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมหลากหลาย  ทาํให้
ผูค้นในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยเฉพาะในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีสภาพสังคมและ
วฒันธรรมหลายอยา่งท่ีแตกต่างไปจากคนไทยในภาคอ่ืนๆ เช่น การนบัถือศาสนา การแต่งกาย การ
ใชภ้าษาพดู ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อาณาจกัรศรีวิชยัรุ่งเรือง ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยู่ในเมืองปาเล็มบงัทางตอนใตข้องเกาะสุมาตรา 
และต่อมาอาณาจกัรมชัปาหิตท่ีมีศูนยก์ลางตั้งอยูบ่นเกาะชวา เจริญรุ่งเรืองไดแ้ผอ่าํนาจและบทบาท
ทางการเมืองเขา้มาแทนท่ีอาณาจกัรศรีวิชยั  วฒันธรรมชวาแนวฮินดู – พุทธ จึงเกิดการหลอมรวม
วฒันธรรมท่ีเรียกรวมกนัว่า “วฒันธรรมมลาย ู– ชวา” แต่ความแตกต่างท่ีชดัเจนท่ีสุดท่ีจะบอกไดดี้
ท่ีสุดคือ ภาษา ท่ีใชภ้าษามลาย ูเพราะภาษาเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัอยา่งหน่ึงของชาติพนัธ์ุมลาย ู

ในความเป็นคนมลายแูละใชว้ฒันธรรมอยา่งมลาย ู มุสลิมในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัน้ียงัใหค้วามนิยมกบัการใชภ้าษามาลายถ่ิูน และมีแนวโนม้ของการ
ใช้ภาษามาลายูกลาง (ภาษามาเลย)์ มากข้ึน  ส่วนภาษาชวานั้น แทบไม่มีใครกล่าวถึงและใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั แต่วฒันธรรมชวากลบัมามีอิทธิพลในการแต่งกาย เช่น การนุ่งโสร่งปาเต๊ะ ท่ีเรียกว่า 
“กาย-เอง็ บาเตะ ฌาวอ” (ผา้ปาเต๊ะชวา) สตรีนิยมสวมเส้ือบานงกือบายอ (บานง คือ ช่ือเมืองบนัดง
ในชวาตะวนัออก) หรือบางนงแมแด (แมแด คือ เมืองเมดานในสุมาตราตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีการ
รับประทานอาหารอยา่งชวา เช่น ขา้วเกรียบปลา ซ่ึงคนในหมู่เกาะชวานิยมรับประทานในตอนเชา้ 
และนิยมรับประทานเป็นกบัขา้ว รวมถึงการใชคุ้ณไสยอยา่งชวา เป็นตน้  

นอกจากน้ีอิทธิพลของวฒันธรรมมลายดูั้งเดิมตั้งแต่ยคุท่ีนบัถือลทัธิภูตผี พราหมณ์ ฮินดู 
ไศวะนิกาย และพุทธมหายานก็มีความสาํคญัมาก และไดท้ิ้งร่องรอยไวใ้นวิถีชีวิตของสังคมมลาย ู
ทั้งๆ ท่ีมีวิถีปฏิบติับางอย่างนั้นขดักบัหลกัการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีผูรู้้ทางศาสนา
อิสลามพยายามลดทอนส่ิงเหล่าน้ีออกจากวิถีชีวิตเพื่อใหมุ้สลิมอยูอ่ยา่งมุสลิมท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 

ปัจจุบนั สังคมดั้งเดิมของปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยงัสามารถรักษาวฒันธรรมมลายู
ของตนท่ียึดโยงกบัหลกัคาํสอนและแนวคิดตามวฒันธรรมอิสลามไดอ้ย่างโดดเด่น เน่ืองจาก  
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“อิสลาม” เป็นกุญแจสาํคญัในการควบคุมวฒันธรรมของปัจเจกชนและสังคม ผูท่ี้เป็นมุสลิมทุกคน
จะตอ้งถือปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัทุกประการ คือ ไม่กระทาํในส่ิงท่ีอิสลามห้าม เช่น ไม่ผิด
ประเวณี  ไม่ด่ืมเหลา้และของมึนเมาทุกชนิด ไม่รับประทานอาหารท่ีไม่ฮาลาล เช่น เลือดสัตวทุ์ก
ชนิด สุกร และสัตวท่ี์ไม่ไดฆ่้าโดยเอ่ยพระนามของอลัลอฮุ ไม่กินดอกเบ้ีย และไม่นบัถือหรือบูชา
ส่ิงอ่ืนใดควบคู่อลัลอฮ ตอ้งละหมาดวนัละห้าเวลา ตอ้งถือศีลอดในเดือนรอมฎอม ตอ้งบริจาคทาน
บงัคบั (ชากาด) ตอ้งไปประกอบพิธีฮจัญท่ี์นครเมกกะหากมีความสามารถ โดยท่ีมุสลิมตอ้งมีความ
ศรัทธาในหลกัศรัทธาทุกขอ้  มุสลิมในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้ความนบัถือโต๊ะครู 
โตะ๊อิหม่าม เพราะโครงสร้างทางสงัคมมุสลิมมีหลกัการศาสนาอิสลามเป็นแกนและเป็นจุดแขง็ เม่ือ
มีคดีความทางครอบครัวและมรดกสามารถพึ่ งอํานาจศาลยุติธรรมทางอิสลามได้ ซ่ึง มี
ดะโต๊ะยติุธรรมเป็นผูพ้ิพากษา อีกทั้งยงัมีคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัทาํหนา้ท่ีในกิจกรรม
ทางศาสนา ประสานงานกบัคณะกรรมการมสัญิด และประสานงานกบัคณะกรรมการอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ในการบริหารจดัการกิจการทางศาสนาอิสสลามในระดบัต่างๆ (รัตติยา สาและ, 2544: 
62-68)  

โครงสร้างสังคมของจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แตกต่างจากสังคมไทยในภาค
อ่ืนๆ โดยทัว่ไปสถาบนัทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตของชาวมุสลิมในทอ้งถ่ินคือ สถาบนัศาสนา 
อนัหมายถึงการปฎิบติักิจทางศาสนา โดยมี มสัญิด โรงเรียนสอนศาสนาอิสสลามแบบดั้งเดิมหรือ
ปอเนาะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชนและสังคม  นอกจากน้ีสถาบนัครอบครัว
และชุมชนท่ีมีชาติกาํเนิดและวิถีทางวฒันธรรมแบบมลาย ู– มุสลิมกมี็อิทธิพลอยา่งมากเช่นกนั ดงัน้ี 
(อิมรอน มะลูลีม, 2538: 33-40) 

1)  สถาบนัศาสนาอิสลาม 
(1)  การปฏิบติักิจทางศาสนา อิสลามเป็นศาสนาท่ีตอ้งมีการปฏิบติั อิสลามคือ

ธรรมนูญหรือวิถีแห่งชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย อิสลามเป็นศาสนาท่ีสอนให้มนุษยเ์ช่ือฟังต่อคาํสอน
พระผูเ้ป็นเจา้เพียงพระองคเ์ดียว คือองคอ์ลัลอฮโ์ดยถ่ายทอดผา่นศาสดาคือศาสดามูฮาํหมดั 

(2)  มสัญิด มสัญิดเป็นศาสนสถานท่ีมุสลิมมากระทาํการเคารพต่อองคอ์ลัลอฮุ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ นบัวา่เป็นสถานท่ีมีเกียรติ เป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

(3)  โรงเรียนปอเนาะ คือ โรงเรียนสอนศาสนา หากแปลตามศพัทแ์ลว้ หมายถึง 
กระท่อมหรือท่ีพกัซ่ึงในสมยัก่อนใชเ้รียนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเหล่าน้ีสร้างข้ึนโดยครูสอน
ศาสนา หรือ “โต๊ะครู” นกัเรียนท่ีมาเรียนนั้นไม่จาํกดัเพศหรือวยั แต่มกัเป็นนกัเรียนชายมากกว่า
นกัเรียนหญิง ชั้นเรียนแยกกนัระหว่างชายและหญิง มีตาํราเรียนหลกัคือ อลักุรอ่านหะดิษและตาํรา
เฉพาะดา้นการอธิบายคาํสอนของศาสนาอิสสลามขยายความจากอลักรุอ่านหะดิษ 
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2)  สถาบนัครอบครัวและชุมชนมลาย ู
(1)  ชาติกาํเนิด มุสลิมในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คือกลุ่มคนชาติ

พนัธ์ุชวามลายดูั้งเดิมซ่ึงหมายถึงเช้ือสายของผูอ้พยพโยกยา้ยขา้มทะเลมาจากเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย 

(2)  ภาษาชาวมุสสลิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตนิ้ยมใช ้ภาษามลายถ่ิูน ซ่ึง
เป็นเพียงภาษาพูดเท่านั้น ต่อมาศาสนาอิสลามไดรั้บการเผยแพร่เขา้ถึงพื้นท่ี ซ่ึงมีภาษาอาหรับเป็น
ส่ือและไดแ้พร่ขยายเขา้มาในบริเวณเกาะสุมาตรา เกาะชวา และคาบสมุทรมาลาย ูภาษมลายจึูงรวม
เอาอกัษรอาหรับเขา้ไวแ้ลว้กลายเป็นภาษาเขียนอยา่งหน่ึง เรียกวา่ภาษา “ยาวี” ซ่ึงตอ้งอาศยัสระและ
พยญัชนะจากภาษาอาหรับ รวมทั้งมีการนาํเอาภาษาอาหรับมาสอดแทรกภาษายาวีและภาษาอาหรับ
จึงผกูติดกบัศาสนาอิสลามและคนมลายอูยา่งแยกไม่ออก   โอกาสท่ีจะใชภ้าษาไทยจึงมีอยูน่อ้ย 

(3)  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมพื้นบา้น นอกจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมอิสลามแลว้ ชาวมุสลิมในจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส ยงัมีขนบธรรม
เนียนประเพณีพื้นบา้นของตนเองดว้ย เช่น พิธีแต่งงาน การบนัเทิง และการละเล่นต่าง ๆ เคร่ืองแต่ง
กายและศิลปะนานาชนิดท่ีมีรากเหงา้ทั้งศาสนาอิสสลามและวฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิมดว้ยเหตุน้ี
ประเพณีบางอยา่งจึงมีความคลา้ยคลึงกบัชาวพทุธในพื้นท่ีและสามารถเช่ือมมิตรภาพระหว่างมุสลิม
กบัชาวพทุธไดด้ว้ย 

(4)  สถาบนัครอบครัวกบัการเรียนรู้ศาสนาและวฒันธรรม ศาสนาอิสลามเป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของวฒันธรรมและสังคม ท่ีมีบทบาทในการกล่อมเกลาชาวมุสสลิมใน
พื้นท่ีให้ดาํเนินชีวิตอย่างมีแบบแผนท่ีอิงคาํสอนของศาสนาอิสสลามท่ีครอบคลุมทุกมิติของการ
ดาํเนินชีวิตความสาํนึกในศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อทศันคติเร่ืองการศึกษา สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

ก)  เป็นหนา้ท่ีของมุสลิมทุกคนท่ีจะตอ้งเรียนอิสลามโดยมกัจะสอนในบา้น
ของครูหรือท่ีมสัยิด เม่ือหาคนท่ีจะมาสอนความรู้ทางศาสนาให้ลูกหลานของเขาในชุมชนหรือ
หมู่บา้นไม่ไดอ้ยา่งเพียงพอ พวกเขาจึงส่งลูกหลานไปเรียนกบัโตะ๊ครูท่ีโรงเรียนปอเนาะ ซ่ึงมีความรู้
ทางศาสนาเป็นอยา่งดีแมจ้ะตั้งอยูไ่กลชุมชนกต็าม 

ข)  ตามความเขา้ใจทัว่ไปของคน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอิสลาม เช่น การ
อ่านคมัภีร์อลักุรอ่าน วิธีละหมาด การปฏิบติัศาสนกิจอยา่งง่าย ๆ สามารถให้คนท่ีรู้มีมาสอนต่อได้
ไม่ยาก 

ค)  พอ่แม่ท่ีตอ้งการใหลู้กหลานของตนมีความรู้ทางศาสนามากข้ึน นิยมส่ง
ลูกหลายไปเรียนกบัโต๊ะครูในปอเนาะซ่ึงไดรั้บความนิยมมากพอสมควร ผูท่ี้เรียนในปอเนาะเป็น
เวลานานพอสมควร มกัจะเป็นผูน้าํศาสนาสืบทอดต่อไปในชุมชน 
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ง)  เน่ืองจากอิสลามหา้มเด็กหญิงมิใหอ้ยูต่ามลาํพงั หรือมัว่สุมกบัเด็กผูช้าย 
เดก็นกัเรียนหญิงท่ีมีวยัยา่งข้ึนเป็นสาวจึงมกัจะหยดุไปโรงเรียน โดยทัว่ไปแลว้เด็กหญิงมกัจะไม่ไป
เรียนในโรงเรียนปอเนาะ ยกเวน้คนท่ีตอ้งการเรียนศาสนาจริง ๆ เท่านั้น 

จ)  ปัจจุบนัน้ี จาํนวนผูท่ี้จบการศึกษามาจากตะวนัออกกลางมีมากข้ึน การ
สอนศาสนาในหมู่บา้นต่าง ๆ และมีโรงเรียนท่ีพฒันาข้ึนมาจาํนวนมากข้ึน เด็กรุ่นใหม่สามารถเรียน
ศาสนาในหมู่บา้นของตนเองหรือชุมชนใกลเ้คียงได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งไปเรียนในปอเนาะท่ียูไ่กล
ออกไป 

ฉ)  เน่ืองจากชาวมุสลิมในอดีตถือว่า พ่อแม่เองไม่สามารถสอนความรู้ทาง
ศาสนาท่ีลึกซ้ึงใหแ้ก่ลูก ๆ ได ้ส่วนวิชาชีพนั้นเดก็ ๆ สามารถเรียนรู้ไดจ้ากการช่วยพ่อแม่ทาํงาน พ่อ
แม่จึงให้ความสาํคญัแก่การเรียนศาสนามากกว่าเรียนทางโลกในระบบการศึกษาของไทย ในระยะ
หลงัมีการเปล่ียนแปลงข้ึนมาบา้งประกอบกบัโรงเรียนสอนศาสนาก็มีการพฒันาระบบการเรียนการ
สอนมาเป็นรูปแบบสมยัใหม่เรียกวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซ่ึงมีการสอนทั้งวิชาศาสนา
และวิชาสามญัควบคู่การเรียนของเยาวชนมุสสลิม จึงปรับเขา้ระบบสมยัใหม่มากข้ึน 

ช)  การศึกษาศาสนาอิสลาม รวมถึงการศึกษาภาษาอาหรับ เป็นการ
สนบัสนุนใหเ้รียนภาษามาลายไูปดว้ย เพราะตวัอกัษรยาวีเหมือนกบัตวัอกัษรภาษาอาหรับ ดว้ยเหตุ
น้ี พ่อแม่จึงนิยมให้ลูกหลานเรียนศาสนา โดยใช้ภาษามาลายูมากกว่าใช้ภาษาไทย ถึงแมว้่าบาง
โรงเรียนจะมีการสอนศาสนาโดยใชภ้าษาไทยก็ตาม แต่พ่อแม่ก็ยงันิยมให้เรียนโดยใชภ้าษามลายู
มากกวา่ และยงัใหเ้อาเดก็มารวมกนัเป็นกลุ่มและหาครูมาสอนให ้หรือมิฉะนั้นกจ็ะตั้งโรงเรียนท่ีไม่
เป็นทางการข้ึนมาในหมู่บา้น   หรือถา้เด็กโตพอก็จะส่งไปเรียนโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 

2.9  แนวคดิการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน (Community Culture Concept) 
 

แนวคิดการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนเป็นแนวคิดยอ่ยแนวคิดหน่ึงท่ีจดัอยูภ่ายใตก้ระแส
ทอ้งถ่ินนิยม  เป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคญักบัพลงัของชุมชนและความเหมาะสมของวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินในการพฒันา  แนวคิดน้ีถูกเสนอข้ึนมาโดยนกัวิชาการกลุ่มหน่ึง อนัเป็นการถอดบทเรียนซ่ึง
กลัน่จากประสบการณ์การทาํงานของนกัวิชาการเหล่าน้ีกบันกัพฒันาขององคก์รพฒันาเอกชนใน
ประเทศไทย   โดยมีความเช่ือวา่วฒันธรรมชุมชน ซ่ึงมีท่ีมาจากฐานของศาสนา ความเช่ือและคติทอ้งถ่ิน
ท่ีถือว่า  “เป็นทุนของชาวบา้น”  และเป็นระบบท่ีเป็นตวัของตวัเองในชุมชน (ฉัตรทิพย ์นาถสุภา, 
2547: 5) เป็นรากฐานท่ีสาํคญัของวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะคนในชุมชนชนบท
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หรือท่ีเรียกว่า “คนรากหญา้” (Grassroots) ถึงแมว้่าคนเหล่าน้ีจะมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างระหว่างชุมชน
และพื้นท่ี ทั้งน้ีมีความเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ ศาสนา ภาษา และชาติพนัธ์ุเป็นสาํคญั กระนั้นก็ตาม
สาระสําคญัของวฒันธรรมของชุมชนในประเทศไทย มีลกัษณะร่วมหลายประการ เช่น ความมีนํ้ าใจ 
ความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ ความสุนทรีย ์และความอยูเ่ยน็เป็นสุข ฯลฯ (ฉตัรทิพย ์
นาถสุภา, 2547: 17)  

 
2.9.1 แนวทางการพฒันาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Development Approach) 
แนวคิดการมีส่วนร่วมถือเป็นแนวคิดหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการพฒันาชนบท  

แนวทางการพฒันาแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางท่ีเน้นให้ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
(Target Group) ของการพฒันามีโอกาสไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจในกระบวนการวาง
แผนการพฒันา อนัเป็นความพยายามท่ีจะหาหนทางในการคิดและปฎิบติัร่วมกนั เพื่อใหก้ารพฒันา
ไดผ้ลหรือสามารถแกไ้ขปัญหาของสมาชิกกลุ่มหรือชุมชนอยา่งเป็นธรรม (สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, 
2545: 20) 

แนวคิดการมีส่วนร่วมเห็นพ้องต้องกันว่า   การมีส่วนร่วมท่ีดีควรมีลักษณะเป็น
กระบวนการท่ีดาํเนินอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนต่อเน่ืองกนั โดยท่ีบุคคลเป้าหมายเขา้ร่วมในทุกขั้นตอน
ซ่ึงครอบคลุมการร่วมกนัคิด  ร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมดาํเนินการ ตลอดจนร่วมตรวจสอบและร่วมรับ
ประโยชน์จากโครงการพฒันา  แนวทางน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่ เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั
สาํหรับการทาํงาน พฒันาให้สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  มีประสิทิธภาพ นาํมาซ่ึงความเสมอภาคในหมู่
กลุ่มเป้าหมาย และช่วยเสริมสร้างพลงัอนัเป็นการพฒันาศกัยภาพของคนในทอ้งถ่ีน ทั้งน้ีเพราะการ
เปิดโอกาสให้บุคคลเป้าหมายร่วมคิด ร่วมดาํเนินงานและร่วมควบคุมตรวจสอบ จะทาํให้การ
ออกแบบโครงการพฒันาตรงกบัปัญหาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในบริบทของตน  มีการ
ดาํเนินงานท่ีราบร่ืนและประหยดัค่าใชจ่้าย  อนัเป็นผลจากการไดรั้บการยอมรับและความร่วมมือ
จากกลุ่มเป้าหมายและมีความโปร่งใส  นอกจากน้ียงัช่วยสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน  ความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการพฒันาท่ีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม  อีกทั้งช่วยพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งให้กลา้คิด กลา้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงเอ้ือต่อการเกิดจาการ
เรียนรู้หว่างการเขา้มีส่วนร่วม การพฒันาศกัยภาพน้ีจะนาํไปสู่การพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด  และจะ
ส่งเสริมใหเ้กิดความยัง่ยอืนในการพฒันา  (Cohen and Uphoff, 1977: 22; Burkey, 1993) 

วิถีชีวิตของชาวมุสลิมเช้ือสายมาลายใูนจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจาก
คาํสอนของศาสนาอิสสลาม  และไดช่ื้อว่าเป็นกลุ่มคนท่ีนับถือศาสนาอิสสลามอย่างเคร่งครัด  ท่ี
สามารถเป็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั  ในขณะเดียวกัน  การอยู่ร่วมกันของชุมชนหมู่บา้นสามารถ
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อธิบายวิถีชีวิตของชาวมุสสลิมเช่ือสายมลาย ูในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดดี้ เพราะชุมชนหมู่บา้น 
หรือ “กมัปง” ในภาษามาลาย ูตามธรรมเนียมดั้งเดิมดาํรงอยู่ดว้ยคาํสอนของศาสนาอิสสลามเป็น
สาํคญั (อาแว มะแส, 2555: 37) 
 

2.10  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิรมย ์และคณะ (2556: 1-4) กล่าวถึง การกาํหนดนโยบายและทิศทางการ
พฒันาของประเทศท่ีมุ่งใชท่ี้ดินและทรัพยากรเป็นปัจจบัการผลิตสนบัสนุนการเติบโตขยายตวัของ
เศรษฐกิจ  โดยละเลยหรือปฎิเสธระบบการถือครองใชป้ระโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรตามวฒันธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของชุมชนในทอ้งถ่ิน  คนท่ีมีทุนมีอาํนาจเงินสามารถเขา้ถึงอาํนาจรัฐและใชอ้าํนาจ
รัฐหรือร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐใชอ้าํนาจตามกฏหมายไปแก่งแยง่ครอบครองท่ีดินและทรัพยากรของ
ราษฎรและชุมชนดว้ยกลไกและวิธีการต่างๆ  นอกจากนั้นยงัเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีดิน
ของรัฐท่ีรวมศูนยอ์าํนาจตดัสินใจไวท่ี้รัฐส่วนกลางท่ีไร้ประสิทธิภาพ เพราะไม่สามารถบงัคบัใช้
กฏหมายกบัเจา้หน้าท่ีรัฐและผูมี้อาํนาจท่ีปฎิบติัไม่ชอบดว้ยกฏมาย ทาํให้ราษฎรในชนบทท่ีขาด
ความรู้ความเขา้ใจในระเบียบวิธีปฎิบติัของทางราชการตลอดจนตวับทกฎหมาย  ตอ้งถูกข่มเหง
รังแกโดยไม่มีหนทางและโอกาสต่อสูอ้ยา่งเท่าเทียม 

ตามท่ี เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิมย ์ไดก้ล่าวไวใ้นการศึกษาวิจยัเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขนโยบาย
กฎหมายท่ีละเมิดสิทธิมนุษยด์า้นท่ีดินและป่าไม ้การกาํหนดนโยบายในการพฒันาประเทศ  ท่ีมุง้
เนน้ท่ีผลิตเพื่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและละเลยและปฎิเสธ ระบบการถือครองท่ีดินทรัพยากร  
ตามวฒันธรรมประเพณีแบบดัง่เดิมของชุมชนถ่ินทอ้ง นั้นมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในพื่นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี  
เม่ือปีพ.ศ. 2542 ไดป้ระกาศเขตทบัท่ีดินมสัยคิ อายกุว่า 300  ปี  (มสัยคิตาโล๊ะมาเนาะ)  วดัเชิงเขา  
อายุ 200 ปี  และบา้นและท่ีดินสวนดูซง  ของราษฎร์กว่า 6,985 ครอบครัว  และนาํไปสู่การใช้
กฎหมายการจบักุม การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เม่ือปีพ.ศ. 2542 ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของชาวบา้น  และระบบเสณษฐกิจของครับดรัว  และพฒันาเป็นความขดัแยง้อยา่งชดัเจน  และ
ส่งผลต่อความไม่ไว้วางใจกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื่นท่ีโดยเฉพาะ
สถานะการณ์ปัจจุบนั 

เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิรมย ์กล่าวถึง สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน 
ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้ งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา 
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และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง
สมดุลและยัง่ยืน (เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิรมย ์และคณะ, 2556: 4-6) สถาบนันโยบายศึกษา  สมาคม
สงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2534) สรุปสาเหตุหลกัของปัญหาท่ีดินทาํกินในเขตป่าไว ้7 ประการ 
คือ 1)  ราษฎรอยูอ่าศยัและทาํกินมาก่อนท่ีจะประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ ์2) การ
เพิ่มข้ึนของประชากรการขยายตงัของชุมชน 3) การปฎิรูปท่ีดินและการจดัสรรท่ีดินของรัฐให้
เกษตรกรลม้เหลว 4) นโยบายการลดขนาดภาคเกษตร 5) นโยบายดา้นเศรษฐกิจของรัฐชกันาํคนให้
ไปตั้งชุมชนในป่า 6) การสูญเสียท่ีดินเกษตรในพ้ืนท่ีราบให้กบันายทุน 7) กระแสพืชเศรษฐกิจเพื่อ
อุตสาหกรรมและการส่งออก (เพิ่มศกัด์ิ มกราภิรมย ์และคณะ, 2556: 1-5) 

จากรายงานของสถาบนันโยบายศึกษา สมาคมสงัคมศาสาตร์แห่งประเทศไทยปี  พ.ศ. 2534
ปัญหาท่ีดินของเครือข่ายการแกไ้ขปัญหาอุทยานประกาศเขตทบัท่ีดินทาํกิน ถือว่าเป็นสาเหตุหลกั
อนัดบัท่ี 1 คือการท่ีราษฎรอาศยัอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานฯ แต่สาเหตุของ
การขยายของจาํนวนประชากรและชุมชน สําหรับการเพิ่มพื้นท่ีการผลิตเน่ืองจากลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์และการดาํรงชีวิตตามวิถีทางมุสลิม 

การประกาศเขตป่าซอ้นทบัพื้นท่ีชุมชนนาํไปสู่การใชอ้าํนาจรัฐในการจดัการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและทรัพยากรป่าไมไ้วท่ี้รัฐเพียงฝ่ายเดียว  การจดัการและใชป้ระโยชน์ของชุมชนท่ีเคยมีมาชา้
นานกลายเป็นการกระทาํท่ีผิดกฏหมายละเมิดอาํนาจรัฐไปในทนัที  นาํไปสู่การจบักุมชาวบา้นและ
การผลกัดนัชุมชนออกไปจากพ้ืนท่ีของรัฐ 

การจบักมุฟ้องร้องคดีบุกรุกทั้งป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษก์บัชาวบา้นมากกว่า  1  พนั
คดี  ชาวบา้นท่ีถูกจบักมุฟ้องร้องดาํเนินคดีแต่ละปีมีจาํนวนกวา่พนัคน และหากมีการจบักุมฟ้องร้อง
ดําเนินคดีกับราษฎรท่ีอยู่ในนเขตป่าทุกราย ตามข้อมูลท่ีหน่วยงานด้านป่าไม้รายงานให้กับ
คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ  ของรัฐสภา มีราษฎรอยูใ่นเขตป่าสงวน  450,000  ราย อุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 185,916 ราย หากเจา้หนา้ท่ีรัฐปฎิบติัตามระเบียบกฎหมายท่ีมีอยูอ่ยา่ง
เคร่งครัดโดยไม่เลือกปฎิบติั  ราษฎรท่ีจะตอ้งถูกจบักุมดาํเนินคดีในคดีป่าไมท้ั้งหมดไม่นอ้ยกว่า  6  
แสนราย งานวิจยัหลายช้ินไดเ้สนอทางออกใหต้รวจสอบพิสูจน์สิทธ์ิการถือครองท่ีดินในเขตป่าให้
แลว้เสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเพิกถอนเขตป่าท่ีประกาศทบัท่ีดินราษฎรและชุมชน 

การละเมิดสิทธิราษฎรและชุมชน ตามท่ี เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิรมย ์กล่าวนั้นเป็นการใชอ้าํนาจ
ของหน่วยงานภาครัฐ นั้นเป็นการปฎิเสธการถือครองท่ีดินของชาวบา้นตามวิถีวฒันธรรมดั้งเดิม
ของชุมชน มีการใชอ้าํนาจเขา้จบักุม จนช่วงเวลาหน่ึงเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  ไม่
สามารถเขา้ทาํงานในพื้นท่ีได้ เน่ืองจากได้รับการต่อตา้นจากชาวบา้น (สัมภาษณ์ นายสิทธิชัย   
หมดัสี) หวัหนา้เขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี) พฒันาการของความขดัแยงเร่ิมพฒันาขยายวง
ใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ 
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เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิรมย ์นิยามป่าการกาํหนดพื้นท่ีป่า การห้ามใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ีป่า และการไม่ยอมรับสิทธิชุมชนเป็นเหตุปัจจยัสําคญั ทบทวนกระบวนการและวิธีการ
ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิราษฎรในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2541 ให้
ปรับปรุงกระบวนการพิสูจน์สิทธิ เป็นวิธีการท่ีราษฎรและองคก์รในทอ้งถ่ินยอมรับและมีส่วนร่วม 

กล่าวโดยสรุป การละเมิดสิทธิดา้นท่ีดินและป่าในภาพรวมมีลกัษณะขอบเขตการสงวน
หวงหา้มท่ีดินของรัฐไม่ชดัเจน ขาดการมีส่วนร่วมของราษฎร ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานตาม
ดุลพนิิจท่ีไม่มีมาตารฐาน โดยมีสาเหตุมาจากการใชอ้าํนาจรัฐส่วนกลางไปลม้ลา้งและทาํลายระบบ
สิทธิอาํนาจชุมชน ตลอดจนขาดกระบวนการคล่ีคลายขอ้พิพาทท่ีมีประสิทธิภาพเพราะขาดการมี
ส่วนร่วมของราษฎร รวมทั้งความไม่ทนัสมยัของนโยบายและกฎหมายและการขาดความรู้ความ
เขา้ใจในบริบททอ้งถ่ินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ทาํใหเ้กิดปัญหาขอ้พิพากขดัแยง้ในเร่ืองท่ีดินและป่า
จาํนวนมากและมีความรุนแรง 

กระบวนการและวิธีการตรวจสอบสิทธิราษฎรในเขตป่าสงวนตามมติคณะรัฐมนตรี 30  
มิถุนายน พ.ศ. 2541 ยงัขาดกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี เช่น องคก์รชุมชน ทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี 
ผูน้าํทางศาสนา ประเด็นท่ีสําคญัอีกประเด็นหน่ึงคือ ประเด็นการเลือกใช้กฎหมายของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ระหว่างมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ว่าดว้ยกระบวนการและขั้นตอนการ
พิสูจน์สิทธิ ท่ีใหอ้าํนาจและการทาํงานกบัหน่วยงานภาครัฐโดยไม่มีส่วนของภาคีอ่ืนๆ เขา้ร่วม กบั มติ 
คณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2551 ท่ีให้กระบวนพิสูตรสิทธ์ ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมกนั ตือ  
องค์กรทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี  อาํเภอ  และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันในกระบวนพิสูตรสิทธ์ิและมีการ
กาํหนดเวลากาํกบัในการทาํงานเพ่ือการพิสูจน์สิทธิใหเ้สร็จส้ินภายใน  90 วนั ในระดบัพื้นท่ี  แต่ทาง
อุทยานฯ  เลือกท่ีจะให ้มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ในการปฎิบติั 

ท่ีดินเป็นฐานทรัพยากรท่ีจาํเป็นสําหรับชีวิตของชาวชนบท และยงัเป็นปัจจยัการผลิต
สาํคญัท่ีช่วยผลิตอาหารเล้ียงผูค้นทั้งโลก  สิทธิในการครอบครองและใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการยงั
ชีพจึงเป็นสิทธิขั้นฐานท่ีสําคญัซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่สิทธิมนุษยชนดา้นอ่ืนๆ เช่น สิทธิทางเศรษฐกิจ  
สิทธิทางสงัคม  สิทธิทางวฒันธรรม สิทธิทางการเมือง และสิทธิความเป็นพลเมือง การสูญเสียสิทธิ
ในท่ีดินจึงเป็นการสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ ในอดีตยคุโบราณยงัไม่มีระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นสมบติัของ
ส่วนรวม ไม่มีใครหวงหา้มและกนัเป็นของตนเองได ้การเพราะปลูกในยคุนั้นยงัไม่มีการถือสิทธ์ิใน
ท่ีดินเพราะท่ีดินมีมากมาย เม่ือท่ีดินแห่งหน่ึงเพราะปลูกไม่ไดผ้ลดีก็อพยพโยกยา้ยไปหาท่ีดินแห่ง
ใหม่ นอกจากนั้นมนุษยใ์นยคุน้ียงัสามารถทาํการเพราะปลูกร่วมกนัได ้โดยถือว่าท่ีดินเป็นส่วนรวม
ของสังคมผูท้าํการเพาะปลูกเพียงแต่แบ่งปันพืชผลกนัเท่านั้น (วิจิตรวาทการ, 2523)   สิทธิน้ียงั
ไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลสิทธิครอบครองยงัเป็นของพวกของหมู่หรือเผา่ 
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เม่ือผ่ารวมกันเป็นประเทศการปกครองมีความมั่นคงยิ่งข้ึน เป็นเหตุให้อ ํานาจของ
ครอบครัวเส่ือมลงไปมาก แต่ละคนมีสิทธิมากข้ึนหลกักรรมสิทธ์ิในท่ีดินของเอกชนจึงก่อตั้งข้ึน
(ภาสกร  ชุณหอุไร, 2528) แต่กรรมสิทธ์ิในท่ีดินของเอกชนยงัมีลกัษณะต่างจากกรรมสิทธ์ิใน
สังหาริมทรัพย ์เพราะในสมยันั้นท่ีดินมีอยูม่าก แต่คนยงันอ้ย ถา้ใครตอ้งการท่ีดินท่ีเพราะปลูกหรือ
ปลูกเรือนอยู ่ตอ้งไปหาท่ีดินในป่ แลว้ถากถางโค่นสร้างท่ีดินนั้นจึงเป็นของตนแต่ถา้เจา้ของอพยพ
ออกจากท่ีดินหรือเลิกทาํประโยชน์ในท่ีดินนั้นแลว้ ท่ีดินนั้นจะกลายเป็นสมบติัส่วนรวมผูอ่ื้นเขา้ทาํ
ประโยชน์ต่อไปได ้ เพราะในสมยัโบราณกรรมสิทธ์ิยงัไม่แยกออกจากการครอบครองเจา้ของตอ้ง
เป้นผูค้รอบครองหรือทาํประโยชน์ในท่ีดินนั้นจึงมีสิทธิหวงหา้มในท่ีดินนั้น (ร.แลงกาต,์ 2526) 

ลกัษณะของการถือครองท่ีดินตามกรรมสิทธิของชาวบา้น ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
อาจกล่าวไดว้่ามีลกัษณะการถือครองออกเป็น 3  ลกัษณะคือ  1) การถือครองท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ
แบบบุคคล  กล่าวคือชาวบา้นมีเอกสารสิทธิท่ีทางราชการออกให้ซ่ึงมีหลายประเภท  เช่น  โฉนด   
นส 3 ก   ร/สปก 4-10   2) การถือครองแบบกรรมสิทธิร่วมของกลุ่มหรือตระกลู  เช่น พื้นท่ีสวนดูซง ท่ีมี
ลกัษณะเป็นท่ีดินกลางของตระกูลท่ีเอาไวเ้ก็บผลผลิตเพื่อการบริโภคในตนอบครัวและบริจาค
จาํหน่ายจ่ายแจกคนในหมู่บา้น 3) การถือครองกรรมสิทธิของชุมชน  เช่น มัสยิด / ถือว่าเป็น
ทรัพยสิ์นของชุมชนคนในชุมชนตอ้งช่วยกนัดูแลรักษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดร.เพิ่มศกัด์ิ   
มกราภิรมยท่ี์เป็นกรรมสิทธิตามวฒันธรรมประเพณีของชุมชนทอ้งถ่ิน   

วีรยทุธ แยม้ศรี (2545: 88) ไดท้าํการศึกษา พบว่ากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มชาวบา้นตาม
แนวคิดเครือข่ายทางสังคมส่งผลให้มีกรรมการกลุ่มเพื่อนาํไปสู่ความร่วมมือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ สุชาดา มีสงค ์(อา้งถึงใน กอบกาญจน์ พจน์ชนะชยั, 2538) ท่ีอธิบาย เครือข่ายของ
ชาวบา้นเป็นไปโดยธรรมชาติเนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัชุมชนโดยไม่มีเร่ืองเงินทองเขามา
เก่ียวขอ้ง โดยในระดบัเครือข่ายชาวบา้นมีความสัมพนัธ์ลกัษณะคลา้ยครอบครัวและเครือญาติดว้ย
กล่าวคือ เป็นเครือข่ายท่ีมีลกัษณะแนวนอน มีความสัมพนัธ์ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยมีพื้นฐาน
ของความเท่าเทียม 

ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี มีความเห็นสอดคลอ้งกบัแนวคิดวฒันธรรมชุมชน ซ่ึงมีความเห็นท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาทุนทางสงัคมและวฒันธรรมชุมชนโดยใชร้ะบบศรัทธาและระบบสายเครือญาติ 

นอกจากน้ีวีรยทุธ แยม้ศรี (2545: 86-87) ยงัพบว่าในเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมของ
กลุ่มผูเ้รียกร้องท่ีดินทาํกินผูน้าํกลุ่มเรียกร้อง เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ภายในชุมชนกบัชาวบา้นทุก
กลุ่มเป็นอยา่งดี โดยสามารถเขา้ร่วมกบัผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูน้าํประเพณี ผูน้าํทางศาสนา ผูน้าํ
เยาวชน มีความสามารถในการประสานหน่วยงานทอ้งราชการทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

ตามท่ี วีรยทุธ  แยม้ศรี กล่าวอาจสรุปไดว้า่ บทบาทและความสามารถของแกนนาํชุมชนใน
การประสานงานเพ่ือให้เกิดการยอมรับทั้งภายในและภายนอก มีผลต่อกระบวนการเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน 
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สิทธิชยั บรรพต (2544: 46) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  การควบคุมดูแลของหน่วยงานท่ีกาํกบั
ดูแลดา้นนโยบายดา้นท่ีดินทาํกินและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ว่านโยบายการแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินทาํกินและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทับลานตั้ งอยู่บน
ความสัมพนัธ์เชิงนโยบายท่ีซับซ้อนของหลายส่วนราชการและหลายระดับการบริหารจัดการ 
กล่าวคือ การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความเก่ียวขอ้งกนัทั้งการดาํเนินงานของส่วนราชการภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง และส่วนราชการในสังกดัอ่ืน ๆ นอกจากความสัมพนัธ์ในมิติของ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนสุดทา้ยการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง  ๆ   

อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาของสิทธิชยั บรรพต แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาท่ีดินโดยการอาศยัหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกสาํคญันั้น มีขอ้จาํกดัคอ้นขา้งมากโดยเฉพาะ
ดา้นกฎระเบียบ ขั้นตอน  รวมถึงความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั  ท่ีมีความแตกต่างกนัใน
เชิงอาํนาจและความสมัพนัธ์กบัชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงในส่วนน้ี สิทธิชยั บรรพต มิไดก้ล่าวถึง
กระบวนการของกลุ่มชุมชนหรือเครือข่ายองคก์รชุมชนในการเขา้ร่วมเพื่อคล่ีคลายปัญหา ซ่ึงถือว่า
เป็นปัจจยัสาํคญัในการแกไ้ขปัญหา (ทรงศกัด์ิ  ปัญญา, 2551) 

 
2.10.1  นโยบายทีมี่กระทบกบักระบวนการแก้ไขปัญหาทีด่ินในพืน้ทีชุ่มชนบ้านโป่ง  
การแกไ้ขปัญหาท่ีดินจากภาครัฐท่ีมีผลกระทบกบักระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี

ชุมชนบา้นโป่ง ไดแ้ก่ นโยบายการแกปั้ญหาท่ีดินในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงมีความเช่ือมโยง
กบันโยบายการแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและนโยบายการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุกดงัน้ี 

1)  นโยบายในการแกไ้ขปัญหาความยากจน ของเกษตรกรมีความเช่ือมโยงกบั
นโยบายการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน  เพราะปัญหาท่ีดินทาํกินเป็นประเด็นปัญหาท่ีอยูใ่นประเด็นทั้งเจด็ท่ี
รัฐบาลกาํหนดจะใหค้วามช่วยเหลือ ประกอบกบัประชาชนไดรั้บสิทธิในการเช่าท่ีดินจากนโยบาย
การแกปั้ญหาความยากจนสามารถนาํสิทธิการเช่านั้นไปกูเ้งินตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน
ไดต่้อไป นอกจากนั้นรัฐบาลยงัประกาศวา่จะแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งเป็นระบบและคนจนจะ
หมดไป ภายในระยะเวลา 6 ปี โดยแบ่งขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี ระยะแรกเร่ิม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ใหค้นจนไปลงทะเบียนเก่ียวกบัปัญหาท่ีตนเองไดรั้บความเดือดร้อนและตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลใน 7 ประเดน็ปัญหาดงัน้ี 

1)  ปัญหาหน้ีสิน 
2)  ปัญหาท่ีดินทาํกิน 
3)  ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั 
4)  ปัญหาคนเร่รอน 



52 

5)  ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 
6)  ปัญหาจากการถูกหลอกหลวง 
7)  ปัญหาจดัหางานใหน้กัเรียน/นกัศึกษา 

ปรากฏว่าทั้งประเทศมีประชาชนไปลงทะเบียนในประเด็นปัญหาทั้ง 7 ปัญหา
จาํนวน 13 ลา้นราย ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2548-2549  เป็นการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของผูม้า
จดทะเบียนควบคู่กับการวางรากฐานเก่ียวกับการแก้ปัญหาระบบหรือการแก้ไขปัญหาในเชิง
โครงสร้างโดยหน่วยงานต่างๆ ภายใตก้ารสั่งการของศูนยอ์าํนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน
แห่งชาติ (ศตจ.) ให้เร่งแกไ้ขปัญหาท่ีมีคนลงทะเบียนเอาไว ้เช่น การเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีสิน 
การสร้างบา้นให้ชาวบา้น และการแจกท่ีดินให้ประชาชนเช่าทาํกิน เป็นตน้ ในระยะน้ีการแกไ้ข
กฎหมายนับร้อยฉบบัท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาของคนจน ระยะท่ีสาม พ.ศ. 2550-2551 ระยะ
สุดทา้ยของปัญหาซ่ึงคนจนทุกคนท่ีมาลงทะเบียนจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบถว้นและ
ประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาประเทศ การกาํหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะ
ขอรับการจดัสรรท่ีดินจากรัฐบาลดงัน้ี 

1)  คนท่ีครอบครองท่ีดินของรัฐบาลอยูแ่ลว้ โดยมีขอ้บงัคบัเพิ่ม ดงัน้ี 
(1)  คนท่ีอยู่ในเขตป่าไม้ ต้องไม่ขัดกับ  มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี  30 

มิถุนายน 2541 
(2)  คนท่ีอยู่ในเขตท่ีราชพสัดุ ตอ้งไม่ขดักับมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 25 

มิถุนายน 2545 
2)  คนท่ีไม่มีท่ีดิน  คนยากจน  คนมีท่ีดินทํากินไม่เพียงพอและคนท่ีมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพทางการเกษตร รัฐบาลได้มีการกาํหนดวิธีการจัดท่ีดินให้
ประชาชนดงัน้ี 

(1)  รับรองสิทธิในท่ีดินให้แก่คนท่ีครอบครองท่ีดินของรัฐอยูแ่ลว้โดยจะ
ไดสิ้ทธิทาํกินและสิทธิในการเช่าท่ีดินของรัฐ ตามเน้ือท่ีเดิมท่ีแต่ละคนมีอยู ่

(2)  จดัท่ีดินแปลงวา่งเปล่าของหน่วยงานราชการ ใหก้บัคนไม่มีท่ีดินทาํกิน
ไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่ 

จะเห็นไดว้่า นโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีความเช่ือมโยงกับการ
แกไ้ขปัญหาท่ีดิน เน่ืองจากจาํนวนคนท่ีตอ้งการท่ีดินทาํกินมีมากถึง 4.8 ลา้นครอบครัว ไดเ้ขา้มา
ลงทะเบียนแกไ้ขปัญหาทั้ง 7 ประเด็น ส่วนปัญหาท่ีดินทาํกินเป็นกลุ่มใหญ่รองมาจากปัญหาหน้ีสิน
และสามารถจาํแนกปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกินออกเป็นกลุ่มยอ่ยดงัน้ี 
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กลุ่มแรก ไดแ้ก่ ปัญหาไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเองจาํนวน 2 ลา้นครอบครัว 
  กลุ่มสอง ไดแ้ก่ ปัญหามีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอจาํนวน 1.6 ลา้นครอบครัว 
  กลุ่มสาม ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ (มีท่ีดินอยูใ่นท่ีดินของรัฐ) จาํนวน 
1.2 ลา้นครอบครัว 

ในขณะท่ีประเทศไทยมีเน้ือท่ีทั้งหมด 320.70  ลา้นไร่ โดยแบ่งออกเป็น 
1) ป่าสงวนแห่งชาติ 1,221 ป่า เน้ือท่ี 143.98 ลา้นไร่ 
2)  พื้นท่ีมีการครอบครอง เน้ือท่ี   98.61   ลา้นไร่ 
 (ประชาชนทัว่ไป) 
3)  ท่ีนิคมสร้างตนเอง เน้ือท่ี   31.84 ลา้นไร่ 
4) ท่ีสาธารณประโยชน์ เน้ือท่ี   15.50 ลา้นไร่ 
5) ท่ีราชพสัดุและท่ีทหาร เน้ือท่ี   12.25 ลา้นไร่ 
6) พื้นท่ีถนน  ทาง  หว้ย  หนอง คลอง  บึง   เน้ือท่ี   10.96  ลา้นไร่ 
7) ป่าถาวร เน้ือท่ี     4.06 ลา้นไร่ 
8) ท่ีดินรัฐวิสาหกิจและองคก์รศาสนา เน้ือท่ี     3.50 ลา้นไร่ 

และท่ีดินท่ีรัฐบาลจะนาํมาจดัสรรให้ประชาชนท่ีมาลงทะเบียนโดยระบุถึงปัญหา
ความตอ้งการท่ีดินทาํกินจะตอ้งมีจาํนวนพื้นท่ีทั้งหมดถึง 28.89  ลา้นไร่ จึงจะครอบคลุมประเด็น
ปัญหาทั้งหมดท่ีมีผูม้าลงทะเบียนแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน ในขณะท่ีดินท่ีอยู่ในความตอ้งการของ
รัฐบาลกระจายอยูใ่นหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดงัน้ี (สหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ, 2549) 

1)  ท่ีสาธารณประโยชน์ 
2)  ท่ีราชพสัดุประเภทเพ่ือใชป้ระโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ 
3)  ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
4)  ท่ีป่าไม่ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
5)  ท่ีดินในเขต ส.ป.ก. 
6)  ท่ีดินท่ีไดรั้บมอบใหจ้ดัตั้งนิคมสร้างตนเอง แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 
7)  ท่ีดินท่ีไดรั้บมอบใหจ้ดัการนิคมสหกรณ์แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

นโยบายกรแกไ้ขปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยนาํเอาท่ีดินของรัฐ 7 ประเภท
จาํนวน  28.89 ลา้นไร่ มาจดัสรรใหป้ระชาชนท่ีข้ึนทะเบียนเอาไวแ้ละคนจนท่ีไปลงทะเบียนแกไ้ข
ปัญหาท่ีดินทั้งหมดมีจาํนวน 4.8  ลา้นครอบครัว ซ่ึงโดยเฉล่ียจะไดค้รอบครัวละ 13.80 ไร่ หรือไม่
เกิน 15 ไร่ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการเสนอนโยบายจากรัฐบาลให้นาํท่ีดินของรัฐมาจดัสรรให้กบัคนจนท่ี
ไปลงทะเบียนแก้ไขปัญหาท่ีดินดังกล่าวไม่ได้ เน่ืองจากรัฐบาลจะเอาท่ีดินจากในส่วนไหนมา



54 

จดัสรรให้ประชาชนจาํนวนมาก ประกอบกบัประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่มีโอกาส
ไดรั้บรองสิทธิในท่ีดินทาํกิน เพราะขดักบัมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 ท่ีไม่ยนิยอมให้
คนอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน แมว้่าผูค้นเหล่านั้นจะอยู่อาศยัในป่ามานาน
พร้อมทั้งดูแลรักษาป่าไปดว้ยกต็าม 

ปัจจุบนัมีประชาชนอีกนวน 2.7 ลา้นครอบครัว ท่ีไปข้ึนทะเบียนคนจนเอาไวเ้พื่อ
รอการจดัสรรท่ีดินจากรัฐบาล ในขณะท่ีภาครัฐมีท่ีดินจาํกดัและตอ้งการท่ีดินเพิ่มถึง 40.50 ลา้นไร่ 
เพื่อแจกให้ประชาชนจาํนวน 2.7 ลา้นครอบครัวไดอ้ย่างทัว่ถึงซ่ึงจะไดค้รอบครัวละ 15 ไร่ ตาม
เกณฑท่ี์รัฐบาลกาํหนดเอาไว ้

จากกรณีตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร พบว่า
สญัญาเช่าท่ีดินดอยหล่อรวมมีความเช่ือมโยงกบันโยบายการแกไ้ขปัญหาความยากจน เน่ืองจากมีผู ้
มีปัญหาท่ีดินทาํกินมาลงทะเบียนทั้งหมดจาํนวน 6,700 ราย ในขณะท่ีรัฐบาลสามารถจดัสรรให้
ชาวบา้นได้เพียง 905  รายในจาํนวน 3,000 ไร่ เท่านั้ น เพราะคนท่ีได้รับสิทธิในการเช่าท่ีดิน
ส่วนมากเป็นผูน้าํในหมู่บา้นและญาติ ๆ ส่วนชาวบา้นหรือผูท่ี้มีปัญหาความยากจนอยา่งแทจ้ริงกลบั
ไม่ไดรั้บสิทธิในการเช่าท่ีดินดงักล่าว   ซ่ึงจะเห็นถึงความไม่ชอบธรรมในการจดัสรรสิทธิในการ
เช่าท่ีดินและความไม่มีประสิทธิภาพในการกระจายท่ีดินให้กบัคนในสังคม ทาํให้ปัญหาการขาด
แคลนท่ีดินทาํกินไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงั 

นอกจากนั้น สัญญาเช่าท่ีดินดอยหล่อยงัมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนอีกมากมาย เช่น ไม่มี
แผนการผลิตรองรับการเช่าท่ีดิน ชาวบา้นบางรายกข็ายสิทธิการเช่าใหก้บัคนอ่ืน ฯลฯ ตลอดจนไม่มี
ความมัน่คงในการถือครองท่ีดิน เพราะสัญญาเช่ามีระยะเวลาเพียง 3 ปีเท่านั้น อีกทั้งเง่ือนไขในการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่เอ้ือต่อการทาํเกษตร เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่า นโยบายการแกไ้ขปัญหาความยากจนทั้ง 7 ประเด็น โดยเฉพาะการ
ไปลงทะเบียนแก้ไขปัญหาท่ีดินของคนจนเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีดินอย่างไม่ทั่วถึงและไม่มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากยงัมีประชาชนท่ีลงทะเบียนรอให้ภาครัฐแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินอีกเป็น
จาํนวนมาก ในขณะท่ีจาํนวนท่ีดินในเขตป่ามีจาํนวนจาํกดั นอกจากนั้น ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในเขต
ป่าอนุรักษไ์ม่มีโอกาสไดรั้บรองสิทธิ  เพราะมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 ไม่ยนิยอมให้
คนอยู่ในเขตป่าอนุรักษ ์ประกอบการการแกไ้ขปัญหาท่ีดินโดยการลงทะเบียนคนจนเป็นการนาํ
ท่ีดินของรัฐมาจดัสรรให้กบัประชาชนแทนท่ีจะมีการกระจายการถือครองท่ีดินท่ีกระจุกอยู่ในมือ
ของเอกชน 

จากการศึกษาของทรงศกัด์ิ ปัญญา (2551: 186-187) การยึดท่ีดินเอกชนโดย
ชาวบา้นในเขตจงัหวดัลาํพนูและเชียงใหม่ พ.ศ. 2533-2543 การรวมตวัของชาวบา้น ตวัการบุกยึด
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ท่ีดินของเอกชนเป็นการแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัถือครองท่ีดินท่ีไม่มีความเป็นธรรมซ่ึงเกิดจาก
ความไม่เป็นธรรมทางโครงสร้าง ในการถือครองท่ีดิน โดยมีเป้าหมายหลกัสาํคญัสามประการ คือ 
ประการท่ีหน่ึง การสร้างการเช่ือมโยงการเรียนรู้ของกบักระบวนทางสังคม ประการท่ีสอง การ
ปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจในระดบัภายในชุมชนและสังคม สาธารณะ และประการท่ีสาม 
การวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเม่ือ ปี พ.ศ. 2540 ดว้ยการเสนอปัญหาต่อรัฐบาลและสาธารณะ 

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของชาวบา้นนอกจากจะเป็นการตอบโตต่้อความไม่เป็นธรรม
เชิงโครงสร้างในการถือครองท่ีดินท่ีนับวนัท่ีดินจะยิ่งกระจุกตวัอยู่ในมือของกลุ่มคนท่ีมีทุนเพียง
จาํนวนหน่ึงของประเทศซ่ึงให้คุณค่าท่ีดินเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจหรือเป็นทรัพยสิ์นทาํกาํไรเท่านั้น 
ชาวบ้านยังได้ใช้ความเป็นกลุ่มและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในการปรับเปล่ียน
ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในระดบัภายในชุมชนและสังคมสาธารณะ ดว้ยการนาํเสนอแนวความคิด
ในการจดัการทรัพยากรท่ีดินโดยชุมชนข้ึนมาเป็นทางเลือกใหก้บัสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆโดย
ใชก้ระบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองเจรจาต่อรองใหรั้ฐแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และปรับเปล่ียน
วิธีคิดและนโยบายเก่ียวกบัท่ีดินใหม่ ขอ้สังเกตประการหน่ึงต่อกระบวนการก่อตวัของกลุ่มปฏิรูป
ท่ีดินโดยชุมชนของชาวบ้านนั้ นได้เกิดข้ึนภายใต้บริบทของความเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ระดบัชาติในปี 2540   

 
2.10.2  แนวคดิด้านการตั้งถ่ินฐาน (Settlement) 
สารานุกรมไทยเยาวชน (2537) ไดใ้หค้วามหมายของการตั้งถ่ินฐานว่า เน่ืองจากมนุษยต์อ้ง

อยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อพึ่งพาอาศยักนัและทาํ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ซ่ึงการตั้งถ่ินฐานเป็นการ
รวมกลุ่มของมนุษยเ์พื่อการตั้งถ่ินฐานร่วมกนั โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่
การดาํรงชีพ ดงันั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานดา้นท่ีอยูอ่าศยั เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมี
การตั้งถ่ินฐานในชนบท ซ่ึงจะมีพื้นท่ีดินท่ีเหมาะสมต่อการทาํ การเกษตรกรรม การตั้งถ่ินฐานท่ีอยู่
จึงมกัเป็นแบบไม่มีการวางแผน (Unplanned Settlement) (ณรงค ์ณ เชียงใหม่, 2528) 

เม่ือพิจารณาจากแนวความคิดมิติทางส่ิงแวดลอ้ม การตั้งถ่ินฐาน คือการท่ีมนุษยไ์ด้
เปล่ียนแปลงหรือนาํทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํรงอยูข่องมนุษยด์ว้ย
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีเหมาะสมมาสร้างเป็นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ (Human Use Values) 
(เกษม จนัทร์แกว้ และคณะ, 2542: 3) ความตอ้งการในการตั้งถ่ินฐานเพ่ือการอยูร่่วมกนัคือ ความ
ตอ้งการทางดา้นอาหาร ความมัน่คงปลอดภยั และความเช่ือมัน่ท่ีเหมือนกนัในส่ิงท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 
โดยการแสดงออกของแต่ละกลุ่มจะส่งผ่านในลกัษณะของการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือน ในสภาวะท่ี
แตกต่างกนัตามสภาพทางกายภาพภูมิศาสตร์ ความเช่ือเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงจะเป็นเหตุผลเฉพาะของแต่
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ละกลุ่มในการเลือกตั้งถ่ินฐาน (สากล สถิตวิทยานนัท,์ 2532: 3) และสามารถพิจารณาองคป์ระกอบ
พื้นฐานของการตั้งถ่ินฐานท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสาม อนัไดแ้ก่ (พรทิพย ์กาญจน
สุนทร และคณะ, 2537:  3) 

1)  พื้นท่ีตั้ง (Location Area) 
2)  แหล่งทาํ กินหรือส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
3)  มนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย ์(Human and Behavior) 

เม่ือพิจารณาจากสภาพทางกายภาพรูปแบบของการตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนในชนบทของไทย 
ซ่ึงมกัเป็นเกษตรกร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  รูปแบบเรียงยาว (Linear Pattern) ประชากรจะตั้งบา้นเรือนกระจายไปตามริม
คลอง ริมฝ่ังแม่นํ้ า ฝ่ังทะเล หรือตามแนวถนน โดยอาศยัเส้นทางนํ้ า หรือเส้นทางถนน เพื่อการ
คมนาคม ซ่ึงจะพบไดม้ากในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เพราะมีเส้นทางคมนาคมทางนํ้ า
จาํนวนมาก บา้นเรือนจะเรียงตวัในแนวยาวตามเส้นทางนํ้ าหรือถนน มีพื้นท่ีไร่นาอยูห่่างออกไป
ทางดา้นหลงับา้นเรือน การจดัเรียงตวัชุมชนลกัษณะน้ีจึงสะทอ้นถึงการบริการ หรือการติดต่อท่ี
สะดวกเพื่อการคา้แลกเปล่ียนต่าง ๆ 

2)  รูปแบบรวมกลุ่ม (Cluster Pattern) เป็นรูปแบบท่ีปรากฏมากในเขตชนบททุก
ภาคของประเทศไทย โดยบา้นเรือนท่ีตั้งในลกัษณะเช่นน้ีจะมีความเด่นทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
หรือวฒันธรรม มีสถานท่ีสาํคญั เช่น วดั ตลาดและพ้ืนท่ีไร่นาอยูห่่างออกไปจากท่ีอยูอ่าศยั รูปแบบ
น้ีไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่กลก้บัเส้นทางคมนาคมเสมอไป แต่สามารถติดต่อกนัหรือรวมกลุ่มทาํ กิจกรรม
ภายในชุมชนไดอ้ย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงปัจจยัความปลอดภยัร่วมกนั และการประหยดัพื้นท่ี
เพาะปลูกสาํหรับหมู่บา้นหรือชุมชน รูปแบบของการตั้งบา้นเรือนในชุมชนท่ีตั้งมานานจึงพบว่าไม่
เป็นระเบียบ ไม่มีแผนผงัท่ีแน่นอน เป็นการรวมกลุ่มอยา่งสุ่ม ซ่ึงจะต่างจากหมู่บา้นท่ีสร้างข้ึนใหม่
จะมีรูปแบบท่ีชดัเจนรวมกลุ่มอยา่งเป็นระเบียบ มีถนนและเส้นทางติดต่อ River Linear Settlement 
Road Linear Settlement 

3)  รูปแบบโดดเด่ียว (Isolate Pattern) หรือ การตั้ งถ่ินฐานแบบกระจัดกระจาย 
(Scattered Settlement) เป็นการตั้งบา้นเรือนอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว และกระจดักระจาย โดยแต่ละบา้นจะ
ตั้งอยูห่่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจนในบริเวณทอ้งทุ่งนาหรือในป่า การติดต่อกบัภายนอกมีนอ้ย การตั้ง
ถ่ินฐานในรูปแบบโดดเด่ียวมกัเป็นผลมาจากการเลือกพื้นท่ีเพื่อทาํการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์กว่า 
และจะมีบา้นอยูใ่นพื้นท่ีทาํการเกษตร ทั้งน้ีเป็นเพราะการขาดแคลนท่ีเพาะปลูกตามท่ีสูง จึงมกัจะมี
รูปแบบของการทาํ การเกษตรแบบผสมผสาน หากเป็นการทาํการเกษตรแบบไร่เล่ือนลอย (Shifting 
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Eultivation) ย่อมจะมีโอกาสเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานได้สูงหากพื้นท่ีนั้ นไม่เหมาะสมต่อการทาํ 
การเกษตร 

4)  การตั้งถ่ินฐานแบบเป็นระเบียบ (Uniform Settlement) การตั้งถ่ินฐานลกัษณะน้ี
มกัจะเป็นการตั้งถ่ินฐานของชุมชนสร้างใหม่ท่ีมีการวางแผนการก่อตั้งก่อน โดยกระจายตวัตาม
ลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ ความสะดวกของสาธารณูปโภค หรือเป็นพื้นท่ีท่ีจดัข้ึน
โดยทางราชการเป็นผูก้าํหนด เช่น นิคมสร้างตนเอง หมู่บา้นจดัสรร เป็นตน้ 

จากแนวคิดดา้นการตั้งถ่ินฐานมีความสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใน
รูปแบบท่ี 2 คือ การรวมกลุ่ม ดว้ยสาเหตุปัจจยัหลกั 2 ประการคือ 

1)  ดา้นความปลอดภยัเน่ืองจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเป็นป่าเขา
โดยรอบ ในยคุแรกจึงนิยมสร้างชุมชนเป็นแบบรวมกลุ่ม แต่ภายหลงัมีการตดัถนนผา่นพื้นท่ีต่าง ๆ 
กจ็ะพบเห็นชุมชนมีลกัษณะเป็นรูปแบบเรียงยาวไปตามถนน  

2)  ดา้นศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีความยึดมัน่ใน
ศาสนา มีการประกอบพิธีทางสร้างศาสนาจึงมกัสร้างบา้นอยูร่อบๆ มสัยดิ 

ปัจจยัในการเลือกตั้งถ่ินฐาน การเลือกตั้งถ่ินฐานของชุมชนจะมีเหตุผลและองคป์ระกอบท่ี
เหมาะสมในการเลือกบริเวณนั้นๆ เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะประกอบดว้ยปัจจยั ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ มกัเป็นปัจจยัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษยม์าตั้งแต่อดีต เพราะมีผลต่อสภาพของความเป็นอยู่และการดาํรงชีพ ซ่ึงสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกเป็นท่ีตั้งของชุมชน ไดแ้ก่ 

(1)  แหล่งนํ้ า เน่ืองจากนํ้ าเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํรงชีพของมนุษย ์การเลือก
ท่ีตั้งชุมชนจึงมกัมีนํ้ าเป็นองคป์ระกอบเสมอ นอกจากจะเป็นการใชน้ํ้ าเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค
แลว้ยงัใชน้ํ้ าเพื่อการเกษตรกรรม หรือใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมอีกดว้ย หมู่บา้นทัว่ไปท่ีพบเห็นจึงตั้ง
หมู่บา้นริมลาํ นํ้า หรือแหล่งนํ้ า ประเภทอ่ืนทดแทน เช่น นํ้า บาดาล ชุมชนลกัษณะน้ีมกัอยูก่นัอยา่ง
หนาแน่นและมกัจะมีความเป็นมายาวนาน 

(2)  โครงสร้างและระดบัความสูงของพื้นท่ี การเลือกพื้นท่ีราบมกัจะมีความ
เหมาะสมกบัการตั้งถ่ินฐานมากกว่าเขตท่ีสูงหรือภูเขา เน่ืองจากสามารถทาํการเพาะปลูกไดส้ะดวก 
และเขตท่ีราบมกัมีความอุดสมบูรณ์มากกว่า จึงทาํ ให้การเพาะปลูกไดผ้ลดี แต่การเลือกตั้ง
บา้นเรือนในบริเวณท่ีสูงมกัจะมีเหตุผล เช่น เพื่อความปลอดภยัจากการรุกราน หรือความปลอดภยั
จากภยันํ้ าท่วม ซ่ึงท่ีราบทัว่ไปอาจถูกนํ้ าท่วมไดใ้นเวลาฤดูนํ้ าหลาก ซ่ึงการตั้งถ่ินฐานตามภูเขามกั
เลือกอยูอ่าศยัในดา้นท่ีเหมาะสม 
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(3)   ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์และ
เหมาะต่อการทาํเกษตรกรรมซ่ึงสามารถจะให้ผลผลิตทางการเกษตรไดดี้ เช่น บริเวณดินดอน
สามเหล่ียมปากแม่นํ้ า ท่ีราบระหว่างภูเขา บริเวณเชิงเขาซ่ึงมีดินตะกอน จึงสามารถพบเห็นการตั้ง
ถ่ินฐานอยูอ่ยา่งหนาแน่น รวมถึงบริเวณท่ีมีแร่หรือทรัพยากรธรณีท่ีสาํคญั จึงมกัจะมีชาวบา้นมาอยู่
อาศยัเพื่อทาํการขดุคน้ทรัพยากรในบริเวณนั้น ทาํใหก้ารขยายตวัของชุมชนเป็นไปอยา่งรวดเร็วใน
ระยะแรก และขาดระเบียบในการตั้งบา้นเรือน 

(4)  สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศมีผลต่อมนุษยโ์ดยตรง และมีความสาํคญัใน
การกาํหนดลกัษณะของดินและพืช ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งถ่ินฐานเพ่ือทาํการเกษตร การสร้าง
บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั และวิถีการดาํรงชีวิต จึงมกัจะพบว่าการกระจายตวัของประชากรจะมีความ
หนาแน่นในเขตท่ีมีอากาศท่ีเหมาะสมต่อการอยูอ่าศยั 

2)  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นองค์ประกอบอีกประการท่ีสําคญัในการตั้งถ่ินฐาน 
หากองคป์ระกอบทางเศรษฐกิจอาํนวยยอ่มทาํให้ชุมชนสามารถขยายความเป็นเมืองต่อไปได ้ ใน
บางคร้ังปัจจยัเศรษฐกิจก็เป็นตวัเก้ือหนุนปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในการเลือกถ่ินท่ีตั้งบา้นเรือนได้
เช่นกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ 

(1)  การเกษตรกรรม การตั้งถ่ินฐานถาวรของมนุษยส์ัมพนัธ์กบัการเลือกพื้นท่ี
เกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกหรือการเล้ียงสัตว ์ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมจะถูกเลือกเป็นท่ีตั้งของชุมชน
มากกวา่พื้นท่ีท่ีมีความทุรกนัดาร 

(2)  การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม ความเจริญของชุมชนทาํ ให้เกิดการนาํ 
ทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํ รงชีพ โดยการดดัแปลงสภาพหรืออาศยัเทคโนโลยต่ีางๆ 
เขา้มาใช ้ จึงเกิดการรวมกลุ่มกนัข้ึนเป็นชุมชนหรือเมืองท่ีใหญ่ข้ึนเพื่อความสะดวกในการสร้าง
ความเจริญ และพ่ึงพากนัในลกัษณะต่าง ๆ 

3)  ปัจจยัทางวฒันธรรม การเลือกตั้งถ่ินฐานของมนุษยท์าํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ต่อสภาพธรรมชาติรวมถึงการเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยใ์นถ่ินเดียวกันและระหว่างถ่ิน 
กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม จากวฒันธรรมท่ีต่างกนัส่งผลต่อวิถีชีวิตซ่ึงจะถูกถ่ายทอดสู่ระบบ
กิจกรรมในพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดรูปแบบการตั้งถ่ินฐานท่ีต่างกนั (จริยาพร แพทยรั์ศมี, 2544: 214) ซ่ึง
สามารถจาํแนกลกัษณะวฒันธรรมออกเป็น 

(1)  ภาษา ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของลกัษณะวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่น
หน่ึงเป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งกลุ่มวฒันธรรมไดก้ลุ่มท่ีมีภาษาใกลเ้คียงกนั
จะมีความรู้สึกใกลชิ้ดมากกวา่กลุ่มท่ีมีภาษาแตกต่างกนั 
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(2)  ศาสนา และความเช่ือ อาจจะพบว่าการเลือกตั้งถ่ินฐานของชุมชนมีความ
เก่ียวพนักบัสถานท่ีเคารพบูชาทางศาสนาหรือความเช่ือท่ียดึถือกนัมา หรืออาจจะเป็นสถานท่ีสาํคญั
ทางประวติัศาสตร์ รวมไปถึงการเป็นถ่ินฐานมาชา้นาน และมีการคน้พบข้ึนมาใหม่ ศาสนาอาจจะมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิต การเกษตร การอุปโภคบริโภค ท่ีสะทอ้นออกมาในรูปของประเพณีวฒันธรรม 

(3)  การเมือง อิทธิพลของการเมืองมีผลต่อการเลือกตั้งถ่ินฐานของคน ในอดีต
อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัความสงบมัน่คงของพ้ืนท่ี หรือบริเวณท่ีปลอดภยัจากสงคราม ในปัจจุบนั
มกัจะเก่ียวขอ้งกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินทาํ กินการศึกษางานวิจยัของ สมปอง สุจิตกุล 
(2537: 141) พบว่าการตั้งถ่ินฐานของชนบทไทยมีรูปแบบท่ียึดถือความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาํคญั จึงเกิดชุมชนท่ีขาดการติดต่อกนัเป็นพื้นฐานเม่ือไดรั้บการพฒันา
ก่อให้เกิดการกระจายตวัอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่สมดุลระหว่างจาํนวนประชากรและพื้นท่ี
เกษตรในทอ้งถ่ิน 

2.10.2.1 ภาพถ่ายทางอากาศ  
ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นการถ่ายรูปทางอากาศ ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆ จากภูมิ

ประเทศและขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกแสดงในลกัษณะของภาพ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํ ไปใชใ้น
กิจการต่าง ๆไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงจะตอ้งทาํ การแปลภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ โดย
การแปลภาพถ่ายทางอากาศ หมายถึง การวิเคราะห์และการตีความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีปรากฏ
อยูใ่นภาพอยา่งมีจุดประสงคแ์ละมีระเบียบวิธีใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง โดยมีหลกัการแปลภาพ 

2.10.2.2 หลกัการการแปลภาพ  
การศึกษาขอ้มูลในรูปของปริมาณและคุณภาพจากภาพ ซ่ึงใหข้อ้มูลดา้นต่างๆ คือ 

รูปร่าง (Shape) แหล่งท่ีตั้ง (Location) โครงสร้าง (Structure) หนา้ท่ี  (Function) คุณภาพ (Quality) 
สภาวะ (Condition) และความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุชนิดต่างๆ ซ่ึงสามารถกระทาํ ไดโ้ดยอาศยั
ความรู้หรือประสบการณ์พื้นฐานของผูแ้ปล การแปลภาพสามารถแปลได้ทั้งสายตาและใช้
คอมพิวเตอร์เขา้ช่วย โดยอาศยัองคป์ระกอบภายในภาพเป็นส่ิงท่ีช่วยในการแปลภาพ ไดแ้ก่ 

1)  ระดบัและสี (Tone & Color) การสะทอ้นและการดูดซบัของแสงท่ี
ต่างกนัในช่วงคล่ืนท่ีต่างกนั วตัถุท่ีสะทอ้นแสงมาก วตัถุจะปรากฏเป็นระดบัสีเทาตั้งแต่ขาวจนถึง
ดาํ วตัถุท่ีสะทอ้นแสงนอ้ยจะปรากฏเป็นสีคลํ้าเขม้ ซ่ึงจะมีระดบัของสีท่ีแตกต่าง และสีเป็นส่ิงท่ี
ช่วยให้การจาํแนกวตัถุทาํไดง่้ายยิ่งข้ึนดว้ยประเภทของภาพอินฟราเรดสีหรือภาพสีเทจ็ก็อาจจะให้
ขอ้มูลจาํเพาะมากข้ึน 

2)  ขนาด (Size) ของวตัถุมีความสัมพนัธ์กบัมาตรส่วน ซ่ึงจะช่วยในการ
แยกวตัถุไดดี้ การเลือกมาตราส่วนของภาพท่ีเหมาะสมข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการแปลภาพ 
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3)  รูปร่าง (Shape) ของวตัถุท่ีปรากฏบนภาพ ซ่ึงเป็นรูปร่างท่ีมองจาก
ดา้นบนจึงมีรูปร่างท่ีแตกต่างจากการมองธรรมดา เป็นลกัษณะของภาพถ่ายในแนวด่ิง จากการมอง
ในลกัษณะน้ี ซ่ึงจะช่วยในการจาํแนกวตัถุไดดี้ยิง่ข้ึน 

4)  ความหยาบละเอียด (Texture) ประกอบข้ึนจากกลุ่มของวตัถุท่ี
คลา้ยคลึงกนั แต่เล็กเกินกว่าจะเห็นไดใ้นแต่ละวตัถุ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัมาตราส่วนของภาพถ่ายดว้ย 
วตัถุท่ีมีสีเหมือนกนัจะสามารถแยกแยะไดโ้ดยอาศยัความหยาบละเอียด 

5)  รูปแบบ (Pattern) หรือการวางตวั เป็นคุณสมบติัเฉพาะหรือเอกลกัษณ์
ของหลายส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น รูปแบบของลาํนํ้ า หรือบ่อเล้ียงกุง้ 
ซ่ึงจะเป็นรูปร่างของวตัถุต่างๆ ท่ีมีความสมํ่าเสมอหรือซํ้าๆ กนั 

6)  เงา (Shadow) เงามกัเป็นอุปสรรคในการแปลภาพแต่อยา่งไรก็ตาม
การทอดของเงาช่วยใหข้อ้มูลดา้นความสูงและเห็นรูปร่างลกัษณะของวตัถุไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงจะมี
ความสมัพนัธ์กบัมุมของดวงอาทิตย ์

7)  ท่ีตั้ง (Site) เป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้แ้ปลวินิจฉยัและสรุปไดว้่าส่ิงท่ีเห็นคือ
อะไร เช่น ป่าเบญจพรรณ และป่าโกงกาง แมจ้ะมีสีหรือความหยาบละเอียดของภาพท่ีคลา้ยกนั แต่
ตาํแหน่งท่ีอยูบ่นยอดเขาและชายฝ่ังจะเป็นตวัช่วยในการแยกแยะประเภทของป่าได ้

8)  การเช่ือมโยง (Associated Relationships หรือ Context) การใชค้วามรู้
ภูมิหลงัและการใชเ้หตุผลในการแปลและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเห็นในภาพ เป็นการรวมกลุ่มจาํ เพาะของ
องคป์ระกอบต่าง ๆคุณลกัษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างทางสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ หรือ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถุอยา่งหน่ึงกบัวตัถุอ่ืน ๆ จะใหข้อ้มูลจาํเพาะสาํหรับการแปลภาพได ้

 
2.10.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (The Geographic Information System หรือ GIS) 
ประมาณ เทพสงเคราะห์ (2543) ไดก้ล่าวถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ว่าเป็นระบบท่ีใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลกัในการจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลและข่าวสาร ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล 
การจดัเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการนาํ เสนอผลการวิเคราะห์ประเมินผลขอ้มูล
เชิงซอ้นทั้งหมด ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีสามารถนาํ ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการ โดย
อาศยัลกัษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
สรรคใ์จ กล่ินดาว  (2542: 128) ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีมีความสามารถ
ในการจดัการขอ้มูลเชิงพื้นท่ีโดยอยูใ่นรูปของแผนท่ีเชิงตวัเลข ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ และระบบการ
ปฏิบติัการ เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็นสารสนเทศ และนาํ ไปใชใ้นการตดัสินใจวางแผนต่อไป
การทาํ งานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งเป็นองคป์ระกอบหลกัไดด้งัน้ี 
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1)  การนาํเขา้ขอ้มูล (Data Input) การนาํเขา้ขอ้มูล เป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยทาํการ
แปลงขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีสามารถนาํมาใชง้านไดก้บัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการ
นาํขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํการศึกษา เช่น ขอ้มูลแผนท่ี ขอ้มูลจากเอกสารชั้น
รองหรือรายงานประเภทต่างๆ รวมถึงขอ้มูลภาคสนามท่ีไดจ้ากการสังเกตหรือการตรวจวดัจาก
พื้นท่ีท่ีทาํการศึกษา และทาํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง หรืออยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั 
ซ่ึงลกัษณะขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ 

(1)  ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี มีลกัษณะและรูปแบบของขอ้มูล ประเภท จุด (Point) 
แสดงตาํแหน่งและขนาดของจุดนั้นๆ เช่น ท่ีตั้งสถานท่ี รูปแบบของเส้น (Line) ประกอบดว้ย
ลกัษณะเส้นตรง เส้นโคง้ เพื่อนาํมาใชอ้ธิบายลกัษณะท่ีเป็นเส้น เช่น ถนน ลาํนํ้ า รูปแบบพื้นท่ี 
(Polygon) เป็นลกัษณะขอบเขตพื้นท่ีของขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอบเขตอาํเภอ ขอบเขตการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน เป็นตน้ 

(2)  ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ เป็นคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะประจาํ ขอ้มูล
ภูมิศาสตร์หน่ึงหรือส่ิงทีมีความผนัแปรตามปรากฏการณ์ธรรมชาติในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยไม่ได้
แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัตาํแหน่งแต่อยา่งใด เช่น เสน้ชั้นระดบัความสูง จาํนวนประชากรในพ้ืนท่ี เป็นตน้ 

2)  การจดัการขอ้มูล (Data Management) การจดัการขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบท่ีมี
หนา้ท่ีในการจดัเก็บและแกไ้ขขอ้มูลจากฐานขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ จดัการ
ให้อยู่ในรูปแฟ้มขอ้มูลท่ีคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได ้ มีการจดัการโครงสร้างขอ้มูลหรือการ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูล อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหส้ะดวกในการเรียกคน้ขอ้มูล 

3)  การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) เป็นขั้นตอนของการปฏิบติัเพื่อสร้าง
ขอ้สนเทศ โดยทาํ การวิเคราะห์ขอ้มูลทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ 
โดยอาศยัซอฟทแ์วร์ท่ีมีโปรแกรมการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านนั้น ๆ เพื่อใหเ้กิดผลต่อการ
ใชง้าน 

4)  การแสดงผล (Data Display) เป็นการนาํ เสนอผลขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์
และแสดงในรูปของแผนท่ี ตาราง หรือเน้ือหาเชิงพรรณนา โดยทาํการจดัเก็บในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
การประยกุตใ์ชง้านตามความตอ้งการ 
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บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและระเบียบวธีิการวจิัย 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดําเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research)โดยมีการออกแบบการวิจยั และ
รายละเอียดวิธีการศึกษาซ่ึงสามารถนาํเสนอจดัแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 



63 

ในทางประวติัศาสตร์  พื้นท่ีจงัหวดัชายแดงภาคใต ้มีมาอยา่งยาวนานและเคยรุ่งเรืองอดีต 
โดยผูท่ี้อาศยัอยูส่่วนใหญ่เป็นชนชาติพนัธ์ุมลายนูบัถือศาสนาอิสลาม หลายพื้นท่ีเคยเป็นหวัเมืองท่ีมี
เจา้เมืองปกครองมาก่อน เช่น ปัตตานี สายบุรี ยะหร่ิง รามนั ยะลา  ระแงะเป็นตน้ มีหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัคนในพ้ืนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติสู อนั เป็นการแสดงถึงอตั
ลกัษณ์ของกลุ่มคนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยแสดงออกผ่านลกัษณะต่างๆ เช่น  การตั้ง
บา้นเรือนและชุมชนในท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัอยู่บา้ง และแสดงถึงความเช่ือมโยงขอองคป์ระกอบ
สามส่วนท่ีค่อนขา้งชัดเจน คือ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และลกัษณะทาง
วฒันธรรมและศาสนา แต่ต่อมาไดถู้กผนวกเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย และมีการเปล่ียนแปลง
ไปสู่ความทนัสมยัทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนใน
พื้นท่ีอนัส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ทางการเมือง และความไม่สงบอย่างยืดเยื้อยาวนานในพื้นท่ี 
สถานการณ์ดงักล่าวน้ี    มีผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัคนในพื้นท่ีในลกัษณะท่ีไม่มีความ
ไวว้างใจต่อกนัสูง  สาํหรับลกัษณะทางภูมิศาสตร์  

พื้นท่ีบริเวณเทือกเขาบูโดมีลกัษณะเป็นเทือกเขาสลบัซับซ้อน มีส่วนท่ีเป็นท่ีราบเป็น
หย่อมๆ สภาพของป่ายงัคงอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่และมีสัตวป่์าจาํนวนมาก   ซ่ึงต่อมาเม่ือปี 
พ.ศ. 2507 ไดมี้การประกาศพระราชบญัญติัเขตป่าสงวนแห่งชาติข้ึนและในปี พ.ศ. 2508 ไดมี้การ
ประกาศกฎกระทรวง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กันแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขต
เทือกเขาบูโด ตามดว้ยมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2542 กาํหนด
บริเวณท่ีดินเทือกเขารือเสาะ ป่ายีง่อ และป่าบาเจาะ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี 3 จงัหวดั 9 อาํเภอ 25 ตาํบล 
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไงปาดี  อาํเภอบาเจาะเป็นหน่ึงในอาํเภอท่ีไดรั้บผลกระทบเร่ือง
ท่ีดินจากการประกาศกนัเขตป่าสงวน ฯ และเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีดว้ย  ครอบคลุม
พื้นท่ีตาํบลปะลุกาสาเมาะ ตาํบลบาเระเหนือ ตาํบลกาเยาะมาตี  ตาํบลบาเจาะ และตาํบลลูโบะสาวอ 
รวม 5 ตาํบล 15 หมู่บา้น กินพื้นท่ีประมาณ 11,496 ไร่ 

การประกาศเขตป่าสงวนเม่ือปี 2508 และการประกาศอุทยานฯ ในปี 2542   ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการดาํรงชีวิตของชาวบา้นในพื้นท่ี ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ชีวิตท่ีความสงบ
และเรียบง่ายเร่ิมสั่นคลอน ประกอบกบัพื้นท่ีดงักล่าวเป็นรับรู้ของทางราชการว่า มีโจรก่อการร้าย
และผูท่ี้มีความคิดเห็นตรงขา้มกบัรัฐหลบซ่อนอยู ่โดยเฉพาะในป่าบนเขาบูโด มาเป็นเวลานาน การ
ประสานงานกับรัฐเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาจึงเป็นไปอย่างไม่ค่อยปกติ ด้วยความ
หวาดระแวงท่ีมีต่อกนัของทั้งสองฝ่าย อนันาํไปสู่ความไม่ไวว้างใจ และความขดัแยง้มาตลอด 

จนเม่ือ ปี พ.ศ.  2549 ไดเ้ร่ิมมีการก่อรูปของเครือข่ายฯ การแกไ้ขปัญหาอุทยานแห่งชาติบูโด-
สุไหงปาดี เพื่อขบัเคล่ือนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี 
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ตามกระบวนการการทาํงาน ภายใตก้ารใหค้าํปรึกษาของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ซ่ึงได้
กาํหนดกลไกการขบัเคล่ือนท่ียึดพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง   เพื่อทาํหน้าท่ีประสานงานและประสานความ
ร่วมมือ ในการสร้างความเขา้ใจระหว่างชาวบา้นหน่วยงานในพื้นท่ี  รวมทั้งมีการออกแบบการ
ทาํงานแบบมีส่วนร่วมทั้งในการสาํรวจขอ้มูล และการจดัเวทีประชาคม   

การทาํงานในรูปของเครือข่าย ฯ อย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา ทาํให้การ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหามีความคืบหนา้เป็นสาํคญัมีการพฒันาเทคนิควิธีการต่างๆมาเป็นเคร่ืองมือใน
การขบัเคล่ือนและสร้างความไวว้างใจระหว่างกนัจนเกิดผลกระทบทางนโยบาย และนาํไปสู่การมี
มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพืน้ที่บริเวณ
อุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี (ศจพ.)  เม่ือวันที่  14  ตุลาคม  2551  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ี
ศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)          

 

3.2  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาและผู้ให้ข้อมูล              
 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบา
เจาะ จงัหวดันราธิวาส จาํนวน 15 หมู่บา้น โดยใหค้วามสาํคญัผูท่ี้มีปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินทาํ
กินในเขตอุทยานบูโด-สุไหงปาดี เป็นหลกั          

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) จาํนวน 22 ราย 
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ   

1)  ผูน้าํชาวบา้นและแกนนาํเครือข่ายชุมชนจาํนวน 15 ราย 
2)  ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 7  ราย 

เกณฑใ์นการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัเหล่าน้ี คือ จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการเคล่ือนไหว
เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี และเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจปัญหาตลอดจนบริบทของปัญหาเป็น
อยา่งดี  

 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

เพื่อให้การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเป็นไปอย่างมีระบบ ได้ขอ้มูลครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และสามารถตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได ้ผูว้ิจยัจึง
กาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งจากตามลกัษณะของขอ้มูลออกเป็น 4 แบบ ประกอบดว้ย 
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3.3.1  การรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)  
เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและ

วฒันธรรมและสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีศึกษา  โดยครอบคลุมขอ้มูลประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
และความสมัพนัธ์กบัรัฐ การตั้งถ่ินฐานของชุมชน ลกัษณะของสังคมวฒันธรรมของประชากร และ
ขอ้มูลทางกายภาพของพ้ืนท่ีศึกษาโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํมาหากินและการใชท่ี้ดิน 
ดว้ยการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secandary Data) จากแผนท่ีทางอากาศ และเอกสารทางวิชาการ 
รวมทั้งเอกสารรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีหาไดจ้ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในพ้ืนท่ีและในห้องสมุดของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ และจากอินเตอร์เน็ต 

 
3.3.2  การสังเกต (Observation)   
เป็นการเขา้ร่วมสงัเกตสภาพพื้นท่ีและการเคล่ือนไหวของเครือข่ายฯ ดว้ยการเดินทางไปยงั

หมู่บา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเร่ืองการทบัซ้อนของพ้ืนท่ีอุทยานกบัพื้นท่ีทาํมาหากินของ
ชาวบา้น การเขา้ร่วมประชุมของเครือข่ายและการเขา้ร่วมในกิจกรรมสําคญัๆ ทั้งกิจกรรมทาง
ศาสนา และ กิจกรรมทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการเขา้ร่วมสังเกตการการละหมาดและการ
เทศนาในวนัศุกร์ซ่ึงชาวมุสลิมท่ีเป็นผูช้ายในพื้นท่ีต้องไปร่วมประกอบพิธีทางศาสนาประจาํ
สัปดาห์ และมกัจะมีการประชุมหารือเก่ียวกบัปัญหาต่างๆของชุมชนดว้ย  สาํหรับการสังเกตการณ์
ในการประชุมพบปะเพื่อปรึกษาหรือ วางแผน และดาํเนินการขบัเคล่ือนของสมาชิกเครือข่ายใน
พื้นท่ี ทั้ง 15 หมู่บา้น ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมสังเกตุการแบบมีส่วนร่วมในฐานะเป็นตวัแทนของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน  (พอช.) โดยไดมี้โอกาสเขาร่วมประชุมระดบัต่างๆ รวมทั้งทาํหนา้ท่ีประสานงาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.3.3  การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
เป็นการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจาํนวน 22 ราย ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนหนา้น้ี  ในประเด็น

ของสภาพพื้นท่ี  รูปแบบและลกัษณะของการเคล่ือนไวเพ่ือแก้ไขปัญหาการทบัซ้อนของพื้นท่ี
อุทยานทบัท่ีดินทาํกินของราษฎรในพ้ืนท่ีศึกษา กระบวนการเล่ือนไหว ความสําเร็จ ตลอดจนวิถี
ชีวิตของคนในพื้นท่ีและผลกระทบจากความขดัแยง้เร่ืองท่ีดิน 

  
3.3.4  การจัดเวทปีระชุม กลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  
เป็นการประชุมเพื่อหาขอ้สรุปบางระการของขอ้มูลท่ีรวบรวมมาดว้ยวิธีการต่างๆท่ีกล่าว

แลว้ขา้งตน้ โดยไดจ้ดัให้มีการประชุมกลุ่มย่อยๆ เฉพาะกลุ่ม ทั้งหมด 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) แกนนํา
ชาวบา้นในหมู่บา้น 2) ผูน้าํหมู่บา้นและทอ้งถ่ิน คือ ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั และ อบต. 3) ผูน้าํเครือข่าย ฯ 
และ4) ขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัอาํเภอ/ตาํบล 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการจดัประเภท
ขอ้มูล (Typology) เป็นหลกั โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) การวิเคราะห์ในระหว่าง
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริบทของพ้ืนท่ีศึกษา การหาความ
สอดคลอ้งและความชดัเจนของขอ้มูลเป็นการเบ้ืองตน้ 2) การวิเคราะห์หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล
เสร็จ เป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากขั้นตอนแรก ในขั้นน้ีจะทาํความเขา้ใจกบัความหมายของขอ้มูล
แต่ละประเด็นอยา่งละเอียด ควบคู่กบัการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลอีกคร้ัง หลงัจากนั้นจึง
วิเคราะห์หาความเช่ือมโยงระหว่างประเด็น และความสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีศึกษา ตามดว้ย
การตีความขอ้มูล (Interpretation) และการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Analytic Induction) เม่ือทาํการ
วิเคราะห์เสร็จแลว้ จึงทาํการเขียนและเรียบเรียงเป็นรายงานเชิงพรรณนา (Description) 

สาํหรับการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลนั้น ใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า   
(Triangulation) ทั้งในแบบของการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองเดียวกนักบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัหลายๆคนใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก และกบัวิธีการรวบรวมขอ้มูลต่างวิธีกนั เช่น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต กบั
ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้ ทั้งน้ีจะดูความสอดคลอ้งกันของขอ้มูล หรือความ
กระจ่างของขอ้มูล แลว้แต่กรณี 



 
 

 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

4.1  บริบทของพืน้ทีศึ่กษา 
 
ผลการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไว้

ในบทท่ี 3 คือ การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถนาํเสนอโดย
แบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1.1  บริบททัว่ไปของ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ลกัษณะทางกายภาพและการตั้งถ่ินฐาน 
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของไทยชาวมุสลิมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้นิยมตั้งบา้นเรือนอยู่

แบบกระจุกตวัตามพ้ืนท่ี ซ่ึงมกัจะเลือกทาํเลท่ีเหมาะแก่การประกอบอาชีพโดยพ่ึงพิงธรรมชาติ 
ลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีนิยมตั้งถ่ินฐาน แบ่งออกเป็น 3  ลกัษณะดงัน้ี 

1) บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล หมายถึงพื้นท่ีราบทางทิศตะวนัออกของ จังหวัด
ปัตตานี และ จงัหวดันราธิวาส มีลกัษณะเป็นหาดทรายขาว ชายฝ่ังทะเลท่ีถูกยกข้ึนมีการทบัถมพอก
พูนของพ้ืนท่ีดินอยู่ตลอดเวลา ในพื้นท่ีและท่ีราบชายฝ่ังทะเลน้ี ประชาชนส่วนใหญ่มกัจะตั้งถ่ิน
ฐานอยู่อาศยัอย่างหนาแน่นใกลช้ายฝ่ังโดยประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั รวมทั้งมีการแปรรูป
ผลผลิตจากสตัวน์ํ้ า โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การทาํนํ้ าบูดู การทาํปลาเคม็ เป็นตน้นอกจากน้ียงั
มีกิจกรรมอ่ืนๆเช่น   การต่อเรือ และการคา้ขายในครัวเรือน ฯลฯ 

2) บริเวณพ้ืนท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ าปัตตานี เป็นพื้นท่ีท่ีมีการตั้งถ่ินฐานมาอยา่งยาวนาน 
ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอยู่อาศยับริเวณน้ีนิยมประกอบอาชีพทาํนา   ปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้ เช่น 
มะพร้าว ทุเรียน เงาะ มะม่วงหิมพานต ์เป็นตน้ นอกจากน้ีประชาชนยงันิยมเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจเพื่อ
การดาํรงชีวิตอีกดว้ย เช่น โค กระบือ แพะ แกะ เป็ด ไก่ และการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  เป็นตน้  โดยเป็น
การเล้ียงจาํนวนไม่มากในแต่ละครัวเรือน 

3) บริเวณท่ีราบเชิงเขา  เป็นอีกบริเวณหน่ึงท่ีมกัจะพบการตั้งถ่ินฐานสําหรับอยู่
อาศยัและทาํมาหากินของคนในพื้นท่ีมานานแลว้ และมีการขยายจาํนวนเพ่ิมข้ึนในระยะหลงั  จากการ
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อพยพของคนในบริเวณอ่ืนๆ ท่ีเร่ิมหนาแน่น เพื่อขยบัขยายพ้ืนท่ีทาํมาหากิน  เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณ
น้ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง และมีทรัพยากรป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกบั
ป่าอยา่งหลากหลาย ประชากรส่วนใหญ่นิยมทาํการเกษตร โดยมกัจะทาํนาในบริเวณท่ีราบลุ่มเชิง
เขา และทาํสวนยางพารา และปลูกไมผ้ลชนิดต่างๆ เช่น ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง เป็นตน้ ใน
ท่ีดินรอบๆบา้นและบนเขา  ลกัษณะของการทาํสวนผลไมใ้นอดีต ส่วนใหญ่มกัจะทาํเป็นสวนผสม
ท่ีปลูกพืชหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกนัอย่างไม่เป็นระเบียบ ซ่ึงเรียกว่า “สวนดูซง” ในภาษามลายู
ทอ้งถ่ิน แต่ในปัจจุบนัพบมีการทาํสวนยางพาราและสวนผลไมเ้ชิงเด่ียว ท่ีปลูกอย่างเป็นแถวเป็น
แนวตามแนวทางการเกษตรสมยัใหม่มากข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีเชิงเขาท่ีอยู่ใกล้ๆ หมู่บา้น ใน
ขณะเดียวกนั ประชากรบางส่วนยงัทาํมาหากินดว้ยการหาของป่าบา้ง ไม่วา่จะเป็นพืชผกั หรือผลไม ้
เช่น ผกักดูสะตอ เนียง เนียงนก เป็นตน้  (เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิรมย ์และคณะ, 2556) 

นอกจากสภาพพื้นท่ีดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงเหมาะกบัการอยู่อาศยัและทาํมาหากินแลว้ 
พื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ยงัมีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศท่ีเก้ือหนุนให้
ประชาชนได้มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย และสามารถดาํรงชีพไดอ้ย่างเพียงพอ โดยไม่ตอ้งด้ินรนมาก 
เน่ืองจากมีแหล่งนํ้ าและป่าไมท่ี้ยงัค่อนขา้งสมบูรณ์ มีฝนจะตกกระจายเกือบทั้งปี ในปีหน่ึงๆเป็น
เวลาประมาณ 8 เดือน เพราะตั้ งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับลมมรสุมตะวันตกฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงทาํให้สามารถทาํการเกษตรไดห้ลายอยา่ง ทั้งการทาํนา ทาํไร่ และทาํสวน  
อีกทั้งในปัจจุบนัยงัมีสาธารณูปโภคและการบริการพื้นฐานต่างๆท่ีค่อนขา้งสะดวก พื้นท่ีส่วนใหญ่
อยูห่่างไกลจากตวัอาํเภอและจงัหวดัไม่มากนกั และพ้ืนท่ีบางส่วน มีประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนาน
และเคยรุ่งเรืองอดีต เพราะเคยเป็นหวัเมืองท่ีมีเจา้เมืองปกครองมาก่อน เช่น ปัตตานี สายบุรี ยะหร่ิง 
รามนั ยะลา  ระแงะ เป็นตน้ โดยมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ี แสดงถึงการตั้งบา้นสร้างเมืองจน
พฒันาเป็นแหล่งชุมชนท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของการคมนาคมและการคา้มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะเมือง
ปัตตานี เคยป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการศึกษาศาสนาอิสลามของภูมิภาคเอซียตะวนัออเฉียงใต ้
เพราะตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีมีแม่นํ้ าปัตตานีไหลผ่านและมีท่าเรือ จึงมีโอกาสติดต่อกบัพ่อคา้
ชาวอาหรับซ่ึงนับถือศาสตาอิสลามมานาน คนเหล่าน้มีสว่นในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในพ้ืท่ี
ด้วย  แต่ในปัจจุบันการคมนาคมทางนํ้ าเหลือน้อย  เพราะการคมนาคมทางบกเพ่ิมมากข้ึน 
สถานการณ์จึงเปล่ียนไปมาก  (ประสิทธ์ิ  รัตนมณีและคณะ, 2550; ประวติั  เขม็สุข, 2550)  

สําหรับลกัษณะทางภาพของพ้ืนท่ี บริเวณเทือกเขาบูโดเป็นพื้นท่ีท่ีประกอบด้วย
เทือกเขาสลบัซบัซอ้น  แยกเป็นเทือกเขาสาํคญั 2 เทือกเขา คือ เทือกท่ี 1 เร่ิมตน้ ตั้งแต่อาํเภอกะพร้อ 
ในจงัหวดัปัตตานี  อาํเภอบาเจาะ อาํเภอยี่งอ อาํเภอรแงะ อาํเภอรือเสาะ ในจงัหวดันราธิวาส  และ
อาํเภอรามนั ในจงัหวดัยะลา เทือกท่ี 2 เร่ิมตั้งแต่อาํเภอระแงะ ผ่านอาํเภอเจาะไอร้อง อาํเภอสุคิริ
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นทร์และสินสุดท่ีอาํเภอสุไหงปาดี ในจงัหวดันราธิวาส มีลกัษณะของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งถ่ิน
ฐานท่ีอยู่อาศยัและการทาํมาหากินท่ีหลากหลาย สามรถแบ่งออกตามระดบัความตํ่าสูงของพื้นท่ี
หลกัๆ เป็น 4  ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

ระดบัท่ี 1 พื้นท่ีราบดา้นตะวนัออก ประกอบดว้ยพื้นท่ีราบยาวลงชายทะเล พื้นท่ีป่า
พรุ และพ้ืนท่ีสําหรับการทาํนา ไปจนถึงพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เป็นพื้นท่ีท่ีมีการตั้ ง
บา้นเรือนจาํนวนมาก เน่ืองเป็นท่ีราบลุ่มท่ีต่อเน่ืองไปถึงชายทะล จึงเหมาะสาํหรับทาํนาและทาํการ
ประมงขนาดเลก็ โดยการทาํประมงจะพบบริเวณชุมชนชายฝ่ังทะเล  

ระดบัท่ี 2  พื้นท่ีราบเชิงเขา เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการตั้งบา้นเรือนมา
ยาวนานเช่นเดียวกบัระดบัท่ี 1 แต่ความหนาแน่นของการตั้งบา้นเรือนเบาบางกว่า ลกัษณะของการ
ใชท่ี้ดิน นอกจากจะสร้างบา้นเรือนแลว้ยงัมีการทาํนา ปลูกพืชผกั และไมผ้ลหลากหลายชนิดไว้
สาํหรับบริโภคในครัวเรือน ไมผ้ลท่ีนิยมปลูกได ้เช่น ลองกอง มงัคุด ทุเรียน  มะม่วง ม่วงมุด  สละ 
ฯลฯ  และปัจจุบนัมีการทาํสวนยางพาราเป็นจาํนวนมากดว้ย   

ระดบัท่ี 3 พื้นท่ีเนินเขาต่อจากชั้นท่ี 2 ไม่นิยมสร้างท่ีอยูอ่าศยัถาวรนกั มีการใชท่ี้ดิน
สาํหรับสร้างสวนดูซง ท่ีมีลกัษณะเป็นสวนท่ีผสมผสานพนัธ์ไมต่้างๆ หลากหลาย ชนิดประกอบดว้ย
ไมห้ลายระดบั ทั้งไมย้ืนตน้แลไมผ้ล เช่น ไมย้างพารา ไมต้ะเคียน สะตอ ตน้เนียง มงัคุด ลองกอง 
ทุเรียนพื้นเมือง จาํปาดะ ฯลฯ โดยตน้ไมท่ี้ปลูกเหล่าน้ีใชป้ระโยชน์หลกัเป็นแหล่งอาหาร เป็นไมใ้ช้
สอยเพื่อการสร้างบา้น และเป็นแหล่งรายไดท่ี้เป็นตวัเงินสาํหรับใชจ่้ายท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 

ระดบัท่ี 4  พื้นท่ีตน้นํ้ า  เป็นพื้นท่ีสําหรับการอนุรักษ์ เน้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ  ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามเช่ือว่ามนุษยมี์
หนา้ท่ีตอ้งดูแลส่ิงแวดลอ้ม นํ้ า อากาศ ป่า และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ซ่ึงมีคุณค่าในตวัของมนั
และยงัประโยชน์ต่อการดาํรงคชี์วิตของมนุษยใ์นหลายดา้น  

การตั้งถ่ินฐานของชาวบา้นในพ้ืนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีลกัษณะบ่งช้ีสําคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก่อตวัของชุมชนในพื้นท่ีบริเวณน้ีหลายประการ ท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้ง
กนั คือ  1) ลกัษณะของการก่อสร้างหมู่บา้น  การตั้งช่ือ การขยายตวัของหมู่บา้น ท่ีมกัจะเร่ิมจากท่ี
ราบ นิยมตั้งช่ือตามส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติป็นส่วนใหญ่ แลว้ค่อยขยายชุมชนไปยงัพื้นท่ีใกลภู้เขา 
2) ประวติัศาสตร์หมู่บา้น สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีมีความเช่ือมโยงกบัความเป็น
นครรัฐและหัวเมืองในอดีต  3) ลกัษะทางสังคมวฒันธรรมและศาสนา ท่ีคนส่วนใหญ่เป็นคนชาติ
พนัธ์ุมลายูนับถือศาสนาอิสลาม   และ 4) ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเน้นการเกษตรท่ีพึ่งพึงอยู่กบั
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบมลายมุูสลิมซ่ึงพบได้
มากในมาเลเซียและอินโดนี เซียในมจัจุบนั 
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ภาพที ่4.1  แผนท่ีภาคใตแ้สดงท่ีตั้งของพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 

สําหรับการตั้ งถ่ินฐานของราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาบูโด นอกจากจะ
คลา้ยคลึงกบัการตั้งถ่ินฐานของชาวไทยมุสลิมเช้ือสายมลายูดงักล่างขา้งตน้แลว้ ยงั มีลกัษณะการตั้ง
บา้นเรือนและชุมชนท่ีเฉพาะตวัอยูบ่า้ง แต่ก็แสดงถึงความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบสามส่วนดงักล่าว
ขา้งตน้ท่ีค่อนขา้งชดัเจน คือ  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และลกัษณะทางวฒันธรรม
และศาสนา (อิสมาอีล เบญจสมิทธ์ิ, ม.ป.ป) จากการสัมภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัท่านหน่ึง ซ่ึงถือว่าเป็น
ปราชญ์ชุมชนท่ีมีบทบาทสําคญัในการแก้ไขปัญหาน้ี ทาํให้ทราบว่า พื้นท่ีบริเวณเทือกเขาบูโด มี
ลกัษณะเป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้น มีส่วนท่ีเป็นท่ีราบเป็นหยอ่มๆ มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์
เป็นจาํนวนมาก  อีกทั้งพื้นท่ีน้ีในอดีตส่วนมากตั้งอยูไ่กลจากตวัอาํเภอและจงัหวดัซ่ึงเป็นศูนยร์าชการ  
จึงเป็นท่ีหลบซ่อนของโจรและผูท่ี้มีความคิดแตกต่างจากรัฐจาํนวนหน่ึง การก่อตั้ งบ้านเรือนจึง
จาํเป็นตอ้งอาศยักนัอยูแ่บบรวมกลุ่มบา้นเป็นหยอ่มๆ และมีความพยายามทาํกิจกรรมหลายอยา่งในแบบ
รวมหมู่กนั ทั้งน้ีเพื่อช่วยป้องกนัและรักษาความปลอดภยัจากสัตวป่์าและจากพวกโจรบางส่วน ท่ีอาจ
เขา้มาทาํร้ายหรือปลน้ทรัพยสิ์นบา้ง ซ่ึงโจรเหล่าน้ีอาจเขา้มาปลน้สะดมชาวบา้นไดง่้าย หากชาวบา้นไม่
รวมกลุ่มกนัช่วยตนเอง ตวัอยา่งของการตั้งถ่ินฐานในลกัษณะน้ีเห็นไดช้ดัจากหมู่บา้นตะโละมาเนาะ ใน
อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส  ซ่ึงมีการตั้งชุมชนมาเป็นเวลายาวนากวา่ 300 ปี 

 



71 

 
 
ภาพที ่4.2  แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ แสดงท่ีตั้งและขอบเขตของ  ตาํบลปะรุกาสาเมาะ  
                  อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
 

หมู่บา้นตะโละมาเนาะ ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาบูโด ใน ตาํบลลูโบะสาวอ อาํเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส ห่างจากตวัเมืองนราธิวาส 25 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มากและมีความสาํคญั
ทางประวติัศาสตร์อย่างโดดเด่นในพื้นท่ีหมู่บา้นหน่ึง เพราะเป็นท่ีตั้งของมสัยิดตะโละมาเนาะ 
สถาปัตกรรมอนัเล่ืองช่ือของนราธิวาส หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “มสัยิด 300 ปี”  (อบัดุลลอฮ ์ ลออแมน, 
2532) 

ตามหลกัฐานท่ีคน้พบมีขอ้มูลระบุว่า มสัยิดตะโละมาเนาะ  หรือ มสัยิดวาดีลอลัฮู
เซ็น สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2167   รุ่นราวคราวเดียวกบัมสัยดิกรือเซะ เป็นมสัยดิเรือนไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุด
ในประเทศไทยและในแหลมมลายท่ีูยงัเหลืออยูใ่ชง้านได ้มสัยดิแห่งน้ีไดรั้บการดูแลและยกยอ่งให้
เป็นมรดกของชาติจากกรมศิลปากรแลว้ ปัจจุบนัยงัคงใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบศาสนกิจของชาว
มุสลิมท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นหมู่บา้นและประชาชนละแวกใกลเ้คียง (ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพที ่4.3  มสัยดิตะโละมาเนาะ 

  
จากคาํบอกเล่าของผูสู้งอายุในหมู่บา้นเก่ียวกบัประวติัการสร้างมสัยิดแห่งน้ี ทาํให้

ทราบว่า ในช่วงนั้นเกิดสงครามระหว่างเมืองปาตานี (หรือ ปัตตานี ในปัจจุบนั) กบักรุงศรีอยธุยา 
ท่านวนัฮูเซ็น อสัซานาวี ซ่ึงเป็นอาจารยส์อนศาสนาท่ีมีลูกศิษยม์ากมาย  รวมทั้งเจา้เมืองปาตานี ดว้ย  
ดว้ยความรักและความห่วงใยอาจารยข์องเจา้เมืองปาตานีในขณะนั้นท่ีมีต่อท่าน เจา้เมืองจึงรับสั่งให้
ยา้ยไปอยู่ในพื้นท่ีท่ีน่าจะปลอดภยั วนัฮูเซ็นพร้อมชาวบา้นจาํนวนหน่ึงและลูกศิษยบ์างส่วนจึงได้
อพยพมาจากบา้นสะนอยานยา (ปัจจุบนัอยูใ่น อ.ยะรัง จ.ปัตตานี) โดยการช่วยเหลือของเจา้เมืองจึง
ไดย้า้ยมาอยูใ่นพื่นท่ีแห่งน้ี ซ่ึงถือว่าปลอดภยั โดยไดเ้ลือกตั้งหมู่บา้นท่ีบา้นตะโละมาเนาะ ซ่ึงเป็น
ทาํเลท่ีเหมาะสําหรับการตั้งหลกัแหล่ง เพราะเป็นพื้นท่ีใกลก้บัแหล่งนํ้ า อุดมสมบูรณ์ดว้ยสัตวป่์า
นานาชนิด และสามารถปลูกพืชผกัธญัญาหารไดอ้ยา่งงอกงาม  หลงัจากท่ีไดอ้พยพหลบภยัซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนจากสงคราม ท่านจึงสร้างชุมชนและมสัยดิแห่งน้ีข้ึนมา  

คาํว่า "ตะโละ" เป็นคาํภาษามลายู แปลว่าอ่าว หรือแผ่นดินซ่ึงเวา้เขา้ไปในเชิงเขา  
ส่วนคาํว่า "มาเนาะ" ชาวบา้นบางคนบอกว่าเป็นช่ือตน้ไม ้โดยในพจนานุกรม ระบุว่า "มานุก" 
แปลวา่นกหรือไก่ ดงันั้น ตะโละมาเนาะ ก็คือถ่ินของนกหรือถ่ินของไก่  เน่ืองจากหมู่บา้นแห่งน้ีอยู่
ติดริมลาํธาร ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีอาศยัหรือแหล่งหากินของนกและไก่ป่า รวมทั้งสัตวป่์าอ่ืนๆ อีกหลาย
ชนิด  

มสัยดิแห่งน้ีแตกต่างจากมสัยดิอ่ืนๆ ตรงท่ีสร้างดว้ยไมต้ะเคียนทั้งหลงั  ตวัอาคารใช้
สลกัไมย้ึดแทนตะปูหรือสกรูเหล็ก  เป็นการสร้างแบบศิลปะไทยพ้ืนเมืองประยุกต ์ผสมผสานกบั
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ศิลปะแบบจีนและมลาย ูตวัมสัยดิสร้างเป็นอาคาร 2 หลงัติดกนั มีขนาด 14.20 x 6.30 เมตร ส่วนท่ี
เด่นท่ีสุดเห็นจะเป็นหลงัคา หลงัแรกมีหลงัคา 3 ชั้น มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา หลงัคาชั้น 3 มีโดมเป็น
เก๋งจีน ส่วนท่ี 2 มีหลงัคา 2 ชั้น หลงัคาชั้นท่ี 2 เป็นจัว่รูปฐานรองรับอยูบ่นหลงัคาชั้นแรก รอบฐานมี
การแกะสลกัไมเ้ป็นเถากา้น เจาะเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงาม ดา้นในมีบนัไดซ่ึงสมยัก่อนใช้
ข้ึนไปยงัหออะซานบนหลงัคาชั้นท่ี 2 เพื่อส่งเสียงเรียกคนมาละหมาด (อบัดุลลอฮ์ ลออแม, 2532; 
อภิศกัด์ิ รักดี, 2550)  

จะเห็นไดว้่าการเลือกทาํเลในการตั้งหมู่บา้นตะโละมาเนาะ ไดส้ะทอ้นการคาํนึงถึง
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท่ีเอ้ือต่อการดาํรงชีพดว้ยการเกษตร และวฒันธรรมท่ีอิงกบัศาสนา
อิสลาม การเร่ิมสร้างมสัยิดเกือบจะทนัทีหลงัจากไดต้ดัสินใจตั้งหมู่บา้นก็เพื่อเป็นศูนยร์วมของ
ชุมชน ซ่ึงมสัยดิจะทาํหนา้ท่ีทั้งทางวฒันธรรมและสังคมแก่สมาชิก ตามวิถีชีวิตของมุสลิมชาติพนัธ์ุ
มลายู โดยมีการใช้วสัดุธรรมชาติท่ีมีค่าสูงและคงทนซ่ึงหาได้ในพื้นท่ี ส่วนสถาปัตยกรรมนั้น
สะทอ้นถึงการปรับตวัในทางวฒันธรรม ท่ีมีการผสมผสานจากคนของหลายกลุ่ม ท่ีมีการติดต่อ
คา้ขายแลกเปล่ียนกนั อนัเป็นผลจากความรุ่งเรืองของเมืองปาตานีในสมยันั้น 

 
4.1.2  ประวตัิโดยสังเขปและการเมืองการปกครองของอาํเภอบาเจาะ 
เดิมพื้นท่ีอาํเภอบาเจาะ เป็นส่วนหน่ึงของเมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี ในปี ร.ศ. 127 (พ.ศ. 

2452) ไดถู้กยกฐานะข้ึนเป็นก่ิงอาํเภอ เรียกว่า “ก่ิงอาํเภอจาํปากอ” ในปีถดัมา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2453) 
และยกฐานะเป็นอาํเภอจาํปากอ ในปี พ.ศ. 2461  ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นอาํเภอบาเระเหนือ ในปี
เดียวกนัน้ี อีกทั้งยงัไดมี้การยา้ยท่ีวา่การอาํเภอ มาตั้งในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2 ตาํบลบาเจาะและเปล่ียนช่ืออีก
คร้ังเป็นอาํเภอบาเจาะ ในปี พ.ศ. 2474  พร้อมกับได้โอนทอ้งท่ีอาํเภอบาเจาะมาข้ึนกับจงัหวดั
นราธิวาส  จนถึงปัจจุบนั 

อาํเภอบาเจาะแบ่งพื้นท่ีเขตปกครองทั้งหมดเป็น 6 ตาํบล 46 หมู่บา้น ปัจจุบนัมีประชากร
จาํนวน 47,831 คน มีจาํนวนครัวเรือน 9,825 ครัวเรือน พื้นท่ีประมาณร้อยละ 60 ในจาํนวน 5 ตาํบล 
15 หมู่บา้น ติดเขตเทือกเขาบูโด  จากการจดัทาํประวติัชุมชนพบว่า ราษฎรไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานทาํมา
หากินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2251 ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นชาวมุสลิม ดงัท่ีมีหลกัฐานการก่อสร้างมสัยิดตะโละมาเนาะ 
ท่ีตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 1 บา้นตะโละมาเนาะ ตาํบลลูโบะสาวอ ส่วนชาวพุทธไดเ้ขา้มอยู่หลงัจากนั้นอีก
ประมาณ 100 ปี โดยมหลกัฐานคือวดัเชิงเขา ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2351 ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 4 บา้นเชิงเขา 
ตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วดัน้ีเคยมีพระเกจิอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงของชาว
ไทยพทุธท่ีชาวบา้นรู้จกักนัในนาม  “หลวงพอ่แดงแห่งวดัเชิงเขา”  

เม่ือปี พ.ศ. 2507 ไดมี้การประกาศพระราชบญัญติัเขตป่าสงวนแห่งชาติข้ึน และในปี พ.ศ. 
2508 ไดมี้การประกาศกฎกระทรวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กนัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
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ในเขตเทือกเขาบูโด ต่อมาไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2542 
กาํหนดบริเวณท่ีดินเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะ เป็นอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จงัหวดั 9 อาํเภอ 24 ตาํบล โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีในจงัหวดันราธิวาสมี 7 อาํเภอ 
จังหวดัยะลา 1 อาํเภอ และจังหวดัปัตตานี 1 อาํเภอ อาํเภอบาเจาะเป็นหน่ึงในอาํเภอท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศกนัเขตป่าสงวน ฯ และเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไงปาดีน้ี เพราะได้
ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลปะลุกาสาเมาะ   ตาํบลบาแระเหนือ ตาํบลกาเยาะมาตี  ตาํบลบางเจาะ และ
ตาํบลลูโบะสาวอ รวม 5 ตาํบล เป็นพื้นท่ีทั้งหมด  11,496  ไร่ 

  
4.1.3  ลกัษณะทางสังคมและปัญหาความขัดแย้งเร่ืองทีด่ินในพืน้ที ่ 
พื้นท่ีอาํเภอบาเจาะมีลกัษณะทางสังคมคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนชาติพนัธ์ุมลาย ูและนบัถือศาสนาอิสลาม  มีวิถีการดาํเนินชีวิต
ตามแนวทางของศาสนาอิสลาม ท่ีเน้นความเรียบง่าย สงบ และมีการจัดการความสัมพนัธ์กัน
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างสมดุล นิยมศึกษาทางศาสนามากกว่าศึกษาสายสามัญ ใน
ขณะเดียวกนัยงัผสมผสานกบัขนบประเพณีและค่านิยมของชาวมลาย ูท่ีสะทอ้นออกมาในรูปแบบ
ของอาคารบ้านเรือน ภาษาท่ีใช้ส่ือสาร อาหารการกิน การแต่งตัว และรูปแบบของพิธีกรรม
บางอยา่ง ท่ีคลา้ยคลึงกนัมากกบักลุ่มชาติพนัธ์มลายใูนประเทศใกลเ้คียง  (Cornish, 1997; Gilquin, 
2005) ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานับตั้งแต่อดีตจนมีการประกาศเขตป่าสงวนในปี  พ.ศ. 2508 และ
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงทบัซอ้นท่ีดินทาํกินของราษฎร
ถึง 89 หมู่บา้น ใน 25 ตาํบล 9 อาํเภอ ครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และได้
ส่งผลกระทบต่อวิถีการดาํรงชีวิตของชาวบา้นในพื้นท่ี ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ชีวิต
ท่ีเคยมีความสงบและเรียบง่ายเร่ิมสัน่คลอน ประกอบกบัพื้นท่ีดงักล่าวเป็นรับรู้ของทางราชการว่า มี
โจรก่อการร้ายหลบซ่อนอยู่มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในป่าบนเขาบูโด การประสานงานเพ่ือ
หาทางออกในเร่ืองความขดัแยง้ต่างๆ กบัรัฐเป็นไปอยา่งไม่ค่อยปกติ ดว้ยความหวาดระหว่างท่ีมีต่อ
กนัของทั้งสองฝ่าย (เพิ่มศกัด์ิ  มกราภิรมย ์และคณะ, 2556) 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงแรกๆ หลงัการประกาศเขตป่าสงวนในปี พ.ศ. 2508 ผลกระทบต่อวิถี
การดาํเนินชีวิตของชาวบา้นยงัมีไม่มากนกั เน่ืองจากชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัสามารถดาํรงชีวิตดว้ยการ
เขา้ไปเก็บเก่ียวพืชผกัผลไม ้ทั้งท่ีปลูกเอง จากสวนดูซงและท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ รวมทั้งกรีดยางท่ี
ปลูกไวม้าตั้งแต่บรรพบุรุษไดอ้ยา่งเป็นปกติ แมจ้ะรับรู้บา้งถึงสถานะทางกฎหมายท่ีเปล่ียนไปของ
การถือครองท่ีดินในเขตป่าสงวนบา้งแลว้ก็ตาม แต่ทางการก็ยงัไม่ไดด้าํเนินการเอาผิดหรือเขม้งวด
ในทางกฎหมาย จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดมี้การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
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ทาํให้พื้นท่ีตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบท่ีเขม้งวดมากข้ึน หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งก็ได้เร่ิมนํา
นโยบายไปปฏิบติัมากข้ึน การทาํมาหากินของชาวบา้นสามารถทาํได้จาํกัด ความขดัแยง้จึงได้
ปรากฏและค่อยๆ เด่นชดัข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดด้าํเนินการจบักมุชาวบา้นบางคนท่ีข้ึนไปเกบ็ผลไมใ้นพื้นท่ีสวนดูซง อีกทั้งยงัไดมี้การนดัประชุม
ชาวบา้นเพ่ือช้ีแจงแนวเขตอุทยานและทาํความเขา้ใจเร่ืองการประกาศเขตอุทยานฯ ว่าชาวบา้น
สามารถทาํอะไรไดแ้ละไม่สามารถทาํอะไรไดบ้า้งตามกฎหมายของอุทยานฯ การช้ีแจงน้ีใชก้าร
อธิบายแนวเขตอุทยานฯ ตามแผนท่ีมาตราส่วน 1:5000  ซ่ึงทาํให้ชาวบา้นท่ีไม่คุน้เคยกบัการอ่าน
แผนท่ีเร่ิมเกิดขอ้สงสัยและหวาดวิตกถึงความไม่เป็นธรรมท่ีจะไดรั้บตามมา  ในขณะเดียวกนัรัฐก็
ไดเ้ร่ิมดาํเนินการปักปันแนวเขตอุทยานฯ ควบคู่กนั อย่างไรก็ตาม  ดว้ยขอ้จาํกดัในการส่ือสารท่ี
เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ใชภ้าษาไทย ในขณะท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่มกัจะใชภ้าษามลายู
ถ่ิน หรือท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปว่า “ภาษายาวี” เพราะความขา้ใจภาษาไทยมีจาํกดั จึงเกิดความสงสัย ไม่
เขา้ใจ และมีช่องวา่งมากในการส่ือสาร ความขดัแยง้จึงค่อยๆก่แอตวัและยกระดบัมากข้ึนจนถึงขั้นท่ี
น่าเป็นห่วง  ผลจากความหวาดระแวงทาํให้มีการระวงัตวัของชาวบา้น และมีการขดัขวางการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี โดยเฉพาะในบางหมู่บา้น เจา้หน้าท่ีไม่สามารถลงไปช้ีแจงสร้างความ
เขา้ใจกบัชาวบา้นได ้ภายใตส้ภาพการณ์เช่นน้ี ทาํให้การลงพ้ืนท่ีเพื่อทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นใน
พื้นท่ีตอ้งหยุดลงไปในท่ีสุด และการปักปันแนวเขตของอุทยานฯก็ไม่สามารถทาํอย่างครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีไดเ้ช่นกนั แนวเขตอุทยาน ฯ จึงขาดความชดัเจนในระดบัพื้นท่ี  คงมีแต่แนวเขตท่ีชดัเจนใน
แผนท่ีมาตราส่วน 1:5000 เท่านั้น  อีกทั้งความไม่ชดัเจนน้ีไดส่้งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อพื้นท่ีนอก
เขตอุทยานฯ ดว้ย  เพราะเม่ือแนวเขตอุทยานฯ มีความคลุมเครือ พื้นท่ีนอกแนวเขตบางส่วนก็ไม่
สามารถออกเอกสารสิทธ์ิหรือโฉนดได ้ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีของกรมท่ีดินไม่สามารถตรวจสอบแนว
เขตป่าสงวนปี พ.ศ. 2508 และแนวเขตอุทยานฯ ปี พ.ศ. 2542  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

เม่ือขาดความชดัเจนในทางปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้  การดาํเนินชีวิตตามวิถีแห่ง
มุสลิมในพื้นท่ีน้ีท่ีเนน้ความเรียบง่ายและความสัมพนัธ์อยา่งเก้ือกูลกนัระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือว่าเป็นจุดแขง็ในการอยูร่่วมกนักบัป่าของชาวบา้น 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไดถู้กสัน่คลอนจากอาํนาจส่วนกลางและส่งผลกระทบต่อการทาํมหากินของชาวบา้นท่ีอาศยัหรือใช้
ประโยชน์บนพื้นท่ีทบัซ้อน ลกัษณะของผลกระทบท่ีสําคญัประการหน่ึงซ่ึงปรากฏชดัก็คือ การท่ี
ชาวบา้นไม่สามารถข้ึนไปเก็บผลไมแ้ละกรีดยางในสวนดูซง ซ่ึงถือเป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
รายไดท่ี้สําคญัอีกต่อไป ผลลกระทบอนัน้ีไดส่้งผลเช่ือมโยงถึงวิถีตามประเพณีของของชาวบา้น
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกนัดว้ย  เพราะโดยปกติแลว้ ชาวบา้นมกัจะนาํผลไมท่ี้เก็บไดจ้ากสวน
ดูซง ไปแบ่งปันกนัในครอบครัวและสายเครือญาติ อีกทั้งยงัมีการจดัสรรผลผลิตเป็นซะกาต (ทานท่ี
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บงัคบัให้จ่ายเม่ือครบเกณฑท่ี์ระบุในหลกัศาสนาอิสลาม) ให้แก่ผูย้ากไร้ในชุมช ดว้ย ส่วนท่ีเหลือ
มกัจะนําไปจาํหน่ายเป็นแหล่งรายได้ของครอบครัวต่อไป  อาจกล่าวได้ว่า การท่ีชาวบา้นไม่
สามารถข้ึนไปเก็บผลผลิตจากพื้นท่ีบนเขาซ่ึงเป็นสวนดูซง ท่ีถประกาศเขตป่าสงวนและอุทาน
แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ทบัท่ีดินทาํกินของชาวบา้นน้ี ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อคนในชุมชนท่ี
ตั้งอยูเ่ชิงเขาบูโด ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนบา้นปะลุการสา
เมาะ จากการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัหลายราย สามารถสรุปสภาพปัญหาและผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของชาวบา้น เร่ิมตั้งแต่ไดมี้การประกาศเขตป่าสงวนเม่ือปี พ.ศ. 2508 แมจ้ะมีความพยายามโดย
คณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาต่อมา แต่ก็ยงัมีอุปสรรคและไม่มีการปฎิบติัเท่าท่ีควร เหตุการณ์
สําคญั ปัญหาและผลกระทบของการกาํหนดเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติในพื้นท่ีบา้นปะลุ
กาสาเมาะ สามารถแสดงดงัในตารางท่ี  4.1  
 
ตารางที ่4.1  เหตุการณ์สาํคญั ปัญหาและผลกระทบของการกาํหนดเขตป่าสงวนและอุทยาน 
                     แห่งชาติในพื้นท่ีอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
 

ปี เหตุการณ์ ปัญหาและผลกระทบ 
2508 การประกาศเขตป่าสงวน ทบัซอ้น

ท่ีดินทาํกิน “สวนคูซง” เชิงเขา
ของชาวบา้น 

แนวทางเขตป่าไม่ชดัเจน และขาดการมีส่วนร่วม
ของชาวบน้ แต่สถานการณ์และความขดัแยง้ยงัไม่
รุนแรง ชาวบา้นยงัสามารถเขา้ไปทาํกินได ้

2542 การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบู
โด-สุไหงปาดี เกิดเสน้แนวเขตทบั
ซอ้นเสน้ท่ี 2 

แนวเขตอุทยานฯ ยงัขาดความชดัเจน เร่ิมเกิดความ
หวาดระแวงต่อความชดัเจนท่ีเกิดซํ้า และมีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเขม้งวดข้ึน รวมทั้งมีการจบักมุ
ชาวบา้นท่ีเขา้ไปทาํกิน 

  กรมท่ีดินไม่สามารถออกโฉนดท่ีดินรอบแนวเขต
ป่าใหไ้ด ้เน่ืองจากขาดความชดัเจนของแนวเขตป่า
สงวนและแนวเขตอุทยานฯ  
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง (สกย.) ไม่
สามารถใหเ้งินอุดหนุนการปลูกยางทดแทนตน้ยาง
เก่าได ้เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีเอสารสิทธ์ิ ตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากกรมป่าไมห้รืออุทยานเท่านั้น  รวมทั้งมี
การจบัชาวบา้นท่ีเขา้ไปทาํกินในเขตอุทยาน 
เกิดความไม่ไวว้างใจหน่วยภาคงานรัฐ 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปี เหตุการณ์ ปัญหาและผลกระทบ 
2548 คณะกรรมการอิสระเพื่อความ

สมานฉนัทแ์ห่งชาติ ตั้ง
คณะทาํงานเพือ่ศึกษา ซ่ึงนาํโดย 
ดร. อมัมาร สยามวาลา ไดเ้สนอ 
ค.ร.ม.และมีมติเม่ือวนัท่ี 23 
สิงหาคม 2548 ใหส้ามารถตดัโค่น
ยางเก่าได ้

กลไกรัฐไม่ไดมี้การปฏิบติั โดยยงัอา้งกฎหมายป่า
สงวนอุทยานฯวา่มี พ.ร.บ.ดูแลอยู ่ทาํใหช้าวบา้นท่ี
มีสวนยางอยูใ่นเขตท่ีมีปัญหา ยงัไม่สามารถโค่น
ตน้ยางเก่ามาปลุกใหม่ทดแทน 

2551 คณะรัฐมนตรีมีมติัเม่ือวนัท่ี 14 
ตุลาคม 2551  ดงัน้ี  
  1) เห็นชอบแนวทางการตดัโค่น
ยางพาราท่ีหมดอายเุพื่อปลูกตน้
ยางใหม่ทดแทน ในสดัส่วนไม่
เกินร้อยละ 4 ของพื้นท่ีทีมีปัญหา
ท่ีดิน  
   2) ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งรัด
การแกไ้ขปัญหาเอกสารสิทธ์ิของ
ราษฎรผู ้เดือดร้อนในเขตอาํเภอ
บาเจาะจังหวดันราธิวาส โดยให้
กรมท่ีดินเร่งรัดตรวจสอบและ
ออกเอกสารสิทธ์ิ  ด้วยการเดิน
สํารวจออกโฉนด ให้กลุ่มท่ีดินท่ี
อยู่นอกเขตอุทยาน  และนอกเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ 745 ราย จาํนวน 
994 แปลง เป็นเน้ือท่ีประมาณ 
4,116 ไร่ 
 
 

กรมท่ีดินทาํการเดินรังวดั และสามารถออกเอกสาร
สิทธ์ิใหก้บัราษฎรในอาํเภอบาเจาะ จงัหวดั
นราธิวาส จาํนวน 2,300 แปลง  และในอาํเภอ
กะพร้อ จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 1,000 แปลง   แต่
ในส่วนของกระบวนการพสูิจน์สิทธ์ิ  กลไกรัฐยงั
ไม่มีการปฏิบติั และยงัอา้งกฎหมายป่าสงวน
อุทยานฯวา่มีพ.ร.บ.ดูแลอยู ่
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปี เหตุการณ์ ปัญหาและผลกระทบ 
  3)  ใหด้าํเนินการพิสูจน์สิทธิท่ีดิน

ของราษฎรท่ีอยูใ่นเขตอุทยานฯ 
(ส่วนท่ีอยูน่อกเขตป่าสงวน) 
จาํนวน 795 ราย 1,108 แปลง เน้ือ
ท่ี 4,942 ไร่ และท่ีดินท่ีอยูใ่นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ 322 แปลงเน้ือท่ี 
2,439 ไร่ ท่ีไดมี้การจดัทาํขอ้มูล
และแผนท่ีรายแปลงแลว้ โดยให้
อาํเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์
สิทธิในการถือครองท่ีดินของ
ราษฎรระดบัอาํเภอโดยเร่งด่วน 

 

 
4.1.4 วถีิชีวติชาวมุสสลมิใน จชต.และในพืน้ทีศึ่กษา 
ตามท่ีได้กล่าวก่อนหน้าน้ีว่า ชาวมุสลิมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตด้าํเนินชีวิตตาม

วฒันธรรมอิสลามค่อนขา้งเคร่งครัด และมีการผสมผสานกบัขนบประเพณีของชาวมลายใูนทอ้งถ่ิน
บา้งในบางดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสังคมและการทาํมาหากิน ในท่ีน้ี จึงขอทาํความเขา้ใจ
ความหมายของวฒันธรรมอิสลามท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิตของคนมุสลิมในพื้นท่ีน้ี 
และขอ้คน้พบจากการสงัเกตในเร่ืองน้ีในชุมชนท่ีศึกษา 

คาํวา่ วฒันธรรมอิสลาม ในทางหลกัภาษาแลว้เป็นคาํสมาส ระหว่างคาํว่า “วฒันธรรม” กบั 
“อิสลาม” โดยวฒันธรรมนั้น หมายถึง สภาพอนัเป็นความเจริญงอกงาม ในขณะท่ีคาํว่าอิสลามเป็น
ภาษาอาหรับมาจากคาํว่า “อิสละมะ” ซ่ึงมาจากรากศพัทว์่า “สะลิมะ” แปลว่า  ความสันติ การนอบ
นอ้ม หรือ การยอมจาํนนโดยส้ินเชิงเพื่อความสันติ ดงันั้น เม่ือนาํทั้งสองคาํมาสมาสกนั จึงหมายถึง
สภาพอนัเป็นความเจริญงอกงาม ซ่ึงเกิดจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระผูเ้ป็นเจา้ คือ เอกองค์
อลัลอฮ์ เพียงพระองคเ์ดียวอย่างส้ินเชิงโดยมีเป้าหมายเพื่อความสันติสุขทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ วฒันธรรมอิสลาม หมายถึง วิถีการดาํเนินชีวิตหรือแบบแผนของพฤติกรรม 
ตลอดจนส่ิงสร้างสรรคต่์าง ๆ ท่ีนาํมาจากหรืออยูใ่นขอบข่ายท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์อลั-กรุอาน  และซุนนะห์ 
(พระวจนะและแนวทางการปฏิบติัท่ีแสดงให้เห็น) ของท่านศาสดามุฮมัมดั (เสาวนีย ์จิตตห์มวด, 
2535)  
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การท่ีจะเป็นมุสลิมท่ีดีและดาํเนินชีวิตของมุสลิมตามวฒันธรรมอิสลามท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งมี
ความศรัทธาต่อเอกองคอ์ลัลอฮ์เป็นลาํดบัแรก และยงัตอ้งศรัทธาต่อส่ิงท่ีพระองคก์าํหนดไวเ้ป็น
แก่นหลกัของความศรัทธา หรือ “รูก่นอีหม่าน” ซ่ึงมี 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี   

1)  ศรัทธาในพระเจา้ คือ เอกองคอ์ลัลอฮ ์เพียงพระองคเ์ดียว 
2)  ศรัทธาในบรรดาเทวฑูต (มาลาอิกะฮ)์ ท่ีพระองคอ์ลัลอฮท์รงสร้างให้ทาํหนา้ท่ี

เฉพาะอยา่ง เช่น นาํสาสน์ของพระองคม์ายงับรรดาศาสนา บนัทึกความดีความชัว่ของมนุษย ์เป็นตน้ 
3)  ศรัทธาในบรรดาศาสดา (รอซูล) ท่ีพระองคอ์ลัลอฮ์ทรงเลือกอย่างเจาะจงจาก

มนุษย ์เพื่อทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ศาสนาในยคุต่างๆ 
4)  ศรัทธาในบรรดาคมัภีร์ของพระองค ์(กีตาบุลลอฮ์) ท่ีส่งมายงับรรดาศาสดาให้

นาํไปเผยแผแ่ละสัง่สอนแก่มนุษยชาติ 
5)  ศรัทธาในกฎกาํหนดสภาวะ (กอฎอ กอดรั) ท่ีพระองค์กาํหนดกฎเกณฑ์ของ

สรรพส่ิง ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะเฉพาะ 
6)  ศรัทธาในวนัฟ้ืนคืนชีพ (วนักิยามะฮ์) ซ่ึงมนุษยทุ์กคนจะตอ้งฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ัง

หลงัจากท่ีตายไป เพื่อรับการพิพากษาจากการกระทาํตลอดช่วงตอนมีชีวิตบนโลกน้ี แลว้ไปรับ
ผลตอบแทนในโลกหนา้  

เม่ือศรัทธาต่อหลกัการดงักล่าวน้ีแลว้ จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการท่ีเป็นขอ้ปฏิบติัหลกัใน
การดาํเนินชีวติ 5 ประการ (รูก่นอิสลาม) ดงัต่อไปน้ี 

1) การปฏิญาณตนแสดงความศรัทธาในพระเจา้และศาสดาองคสุ์ดทา้ย คือ การ
กล่าวคาํปฏิญาณว่า “ขา้ขอปฏืญานว่าไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีจะเคารพสักการะนอกจากอลัลอฮ ์และมู
ฮมัหมดัเป็นศาสนทูตของพระองค”์ 

2) การทาํละหมาด หรือนมาซ หมายถึง การกราบไหวห้รือนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้
อนัเป็นการแสดงความเคารพสักการะต่อพระอลัลอฮ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ตามบทบญัญติั
กาํหนดใหมุ้สลิมท่ีบรรลุศาสนภาวะแลว้ (โดยปกตินบัจากอาย ุ15 ปีข้ึนไป ) จะตอ้งทาํการละหมาด
เป็นประจาํทุกวนั วนัละ 5 เวลา 

3) การถือศีลอด หมายถึง การงดและอดกลั้นจากการกระทาํบางอยา่งท่ีกาํหนดไว ้
เช่น รับประทาน การด่ืม และการร่วมประเวณีดว้ยความตั้งใจในเวลากลางวนั (ตั้งแต่ดวงอาทิตยข้ึ์น 
จนถึงดวงอาทิตยต์ก) เป็นเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฎอน ตามปฎิทินอิสลาม 

4) การบริจาคซะกาต หมายถึงการจ่ายทานบงัคบัของผูมี้ทรัพยสิ์นเม่ือครบรอบป 
และเกินจาํนวนท่ีกาํหนดไวแ้ก่คนท่ีมีสิทธ์ิรับซะกาตตามอตัราท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับทรัพยสิ์นแต่ละ
ประเภท การบริจาคซะกาตเป็นการฝึกฝนตนให้ลดการโลภ และช่วยลดช่องว่างระหว่างทาง
เศรษฐกิจและสงัคมคนจนกบัคนรวยไดอ้ยา่งเด่นชดั 
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5) การประกอบพิธีฮจัญ์ มุสลิมท่ีมีความสามารถจะตอ้งเดินทางไปประกอบพิธี
ฮจัญ ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอูดิอาระเบีย อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในช่วงชีวิตหน่ึง การปฏิบติัศาสนกิจ
น้ี บังคับเฉพาะมุสลิมท่ีมีความสามารถ ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีบรรลุศาสนภาวะ เป็นอิสระ มี
สติสัมปชญัญะ มีสุขภาพดี มีทรัพยสิ์นเพียงพอและเส้นทางไปประกอบพิธีมีความปลอดภยั หาก
เป็นสตรีตอ้งมีผูป้กครองติดตามไปดว้ย 

หลกัการศรัทธาและหลกัการปฎิบติัท่ีเป็นแกนดงักล่าวเป็นฐานท่ีนาํไปสู่การกระทาํท่ีเป็น
ขอ้หา้มสาํคญัๆสาํหรับมุสลิมอีกหลายประการ ดงัต่อไปน้ี   

1) ห้ามตั้งภาคีต่อพระผูเ้ป็นเจา้ (ชีรีก) ทั้งทางกาย วาจา และใจ กล่าวคือ มุสลิม
จะตอ้งเช่ือและปฏิบติัส่ิงต่างๆ อยูใ่นขอบเขตท่ีแสดงถึงการเคารพสักการะต่อพระเจา้องคเ์ดียว ดว้ย
การไม่กราบบุคคลทุกคน ไม่วา่จะเป็นพอ่ แม่ ครูบาอาจารย ์และไม่กราบวตัถุหรือรูปเคารพใดๆ จะ
กราบไดก้็เฉพาะแต่อลัลอฮ์พระองคเ์ดียวเท่านั้น นอกจากน้ีจะตอ้งไม่ทาํนายหรือเช่ือการทาํนาย
เร่ืองโชคชะตา ไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองไสยศาสตร์ทั้งมวล ไม่ให้มีการทาํบุญสะเดาะเคราะห์หรือต่อ
อาย ุ ไม่สกัการะบูชารูปถ่าย รูปป้ัน เหรียญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเคร่ืองรางของขลงัต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน รวมทั้งส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ และไม่ทาํเสน่ห์และลงคาถาอาคม ทั้งในฐานะผูป้ฏิบติัหรือรับการ
ปฏิบติั  

2) ห้ามชาย-หญิงท่ีอยู่ในภาวะจะแต่งงานกนัได ้(ไม่ไดเ้ป็นญาติชิดกนั)  แต่ไม่ได้
เป็นสามีภรรยากนัอยา่งถูกตอ้ง มีความสมัพนัธ์กนัเกินขอบเขต ไม่วา่จะเป็นการยนิยอมหรือไม่กต็าม  

3) ห้ามบริโภค ขาย บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีผิดศาสนบญัญติั โดยเฉพาะ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์หา้มในเร่ืองของดอกเบ้ีย ทั้งเป็นผูรั้บและผูใ้ห ้

4)  หา้มเส่ียงโชคดว้ยการพนนัทุกชนิด 
5)  ห้ามประกอบอาชีพท่ีไม่สุจริตและผิดหลักศาสนา เช่น ผลิตและขายเหล้า 

คา้ประเวณี ขายหวย ฯลฯ 
6)  หา้มใส่ผมของผูอ่ื้น 
7)  หา้มคุมกาํเนิดหรือทาํหมนัโดยไม่มีความจาํเป็นต่อสุขภาพของมารดา 
8)  หา้มฆ่าตวัเองและลูกในทอ้ง 
9)  หา้มฆ่าผูอ่ื้นและสตัวโ์ดยเจตนาอยา่งไร้เหตุผลตามท่ีกาํหนดไวใ้นศาสนบญัญติั 
10)  ห้ามแต่งกายโดยเปิดเผยส่ิงท่ีพึงสงวน (เอาร็อต) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัคาํ

สอนของศาสนา หรือแต่งกายผิดเพศ เช่น ผูช้ายห้ามสวมใส่ผา้ไหมและใชท้องเป็นเคร่ืองประดบั 
ส่วนเส้ือผา้ของผูห้ญิงตอ้งไม่บางและตอ้งปกคลุมให้มิดชิดทุกส่วนของร่างกาย ยกเวน้ใบหนา้และ
ฝ่ามือ 
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11)  เม่ือมุสลิมตายแลว้ ห้ามนาํไปผ่าหรือรักษาสภาพไวโ้ดยไม่นาํไปฝัง และห้าม
นาํไปเผาหรือไปร่วมในพิธีเผาศพผูอ่ื้น  

12)  สําหรับผูช้ายมุสลิมท่ีบรรลุศาสนภาวะ ตอ้งไปละหมาดรวมกนัในวนัศุกร์ท่ี
มสัยดิ (ละหมาดญบอตั) หา้มขาดโดยไม่มีความจาํเป็น 

นอกจากขอ้ห้ามในการปฏิบติัลกัษณะต่างๆดงักล่าวแลว้ ยงัมีขอ้ห้ามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริโภคอาหารอีกเป็นการเฉพาะ โดยอาหารตอ้งหา้มสาํหรับมุสลิมมีดงัต่อไปน้ี 

1) สัตว์ท่ีตายในอาการต่างๆ โดยไม่ผ่านการเชือดท่ีเอ่ยพระนามของพระเจ้า 
(บิสมิลลาฮ)์ คือ ตายเอง ถูกรัดคอตาย ถูกตีจนตาย พลดัตกมาจากท่ีสูงตาย ชนกนัตาย และถูกสัตว์
ป่าจบัมากิน 

2)  เลือดของสตัวทุ์กชนิด 
3)  เน้ือสุกร 
4)  สตัวท่ี์ถูกฆ่าจากวตัถุประสงคเ์พื่อการบูชารูปเคารพ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ 
5)  สตัวบ์กท่ีถูกเชือดโดยไม่ไดร้ะบุนามของพระเจา้อลัลอฮ ์
6)  สตัวดุ์ร้ายท่ีมีเข้ียวเลบ็ต่างๆ  
7)  เคร่ืองด่ืมหรือส่ิงท่ีทาํให้มึนเมาและเป็นโทษต่อร่างกายทุกชนิด (การีม อบัดุล

เลาะฮ,์ ม.ป.ป.)  
หลกัการศรัทธาและหลกัการปฏิบติัของศาสนาอิสลามดงักล่าว มีบทบาทต่อการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัของมุสลิม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มศาสนาท่ีแตกต่างจากประชากรกลุ่มอ่ืนๆ  
ส่วนหน่ึงจึงมีผลต่อการตั้งถ่ินฐานของมุสลิมท่ีมกัจะมีการเกาะกลุ่ม โดยแยกออกจากประชากรกลุ่ม
อ่ืนๆ อยา่งเด่นชดั ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการดาํเนินชีวิตภายใตว้ฒันธรรมอิสลาม อยา่งไรก็ตาม 
รายละเอียดทางกายภาพของชุมชน เช่น ท่ีตั้งชุมชน รูปแบบการตั้งบา้นเรือน ฯลฯ มกัจะไดรั้บ
อิทธิพลจากสภาพทางภิศาสตร์ของแต่ละทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีสังกดัดว้ย อีก
ทั้งยงัอาจมีการผสมผสานกบัแนวคิดหรือศิลปะของชาติพนัธ์ุอ่ืนๆท่ีมีการติดต่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ไดเ้ช่นกนั ตราบใดท่ีไม่เขา้ข่ายท่ีเป็นขอ้หา้ม ดงันั้น หากพิจารณาการตั้งถ่ินฐานและการปฏิบติัของ
มุสลิมทัว่โลกจะพบว่าประกอบดว้ยส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ความศรัทธาท่ี
นาํไปสู่การปฏิบติัตวัของแต่ละคนท่ีแสดงออกมา รวมทั้งความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีแน่นแฟ้นภาย
ในกลุ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม แต่มีส่วนท่ีแตกต่างบา้งดา้น
ศิลปะและขนบประเพณีบางประการ อนัเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์และอิทธิพลของคตินิยมทอ้งถ่ินท่ี
มีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ  (ประวติั เขม็สุข, 2550) 

การให้ความสําคญักบัหลกัคิดของศาสนาอิสลามมีผลต่อโครงสร้างอาํนาจในสังคมและ
การบริหารจัดการในระดับชุมชน โดยผูน้ําทางศาสนา โดยเฉพาะอิหม่ามและผูท่ี้มีความรู้ทาง
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ศาสนา อาจเป็นโต๊ะครูหรืออุสตาส (ครูสอนศาสนา) มกัจะมีบทบาทในการตดัสินใจท่ีสําคญัๆ 
ควบคู่กบัผูน้าํทางการปกครอง คือ กาํนันและผูใ้หญ่บา้น เวลามีปัญหาต่างๆ ท่ีสําคญัมกัจะมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกนั โดยมกัจะประชุมในวนัศุกร์ท่ีมสัยิด ซ่ึงมีการละหมาดร่วมกนัอยูแ่ลว้เป็น
ประจาํทุกสปัดาห์ 

สาํหรับวิถีชีวิตตามประเพณีท่ีพบไดใ้นพื้นท่ีศึกษา จากการสังเกตของผูศึ้กษาและการบอก
เล่าของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญับางราย ยงัสามารถเห็นการแต่งกายท่ีผูช้ายนิยมนุ่งโสร่งลายหมากรุก หรือ
ลายดอกแบบอินโดนีเซีย   ผูห้ญิงนิยมนุ่งผา้ถุงลายดอกแบบบาติก   ลกัษณะของเส้ือท่ีสวมใส่ ถา้
เป็นผูช้ายอาจเป็นเส้ือเช๊ิตทัว่ไป หรือเส้ือ “ตะโละบลางอ” แบบมาเลเซีย  บางคร้ังอาจจะพบสวม
เส้ือเช๊ิตลายบาติกแบบอิรดดนีเซีย  เส้ือสําหรับผูห้ญิงโดยทัว่ไปมกัเป็นเส้ือหลวมๆแขนยาว หรือ
เส้ือ “กรุง” แบบมาเลเซีย อาจเป็นผา้สีพื้นหรือลายดอกสีสดใส และมกัจะคลุมผมท่ีเรียกว่า “ฮิญาบ”  
อาหารการกินมกัจะนิยมกินแกงกะทิ ยาํใส่กะทิ และของทอดต่างๆนิยมทาํขา้วตม้ห่อใบพอ้ เรียกว่า 
“ตูปะ” ในงานเฉลิมฉลองทีสาํคญัโดยเฉพาะวนัฮารีรายอ  ผูช้ายมกันิยมด่ืมนํ้ าชาหรือกาแฟ มกัจะ
ใชภ้าษมลายูถ่ินในการสือสารระหว่างกนั อย่างไรก็ตาม การปฎิบติัเหล่าน้ีบางประการเร่ิมมีการ
ผอ่นปรนให้เป็นไปตามยคุสมยับา้ง ในปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัมีการปรับใหถู้กตอ้งกบับทบญัญติั
ของศาสนาอิสลามมากข้ึน ซ่ึงเนน้ปกปิดร่างกายให้มิดชิด โดผูห้ญิงอนุญาตให้เปิดเฉพาะใบหน้า
และฝ่ามือ ในขณะใหป้กปิดตั้งแต่สะดือจนถึงหวัเข่าเป็นอยา่งนอ้ย  

 
4.1.5  การประกอบอาชีพและการใช้ทีด่ินในเขตป่า 
พื้นท่ีบริเวณเชิงเขาและส่วนต่อเน่ืองสู่พื้นท่ีภูเขาของเทือกเขาบูโด หากดูจากระยะไกลจะ

เป็นเสมือนป่าเขียวขจีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ แต่แทท่ี้จริงส่วนหน่ึงเป็นพื้นท่ีสวนของชาวบา้น ท่ีมี
สภาพเหมือนป่าท่ีเรียกว่าสวนดูซง จากการอธิบายของผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัหลายรายทาํให้ไดข้อ้มูลท่ี
สอดคลอ้งกนัว่า สวนดูซงเป็นสวนป่าท่ีมีพืชพรรณหลายชนิดปลูกในพื้นท่ีเดียวกอัยา่งผสมผสานน 
แต่สลบักนัไม่เป็นแถวเป็นแนวโดยเลียนแบบสภาพป่าธรรมชาติ ซ่ึงบางทีอาจเกิดจากการนาํเมล็ด
ไปฝังไวย้ามแวะพกั เวลาเดินทางไกลและรับประทานผลไมท่ี้นําติดตวัมา การปลูกพนัธ์ุไมไ้ว้
หลากหลายชนิดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชบ้ริโภคเล้ียงตวัเองและครอบครัวเป็นสาํคญั ชนิดของไมท่ี้
ปลูกส่วนมากจะเป็นไมผ้ลพื้นเมืองหลากหลายชนิด รวมทั้งมีการปลูกตน้ยางพาราแซมบางส่วน กจิู 
สาและ ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัคนหน่ึงท่ีทาํสวนอยู่บนเขาบูโดบนท่ีดินทีมีอยู ่6 ไร่ ซ่ึงบรรพบุรุษเป็นผู ้
บุกเบิกไว ้และต่อมากูจิไดพ้ยายามประยุกตใ์ห้เป็นสวนดูซงท่ีป็นเกษตรแบบผสมผสาน ไดเ้ล่าถึง
ประโยชน์และลกัษณะของสวนประเภทน้ี รวมทั้งค่านิยมในการอนุรักษ ์พร้อมกบัเร่ืองราวท่ีบรรพ
บุรุษไดส้ัง่สอนไวว้า่ 
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สวนดูซงแห่งน้ีสร้างรายไดใ้หเ้ราทั้งปี ... นอกจากตน้ทุเรียนเก่า ตน้มงัคุด และตน้
สะตอแลว้ ผมยงัเอาตน้ระกาํ ตน้สละ และไมอ่ื้นๆ อีกหลายอย่างมาปลูกเพิ่ม ... 
สามารถเก็บผลผลิตผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปตามฤดูกาลตลอดปี ... พวกเรา
ไดรั้บความสุขสงบ อยูดี่ กินดี เพราะอยูใ่ตร่้มเงาของบูโด ... ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สอนไวว้่า 
หากไปทาํสวนบนเขา ให้ช่วยกนัรักษาตน้ไมไ้ว ้แมแ้ต่ไมเ้น้ืออ่อนก็เถอะ เพราะ
มนัช่วยอุม้นํ้ า ยิง่ไมใ้หญ่ยิง่หา้มตดั คนท่ีน่ีเลยติดเป็นนิสยั 

 
สวนดูซงท่ีเป็นแหล่งทาํมาหากินของคนส่วนมากในชุมชนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณน้ี รวมทั้งบา้นปะ

ลุกาสาเมาะ มาชา้นาน ซ่ึงในระยะแรกๆ ชาวบา้นมีอิสระในการจดัการภายใตว้ิถีมุสลิมในทอ้งถ่ิน 
แต่ต่อมาถูกตั้งเง่ือนไขจากทางราชการตามกฎหมายท่ีประกาศใชใ้ห้อยู่ในกรอบท่ีรัฐกาํหนด  เช่น 
ห้ามตดัตน้ยางพาราในสวนทีครอบครองแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เป็นตน้ ทาํให้ชาวบา้นรู้สึกว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรมในมุมมองของพวกเขา ในขณะเดียวกนั การทาํสวนดูซงมีลกัษณะท่ีเป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการทาํมาหากินซ่ึงส่งเสริมการอนุรักษป่์าท่ีสําคญัยิ่งในพื้นท่ีน้ี เพราะลกัษณะ
ของพืชพรรณท่ีปลูกและรูปแบบการปลูกมกัจะเลียนแบบธรรมชาติ และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนท่ียงัพึ่งพาป่าและสวนท่ีผสมผสานกนั จนยากทีจะแยกออกจากพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติจริงๆ  

การใชท่ี้ดินเพื่อทาํสวนดูซง ในอดีตเป็นการจบัจองท่ี ซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ และ
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดทาํเอกสารสิทธ์ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่รับรู้สิทธ์ิและการ
ครอบครองผ่านการบอกเล่าระหว่างกนั อนัเป็นจารีตของคนในพื้นท่ี แมจ้ะมีความพยายามให้ทาํ
เอกสารสิทธ์ิตามกฎหมายในเวลาต่อมา ชาวบา้นบางส่วนกไ้ม่ไดใ้ห้ความสําคญันักและมกัจะทาํ
เฉพาะในพ้ืนท่ีรอบๆ  ท่ีตั้งชุมชน ซ่ึงมกัจะเป็นท่ีอยูอ่าศยั ท่ีนา และท่ีทาํการเกษตรแบบใหม่ ไม่รวม
พื้นท่ีอยูใ่นป่า ซ่ึงมีขอ้จาํกดัหลายประการ ดงันั้น จึงไม่เป็นการแปลกท่ีมกัจะพบว่าท่ดินเหล่าน้ีถูก
ปล่อยปะละเลยในเร่ืองเอกสารสิทธ์ิ แต่ยงัคงถือครองและใชป้ระโยชน์ตามประเพณีสืบทอดกนัมา          
ในขณะเดียวกนั มุมมองของคนในพ้ืนท่ีน้ีต่อ คาํว่า ‘อนุรักษ’์ ท่ีทางการนาํมาใชก้บัป่าบนเขาบูโด 
ดว้ยการประกาศกฎเกณฑต่์างๆ มากมาย เป็นคนละความหมายกบัการอนุรักษใ์นวิถีชาวบา้น ซ่ึงคน
ทอ้งถ่ินมีความเห็นว่าไปกนัไดก้บัการใชป้ระโยชน์แบบดั้งเดิม ดงัคาํอธิบายขอปราชญชุ์มชนทาน
หน่ึงวา่ 

   
ไม่จาํเป็นตอ้งเอากฎหมายท่ีบงัคบัใชจ้ากท่ีอ่ืนเขา้มา เพราะรอบเขาบูโดพวกเขามี
วิธีการดูแลและจดัการกนัเองโดยวิถีประชามาอย่างยาวนาน จนเป็นธรรมเนียม
ปฏิบติั และไม่ไดท้าํให้พิ้นท่ีป่าเส่ือมโทรม เน่ืองจากคนในพ้ืนท่ีไม่กลา้ทาํผิด ... 
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หากใครทาํผดิก็จะมีเสียงร่ําลือและเสียงแซวในร้านนํ้ าชาท่ีเสมือนการเตือนผูท่ี้ทาํ
ผิดเพี้ยนไปจากท่ีคนส่วนใหญ่คุน้เคย  เพียงเท่าน้ีก็ทาํให้เกิดความละอายท่ีจะทาํ
ผดิอีก จนคนท่ีละเมิดธรรมเนียมท่ีเสมือนเป็นขอ้หา้มของชุมชน 
 
ในขณะเดียวกนัมุมมองท่ีมีต่อเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาป่าและการบงัคบัใช้

กฎหมาย เป็นมุมมองท่ีสะทอ้นถึงความไม่มัน่ใจชองชาวบา้นในความรู้เก่ียวกบัสภาพป่าท่ีแทจ้ริง 
และวิธีปฏิบติัท่ีไม่ละเอียดรัดกุมพอของเจา้หนา้ท่ี ทั้งในเร่ืองของการสาํรวจป่าและการแกไ้ขปัญหา 
ดงัขอ้สงัเกตของผูข้อ้มูลสาํคญัรายหน่ึงท่ีวา่  

 
ทางการส่งคนขา้งนอกมาอยู ่ ... เขาจะรู้ไดอ้ยา่งไรว่าป่าหมดไปแลว้ก่ีไร่ แมจ้ะนัง่
เฮลิคอปเตอร์ดูจะเห็นชดัเจน ..... ก็แค่รู้ว่าป่าถูกตดัทาํลายไป ไม่สามารถหยดุการ
ทาํลายป่าไดจ้ริงเพราะป่าไดเ้ป็นของหลวงกใ็หห้ลวงรักษา ไม่ใช่ป่าของชุมชน ป่า
ของคนทุกคนในชุมชนท่ีตอ้งช่วยกนัรักษา 

  
ข้อสังเกตน้ีสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะเชิงลบของชาวบ้านท่ีมีต่อวิธีการของรัฐ โดยมี

ความเห็นว่าการเอากฎหมายมาใช้เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นผล ส่ิงท่ีสําคัญคือเร่ืองของ
จิตสาํนึกในารจดัการท่ีดิน ซ่ึงพวกเขาเช่ือวา่ชาวบา้นท่ีน่ีมี และไดช่้วยกนัอนุรักษป่์าควบคู่กบัการใช้
ประโยชน์มาอยา่งยาวนานแลว้ แต่รัฐไม่พยายามเขา้ใจวถีิของชาวบา้น 
  

4.2  กระบวนการทาํงานของเครือข่ายแก้ไขปัญหาทีด่นิทบัเขตอุทยาน 
 

4.2.1  การเกดิขึน้และพฒันาการของเครือข่าย 
กระบวนการในการพฒันาเพื่อเขา้สู่เป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาคงามขดัแยง้เร่ืองท่ีดิน ซ่ึง

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีทบัท่ีดินทาํกินราษฎร ไดเ้ร่ิมมีการก่อรูปเป็นเครือข่าย ในปี พ.ศ.   
2549 โดยก่อนหน้าน้ีไดมี้การรวมตวักนัเรียกร้อง เพื่อให้รัฐบาลเขา้แกไ้ขปัญหาดงักล่าวมาแลว้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยไดเ้สนอผ่านคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัฑ ์ท่ีรัฐบาลสมยันั้น
ตั้งข้ึนมา ซ่ึงมีคุณอานันท ์ ปันยารชุน เป็นประธาน  แมก้ารรวมตวัน้ีมิไดส่้งผลกระทบอะไรใน
ระดบัพื้นท่ี  แต่ก็ไดมี้การเคล่ือนไหวเพ่ือใหเ้กิดการแกปั้ญหามาตลอด จนมาถึงปี พ.ศ. 2549 จึงได้
เร่ิมก่อตวัในการทาํงานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยเครือข่ายน้ีไดเ้ร่ิมตั้งข้ึนในสมยัท่ี นายไพบูลย ์วฒันศิริ
ธรรม เป็นประธานสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  หรือท่ีเรียกสั้นๆ พอช. ตามช่ือ
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ยอ่ โดย พอช.ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลให้เขา้มาช่วยในการประสานงานระหว่างภาคประชาชน
กบัภาครัฐ 

การดาํเนินงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ตาม 
กระบวนการในการทาํงานท่ีแนะนาํโดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) มีกรอบแนวคิดว่า
จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน  ท่ีสาํคญั ดงัน้ีคือ 1) กลไกการขบัเคล่ือน ซ่ึงจะยึดขบวนการท่ีทาํงาน
ในพื้นท่ีอยู่แลว้ เพื่อทาํหน้าท่ีประสานงานและประสานความร่วมมือ ในการสร้างความเขา้ใจ
ระหว่างกนั รวมทั้งสาํรวจขอ้มูล และการจดัเวทีประชาคม  2) คณะกรรมการโครงการ ซ่ึงจะตอ้ง
ดาํเนินการในลกัษณะกองทุนในระดบัหมู่บา้นหรือตาํบล โดยมีคณะกรรมการกองทุนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งโดยทางราชการ อนัประกอบดว้ย ตวัแทนองค์กรชุมชน ผูน้าํชุมชน ผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ผูน้ํา
ศาสนา และผูรู้้ในชุมชน 3) คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการแก้ปัญหาท่ีดินหรือผูไ้ด้รับสิทธิ 
จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากผูว้่าราชการจงัหวดั ซ่ึงมี 3  ระดบัดว้ยกนัคือ ระดบัตาํบล อาํเภอ และ
จงัหวดั โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนผูน้ําทอ้งถ่ิน 
ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนผูน้าํศาสนา และ ผูแ้ทนปราชญช์าวบา้น หรือผูท้รงคุณวุฒิ โดย
ใหมี้จาํนวนท่ีเหมาะสม เพื่อทาํหนา้ท่ีกลัน่กรอง รับรองโครงการและผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ ดว้ยการ
ดาํเนินการท่ีผา่นการรับรองจากเวทีประชาคม และ จากการประสานและปรึกษารือกนั ในท่ีสุดได้
แนวทางท่ีเป็นกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในเทือกเขาบูโด ซ่ึงประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน
ดว้ยกนั ดงัน้ี 

1) แต่งตั้งคณะทาํงานกรณีศึกษาปัญหาท่ีดินทาํกินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม
พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 โดย
นายอาํเภอไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงาน จาํนวน 24 คน เป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานระดบัอาํเภอ จงัหวดั ผูน้าํ
ทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน และผูน้าํศาสนาในทอ้งถ่ิน 

2) จดัประชุมคณะทาํงาน เพื่อรายงานความกา้วหน้า ตลอดจนมอบหมายภารกิจ 
และกาํหนดแผนงานลงพ้ืนท่ีจดัเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บา้น ในพื้นท่ีเป้าหมาย 

3) กาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินบูโด-สุไหงปาดี คือ อาํเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธิวาส จาํนวน 5 ตาํบล 15 หมู่บา้น เป็นพื้นท่ีนาํร่อง 

4) ช้ีแจงประชาสัมพนัธ์ ให้กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และราษฎรในพ้ืนท่ีเป้าหมายทราบ
ผา่นเวทีประชุมประจาํเดือนของหัวหนา้ส่วนราชการ ร่วมกบัการพบปะผูน้าํศาสนาและประชาชน 
ในทุกวนัศุกร์ ตามมสัยดิต่างๆในพื้นท่ีนาํร่อง โดยมีปลดัประจาํตาํบลเป็นผูน้าํลงเยีย่ม ตามโครงการ
มสัยดิสญัจร ในช่วงเดือนรอมฏอน และเม่ือมีเวทีประชาคมหมู่บา้น 

5) ใหท้างอาํเภอปิดประกาศล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหร้าษฎรผูต้อ้งการพิสูจน์สิทธ์ิใน
การถือครองท่ีดินมาแจง้ต่อท่ีทาํการกาํนันหรือผูใ้หญ่บา้น ในชุมชนท่ีตนมีท่ีดินถือครองอยู่ ช่วง
วนัท่ี 21 - 27 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 
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6) ใหอ้าํเภอจดัพิมพร์ายช่ือราษฎร ท่ีแจง้ขอพิสูจน์สิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน พร้อม
กบัปิดประกาศรายช่ือ ณ ท่ีว่าการอาํเภอ ท่ีทาํการกาํนนัผูใ้หญ่บา้น เทศบาลตาํบล และองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทุกแห่ง ในพื้นท่ีนาํร่อง เพื่อให้ผูมี้สิทธ์ิในท่ีดินร้องคดัคา้นสิทธ์ิต่อนายอาํเภอบา
เจาะ และให้ราษฎรท่ีตอ้งการเพิ่มช่ือในการขอพิสูจน์สิทธ์ิเร่ืองท่ีดินดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 
15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ 

7) ให้คณะกรรมการลงตรวจแปลง ตามรายช่ือท่ีผ่านการทาํประชาคมแล้ว 
ตรวจสอบตวับุคคล จาํนวนเน้ือท่ีจริง และการทาํประโยชน์ในท่ีดินจริงตามท่ีแจง้ไว ้

8)  ประชุมร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนในพื้นท่ีแก้ไขปัญหาท่ีดิน  เพื่อปรับ
ฐานขอ้มูลของทุกฝ่ายให้เป็นฐานขอ้มูลเดียวกนั และจดักลุ่มประเภทของปัญหา พร้อมเสนอแนว
ทางแกไ้ข 

9)  นาํเสนอแนวทางการแกไ้ขต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีทาํ
กิน ศจพ.คร้ังท่ี 1 

เน่ืองจากประเด็นท่ีทาํการศึกษาเป็นประเด็นท่ีเร่ิมตน้ดว้ยความขดัแยง้   ซ่ึงประเด็นความ
ขัดแยง้เร่ืองท่ีดินเป็นปัญหาท่ีพบได้ในหลายพื้นท่ี และท่ีสําคัญคือเป็นความขัดแยง้ระหว่าง
หน่วยงานรัฐท่ีใชอ้าํนาจทางกฎหมายเขา้ดาํเนินการกบัชาวบา้นซ่ึงยึดประเพณีปฏิบติัท่ีถือกนัมา
ยาวนาน  โดยท่ีฝ่ายรัฐยึดกฎหมายเป็นหลกัในการเขา้จดัการกบัปัญหาท่ีเกิด แต่กลบัใชไ้ม่ไดผ้ล      
(อคิน รพีพฒัน์ และคณะ, 2557)  ความไม่ลงรอยกนัน้ีเม่ือไม่สามรถแกไ้ขไดอ้ย่างเหมาะสม กลบั
พัฒนาไปสู่ความรุนแรงท่ีถึงขั้นสังเวยชีวิต ทั้ งประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในบางกรณี  
เพราะฉะนั้นการเขา้ถึงและเขา้ใจบริบทและทท่ีมาของความขดัแยง้ดงักล่าวน้ี  จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั
มาก ความพยายามท่ีจะคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเขตอุทยานทบัท่ีดินของราษฎรของเครือข่าย
แกไ้ขปัญหาท่ีดินบูโด-สุไหงปาดี จึงเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสาํคญัและตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนท่ีจะ
เขา้ถึงปัญหาและเขา้ใจบบริบท ตลอดสาหตุท่ีเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี ระหว่างฝ่ายท่ีตอ้งการแบ่งแยกดินแดนกบั
ฝ่ายรัฐบาล และปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินมีความเช่ือมโยงกนัในบางส่วน เน่ืองจากปัญหาการ
ประกาศเขตป่าสงวนเม่ือปี พ.ศ. 2508 และการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ปี พ.ศ. 
2542 ซ่ึง แนวเขตไปทบัท่ีดินทาํกินราษฎร หากไม่สามารถคล่ีคลายได ้จะทาํใหช้าวบา้นไม่ไวว้างใจ
เจา้หน้าท่ีของรัฐ และจะส่งผลยอ้นกลบัไปยงักระบวนการทาํงานของชาวบา้น และเครือข่ายดว้ย  
ดงันั้นเครือข่ายแกไ้ขปัญหาท่ีดินบูโด-สุไหงปาดี จึงไดพ้ยายามออกแบบกระบวนและขั้นตอนการ
ทาํงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยในการการทาํงานของเครือข่ายตอ้งอาศยัคนในพ้ืนท่ีเป็น
คนทาํงานหลกั อยา่งไรก็ตาม แนวทางน้ีเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็ เพราะเม่ือภาคีเครือข่ายมีทั้งตวั
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แทนชาวบา้นและตวัแทนหน่วยงานของรัฐ ท่ีมกัจะมีระยะห่างของความสัมพนัธ์ค่อนขา้งมาก จึง
จาํเป็นตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัชาวบา้นต่อหน่วยงานรัฐใหม้าก ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานทอ้งถ่ินและ
ทอ้งท่ี  ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  ผลจากความพยายามมาเป็นเวลานานพอสมควรทาํให้ในท่ีสุด
เครือข่ายฯ กส็ามารถบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล จนนาํไปสู่ความร่วมมือใน
การทาํงานระหว่างชาวบา้นกบัหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี  การบริหารความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนน้ีมี
ประเดน็คาํถามท่ีน่าสนใจคือ เครือข่ายฯ มีวิธีการอยา่งไร ในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

จากการสมัภาษณ์ผูน้าํเครือข่ายฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายราย จาก  4  กลุ่มหลกั คือ แกน
นาํเครือข่าย ผูเ้ดือดร้อนในพื้นท่ี หน่วยงานรัฐท่ีปฏิบติังานอยูใ่นพื้นท่ีและทอ้งถ่ิน หน่วยงานระดบั
หน่วยงานโยบาย ซ่ึงทั้งหมดเป็นผูท่ี้อยูใ่นกระบวนการแกไ้ขปัญหาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเครือข่ายฯ ในปี 
พ.ศ. 2549 และเป็นผูท่ี้มีโอกาสทาํงานอย่างต่อเน่ืองในบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ทราบถึง
รายละเอียดของความขดัแยง้น้ีว่า เกิดข้ึนหลายลกัษณะและ ข้ึนอยู่กบัขั้นตอนของการทาํงานและ
ช่วงเวลา ซ่ึงตอ้งนาํเสนอให้เห็นควบคู่กบัพฒันาการในการขบัเคล่ือนของเครือข่ายฯ จึงจะช่วยให้
เกิดความเขา้ใจถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกไ้ขปัญหา 

สาํหรับพฒันาการของเครือข่ายฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดว้ยกนั คือ 1) ช่วงการพฒันา
ยทุธศาสตร์และการก่อตั้งเครือข่ายฯ 2) ช่วงการพฒันาคน 3) ช่วงการปฏิบติัการเพื่อสร้างรูปธรรม
ในพื้นท่ี และ 4) ช่วงการขยายผลการทาํงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละช่วงดงัต่อไปน้ี 

1) ช่วงการพฒันายทุธศาสตร์และการก่อตั้งเครือข่ายฯ   
ช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีเนน้การทาํงานของระดบัแกนนาํชาวบา้นค่อนขา้งมาก โดยได้

จดัให้มีการประชุมเพื่อทาํความเขา้ใจกบัแกนนาํในระดบัหมู่บา้นทุกหมู่บา้นท่ีมีปัญหา และใน
ระดบัตาํบล ทั้งแกนนาํท่ีเป็นทางการและแกนนาํท่ีไม่เป็นทางการ เพื่อให้เขา้ใจเป้าหมายและทิศ
ทางการทาํงาน รวมไปถึง “การทาํตวัให้ปรากฏในท่ีแจง้” อนัเป็นการทาํงานท่ีเปิดเผย เพื่อให้ทุก
ฝ่ายรับรู้และเขา้ใจถึงเจตนารมณ์และเป้าหมายของการทาํงาน  ปัญหาท่ีพบในช่วงน้ีคือ  ปัญหาเร่ือง
ความไม่ไวว้างใจท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งระดบัหมู่บา้นและระดบัแกนนาํ 

ความขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้น เกิดจากความไม่ไวว้างใจในการทาํงาน อนัเป็นผลจาก
การประชุมเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินมาหลายคร้ังท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี  รวมถึงการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บ
ขอ้มูลต่างๆซ่ึงได้มาหลายคร้ังเช่นกนั  ท่ีมกัจะไม่ไดมี้การปรึกษาหารือและช้ีแจงให้ชัดเจนกับ
ชาวบา้นและแกนนาํชุมชนบางคน ทาํให้เกิดความไม่มัน่ใจของแกนนาํบางคนว่าจะแกปั้ญหาได้
หรือหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น ความขดัแยง้ท่ี บา้นมะแฮ   ตาํบลปะลุกาสาเมาะ เป็นความขดัแยง้ระหว่าง
ผูใ้หญ่บา้นคนใหม่กบัผูใ้หญ่บา้นคนเก่า โดยคนใหม่อยากทาํงานน้ีเพื่อจะไดแ้กปั้ญหาท่ีเร้ือรังมา
นาน  ในขณะผูใ้หญ่บา้นคนเก่ากลบับอกชาวบา้นวา่อยา่ไปเช่ือ เพราะไม่สามารถแกไ้ขปัญหา จะทาํ
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ใหเ้สียเวลาทาํมาหากินโดยใช่เหตุ  จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี ทางผูน้าํทอ้งถ่ินช่ึงเป็นท่ีเคารพของทั้งสอง
ฝ่ายไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งอดทนและใชแ้รงศรัทธาอยา่งสูงมาก โดยไดมี้ความพยายามเจรจาพื่อ
ใหเ้กิดการคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้น 2 วิธีดว้ยกนั คือ การใชห้ลกัการของเหตุผล 
และการใชว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอิงความเช่ือทางศาสนามาอธิบาย ทั้งน้ีแกนนาํชาวบา้นเลือกใชท้ั้ง
สองวิธีควบคู่กนั  กล่าวคือ มีการประชุมซํ้ าถึงสามคร้ัง โดยใชผู้น้าํทางศาสนา ปราชญชุ์มชน และ
อดีตประธานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ  ท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือ คือ นายดือ
ราแม ดาราแม  และนายสิโรจน์  แวปาโอ๊ะ ให้เขา้ร่วมประชุมและเชิญทั้ งผูใ้หญ่บา้นเก่าและ
ผูใ้หญ่บา้นใหม่มาร่วมประชุมดว้ย โดยระหว่างประชุมไดพ้ยายามให้เกียรติแก่ผูน้าํทั้งสองฝ่ายใน
การรับฟังความคิดเห็นอย่างมาก พร้อมทั้งใช้หลกัคาํสอนทางศาสนาท่ีให้ความสําคญักบัความ
ถูกตอ้งและความเป็นพี่นอ้งกนั มาประกอบการปรึกษาหารือเป็นช่วงๆ  ให้ทั้งผูใ้หญ่บา้นเก่าและ
ผูใ้หญ่บา้นใหม่ไดฟั้งและรับทราบ ในลกัษณะของการ “ใชน้ํ้ าเยน็เขา้ลูบ” อยา่งต่อเน่ือง จนในท่ีสุด
ความขดัแยง้ดงักล่าวก็ลดลงไป ทาํให้บา้นมะแฮ สามารถดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลหมู่บา้นได ้100 
เปอร์เซ็นตส์าํเร็จเป็นหมู่บา้นแรกในตาํบล  เม่ือขอ้มูลปรากฏชดัเป็นรูปธรรม ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่
ในระดบัแกนนาํ ประกอบกบัมีการสรุปบทเรียนในการทาํงานหลายคร้ังระหว่างการดาํเนินงาน จน
ทาํใหเ้กิดการพฒันารูปแบบและแนวทางการทาํงานในระดบัหมู่บา้น ซ่ึงเครือข่ายสามารถยดึถือและ
นาํมาเป็นแนวทางในการขยายผลการทาํงานไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ อีกในเวลาต่อมา 

ความขดัแยง้ในระดับแกนนํา เป็นความขดัแยง้ระหว่างแกนนําฝ่ายชาวบา้นกับ
หน่วยงานในทอ้งถ่ิน คือ อาํเภอและกองกาํลงัทหารท่ีประจาํอยูใ่นพื้นท่ี โดยในช่วงของการพฒันา
ยทุธศาสตร์และการก่อตั้งเครือข่ายฯ ไดมี้การประชุมในระดบัหมู่บา้นและระดบัตาํบลบ่อยคร้ัง  แต่
ระบบความสัมพนัธ์ของชาวบา้นกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ิน คือ สํานกังานอาํเภอบาเจาะ ไม่ราบร่ืน
เท่าท่ีควร  เน่ืองจากมีการประสานงานการทาํงานกบัอาํเภอในช่วงการพฒันายุทธศาสตร์และการ
สร้างเครือข่ายฯ เป็นบางคร้ังเท่านั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแกนนาํฝ่ายชาวบา้นตอ้งการสร้างความเขา้ใจ
และความชดัเจนในระหว่างแกนนาํใหต้รงกนัถึงเป้าหมายและทิศทางในการแกไ้ขปัญหาก่อน โดย
มองว่าการพฒันาควรมาจากรปัญหาและความตอ้งการของชาวบา้นโดยแทจ้ริง ไม่ใช่อาศยัเหตุผล
อ่ืนหรือเป็นการทาํตามคาํสั่งจากหน่วยงานหรือ “เบ้ืองบน” มาแกไ้ขปัญหา ซ่ึงแนวทางดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัปัญหาเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานในพื้นท่ี นอกจากน้ี การทาํงานของแกนนาํใน
ขั้นน้ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอยู่ในท่ีแจง้หร่ืออย่างเปิดเผยตลอดเวลา  จึงตอ้งมีการประกาศ
เจตนารมณ์ท่ีจะทํางานด้วยความเสียสละ ความบริสุทธ์ิใจ และเอาชาวบ้านเป็นท่ีตั้ ง  ไม่มี
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการทาํงานภายใตส้ถานการณ์ความ
รุนแรงของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้กัจะถูกตั้งคาํถามอยา่งสงสัยถึงวาระซ่อนเร้นจากหน่วยงาน
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ระดบัอาํเภอและส่วนความมัน่คงอยู่บ่อยคร้ัง ประกอบกบัการจดัประชุมของแกนนาํท่ียึดความ
สะดวกของชาวบา้นเป็นสาํคญั โดยบางคร้ังตอ้งใชเ้วลาเยน็ หรือประชุมในมสัยดิหลงัเวลาละหมาด
วนัศุกร์  ทาํใหเ้กิดความหวาดระแวงของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ียงัไม่เขา้ใจวฒันธรรมของชาวมุสลิมว่ามีวิถี
ชีวิตแตกต่างจากคนในพื้นท่ีอ่ืนๆ และเม่ือใชเ้วลาหลงัละหมาดในช่วงเยน็หรือวนัศุกร์เพื่อหารือ
เร่ืองราวต่างๆ เจา้หนา้ท่ีกไ็ม่ไดม้าอยูร่่วมดว้ย  

กรณีความไม่เขา้ใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ต่อรูปแบบการทาํงานของคนในพื้นท่ี อัน
นาํไปสู่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ีอีกกรณีหน่ึง คือ กรณีท่ีนายดือราแม ดาราแม หรือ เปาะจิ 
ปราชญช์าวบา้นท่ีมีบทบาทสําคญั ถูกฝ่ายความมัน่คงเชิญตวัไปพบ โดยมีการแจง้จากสายข่าวว่า 
เป็นคนสนิทของแกนนาํระดบับนของกองกาํลงัแบ่งแยกดินแดนท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวในพื้นท่ี และมี
การจดัประชุมชาวบา้นทุกเยน็ (ซ่ึงสว่นใหญ่เป็นการประชุมเพื่อทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นเร่ือง
ความขดัแยง้เก่ียวกบัท่ีดินท่ีกาํลงัศึกษาน้ี  แต่เจา้หนา้ท่ีและสายสืบบางคนอาจไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผดิ 
ดว้ยขอ้จาํกดัของการส่ือสาร) ทาํให้กองกาํลงัเฉพาะกิจท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีมาติดตามและมาเฝ้าท่ี
หนา้บา้น แต่เน่ืองจากนายดือราแม ดาราแม มีสุขภาพไม่ดีนกัและเป็นท่ีเคารพของชาวบา้นในพ้ืนท่ี
อยา่งมาก ถึงแมท้หารจะมาเฝ้าหนา้บา้น แต่ชาวบา้นท่ีรู้เร่ืองก็มาเยี่ยมมิไดข้าด ประกอบกบัยงัไม่มี
หลกัฐานท่ีชดัเจน จึงมิไดมี้การดาํเนินการจบักุม แต่การแสดงออกเชิงสงสัยน้ีก็ไดส้ร้างความตึง
เครียดและความหวาดระแวงให้กบัชาวบา้น และแกนนาํไม่ใช่นอ้ย    เหตุการณ์คร้ังน้ีจึงส่งผลดา้น
จิตใจต่อนายดือราแม  ดาราแม  และชาวบา้นในหมู่บา้นมะยนู ท่ีนายดือราแมอาศยัอยู่ จนในท่ีสุด
นายดือราแม ไดต้ดัสินใจไม่ออกมาประสานงานกบัภายนอก จะทาํงานเฉพาะในหมู่บา้นเท่านั้น เม่ือ
มีเร่ืองสําคญัมากก็มอบบทบาทน้ีให้กบันายสิโรจน์ แวปาโอ๊ะ แกนนาํท่ีมีบทบาทอีกคนหน่ึงและ
เป็นคนสนิทท่ีนายดือราแมไวใ้จ จึงทาํให้ขาดกาํลงัสําคญัระดบัมนัสมองของกลุ่มในการทาํงาน
บางอยา่งท่ีสาํคญั โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

2)  ช่วงการพฒันาคน  
ในช่วงของการพฒันาคนน้ีเน้ือหาของการขบัเคล่ือนประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) การ

พฒันาความสามารถทางเทคนิคใหก้บัแกนนาํในดา้นการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ดว้ยการอบรมการ
ใชโ้ปรแกรม GIS และการใชเ้คร่ืองจบัพิกดั  GPS และ 2) การพฒันาแกนนาํทางยุทธศาสตร์ ดว้ย
การจดัให้มีการสรุปงานท่ีตวัเองทาํ ควบคู่กบัการไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีอ่ืน ทั้งในภาคใตต้อนบน 
คือ ท่ีสงขลา  นครศรีธรรมราช  ภาคอีสาน ท่ีนครราชสีมา (วงันํ้ าเขียว) และภาคเหนือ ท่ีเชียงใหม่ 
(บา้นโฮ่ง) ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิด และกระบวนการทาํงานกบัเครือข่ายคนจนเมือง ท่ีมี
ประสบการณ์การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธ์ิมอยา่งยาวนาน  และในปัจจุบนัไดย้กระดบัตั้งเป็น 
เครือข่ายสหพนัธ์พฒันาองคก์รชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) นอกจากน้ียงัเดินทางไปร่วม
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เรียนรู้การทาํงานระดบัพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาอุทยานฯทบัท่ีดินท่ีตาํบลปิล๊อค อาํเภอทองผาภูมิ 
จงัหวดักาญจนบุรีดว้ย 

ในช่วงของการพฒันาคนน้ี ไม่พบความขดัแยง้มากนกั อาจกล่าวไดว้่าเป็นช่วงของ
การพฒันาความสัมพนัธ์ภายในทีมงาน เน่ืองจากตอ้งเดินทางไปในหลายพ้ืนท่ีดว้ยกนั  จึงเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และรู้จักซ่ึงกันและกันเป็นอนัมาก แต่ปัญหาหลกัท่ีพบในช่วงน้ีกลบัเกิดกับ
ทีมงานทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่  เน่ืองจากมีการอบรมทกัษะด้านคอมพิวเตอร์หลายคร้ังซ่ึงมี
ผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 100 คน แต่มีผูท่ี้สามารถนาํมาใชง้านไดดี้เพียง 30 คนเท่านั้น และภายหลงัผูท่ี้
ผ่านการอบรมน้ีและมีความสามารถดีบางส่วนได้ไปทํางานร่วมกับสํานักงานท่ีดินจังหวัด  
สํานักงานอุทยาน และศอ.บต. จึงทาํให้ทีมงานดา้นเทคนิคขาดหายไปอีกส่วนหน่ึง แต่ก็ไดมี้การ
อบรมเยาวชนในระดบัหมู่บา้นมาเสริมทีมงานบางอยา่งเป็นประจาํในหมู่บา้นท่ีมีความประสงคจ์ะ
เขา้ร่วมกบัเครือข่าย  จึงบรรเทาปัญหาไดบ้า้ง 

3)  ช่วงการพฒันางานรูปธรรมในพ้ืนท่ี  
การดําเนิงานในช่วงน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการพัฒนาในช่วงท่ีหน่ึง  คือ การ

ดาํเนินงานให้การพฒันายุทธศาสตร์และการก่อตั้งเครือข่าย และช่วงท่ีสอง คือ ช่วงของการพฒันา
คนเพื่อมาพฒันาการดาํเนินงานใหเ้ป็นพื้นท่ีรูปธรรม ในช่วงท่ีสามน้ีไดมี้การออกแบบทีมงานหลกั
โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ   ทีมยทุธศาสตร์ และทีมเทคนิค โดยมีการกาํหนดร่วมกนัว่าใครเป็นทีม
ยทุธศาสตร์และจดัเป็นทีมทางเทคนิค รวมทั้งมีการกาํหนดภาระหนา้ท่ีและคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย
นาํร่อง กระบวนการทาํงานในช่วงน้ีเป็นมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก แต่ปัญหาหลกัท่ีพบ คือ ปัญหา
การประสานงานกบัทั้งกบัชาวบา้นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาดา้นทกัษะการดาํเนินการจดั
เวที ปัญหาดา้นเทคนิคการใชโ้ปรแกรมและการอ่านแผนท่ีในช่วงของการดาํเนินการสร้างพื้นท่ี
รูปธรรม ดว้ยรายละเอียดของงานซ่ึงมีมาก จึงมีปัญหาให้แกไ้ขเป็นรายวนั ดงันั้นแกนนาํทุกคนจึง
พยายามมาร่วมกนัพูดคุย ประชุมกนัทุกเยน็อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อหาทางออกและคล่ีคลายปัญหาให้
ทนัการณ์ ทาํใหส้ามารถทาํงานไดเ้สร็จในพื้นท่ีนาํร่องตามระยะเวลาท่ีวางไว ้2 เดือน  

อยา่งไรกต็าม ในช่วงน้ีมีความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนท่ีสาํคญัคร้ังหน่ึง  ซ่ึงเป็นความขดัแยง้
ท่ีทาํให้ทีมงานเกิดปัญหาจนไม่สามารถทาํงานต่อไปได ้กล่าวคือ ในการทาํงานเครือข่ายฯน้ี ได้
กาํหนดแนวทางการทาํงานร่วมกนัทุกฝ่าย โดยฝ่ายเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประกอบดว้ย  3 หน่วยงานคือ 
สาํนักงานบริหารพื้นท่ีอุทยานท่ี 6 สงขลา อุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี และตวัแทนจากท่ีทาํ
การอาํเภอบาเจาะ  และในส่วนของเครือข่ายฯ ประกอบดว้ย ตวัแทนจากเครือข่าย และตวัแทนจาก
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  5 คน ซ่ึงประกอบด้วยพรานป่า เยาวชน  ผูน้ําศาสนา  ผูใ้หญ่บา้น และผู ้
เดือดร้อน มาสาํรวจขอ้มูลชุมชนร่วมกนัในทุกเร่ือง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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1) การประชุมช้ีแจงในหมู่บา้น  เน่ืองจากกระบวนการในการทาํงานของ
เครือข่ายฯ เน้นการทาํงานอย่างเขม้ขน้ในพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีใน3จังหวดัชายแดนภาคใต้ท่ี
สถานะการณ์ในปัจจุบนัอยู่ในสถานะไม่ปกติ  การทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นในหมู่บา้นจึงถือว่ามี
ความสาํคญัสองประการ ประการท่ี 1 เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดบัฐานล่างสุดคือ
ในระดบัหมู่บา้น  และประการท่ี 2 เป็นการประกาศเจตนาในการทาํงานเพ่ือชาวบา้นให้ทุกฝ่ายใน
หมู่บา้นไดรั้บรู้ถึงความตั้งใจและเจตนาของเครือข่ายฯ 

2) การอบรมการทาํงานแผนท่ีทาํมือ  ในกระบวนการฝึกอบรมในการทาํ
แผนท่ีทาํมือก็เป็นกระบวนการในสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบา้นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนใน
ระดบัหมู่บา้น ซ่ึงตอ้งสร้างความเขา้ใจโดยให้สมคัรชิกในหมู่บา้นทุกครัวเรือนในหมู่บา้นท่ีมีท่ีดิน
ในขตท่ีมีปัญหา  มาเขียนแปลงท่ีดินของตนเองแลว้นาํมาต่อกนัทั้งหมู่บา้นท่ีละแปลง จนทาํใหเ้ห็น
ภาพรวมของแปลงท่ีดินทั้งหมดในหมู่บา้น แผนท่ีทาํมือน้ี ชาวบา้นเรียกว่า “แผนท่ีสาํหรับคุยกบั
ชาวบา้น” ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเขา้หาและการสร้างความไวว้างใจกบัคนใน
หมู่บา้นไดดี้  เพราะเป็นการทาํแผนท่ี ท่ีตอ้งคุยกบัคนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด 

3)  การสาํรวจขอ้มูลชุมชน  การสาํรวจขอ้มูลชุมชนทาํไปพร้อมๆ กบัการ
ทาํแผนท่ีทาํมือ โดยแบ่งกระบวนการสํารวจออกเป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนท่ี 1 การสํารวจขอ้มูล
ประวติัศาสตร์ชุมชน ซ่ึงประกอบด้วยความเป็นมาของชุมชน หลกัฐานต่าง ทางกายภาพ  เช่น  
ตน้ไมโ้บราณ  บา้นโบราณ มสัยิด สุสาน วดั โรงเรียน ตลอดจนสถานท่ีสําคญัต่างๆ  ส่วน 2 การ
สาํรวจขอ้มูลรายครัวเรือน อนัประกอบดว้ย ประวติัการถือครองท่ีดิน เช่น ถือครองกนัมาแลว้ก่ีชัว่
คน  เป็นตน้ พืชท่ีปลูกจากอดีตจนถึงปัจจุบนั จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน  การเขียนรูปแปลงท่ีดิน 
และนาํเคร่ืองจดัพิกดั GPS ไปจดัพิกดัตามรูปแปลงท่ีดินท่ีชาวบา้นเขียนใหก้บัทีมงานเทคนิค 

4)  การนาํเขา้ขอ้มูล หลงัจากกระบวนการสาํรวจขอ้มูลในขั้นท่ี 3 จึงเอา
ขอ้มูลจากการจดัพิกดั GPS มานาํเขา้ในโปรแกรม GIS เพื่อมาข้ึนรูปแปลงท่ีดินในแผนท่ีภาพถ่าย
ทางอากาศ ซ่ึงในขั้นตอนน้ี ไดรั้บการสนบัสนุนแผนท่ีภาพทางกาศจากกรมท่ีดิน โดยเป็นภาพถ่าย
ทางอากาศเม่ือ ปี พ.ศ. 2546 

5)  การแปลงขอ้มูล  ในกระบวนการแปลงขอ้มูล มีการนาํขอ้มูลจากการ
สาํรวจในพ่ืนท่ีร่วมกบัชาวบา้น มาซอ้นทบักบัแผนท่ีแนวเขตอุทยานฯ ปี พ.ศ. 2542  และแผนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2508 โดยใหส้าํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์าร
มหาชน ) (GISTDA) ช่วยนาํขอ้มูลจากทั้ง 3 ฐาน คือ จากกระบวนการทาํงานของเครือข่ายฯ แผนท่ี
แนวเขตป่า ปี พ.ศ. 2508 และ ผนท่ีแนวเขตอุทยานฯ ปี พ.ศ. 2542 นาํมาซอ้นทบักนั เพื่อตรวจสอบ
แนวเขตท่ีดินร่วมกนั (ชาวบา้นเรียกวา่เป็น “แผนท่ีท่ีคุยกบัเทวดา”) 

 6)  การทาํประชาคมหมู่บา้น  หลงัจากไดข้อ้มูล ทั้งเร่ืองประวติัศาสตร์
ชุมชน และขอ้มูลรายครัวเรือน พร้อมแผนท่ีซ่ึง GISTDA เป็นผูซ้อ้นทบัแปลงท่ีดินทีชาวบา้นระบุ 
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จึงมาประชุมร่วมกนัในแต่ละหมู่บา้น เพื่อรับรองขอ้มูลและความถูกตอ้งในทุกดา้น วิธีน้ีเรียกว่า 
“การทาํประชาคมหมู่บา้น” 

7)  การติดประกาศในหมู่บา้น ไดท้าํการติดประกาศภายหลงัประชาคมใน
หมู่บา้นเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้ชาวบา้นสามารถมาตรวจสอบ และถา้มีขอ้มูลตกหล่นก็สามารถแจง้
เพื่อเพิ่มขอ้มูลกบัคณะทาํงานหมู่บา้นอีกคร้ัง 

8)  การประชุมรับรองสิทธ์ิ  เป็นการประชุมเพื่อใหช้าวบา้นทุกครัวเรือนใน
หมู่บา้นมายืนยนัสิทธ์ิในท่ีดิน ทั้งในหมู่บา้นและแปลงท่ีดินทาํกินบนภูเขา โดยจะรับรองโดยการ
แสดงตวัของผูค้รอบครอง พร้อมช้ีแปลงท่ีดิน และใหช้าวบา้นในหมู่บา้นร่วมรับรองดว้ยการยกมือ 
เพื่อแสดงความถูกตอ้งและส่งขอ้มูลทั้งหมดใหก้บัคณะกรรมการระดบัอาํเภอ  

9)  ประชุมคณะกรรมการการรับรองสิทธ์ิระดับอาํเภอ การประชุม
คณะกรรมการระดบัอาํเภอน้ีจะตอ้งทาํตามคาํสั่งของผูว้่าราชการจงัหวดั โดยมีผูแ้ทนภาครัฐจาก 4 
หน่วยงานหลกั คือ หน่วยงานทอ้งถ่ิน/ทอ้งท่ี  สาํนกัท่ีดินจงัหวดั  อุทยานฯ  สาํนกังานป่าไม ้  ภาค
ประชาชน และ ผูแ้ทนองคก์รทางศาสนาในทอ้งถ่ิน โดยจะมีการทาํขอ้มูลท่ีสรุปจากระดบัหมู่บา้น
ก่อน ทั้งรูปถ่ายบา้น รูปแปลงท่ีดิน และแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ GISTAD   มาทาํการทบัซอ้นกนั 
เพื่อรับรองสิทธ์ิอีกคร้ังหน่ึง เป็นการรับรองคร้ังสุดทา้ย 

ถึงแมว้่าการทาํงานในช่วงน้ี จะไดมี้การออกแบบและกาํหนดขั้นตอนการทาํงานท่ี
ชดัเจน อีกทั้งมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานตามความเหมาะสม แต่ไม่อาจเล่ียงความขดัแยง้
ได ้เป็นความขดัแยง้ท่ีสําคญัมาก และถือเป็นบทเรียนของการทาํงานเชิงเครือข่ายทีจะตอ้งคาํนึง
อยา่งถึงความเสมอภาค ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนระหวา่งทีมงานเทคนิค ท่ีเป็นผูน้าํเยาวชนในพื้นท่ี กบัเจา้หนา้ท่ี
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 6  จังหวัดสงขลา  
เน่ืองจากมีการจ่ายค่าเดินทางและค่าอาหารรายวนัท่ีไม่เท่ากนั กล่าวคือ มีการจ่ายค่าอาหารและค่า
เดินทางให้กบัเจา้หน้าท่ีอุทยานฯ และเจา้หน้าท่ีสํานักฯ วนัละ 500 บาท และจ่ายให้อาสาสมคัร
เยาวชนวนัละ  300 บาท  จึงเกิดความไม่เขา้ใจว่าทาํไมจึงไม่เท่าเทียมกนั ทั้งท่ีทั้งสองฝ่ายทาํงาน
ร่วมกันในลกัษณะท่ีเหมือนกัน  เม่ือมีความไม่เขา้ใจกันและไม่มีการพูดคุยตั้งแต่เร่ิมตน้ ความ
ขดัแยง้จึงค่อยๆสะสมมากข้ึนและขยายวง  ไปถึงจุดท่ีแกนนาํเยาวชนคนหน่ึงหายไปไม่มาทาํงานอีก 
และต่อมาก็หายไปอีหลายคน จึงเกิดคาํถามข้ึนว่าเกิดอะไรข้ึน เม่ือทีมงานยุทธศาสตร์ทราบเร่ือง 
เน่ืองจากมีการประชุมกนัเป็นประจาํ  จึงไดมี้การส่งทีมงานไปนดัคุยท่ีหมู่บา้น ผลของการพดูคุยทาํ
ใหท้ราบวา่ มีการขยายความคิดออกไปวา่  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (คือตวัแทนจากอุทยาน ฯ และเจา้หนา้ท่ี
สาํนกั 6)   เอาเปรียบชาวบา้น และมีการส่ือสารไปจนถึงขั้นจะไม่ให้ลงพื้นท่ีอีก รวมจะไม่รับรอง
ความปลอดภยัของผูป้ฎิบติังาน เม่ือเป็นเช่นน้ีทางแกนนําเครือข่ายจึงมีความเห็นว่าเร่ืองน้ีตอ้ง
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คล่ีคลายโดยเร็ว ด้วยการให้ชะลองานไปประมาณหน่ึงสัปดาห์ และมีการนัดประชุมระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) และผูน้าํชุมชนคือนายดือราแม ดาราแม   นายสิโรจน์  
แวปาโอ๊ะ และนายอาหะหมดั มะลีเฮง เพื่อทาํความเขา้ใจเฉพาะกลุ่มยอ่ย และประเมินสถานการณ์
ร่วมกนั หลงัจากนั้นจึงไดมี้การนดัประชุมทีมงานทั้งหมดทุกฝ่าย โดยมาทาํความเขา้ใจกนัเร่ืองการ
จ่ายค่ารถและค่าอาหารประจาํวนั โดยกาํหนดใหย้ดึระเบียบของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน นัน่คือ 
สําหรับชาวบา้นเบิกได้ไม่เกิน 300 บาท และผูช้าํนาญการเบิกจ่ายได้ 500  บาท อย่างไรก็ตาม 
หลงัจากนั้นไดมี้ความเห็นแยง้ว่า  ถา้ยงัใช้ระเบียบสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการ
เบิกจ่ายก็จะไม่สามารถคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ได ้เพราะความไม่เท่าเทียมกนัยงัคงดาํรงอยู่
เช่นเดิม   จึงไดมี้การหารือร่วมกนัในท่ีประชุมอีกและไดท้างออกร่วมกนัว่า ให้มีการร่างระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินร่วมกนัและดาํเนินการโดยเครือข่ายฯ และให้สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
เป็นพี่เล้ียงในเร่ืองการบริหารจดัการ ต่อจากนั้นใหจ้ดัทาํแผน 6 เดือนและขยายแผนเป็น 1 ปี จนใน
ปัจจุบนัเครือข่ายฯ สามารถบริหารงบประมาณในการทาํงานของเครือข่าย ฯ ดว้ยตวัเองทั้งระบบ 
โดยให้สามรถตดัสินใจกาํหนดอตัราค่ตอบแทนเอง จากเงินสนับสนุนของ พอช. ในส่วนของ
ทีมงานท่ีมาจากชาวบา้น ส่วนตวัแทนของหน่วยงานราชการใหไ้ปเบิกจากตน้สังกดั บทเรียนคร้ังน้ี 
แสดงใหเ้ห็นวา่ หากมีความขดัแยง้เกิดข้ึนและมีความพยายามแกไ้ขโดยเร่งด่วน และทาํอยา่งเปิดเผย 
ไม่ยดึกบัระเบียบเดิมแต่พยายามหาแนวทางออกร่วมกนัดว้ยการปรับเปล่ียนกติกาใหเ้หมาะสม ก็จะ
ทาํให้เครือข่าย ฯ สามารถเปล่ียนความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นโอกาสในการสร้างระบบการบริหาร
จดัการของเครือข่ายฯ หลงัจากนั้นจึงไม่เคยมีปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการดา้นการเงินอีกเลย จนถึง
ปัจจุบนั 

4)  ช่วงการขยายผลการทาํงานสู่ 8 อาํเภอ  
ช่วงท่ีส่ีน้ีเป็นช่วงของการดาํเนินการหลังจากท่ีได้ดําเนินการนําร่องในพื้นท่ี 5 

หมู่บา้นในตาํบลปะลุกาสาเมาะเสร็จส้ินแลว้  ดว้ยการขยายผลการทาํงานออกไปอีก 25 ตาํบล ใน 8 
อาํเภอ ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีปัญหาทั้งหมดของเทือกเขาบูโด เป็นช่วงท่ีไดมี้การนาํความรู้จากการ
ทาํงานนาํร่องตาํบลปะลุการสาเมาะไปขยายผลการทาํงานโดยยดึพื้นท่ีตาํบลเป็นหลกั และทาํใหเ้กิด
การเช่ือมโยงกับระดับอาํเภอให้เป็นกลไกการสนับสนุน ด้วยการรวบรวมขอ้มูลมารวมไวท่ี้
เครือข่ายฯ และไดก้าํหนดพื้นท่ีตาํบลปะลุกาสาเมาะ เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ให้กบัตาํบลอ่ืนๆ  ท่ีขยาย
ใหม่น้ี ไดม้าเรียนรู้ ทั้งในเร่ืองโครงสร้างของคณะทาํงาน การอบรมทางเทคนิค และการบริหาร
จดัการ ตลอดจนการวางระบบการประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐในระดบัทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี และ
การประสานกบัภาคีเครือข่ายฯ 
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4.2.2  กระบวนการขับเคลือ่นของเครือข่ายฯและขั้นตอน 
ในเชิงกระบวนการทาํงาน การขบัเคล่ือนเพื่อให้บรรลุความสําเสร็จในการแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้ในท่ีดินไปพร้อมกบัการพฒันาเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการรักษาท่ีดินในระยะยาวนั้น 
มีความจาํเป็นตอ้งพฒันาองคก์รชุมชน  ใหส้ามารถเขา้ใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัในทุกมิติ
ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ฉะนั้น กระบวนการทาํงานเพ่ีอใหบ้รรลุความสาํเร็จ
จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันากระบวนการคิดของผูน้าํชุมชนไปพร้อมๆ กบักระบวนการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเป็นรูปธรรม จะทาํดา้นใดดา้นหน่ึงมิได ้ ในการทาํงานของเครือข่ายแกไ้ขปัญหาอุทยานบูโด-     
สุไหงปาดีประกาศเขตทบัท่ีดินทาํกินประชาชนก็เช่นกนั เป็นการทาํงานท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาเชิง
รูปธรรมในพ้ืนท่ี  พร้อมกบัการพฒันาระบบคิดของแกนนาํชุมชนในระดบัต่างๆ  ในระหว่างการ
ทาํงานจึงตอ้งมีการประชุมช้ีแจงแก่ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งในระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล และ
ระดบัอาํเภอ อยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกนัยงัมีการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ทั้งในพื้นท่ี 3 จงัหวดั ในระดบัภูมิภาค และการแลกเปล่ียนขา้มภูมิภาค โดยเน้นกิจกรรม
เสริมเพื่อกระตุน้ให้เกิดความคิดและสร้างความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเรียนรู้ท่ีกวา้งข้ึน  กิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผูเ้ล่นหลกั คือ แกนนาํเครือข่ายและตวัแทนชาวบา้นท่ีทั้งสนใจในการแกปั้ญหาและ
ตวัเองก็มีความเก่ียวขอ้งผกูพนักบัปัญหา ส่วนบทบาทของหน่วยงานสนบัสนุน คือ สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และสาํนกังานท่ีว่าการอาํเภอ
บาเจาะ โดยนายอาํเภอสายนัห์  ชนะไชยวงศ์ ท่ีดาํรงตาํแหน่งนายอาํเภอขณะนั้น ถือว่าเป็นผูมี้
บทบาทสําคญัมากในการเปิดพื้นท่ีเพื่อสร้างความเป็นธรรม และไดส่้งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ดงักล่าว เน่ืองจากภายใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การจดัประชุมใน
หมู่บา้นบ่อยๆ หรือการเดินทางออกนอกพื้นท่ีของบุคคลระดบัแกนนาํ  ไม่ใช่เร่ืองท่ีสามารถทาํได้
ง่ายๆ เพราะมีขอ้จาํกดัเร่ืองความปลอดภยั และความหวาดระแวงของกลุ่มคนท่ีคิดต่าง อย่างไรก็ตาม   
เน่ืองจากกระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัทั้ง 3 ระดบัท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั คือ  1) กระบวนการ
ในระดบัหมู่บา้น 2) กระบวนการในระดบัทอ้งถ่ิน และ 3) กระบวนการทางนโยบาย โดยแกนกลาง
ในการขบัเคล่ือนกระบวนการทั้งสามกระบวนการน้ีก็คือ กระบวนการทาํงานของเครือข่าย ฯ และ
ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา ซ่ึงจะตอ้งมีการทาํงานอย่างต่อเน่ืองและมีพฒันาการท่ีสามารถ
เดินหนา้ได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นขอ้จาํกดัดงักล่าว จึงขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการทาํงาน
ทั้ง 3 ระดบัดงัต่อไปน้ี 

1)  กระบวนการในระดบัหมู่บา้น  
กระบวนการทาํงานของเครือข่ายฯ ในระดบัหมู่บา้นน้ี เร่ิมจากการท่ีคณะกรรม ซ่ึง

เป็นตวัแทนจากแต่ละหมู่บา้นท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทางอาํเภอบาเจาะ จาํนวนหมู่บา้นละ 5 คน อนั
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ประกอบดว้ย ผูน้าํทางศาสนา (โต๊ะอิหม่าม) ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก อบต. ตวัแทนกลุ่มเยาวชน (ทาํงาน
ดา้นเทคนิค ดว้ยโปรแกรม GIS และ GPS) และพรานป่า (ผูช้าํนาญเส้นทางทั้งในหมู่บา้นและบน
ภูเขา) การไดม้าของคณะผูแ้ทนดงักล่าวน้ี ไดจ้ากการเสนอช่ือจากทางหมู่บา้น โดยทางเครือข่ายฯ 
ตอ้งมีการประชุมช้ีแจงชาวบา้นในทุกหมู่บา้น จาํนวน 15 หมู่บา้น อยา่งนอ้ยหมู่บา้นละ 1 คร้ัง เพื่อ
ทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินอนัเน่ืองจาก
การประกาศเขตป่าสงวนทบัท่ีทาํกินเม่ือปี พ.ศ. 2508 ตามดว้วยประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-  
สุไหงปาดีในปี พ.ศ. 2542  

จากการสมัภาษณ์แกนนาํคนสาํคญัของชุมชน หลายคนมีความเห็นตรงกนัว่า ในการ
ประกาศเขตป่าสงวนเม่ือปี พ.ศ.  2508 นั้น ชาวบา้นไม่เคยทราบเลยว่า มีการประกาศเขต ฯ อยา่งไร
ก็ตาม ผลการประกาศคร้ังน้ี ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากต่อชาวบา้น เน่ืองจากชาวบา้นยงัคง
สามารถข้ึนไปทาํมาหากินไดต้ามปกติ สวนดูซงบนภูเขาก็ยงัคงสามารถข้ึนไปเก็บเก่ียวผลไมไ้ด้
และสวนยางก็ยงัคงสามารถไปกรีดยางไดเ้ช่นเดิม  จนกระทัง่มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด- 
สุไหงปาดี เม่ือปี พ.ศ. 2542 ในระยะแรกชาวบา้นไม่ไดท้ราบขอ้มูลมากนกั ต่อมาเม่ือไดมี้การเชิญ
ผูแ้ทนจากองค์การบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ ซ่ึงประธานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุ
กาสาเมาะ ไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุม ณ ท่ีว่าการอาํเภอบาเจาะ โดยมี นายสิทธิชยั หมีดสี หัวหน้า
อุทยานฯ ในขณะนั้น ไดเ้ขา้ร่วมช้ีแจงกบัทางป่าไมแ้ละหน่วยงานการปกครอง  จึงทาํให้ทราบเร่ือง
และหลงัจากนั้นชาวบา้นหลายรายถูกจบักุมเม่ือข้ึนไปกรีดยาง หรือแมแ้ต่การข้ึนไปเก็บผลไมใ้น
สวนดูซงกไ็ม่สามารถทาํได ้จึงเกิดการพดูคุยกนัอยา่งกวา้งขวางถึงปัญหาในหมู่ชาวบา้นตามร้านนํ้ าชา 
ซ่ึงเป็นวิถีเชิงวฒันธรรมของพี่น้องในสามจงัหวดัภาคใต ้ท่ีมกัจะมีการพูดคุยกนัตามร้านกาแฟอยู่
เป็นประจาํ และถือว่าเป็นธรรมชาติท่ีผูน้ําชุมชนเองก็มักจะให้สืบข่าว ตรวจสอบความรู้ของ
ชาวบา้นเช่นกนั เม่ือข่าวแพร่สะพดัออกไปมากข้ึน ไดส่้งผลให้เกิดการรวมตวักนั  โดยการนาํของ
แกนนาํคนสาํคญั คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะสมยันั้น และปราชญช์าวบา้น 
ท่ีเป็นผูน้าํทางศาสนาและเป็นท่ีนบัถือของชาวบา้น ไดจ้ดัให้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
ของชาวบา้นและวิเคราะห์หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ในช่วงน้ีชาวบา้นเร่ิมมีปฏิกิริยาต่อตา้น
เจา้หนา้ท่ีของรัฐมากข้ึนโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีจากอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี และเจา้หนา้ท่ีจาก
กรมป่าไม ้จนทาํให้บางพื้นท่ี โดยเฉพาะในตาํบลปะลุกาสาเมาะ เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถลงพื้นท่ีได้
เลย  ซ่ึงตรงกบัคาํใหส้มัภาษณ์ของ นายสิทธิชยั หมดัสี หวัหนา้อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ท่ีว่า
เหตุการณ์ ความขดัแยง้ดาํเนินอยู่ในลกัษณะน้ีตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงท่ีผ่านมา
ชาวบา้นไดไ้ปร้องเรียนทุกท่ีท่ีมีโอกาส เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศอ.บต. ฯ และสังเกตไดว้่า  
ส่วนใหญ่เร่ืองราวของการประชุมเพื่อทาํความเขา้ใจในระดบัหมู่บา้นมกัจะเป็นเร่ืองความเดือดร้อน
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เก่ียวกบัท่ีดิน อนัเน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา ในขั้นนตอนน้ี  นายสิโรจน์ แวปาโอีะ 
และนายดือราแม ดาราแม แกนนาํคนสาํคญัในพ้ืนท่ี  มีบทบาทสาํคญัมากในการทาํความเขา้ใจและ
คล่ีคลายปัญหา ด้วยการเรียกประชุมเพื่อช้ีแจงกบัชาวบา้น ซ่ึงมีวตัถุประสงค์หลกั เพื่อตอ้งการ
คดัเลือกตวัแทน 5 คน ท่ีมาจากหมู่บา้นดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาขั้นตน้ ซ่ึงตวัแทนดงักล่าวน้ี
ต่อมามีบทบาทสําคญัในการกาํหนเขตท่ีดินดว้ยกระบวนการทาํแผนท่ีทาํมือ เพื่อเป็นหลกัฐาน
ขั้นตน้ท่ีจะใชใ้นการรับรองสิทธ์ิต่อไป  

นอกจากน้ี  ผูศึ้กษายงัคน้พบว่า กระบวนการในการรับรองสิทธ์ิท่ีดินในระดับ
หมู่บา้น โดยใชก้ระบวนการทาํแผนท่ีทาํมือ เป็นกระบวนการท่ีน่าสนใจมาก เพราะเกิดจากการ
ทาํงานร่วมกนัหลายฝ่ายภายในหมู่บา้น  ท่ีเช่ือว่าเกิดความถูกตอ้งมากท่ีสุด ดว้ยวิธีการปรึกษาหารือ
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ชั้นตน้ว่าถูกกาํกบัดว้ยระบบคุณธรรม จึงทาํให้กระบวนการรับรองสิทธ์ิของ
ท่ีดินแต่ละแปลงในระดบัหมู่บา้นเกิดความผิดพลาดนอ้ยมาก  และสามารถหาทางออกไดโ้ดยใช้
หลกัคุณธรรม 

2)  กระบวนการในระดบัทอ้งถ่ิน  
กระบวนการในระดบัทอ้งถ่ิน คือ ระดบัตาํบลอาํเภอ และจงัหวดั น้ี จะดาํเนินการไป

ด้วยดีจะต้องเป็นกระบวนการท่ีมีการเช่ือมประสานกับกลุ่มผูมี้อาํนาจในระดับท้องถ่ิน อัน
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ กลุ่มขา้ราชการ และกลุ่มนกัการเมืองทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งให้เป็นท่ีเขา้ใจ
และยอมรับกนัของกลุ่ม จึงจะไดรั้บการสนบัสนุน หรืออย่างนอ้ยจะม่ถูกคดัคา้นหรือขดัขวางโดย
กลุ่มคนท่ีมีอาํนาจเหล่าน้ี  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว หลงัจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นโดยทางอาํเภอ
แลว้ คณะกรรมการของแต่ละหมู่บา้น พร้อมกบัเครือข่าย ฯ ในตาํบล จึงประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี
จากอุทยานฯ เพื่อประชุมร่วมกนัในเร่ืองการวางแผนดา้นการสาํรวจขอ้มูลเป็นอนัดบัแรก โดยแบ่ง
ทีมงานออกเป็น 2 ทีม งานหลกั คือ 1) ทีมสาํรวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการทาํ
ประวติัศาสตร์หมู่บา้นและการสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานรายครัวเรือน ซ่ึงในการสาํรวจไดใ้ชอ้าสาสมคัร
ในหมู่บา้นเป็นผูส้าํรวจและจดัการขอ้มูล  และ 2)  ทีมดา้นเทคนิค ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัทาํแผนท่ีทาํ
มือ โดยใหช้าวบา้นในหมู่บา้นมาร่วมกนัทาํ (ดูรายละเอียดการทาํแผนท่ีทาํมือในภาคผนวก) และนาํ
แผนท่ีทาํกบัมือน้ีลงไปตรวจสอบอีกคร้ังดว้ยการเดินสาํรวจจริงในหมู่บา้น เพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง 
ในระหว่างน้ี หากพบขอ้มูลการตกสาํรวจหรือรูปแปลงท่ีดินท่ีเขียนในแผนท่ีทาํมือไม่ไดข้นาด ผิด
ทิศทาง หรือแมแ้ต่รูปแปลงท่ีดินไม่ถูกตอ้ง  กจ็ะนาํกลบัมาแกไ้ข ทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลในแผน
ท่ีทาํมือจะตอ้งมีการรับรองความถูกตอ้ง จากท่ีประชุมในระดบัหมู่บา้นเสมอ การดาํเนินการในขั้น
น้ีแมจ้ะดูไม่มีความสลบัซบัซอ้น แต่เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน  จึงอาจจะตอ้งทาํการตรวจสอบหลายคร้ัง  
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บางหมู่บา้น ตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการน้ีถึง 8 คร้ัง   ส่ิงท่ีน่าสนใจและเป็นบทเรียนสาํคญัของ
กระบวนการน้ีคือ ทาํให้ชาวบา้นไดเ้ขา้ใจและเห็นภาพรวมของปัญหาในหมู่บา้นร่วมกนั เพราะ
ภายใตก้ระบวนการน้ีตวัแทนของชาวบา้นทุกหลงัและเจา้ของทุกแปลงท่ีดินตอ้งออกมายนืยนัความ
ถูกตอ้งของท่ีดินร่วมกนั   

ประโยชน์ของแผนท่ีทาํมือนั้นนอกจากจะช่วยยกระดบัปัญหาใหมี้ความสาํคญัยิง่ข้ึน 
จากปัญหาของแต่และคนให้เป็นปัญหาของหมู่บา้นแลว้   ยงัเกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคน 2 
วยั คือ ผูเ้ฒ่าหรือผูอ้าวุโสในหมู่บา้น ซ่ึงเป็นคนท่ีทราบเร่ืองราวต่างๆ และสามารถเล่าอธิบาย
รายละเอียด ให้ทีมงานเยาวชน ซ่ึงเป็นคนอีกวยัหน่ึงท่ีจะตอ้งมาสานต่อการแกปั้ญหาในหมู่บา้น 
เป็นคนบนัทึก สภาพเช่นน้ีส่งผลใหเ้กิดกระบวนการทาํงานและการเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นกระบวนการ
ทาํแผนท่ีทาํมือจนเป็นท่ีเรียบร้อย และดรั้บการรับรองความถูกตอ้งจากคนทั้งหมู่บา้น นอกจากน้ี  
ในระหว่างท่ีกาํลงัทาํแผนท่ีทาํมืออยู่นั้นไดมี้การประสานงานกบัตวัแทนระดบัอาํเภอและระดบั
ตาํบล เพื่อเสนอเร่ืองให้ไปสู่การรับรองสิทธ์ิ ซ่ึงมีหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาท่ีดิน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง (สกย.) ท่ีดินอาํเภอ 
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และผูแ้ทนเครือข่ายฯ มาร่วมเป็นคณะกรรมการระดบัอาํเภอทุกหน่วยงาน 

ในขั้นตอนของการทาํงานระดบัอาํเภอ ไดมี้การจดัเวทีการประชุมท่ีเป็นทางการและ
ยึดระเบียบราชการเป็นสาํคญั  ซ่ึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
อีกทั้งยงัตอ้งมีความอดทนอย่างมากพร้อมๆกบัความมุ่งมัน่  จึงจะแกไ้ขปัญหาให้กบัชาวบา้นได ้
เพราะแต่ละหน่วยงานมกัจะพยายามยดึถือระเบียบของตนเองท่ีตอ้งปฏิบติั  จึงทาํให้ในการประชุม
คณะกรรมการระดบัอาํเภอมกัจะเกิดความขดัแยง้กนัในระหว่างหน่วยงานดว้ยกนัเองบ่อยคร้ัง เช่น 
คร้ังหน่ึงเกิดความขดัแยง้ระหว่างท่ีดินจงัหวดักบันายอาํเภอ (ประธานในท่ีประชุม) เร่ืองการตก
สํารวจของท่ีดินนอกเขตอุทยานฯ และท่ีดินนอกเขตป่าสงวน ท่ียงัไม่ได้ออกเอกสารสิทธ์ิให้
ชาวบา้น  เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานท่ีดินจงัหวดัไม่ยอมรับขอ้มูลท่ีชาวบา้นไดด้าํเนินการมา โดยบอก
ว่าในปัจจุบนัไม่มีแลว้ท่ีดินนอกเขตท่ียงัไม่ไดอ้อกโฉนด ทาํให้ผูว้่าราชการจงัหวดันราธิวาส ตอ้ง
เรียกทั้ง 2  ฝ่ายไปพดูคุยกนั ทาํความเขา้ใจขอ้เทจ็จริงของสถานการณ์  ความขดัแยง้น้ีเป็นบทเรียน
สาํคญัท่ีทาํให้ชาวบา้นไดเ้ขา้ใจมุมมองของหน่วยงานต่าง ๆ และความตั้งใจมุ่งมัน่ของเจา้หนา้ท่ีท่ี
เป็นผูใ้หญ่บางคน  โดยเฉพาะ นายอาํเภอสายณัห์  ชนะไชยวงศ ์ทาํให้ผูน้าํในเครือข่ายฯ หลายคน
ไดเ้ปล่ียนแปลงทศันคติในการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ จากการท่ีเคบพากษว์ิจารณ์ในทาง
ลบตลอดเวลาท่ีผ่านมา ไปสู่ความรู้สึกท่ีดีข้ึนบา้ง ในขณะเดียวกนั ชาวบา้นไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ และ
สามารถแยกมิตรแยกศตัรู รวมทั้งมุมมองต่อหน่วยงานเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  โดยเกิดความไวว้างใจ
ในการทาํงานกบัทางหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะทางอาํเภอมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงการเกิดการยอมรับ
ซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  
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บทบาทของเครือข่ายฯ ในการขบัเคล่ือนกระบวนการระดบัน้ีถือว่าสาํคญัมาก  ผูท่ี้มี
บทบาทเด่น คือ  นายสิโรจน์  แวปาโอ๊ะ นายดือราแม ดาราแม และนายอะหะมะ มะลีเฮง  หัวหนา้
ทีมเทคนิค ทั้ง 3 คนไดร่้วมเรียนรู้กระบวนการทาํงานกบัหน่วยงานภาครัฐ และใชค้วามสามารถใน
การอธิบายขั้นตอนการทาํงานและความถูกตอ้งของขอ้มูลให้กบัหน่วยงานทุกหน่วยท่ีสงสัย ซ่ึง
มกัจะเกิดคาํถามในระยะแรกว่า ชาวบา้นจะดาํเนินการไดอ้ย่างไร อีกทั้งในบางคร้ังตอ้งเสนอให้มี
การลงพื้นท่ีจริง   เพื่อทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง  หากเกิดความไม่เขา้ใจใด ๆ แกนนาํ
ของเครือข่ายฯ จะตอ้งตอบปัญหาให้ไดทุ้กคร้ัง ดว้ยเหตุท่ีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในการ
ทาํงานจริงในพื้นท่ีและเป็นผูท่ี้มีมีความชาํนาญในพ้ืนท่ี ทาํให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บ รวมถึงการอธิบาย
ประเด็นต่างๆมีความกระจ่างเพียงพอ  จนได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมประชุม 
อย่างไรก็ตาม มีการประชุมคณะกรรมการในระดบัอาํเภอถึง 4 คร้ัง และเฉพาะในตาํบลปะลุกาสา
เมาะ รวม  6 หมู่บา้น ตอ้งประชุมถึง 4 คร้ัง ขอ้มูลท่ีได้จากกระบวนการทาํงานของเครือข่าย ฯ 
ร่วมกบัชาวบา้นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานในทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี  อุทยานฯ  และป่าไม ้ 
ดว้ยการทาํแผนท่ีทาํมือและจบัพิกดั GPS ข้ึนรูปแปลงท่ีดินในแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 
1:4000 เป็นขอ้มูลท่ีทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนัว่า มีผูเ้ดือดร้อนจากการประกาศป่าสงวน ปี พ.ศ. 2508 
และการประกาศเขตอุทยาน ปี พ.ศ. 2542 จริง และเฉพาะในอาํเภอบาเจาะมีชาวบา้นประสบปัญหา
จาํนวน 1,804 ราย โดยเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินจาํนวน 8,434 แปลง เป็นเน้ือท่ีรวม 11,496 ไร่  

3) กระบวนการการทาํงานในระดบันโยบาย  
เร่ิมดว้ยการเช่ือมต่อขอ้มูลในระดบัทอ้งถ่ินไปถึงการจดัระบบขอ้มมูลเพื่อนาํเสนอ

ในระดบันโยบาย กระบวนการในระดบัน้ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนไดป้ระสานงานกบัหน่วยงาน
กลางท่ีทาํหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนเพื่อแกไ้ขปัญหาความอยากจน คือคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา
ความอยากจนภาคประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยเม่ือรับขอ้มูลจาก
กระบวนการระดบัหมู่บา้นและดบัดบัอาํเภอแลว้. จึงไดมี้การจดัประชุมคณะอนุกรรมการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน ขอ ศจพ.  ดา้นท่ีดิน เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  โดยไดมี้การประชุม
อยา่งต่อเน่ืองหลายคร้ัง  และคร้ังสุดทา้ยมีมติให้นาํเร่ือง การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินอนั
เน่ืองจากเขตอุทยานบูโด-สุไหงปาดีทบัท่ีดินประชาชน นาํเสนอเขา้ ครม. ต่อไปอนัมีผลให้ ครม. 
ไดพ้ิจารณาและมีมติท่ีเป็นผลบวกต่อการเคล่ือนไหวน้ีในเวลาต่อมา 
 
 
 
 



99 

4.3  ผลการดาํเนินโครงการแก้ปัญหาเร่ืองทีด่นิทาํกนิฯ ในพืน้ทีศึ่กษา 
 
4.3.1  ผลการดําเนินงานในระดับท้องถ่ิน  
ผลจากการดาํเนินโครงการแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดิน ฯ ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 

2550 ท่ีผา่นมา โดยมีการดาํเนินการสาํรวจ การรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํมาวิเคราะห์เพื่อปรับรูปแบบ
การทาํงานในพ้ืนท่ีทั้ง 5 ตาํบล 15 หมู่บา้น มีการจดัทาํประวติัชุมชน การสํารวจจาํนวนผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบในระดบัหมู่บา้น  การพิสูจน์สิทธ์ิ การตรวจแปลง การจดัทาํแผนท่ีทาํมือ การยิงพิกดัค่า 
GPS ลงโปรแกรมแผนท่ี GIS และการกาํหนดแนวเขตท่ีชดัเจนของอุทยานเพื่อนาํไปสู่การพิสูจน์
สิทธ์ิทางกฏหมายต่อไป  ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานไดแ้ก่  สาํนกังานท่ีว่าการอาํเภอ ทาํหนา้ท่ี
เป็นแกนนาํในการทาํงานร่วมกบัอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  สํานักงานท่ีดินอาํเภอบาเจาะ 
สาํนกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6  สาํนกับริหารพื้นท่ีป่าไมท่ี้ 19 จ.นราธิวาส และสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.)  แนวทางการดาํเนินการใชห้ลกัการทาํงานเชิงบูรณาการ  โดยเนน้การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าพื้นท่ีนั้นจะมีปัญหาดา้นสถานการณ์
การก่อความไม่สงบขนาดใดก็ตาม ทีมงานจะตอ้งสามารถเขา้ไปทาํกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว ้
โดยไม่เกิดเหตุอนัตรายต่อร่างกายและทรัพยสิ์น ก็ดว้ยเพราะประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมยินดีให้
ความร่วมมือ 

ขอ้มูลท่ีได้จากการดําเนินงานทาํให้สามารถนํามาแยกกลุ่มชาวบ้านท่ีประสบปัญหา
ออกเป็น 3 กลุ่มปัญหา คือ 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีอยูน่อกเขตป่าสงวน ฯ และนอกเขตอุทยาน ฯ มีจาํนวน 745 ราย
ครอบครองท่ีดินจาํนวน  994 แปลง คิดเป็นเน้ือท่ี  4,116 ไร่ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลไปให้ทางสํานักงาน
ท่ีดิน ส่วนแยกอาํเภอบาเจาะ  เพื่อดาํเนินการเขา้แผนการเดินสาํรวจรังวดัท่ีดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ
ใหก้บัราษฎรท่ีไดรั้บผลกระทบต่อไป  

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจาํนวน 264 รายครอบครองท่ีดิน 332 
แปลง คิดเป็นเน้ือท่ี 2,439 ไร่ 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มท่ีอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติจาํนวน 795 ราย ครอบครองท่ีดินจาํนวน  
1,108 แปลง คิดเป็นเน้ือท่ี 4,942 ไร่   

การคดัแยกกลุ่มชาวบา้นท่ีประสบปัญหาทั้ง  3 กลุ่มปัญหาดงักล่าว ทางคณะกรรมการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกินระดบัอาํเภอ มีมติในการประชุมเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม  พ.ศ. 2551 ใหน้าํ
เร่ืองเขา้สู่การพิจารณาในการประชุมของคณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน  ศูนยอ์าํนวยการขจดั
ความยากจนและพฒันาชนบท ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี
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ท่านหน่ึงในขณะนั้น คือ นายไพบูลย ์วฒันศิริธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และมีพลเอก
สุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธานจดัการประชุม เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ ห้อง 501 ตึก
บญัชาการ 1 ทาํเนียบรัฐบาล ท่ีประชุมไดมี้มติในเร่ืองดงักล่าวว่า เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีดินบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ตาม
แนวทางท่ีอาํเภอบาเจาะไดน้าํเสนอต่อไป   
 

4.3.2 แนวทางการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาเร่ืองทีด่ินทาํกนิในระดับพืน้ที ่
สาํหรับแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินทาํกินในระดบัพื้นท่ีสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3  ระดบัคือ ระดบัหมู่บา้น  ระดบัตาํบล  และในระดบัอาํเภอ 
ในระดบัหมู่บา้น ไดใ้ชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสาํคญั  โดยไดมี้

การจดัทาํเวทีประชาคมเพ่ือกลัน่กรองและสังเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีทีมงานไดด้าํเนินการสํารวจ 
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและความถูกตอ้งของขอ้มูล และมีการรับรองตวับุคคล จาํนวนเน้ือท่ีและการ
ทาํประโยชน์จริงว่าตรงตามท่ีแจง้ไวใ้นแบบสํารวจหรือไม่ ซ่ึงการดาํเนินการตามกระบวนการ
ดงักล่าวน้ี  ช่วยในการกลัน่กรองขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีสาํคญัคือ ในการทาํเวทีประชาคมไดมี้
การคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองท่ีตั้งของท่ีดิน บุคคลผูค้รอบครอง ตลอดจนลกัษณะการทาํ
ประโยชน์ในท่ีดิน มาเป็นผูใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติม โดยไม่มีการจดัตั้งหรือบงัคบัแต่อยา่งใด  นอกจากน้ียงั
มีคณะกรรมการ 5 คน ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือก เรียกว่า “คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิท่ีดินทาํกินระดบั
หมู่บา้น” ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวมีหน้าท่ีรับรองบุคคล ตรวจสอบแปลงท่ีดิน ตลอดจนการทาํ
ประโยชน์ในท่ีดินจริง แลว้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะทาํงานระดบัตาํบลทราบ เพื่อจะได้
สรุปเป็นรายงานนาํเสนอใหค้ณะทาํงานระดบัอาํเภอพิจารณาต่อไป 

ในระดบัตาํบลมีการแต่งตั้งคณะทาํงานตาํบล โดบมีปลดัอาํเภอประจาํตาํบลและเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปกครอง คอยสนบัสนุนให้เกิดเวทีประชาคม ให้คาํปรึกษา แนะแนวทางการทาํงาน ตลอดจน
ใหค้าํแนะนาํขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสรุปรายงานใหค้ณะทาํงานระดบัอาํเภอทราบต่อไป 

ในระดบัอาํเภอมีการแต่งตั้งคณะทาํงานระดบัอาํเภอ โดยมีปลดัอาํเภอฝ่ายอาํนวยความเป็น
ธรรมเป็นหัวหนา้คณะทาํงาน มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองรับผิดชอบ  และเจา้หนา้ท่ีศูนยอ์าํนวยความ
เป็นธรรมเป็นเลขาฯ พร้อมมีทีมงานอาสาสมคัรในพื้นท่ีเป้าหมายเป็นคณะทาํงาน คณะทาํงานระดบั
อาํเภอน้ีมีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงถึงกรอบแนวทางการแกปั้ญหา สาํรวจรวบรวมขอ้มูล ร่วมทาํ
เวทีประชาคม สนบัสนุนคณะทาํงานระดบัตาํบล กาํหนดแผนงานเวทีประชาคม  กาํหนดการจดัการ
ประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีสนบัสนุนในพื้นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดิน ตลอดจนจดัส่งอาสาสมคัร
เขา้รับการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทาํแผนท่ีทาํมือ การใชโ้ปรแกรม GIS ติดตาม
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ความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงาน สรุปขอ้มูลและรายงานผลการปฏิบติังานรวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคของการทาํงานพื้นท่ี ใหแ้ก่คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการแกไ้ขปัญหาท่ีดินอาํเภอทราบ 
เพื่อพิจารณาพร้อมกบัเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพิจารณาสัง่การต่อไป  

นอกจากน้ี ยงัมีคณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการอาํเภอ  ซ่ึงมีนายอาํเภอเป็นประธาน และ
หวัหนา้ส่วนราชการต่าง ๆ ตามท่ีนายอาํเภอแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีปลดัอาํเภอฝ่ายอาํนวยความเป็น
ธรรมเป็นเลขาฯ  และเจ้าหน้าท่ีปกครองประจาํศูนยเ์ป็นผูช่้วยเลขาฯ มีหน้าท่ีคอยอาํนวยการ 
ควบคุม และกํากับดูแลการทาํงานของคณะทาํงานในระดับต่างๆ แล้วนําข้อมูลท่ีได้รับจาก
คณะทาํงานในระดบัพื้นท่ีมาพิจารณา พร้อมเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป  

 
4.3.3  ผลของกระบวนการทางนโยบาย: จากมติในพืน้ทีสู่่มติ ครม. 
กระบวนการขบัเคล่ือนของเครือข่ายฯ ทาํให้เกิดขอ้เสนอในการผลกัดนัใหมี้การแกปั้ญหา

ในระดบันโยบาย โดยคณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน ในศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและ
พฒันาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เป็นผูผ้ลกัดนัให้มีการดาํเนินการแกไ้ขใน
เร่ืองน้ี ซ่ึงไดเ้ลือกเอาพื้นท่ีอาํเภอบาเจาะ ครอบคลุมทั้ง 5 ตาํบล 15 หมู่บา้น ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินกบัรัฐดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เป็นพื้นท่ีนาํร่อง โดยก่อนหนา้นั้น ชาวบา้น
และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัเก็บรวบรวมขอ้มูลและทาํประชาคมหลายคร้ัง พร้อมกบัทาํ
การสํารวจผูท่ี้ประสบปัญหา จาํนวนแปลงท่ีดิน และเน้ือท่ีของท่ีดินท่ีประสบปัญหา จนกระทัง่
สามารถแยกกลุ่มปัญหาออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนหนา้น้ี  

ความพยายามในการผลกัดนัให้ไปสู่กระบวนการทางนโยบายคร้ังน้ี  ไดรั้บการสนบัสนุน
อยา่งดีจากหน่วยงานราชการระดบัทอ้งถ่ิน  กล่าวคือ นายอาํเภอสายณัห์ ชนะไชยวงศ ์นายอาํเภอบา
เจาะ ในขณะนั้น ซ่ึงเป็นแกนกลางท่ีเขา้ไปร่วมแกปั้ญหา ไดช้ี้ทางออกวา่ กรณีท่ีชาวบา้นอยูน่อกเขต
ป่าสงวนและนอกเขตอุทยานฯ และไดมี้การสาํรวจร่วมกนัแลว้เพื่อพิสูจน์การถือครองท่ีดินและการ
เขา้ไปทาํประโยชน์แลว้  ควรดาํเนินต่อในขั้นต่อไปโดยให้กรมท่ีดินมารังวดัเพื่อออกเอกสารสิทธ์ิ  
ทั้งน้ีคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีดินอาํเภอบาเจาะ ไดมี้มติใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปดาํเนินการต่อ
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน วนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2551   โดยมีแนวทางท่ีแตกต่างกนัสาํหรับท่ีดินท่ีมีปัญหา
แต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 

1) ท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติ มอบให้สํานกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 นาํไป
ตรวจสอบท่ีดินนอกเขตอุทยานฯ ใหส้าํนกังานท่ีดินไปตรวจสอบและท่ีดินในเขตป่าสงวน  และให้
สาํนกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 19 นราธิวาส และศูนยป์ฏิบติัการท่ีดินป่าไม ้ปัตตานี ไปตรวจสอบ
ขอ้มูล  
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2) การแกปั้ญหาระยะสั้น ซ่ึงเดิมทีชาวบา้นไม่สามารถตดัโค่นตน้ยางท่ีหมดอายไุด ้ 
ก็ไดแ้นวทางใหม่ซ่ึงอนุญาตให้มีการโคน้ตน้ยางเพื่อปลูกใหม่ทดแทนได ้เพียงแต่อยา่โค่นพร้อมๆ
กนัคราวละมากๆ เพราะทางอุทยานฯ กลวัว่าจะมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการคุยเพื่อหาทาง
ออกร่วมกนัว่า ควรทยอยตดัไดร้้อละ 4 ต่อปี ของพื้นท่ีปลูกยางในเขตนั้นๆ โดยในแต่ละพื้นท่ีให้
ชาวบา้นไปตกลงกนัเองว่าจะกาํหนดพื้นท่ีบริเวณใดบา้ง เป็นตน้ นอกจากน้ี ในรายละเอียดยงัได้
เชิญสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง (สกย.) มาร่วมวางแผนการปลูกยางใหม่ดว้ย 

ความกา้วหนา้ในระดบันโยบายของการขบัเคล่ือนเพื่อแกปั้ญหาการทบัซอ้นของท่ีดินใน
เขตพ้ืนท่ีเทือกเขาบูโด ซ่ึงไดริ้เร่ิมการขบัเคล่ือนมาจากระดบัล่างคือระดบัหมู่บา้น จนถึงระดับ
จงัหวดั  และไดข้อ้สรุปท่ีเป็นปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จนในท่ีสุดใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ไดมี้มติเห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินในพื้นท่ีอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ตามท่ีศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาชนบทตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) นาํเสนอ มีประเดน็สาํคญัท่ีจะขอกล่าวตรงน้ี 2 ขอ้ดงัน้ี 

1) เห็นชอบแนวทางการตดัโค่นยางพาราท่ีหมดอายุเพื่อปลูกตน้ยางใหม่ทดแทน 
ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 4 ของพื้นท่ีทีมีปัญหาท่ีดิน ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
เสนอแนะให้มีกลไกการทาํงาน ซ่ึงประกอบดว้ย นายอาํเภอ ผูแ้ทนอุทยานฯ ผูแ้ทนสํานักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 4 สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์ยางพารา และผูแ้ทนชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาร่วมกนั 

2) เห็นชอบใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาเอกสารสิทธ์ิของราษฎร 
ผูเ้ดือดร้อนในเขตอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ท่ีได้มีการจดัทาํขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล
ร่วมกนัเรียบร้อยแลว้ ดงัน้ี 

(1)  ใหก้รมท่ีดินเร่งรัดตรวจสอบและออกเอกสารสิทธ์ิ โดยการเดินสาํรวจออก
โฉนด ใหก้ลุ่มท่ีดินท่ีอยูน่อกเขตอุทยาน และนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 745 ราย จาํนวน 994 แปลง 
เป็นเน้ือท่ีประมาณ 4,116 ไร่ 

(2)  ให้ดาํเนินการพิสูจน์สิทธ์ิท่ีดินของราษฎร ท่ีอยูใ่นเขตอุทยานฯ  (ส่วนท่ีอยู่
นอกเขตป่าสงวน) จาํนวน 795 ราย 1,108 แปลงเน้ือท่ี 4,942 ไร่ และท่ีดินท่ีอยูใ่นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 322 แปลง เน้ือท่ี 2,439 ไร่ ท่ีไดมี้การจดัทาํขอ้มูลและแผนท่ีรายแปลงแลว้ โดยให้ทาง
อาํเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธ์ิในการถือครองท่ีดินของราษฎรระดบัอาํเภอ ท่ีมีองคป์ระกอบ
จากทุกฝ่ายท่ีร่วมกนัจดัทาํขอ้มูลแกไ้ขปัญหาท่ีดิน และใชข้อ้มูลเป็นท่ียอมรับร่วมกนัแลว้ เป็นฐาน
ในการพิสูจน์สิทธ์ิ ซ่ึงในกรณีท่ีพิสูจน์ไดช้ดัเจนว่า มีการถือครองก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2508 และประกาศเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติ ปี พ.ศ.  2542 และมีการทาํ
ประโยชน์ในท่ีดินอย่างต่อเน่ือง ให้มีการดาํเนินการกนัพื้นท่ีทาํกินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และเขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายนั้นโดยเร่งด่วน 
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(3)  ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางท่ีอาํเภอบาเจาะได้ดาํเนินการใน
พื้นท่ี บริเวณอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ในอีก 8 อาํเภอท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการ โดยใหส้าํนกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียม (Digital File) มอบให้
คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีดินของ ศจพ. เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมี
ปัญหาท่ีดินในสามจังหวดัชายแดนภาคใต  ้ ทั้งน้ี ให้ประสานกรมทรัพยากรธรณีและองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้ ในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย การท่ีรัฐบาลเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าว ทาํให้
คนในพื้นท่ีนาํร่องไดรั้บประโยชน์จากการแกปั้ญหาน้ีจาํนวนมากกว่า 1,500 ราย  เป็นการสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจใหก้บัประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และอาจเรียกได้
วา่ เป็นการสร้างความสมานฉนัทแ์ละลดความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีท่ีจบัตอ้งไดท่ี้สาํคญัมากประการหน่ึง
ดว้ย  ผลการขบัเคล่ือนดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า  หากไดด้าํเนินการในแนวทางท่ีใชพ้ื้นท่ี
เป็นตวัตั้งในการแกปั้ญหา สนับสนุนให้มีกลไกร่วมระหว่างประชาชนท่ีเดือดร้อนกบัหน่วยงาน
ทอ้งถ่ิน โดยผูเ้ดือดร้อนมีส่วนร่วมอย่างสําคญัในการจดัทาํขอ้มูลให้ชดัเจน  จะช่วยให้การแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้สามารถทาํไดโ้ดยเร็ว และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย พร้อมกบัส่งเสริมให้มีการ
พฒันาทกัษะผ่านการฝึกอบรม การจดัทาํขอ้มูล การทาํแผนท่ีทาํมือ การลงขอ้มูลในแผนท่ีมาตรา
ส่วน 1:4000 การใชร้ะบบภูมิสารสนเทศ GIS และการวดัค่าพิกดั GPS ใหก้บัเยาวชนและผูน้าํชุมชน 
อีกทั้งยงัช่วยพฒันาผูน้าํเพื่อการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน เหมือนดงัเช่นแนวทางท่ีใชใ้นพื้นท่ีนาํร่อง 5 
ตาํบล ในอาํเภอบาเจาะท่ีผา่นมา ซ่ึงสามารถเป็นตน้แบบในการขบัเคล่ือนปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ
ไดด้ว้ย 

 
4.3.4  บทบาทของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาทีด่ิน

ในพืน้ที ่                                       
 สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน เป็นการมหาชน ท่ีสนับสนุนโดยรัฐ ตั้ งข้ึน ตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543  โดยมีวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี                                                                    

1)  สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ การพฒันาอาชีพ การเพิ่มรายได ้ การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบทโดยยึดหลกัการพฒันา
แบบองคร์วมหรือบูรณาการและหลกัการพฒันาท่ีสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสาํคญั ทั้งน้ี 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและประชาสงัคม                                               

2) สนบัสนุนและใหก้ารช่วยเหลือทางการเงินแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์ร
ชุมชน                           
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3) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
องคก์ารชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนบัสนุนและให้การช่วยเหลือดงักล่าวจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน                             

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององคก์รชุมชนและเครือข่าย
องคก์รชุมชน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ (พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2543: 3-4)                           

ในปัจจุบัน สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

บทบาทของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ( พอช ) ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดิน
ในพื้นท่ีศึกษา คือ เป็นผูป้ระสานงานระหว่างกลุ่มประชาชนท่ีประสบปัญหากบัหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง และหน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงนายดือราแม ดาราแม แกนนาํสาํคญของ
เครือข่าย ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า  บทบาทของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) เปรียบเสมือน 
“แม่เหลก็”  ท่ีอยูต่รงกลาง ในขณะท่ีชาวบา้นกบัหน่วยงานรัฐ เปรียบเสมือนเป็นแม่เหลก็ขั้วลบกบั
ขั้วลบทั้งคู่ เม่ือเขา้ใกลก้นัก็ดนัออกจากกนัเสมอ แต่สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนเปรียบเสมือนเป็น
ตวักลางค่อยๆ ปรับความเป็นขั้วตรงระหว่างชาวบา้นกับหน่วยงาน ให้เป็นขั้วลบกบัขั้วบวก ท่ี
สามารถส่งพลงัในทาํงานดว้ยกนัได ้อยา่งฉนัมิตร ทุกฝ่ายใหเ้กียรต์ิดว้ยความเคารพแก่กนั    

นอกจากน้ี พลเอก สุรินทร์  พิกุลทอง  อดีตประธานสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ไดก้ล่าว
ว่า สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมีอาํนาจหน้าท่ีสําคญัอยู่ขอ้หน่ึง คือ   ส่งเสริมและสนับสนุนและ
สร้างความร่วมมือขององคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชนทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั 
และระดบัประเทศ ดงันั้นสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) จึงทาํหน้าท่ีเสมือน เป็น 
“โซ่ขอ้กลาง” เช่ือมประสานหน่วยงานรัฐและชาวบา้น และในกรณีของการแกไ้ขปัญหาท่ีดินท่ี
เทือกเขาบูโดน้ี ไดท้าํหนา้ท่ีตรงน้ีอยา่งสมบูรณ์  ส่งผลใหมี้ความคืบหนา้เป็นอยา่งมาก โดยบทบาท
สาํคญั มีดงัต่อไปน้ี  

1) การพฒันาศกัยภาพใหผู้น้าํชุมชนและเครือข่ายฯ โดยการพฒันาผูน้าํในเครือข่ายฯ 
ใหมี้ความสามารถการคิดวิเคราะห์ปัญหา  สามารถมองปัญหาอยา่งเป็นองคร์วม แยกแยะปัญหาได ้
และเช่ือมโยงการแกไ้ขปัญหาไปสู่นโยบาย ผา่นกระบวนการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย
การแก้ไขปัญหาท่ีดินในภาคอ่ืนๆ  เช่น การจดัการศึกษาดูงานกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาท่ีดินท่ี 
อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา  หรือ การจดัสรุปบทเรียนการทาํงานของเครือข่ายฯ อย่าง
สมํ่าเสมอ  ฯลฯ 

2)  การพฒันากบัการจดัการระบบขอ้มูล สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ไดจ้ดัให้มี
การอบรมให้ความรู้ดา้นวิชาการและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อสนนัสนุนการทาํงาน เช่น  การแปลแผนท่ี
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ภาพ ถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายโดยดาวเทียม การเคร่ืองมือรังวดัท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ืองรังวดั GPS 
การใชโ้ปรแกรม GIS ลงบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงการเรียนรู้เหล่าน้ีมีประโยชน์มากต่อ
การพฒันาเยาวชนในพื้นท่ี และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนเป็นอยา่งมาก 

3) กระตุน้ใหเ้กิดระบบการเรียนรู้ควบคู่กบัทาํงาน เพื่อยกระดบัศกัยภาพการในการ
ทาํงานของแกนนาํเครือข่ายในระดบัต่างๆ  ดว้ยการส่งเสริมใหท้าํงานอยา่งเป็นกระบวนการ ซ่ึงมี
การประชุมและสรุปงานเป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ผา่นการ
ปฏิบติัจริง อยา่งเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองกนั และยกระดบัใหพ้ฒันาในขั้นท่ีสูงข้ึนอีก อีกทั้งยงัเช่ือมโยง
กบัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ใหมี้การสาํรวจขอ้มูลในระดบัหมู่บา้น แลว้ยกระดบัไปเป็นระดบัตาํบลและ
อาํเภอ   เม่ือทาํขอ้มูลเสร็จ กจ็ะมีการสรุปบทเรียนในระดบัอาํเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้ห็นภาพรวม
ระดบัอาํเภอ นอกจากน้ี ในในบางช่วงเวลา อาจจะพาชาวบา้นไปแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกพ้ืนท่ี เช่น 
การพาแกนนาํระดบัอาํเภอ/ตาํบลไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูน้าํท่ีวงันํ้ าเขียว เพื่อใหเ้ห็นการทาํงานใน
รูปแบบท่ีใกลเ้คียงกนั หรือแมแ้ต่การสร้างการเรียนรู้ดา้นการพฒันาดา้นอ่ืน เช่น ดา้นการพฒันา
อาชีพ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่   

4)  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการดาํเนินงานตามความเหมาะสม 
 

4.4  เงือ่นไขของความสําเร็จในการขบัเคลือ่น 
  

ความกา้วหนา้ของการขบัเคล่ือนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีพฒันาจาก 
การเร่ิมหาขอ้มูลจาํนวนผูเ้ดือดร้อน จาํนวนแปลงและขนาดของเน้ือท่ีท่ีมีปัญหา จนสามารถมี
รายละเอียดเร่ืองตาํแหน่งและจาํแนกเป็นประเภทแลว้ นาํเขา้สู่กระบวนการพิสูจน์สิทธ์ิและการผอ่น
ปรนการใชป้ระโยชน์ท่ีไดรั้บการตอบรับในเชิงนโยบาย จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  14  ตุลาคม 
พ.ศ.  2551 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  ถือว่าเป็นความสําเร็จท่ีน่าพึงพอใจยิ่ง จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจหากมา
พิจารณาถึงเง่ือนไขของความสําเร็จในการขบัเคล่ือนซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้า พบว่ามี
เง่ือนไขสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
    

4.4.1  การให้ความสําคญักบัวฒันธรรมชุมชน 
กระบวนการทาํงานของเครือข่ายฯ ในการทาํงานระดบัหมู่บา้นซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการ

เร่ิมต้นท่ีสําคัญในการนําข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในระดับหมู่บ้านมาเปิดเผย เป็นขั้นตอนท่ีมี
ความหมายในการทาํงานในหลายมิติ โดยเฉพาะมิติทางศาสนา/ คุณธรรม ท่ีเป็นรากฐานของวิถีการ
ดาํเนินชีวิตของคนในพ้ืนท่ี จะเห็นไดจ้ากการแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัหมู่บา้น ท่ีมีท่ีนัง่ของผูน้าํ
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ทางศาสนา คือ โตะ๊อิหม่าม มาเป็นคณะกรรมการ 1 ใน 5 คน ในทุกหมู่บา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีการ
ดาํเนินชีวิตของชาวบา้นในพื้นท่ี 3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีศาสนาและผูน้าํศาสนามีบทบาทสูง
เวลามีปัญหาอะไรในชุมชนกม็กัจะใหโ้ต๊ะอิหม่ามหรือผูรู้้ทางศาสนาเขา้เป็นผูร่้วมช่วยคล่ีคลายและ
แกไ้ข และส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการปรึกษาหารือกนั (ซูรอ) ในมสัยิด โดยเฉพาะในวนัศุกร์ ดงัท่ีแกน
นาํของเครือข่ายฯ คนสาํคญั คือ นายดือราแม ดาราแม เล่าว่า ปัจจุบนัการพบปะมกัจะใชเ้วลาหลงั
การละหมาดวนัศุกร์ ซ่ึงเป็นวนัท่ีสมาชิกชุมชนผูช้ายจะมาพร้อมเพรียงกนั เพื่อมาทาํพิธีละหมาด
ประจาํสปัดาห์ร่วมกนัท่ีมสัยดิของแต่ละชุมชนร่วมกนั ท่ีเรียกวา่ “ละหมาดญุมอตั” ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ี
สาํหรับผูช้าย โดยะหลงัจากนั้นมกัจะมีเวลาประชุมปรึกษาหารือเร่ืองราวต่างๆของชุมชนร่วมกนั
ดว้ย  จึงสามารถใชเ้ป็นเวทีในการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังและร่วมกนัหาทางออกไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีน้ี  ซ่ึงนั้นมีความหมายถึงการพูดคุยท่ีมกัจะมีหลกัทางศาสนาอิสลามมา
กาํกบัหรือสอดแทรกยูต่ลอดเวลา โดยสอดคลอ้งกบับรรยากาศของวนัสาํคญัประจาํสัปดาห์  จึงเป็น
วิถีแห่งการเนน้ชีวิตอนัดีงามของคนในพ้ืนท่ีวิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ียอรับกนัอยา่งกวา้งขวางและมกัจะใช้
ไดผ้ลดี อีกทั้งยงัมีความสะดวกต่อการนดัหมายดว้ย  
 

4.4.2  การสรรหาแกนนํา 
ในการขบัเคล่ือนการทาํงานของเครือข่าย โดยเร่ิมจากคนในพ้ืนท่ีตั้งแต่ระดบัหมู่บา้นข้ึนมา

เพื่อแกไ้ขปัญหาอุทยานบูโด-สุไหงปาดีทบัท่ีดินทาํกินชาวบา้นนั้น การทาํงานเชิงกระบวนการท่ีถือ
วา่มีความสาํคญัมากท่ีสุดรูปแบบหน่ึง จดัไดว้า่เป็นการเร่ิมตน้ หรือ “เป็นตน้นํ้ าของกระบวนการใน
การแก้ไขปัญหาท่ีดินทั้ งระบบ” โดยเป็นต้นทางของขอ้มูลชั้นล่างสุดของการแก้ไขปัญหา ท่ี
สามารถกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบา้นไดม้ากวิธีหน่ึง  เพราะทุกครัวเรือนในหมู่บา้น
รับรู้กระกระบวนการน้ี เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งนาํขอ้มูลออกมาจากทุกครัวเรือน โดยผา่นการสาํรวจ
ขอ้มูลของแต่ละครัวเรือนไปพร้อมกนักบัการทาํแผนท่ีทาํมือในระดบัหมู่บา้น โดยมีแกนนาํชุมชน
เป็นตวัประสานและช่วยอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน  รวมทั้งเป็นตวัแทนในการประสานกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในส่วนของการกาํหนดองคป์ระกอบและการคดัเลือกแกนนาํชุมชนข้ึนไปเป็นตวัแทนนั้น
มีความน่าสนใจอยู่  2 ประการ คือ ประการท่ี 1 การคดัเลือกตวัแทนดว้ยการาจดัเวทีในแต่ละ
หมู่บา้น ทาํให้ผูท่ี้ไดค้ดัเลือกจากชาวบา้นเป็นตวัแทนจากหมู่บา้นนั้นจริง  ไม่ใช่เป็นตวัแทนของ
อาํเภอท่ีแต่งตั้งจากชาวบา้น ตวัแทนของหมู่บา้นท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชาวบา้นน้ีมีความสําคญั
มากในสถานการณ์ปัจจุบนัของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะถือว่าไม่ใช่ตวัแทนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท่ีบ่อยคร้ังอาจเกิดคาํถามถึงความไม่น่าไวว้างใจและการวางตวัเป็นกลาง ซ่ึงอาจทาํให้เกิด
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ปัญหาตามมาถึงขั้นเสียชีวิตได ้หากไม่ไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้นและฝ่ายท่ีมีความเห็นต่าง แต่
หากเป็นตวัแทนจากชาวบา้นท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากคนในหมู่บา้น ก็ถือเป็นตวัแทนของชาวบา้น
จริง ท่ีไดรั้บการยอมรับจากประชาชนในหมู่บา้นส่วนใหญ่มอบให้ไปทาํหนา้ท่ี ประการท่ีสอง 2 
การกาํหนดสัดส่วนและองคป์ระกอบของผูท่ี้จะถูกเสนอช่ือนั้น เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์
อยา่งมีเหตุผลและสอดคลอ้งกบัวิถีของชาวมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะเห็นไดจ้ากการมี
ผูน้าํศาสนาเขา้มาเป็นองคป์ระกอบควบคู่กบัผูน้าํทอ้งถ่ิน ซ่ึง 2 กลุ่มน้ีมีบทบาทสาํคญัและชาวบา้น
ใหค้วามเคารพนบัถือในมิติท่ีต่างกนั  หลงัจากนั้นจึงไดมี้การเสนอช่ือใหน้ายอาํเภอเป็นผูรั้บรอง ซ่ึง
ทางอาํเภอมกัจะแต่งตั้งให้ทุกคนท่ีทางเครือข่ายเสนอช่ือมา โดยไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างเครือข่ายกบั
นายอาํเภอบาเจาะสมยันั้นร่วมกันว่า “ขอให้เครือข่ายฯดาํเนินการตามกระบวนการ และขอให้
ชาวบ้านรักกัน อย่าทาํให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแตกแยก” ทางเครือข่ายฯรับคาํและถือมั่นเป็น
ความสาํคญัร่วมกนัในการทาํงาน โดยยึดหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม ท่ีว่า ”มุสลิมทุกคนตอ้งมี
หลกัปฏิบติัยึดมัน่ตามแนวทางของศาสนาและตน้แบบปฎิบติัโดยศาสดาดว้ยการพูดความจริง มี
สัจจะ มีความซ่ือตรง บอกกล่าวในส่ิงดีและไม่ดีให้คนไดรั้บรู้และปฏิบติั  มีความฉลาดและรู้จริง 
(อฮัมดั มูฮาํหมดั มะยนุูส อบัดุฮ, สมัภาษณ์ )     

 
4.4.3  การเปิดพืน้ทีใ่นการทาํงานร่วมกนัระหว่างรัฐกบัแกนนําชาวบ้าน 
สาเหตุของความไม่สงบอีกประการหน่ึง คือ การท่ีขา้ราชการในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

จาํนวนมากขาดความเขา้ใจท่ีดีต่อวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี เน่ืองจากขา้ราชการส่วนมากเป็นคนนอก
พื้นท่ี ไม่ใช่คนมลายูหรือมุสลิม และไม่สามารถส่ือสารภาษามลายูถ่ินได ้อีกทั้งยงัมีการโยกยา้ย
บ่อยคร้ัง จนทาํใหไ้ม่มีเวลามากพอท่ีจะไดท้าํความรู้จกั เรียนรู้สังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน จึง
ส่งผลใหก้ารทาํงานท่ีผา่นมาขาดความต่อเน่ือง จากการสงัเกตในช่วงท่ีผา่นมา หากไดข้า้ราชการชั้น
ผูใ้หญ่ท่ีมีความเขา้ใจและมีความเป็นธรรมมาประจาํในพ้ืนท่ี ก็จะมีส่วนให้การขบัเคล่ือนสะดวก
ยิง่ข้ึน ดงัเช่นในช่วงของการพฒันายทุธศาสตร์และการสร้างเครือข่ายฯ น้ี นายอาํเภอบาเจาะเพ่ิงยา้ย
มารับงานไดไ้ม่นานนัก ชาวบา้นใชเ้วลาในการนัดเพื่อเขา้พบหลายคร้ัง แต่มีโอกาสพบน้อยมาก 
เน่ืองดว้ยติดภารกิจหลายดา้นและในขั้นตน้  ทางนายอาํเภอเขา้ใจว่าเป็น NGOs (องคก์รพฒันา
เอกชน) ซ่ึงไม่พบท่ีมาชดัเจนขอเขา้พบ จึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั แต่หลงัจากไดเ้ขา้พบและไดอ้ธิบาย
ถึงเจตนารมณ์ในการขบัเคล่ือนเพื่อแก้ไขปัญหาสําคญัของพื้นท่ี ก็ได้รับการตอบรับและมีการ
พฒันาระบบความสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีนายอาํเภอไดรั้บการร้องเรียนก่อนหนา้นั้นว่า  มี
ชาวบา้นในหมู่บา้นหน่ึงบุกรุกท่ีดินอุทยานฯ บนเขา โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัลงพื้นท่ีและเห็นหลงัคา
บา้นหน่ึงอยูบ่นภูเขา จึงขอใหมี้การตรวจสอบหลกัฐาน  แต่ภายหลงัการตรวจสอบพบว่า ชาวบา้นมี 
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สค.1 เป็นหลกัฐานมาก่อนการประกาศเขตป่าสงวนและการประกาศเขตอุทยานฯ ถึงแมว้่าภายหลงั
การตรวจพบขอ้เทจ็จริงดงัท่ีชาวบา้นมีแลว้ ชาวบา้นเจา้ของกรรมสิทธ์ไดบ้อกว่า ถา้หากทางอาํเภอ
ลาํบากใจมาก จะให้ยา้ยลงมาจากตาํแหน่งท่ีอยู่เดิมมาอยู่ในท่ีท่ีไม่มีปัญหาก็ได ้แต่นายอาํเภอกลบั
บอกว่า  จะตอ้งให้ความเป็นธรรมกบัชาวบา้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของชาวบา้น การมี
ความคิดท่ีตรงกนัและไดส่ื้อสารกนัน้ี ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้นกบันายอาํเภอพฒันาไป
ในทางบวกมากข้ึน และแกนนาํชาวบา้นกไ็ดเ้ชิญนายอาํเภอมาเป็นท่ีปรึกษาของเครือข่ายฯ หลงัจาก
ไดมี้การจดัตั้งเครือข่ายแกไ้ขปัญหาท่ีดินบูโด-สุไหงปาดี ซ่ึงนายอาํเภอท่านน้ีไดแ้สดงบทบาทท่ี
สาํคญัมากใหก้ารขบัเคล่ือนดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี 

 
4.4.4  การสนับสนุนทางเทคนิค 
กระบวนการอีกกระบวนการหน่ึงท่ีทาํไปพร้อมกับการทาํแผนท่ีทาํมือ คือ การอบรม

เยาวชนและกลุ่มผูส้นใจเร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม GIS  และการจบัพิกดั GPS ไปพร้อมกนั ซ่ึงมี
เยาวชนในหมู่บา้นให้มีความสนใจเขา้ร่วมเป็นจาํนวนมาก โดยไดมี้การจดัอบรมให้ ตั้งแต่การใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ถึงขั้นการใชโ้ปรแกรมเฉพาะดา้น ในส่วนน้ีถือว่าเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของ
เยาวชนในหมู่บา้นดว้ย แมใ้นการอบรมมีเยาวชนท่ีมีความสนใจและสามารถเรียนไปถึงการใช้
โปรแกรม GIS  ไดดี้เพียงจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไม่มากนกัในแต่ละหมู่บา้น และบางส่วนก็สนใจเฉพาะ
เร่ืองการจบัพิกดั GPS  จึงมีการปรับในการดาํเนินการต่อไปใหเ้หมาะสมดว้ยการเนน้การจบัพิกดั 
GPS โดยใช้แผนท่ีทาํมือเป็นแผนท่ีหลกัในการเดินจบัพิกดั ซ่ึงสามารถทาํไดส้ําเร็จ ถือเป็นการ
ดาํเนินการท่ีมีความกา้วหนา้และยดืหยุน่ แต่ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหง
ปาดี ประกาศเขตทบัท่ีดินของราษฎร  กรณีศึกษาในอาํเภอเบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส เป็นการ
ศึกษาวิจยัเพื่อทาํความเขา้ใจบริบทของปัญหา วิถีชีวิตของชาวมุสลิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท่ี้ดินและ
การดาํรงชีวิต และการะบวนการทาํงานของเครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินทาํกินใน
การขบัเคล่ือนเพื่อแกไ้ขปัญหาอุทยานแห่งชาติเขตทบัท่ีดินทาํกินประชาชน รวมการวิเคราะห์
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการทาํงานของเครือข่ายอนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาจนสามารถประสบ
ผลสาํเร็จ จากกาเร่ิมขบัเคล่ือนในระดบัพื้นท่ี ไปสู่การตดัสินระดบันโยบาย โดยมีมติ ครม. เม่ือวนัท่ี
14 ตุลาคม พ.ศ. 2551   นาํไปสู่การออกโฉนดท่ีดินกว่า 2,000 แปลง นอกพ้ืนท่ีการเขตอุทยานชาติ
บูดโด-สุไหงปาดี  

การวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพท่ีดาํเนินการตามแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมทาํงานขบัเคล่ือนการแกปั้ญหากบัเครือข่าย
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  ในฐานะตวัแทนขอสถาบนัพฒันาองกรชุมชน (พอช.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีทาํ
หน้าท่ีกระตุน้การขบัเคล่ือนและประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ โดยได้ร่วมในการจดัตั้งเครือข่าย ฯ 
ตั้งแต่เร่ิมตน้และรวมพฒันากระบวนการทาํงานของเครือข่ายโดยเร่ิมตน้การขบัเคล่ือนเป็นการนาํ
ร่องท่ีอาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ในระหวา่งท่ีร่วมทาํงานขบัเคล่ือนเครือข่าย ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูล นอกจากวิธีน้ีแลว้ ผูว้ิจยัยงัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก
กบัผูข้อ้มูลสําคญั ซ่ึงคดัเลือกจากตวัแทนของเครือข่ายและตวัแทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ประกอบดว้ยแกนนาํเครือข่าย 15 คน  และตวัแทนหน่วยงานของรัฐเก่ียวขอ้ง 7 คน  ทั้งหมดเป็น
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งและมีบทบาทสาํคญัในการทาํงานของเครือข่ายใหป้ระสบผลสาํเร็จ ขอ้มูล
ท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การจดัประเภทของขอ้มูล การวิเคราะห์หาเหตุผลเชิง
ตรรกะ แลว้นามาสร้าขอ้สรุปเชิงอุปนยั ผลการศึกษาสามารสรุปและอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 
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5.1  สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 
 

5.1.1  บริบทของพื้นที่ และวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
          และในอาํเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
พื้นท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ือต่อการตั้ งถ่ินฐาน และมี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสนบัสนุนการดาํรงชีพหลากหลายชนิด ทั้งในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง แหล่งนํ้ าและป่าไม ้
มีฝนตกปริมาณมากและกระจายตลอดปี โดยในปีหน่ึงมีฝนตกประมาณ 8 เดือน เพราะตั้งอยูใ่นเขต
พื้นท่ีท่ีรับมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงทาํให้มีพืชพนัธ์ุธญัญาหาร
อุดมสมบูรณ์  

พื้นท่ีบริเวณเทือกเขาบูโด มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีประกอบดว้ยเทือกเขาสลบัซับซ้อน  
แยกเป็น 2 เทือกเขา คือ เทือกท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่อาํเภอกระพอ้ ในจงัหวดัปัตตานี  ผ่านอาํเภอบาเจาะ 
อาํเภอยี่งอ อาํเภอระแงะ  และอาํเภอรือเสาะ ในจงัหวดันราธิวาส  ไปส้ินสุดท่ีอาํเภอรามนั จงัหวดั
ยะลา เทือกเขาท่ี 2 เร่ิมจากอาํเภอระแงะ ผา่นอาํเภอเจาะไอร้อง อาํเภอสุคิรินทร์ ไปส้ินสุดท่ีอาํเภอสุ
ไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส พื้นท่ีเทือกเขาเหล่าน้ีปกคลุมดว้ยป่าท่ีอุดมไปดว้ยพืชพรรณและสัตวป่์า
นานาชนิด แต่มีพื้นท่ีบางส่วนถูกครอบครองโดยชาวบา้นซ่ึงตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนในบริเวณท่ีราบ
และเชิงเขาในพื้นท่ีใกลเ้คียง บริเวณพื้นท่ีเนินเชิงเขาใกลก้บัท่ีตั้งชุมชนหลายแห่งรวมทั้งบางส่วน
ขอพื้นท่ีบนภูขามักถูกใช้เป็นสวนดูซง ซ่ึงมีลักษณะของการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดท่ีมี
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีพ ทั้งไมย้นืตน้เพื่อใชส้อย ไมย้างพารา และไมผ้ลจาํพวกสะตอ เนียง มงัคุด 
ลองกอง จาํปาดะ ผสมกนัไปอยา่งไม่เป็นแถวเป็นแนว ตน้ไมเ้หล่าน้ีมีการปลูกมาอยา่งยาวนานมา
ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ซ่ึงบางส่วนอาจทาํในระหว่างท่ีแวะพกัพิงชัว่คราว ในระหว่างท่ีเดินเทา้ต่อไป
ยงัท่ีอ่ืน และยงัคงทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งอาหาร แหล่งประกอบอาชีพหารายได ้และแหล่งไมใ้ชส้อย
เพื่อการสร้างและซ่อมแซมบา้นจนถึงปัจจุบนั และมีความสาํคญัในวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินตลอดมา
จนถึงปัจจุบนั ในขณะท่ีพื้นท่ีตน้นํ้าเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์ไวเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงไดรั้บการอธิบาย
จากปราชญช์าวบา้นและผูอ้าวุโสบางท่านในพื้นท่ีว่า การรักษาพื้นท่ีตน้นํ้ าเหล่าน้ีไวส้อดคลอ้งกบั
หลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามท่ีคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนบัถือ ซ่ึงเนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ โดยมนุษยมี์หนา้ท่ีตอ้งดูแลสรรพส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติท่ีพระผูเ้ป็น
สร้างสรรคข้ึ์นมายงัประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แก่มนุษยแ์ละระหวา่งส่ิงต่างๆเหล่าน้ีอยา่งเก้ือกลูกนั 

การตั้งถ่ินฐานของราษฎรในเขตเทือกเขาบูโด มีลกัษณะการสร้างบา้นเรือนและชุมชนท่ีมี
ความโดดเด่นเฉพาะตวั โดยเช่ือมโยงปัจจยัทั้งสามส่วนเขา้ดว้ยดนั คือ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางสังคมวฒันธรรมท่ีอิงอยูก่บัความเช่ือทางศาสนาอิสลามเป็นหลกั โดย
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มกัจะตั้งบา้นเรือนอยู่ดว้ยตั้งแบบรวมกลุ่มเป็นหย่อมๆ เพื่อป้องกนัและรักษาความปลอดภยัจาก
สัตวป่์าและโจรผูร้้าย อีกทั้งยงัเอ้ือต่อการปฏิบติัศาสนกิจและกิจกรรมทางสังคมร่วมกนั หรือ “ญา
มาอะฮ”์ อนัเป็นวิถีแห่งความสามคัคีท่ีเนน้ในหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม  

วิถีชีวิตของชาวมุสลิมในพื้นท่ีเทือกเขาบูโดและโดยรอบมีแบบแผนท่ีดําเนินตาม
วฒันธรรมอิสลามเป็นหลกั เสริมดว้ยจารีตประเพณีแบบมลาย ูซ่ึงวฒันธรรม อิสลามใหค้วามสาํคญั
กบัความเจริญงอกงาม บนพื้นฐานของการนอบนอ้มและยอมจาํนนโดยส้ินเชิงต่อคาํสั่งของพระผู ้
เป็นเจา้สูงสุดองคเ์ดียวคือ เอกองคอ์ลัลอฮ์ ทั้งน้ีเพื่อมุ่งแสวงหาความสันติสุข ทั้งในโลกน้ีและโลก
หน้า ดังนั้น การดาํเนินชีวิตจึงเน้นรูปแบบของพฤติกรรม ตลอดจนการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ท่ีใน
ขอบข่ายของคมัภีร์อลั–กุรอานท่ีเป็นพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ (อลัลอฮ)์ และซุนนะห์ของนบี ซ่ึง
เป็นจริยวตัรของท่านศาสดามุฮมัมดั โดยมุสลิมท่ีดีตอ้งยดึหลกัปฏิบติั 5 ประการ คือ 1) การปฏิญาณ
ตนแสดงศรัทธาในพระเจา้และศาสดามุฮมัมดั 2) การทาํละหมาด เป็นประจาํทุกวนัๆละ 5 เวลา 3) 
การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 4) การบริจาคซะกาต หรือทานบงัคบั จากทรัพยสิ์นท่ีมีอยูต่ามรอบปี
ในเกณฑท่ี์กาํหนด และ 5) การประกอบพิธีฮจัญ ์หากมีความสามารถ โดยท่ีการปฏิบติัเหล่าน้ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลกัศรัทธา 6 ประการ ไดแ้ก่  1) ศรัทธาในพระเจา้องคเ์ดียว คือ อลัลอฮ ์ซ่ึงเป็น
ผูส้ร้างเป็นผูบ้ริหารควบคุมสากลจกัรวาล 2) ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮ ์(บางคร้ังเรียกว่า “เทวฑูต” 
ในภาษาไทย) ของ พระองค ์ซ่ึงเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างพระผูเ้ป็นเจา้กบัศาสดาทั้งหลาย 
และทาํหนา้ท่ีเฉพาะอ่ืนๆท่ีพระผูเ้ป็นเจา้มอบหมาย 3) ศรัทธาในบรรดาคมัภีร์ทั้งหลายท่ีพระเจา้
ประทานลงมาแก่ศาสดาต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงคมัภีร์อลั–กุรอานท่ีทรงประทานแก่ศาสดามูฮมัมดัซ่ึง
เป็นศาสดาองคสุ์ดทา้ย 4) ศรัทธาในบรรดาศาสดาทั้งหลายท่ีพระเจา้แต่งตั้งให้เป็นผูน้าํสารของ
พระองคม์นุษยชาติในแต่ละยคุสมยั 5) ศรัทธาในวนัสุดทา้ยของโลก (อาคีเราะฮ)์ และการฟ้ืนคืนชีพ
ใหม่ (กียามะฮ)์ ในวนัปรโลก 6) ศรัทธาในกฎกาํหนดสภาวะของพระองค ์ (กอฎอ กอดรฺั) นัน่คือ 
สรรพส่ิงทั้งหลายในสากลจกัรวาลน้ีลว้นเกิดข้ึนมาและดาํเนินไปตามกฎเกณฑ์ท่ีพระเจา้กาํหนด  
(การีม อบัดุลเลาะห์, มปป.; บรรจง บินกาซนั, มปป.)  

ในการดาํเนินชีวิตของมุสลิมจึงเตม็ไปดว้ยขอ้ปฏิบติัและขอ้หา้มต่างๆมากมาย ตวัอยา่ง ขอ้
ห้ามท่ีสําคญัๆ และมกัจะพบบ่อยว่ามุสลิมท่ีเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นชาติพนัธ์ุใดจะระมดัระวงัเป็น
พิเศษในเร่ืองของการหา้มตั้งภาคี (ชีริก) ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ดว้ยการไม่เคารพ
สักการะ รวมทั้งไม่เช่ือในอาํนาจเหนือธรรมชาติอ่ืนใด นอกจากของพระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวคือเอก
องคอ์ลัลอฮ ์(ซ.บ.) รวมทั้งการไมใหท้าํนายโชคชะตาและเร่ืองไสยศาสตร์ทั้งมวล  หา้มชาย–หญิงท่ี
อยู่ในภาวะจะแต่งงานกนัไดแ้ต่ไม่ไดเ้ป็นสามีภรรยากนัมีความสัมพนัธ์เกินขอบเขตจะดว้ยการ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม ห้ามบริโภค ขาย หรือบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีทาํให้มึนเมาซ่ึงผิดศาสน
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บญัญติั ห้ามยุ่งเก่ียวกบัของดอกเบ้ีย การพนนัและการเส่ียงโชคทุกชนิด ห้ามประกอบอาชีพท่ีไม่
สุจริตและผิดหลกัศาสนา ห้ามฆ่าตวัเอง ผูอ่ื้น รวมทั้งสัตว ์หรือทาํลายสรรพส่ิงต่างๆ โดยเจตนา
อยา่งไร้เหตุผล ฯลฯ การละเวน้การปฏิบติัจากขอ้ห้ามเหล่าน้ียงัยดึถือโดยคนในชุมชนท่ีศึกษาส่วน
ใหญ่ หากผูใ้ดปฏิบติัและเป็นท่ีรับรู้ ก็มกัจะถูกแทรกแซงทางสังคม ด้วยการตกัเตือนจากผูน้ํา
ศาสนา และถูกดูแคลนโดยคนทัว่ไป 

นอกจากหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ีน้ียงั
ดาํเนินชีวิตดว้ยการปฏิบติับางประการตามประเพณีและจารีตของของชาวมลาย ูซ่ึงสามารสังเกตได้
จากลกัษณะการแต่งกายประจาํวนั อาหารการกิน การจดังานบุญต่างๆ รวมทั้งศิลปะในการก่อสร้าง
และตกแต่ง ภาษาท่ีท่ีนิยมในการส่ือสาร เป็นตน้ ท่ีคลา้ยคลึงกบัคนมาเลเซียส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นคน
ชาติพนัธ์ุมลายูดว้ยกนั การปฏิบติัตวัของชาวไทยมุสลิม ดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการอธิบายของ
ประสิทธ์ิ รัตนมณี และคณะ (2550) และ Mudmarn  (1994) ในขณะเดียวกนั การคุน้เคยกบัวิถีการ
ดาํรงชีพท่ีพึ่งพิงและปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ รวมทั้งการเขา้ถึงและการ
ครอบครองท่ีดินในเขตป่าท่ีมีการปฏิบติักนัจนเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงรับรู้กติกากนัภายใน
กลุ่ม โดยไม่ไดค้าํนึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีประกาศข้ึนมาภายหลงั เม่ือมีความพยายามโดยฝ่ายรัฐ
ท่ีมุ่งใชอ้าํนาจและบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อจดัการทรัพยากรเหล่านั้น บนพื้นฐานของแนวคิดท่ีรัฐเช่ือ
ว่าถูกตอ้ง จึงทาํให้การปฏิบติับางอย่างท่ีชาวบา้นคุน้เคยไดรั้บผลกระทบ การท่ีรัฐเองไม่พยายาม
ปรึกษาหารือกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีรู้ปัญหา และปล่อยใหมี้การปฏิบติับางอยา่งท่ีเขา้ข่ายผดิกฎหมายถูก
ละเลยโดยไม่ไดใ้ส่ใจจริงจงัของหน่วยงานรัฐท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรง ซ่ึงอาจดว้ยความไม่รู้ตั้งแต่แรก  จึง
กลายเป็นปัญหาขดัแยง้ท่ีซบัซอ้นและยากท่ีจะแกไ้ขในเวลาต่อมา การปฏิบติัของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพัฒนาในกลุ่มคนท่ีวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตท่ีมีอัตลักษณ์ โดยไม่ใส่ใจและให้
ความสาํคญักบัวิถีชีวิตของพวกเขาดงักล่าวน้ี มกัจะสร้างปัญหาความไม่ไวว้างใจระหว่างกนัได ้การ
ส่ือสารระหว่างกนัก็จะมีปัญหา การมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัก็จะเกิดข้ึนไดย้าก การดาํเนินการพฒันา
จึงไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการจริงของคนในพื้นท่ี ซ่ึงบรรยากาศเช่นน้ีไดเ้กิดข้ึน
ในพื้นท่ีน้ีในอดีตจนเป็นท่ีรับรู้ของนักวิชาการท่ีทาํงานในพื้นท่ี ดงัเช่นในรายงานการศึกษาของ 
Cornish (1997) ท่ีกล่าวถึงช่องว่างในการทาํงานพฒันาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงมกัจะไม่เขา้ใจ
วฒันธรรม และภาษามลายทูอ้งถ่ิน ในการส่ือสารและประสานงานกบัชาวสวนยางขนาดเลก็ท่ีเป็น
ไทยมุสลิมเช้ือสายมลายใูนจงัหวดัยะลา 

หลกัพื้นฐานของศาสนาอิสลามและจารีตประเพณีแบบมลายมีูบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัของมุสลิมให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างจากประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ในประเทศ
ไทย ทั้งในรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน อาหารการกิน การแต่งตวั และความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีมี



113 

ลักษณะเด่นแตกต่างจากประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างเด่นชัด ในส่วนของการตั้ งถ่ินฐานและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมมกัจะนิยมเกาะกลุ่มและคบคา้สมาคมกบัคนกลุ่มเดียวกนัมากกว่ากบักลุ่ม
อ่ืนๆ ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกต่อการดาํเนินชีวิตภายใตว้ฒันธรรมเดียวกนั ขอ้สังเกตน้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัหลายช้ินเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี ดงัเช่น งานวิจยัของอาแว มะแส (2555) และ
งานวิจยัของเพ่ิมศกัด์ิ มกราภิรมย ์และคณะ (2553) ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม รายละเอียดทางกายภาพของ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นท่ีตั้ งชุมชน รูปแบบการตั้ งบ้านเรือน และการทํามาหากินท่ีมักจะพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ในชุมชนและพื้นท่ีโดยรอบ และไดรั้บอิทธิพลจากสภาพทางภูมิศาสตร์
ของแต่ละทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั ดงันั้น หากพิจารณาเทียบการตั้งถ่ินฐานและการทาํมาหากินกบัมุสลิม
ในท่ีอ่ืนๆของประเทศไทยและของโลก จะพบส่วนท่ีคลา้ยคลึง ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของศาสนา และ
ส่วนท่ีแตกต่าง ซ่ึงเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ ค่านิยม และขนบประเพณีของทอ้งถ่ิน (เพิ่มศกัด์ิ มกรา
ภิรมย ์และคณะ, 2553; Gilquin, 2005; Yusuf, 2007) 

ในดา้นการปกครอง เดิมพื้นท่ีอาํเภอบาเจาะเป็นส่วนหน่ึงของเมืองสายบุรี  มณฑลปัตตานี 
ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงถูกยกฐานะข้ึนตามลาํดบั จากเป็นก่ิงอาํเภอเป็นอาํเภอ และมีการเปล่ียน
ช่ือหลายคร้ัง รวมทั้งยา้ยสถานท่ีทาํการ จนสุดทา้ยเรียกว่าอาํเภอบาเจาะ เม่ือยา้ยมาอยู่ ณ ท่ีตั้ ง
ปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2474 และไดโ้อนทอ้งท่ีจากเดิมท่ีข้ึนอยู่กบัจงัวดัปัตตานีมาข้ึนกบัจงัหวดั
นราธิวาส  ปัจจุบนัอาํเภอบาเจาะ มีพื้นท่ีเขตปกครองทั้งหมด 6  ตาํบล 46 หมู่บา้น  มีประชากร
จาํนวน 47,831 คน 9,825 ครัวเรือน พื้นท่ีประมาณร้อยละ 60 ในจาํนวน 5 ตาํบล 15 หมู่บา้น ติดเขต
เทือกเขาบูโด   โดยมีราษฎรเขา้มาตั้งถ่ินฐานทาํมาหากินในพื้นท่ีน้ีมาอย่างยาวนาน ทั้งผูท่ี้นับถือ
ศาสนาอิสลามซ่ึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ ท่ีมาอยู่นานกว่า 300 ปีแลว้ ในขณะท่ีผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธซ่ึง
เป็นชนกลุ่มนอ้ย มาตั้งถ่ินฐานอาศยัอยูก่วา่ 200 ปีมาแลว้   

ปัญหาเก่ียวกบัความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินเร่ิมค่อยๆปรากฏชดัข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เม่ือรัฐไดมี้
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัเขตป่าสงวนแห่งชาติข้ึน หน่ึงปีต่อมา ไดมี้การประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กนัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตเทือกเขาบูโด ตามดว้ยการประกาศพระราช
กฤษฎีกา เป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี ในปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงกาํหนด ครอบคลุมพื้นท่ี 3 
จงัหวดั 9 อาํเภอ 24 ตาํบล โดยอาํเภอบาเจาะเป็นหน่ึงในอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตป่าสงวนฯ 
และเขตอุทยานแห่งชาติฯ โดยตาํบลปะลุกาสาเมาะเป็นหน่ึงใน 5 ตาํบล ของอาํเภอบาเจาะ ท่ีมีพื้นท่ี
ติดเขตอุทยานแห่งชาติ 

ประชากรในพ้ืนท่ีอาํเภอบาเจาะมีลกัษณะท่ีเน้นความเรียบง่าย สงบ และมีการจดัการ
ความสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษยแ์ละธรรมชาติอย่างสมดุลมาตั้งแต่เร่ิมตั้งถ่ินฐาน และไม่ไดส้นใจ
จริงจงัต่อนโยบายและกฎหมายต่างๆท่ีมีตามมาภายหลงั ทาํให้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา นบัตั้งแต่
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อดีตจนเม่ือมีการประกาศเขตป่าสงวนในปี  พ.ศ. 2508 และการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุ
ไหงปาดี ในปี พ.ศ. 2542 ทบัซ้อนพื้นท่ีป่าสงวนและท่ีดินของราษฎร และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
พยายามบงัคบัใชก้ฎหมายและปฏิบติัตามนโบบายโดยไม่ไดค้าํนึงถึงบริบทต่างๆอยา่งรอบคอบ จึง
ไดส่้งผลกระทบต่อวิถีการดาํรงชีวิตของชาวบา้นในพื้นท่ี ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
อย่างต่อเน่ือง จนค่อยๆพฒันาไปสู่ความขดัแยง้ และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มระดบัข้ึนไปอีกหากไม่ได้
รับการแกไ้ขอยา่งจริงจงั โดยในช่วงแรก หลงัจากการประกาศเขตป่าสงวนในปี พ.ศ. 2508 ยงัไม่ได้
สร้างผลกระทบต่อชาวบา้นมากนกั เน่ืองจากชาวบา้นยงัสามารถดาํรงชีวิตดว้ยการเขา้ไปเก็บผลไม ้
และกรีดยางจากสวนดูซงท่ีปลูกไวไ้ดอ้ยา่งค่อนขา้งเป็นปกติสุข แต่รับรู้ว่าอาจมีปัญหาทางกฎหมาย 
จนเม่ือปีไดมี้การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี ในปี พ.ศ. 2542 ทาํให้กฎระเบียบ
เขม้ขน้ข้ึน อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีรับนโยบายไปปฏิบติัก็มีความเขม้งวดมากข้ึน ความขดัแยง้จึงไดค่้อย ๆ 
ปรากฏเด่นชัดข้ึน และสร้างความวิตก รวมทั้งความไม่พอใจของชาวบา้นต่อรัฐ เน่ืองจากมีการ
จบักุมชาวบา้นบางคนท่ีข้ึนไปเก็บผลไมใ้นพื้นท่ีสวนดูซง แกนนาํชาวบา้นจึงไดก้ารรวมกลุ่มกนั
เคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งมีความพยายามรวมตวัอย่าง
หลวมๆ เป็นเครือข่าย ซ่ึงประกอบดว้ยชาวบา้นในพ้ืนท่ีต่างๆท่ีไดรั้บความเดือดร้อน แกนนาํชุมชน 
ผูน้าํทอ้งถ่ิน รวมทั้งไดพ้ยายามประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้มาร่วมคล่ีคลายและเป็นภาคี มี
การทาํงานอย่างเป็นกระบวนการท่ีมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง แมจ้ะมีอุปสรรคบา้ง แต่พยายาม
หาทางแกไ้ขร่วมกนั โดยใชว้ิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาบูรณาการ จนเม่ือมีเหตุการณ์ความไม่สงบอยา่ง
รุนแรงรอบใหม่ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตค้ร้ังหลงัสุด ซ่ึงเร่ิมในปี พ.ศ. 2557 และทางรัฐบาล
ไดต้ั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแ์ห่งชาติเพื่อมาศึกษาและเสนอแนวทางแกปั้ญหา
ต่างๆในพื้นท่ีอยา่งครอบคลุม ปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินทาํกินในพื้นท่ีจึงถูกนาํมาพิจารณา และ
เสนอแนวทางการคล่ีคลาย จนนาํไปสู่การมีมติคณะรัฐมนตรีให้ชาวบา้นสามารถโค่นตน้ยางพารา
เก่าได ้จึงผ่อนคลายความขดัแยง้ไดร้ะดบัหน่ึง แต่ก็ยงัมีรายละเอียดอ่ืนท่ีตอ้งพิจารณาอีกมาก ซ่ึง
เครือข่ายน้ียงัคงมีการเคล่ือนไหวต่อเพื่อขอความเป็นธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

ความเคล่ือนไหวเพื่อคล่ีคลายปัญหาขดัแยง้เร่ืองท่ีดินในพ้ืนท่ีน้ี ซ่ึงมีการดาํเนินในรูปของ
เครือข่าย เป็นพฒันาการของการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจดัอยู่ในประเภทของการ
เคล่ือนไวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement) ท่ีมกัจะพบในการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้อง
ความเป็นธรรมกบัผูท่ี้ประสบปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นประเด็นใหม่ๆ เช่น เร่ืองสิทธิ เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
ฯลฯ นอกเหนือจากปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจท่ีมีมาอย่างยาวนานและเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวาง การเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่น้ีมกัจะเร่ิมจากกลุ่มเลก็ๆ เนน้การมีส่วนร่วมของผู ้
ท่ีประสบปัญหาก่อน แลว้พฒันาเพื่อเสริมพลงัในลกัษณะของความร่วมมืออย่างหลวมๆ เป็น
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เครือข่ายของผูร่้วมชะตากรรมและผูส้นใจ โดยการเคล่ือนไหวท่ีประสบผลสําเร็จมกัจะพฒันา
ลกัษณะการทาํงานใหเ้ป็นกระบวนการดว้ย (Phongpaichit, 2002). 
 

 5.1.2  กระบวนการทาํงานและพฒันาการของเครือข่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเร่ืองเขต 
           อุทยานทบัทีด่ินของราษฎร 
กระบวนการในการเคล่ือนไหวท่ีพฒันาไปสู่การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเขตอุทยาน

แห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี  ทบัท่ีดินของราษฎร ไดเ้ร่ิมมีการก่อตวัในรูปของเครือข่ายเม่ือปี พ.ศ. 
2549 ก่อนหนา้น้ี ไดมี้การเรียกร้อง เพื่อใหรั้ฐบาลเขา้แกไ้ขปัญหาดงักล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ผา่น
คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท ์แมมิ้ไดส่้งผลกระทบอะไรมากในระดบัพื้นท่ี แต่ก็ยงัมี
การเคล่ือนไหวมาตลอด จนถึงปี พ.ศ. 2549 จึงไดเ้ร่ิมก่อรูปการทาํงานในรูปเครือข่ายท่ีส่งผลอยา่ง
มากต่อการแกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) เป็นพี่เล้ียงคอยให้
การสนบัสนุน แนะนาํและช่วยในการประสานงาน    

การดาํเนินการเคล่ือนไหวในรูปเครือข่ายน้ี ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของการขบัเคล่ือนว่า
จะตอ้งมี 3 ส่วนท่ีสาํคญั คือ 1) กลไกการขบัเคล่ือน ซ่ึงจะยดึขบวนการท่ีทาํงานท่ีมีอยูแ่ลว้ในพื้นท่ี 
เพื่อทาํหนา้ท่ีประสานงาน ประสานความร่วมมือ สร้างความเขา้ใจระหว่างภาคี สาํรวจขอ้มูล และ
การจดัเวทีประชาคม 2) คณะกรรมการโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแทนองคก์ร
ชุมชน ผูน้าํชุมชน ผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา ผูรู้้ในชุมชน เป็นตน้ และ 3) คณะกรรมการกลัน่กรอง
โครงการฯ โดยมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นกระบวนการ ซ่ึงมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1)  แต่งตั้งคณะทาํงานกรณีศึกษาปัญหาท่ีดินทาํกิน จาํนวน 24 คน ประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนจากหน่วยงานระดบัอาํเภอ จงัหวดั ผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน และผูน้าํศาสนา 

2)  จดัประชุมคณะทาํงานฯ เพื่อลงพื้นท่ีจดัเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บา้นท่ีเป็น
เป้าหมาย 

3)  กาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาฯ คือ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 
จาํนวน 5 ตาํบล 15 หมู่บา้น 

4)  ช้ีแจงประชาสัมพนัธ์ให้กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และราษฎรในพื้นท่ีทราบถึงการมี
โครงการ ทุกวนัศุกร์ ตามมสัยิดต่างๆในชุมชนเป้าหมาย โดยมีปลดัอาํเภอท่ีดูแลแต่ละตาํบลร่วม
เยีย่มตาม ในนามของโครงการมสัยดิสัญจร ในช่วงเดือนรอมฏอน ซ่ึงชาวบา้นมาร่วมกนัละศีลอดท่ี
มสัยดิในเลาคํ่า และในการทาํเวทีประชาคมหมู่บา้น 

5)  ทางอาํเภอทาํการปิดประกาศล่วงหนา้ 7 วนั ใหร้าษฎรท่ีตอ้งการพิสูจน์สิทธ์ิการ
ถือครองท่ีดินในเขตอุทยานฯ มาแจง้ต่อท่ีทาํการกาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้น ของพ้ืนท่ีท่ีตนมีท่ีดินถือ
ครองอยู ่ตั้งแต่วนัท่ี 21 – 27 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 
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6)  ทางอาํเภอจดัพิมพร์ายช่ือราษฎรท่ีแจง้ความประสงคใ์ห้พิสูจน์สิทธ์ิ พร้อมปิด
ประกาศให้ราษฎรท่ีตอ้งการเพิ่มช่ือในการขอพิสูจน์สิทธ์ิเร่ืองท่ีดินดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 
15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ 

7)  คณะกรรมการโครงการฯ ลงตรวจแปลง ตามรายช่ือท่ีผา่นประชาคมแลว้  
8)  ประชุมร่วมกบัหน่วยงานสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา เพื่อปรับฐานขอ้มูลของทุก

ฝ่ายใหเ้ป็นชุดเดียวกนั และจดักลุ่มประเภทปัญหา พร้อมร่วมเสนอแนวทางแกไ้ข 
9)  นาํเสนอแนวทางการแกไ้ขต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความ

ขดัแยง้ร่ืองท่ีดิน แก่ศูนยอ์าํนวยการขจดัความยากจนและพฒันาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.)  

เน่ืองจากประเด็นปัญหาท่ีทาํการศึกษาเป็นประเด็นท่ีเร่ิมตน้ดว้ยความขดัแยง้ และความ
ขดัแยง้เร่ืองท่ีดินเป็นปัญหาท่ีพบไดใ้นหลายพื้นท่ี ท่ีสาํคญัคือเป็นความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานรัฐ
ท่ีใชอ้าํนาจทางกฎหมายเขา้ดาํเนินการกบัชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้งและอยูใ่นข่ายท่ีกระทาํผดิดว้ย  แต่การ
มุ่งยึดกฎหมายเป็นหลกัในการเขา้จดัการกบัปัญหากลบัใชไ้ม่ไดผ้ล อีกทั้งยงัพฒันาความขดัแยง้
ไปสู่ความรุนแรงจนท่ีถึงขั้นสังเวยชีวิตทั้ งของฝ่ายประชาชนและฝ่ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ความ
พยายามท่ีจะคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเขตอุทยานทบัท่ีดินของราษฎรของเครือข่ายแกไ้ข
ปัญหาท่ีดินบูโด–สุไหงปาดี จึงเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสาํคญัมาก และมีความละเอียดอ่อน เพราะตอ้ง
ทราบถึงสาเหตุและเขา้ใจบริบทของความขดัแยง้ ตอ้งใช้ความระมดัระวงัและดาํเนินการอย่าง
รอบคอบ โดยให้ความสาํคญักบัคนในทอ้งถ่ิน ดงันั้น การดาํเนินงานในรูปเครือข่ายจึงตอ้งเร่ิมจาก
ขา้งล่างแลว้ค่อยพฒันาต่อๆไป ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดว้ยกนั ดงัน้ี 

1)  ช่วงการพฒันายุทธศาสตร์และการก่อตั้งเครือข่าย ฯ เป็นช่วงเวลาท่ีเน้นการ
ทาํงานของระดบัแกนนาํชาวบา้น โดยไดจ้ดัให้มีการประชุมเพื่อทาํความเขา้ใจกบัแกนนาํชาวบา้น
ในทุกหมู่บา้นและตาํบลท่ีมีปัญหา เพื่อให้เขา้ใจเป้าหมายและทิศทางการทาํงาน รวมทั้งให้ทุกฝ่าย
รับรู้และเขา้ใจถึงเจตนารมณ์และเป้าหมายของการทาํงาน ทั้งน้ีเพื่อลดปัญหาเร่ืองความไม่ไวว้างใจ
ท่ีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ ทั้งระดบัหมู่บา้นและระดบัแกนนาํ ซ่ึงไดพ้บว่า การดาํเนินงานเพื่อ
คล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ในระดบัหมู่บา้นมี 2 วิธีดว้ยกนั คือการใชห้ลกัการของเหตุผล และการ
ใชว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอิงหลกัคาํสอนของทางศาสนาอิสลามมาอธิบายควบคู่กนั  โดยขอให้ผูน้าํ
ทางศาสนา ปราชญชุ์มชน และผูน้าํทอ้งถ่ิน ท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือ เขา้ร่วมประชุมและให้
ขอช้ีแนะดว้ย 

2)  ช่วงการพฒันาคน เป็นช่วงท่ีเน้ือหาของการขบัเคล่ือนมุ่งการพฒันาความสามารถ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยสองส่วน คือ 1) การพฒันาความสามารถทางเทคนิคใหก้บัแกนนาํ
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ในดา้นการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนการทาํงาน ดว้ยการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน การ
ใช้โปรแกรม GIS และการใช้เคร่ืองจับพิกัด  GPS ในการทาํแผนท่ีดิน อนันําไปเป็นหลกัฐาน
ประกอบการพิสูจน์สิทธ์ และ 2) การพฒันาแกนนาํทางยทุธศาสตร์ ดว้ยการจดัให้มีประชุมและฝึก
สรุปงานท่ีตวัเองทาํ ควบคู่กบัศึกษาดูงานในพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีมีประสบการณ์การเคล่ือนไหวท่ีคลา้ยคลึง
กนั เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการทาํงานเชิงเครือข่ายอยา่งใหป้ระสบผลสาํเร็จ ผลของการพฒันา
ในช่วงน้ีทาํใหไ้ดบุ้คลากรในชุมชนท่ีมีความสามารถทางเทคนิคและยทุธศาสตร์การเคล่ือนไหว มา
ช่วยในการยกระดบัการทาํงาน แมจ้ะมีจาํนวนไม่มากตามท่ีคาดไวก้ต็าม 

3)  ช่วงการพฒันางานรูปธรรมในพ้ืนท่ี งานในช่วงน้ีเป็นผลของการพฒันาในช่วงท่ี
หน่ึงและช่วงท่ีสอง เพื่อมาพฒันาการดาํเนินงานใหเ้ป็นพื้นท่ีรูปธรรม โดยไดมี้การออกแบบทีมงาน
หลกัออกเป็น 2 ทีม คือ   ทีมยุทธศาสตร์และทีมเทคนิค และมีการกาํหนดร่วมกันเพื่อแบ่งงาน
ระหว่างทีมให้ชดัเจ ทั้งกาํหนดภาระหนา้ท่ีและคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมายนาํร่อง กระบวนการทาํงาน
ในช่วงน้ีมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก และปัญหาหลกัท่ีพบ คือ ปัญหาการประสานงานกบัทั้งชาวบา้น
และหน่วยงาน ปัญหาดา้นทกัษะการดาํเนินการจดัเวที ปัญหาดา้นเทคโนโลยีการใชโ้ปรแกรมและ
การอ่านแผนท่ี 

4)  ช่วงการขยายผลการทาํงานสู่ 8 อาํเภอ เป็นช่วงของการดาํเนินการหลงัจากการ
ดาํเนินงานนาํร่องในพื้นท่ี 5 หมู่บา้นของตาํบลปารุกาสาเมาะเสร็จส้ิน  จึงไดมี้การขยายผลการ
ทาํงานออกไปยงัอีก 25 ตาํบล 8 อาํเภอ ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีปัญหาทั้งหมดในเขตเทือกเขาบูโด เป็น
ช่วงท่ีไดมี้การนาํความรู้จากการทาํงานนาํร่องไปขยายผลการทาํงานโดยยึดพื้นท่ีตาํบลเป็นหลกั 
และทาํให้เกิดการเช่ือมโยงกบัระดบัอาํเภอใหเ้ป็นกลไกการสนบัสนุน มีการรวบรวมขอ้มูลมาไวท่ี้
เครือข่าย ฯ และไดก้าํหนดพื้นท่ีตาํบลปะลุกาสาเมาะ เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ให้ตาํบลอ่ืน ๆ ในเร่ือง
โครงสร้างการทาํงาน การอบรมทางเทคนิค และการบริหารจดัการ การวางระบบการประสานงาน
กบัทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี และเครือข่าย ฯ 

การทาํงานเชิงกระบวนการแบบเครือข่ายเพื่อใหบ้รรลุความสาํเร็จไปพร้อมๆ กบัการพฒันา
องค์กรชุมชนเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในการรักษาท่ีดินในระยะยาวนั้น มีความจาํเป็นตอ้งพฒันา
กระบวนการขบัเคล่ือนขององคก์รชุมชนให้สามารถเขา้ใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัในทุก
มิติด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ฉะนั้ น จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนา
กระบวนการคิดของผูน้าํชุมชนไปพร้อม ๆ กบักระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม  โดยนยัน้ี 
การทาํงานของเครือข่ายแกไ้ขปัญหาเขตอุทยานบูโด–สุไหงปาดีทบัท่ีดินของประชาชนจึงตอ้งเนน้
การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรมในพ้ืนท่ี ควบคู่กบัการพฒันาระบบคิดของแกนนาํชุมชนในระดบั
ต่างๆ  ดว้ยการจดัประชุมช้ีแจงในระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล และระดบัอาํเภออย่างสมํ่าเสมอ ใน
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ขณะเดียวกนั ยงัมีการจดัอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งในพื้นท่ี 3 จงัหวดั ใน
ระดบัภาค และขา้มภาค อีกทั้งมีการจดักิจกรรมเสริม เพื่อกระตุน้ให้เกิดความคิดและสร้างความ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเรียนรู้ท่ีกวา้งข้ึน โดยมีผูเ้ล่นหลักคือแกนนําของเครือข่ายและตัวแทน
ชาวบา้น ท่ีสนใจในการแกปั้ญหา ส่วนบทบาทของหน่วยงานสนบัสนุน คือ สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และสํานักงานอาํเภอบาเจาะ โดย
นายอําเภอในขณะนั้ นได้เข้ามามีบทบาทสําคัญมาก  ในการเปิดพื้นท่ีและส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเคล่ือนไหวดงักล่าว  เพราะภายใตใ้นสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ การจัดประชุมในหมู่บ้านหรือการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีบ่อยๆ ไม่สามารถทาํได้ง่าย 
กระบวนการทาํงานท่ีสําคญัซ่ึงเกิดข้ึน 3 ระดับ คือ  1) กระบวนการในระดับหมู่บ้าน 2) 
กระบวนการในระดบัทอ้งถ่ินคือ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดัและ 3) กระบวนการทางนโยบาย จึงตอ้ง
ดาํเนินการใหมี้ความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั ซ่ึงแกนกลางในการขบัเคล่ือนกระบวนการทั้งสามระดบั
น้ีกคื็อเครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหานั้นเอง 

 
5.1.3  ผลของการขับเคลือ่นงานเชิงเครือข่ายฯในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเร่ืองทีด่ิน 
ผลจากการดาํเนินโครงการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร่ืองท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงเร่ิมตน้

ตั้งแต่การก่อรูปของเครือข่ายฯ การดาํเนินการสํารวจและรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับรูปแบบการทาํงานในพื้นท่ีนาํร่อง มีการจดัทาํประวติัชุมชน สาํรวจจาํนวนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
ในระดับหมู่บ้าน มีการพิสูจน์สิทธิ การตรวจแปลง จัดทาํแผนท่ีทาํมือ การยิงพิกัด GPS ลง
โปรแกรมแผนท่ี GIS และกาํหนดแปลงท่ีดินในพื้นท่ี  โดยมีนายอาํเภอไดเ้ป็นแกนนาํสาํคญัในการ
ทาํงานร่วมกับเจา้หน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติ สํานักงานท่ีดินอาํเภอบาเจาะ สํานักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษท่ี์ 6 (สาขาปัตตานี) สํานักบริหารพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ 19 จ.นราธิวาส และสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.) ดว้ยการใช้หลกัการทาํงานเชิงบูรณาการ และท่ีสําคญัคือเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ทําให้ได้ผลก้าวหน้าอย่างน่าสนใจ เพราะไม่ว่าในพื้นท่ีจะมีปัญหาด้าน
สถานการณ์ความไม่สงบในระดบัใดกต็าม ทีมงานกส็ามารถเขา้ไปทาํกิจกรรมตามแผนงานท่ีวางไว ้
โดยไม่เกิดเหตุท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย และทรัพยสิ์นแต่อยา่งใด  การใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินในการจดัการความขดัแยง้ ถือเป็นแนวทางการพฒันาท่ีขาดไม่ได ้หาก
จะตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรท่ีคนในทอ้งถ่ินใชใ้นการดาํรงชีพ และตอ้งการให้ดาํเนินไปโดย
คาํนึงถึงสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ิน อนัจะนาํไปสู่การจดัการแบบสันติวิธี ดงัคาํอธิบายของอานันท ์
กาญจนพนัธ์ุ (2544) และอุดมศกัด์ิ สิทธิพงศ ์(2558)  

ผลของการดาํเนินงานอยา่งแขง็ขนัและต่อเน่ือง แมมี้ปัญหาในระหว่างการดาํเนินงานบา้ง 
แต่ก็สามารถหาทางออกได ้ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และสามารถนาํไปใชด้าํเนินการการต่อ โดย
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แยกตามกลุ่มปัญหาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ท่ีดินท่ีอยูน่อกเขตป่าสงวน ฯ และนอกเขตอุทยาน ฯ มี
จาํนวน 745 ราย 994 แปลง รวมเน้ือท่ี 4,116 ไร่ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลใหท้างสาํนกังานท่ีดินอาํเภอบาเจาะ 
เพื่อดาํเนินการเขา้แผนเดินสํารวจรังวดัท่ีดิน อนัจะนาํไปออกเอกสารสิทธิให้กบัราษฎรท่ีไดรั้บ
ผลกระทบต่อไป 2) ท่ีดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 264 ราย 332 แปลง คิดเป็นเน้ือท่ี 
2,439 ไร่ และ 3) ท่ีดินอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติจาํนวน  795 ราย 1,108 แปลง คิดเป็นเน้ือท่ี 4,942
ไร่  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการคดัแยกทั้ง 3 กลุ่มปัญหาน้ี ทางคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินระดบั
อาํเภอ นาํเร่ืองเสนอเขา้สู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน ของศูนยอ์าํนวยการ
ขจดัความยากจนและพฒันาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น คือนายไพบูลย ์วฒันศิริธรรม เป็นประธาน ไดเ้สนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24  มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นเห็นชอบตามแนวทาง ตาม
แนวทางท่ีทางเครือข่ายฯ ไดน้าํเสนอ  พร้อมกบัใหมี้การขยายการทาํงานไปยงัตาํบลอ่ืนท่ีเหลือดว้ย 

สําหรับเง่ือนไขของความสําเร็จในการเคล่ือนไหวของเครือข่ายฯ เพื่อแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้เร่ืองท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอบาเจาะ จนมีความกา้วหนา้อย่างมาก และถือเป็นการเคล่ือนไหวท่ี
ประสบผลสําเร็จมากแห่งหน่ึงในประเทศไทย คือ การสร้างเครือข่ายท่ีเร่ิมจากระดบัล่าง และให้
ความสําคญักับผูน้ําท้องถ่ิน ทั้ งผูน้ําท่ีเป็นทางการและผูน้ําท่ีไม่เป็นทางการ แล้วยกระดับไป
เช่ือมโยงกับหน่วยงานของรัฐท่ีเ ก่ียวข้องในระดับต่างเช่ือมโยงโดยการดําเนินการท่ีเป็น
กระบวนการซ่ึงให้ความสาํคญัการมีส่วนร่วมของประชาชน และผูเ้ก่ียวขอ้งในระดบัต่างๆ ในทุก
ขั้นตอนของการการดาํเนินการ โดยมีการออกแบบ และแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งมีพลวตัใหส้อดคลอ้ง
กบับริบททางสังคมวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและสถานการณ์  การประสานงานทาํความเขา้ใจกบั
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้และเชิญให้มาทาํงานร่วมกนัในทุกขั้นตอน และการนาํเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ร่วมเทคโนโลยใีหม่ มาสนบัสนุนการขบัเคล่ือนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
  

5.2.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
1) การจดัการความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรจะดาํเนินไปอย่างสันติ 

มกัจะตอ้งคาํนึงถึงบริบททางสังคมและวฒันธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน จึงมีความ
จาํเป็นอย่างสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งทาํการศึกษาบริบทของแต่ละทอ้งถ่ิน ให้เขา้อย่าง
อยา่งดีและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยใหค้วามสาํคญักบัสิทธิและความเป็นธรรมท่ีพวกควรไดรั้บ 

2) หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมควรนําบทเรียนท่ีได้จาก
กระบวนการดาํเนินการในพื้นท่ีน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อจดัการความ
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ขดัแยง้ในเร่ืองท่ีดินหรือเร่ืองท่ีใกลเ้คียงกนั ดว้ยการเปิดพื้นท่ีให้คนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมอยา่งแขง็
ขนั เพื่อสะท้อนความจริง และร่วมหาทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความจริง ส่งเสริมให้มีการ
ปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรค ์พร้อมกบัประสานหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งให้ร่วมเป็นภาคีในการ
พฒันา 

 
 5.2.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในอนาคต 

1) ควรมีการวิจยัติดตามการเคล่ือนไหวเก่ียวการแกปั้ญหาท่ีความขดัแยง้เร่ืองท่ีดิน
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในพื้นท่ีส่วนท่ีขยายเพ่ิมจากพ้ืนท่ีนาํร่อง 
ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่คนในทอ้งถ่ิน และพฒันา
องคค์วามรู้จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งสนัติวิธีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

2)  ควรมีการวิจยัในเร่ือลกัษณะโดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Methods) ทั้งน้ี
เพื่อให้ขอ้มูลบางประการในรูปแบบเชิงปริมาณควบคู่กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของ
ผลการดาํเนินงาน อนัจะช่วยสร้างความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์และผลของการดาํเนินงานไดดี้ข้ึน 
และผลการศึกษามีนํ้าหนกัยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

 
การทาํแผนทีท่าํมอื 

   
แผนที่ทํามือ เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจและเป็นกระบวนการสร้าง

การมีส่วนร่วมในของชาวบา้นในระดบัหมู่บา้น เพื่อให้ชาวบา้นสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํ
แผนท่ีทาํมือร่วมกนัไปกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัในทุกมิติ ในระดบัหมู่บา้น  ตาํบล 
อาํเภอ  จงัหวดัและประเทศ 

ขั้นตอนในการทาํแผนท่ีทาํมือ มีดงัน้ี 
1) กระบวนการทาํความเขา้ใจในระดบัหมู่บา้น เพื่อให้สมาชิก ผูเ้ดือนร้อนใน

ชุมชน องคก์รชุมชนและทอ้งถ่ิน เขา้ใจและมองเห็นสถานะการณ์ต่างๆ ของชุมชนร่วมกนั สามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาเขา้ใจรากเงา้และพื้นฐานของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) กระบวนในการเร่ิมร่างแผนท่ีทาํมือ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี   
(1)  เร่ิมวาดแผนท่ีจากความเขา้ใจของชุมชนโดยเร่ิมจาก การกาํหนดทิศ เช่น 

ทิศเหนือ ทิศใต ้ตะวนัออก ตะวนัตก แลว้ค่อยเร่ิม วาดถนนเสน้หลกั เสน้รอง แม่นํ้า ลาํคลอง ภูเขา 
(2)  ลงรายละเอียดตาํแหน่งของสถานท่ีสาํคญั เช่น มสัยดิ/วดั โรงเรียน สถานี

อนามยั สถานท่ีราชการ บา้นกาํนนั บา้นผูใ้หญ่บา้น 
(3)  ให้เลือกหรือกําหนดโซนท่ีผูว้าดรู้จักดีท่ีสุด โดยเร่ิมจากการกําหนด

ตาํแหน่งบา้นและวาดรูปแปลงท่ีดินต่อกนัท่ีละแปลง จนทัว่ทั้งหมู่บา้น 
(4)  การกําหนดสัญลักษณ์ เช่น การกําหนดสีต่างๆ ในแผนท่ีท่ีวาด เช่น 

บา้นพกัอาศยัเป็นสีนํ้ าตาล ร้านคา้ชุมชนตลาดสีแดง ป่าชุมชนเป็นสีเขียวเขม้ สวนเป็นสีเขียวอ่อน 
สถานท่ีราชการสีนํ้าเงิน (ชุมชนสามารถกาํหนดหรือสญัลกัษณ์ เพื่อความเขา้ใจของคนชุมชน) 

(5)  การใส่รายละเอียดของปัญหาในมิติต่างๆของแผนท่ี เช่น พื้นท่ี พื้นท่ีทบั
ซอ้นเขตป่าสงวน พื้นท่ีนํ้ าท่วมซํ้าซาก พื้นท่ีขาดนํ้า พื้นท่ีขาดแสงสวา่ง พื้นท่ีเส่ียงดา้นยาเสพติด 

(6)   กระบวนการในวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยนําแผนท่ี  ท่ีวาดมาร่วม
ประชุมกับสมาชิกในหมู่บา้นเพื่อให้ชาวบา้นเขา้ใจภาพร่วมทั้งในเชิงปริมาณ เช่น จาํนวนบา้น 
จาํนวนแปลงท่ีดิน  เขตพื้นท่ีปัญหาต่างๆ เช่น เขตนํ้ าท่วมอยู่บริเวณไหนและแปลงท่ีดินใครไดรั้บ
ผลกระทบบา้ง จาํนวนเท่าไร การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เช่น เส้นทางนํ้ าท่ีไหลมาท่วมหมู่บา้นมา
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จากทิศทางไหน การวิเคราะห์ในขั้นน้ี อาจวิเคราะห์ไปทีละปัญหาดว้ยการสอบถามจากผูรู้้ในชุมชน 
ในกระบวนน้ีเป็นกระบวนการในสร้างการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บา้นโดยตอ้งอาศยั ทศันะใน
การตั้งถามเพ่ือกระจายใหส้มาชิกในหมู่บา้นร่วมกนัคิดและวิเคราะห์สืบหาปัญหาร่วมกนั 

(7)  กระบวนวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และ
หาคณะทาํงานในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละดา้นของหมู่บา้น (ผงัชีวิตชุมชน สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน, 2555: 63) 



 
ภาคผนวก ข 

 
แนวคาํถามเพือ่การสัมภาษณ์ 

 
แนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (Focus Group) เพื่อให้ไดข้อ้มูลให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัจึงไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายการสมัภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
1)  กลุ่มผูน้าํเครือข่าย ฯ  ท่ีร่วมในกระบวนการทาํงานเครือข่ายมาตั้งเร่ิมก่อตั้ง

เครือข่าย ฯ ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากระดบัหมู่บา้นซ่ึงมีองคป์ระกอบ จากผูแ้ทนผูเ้ดือดร้อน กาํนัน
หรือผูใ้หญ่บา้น ปราชญชุ์มชนหรือผูน้าํทางศาสนา ผูรู้้พื้นท่ี (พรานป่า) ผูน้าํเยาวชน   

2)  กลุ่มหน่วยงานราชการ ทั้ งในระดับพื้นท่ีและหน่วยงานรัฐท่ีเช่ือมโยงใน
นโยบาย  ไดแ้ก่ นายอาํเภอ ท่ีดินจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
ศูนยอ์าํนวยการบริหารจังหวดัชานแดนภาคใต  ้( ศอ.บต ) หัวหน้าอุทยานและเจ้าหน้าอุทยาน
แห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี  เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) 
 
1.  แนวคาํถามสําหรับกลุ่มผู้นําเครือข่าย ฯ      

 
1.1  ประวติัการอยูอ่าศยัและการตั้งถ่ินฐานของหมู่บา้น 

ประวติัศาสตร์หมู่บา้น / ประวติัครอบครัว 
1.2  วิถีการดาํรงชีวิต / ศาสนา /อาชีพ/สงัคมและวฒันธรรม 
1.3  การรับทราบข่าวมูลข่าวสารเก่ียวกบัการประกาศเขตป่าไมแ้ละการประกาศอุทยาน

แห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี 
1.4  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการประกาศเขตป่าไมแ้ละการประกาศอุทยานแห่งชาติ บูโด-

สุไหงปาดี 
1.5  การรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ฯ  / การบริหารการจดัการเครือข่าย ฯ 
1.6  ขั้นตอนและกระบวนการทาํงานและการประสานงานของเครือข่าย ฯ ในระดบัต่างๆ 

ไดแ้ก่ 
ระดบัหมู่บา้น  ระดบัตาํบล   
ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั 
ระดบันโยบาย หน่วยระดบักกระทรวง  
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1.7   การใชเ้คร่ืองมือในการทาํงานเช่น แผนท่ีทาํมือ แผนท่ีภาคถ่ายทางอากาศ เคร่ือง GPS 
1.8  ผลสาํเร็จในการทาํงานของเครือข่าย ฯ 

 

2.  แนวคาํถามสําหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ  
 
1.1  ประวติัการทาํงานในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
1.2  สภาพปัญหาในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน 

สภาพปัญหาในการทาํงานเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดิน ระเบียบ กฎหมาย  
การรับรู้ถึงสภาพปัญหาในระดบัพื้นท่ีของราษฎร 

1.3  บทบาทหนา้ท่ีในการทาํงานของหน่วยงาน 
1.4  กระบวนการและขั้นตอนในการทาํงาน 
1.5  ความเห็นต่อการทาํงานของผูน้าํเครือข่ายฯ 
1.6  การรับรู้ถึงวิถีการดาํรงชีวิตของมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
1.7  ปัญหาในการการทาํงานในพ้ืนท่ี 
1.8  ผลสาํเร็จในการทาํงาน 



ประวตัผู้ิเขียน 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ นายสมภพ พร้อมพอช่ืนบุญ 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการบริหารการจดัการทัว่ไป   

สถาบนัราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 912 ถนนนวมิทร์  
แขวงบึงกุ่ม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ประสบการณ์การทาํงาน            ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาชุมชนของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์
 ท่ีปรึกษาโครงการบา้นมัน่คง สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

(องคก์ารมหาชน) 
 หวัหนา้หน่วยแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินและท่ีอยูอ่าศยั สถาบนัพฒันา

องคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
 ผูจ้ดัการโครงการบา้นมัน่คง สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน                

(องคก์ารมหาชน) 
 ผูป้ระสานงานแกไ้ขปัญหาท่ีดินและท่ีอยูอ่าศยัประเทศเวยีดนาม 

มูลนิธิพฒันาท่ีอยูอ่าศยัแห่งเอเชีย 
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