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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดินและถอดบทเรียนกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษา พ้ืนที่จังหวัด
พังงาและภูเก็ต รวมถึงน าเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  เป็นการถอดบทเรียนและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลจากภาค
ประชาชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวม 24 คน ร่วมกับการสังเกตการณ์ รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ในพ้ืนที่ บันทึกข้อมูลและภาพถ่ายการด าเนินการกิจกรรมทุก
ขั้นตอน น าข้อมูลมารวบรวมและเรียบเรียงโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการถือครองที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีปัญหาการถือครองที่ดินอันเนื่องมาจากมีกลุ่มนายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐ  
ป่าและป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งมีการออกเอกสารสิทธิ ส.ค.1 จ านวน 892 แปลง ตรวจสอบได้ 729 แปลง 
ตรวจสอบไม่ได้ 163 แปลง เนื่องจากเอกสารอยู่กับนายทุน ส าหรับพ้ืนที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า
กลุ่มนายทุนร่วมมือกับข้าราชการในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ส.ค.1 และได้ตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 
จ านวน 627 ฉบับ  

การถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยจังหวัดพังงา ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในระดับสร้างความร่วมมือคือมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมตรวจสอบข้อมูล พยานหลักฐาน  
ร่วมเฝ้าระวังและหาข่าวในพ้ืนที่ ในส่วนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับการสร้างความไว้ใจโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมโครงการตรวจสอบ
ที่ดิน   

ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พบว่า 
แบ่งการท างานเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยทีม Facilitator อบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนมาประกอบ การวางแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน (รู้จัก) ระดับ 2 สร้างความไว้ใจ โดยทีม 
Support Facilitator สร้างวิทยากร และฝึกทักษะ เกี่ยวกับการเก็บพยานหลักฐาน การใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับแปลนที่ดินแนวเขตป่าและเขตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ (มักคุ้น) 
ระดับ 3 การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยทีม Safety Supporter สนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ 
และพัฒนาแหล่งข่าวบุคคล และการคุ้มครองความปลอดภัย (อุ่นใจ) และระดับ 4 การปฏิบัติการด้านคดี 
โดยทีม Operation และภาคประชาชน ท างานร่วมกันในการเก็บพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่ 
คดีพิเศษ จนการไปเป็นพยานในคดีพิเศษ (ไปด้วยกัน)  

สามารถสรุปได้ว่า “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” ซึ่งเป็นตัวแบบหนึ่งในการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และตระหนักถึงการมีอยู่และสิทธิของ
ชมุชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน  
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Abstract 

This research intends to study the problem of land possession and to 

extract lessons relating to the mechanism whereby local communities are 

involved in the management of land, natural resources and the environment 

from the case studies of Phang Nga and Phuket. Also, this research intends 

to present a model whereby local communities are involved in the 

management of land, natural resources and the environment in the manner 

which is suitable for each concerned area. This, in turn, amount to an 

extraction of lessons. The data was collected by interviewing 24 individuals 

from the community and those representing the state living in the concerned 

area, as well as through the attendances, observations and public 

consultations during the hosting of seminars within the concerned areas. 

Records and photographs of the activities have been taken at every stage 

and qualitative analysis has been applied to the information obtained. The 

findings are as follows: 

The research found that, in relation to the problem of the possession 

of land, natural resources and environment in Koh Yao District, Phang Nga 

Province, there were land possession problems which were caused by 

trespass of state’s lands, forests and national reserved forests by investors. 

Moreover, it was found that land title documents Sor.Kor.1 have been 

issued for 892 parcels of land. 729 of which were accountable for, while 

the other 163 were not – as the documents were within the possession of 

the investors. With respect to the Talang District, Phuket Province, it was 

found that investors and civil servants collaborated in the issuance of title 

documents Sor.Kor.1 and investigations have been conducted on 627 

Sor.Kor.1 documents.  

The extraction of lessons on the involvement of the local community 

means that the people are allowed to collaborate with the state in the 

investigation of the lands. For Phang Nga Province, the people are involved 

by the establishment of the people’s network, joint-fact verification, 

evidence collection, watch dogs and news-finding within the area. For 

Phuket Province, the people and the relevant state agencies collaborated 

by creating trust through the exchange of experience and jointly 

participated in the project to investigate lands.     
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The model whereby the local communities are involved in the 

management of land, natural resources and environment found that the 

operation can be divided into 4 levels, as follows: Level 1 Creating 

knowledge and understanding whereby the Facilitator team train, 

exchange knowledge, as well as applying opinions and recommendations 

of the people in the planning of the mechanism to protect and combat 

trespasses of forests, lands and national resources. (“Get to know”) Level 

2 Creating trust whereby the Support Facilitator team trains speakers and 

provide capacity building relating to evidence collection, the use of 

database containing information on land plots, forest boundaries and 

other related boundaries, including watch-dogs initiatives. (“Get familiar”) 

Level 3 Provide support in field operations within the area whereby the 

Safety Supporter team provides equipment, budget and train news-sources 

and protect safety. (“Be assured”) Level 4 Case operations whereby 

Operation team and the people cooperate in the evidence collection to set 

up a special case, until being witnesses in such special cases. (“Together”) 

The above can be summarized by the phrase “get to know, get 

familiar and be assured together”. This, in turn, is a model for the 

management of land, natural resources and environment by allowing the 

local community to be involved and taking into consideration the existence 

and rights of the community in managing the natural resources to achieve 

balance and sustainability.     
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บทที่ 1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการที่ดินของรัฐเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัญหาการใช้ที่ดิน
เกิดขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบทมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในบางกลุ่ม การด าเนินการของ
รัฐ เกี ่ยวกับการใช้ที่ดินไม่เป็นระเบียบ การให้สัมปทาน การสูญเสียพ้ืนที่เกษตรกรรม การทิ้งร้างไม่ท า 
ประโยชน์ การเข้ามาท ากินท าประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐและเอกชน เกษตรกรขาดแคลนและการสูญเสีย
ที่ดินท ากิน รวมถึงปัญหาติดขัดในเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการออกโฉนดที่ดิน ล้วนเป็นปัญหา
ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อท าให้เกิดความ
เป็นธรรมในระบบการจัดการที่ดินให้เกิดขึ้น ดังปรากฏรายงานสถานการณ์ที่ดินของประเทศไทย พบว่า 
ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 320.7 ล้านไร่ จากข้อมูลในปี พ.ศ.2554 มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 
149,246,428 ไร่ เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง 71,581,682 ไร่ แต่ติดจ านอง 29,718,796 ไร่ ขายฝาก 
115,714 ไร่  ส่วนที่เหลือท าการเกษตรในที่ดินของผู้อ่ืน 77,664,746 ไร่ ในจ านวนนี้เป็นการเช่าที่ดิน
รวม 29,273,314 ไร่ ข้อมูลข้างต้นแสดงว่าที่ดินเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่มิได้อยู่ในมือของเกษตรกร  
แต่ต้องเช่าที่ดินท าการเกษตรหรือท าการเกษตรในที่ดินของผู้อ่ืน ส่งผลต่อการใช้ที่ดินและความมั่นคง 
ในอาชีพของเกษตรกร การขาดแคลนพ้ืนที่ท ากิน ประกอบกับการเพิม่ข้ึนของประชากรท าให้เกิดการรุกล้ า
เข้าไปตั้งถิ่นฐานและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจ านวนมาก รวมถึงพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ จากข้อมูลในปี 
พ.ศ.2554  มีเนื้อที่รวม 107,241,030 ไร่ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน, 2558 )  
โดยรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของกรมป่าไม้พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 
ในปี พ.ศ.2504 พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีประมาณ 171 ล้านไร่ และลดลงเหลือประมาณ 107 ล้านไร่ 
ในปี พ.ศ.2552 ต่อมากรมป่าไม้พบว่าปี พ.ศ.2556-2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 102,285,400.62 
ไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2559)  การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย ซึ่งรัฐบาลในอดีตได้พยายาม
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากินและทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง โดยการออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ 
เพ่ือสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือข้อจ ากัดของเทคโนโลยี การจัดท าแผนที่ในอดีตไม่สามารถก าหนดรายละเอียด
ขอบเขตของพ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างชัดเจน จึงเกิดความสับสนในการน าไปใช้ท าให้เกิดปัญหาโดยตลอด  อีกทั้ง
นโยบายของรัฐบางประการมีส่วนท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าอย่างกว้างขวาง เริ่มจากการเข้าไปตัดไม้
ถางป่าเพ่ือท ากิน การซื้อขายพ้ืนที่ป่า การเปลี่ยนมือเข้าครอบครองป่า มีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขต
พ้ืนที่ป่า การขยายการครอบครองพ้ืนที่ของกลุ่มคนเพ่ือท าธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และท าการเกษตรแปลง



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 

 

 

14 

ใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ มีการปล่อยปละละเลยจนยากที่จะแก้ไขตามหลักกฎหมายได้ 
(สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บัญญัติรับรองให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิ  
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ซึ่งบัญญัติไว้ในหลักการสิทธิชุมชน ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้มี 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ ให้เกิดผล โดยด้าน
อ่ืนๆ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ดีมีประสิทธิภาพ 
มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ได้บัญญัติถึงบุคคลและชุมชน ชุมชนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการ 
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และบัญญัติถึง
หน้าที่ของรัฐว่า รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครองบ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินการ (สถาบันพระปกเกล้า, 2560) ซึ่งจากแนวคิดและหลักการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 
กฎหมาย และสังคมเริ่มยอมรับการมีอยู่และสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องให้ความร่วมมือ  
ในการแก้ไขปัญหาจากการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่เพ่ือยับยั้งการกระท าผิด
ได้อย่างทันท่วงท ี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินนโยบายการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ที่ดินของรัฐและการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจ จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบให้เกิดการเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 
และเกิดการเฝ้าระวังการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการร่วมมือกับนายทุนเพ่ือยึดถือครอบครอง
ที่ดินของรัฐอย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือที่จะน ากิจกรรมต่างๆ มาด าเนินการ
นั้น เป็นเรื่องยากที่ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปจะเข้ามาร่วมกิจกรรม เพราะนอกจากจะ
เสียเวลาในการประกอบอาชีพและยังมองเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ ตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่มีการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเริ่มด าเนินภารกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยในปี 
2549 ราษฎรอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดที่ เป็นกลุ่มนายทุนที่บุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้ด าเนินการสืบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือน าผลการตรวจสอบไปสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้อง  
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี โดยพนักงานสอบสวน 
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คดีพิเศษได้รับความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และสามารถสรุปส านวนสั่งฟ้อง
ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ครอบครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ จ านวน 14 คดี และศาลยุติธรรมได้พิพากษา
คดีลงโทษจ าคุกเป็นส่วนใหญ่  

ในปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการครอบครองที่ดิน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ และมีประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่มีมาตรการคุ้มครองทางด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนที่อ าเภอเกาะยาว ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองที่ดิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของ
ที่ดินในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุประมาณ 1,800 ล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดกิจกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ดินที่ไม่มีทะเบียนครอบครองหรือที่ดินมือเปล่า ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ฝั่งอันดามันถูกจัดให้
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการบุกรุกที่ดินของรัฐมากที่สุดของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในแถบฝั่งทะเลอันดามัน การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและความต้องการ
ครอบครองที่ดิน ทั้งเพ่ือประโยชน์ในการท ากิน เพ่ือรองรับธุรกิจท่องเที่ยวแบบเผาผลาญทรัพยากร 
ธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นสาเหตุการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่สงวนหวงห้าม 
ไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะ 
ต่างๆ โดยผู้บุกรุกซึ่งเป็นราษฎรที่มีฐานะยากจน และกลุ่มนายทุนที่มีฐานะร่ ารวย มีอิทธิพลในสังคม  
มีอ านาจที่จะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิทับที่ดิน
ของรัฐอันเป็นสมบัติของชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ  
ทับที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐและรับรองความถูกต้องให้กับผู้ครอบครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล  
ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับชาติ และสิ่งส าคัญที่มีผลกระทบกับประชาชนอันเกิดจากการเข้าครอบครอง
ที่ดินดังกล่าว คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากท่ีคนเหล่านี้ได้เข้าไปแผ้วถางป่าหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
บนที่ดินของรัฐดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น 
อากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนจะมีน้ าจากแหล่งน้ าหล่อเลี้ยงชุมชนตลอด แต่เมื่อมีการตัดไม้ท าลายป่า 
น้ าแห้งและแล้งในฤดูร้อน ฤดูฝนเกิดดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก ต้นไม้ใหญ่และไม้เล็กที่ถูกตัดถูกพัดพา
จากบนภูเขามาสู่ด้านล่างท าลายทรัพย์สินของราชการและประชาชน เป็นต้น ก่อให้เกิดความเสียหาย  
อย่างร้ายแรงต่อประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของ
ชาวบ้านหรือที่ดินของรัฐที่ชาวบ้านบางพ้ืนที่ได้หวงแหนเป็นสมบัติของชุมชน เกิดความเดือดร้อนขึ้น 
หลายแห่งในพ้ืนที่ฝั่งอันดามัน (กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559)  

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ร้องขอให้กรมสอบสวนคดี พิเศษ ท าการสืบสวนสอบสวนคดีกับผู้บุกรุก 
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ได้น า ส.ค.1 ของราษฎร
ที่อยู่ในพ้ืนที่อ่ืนไปใช้ออกเอกสารสิทธิในเขตอุทยานโดยมิชอบ กล่าวคือ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
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อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีประสบปัญหา เรื่องการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ซึ่งตามข้อกฎหมาย 
ระเบียบ และกฎกระทรวง ของกรมที่ดิน ที่ออกมาเป็นหลักเกณฑ์ในการออกเอกสารสิทธิในที่หวงห้าม
ดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานที่ดินเดิม โดยเฉพาะหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส. ค.1)  
มาเป็นหลักฐานในการยื่นค าขอออกเอกสารสิทธิ จึงเกิดขบวนการทุจริต  โดยการน า ส.ค.1 ของราษฎร 
ที่ได้ออกเอกสารไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้ ส.ค.1 มาอ้าง ท าให้ไม่ได้ถูกยึดมาจ าหน่ายออกจากทะเบียน มาใช้  
เป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิในที่หวงห้าม ซึ่งเป็นที่ดินคนละต าแหน่งกั นหรือที่ เรียกว่า  
“ส.ค.1 บิน” และบางพ้ืนที่มีการท าลายเอกสารฉบับจริง และท า ส.ค.1 ปลอมให้เข้ากับภูมิประเทศ  
ที่จะออกเอกสารสิทธิ เพ่ือให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่หวงห้าม ซึ่งบ่อยครั้งที่
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าไปท าการตรวจแล้วพบการกระท าผิดในลักษณะดังกล่าว แต่ยัง 
ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ ประกอบกับกรมที่ดินมีนโยบายที่จะจัดการกับเอกสารเหล่านี้  
ให้หมดสิ้นไป  โดยก าหนดให้ผู้ที่มีหลักฐานที่ดินเดิมน าหลักฐานมายื่นขอออกโฉนดที่ดินภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 และหลังจากนั้นผู้ที่น าเอกสารดังกล่าวมาขอออกโฉนดที่ดินจะต้องผ่านกระบวนการ 
ทางศาล แต่กรมที่ดินยังไม่มีการด าเนินการแจ้งให้เจ้าของ ส.ค.1 หรือทายาทมาออกเอกสารสิทธิ  
ในที่ดินของตน มีเพียงการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ซึ่งมีราษฎรหลายรายที่ไม่ทราบว่าที่ดินของตนมีเอกสาร 
ส.ค.1 มาก่อน และผู้ที่ออกเอกสารสิทธิไปแล้วก็ไม่มีความจ าเป็นจะต้องมาติดตาม ส.ค.1 อีก อีกทั้ง 
ไม่มีหน่วยงานใดของรัฐเข้าไปช่วยเหลือ ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มเห็นช่องทางในการกระท าการทุจริต  
มีการน า ส.ค.1 ของบุคคลเหล่านั้นมาแอบอ้างในการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่หวงห้าม  ซึ่งหากไม่มีการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ จะท าให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษท าหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ยากขึ้น 
เนื่องจากพยานหลักฐาน และบุคคลที่ปรากฏชื่อใน ส.ค.1 เสียชีวิตไปแล้ว และบุคคลที่ทราบประวัติการ
ครอบครองดังกล่าวในปัจจุบันมีอายุไม่น้อยกว่า 70 ปี ซึ่งหากยังไม่เร่งด าเนินการอาจก่อให้เกิดค วาม
เสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในสิทธิที่ดินท ากิน
ของตน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและการปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐและการท าลายทรัพยากร 
ป่าไม้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราช  
อาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการที่จะต้องสนับสนุน 
ให้ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยถือเป็นหน้าที่
ของทุกภาคส่วนที่จะต้องให้ความร่วมมือ เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกที่ดินของรัฐและ 
การท าลายทรัพยากรป่าไม้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งนับได้ว่า กรมสอบสวน
คดีพิเศษได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรให้มีการน าเสนอแนวทาง
ปฏิรูปประเทศไทยในมิติของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษา
สภาพปัญหาการถือครองที่ดิน และถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จากกรณีศึกษาจังหวัด
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พังงาและภูเก็ต พร้อมน าเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน  
 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา  

1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดิน และถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 

1.2.2  เพ่ือน าเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระยะเวลาที่ใช้ในการถอดบทเรียนโดยการศึกษาข้อมูล รวบรวม 
ประมวล และวิเคราะห์วิจัยการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง  
31 ตุลาคม 2560 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื ้นที ่  พื ้นที ่ในการศึกษาการจัดการที ่ด ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่  

1) อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้แก่ ต าบลเกาะยาวใหญ่ และต าบลเกาะยาวน้อย 

2) พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 4 ต าบล 7 หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย หมู่ 4 ต าบลเชิงทะเล  หมู่ 3 ต าบลเทพกระษัตรี  หมู่ 4 ต าบลไม้ขาว และ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 
และ หมู่ 4 ต าบลสาคู  

1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยถอดบทเรียน วิเคราะห์กิจกรรม กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนิน
โครงการคืนที ่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในการป้องกันและการปราบปรามคดีพิเศษในคดีอ่ืนๆ 
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1.4.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษน าบทเรียนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และขยายผลด าเนินการในชุมชนที่มีสภาพปัญหา
ใกล้เคียงกัน 

1.4.3 น าตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนไปเป็นตัวแบบการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาท
เกี่ยวข้องในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผล และร่วมประเมินผลหรือติดตามแก้ไขการด าเนินการป้องกัน  
และการปราบปรามการด าเนินคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

1.5.2 หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ หมายถึง กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ตามอ านาจหน้าที่ 

1.5.3 ภาคประชาชน  หมายถึง  ประชาชน แกนน าชาวบ้าน ในพ้ืนที่ที่มีภูมิล าเนาตั้งแต่เกิด  
และอาศัยอยู่ในอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ถึงปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1)  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน 

1.5.4 การบูรณาการการท างาน  หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้ข้อมูลหรือ 
ร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือใช้ในการป้องกัน
ปราบปรามเก่ียวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.5.5 การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การที่กรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ด าเนินโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน 
ส.ค.1) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องในการศึกษาวิจัย
แนวทางปฏิรูปประเทศไทยในมิติของชุมชุน “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :  ศึกษากรณีพื้นที ่จังหวัดพังงา
เปรียบเทียบจังหวัดภูเก็ต”การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รายงาน เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้ทบทวนและสรุปสาระส าคัญจากการทบทวนเอกสารต่างๆ ไว้ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
2) แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) ประวัติเอกสารสิทธิที่ดินในประเทศไทย  
4) ความหมายของค าในเรื่องที่ดิน   
5) การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
6) แนวคิดเครือข่าย (Networking) 
7) แนวคิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
8) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
9) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
10) กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ได้บัญญัติรับรองให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ซึ่งบัญญัติไว้ในหลักการสิทธิชุมชน  ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ  มาตรา 257  การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ 
ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี 
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่าง  
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญในการให้โอกาสที่ทัดเทียม ขจัดความเหลื่อมล้ า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามมาตรา 258 จึงก าหนดให้ด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลดังต่อไปนี้ ช. ด้านอ่ืนๆ (1) ให้มีระบบบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้ า ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค านึงถึงความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ รวมทั้ง 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน  (2) จัดให้มีการกระจายการ 
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน ทั้งประเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหากรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ  (3) จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้ผลที่เป็น
รูปธรรมด้านหนึ่ง คือเรื่องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และการถือครองที่ดิน และได้เน้นย้ าถึงความต้องการ  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วใน 1 ปี ลักษณะ  
ที่เรียกว่า “การปฏิรูปประเทศ” ตามมาตรา 259 ภายใต้บังคับ มาตรา 260 และมาตรา 261 การปฏิรูป
ประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผน และข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้
เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดท้ังผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี (สถาบันพระปกเกล้า, 2560) 

หัวใจหลักของหมวดการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  คือ  
การสร้างความสามัคคีในประเทศชาติให้มีความสงบ เรียบร้อย สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ 
มีโอกาสเท่าเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า พร้อมทั้งให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญ  อย่างไรก็ตามการจะด าเนินการในเรื่องการปฏิรูปประเทศ  
ตามกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความ
ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน ตามกฎเกณฑ์และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
เพ่ือลดความขัดแย้งและมุ่งให้ประเทศมีความสงบสุขบนพ้ืนฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง อันจะ 
ท าให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั ่นคง มั ่งคั ่ง  
และยั ่งยืน ซึ ่งการด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิรูปประเทศเกี ่ยวกับการจัดให้มี การกระจายการ 
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหากรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ  ส่วนราชการที่รับผิดชอบอย่างน้อยต้องมี
วิธีการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวคิดการอนุรักษ์ (Conservation) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ปรัชญาของการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ไม่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม ความสูญเสีย หรือ หมดสิ้นไป 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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2.2.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง  การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงสามารถปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กร  และระดับประเทศ 
ที่ส าคัญ คือ  

1) การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและ
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

2) การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก  สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ซ้ า
ได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะน ามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ  
เช่น การน ากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการ  
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 

3) การบูรณะซ่อมแซมสิ่งของบางอย่าง ซ่ึงเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได้ 
เพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะซ่อมแซม ท าให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 

4) การบ าบัดและการฟ้ืนฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการ
บ าบัดก่อน เช่น การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน 
เพ่ือฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

5) การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและ 
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
แทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 

6) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ถูกท าลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ า คูคลอง การจัดท าแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น  
(ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2560) 

2.2.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

1)  การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบัน  
การศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนัก 
ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้ งทางด้านพลังกาย  
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พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา  
เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน  และ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ  มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คง 
สภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงาน
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับประชาชนให้มีบทบาทหน้าที่ ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น  
การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น 

5) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและ  
น าไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อม (ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, 2560) 

สรุปได้ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการด ารงอยู่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่มีผลต่อการด ารงชีพของมนุษย์ในการน ามาใช้ประโยชน์ อย่างเช่น การประกอบอาชีพหรือการใช้เพ่ือ  
คงอยู่ของชีวิต ได้แก่ การท าน้ าให้สะอาดเพ่ือน ามาใช้อุปโภคและบริโภค การปลูกพืชเพ่ือหมุนเวียนแร่ธาตุ
ให้กับดิน และน าผลผลิตจากพืชมาใช้อุปโภคและบริโภคเพ่ือใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในการด ารงชีวิต 
และน ามาเป็นวัตถุดิบในการประกอบงานอุตสาหกรรม อันได้แก่ จุลินทรีย์ต่างๆ  เพ่ือให้ระบบนิเวศยังคง
สภาพเป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ในการท าประโยชน์เพ่ือใช้ในการด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม   
เพ่ือสงวนมรดกต่างๆ เอาไว้อย่างรู้คุณค่า และส่งมอบต่อคนรุ่นหลัง ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นปัญหา ที่มนุษย์เป็นผู้กระท าต่อแหล่งธรรมชาติ ทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อมมากกว่าเกิดจากการกระท าของธรรมชาติ ดังนั้น การแก้ไขปัญหานี้ จึงต้องด าเนินการโดย  
มนุษย์เอง โดยจะต้องมีการจัดการในแนวทางที่ถูกต้องเพ่ือให้แหล่งธรรมชาติคงไว้ซึ่งคุณค่า ความส าคัญ 
และให้การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเป็นไปอย่างยั่งยืน  
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2.3 ประวัติเอกสารสิทธิที่ดินในประเทศไทย  

ประวัติศาสตร์ในเรื่องที่ดินของประเทศไทยได้เกิดขึ้นมายาวนานเป็นร้อยปี เดิมพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยโดยมีการสมญานามพระองค์ท่านว่า  “พระเจ้าแผ่นดิน” ต่อมา
พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาที่จะให้ราษฎรในประเทศได้มีโอกาสครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน 
จึงได้ออกกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแจ้งสิทธิกับรัฐภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และประชาชนก็จะได้รับสิทธิในรูปแบบต่างๆ  เช่น  สิทธิครอบครอง หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
โฉนดที่ดิน แต่ความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายนั้นก็ยังมีประเด็นที่จะต้องปรับแก้กันอยู่เสมอ เนื่องจาก
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป และประวัติของที่ดินในประเทศไทยที่ทุกคนควรรู้
เพ่ือจะได้ทราบถึงต้นตอของปัญหา และน าไปเป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป  

ในปี 2481 มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481 โดยรัฐได้มีการส ารวจพ้ืนที่
ป่าไม้ ที่ควรจะสงวนและคุ้มครอง โดยได้ก าหนดเป็นเขตป่าคุ้มครองขึ้น 

ปี 2484  มีการตราพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันการตัดไม้
ท าลายป่า ถึงแม้รัฐจะได้มีการประกาศเขตป่าคุ้มครองขึ้นตั้งแต่ปี 2481 เป็นต้นมา  แต่ก็ยังมีพ้ืนที่ของรัฐ
อีกจ านวนมากที่ยังมีสภาพเป็นป่า จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป่าไม้ข้ึน เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ป่าอีกชั้นหนึ่ง 
โดยมีการก าหนดค านิยามของค าว่า “ป่า” คือ ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ฉะนั้นเขตป่า
จึงไม่มีขอบเขต แต่อาศัยค านิยามดังกล่าวในการบังคับใช้กฎหมายส าหรับผู้ที่บุกรุกยึดถือครอบครองป่า
โดยมิชอบ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้มุ่งคุ้มครองต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นป่า และคุ้มครองที่ดินของรัฐ
ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 

ปี 2497 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในเรื่องของกฎหมายที่ดินมีความชัดเจนขึ้น เมื่อมีการตราประมวล
กฎหมายที่ดินขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2497 โดยรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ครอบครองและท าประโยชน์
ในที่ดินก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 มาแจ้งการครอบครองภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2497 
(วันที่มีการตราประมวลกฎหมายที่ดิน) ผู้ที่มาแจ้งการครอบครองก็จะได้รับเอกสารฉบับหนึ่งเรียกว่า  
“ส.ค.1” หรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินในปีดังกล่าว รัฐยังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 สาระส าคัญ  
คือ การห้ามออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขา และที่สงวนหวงห้ามต่างๆ แต่เนื่องจากในอดีตการ
คมนาคมไม่สะดวก การสื่อสารก็ไม่ทั่วถึงจึงเป็นปัญหาอุปสรรคส าหรับประชาชนผู้อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถ
มาแจ้งการครอบครองได้ ประชาชนบางคนก็คิดว่าไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีใครจะมาแย่งที่ดินท ากิน  
ของตนได้จึงไม่ได้มาแจ้ง บางคนแจ้งเนื้อที่น้อยกว่าที่ท ากิน เพราะเกรงว่าจะเสียภาษีมาก เป็นต้น ผู้ที่ไม่มา
แจ้งการครอบครองภายในก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รัฐถือว่าสละสิทธิ ท าให้ในปีดังกล่าว  
เกิดปัญหาขึ้น และมีผลต่อการออกเอกสารสิทธิในภายหลัง 

การที่รัฐก าหนดเขตหวงห้ามที่เป็นที่เขาหรือภูเขาต้องห้ามออกเอกสารสิทธิ เพราะรัฐมองในเรื่อง
ของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเกรงว่าจะเกิดดินถล่ม จึงต้องห้ามบุคคลเข้าท าประโยชน์ บนภูเขา
เพราะจะเกิด ผลเสียหายต่อบุคคลที่เข้าครอบครองและท าประโยชน์ และเกิดผลกระทบต่อบุคคล 
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ที่อยู่ในพ้ืนที่ตีนเขา ฉะนั้นไม่ว่าที่ดินดังกล่าวจะมีหลักฐานที่ดินเดิมหรือไม่ก็ตาม รัฐก็ไม่สามารถออก
เอกสารสิทธิได้ 

ปี 2504 รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดพ้ืนที่ป่าไม้แห่งชาติขึ้น แต่การประกาศครั้งนี้   
ยังมีการตีความที่แตกต่างกันของหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมป่าไม้เห็นว่าแนวเขตดังกล่าวคือแนวเขตป่าไม้
ถาวรที่ต้องห้ามออกเอกสารสิทธิ ตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่กรมที่ดินมีความ เห็นที่
แตกต่างว่าแนวเขตดังกล่าวยังไม่ใช่แนวเขตป่าไม้ถาวร โดยป่าไม้ถาวรจะต้องมีการส ารวจและจ าแนกก่อน 
ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการให้เป็นที่ยุติได้ และพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ป่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี 2504 หลายแห่ง ท าให้รัฐเสียพ้ืนที่ป่าที่ควรจะสงวนไว้จ านวนมาก และในปีเดียวกันมีการ
ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยรัฐมีเจตนารมณ์ที่จะสงวนไว้เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อน 
และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจะต้องมีการส ารวจแนวเขตก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 
ฉะนั้นการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติในแต่ละแห่งจึงไม่พร้อมกัน และเขตอุทยานแห่งชาติบางแห่งก็อาจ
ขีดเขตทับที่ดินที่ราษฎรเคยท าประโยชน์มาก่อน และเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาที่รัฐก าหนด  
จึงท าให้รัฐยึดเอาแนวเขตดังกล่าวในการดูแลพ้ืนที่และบังคับใช้กฎหมาย ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐ
และประชาชนเรื่อยมา ฉะนั้นเขตอุทยานแห่งชาติจึงมีขอบเขตที่ชัดเจนและมีประกาศไม่พร้อมกัน  

ปี 2507 มีการตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์
พ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้ เขตป่าต้นน้ า ซึ่งการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติจ าเป็นที่จะต้องส ารวจพ้ืนที่
ก่อนที่จะมีการประกาศ ฉะนั้นเขตป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทยจึงมีการประกาศไม่พร้อมกัน และ
กฎหมายป่าสงวนก าหนดให้ราษฎรที่ท าประโยชน์มาก่อนได้เข้ามาคัดค้านการก าหนดเขตป่าสงวนภายใน  
90 วัน ซึ่งประชาชนหลายคนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารท าให้ไม่ได้มีโอกาสไปคัดค้าน จึงท าให้พ้ืนที่ท ากิน  
ตกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านท าให้รัฐยึดเอาแนวเขตดังกล่าวในการดูแลพ้ืนที่และ
บังคับใช้กฎหมายก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนเรื่อยมา ฉะนั้นเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงมี
ขอบเขตที่ชัดเจน และมีการประกาศไม่พร้อมกัน 

ปี 2515 (29 กุมภาพันธ์ 2515 ) ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 โดยเจตนารมณ์ที่ว่า
ประชาชนซึ่งครอบครองที่ดินและได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้น และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยแจ้งการ
ครอบครองไว้แล้วมาเป็นเวลากว่าสิบห้าปี ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ไว้เป็นหลักฐาน
ส าหรับแสดงสิทธิในที่ดินของตน ท าให้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและเขตที่ดินข้างเคียง 
จึงเห็นสมควรให้ทางราชการสามารถออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ โดยจัดให้มีการเดินส ารวจออก
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ด้วยการใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศในเขตท้องที่ซึ่งจะได้ประกาศเป็น  
แห่งๆ ไป ขณะเดียวกันจะได้ท าการเดินส ารวจเพ่ือออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับที่ดินที่มี 
ผู้ครอบครองและท าประโยชน์อยู่แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง รวมทั้งก าหนดมาตรการการป้องกัน  
มิให้มีการบุกรุกท่ีดินของรัฐด้วย 
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ปี 2518 มีการตราพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518  เพ่ือที่รัฐจะได้น าเอา
ที่ดินของรัฐที่เหมาะสมไปจัดสรรให้ประชาชนได้ท าประโยชน์ โดยจะต้องมีการก าหนดพ้ืนที่ก่อนที่จะ
ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยส่วนใหญ่จะมีการประกาศในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ โดยออกกฎหมายยกเลิกเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อน 

จะเห็นได้ว่าที่ดินของรัฐโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าประเภทต่างๆ ได้ประกาศมาภายหลังจากที่ได้มีการ
ตราประมวลกฎหมายที่ดินทั้งสิ้น  ฉะนั้นผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 (ครอบครองและท าประโยชน์ก่อน ปี 2497) 
จึงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน หากพ้ืนที่เหล่านั้นได้มีการประกาศเป็นเขตสงวนหวงห้ามในภายหลัง เพราะได้ท า
ประโยชน์มาก่อน เว้นแต่ที่ดินของรัฐบางประเภทที่อาจประกาศก่อนปี 2497  ซึ่งจะท าให้ผู้ที่แจ้ง ส.ค.1  
ไม่มีสิทธิที่จะครอบครองและท าประโยชน์ 

ปี 2519-2520 รัฐมีโครงการเดินส ารวจออก น.ส.3 ก. ทั่วทั้งประเทศไทย โดยผู้ที่มีสิทธิที่จะออก 
น.ส.3 ก. ได้จะต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ช่องทางที่ 1  ผู้ที่มีหลักฐานที่ดินเดิม ไม่ว่าจะเป็น ส.ค.1 ใบเหยียบย่ า ตราจอง หรือ
เอกสารที่ดินเดิมที่รัฐเคยให้สิทธิ จะต้องน ามายื่นเพ่ือออก น.ส.3 ก. ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นที่เขาหรือ
ภูเขา สามารถออก น.ส.3 ก. ได้ ถ้าออกแล้วสามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได ้

2)  ช่องทางที่ 2  ผู้ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม แต่ได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน  
ก่อนปี 2497  โดยในช่วงปีที่มีการเปิดโอกาสให้มาแจ้ง ส.ค.1 นั้น บุคคลดังกล่าวมิได้แจ้งการครอบครองไว้ 
ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวมิได้เป็นที่เขาหรือภูเขา ไม่ได้เป็นที่สงวนหวงห้าม หลังจากออก น.ส.3 ก. แล้ว ก็สามารถ
จ าหน่ายจ่ายโอนได้ 

3) ช่องทางที่ 3  ผู้ที่ท าประโยชน์หลังปี 2497 ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่มีหลักฐานที่ดินเดิมและเมื่อมี
ที่ดินไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะออกเอกสารสิทธิ เช่น ไม่ได้เป็นที่เขาหรือภูเขา ไม่ได้เป็นที่สงวน  
หวงห้ามหรือที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ ก็สามารถออก น.ส.3 ก. ได้  แต่รัฐจะสลักหลังห้ามโอน 10 ปี  
ตามเงื่อนไขของกฎหมายเพื่อให้ผู้ครอบครองได้ท าประโยชน์ไปก่อนที่จะจ าหน่ายให้กับผู้อ่ืนต่อไป 

จากระยะเวลาตั้งแต่ปี 2497 จนถึงปี 2519 เป็นเวลาประมาณ 20 ปี ประชาชนในประเทศ 
เพ่ิมจ านวนขึ้น ย่อมที่จะต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้น หลายคนได้ท าประโยชน์มากกว่า ส.ค.1 หรือ  
บางคนแจ้งจ านวนเนื้อที่ใน ส.ค.1 ไว้น้อยเพราะเกรงที่จะเสียภาษีมาก ประชาชนส่วนใหญ่เกรงว่าถ้าเอา 
ส.ค.1 ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้ น.ส.3 ก. ที่มีเนื้อที่เท่ากับ ส.ค.1 จึงได้เลือกช่องทางที่ 3 คือ ช่องทาง
ที่ไม่ต้องใช้หลักฐาน ส.ค.1 เพราะจะได้เนื้อที่มากกว่า ส.ค.1 และในสมัยนั้นราคาที่ดินก็ยังไม่สูงมาก 
ประชาชนไม่เดือดร้อน และก็ไม่คิดจะน าที่ดินไปขาย จึงเห็นว่าการที่รัฐจะสลักหลัง ห้ามโอน 10 ปี  
ก็ไม่กระทบกระเทือน  จากการส ารวจพบว่าเจ้าของที่ดินที่มีหลักฐานที่ดินเดิม (ส.ค.1) และเลือกช่องทาง 
ที่ 3 โดยไม่น าหลักฐานไปแสดงกับรัฐมีจ านวนน้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นจุดอ่อนส าหรับใช้เป็น
ช่องทางในการน าไปสู่การทุจริตในเวลาต่อมา เพราะโดยหลักการแล้วบุคคลที่มีหลักฐาน ส.ค.1 จะต้อง
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น ามาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิเพ่ือขีดฆ่าและจ าหน่ายออกจากทะเบียน แต่ประชาชน  
ที่มีที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ออก น.ส.3 ก. จากช่องทางที่ 3 จึงไม่ได้น าหลักฐาน 
ส.ค.1 ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เพ่ือขีดฆ่าและจ าหน่ายออกไป จึงท าให้ ส.ค.1 ไม่ได้ถูกขีดฆ่าและไม่ได้ 
ถูกจ าหน่ายออกจากทะเบียนครอบครอง 

ปี 2528  มีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศในเรื่องนโยบายป่าไม้แห่งชาติว่า ที่ดินที่มีความลาดชัน 
เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 19 องศา ให้ถือว่าเป็นพ้ืนที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
และห้ามออกเอกสารสิทธิ เหตุผลเนื่องจากพ้ืนที่เขาหรือภูเขาในประเทศไทยหลายพ้ืนที่ไม่ได้ถูกประกาศ
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตสงวนหวงห้ามต่างๆ จึงได้มีการน าเรื่องความลาดชันมาพิจารณาให้เป็น
พ้ืนที่ป่าที่ต้องห้ามออกเอกสารสิทธิ 

ปี 2535  มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพ่ือคุ้มครองและรักษา
สัตว์ป่า โดยมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าส่วนใหญ่ 
จะมีการออกทับพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนแห่งชาติ 

ปี 2537  เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัฐได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 
โดยสาระส าคัญ คือ การอนุญาตให้ออกเอกสารสิทธิบนที่เขาหรือภูเขา โดยผู้ที่จะสามารถออกได้จะต้อง
เป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และในพ้ืนที่ที่เป็นเกาะ  
ผู้ที่จะขอเอกสารสิทธิจะต้องมีหลักฐานที่ดินเดิม นอกนั้นก็จะเป็นการต้องห้ามออกเอกสารสิทธิในที่สงวน
หวงห้ามต่างๆ และนับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ก็เกิดการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพ้ืนที่  
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าของที่ดินสูง  มีการน าหลักฐาน ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกบนภูเขา 
และเขตสงวนหวงห้ามฯ ต่างๆ ซึ่งเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตจะน า ส.ค.1 ที่ประชาชนไม่ได้น ามาแสดง 
ในปี 2519  ซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนไม่มาตามแล้วเพราะได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว มาอ้างออกในพ้ืนที่เขา  
และที่สงวนหวงห้ามดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินคนละต าแหน่งกับ ส.ค.1 หรือที่เรียกว่า ส.ค.1 บิน เกิดความ
เสียหายกับรัฐอย่างกว้างขวาง ท าให้หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องเข้ามาตรวจสอบและเป็นคดีความ
มากมายจนถึงปัจจุบัน 

ปี 2544  มีโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งได้เกิดโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินในหลาย
พ้ืนที่ของประเทศ มีการตั้งศูนย์เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินหลายแห่ง และพบว่าในโครงการดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จะเน้นพ้ืนที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติ หรือเขตสงวนหวงห้ามประเภทอ่ืน แต่สิ่งที่  
ได้ตรวจพบคือการไปออกโฉนดในพ้ืนที่ที่เป็นที่เขาหรือภูเขา ซึ่งต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43  
(พ.ศ.2537) (ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

ดังนั้น ในการมองปัญหาการเอกสารสิทธิที่ดิน ตามประวัติที่ดินในประเทศไทย เป็นแนวคิดหนึ่ง  
ที่ใช้วิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา การออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ 
โดยเฉพาะการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตในพ้ืนที่
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ศึกษา พบว่า มีปัญหาในการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่เกาะและป่าสงวนแห่งชาติเช่นกัน จ าเป็นที่จะต้อง 
ใช้หลักฐาน ส.ค.1 มาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ เพราะเป็นกรณีที่รัฐได้ให้สิทธิกับประชาชน
ก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นหลักฐานชิ้ นเดียวที่จะสามารถ
ออกในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ อีกทั้งในอดีตตั้งแต่ปี 2497 ถึง 2537 ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่เขา  
หรือภูเขาได้ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) ได้ห้ามไว้ แต่ได้มีการแก้ไขเป็นกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 43 ในปี พ.ศ.2537 ให้สามารถออกเอกสารสิทธิในที่ เขาหรือภูเขาได้  หากเป็นที่ดินที่ได้มีการ 
แจ้งการครอบครองไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย นั่นคือผู้ใดที่แจ้ง ส.ค.1 ไว้ในพ้ืนที่เขาหรือภูเขาก็สามารถ
น าเอาหลักฐานดังกล่าวมาออกเอกสารสิทธิได้ และตั้งแต่ที่กฎกระทรวงดังกล่าวประกาศใช้ก็เกิด
กระบวนการทุจริตน าเอา ส.ค.1 ที่ไม่ได้ถูกขีดฆ่าจ าหน่ายในการออก น.ส.3 ก. ตามโครงการเดินส ารวจ 
ปี 2519-2520 มาอ้างในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ที่เขาหรือภูเขา พ้ืนที่ของรัฐถูกเอกชน 
ท าการยึด บางรายน าเอาไปจ าหน่ายจ่ายโอน บางรายน าเข้ากู้เงินกับสถาบันการเงิน และมีการตัดไม้
ท าลายป่าสร้างความเสียหายให้กับรัฐและประชาชนอย่างมหาศาล  

2.4 ความหมายของค าในเรื่องท่ีดิน  

ค าว่า “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดินโดยทั่วไปและให้ความหมายรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง 
คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย “ที่ดิน” นี้ หมายถึง พ้ืนดินโดยทั่วๆ ไป  
บนพ้ืนผิวโลกไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นที่ดินชนิดใด จะอยู่เหนือน้ าหรือใต้น้ า ก็ถือเป็นที่ดินทั้งสิ้น แต่ส่วนที่อยู่
เหนือพ้ืนดินขึ้นไปหรือลึกลงไปจากผิวดินนั้น เราไม่ถือว่าเป็นที่ดิน แต่เป็นแดน  “ที่ดิน” จะแบ่งได้เป็น 
2 ส่วน คือ 

1)  ส่วนที่รัฐยินยอมให้ประชาชนยึดถือครอบครองและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
2) ส่วนที่รัฐสงวนหวงห้ามไว้ 

สิทธิในที่ดิน  หมายความว่า  กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย สิทธิใน
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งออกเป็น 2 อย่าง 

1) กรรมสิทธิ์ หมายถึง บุคคลจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ จะต้องมีหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันได้แก่ โฉนดที่ดิน ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน โฉนด แผนที่ โฉนดตราจอง 
และตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2479 

2) สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของที่ดิน โดยรัฐยังไม่ได้ออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้บุคคลที่เข้าครอบครองและท าประโยชน์ จะมีเพียงสิทธิครอบครอง  
การแย่งการครอบครอง การส่งมอบการครอบครองกัน จะต้องเป็นไปตามหลักที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 3 ว่าด้วยการครอบครอง (ศิริโฉม พรหมโฉม, 
2557) 
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ส.ค.1 เป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่า ผู้แจ้งได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินมาก่อน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ องค์ประกอบส าคัญของที่ดินที่จะน ามาแจ้ง ส.ค.1 มีดังนี ้

1) ผู้แจ้งต้องได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินแล้ว 

2)  การครอบครองและการท าประโยชน์ จะต้องมีมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
คือ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 

3) ที่ดินที่น ามาแจ้งนั้นจะต้องไม่เป็นที่หลวง หวงห้ามทางราชการ และจะต้องไม่มีหนังสือ
ส าคัญแสดงสิทธิ์ในที่ดิน กล่าวคือ ยังไม่มีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจอง ที่ตราว่า  
“ได้ท าประโยชน์แล้ว” 

4)  การแจ้งการครอบครอง จะต้องแจ้งภายในก าหนด 180 วัน นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2497 
ถ้าไม่แจ้งถือว่าเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีค าสั่งผ่อนผันเป็นการ
เฉพาะราย ตามมาตรา 5 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (ปัจจุบัน 
ได้มีการยกเลิกไปแล้วตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ข้อ 1) 

การแจ้งการครอบครอง ส.ค.1 เจ้าของที่ดินจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ  
ความเป็นมาของที่ดินแปลงนั้นๆ ลงในแบบแจ้งการครอบครอง  โดยผ่านการรับรองจากผู้ปกครองท้องที่
เสร็จแล้วรวบรวมส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าไปลงทะเบียนการครอบครองที่ดิน  เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่น าลงทะเบียนแล้ว จะเก็บ ส.ค.1 ตอนที่  1 ไว้ที่อ าเภอท้องที่ ส่วนตอนที่ 2 มอบให้แก่เจ้าของ
ที่ดินเก็บไว้ การจัดท าทะเบียนการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ทะเบียนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอและให้คัดอีก 1 ชุด เพ่ือส่งเก็บรักษาไว้ยังกรมท่ีดิน (ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

ใบจอง คือ หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว การออกใบจองนั้นจะออกกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดิน ตามมาตรา 30 และ 33 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นการจัดที่ดิน
ให้แก่ประชาชนเข้าอยู่อาศัยท ากิน มีการจัดที่ดิน 2 ลักษณะ คือ 

1)  การจัดที่ดินผืนใหญ่ เป็นการจัดที่ดิน ตามมาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลักษณะ
ของที่ดินที่จะน ามาจัดจะต้องเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าติดต่อเป็นผืนเดียวกันมีเนื้อที่ตั้งแต่ 1,000 ไร่ ขึ้นไป 

2) การจัดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยหัวไร่ปลายนา ตามมาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ในการจัดที่ดิน เมื่อได้จัดให้บุคคลใดเข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพในที่ดิน
แปลงใด และบุคคลนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือประชาชน (ระเบียบว่าด้วยการจัด
ที่ดินเพ่ือประชาชน) แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบจองให้ยึดถือไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ถือใบจองได้ท า
ประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไข ในระเบียบว่าด้วยการจัด
ที่ดินเพ่ือประชาชนแล้ว ก็สามารถน าใบจองมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ได้  
(ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 
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หนังสือรับรองการท าประโยชน์ คือ หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ท าประโยชน ์
ในที่ดินแล้ว คือ  

1) น.ส.3  เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่วๆ ไป ในพ้ืนที่
ที่ไม่มีระวาง มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่ดินแน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มี
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ นายอ าเภอท้องที่
เป็นผู้ออก 

2) น.ส.3 ก.  เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ 
โดยมีการก าหนดต าแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ นายอ าเภอท้องที่เป็นผู้ออกให้ 

3) น.ส.3 ข.  เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทาง
อากาศ และรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
หัวหน้าเขต นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแล้ว เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ออก 
(กรมที่ดิน, 2560) 

ที่ดินมือเปล่า  ที่ดินที่ยังไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน ในอดีตการครอบครองที่ดินมือเปล่า
มักจะเกิดจากการจับจองของราษฎร ซึ่งที่ดินมีจ านวนมาก มีสภาพเป็นป่า จึงไม่เกิดปัญหาการแย่งสิทธิ
การครอบครอง ใครมีแรงครอบครองท าประโยชน์กันได้มากเท่าใด ก็ไม่มีใครคัดค้าน (ประวุธ วงศ์สีนิล, 
2554) 

โฉนดที่ดิน  คือ หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ปัจจุบัน (กรมที่ดิน, 2560) โดยที่เจ้าของสามารถใช้ยืนยันสิทธิของตนต่อบุคคลทั่วไป เมื่อผู้ใดมีชื่อในโฉนด
ที่ดิน กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นมีสิทธิดีกว่าคนอ่ืน ผู้ที่โต้แย้งสิทธิมีชื่อโฉนดที่ดิน จะต้องเป็นฝ่าย
น าพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเห็นอย่างอ่ืน (ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
มีสิทธิจ าหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

โฉนดแผนที่  เป็นชื่อโฉนดที่ดิน ที่ออกโดยอาศัยพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127  
(ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

โฉนดตราจอง  เป็นชื่อโฉนดที่ดิน ซึ่งออกโดยพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง (ร.ศ.124)  
ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากพระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ร.ศ.121 (ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

ตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2497 ให้ผู้จับจองที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ออก “ตราจอง” ให้มาแล้วมาขอค ารับรองการท าประโยชน์ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้ท าประโยชน์ในที่ดินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  
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คือ “ผู้ขอได้ท าประโยชน์ในที่ดินที่ขอรับตราจองเป็นประโยชน์อย่างมั่นคง” แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะหมายเหตุ
ไว้ในตราจองว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ไว้เป็นหลักฐาน (ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

ประกาศกรมที่ดิน เรื่องค าแนะน าประชาชนกรณีน า ส.ค.1 มายื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ ภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยที่ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ โดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ก าหนดว่า ภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 หากมีผู้น าหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)  
มาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ กรมที่ดินจึงขอประกาศให้ผู้มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน  
(ส.ค.1) ที่ยังมิได้น า ส.ค.1 ไปยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ทราบ ดังนี้ 

1) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป หากเจ้าของที่ดินน าหลักฐานแบบแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ไปยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ส านักงานที่ดิน
ท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับค าขอดังกล่าวไว้ด าเนินการให้เจ้าของที่ดินได้ เพราะเป็น
บทบัญญัติของกฎหมายที่ผู้ขอจะต้องแสดงค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดของศาลยุติธรรมข้างต้นประกอบ
ค าขอด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องขอค าแนะน าจากเจ้าพนักงานที่ดินเกี่ยวกับ
กระบวนการของกฎหมายในการไปยื่นค าร้องต่อศาลเท่านั้น ซึ่งค าร้องดังกล่าวไม่ต้องช าระค่าค าขอ
เนื่องจากยังมิได้เป็นการยื่นค าขอ 

2) เมื่อยื่นค าร้องกับส านักงานที่ดินแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะแนะน าให้เจ้าของที่ดินไปยื่น 
ค าร้องต่อศาลยุติธรรมเพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งว่า ผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครอง และท าประโยชน์
ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับและน าค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
ถึงท่ีสุดของศาลดังกล่าวมายื่นค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในภายหลัง 

3) ในกระบวนการทางศาลนั้น ปกติจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินที่จะน าสืบให้ศาลเห็นว่า
ตนเองเป็นผู้ครอบครอง และท าประโยชน์ในที่ดินตรงตามหลักฐาน ส.ค.1 อย่างต่อเนื่องมาก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 

4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางศาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สิทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามกระบวนนี้ (ถ้ามี) เจ้าของที่ดินเป็นผู้ออก 

5) หากศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ยกค าร้อง โดยเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและ 
ท าประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว เจ้าของที่ดิน
โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว เจ้าของที่ดินไม่สามารถน า ส.ค.1 
แปลงนั้นไปยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ตามท่ีได้ยื่นค าร้องไว้ ที่ส านักงาน
ที่ดินตามข้อ 1 
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6) กรณีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและท าประโยชน์ใน
ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้วให้เจ้าของที่ดินน าค าพิพากษา
หรือค าสั่งถึงที่สุดของศาลนั้นไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินที่ได้ยื่นค าร้องตามข้อ 1 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้เจ้าของที่ดินยื่นค าขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
โดยมีการนัดรังวัดวางเงินมัดจ ารังวัด และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการท าประโยชน์เหมือน เช่น การขอรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั่วไป 

7) กรณีการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน เข้าไปในพ้ืนที่ใด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแนะน าให้
เจ้าของที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1 ไปยื่นค าร้องตามข้อ 1 ที่ส านักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ ซึ่งเจ้าของที่ดิน
ต้องไปยื่นค าร้องต่อศาล เพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและ 
ท าประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน ใช้บังคับเช่นเดียวกัน 
(ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

ที่ราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่ 

1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน โดย
ประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน   

2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้ เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองร่วมกัน เช่น 
ทางหลวง ทางน้ า ทะเลสาบ (ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร พ.ศ.2518  

การปฏิรูปที่ดินในที่ดินของรัฐ หมายถึง การที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.) น าที่ดินของรัฐมาจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้เช่าตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  
ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (คปก.) ก าหนด  (ประวุธ วงศ์สีนิล, 2560) 

ที่ดินของรัฐ  ได้แก่  ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ด าเนินการปฏิรูป 
ที่สาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนเลิกใช้ร่วมกัน ที่ราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังให้ความยินยอมแล้วที่ดิน  
รกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินที่จ าแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวร ผู้มีสิทธิเช่าที่ดิน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นเกษตรกรที่แท้จริง โดยต้องเป็นผู้ไม่มีที่ดิน 
หรือมีท่ีดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 

2) ผู้ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ยากจน และต้องไม่มีอาชีพอ่ืน
อันมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 

ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและบริหารจัดการโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งการ
บริหารจัดการจะมีกฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานเป็นการเฉพาะในการดูแลรักษา ได้แก่ 
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1) ที่ป่าไม้ มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีอ านาจดูแล เช่น กรมป่าไม้ มีอ านาจดูแลพ้ืนที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
มีอ านาจหน้าที่ดูแลอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที่ 2 พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558 

2) ที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ที่ ส.ป.ก.) มีส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 

3) ที่นิคมสร้างตนเอง มีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

4) ที่ราชพัสดุ มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.2518 

5) ที่ทางหลวง มีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ.2535 

6) ที่แม่น้ า มีกรมขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตามพระราช-
บัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2546 

7) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งหมายรวมถึง  
ที่สาธารณประโยชน์และที่ดินรกร้างว่างเปล่า มีกรมการปกครองร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2557 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2551)  
จากการศึกษาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการที่ดินในระดับกระทรวง   

8) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้แก่  
8.1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 
8.2) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
8.3) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
8.4) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 
8.5) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 
8.6) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
8.7)  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
8.8)  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
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8.9)  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2524 
8.10) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 
8.11) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
8.12) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
8.13) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
8.14) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 
8.15) พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 
8.16) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 

สรุปได้ว่า “ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนที่ดินโดยทั่วไปรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า 
ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเล สิทธิในที่ดิน จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1) ส่วนที่รัฐยินยอมให้ประชาชนยึดถือครอบครองและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
2) ส่วนที่รัฐสงวนหวงห้ามไว้ 

“สิทธิในที่ดิน” หมายถึง กรรมสิทธิ์ และหมายความรวมถึงสิทธิครอบครอง โดยสิทธิในที่ดิน 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ดังนี้ 

1) กรรมสิทธิ์ หมายถึง บุคคลจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ จะต้องมีหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันได้แก่ โฉนดที่ดิน ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน โฉนด แผนที่โฉนดตราจอง 
และตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2479 

2) สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของที่ดิน โดยรัฐยังไม่ได้ออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้บุคคลที่เข้าครอบครองและท าประโยชน์ จะมีเพียงสิทธิครอบครอง  
การแย่งการครอบครอง การส่งมอบการครอบครองกัน จะต้องเป็นไปตามหลักที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 3 ว่าด้วยการครอบครอง  

ปัจจุบันการออกโฉนดที่ดินมีการด าเนินการเป็น 4 วิธี วิธีที่หนึ่ง เป็นการเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดินภาคพ้ืนดิน แยกเป็นการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินภาคพ้ืนดิน และการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินโดย
ใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ วิธีที่สอง การออกโฉนดที่ดินโดยการเปลี่ยน น.ส.3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน
ตามมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  วิธีที่สาม การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา 59  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งรวมการออกโฉนดที่ดินตามโครงการต่างๆ คือ การออกโฉนดที่ดินแบบ
ท้องถิ่น การออกโฉนดที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดิน และการออกโฉนดที่ดินตามโครงการปฏิรูปที่ดิน  
วิธีที่สี่ การออกโฉนดที่ดินโดยมิแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ความรู้ความเข้าใจความหมายของค าในเรื่องที่ดิน จ าเป็นที่ผู้วิจัยหรือผู้ที่สนใจศึกษาต้องเข้าใจ 
และใช้ในการสื่อสารกับภาคประชาชน และภาครัฐ ในการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  
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2.5 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ  

ที่ดินในประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ที่ดินของเอกชน และท่ีดินของเอกชน
นั้น ได้แก่ ที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและทางราชการ  
ออกเอกสารสิทธิให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินในรูปของโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส.3, น.ส.3 ก) ส่วนที่ดินของรัฐนั้น ได้แก่ ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งมีหลายประเภท แต่ละประเภท 
ก็จะมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจในการดูแลรักษา เช่น 

1) ที่ป่าไม้  เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มีกรมป่าไม้เป็นผู้มี
อ านาจดูแล 

2) อุทยานแห่งชาติ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

3) ที่แม่น้ า  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.2546 มีกรมขนส่งทาง
น้ าและพาณิชย์นาวี เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

4) ที่ทางหลวง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มีกรมทางหลวงเป็นผู้มี
อ านาจดูแล 

5) ที่ราชพัสดุ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มีกรมธนารักษ์เป็นผู้มี
อ านาจดูแล 

6) ที ่ส.ป.ก. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มี ส.ป.ก. 
เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

7) ที่นิคมสร้างตนเอง เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 มีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

8) ที่สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2551) มีนายอ าเภอร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจดูแล 

9) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีกระทรวงมหาดไทยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจดูแล เป็นต้น   

จะเห็นได้ว่าที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมี 2 ประเภท ได้แก่  
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ  
ที่สาธารณประโยชน์ โดย 

1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ได้แก่ ที่ดินของรัฐที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย และต้องมีการสงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่เขา 
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ภูเขา ที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2537 ที่ดินที่จัดหาผลประโยชน์ ตามมาตรา 10 หรือ 11 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่จัดให้สัมปทาน ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

2) ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่เรียกว่า “ที่สาธารณประโยชน์” นั้นเอง เช่นเดิม
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ วัว ควาย ท าการเกษตร จึงได้มีการกันพ้ืนที่ไว้ส าหรับให้ประชาชนน า วัว ควาย  
ไปเลี้ยง หรือเดิมไม่มีเมรุก็จะกันพ้ืนที่ไว้เป็นที่ป่าช้าส าหรับเผาหรือฝังศพ หรือ ล าคลอง บึง ล าราง  
ทางสาธารณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นต้น การที่จะพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากการเกิดของที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น โดยแยกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 

2.1) เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย โดยจะต้องพิจารณาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น
เกิดข้ึนในช่วงเวลาใด 

- เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ.2478 ช่วงนี้ไม่มีก าหนดรูปแบบไว้ อาจเป็นการสงวน หวงห้าม
โดยพระบรมราชโองการ ผู้ว่าการมณฑล สมุหเทศาภิบาล กรมการอ าเภอ ก านัน เป็นต้น 

- เกิดขึ้นช่วงระหว่างปี พ.ศ.2478-พ.ศ.2497 ในช่วงนี้มีพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ใช้บังคับการสงวนหวงห้าม
ต้องออก เป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น 

- เกิดขึ้นหลังปี พ.ศ.2497 จนถึงปัจจุบัน ช่วงนี้มีประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 
การด าเนินการสงวนหวงห้ามจะต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติก่อนการจะดูว่ามีการสงวนหวงห้ามโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น 
สามารถดูจากทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ โดยทะเบียนดังกล่าวจะเก็บไว้ที่ที่ว่าการอ าเภอ และ  
ที่ส านักงานที่ดินท้องที่ ซึ่งในทะเบียนที่สาธารณประโยชน์จะระบุผู้หวงห้าม วัน เดือน ปี ที่หวงห้าม และ
วัตถุประสงค์ในการหวงห้ามไว้ แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏว่ามีการสงวนหวงห้ามไว้ หรือไม่มีการ
ขึ้นทะเบียนที่สาธารณะไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินนั้นจะไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณ- 
ประโยชน์อาจเกิดขึ้นโดยเหตุประการอ่ืนๆ ได้  

2.2) เกิดข้ึนโดยสภาพธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลอง ห้วย หนอง บึง ซึ่งประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

2.3)  เกิดขึ้นโดยการใช้ร่วมกันของราษฎร เช่น เดิมเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า ต่อมาราษฎร
น า วัว ควาย เข้าไปเลี้ยงจนกลายเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

2.4)  เกิดข้ึนโดยการอุทิศ มี 2 กรณี 

- อุทิศโดยตรง เช่น ท าหนังสือ หรือจดทะเบียนในโฉนด ยกให้เป็นที่สาธารณะ 

- อุทิศโดยปริยาย เช่น เจ้าของที่ดินยินยอมให้ประชาชนทั่วไปเดินโดยไม่มีการ
โต้แย้งเป็นเวลานาน ก็เป็นการอุทิศโดยปริยาย เป็นทางสาธารณะแล้ว 
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ดังนั้น ในการพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ จะต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้น
เมื่อใด อย่างไร การที่เราจะทราบข้อมูลดังกล่าว ก็ต้องดูจากเอกสารราชการ  เช่น ทะเบียนที่สาธารณ -
ประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ระวางแผนที่ เอกสารที่ดินแปลงข้างเคียง ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าว ก็ต้องน าสืบจากพยานบุคคล ผู้ปกครองท้องที่ในอดีต ผู้สูงอายุ  
เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ทราบประวัติความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว และตรวจสอบจาก
สภาพที่ดินจริง การดูแลรักษาและการคุ้มครองป้องกัน อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ก าหนดไว้ใน มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าไม่มี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้อธิบดีมีหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันตามควร 
แก่กรณี อ านาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้” ถ้าพิจารณา 
โดยหลักการทั่วไปตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมที่ดินจะเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินอันเป็น  
สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ตามบทบัญญัติดังกล่าว มีข้อความว่า “หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น 
อย่างอ่ืน” ซึ่งก็หมายความว่า ถ้ามีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาไว้โดยเฉพาะแล้ว  
ก็เป็นไปตามกฎหมายนั้น เช่น ที่ราชพัสดุก็เป็นอ านาจของกรมธนารักษ์ ตามกฎหมายราชพัสดุส่วนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษา ตามมาตรา  122 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และองค์การบริหารส่วนต าบล ก็มีอ านาจดูแลรักษา
ตามมาตรา 68 (8) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เทศบาล  
ก็มีอ านาจดูแลรักษาตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด ก็มีอ านาจดูแลรักษาตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2542  ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 แก้ไขตามมาตรา 
122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยหากมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดิน
สาธารณประโยชน์ นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกันด าเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จะเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ โดยให้ใช้ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินอีกประเภทหนึ่งที่ยังมิได้กล่าวถึง คือ ที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งโดยหลักแล้ว  
อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 505/2552 
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามมาตรา 1304 (1) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
คุ้มครองป้องกันที่ดินรกร้างว่างเปล่าด้วยการคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์นั้น ปัญหาการบุกรุก  
ที่ส าคัญก็คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน  แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  ก็คือ  
การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงซึ่งเป็นภารกิจของกรมที่ดินโดยตรง หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงนั้น 
ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเหมือนโฉนดที่ดิน เป็นเพียงหนังสือที่แสดงเขตที่ดินของรัฐ ระยะ  
เนื้อที่ ต าแหน่งที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ และประวัติความเป็นมา โดยจะเก็บไว้ที่อ าเภอ ส านักงานที่ดิน  
และกรมที่ดินแห่งละฉบับ ในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงนั้น องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยเหลือในการด าเนินการ โดยการชี้แจงและประกาศให้ราษฎรทราบ ช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับ  
ที่หลวง เช่น หากรังวัดแล้วได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานเดิม จะต้องน าเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นก่อน เป็นต้น เมื่อทราบแนวเขตชัดเจนแล้ว อาจจัดท าแนวเขตที่ชัดเจนมั่นคง  
เช่น สร้างรั้ว ปักป้ายแสดงที่สาธารณประโยชน์การปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทเดียวกันเป็นแนวเขต หรือ  
อาจขุดคลอง ท าถนนล้อมรอบ แสดงแนวเขตอย่างถาวร เพ่ือป้องกันปัญหาป้าย หรือหลักเขตสูญหาย  
ก็จะเป็นการคุ้มครองดูแลรักษา ที่สาธารณประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องการคุ้มครอง
ป้องกัน แต่หากเกิดปัญหาการบุกรุกขึ้นมาแล้ว จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร การที่เราจะด าเนินคดี  
กับผู้ฝ่าฝืนทุกรายโดยไม่ค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคงเป็นไปไม่ได้ เพราะบางครั้งปัญหา
ดังกล่าว ก็เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง เช่น ไม่มีหลักเขตป้ายแสดงว่าเป็นที่สาธารณะฯ 
แนวเขตไม่ชัดเจน หรือปล่อยปละละเลยจนมีการสร้างอาคารถาวร การด าเนินคดีอาจเกิดปัญหาทาง
ปกครองตามมาในทางปฏิบัติ เมื่อมีการบุกรุกเกิดขึ้นจะต้องด าเนินการอย่างไร 

1) ต้องรีบด าเนินการให้ออกไปโดยเร็ว ก่อนจะมีการขยายพ้ืนที่หรือจ านวนผู้บุกรุก โดยแจ้ง
ให้ทราบว่าเป็นที่ดินของรัฐ บุคคลใดจะอ้างสิทธิเป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ การเข้าไปครอบครองมี
ความผิดตามกฎหมาย หากไม่เชื่อฟังจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2) หากมีการโต้แย้งสิทธิ โดยอ้างว่าอยู่มาก่อนนานแล้ว ก็น าเข้าสู่ กระบวนการพิสูจน์สิทธิ 
หากไม่พอใจผลของการพิจารณาก็สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ 

3) หากไม่แน่ใจว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ให้ตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารที่มีอยู่ 
เช่น ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์  หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
เอกสารอ่ืนๆ ประกอบกับการสอบสวนพยานบุคคล เพ่ือทราบประวัติความเป็นมาโดยอาจด าเนินการใน
รูปคณะกรรมการก็ได้แล้วจึงน าเข้ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ 

4) หากมีผู้บุกรุกเป็นจ านวนมาก ต้องพิจารณาเป็นแปลงๆ ไปว่า สามารถที่จะแก้ไขปัญหา  
ให้ผู้ฝ่าฝืนออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าแก้ไขได้ก็ด าเนินการ แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ท า
อย่างไร  ที่จะให้เขายอมรับว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยการจัดระเบียบให้อยู่อาศัย โดยถูกต้องตาม
กฎหมายและที่ดินนั้นก็ยังคงสถานะเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ และเสียค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปพัฒนาท้องถิ่น ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ก็เข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สิทธิต่อไป โดยในการด าเนินการจัดที่ดินดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังนี้ 

4.1) ที่สาธารณประโยชน์ที่จะน ามาจัดต้องมีผู้บุกรุกเต็มแปลง หรือบางส่วนมีหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง แต่ถ้าไม่มีก็สามารถรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไปในคราวเดียวกัน และ
ไม่เป็นพ้ืนที่ทับซ้อน เช่น เขตป่าไม้ เขตอุทยาน เป็นต้น 

4.2) ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และอ าเภอ เห็นด้วยในการด าเนินการ 
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4.3) การบุกรุกต้องมีการท าประโยชน์ชัดเจน ถาวรเป็นเวลานานแล้วโดยจัดครอบครัว
ละไม่เกิน 15 ไร่ และเสียค่าตอบแทนในราคาถูกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และให้แบ่งค่าตอบแทนจ านวนร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนที่ได้รับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

4.4) ผู้ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้ยากจนไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ โดยผ่านการ
ท าประชาคมแล้ว 

4.5) เมื่อคัดเลือกแปลงที่สาธารณประโยชน์ และคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการจัด เห็นควร
ด าเนินการแล้ว ให้อ าเภอเสนอโครงการจัดที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ แล้วส่งโครงการให้กรมที่ดิน
ตรวจสอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
ต่อไป ประโยชน์ที่จะได้รับ ราษฎรสามารถเข้าอยู่อาศัยและท ากินในที่ดินของรัฐมีความมั่นคงในการ  
ถือครองที่ดิน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพในที่ดินนั้น ท าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ดีขึ้น อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป ทั้งยังเป็นการลดข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับราษฎรได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ในการด าเนินการจัดที่ดินของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน  
ที่ยากจนดังกล่าวนั้น จะต้องด าเนินการโดยเป็นธรรมและเสมอภาคโดยมุ่งเน้นจัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
ไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีน้อย ไม่เพียงพอ และเข้าครอบครองท าประโยชน์เป็นเวลานานแล้ว โดยด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน แต่ถ้าเป็นกรณีผู้บุกรุ กมีจ านวน
น้อยหรือมีเนื้อที่ที่บุกรุกไม่มาก ก็พยายามป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกต่อไปอีก เพ่ือรักษาที่ดินของรัฐไว้  
โดยน าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดินต่อไป หากเป็นกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลที่แอบแฝงเข้ามา  
ซื้อที่ดินชาวบ้านเป็นร้อยไร่ ท าเป็นรีสอร์ท โรงแรม หรือธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือหวังผลก าไรก็จะต้องด าเนินคดี 
ตามกฎหมายให้ถึงท่ีสุด เพ่ือเอาที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นของรัฐเหมือนเดิมให้ได้ (ชัชวาล สมจิตต์, 2558) 

สรุป  ที่ดินในประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ที่ดินของเอกชน ได้แก่ ที่ดิน  
ที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและทางราชการออกเอกสารสิทธิให้
ตามประมวลกฎหมายที่ดินในรูปของโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 , น.ส.3 ก) 
ส่วนที่ดินของรัฐนั้น ได้แก่ ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะมีกฎหมายเฉพาะ
ให้อ านาจในการดูแลรักษา การพิจารณาว่าที่ดินแปลงใดเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ จะต้องพิจารณา
ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไร การที่เราจะทราบข้อมูลดังกล่าวก็ต้องดูจากเอกสารราชการ เช่น ทะเบียน  
ที่สาธารณประโยชน์  หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  ระวางแผนที่  เอกสารที่ดินแปลงข้างเคียง  ภาพถ่าย
ทางอากาศ เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าว ก็ต้องน าสืบจากพยานบุคคล  ผู้ปกครองท้องที่ในอดีต 
ผู้สูงอายุ  เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ทราบประวัติความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว และ
ตรวจสอบจากสภาพที่ดินจริง  การดูแลรักษาและการคุ้มครองป้องกัน  อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ซึ่งการบริหารจัดการที่ดินนั้นจะเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาในครั้งนี้  
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2.6 แนวคิดเครือข่าย (Networking)  

เครือข่าย (Networking) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย  
เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง  ดังนั้นสถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมี 
ความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ 
(Horizontal Relationship) คือ ความสัมพันธ์ฉันเพ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง  (Vertical 
Relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบ
ความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก การรักษาเครือข่าย ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความ
จ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณี
หลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559)   

หลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอย หาก
ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระท าร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไก
ที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกลดลงก็ส่ งผลให้ เครือข่ายเริ่ม อ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่ าย  
บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (Pattern) ของการ
กระท าที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน  ด้วยเหตุนี้การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนด
โครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ  
เพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิก
ทุกคน ให้ส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ 
ควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่าย
ด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้
อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลร่วมกันประจ า  
ทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้
สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 
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2)  การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างาน
ร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิด
ความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข่ายได้ ดังนั้นควรมีการจัด
กิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะและควรจัดอย่างสม่ าเสมอ 
ไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น  นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของ 
การรักษาสัมพันธภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดง
ความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ 
นอกจากนี้ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้าง
องค์กรควรแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน การก าหนดเป้าหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับ
ร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน เป็นต้น 

3) การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่
ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะ 
ช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจ อยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจ 
ที่ต่างกัน ดังนั้นควรท าการวิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการ
จัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่มๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ  
เป็นต้น อันจะน าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง  
ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการ  
ให้ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือ ผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน 
โดยผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการ 
ท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้
ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้ เ พ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุน 
ไม่ด าเนินการตามสัญญา ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนา
สังคมที่มักจะไม่มีค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
ตามทฤษฎีของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (Esteem Needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง
ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ 
โล่เกียรติยศ เป็นต้น  โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้ และควรมี
เกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะ  
ช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  
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4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป 
เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และบุคลากรที่ส าคัญคือเงินทุนในการด าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่าย  
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือเครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  
หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ 
หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้  

5) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการ
ด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน า
และคอยช่วยเหลือ จะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้เครือข่าย 
เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษา
ค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย 

6) การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้อง
ประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจาก 
คนรุ่นก่อนเพ่ือสานต่อภารกิจของเครือข่าย จ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้อง
คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่าย 
และที่ส าคัญ คือ เป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้  
คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลักเพ่ือสืบสานหน้าที่
ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559)   

โดยสรุปเครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์การที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความ  
เป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์
ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ท าต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยง 
ในลักษณะของเครือข่ายจะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน  
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้วเครือข่ายก็อาจยุบสลายไป 
แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 
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2.7 แนวคิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) หมายถึง การบริหารราชการ 
ที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  
การด าเนินงานและการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/วิธีการท างาน การจัดโครงสร้าง และการ 
สร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)  
มีความหมายที่หลากหลายโดยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและการเมือง ในที่นี้หมายถึง 
กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอน
ต่างๆ ของการบริหารตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน  การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น  การร่วม 
เสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทาง การแก้ไขปัญหา การร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ  การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล  รวมทั้งการร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นี้ ใช้
ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล  (IAP2 - International 
Association for Public Participation) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

ระดับที่ 1  การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) หมายถึง การที่หน่วยงาน
ภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดับการ  
มีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมและ  
มีความส าคัญมาก โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาระงาน
ของภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐ 
สู่ประชาชน คณะผู้วิจัยเรียกระดับการมีส่วนร่วมนี้ว่า “ระดับรู้จัก” 

ระดับที่ 2  การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) หมายถึง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  
การด าเนินการ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ  โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย  หรือพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ท าได้โดยการ
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ส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การเสวนากลุ่ม เป็นต้น   คณะผู้วิจัยเรียกระดับการมีส่วนร่วม 
นี้วา่ “ระดับมักคุ้น” 

ระดับที่ 3  การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) หมายถึง ลักษณะที่
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน  โดยประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวกและยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับ 
ภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจด าเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชน 
เข้าร่วม คณะผู้วิจัยเรียกระดับการมีส่วนร่วมนี้ว่า “ระดับอุ่นใจ” 

ระดับที่ 4  การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) หมายถึง การให้
ความส าคัญกับบทบาทของประชาชนในระดับสูง  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชน
ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการ  
เป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้นการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่ภาครัฐ
สัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานร่วมกันและน าแนวคิดใหม่ๆ  หรือ
ข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งความ
คิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาจากผลของการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง โดยรูปแบบการมีส่วนร่วม 
ในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น  คณะผู้วิจัย 
เรียกระดับการมีส่วนร่วมนี้ว่า “ระดับไปด้วยกัน” 

ระดับที่ 5  การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน (To Empower) หมายถึง ระดับ
การมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการ
เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจ 
ของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหาร
จัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของ 
การตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน รูปแบบการ  
มีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น การลงประชามติเพ่ือพิจารณาว่าควรมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร, 2560) 
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ภาพที่ 2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) 

แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร, 2560:13 
 

2.8 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษท่ีมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยด าเนินการเฝ้าระวัง สืบสวน สอบสวน  
หาข้อเท็จจริงและด าเนินคดี เพ่ือปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ ป้องกัน ปราบปรามขบวนการทุจริตและ
สร้างผลกระทบให้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการได้ก าหนด
ไว้เป็นกลยุทธ์หลักท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ คือ 

1) ขยายเครือข่ายการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้ครอบคลุมหลากหลาย และเพ่ิม
เครือข่ายกับองค์กรในระดับสากลให้มากข้ึน 

2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เป็นเครือข่ายการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

รับรู้ และเรียนรู้ 

 ร่วมคิด 

ร่วมท างานด้วย 

 ตัดสินใจเอง 

แบ่งปัน/ให ้
ข้อมูลข่าวสาร 

(Inform) 
 

ปรึกษาหารือ/ 
รับฟังความคิดเห็น 

(Consult) 

เสริมพลังอ านาจ 
ให้ประชาชน 
(Empower) 

ความร่วมมือ 
(Collaboration) 

มีบทบาท 
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

(Involve) 

 ร่วมให้ความเห็น 

ร่วมคิด

ร่วมท างานด้วย

ปรึกษาหารือ/
รับฟังความคิดเห็น

(Consult)

ความร่วมมือ
(Collaboration)

มีบทบาท
เข้ามาเกี่ยวข้อง

(Involve)
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3) สนธิก าลังเพ่ือการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวน  
คดีพิเศษได้ร่วมกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
ในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชน เพ่ือที่จะอ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นธรรม
และความสงบสุขในสังคมร่วมกัน โดยส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนในลักษณะของ “เครือข่าย”  
เพ่ือท างานร่วมกับภาครัฐในภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชุมชน และเพ่ือเป็นกลไกในการ
ร่วมกันสรรหาแนวทางที่จะท าให้ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมกันสร้างสังคมที่ยุติธรรม  โดยที่ 
การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐและการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามภารกิจ จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบให้เกิดการเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 
และเกิดการเฝ้าระวังการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการร่วมมือกับนายทุนเพ่ือยึดถือ  ครอบครอง
ที่ดินของรัฐอย่างยั่งยืน กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือที่จะน ากิจกรรมต่างๆ มาด าเนินการนั้น
เป็นเรื่องที่ยากที่ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปจะเข้ามาร่วมกิจกรรม เพราะนอกจากจะเสียเวลา
ในการประกอบวิชาชีพและยังมองเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ ท าไมประชาชนจะต้อง  
เข้ามาท าหน้าที่ในการตรวจสอบเหมือนเจ้าหน้าที่ด้วย ฉะนั้นกระบวนการสร้างแนวร่วมจะเกิดไม่ได้  
ถ้าประชาชนยังมีแนวคิดเช่นนี้ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีการก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเริ่มด าเนิน
ภารกิจตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พ้ืนที่ฝั่งอันดามันถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มากที่สุดของประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิทับที่ดิน
ที่เป็นที่ดินของรัฐและรับรองความถูกต้องให้กับผู้ครอบครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในระดับ
พ้ืนที่และระดับชาติ และสิ่งส าคัญที่มีผลกระทบกับประชาชนอันเกิดจากการเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว  
คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากที่คนเหล่านี้ได้เข้าไปแผ้วถางป่าหรือท ากิจกรรมต่างๆ บนที่ดินของ
รัฐดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อากาศ
เปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนจะมีน้ าจากแหล่งน้ าหล่อเลี้ยงชุมชนตลอด แต่เมื่อมีการตัดไม้ท าลายป่า  
น้ าแห้งและแล้งในฤดูร้อน ฤดูฝนเกิดดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก ต้นไม้ใหญ่และไม้เล็กที่ถูกตัด ถูกพัดพา
จากบนภูเขามาสู่ด้านล่างท าลายทรัพย์สินของราชการและประชาชน เป็นต้น ก่อให้เกิดความเสียหาย  
อย่างร้ายแรงต่อประชาชนในพ้ืนที่  รวมถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของ
ชาวบ้านหรือที่ดินของรัฐที่ชาวบ้านบางพ้ืนที่ได้หวงแหนเป็นสมบัติของชุมชน เกิดความเดือดร้อนขึ้น 
หลายแห่งในพ้ืนที่ฝั่งอันดามัน  

ในปี พ.ศ.2549 ราษฎรอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดี
กับผู้กระท าผิดที่เป็นกลุ่มนายทุนที่บุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้ด าเนินการสืบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือน าผลการตรวจสอบไปสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้อง  
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี โดยพนักงานสอบสวนคดี
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พิเศษได้รับความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ซึ่งพบว่าผู้กระท าผิดเป็นผู้มีอิทธิพล
ในพ้ืนที่สองกลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่งได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการออกเอกสารสิทธิบนที่ดินของรัฐ ป่า  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าพรุในจ านวน 50 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งนายทุนกลุ่มนี้ได้น าเอา  
ที่ดินของรัฐที่มีการออกเอกสารสิทธิไปจ านองกับธนาคาร ได้รับเงินไปประมาณ 1,800 ล้านบาท และ
ปล่อยให้เป็น NPL ปัจจุบันมีหนี้สูงถึง 3,000 ล้านบาท จากนั้นก็ได้มีการขายทอดตลาดและสถาบันการเงิน
ที่รับซื้อไปได้มีการประกาศขายในปัจจุบัน และสามารถสรุปส านวนสั่งฟ้องผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ครอบครอง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ จ านวน 14 คดี และศาลยุติธรรมได้พิพากษาคดีลงโทษจ าคุกเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนกลุ่มที่สองนายทุนได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าช่องหลาด ป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่ 1 ที่เขาหรือภูเขา และทับที่ดินตามใบจองของราษฎรในพ้ืนที่ เนื้อที่
ประมาณ 500 ไร่ มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท กลุ่มนี้เกิดจากการที่ราษฎรบ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต าบล
เกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในระหว่างที่ไป
รวบรวมพยานหลักฐานในกลุ่มที่ 1 โดยราษฎรในพ้ืนที่ได้ต่อสู้กับกลุ่มนายทุนเพ่ือยับยั้งการตัดไม้ในพ้ืนที่ 
เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าของชุมชน และชาวบ้านทราบดีว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  
ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ส าคัญ การต่อสู้เรื่องนี้เป็นไปอย่างยาวนาน พบปัญหาอุปสรรคต่างๆ มากมาย
โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง ทั้งในแง่การขอข้อมูลจากหน่วยราชการ และความเห็นทางคดี 
จนในที่สุดในปี พ.ศ.2558 อัยการสูงสุดได้มีค าสั่งเด็ดขาดให้ฟ้องผู้กระท าความผิดในความผิดตาม พ.ร.บ.
ป่าสงวนแห่งชาติฯ, พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และประมวลกฎหมายที่ดิน ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาล
ยุติธรรม  (กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559) 

ในปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการครอบครองที่ดิน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีการประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่มีมาตรการคุ้มครองทางด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนที่อ าเภอเกาะยาว ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ามาด าเนินการ
ตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองที่ดิน  ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของที่ดิน
ในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุประมาณ 1 ,800 ล้านบาท โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดกิจกรรมการ
ตรวจสอบที่ดินมือเปล่าร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ พบว่าชาวบ้านมีความตื่นตัวเรื่องการปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของคนในชุมชนสูง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อาจเป็นเพราะความผูกพันทางด้านศาสนา
อิสลามส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นการต่อสู้ในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านเองในการมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลเฝ้าระวัง และกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(NGO) ในพ้ืนที่ในการประสานงาน การอ านวยความสะดวกของชาวบ้านที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วย
ความร่วมมือที่ดีมาก จนสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงในคดีได้อย่างสมบูรณ์ มีการน าข้อมูลเชิงลึกมา  
เป็นพยานหลักฐานทางคดี และได้มีการรักษาความปลอดภัยของพยานผู้ให้ข้อมูล จนสามารถท าให้
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ผู้ต้องหาในคดีพิเศษบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐถูกลงโทษจ าคุก ซึ่งสามารถเรียกคืนพ้ืนที่ของรัฐกลับมาเป็นสมบัติ
ของชาติจ านวน 51 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของชาวบ้าน ทั้งการประกอบ
อาชีพการท าประมงและการเกษตร  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการด าเนินการโดยน ารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1) เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2551 จังหวัดพังงา โดยมีประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
แสดงทัศนะ เสนอปัญหา หาทางออกร่วมกัน ในการเฝ้าระวังพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท าให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติราชการของภาครัฐ ซึ่งมี
ผู้บริหาร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้ที่สนใจในพ้ืนที่จังหวัดพังงาและพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมเสวนา 
ทบทวนบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2) ให้ความรู้กับภาคประชาชน เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ท ามือ กรณีศึกษา หมู่ที่ 10  
บ้านวัดเขา ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 1 -30 มิถุนายน 2551 โดยมีการ 
จัดอบรมเพ่ือจัดท าแผนที่ท ามือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มราษฎรในพ้ืนที่หมู่บ้านและใกล้เคียงจ านวน 
150 หลังคาเรือน และอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและคณะกรรมการหมู่บ้าน ท าให้ภาคประชาชนในพ้ืนที่  
ได้ความรู้เรื่องแผนที่ท ามือและข้อมูลด้านจ านวนผู้ถือครองที่ดิน จ านวนพ้ืนที่ ลักษณะการถือครองที่ดิน
และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เป็นการเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่
สาธารณะ และจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่จัดท าแล้วเสร็จ 

3) เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงบูรณาการ “การพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 โดยมีการด าเนินการ
ร่วมกัน 2 ส่วน คือ คณะท างานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะท างานภาคประชาชน เพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพังงาและใกล้เคียง ได้น าเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน  รวมทั้งการสร้าง 
ความตระหนักการมีส่วนร่วมด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนอาชญากรรมคดีพิเศษ 
และติดตามผลการเฝ้าระวังอาชญากรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

4) การให้ความรู้กับองค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน  
โดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปบรรยายให้ความรู้กับเครือข่ายภาคประชาชนในการส ารวจ
ทรัพยากรท้องถิ่น การใช้เครื่องจับพิกัดทางดาวเทียม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความ
ช านาญไปบรรยายให้ความรู้กับภาคประชาชน 6 รุ่น จ านวน 200 คน เมื่อ พ.ศ.2552 เกี่ยวกับการส ารวจ
ในพ้ืนที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐในพ้ืนที่บ้านเกิด จึงเกิดเป็นแนวคิด  
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ที่ว่าภาคประชาชน คือ เป้าหมายที่จะน าไปสู่การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกันการทุจริตของข้าราชการได้อย่างยั่งยืน 

5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คืน ส.ค.1 ให้ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ภาค
ประชาชน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้น าท้องถิ่น นักเรียนในท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ได้เข้าตรวจสอบ 
ส.ค.1 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดคณะท างานเข้ามาพัฒนาเครือข่ายเพ่ิมทักษะและเทคนิคในการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดย ส.ค.1 ที่ยังคงค้าง ไม่ถูกแทงจ าหน่าย
ในทะเบียนครอบครอง เนื่องจากเชื่อว่าที่ดินตาม ส.ค.1 ส่วนใหญ่ได้ออกเป็นเอกสารสิทธิไปแล้วกว่า  
50 เปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายไปยังพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกมากที่สุดก่อน โดยได้ท าเป็นโครงการในพ้ืนที่ 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตรวจสอบที่ดิน ตาม ส.ค.1 จ านวน 892 แปลง ตรวจสอบได้จ านวน 729 
แปลง ตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากเอกสารอยู่กับนายทุน จ านวน 163 แปลง  มีราษฎรได้ประโยชน์จากการ
น าเอา ส.ค.1 ในโครงการไปออกโฉนดจ านวน 77 ราย 

6) พ.ศ.2554 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามา 
มีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการใช้อ านาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม 
โดยได้จัดตั้ง สน.ยุติธรรมเกาะยาว ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เก่ียวกับการรับแจ้งข่าว ร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเบื้องต้น เพ่ือลดคดีขึ้นสู่ศาล และได้สร้างนวัตกรรม คิดค้นเครื่องมือการตรวจสอบผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยความร่วมมือจากนักวิชาการในและนอกสถาบันการศึกษาให้การสนับสนุนองค์ความรู้ 
และได้รับความกรุณาจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการตรวจสอบ และสามารถสร้าง
เครื่องมือชิ้นนี้ได้ส าเร็จมีชื่อว่า “DSI Map” หรือระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต เครื่องมือชิ้นนี้ 
เป็นการต่อยอดจากการสร้างเครือข่ายที่ภาคประชาชนได้เข้าใจแล้วว่าหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้
เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ของข้าราชการเพียงฝ่ายเดียว เพราะข้าราชการมีน้อยเมื่อเทียบ
กับประชาชน และการที่ประชาชนมีความรู้เท่าทันข้าราชการ ย่อมเป็นการป้องกันการทุจริตของ
ข้าราชการได้อีกส่วนหนึ่ง เครื่องมือดังกล่าวซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลแผนที่แนวเขตสงวนหวงห้ามของรัฐจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ถูกน ามาบรรจุใน DSI MAP และในฐานะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วย
ตรวจสอบ จึงได้สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบไว้ใน DSI MAP โดยมุ่งเน้นเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน
โดยทั่วไป และจากนั้นก็ได้ออกเผยแพร่องค์ความรู้และการใช้เครื่องมือ DSI MAP ไปยังประชาชนทั่วไป 
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมให้การสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับข้าราชการและประชาชน
ทั่วไปให้ศึกษาเรียนรู้ เป็นเครื่องมือการตรวจสอบที่ส าคัญของประชาชน ซึ่งได้ด าเนินโครงการมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน รวม 40 จังหวัด และถ่ายทอดให้กับข้าราชการและประชาชนในส่วนกลาง  
อีกหลายครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วจ านวน 3,000 คน 

7) พ.ศ.2558  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พัฒนา DSI MAP EXTEND หรือ DSI MAP  
ON MOBILE โดยมองเห็นว่าโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ท่ีประชาชนทั่วไปใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสาร
ที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นจะมีเครื่องมือจับพิกัดทางดาวเทียม (GPS) 
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สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือส่งผ่านข้อมูลการตรวจสอบได้ และสัญญาณ
ดาวเทียมสามารถส่งได้ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย จึงได้พัฒนาเครื่องมือนี้ในรูปแบบของ Application 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถ Download ได้ฟรี และยังมีเครื่องมือที่สามารถส่งข้อมูลการร้องเรียนต่างๆ ด้วย
ภาพนิ่ง และข้อความมายัง War Room เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนและคัดกรองข้อมูลส่งต่อไปยังหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ หรือหน่วยงานภายในของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือยับยั้งและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลการร้องเรียนสามารถจะพัฒนามาเป็นรูปแบบของอาชญากรรม
ประเภทต่างๆ ได้ สามารถใช้เป็นช่องทางในการท ามาตรการเชิ งรุกเพ่ือป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมได้อย่างยั่งยืน  

โดยด าเนินโครงการมาตรการเชิงลึกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ
ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

1) การให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับมาตรการเชิงลึกด้านการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต DSI MAP ได้อบรมเทคนิคด้านทักษะเพ่ิมเติม 
ให้แก่เครือข่ายในอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จ านวน 55 คน ด้วยการลงพื้นที่เพ่ือฝึกเก็บพยานหลักฐาน
เชิงลึก ด้วยโปรแกรม DSI MAP EXTEND 

2) เครือข่ายภาคประชาชน เกาะยาว จังหวัดพังงา ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอ านวย 
ความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
ด้านที่ดินและป่าไม้ เพ่ือใช้ด าเนินการจัดศูนย์เรียนรู้เพ่ือป้องกันการบุกรุกท าลายป่า ซึ่งในระบบดังกล่าว 
ได้จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแปลงที่ดินแนวเขตป่า เขตอุทยานและเขตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชาวบ้าน
สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอย่างไร จะท าให้ชาวบ้านสามารถเฝ้าระวังการป้องกัน  
การบุกรุกท าลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

3) คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีการสานเสวนาเรื่องการคืนสิทธิในที่ดิน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ  
มีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  ผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน ผู้แทนจากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา นายกเทศมนตรีต าบลเกาะยาวใหญ่ อดีตผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดพังงา และประชาชน 

4) กรมสอบสวนคดีพิเศษและภาคประชาชน ได้ติดตามเรื่องการคืน ส.ค.1 ของชาวบ้าน
พ้ืนที่เกาะยาวที่ยื่นขอออกโฉนดไว้แล้วนั้น  ยังมิได้ออกโฉนดอีกจ านวน 75 แปลง ได้ด าเนินการประสาน
กับท่ีดินจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้ติดตามปัญหาที่ยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ได้  

 



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 

 

 

50 

2.9 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อรพินท์ สพโชคชัย และคณะ (2540) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ 1) ความเข้มแข็งขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและการกระจายอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกลไกการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  
ในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ การบริการงานของผู้แทนประชาชนจะเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องมีความโปร่งใสพอสมควรเพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชน ระบบการกระจายข่าวสารและการยอมรับ  
ในความสามารถและผลงานของผู้แทนในองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นที่สนใจของชาวบ้านในยุคข้อมูล
ข่าวสารสมัยใหม่  2) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา หลักการกระจายอ านาจ
ในการบริหารและการพัฒนาให้องค์กรระดับท้องถิ่น จะต้องสร้างระบบและกลไกการควบคุมตรวจสอบ  
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การท างานขององค์กรระดับชุมชนโดยรวม ปัจจุบันแนวทางและกลไกที่ส่งเสริม 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการบริหารและการปกครองยังมีความจ ากัด ไม่ค่อยตรวจสอบ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสนอข้อคิดเห็น  3) ภาคราชการและการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปัจจุบันภาคราชการเป็นภาคการพัฒนาที่มีความพร้อมในทุกด้านส าหรับการด าเนินงาน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล และจะเป็นภาคที่มีประสิทธิภาพ เป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต แต่ในทางตรงข้ามหากภาคราชการด าเนินนโยบายที่ผิดพลาดก็อาจจะ
สร้างปัญหาได้เช่นกัน ในส่วนที่ภาคราชการควรเร่งด าเนินการควบคู่กันไป คือ การสร้างกลไกและเงื่อนไข
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 

ณรงค์ วารีชล (2550) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาล 
สู่ “เมืองน่าอยู่” กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลบางพระในการพัฒนาเทศบาลสู่เมือง  
น่าอยู่ ประชากร คือ กรรมการชุมชนเทศบาลต าบลบางพระ จ านวน  90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า กรรมการชุมชนส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 41 ปีขึ้นไป  
มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  มีอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง มีรายได้ 10,001- 15,000 
บาทต่อเดือน และได้รับการฝึกอบรมความรู้ 5 ครั้งขึ้นไป การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
เทศบาลสู่เมืองน่าอยู่ ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีส่วนร่วม  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมด้านคิดค้นปัญหามากท่ีสุดเป็นอันดับแรก  รองลงมา 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมวางแผนด าเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ และ
ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ตามล าดับ 

นพคุณ ธนะเรืองสกุลไทย (2550) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนที่จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  2) ศึกษาบทบาทของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม 3) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
และแผนงานที่เกี่ยวข้อง  4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและข้อจ ากัดของการสร้างเครือข่าย 
เฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม และ 5) ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการ 
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม  โดยเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร  ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม เริ่มตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ จนถึงร่วมกันจัดท าแผนเฝ้าระวังเตือนภัยและร่วมเป็น
อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง ในส่วนของบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการด าเนินงานมีทั้งหน่วยงานในท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงสื่อมวลชน และ
ผู้น าชุมชน ส าหรับแนวทางเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัย 
ดินถล่ม คือ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเป็นประจ าทุกปี เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน และ
ผู้น าชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจปัญหาและผลกระทบจากพิบัติภัยดินถล่ม จัดให้มีการบูรณาการ
เครือข่ายให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับต าบล นอกจากนี้
องค์กรภาครัฐควรสนับสนุนความร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรมหาชน ประชาสังคม องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระบบสื่อสารในชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังเตือนภัย 

ณัฐภาส์ การรินทร์ (2553) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   2) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใช้วิธีวิจัย
เชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
2) ส าหรับข้อเสนอแนะ คณะกรรมการชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยเรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก ได้แก่ เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลโดยการประกาศ
เสียงตามสายเพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมจัดท าแผน  ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนก่อน 
ลงมติ และควรเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

บัญหยัด โยธะกา (2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและ
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชน  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
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กับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ โดยใช้เครื่องมือ
ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 100 คน 
ของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ที่ได้จากวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  ผลการศึกษาพบว่า  
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่  อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการ 
รับผลประโยชน์ เป็นอันดับ 1 และด้านการตัดสินใจ เป็นอันดับ 2 และปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร  
ด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของสมาชิกชุมชน  
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกชุมชนที่แตกต่างกัน  

ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (2556) วิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการ 
จัดท านโยบายและงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาล
เมืองขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของกระบวนการเสริมสร้างการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบสภาเมืองของเทศบาลนครบาลขอนแก่น  ซึ่งผลลัพธ์ในที่นี้ คือ  
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็น จ านวน 532 คน 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนและระดับการมีส่วนร่วม
ในนการประชุมสภาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น มีประชาชนกลุ่มตัวอย่างบางส่วน
ทราบและไม่เคยเข้าร่วมการประชุมสภาเมือง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมประชุมสภาเมือง 
โดยส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการประชุมสภาเมืองเป็นเวทีส าหรับการชี้แจงนโยบายและโครงการต่างๆ  
ของเทศบาลนครขอนแก่นมากกว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชน
กลุ่มตัวอย่างเชื่อม่ันในเทศบาลนครขอนแก่นในระดับปานกลาง ในภาพรวมประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภาเมือง แต่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมมีระดับความเชื่อมั่นต่อเทศบาลนครขอนแก่น
ในระดับที่ต่ ากว่าประชาชนกลุ่มตัวออย่างที่ไม่ทราบและกลุ่มที่ทราบและเคยเข้าร่วม ทั้งนี้ ประเด็นที่
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในเทศบาลต่ าที่สุดคือ ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณและ
จัดการองค์กร 

ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556)  ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
มลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   2) ปัจจัย
ความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษ  
ทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 3) น าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ผลการศึกษาส าหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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พบว่าข้อมูลที่ภาครัฐให้กับประชาชนมีความเหมาะสมและประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
กระบวนการมีส่วนร่วมมีความโปร่งใสในระดับหนึ่งโดยมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ/กิจกรรม 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนบางส่วนแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ/กิจกรรม นอกจากนี้ยังพบว่า  
เป็นกระบวนการที่มีความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม 
พบว่าบุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานท าให้การมีส่วนร่วมไม่ครอบคลุ มและ 
ไม่ต่อเนื่อง ส าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และประชาชนบางส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน 
แต่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนกับหน่วยงานภาครัฐ  มีเพียงผู้น าชุมชนที่รับมาตรการหรือนโยบายมาร่วม
วางแผนกับสมาชิกในชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/การปฏิบัติ  
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ การมีความตระหนักและจิตส านึก  การมีความรู้ความเข้าใจและการได้รับผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศจากหมอกควันและ  2) ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ศักยภาพของผู้น าชุมชนและการสนับสนุน 
จากหน่วยงาน  ส าหรับปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างทางภาษา  การไม่มีเวลา และการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและ 2) เชิงโครงสร้าง/
การบริหารงานของภาครัฐ ได้แก่ การติดต่อ สื่อสาร การเดินทาง และการขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน  ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 
ได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ประชาชน 
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรหรือวิธีการอ่ืนเพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการ  กับเศษวัสดุทางการเกษตร 
และสุดท้ายในส่วนของภาคประชาชนต้องเปิดใจและยอมรับการเข้ามาด าเนินการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ 
รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

ศักดิ์ชัย เอกอินทุมาศ และรุ่งรัศมี บุญดาว (2557) ศึกษาเรื่อง ความยั่งยืนในการบริหารจัดการ
ระบบที่ดินของกรมที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพปัญหาที่ดินจากการบริหารจัดการระบบที่ดิน 
2) กระบวนการการจัดการด้านความมั่นคง การถือครอง การประเมินราคา การใช้ และการพัฒนาที่ดิน  
ในการบริหารจัดการระบบที่ดินอย่างยั่ งยืน  การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่  1  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่มกับข้าราชการส านักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดเชียงใหม่ แห่งละ 15 คน เครือข่ายประชาชน แห่งละ 10 คน ด้วยวิธีเจาะจง 
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลส าคัญ จ านวน 7 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์  เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2  
น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกระบวนการการจัดการด้านความมั่นคง การถือครอง การประเมินราคา การใช้ 
และการพัฒนาที่ดินในการบริหารจัดการระบบที่ดินอย่างยั่งยืน ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 5 ท่าน และท าการทดลองกระบวนการ จากการสนทนากลุ่มกับข้าราชการส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
15 คน และเครือข่ายประชาชน 10 คน ด้วยวิธีเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า 1) รัฐต้องน าข้อมูลที่ดิน 
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสถานการณ์ มาวางแผนก าหนดนโยบายที่ดินให้เกิดความมั่นคงในการถือครอง
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ที่ดิน สนับสนุนการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ ใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จ ากัดสิทธิการถือครองที่ดิน  และ 
การบังคับใช้การท าประโยชน์ในที่ดิน การท าแผนที่ภาษี การก าหนดพ้ืนที่เพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน
จ าแนกการใช้ที่ดิน และการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการระบบที่ดิน การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น ในการบริหารจัดการระบบที่ดิน 
2) ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการการจัดการด้านความมั่นคง การถือครอง การประเมิน
ราคา การใช้ และการพัฒนาที่ดิน ในการบริหารจัดการระบบที่ดินอย่างยั่งยืน พบว่าโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22 จากคะแนนเต็ม 5) และการทดลองกระบวนการ โดยรวมพบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ประเทือง ม่วงอ่อน (2557) ศึกษาเรื่อง การถอดบทเรียนโครงการชุมชนปลอดถังขยะ กรณี
เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการ
ด าเนินงานอันแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ของโครงการชุมชนปลอดถังขยะของเทศบาลต าบลพนา มีหลักการส าคัญ คือ 1) หลักความโปร่งใส คือ 
การบริหารจัดการขยะของชุมชนต้นแบบนับได้ว่ามีกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อน าขยะ 
ไปขายจะน าเงินที่ได้เข้ากองทุนในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยการเปลี่ยนเศษขยะ  
ให้มีคุณค่า ราคา โดยประชาชนในชุมชนสามารถตรวจสอบได้  2) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริม 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลในการด าเนินการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม  
โดยมีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง เสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาชุมชนของตนให้น่าอยู่  
ท าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่สะอาด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึก 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความยั่งยืน ตลอดไป 
เทศบาลต าบลพนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมด าเนินงานในทุกกระบวนการ โดยเน้นการพัฒนาสู่ 
ความเป็นเลิศทุกด้านตามแนวความคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรสมัยใหม่ และเป็นองค์กรที่มีความ  
โดดเด่นในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในระดับองค์กรและชุมชน การติดตามผล
การด าเนินงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานโดยจะด าเนินการประชุม ติดตามผลการด าเนินงาน นอกจากนี้
ยังมีการประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนที่บริหารจัดการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ความส าเร็จ  
ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลพนา คือ การใช้เครือข่ายความสัมพันธ์จากทุน
ต่างๆ ที่เทศบาลมีอยู่ ทั้งทุนด้านงบประมาณและทุนด้านสังคม เป็นกลไกในการผลักดันให้โครงการ
สามารถเดินหน้าไปตามความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน ที่ส าคัญคือ ทุนทางกายภาพ คือ  
การประสานงานกับส่วนราชการที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือขอความช่วยเหลือในด้านวิชาการ และท าให้โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ มีความยั่งยืนสูง เนื่องจากผู้น าชุมชนของแต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์
ระหว่างเทศบาลและประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปในทิศทางที่ดี ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน ท าให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 

 

 

55 

2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม ความส าเร็จของโครงการคืนสิทธิในที่ดิน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้กระบวนการ  
มีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา น ามาสู่การขยายแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถอย่างยั่งยืน โดยการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จะต้องใช้หลักฐาน 
ส.ค.1 เป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ดินและ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หากเราสามารถตรวจสอบ ส.ค.1 ในต าบลและหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถได้ และท าให้ ส.ค.1 ในพ้ืนที่นี้ให้ออกจากทะเบียนครอบครอง ปัญหาในการออกเอกสาร
สิทธิในพ้ืนที่ก็จะหมดไป  

จึงน ามาสู่การศึกษาสภาพและถอดบทเรียนการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดยตั้งสมมติฐานในการ
วิจัยชั่วคราว คือ การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

 

ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดการบริหารงานราชการแบบมีส่วนร่วม การจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 

 

 

 

รู้จัก

• เปิดเวทีสาธารณะ
รับฟังความคิดเห็น

มักคุ้น

• ให้ความรู้ที่ภาค
ประชาชนต้องการ
: การจัดท าแผนท่ี
ท ามือ

อุ่นใจ

• เปิดโอกาสให้
เครือข่ายภาค
ประชาชน มีบทบาท
แก้ปัญหาในชุมชน

• แจ้งข่าว
• คุ้มครองความ

ปลอดภัย

ไปด้วยกัน

• ร่วมสืบสวน 
ด าเนินคดี

• จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้การอ านวย
ความยุติธรรม
ชุมชน

• มีการตื่นตัวเฝ้าระวัง 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต มีระเบียบวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 พื้นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

3.1.1 พื้นที่ศึกษา 

1) อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2549 ราษฎรอ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดซึ่งเป็นกลุ่มนายทุนจังหวัดภูเก็ตที่ท าการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และในปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนิน
โครงการคืนที่ดิน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน อ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่อง  
สิทธิในการครอบครองที่ดิน กรณีท่ีดินบริเวณท่ีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

2) อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากในปี พ.ศ.2559 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 
พันธุ์พืช ได้ตรวจพบว่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีการออกเอกสารสิทธิจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่
ฝั่งที่ติดทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตก คือ มีการบุกรุกท่ีดินของรัฐ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลอันดับหนึ่งของประเทศไทย  และได้ร้องขอให้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการตรวจสอบ จึงก าหนดพ้ืนที่ศึกษา คือ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
รวมจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู 

3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ
คืนสิทธิที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ในพ้ืนที่อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยคัดเลือกจากมติการประชุม
คณะท างานโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน  
ส.ค.1) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี
ผู้ร่วมประชุม ได้แก่ ปลัดอ าเภอถลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนถลางวิทยา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
และก านันต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมถึงที่ปรึกษากรรมการศูนย์เรียนรู้การอ านวยความ
ยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ร่วมก าหนดเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการคืนที่ดินและ



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 

 

 

58 

ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคคลที่เข้าร่วมโครงการคืนสิทธิที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ในพ้ืนที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และอ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชน ได้แก่  

1) กลุ่มท่ี 1 ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย 

1.1) ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่ผู้วิจัยก าหนด
คุณสมบัติจากผู้ที่เป็นกรรมการศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา จากจ านวนทั้งสิ้น 15 คน (ศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอ 
เกาะยาว, 2560)  โดยคัดเลือกจากผู้ที่ร่วมปฏิบัติการเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานการตรวจสอบคดี
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเคยมีผลงานที่เป็นผู้รายงานข้อมูลการติดตามผลการ
ด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 2 เรื่อง 
ขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาต าบลเกาะยาวน้อย จ านวน 4 คน และมีภูมิล าเนาต าบลเกาะยาวใหญ่ จ านวน 4 คน 
รวมจ านวน 8 คน  

1.2) ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติ 
และให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกเฉพาะชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุในท้องถิ่น ที่มีภูมิล าเนาตั้งแต่เกิดและอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 4 ต าบลเชิงทะเล หมู่ 3 ต าบลเทพกระษัตรี หมู่ 4 ต าบลไม้ขาว หมู่ 3 ต าบลสาคู อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 ปี ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในชุมชน และสามารถ 
ให้ข้อมูล ตอบค าถามที่แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ตาม ส.ค.1 ที่ตรวจสอบเป็นพ้ืนที่ที่มีการครอบครองและ 
ท าประโยชน์ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือให้ตรวจสอบและด าเนินคดีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ร่วมด าเนินโครงการคืน
ที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ของกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ รวมจ านวน 4 คน  

2) กลุ่มที่ 2 ตัวแทนภาครัฐ โดยผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ร่วม
เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปราม 
เกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ในช่วงที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผลการคัดเลือก ประกอบด้วย 

2.1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คือ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 1 คน 
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2.2) กรมท่ีดิน คือ ผู้แทนส านักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง จ านวน 1 คน 

2.3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง คือ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู  
ต าบลละ 1 คน รวมจ านวน 4 คน  

2.4) ผู้แทนโรงเรียนถลางวิทยา และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการ
ร้องเรียนเพ่ือให้ตรวจสอบและด าเนินคดีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า พื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากครูมีภูมิล าเนาและ
ท างานในพ้ืนที่อ าเภอถลางมานาน และเป็นที่ยอมรับในหมู่บ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมจ านวน 2 คน 

2.5) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 2 คน  

3) กลุ่มที่ 3 ตัวแทนภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมอ่ืนๆ ได้แก่ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ (NGO) ในพ้ืนที่อันดามัน จ านวน 2 คน 

ขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมให้ข้อมูลที่คัดเลือกจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมจ านวน 24 คน ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมให้ข้อมูล 

ตัวแทนที่ร่วมให้ข้อมูล จ านวน(คน) 

1) ภาคประชาชน 

(1)  ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจาก ต าบลเกาะยาวน้อย จ านวน 4 คน          
ต าบลเกาะยาวใหญ่ จ านวน 4 คน  อ.เกาะยาว จ.พังงา 

8 

(2)  ตัวแทนภาคประชาชนจาก ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว 
ต าบลสาคู อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 

4 

2) ภาครัฐ 

(1)  ผู้แทนอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็  1 

(2)  ผู้แทนส านักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง  1 

(3)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ต าบลเชิงทะเล ต าบล
เทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู ต าบลละ 1 คน  

4 

(4)  ผู้แทนครูจากโรงเรยีนถลางวิทยาและโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 2 

(5)  ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2 

3) ภาคเอกชน องค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ (NGO) ในพื้นที่ ด้านที่ดิน  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

2 

รวม 24 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียนการด าเนินการโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงใช้เครื่องมือในการ 
ถอดบทเรียน คือแบบสัมภาษณ์ และรายงานสรุปผล 

3.2.1 แบบสัมภาษณ์  

1) แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย
2 แบบ คือ  

1.1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับชาวบ้านตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน อ าเภอเกาะ
ยาว จังหวัดพังงา และอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ค าถามประกอบด้วย สถานการณ์การบุกรุกที่ดิน  
ในพื้นที่อ าเภอเกาะยาว และสภาพการบุกรุกที่ดินในพื้นที่อ าเภอถลาง ลักษณะเอกสารสิทธิในที่ดิน 
ที่ครอบครองปัจจุบัน ปัญหา ผลกระทบจากการน า ส.ค.1 ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดย
มิชอบและความคาดหวังหรือความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับ DSI 

1.2) แบบสัมภาษณ์ผู ้แทนหน่วยงานภาคร ัฐ ค าถามประกอบด้วย สภา พการ
ครอบครองที่ดิน ลักษณะเอกสารสิทธิในที่ดินที่ครอบครองปัจจุบัน แนวทางการด าเนินคดีกับผู้น า 
ส.ค.1 ของผู้อ่ืนไปแอบอ้างในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินหวงห้ามและแนวทางการด าเนินการพิสูจน์
สิทธิในการครอบครองที่ดินร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการที่ดิน เพื่อให้ ส.ค.1 
ออกจากทะเบียนครอบครอง รวมถึงการป้องกันการน า ส.ค.1 ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
โดยมิชอบ 

2) ขั้นตอนและการพัฒนาแบบสัมภาษณ์ มีดังนี้  

2.1) คณะผู้วิจัยจัดประชุมและร่างแบบสัมภาษณ์ จากการศึกษารวบรวมเนื้อหาจาก
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้มีความรู้  
ในเรื่องที่ท าการศึกษาอย่างถูกต้อง โดยข้อค าถามต้องครอบคลุมในประเด็นที่ท าการศึกษาทั้งหมด และ
สามารถปรับเปลี่ยนถ้อยค าของข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน ในแต่ละ
สถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.2) น าร่างแบบสัมภาษณ์เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยน าร่าง
แบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ คือ ผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และผู้บัญชาการส านักพัฒนาและ
สนับสนุนคดีพิเศษ ซึ่งอดีตเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 
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2.3) น าประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ มาปรับแก้ไขแล้วให้ผู ้ช่วย
นักวิจัยท าการทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้นกับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อโครงการคืนที่ดินและ
ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 ตุลาคม 
2559 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 6 คน เพื่อทดสอบ
คุณภาพของเครื ่องมือ และคณะผู ้ว ิจ ัยได้เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อคิดเห็น แลกเปลี ่ยนเพิ่มเติม 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแบบสัมภาษณ์ที่เสนอมาปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีความ
สมบูรณ์คลอบคลุมทุกประเด็นที่ศึกษา สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้  

3.2.2 รายงานสรุปผล 

1) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2) รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะผู้วิจัยและทีมงานท างาน 
ในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย เอกสารการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง การบันทึกสรุปความเห็นของกลุ่มย่อย
ในฟลิปชาร์ต และการบันทึกเสียงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงภาพถ่าย 
การประชุม การลงพ้ืนที่ศึกษา  

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    

โดยก าหนดให้คณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่ในขั้นตอนการศึกษา ก าหนด
ประเด็นปัญหา วางแผนการลงพ้ืนที่ที่เก็บข้อมูลจริงในชุมชน ที่ห้องประชุมส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 2 ครั้ง ในช่วงการก าหนดประเด็นตัวอย่างจากสภาพ
ปัญหาในพ้ืนที่มาเป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมจากมุมมองที่หลากหลาย โดยผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่
เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 3 ครั้ง  

3.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนด าเนินงาน  

ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกับทีมท างานของแต่ละต าบล ได้แก่ กลุ่มชาวบ้าน และกลุ่มผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยผู้วิจัยร่วมสังเกตการณ์พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเล่าเรื่อง  ซึ่งผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
คือ ผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ โดยผู้แทน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัด
ภูเก็ต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพกระษัตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาคู 
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โรงเรียนถลางวิทยาและโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลเชิงทะเล ต าบล 
เทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู รวมถึงผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมจ านวน 30 คน 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ณ ห้องประชุม โรงเรียนถลางวิทยา 
โดยผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบ ส.ค.1 ตั้งแต่สภาพปัญหาของการบุกรุกที่ดินในประเทศไทย แนวทางในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและ  
ผู ้แทนภาคประชาชน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ 
ถือครองที่ดินในพ้ืนที่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 คน ในกรณีพ้ืนที่เกาะยาว จังหวัดพังงา ได้น า
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่เกาะยาว มาร่วมแลกเปลี่ยนในการประชุมด้วย 

ขั้นตอนที่ 2  เมื่อได้สภาพปัญหาในพ้ืนที่แล้ว ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ถอดบทเรียนร่วมกัน 
โดยใช้รูปแบบกระดานสนทนา (Conversation Map) วางแผนการปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครอง
ที่ดินวางแนวทางการปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ให้ออกจากทะเบียนครอบครอง
จ านวน 627 ฉบับ และจัดท าแผนที่แนวเขต โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  
ในพื้นที่ในการน า ส.ค.1 มอบให้กับเจ้าของที่ดินหรือทายาท เพ่ือน าไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิและ
ป้องกันการน า ส.ค.1 ไปใช้ในทางมิชอบ โดยเฉพาะพื้นที ่ที ่เสี ่ยงต่อการบุกรุกที ่ดินของรัฐ ซึ ่งกรม
สอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ 
ที่เสี ่ยงต่อการบุกรุกที่สงวนหวงห้าม เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและ 
มีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้องการของกลุ่มนายทุนทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นพ้ืนที่ที่กรมสอบสวน  
คดีพิเศษได้เข้าไปปฏิบัติงานอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ได้ในระดับหนึ่ง 

ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้มีมติร่วมกันในการก าหนด
ทีมท างานภาคสนาม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบต าแหน่ง ส.ค.1 ในระดับหมู่บ้าน พร้อมได้ท าตารางการ
ปฏิบัติงาน ปรากฏตามแผนผังการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 3.1   
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ภาพที่ 3.1 แผนผังการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 
ในการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติของทีมท างาน 

 

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  

 

หมายเหตุ :  
ทีมพ่ีเลี้ยง : ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน 

ทีมท างานภาคสนาม 1 ชุด ประกอบด้วย 

ชาวบ้าน   1 คน 

นักเรียน   2 คน 

เจ้าหน้าที่ DSI  2 คน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ละ 1 คน 

ผู้แทนกรมอุทยานฯ  2 คน 

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
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ขั้นตอนที่ 3  สรุปบทเรียนรูปแบบกระดานสนทนา ได้รูปแบบการวางแผนการปฏิบัติการ พิสูจน์สิทธิ
ในการครอบครองที่ดินในระดับหมู่บ้ าน ก าหนดขั้นตอน บทบาท หน้าที่ของแต่ละคนในการ 
ลงพื้นที่แต่ละวัน โดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม จะท าการทบทวน
แลกเปลี่ยนความรู้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จากนั้นจะน าข้อมูลที่จะต้องท าการตรวจสอบ
มาบริหารจัดการ โดยทีมท างานซึ่งเป็นผู้น าท้องถิ่น หรือผู้เฒ่าผู้แก่ในพ้ืนที่แต่ละคนจะคัดเลือก รายชื่อ 
ผู้แจ้ง ส.ค.1 ที่ตนรู้จักและสามารถติดตามบุคคลดังกล่าว หรือทายาทได้ เพื่อที่จะท าให้การตรวจสอบ
รวดเร็วขึ้น โดยจะบริหารจัดการข้อมูลให้มีเนื้องานโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และนัดหมาย วัน เวลา และ
สถานที่ ที่จะเริ่มท าการตรวจสอบในวันรุ่งขึ้นต่อไป โดยมีรูปแบบการลงพ้ืนที่ตรวจสอบต าแหน่ง ส.ค.1 
ของทีมท างานปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินในระดับหมู่บ้าน ดังภาพที่ 3.2  

ภาพที่ 3.2  แผนผัง ทีมท างาน ปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินในระดับหมู่บ้าน 
 

3.3.3 การลงพ้ืนที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่  

เพ่ือส ารวจตรวจสอบต าแหน่งที่ดิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องจึงต้องมีการลงพ้ืนที่ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ โดยคณะผู้วิจัยร่วมกับทีมงานส ารวจที่จัดไว้
ในพ้ืนที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ขั้นลงมือด าเนินการตรวจสอบต าแหน่ง ส.ค.1 ตามแผนที่ผ่านการซักซ้อมการปฏิบัติ  
เริ่มตั้งแต่ 21 มีนาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2560 เพ่ือพิสูจน์หาเอกสารนี้ที่ยังไม่ได้ถูกขีดฆ่า  
ในหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของอุทยานสิรินาถ โดยมีขั้นตอน ดังภาพที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.3 แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดิน 
วางแนวทางการปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ให้ออกจากทะเบียนครอบครอง 
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2) ขั้นตรวจสอบเอกสาร ส.ค.1  โดยเริ่มจากผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบายรายละเอียด
ข้อมูลในแบบ ส.ค.1 ว่าเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ตาม ส.ค.1 เป็นพ้ืนที่ที่มีการครอบครองและ 
ท าประโยชน์ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และบุคคลที่
สามารถท าการซักถามเพ่ือให้ทราบต าแหน่งที่ตั้งของ ส.ค.1 ได้ มีดังนี้ 

2.1) ผู้แจ้งการครอบครอง ส.ค.1 หรือภรรยา หรือสามีของผู้แจ้งการครอบครอง
หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว 

2.2) ผู้มีชื่อครอบครองและท าประโยชน์ในพ้ืนที่ข้างเคียงที่ดิน ส.ค.1 แปลงดังกล่าว  
ซึ่งใน ส.ค.1 จะมีการระบุทิศทั้ง 4 ด้าน ว่าติดกับที่ดินของผู้ใด และที่ดินเหล่านั้น ท าประโยชน์อะไร บุคคลที่มี
ชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่รู้จักที่ดินแปลงที่จะตรวจสอบเป็นอย่างดี หากพบแต่ชื่อไม่มีนามสกุล ให้ไปตรวจสอบ
จากทะเบียนครอบครองที่ดินก็จะทราบทั้งชื่อและนามสกุล 

2.3) บุคคลที่ลงนามในท้าย ส.ค.1 เป็นพยาน ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่รู้จักที่ดินแปลง 
ที่จะ ตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นผู้ที่มีที่ดินอยู่แปลงข้างเคียง ส.ค.1 ก็ได้ จากนั้นให้ทีมท างาน  
ที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูผู้เฒ่าผู้แก่ในพ้ืนที่ เป็นผู้น าทีมท างานในแต่ละพ้ืนที่ไปพบบุคคลเป้าหมาย
ดังกล่าวข้างต้น และเม่ือพบตัวบุคคลแล้ว นักเรียนจะท าการซักถามรายละเอียดจากบุคคลดังกล่าวต่อไป 

2.4) การซักถาม จะเริ ่มจากการน าเอกสาร ส.ค.1 มาซักถาม โดยผู ้แจ ้งการ
ครอบครอง ส.ค.1 อาจครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินหลายแปลงในหมู่เดียวกัน จึงเริ่มค าถาม ดังนี้ 

 ค าถามที่ 1 ที่ดินของผู้แจ้งการครอบครอง ส.ค.1 ในหมู่ที่จะท าการตรวจสอบ
มีทั้งหมดกี่แปลง ถ้ามีเพียงแปลงเดียวก็อาจตรวจสอบง่าย แต่หากมีหลายแปลง เช่น 2 แปลง หรือ 3 
แปลง ก็จะถามค าถามต่อไป 

 ค าถามที่ 2 หากที่ดินมี 2 แปลง หรือ 3 แปลง ให้ดูที่ลักษณะการท าประโยชน์
ตาม ส.ค.1 ว่ามีการท าประโยชน์อะไร เช่น ท านา ท าสวนมะพร้าว สวนยางพารา ปลูกมะม่วงหิมพานต์ 
เป็นที่อยู่อาศัย หรือระบุลักษณะการท าประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งการท าประโยชน์ดังกล่าวให้ระลึกเสมอว่า
เป็นการท าประโยชน์เมื่อปี พ.ศ.2497 ไม่ใช่ปัจจุบัน ฉะนั้นหากไปยังจุดที่ชาวบ้านชี้แล้ว พบว่ามีลักษณะ
การท าประโยชน์แตกต่างกับที่ระบุใน ส.ค.1 อย่าคิดว่าเป็นคนละแปลงกัน เช่น เมื่ อปี 2497 เป็นบ้านพัก
อาศัย ปัจจุบันอาจไม่มีบ้านพักและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็นท านา หรือท าสวนผลไม้ สวนยางพารา 
แล้วแต่กรณี เพราะเขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงการท าประโยชน์ก็ได้ ฉะนั้นต้องถามว่า 

 ค าถามที่ 3 ในพ้ืนที่หมู่... ผู้แจ้งการครอบครอง ส.ค.1 ท านาแปลงใด (หรือ 
ท าสวน หรือบ้านพัก แล้วแต่กรณีตามที่ปรากฏในเอกสาร ส.ค.1) ซึ่งเป็นการท าประโยชน์ในปี 2497  
เมื่อผู้ที่ถูกซักถามได้รับค าถามดังกล่าว ก็จะนึกไปถึงในอดีตว่าที่ดินแปลงใดที่มีการท าประโยชน์ตามสภาพ
การท าประโยชน์ที่ระบุใน ส.ค.1 ซึ่งลักษณะการท าประโยชน์ในอดีต หากมีท่ีดินหลายแปลง ส่วนใหญ่จะมี
การท าประโยชน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากมีการท าประโยชน์แตกต่างกัน เราก็จะสามารถตัดแปลงอ่ืนๆ  
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ที่ไม่มีการท าประโยชน์ตามที่ระบุใน ส.ค.1 ออกไป ท าให้การตรวจสอบแคบลงไปอีก สมมุติว่าพ้ืนที่ 
ท าประโยชน์เป็นสวนยางพารา และที่ดินของผู้แจ้งการครอบครองมี 3 แปลง ในหมู่ดังกล่าว เมื่อผู้ถูก
ซักถามรับทราบว่าพ้ืนที่ที่เราจะตรวจสอบเป็นสวนยางพารา ก็อาจจะเหลือเพียง 2 แปลง อีก 1 แปลง 
อาจเป็นบ้านพักอาศัยหรือท านา เป็นต้น เมื่อเหลือสวนยางพารา 2 แปลง แล้ว เราก็จะเริ่มถามแปลง
ข้างเคียง โดยให้ไล่ถามทีละด้าน เช่น ทิศเหนือ ให้ถามว่าที่ดินด้านทิศเหนือ เมื่อปี 2497 ติดต่อกับที่ดิน
ของผู้ใด และไล่เรียงไปทีละด้านจนครบ ถ้าผู้ถูกซักถามสามารถตอบค าถามได้ เราก็จะดูว่าที่ดินแปลงใด  
ใน 2 แปลง มีเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงตรงกับผู้ที่ถูกซักถามตอบมา 

ข้อสังเกตที่ผู้ซักถามต้องพึงระลึกเสมอว่า ที่ดินแต่ละแปลงในหมู่เดียวกันจะมี
เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ซ้ ากัน สิ่งส าคัญคือต้องไม่ใช้ค าถามน า เช่น ถามว่าที่ดินด้านทิศเหนือติด
กับที ่ดินของ นายแดง ปานเทพ หรือไม่ ซึ่งไม่ควรใช้ค าถามอย่างนี้ เพราะจะท าให้ผู้ถูกซักถามไม่ได ้
ใช้ความคิดในการตอบค าถาม ควรจะใช้ค าถามเปิดเพ่ือให้ผู้ถูกซักถามตอบ คือ ที่ดินด้านทิศเหนือติดกับ
ที่ดินของผู้ใด เป็นต้น 

2.5) เมื่อผู้ถูกซักถามชี้ต าแหน่งที่ดินแปลงที่ท าการตรวจสอบแล้ว หากพบว่ามีการ
ออกเอกสารสิทธิไปแล้ว ก็ให้ท าการเก็บหลักฐานแปลงที่ตรวจสอบ และแปลงข้างเคียงให้ครบทุกด้านหรือ 
ให้มากที่สุด พร้อมกับซักถามเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของนาย/นาง  
ซึ่งปรากฏชื่อใน ส.ค.1 แปลงที่ตรวจสอบหรือไม่ หรือบุคคลดังกล่าวเคยเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ อย่างไร 
หากแปลงที่ตรวจสอบ และแปลงข้างเคียงมีการออกเอกสารสิทธิแล้ว ให้ถ่ายภาพหน้าโฉนด หรือ  
น.ส.3 ก. แล้วแต่กรณี ด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปหรือจากเครื่องมืออื่นที่เจ้าหน้าที่
จัดเตรียมไว้ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

2.6) จัดท าบันทึกการตรวจสอบตามแบบที่ได้จัดท าไว้  เพ่ือเป็นการสรุปผลการ
ตรวจสอบเบื้องต้น  ข้อสังเกตในขั้นตอนนี้กรณีที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ แนะน าให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน 
ด าเนินการ ดังนี้ 

 น าส าเนา ส.ค.1 จากทีมท างานน าไปให้ส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง  
ท าการรับรองความถูกต้อง 

 เขียนค าขอออกโฉนดที ่ด ินตามแบบที ่กรมที ่ด ินก าหนด โดยทีมท างาน
เตรียมแบบฟอร์มค าขอออกโฉนดที่ดินพร้อมแนะน าการเขียนให้กับผู้มีสิทธิในที่ดิน แล้วท าการส าเนา
เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือที่จะให้ทราบว่าผู้ที่มีสิทธิใน ส.ค.1 ฉบับดังกล่าว เป็นใครและต าแหน่งที่ดิน
ใน ส.ค.1 อยู่ที่ใด 

 การด าเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 1 แปลง จากนั้น
ก็ให้ด าเนินการตรวจสอบในที่ดินแปลงอื่นๆ ต่อไป และท าต่อไปจนครบทุกแปลง 
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3) ขั้นตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบแต่ละวัน คณะท างานจะน า
ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและค่าพิกัดที่เก็บของแต่ละแปลงมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ ทั้ง
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และจากข้อมูลทะเบียน น.ส.3 ก. หรือข้อมูลทาง
ทะเบียนอ่ืนๆ ของส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

3.3.4 การสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นส าหรับชาวบ้านและส าหรับผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ จ านวน 24 คน 
บันทึกข้อมูลโดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสียงของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์  
โดยการขออนุญาตจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนท าการบันทึกเสียงหากได้รับอนุญาต 
เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนกลับในภายหลังได้  และใช้อุปกรณ์
บันทึกเสียงช่วยในการบันทึกการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมาย 

3.3.5 การจัดเสวนาน าเสนอผลการศึกษา 

ผู้วิจัยจัดการเสวนาน าเสนอผลการศึกษาแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 
เพ่ือให้ผู้แทนจากชุมชนได้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยได้บันทึกข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเสวนาเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานต่อไป  

1) กรณีพ้ืนที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอ าเภอถลาง 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี 
ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู ผู้แทนองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ (NGO) ในพ้ืนที่อันดามัน 
สื่อมวลชน และคณะผู้วิจัย รวมจ านวน 42 คน 

2)  กรณีพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนสื่อสารมวลชน และคณะนักวิจัย รวมจ านวน 46 คน 

การจัดเสวนามีการรายงานผลการศึกษาการด าเนินการในการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม และข้อเสนอแนะ ข้อติดขัดท่ีผ่านมา 
พร้อมน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาไปพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของการด าเนินโครงการให้มีความ
เหมาะสม และใช้เวทีสานเสวนานี้เพ่ือได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
ที่มีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ซักถาม อภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่ซับซ้อนหรือส าคัญ โดยไม่มีขั้นตอนของการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเวทีหนึ่ง  
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ที่ใช้อภิปราย ถกปัญหาแนวทางการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการ
ที่ดินเพ่ือให้ ส.ค.1 ออกจากทะเบียนครอบครอง ซึ่งจะช่วยให้การท าการท างานร่วมกันมีความสมบูรณ์  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   

การวิจัยโดยการถอดบทเรียนโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน  
ของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูล การแยกแยะประเด็น
แล้วน ามาจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลถึงความเหมือนและความต่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เหตุผล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นกรอบแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะ และปัจจัยความส าเร็จ 
ของโครงการ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการน าข้อมูลที่ได้ 
จากการลงภาคสนามมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับข้อมูลของส านักงานที่ดิน จากนั้นจ าแนกและจัดหมวดหมู่
ออกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล
เกี่ยวกับการกระท าความผิด ข้อมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐาน เป็นต้น เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและ  
จัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลจ านวนแปลงที่ดิน ข้อมูลลักษณะพ้ืนที่ ลักษณะการท าประโยชน์ 
สภาพการถือครอง เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และเก็บข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ตามแบบส ารวจต าแหน่งที่ดิน  เพ่ือหาสภาพการครอบครองที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดี พิเศษ โดยวิเคราะห์เอกสารควบคู่ไปกับการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลาง พร้อมท าการตรวจสอบการครองที่ดิน  
(ส.ค.1) โดยการวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์จากการเก็บรวมข้อมูล
ด้วยแบบแจ้งการครองที่ดิน (ส.ค.1) แล้วน ามาตรวจสอบ โดยการอ่าน ลงบันทึก จัดกลุ่มต าบล หมู่บ้าน
ใกล้เคียง 

3) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ 
สรุปอุปนัยไปเทียบเคียงหาความเหมือนและความแตกต่างกันที่เกิดขึ้น เพ่ือรวบรวมเป็นข้อค้นพบจากการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยแบบแจ้งการครองที่ดิน (ส.ค.1) ว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ โดยน าข้อมูลเอกสารทั้งหมด 
ให้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้องซ้ า เพ่ือให้นักวิจัยเกิดความม่ันใจว่าข้อมูล
ที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

4) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ 
ลงภาคสนามในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมการเล่าเรื่องของทีมตรวจสอบมาถอดบทเรียน 
ในการวางแผนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ผู้วิจัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต ระหว่างการ
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ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆ กันด้วย เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ตามแบบส ารวจต าแหน่งที่ดินอีกครั้งหนึ่ง 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Content Analysis) เป็นการน าเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ 
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาให้เห็นว่ามุ่งพรรณนา และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับพยานหลักฐาน การจัดการคืนสิทธิที่ดิน โดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วนๆ 
เทียบเคียงกับแบบแจ้งการครองที่ดิน (ส.ค.1) ว่าตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ แล้วเจ้าหน้าที่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษท าการจับพิกัดดาวเทียมกลางแปลงเพ่ือน าไปท าการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง หากผล
การตรวจจับพิกัดดาวเทียมตรงกับแบบแจ้งการครองที่ดิน (ส.ค.1) แสดงว่ามีการออกโฉนด น.ส.3 ก. หรือ 
น.ส.3 แล้ว แปลได้ว่าต้องท าลายแบบแจ้งการครองที่ดิน (ส.ค.1) นั้นไปท าซ้ าๆ จนครบ 627 ใบ เมื่อครบ
แล้ว ท าให้ ส.ค.1 ของอ าเภอถลางออกจากทะเบียนครอบครอง 

6) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ ได้
วิเคราะห์เชิงเนื้อหามาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนย้อนกลับมาให้เห็นว่า
เกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้าง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้นได้น าไปสู่
ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง โดยวิเคราะห์บทบาทของแต่ละภาคส่วนตามตัวแบบระดับการ  มีส่วนร่วมของ
ประชาชน ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum ตามกรอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ในประเด็นการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต”  
โดยในบทนี้จะน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องไปตามล าดับ 
ดังนี้คือ  1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดิน และถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต  
2) ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที ่

4.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดิน และถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 

4.1.1 สภาพการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา และพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ในการศึกษาสภาพและถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล โดยศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับสภาพการบุกรุกที่ดิน ลักษณะเอกสาร
สิทธิที่ดินที่ครอบครองปัจจุบัน ปัญหา และผลกระทบ จากการน าเอกสาร ส.ค.1 ในการสัมภาษณ์จะแบ่ง
ค าถามเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชาวบ้าน จ านวน 12 คน และกลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 12 คน 
รวมจ านวน 24 คน 

การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต พบว่า 
มีปัญหาในการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่เกาะและป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้หลักฐาน ส.ค.1 มาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ เพราะเป็นกรณีที่รัฐได้ให้สิทธิกับประชาชน
ก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่จะสามารถ
ออกในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ อีกทั้งในอดีตตั้งแต่ปี 2497 - ปี 2537 ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือ
ภูเขาได้ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) ได้ห้ามไว้ แต่ได้มีการแก้ไขเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 
43 ในปี พ.ศ.2537 ให้สามารถออกเอกสารสิทธิในที่เขาหรือภูเขาได้ หากเป็นที่ดินที่ได้มีการแจ้งการ
ครอบครองไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย นั่นคือผู้ใดที่แจ้ง ส.ค.1 ไว้ในพ้ืนที่เขาหรือภูเขาก็สามารถน าเอา
หลักฐานดังกล่าวมาออกเอกสารสิทธิได้ และตั้งแต่ที่กฎกระทรวงดังกล่าวประกาศใช้ก็เกิดกระบวนการ
ทุจริตน าเอา ส.ค.1 ที่ไม่ได้ถูกขีดฆ่าจ าหน่ายในการออก น.ส.3 ก. ตามโครงการเดินส ารวจปี 2519-2520 
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มาอ้างในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ที่เขาหรือภูเขา พ้ืนที่ของรัฐถูกเอกชนท าการยึด บางราย
น าเอาไปจ าหน่ายจ่ายโอน บางรายน าเข้ากู้เงินกับสถาบันการเงิน และมีการตัดไม้ท าลาย  
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนที่ที่ดินของรัฐ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

ผลการศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และพื้นที่
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีดังต่อไปนี้ 

1) การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ 

1.1) สภาพปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และพื้นที่
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 สภาพปัญหาการถือครองที ่ด ินในพื ้นที ่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
จากข้อมูลที่ได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดการที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีข้อมูลส่วนหนึ่งที่สะท้อนสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผลงาน การด าเนินกิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ปัญหา ผลกระทบ 
จากการน า ส.ค.1 ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ รวมถึงความคาดหวังหรือความ
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ประทับใจ ในการเข้าร่วมโครงการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จากรายงานผลการน าเสนอของศูนย์การเรียนรู้ฯ มีการสะท้อนว่า 

“พ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ แวดล้อมด้วยเกาะ
บริวาร 44 เกาะ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทะเลฝั่งอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
อันบริสุทธิ์และงดงามด้วยสภาพของภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้  
สลับกับที่ราบชายฝั่งทางด้านตะวันออก เรียงรายด้วยหมู่เกาะ หาดทรายทอดยาวไปด้วย
แนวป่าชายเลน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าลดหลั่นไปตามโขดหินชายฝั่งซึ่งปกคลุมด้วย
ปะการังแข็ง และหญ้าทะเลแหล่งอาหารทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล 
เกาะยาวและเกาะยาวใหญ่ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 137.6 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 88,125 ไร่  มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 53,361 ไร่  เป็นพื้นที่ป่าสงวน จ านวน 13 ป่า 
พ้ืนที่ป่าชายเลน จ านวน 27,311 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่บนเกาะยาวใหญ่ อยู่ในเขตการ
ปกครองของจังหวัดพังงา  ชาวอ าเภอเกาะยาวมีความเป็นอยู่ด้วยวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างญาติมิตร พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างพ่ีน้อง มีความร่มเย็นเป็นสุขมาโดย
ตลอด ใครที่มาเยือนเกาะยาวจะรู้สึกประทับใจในความเป็นมิตรไมตรีของชาวเกาะ 

ต่อมานายทุนจากต่างจังหวัดเข้ามากว้านซื้อที่ดินในอ าเภอเกาะยาว โดยร่วมมือ
กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดินอ าเภอเกาะยาว ด าเนินการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 
โดยเฉพาะการน าเอาหลักฐาน ส.ค.1 ไปเปลี่ยนเป็นโฉนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระท า
โดยมิชอบท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวกับหลักฐาน ส.ค.1 ในปี พ.ศ.2551 กรมสอบสวน
คดี พิ เ ศษ ได้ จั ด โ ค ร ง ก า รสั ม มน า เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร คื น  ส . ค . 1 ใ ห้ ป ร ะช าช น  
โดยร่วมกับประชาชนในการด าเนินการผลการด าเนินงานสามารถท าให้ประชาชนได้รับ
เอกสารสิทธิที่ดินที่เปลี่ยนจาก ส.ค.1 ไปเป็นโฉนดที่ดินจ านวนหนึ่ง” 

(นายฮัมบุญ, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาว 
: รายงานศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อ 4 ตุลาคม 2559) 

 

“กลุ่มนายทุนจากจังหวัดภูเก็ต เข้ามาท าการบุกรุกที่ดินของรัฐ  ป่า ป่าสงวน
แห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษ จ านวน 25 
คดี ในความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ โดยมีประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาวเป็นพยานในคดี กรมสอบสวน  
คดีพิเศษได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน เพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด
อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้วิธีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับภาคประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ และน าผลการตรวจสอบไปประกอบการด าเนินคดีพิเศษ จนสามารถ
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สืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง และต่อมาศาลได้มีค าพิพากษา
ตัดสินลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิด และตอบสนองการต่อสู้เรียกร้องของประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน” 

(นายประวิน, นามสมมต;ิ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
: สัมภาษณ์เม่ือ 4 ตุลาคม 2559) 

 

“ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ชาวบ้านเข้าไม่ถึงสิทธิที่พึงได้ และในการออกเอกสาร
สิทธิที่ผ่านมา ท าให้มีข้อพิพาทเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ขาดความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และยังให้ความร่วมมือในการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ ที่ป่าสงวน โดยการออกเอกสารสิทธิผิดกฎหมาย เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกลุ่มทุน” 

(นายบังเดอะ, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ ่ 
: สัมภาษณ์เม่ือ 21 มีนาคม 2560 ) 

โดยสรุปสภาพปัญหาการถือครองที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว มีทรัพยากรป่าไม้
และชายหาดที่สวยงาม มีวิถีชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตร พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก 
ที่ท าให้อ าเภอเกาะยาวเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อนายทุนท าการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐบางคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินของรัฐ และรับรองความถูกต้องให้กับ
ผู้ครอบครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับชาติ ภาคประชาชนจึงได้ร้องขอ 
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิการถือครองที่ดิน ต่อมากรมสอบสวน
คดีพิเศษได้ด าเนินคดีกับกลุ่มนายทุนจากจังหวัดภูเก็ตที่เข้ามาท าการบุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า ป่าสงวน
แห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ซึ่งรับเป็นคดีพิเศษ จ านวน 25 คดี โดยได้น าวิธีการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม ร่วมกับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมตรวจสอบ และน าผลการตรวจสอบไปประกอบการ
ด าเนินคดีพิเศษ จนสามารถสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังและต่อมาศาลได้มี 
ค าพิพากษาตัดสินลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิด จึงส่งผลให้เกิดความศรัทธา และความเชื่อมั่นกับชุมชน
ต่างๆ และสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส  

 สภาพปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต โดยอุทยานแห่งชาติสิรินาถตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เดิมพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ 
ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านสาคู และภายหลังได้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าสนทะเล 
ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง และบริเวณหาดในยาง ในท้องที่ต าบลไม้ขาว ต าบลสาคู และต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 90 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 
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115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 ในปี 2555 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ตรวจพบว่า 
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีการออกเอกสารสิทธิจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งที่ติดทะเลอันดามัน
ด้านทิศตะวันตก 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับสภาพที่ดิน ลักษณะเอกสาร
สิทธิในที่ดินที่ครอบครองปัจจุบัน ปัญหา และผลกระทบจากการน า ส.ค.1 ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิ  
ในที่ดินโดยมิชอบของอ าเภอถลาง พบว่าปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีทั้ง
การบุกรุกแบบมือเปล่า และการบุกรุกแบบการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ซึ่งทั้งสองปัญหาล้วนแล้วแต่  
มีผู้มีอิทธิพล นายทุน และเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งในอดีตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบทั้งที่มีอ านาจรัฐ เช่น 

“มีบุคคลและเอกชนท าการบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือปลูกสร้างโรงแรม รีสอร์ท และมีการออกเอกสารสิทธิ
โดยมิชอบในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้ 
กรณีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถและในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขารวก เขาเมือง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 
วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 10 (3) และมีพนักงานอัยการร่วมสอบสวนตามมาตรา 
32 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน อีกทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับทราบข้อมูลจาก
ทางอุทยานแห่งชาติสิรินาถว่า ปัจจุบันยังมีการบุกรุกที่ดินอุทยานแห่ งชาติสิรินาถ
เพ่ิมเติม โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดีกับ 
ผู้บุกรุกรายอื่นๆ ต่อไป” และ 

“ต้นเหตุของปัญหาที่ดิน คือ ส.ค.1 ดังนั้นถ้าคนในชุมชนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่มี
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ส.ค.1 ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลพ้ืนที่ได้ ซึ่งจะถือเป็น
มาตรการที่ดีที่สุดและจะกลายเป็นจุดแข็งของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตอนนี้รัฐบาลเตรียมการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือส ารวจ ส.ค.1 ที่มีอยู่ทั้งประเทศเพ่ือให้
ผู้ครอบครองน าไปออกเอกสารสิทธิ เพ่ือให้เอกสาร ส.ค.1 หมดไปอันเป็นการแก้ไข
ปัญหาการปลอมเอกสาร ส.ค.1 เพื่อบุกรุกที่สงวนหวงห้ามในหรือในพื้นที่สาธารณะ”  

(นายประวิน, นามสมมต;ิ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
: สัมภาษณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมื่อ 21 มีนาคม 2560 ) 

  



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 

 

 

76 

โดยสรุปสภาพปัญหาการถือครองที่ดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต พบว่าเอกสารสิทธิที่ออกมานั้นได้ออกขัดต่อหลักของกฎหมายหลายแปลง อุทยานแห่งชาติ
สิรินาถ เป็นผู้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นโรงแรม 
บ้านพักตากอากาศ และบางที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดิน ซึ่งแต่ละโครงการมีมูลค่าสูง บางโครงการ 
มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท เนื่องจากผู้ที่ซื้อที่ดินเชื่อว่าเอกสารสิทธิที่ออกโดยรัฐนั้นเป็นเอกสารสิทธิที่ออก
โดยชอบด้วยกฎหมาย และลงทุนพัฒนาที่ดินเป็นมูลค่าที่สูง และหากภายหลังพบว่าการออกเอกสารสิทธิ  
มิชอบและน าไปสู่การเพิกถอนได้ ก็จะท าให้ผู้ที่สุจริตต้องได้รับความเสียหาย และอาจน าความเสียหาย 
มาฟ้องไล่เบี้ยจนถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ออกเอกสารสิทธินั้นๆ สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ให้กับรัฐและประชาชน  

รูปแบบการกระท าผิดเกิดจากการน าเอาหลักฐานแจ้งการครอบครอง หรือ ส.ค.1 
ซึ่งเป็นหลักฐานของที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยมิชอบ และบางรายมีการ
ปลอมเอกสาร ส.ค.1 ทั้งฉบับ และน ามาอ้างเอกสารสิทธิโดยมิชอบ เพราะการที่จะออกเอกสารสิทธิ  
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีหลักฐานของที่ดินเดิม
โดยเฉพาะ ส.ค.1 เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบพบว่าได้มีการทุจริตน าเอา
หลักฐาน ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกโดยมิชอบในพ้ืนที่เหล่านี้ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ  
ที่เก่ียวข้อง และน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนจนได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนมาก 

1.2) ปัญหา ผลกระทบ จากการน า ส.ค.1 ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
โดยมิชอบ และความคาดหวังหรือความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 กรณีอ าเภอเกาะยาว กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ส าหรับปัญหา ผลกระทบ 
จากการน า ส.ค.1 ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ และความคาดหวังหรือความประทับใจ
ในการเข้าร่วมโครงการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอ าเภอเกาะยาวกับ  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า  

“จากการตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติมากแห่งหนึ่ง 
ซึ่งพบว่ามีการใช้ ส.ค.1 จากที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกบนภูเขาและเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ต่อมาปี 2552 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับ ผู้น าชุมชน นักเรียนโรงเรียนเกาะยาว
วิทยา และชาวบ้านเกาะยาว ท าการตรวจสอบ ส.ค.1 ในพ้ืนที่อ าเภอซึ่งพบว่ามี ส.ค.1  
ที่ยังไม่ได้ถูกแทงจ าหน่ายออกจากสารบบ จ านวน 892 ฉบับ โดยใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ 
ผลปรากฏว่าสามารถตรวจสอบ ส.ค.1 ได้จ านวน 654 แปลง แยกเป็นที่ดินที่ออก
เอกสารสิทธิไปแล้ว จ านวน 475 แปลง อยู่ระหว่างการออกโฉนด 102 แปลง และพบว่า
มีชาวบ้านที่มีที่ดินและยังไม่ได้ออกโฉนดอีก จ านวน 77 แปลง สามารถน าเอา ส.ค.1  
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ที่ได้ค้นหามานานหลายสิบปีและไม่พบ แต่ได้มาพบในโครงการนี้ สามารถน าเอา ส.ค.1 
ไปออกโฉนดได้ โครงการนี้จึงถือได้ว่าเป็น “เกาะยาวโมเดล” ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ และการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันการ
กระท าผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีผลพลอยได้ที่ท าให้ประชาชนมีความสุขกับการได้ออก
เอกสารสิทธิ เพราะท่ีดินมือเปล่าบนเกาะมีราคาไร่ละ ประมาณ 50,000 บาท แต่ถ้าออก
โฉนดได้ราคาประมาณไร่ละ 1 ล้านบาท และพบว่าเป็นที่ดินของนายทุนที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ จ านวน 238 แปลง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้ถูกส่งไปยังส านักงานที่ดินอ าเภอ
เกาะยาว เพ่ือให้แทงจ าหน่าย ส.ค.1 ออกจากสารบบต่อไป” 

(นายประวิน, นามสมมต;ิ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
: สัมภาษณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เมื่อ 21 มีนาคม 2560 ) 

 

 “มีการบุกรุกป่าสงวนเพ่ือท าการเกษตรและปลูกสร้างอาคารเพ่ือการท่องเที่ยว 
มีการปล่อยน้ าเสียจาก ผู้ประกอบการโรงแรม และมีการตั้งร้านค้าในบริเวณริมหาด ท า
ให้ไม่มีที่ท่องเที่ยวริมหาด การจัดการขยะไม่เป็นไปตามระเบียบของเทศบาล” 

 (นายบังเดอะ, นามสมมุติ;  
ผู้แทนกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

: สัมภาษณ์เมื่อ 21 มีนาคม 2560 ) 

 

 พื้นที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ส าหรับปัญหาผลกระทบ จากการน า ส.ค.1  
ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ และความคาดหวังหรือความประทับใจในการเข้าร่วม
โครงการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้าน ได้สะท้อนความคาดหวังในการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการจัดการที่ดิน เพ่ือให้ ส.ค.1 หมดจากทะเบียนครอบครอง 
และแนวทางการด าเนินคดีกับผู้น า ส.ค.1 ของผู้อ่ืนไปแอบอ้างในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินหวงห้าม  
ในพ้ืนที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

“ต้องการให้ตรวจสอบ ส.ค.1 ที่มีท้ังหมดและฉบับที่ออกโฉนดไปแล้วถูกต้องตรง
ทุกแปลง การวัดชี้ระวังแนวเขตที่ดินของปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่ สามารถตรวจสอบ 
แนวเขตได้ชัดเจน”  

 (นายสมชาติ, นามสมมุต;ิ ตัวแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอถลาง  
: สัมภาษณ์เมื่อ 21 มีนาคม 2560) 
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“คาดหวังว่าการท างานของ DSI จะมีความชัดเจน ถูกต้องในพ้ืนที่และ
ขบวนการต่างๆ ในการออกเอกสารสิทธิต้องถูกต้อง สามารถท าให้ชาวบ้านมีความเชื่อใจ 
ไว้ใจ การท างาน ท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ” 

(นายสมหมาย, นามสมมุติ; ตัวแทนชาวบ้าน ต าบลสาคู  
: สัมภาษณ์เมื่อ 21 มีนาคม 2560)    

 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของตัวแทนสื่อมวลชน ว่า  

“คืน ส.ค.1 ให้ชาวบ้านผู้ครอบครองตัวจริง ด าเนินคดีผู้ออก ส.ค.1 เป็นเท็จ 
ผู้น า ส.ค.1  มาแอบอ้างใช้โดยเป็นเอกสารปลอม DSI มีความตั้งใจดึงชุมชนนักเรียน
มาร่วมกิจกรรม เป็นการปลูกฝังเด็กให้หวงแหนที่ดินของบรรพบุรุษ และรู้ว่าเอกสาร 
ส.ค.1 จริงคืออะไร ใครที่น าเอกสารปลอมมาใช้ เป็นการให้ความรู้สื่อมวลชนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่บางฝ่าย ที่เห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนรวม” 

(นายประชาชน, นามสมมุต;ิ ตัวแทนสื่อมวลชน  
: สัมภาษณ์เมื่อ 21 มีนาคม 2560)    

1.3) แนวทางการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการ
ที่ดินของต าบลสาคู ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี และต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือให้ ส.ค.1 หมดจากทะเบียนครอบครอง ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แสดงความคิดเห็นว่า   

“ปัญหาเรื่องการน าหลักฐาน ส.ค.1 อันเป็นเท็จเพ่ือใช้ออกเอกสารสิทธิใน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นปัญหาที่ส าคัญ และเกิดผลกระทบในวงกว้างจึงเป็นที่มาของ
การเชิญผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือหา
แนวทางในการป้องกันการบุกรุกอุทยานแห่งชาติ โดยใช้หลักฐาน ส.ค.1 อันเป็นเท็จจาก 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอ าเภอเมืองถลาง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่ประชุมเห็นควร
ให้มีการจัดประชุม เพ่ือวางแผนการลงพื้นที่ 

ตรวจสอบหลักฐาน ส.ค.1 ร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานของ
รัฐในพ้ืนที่ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่รอบอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท าโครงการฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เอกสาร ส.ค.1 และร่วมวางแผน การด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 4 
ต าบล ได้แก่ ต าบลสาคู ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรีและต าบลไม้ขาว อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต”  

 (นายประวิน, นามสมมต;ิ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
: สัมภาษณ์เมื่อ 4 ตุลาคม 2559) 
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2) การสรุปผลการด าเนินโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุป 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การจดบันทึก การถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการประชุม  
เชิงปฏิบัติการ ในการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต  
แล้วน าข้อมูล มาวิเคราะห์ ดังนี้ 

2.1) การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล  โดยการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าในพ้ืนที่ 
อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่ต าบลและหมู่ใด พบว่า มี ส.ค.1 ที่เป็นที่ตั้ง  
ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ านวน 627 ใบ ที่ยังไม่ถูกขีดฆ่าหรือจ าหน่ายทิ้ง ในพ้ืนที่ต าบลเชิงทะเล 
ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ต าบลเชิงทะเล  
 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 ต าบลเทพกระษัตรี 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 ต าบลไม้ขาว 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 ต าบล
สาคู 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 รวมจ านวน 4 ต าบล 7 หมู่บ้าน ได้น าข้อมูลมาจ าแนก
และจัดหมวดหมู่ออกเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ท าการ
คัดกรองถ่ายเอกสารข้อมูล ส.ค.1 น.ส.3 ก. น.ส.3 และบัญชีคุม น.ส.3 ก. (น.ส.8) ที่ส านักงานที่ดินภูเก็ต 
สาขาถลาง จากนั้นไปขอข้อมูลทะเบียนครอบครองของหมู่บ้านและต าบลดังกล่าว มาตรวจสอบ 
ทุกหมู่บ้าน และคัดกรองว่ามี ส.ค.1 ฉบับใดที่ยังไม่ได้ถูกจ าหน่ายออกจากทะเบียนครอบครอง ระหว่างปี 
2519 - ปี 2520 มีโครงการเดินส ารวจ ชาวบ้านที่ไม่ได้น า ส.ค.1 ไปใช้ในการออก น.ส.3 ก. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิด ข้อมูล
เกี่ยวกับพยานหลักฐาน เป็นต้น น าข้อมูลที่ได้ มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูล
จ านวนแปลงที่ดิน สภาพการถือครอง เป็นต้น ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 การตรวจสอบการครองที่ดินในพ้ืนที่ ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี 
ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

สถานที ่
การตรวจสอบการครองท่ีดิน 

ต าบล หมู ่
เชิงทะเล 4 น.ส.8 จ านวน 86 ใบ 
เทพกระษัตรี 3 น.ส.8 จ านวน 137 ใบ 
ไม้ขาว 4 น.ส.8 จ านวน 109 ใบ 
สาคู 
 

1 น.ส.8 จ านวน 84 ใบ 
2 น.ส.8 จ านวน 10 ใบ 
3 น.ส.8 จ านวน 173 ใบ 
4 น.ส.8 จ านวน 28 ใบ 
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2.2) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การเปรียบเทียบเหตุการณ์ และการสรุปอุปนัย 
โดยน าข้อมูลที่ทีมท างานปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินในระดับหมู่บ้านที่ได้ด าเนินการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากตาราง 4.1 มาท าการวิเคราะห์ตามแบบส ารวจต าแหน่งที่ดินอีกครั้งหนึ่ง โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารเป็นการน าเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่  
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพยานหลักฐาน การจัดการคืนสิทธิที่ดิน ท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วนๆ 
เทียบเคียงกับแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ว่าตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษน าข้อมูลเอกสารทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบความถูกต้องซ้ า  

ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินในระดับหมู่บ้าน  
ทีมท างานใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ชนิดมือถือ ท าการจับพิกัดกลางแปลงเพ่ือน าไปท าการ
ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง แล้วถ่ายรูปสภาพพ้ืนที่รอบๆ จุดสังเกต ถ่ายทอดค่าพิกัดจุดสังเกตลงในแผนที ่
ภูมิประเทศ 1: 50,000 และเขียนแผนที่สังเขปบริเวณที่จับค่าพิกัดไว้แล้ว หากผลการตรวจจับพิกัด
ดาวเทียมตรงกับแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) แสดงว่ามีการออกโฉนด น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 แล้ว 
แปลได้ว่าต้องท าลายแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) นั้นไป ท าซ้ าๆ จนครบ 627 ใบ ผลการ
ตรวจสอบการใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ รวมจ านวน 507 ใบ คงค้างเนื่องจาก 
ไม่พบการถือครอง จ านวน 120 ใบ ดังตารางที่ 4.2  

 

ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ตรวจจับพิกัดดาวเทียมที่ดิน (ส.ค.1) ของอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สถานที ่ จ านวนการ
ตรวจสอบ 

(ใบ) 

การใช้เคร่ืองมือรับสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ 

เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายท้ิง (ใบ) 

ไม่พบ 
การถือครอง 

(ใบ) 
ต าบล หมู่ 

เชิงทะเล 4 86 67 35 
เทพกระษัตรี 3 137 82 82 
ไม้ขาว 4 109 96 35 
สาคู 1 84 82 2 
 2 10 8 2 
 3 173 146 27 
 4 28 26 2 

รวม 627 507 120 
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2.3) การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการด าเนินคดีกับ
ผู้น า ส.ค.1 ของผู้อ่ืนไปแอบอ้างในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินหวงห้ามในพื้นที่  ปัญหาการออกโฉนด
ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่เกาะ เป็นที่ตั้งของจังหวัดและอ าเภอซึ่งมีขั้ นตอนที่ซับซ้อน บางแห่งยัง 
ทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้าม เมื่อได้ประกาศก าหนดเขตสงวนหวงห้ามไว้แล้ว  แต่ทางราชการมิได้ 
ท าประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการประกาศสงวนหวงห้ามไว้  จนมีราษฎรเข้าครอบครองใช้สอยในที่ดิน
นั้นเป็นเวลานานจนกลายเป็นชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยที่ท ากิน หรือกฎหมายก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดิน
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการทับที่ราษฎรได้จับจองและครอบครองอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าการจะขอออก
โฉนดที่ดินในเขตสงวนหวงห้ามตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่สามารถท าได้เว้นแต่จะต้อง 
มีการพิสูจน์สิทธิว่าได้มีการครอบครองมาก่อนที่จะมีการสงวนหวงห้าม และต้องมีหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองสิทธิว่าได้มีการครอบครองมาก่อนที่จะมีการสงวนหวงห้าม และต้องมีหลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) มาแสดงเพ่ือด าเนินการขอออกโฉนด คงมีแต่เฉพาะที่ดินที่ไม่มีการประกาศสงวน
หวงห้ามที่ดินเท่านั้นที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้ การที่รัฐออกกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) มาจ ากัด
สิทธิของประชาชนในเขตสงวนหวงห้ามมิให้ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา 59 อีก จึงเป็นการ
ปิดโอกาสของประชาชนท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เหมือนเช่นผู้ครอบครองที่ดินทั่วไปที่ไม่ใช่ที่ดินที่อยู่
ในเขตสงวนหวงห้าม เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นที่ดินที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะ แต่ก็เป็นที่ตั้งจังหวัด
และอ าเภอ ทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไม่แตกต่างกับพ้ืนที่จังหวัด  หรืออ าเภออ่ืนของประเทศ 
ประชาชนซึ่งได้มีการยื่นค าขอออกโฉนด ก่อนมีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ .ศ.2537)  
การด าเนินการต้องมีการหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ประชาชนที่มีการยื่นค าขอหลังจากมีการ
ประกาศก็ได้รับความเดือดร้อน 

เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินซับซ้อนขึ้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
เพ่ิมภาระและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เป็นที่เดือดร้อนและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
จึงมีสถิติการค้างออกโฉนดที่ดินเพราะเหตุเป็นที่เกาะ ที่จังหวัดภูเก็ตจ านวนมาก การห้ามออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ประชาชนตามหลักเกณฑ์ และในพ้ืนที่ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถเข้าสู่แหล่งทุน อันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต  
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญได้ และจากการวิเคราะห์ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในประเทศ
ไทย แต่ดั้งเดิมนั้นยังไม่มีการแสดงแผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน หรือท าแผนที่จ าลองรูปที่ดินตามความจริง  
คงแสดงรายละเอียดเพียงว่าเป็นผู้ใด อยู่บ้านใด ท าประโยชน์ที่ดินไหน มีเนื้อที่เท่าใด เพ่ือความสะดวก  
ในการเก็บภาษีอากรเท่านั้นและต่อมาเริ่มมีการออกโฉนดที่ดิน จนถึงการออกโฉนดแผนที่ในสมัยรัชกาล 
ที่ 5 ตามประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.120 และพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบันที่มีประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อปี พ.ศ.2497 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีหลาย
แบบด้วยกัน เช่น ใบจอง หนังสือรับรองการท าประโยชน์ และโฉนดที่ดิน ปรากฏว่าตลอดระยะเวลา
ดังกล่าวรัฐไม่สามารถออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้  
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 ส.ค.1 เป็นเพียงการที่เอกชนแจ้งต่อรัฐว่ามีที่ดินอยู่ในครอบครองของตนก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้ ไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการท าขึ้น ส.ค.1  จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิ อันเป็น
เอกสารของทางราชการ นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5 วรรคท้าย
บัญญัติว่า “การแจ้งการครอบครองไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่อย่างใด” ส.ค.1 จึงเป็นหลักฐาน
เพียงอย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่าในขณะแจ้งการครอบครองผู้แจ้งอ้างว่าได้ครอบครองและท าประโยชน์อยู่ใน
ที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเท่านั้น แต่สิทธิของผู้แจ้งจะมีอยู่แค่ไหนเพียงใด สิทธิคงมีอยู่
เพียงนั้น แต่หากไม่เคยมีสิทธิอยู่จริง การแจ้ง ส.ค.1 ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่อย่างใด 
นอกจากนี้จากการที่ ส.ค.1 เป็นเพียง “การแจ้ง” การครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการบอกเล่า 
ไม่มีการรังวัดตามหลักวิชาการนั้น ส.ค.1 จึงเป็นหลักฐานที่มีความคลาดเคลื่อนสูงจากการตรวจสอบ  
พบว่า หลักฐาน ส.ค.1 กรณีท่ีมีการแจ้งการท าประโยชน์เป็นที่ท านากุ้ง นาเกลือ ซึ่งบางแปลงระบุข้างเคียง
ว่าจดทะเบียนรกร้างว่างเปล่าหรือจดแนวเขตป่าไม้ในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากระยะของที่ดินที่จด 
ที่รกร้างว่างเปล่า หรือจดแนวเขตป่าไม้ดังกล่าวเกินจากระยะที่ดินตามหลักฐาน ส.ค.1 จะออกโฉนดที่ดิน
ให้ได้ตามระยะท่ีปรากฏในหลักฐาน ส.ค.1 เท่านั้น ตามนัยระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532) จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่ยินยอมเพราะได้เนื้อที่น้อยกว่าที่ครอบครองจริง 
อาจท าให้ต้องเสียเวลาในการออกไปรังวัดตรวจสอบอีกหลายครั้ง (วิชญ์ธรรมนาถ สุวรรณโกตา, 2556)  

4.1.2 ถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาพื้นทีจ่ังหวัดพังงาและภูเก็ต ในมิติของชุมชุน 

การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของชุมชน มีการบูรณาการท างานกับทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ  
มีบทบาทในการสร้าง และถ่ายทอดองค์ความรู้ มีกระบวนการจัดการหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีการ
สนับสนุนงบประมาณทรัพยากรในกิจกรรมของชุมชน ชุมชนมีการรับรู้ เข้าร่วมกิจกรรม มีรายงานการเฝ้า
ระวังการป้องกันการกระท าความผิดในพ้ืนที ่

1) ถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับพื้นที่และถอดบทเรียน จากกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพังงา  

1.1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  จากการศึกษารายงานโครงการคืน ส.ค.1 ให้ประชาชน  
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559) โครงการคืนสิทธิที่ดินการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการ  
มีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ  
ในชุมชน ผู้น าท้องถิ่น นักเรียนในท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ ได้เข้าตรวจสอบ ส.ค.1 โดยมีวัตถุประสงค์ประการ
ที่ 1 เพ่ือน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ตามบทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   ประการที่ 2  
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เพ่ือสร้างช่องทางการให้ข้อมูลของประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปลอดภัยและหลากหลาย และ
ประการที่ 3 เพ่ือการปฏิบัติการใช้ช่องทางที่ได้รับและที่น าเสนอเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปราม การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในการเข้าตรวจสอบ ส.ค.1 มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดตั้งคณะท างานเข้ามาพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชน คือคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการกรมสอบสวน  
คดีพิเศษ มีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นที่ปรึกษา และรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธาน
คณะท างาน โดยมีผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะท างาน  

ขั้นตอนที่ 2  คณะท างานฯ จัดท าบทเรียนและอบรม ให้ความรู้เพ่ิมทักษะ และ
เทคนิคในการตรวจสอบแก่ภาคประชาชนอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่เข้าร่วมโครงการ ท าให้ชาวบ้าน
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินได้ด้วยตนเอง  

ขั้นตอนที่ 3  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินโครงการลงพ้ืนที่ตรวจสอบในพ้ืนที่
จริงร่วมกับภาคประชาชนในพ้ืนที่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ท าการตรวจสอบ ส.ค.1 ทั้งอ าเภอ ท าให้
ฐานข้อมูลเรื่อง ส.ค.1 ถูกถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่ง ส.ค.1 ที่มีการออกเอกสารสิทธิแล้ว  แต่ยังไม่ถูกจ าหน่าย
ออกจากทะเบียนครอบครอง เนื่องจากเชื่อว่าที่ดินตาม ส.ค.1 ส่วนใหญ่ได้ออกเป็นเอกสารสิทธิไปแล้วกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายไปยังพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกมากที่สุดก่อน โดยได้ท าเป็นโครงการในพ้ืนที่ 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 จ านวน 892 แปลง ตรวจสอบได้ 729 แปลง 
ตรวจสอบไม่ได้ 163 แปลง เนื่องจากเอกสารอยู่กับนายทุน ผลของโครงการมีราษฎรได้ประโยชน์จากการ
น าเอา ส.ค.1 ในโครงการไปออกโฉนดจ านวน 77 ราย จากการติดตามผลการตรวจสอบปี พ.ศ.2560  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เหลือ ส.ค.1 จ านวน 75 แปลง  

ขั้นตอนที่ 4  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยกรม
สอบสวนคดีพิเศษร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ  
เริ่มจากการให้องค์ความรู้ สร้างเครื่องมือตรวจสอบที่ดินชื่อว่า “DSI Map” หรือระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลแผนที่ แนวเขตสงวนหวงห้ามของรัฐ สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ฐานข้อมูลด้านที่ดินและป่าไม้ ใช้ด าเนินการจัดศูนย์เรียนรู้ เพ่ือป้องกันการบุกรุกท าลายป่า ซึ่งในระบบ
ดังกล่าวได้จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแปลงที่ดินแนวเขตป่า  เขตอุทยาน และเขตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งชาวบ้านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นอย่างไร จะท าให้ชาวบ้านสามารถเฝ้าระวังการ
ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์เป็นการสะท้อนการอ านวยความยุติธรรมที่ชาวบ้านอ าเภอเกาะยาว
ได้รับน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ดังค าสะท้อนต่อไปนี้  

 “การที่มีหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาร่วมในการป้องปราม การ
กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือด้วย
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ พิจารณาและด าเนินการด้วยความล่าช้า 
นอกจากนี้  การช่วยเหลือให้องค์ความรู้ด้านกฎหมายช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมี 
องค์ความรู้ในการจัดการปัญหาและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ  จากการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้แผนที่  DSI MAP กับชาวบ้าน 
ในชุมชนในพ้ืนที่ อ าเภอเกาะยาว ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีองค์ความรู้ในการจัดการ
แก้ไขปัญหาของตนและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ดียิ่งขึ้น การที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการจัดการปัญหาที่ดินเพราะ DSI มีการ 
รับฟังปัญหา และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยในอดีตการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐส่งผลกระทบต่อประชาชน มีการบ่ายเบี่ยง ยื้อเวลา แต่เมื่อ DSI และ
กรมอุทยานฯ ในปัจจุบัน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันท างานก็เห็นว่าแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”   

(นายบังเดอะ, นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่  
: สัมภาษณ์ เมื่อ 21 มีนาคม 2560)  

“แรกเริ่มได้ทราบว่า DSI เข้ามาในชุมชนเพ่ือส ารวจและคืนที่ ดินให้กับ
ประชาชนในชุมชนเกาะยาวน้อย ได้ร่วมโครงการโดยได้รับมอบหมายให้เดินส ารวจ  
ส.ค.1 เพ่ือหาผู้ถือสิทธิครอบครองของชาวบ้านในชุมชนเกาะยาวน้อย ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวได้มอบหมายนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่มละประมาณ 10 คน จ านวน 
7 กลุ่ม ตามจ านวนหมู่บ้านที่มี 7 หมู่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ผู้น าชุมชน ชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันน าเดินส ารวจ 
หาหลักฐาน ส.ค.1 ตัวจริงจากชาวบ้านในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งแต่ละกลุ่ม 
จะได้รับมอบให้หาหลักฐาน ส.ค.1 กลุ่มละประมาณ 10 ฉบับ กิจกรรมโครงการนี้ใช้เวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็สามารถพบหลักฐาน ส.ค.1 ครบทุกฉบับ” 

 (นายสายันต์, นามสมมุต;ิ  
ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

: สัมภาษณ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2560)  
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ส าหรับความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ร่วมโครงการนี้  เห็นว่า  

“เป็นการดีที่หน่วยงานภาครัฐมาให้บริการถึงพ้ืนที่จริงและมาให้ความช่วยเหลือ
ชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างไกล เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  ท าให้
หน่วยงานได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านโดยตรง และชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
จัดการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับรัฐ เป็นการท างานเพ่ือป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผิดลักษณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งไม่เคยมีมาก่อน  จากประสบการณ์ 
โดยตรงที่ได้ช่วยเหลือท าโครงการนี้ เห็นว่าการส ารวจหาหลักฐาน ส.ค.1 แล้วเสร็จ
ภายในเวลาอันรวดเร็วและประสบความส าเร็จ ซึ่งหากไปใช้บริการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะใช้ระยะเวลานาน และมีขั้นตอนมากมาย การด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและยืนยันการเป็นเจ้าของการครอบครอง ท าให้ลดการเกิด
ปัญหาพิพาทระหว่างชาวบ้านในชุมชนในอนาคต เพราะแต่ละคนได้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของที่ดินที่ตน และของบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินติดกันครอบครอง ลดการ
พิพาทเรื่องเขตแดนหรือสิทธิ กรรมสิทธิ์การครอบครอง” 

(นายส าราญ, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่  
: สัมภาษณ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2560)    

ขั้นตอนที่ 5  การรายงานผลงาน คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รายงานผลงานและ
การเฝ้าระวังในพื้นท่ีของศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อกรมสอบคดีพิเศษ ดังนี้ 

- ได้ร่วมมือกับ DSI ให้ข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายที่ดินและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การบุกรุกป่าสงวน อุทยาน จนสามารถด าเนินการกับวัดธรรมกายได้ 

- รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับ 
ที่ดินและสิ่งแวดล้อม 

- จัดอบรมเยาวชน นักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา และโรงเรียนพรุใน ในการ
จับพิกัดที่ดินเกาะยาว เพ่ือให้เยาวชนน าไปขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น 

- ร่วมด าเนินการโครงการคืน ส.ค.1 ให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
- เดินส ารวจที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส ารวจ 

ส.ค.1 บิน ในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 1 และหมู่ 7 
- ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ดิน และ 

งานช่วยเหลือประชาชนที่มาร้องเรียน 
- ร่วมส ารวจความเสียหายจากการบุกรุกที่ดิน การใช้รถรถตักหน้าขุดหลัง 

(แบคโฮ) ขุดต้นตาลในที่ดินของรัฐของผู้ใหญ่บ้านและพวก 
- ร่วมกับสื่อมวลชนตรวจสอบกรณีการสร้างจุดชมวิวของหมู่ 5 เกาะยาวน้อย 
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เมื่อได้มีการติดตามการท างานของศูนย์เรียนรู้ฯ จากการสัมภาษณ์กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ 
ดังค าสะท้อน ต่อไปนี้  

“ชาวอ าเภอเกาะยาวเห็นควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ที่เดือดร้อน มีการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลที่ชัดเจน และตรงไปตรงมา
ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
พ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย 
ได้ถูกต้อง จึงน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน  
ให้พ้ืนที”่ 

(นายบังเดอะ, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่ 
: สัมภาษณ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2560) 

“ประชาชนชาวอ าเภอเกาะยาวมีความพึงพอใจในการท างานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และประชาชนที่ได้ท างานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษรู้สึกพอใจและดีใจ  
กับการให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่จริงใจและรวดเร็ว เกิดความ
ยุติธรรมโปร่งใส ภาคประชาชนมีบทบาทส่วนร่วมในการท างานแก้ไขปัญหา ท าให้
ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับประโยชน์สูงสุด และท าให้มีที่ดินท ากินต่อไป 
และอยากให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เพราะต่อไปเยาวชนอาจเป็น 
ผู้เดือดร้อนมากที่สุด เนื่องจากที่ดินท ากินของบรรพบุรุษถูกละเมิดสิทธิไป ลูกหลาน  
อาจไม่มีที่ดินท ากินในอนาคต”  

(นายฮัมบุญ, นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวน้อย 
: สัมภาษณ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2560)  

“ตั้งแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามา เดิมไม่เคยรู้บทบาทของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ก็ดีใจที่มาช่วย โดยขั้นแรกก็ช่วยเรื่องให้ค าปรึกษาและให้ความรู้  ตามล าดับ 
รู้สึกเป็นกันเอง มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน ในส่วนเครื่องมือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ 
มอบให้ คือ โดรน ก็คิดว่าโดรนจะช่วยเรื่องการตรวจสอบพ้ืนที่ที่ทุจริตและพ้ืนที่ที่ยังไม่รู้
ว่านายทุนทุจริต ท าให้ท างานง่ายขึ้น ขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณทุกท่านที่มาให้การ
สนับสนุน ชาวบ้านส่วนมากก็ดูอยู่ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ และศูนย์เรียนรู้ท างาน
ด้วยกันเป็นอย่างไร ในส่วนบทบาทของแกนน าก็ได้ให้ชาวบ้านมาแจ้งหากเดือดร้อนเรื่อง
อะไรให้แจ้งที่ศูนย์เรียนรู้ฯ” 

(นางสวย, นามสมมุติ : ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่ 
: สัมภาษณ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2560)  
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ส าหรับการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ อ าเภอเกาะยาว จากการสัมภาษณ์ ผู้แทน
กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ มีการสะท้อน ดังนี้ 

“มีการท าลายต้นตาลในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้านโล๊ะโป๊ะ อ าเภอเกาะยาว ซึ่งเป็น
พ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการท าลายต้นไม้ในเขตทุ่งสงวน 
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ต าบลเกาะยาวน้อย ซึ่งเป็นพ้ืนที่พิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับกลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันมีข้อยุติแล้ว เนื่องจากมีค าสั่งจากส านัก
นายกรัฐมนตรีให้หยุดโครงการทั้งหมด ปัจจุบันก าลังด าเนินการขอจดทะเบียน และ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติได้ในเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดิน 
ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ และด าเนินการในเรื่องการหาพิกัดในที่ดินให้กับกลุ่มมวลชน และ
ติดตามการใช้เงิน ได้ขอให้ช่วยตรวจสอบที่ดินบริเวณอ่าวโล๊ะพลูที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 
ต าบลพรุใน และส ารวจที่ดินว่างซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งไม่สามารถออกได้ เนื่องจาก 
ติดประกาศกระทรวงปี 43 ซึ่งส่วนหนึ่งทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ส ารวจเบื้องต้นไปแล้ว 
เนื่องจากเรื่องนี้ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ความส าคัญ เนื่องจากชาวบ้านเข้าไม่ถึงสิทธิในที่ดิน 
ท าให้เสียสิทธิอันพึงจะได้” 

(นายบังเดอะ, นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่ 
: สัมภาษณ์ เมื่อ 30 สิงหาคม 2560)  

“พ้ืนที่หมู่ 7 ต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โรงแรมบรูเบย์ ปล่อย
น้ าเสียลงทะเล สูบน้ าบ่อไขมัน และขยะมูลฝอย ท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ท าให้ 
ปู ปลา ในพื้นที่ตาย ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ท าหนังสือถึงโรงแรม 
แต่โรงแรมกล่าวอ้างว่าไม่มีผู้มีอ านาจเต็มเข้าตัดสินใจ จึงต้องให้หนึ่งในโรงแรมที่ท าลาย
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องท ากิจกรรม และทางศูนย์เรียนรู้ฯ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลพรุใน 
และทางเทศบาลบอกว่าไม่ได้ละเลยแต่ประการใด ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางโรงแรมสร้าง
บ่อตกตะกอนและบ าบัดน้ าเสียก่อนจึงปล่อยออก แต่ทางโรงแรมก าลังสร้างแล้วยัง 
ไม่เสร็จ จึงปล่อยลงทะเลไปก่อน เป็นเวลาแรมปีแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ DSI เข้าประสาน
เรื่องน้ าเสียลงทะเล ขยะมูลฝอย และบ่อไขมัน ให้มีการจัดการอย่างถูกต้องก่อนปล่อย 
และขอให้เป็นการเร่งด่วนที่สุด เพราะได้บริหารจัดการอย่างผิดๆ และไม่เรียบร้อย 
เป็นเวลานานมากแล้วจนธรรมชาติเสื่อมโทรมมาก”  

(นายสายันต์, นามสมมุติ ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวใหญ่ 
: สัมภาษณ์เม่ือ 21 มีนาคม 2560)    
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“การคัดค้านของประชาชนกรณีการสร้างขุดสระน้ าในพ้ืนที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ 
หมู่ที่ 2 เกาะยาวน้อย ที่ดินที่ศาลตัดสินให้เพิกถอนมีชาวบ้านบุกรุก เจ้าหน้าที่รัฐ
สนับสนุนให้มีการท าผิดกฎหมาย มีข่มขู่” 

(นายมนัส, นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวน้อย 
: สัมภาษณ์เม่ือ 30 สิงหาคม 2560) 

“การรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านอาหารและสัตว์คุ้มครอง เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2560 ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์เกาะยาว น าลูกนกเงือก อายุไม่ถึง 2 เดือน 
จ านวน 3 ตัว ส่งมอบแก่ก านันต าบลเกาะยาวน้อย เพ่ือเตรียมส่งมอบต่อยังเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และน าส่งให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ภายหลังมีชาวบ้าน
ในพ้ืนที่พบรังนกเงือกที่สวนผลไม้ โดยท ารังอยู่แถวโคนต้นไม้ สูงจากพ้ืนราว 70 
เซนติเมตร เกรงจะมีคนขโมยไปเลี้ยงอีก จึงได้ประสานทางกลุ่มอนุรักษ์ และมอบให้ทาง
เจ้าหน้าที่น าไปดูแลรักษาจนเติบโตและหากินเองได้ตามธรรมชาติ” 

 (นางเสาวภา; นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต าบลเกาะยาวน้อย 
: สัมภาษณ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2560) 

1.2) ถอดบทเรียนปัจจัยที่มีผลท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ  โดยปัจจัย 
ที่มีผลท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ มีดังต่อไปนี้ 

 การมีส่วนร่วมของชุมชม โดยเฉพาะผู้น าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและ 
มีศักยภาพ มีจิตสาธารณะ และประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ โดยเข้ามาตรวจสอบด้วยตนเอง ท าให้
ฐานข้อมูลเรื่อง ส.ค.1 ถูกถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่ง ส.ค.1 ที่มีการออกเอกสารสิทธิแล้วแต่ยังไม่ถูกจ าหน่าย  
ออกจากทะเบียนครอบครอง คิดเป็นร้อยละ 70 นอกจากนั้นเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ออกโฉนด จึงได้ส่งข้อมูล 
ให้เจ้าของที่ดินด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้หมด เพ่ือจะท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีการทุจริตในการ  
ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบอีก และข้อมูลที่มีการตรวจสอบได้ส่งให้ส านักงานที่ดินอ าเภอแต่ละแห่งเพ่ือ
น าไปจ าหน่าย ส.ค.1 ออกจากทะเบียนครอบครองต่อไป นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้น าชุมชนเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วย  ผลจากโครงการดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความสุข 
ที่ได้รับเอกสาร ส.ค.1 จากที่ได้ติดตามมานานกว่า 20 ปีแล้ว จนมาพบที่โครงการนี้ สามารถน าไปออก
โฉนดที่ดินจนส าเร็จ และประชาชนยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ
ในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในพ้ืนที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และมีฐานข้อมูล  
ให้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน 

 ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนส่งเสริมและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการป้องกันปรามปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบกับบุคลากรกรม
สอบสวนคดีพิเศษที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการคิดค้นเครื่องมือ DSI MAP เพ่ือใช้ในการ



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 

 

 

89 

ตรวจสอบจนได้รับรางวัลพัฒนานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 และอีกหลายรางวัล  
ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน เป็นปัจจัยความส าเร็จที่มีความส าคัญ เนื่องจากการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ องค์ความรู้ และประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละพ้ืนที่ 

 การสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และจังหวัดพังงา รวมถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และต าบลพรุใน 
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน เนื่องจากการด าเนินงานด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ให้ข้อเสนอในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 ต้องการมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินมากขึ้น ควรจัดให้มีการอบรมต่อ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ เกี่ยวกับวิธีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องที่ดิน 

 ควรให้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ มีบัตรประจ าตัว เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงานการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือความสะดวกและความเชื่อถือในการขอข้อมูลและเอกสาร
หลักฐาน 

 ขอให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมาใกล้ชิดบ่อยขึ้น และมอบเครื่องมือการ
ท างานของศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น เครื่องมือจับพิกัด เป็นต้น 

 จัดกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมเพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2) ถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับพื้นที่และถอดบทเรียน จากกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

2.1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รูปแบบการกระท าผิดเกิดจากการน าเอาหลักฐานแจ้งการ
ครอบครอง หรือ ส.ค.1 ซึ่งเป็นหลักฐานของที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  
โดยมิชอบ และบางรายได้มีการปลอมเอกสาร ส.ค.1 ทั้งฉบับ และน ามาอ้างออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 
เพราะการที่จะออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้นั้น จ าเป็น
จะต้องมีหลักฐานของที่ดินเดิมโดยเฉพาะ ส.ค.1 เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของกฎหมาย แต่จากการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่าได้มี การทุจริตน าเอาหลักฐาน ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกโดยมิชอบในพ้ืนที่เหล่านี้ 
โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง และน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนจนได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนมาก  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการศึกษาโครงการคืนที่ดินและปกป้อง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่ารูปแบบกระบวนการการ  
มีส่วนร่วมของประชาชน เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและการเมือง ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอของภาคประชาชน 
และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสาเหตุและผล หาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในบทบาทของแต่ละภาคส่วนตามกรอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในประเด็นการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  
ให้เห็นว่ามาจากเหตุ ปัจจัยใดบ้าง และน าไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง โดยการประชุมเชิ งปฏิบัติการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตามความรู้ ประสบการณ์การท างานจนได้ข้อสรุปร่วมกันโดยให้ชุมชน  
มีส่วนร่วม  

ในการเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดี
พิเศษ หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่รอบอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  
เพ่ือตรวจสอบหลักฐาน ส.ค.1 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสาคู ต าบลเชิงทะเล ต าบล  
เทพกระษัตรี และต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเจ้าภาพหลัก  
ในการจัดท าโครงการฯ โดยมีกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาค
ประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ผู้แทนส านักงานที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ต าบลเชิงทะเล ต าบล  
เทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู ให้เข้าร่วมในกระบวนการ หรือขั้นตอนต่างๆ ของการบริหาร
จัดการตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทาง การแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จาก
การพัฒนา 

2.2) ถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

ขั้นตอนที่ 1  การถ่ายทอดความรู้ แก่ทีมท างานตรวจสอบในพ้ืนที่ ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนถลางวิทยา โดยผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ถ่ายทอดความรู้ ใช้ชื่อโครงการประชารัฐ : การตรวจสอบ ส.ค.1 เกี่ยวกับสภาพปัญหาของการบุกรุกที่ดิน
ในประเทศไทย แนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 
และแนวทางการปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนในพื้นท่ี ภารกิจการตรวจสอบ ส.ค.1 ให้ออกจากทะเบียนครอบครอง จ านวน 627 ฉบับ 
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ขั้นตอนที่ 2  การลงมือปฏิบัติการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินในระดับหมู่บ้าน 
เมื่อทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ โดยผู้แทนอุทยานแห่งชาติ  
สิรินาถ จังหวัดภูเก็ต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาคู รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อได้ตรวจสอบที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว สามารถจัดให้มี
การท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  
และกรมที่ดิน โดยส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
ไม่มีหลักฐาน ส.ค.1 มาอ้างออกอีกต่อไป เพราะได้มีการตรวจสอบจนครบหมดแล้ว อันเป็นการป้องกัน
การบุกรุกด้วยการออกเอกสารสิทธิอย่างยั่งยืน 

 ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ในการลงพ้ืนที่ของ
คณะผู้วิจัย พบว่าโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน 
ส.ค.1) มีกระบวนการการมีส่วนร่วมในขั้นตอน การท าแผนและก าหนดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การคัดกรอง
ข้อมูล ส.ค.1 น.ส.3 ก. น.ส.3 และบัญชีคุม น.ส.3 ก. (น.ส.8 ) ที่ส านักงานที่ดินภูเก็ต สาขาถลาง  
มาตรวจสอบทุกหมู่บ้านและคัดกรองว่ามี ส.ค.1 ฉบับใด ที่ยังไม่ได้ถูกจ าหน่ายออกจากทะเบียน
ครอบครอง ระหว่างปี 2519 - ปี 2520 มีโครงการเดินส ารวจ ชาวบ้านไม่ได้น า ส.ค.1 ไปใช้ในการออก 
น.ส.3 ก. โดยการคัดเลือกข้อมูลจากเอกสารพ้ืนฐานเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1 ) ของราษฎร
ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีการวาง
แผนการท างานครบถ้วน เตรียมความพร้อมของทีมท างานและราษฎรพ้ืนที่เป้าหมาย ก าหนดขอบเขต
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมการด าเนินงานเชิงบูรณาการ มีกระบวนการด าเนินงานสอดคล้องใน
แนวทางเดียวกัน แต่ยังมีข้อจ ากัดในเงื่อนไขของเวลาที่สั้นเกินไป พ้ืนที่มีขนาดใหญ่ชาวบ้านต้องท ามา 
หากิน บางหมู่บ้านผู้น ายังไม่ให้ความส าคัญ เกรงว่าจะถูกเรียกคืนที่ดิน มีข้อมูลพ้ืนฐานในระดับหมู่บ้าน  
ที่ชัดเจน ซึ่งโครงการบรรลุตามเป้าหมายโดยมีผลผลิต ที่ชัดเจน คือ 

- มีฐานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินในระดับชุมชนที่ผ่านการตรวจสอบในระดับ
หมู่บ้านที่ชัดเจน/ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง โดยสามารถเคลียร์หลักฐาน ส.ค.1 ในเขตพ้ืนที่
ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

- มีข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น เช่น แนวเขตพ้ืนที่ป่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติ 
แนวเขต ส.ป.ก. และแนวเขตป่าไม้ถาวร เป็นต้น 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ส่วนหนึ่งเป็นค าสะท้อนความคาดหวังหรือความ
ประทับใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สะท้อนถึงความ
คาดหวังโครงการนี้ ว่า 

“โครงการนี้ช่วยแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ช่วยแก้ไข ส.ค.1 ออกเอกสารสิทธิที่
ถูกต้อง มาจัดการเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ยังไม่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ จะได้ออกโฉนดที่ดิน น .ส.3 
อย่างรวดเร็ว” และคาดหวังโครงการนี้ ว่า  

“การท างานของ DSI จะมีความชัดเจน ถูกต้องในพ้ืนที่และขบวนการต่างๆ ใน
การออกเอกสิทธิต้องถูกต้อง สามารถท าให้ชาวบ้านมีความเชื่อใจ ไว้ใจ การท างาน 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ” 

(นายวิทยา, นามสมมุติ; ผู้แทนครูจากโรงเรียนถลางวิทยา 
: สัมภาษณ์เม่ือ 21 มีนาคม 2560) 

“ได้รับข้อมูลที่ดี สามารถน าข้อมูลไปตรวจสอบ ส .ค.1 ได้ สามารถตรวจสอบ
และให้ข้อมูล ตามค าถามชาวบ้านได้เป็นตัวแทนให้แก่ชาวบ้านในการร้องเรียนสิทธิให้
ชาวบ้านได้” 

(นายประสิทธิ์, นามสมมุต;ิ ตัวแทนชาวบ้าน ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง 
: สัมภาษณ์เม่ือ 21 มีนาคม 2560) 

 “ต้องการให้ตรวจสอบ ส.ค.1 ที่มีทั้งหมดและฉบับที่ออกโฉนดไปแล้วถูกต้อง
ตรงทุกแปลง การวัดชี้ระวังแนวเขตที่ดินของปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่ สามารถ
ตรวจสอบแนวเขตได้ชัดเจน” 

(นายประวิทย์, นามสมมุติ; ตัวแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอถลาง 
: สัมภาษณ์เม่ือ 21 มีนาคม 2560)  

“มีความตั้งใจดึงชุมชนนักเรียนมาร่วมกิจกรรม เป็นการปลูกฝังเด็กให้หวงแหน
ที่ดินของบรรพบุรุษ และรู้ว่าเอกสาร ส.ค.1 จริงคืออะไร ใครที่น าเอกสารปลอมมาใช้ 
เป็นการให้ความรู้สื่อมวลชน ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
บางฝ่าย ที่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม” 

(นายสุทธิ, นามสมมุต;ิ ตัวแทนสื่อมวลชน 
: สัมภาษณ์เม่ือ 21 มีนาคม 2560)  
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ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยสรุปมีดังนี้ 

- ยังมีผู้น าท้องถิ่นและชาวบ้าน ให้ความร่วมมือน้อยเนื่องจากเกิดการ 
เสียผลประโยชน์ 

- นักเรียนซึ่งเป็นคณะท างานส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาท้องถิ่น สื่อสารไม่ได้ผล 

- ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอยู่น้อยคนที่จะทราบเกี่ยวกับประวัติการครอบครองที่ดิน
และสามารถชี้แนวเขตท่ีดินได้  

- บางที่ไม่สามารถค้นหาตัวตนของเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ เนื่องจากได้ 
ถึงแก่กรรมไปหมดแล้ว ขายไปบ้าง ลูกหลานก็จ าไม่ได้ เพราะได้มารุ่นสู่รุ่น 

- ที่ดินส่วนใหญ่ได้ขายไปหลายช่วงอายุคนแล้ว จึงส่งผลให้ไม่สามารถค้นหา
เจ้าของที่ดินเดิม 

 การเสวนาน าเสนอผลการศึกษา แนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือต้องการถอดบทเรียน
ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินการส ารวจเอกสาร ส.ค.1 เพ่ือน าปัญหาและข้อสรุปไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการที่ดิน เพ่ือให้ ส.ค.1 ออกจากทะเบียน
การครอบครอง ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้รายงานความก้าวหน้าของ
การด าเนินการในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่รับผิดชอบ และแสดง
ความคิดเห็น ตอบค าถาม และข้อเสนอแนะ ข้อติดขัด ที่ผ่านมา พร้อมน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
ไปพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของการด าเนินโครงการให้มีความเหมาะสม และใช้เวทีสานเสวนานี้เพื่อการ
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม  
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมทั้งซักถาม อภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่ซับซ้อนหรือส าคัญ โดยไม่มีขั้นตอน
ของการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเวทีหนึ่งที่ใช้อภิปราย ถกปัญหา แนวทาง การด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนในการจัดการที่ดิน เพ่ือให้ ส.ค.1 ออกจากทะเบียนการครอบครอง ซึ่งจะช่วยให้การ
ท างานร่วมกันมีความสมบูรณ์  

การสัมภาษณ์ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เล่าถึงการจัดการที่ดิน ดังค า
สะท้อนว่า 

“ก านัน...แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาให้เซ็นจะมาออกโฉนดพ้ืนที่ มูลค่า
ที่ดินถ้าออกโฉนดได้จะมีมูลค่า 25 ล้าน ซึ่งก านันตรวจสอบหมดแล้วว่าไม่มีพ้ืนที่ให้ออก
โฉนดแล้ว ส.ค.1 ออกหมดแล้ว จึงโทรมาหาท่าน ร้องขอให้มาตรวจสอบพ้ืนที่ ว่าใครมา
บุกรุก เลยมีความคิดว่าท าไมเราไม่ตรวจสอบให้หมด ถ้าเราตรวจสอบให้หมด ปัญหาจะ
กลายเป็นศูนย์ พอใครจะมาออกโฉนดใหม่ก็ไม่ได้ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็น
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มาตรการ ป้องกันที่ดีมาก ชุมชนจะได้มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบ เราต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และรับรู้ให้กับชาวบ้าน โดยให้ก านันส ารวจลูกบ้านตนเองว่า ที่ดิน
แปลงไหนยังไม่ออกโฉนด และก็มีการประกาศทางเว็บไซต์ ต้องประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ 
ไม่งั้นจะเป็นการลิดรอนสิทธิชาวบ้าน อ าเภอถลาง อาจจะเป็นอ าเภอแรกๆที่ให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ท าการลงส ารวจก่อน เรามาท าเพ่ือประโยชน์ชาวบ้านโดยตรงและป้องกัน
การทุจริต เป็นมาตรการช่วยเหลือและป้องกัน แก้ปัญหาที่ตรงจุด ด้านกระบวนการออก
เอกสารสิทธิที่ชาวบ้านบอกว่าล่าช้า ในกระบวนการอ่านแปลภาพถ่าย ผู้เชี่ยวชาญจาก
กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ข้อมูลว่า กระบวนการอ่านแปลภาพถ่ายใช้เวลาดูเพียง 1 นาที  
รู้ผล แต่ท าไมบางคนกลับยื่นไปแล้วเป็น 70 ปี ก็มียังไม่ออกโฉนด ทางกรมสอบสวนคดี
พิเศษเราพร้อมทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้การยอมรับจาก ประชาชน ไม่มีนอกมีใน” 

 “ได้รับฟังจากผู้ครอบครองท้องที่  เขามีความกังวลเรื่ องรับรองตาม
กฎกระทรวง 43 การส ารวจที่บนภูเขา จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อก่อนพ้ืนที่นี้มีการท า
ประโยชน์ นี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่กล้าเซ็น ต้องใช้การแปลภาพถ่าย ทางกรมสอบสวนคดี
พิเศษเรามีผู้เชี่ยวชาญการแปลภาพถ่าย น่าเชื่อถือได้ ถ้าไม่ต้องท ารายงานโดยละเอียด 
การแปลสามารถท าได้ไม่เกิน 1 นาที ซึ่งจะท าให้การออกเอกสารสิทธิเร็วขึ้น ในการ
ท างานจึงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง” 

(นายประวิน, นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
: สัมภาษณ์เมื่อ 29 สิงหาคม 2560 )  

“เรื่องที่ดินเป็นเรื่องที่น่าหนักใจของ จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะ อ าเภอถลาง ใน 
10 ปีที่ผ่านมาปัญหาสิรินาถดังอย่างต่อเนื่อง การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ช่วยเหลือก็
เป็นเรื่องที่ดี พื้นที่ปัญหาใหญ่ๆก็มีไม่กี่ที่ ได้แก่ สิรินาถ หาดนายพัน และป่าตอง ปัญหา
นี้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การลงทุนไม่ดีนัก ขาดความเชื่อมั่น ไม่เชื่อถือใน
หลักฐานทางราชการว่าโฉนดถูกต้องหรือไม่ อยากให้ตีกรอบที่ดินสิรินาถให้ชัดเจน จะได้
รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกี่แปลง จะได้สร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบเรา
สุจริต เพ่ือแก้ปัญหาที่ดิน ที่สะสมมานาน พอเราตีกรอบพ้ืนที่นี้ได้ก็เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพื้นท่ีอ่ืนต่อไป” 

 (นายประชา ,นามสมมุติ ; ผู้แทนกรมการปกครอง 
: สัมภาษณ์เมื่อ 29 สิงหาคม 2560) 
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“เป็นโครงการที่ดี คนโกงจะได้ไม่ต้องคอยโกงอยู่เรื่อย แต่ระยะเวลาการท างาน
มันช้า อยากสอบถามว่า การตามหาเจ้าของ ส.ค.1 กรณีคนที่ตายไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2498 มีการเปลี่ยนมือครอบครองกันไป เวลาน้อยคนท างานก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เดินไป
ท างานไม่ไหว การตรวจสอบว่ารายนี้ชื่อนี้เป็นใคร ที่ดินภูเก็ตที่ไม่ได้เดินส ารวจ ตกค้าง
การออกเอกสารโฉนดที่ดิน รบกวนประสานต่อได้หรือไม่ จะได้มีการเสียภาษีให้ถูกต้อง
ในที่ท่ีมีการครอบครอง ขอให้ช่วยประสานในส่วนที่ดินที่เป็นจังหวัด ไม่ใช่ที่เกาะด้วย” 

(นายก าจัด, นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต าบลไม้ขาว  
: สัมภาษณ์เมือ่ 29 สิงหาคม 2560) 

“หมู่ 8 ปัญหาที่เจอคือ เป็นชุมชนมุสลิม ไม่ค่อยท าเรื่องเอกสาร เรื่อง ส.ค.1 
เป็นของคนโบราณ บางคนบอกหาย บางคนบอกเปลี่ยนมือไปแล้ว แต่ผมคิดว่าในชุมชน
หมู่ 8 ไม่มีปัญหาเรื่อง ส.ค.1 อยากให้ทางอุทยานตัดแนวเขตให้แน่นอน สวนป่าบางขนุน
ตัดแนวเขตให้แน่นอน แล้วเราจะท าได้แน่นอน คนชุมชนหมู่ 8 อยู่ที่ป่าก่อนผมเกิดอีก 
ถ้าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ อุทยานและสวนป่า ท าให้เรียบร้อย ปัญหาก็จบเลย  
เรื่อง ส.ค.1 จะไม่มีปัญหาที่ตกค้าง ใน 4 - 5 รายเขาก็ไม่มี ไม่เห็น เพราะเขาบอกว่า
เปลี่ยนมือไปหมดแล้ว” 

 (นายสมชาติ, นามสมมุต;ิ ผู้แทนกรมการปกครอง  
: สัมภาษณ์เมื่อ 29 สิงหาคม 2560) 

“คือ อยากให้อุทยานและเขตป่าไม้ชี้แนวเขตที่ชัดเจน เพ่ือความไว้ใจของ
ชาวบ้าน เวลาพวกท่านลงพ้ืนที่ชาวบ้านไม่ไว้ใจหน่วยงานของรัฐ ชาวบ้านกลัวว่า ส.ค. 
มาออกแล้วจะหาย กลัวเป็นที่ว่างเปล่าเขาจะท ามาหากินไม่ได้ จะได้รู้ว่าเป็นพ้ืนที่ 
ทับซ้อนไหมและพ้ืนที่ใครทับใคร”  

(นายสิงหา, นามสมมุติ; ผู้แทนตัวแทนชาวบ้าน ต าบลเทพกระษัตรี  
: สัมภาษณ์เม่ือ 29 สิงหาคม 2560) 

“เอกสารสิทธิ ส.ค.1 เป็นปัญหามานาน อีกทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย ถ้าเรา
แก้ไขปัญหาได้เร็วจะเป็นผลดีแก่ประเทศและประชาชน” 

 (นายประชัย, นามสมมุต;ิ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติ 
: สัมภาษณ์เมื่อ 29 สิงหาคม 2560) 
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 “อุทยานแห่งชาติ กับท่ีดินต้องมีการเคลียร์กันให้ชัดเจนว่าใครผิดใครถูก โฉนด
ออกมาไม่ได้ถ้าอุทยานไม่เซ็น ถ้าป่าไม้ไม่เซ็นจะออกโฉนดได้อย่างไร ต้องมีการสังคายนา
กันสักที จะได้ไม่ต้องก้ ากึ่ง” 

(นายประพล ,นามสมมุต;ิ ผู้แทนส านักงานท่ีดิน  
: สัมภาษณ์เมื่อ 29 สิงหาคม 2560) 

“ที่ผ่านมาปัญหาป่าไม้ที่ดินภูเก็ต เป็นปัญหายาวนาน ถ้าจะให้เป็นกระบวนการ
ที่มีส่วนร่วมอยากจะเสนอแนะที่นี้ว่า กระบวนการประชาคมระดับต าบลถือว่าส าคัญ  
ถ้าพ่ีน้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ พลังเหล่านี้จะหนุนเสริม ข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญ ถ้าเราเปิดเผย 
ตลอด ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ปกปิด คนท้องถิ่นเองย่อมรักท้องถิ่นตนเอง พอเป็นมุมแบบนี้
มุมประชาคมเป็นเรื่องส าคัญ”  

(นายประทิน, นามสมมุติ; ผู้แทนองค์การความร่วมมือเพ่ือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
: สัมภาษณ์เมื่อ 29 สิงหาคม 2560 )   

สรุปข้อเสนอในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
แนวทาง การด าเนินการกับผู้น า ส.ค.1 ของผู้อ่ืนไปแอบอ้างในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินหวงห้ามของ  
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ต้องเคลียร์ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของปัญหาคือตัว ส .ค.1 ให้หมดจาก
ทะเบียนครอบครองไป เพ่ือที่จะไม่ให้มีการน าเอาที่ดินตรงนี้ไปใช้ออกในที่ดินแปลงอ่ืน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ที่เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวอยู่เป็นประจ า ถ้าเราเงียบไปก็จะมีเจ้าหน้าที่หยิบเอาตรงนี้มาใช้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเคลียร์ต้นเหตุ
ของปัญหาให้หมดก็จะไม่มีเรื่องที่หยิบเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิอีก โดยมองที่กฎหมาย
ที่ดินว่าในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบนภูเขาหรือที่เป็นป่าสงวนอุทยาน มีความจ าเป็นต้องใช้หลักฐาน 
ส.ค.1 ในการออกเอกสารสิทธิ ซึ่งจะใช้วิธีอ่ืนไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจึงต้องจัดการต้นเหตุของปัญหา  
เมื่อด าเนินการทางทะเบียนเสร็จหมดแล้วนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ดินก็เป็นไปได้ 
เช่น เจ้าหน้าที่ที่ดินไม่ยอมแทงจ าหน่ายออกให้หรือเก็บเรื่องไว้ เป็นต้น จึงต้องมุ่งไปที่ภาคประชาชน  
โดยการเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมไว้ที่ภาคประชาชน ส าหรับหน่วยราชการใดเป็นคนเก็บก็มองไปที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นน่าจะเป็นคนเก็บข้อมูลนี้ เพ่ือให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลที่สาธารณะของแผ่นดินรวมถึงที่ป่าสงวนอุทยานก็เป็นผู้มีหน้าที่
ดูแลด้วย และยังเป็นกรรมการในการออกโฉนดที่ดินก็ควรจะต้องรู้ข้อมูลแบบนี้ 
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- การเก็บข้อมูลหลักฐานไว้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังข้อมูลก็จะเกิดความไม่ต่อเนื่อง ไม่ส่งต่อกัน จึงควรเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลของทุกที่ 
เช่น เกาะยาวได้ส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 3 แห่ง ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  

“ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นให้สามารถเข้ามาตรวจสอบ
ข้อมูลได้โดยจัดท าเว็ปไซต์ใส่ข้อมูลให้หมด เวลาถ้าเกิดประชาชนอยากรู้ว่าที่ตรงนี้  
เขาเอา ส.ค.1 มาอ้างอิง ซึ่งเคยตรวจสอบไปแล้วสามารถมาดูข้อมูลได้ที่ไหน ซึ่งก็
สามารถมาตรวจดูได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคกก้อย 
ซึ่งเป็นที่แรกที่ลงไปท าโครงการซึ่งมีก านันเป็นแกนน าในการที่จะเคลียร์ ส .ค.1 
จนกระทั่งเคลียร์ออกจากพ้ืนที่หมด ปรากฏว่าวันหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ไม่นาน ประมาณ 1–2 
เดือน ซึ่งเราท าโครงการมาตั้งแต่ปี 2552 ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอออกโฉนดที่ดิน 
ในพ้ืนที่ที่เคยไปตรวจสอบแล้วก็เอาเอกสารมาให้ก านันเซ็น ปรากฏว่าก านันไล่ บอกว่า
พ้ืนที่ดังกล่าวตรวจหมดแล้วไม่มี ส.ค.1 เหลืออยู่แล้ว อยู่ๆ จะมี ส.ค.1 ขึ้นมาอีกได้ยังไง 
ซึ่งเรามองว่าตรงนี้คือจุดแข็งของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยตรวจสอบมาแล้ว ซึ่งที่ 
โคกก้อยเราไม่เคยส่งข้อมูลไปให้ในพ้ืนที่เลย แต่ก านันรู้ว่าเคยตรวจสอบมาหมดแล้ว 
เพราะฉะนั้น ก านันจึงปฏิเสธไม่ยอมเซ็น และคัดค้านไม่ให้ออกโฉนดที่ดินนี้  คือสิ่งที่
เกิดข้ึนเมื่อ 2 เดือน ที่ผ่านมา”  

 (นายประวิน, นามสมมต;ิ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
: สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 2560) 

 ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสรุป มีดังนี ้

-  ควรก าหนดแนวเขตอุทยานฯ ให้ชัดเจน และสร้างความเข้าใจกับภาค
ประชาชนให้ยอมรับความเป็นที่ดินของรัฐ และภาครัฐควรแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนที่จะด าเนินการ
ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

-  ต้องการให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าที่เป็นอยู่ช่วยแก้ไข
ปัญหาของชาวบ้าน ช่วยแก้ไข ส.ค.1 ออกเอกสารสิทธิที่ถูกต้องมาจัดการ เจ้าหน้ าที่อ่ืนยังไม่ช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ คาดหวังจะได้ออกโฉนดที่ดิน น.ส.3 อย่างรวดเร็ว 

-  ต้องการให้ตรวจสอบ ส.ค.1 ที่มีทั้งหมด และฉบับที่ออกโฉนดไปแล้ว
ถูกต้องตรงทุกแปลง การวัดชี้ระวังแนวเขตที่ดินของปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่ สามารถตรวจสอบแนวเขต
ได้ชัดเจน  
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- ต้องการให้มีการด าเนินโครงการต่อและให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม  

 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ เกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูล องค์ประกอบการ
แยกแยะประเด็นแล้วน ามาจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลถึงความเหมือนและความต่าง  
ว่าปัจจัยที่มีผลท าให้การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส าเร็จ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของโครงการคืนสิทธิในที่ดิน การปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติตามบทบาทกระบวนการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนในประเด็นการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา น ามาสู่การขยายแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหา การบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
หลักฐาน ส.ค.1 การด าเนินโครงการสามารถตรวจสอบ ส.ค.1 ในต าบลและหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถได้ และท าให้ ส.ค.1 ในพ้ืนที่ไม่มีในทะเบียนการครอบครอง โดยปัจจัยความส าเร็จสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้

-  ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนส่งเสริมและให้ความส าคัญ 
ในการด าเนินการป้องกัน ปรามปราม การบุกรุก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รูปแบบ  
การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐแบบยั่งยืน เพ่ือน าไปใช้กับพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

-  การสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอ าเภอ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนพ้ืนที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ข้อมูลประชากร และอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

-  ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น  ท าให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบแบบ ส.ค.1 ในที่ดินที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง  ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้า
กระท าความผิดในการออกเอกสารสิทธิแปลงที่ดิน สามารถป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในสิทธิที่ดินท ากินของตนซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

-  การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยาน
แห่งชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชิ งทะเล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ขาว และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาคู ผู้แทนครูจากโรงเรียนถลาง
วิทยาและโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจาก ต าบลเชิงทะเล ต าบล  
เทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู และผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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4.2 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่เหมาะสมกับพื้นที ่ 

4.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต 

ในปี พ.ศ.2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิด 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ กรณีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยน าความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการบริหารราชการใน 
แต่ละระดับการมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์จากบทบาทของแต่ละภาคส่วนตามตัวแบบระดับการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นการ 
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกลไกในการส่งเสริม 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนคดีพิเศษ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายแนวทาง ก ากับดูแล 
ติดตามเร่งรัดการด าเนินการในการสร้างเครือข่ายคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายกรอบแนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนติดตาม
ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และศูนย์เครือข่ายและ
พันธมิตรภาคประชาชน มีหน้าที่ในการป้องกันเฝ้าระวังพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรและภาคประชาชน มีการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเกิดความรู้และตระหนักถึงผลเสียหายจากการบุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า  
ป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่ ตลอดจนความศรัทธาในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความมุ่งมั่นในการคืนความ
เป็นธรรมให้กับประชาชนและสังคม ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการท างานร่วมกัน  โดยการ
เฝ้าระวังและหาข่าวในพ้ืนที่ ตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์หรือป่าสงวน 
หรือทับซ้อนพื้นที่ของประชาชนหรือไม่ แจ้งข่าวพฤติกรรมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่
ก่อนและหลังบุกรุกที่ดินเพ่ือประกอบการด าเนินคดี ตลอดจนการเป็นพยานในชั้นศาล ช่วยให้ด าเนินคดี  
มีข้อมูลหลักฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมถึงจ านวนของผู้มีส่วนร่วมในคดี ส านวนคดีมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถลงโทษผู้กระท าความผิด และคืนพ้ืนที่ให้ประชาชนและสังคมในที่สุด  
ยังช่วยยับยั้งผู้บุกรุกรายใหม่ให้ลดน้อยลง ดังตารางที่ 4.3   
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ตารางที่ 4.3  ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน 
กรณีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

ระดับ 
บทบาท/รูปแบบการมีส่วนร่วม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชาวบ้าน สื่อ NGO ภาครัฐ 

1)  ระดับให้ข้อมูล
ข่าวสาร 

(To Inform)  

ให้ความรู้/ให้ข้อมูลจากภาครัฐ 

สู่ประชาชน /รัฐสู่รัฐ 

ให้ข้อมูลข่าวสาร 

 

ให้ความรู้/ให้ข้อมูล 
จากภาครัฐสู่ประชาชน 
/รัฐสู่รัฐ 

รูปแบบ สัมภาษณ์/ให้ข่าว/ โทรศัพท์ / ประชุม/หนังสือ/ เอกสาร 

ผลผลิต องค์ความรู้สภาพปัญหาเชิงพื้นที่/พฤติกรรม 

2)  ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

(To Consult)  

รับฟังความคิดเหน็ของประชาชน 
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
รวมถึงน าข้อเสนอแนะ ความ
คิดเห็นและ ประเด็นไปปรับปรุง/
พิจารณา     

ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินการ ปฏิบัติงาน
กับภาครัฐ 

รับฟัง/ให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และ  
แสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งข้อเสนอแนะ 

รูปแบบ ประชุม/จัดเวทีสาธารณะ /เสวนากลุ่ม  

ผลผลิต องค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา/แนวทางปฏิบัติงาน 

3)  ระดับให้เข้ามา 
มีบทบาท 

(To Involve)  

จัดระบบอ านวยความสะดวกและ
ยอมรับการเสนอแนะ และมีการ
ตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน  
ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน 
โครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน 

ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
ข้อมูลอย่างจริงจัง และมี
จุดมุ่งหมายชัดเจนในการก าหนด
นโยบาย วางแผนงาน โครงการ 
และวิธีการปฏิบตัิงาน 

อ านวยความสะดวกและ
ร่วมก าหนด นโยบาย 
วางแผนงาน  โครงการ 
และวิธีการปฏิบัติงาน 

รูปแบบ คณะกรรมการที่มีตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วม 

ผลผลิต นโยบาย/แผนงาน /โครงการ /แนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน 

4)  ระดับสร้าง
ความร่วมมือ 

(To Collaborate)  

เป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่
การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก 
และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็น
ภาคีในการด าเนินกิจกรรมของ 
DSI 

ร่วมกันและเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 
หรือข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ร่วมกันต่อ DSI ให้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้  

 

เสนอแนะในการ
ด าเนินงานร่วมกันต่อ 
DSI  

รูปแบบ ประชุม /เสวนา คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน /คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 

ผลผลิต สรุป/บทบาท/แนวทาง/ผล/การท างานตาม แผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม 

ที่ตัดสินใจร่วมกัน 
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1) กรณีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบ  
มีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ณ ต าบลเกาะยาวน้อยและต าบลเกาะยาวใหญ่ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากจังหวัดพังงา และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัดพังงา เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
เพ่ือเฝ้าระวังการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การอ านวยความยุติธรรม ลดความเลื่อมล้ าและ
ประสานงานกับส่วนราชการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และได้สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานภายในศูนย์เบื้องต้น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 3 ชุด 
ภาพถ่ายแผนที่อ าเภอเกาะยาว คู่มือการใช้แผนที่เบื้องต้นและเครื่องมือพิเศษ DSI MAP ในการบริหาร
เครือข่ายและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐ และเป็นกลไกหลัก 
(Key Actor) ในการด าเนินการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวน และส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ  
ของภาคประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วม ดังนี้ 

1.1) สร้างความรู้ความเข้าใจ (รู้จัก)   โดยทีม Facilitator ให้กับเครือข่ายภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การอบรมมาตรการเชิงลึกด้านการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ
โดยระบบแม่ข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต DSI MAP ให้แก่เครือข่ายในอ าเภอยาว จังหวัดพังงา เป็นต้น และ 
ได้ลงพื้นที่เพ่ือฝึกการตรวจสอบพ้ืนที่แนวเขตและตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ด้วยโปรแกรม DSI MAP EXTEND 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนมา
ประกอบการวางแผนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 
ตลอดจนจัดให้มีเวทีสานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

1.2) สร้างความไว้ใจ ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวก (มักคุ้น) โดยทีม 
Support Facilitator สร้างวิทยากร ให้ความรู้ อบรมทักษะเชิงลึกเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมอาชญากรรม
คดีพิเศษ การข่าว การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี รวมถึงการรายงานการเฝ้าระวัง การจัดตั้งและพัฒนา
แหล่งข่าวบุคคล การคุ้มครองพยานให้ได้รับความปลอดภัย และการใช้แผนที่เบื้องต้นและเครื่องมือพิเศษ 
รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน และโปรแกรมฐานข้อมูล
เกี่ยวกับแปลนที่ดินแนวเขตป่าและเขตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ชาวบ้านสามารถใช้ในการตรวจสอบแนวเขต
พ้ืนที่ป่า เครื่องพิมพ์ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว และแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศให้แก่ศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมอ าเภอเกาะยาว มีผลท าให้
ชาวบ้านสามารถเฝ้าระวังการบุกรุก การท าลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3) การสนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ คุ้มครองความปลอดภัย (อุ่นใจ) โดยทีม 
Safety Supporter ปัจจัยในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน จัดตั้งและพัฒนาแหล่งข่าว
บุคคล เพ่ือให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือส่งเสริม 
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ให้เครือข่ายและสมาชิกในพ้ืนที่ต าบลเกาะใหญ่และเกาะยาวน้อยร่วมสอดส่องเป็นหูเป็นตาสังเกต
พฤติกรรมคนแปลกหน้า นายทุน และผู้มีอิทธิพลเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา 

1.4) การปฏิบัติการด้านคดี (ไปด้วยกัน)  โดยทีม Operation เป็นขั้นตอนที่ภาค
ประชาชน และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ท างานร่วมกันในการเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่
คดีพิเศษ จนการไปเป็นพยานในคดีพิเศษ เข้ามาพัฒนาเครือข่ายเพ่ิมทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบ 
ให้ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง พิสูจน์สิทธิ ส.ค. 1 ที่ยังคงค้างไม่ถูกแทงจ าหน่ายใน
ทะเบียนครอบครอง เพ่ือลดช่องว่างของการน าเอาเอกสารดังกล่าวไปบุกรุกที่ดินของรัฐที่เขาหรือภูเขา 
โดยมิชอบหรือโดยทุจริต อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังมีการบรูณาการกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการท้องถิ่น และองค์การภาคเอกชน (NGO) 
ในพ้ืนที ่มีผลส าเร็จการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลงโทษผู้กระท าความผิด จ านวน 
10 คด ี

 มีการเรียกคืนที่ดินของรัฐ 500 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาท 

 ชุมชนร่วมตรวจสอบ ส.ค. 1 จากจ านวนทั้งหมด 972 แปลง สามารถตรวจสอบ
ได้ 729 แปลง ตรวจสอบไม่ได้ 163 แปลง (เอกสารอยู่กับนายทุน) 

 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา  

2) กรณีอ า เภอถลาง จังหวัดภู เก็ต การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้น ารูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ได้สะท้อนบทเรียนแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
คือ  

ระดับท่ี 1  ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ (รู้จัก) โดยทีม Facilitator ให้ความรู้แก่ประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบแบบ ส.ค.1 ในที่ดินที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง 

ระดับที่ 2  ได้การสร้างความไว้ใจ ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวก (มักคุ้น) 
จากการมีส่วนร่วมในโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ (เคลียร์
หลักฐาน ส.ค.1) แต่ยังขาดแนวทางของชุมชนที่เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
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ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ยังกระจุกตัวในกลุ่มผู้น าชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายยังขาดความเข้าใจในบริบทของโครงการฯ อย่างชัดเจน ถึงแม้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มี
การเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ การท างานมีหลักการ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาโดยการตั้งคลินิก  
ให้ค าปรึกษาเฉพาะราย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการต่อไปเพ่ือน าบทเรียนการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรณี 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ขยายผลยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนอื่นต่อไป  

 4.2.2 การวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้าง
ตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการตามกรอบแนวคิดการศึกษา  

จากการวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้าง
ตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการศึกษา  
ตามแนวทางปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้านการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวข้อง  โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลท าให้การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประสบความส าเร็จของโครงการคืนสิทธิในที่ดิน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา น ามาสู่การขยายแนวคิดในการแก้ไขปัญหา  
การบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างยั่งยืน โดยการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตรวจพิสูจน์
หลักฐาน ส.ค.1 ซึ่งเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ดังกล่าว ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ที่ดินและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง การด าเนินโครงการสามารถตรวจสอบ ส.ค.1 ในต าบลและหมู่บ้านที่เป็น
ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถได้ และท าให้ ส.ค.1 ในพ้ืนที่ไม่มีในทะเบียนการครอบครอง ปัญหาในการ
ออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ก็จะหมดไป  สามารถวิเคราะห์ตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ตามกรอบแนวคิด
การศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1) ความร่วมมือของชุมชน จากการที่ประชาชนรับรู้ถึงปัญหา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบ
ด้วยตนเอง มีการเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน ท าให้ฐานข้อมูลเรื่อง ส.ค.1 ถูกถ่ายทอดสู่ชุมชน และยังส่งให้
ผู้น าชุมชนเก็บรักษาไว้ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วย ประชาชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็น
ส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตของภาครัฐในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในพ้ืนที่ป่า  ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และมีฐานข้อมูลให้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน 

2) มีการบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาค
ประชาชนสร้างองค์ความรู้ มีกระบวนการจัดการหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และการสนับสนุนงบประมาณ 
ทรัพยากรในกิจกรรมของชุมชน 
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จากการศึกษาบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด าเนินงานทั้งกรณี อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา และอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  พบว่า บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด าเนิน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานภาครัฐหลัก (Network Manager) การจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2) ภาคประชาชน เป็นผู้มีบทบาทหลัก (Key Actor) ในการด าเนินการตามโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ข้อมูลที่เป็นพยาน 
หลักฐานที่ส าคัญ ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

3) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมที่ดิน 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก ให้ความร่วมมือ (Partnerships) ในการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ตามที่ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ในการสนับสนุนข้อมูล ทรัพยากร แผนที่จ าแนกแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติและป่าไม้ถาวร เพ่ือใช้ในการป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมทั้งการสนธิก าลัง ในการด าเนินงานดังกล่าว 

4) กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นทั้งผู้ให้ความร่วมมือและผู้อ านวยความสะดวก (Partnership และ Facilitator) ในการสนับสนุนพ้ืนที่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ข้อมูลประชากร และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และร่วมด าเนิน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

5) สื่อมวลชน ผู้ท าหน้าที่ให้ความร่วมมือ (Partnership) ในการน าข่าวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาจากรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาไปสู่ประชาชน ผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา โดยปกติสื่อที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา อ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การตีความแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ เสนอภูมิหลังของข่าวสาร 
และมีการวิพากษ์วิจารณ์ให้เป็นเวทีส าหรับทุกความคิดเห็น 

4.2.3 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่  

จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้น ารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้สะท้อนบทเรียนแห่งการมีส่วนร่วมในการ
จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน กรณี อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาโดยการน า
แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกรมสอบสวนคดีพิเศษมาใช้ในการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ในระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) คือ มีรูปแบบการ 
มีส่วนร่วมในแต่ละระดับคือ “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” โดยแบ่งทีมท างานเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับ 1  ทีมสร้างความรู้ความเข้าใจ (รู้จัก) โดยทีม Facilitator การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้กับภาคประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การอบรมมาตรการเชิงลึกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
พ้ืนที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต DSI MAP ให้แก่ เครือข่ายภาคประชาชนในอ าเภอเกาะ
ยาว จังหวัดพังงา และทีมท างานจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต เป็นต้น และการได้ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกการตรวจสอบพ้ืนที่แนวเขตและตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ด้วย
โปรแกรม DSI MAP EXTEND เพ่ือเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งน าข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชน มาประกอบการวางแผนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ที่ดิน 
และทรัพยากร ธรรมชาติร่วมกัน ตลอดจนการจัดให้มีเวทีสานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 

ระดับ 2  ทีมสร้างความไว้ใจ ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวก (มักคุ้น) โดยทีม 
Support Facilitator สร้างวิทยากร ให้ความรู้ อบรมทักษะเชิงลึกเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมอาชญากรรม
คดีพิเศษ การข่าว การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี รวมถึงการรายงานการเฝ้าระวัง การจัดตั้ง และ
พัฒนาแหล่งข่าวบุคคล การคุ้มครองพยานให้ได้รับความปลอดภัย การใช้แผนที่เบื้องต้น และเครื่องมือ
พิเศษ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน และโปรแกรมฐานข้อมูล
เกี่ยวกับแปลนที่ดินแนวเขตป่าและเขตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ชาวบ้านสามารถใช้ในการตรวจสอบแนวเขต
พ้ืนที่ป่า เครื่องพิมพ์ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว และอ าเภอถลาง 
และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้แก่ศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม อ าเภอเกาะยาว 
มีผลท าให้ชาวบ้านสามารถเฝ้าระวังการบุกรุก การท าลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 3  ทีมการสนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ คุ้มครองความปลอดภัย (อุ่นใจ) โดยทีม 
Safety Supporter ปัจจัยในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน จัดตั้งและพัฒนาแหล่งข่าว
บุคคลเพ่ือให้สามารถลดระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือส่งเสริม 
ให้เครือข่ายและสมาชิกในพ้ืนที่ต าบลเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อยร่วมสอดส่องเป็นหูเป็นตาสังเกต
พฤติกรรมคนแปลกหน้า นายทุน และผู้มีอิทธิพลเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหา 

ระดับ 4  ทีมการปฏิบัติการด้านคดี (ไปด้วยกัน) โดยทีม Operation เป็นขั้นตอนที่ภาค
ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ท างานร่วมกันในการ  
เก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าสู่คดีพิเศษ จนการไปเป็นพยานในคดีพิเศษ เข้ามาพัฒนาเครือข่าย 
เพ่ิมทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบ ให้ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง พิสูจน์สิทธิ  
ส.ค. 1 ที่ยังคงค้าง ไม่ถูกแทงจ าหน่ายในทะเบียนครอบครอง เพ่ือลดช่องว่างของการน าเอาเอกสาร
ดังกล่าวไปบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่เขา หรือภูเขา โดยมิชอบหรือโดยทุจริต อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน ตัวแบบกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการ 
หรือขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารจัดการ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความ
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คิดเห็นเป็นการระเบิดจากภายใน เข้าใจ เข้าถึง โครงการที่ภาครัฐจัดขึ้น การร่วมเสนอปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทาง การแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  
การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
ดังตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ดังภาพที่ 4.2 
 

ภาพที่ 4.2 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: ศึกษากรณีพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาการถือครองที่ดิน และถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาและน าเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตามแนวทางปฏิรูป
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ใช้วิธีการศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และวิธีการภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเล่าเรื่องและการสนทนากลุ่ม
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในบทนี้จะเป็นการสรุป อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ตั้งแต่ผลการศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดิน และถอดบทเรียนการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาจังหวัดพังงาและภูเก็ต และเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการยอมรับ  
ผลการศึกษาว่าสามารถน าไปใช้งานได้ มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1) การบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดิน และ 
ถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากกรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 

2) การบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือน าเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดินและ 
ถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 

พบว่าการบุกรุกที่ดิน ในพ้ืนที่ อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และได้ตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1  
จ านวน 892 ฉบับ ส าหรับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีการออกเอกสารสิทธิ 
ส.ค.1 และได้ตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 จ านวน 627 ฉบับ สรุปได้ดังนี้ 
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1) สภาพปัญหาการถือครองที่ดินและถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

1.1) สภาพปัญหาการถือครองที่ดินพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีการบุกรุกที่ดิน 
โดยการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบให้กับกลุ่มนายทุน แล้วก็น าไปขายให้กับ 
คนต่างชาติ โดยพฤติการณ์ที่นิยมมากที่สุด คือ น าเอา ส.ค.1 ของที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกเอกสารสิทธิ 
ในพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐในที่ดินอีกแปลงหนึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินโครงการคืน ส.ค.1  
ให้ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้น าท้องถิ่น นักเรียน 
ในท้องถิ่น และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมการตรวจสอบ ส.ค.1 ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว ได้
ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในระดับปรึกษาหารือ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นในระดับค่อนข้างสูง ตั้งแต่
การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะท างานเข้ามาให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ และเทคนิคในการตรวจสอบที่ดิน ท าให้
ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดย ส.ค.1 ที่ยังคงค้างไม่ถูกแทงจ าหน่ายในทะเบียน
ครอบครอง เนื่องจากเชื่อว่าที่ดินตาม ส.ค.1 ส่วนใหญ่ได้ออกเป็นเอกสารสิทธิไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
โดยมุ่งเน้นเป้าหมายไปยังพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกมากท่ีสุดก่อน สามารถตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 จ านวน 892 
แปลง ตรวจสอบได้ 729 แปลง ตรวจสอบไม่ได้ 163 แปลง เนื่องจากเอกสารอยู่กับนายทุน มีราษฎรได้
ประโยชน์จากการน าเอา ส.ค.1 ในโครงการไปออกโฉนดจ านวน 77 ราย จากการติดตามผลการตรวจสอบ 
ปี พ.ศ. 2560 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เหลือจ านวน 75 แปลง ซึ่งยังมีการติดตามต่อไป  

1.2) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นโครงการที่ให้ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้สูงอายุ
ในชุมชน ผู้น าท้องถิ่น นักเรียนในท้องถิ่น และกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมตรวจสอบ ส.ค.1 
ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดตั้งคณะท างานพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส าหรับผู้ที่ท างานกับภาคประชาชน เวลา  
ลงพื้นที ่และคู่มือการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษส าหรับภาคประชาชน   

ขั้นตอนที่ 2  คณะท างานฯ จัดสัมมนาและอบรม ให้ความรู้เพ่ิมทักษะ และเทคนิค
ในการตรวจสอบ แก่ภาคประชาชนอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่เข้าร่วมโครงการ  

ขั้นตอนที่ 3  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินโครงการตรวจสอบ ส.ค.1 ทั้งอ าเภอ
เกาะยาว โดยมีภาคประชาชน อ าเภอเกาะยาว ร่วมตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 4  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ณ ต าบล
เกาะยาวน้อยและต าบลเกาะยาวใหญ่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ สร้างเครื่องมือตรวจสอบที่ดินชื่อว่า 
“DSI Map” หรือระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลแผนที่ แนวเขตสงวนหวงห้าม  
ของรัฐ สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลด้านที่ดินและป่าไม้ แก่ศูนย์เรียนรู้ฯเพ่ือใช้ศึกษา 
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ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า ซึ่งในระบบดังกล่าวมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแปลงที่ดินแนวเขตป่า เขตอุทยาน 
และเขตอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งชาวบ้านสามารถเข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่ได ้ท าให้ชาวบ้านมีรูปแบบการเฝ้าระวัง
การป้องกันการบุกรุกท าลายป่าทีม่ีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม 

ขั้นตอนที่ 5  มีการรายงานผลงานและการติดตามผลการเฝ้าระวังการป้องกันรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3) ปัจจัยความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

 ภาคประชาชนจากการมีส่วนร่วมของชุมชม โดยเฉพาะผู้น าชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพ มีจิตสาธารณะ และประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ โดยเข้ามาตรวจสอบ
ด้วยตนเอง ท าให้ฐานข้อมูลเรื่อง ส.ค.1 ถูกถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่ง ส.ค.1 ที่มีการออกเอกสารสิทธิแล้วแต่ยัง 
ไม่ถูกจ าหน่ายออกจากทะเบียนครอบครอง คิดเป็นร้อยละ 70 นอกจากนั้นเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ออกโฉนด 
ได้ส่งข้อมูลให้เจ้าของที่ดินด าเนินการออกโฉนดที่ดินให้หมด ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีการทุจริตในการออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบอีก และข้อมูลที่มีการตรวจสอบได้ส่งให้ส านักงานที่ดินอ าเภอแต่ละแห่งเพ่ือน าไป
จ าหน่าย ส.ค.1 ออกจากทะเบียนครอบครองต่อไป นอกจากนี้ให้ผู้น าชุมชนเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วย โครงการดังกล่าวท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความสุขท่ีได้รับเอกสาร ส.ค.
1 จากโครงการซึ่งได้ติดตามมานานกว่า 20 ปีแล้ว จนมาพบที่โครงการนี้ สามารถน าไปออกโฉนดที่ดินจน
ส าเร็จ และประชาชนยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตของภาครัฐในการออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบในพ้ืนที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และมีฐานข้อมูลให้ตรวจสอบเพื่อการ
เฝ้าระวังอย่างยั่งยืน 

 ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ความส าคัญใน
การด าเนินการป้องกัน ปรามปราม การบุกรุก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับบุคลากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการคิดค้นเครื่องมือ DSI MAP เพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบ ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้  สู่ประชาชน เป็นปัจจัยความส าเร็จที่มีความส าคัญ เนื่องจาก
การด าเนินการเกี่ยวกับการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ องค์ความรู้ 
และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละพ้ืนที่ 

 การสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากร ทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และจังหวัดพังงา รวมถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และต าบลพรุใน 
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน เนื่องจากการด าเนินงานด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 
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2) สภาพปัญหาการถือครองที่ดิน และถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

2.1) สภาพปัญหาการถือครองที่ดินพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีการออกเอกสารสิทธิ
จ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งที่ติดทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตก คือ มีการบุกรุกที่ดินของรัฐ  บริเวณ
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการ
ตรวจสอบ รวมจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลเชิงทะเล ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลไม้ขาว และต าบลสาคู และ
คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติให้ กรณี การบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  
และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารวก เขาเมือง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 
วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 10 (3) และมีพนักงานอัยการร่วมสอบสวนตามมาตรา 32 แห่งพระราช 
บัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2)  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นเตรียมการ เริ่มจาก 

 การคัดกรองข้อมูล ส.ค.1 น.ส.3 ก. น.ส.3 และบัญชีคุม น.ส.3 ก. (น.ส.8)  
ที่ส านักงานที่ดินภูเก็ต สาขาถลาง จากนั้นไปขอข้อมูลทะเบียนครอบครองของหมู่บ้านและต าบลดังกล่าว
มาตรวจสอบทุกหมู่บ้านและคัดกรองว่ามี ส.ค.1 ฉบับใดที่ยังไม่ได้ถูกจ าหน่ายออกจากทะเบียนครอบครอง 
ระหว่างปี 2519-2520 มีโครงการเดินส ารวจ ชาวบ้านไม่ได้น า ส.ค.1 ไปใช้ในการออก น.ส.3 ก. 

 ประชุมวางแผนการตรวจสอบต าแหน่ง ส.ค.1 โดยการสร้างทีมตรวจสอบ
ต าแหน่งที่ดิน ก าหนดบทบาทเป็นทีมท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ มีทั้งหมด 7 ทีม ต่อ 1 วัน โดยนักเรียน ท าหน้าที่
ในการตรวจสอบ ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้เฒ่า ผู้แก่ ท าหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน
ตรวจสอบคัดแยกโดยคนที่มีบ้านใกล้กันรวมไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะการพานักเรียนไปพบกับเจ้าของ ส.ค.1 
หรือทายาท เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควบคุมการตรวจสอบและการซักถาม เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติสิรินาถ และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนเกาะยาว ช่วยเหลือในการตรวจสอบ คณะท างาน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือจับพิกัดทางดาวเทียม (GPS) เพ่ือท าการจับพิกัด
ดาวเทียม เข็มทิศ กระดาษหรือสมุด ปากกา เพ่ือใช้ในการจดรายละเอียดในการตรวจสอบ  

ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติการตรวจสอบต าแหน่ง ส.ค.1 ตามแผนที่ผ่านการซักซ้อม
การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ 21 มีนาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2560 ได้แก่ หมู่4 ต าบลเชิงทะเล หมู่ 3 ต าบล 
เทพกระษัตรี หมู่ 4 ต าบลไม้ขาว หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 ต าบลสาคู รวม 627 ใบ เพ่ือพิสูจน์ 
หาเอกสารส.ค.1 ที่ยังไม่ได้ถูกขีดฆ่าในหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของอุทยานสิรินาถ  
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ขั้นตอนที่ 3  คณะท างานฯน าข้อมูลที่ได้ลงภาคสนาม และค่าพิกัดที่เก็บของแต่ละ
แปลงมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ ทั้งฐานข้อมูล ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  และจาก
ข้อมูลทะเบียน น.ส.3 ก. หรือข้อมูลทางทะเบียนอ่ืนๆ ของส านักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  

ส าหรับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีการออกเอกสาร
สิทธิ ส.ค.1 และได้ตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 จ านวน 627 ฉบับ 

2.3) ปัจจัยความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความรู้และความสามารถ มีศักยภาพ มีจิตสาธารณะ และประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือ 
โดยเข้าร่วมประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมลงมือปฏิบัติการตรวจสอบในพ้ืนทีด่้วยตนเอง 

 การบูรณาการการท างานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กับกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3) ถอดบทเรียนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  

การที่ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบด้วยตนเอง ท าให้ฐานข้อมูลเรื่อง ส.ค.1 ถูกถ่ายทอดสู่
ชุมชน และยังส่งให้ผู้น าชุมชนเก็บรักษาไว้ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการท างานภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วย 
ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตของภาครัฐในการออกเอกสารสิทธิโดยมิ
ชอบในพ้ืนที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และมีฐานข้อมูลให้ตรวจสอบเพ่ือการเฝ้าระวังอย่าง
ยั่งยืน ศึกษาบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด าเนินงานทั้ง กรณ ีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาและ 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่าบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้  

3.1) หน่วยงานภาครัฐคือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานหลัก (Network Manager) 
ในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3.2) ภาคประชาชน เป็นผู้มีบทบาทหลัก (Key Actor) ในการด าเนินตามโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ในการการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ข้อมูลที่เป็นพยาน 
หลักฐานที่ส าคัญภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

3.3) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมที่ดิน เป็น
หน่วยงานสนับสนุนหลัก ให้ความร่วมมือ (Partnerships) ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามท่ี
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ประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง ในการสนับสนุนข้อมูล ทรัพยากร แผนที่จ าแนกแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และป่าไม้ถาวร เพ่ือใช้ในการป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งการสนธิก าลัง ในการด าเนินงานดังกล่าว 

3.4) กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นทั้งผู้ให้ความร่วมมือและผู้อ านวยความสะดวก (Partnership และ Facilitator) ในการ
สนับสนุนพ้ืนที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ข้อมูลประชากร และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และ
ร่วมด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

3.5) สื่อมวลชน ผู้ท าหน้าที่ให้ความร่วมมือ (Partnership) ในการน าข่าวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาจากรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าเกี่ยวกับการ
พัฒนาไปสู่ประชาชน ผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา โดยปกติสื่อท่ีใช้ในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา อ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน การตีความแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ เสนอภูมิหลัง ของข่าวสาร 
และมีการวิพากษ ์วิจารณ์ให้เป็นเวทีส าหรับเสนอทุกความคิดเห็น 
  

5.1.2 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อน าเสนอตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่  

ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ 
ไปด้วยกัน” ในระดับการร่วมคิดร่วมท า (collaborate) โดยแบ่งการท างานเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1  สร้างความรู้ความเข้าใจ (รู้จัก) โดยทีม Facilitator จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส าหรับผู้ที่ท างานกับภาคประชาชนเมื่อลงพ้ืนที่ ได้แก่ คู่มือการ
ปฏิบัติงานในโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ อุทยานแห่งชาติสิริ
นาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และคู่มือการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ มีการอบรม
เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของภาคประชาชนมา
ประกอบ การวางแผนการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกพ้ืนที่ป่า ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกัน 

ระดับ 2  สร้างความไว้ใจ ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวก (มักคุ้น)  โดยทีม 
Support Facilitator สร้างวิทยากร ให้ความรู้ อบรมทักษะเชิงลึกเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมอาชญากรรม
คดีพิเศษ  การข่าว  การเก็บพยานหลักฐาน  การรายงานการเฝ้าระวัง  และการใช้แผนที่เบื้องต้น และ
เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน และโปรแกรม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับแปลนที่ดินแนวเขตป่าและเขตอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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ระดับ 3  การสนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ คุ้มครองความปลอดภัย (อุ่นใจ) โดยทีม 
Safety Supporter ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน จัดตั้งและพัฒนาแหล่งข่าวบุคคล 

ระดับ 4  การปฏิบัติการด้านคดี (ไปด้วยกัน) โดยทีม Operation และภาคประชาชน 
ได้ท างานร่วมกันในการเก็บพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือน าสู่คดีพิเศษ จนการไปเป็นพยานในคดีพิเศษ 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย    

ผลการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ตามกรอบแนวคิดการวิจัย มีรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสร้างความ
ร่วมมือ หรือเรียกรูปแบบการมีส่วนร่วมในแต่ละระดับสั้นๆ คือ “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” โดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการร่วมกันจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม คือ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลัก โดยผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม 
มีภาวะผู้น าด้วยการก าหนดเป็นนโยบายว่าด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ในยุทธศาสตร์ มีการจัด
โครงสร้าง ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีกลยุทธ์ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในสังคมมาท างานร่วมกัน ใช้การประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ร่วมวางแผน ก าหนดแนวทางการท างานในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง  มีการสร้าง
บุคลากรเครือข่ายให้มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานกับภาคประชาชนเพ่ือรองรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน รวมถึงมีกระบวนการจัดการหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ 
ทรัพยากรในการจัดกิจกรรมชองชุมชนในพ้ืนที่  มีการเสริมอ านาจภาคประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ ทักษะและความเฉลียวฉลาดเป็นตัวของตัวเองโดยภาครัฐเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ นพคุณ ธนะเรืองสกุลไทย (2550) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พบว่าบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานมีทั้งหน่วยงานในท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึง
สื่อมวลชน และผู้น าชุมชน ส าหรับแนวทางเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม และควรให้มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเป็นประจ าทุกปี เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชน ชุมชน และผู้น าชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเข้าใจปัญหาและผลกระทบจากพิบัติภัยดินถล่ม 
จัดให้มีการบูรณาการเครือข่ายให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
ระดับต าบล นอกจากนี้องค์กรภาครัฐควรสนับสนุนความร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรมหาชน ประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระบบสื่อสารในชุมชนท้องถิ่นให้มากข้ึน  
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ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่  

1) การรับรู้และทัศนคติของประชาชน ในการเข้ามารับรู้และมีความไว้วางใจ เป็นพ้ืนฐาน  
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการได้ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และองค์ความรู้อย่างเปิดเผยระหว่างกัน 

2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน จากการที่ได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะท าให้ภาครัฐได้รับการสนับสนุน  
เมื่อน าไปปฏิบัติ และได้รับการยอมรับซึ่งท าให้ภาครัฐและชุมชนไม่ต้องท างานในลักษณะโดดเดี่ยวต่อไป 

3) การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลและป้องกันการกระท าความผิดในการจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาคประชาชนร่วมตรวจสอบพ้ืนที่  
ที่มีพฤติการณ์การบุกรุกที่ดิน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และรายงานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รวมถึงการติดตามตรวจเยี่ยมในพ้ืนที่ชุมชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

จากการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดง
ทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา สอดคล้องตามผลงานวิจัยของ ณัฐชยา อุ่นทอง
ดี (2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอก
ควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง การสื่อสารต่างๆ และประชาชนบางส่วนมีส่วนร่วมในการ
แสดง ความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขมลพิษ 
ทางอากาศจากหมอกควัน แต่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนกับหน่วยงานภาครัฐ มีเพียงผู้น าชุมชนที่รับ
มาตรการหรือนโยบายมาร่วมวางแผนกับสมาชิกในชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน/การปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัย ส่วนบุคคล ได้แก่ การมีความตระหนักและจิตส านึก การมีความรู้ความเข้าใจ 
และการได้รับ ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากหมอกควันและ 2) ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่
ศักยภาพของผู้น าชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงาน และสนับสนุนการศึกษาของ อรพินท์ สพโชคชัย 
และคณะ (2540) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ 1) ความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลและการกระจายอ านาจ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกลไกลการพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาหมู่บ้าน และต าบลให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีได้ การบริการงานของผู้แทนประชาชนจะเน้นการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน
ในชุมชนเป็นหลักการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความโปร่งใสพอสมควรเพราะอยู่
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ใกล้ชิดประชาชน ระบบการกระจายข่าวสาร และการยอมรับในความสามารถและผลงานของผู้แทน  
ในองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นที่สนใจของชาวบ้านในยุคข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ 

การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้มีความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน ต้องมีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยยึดการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้ 

1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดการที่ดิน ต้องมีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้ความส าคัญต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ โดยคุ้มครองสิทธิในที่ดินของรัฐและ
ประชาชน พัฒนาตนเองให้เกิดความรอบรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณาสภาพปัญหา เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชนผู้ติดต่อมากขึ้น ต้องให้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนได้ 

2) พัฒนาศักยภาพภาคประชาชนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนที่จะต้องมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ท างานร่วมกันได้ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะน ามาจัดการ
ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้ าใจ  
ในเรื่องแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านการจัดการที่ดินโดยชุมชน และการจัดการในพ้ืนที่ได้ด้วย มีกิจกรรมการ
รักษาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบ 
มีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนช่วยเฝ้าระวังการพ้ืนที่ เข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ าและ
ประสานงานกับส่วนราชการอย่างเป็นระบบ 

3) สร้างผู้น าในการจัดการที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืน สมดุลในกลุ่มคน
หมู่มาก ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและชุมชนที่สามารถบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้จะต้องเป็นชุมชนที่มีผู้น าที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐที่เก่ียวข้อง ต้องมีการพูดคุย ก าหนดแนวทางการท างานเพ่ือส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้เจ้าภาพหลักเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเล กรมป่าไม้ กรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็น
หน่วยงานสนับสนุนความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

4) พัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม โดยต้องมีการสื่อสารพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อความคิดเห็น การถกปัญหา รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการระดม
ความคิดเห็นจากประสบการณ์ จัดให้มีเวทีสาธารณะ พูดคุย ร่วมกันคิดวางแผนด าเนินการ ติดตาม รักษา
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เครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการท างานร่วมกัน สร้างกฎระเบียบ กติกาของ
ชุมชนทางด้านต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือนปฏิบัติตาม 

5) จัดท าข้อมูลหลักฐานที่ดิน เมื่อเคลียร์ปัญหาที่คือตัว ส.ค.1 ให้หมดจากทะเบียน
ครอบครองแล้ว เพ่ือที่จะไม่ให้มีการน าเอาที่ดินตรงนี้ไปใช้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงอ่ืน โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น จึงควรเก็บข้อมูล
หลักฐานที่ดินไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลของทุกท่ี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นรับรู้ 
เพ่ือให้สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1) การศึกษาจัดท าข้อมูลหลักฐานที่ดินที่เป็นระบบ เมื่อเคลียร์ปัญหาที่คือตัว ส.ค.1 ให้หมด
จากทะเบียนครอบครองไป ให้ทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ เพ่ือที่จะไม่ให้มีการ
น าเอาที่ดินตรงนี้ไปใช้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงอ่ืน พัฒนาการจัดการภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เกิดความยั่งยืน 

2) การศึกษาวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดินให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และ 
ทันสถานการณ์ ในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน ให้สามารถบริหารจัดการระบบที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทันต่อสถานการณ ์

3) การศึกษา เรื่องการจ ากัดสิทธิการถือครองที่ดินมาบังคับใช้ให้เกิดความยุติธรรม และ
ความเสมอภาคกับสังคมโดยรวม ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดเป็นผลดีทางเศรษฐกิจ 

4) การศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของระบบ
ที่ดิน เพ่ือสร้างเจตจ านงทางการเมืองพร้อมกับการสร้างจิตส านึกสาธารณะและค่านิยมสังคม เพ่ือการ
พัฒนาระบบที่ดินอย่างยั่งยืน 

5) การศึกษาเรื่องการสนับสนุนให้มีกฎหมายยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินของราชการ 
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เพ่ือให้โอกาสแก่ผู้เข้าถือครองที่ดินได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างถูกต้อง  
ตามกฎหมายและท าการขอออกโฉนดที่ดินต่อไปอีก ทั้งเป็นการลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วย  
ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินตามวัตถุประสงค์ของทางราชการทับที่ที่ราษฎรได้จับ
จองและครอบครองอยู่แล้ว หรือเมื่อได้ประกาศก าหนดเขตสงวนหวงห้ามไว้แล้ว แต่ทางราชการมิได้ 
ท าประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการประกาศสงวนหวงห้ามไว้จนมีราษฎรเข้าครอบครองใช้สอยในที่ดิน
น้ันเป็นเวลานาน จนกลายเป็นชุมชน หรือเป็นที่อยู่อาศัยที่ท ากินจึงสมควรมีกฎหมายยกเลิกการสงวน 
หวงห้ามที่ดินของราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  
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แบบสัมภาษณ์ 

---------------------------- 
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ภาคผนวก ค 

แบบส ารวจต าแหน่งที่ดิน 
------------------------ 

1. รายละเอียด ส.ค.1 
 1.1 ส.ค.1 เลขที่...................หมู่........ต าบล......................................อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 1.2 ชื่อผู้ครอบครอง........................................................................................................................ 
 1.3 การท าประโยชน์ในอดีต..............................................เนื้อท่ี .............ไร่.............งาน.........วา 
2. รายละเอียดเจ้าของท่ีดินปัจจุบัน 
 2.1 ชื่อผู้ครอบครองปัจุบัน................................................................................อายุ....................ปี 
 2.2 ผู้ให้ข้อมูล.............................................เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับผู้มีชื่อใน ส.ค.…........................ 
 2.3 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน
............................................................................................................... ................ 

     เบอร์ติดต่อ
.................................................................................................... ............................. 

2.4 ประเภทการท าประโยชน์ปัจจุบัน □ ที่อยู่อาศัย □ ที่นา  □ ไร่.............................. 
□ สวน.......................................... □ อ่ืนๆ.............................................................................. 

2.5 เขตติดต่อปัจจุบัน 
ทิศเหนือจด

................................................................................................................................ 
ทิศใตจ้ด

..................................................................................................................................... 
ทิศตะวันออกจด........................................................................................................ ................ 
ทิศตะวันตกจด.......................................................................................................................... 
ต าแหน่งพิกัดแปลง E............................................. N ....................................................... 

3. ผลการตรวจสอบ 
 3.1 ทีด่ินแปลงนี้เคยออกเอกสารสิทธิแล้วหรือไม่  ไม่เคย □ เคย □ 

ออกเอกสารสิทธิแล้ว เป็นเอกสารสิทธิประเภท   □ น.ส.3        □ น.ส.3 ก    □ 
โฉนด 

เลขที่.........เล่ม........หน้า........เลขที่ดิน.........................เนื้อที.่............ไร่..............งาน...........วา 
(กรณีมีเอกสารสิทธิ ให้ส าเนาเอกสารสิทธิแปลงที่ดินและแปลงข้างเคียงทุกด้านแนบท้ายเอกสารฉบับนี้ด้วย) 
 
  (ลงชื่อ)      เจ้าของที่ดิน 
  (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจสอบ/ ภาคประชาชน 
  (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจสอบ/ ภาคประชาชน 
  (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจสอบ/ คณะท างาน 
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ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการเล่าเรื่องเพื่อถอดบทเรียนโครงการการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: ศึกษากรณ ีพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 

--------------------- 

การประชุมเตรียมการเพื่อเคล ียร ์หลักฐาน ส.ค.1 

 

 
 
 
 
 
 

  

ทีมท างานประชุมเพื่อเตรียมการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 

ทีมท างานประชุม เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 

ทีมท างานเตรยีมการลงพื้นที่เพ ื่อเคลียรห์ลกฐาน ส.ค.1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
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การประชุมเตรียมการเพื่อเคล ียรหลักฐาน ส.ค.1 

 

ทีมท างานประช ุมเพ่ือเตรียมการลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล เมื่อวนที่ 17 มีนาคม 2560 
 

ทีมท างานประช ุมเตรียมความพร้อมก่อนลงมือตรวจสอบ ส.ค.1 ในพ้ืนที ่อุทยานแหง่ชาติสิรินาถ  
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ภาพทีมท างานลงมือตรวจสอบ ส.ค.1 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

โครงการการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
: ศึกษากรณพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต 

 

ทีมท างานลงมือตรวจสอบ ส.ค.1 ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหวา่งว ันท่ี 21-30 มีนาคม 2560 

 



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 

 

 

132 

  

ภาพกิจกรรมการเสวนาเพื่อถอดบทเรียน 
โครงการการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

: ศึกษากรณพื้นที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 29 สิงหาคม 2560 
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ภาพกิจกรรมการเสวนาเพื่อถอดบทเรียน 
โครงการการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

: ศึกษากรณพื้นที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพงงา  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 
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ภาคผนวก จ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ 
----------------- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) 

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
1. พันต ารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล

  
ผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2. ร้อยต ารวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3. นายวัชรศักดิ์ สงปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต 
4. นางไอศยา สินบุษกร ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดภูเก็ต 
5. นายค านิตย์ จ าปาทอง ก านัน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
6. นายศิริพงศ ์หลีประสิทธิ์ ปลัดอ าเภอถลาง รับผิดชอบ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
7. นายธเนศ นาวาล่อง ปลัดอ าเภอถลาง รับผิดชอบ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
8. นายดลหล้อ เปกะกมล ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา 
9. นายฮัมบัด เปกะกมล ประธานศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา  
10. นายองอาจ เล่งอี้  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
11. นายสุชาติ จันทร์วงษ ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
12. น.ส.วริศา ชว่ยพิชัย  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

(ผู้ช่วยนักวิจัย) 
    
  



 “การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน สค.1) 

ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองถลาง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
1. พันต ารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. ร้อยต ารวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3. นางชญาทิพย์ จัตหล้า ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 
4. นายสมพร อ่อนทองอิน ปลัดอ าเภอถลางประจ าต าบลเทพกระษัตรี 
5. นายศิริพงษ ์หลีประสิทธิ์ ปลัดอ าเภอถลางประจ าต าบลสาคู 
6. นายสุธี ศิริอนันต์ ปลัดอ าเภอถลางประจ าต าบลเชิงทะเล 
7. นายจิรยุทธิ์ จิรสุนทรกุล ก านันต าบลเชิงทะเล 
8. ว่าที่ร้อยตรีภินัย อ่ิมส าราญ ก านันต าบลเทพกระษัตรี 
9. นายโอลิน มะลิวรรณ ก านันต าบลไม้ขาว 
10. นายค านิตย์ จ าปาทอง ก านันต าบลสาคู 
11. นายสมพร ภูมิพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต าบลสาคู 
12. นายอธิพงค ์จันทฤท  ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 2 ต าบลสาคู 
13. นายวัชรธร ก าลังเก้ือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต าบลสาคู 
14. นายธนพงษ ์เกื้อหนุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต าบลสาคู 
15. นายสนิท รอดเซ็น ผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
16. นายดลหล้อ เปกะมล ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา 
17. นายฮัมบัด เปกะมล ประธานศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา  
18. นายประภาส หยั่งทะเล รองประธานศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา 
19. นางไอศยา สินบุษกร ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดภูเก็ต 
20. นายนวัศกรณ์ สรษณะ นักสื่อสารมวลชน 
21. นายเรวัต แสงโชต ิ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
22. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา คงเล็ก นักภูมิสารสนเทศ  
23. นายองอาจ เล่งอี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
24. นายสุชาติ จันทร์วงษ ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
25. นางสาววริศา ช่วยพิชัย เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

(ผู้ช่วยนักวิจัย) 



“การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีดินของรัฐ (เคลียร์หลักฐาน ส.ค.1) 

ครั้งที่ 3/2560  วันที่ 30 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
1. พันต ารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. ร้อยต ารวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
3. นางชญาทิพย์ จัตหล้า ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 
4. นายพิสิษฐ์ บ ารุงพงษ์ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต 
5. นายวิทูร เดชประมงพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก็ต 
6. ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากท่ี นายอ าเภอเมืองถลาง 
7. นายสมพร อ่อนทองอิน ปลัดอ าเภอถลางประจ าต าบลเทพกระษัตรี 
8. นายศิริพงษ ์หลีประสิทธิ์ ปลัดอ าเภอถลางประจ าต าบลสาคู 
9. นายสุธี ศิริอนันต์ ปลัดอ าเภอถลางประจ าต าบลเชิงทะเล 
10. นายธเนศ นาวาล่อง ปลัดอ าเภอถลาง รับผิดชอบประจ าต าบลไม้ขาว  
11. นายจิรยุทธิ์ จิรสุนทรกุล ก านันต าบลเชิงทะเล 
12. ว่าที่ร้อยตรีภินัย อ่ิมส าราญ ก านันต าบลเทพกระษัตรี 
13. นายวริยะ สมบัติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต าบลเทพกระษัตรี 
14. นายโอลิน มะลิวรรณ ก านันต าบลไม้ขาว 
15. นายมาโนช สายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
16. นายค านิตย์ จ าปาทอง ก านันต าบลสาคู 
17. นายสมพร ภูมิพล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต าบลสาคู 
18. นายอธิพงค ์จันทฤท  ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 2 ต าบลสาคู 
19. นายวัชรธร ก าลังเก้ือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต าบลสาคู 
20. นายธนพงษ ์เกื้อหนุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต าบลสาคู 
21. นายสนิท รอดเซ็น ผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
22. นายดลหล้อ เปกะมล ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา 
23. นายฮัมบัด เปกะมล ประธานศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา 
24. นายประภาส หยั่งทะเล รองประธานศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม 

อ.เกาะยาว จ.พังงา  
25. นางไอศยา สินบุษกร ผู้อ านวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 
26. นายนวัศกรณ์ สรษณะ นักสื่อสารมวลชน 
27. นายศักดิ์ดา จงรักษ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
28. นายธนสาร ชิดเชี่ยว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
29. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา คงเล็ก นักภูมิสารสนเทศ 



“การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 
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30. นายองอาจ เล่งอี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
31. นายสุชาติ จันทร์วงษ ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
32. นายพงษ์พันธ์ แพน้อย เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติสิรินาถ 
33. นายจินดา สุขทน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
34. นายวิชัย เสนาน้อย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
35. นายวุรฒน์ รันตรานนท์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
36. นายอาทร จ าปาทอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
37. นายศริิพงษ ์เดชเส้ง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
38. นายเรวัต แสงโชต ิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
39. นางสาววริศา ช่วยพิชัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

 
  



“การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสานเสวนา  
การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

: ศึกษากรณีพื้นที่อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 

 

1. พันต ารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. นางสาวนันทนา เครือหงส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (หัวหน้านักวิจัย) 
3. นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นักวิจัย) 
4. นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นักวิจัย) 
5. นางสาวประภัสสร จันทร์ส าโรง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นักวิจัย) 
6. นางสาวสุจิตรา แคล้วภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ช่วยนักวิจัย) 
7 นายดลหล้อ เปกะมล ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรม 

แบบมีส่วนร่วม อ.เกาะยาว จ.พังงา  
8. นางจุรีรัตน์ ภารา ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้ฯ  
9. นางนภาพร อุฒมนตรี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
10. นายศุภชัย ค าคุ้ม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
11. นายสุรยุติ ปุริมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
12. นางสาวสุดารัตน์ แกล้วเกษตรกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
13. นายวิกรม จากท่ี นายอ าเภอถลาง 
14. นายสมพร อ่อนทองอิน ปลัดอ าเภอภลาง 
15. นายวิทูร เประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
16. นายตรีธัช เย็นมาก ผู้แทนกรมท่ีดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง 
17. นายธะเนต นาวาล่อง ปลัดอ าเภอถลาง 
18. นายธราธิป ทองฤกษ์ ผู้แทนสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภูเก็ต 
19. นายภานุวัฒน์ รายา ผู้แทนโรงเรียนเมืองถลาง 
20. นางสุชาดา กลับอ าไพ ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 
21. นายจิรายุทธิ์ จรสุนทรกุล ก านันต าบลเชิงทะเล 
22. นายวิริยะ สมบัติ ก านันต าบลเทพกระษัตรี 
23. นายโอลิน มะลิวรรณ ก านันต าบลไม้ขาว 
24. นายไกรสร พันทิพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญบ้านต าเทพกระษัตรี 
25. นายสมพร ภูมิพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลสาคู 
26. นายวัชรธร ก าลังเก้ือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลสาคู 
27. นายธนพงษ์ เกื้อหนุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลสาคู 
28. นางสาวปรีญานุช ฝางเสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลสาคู 
29. นางสุขทิตย์ จิตหลัง ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 
30. นายวรุตม์ รัตนรานนท์ ชาวบ้าน 
31. นายอ านวย กิ่งรักษ์ ชาวบ้าน 
32. นายนิยม เดโชพนัง ชาวบ้าน 



“การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 
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33. นายสุรชัย เสบหมู่ ชาวบ้าน 
34. นายวชิระ สกุลจติ ชาวบ้าน 
35. นายสมภาสณ์ ยอดบุตร ชาวบ้าน 
36. นายวินีบ แซ่ชิ้ว ชาวบ้าน 
37. นายบรรจบ ทองวิมล ชาวบ้าน 
38. นายธีรวงศ์ จันทร์วงษ์ ชาวบ้าน 
39. นายเชือน ภูมิพล ชาวบ้าน 
40. นายมานพ คิดสร้าง ชาวบ้าน 
41. นายสานิต ประทีป  ณ ถลาง ชาวบ้าน 
42. นายประสิทธิ์ จ าปาดะ ชาวบ้าน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสานเสวนา  
การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:  

ศึกษากรณีพื้นที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 

 
1. พันต ารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. นางสาวนันทนา เครือหงส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (หัวหน้านักวิจัย) 
3. นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นักวิจัย) 
4. นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นักวิจัย) 
5. นางสาวประภัสสร จันทร์ส าโรง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (นักวิจัย) 
6. นางสาวสุจิตรา แคล้วภัย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ช่วยนักวิจัย) 
7. นางนภาพร อุฒมนตรี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
8. นายศุภชัย ค าคุ้ม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
9. นายสุรยุติ ปุริมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
10. นางสาวสุดารัตน์ แกล้วเกษตรกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
11. นายธีรพล ท าสวน ปลัดอ าเภอเกาะยาว 
12. นายเจริญ หาผลกล้า นายกเทศมนตรีต าบลเกาะยาวใหญ่ 
13. นายฐาปกรณ์ โรมินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
14. นายบัญญัติ ศรีสมุทร ก านันต าบลเกาะยาว 
15. นางจุรีรัตน์ ภารา ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรม 

แบบมีส่วนร่วมอ.เกาะยาว จ.พังงา  
16. นายฮัมบัด เปกะมล ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
17. นายกมล ภัทรกมลสุขกุล รองประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
18. นายบุญยก ทันยุภักดิ์ รองประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
19. นายประภาส หยั่งทะเล รองประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
20. นางเสาวคนธ์ เริงสมุทร รองประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
21. นายประเสริฐ เริงสมุทร กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
22. นายเสรี เริงสมุทร กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
23. นางสาลิขอ ไถนาเพรียว กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
24. นายไกรสร ไถนาเพรียว กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
25. นายฤชากร เปกะมล กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
26. นางกานดา โต๊ะไม กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
27. นายหย้าหยา พลอยขาว กรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ  
28. นายอาแซ  อิซอลมูซอ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์เรียนรู้ฯ  
29. นางสาวปราณี อินทโชติ ชาวบ้าน 
30. นายพีรยุทธ์ มาตรักษา ชาวบ้าน 
31. นางยุพิน ปลูกไม้ดี ชาวบ้าน 
32. นางวิภา อาษาราษฎร์ ชาวบ้าน 



“การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                 
: ศึกษากรณี พื้นท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต”   โดย  ดร. นันทนา เครือหงส์ และคณะ 
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33. นางสาลามีย๊ะ โต๊ะไม ชาวบ้าน 
34. นางวินา เบ็ญอ้าหมาด ชาวบ้าน 
35. นางนูรียา มานะบุตร ชาวบ้าน 
36. นางสุไลหะ ปลูกไม้ดี ชาวบ้าน 
37. นายเจริญ  อาษาราษฎร์ ชาวบ้าน 
38. นางวิลาวัลย์ ฮุสล้า ชาวบ้าน 
39. นางละออง เบ็ญอ้าหมาด ชาวบ้าน 
40. นางกัลยา ประพฤติ ชาวบ้าน 
41. นางสาววนิดา อ าพิรา ชาวบ้าน 
42. นายสมนึก ช านินา ชาวบ้าน 
43. นายด ารง เพลินจิตต์ ชาวบ้าน 
44. นายประดิษฐ์ ดาวเรือง ชาวบ้าน 
45. นายสมพงษฺ อุส่าห์การ ชาวบ้าน 
46. นายสมบูรณ์ อาษาราษฎร์ ชาวบ้าน 
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ภาคผนวก ฉ 

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์เม่ือ 
1) นายประวิน, นามสมมุติ;  ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  4 ตุลาคม 2559 

21 มีนาคม 2560 
29 สิงหาคม 2560 
24 ตุลาคม 2560   

2) นายฮัมบุญ, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เกาะยาวน้อย 4 ตุลาคม 2559 
30 สิงหาคม 2560 

3) นายสายันต์, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เกาะยาวใหญ่ 21 มีนาคม 2560 
4) นายบังเดอะ, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ ต.เกาะยาวใหญ่ 21 มีนาคม 2560 
5) นายสมหมาย, นามสมมุติ; ตัวแทนชาวบ้าน ต. สาคู  21 มีนาคม 2560 
6) นายมานะ, นามสมมุติ; ตัวแทนชาวบ้าน ต.เชิงทะเล  21 มีนาคม 2560 
7) นายประสิทธิ์, นามสมมุติ; ตัวแทนชาวบ้าน ต.ไม้ขาว 21 มีนาคม 2560 
8) นายสมชาติ, นามสมมุติ; ตัวแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ.ถลาง 21 มีนาคม 2560 
9) นายประวิทย์, นามสมมุติตัวแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อ.ถลาง 21 มีนาคม 2560 
10) นายประชาชน, นามสมมุติ; ตัวแทนสื่อมวลชน 21 มีนาคม 2560 
11) นายสุทธิ, นามสมมุติ; ตัวแทนสื่อมวลชน 21 มีนาคม 2560  
12) นายวิทยา, นามสมมุติ; ผู้แทนครูจากโรงเรียนถลางวิทยา 21 มีนาคม 2560  
13) นางสาวสุนา, นามสมมุติ; ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ  21 มีนาคม 2560  
14) นายประทิน, นามสมมุติ; ผู้แทนองค์กรเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์  29 สิงหาคม 2560 
15) นายประชา, นามสมมุติ; ผู้แทนกรมการปกครอง  29 สิงหาคม 2560 
16) นายก าจัด, นามสมมุติ; ผู้แทนกรมการปกครอง ต.ไม้ขาว  29 สิงหาคม 2560 
17) นายสิงหา, นามสมมุติ; ตัวแทนชาวบ้าน ต.เทพกระษัตรี  29 สิงหาคม 2560 
18) นายประชัย, นามสมมุติ; ผู้แทนอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง  29 สิงหาคม 2560 
19) นายประพล, นามสมมุติ; ผู้แทนส านักงานที่ดิน จ.ภูเก็ต สาขาถลาง  29 สิงหาคม 2560 
20) นางเสาวภา, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เกาะยาวน้อย 30 สิงหาคม 2560 
21) นายมนัส, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เกาะยาวน้อย 30 สิงหาคม 2560 
22) นายบุญชัย, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เกาะยาวน้อย  30 สิงหาคม 2560 
23) นางสวย, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เกาะยาวใหญ่  30 สิงหาคม 2560 

24) นายส าราญ, นามสมมุติ; ผู้แทนกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ต.เกาะยาวใหญ่  30 สิงหาคม 2560 

 




