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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ค้นหาแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพเน้นการมสี่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย รวม 96 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ประเด็นการประชุมแบบมสี่วนร่วมและแผนท่ีเดินดิน ใช้การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้าด้านข้อมูลและด้านวธิีการ วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งได้ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการแบ่ง
การปกครองจากอ าเภอด่านซ้าย (พ.ศ.2490-2513) มีการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ท่ีอยู่อาศัยเปน็แบบ
รวมกลุม่เพื่อความปลอดภยั ยึดมัน่ในพุทธศาสนา ท ากิจกรรมร่วมกนั มีการตั้งโรงเรียน ระยะที่ 2 แบง่การ
ปกครองจากอ าเภอด่านซ้ายออกมาเป็นอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (พ.ศ.2513-2537) มกีารตั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีการร่วมกนัแก้ไขปัญหาหลากหลาย คนในชุมชนยึดมั่น
ในศาสนาประเพณี วัฒนธรรม การเกษตรมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว จัดตั้งกลุม่จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การตั้งหมู่บ้านเป็นแบบใหมเ่พื่อความมั่นคง ระยะที่ 3 มีการยกฐานะหน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน) การตั้งถิ่นฐานหนาแน่น มีการปรบัปรุง
เส้นทาง แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร จัดสรรพื้นที่ท าเกษตรกรรม ใช้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูล 
ลักษณะเป็นหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง มีป่าชุมชน เป็นพ้ืนท่ีกันชนและเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
แนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ด้านสังคมใช้ที่ดินเป็นท่ีอยู่อาศัยเป็นกลุ่ม  แบบการจดัสรรพื้นท่ีการท ากิจกรรม
อย่างมีส่วนร่วมตามความเช่ือทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี มโีรงเรียนเพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจใช้ที่ดินเพือ่
กิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย มีการค้าขายริมทาง ด้านการเมืองมีพื้นท่ีศูนย์กลางในกิจกรรมทางการเมือง 
พื้นที่กันชน เขตแดนเกี่ยวกับด้านความมั่นคงในการแสดงเขตแดนของประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าธรรมชาติ มีการสรา้งกฎเกณฑ์ป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยและแหล่งของพืชที่ใช้เป็น 
ยาสมุนไพร การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมสี่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้วจังหวัดเลย 
  
 
          *นกัศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
         **อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย  
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เป็นรูปแบบของการมสี่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินครอบคลมุทุกด้านเป็นแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่
ระดับชุมชนถึงระดับองค์กรในชุมชน  
 

ค าส าคัญ : การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม / ต าบลแสงภา 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: to study the situations of land use, to investigate the 
guidelines for land use and to develop a model for participatory land use in Saengpha Sub-
district, Nahaew District, Loei Province. The participatory qualitative approach was applied. The 
target group was 96 key informants. The instruments were in-depth-interview, focus group 
discussion guideline, workshop guideline and participatory meeting guideline, and geo-social 
mapping forms. Data and methodological triangulations were used for data checking. Data was 
analyzed by content analysis. Statistics used were percentage, mean and standard deviation. 
The results of the study were as follows: The situations of land use were divided into 3 
phases. First phase it was before administration from Dansai district (1947-1970), It signified the 
settlement of the plentiful areas, cluster settlement for safety, Buddhism engagement, 
participation in activities and school establishment. Second phase was the separation Nahaew 
District from Dansai District administration (1970-1994), It signified new establishment of 6 
villages in the national forest conservation areas and Phusuansai national park, The was 
participation in problem solving, religious, cultural and traditional engagement, livestock and 
mono-crops, security areas, natural resource conservation group and villages establishment for 
security. Third phase it was the upgrade of local government as the Tambon Administration 
Organization (1994-present), It signified more crowded settlement, transportation 
improvement, reservoirs for agricultural activities, various agricultural areas allocation, mutual 
natural resource management, community forest, villages for security as the buffer areas, and 
the Phusuansai national park as conservative tourism promotion. The guidelines for land use 
indicated social aspects. Consisting the cluster settlement of land use for living, the allocation 
of areas for participation in religious, cultural and traditional activities and more schools. On 
economic aspect, it consisted of the land use of various agricultural activities. On political 
aspect, it consisted of the central areas for political activities, buffer areas, and the security 
areas as the border line of the country. Besides, on environmental aspect, it consisted of the 
use of natural reservoirs, regulations for community forest use as food, wood, and herbal 
sources. The model development for participatory land use in Saengpha Sub-district, Nahaew 
District, Loei Province signified the concepts of land use of all aspects. The principle was the 
participation of people of community and organizational was found.  
 

Keywords : Participatory Land Use / Saengpha Sub-district 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระแสโลกาภิวัตน์เช่ือมโยงทุกภูมภิาคในพ้ืนท่ีโลกเข้าด้วยกันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งเป็นการกา้วเข้าสู่การปฏิวัติข่าวสารข้อมูลท าให้พลเมืองของโลก 
ความสามารถสื่อสารกันได้อยา่งรวดเร็วข้ึน จากพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังอีกพ้ืนท่ีหนึ่งของโลก ชุมชนท้องถิ่นเล็กๆ ที่
ห่างไกลความเจริญก็สามารถรับรูข้้อมูลข่าวสารสารสนเทศและความเป็นไปของโลกได้เท่าเทียมชุมชนเมืองใหญ่ๆ 
การเปลีย่นแปลงของสังคมโลกท่ีรวดเร็วมผีลกระทบต่อมนุษย์ สังคม ทรัพยากรของโลก “ความมากมายของ
ผลกระทบท่ีท าให้สังคมแตกสลาย การล่มของประชาธิปไตย การเสือ่มโทรมของสิ่งแวดล้อมในอัตราทีร่วดเร็ว 
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเชื้อโรค ความยากไร้และการลดคณุค่าของมนุษย์ท่ีเพิ่มขึ้น” (Capra, Fritjof, 
2002. from Wikipedia.org, 2015, p.22) ทั้งนี้ เนื่องการน าทรัพยากรธรรมชาติตา่งๆ มาใช้ประโยชน์การ
บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่ีมีมากข้ึน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชุมชน ที่ยงัขาด
ทิศทางและรูปแบบที่เหมาะสม สว่นใหญ่จะให้ความส าคญัไปท่ีเกีย่วกับการเพิ่มผลผลติทางภาคการเกษตรกรรม
หรือการวางผังเมืองเฉพาะในชุมชนที่ส าคัญ (Wichiennoi, N., 2008, p.57) ซึ่งเป็นการแข่งขันในการน า
ทรัพยากรมาใช้ในการผลติและรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของพลเมืองโลกท่ีมีจ านวนมากขึ้น ที่ยังขาด
การเช่ือมโยง ท าให้เกิดผลกระทบอย่างรอบด้านเป็นท่ีมาซึ่งต้นเหตุของปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน   
 การแสวงหารปูแบบของความร่วมมือเกี่ยวกับการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในโลกอย่างเหมาะสม ไดจ้ะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสมดุล
จะต้องมองเป็นองค์รวมโดยให้ความส าคญัในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชุมชน หากมีรูปแบบท่ี
เกิดจากการมีส่วนร่วมในชุมชนที่สามารถสร้างความสมดุลอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกระแสการเปลีย่นแปลง 
โดยที่ชุมชนร่วมกันรับรู้ มีความเขา้ใจท่ีถูกต้อง ตระหนักในปัญหา หาแนวทางและการแกไ้ขปัญหาร่วมกันรวมทั้ง
การรับประโยชน์ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนทั้งด้านสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและ
ด้านสิ่งแวดล้อม จากพื้นฐานของชุมชนและวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งเกิดจากประสบการณ์และความคดิทาง
ปัญญาที่สร้างสรรคส์ะสมกันมาเปน็ระยะเวลานานโดยการมสี่วนร่วม อันจะน ามาซึ่งรูปแบบการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนน่ันเอง  
 จังหวัดเลย เป็นพื้นที่หน่ึงที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในการท าการเกษตรที่ปลูกพืช
เชิงเดี่ยวท่ีใช้พื้นที่จ านวนมาก ท าให้เกิดการบุกรุกท าลายพื้นท่ีป่าไม้ แหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ เกดิปรากฏการณภ์ัย
จากธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้น ในปี 2545 เกิดน้ าท่วมใหญ่เกดิการพังทลายของที่ดิน ชุมชนไดร้บั
ผลกระทบท่ีก่อให้เกิดภยัทางธรรมชาติที่รุนแรงมาก สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยส์ินรวมทั้งความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ ทางสังคม สิ่งแวดล้อม วงกว้าง มีพื้นท่ีบางแห่งอาทิ ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัด
เลย ในอดีตประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้จากภูมิปญัญาท้องถิ่นในทางสังคม เศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันภัยทางธรรมชาติ จนสามารถรักษาและสร้างชุมชนสืบทอดได้อย่างยาวนาน แต่
เมื่อกระแสโลกาภิวตัน์เกิดขึ้น ท าให้ไดร้ับผลกระทบก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงและท าให้ละเลยหลงลืมองค์
ความรู้ที่มีในอดีต (Sangha Sub-district Administrative Organization 2015, p.7) จึงเป็นมูลเหตทุี่ส าคัญใน
การวิจัยพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  
 2. เพื่อค้นหาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาค าตอบในการแก้ไขปญัหาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ ศึกษาบริบททางสังคม เกี่ยวกับสถานการณ์ พัฒนาการและ
การเปลีย่นแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชุมชน แสวงหาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน น าสู่การพัฒนา
รูปแบบการใช้ประโยชนท์ี่ดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตอบโจทย์วิจยัว่าจะ
พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ควรมีรปูแบบเป็น
อย่างไร โดยออกแบบการวิจัยดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย (Target groups) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้ 1) ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแสงภา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ สมาชิกกลุ่มอาชีพ จ านวน  
30 ราย 2) คณะกรรมการหมู่บ้าน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สมาชกิกลุ่มอนุรักษ์ สมาชิกกลุ่มอาชีพและ
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ จ านวน 30 ราย 3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแสงภา 
ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 36 ราย           
ร่วมประเมินผลการพัฒนารูปแบบ 
 ขั้นตอนวิธีการศึกษา ได้ออกแบบการวิจัยเพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังน้ี 
 1. ขั้นตอนศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จากการทบทวนเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก ใช้
เครื่องมือ แบบบันทึกทบทวนเอกสาร แบบการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินใน      
ต าบลแสงภา 3 ระยะ 
  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินในต าบลแสงภา โดยเทคนิคการท าแผนท่ีเดิน
ดิน การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือ แบบส ารวจแผนที่เดินดินแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรปุแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินใน         
ต าบลแสงภา 3 ระยะ  
 3. ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมสี่วนร่วมในต าบลแสงภา ร่างรูปแบบ 
ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ การประชุมแบบมสี่วนร่วมโดยเทคนิคการระดมสมองและการสมัภาษณ์
ประเมินผลรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม เครื่องมือ รปูแบบ(ร่าง)  การวิพากษ์ของผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นค าถามในการประชุมแบบมีส่วนร่วม ประเด็นค าถามในการประชุมแบบมสี่วนร่วม แบบสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย สรุปผลการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา 
 การตรวจสอบข้อมลู ท่ีมีความแตกต่างในวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ไดข้้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
โดยการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation)  
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์เนื้อหา 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน  2561         ISSN 2408 - 0845
203 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนีไ้ดส้รุปการวิจัยที่ด าเนินตามล าดับ ขั้นตอนในการวิจยัเพื่อสนับสนุนผลการวจิัย ดังน้ี 
 1. จากการวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
พบว่า สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการตั้งหมู่บา้นในต าบลแสงภา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  
  ระยะที่ 1 ก่อนแบ่งการปกครองจากอ าเภอด่านซ้าย (พ.ศ.2490-2513) พบว่าบ้านแสงภา      
บ้านป่าก่อ บ้านหัวนา (หมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านแสงภา) นั้น เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีก่อตั้งมานานกว่า    
400 ปี ก่อนมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ใช้พื้นที่ของ          
วัดศรีโพธิ์ชัย วัดพระธาตุดินแทน เป็นจุดยดึเหนี่ยวทางจิตใจ ปฏิบัตธิรรมของประชาชน เป็นจดุศูนย์รวม
ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกบัพิธีการทางศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่หยุดท างานในวันพระ เข้าวดัปฏิบัติ
ธรรมภาวนารักษาศลี การมสี่วนรว่มทางวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้และการท าบญุ        
ลานหินสี่ก้อน ประกอบอาชีพโดยใช้พื้นที่เพ่ือการเกษตรกรรมของหมู่บ้าน พื้นที่ราบของหมู่บ้านใช้ท านาข้าวและ
พื้นที่ทางการเกษตรเดิม มีการเก็บหาของป่าล่าสตัว์เป็นอาหาร พื้นที่ท่ีมีอันตรายต่อชีวิตจะเป็นพ้ืนท่ีในป่าทึบท่ี
ราษฎรเข้าไปหาอาหาร สมุนไพร ซึ่งมีสัตว์รา้ย  
  ระยะที่ 2 เมื่อแบ่งการปกครองจากอ าเภอด่านซ้ายเป็นอ าเภอนาแหว้ จังหวัดเลย (พ.ศ.2513-
2537) พบว่า บ้านนาปอ บ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ าผัก เปน็หมู่บ้านท่ีจัดตั้งขึ้นอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ทั้งนี้บ้านบ่อเหมืองน้อย บ้านห้วยน้ าผัก เป็นหมู่บ้านที่จัดตัง้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อความมัน่คงตาม
แนวชายแดน มีการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้และกันพ้ืนท่ีออกจากเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติที่ชัดเจนของหมู่บ้าน 
วัดป่าบ้านนาปอ วัดป่าสิรินธรและวัดป่าบ้านบ่อเหมืองน้อย เป็นจดุยดึเหนี่ยวทางจิตใจเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรม
ของประชาชน เป็นจุดศูนย์รวมประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพธิีการทางศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่หยุด
ท างานในวันพระ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ภาวนา รักษาศีล มสี่วนร่วมใน ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และการท าบุญลาน
หินสี่ก้อน ท าการเกษตรเชิงเดียว อาทิ ไร่ขิง ข้าวโพด ไรส่ับปะรด และมีการใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพท่ีทาง
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ราชการส่งเสรมิเพิ่มเติมอาทิ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเพาะเหด็หอม การปลูกพืชเมืองหนาว (สตรอเบอร์รี่ 
แมคคาเดเมียนัท) ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้านใช้ในเพื่อการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การประชุมราษฎรใน
หมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปญัหาในหมู่บ้าน แจ้งข่าวสารทางราชการรวมทั้งการเลือกตัวแทนหมู่บ้านอย่าง
เปิดเผย ส่วนท่ีการเลือกตั้งตัวแทนในระดับต่างๆ ที่ต้องออกเสียงเปน็ความลับมีการใช้พื้นที่ของวัดหรือโรงเรียน 
การใช้พื้นที่ทางความมั่นคงในกรณีที่เกิดสาธารณภยัขึ้นในพ้ืนท่ีหมู่บ้านใช้วัด/โรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการ
ช่วยเหลือราษฎรรวมทั้งการมอบความช่วยเหลือจากทางราชการ  
  ระยะที ่3 มีการยกฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่นขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ.2537 
จนถึงปัจจุบัน) ปัจจุบันส่วนใหญ่พบว่ามีการสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่มลีักษณะบา้นท่ีมีความแข็งแรง
โดยใช้วัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง มีการใช้วัสดุก่อสรา้งตามสมัยนยิม (อิฐ ปูน กระเบื้อง สังกะสี หรือ 
ดินเผา และเซรามคิ) มีการสร้างบา้นเรือนหนาแน่นขึ้นตามจ านวนประชากรที่มากขึ้น ส่วนบา้นห้วยน้ าผัก
เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยพบว่าไม่มีการพัฒนาหรือขยายขึ้นเนื่องจากไม่ปรากฏกิจกรรมของกลุม่อาชีพ ในการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมร่วมกันใช้พื้นที่ศาลาเอนกประสงค์ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน หรือ ที่วัด ที่ท าการกลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรในการปรึกษาหารอืเกี่ยวกับการท ามาหากิน ใช้พื้นที่ของวัดศรีโพธิ์ชัย วัดพระธาตดุินแทน วัดป่า
บ้านนาปอ วัดป่าสิรินธร วัดป่าบ้านบ่อเหมืองน้อย เป็นจุดยดึเหนี่ยวทางจิตใจ ปฏิบัติธรรมของประชาชน เป็นจุด
ศูนย์รวมประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่หยุดท างานในวันพระ เข้า
วัด ปฏิบัติธรรม ภาวนา รักษาศีล การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีแห่ต้นดอกไม้และการท าบญุลานหิน
สี่ก้อน  เป็นพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญของคนในหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ซึ่งจากการรักษา
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้นับว่าเป็นจดุเด่นทางวัฒนธรรมที่ส าคญัโดยกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดเป็น
กิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานท่ีทางการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่ส าคัญของหมู่บ้านใน
ต าบลแสงภา มีดังนี้ โรงเรียนบา้นแสงภา (พ.ศ.2460) โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย โรงเรยีนบ้านห้วยน้ าผัก  
(พ.ศ.2532) และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ (พ.ศ.2539) พบว่าบ้านบ่อเหมืองน้อยมีกลุ่มแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตรประสบความส าเร็จในการแปรรูปแมคคาเดเมยีนัท สามารถสร้างรายได้ขยายพืน้ท่ีการ
ปลูกไดค้รอบคลุมตามเป้าหมายของสมาชิกมี “การสร้างป่า สรา้งรายได้” ที่เกษตรกรท าการเกษตรที่เกื้อกูลกับ
ธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีในพ้ืนท่ีเพื่อสร้างผลผลิตจากธรรมชาติ อาทิเช่น กลุม่การปลูกพืช
สมุนไพรผลิตลูกประคบ กลุ่มผลติไม้กวาด การเลีย้งสัตว์ ส่วนพ้ืนท่ีในทางการค้าสองข้างทางของเส้นทาง
คมนาคมทางผ่านหมู่บ้าน แปลงการเกษตรกรรม พ้ืนท่ีตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เป็นพื้นที่ในทางการ
ค้าขายสินค้าของเกษตรกรซึ่งกรรมการกลุม่อาชีพและคณะกรรมการหมู่บ้านได้จดัตั้งขึ้นมาและมลีานรับซื้อสินค้า
ทางการเกษตรเกดิขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชาคมราษฎรตกลงให้มีการตั้งป่าชุมชนเป็นพื้นทีก่ันชน
ระหว่างเขตแดนที่ท ามาหากินกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายจากทางราชการเพื่อ
สร้างให้เกิดความมั่นคงเกีย่วกับการประกอบอาชีพประชาชน การใช้พื้นท่ีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีลักษณะการใช้
เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ า การอุปโภคบริโภค ระบบประปาภูเขา ท าการเกษตรกรรมที่มีแหล่งต้นน้ าจากพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ ส าหรบัพ้ืนท่ีป่าชุมชนหมู่บ้านสามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ท่ีเป็น
แหล่งอาหารธรรมชาตริวมทั้งเป็นแหล่งยาสมุนไพรของหมู่บ้าน มีการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของสมาชิก
ในหมู่บ้าน ส่วนพ้ืนท่ีการก าจดัขยะของหมู่บ้านมีการจัดเก็บขยะโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแสงภาน าไป
ด าเนินการฝังกลบที่ทางราชการก าหนด ส่วนขุดหลุมฝังกลบหรือเผาท้ิงเหลือน้อยมากเนื่องจากพ้ืนท่ีในเขตที่อยู่
อาศัยมีพื้นท่ีจ ากัด  
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 2. การค้นหาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว      
จังหวัดเลย ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล พบและสรุปแนวทางได้เปน็ด้านต่างๆ ดังนี ้
  ระยะที่ 1 ก่อนการแบ่งการปกครองจากอ าเภอด่านซ้าย (พ.ศ. 2490-2513) มีแนวทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอยา่งมีส่วนร่วม ด้านสังคมคือใช้เป็นที่อยู่อาศัย การท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การท ามาหากิน   
การปรึกษาหารือ พิธีทางศาสนาเช่น ท าบุญ ปฏิบัติธรรม ภาวนาและรักษาศีล การแสดงทางวัฒนธรรมเช่น 
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ท าบญุจุดลานหินสี่ก้อน ด้านเศรษฐกิจ การท านาข้าว เช่น นาข้าว ข้าวไร่ ด้านการเมือง 
คือ การปรึกษาหารือ การแก้ไขปญัหาในหมู่บ้าน การจัดงานท่ีส าคญัของหมู่บ้าน ด้านสิ่งแวดล้อม คอื เป็นแหล่ง
ต้นน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม ป่าไม้ แหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งยาสมนุไพร และ
การก าจัดขยะ โดยการเผาท าลาย  
  ระยะที่ 2 เมื่อแบ่งการปกครองจากอ าเภอด่านซ้ายเป็นอ าเภอนาแหว้ จังหวัดเลย (พ.ศ.2513- 
2537) มีแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีส่วนร่วม ด้านสังคมคอืใช้เป็นที่อยู่อาศัย การสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้น 
การท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การท ามาหากิน การปรึกษาหารือเช่น การประชุม การแก้ไขปญัหาหมูบ่้าน พิธีทาง
ศาสนาเช่น ท าบุญ ปฏบิัติธรรม ภาวนาและรักษาศีล การแสดงทางวัฒนธรรมเช่น ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ท าบุญ
จุดลานหินสี่ก้อน ตั้งสถานศึกษา เช่น การตั้งสถานท่ีทางการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ด้านเศรษฐกิจ 
การท านาข้าว เช่น นาข้าว ข้าวไร่ การเกษตรพืชเชิงเดี่ยว เช่น ไร่ขิง ข้าวโพด ไรส่ับปะรด ด้านการเมือง คือ   
การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การประชุมราษฎรในหมู่บ้าน แจง้ข่าวสารทางราชการ การปรึกษาหารือ   
การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การจัดงานท่ีส าคัญของหมู่บ้าน การเลือกตัวแทน/การเลือกตั้งท้ังที่เปิดเผยและออก
เสียงเป็นความลับ ศูนย์กลางในการช่วยเหลือราษฎรเช่น กรณีที่เกดิสาธารณภัยและกรณีพิพาทระหวา่งประเทศ 
พื้นที่แนวเขตกันชนเขตแดนความมั่นคงของประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม คือ เป็นแหล่งต้นน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภค ระบบประปาภูเขาและการเกษตรกรรม ป่าไม้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งยาสมุนไพร และ
การก าจัดขยะเช่น การ เผาท าลาย 
  ระยะที ่3 มีการยกฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่นขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ.2537 
ถึงปัจจุบัน) มแีนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม ด้านสังคมคือใช้เป็นที่อยู่อาศัย การสร้างบ้านเรือน
เพิ่มขึ้น มีความแข็งแรง และขยายมากขึ้น การก าหนดผังพื้นที่ในชุมชน และวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนา
สาธารณูปโภค การท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การท ามาหากิน การแปรรูปผลผลิตและการนันทนาการ            
การปรึกษาหารือเช่น การประชุม การแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน พิธีทางศาสนาเช่น ท าบุญ ปฏิบตัิธรรม ภาวนาและ
รักษาศีล การแสดงทางวัฒนธรรมเช่น ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ท าบญุจุดลานหินสี่ก้อน ตั้งสถานศึกษา เช่น    
การตั้งสถานท่ีทางการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ด้านเศรษฐกิจ การท านาข้าว เช่น นาข้าว ข้าวไร่ 
การเกษตรพืชเชิงเดี่ยว เช่น ไร่ขิง ข้าวโพด ไรส่ับปะรด การเกษตรทีเ่กื้อกูลกับธรรมชาติ เช่น แมคคาเดเมียนัท 
การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์จ าหน่ายเช่น สมุนไพรลูกประคบ แขมผลติไมก้วาด การประกอบอาชีพท่ีทางราชการ
ส่งเสริม เช่น เห็ดหอม การปลูกพืชเมืองหนาว การค้าขาย ข้างทาง แปลงเกษตรกรรม พ้ืนท่ีโครงการ ที่ท าการ
กลุ่ม ด้านการเมือง คือ การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การประชุมราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งข่าวสารทางราชการ 
การปรึกษาหารือ การแก้ไขปญัหาในหมู่บ้าน การจัดงานท่ีส าคัญของหมู่บ้าน การเลือกตัวแทน/การเลอืกตั้งท้ังที่
เปิดเผยและออกเสยีงเป็นความลบั ศูนย์กลางในการช่วยเหลือราษฎรเช่น กรณีที่เกิดสาธารณภยัและกรณีพิพาท
ระหว่างประเทศ การตั้งป่าชุมชนเป็น พ้ืนท่ีแนวเขตที่ท ากินกันชนเขตแดน ความมั่นคงของประเทศ ดา้น
สิ่งแวดล้อม คือ เป็นแหล่งต้นน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค ระบบประปาภูเขาและการเกษตรกรรม ป่าไม้ เช่น 
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การตั้งป่าชุมชน แหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งยาสมุนไพร และการก าจดัขยะเช่น การฝังกลบ เผาท าลาย 
ความรู้ในการจดัการที่ถูกต้อง  
 3. ผลของการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมสี่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย  
 จากข้อมูลการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการวิเคราะหห์าแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทั้ง 3 ระยะ ผู้วิจัยไดส้รุปเสนอเป็น(ร่าง)รปูแบบ เกี่ยวกับ แนวคิด 
หลักการ กระบวนการ วิธีการ การมีส่วนร่วม กิจกรรมลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านสังคม ดา้นเศรษฐกิจ 
ด้านการเมืองและด้านสิ่งแวดล้อม น าสู่การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีส่วนร่วม โดยการ
ตรวจสอบรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์และน าไปเสนอในการประชุมแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งได้ประเมินผล
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดา้นสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและด้านสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งพบว่ามีการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการพัฒนาสังคม ตามกระบวนการทางสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ การสร้างป่าสร้างรายได้ กลุ่มใช้น้ า ประชาคม การจัดการการบรหิารความเสี่ยงเกี่ยวกับดนิและน้ า 
ซึ่งมวีิธีการที่หลากหลายที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันดังนี้ การตั้งหมู่บา้น ทางศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา การ
สร้างป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การเกษตรพืชเชิงเดียว การท างานเป็นเครือข่าย การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
ท ากิจกรรมกลุ่ม การเตรียมสถานที่พ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนรว่ม การจ่ายน้ า การพัฒนาคน สรา้งป่าชุมชน 
การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ าต้นทุน ซึง่มีกิจกรรมดังนี้ การตั้งบ้านเรือน การเข้าถึงทรัพยากร ปฏิบัติธรรม ท าบุญ 
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ พัฒนาคน ปลูกแปรรูปสมุนไพร แขม แมคคาเดเมยีนัท ท านาข้าว ข้าวไร่ ไร่ขิง ข้าวโพด 
ไรส่ับปะรด แปรรูปการเกษตร แปรรูปแมคคาเดเมียนัท สมุนไพร ไมก้วาด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ 
ช่องทางการตลาด จ าหน่ายผลผลติการผลิต การประชุมแก้ไขปัญหา เลือกตั้งตัวแทน ช่วยเหลือสาธารณะภยั 
ความมั่นคงในพ้ืนท่ี ความมั่นคงในอาชีพของประชาชน พึ่งตนเอง จัดการขยะ ก าหนดพื้นท่ีกันชน ท ากินเดิม ป่า
ชุมชน ปลูกป่า ประปาภเูขา 
 4. การประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา 
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ในการประชุมแบบมสี่วนร่วมเพื่อประเมนิเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ
กลุ่มเป้าหมาย พบดังนี ้ 
  4.1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป สถานะภาพกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอนุรักษส์ร้างป่าสร้าง
รายได้ รองลงมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ปราชญ์ ชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่ม
อาชีพ เพศ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชาย อาย ุกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา 1-6/ปวช. อาชีพ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญม่ีอาชีพ 
เกษตรกร รายได้ กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่มีรายได้ 9,000-15,000 บาทต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มสีมาชิกในครอบครัวจ านวน 1-3 คน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมูบ่้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  
 4.2 ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีเกี่ยวกบัสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิในต าบลแสงภา พบว่า       
1) ประเด็นทางสังคม มคีวามรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญค่ือบ้านแสงภา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 400 ปี ก่อนมีการ
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติประเพณีแห่ต้นดอกไม้ การท าบุญลานหินสี่กอ้นเป็น
วัฒนธรรมที่ส าคัญของต าบลแสงภา 2) ประเด็นทางการประกอบอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือการท า
นาข้าวในพื้นที่ราบของหมู่บ้านเปน็การท าเพื่อบริโภค การท าเกษตรเชิงเดียว อาทิไร่ขิง ข้าวโพด ไร่สับปะรด  
เป็นการท าในท่ีทางการเกษตรกรรมเดิม 3) ประเด็นทางการเมือง มคีวามรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือการประชุม
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คณะกรรมการหมู่บา้นและราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา แจ้งข่าวสาร เลือกตัวแทนอย่าง
เปิดเผยใช้ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บา้น 4) ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม มคีวามรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือน้ าที่ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค ระบบประปาภเูขา ท าการเกษตรกรรม มีแหล่งตน้น้ าจากป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ  
 4.3 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา 
พบว่า 1) ด้านสังคม ประเด็นที่เกีย่วกับความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือ บ้านแสงภาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า   
400 ปี ก่อนมีการประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ/เขตอุทยานแหง่ชาติฯประเพณีแห่ต้นดอกไม้และ         
การท าบุญ ลานหินสี่ก้อนเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาวต าบลแสงภา 2) ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นที่เกีย่วกับ
ความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือ การท านาข้าวในพ้ืนท่ีราบของหมูบ่้านเป็นการท าเพื่อบริโภค การท าเกษตร
เชิงเดียวอาทิ ไร่ขิง ข้าวโพด ไร่สับปะรด เป็นการท าการเกษตรในพืน้ท่ีท ากินเดิม 3) ด้านการเมือง ประเด็นที่
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือ การประชุมการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ราษฎรในหมู่บา้นเพื่อ
ปรึกษาหารือ แก้ไขปญัหา แจ้งข่าวสาร เลือกตัวแทนอย่างเปิดเผย ใช้ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน                   
4) ด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญค่ือ น้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค ระบบประปา
ภูเขา ท าการเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ าจากป่าสงวนแห่งชาติและอทุยานแห่งชาติ  
 4.4 ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับรปูแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา 
พบว่า 1) ด้านสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ ว่า บ้านแสงภา บ้านหัวนา บ้านป่าก่อ บ้านนาปอ เป็นหมู่บา้นท่ีตั้ง
กฎหมาย จากการตั้งถิ่นฐานของราษฎรในพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบรูณ์เหมาะต่อการตั้งหมู่บ้านมีทรัพยากร 
อิสรภาพความเป็นอยูต่ามวิถีชีวิตที่เหมาะสม ประเพณีแห่ต้นดอกไม้การท าบุญลานหินสี่ก้อนเป็นวัฒนธรรมที่
ส าคัญของต าบลแสงภา 2) ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ การท านาข้าวในพื้นที่ราบของหมู่บ้านเป็น
การท าเพื่อบริโภค 3) ด้านการเมือง เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่ การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ราษฎรในหมู่บ้าน เพือ่ปรึกษาหารอื แก้ไขปัญหา แจ้งข่าวสาร เลือกตัวแทนอย่างเปิดเผย ใช้ที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 4) ด้านสิ่งแวดล้อม เกีย่วกับความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่ น้ าท่ีใช้ในการอุปโภคบรโิภค ระบบประปา
ภูเขา ท าการเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ าจากป่าสงวนแห่งชาติและอทุยานแห่งชาติ  
 4.5 ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา พบว่า 1) ด้านสังคม ทัศนคติ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.1) ประเด็นท่ีว่า ประเพณีการแห่ต้นดอกไม้ การท าบญุลานหินสี่ก้อนเป็นวัฒนธรรม
ส าคัญของต าบลแสงภา 2) ด้านเศรษฐกิจ ทัศนคติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2) ประเด็นท่ีว่า การท านาข้าวใน
พื้นที่ราบ เป็นการท าเพื่อบรโิภค 3) ด้านการเมือง ทัศนคติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3) ประเด็นที่ว่า การ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การประชุมราษฎร ปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา แจ้งข่าวสาร เลือกตัวแทนเปิดเผย 
ใช้ที่ท าการก านันผู้ใหญ่บ้าน 4) ดา้นสิ่งแวดล้อม ทัศนคติอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.1) ประเด็นท่ีว่า น้ าที่ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค ระบบประปาภเูขา การเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ าจากป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแหง่ชาติ  
 4.6 ทัศนคติมีต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมสี่วนร่วมในต าบลแสงภา พบว่า 1) ด้าน
สังคม มีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0) ประเด็นที่ว่า ประเพณแีห่ต้นดอกไม้ การท าบุญลานหินสีก่้อนเป็น
วัฒนธรรมที่ส าคัญของต าบลแสงภา 2) ด้านเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1) ประเด็นที่ว่า     
การท านาข้าวในพ้ืนท่ีราบเป็นการท าเพื่อบริโภค 3) ด้านการเมือง มสี่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.1)       
ส่วนใหญ่มสี่วนร่วมที่ว่า การประกอบอาชีพของประชาชนท่ีมีเขตท ากินในแนวเขตของอุทยานแห่งชาติ พื้นที่   
ป่าสงวนแห่งชาติให้มีการตั้งป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชน 4) ด้านสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9) 
ประเด็นที่ว่า น้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ระบบประปาภูเขา ท าเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ าจากปา่สงวนแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  
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อภิปรายผลการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัพบว่ามีประเด็นส าคัญที่ควรจะน าเสนอในการอภิปรายผล ดังนี ้
 การศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม  
   1. การตั้งหมู่บ้าน ตามพระราชบญัญัตลิักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 หมวด 3  
ว่าด้วยการปกครองหมู่บ้าน การจดัตั้งหมู่บ้าน ก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้าน 2 ประการ คือ 1) ที่มีคนอยู่
รวมกันมากถึงจ านวนบ้านน้อย ใหถ้ือเอาจ านวนคนเป็นส าคัญประมาณ ราว 200 คน เป็นหมู่บ้านหนึง่ 2) ถ้าเป็น
ที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจ านวนคนจะน้อย ถ้ามีจ านวนบ้านไม่ต่ ากว่า 5 บ้านแล้วจะจดัเปน็หมู่บ้าน
หนึ่งก็ได้ พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้ถือความสะดวกแก่การปกครอง แต่พบว่า         
บ้านแสงภา บ้านป่าก่อ บ้านหัวนา (หมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านแสงภา) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีก่อตั้งมานาน
กว่า 400 ปี ก่อนมีการประกาศเปน็พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ส่วนการตั้งบ้านนาปอ 
บ้านบ่อเหมืองน้อย บ้านห้วยน้ าผกั เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
ในพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนท่ีที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่แหล่งตน้น้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบรโิภค ระบบ
ประปาภเูขา ท าการเกษตรที่มีแหล่งต้นน้ า พ้ืนท่ีป่าชุมชนของหมู่บ้านสามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่ง
อาหารธรรมชาติรวมทั้งเป็นแหล่งยาสมุนไพรของหมู่บ้าน มีการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของสมาชิกใน
หมู่บ้านและเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งมีความสอดคล้องตามแนวทางตามกระบวนการพัฒนาสังคมคือ 
1) เกี่ยวกับด้านสังคมอาทิ การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
เพื่อเพ่ิมคุณคา่ในความเป็นมนุษยก์ารเข้าถึงทรัพยากร ความยุติธรรม อิสรภาพ ความเป็นอยูต่ามวิถีชีวิตที่
เหมาะสม 2) การใช้กลยุทธ์อย่างสอดคล้อง และ สมดุลต่อการเปลีย่นแปลงในกระบวนการภายในของสถาบัน
ทางสังคมตามเป้าหมายการเพิม่รายได้และคณุภาพชีวิต ในโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ อย่างทั่วถึง ด้วยการ
ควบคุมติดตามอย่างมรีะบบต่อทิศทางและแนวโน้มที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Roekhray, D., 
2015, p.87) สอดคล้องกับผลการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมสี่วนร่วมดา้น
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือ น้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ระบบประปาภเูขา 
ท าการเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ าจากอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนพ้ืนท่ีป่าชุมชนของหมู่บ้านน ามาใช้
ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติและแหล่งยาสมุนไพรของหมู่บา้น ตามที่สมาชิกในหมู่บ้านความต้องการ   
ซึ่งเป็นระบบทางสังคมที่เป็นโครงสร้างของชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบท่ีมีการปรับเปลี่ยนสร้างสมดุลของ
สังคมกระบวนการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของชุมชน ดา้นสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง            
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักทฤษฎรีะบบสังคม ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ ทฤษฎีการเรียนรู ้
 ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีความขดัแย้ง ซึ่งมีงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินได้วิจัยและสรุปรายงาน
สถานการณ์คณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 หน้า 115 พบว่า ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทยสามารถใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงและอย่างยั่งยนืได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ด าเนินการได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ทั้งนี้ต้องด าเนินการเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ การออกหรือ
แก้ไขกฎหมายเพื่อการบังคับใช้การปรับปรุงแก้ไขและบ ารุงดิน การส่งเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีเป็นรูปธรรม  
การศึกษาวิจัย ตลอดถึงการรวมหน่วยงานเพื่อให้มีการประสานการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อันจะท าให้มีการวางแผนการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่ดินได้อย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นการจดัตั้ง
หมู่บ้านจะต้องน าเอาองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหมู่บ้านมาเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากจ านวนคน
และหลังคาเรือนดังปัจจุบันน้ี 
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   2. ความเชื่อในพุทธศาสนาซึ่งมีการสืบทอดมาอย่างยาวนานท่ีอาจจะไดร้ับผลกระทบและ
วิกฤตศรัทธาจากการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ และการบกุรุกพื้นที่ป่าสมบรูณ์ที่ท าลายระบบนิเวศน์ 
พบว่า วัดโพธิ์ชัย วัดพระธาตดุินแทน เป็นจุดศูนย์รวมประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา โดย
หยุดท างานวันพระ เข้าวดัปฏิบัติธรรมภาวนารักษาศลีและการแสดงออกทางวัฒนธรรมอันดีงาม มีจุดเด่น
วัฒนธรรมที่ส าคัญ ที่สืบต่ออย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมีการใช้พื้นที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมีลักษณะการใช้เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ าในการอุปโภคบรโิภค ระบบประปาภูเขา ท าเกษตรกรรมที่มี
แหล่งต้นน้ าจากป่าสงวนแห่งชาตแิละอุทยานแห่งชาติ ซึ่งการตั้งป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชนระหว่างเขตแดนเพื่อให้
เกิดความมั่นคงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประชาชน การใช้พื้นที่ป่าชุมชนที่หมู่บ้านสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ เป็นแหล่งยาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้าน 
สอดคล้องกับภมูิปัญญาท้องถิ่นที่การผสมผสานอย่างบรูณาการระหวา่งระบบคิดและศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละ
สังคม ภูมิปญัญาทีม่ีคุณลักษณะทีค่ล้ายคลึงวัฒนธรรม คือ เป็นสิ่งไม่คงท่ี (Dynamics) มีความหลากหลาย 
(Differentiation) เปลีย่นแปลงตลอดเวลา (Changeable) โดยกระบวนการพัฒนาท่ีส าคญั 1) เกี่ยวกับด้าน
สังคม อาทิ การศึกษา สาธารณสขุ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
ความเป็นมนุษย์ การเข้าถึงทรัพยากร ความยุติธรรม อิสรภาพ และความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตที่เหมาะสม         
2) ศูนย์กลางการพัฒนา “การพัฒนาคน” ด้วยการมเีป้าประสงค์ที่ท าให้คนจัดการตนเองได้และเกิดการพัฒนา
พึ่งตนเอง 3) การท างานเป็นเครือข่าย ตามแนวความคิดพื้นฐานในการสร้างพลังให้แก่ประชาชน ด้วยการมอบ
อ านาจของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เข้าสู่กระบวนการมสี่วนร่วม 4) ใช้กลยุทธ์การท างานท่ีหลากหลายสอดคล้อง สมดุลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการภายในของสถาบันทางสังคมต่างๆ ตามเป้าหมายการเพิ่มรายได้และ คุณภาพชีวิตโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ อย่างทั่วถึง ด้วยการควบคุมติดตามอย่างมีระบบต่อทิศทางและแนวโน้มที่ทุกคนในสังคมต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับผลการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมสี่วนร่วม  
มีความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือ บ้านแสงภา บ้านหัวนา บ้านป่าก่อ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ก่อนมีการประกาศเป็น
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ประเพณีแหต่้นดอกไม้ การท าบุญลานหินสี่ก้อนเป็น
วัฒนธรรมที่ส าคัญของชาวต าบลแสงภา และเป็นจุดศูนย์รวมประชาชนเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา หยดุท างานใน
วันพระรักษาศลีปฏิบตัิธรรมภาวนา ณ วัดพระธาตุดินแทน วัดศรีโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีระบบสังคม 
ทฤษฎีการเรยีนรู้ และทฤษฎีจิตวทิยา ซึ่งมีผลการวิจัยและเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บนพ้ืนท่ีสูงไว้ว่าการยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวคิดของ
การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย รัฐควรแทรกแนวทางการบริหาร จัดการ ความ 
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้
ชุมชนสามารถยืนอยูบ่นขาของตัวเองและเป็นที่พ่ึงของประชาชน ข้างเคียงเครือข่ายของชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็น
ภูมิต้านทานมิให้ชุมชนสูญเสียประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างยั่งยืน (Tasvanech, 
J., et al., 2008, p.121) ความเชื่อที่ถูกต้องในพุทธศาสนาและศรัทธาท่ีสมาชิกของหมู่บ้านมสี่วนร่วม            
ที่สอดคล้องกับวิธชีีวิตของประชาชนในชุมชนท าให้สามารถสรา้งภูมปิัญญาใช้ในการแก้ไขปญัหาที่เกดิจากกระแส
โลกาภิวตัน์ โดยกจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และยังเกิดการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์รักษาระบบ
นิเวศน์ท่ีเกื้อกูลต่อหมู่บ้านเป็นอยา่งดียิ่ง  
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 แนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา  
   1. มีการบุกรุกเข้าไปใช้พื้นที่เขตปา่สงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติภสูวนทราย ตั้งวัด ส านัก
สงฆ์ ย่อมเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันของประชาชนใน
พื้นที่มีวัดศรีโพธ์ิชัย วัดพระธาตุดนิแทน เป็นจุดศูนย์รวมประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา 
เข้าวัดปฏิบตัิธรรมภาวนารักษาศีลและการแสดงออกทางวัฒนธรรมอันดีงาม การมีจดุศูนย์รวมการท ากิจกรรม
ในทางศาสนาท่ีเรียบง่ายเข้าถึงไดอ้ย่างเท่าเทียมกันและมีเอกลักษณ์เป็นจดุเด่นทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตชุมชนที่
ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ สาระส าคัญของภูมิปญัญาท้องถิ่น คือ การผสมผสานอย่างบูรณาการระหว่าง
ระบบคิดศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคมและภมูิปัญญา มีคณุลักษณะคล้ายคลึงกับวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
หลักทฤษฎีระบบสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีจิตวิทยา สอดคล้องกับผลการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมสี่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่คือ บ้านแสงภา เป็นหมูบ่้านเก่าแก่ กอ่นมีการ
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติภสูวนทราย ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ การท าบญุลานหินสี่
ก้อนเป็นวัฒนธรรมทีส่ าคัญของต าบลแสงภา รองลงมาคือ จุดศูนย์รวมประชาชนเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาหยดุ
ท างานในวันพระ รักษาศีล ปฏิบตัธิรรม ภาวนา ณ วัดพระธาตุดินแทน วัดศรีโพธิ์ชัย ซึ่งมีผลการวิจยัและ
เสนอแนะเกีย่วกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูงไว้ว่าการยอมรับสิทธิชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวคิดของการกระจายอ านาจและการมสี่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐควรแทรกแนวทางการบริหาร จัดการ ความ รับผดิชอบและการมีส่วนร่วมภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนสามารถยืนอยูบ่นขาของตัวเองและเป็นที่
พึ่งของประชาชน ข้างเคียงเครือข่ายของชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นภูมติ้านทานมิให้ชุมชนสูญเสยีประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน (Tasvanech, J., et al., 2008, p.121) แนวทางที่เกี่ยวกับด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแนวทางที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้ง่ายและเป็นแนวทางพื้นฐานท่ีสามารถสอดแทรกการ
มีส่วนร่วมในแนวทางอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับอันเป็นสิทธิพื้นฐานของหมู่บ้านกลับท าให้วิถีชีวิตของหมูบ่้านเกิด
การอนุรักษ์ปรับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บ้านที่มีความเกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมดลุ 
  2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเกษตรพืชเชิงเดียว อาทิ  
ข้าวไร่ ขิง ข้าวโพด ไรส่ับปะรด ทีห่มุนเวียนในพ้ืนท่ีท ากินเดิมของแต่ละครอบครัว บริเวณพื้นท่ีเชิงเขาหรือพื้นที่
ราบหลังเขา ท่ีมีการผ่อนปรน รับรองแนวเขตกันเอง เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ีส าคัญ 
พบว่า หมู่บ้านมีแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์เกื้อกูลกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อาทิ
เช่น การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีการท านาข้าวในพื้นที่ราบหรือข้าวไร่ในท่ีเชิงเขาของหมู่บ้าน
เพื่อการบริโภคในครอบครัว การเกษตรที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ “การสร้างป่า สร้างรายได้” การปลูกพชืสมุนไพร
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสอดคล้องกับหลักการของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานอย่างบูรณา
การระหวา่งระบบคดิและศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคมและภูมปิัญญา ท่ีมีการท างานเป็นเครือข่าย ตาม
แนวความคิดพื้นฐานในการสร้างพลังให้แก่ประชาชนด้วยการมอบอ านาจของประชาชนเพื่อประชาชนและโดย
ประชาชน เป็นการเปดิโอกาสให้ทุกคนในสังคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าสู่กระบวนการมสี่วนร่วม 
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรม ในกลุ่มแปรรูปผลผลติทางการเกษตรแมคคาเดเมียนัทหรือกลุ่มอืน่ๆ       
ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎรีะบบสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีจติวิทยาและทฤษฎีความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการประเมินเกีย่วกับแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินอยา่งมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ “การสร้างป่า สร้าง
รายได้” เป็นการท าการเกษตรกรรมที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ ที่เห็นไดว้่าความสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านนั้นประชาชนจะต้องไดร้ับประโยชน์ในทางเศรษฐกิจทเีหมาะสมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยต้องมีการปรับตัว จากการเรยีนรู้ ความขดัแย้ง น าไปสู่การสร้าง
การมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านที่ทุกฝ่ายไดป้ระโยชน์ในจุดทีส่มดุล 
  3. การสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านน าสู่ความมั่นคงของประเทศชาต ิส่วนใหญ่จะมีความเห็น
ว่าเป็นหน่วยก าลังทางทหารเป็นผูร้ับผิดชอบ แต่พบว่า การมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงในพ้ืนท่ีทางความ
มั่นคง กรณีที่เกดิสาธารณะภัยขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านและการเฝา้ระวังในพ้ืนท่ีมีความเสีย่งภัยเพื่อความมัน่คงของ
ประเทศ รวมถึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการตั้งป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชนระหว่างแนว
เขตที่ท ากินกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแนวเขตอุทยานแห่งชาติภสูวนทรายให้ชัดเจนและครอบคลมุ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการทีส่ าคัญและสาระส าคัญของการมสี่วนร่วมหมายถึง การร่วมรับรู้ มคีวามเข้าใจ ตระหนัก
ในสถานการณ์ปัญหา การหาแนวทางและร่วมแกไ้ขปัญหารวมทั้งรบัประโยชน์ใน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ โดยเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและกระบวนการพัฒนาท่ี
ส าคัญ 1) การท างานเป็นเครือข่าย ตามแนวความคดิพื้นฐานในการสร้างพลังให้แก่ประชาชนด้วยการมอบอ านาจ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนเปดิโอกาสให้ทุกคนในสังคมที่มีความเป็นหนึ่งเดยีวกัน เข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วม 2) ใช้กลยุทธ์การท างานท่ีหลากหลายสอดคล้องและสมดลุต่อการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการภายในของสถาบันทางสังคมต่างๆ ตามเป้าหมายการเพิ่มรายได้และคณุภาพชีวิตโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ อย่างทั่วถึง ด้วยการควบคุมติดตามอย่างมีระบบต่อทิศทางและแนวโน้มที่ทุกคนในสังคมต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปตามหลักทฤษฎีระบบสังคม ทฤษฎีการเรยีนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีความ
ขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินเกีย่วกับแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม ความรู้ ความ
เข้าใจ ล าดับรองลงมาคือ การประกอบอาชีพ ที่ประชาชนเขตท ากินที่เป็นแนวเขตของ อุทยานแห่งชาติภูสวน
ทราย พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติมีการตั้งป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชน ซึ่งตามแนวทางในข้อ 2 และ ข้อ 3 มีงานวิจัยและ
เสนอแนะเกีย่วกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูง ไว้ว่ารัฐควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ส าหรับ
การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่ินบนพ้ืนท่ีสูงว่ามีแนวทางใดเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาและปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏบิัติงานของแต่
ละหน่วยงานใหส้อดคล้องกัน ท าความเข้าใจกับผู้ที่เกีย่วข้องซึ่งจะท าให้การด าเนินการแก้ไขปญัหาร่วมกันเป็นไป
อย่างราบรื่น  (Tasvanech, J., et al., 2008, p.121) ดังนั้นย่อมเห็นได้ว่าความมั่นคงของรัฐจะต้องเกดิขึ้นบน
พื้นฐานของความมั่นคงของหมู่บ้านเป็นส าคญั  การมสี่วนร่วมทีผู่้มีสว่นได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายในหมู่บ้านไดม้ี
การแบ่งหน้าท่ี ผลประโยชน์ในสิทธิการจัดการที่เป็นพื้นฐานของหมูบ่้านได้อย่างเป็นรูปธรรมย่อมก็ใหเ้กิดความ
มั่นคงได ้
  4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางราชการ มักจะเข้าใจและมี
ทัศนคติว่าเป็นผูเ้จ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีต้องอนุรักษ์ ดูแลรักษาแต่ผูเ้ดียว โดยให้
ความส าคญัน้อยกับหมู่บา้นและน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหมู่บ้านอยู่เสมอ พบว่า ในต าบล
แสงภามีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักการทฤษฎีใหม่ในการบรหิารการจัดการที่ดินและน้ าเพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กให้เกดิประโยชน์สูงสุด
โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพื่อทดลองในพื้นที่เกษตรขนาดเล็กมสีัดส่วนท่ีเหมาะสม 
(30:30:30:10) มีการบริหารกิจกรรมอย่างเป็นระบบ การบริหารความเสีย่งเกี่ยวกับระบบน้ าเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งหลักการปลูกป่าปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
รองรับการชลประทาน ปลูกรับซบัน้ า ปลูกอุดช่วงไหลต่ามร่องห้วยโดยรับน้ าฝนอย่างเดียวสามารถช่วยอนุรักษ์
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ดินและเป็นแหล่งต้นน้ าต้นทุนน ามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ส าหรับระบบประปาภูเขารวมทั้งเพื่อ
การเกษตรในการท านาโดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ ารับผดิชอบและสามารถน ามาปรับใช้กับพ้ืนท่ีเพื่อทางความมัน่คงในการ
ประกอบอาชีพประชาชน ที่เป็นป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชนระหว่างแนวเขตที่ท าการเกษตรกรรมกับพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติและแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ท่ีเป็นแหล่งอาหารไม้ใช้สอยและแหล่งยาสมุนไพร ในพ้ืนท่ีเพื่อ
การเกษตรกรรมที่เคยท าการเกษตรมาก่อนแล้วโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกันจะท าให้การใช้
ประโยชน์ท่ีดินด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลแสงภา มีความยั่งยืน ตามหลักของการพัฒนาคนให้จัดการตนเองได้ 
เป็นไปตามหลักทฤษฎีระบบสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชนท์ี่ดินอย่างมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ ส่วนใหญ่ คือ น้ าท่ีใช้ในการอุปโภค
บริโภค ระบบประปาภูเขา ท าการเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ าจากอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ รองลงมาคือ 
พื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านน ามาใช้ประโยชน์เป็น แหล่งอาหารธรรมชาติ เป็นแหล่งยาสมุนไพรของหมูบ่้าน ตามที่
สมาชิกในหมู่บ้านความต้องการ ซึง่จากงานวิจัยและเสนอแนะเกีย่วกับโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบน
พื้นที่สูง นั้น 1) รัฐควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ส าหรับการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สงูว่ามี
แนวทางใดเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ให้
หน่วยงานรับผดิชอบท าการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคล้องกัน ท าความเข้าใจกับผูท้ี่เกี่ยวข้องซึ่งจะท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2) การยอมรับสิทธิ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย รัฐควรแทรกแนวทางการบริหาร จัดการ ความ รับผดิชอบและการมีส่วนร่วม
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถยืนอยูบ่นขาของ
ตัวเองและเป็นที่พ่ึงของประชาชน ข้างเคียงเครือข่ายของชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นภมูิต้านทานมิให้ชุมชนสูญเสีย
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างยั่งยืน (Tasvanech, J., et al., 2008, p.121)   
ย่อมเห็นได้ว่าการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทางราชการฝ่ายเดียวย่อมไมส่ามารถ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทั่วถึง ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติให้หมู่บ้านและ   
ภาคีอื่นๆเข้ามามสี่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้านนั้นๆ  
 การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ได้น ากรอบแนวคดิ หลักการ กระบวนการ วิธีการ การมสี่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตกิจกรรมลักษณะการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและด้านสิ่งแวดล้อม  
   1. การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันของประชาชน ทีม่ีจุดศูนย์รวมในทางศาสนาท่ีเรียบง่ายเข้าถึง
ได้อย่างเท่าเทียมกัน มีเอกลักษณท์างวัฒนธรรมของวิถีชีวิตชุมชนที่ส าคัญ จะสามารถท าให้เกดิการมสี่วนร่วมใน
ด้านต่างๆ ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี  เป็นสาระส าคัญของภูมิปญัญาท้องถิ่นคือ การผสมผสานอย่างบูรณาการ
ระหว่างระบบคิดและศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคม การมีส่วนรว่มในการร่วมรับรู้ มีความเข้าใจและ
ตระหนัก ในสถานการณ์ปัญหา การหาแนวทางและร่วมแกไ้ขปัญหารวมทั้งรับประโยชน์ใน ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ โดยเข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเท่านั้น แต่ได้
พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแมคคาเดเมียนัท ที่มีการท างานเปน็เครือข่าย
ตามแนวคิดพื้นฐานในการสร้างพลังให้แก่ประชาชนด้วยการมอบอ านาจของประชาชนเพื่อประชาชนโดย
ประชาชน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมที่มีความเป็นหนึ่งเดยีวกันเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม 
ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎรีะบบสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีจติวิทยา สอดคล้องกับ ความรู้ ความเข้าใจ 
ส่วนใหญ่ คือ ประเพณีแหต่้นดอกไม้/การท าบุญลานหินสี่ก้อนเป็นวฒันธรรมที่ส าคัญของชาวต าบลแสงภา 
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รองลงมา คือ จุดศูนยร์วมประชาชนเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา หยดุท างานในวันพระรักษาศลีปฏิบตัธิรรม
ภาวนา ณ วัดพระธาตดุินแทนและวัดศรโีพธิ์ชัย ส่วนใหญ่แสดงทัศนคติว่า ประเพณีการแห่ต้นดอกไม้ ท าบุญ 
ลานหินสี่ก้อนนั้นเป็นวัฒนธรรมส าคัญของต าบลแสงภา มสี่วนร่วม  
  2. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจ การเกษตรทีม่ีข้อจ ากัดใน
พื้นที่การเกษตรท านาข้าวในพื้นทีร่าบและข้าวไร่ในที่เชิงเขา ของหมูบ่้านเพื่อการบรโิภคในครอบครัว ท า
การเกษตรพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ข้าวไร่ ขิง ข้าวโพด ไร่สบัปะรด บริเวณพื้นที่เชิงเขาหรือพ้ืนท่ีราบหลังเขาซึ่งสมาชิก
ของหมู่บ้านรับรองแนวเขตกันเองหมุนเวียนในพ้ืนท่ีท ากินเดิม มีลักษณะเป็นการท าไร่เลื่อนลอยบุกรกุพ้ืนท่ีป่า
ใหม่ท าการเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน พบว่า หากมีการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง การปลูกพืชตามหลักการการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
การเกษตรเกื้อกูลธรรมชาติ “การสร้างป่า สร้างรายได้” การปลูกพชืสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในหมู่บ้านเพิ่มเติม รวมทั้งการแบง่ปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมให้เกิดกับหมู่บา้นการตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน
เป็นพื้นที่กันชนของแนวเขตที่ท ากินกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอทุยานแห่งชาติภูสวนทราย ท่ีมีความชัดเจน
ครอบคลมุ ซึ่งเป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีระบบ
สังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีความขัดแย้ง มีความสอดคล้องกับหลักการของภูมปิัญญา
ท้องถิ่นที่ผสมผสานอย่างบูรณาการระหว่างระบบคดิและศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคมและภูมปิญัญา 
สอดคล้องกับหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรูปแบบในการด ารงอยู่ของสมาชิกหรือกลุ่มในสังคม
ตามสถานะของแต่ละคน/กลุ่มโดยมีการจดัแบ่งลักษณะการพัฒนาตนเองหรือกลุม่เป็นข้ันเป็นตอนตาม
คุณลักษณะซึ่งอาศัยฐานความรู้ทางวิชาการ ท้ังฐานทางจิตใจที่มีคุณธรรมเป็นหลักในการตดัสินใจอย่างเหมาะสม
เพื่อตนเองและสังคม   
  3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในด้านการเมือง พบว่า การตั้งป่าชุมชน เป็น
พื้นที่กันชนระหว่างแนวเขตที่ท ากินกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ท่ีชัดเจนและ
ครอบคลมุจะสามารถสรา้งการมสีว่นร่วมในการสร้างพื้นที่ทางความมั่นคง ท าให้สามารถสร้างการมสี่วนร่วมที่
ส าคัญในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อยา่ง ให้เป็นพ้ืนท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนท่ีสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาสังคมในการท างานเป็นเครือข่าย ตามแนวความคดิพื้นฐานในการ
สร้างพลังให้แก่ประชาชน ด้วยการมอบอ านาจของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชน ที่เปิดโอกาสให้
ทุกคนในสังคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าสู่กระบวนการมสี่วนร่วม ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีระบบสังคม 
ทฤษฎีการเรยีนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีความขดัแย้ง ซึ่งจากการประเมินผลทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในล าดับรองประเด็นทางการเมืองคือในการประกอบอาชีพของประชาชนเขตท ากินท่ีเป็น
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตของอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีการตั้งป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชน และ พ้ืนท่ีป่า
ชุมชนหมู่บ้านสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ แหล่งยาสมุนไพรของหมู่บ้านตามความ
ต้องการของสมาชิกในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในประเด็นท่ีว่า การประกอบอาชีพของประชาชนท่ีมีเขตท า
กินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและเขตของอุทยานแห่งชาติ ให้มีการตัง้ป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชน อันจะน ามาซึ่งการ
มีส่วนร่วมของหมู่บา้นในการเฝ้าระวังในพื้นที่มีความเสี่ยงภยัเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
  4. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านที่มีความรู้   
ความเข้าใจและทัศนคตเิกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการทฤษฎีใหม่ในการ
บริหารการจัดการที่ดินและน้ าเพื่อการเกษตรในท่ีดินขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพื่อทดลองในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กอย่างเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
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(30:30:30:10) มีการบริหารกิจกรรมอย่างเป็นระบบรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบน้ าเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งหลักการปลูกป่าปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
รองรับการชลประทาน ปลูกรับซบัน้ า ปลูกอุดช่วงไหลต่ามร่องห้วยโดยรับน้ าฝนอย่างเดียวสามารถช่วยอนุรักษ์
ดิน เป็นแหล่งต้นน้ าต้นทุนน ามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบรโิภค ระบบประปาภเูขารวมทั้งเพื่อการเกษตรกรรม
ในการท านาโดยมีกลุม่ผู้ใช้น้ ารับผดิชอบ สามารถน ามาปรับใช้กับพ้ืนท่ีเพื่อทางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ประชาชน ที่เป็นป่าชุมชนเป็นพื้นที่กันชนระหว่างแนวเขตที่ท าการเกษตรกรรมกับแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
และอุทยานแห่งชาติภสูวนทราย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร ไม้ใช้สอยและแหล่งยาสมุนไพรของหมู่บา้น และใน
พื้นที่เพ่ือการเกษตรกรรมทีเ่คยท าการเกษตรมาก่อนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการร่วมกัน จะท าให้
การใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านสิ่งแวดลอ้มอย่างมีส่วนร่วมมีความยั่งยืน ซึง่เป็นไปตามหลักทฤษฎรีะบบสังคม ทฤษฎี
การเรยีนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีความขัดแย้ง โดยหลักการพัฒนาคนให้จัดการตนเองไดโ้ดยมีผลการ
ประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการประกอบอาชีพคือ ท่ีท ากินของประชาชนเขตท ากินที่เป็นแนว
เขตของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ มีการตั้งป่าชุมชนเปน็พ้ืนท่ีกันชน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในประเด็น
ที่ว่า น้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ระบบประปาภเูขาและท าการเกษตรกรรม มีแหล่งต้นน้ าจากปา่สงวนแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติภสูวนทราย รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์ท่ีดินของต าบลแสงภาในพ้ืนท่ีการเกษตรเดมิก่อนที่
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายที่ชัดเจนครอบคลุมของประชาชนเป็นหลัก
แหล่งจะสามารถท าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ให้ความส าคญัในทุกด้านจะท าให้สามารถ
เห็นปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างชัดเจนถกูต้องรวมทั้งความเชื่อมโยงในมติติ่างๆน าสู่การแก้ไขปญัหาอย่างถูกต้องของ
สังคม โดยทั้งนีส้ามารถน าระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแบ่งลักษณะประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละประเภทมาจ าแนกการใช้ประโยชน์ให้กิจกรรมมสีอดคล้องลักษณะและประเภทของที่ดินอย่างความ
เหมาะสม ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ จะท าให้การใช้ประโยชน์
ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดและสมดลุ (Klindao, S., 2007, p.112) 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ส่วนราชการที่รับผดิชอบในระดับจังหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
  1. ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับปัญหาที่มีผลกระทบ
ทางสังคมเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ ขอบเขตของปัญหา แนวทางและรูปแบบการแก้ไขปญัหาใน
ภาพรวมได้ชัดเจน โดยน าพลังทางสังคมใช้ในการขับเคลื่อน เนื่องจากการวิจัยพบว่า จากกระบวนการพัฒนา
สังคมที่ให้ความส าคัญที่คน ที่มีการท างานเป็นกลุ่มและมีเครือข่ายทีไ่ด้รับการขัดเกลาโดยกิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรม ท่ีมีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลต่อกันท่ีมีเอกลักษณ์ทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิตของหมู่บ้าน สามารถ
สร้างพลังทางสังคมที่เขม็แข็งท าให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาตไิด้อยา่งมคีวามสุขและสมดลุได ้
  2. ควรมีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน/ต าบล ร่วมกันในมิติที่เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอยา่งมีส่วนร่วมทุก 10 ปี เนื่องจากการวิจัยพบว่า ในการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มสี่วนไดเ้สียทุกภาค
ส่วน ที่ไดส้ร้างข้อตกลง กติกาทีม่สีภาพบังคับร่วมกันจะท าให้ทุกภาคส่วนได้เห็นเปา้หมายร่วมกันและสามารถใช้
กระบวนการในการพัฒนาสังคม โดยพลังการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งหรือในการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติกันได้   
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  3. ควรมีการตดิตามและประเมินผลรูปแบบการใช้ประโยชน์ทีดินอยา่งมีส่วนร่วมในต าบลแสงภา
เป็นห่วงเวลา เนื่องจากพบว่า สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลแสงภา มีการเปลี่ยนแปลง ไดร้บั
ผลกระทบจากกระแสการผลิตกระแสหลักและมีการปรับตัวเป็นระยะๆ ดังนั้นหากมีการตดิตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องจะสามารถปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกับ
บริบทของหมู่บ้านและสรา้งความสมดลุได้อย่างต่อเนื่อง  
    4. การสร้างพลังทางสังคม พลังการมีส่วนร่วม การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน จากแนวคิด 
หลักการ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม ในมิติการพัฒนาสังคม นั้นสามารถหาค าตอบในการแกไ้ขปัญหาทาง
สังคมได้แตส่ังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามองค์ประกอบทางสังคมที่พัฒนาขึ้นในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคญัในการน ามาออกแบบงานวิจัยครั้งต่อไปได ้
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการปฏบิัติการร่วมกับหมูบ่้านเพื่อสร้างรปูแบบการพัฒนา ที่ยั่งยืนโดยกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR) เพื่อจะได้ข้อมูลจากการมีส่วนรว่มที่เกิด
จากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมที่เป็นปัจจุบัน 
  2. การวิจัยเปรยีบเทียบในพื้นที่เปา้หมายอื่นที่มีบริบทท่ีใกล้เคียงกันเพื่อท าให้เกิดองค์ความรู้ที่มี
การตรวจสอบซ้ าและมคีวามถูกตอ้ง 
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