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 การศึกษาเรื่อง “การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ และ 2) ศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของ
นโยบายโฉนดชุมชนและเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัดและชุมชนสหกรณ
การเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัดไดรับโฉนดชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informants) ประกอบดวย คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลืองานคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน
ของชุมชนกลุมเปาหมาย และ สมาชิกในชุมชนกลุมเปาหมายที่ไดรับโฉนดชุมชน 
 จากการศึกษาสามารถสรุปกระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติไดเปน 5 
ข้ันตอนหลักไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ การสราง
การยอมรับในนโยบาย การดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน และการสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน โดยพบวามีเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน แบงเปน 
6 ดาน 19 เงื่อนไขประกอบดวย 1) ดานเนื้อหาสาระของนโยบาย มี 2 เงื่อนไขไดแก ความ 
สามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย และความชัดเจนในเนื้อหาสาระของนโยบาย 2) ดาน
สมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มี 2 เงื่อนไขไดแก โครงสรางในการดําเนินงาน
นโยบายโฉนดชุมชนและทรัพยากรในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน 3) ดานหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดิน มี 3 เงื่อนไขไดแก กฎระเบียบกฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของ ทัศนคติ
ของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของ และความรวมมือในการดําเนินงานโฉนดชุมชนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 4) ดานพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติ มี 4 เงื่อนไขไดแก การยอม



  (4) 

ปฏิบัติตามนโยบาย การหลีกเลี่ยงการนํานโยบายไปปฏิบัติ การถวงเวลา และ การยึดถือ
กฎหมายแบบกัดคัมภีร 5) ดานการเมืองและระบบราชการ มี 5 เงื่อนไขไดแก การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบาย ระบบราชการและกระบวนการทางกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล อํานาจทางการเมืองและผลประโยชน และสถานการณความขัดแยงทาง
การเมือง และ 6) ดานกลุมเปาหมายของนโยบาย มี 3 เงื่อนไขไดแก ประเภทและลักษณะที่ดิน
ของชุมชน ความพรอมของชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชน สวนเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชน
ไดรับโฉนดชุมชนพบวามี 5 เงื่อนไขไดแก การตอสูอยางยาวนานเรื่องสิทธิในที่ดินทํากินของ
ชุมชน การมีสมาชิกในชุมชนทีเ่ขมแข็ง การเขารวมกับเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย การมีหนวยงานรองรับสิทธิ์การใชประโยชนในที่ดินตามกฎหมาย และการ
หนุนชวยจากนักวิชาการ 
 แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหนโยบายโฉนดชุมชนสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนมีดังตอไปนี้ 1) การสรางความชัดเจนในนโยบายโดย
การจํากัดขอบเขตของกลุมเปาหมายและการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน 2) การเสริม 
สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน 3) การจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายโฉนดชุมชน
โดยตรงโดย 4) การกําหนดกฎหมายข้ึนมารองรับการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ และ 5) 
การสรางแรงจูงใจในการทํางานและการสรางความผูกพันในเปาหมายของนโยบาย ซึ่งแนวทาง
ดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองไดรับการสนับสนุน
ทางการเมืองทั้งจากฝายรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ 
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 The study of the community title deed policy implementation aims at: 1) the 

studying the community title deed policy implementation process; 2) the examining 

the conditions influencing the community title deed policy outputs, and the 

prerequisites making the Bann Khlong Yong  Co-operative Community, Co. Ltd. and 

the Bann Par Sang Agricultural Cooperative Community Co. Ltd. to receive 

community title deed. This research makes use of qualitative methods as its research 

methodology.  The research employs the method of in-depth interviews with key 

informants. These include: the Coordination Committee for Issuing the Community 

Title Deeds; the Sub-Committee for Giving Assistances to the Coordination 

Committee for Issuing Title Deed; the community title deed officers; the officials 

who are responsible for taking care of the target group’s lands; and the community 

title deed beneficiaries. 

 There are five steps in the process of community title deed policy 

implementation.  These are: (1) the appointment of those who are responsible for the 

policy; (2) the transformation of policies into action; (3) the policy compliance-

making; (4) the operations for issuing community title deed; and (5) the inter-

agencies cooperation-organizing. It is also found that there are totally 19 conditions 

influencing the community title deed policy outputs.  Moreover, these conditions can 

be divided into six issues: (1) the policy content issue comprising of two conditions 

that are policy capability, and the clarification of policy content; (2) the issue on 

capability of the implementing agency that covers two conditions, i.e. the community 



(6) 
 

title deed policy implementation structure, and the necessary resources for policy 

implementation; (3) the issue on responsible agency to take care the matter of land 

which involves three conditions, i.e. relevant law and regulations, implementers’ 

attitudes and the relevant agencies’ collaboration; (4) the implementers’ behavior 

issue consisting of  four conditions that are the policy compliance, the policy 

implementation avoidance, the policy implementation delaying, and the legal-based 

rigid policy implementation; (5) the politics and bureaucratic issue comprising of five 

conditions, that are the stakeholders’ policy-making participation, the bureaucratic 

system and its legal procedure, the changes of government, the political power and 

interests, and the political conflict situation; (6) The issue on policy’s target group 

which involves three conditions including types and characteristics of community 

land, the readiness of community, and the community participation.  Regarding on the 

prerequisites making the community people to receive community title deed, there are 

five conditions.  These include the community’s long-time struggling for claiming 

their rights on land, the strength of community’s members, the cooperation between 

the community and the Land Reform Network of Thailand to push for the policy-

making and actions, the existing of agency to approve the community’s legal rights to 

use land, and the assistance from academicians.     

 Approaches to make the efficiency and effectiveness of community title deed 

policy implementation are: (1) the policy clarification-making by limiting the target 

group of beneficiaries and clarifying the policy goals; (2) the strengthening 

corporation with agencies; (3) the establishing of legal-based and responsible agency 

that is obligated to manage community title deed issues and other relevant title deed 

affairs; (4) the making of laws on the community title deed policy implementation; 

and (5) the creation of officials’ working motivation, and the formation of policy 

implementers’ intention to achieve the policy goal.  However, these approaches could 

be efficiently and effectively implemented only if the supports from both political 

sectors and relevant agencies are existed.   



กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเรื่อง การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ สําเร็จลุลวงไดเนื่องมาจาก
ผูเขียนไดรับความชวยเหลือในการใหขอมูล คําปรึกษา ขอแนะนําความคิดเห็นและกําลังใจจาก
บุคคลหลายทานโดยเฉพาะอยางย่ิง คุณสาทิตย วงศหนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี คุณสถิตพงษ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม คุณธิติ กนกทวีฐากร ผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
คุณทัศพันธ พงศเภตรา คุณสาทร วงศหนองเตย คุณศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ คุณอรรณพ ชัยพร 
ธนรัตน และผูใหสัมภาษณทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณเพ่ือเปนขอมูลในการ
ศึกษาวิจัย ที่นอกจากจะเปนผูใหขอมูลแลวยังชวยใหคําแนะนําที่ดีทั้งในดานการศึกษา การเก็บ
ขอมูลตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูซึ่งเปน
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียนที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา 
ขอชี้แนะ ขอแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในทุกข้ันตอน 
ตลอดจนใหกําลังใจแกผูเขียนในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย ดร. สมศักด์ิ สามัคคีธรรม และรองศาสตราจารย ดร. ประภาส ปนตบแตง ที่ได
กรุณาใหคําแนะนําในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้ง กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธให
ถูกตองสมบูรณย่ิงข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร และคณาจารยจากภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทานที่ได
ถายทอดและสรางความรูใหแกผูเขียนอันเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการทําวิทยานิพนธเลมนี้  และ
ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่รักทุกคนของผูเขียนสําหรับกําลังใจและความชวยเหลือที่มีใหมาโดยตลอด 
 ทายสุด ผูเขียนขอขอบคุณและมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
แด นายสมร และ นางนิยม โคตรสิงห ผูซึ่งเปนคุณพอและคุณแมของผูเขียน และครอบครัว 
พรประพันธ ที่เปนผูสงเสริม สนับสนุน และเปนกําลังใจตลอดจนเปนแรงใจที่สําคัญย่ิงของ
ผูเขียนตลอดมา จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดตามที่ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 

ที่ดิน เปนปจจัยพ้ืนฐานอันสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิตของประชาชน เนื่องจากบรรดา
ผลิตผลทางการเกษตรทั้งหลายลวนตองอาศัยที่ดินเปนรากฐานในการผลิต การจะไดเปน
เจาของทีดิ่นสักแปลงหนึ่งจึงเปนทัง้ความใฝฝนและความหวังทีดํ่ารงมาอยางยาวนานของชาวนา
ชาวไรซึ่งตองเชาที่ดินของบุคคลอ่ืนในการทํามาหาเลี้ยงชีพ ถึงแมวาการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะเจริญกาวหนาไปมากเมื่อเทียบกับหลายสิบปที่ผานมา กระนั้นก็ตามความมั่งค่ัง
ของเกษตรกรในชนบทซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศยังคงไมดีข้ึนเทาใดนัก ทั้งการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรในครัวเรือน ความยากจนและปญหาหนี้สิน ทําใหเกษตรกรตองสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับนายทุน (ไชยยงค ชูชาติ, 2554: 18-30)          จากผลการสํารวจการใช
ประโยชนในที่ดินของประเทศไทยของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป พ.ศ. 2553 พบวา 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 320 ลานไร แบงเปนพ้ืนที่ปาไมประมาณ 107 ลานไร เปน
พ้ืนที่การเกษตร ประมาณ 150 ลานไร และเปนพ้ืนที่ใชประโยชนอ่ืนๆอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาประเทศไทยไมไดขาดแคลนทรัพยากรที่ดิน หากมีการกระจายการถือครองที่ดินอยาง
เหมาะสมก็นาจะเพียงพอตอการใชประโยชนของคนไทยทั้งประเทศซึ่งมีอยูประมาณ 65 ลานคน 
แตกลับพบวาในปจจุบันมีประชาชนประมาณรอยละ 10 ของประเทศถือครองที่ดินมากกวารอย
ไรในขณะที่ประชาชนสวนใหญของประเทศกวารอยละ 90 ถือครองที่ดินเฉลี่ยคนละไมเกิน 1 ไร 
(เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย, 2554: 2;  คณะทํางานศึกษาแนวทางการกระจายการถือ
ครองที่ดิน, 2553: 1)   แสดงใหเห็นวามีประชาชนซึ่งไรที่ดินทํากินอยูจํานวนมาก  สอดคลองกับ 
ขอมูลของศูนยอํานวยการตอสูเอาชนะความยากจนแหงชาต ิ(ศตจ.) พ.ศ. 2547 รายงานวามคีน
จนไมมีที่ดินทํากินจํานวน 889,022 ราย มีที่ดินทํากินแตไมเพียงพอตอความตองการ 517,263 
ราย และมีที่ดินแตไมมีเอกสารสิทธิ จํานวน 811,279 ราย    นอกจากนั้นยังพบวามีเกษตรกร
จํานวนมากอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนที่ของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมาย และถูกจับกุมดําเนินคดี
ในขอหาบุกรุก ที่ดินของรัฐและของเอกชนและจากการสํารวจในป 2553 พบวามีเกษตรกรที่ถูก
ดําเนินคดีและอยูในสภาพที่ตองขังแลวถึง 836 ราย (คณะกรรมการปฏิรูป, 2554: 12) 
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คณะทํางานศึกษาแนวทางการกระจายการถือครองที่ดิน (2553: 1-3)    ไดทําการสรุป
สาเหตุของสถานการณปญหาดังกลาวขางตนไวสองประการดังนี้ ประการแรก คือการไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่สงเสริมการใชประโยชนในที่ดินและนโยบายการอนุรักษพ้ืนที่ซึ่ง
ไดสรางปญหาความขัดแยงตอสิทธิในที่ดินและมีผลตอการทําลายพ้ืนที่เกษตรกรรมหลายพ้ืนที่ 
ยกตัวอยางเชน นโยบายเรงรัดการออกโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือสรางหลักประกัน
ใหบุคคลมีสิทธิในที่ดินอยางมั่นคงโดยไมมีการวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม การควบคุม
การเก็งกําไรซื้อขายที่ดิน และไมมีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินจึงทําใหมีการกระจุกตัว
ของการไดเอกสารสิทธิ์ อีกนโยบายหนึ่งที่พบวาทําใหเกิดขอพิพาทระหวางรัฐกับประชาชน
พอสมควรคือ  นโยบายการเพ่ิมพ้ืนที่ปาอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของเนื้อที่ประเทศ ซึ่งทําใหมี
การประกาศขยายพ้ืนที่ปาอนุรักษ เชน  พ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติ วนอุทยานแหงชาติ เขต
อนุรักษพันธสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เปนตน โดยไมไดมีการตรวจสอบการถือครองที่ดินและ
ทําประโยชนที่ดินมากอนในระดับพ้ืนที่ แตใชภาพถายทางอากาศ จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับ
ประชาชนที่ทําประโยชนในที่ดินมากอนการประกาศเขตปาอนุรักษ จากกรณีนี้ทําใหมีชาวบานที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่กลายเปนผูบุกรุกหรือผูกระทําผิดกฎหมาย และยังไมไดรับการแกไขอยูจํานวน
มาก สวนสาเหตุประการที่สองคือมาตรการทางกฎหมายและการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐโดย
ยึดหลักการปกปองที่ดินของรัฐ โดยประชาชนตองเปนผูมาพิสูจนสิทธิในที่ดิน ตลอดจนการให 
ดุลยพินิจแกเจาหนาที่ในการดําเนินการไมสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม ยกตัวอยางเชน กลไกของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
(ก.บ.ร.) ในการพิสูจนสิทธิในที่ดิน และแกไขปญหาความขัดแยงตอสิทธิในที่ดิน แตปรากฏวา
การแกไขปญหาของ ก.บ.ร. มีความลาชา ไมสามารถชี้ขาดผลการพิสูจนสทิธิ์ในที่ดิน หรือบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามผลการชี้ขาดไดเพราะไมมีอํานาจตามกฎหมาย แต
ตองประสานความรวมมือกับหนวยงานรัฐที่เก่ียวของ ซึ่งหนวยงานของรัฐยังใชแนวทางการ
พิสูจนสิทธิ์ดังเดิม นอกจากนั้นในการพิสูจนสิทธิในที่ดินทุกประเภทไมไดใหประชาชนมีสวนรวม
ในทุกกระบวนการ ย่ิงการดําเนินการพิสูจนสิทธิ์เปนไปดวยความลาชาย่ิงทําใหประชาชนใน
พ้ืนที่ไมมีความมั่นคงในการทําประโยชนในที่ดิน และสวนมากตองสูญเสียสิทธิในที่ดินของ
ตนเองจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่รัฐ และหลายกรณีถูกเลือกปฏิบัติอยางไม
เปนธรรม จากสาเหตุของปญหาดังกลาวสอดคลองกับรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
กระบวนการปฏิรูปที่ดินและจัดการที่ดินอยางย่ังยืนโดยประชาชน ของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหง
ประเทศไทย (2553: 9-22)      ซึ่งอธิบายถึงรากฐานของปญหาที่ไดศึกษาจากประสบการณของ
เกษตรกรรายยอยที่ประสบปญหาการขาดแคลนที่ทํากิน วามาจากการไดรับผลกระทบโดยตรง
จากนโยบายตางๆ สรุปเปน 3 ประเด็นที่สําคัญไดแก 

ประเด็นแรกคือการผูกขาดอํานาจการจัดการที่ดินของรัฐและใชกลไกตลาดในการ
จัดการที่ดิน กลาวคือ การบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทยในปจจุบันอิงอยูกับกลไกหลักสอง
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ประการดวยกันไดแกการใหอํานาจรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และ
การบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวทางของระบอบเสรีนิยมใหม ซึ่งกลไกทั้งสองประการนี้ทํา
ใหเกิดปญหาในหลายลักษณะดวยกัน กลาวคือ การใหอํานาจรัฐในการบริหารทรัพยากรอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหมายถึง ตามระบบกฎหมายหนวยงานภาครัฐมีอํานาจและบทบาทหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท แตระบบกฎหมายและมาตรการตางๆ ของ
หนวยงานภาครัฐเหลานั้นไมไดเอ้ือประโยชนตอภาคประชาชนเทาที่ควร ทั้งยังจํากัดสิทธิหรือ
กีดกันประชาชนจากการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ และเปนอุปสรรคตอการกระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรจากภาครัฐไปสูภาคประชาชนอีกดวย ยกตัวอยางเชนประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เปนเครื่องมือหลักที่ใชในการบริหารจัดการที่ดิน ที่บัญญัติวาราษฎร
จะเขาถึงที่ดินไดก็ตอเมื่อมีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินตามกฎหมาย แตปรากฏวามีราษฎรจํานวนมาก
ที่เขาไมถึงกระบวนการใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ดังกลาว ขณะที่ปญหาความขัดแยงในการจัดการ
ที่ดินสวนใหญก็มีสาเหตุมาจากการบังคับใชกฎหมายของรัฐหลายฉบับ ดวยการใชกฎหมายและ
นโยบายของรัฐเปนกลไกหลักในการบริหารจดัการที่ดินดังกลาวทําใหเกิดปญหาการกระจายการ
ถือครองที่ดินอยางไมเปนธรรม หรือเกิดปญหาการกระจุกตัวของที่ดิน ความจริงแลว มีกฎหมาย
หลายฉบับที่บัญญัติไวเพ่ือใหมีการกระจายการถือครองที่ดิน เชน พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งกําหนดใหนําที่ดินของรัฐที่จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินจากเอกชน
บางสวนนํามาจัดใหแกเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทํากิน แตเมื่อเกษตรกรไดรับสิทธิแลวที่ดิน
มักจะหลุดมือไปสูนายทุนเนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ และเครื่องมือที่มีก็ไมสามารถ
ควบคุมกลไกไมใหที่ดินหลุดมือไปจากประชาชนผูที่เคยไดรับสิทธิได สวนระบบการบริหาร
จัดการที่ดินตามแนวทางของระบอบเสรีนิยมใหม ที่รัฐสวนใหญเลือกใชเปนการสงเสริมใหมีการ
แปลงที่ดินและทรัพยากรตางๆ ใหมีสถานะเปนสินคาประเภทหนึ่งที่มีมูลคาสูงและสามารถซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนกันไดโดยเสรีตามกลไกตลาด อยางไมมีกลไกเชิงโครงสรางหรือสังคมที่จะ
ควบคุมใหการแขงขันเกิดความเปนธรรม นอกจากรัฐไมมีกลไกในการควบคุมระบบตลาดแลว 
หนวยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับทองถิ่นยังมีบทบาทสําคัญที่สนับสนุนใหนายทุนและ
องคกรธุรกิจตางๆ แสวงหาประโยชนทางธุรกิจจากทรัพยากรที่ดินไดอยางคลองตัว ขณะที่คน
จนไมสามารถเขาถึงที่ดินได จากการบริหารจัดการที่ดินในประเทศภายใตระบบทุนนิยมดังกลาว
ทําใหเกษตรกรจํานวนมากที่ลมเหลวในการบริหารจัดการที่ดินดวยแรงกดดันจากสภาพ
เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนมักจะสูญเสียที่ดินใหแกผูที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวาดวยการขาย การ
ปลอยใหที่ดินหลุดจํานอง ถูกโกง เปนตน 

ประเด็นที่สองคือ ระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการที่ดิน สาเหตุสําคัญของปญหาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยเกิดจากการใชระบบกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินที่ไมเหมาะสม 
โดยระบบกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินทกุแหงในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทหลักคือ กรรมสิทธิ์ของ
รัฐและกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่มกีรรมสทิธิ์ตามกฎหมายเหนือที่ดินอยางเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด ทั้งการ
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ใชประโยชนและการจําหนายถายโอน ระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการที่ดินซึ่งยึดหลักกรรมสิทธิ์
เอกชนและกรรมสิทธิ์ของรัฐทําใหเกิดปญหาหลายประการไดแก   1) ชาวบานในปากลายเปนผู
ผิดกฎหมาย เมื่อเกิดขอพิพาทในการอางสิทธิเหนือที่ดิน รัฐจะยอมรับเฉพาะกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่มีเอกสารสิทธิซึ่งออกโดยหนวยงานราชการเปนหลักยืนยัน 2) ประชาชนจํานวนมาก
เขาไมถึงกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 ไดระบุวาที่ดินทุกแหง
ที่ไมมีผูถือครองกรรมสิทธิ์ใหถือเปนพ้ืนที่ปาของรัฐ อยางไรก็ตามดวยความบกพรองของ
กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของรัฐทําใหมีที่ดินจํานวนมากที่ชาวบานครอบครองและใช
ประโยชนมานานแลวแตตกสํารวจจึงไมไดรับเอกสารสิทธิ และมีประชาชนบางสวนไดแจงตอ
หนวยงานภาครัฐแลวแตมีการดําเนินงานไมทั่วถึง นอกจากกรณีการออกโฉนดที่ดินแลว การ
ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติโดยการกําหนดแนวเขตลงบนแผนที่ทหารอัตราสวน 1: 50,000 
โดยไมไดมีการเดินสํารวจ ซึ่งพบวาประมาณหนึ่งในสามของพ้ืนที่ปาไดถูกใชทําการเกษตรอยู
แลวสงผลใหเกิดความขัดแยงในการอางสิทธิเหนือที่ดินอยูหลายกรณี 3) กรรมสิทธิ์เอกชนทําให
ที่ดินหลุดมือจากคนจน การใชระบบกรรมสิทธิ์เอกชนเปนไปตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมใหมที่มุงแปลงทรัพยากรธรรมชาติใหเปนสินคา เพ่ือใหมีซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได
อยางคลองตัว แตกลับพบวาการเรงรัดออกโฉนดที่ดินใหชาวบานแทนที่จะชวยสรางความมั่นคง
ในการถือครองที่ดิน กลับเปนตัวเรงใหชาวบานขายที่ดิน เพราะที่ดินมีราคาสูงข้ึนในขณะที่ราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  4) เกิดความขัดแยงในการอางสิทธิเหนือที่ดิน ระบบกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายทําใหเกิดความขัดแยงในการอางสิทธิเหนือที่ดินผืนเดียวกันแตอิงอยูกับหลักการที่
ขัดแยงกันเชน ขัดแยงระหวางชาวบานกับชาวบานดวยกันเอง หรือระหวางชาวบานกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ฝายหนึ่งอางกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย อีกฝายอางสิทธิตามจารีตประเพณี
หรือสิทธิที่อิงอยูกับหลักความชอบธรรมแบบอ่ืนๆ เปนตน 

และประเด็นที่สาม นโยบายดานการเกษตร ปญหาเกษตรกรขาดแคลนหรือสูญเสียที่ดิน
การเกษตร มีสาเหตุที่สําคัญเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาประเทศและนโยบายดานการเกษตร
ของรัฐบาลที่ไมไดใหการสนับสนุนภาคการเกษตรและเกษตรกรรายยอยอยางเพียงพอ แตกลับ
เนนการสงเสริมอุตสาหกรรมและการใหการอุดหนุนชวยเหลือเกษตรกรขนาดใหญ การปฏิวัติ
เขียว (Green Revolution) ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยนับตั้งแตป 2503 เปนตนมาเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในประเทศไทยรวมทั้งประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆ จากการที่สงเสริมใหเพาะปลูกพืชพันธใหมที่ใหผลผลิตสูง ใชเครื่องจักรกลการเกษตรแทน
แรงงานคนและสัตว และการสงเสริมการผลิตพืชเชิงเด่ียวเพ่ือลดตนทุนและเวลาในการเกษตร 
ทําใหเกษตรกรตองเสี่ยงตอความผันผวนของระบบตลาดที่เกษตรกรไมมีอํานาจในการควบคุม
การจัดการได ความลมเหลวของระบบเกษตรเชิงเด่ียวทําใหรัฐเริ่มแสวงหาทางเลือกใหมของ
ระบบเกษตรกรรมนับตั้งแตชวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 เปนตน
มา ที่ไดมุงปรับโครงสรางการผลิตใหมีการใชและการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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นําไปสูการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ตามการสงเสริม
ระบบเกษตรทางเลือกยังมีสัดสวนการดําเนินการและความสําเร็จต่ําเมื่อเทียบกับภาพรวมของ
ระบบการเกษตรในประเทศที่เปนไปตามทิศทางของตลาดโลก ทําใหเกษตรกรรายยอย
กลายเปนแรงงานรับจางในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไมสามารถเขาถึงปจจัยการผลิต 

ในความพยายามที่จะเรียกรองใหรัฐแกไขปญหาดังกลาว เกษตรกรในหลายพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ จึงรวมตัวกันระหวางภาคประชาชนและเหลานักวิชาการจากหลายเครือขายในนาม 
“เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย (คปท.)” ซึ่งไดพยายามผลักดันใหรัฐมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจัดการที่ดินในสามดานหลัก ไดแก การปรับเปลี่ยนระบบสิทธิในการจัดการที่ดิน 
การสนับสนุนใหองคกรทองถิ่นบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และการสงเสริมระบบการผลิตและ
การใชที่ดินอยางย่ังยืน ซึ่งหนึ่งในขอเสนอนั้นไดเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมในรูปของนโยบาย
โฉนดชุมชน โดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ไดประกาศนโยบายทีส่อดคลองกับขอเสนอของ คปท. ดังกลาว
อยางเปนทางการ เมื่อวันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายตอรัฐสภาในประเด็นนโยบายดานเศรษฐกิจ เรื่องนโยบายปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจภาคการเกษตร ขอ 4.2.1.8 กลาววา 

 
“คุมครองและรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานชลประทานแลว เพ่ือเปนฐานการผลิตทางการเกษตรใน
ระยะยาว ฟนฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรยากจนในรูปของ
ธนาคารที่ดิน และเรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจนและชุมชน
ที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร” (คณะรัฐมนตรี, 
2551: 20)  
 
อภิสิทธ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กลาวถึงแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนดังกลาววา

มีรากฐานมาจาก 3 ประเด็นสําคัญ ไดแก 1) ปญหาความยากจนของประชาชน หากประชาชนที่
ยากจนยังไรที่ดินทํากิน ไรที่อยูอาศัย อีกทั้งยังขัดแยงกับหนวยงานของรัฐ จะทําใหประชาชนไม
มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินทํากิน 2) ปญหาความเปนธรรม หากการกระจายถือครองที่ดิน
ขาดความทั่วถึงและเปนธรรม จะมีคนซึ่งไมสามารถใชทรัพยากรเพ่ือสรางโอกาสในการหา
รายได หรือเขาถึงแหลงของทุน ปญหาความไมเปนธรรมที่มีอยูในสังคมก็จะย่ิงขยายตัวมากข้ึน 
และ 3) ความย่ังยืนของการพัฒนา ในการแกไขปญหาเรื่องที่ทํากินตองสอดคลองกับแนวทาง
ของการอนุรักษปกปองทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของปาไมที่ลดลง ความแปรปรวน
ของดินฟาอากาศ ปญหาโลกรอน ซึ่งกําลังจะกลับมาทําลายการพัฒนาของทุกประเทศทั่วโลก
(สํานักงานโฉนดชุมชน, 2554; กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, 2552)  
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 ภายหลังการประกาศนโยบายรัฐบาลไดมีการแตงตัง้คณะทํางานพรอมกับมอบหมาย
หนาที่ใหแกหนวยงานตางๆ เพ่ือดําเนินการจัดใหมโีฉนดชุมชน สรุปการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

1) การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแกไขปญหาของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหง
ประเทศไทย โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ และมีภาค
ประชาชนเขารวมเปนกรรมการดวย โดยมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง 
มาตรการ และงบประมาณ ในการดําเนินงานแกไขปญหาตามขอเสนอของเครือขายปฏิรูปที่ดิน
แหงประเทศไทยภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และนโยบายของรัฐบาล 
เรงรัดการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินการของสวนราชการหนวยงานที่เก่ียวของ 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการตลอดจนเชิญผูแทนสวนราชการ หนวยงานของ  รัฐและบุคคล เขารวม
ประชุม ชี้แจงใหขอมูลหรือจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการแกไขปญหา และปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนตนเพ่ือทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง 
มาตรการ และงบประมาณในการดําเนินงานแกไขปญหาตามขอเสนอของเครือขายปฏิรูปที่ดิน
แหงประเทศไทย จากนั้นมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน 6 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการ
แกไขปญหาที่สาธารณะประโยชนที่ดินเอกชนปลอยทิ้งรางและเหมืองแร คณะอนุกรรมการแกไข
ปญหาเก่ียวกับที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติปาสงวนและที่ปาไมอ่ืนๆที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย คณะ 
อนุกรรมการแกไขปญหาแกไขปญหาที่ดิน ส.ป.ก. ของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย 
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยและสินเชื่อของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศ
ไทย คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินราชพัสดุของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย และ 
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายถือครองที่ดิน    (กลุมยุทธ- 
ศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, 2552) 

2) การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน โดยมีสาระ 
สําคัญของการออกระเบียบคือ แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
(ปจช.) มีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงาน กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงาน สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความพรอมในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนรวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
และจริงจัง ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนที่อาจไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ของรัฐในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ติดตามการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแตละพ้ืนที่ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ประสานงานและติดตามหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของงาน แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน รวมถึงการดําเนินการ
อ่ืนๆที่เก่ียวกับโฉนดชุมชนตามกฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 
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3) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของ ปจช. ซึ่ง
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ประกอบดวยฝายนโยบาย หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 
นักวิชาการ และเครือขายภาคประชาชน แบงเปนคณะอนุกรรมการดานกฎหมายและระเบียบ 
ดานการสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชน ดานการประชาสัมพันธโฉนดชุมชน 
และคณะทํางานสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชน 4 คณะคือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 

4) การแตงตั้งคณะทํางานพิเศษ โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ
กรุงเทพมหานครไดแตงตั้งคณะทํางานพิเศษข้ึนเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหใชพ้ืนที่ในการจัดใหมี
โฉนดชุมชนใหเปนที่ยุติในระดับกระทรวงและกรุงเทพมหานคร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2553 

5) การจัดสัมมนาเพ่ือสรางความรูความเขาใจ ในเรื่อง โฉนดชุมชน เพ่ือการดํากินและ
รักษาที่ดินอยางย่ังยืน ณ ตึกสันติไมตรหีลังนอกทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ซึ่ง
ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูแทนกระทรวงที่เก่ียวของ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิ เครือขายภาคประชาชน สื่อมวลชน และผูที่สนใจ
เพ่ือใหไดรับทราบแนวคิดและหลักการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน รวมถึงแนวทางการ
ดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ นอกจากนี้ยังไดมีการจัดทําแผนบันทึกการสัมมนาดังกลาวเปนวีดี
ทัศนเผยแพรประชาสัมพันธไปยังจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆอีก
มากมาย หลังจากนั้น ก็ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูความเขาใจในแนวคิด 
หลักการและวิธีการดําเนินงานโฉนดชุมชนกับหนวยงานที่เก่ียวของในระดับภูมิภาค ชุมชนที่ย่ืน
คําขอ เครือขายภาคประชาชน พรอมรับฟงปญหาอุปสรรคในพ้ืนที่รวม 3 ภูมิภาค ไดแก 
ภาคเหนือที่จังหวัดนาน ภาคใตที่จังหวัดสุราษฎรธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
อุบลราชธานี 

6) จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงานเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  ระหวางสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวง มหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการบันทึกขอตกลงดังกลาว
เพ่ือสรางความเขาใจและความเห็นพองตองกันในการจัดการแกไขปญหาที่ดินของรัฐโดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานในรูปแบบของโฉนดชุมชน และเพ่ือสรางความรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือผลักดันการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
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จากรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาล ถึงวันที่ 30 เมษายน 
2555 พบวามีชุมชนย่ืนคําขอดําเนินงานโฉนดชุมชนทั้งหมด 440 ชุมชน ไดรับการตรวจสอบ
แลวและใหดําเนินการตามข้ันตอน 256 ชุมชน เสนอ ปจช.เพ่ือขอออกสํารวจ 211 ชุมชน ออก
สํารวจแลว 192 ชุมชน เสนอให ปจช.พิจารณาแลว 72 ชุมชน ซึ่ง ปจช.พิจารณาเห็นชอบให
ดําเนินงานโฉนดชุมชน จํานวน 55 ชุมชน และมีชุมชนไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชน 
2 ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในหนึ่งปยอนหลัง เมื่อเดือน พฤษภาคม 2554 
พบวามีหลายข้ันตอนที่ดําเนินไปอยางลาชาดัง ตารางที่ 1.1 แสดงผลการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชน เปรียบเทียบระหวางเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – เมษายน 2555 (สํานักงาน
โฉนดชุมชน, 2555) 

 
ตารางที ่1.1  ผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน พฤษภาคม 2554 และ เมษายน 2555 

 
ขั้นการดําเนินงาน พฤษภาคม 2554 เมษายน 2555 

1. ชุมชนยื่นคําขอดําเนินงานโฉนดชุมชน 421 440 
2. ไดรับการตรวจสอบแลวและใหดําเนินการตามขั้นตอน 197 256 
3. เสนอ ปจช.เพื่อขอออกสํารวจ  135 211 
4. ออกสํารวจแลว  130 192 
5. เสนอให ปจช.พิจารณา 72 72 
6. ปจช.พิจาณาใหความเห็นชอบ 55 55 
7. ไดรับอนุมัติใหเปนโฉนดชุมชน 2 2 

 
จากตารางที่ 1.1 จะเห็นไดวานับจากมีการกําหนดนโยบายโฉนดชุมชนและมีการ

ดําเนินงานตามนโยบายนี้มาตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2555 เปนเวลากวา 4 ปแลว แตมี
เพียง 2 ชุมชนเทานั้นที่ไดรับโฉนดชุมชน นอกจากนั้นจากการเปรียบเทียบขอมูลผลการ
ดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 จนถึง เดือน เมษายน 2555 พบวาการดําเนินงานเกิด
ความลาชา ผูวิจัยจึงสนใจวามีเงื่อนไขหรือสาเหตุอะไรบางที่ทําใหการดําเนินงานนโยบายโฉนด
ชุมชนเกิดความลาชา และเพราะเหตุใดชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด จังหวัดนครปฐม และ 
ชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด จังหวัดลําพูน จึงไดรับโฉนดชุมชน 
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1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1.2.1  เพ่ือศึกษากระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลติของนโยบายโฉนดชุมชนและเงื่อนไขที่
สงผลใหชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัดและชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชมุชนบานปาซาง
จํากัด ไดรับโฉนดชุมชน 
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.3.1  ทําใหทราบถึงกระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
 1.3.2  ทําใหทราบถึงเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชมุชนและเงื่อนไข
ที่ทําใหชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด และชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซาง
จํากัดไดรับโฉนดชุมชน 
 1.3.3  สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปทบทวนนโยบายโฉนดชุมชนวามีประเด็น
ใดบางที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขตลอดจนเปนแนวทางในการเสนอแนะมาตรการในการ
ปรับปรุงนโยบายดังกลาวใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  
1.4  ขอบเขตในการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเน้ือหา 

  1.4.1.1 การศึกษากระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ ไดแก การ 
ศึกษากระบวนการในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนทั้งในระดับมหภาค (Macro Imple-
mentation) และระดับจุลภาค (Micro Implementation) 

  1) การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค มี 2 ข้ันตอนไดแก 
   (1) การแปลงนโยบายออกเปนแนวทางปฏิบัต ิ
   (2) การถายทอดใหหนวยงานระดับลางรับทราบถึงแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2) การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค มี 3 ข้ันตอนไดแก 
   (1) การพิจารณารับนโยบายและแสวงหาเครื่องมือในการปฏิบัติ  
   (2) การนํานโยบายไปปฏิบัติจริง ครอบคลุมถึงการดําเนินการ 

การตัดสินใจ การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือการนําเครื่องมืออุปกรณเขามาใชเพ่ือใหเกิด
การปฏิบัติงานภายใตนโยบาย 
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   (3) การสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง หมายถึงการ
ดําเนินการใดๆที่ทําใหการจัดทําโฉนดชุมชนสามารถดําเนินตอไปไดแมมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือ
เมื่อรัฐบาลไมไดประกาศนโยบายนี้ไวในแถลงการณรัฐสภา 

 1.4.1.2 ผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน คือ ชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชนแลว
กลาวคือ ไดรับหนังสืออนุญาตใหชมุชนรวมกันบริหารจดัการการครอบครอง และใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐเพ่ือสรางความมั่นคงในการอยูอาศัยและการใชประโยชนในที่ดินของชุมชน ตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 มีอยู 2 ชุมชน ไดแก 
ชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด และ ชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด
  1.4.1.3 เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน แบงออกเปน 5 
ดานไดแก 

  1) เงื่อนไขดานเนื้อหาสาระของนโยบาย คือการศึกษาถึงเนื้อหาสาระ
หลักๆ ของนโยบายโฉนดชุมชน 

  2) เงื่อนไขดานสมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ
การศึกษาถึงโครงสรางองคการและทรัพยากรขององคการหรือหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  
   3) เงื่อนไขดานบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับลาง คือการศึกษา
เก่ียวกับความรู ความเขาใจของผูปฏิบัติระดับลางเก่ียวกับหลักการตางๆ ของนโยบาย รวมถึง
ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลาง  

  4) เงือนไขดานความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง หมายถึง
การศึกษาความ เคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามนโยบายโฉนด
ชุมชน และความเคลื่อนไหวทางดานการเมืองซึ่งหมายรวมถงึความขัดแยงทางการเมืองตางๆ ที่
เกิดข้ึนและเก่ียวของกับการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

  5) เงื่อนไขดานกับกลุมเปาหมายของนโยบาย ไดแกการศึกษา
เก่ียวกับลักษณะของชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบาย คุณสมบัติของชุมชน ความรูความเขาใจ
ทัศนคติของสมาชิกในชุมชนเก่ียวกับนโยบาย รวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนที่ดําเนินการขอ
โฉนดชุมชน เปนตน 
 1.4.1.4 เงื่อนไขที่ทําใหชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัดและชุมชนสหกรณ
การเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด ไดรับโฉนดชุมชน คือการศึกษาวิเคราะหเงื่อนไขที่มี
อิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน เฉพาะเงื่อนไขดานกลุมเปาหมายของนโยบายที่
สงผลใหชุมชนสหกรณบานคลองโยงจาํกัดและชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซาง
จํากัด ไดรับโฉนดชุมชน 
 

1.4.2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายในการศึกษา ประกอบดวย 
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 1.4.2.1 ผู กําหนดนโยบายหรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูง ไดแก
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน ทั้งที่เปนตัวแทนจากภาครัฐ นักวิชาการ 
และจากภาคประชาชน 
 1.4.2.2 ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลาง ไดแกคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน เจาหนาที่
จากสํานักงานโฉนดชุมชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืน
ที่เก่ียวของกับการรับผิดชอบดูแลที่ดิน 
 1.4.2.3 สมาชิกในชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบายที่ไดรับโฉนดชุมชน ไดแก 
ชุมชนบานคลองโยง ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ ชุมชนบานแม
อาว ตําบลปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

 
1.4.3 ขอบเขตดานเวลา 
ขอบเขตดานเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติใน

ชวงเวลาของนโยบายนับตั้งแตที่นโยบายประกาศออกมาอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนชวงเวลากอนที่จะมีการประกาศใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของนโยบายและผูรับผิดชอบในระดับสูง 



  

 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด 
ผลการวิจัยขอเสนอเชิงทฤษฎี จากเอกสาร ตําราวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัต ิของนักวิชาการหลายทาน ซึ่งนํามาเปนแนวทางในการศึกษา กําหนดกรอบ
แนวคิด และวิธีในการวิจัย โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอยดังตอไปนี ้
 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชน 
  2.1.1  แนวคิดการจัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชน 
  2.1.2  นโยบายโฉนดชุมชน 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกับความหมายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2.2.1  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
  2.2.2  ผูที่เก่ียวของในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2.2.3  ข้ันตอนของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
  2.3.1  ความหมายของความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
  2.3.2  การวัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 2.4  แนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
  2.4.1  ตัวแบบเชิงทฤษฎีของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2.4.2  การศึกษาวิจัยที่เก่ียวของสรุปปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 2.5  เงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
  2.5.1  เนื้อหาสาระของนโยบาย 
  2.5.2  สมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 
  2.5.3  บุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลาง 
  2.5.4  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  2.5.5  กลุมเปาหมายของนโยบาย 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายโฉนดชุมชน 
 
 ในสวนแนวคิดเก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชนนี้เปนการนําเสนอใหทราบถึงแนวคิด
เก่ียวกับการจัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชนและเนื้อหาสาระของนโยบายประกอบไปดวย 
ความเปนมาของนโยบาย ความหมาย ผูที่เก่ียวของ หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานตาม
นโยบาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชน 
 แนวคิดการจัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชนมหีลักการมาจากแนวคิดสิทธิชุมชน ที่เชื่อ
วา โฉนดชุมชนจะเปนมาตรการหนึ่งที่ชวยที่ชวยคุมครองพ้ืนที่เกษตรกรรมไวใหลูกหลานและ
เพ่ือศักด์ิศรีสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรในการกําหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเอง ซึ่ง
ความสําคัญในการแกไขปญหาของโฉนดชุมชนที่สําคัญมีอยู 3 ประการ คือ    1) เปนการรักษา
พ้ืนที่เกษตรกรรมเอาไวไมใหเกิดการใชผิดประเภท โดยจะตองเปนการควบคุมพิเศษมิไดใชได
ตามใจชอบ       2) เปนการจัดการพ้ืนที่อยางสงวนเอาไวซึ่งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปองกันการบุกรุกในฐานะกรรมสิทธิข์องชุมชน และ  3) เปนการแสวงหาพ้ืนที่ใหกับผูเสียเปรียบ
ในสังคมใหมีพ้ืนที่รองรับและสรางความมั่นคงและมีอํานาจในการตอรองกับระบบทุนนิยมมาก
ข้ึนดวย นอกจากนั้นระบบโฉนดชุมชนยังเปนแนวทางเชิงรูปธรรมที่หวังวาจะชวยแกไขปญหา
การสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายยอย ปองกันไมใหสมาชิกในชุมชนสูญเสียที่ดินและแกไข
ปญหาการใชที่ดินที่ไมตอบสนองความตองการของชุมชน เพราะหลักการพ้ืนฐานของระบบ
โฉนดชุมชนคือการสรางระบบถวงดุลและสนับสนุนระหวางสิทธิปจเจกและสิทธิชุมชนในการ
จัดการที่ดินในชุมชน สวนสิทธิปจเจกบุคคลซึ่งเปนสมาชิกกลุมปฏิรูปที่ดินจะมีสิทธิการใช
ประโยชนที่ดินภายใตเงื่อนไขกฎเกณฑของชุมชน  สิทธินั้นจะคงอยูตราบเทาที่ผูถือครองที่ดินมี
การใชประโยชนและเคารพกติกาของชุมชนเทานั้น หากไมเขาทําประโยชนหรือมีการละเมิด
ขอตกลง  ชุมชนมีสิทธิยึดที่ดินคืนแลวนําไปใหผูอ่ืนใชประโยชนตอไป (อานันท กาญจนพันธุ 
อางถึงใน โครงการพ้ืนที่ทางสังคมและสือ่ทางเลือก, 2547: 135) เพ่ือใหเขาใจเรื่องสิทธิชุมชนได
ดีย่ิงข้ึนในสวนนี้ผูวิจัยขอเสนอแนวคิดเก่ียวกับสิทธิชุมชนดังนี้ 
  2.1.1.1  ความหมายและลักษณะของสิทธิชุมชน มีผูอธิบายเก่ียวกับความหมาย
และลักษณะของสิทธิชุมชนไวดังนี้ 
  อานันท กาญจนพันธุ (2543: 314-321) ไดทําการศึกษาความหมายของสิทธ ิ
ชุมชนในมิติตางๆ แลวอธิบายถึงสิทธิชุมชนไววา คําวาสิทธิชุมชนนั้นดูเหมือนเปนวาทกรรมที่
เกิดข้ึนใหมเมื่อไมนานมานี้แตความจริงแลวเปนอุดมการณในการดําเนินวิถีชีวิตของชาวชุมชน
มานานแลว จากการศึกษาของเขาพบวาในชุมชนทองถิ่นเชนชุมชนในสังคมลานนาใน
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ภาคเหนือของไทยมีความคิดเรื่อง “สิทธิหนาหมู” ที่หมายถึงสิทธิสวนรวมซึ่งใชจัดการและ
ควบคุมการเขาถึงทรัพยากรในทองถิ่นหลายประเภท ไมวาจะเปนระบบชลประทานแบบเหมือง
ฝาย ปาศักด์ิสิทธิ์ ปาตนน้ํา ปาชา ที่เลี้ยงสัตวหมูบาน และวัดเปนตน ซึ่งการคนพบไดสราง
ความมั่นใจใหนักวิชาการและนักพัฒนาจํานวนหนึ่งยืนยันไดวาสิทธิหนาหมูเปนลักษณะและ
รูปแบบหนึ่งของสิทธิชุมชน สําหรับความเขาใจของชาวบานเก่ียวกับสิทธิหนาหมูแลวไมไดให
ความสําคัญกับหนวยพ้ืนที่มากเทากับความสําคัญในเชิงคุณคา เพราะมีความเชื่อวาผีหรือสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์เปนเจาของธรรมชาติที่ทําหนาที่อนุรักษคุมครองทรัพยากรนั้น ซึ่งคนในชุมชนตองให
ความชวยเหลือแบงปนกัน คนไมสามารถเปนเจาของธรรมชาติได ดังนั้นการมองสิทธิชุมชน
จากความหมายของสิทธิหนาหมูก็เทากับเปนการมองสิทธิชุมชนในเชิงคุณคา นอกจากนั้นสิทธิ
หนาหมูในความเขาใจของชาวบานยังเก่ียวพันกับความคิดเรื่อง “สิทธิการใช” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่
เกิดข้ึนจากการกระทํากลาวคือเมื่อชาวบานคนหนึ่งใชประโยชนจากทรพัยากรอยางหนึ่งอยางใด
อยู ชาวบานคนนั้นก็จะมีสิทธิใชทรัพยากรนั้นแตผูใชก็ไมสามารถผูกขาดสิทธินั้นไวไดตลอด
เพราะสิทธิจะหมดไปเมื่อหยุดใชประโยชนแลว ภายใตมุมมองสิทธิการใชของสิทธิชุมชนนั้นยังมี
หลักการอ่ืนๆ ผสมผสานอยูอีกก็คือหลักการของ “สิทธิเชิงซอน” ซึ่งเปนหลักในการจัดการสิทธิ
ในลักษณะที่ซอนทับกันไดบนหนวยงานของพ้ืนที่เดียวกัน เปนหลักการที่ชาวบานในสังคม
เกษตรนํามาใชเพ่ือควบคุมและกําหนดการใชทรัพยากรซึ่งถือเปนฐานความคิดในการจัดการ
สิทธิ เพราะสิทธิตางๆ ไมไดตั้งอยูลอยๆ แตในชุมชนหรือในแตละยุคสมัยจะตองมีการกําหนด
วิธีการในการจัดการกับสิทธิตางๆ ในทองถิ่น ดังนั้นสิทธิชุมชนจึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความ
เขาใจอัตลักษณตอจากนั้นก็จะข้ึนอยูกับความสามารถในการจัดการทรัพยากรซึ่งตองอาศัยพลัง
ของภูมิปญญาเพราะหากไมมีความรูในการที่จะใชทรัพยากรก็จะทําใหชุมชนนั้นขาดความชอบ
ธรรมไปดวย  
 ยศ  สันตสมบัติ และคณะ (2547: 19)    ไดทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่นกับการจัดการทรัพยากร จากการวิจัยภาคสนามในปาชุมชนหลายแหงในภาคเหนือตอน 
บน ในชุมชนที่มีลักษณะเปนกลุมชาติพันธ พบวา กลุมชาติพันธไมวาจะเปน จีนฮอ มง ลีซอ 
เมี่ยน อาขา มูเซอร ปกากะญอ กะเหรี่ยงแดง ลัวะ ขมุ ไทใหญ ไทลื้อ และคนเมือง ใชความเชื่อ
และพิธีกรรมมาเปนพ้ืนฐานของอํานาจทางศีลธรรมในการออกกฎเกณฑ และจารีตประเพณีใน
การจัดการทรัพยากร กอใหเกิดเปนประเพณีในการใชปาและทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ซึ่งมา
จากการตระหนักในคุณคาของสิง่ศักด์ิสทิธิในปา ดังนั้นพิธีกรรมและความเชื่อ จึงมิใชสิ่งที่งมงาย
ไรสาระแตเปนสวนหนึ่งของภูมิปญญาทองถิ่นและเปนพ้ืนฐานของความสัมพันธเชิงอํานาจ ใน
การออกกฎเกณฑกับกับดูแลการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางย่ังยืน สิทธิชุมชนตาม
ความหมายของประเพณีด้ังเดิมหมายถึงสิทธิรวมหรือสิทธิการใชเหนือทรัพยสินรวมของชุมชน
ซึ่งสมาชิกของชุมชนที่ทําหนาที่ดูแลรักษาปาเทานั้นจึงจะมีสิทธิและใชประโยชนจากปาได ระบบ
สิทธิรวมของชุมชนเปนแนวคิดเก่ียวกับระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่วางอยูบนหลักการของ 
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สิทธิการใช ซึ่งมีความหลากหลาย ซับซอน และมีระบบการจัดการโดยชุมชนและองคกรชุมชน 
อันประกอบไปดวยกลุมผูใชเปนผูกําหนดกฎเกณฑวาใครบางมีสิทธิใชหรือไมมีสิทธิ และมีระบบ
จัดการและควบคุมอยางไร ซึ่งสิทธิของชุมชนนี้มีความแตกตางไปจากสิทธิตามกฎหมายที่
แบงแยกกรรมสิทธิ์เพียงสองลักษณะคือ ทรัพยสินของรัฐ และทรัพยสินสวนบุคคลเทานั้น สิทธิ
ชุมชนจึงเปนแนวคิดที่ถูกพิจารณาในฐานะเปนสิทธิเชิงซอนดังที่ อานันท กาญจนพันธ กลาวไว
ขางตน นอกจากนั้นยังคนพบวาสิทธิชุมชนเปนขบวนการทางสังคมเพ่ือเรียกรองการมีสวนรวม 
ซึ่งอาจเปนการสืบทอดวิถีปฏิบัติและจารีตประเพณีในการรักษาและจัดการทรัพยากรของชุมชน
ที่มีมาแตเดิม หรืออาจเปนขบวนการที่เกิดใหมอันเปนผลมาจากการรวมตัวกันของชาวบานเพ่ือ
ตอตานการแทรกแซงจากภายนอก และพบวาการกอรูปของขบวนการสังคมมิไดเปนเพียง
ลักษณะปรากฏของระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนเทานั้น แตยังเปนความพยายามใน
การปรับตัวของชุมชนภายในบริบทและสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพ่ือสราง 
ดุลยภาพระหวางการผลิตในภาคเกษตรและการทํากินของชาวบานกับระบบนิเวศ และสุดทาย
สิทธิชุมชนคือสิทธิในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองและการกําหนดทิศทางการพัฒนาสังคมโดย
มุงเสริมสรางอํานาจทองถิ่นเพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและมีสวนรวมในการ
พัฒนามากข้ึน 
  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2555: 17)      สรุปความหมายของสิทธิ
ชุมชนไววา หมายถึง หมูชนหรือกลุมคนที่มีวัตถุประสงครวมกัน มีที่อยูรวมกันเปนสังคม มี
ความสัมพันธทางสังคม มีวัฒนธรรมรวมกัน มีการจัดสรร การใชทรัพยากรและมีผลประโยชน
รวมกัน และเปนกลุมชนที่อยูในเมืองหรือชนบทก็ได โดยกลุมคนเหลานี้จะมีอํานาจอันชอบธรรม
ถูกตองตามกฎเกณฑ ประเพณี หรือขอตกลงที่บุคคลในสังคมยึดถือรวมกัน 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความหมายและลักษณะของสิทธิชุมชน
สามารถสรุปไดวา สิทธิชุมชนหมายถึง การที่หมูชนหรือกลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันเปนชุมชนมี
สิทธิในการใชประโยชน การรักษา และการจัดการทรัพยากรของชุมชนอยางมีกฎเกณฑรวมกัน 
ภายใตหลักคิดสิทธิเชิงซอนซึ่งเปนหลักในการบริหารจัดการที่ดินในลักษณะที่มีหลายสิทธิ
ซอนทับกันในหนึ่งพ้ืนที่ 
  2.1.1.2  สิทธิชุมชนตามอํานาจแหงรัฐธรรมนูญ แนวคิดสิทธิชุมชนเปนแนวคิดที่
ไดรับการยอมรับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนที่ 12 เรื่องสิทธิชุมชน 
มาตรา 66 และมาตรา 67 มีรายละเอียดดังนี ้(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550: 18) 
 

“มาตร 66 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่น
ด้ังเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การ
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บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน”  

 
  หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 66 มีเจตนารมณ เพ่ือรับรองสิทธิของชุมชน 
ยอมรับบทบาท ศักยภาพ ความเขมแข็ง และภูมิปญญาของประชาชนในชุมชน ใหมีสิทธิและมี
อํานาจรวมกับรัฐเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ไมใชใหรัฐเปน
ผูบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเพียงฝายเดียว โดยสิทธิดังกลาวจําแนกเปน 3 
ประการ คือ   1) สิทธิในการที่จะอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญา และศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของทองถิ่น   2) สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  และ 3) สิทธิในการที่จะใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางย่ังยืน  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555: 
31-33) 
 

“มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ 
บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือให
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความ
คุมครองตามความเหมาะสม 
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียกอน รวมทั้งใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 
 สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่
ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง” 
 

  ตามหลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 67 มีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิของ
บุคคลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษบํารุงรักษา และไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
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ทั้งสามประการ คือ ประการแรก สิทธิในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพในสิ่งแวดลอม 
ประการที่สอง สิทธิในการไดใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และ ประการที่สาม สิทธิในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ สวนวรรคสองไดระบุถึงข้ันตอนกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมไวไดแก การศึกษาและประเมินผลกระทบ
ของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกระทบตอสิ่งแวดลอมและใหองคกรอิสระ ซึ่งประกอบไปดวย
ผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดาน
สิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบการตัดสินใจ และวรรคที่สามกลาวถึงการใหอํานาจแกชุมชนใน
การฟองรองใหหนวยราชการที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน 
ราษฎร, 2555: 35-39) 
 จากแนวคิดและหลักการขางตนแสดงใหเห็นวาสังคมไทยเริ่มยอมรับการมีอยู
ของสิทธิชุมชนและใหความสําคัญกับประเพณี วัฒนธรรมหรือความเชื่อของชุมชนทองถิ่น
ด้ังเดิมมากข้ึน 
  2.1.1.3  การยอมรับสิทธิชุมชนในตางประเทศ พบประเด็นสิทธิชุมชนปรากฏอยู
ในปฏิญญาสากลของสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน (The UN Universal Declaration of 
Human Right 1948) การยอมรับสิทธิของชนพ้ืนเมืองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของชน
พ้ืนเมือง (The UN Universal Declaration on the Rights of Indigenous People 1987) หรือ
การยอมรับสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(Rio Declaration of Environment and Development and Agenda 21 1992) ตามที่ปรากฏ
อยูใน หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฯลฯ ซึ่งใหการ
ยอมรับสิทธิของชุมชนในการจัดการดูแลใชประโยชนทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ของตน (อิทธิพล 
ศรีเสาวลักษณ, 2550: 187-213) 
  2.1.1.4 ขอจํากัดที่เก่ียวของกับการจัดการที่ดินในประเทศไทย แมวาแนวคิด
เก่ียวกับสิทธิชุมชนจะมีหลักการและรัฐธรรมนูญรองรับแตก็ยังมีขอจํากัดทางกฎหมาย โดย
เก่ียวของกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่องขอกําหนดในการออกโฉนดที่ดิน 
เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย (2553: 9-22)  อธิบายถึงขอจํากัดของนโยบายที่เก่ียวของ
กับการจัดการที่ดินในประเทศไทย ไวเปน 3 ประเด็นสําคัญดังนี้ 
 1) การผูกขาดอํานาจการจัดการที่ดินของรัฐและการใชกลไกตลาดใน
การจัดการที่ดิน กลาวคือการบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทยในปจจุบันอิงอยูกับกลไกหลัก 2 
ประการดวยกันไดแก การใหอํานาจรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
และการบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวทางของระบบเสรีนิยมใหม ซึ่งกลไกสองประการนี้ทํา
ใหเกิดปญหาหลายลักษณะดวยกันคือ ประการแรก การใหอํานาจรัฐในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ถึงแมรัฐจะอางวาการจัดการของรัฐโดยใชกฎหมายและ
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เครื่องมือของรัฐที่มีอยู เปนไปเพ่ือผลประโยชนของสวนรวม แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปน
การเนนเรียกเก็บผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนําไปเสริมความเขมแข็งของรัฐและ
พัฒนาระบบบริหารราชการ ซึ่งมีลักษณะเปนการเอ้ือประโยชนตอนายทุน และยังจํากัดสิทธิหรือ
กีดกันประชาชนจากการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ และประการที่สอง การบริหารจัดการที่ดิน
ตามแนวทางของระบอบเสรีนิยมใหม คือการแปลงที่ดินใหเปนของเอกชนและการทําที่ดินให
เปนสินคารูปธรรม สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได ทําใหชาวนา ชาวไรไดรับแรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ ทําใหผูที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจสามารถเขาถึงที่ดินและซื้อที่ดินไวเพ่ือกักตุนและเก็ง
กําไร 

 2) ระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการที่ดิน จากการอางสิทธิ์ในที่ดินบน
หลักการที่แตกตางกัน ระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐกอใหเกิดปญหาความขัดแยง เชน 
ชาวบานในปากลายเปนผูผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาลยอมรับเฉพาะกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่
มีเอกสารสิทธิที่ออกโดยหนวยราชการเทานั้น เกิดเปนความขัดแยงในการอางสิทธิเหนือที่ดิน
เดียวกัน ฝายหนึ่งอางกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ฝายหนึ่งอางกรรมสิทธิ์ตามจารีตประเพณีหรือ
สิทธิในการทําประโยชน เปนตน เมื่อมีกระบวนการออกเอกสารสิทธิประชาชนจํานวนมากก็ไม
สามารถเขาถึงกระบวนการนั้นได นอกจากนั้นระบบกรรมสิทธิ์เอกชนยังทําใหคนจนสูญเสยีที่ดิน
หรือเขาไมถึงสิทธิในที่ดิน โดยเปนผลมาจากการเรงรัดออกโฉนดที่ดินใหชาวบาน แทนที่จะชวย
สรางความมั่นคงในการถือครองที่ดิน กลับเปนตัวเรงใหชาวบานขายที่ดินมากข้ึน 

 3) การมีนโยบายดานการเกษตร กลาวคือ แนวทางการพัฒนา
ประเทศและนโยบายดานการเกษตรของรัฐบาล ที่ไมไดสนับสนุนภาคการเกษตรและเกษตรกร
รายยอยอยางเพียงพอ แตกลับเนนการสงเสริมเกษตรอุตสาหกรรมและใหการอุดหนุนชวยเหลือ
ธุรกิจการเกษตรรายใหญ คือการสงเสริมการเพาะปลูกพืชพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูง ใช
เครื่องจักรกลแทนแรงงานคนและสัตว การใชปุยเคมีและสารเคมีการเกษตรตางๆ และที่สําคัญ
คือมีการสงเสริมการผลิตพืชเชิงเด่ียว ซึ่งทําใหเกษตรกรรายยอยตองเผชิญกับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของระบบตลาด สูญเสียความมั่นคงในในการดํารงชีวิต 
  
 2.1.2  นโยบายโฉนดชุมชน 
 ผูวิจัยทําการสรุปสาระของนโยบายโฉนดชุมชนมาพอสังเขป อธิบายไดดังตอไปนี้ 
  2.1.2.1 ความหมายของนโยบายโฉนดชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน
(2553: 44) ไดนิยามความหมายของโฉนดชุมชนไววา 
 

“โฉนดชุมชน หมายความวา หนังสืออนุญาตใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการ
ครอบครอง และใชประโยชนในที่ดินของรฐัเพ่ือสรางความมั่นคงในการอยูอาศัย
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และการใชประโยชนในที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหนาที่ตองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
โดยกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ” 

  
 ดังนั้นสรุปไดวา นโยบายโฉนดชุมชน คือ นโยบายที่ดําเนินการเก่ียวกับการ
จัดการที่ดินของเกษตรกร โดยจะมีการจัดทําหนังสืออนุญาตใหแกชุมชนกลุมเปาหมายเพ่ือใหมี
การรวมกับบริหารจัดการ ครอบครอง และใชประโยชนในที่ดินของรัฐเพ่ือสรางความมั่นคงใน
การอยูอาศัยและใชประโยชนในที่ดิน ซึ่งชุมชนมีหนาที่ตองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ตามนโยบาย โดยเรียกหนังสืออนุญาตนี้วา “โฉนด
ชุมชน” 
  2.1.2.2 หนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการตามนโยบายและอํานาจหนาที่
หนวยงานหรือองคการที่เก่ียวของในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติและอํานาจหนาที่มี
ดังตอไปนี้ 

  1)  คณะกรรมการประสานงานวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน (ปจช.) 
ประกอบดวย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
การคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนองคกรเอกชนที่มีกิจกรรมและผลงานดานการจัดการที่ดินหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนองคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมีวัตถุประสงค 
กิจกรรมและผลงานอันเปนที่ประจักษดานการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม บุคคลภายนอกที่มีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณการทํางานที่มีผลงาน
เปนที่ประจักษในดานการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ ดานการพัฒนาชุมชนหรือสาขา
อ่ืนที่เก่ียวของที่จะเปนประโยชนในการดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยคณะกรรมการ ปจช. มี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

    (1) เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนตอคณะรัฐมนตรี 

    (2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน  
    (3) สงเสริมและสนับสนุนใหชมุชนมีความพรอมในการดําเนินงาน

โฉนดชุมชนรวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและจริงจัง  
    (4) ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนที่อาจไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานของรัฐในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ตลอดจนติดตามการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในแตละพ้ืนที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
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    (5) ประสานงานและติดตามหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนงานโฉนดชุมชน 

    (6) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

    (7) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวกับโฉนดชุมชนให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ  (ประกาศคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีในการดําเนินงานโฉนดชุมชน, 
2553) 
    2)  สํานักงานโฉนดชุมชน (สฉช.) เปนหนวยงานภายในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีมี อํานาจหนาที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน เปนฝายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชน รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม ศึกษาหาขอมูลและกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวกับงาน
ของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดโฉนดชุมชน ประสานงานใหความรวมมือกับหนวยงานภายในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีในภาพรวมและการปฏิบัติงานของ สฉช. และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2553) 

    3)  คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน ประกอบดวย 

      (1) คณะอนุกรรมการวาดวยกฎหมายดานโฉนดชุมชน มีอํานาจ
หนาที่ในการ เสนอความเห็นเรื่องหลักเกณฑดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางดาน
กฎหมายในการแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตอคณะกรรมการ เชิญผูแทน
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงใหขอมูลรวมทั้งจัดสงเอกสาร
ที่เก่ียวของ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเฉพาะเรื่องตาม
ความจําเปน และดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ปจช. มอบหมาย 

      (2) คณะอนุกรรมการสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน มีสามคณะคือ คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ภาคเหนือ คณะอนุกรรมการ
สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบ
พ้ืนที่ภาคกลางและภาคใต มีอํานาจหนาที่ในการสํารวจและตรวจสอบความพรอมของชุมชนและ
พ้ืนที่ที่จะดําเนินงานโฉนดชุมชนและรายงานผลการสํารวจและตรวจสอบตอคณะกรรมการ เชิญ
ผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริง ใหขอมูลรวมทั้งจัดสง
เอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการ ปจช. มอบหมาย 
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      (3) คณะอนุกรรม การประชาสัมพันธการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
มีอํานาจหนาที่ในการ เผยแพรและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
สรางความรูความเขาใจในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชิญผูแทนสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐเขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงใหขอมูลรวมทั้งจัดสงเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมมอบหมาย (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2554) 

  4) กลุมเปาหมายของนโยบาย คือชุมชน ที่ไดรับอนุญาตใหชุมชนเขา
ใชประโยชนไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว โดยในชุมชนจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งกระทําการ
แทนในนามของชุมชน มีอํานาจหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 

    (1) จัดทําระเบียบของชุมชนเก่ียวกับการบริการจัดการชุมชน 
การจัดสรรที่ดิน และการใชประโยชนในทรัพยากรที่ดินหรือทรัพยากร ธรรมชาติอ่ืนที่เก่ียวของ
อยางเปนระบบ โดยระเบียบดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบรวมกันของสมาชิกในชุมชนและ
มีความเปนธรรมตอสมาชิกในชุมชน 

    (2) จัดทําและปรับปรุงระบบขอมูลและแผนที่ขอบเขตการจัดการ
ที่ดินของชุมชนใหทันสมัยอยูเสมอ โดยครอบคลุมถึงที่ดินรายแปลงที่จัดสรรใหกับสมาชิกของ
ชุมชน เพ่ือเปนที่อยูอาศัยที่ดินทํากิน ที่ดินสวนกลางที่ชุมชนใหใชประโยชนรวมกัน และที่ดินที่
ชุมชนไดรับอนุญาตใหเปนผูบริหารจัดการ 

    (3) กําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยความเห็นชอบรวมกันของสมาชิกในชุมชนและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และภูมินิเวศของชุมชน  

    (4) กําหนดแผนการใชประโยชนในที่ดินและการจัดการระบบการ
ผลิตใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงการผลิตที่พ่ึงพาตัวเองโดยการทําเกษตรกรรม
ย่ังยืนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

    (5) กําหนแผนการอนุรักษ การดูแลรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากร ธรรมชาติที่ย่ังยืนตลอดจนสอดสงดูแลและแจงเหตแุกหนวยงานของรัฐเมื่อพบภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การบุกรุกหรือการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของราชการใน
บริเวณพ้ืนที่ที่ชุมชนรับผิดชอบหรือพ้ืนที่ใกลเคียง 

    (6) ดําเนินการใหมีการจัดตั้ งกองทุนที่ ดินของชุมชนเ พ่ือ
ดําเนินงานเก่ียวกับโฉนดชุมชน 

    (7) ดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน หลักเกณฑและวิธีการที่
เก่ียวกับโฉนดชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกําหนด รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อยางเครงครัด 
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    (8) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคให
คณะกรรมการ ปจช. ทราบเปนประจําปละครั้ง (ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีในการดําเนินงานโฉนดชุมชน, 2553: 47) 
  2.1.2.3  หลักเกณฑและแนวทางการดําเนนิงานตามนโยบาย การเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชนมีหลักเกณฑและแนวทางการดําเนนิงานสรุปไดดังตอไปนี้ (ประกาศคณะ 
กรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมโีฉนดชุมชน, 2553: 44-49) 

  1) คุณสมบัติของชุมชนที่จะดําเนินงานโฉนดชุมชน จะตองเปนชุมชน
ที่มีการรวมตัวกันเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบังคับ โดยจะตองมีคณะ กรรมการชุมชนที่ทําการแทนในนาม
ของชุมชน จํานวนอยางนอยเจ็ดคนซึ่งจะตองมีคุณสมบัติคือ มีสัญชาติไทยเวนแตกรณีที่เปน
ตัวแทนของชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม บรรลุนิติภาวะ มีภูมิลําเนาหรือที่อยูอาศัยหรือที่ดินทํากินใน
ชุมชนไมนอยกวา 3 ป กอนวันย่ืนคําขอ ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ไม
เปนบุคคลลมละลาย ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และ ไมเคย
ถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในขอหาทุจริต 
หรือหากเปนชุมชนใดที่รวมตัวกันเปนสมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกร หรือเปนชุมชนตาม
กฎหมายอ่ืนซึ่งมีคณะกรรมที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนสามารถย่ืนคําขอเพ่ือดําเนินงานโฉนด
ชุมชนไดเชนเดียวกัน โดยประเภทที่ดินของชุมชนอาจเปนที่ดินของรัฐ หรือเปนชุมชนในที่ดิน
อ่ืนนอกจากที่ดินของรัฐที่มีความประสงคจะดําเนินงานในรูปแบบโฉนดชุมชนก็ได โดยชุมชน
จะตองมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดินอยางเปนระบบโดยมีกฎระเบียบ
ที่ชัดเจน หรือมีหลักฐานการดําเนินงานของชุมชนไมนอยกวา 3 ป 

  2)  ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําโฉนดชุมชน มีข้ันตอนตามลําดับดังนี้  
    (1) ใหชุมชนย่ืนเอกสารตอสํานักงาน ประกอบไปดวยแบบคําขอ

เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชน แผนที่สังเขปของชุมชนและบริเวณโดยรอบ บัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการและครัวเรือนสมาชิกของชุมชน จํานวนเนื้อที่ที่ดินในความครอบครองของแตละ
ครัวเรือน ประเภทของการใชประโยชนที่ ดิน ประวัติและรูปแบบการรวมตัวของชุมชน 
ขอเสนอแนะและแผนงานของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งแนวทางรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    (2) ใหสํานักงานโฉนดชุมชนทําการตรวจสอบคําขอ เอกสาร หรือ
หลักฐานของชุมชน ในกรณีนี้คณะกรรมการ ปจช. อาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการที่จัดตั้ง
ข้ึน หรือจังหวัด หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนใหรวมทําการตรวจสอบ รวมทั้งอาจสอบถามความ
คิดเห็นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชุมชนดังกลาวตั้งอยูเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
ดวย โดยตองกระทําการตรวจสอบคําขอหรือหลักฐานของชุมชนภายใน 60 วันนับแตวันที่รับคํา
ขอเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ ปจช. พิจารณา หากมีความจําเปนตองทําการตรวจสอบในพ้ืนที่
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อาจขยายระยะเวลาออกไปไดแตตองไมเกินเกาสิบวัน ถาตองใชเวลาเกินกวานั้น ใหเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณีและแจงเหตุผลความลาชาใหคณะกรรมการชุมชนที่ย่ืนคํา
ขอทราบ 

    (3) เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหชุมชนใดดําเนินงานโฉนด
ชุมชนแลวใหสํานักงานแจงมติพรอมสงเอกสารหลักฐานที่เ ก่ียวของแกหนวยงานของรัฐที่ทํา
หนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้น เพ่ือพิจาณาอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐตาม
กฎหมายตอไป โดยเปนไปตามขอตกลงที่สํานักงานทําไวกับหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่
เก่ียวของและกรณีที่ชุมชนใดไมไดรับความเห็นชอบใหสํานักงานโฉนดชุมชนแจงมติของ
คณะกรรมการไปยังชุมชนที่ย่ืนคําขอพรอมทั้งเหตุผลเปนหนังสือ หากชุมชนประสงคจะให
พิจารณาใหมก็ใหย่ืนเรื่องพรอมหลักฐานตอสํานักงานภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับมติ
ดังกลาวเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งโดยไมไดตัดสทิธิของชมุชนในการย่ืนคําขอใหม  

    (4)  เมื่อสํานัก งานไดรับเรื่องการอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชน
ในที่ดินของรัฐจากหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินแลว ใหออกหนังสือแสดงการจัดใหมีโฉนด
ชุมชนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมขอตกลงที่เปนเงื่อนไขในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนใหแกชุมชนที่ไดรับอนุญาตเพ่ือเปนหลักฐาน 
  3) แนวทางการดําเนินงานภายหลังไดรับโฉนดชุมชน เมื่อชุมชนไดรับ
อนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่แลวใหคณะกรรมการชุมชนมีหนาที่จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานและปญหาอุปสรรคใหคณะกรรมการ ปจช. ทราบเปนประจําปละครั้งเพ่ือ
ประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแตละพ้ืนที่  เมื่อครบกําหนด
แลวหากชุมชนมีความประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนตอไปใหย่ืนคําขอตอสํานักงานเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเปนไปตามข้ันตอน สวนชุมชนที่ไมประสงคจะดําเนินงาน
แลวใหแจงความประสงคพรอมทั้งแผนงานในการยุบเลิกการดําเนินงานโฉนดชุมชนที่เก่ียวของ
กับทรัพยสิน หนี้สินและภาระที่มีตอราชการเปนหนังสือเพ่ือใหคณะกรรมการ ปจช. พิจารณา 
เมื่อคณะกรรมการมีมติใหยุบเลิกใหถือวาพนจากการดําเนินงานโฉนดชุมชน ในระหวางที่ไดรับ
โฉนดชุมชน หากพบวาชุมชนใดมีการกระทําขัดตอกฎหมายหรือขอกําหนดตามประกาศของ
คณะกรรมการ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือ
เพ่ือใหชุมชนทําการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร หากชุมชนเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติตามแตยังไมถูกตองสมบูรณใหสํานักงานแจงเตือนเปนหนังสืออีกครั้งหนึ่งเพ่ือให
ชุมชนปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด แตหากชุมชนยังไมปฏิบัติใหถูกตองใหสํานักงาน
นําเสนอคณะกรรมการพิจาณาเพิกถอนไดแลวแจงเปนหนังสือแกสํานักงานเพ่ือยกเลิกและ
ประกาศใหบุคคลทั่วไปทราบ   
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับความหมายและกระบวนการของการนํา
นโยบายไปปฏิบัตสิรุปไดดังตอไปนี้ 
 
 2.2.1  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 มีนักวิชาการหลายทานไดนิยามความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติไวอยาง
หลากหลาย ในสวนนี้ผูศึกษาไดรวบรวมและสรุปแนวคิดเก่ียวกับความหมายของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติจากตําราวิชาการทั้งของไทยและของตางประเทศ โดยไดแบงกลุมในการอธิบาย
ความหมายออกเปนประเด็นที่มีความใกลเคียงกัน แบงเปน 3 กลุมดังนี้ 

กลุมแรกจะอธิบายไวกวางๆ วา การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการกระทําหรือ
กระบวนการที่มีความสัมพันธกับเปาหมาย วัตถุประสงค ความสําเร็จ หรือผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติซึ่งเปนความหมายที่นักวิชาการสวนใหญนิยมอธิบายไวในลักษณะคลายกัน
ดังนี้ 
 Smith (1973: 197-198) อธิบายวาการนํานโยบายไปปฏิบัติคือข้ันตอนหนึ่งในกระบวน 
การของนโยบาย เมื่อนโยบายถูกกําหนดข้ึนมาโดยรฐับาลนโยบายนั้นจะถูกนําไปปฏิบัติ และนั่น
ก็คือการเขาใกลสิ่งทีผู่กําหนดนโยบายคาดหวังเอาไว 

Van Meter and Van Horn (1976: 103 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2552: 402) ได
ใหทัศนะเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติวา การนํานโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมถึงกิจกรรมทั้ง
มวลที่กระทําโดยรัฐและเอกชน ทั้งที่เปนปจเจกบุคคลและกลุม ซึ่งมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวลวงหนาจากการตัดสินใจนโยบาย 
 Pressman and Wildavsky (1979: xix) กลาวถึงความหมายของการนํานโยบายไปปฏิ-
บัติ วาหมายถึงการกระทําเพ่ือดําเนินการใหลุลวง บรรลุเปาหมาย เติมเต็มใหครบถวน กอให 
เกิดผลผลิต เพ่ือใหแลวเสร็จสมบูรณ โดยทั่วไปแลวนโยบายจะตองมีเปาหมายและวิธีการเพ่ือให
นโยบายประสบผลสําเร็จ 

Jone (1984: 166 อางถึงใน Kraft and Furlong, 2007: 82)   ไดอธิบายเก่ียวกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติวา เปนชุดของกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

ศุภชัย ยะวะประภาษ (2538: 90)   ตั้งขอสังเกตวานักวิชาการสวนใหญเห็นพองตองกัน
ในความหมายและลักษณะของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางนอย 2 ประเด็นคือ    ประเด็นแรก 
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง มีข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องและแตละข้ันตอนมีความสัมพันธกันตลอดเวลา และประเด็นที่สองคือการนํา
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นโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของนโยบายโดยที่กอนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติตองมีตัวนโยบายกอน และตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคกําหนดไวดวย 
 สมพร เฟองจันทร (2540: 157)   ไดสรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติไววา 
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่ตอเนื่องมาจากข้ันตอนการกําหนดนโยบาย และเปน
กิจกรรมที่มีการกําหนดเปาหมายไวลวงหนาถึงผลสุดทายที่ตองการ 
 ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2554: 273)  สรุปไววา   การนํานโยบายไปปฏิบัตเิปนข้ันตอนที่อยู
ตรงกลางระหวางข้ันตอนการกําหนดนโยบายและการประเมินผลนโยบาย ผูมีหนาที่ในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะสามารถดําเนินการไดโดยตองมีการแปลงนโยบายใหเปนแผน แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมตามลําดับ 
 กลุมที่สองอธิบายความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะที่คลายกับกลุม
แรกคือเปนการกระทําที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ แตในกลุมนี้ไดกลาวถึงรายละเอียด
ของสิ่งที่เรียกวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมากข้ึนกลาวคือความหมายในกลุมนี้จะอธิบายดวยวา
การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการทําอะไร อยางไรซึ่งนักวิชาการที่อธิบายความหมายไวใน
ลักษณะนี้ไดแก 
   Sabatier and Mazmanian (1983: 20-21)  อธิบายวา  การนํานโยบายไปปฏิบัติคือการ
นําเอาการตัดสินใจนโยบายที่มักจะอยูในรูปของ กฎหมาย คําสั่งของฝายบริหาร หรือคําพิพาก-
ษาของศาลไปปฏิบัติ ซึ่งประเด็นในการตัดสินใจนโยบายเหลานั้นก็คือ การระบุประเด็นปญหา 
การกําหนดวัตถุประสงค และการกําหนดการกําหนดโครงสรางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

กลา ทองขาว (2548:7-8)  ไดใหความหมายไววาการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงกระ 
บวนการและการประสานกิจกรรมเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลงไปสูผลลัพธที่พึงประสงค โดยมีการ
แสวงหาความรูความเขาใจปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือ
คนหาบทเรียนและแนวทางที่ทําใหสามารถจัดการและประสานกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของนโยบายรวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงปญหาที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุผลสําเร็จ
ของนโยบาย 

มยุรี อนุมานราชธน (2549: 218)     ไดสรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติวา
เปนการแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายใหเปนแนวทาง แผนงาน โครงการกิจกรรมที่
เปนรูปธรรมประกอบดวย การจัดหาทรัพยากรตางๆ เพ่ือดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุ 
ประสงค รวมถึงการวางแผน ออกแบบ และดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแนวทางการ
ดําเนิน งานของโครงการที่กําหนดไว 
 จุมพล หนิมพานิช (2554: 10)   สรุปไววาการนํานโยบายไปปฏิบัตหิมายถึง การบริหาร
นโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะหพฤติกรรมองคการ ปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุมบุคคล 
สมรรถนะ และความรวมมือของพนักงานภาครัฐและภาคเอกชน สภาพ แวดลอม สมรรถนะ 
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และความรวมมือของพนักงานภาครัฐภาคเอกชนที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของ
นโยบาย 
 วรเดช จันทรศร (2551: 25-26) ไดอธิบายเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติไววาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องของการแสวงหาคําอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณหรือสภาพความเปน
จริงที่เกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมไปถึง
พฤติกรรมและการปฏิบัติ ปฏิสัมพันธของบุคคล กลุมบุคคล สมรรถนะ ความรวมมือระหวาง
หนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองรวมถึงปจจัยอ่ืนๆ 
ที่เกิดข้ึนและอาจมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 กลุมที่สาม เปนการนิยามความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติที่คอนขางแตกตาง
จากสองกลุมแรกซึ่งนักวิชาการที่ไดอธิบายความหมายที่แตกตางดังกลาวคือ 

Bardach (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2552: 403) ใหความหมายการนํานโยบายไป
ปฏิบัติไววาเปนเกมสของกระบวนการทางการเมือง เก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ และเปนกิจกรรมทางสังคมที่เกิดข้ึน เปนไปตามขอกําหนดของนโยบาย 
 เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2551: 7-8)   สรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติไววา
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่อยูระหวางการกอรูปนโยบายและผลลัพธ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติจริงอาจไมตรงกับวัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนดไวทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัย
อ่ืนๆ ที่ไมแนนอนและควบคุมไมไดจํานวนมาก เชน จํานวนหนวยงาน ผลประโยชน ทรัพยากร 
การไดรับความสนับสนุนจากปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ หรือบางทีนโยบาย
อาจลมเหลวมาตั้งแตข้ันการกอรูปนโยบายก็ได ซึ่งความไมแนนอนนี้เก่ียวของกับความเปน
การเมืองหรือมีการเมืองอยูในนั้น สังเกตไดจากความขัดแยง การแสวงหาความรวมมือ การ
ตอรองและตอสูเพ่ือแยงชิงทรัพยากรจากนโยบายเปนตน 
 จากการรวบรวมความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติดังตัวอยางขางตนสามารถ
แบงเปนประเด็นในการอธิบายความหมายไดเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
  1) การนํานโยบายไปปฏิบัติคือการนําเอาการตัดสินใจเชิงนโยบายที่อยูในรูป
ของกฎหมาย คําสั่งของฝายบริหาร หรือคําพิพากษาของศาลไปปฏิบัติโดยเนื้อหาของการ
ตัดสินใจเหลานั้นไดแกการระบุเก่ียวกับประเด็นปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสรางในการ
ปฏิบัติ หรือระเบียบวิธีการตางๆ ซึ่งไดถูกกําหนดไวในตัวนโยบายกอนที่จะมีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 
  2) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการบริหาร การกระทํา หรือดําเนินงานให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายของนโยบาย โดยสามารถสรุปการกระทําที่ถือวาเปนการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติไดเปน 2 ประเด็นไดแก ประเด็นแรก การแสวงหาความรูความเขาใจ หรือคําอธิบาย
เก่ียวกับปรากฏการณหรือสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ครอบคลุมถึงการวิเคราะหพฤติกรรมองคการ ปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุม สมรรถนะ
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และความรวมมือระหวางหนวยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของนโยบายเพ่ือ
นําแนวทางความรูที่ไดไปเปนบทเรียนในการดําเนินการนโยบายใหประสบผลสําเร็จ และ
ประเด็นที่สอง การแปลงนโยบาย วัตถุประสงค หรือเปาหมายของนโยบายใหเปนแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม รวมถึงการจัดหาทรัพยากรตางๆ การวางแผน ออกแบบ และดําเนินงาน
โครงการตามเปาหมาย วัตถุประสงคโครงการซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่ Van Meter and Van Horn 
กลาวถึงไวอยางกวางๆวาการนํานโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมถึงกิจกรรมทั้งมวล ที่กระทําโดยรัฐ
หรือเอกชน ทั้งที่เปนปจเจกบุคคลและกลุม และสอดคลองกับที่ Jone กลาวถึงการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติวาเปนชุดของกิจกรรมที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
   3) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการหรือข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการ
ของนโยบายทั้งหมด โดยข้ันตอนหรือกระบวนการที่อยูระหวางการกอรูปนโยบายและผลลัพธ 
ซึ่งสอดคลองกับที่นักวิชาการบางทานอาจอธิบายวาเปนกระบวนการที่อยูระหวางการกําหนด
นโยบายและการประเมินผลนโยบาย โดยกระบวนการดังกลาวนั้นเปนกระบวนการเพ่ือนําการ
เปลี่ยนแปลงไปสูผลลัพธที่พึงประสงค โดยเมื่อนโยบายถูกกําหนดข้ึนมาโดยรัฐบาลแลวนโยบาย
นั้นจะตองถูกนําไปปฏิบัติ ลักษณะของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มี
ความตอเนื่องมาจากข้ันตอนการกําหนดนโยบาย และลักษณะของกิจกรรมตองมีความตอเนื่อง
และสัมพันธกัน 
   4) การนํานโยบายไปปฏิบัติอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงค หรือไมไดเปนไป
ตามวิธีการที่ถูกกําหนดไวอยางมีเหตุผลดังที่อธิบายไวในประเด็นขางตนก็เปนไดเนื่องจากการ
นํานโยบายไปปฏิบัติในบางครั้งก็อาจเปนเกมของกระบวนการทางการเมือง โดยการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติจริงอาจไมตรงกับวัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนดไวทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ที่ไม
แนนอนและควบคุมไมไดจํานวนมาก ซึ่งความไมแนนอนนี้เก่ียวของกับความเปนการเมืองหรือมี
การเมืองอยูในนั้น สังเกตไดจากความขัดแยง การแสวงหาความรวมมือ การตอรองและการตอสู
เพ่ือแยงชิงทรัพยากรจากนโยบายเปนตน 

สรุปการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนข้ันตอนหรือกระบวนที่อยูระหวางการกําหนดนโยบาย
และการประเมินผลนโยบาย เพ่ือนําการเปลี่ยนแปลงไปสูผลลัพธที่พึงประสงค โดยเมื่อนโยบาย
ถูกกําหนดข้ึนมาโดยรัฐบาลแลวนโยบายนั้นจะตองถูกนําไปปฏิบัติโดยการนํานโยบายไปปฏิบัติ
หมายถึงการนําเอาการตัดสินใจนโยบายที่มักจะอยูในรูปของ กฎหมาย คําสั่งของฝายบริหาร 
หรือคําพิพากษาของศาลไปปฏิบัติ ซึ่ง เปนการดําเนินการแสวงหาคําอธิบายเก่ียวกับ
ปรากฏการณหรือสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือ
นําแนวทางความรูที่ไดไปเปนบทเรียนในการดําเนินการนโยบายใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคของนโยบายที่ถูกกําหนดเอาไวลวงหนา โดยจะตองมีการแปลง
นโยบาย วัตถุประสงค หรือเปาหมายของนโยบายใหเปนแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
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วางแผน ออกแบบรวมถึงการจัดหาทรัพยากรตางๆ และดําเนินงานโครงการตามเปาหมาย
วัตถุประสงคของนโยบายแตในบางครั้งการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของนโยบายที่กําหนดไวทั้งนี้ ข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมแนนอนเชนมีความเก่ียวของกับ
กระบวนการทางการเมืองซึ่งยากที่จะควบคุม 

 
2.2.2  กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ในสวนเนื้อหาแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้ผูวิจัยไดเสนอแนวคิด
เก่ียวกับองคประกอบของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และข้ันตอนของกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติตามลําดับมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2.2.1  องคประกอบของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติประกอบดวย 4 องคประกอบที่สําคัญดังนี ้(Smith, 1973: 202-205) 

 1) นโยบายในอุดมคติ (The Idealized Policy) เปนสิ่งที่ถูกกําหนด
ออกมาจากอุดมการณของผูกําหนดนโยบายอยางมีแบบแผน เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ การโนม
นาวของผูกําหนดนโยบายประกอบดวย 4 ประเด็นไดแก ประเด็นแรก นโยบายอยางเปน
ทางการ คือคําสั่งอยางเปนทางการจากการตัดสินใจที่อยูในรูปของกฎหมาย หรือโครงการที่
รัฐบาลพยายามนําไปปฏิบัต ิประเด็นที่สอง ประเภทของนโยบาย ซึ่งมีหลายประเภทข้ึนอยูกับ
การจําแนก ตัวอยางเชน นโยบายที่มุงเนนขอบเขตเฉพาะดานและนโยบายมุงเนนสถาบัน 
นโยบายที่มุงเนนเนื้อหาสาระและนโยบายมุงเนนข้ันตอนการปฏิบัติ นโยบายที่มุงเนนการกํากับ
ควบคุมโดยรัฐและนโยบายมุงเนนการกํากับควบคุมตนเอง นโยบายที่มุงเนนการกระจายผล 
ประโยชนและนโยบายมุงเนนการกระจายความเปนธรรม เปนตน ประเด็นที่สาม แผนงานหรือ
โครงการ ประกอบดวยลักษณะของแผน การดําเนินงานสามประการ ไดแก ประการแรกความ
เขมขนในการสนับสนุน คือระดับของความมุงมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะดําเนินการตามนโยบาย 
ประการที่สองทรัพยากรของนโยบาย ตองตอบสนองตอความจําเปนและความตองการในการ
ดําเนินการตามนโยบาย และประการที่สามขอบเขตของนโยบาย อาจเปนขอบเขตดานเนื้อหา
ของนโยบาย หรือขอบเขตดานพ้ืนที่ของนโยบายก็ได และประเด็นที่สี่คือ ภาพพจนของนโยบาย 
ผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายและผูที่ดําเนินการตามนโยบายมีความสําคัญตอภาพพจนของ
นโยบายมากที่สุด 

 2) กลุมเปาหมายของนโยบาย คือผูที่ถูกกําหนดใหตองปรับตัวตามที่
นโยบายไดกําหนดไว ซึ่งอาจเปนบุคคลในองคการ หรือกลุมที่ไดรับผลกระทบจากนโยบาย ซึ่ง
อาจเปนคนที่เปลี่ยนความตองการของนโยบายดวยหลายปจจัย เชน ระดับของสถาบันหรือ
องคการของกลุมเปาหมาย ผูนําของกลุมเปาหมายที่อาจคลอยตามหรือตอตานนโยบายหรือ
ไมใหความสนใจในนโยบาย หรือ ประสบการณเก่ียวกับนโยบายของกลุมเปาหมายในครั้งกอน 
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คือ กลุมที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายในอดีตซึ่งเคยมีประสบการณและตอบสนองตอนโยบาย
ของรัฐบาลโดยที่พวกเขาอาจตอตานหรือ ไมสนใจนโยบาย เปนตน 

 3) องคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ คือหนวย งานที่รับผิดชอบในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งสวนใหญจะเปนหนวยงานหนึ่งในองคการของรัฐบาล มี 3 ตัวแปรที่ใช
พิจารณาการนํานโยบายไปปฏิบัติไดแก  ตัวแปรแรก โครงสรางการบริหารและบุคลากร 
เสถียรภาพของโครงสรางและคุณสมบัติของบุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติเปนผูที่จะเขาใจ
เก่ียวกับการดําเนินงานของนโยบาย ตัวแปรที่สอง ภาวะผูนําของผูบริหารองคการ และตัวแปรที่
สาม แผนการดําเนินงานและสมรรถภาพ 

 4) ปจจัยแวดลอมของนโยบาย ปจจัยสภาพ แวดลอมภายนอกเปน
ปจจัยที่สามารถมีอิทธิพลหรือไดรับอิทธิพลจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนปจจัยที่สามารถ
เปนขอจํากัดการนํานโยบายไปปฏิบัติ การดําเนินงานของนโยบายอาจถูกควบคุมดวยปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอก 

2.2.2.2  ข้ันตอนของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  การศึกษากระบวนการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการศึกษาข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งมีความสัมพันธและ
ความเชื่อมโยงกับองคการและบุคคลหลายระดับ ตั้งแตหนวยงานระดับสูงที่ริเริ่มนโยบาย สง
นโยบายผานไปยังหนวยงานระดับลางที่นําโยบายไปปฏิบัติตลอดจนกลุมเปาหมายของนโยบาย 
(เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2551: 46; วรเดช จันทรศร, 2551: 32)   มีนักวิชาการหลายทานอธิบาย
เก่ียวกับกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไว 2 ข้ันตอนคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับมหภาค (Macro Implementation) และ การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro 
Implementation) 

 

 
 
ภาพที่ 2.1  ข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติระดับมหภาค 
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 34. 

ฝายการเมือง/บริหาร

หนวยงานระดับลาง

การปฏิบัติ

ขั้นของการแปลงนโยบาย 

ขั้นของการยอมรับนโยบาย 
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 1)  กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค เก่ียวของกับ
กระบวนการที่หนวยงานระดับสูงทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตองทําใหหนวยงานระดับ
ลางนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคจะครอบคลุมไปถึง
ระดับจุลภาคดวย สามารถแบงออกเปน 2 ข้ันตอนหลัก คือข้ันตอนการแปลงนโยบาย และ
ข้ันตอนการยอมรับนโยบาย (วรเดช จันทรศร, 2551: 32) ดูภาพที ่2.1  
 (1) ข้ันการแปลงนโยบายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เมื่อฝาย
บริหารระดับชาติไดแกรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีกําหนดนโยบาย เปาหมาย ขอบเขต วัตถุประ-
สงคในลักษณะของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบขอบังคับแลวจะมีการจัดสรร
ทรัพยากร งบประมาณ พรอมทั้งพิจารณาหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับกระทรวงและกรมโดยสวนกลางจะทําหนาที่แปลงนโยบายนั้นออกมาในรูปของ 
แผน แผนงาน และโครงการ เพ่ือ ใหหนวยงานราชการสวนภูมิภาค และ/หรือสวนทองถิ่นนํา
นโยบายไปปฏิบัติตอ (มยุรี อนุมานราชธน, 2549: 227) โดยนโยบายจะตองมีความสัมพันธ
ระหวาง เปา หมาย วัตถุประสงค แผนแผนงาน และโครงการ ซึ่ง   จุมพล หนิมพานิช (2554: 
247-248) ไดอธิบายถึงลักษณะของความ สัมพันธไว 2 ลักษณะไดแก ลักษณะแรกเปน
ความสัมพันธแนวด่ิงหรือแนวตั้ง มีลักษณะเปนความสัมพันธตามลําดับชั้น กลาวคือ แสดงให
เห็นวาอะไรคือสวนหลักอะไรคือสวนยอย ระหวางนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 
ตามลําดับ โดยที่นโยบายมากอนแผน หมายความวาจะตองมีนโยบายกอนแลวจึงจัดทําแผนเพ่ือ
รับรองนโยบาย ในทํานองเดียวกัน แผนงานเปนสวนยอยของแผนและโครงการเปนสวนยอย
ของแผนงานตามลําดับ ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 
ภาพที่ 2.2  ความสัมพันธในแนวตัง้ระหวางนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 
แหลงที่มา: จุมพล หนิมพานชิ, 2554: 248. 

นโยบาย (Policy)

แผน (Plan)

แผนงาน (Program)

โครงการ (Project)
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 ลักษณะที่สองความสัมพันธในแนวนอนหรือแนวราบ ซึ่งมีแผนเปน
จุดเชื่อมโยงระหวางนโยบายกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ หลักจากแปลงนโยบายเปน
รูปธรรมแลว กลาวคือจะตองมีนโยบายกอนแลวจึงแปลงนโยบายซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมให
เปนรูปธรรมในรูปของแผนงาน และโครงการ หลังจากนั้นจึงนํานโยบายซึ่งแปลงเปนรูปธรรม
แลวไปสูการปฏิบัติ ดังภาพที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  ความสัมพันธในแนวนอนระหวางนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 
แหลงที่มา: จุมพล หนิมพานิช, 2554: 249. 
 

 โดยทั่วไปกระบวนการแปลงนโยบายใหเปนแผนงาน โครงการ
มักจะประกอบไปดวยกิจกรรมที่สําคัญเชน การศึกษาวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระของนโยบาย
ใหเขาใจ การวิเคราะหหาแผนงาน โครงการ มารองรับเพ่ือที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของ
นโยบาย การกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแตละแผนงาน โครงการ การวิเคราะห
เปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละแผนงาน โครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดทาง การเมือง 
การเงิน การบริหาร และทางเทคนิคของแผนงานโครงการทั้งหมด และการสรุปผลการวิเคราะห
กระบวนการ เปนข้ันตอนที่ตองมีการระบุทางเลือกที่ดีที่สุดพรอมทั้งรายละเอียดของการ
วิเคราะห เปนตน 

 (2) ข้ันตอนการยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ เมื่อ
หนวยงานสวนกลางไดทําการแปลงนโยบายออกมาเปน แนวทาง แผนงาน โครงการแลว 
จะตองทําใหหนวยงานระดับลาง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น รวมถึงผูที่เก่ียวของอ่ืนๆ 
ในภาคประชาชน  เกิดการยอมรับ  แลวนํานโยบายไปปฏิบัต ิ(มยุรี อนุมานราชธน, 2549: 228;  
จุมพล หนมิพานิช, 2554: 256; วรเดช จันทรศร, 2551: 36) 
 2) กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค เริ่มตนจากการที่
หนวยงานระดับลางยอมรับแนวทาง นโยบาย แผนงาน และโครงการมาจากหนวยงานสวนกลาง
แลวนําไปปฏิบัติโดยการปรับเปลี่ยนแนวทางที่ไดรับมาจากสวนกลางเหลานั้นใหเปนแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิธีการปฏิบัติของหนวยงานของตนโดยให
สอดคลองกับนโยบายที่สวนกลางกําหนด (มยุรี อนุมานราชธน, 2549: 228)   ในการดําเนินการ
ตามนํานโยบายจะตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการประสาน

นโยบาย
(Policy)

แผน แผนงาน และโครงการ

(Plan, Program and Project)

การนํานโยบาย แผนงาน โครงการไปสู
การปฏิบัติ

(Implementation)
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ประโยชนระหวางหนวยงานเจาของโครงการนั้นกับองคการระดับลางที่ทําหนาที่ปฏิบัติงาน   
เรียกวาการปรับตัวเขาหากันและกัน (Mutual Adaption) และสิ่งที่สําคัญในข้ันตอนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคนั้นคือ การตัดสินใจของผูปฏิบัติงานระดับลาง Berman (1977 
อางถึงใน วรเดช จันทรศร, 2551: 32) ไดจําแนกข้ันตอนของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใน
ระดับจุลภาคเปน 3 ข้ันตอนยอย ไดแก 
  (1) ข้ันระดมพลัง เปนข้ันตอนที่หนวยงานระดับลางหรือระดับ
ทองถิ่นจะดําเนินการในสองกิจกรรมคือ การพิจารณารับนโยบาย  และการแสวงหาความ
สนับสนุน จากสมาชิกในหนวยงาน บุคคลสําคัญ องคการอ่ืนในทองถิ่น และผูที่เก่ียวของ เพ่ือ
รวมกันกําหนดแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับลาง สวนการนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติจะมีความแตกตางกันมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับการแสวงหาความสนับสนุนและรวมปจจยั
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ       (จุมพล หนิมพานิช, 2554: 256; มยุรี อนุมานราชธน, 2549: 229; วรเดช  
จันทรศร, 2551: 36)     
  (2) ข้ันการปฏิบัติ เปนข้ันตอนที่เก่ียวของกับตัวผูปฏิบัติโดยตรง
ครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงการที่ไดมีการยอมรับแลวออกมา
ในรูปของการปฏิบัติจริง หมายรวมถึงพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติทําการตัดสินใจหรือกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานประจําข้ึน หรือการนําเครื่องมือหรืออุปกรณที่เห็นวาเหมาะสมเขามาใชเพ่ือ
ทําใหเกิดการปฏิบัติงาน ซึ่งพฤติกรรมการตัดสินใจของผูปฏิบัติในระดับลางจะข้ึนอยูกับ 
ดุลยพินิจของผูปฏิบัติในแตละบุคคล    ลักษณะของการปฏิบัติจึงไมอาจเปนตนฉบับเดียวกันได  
(วรเดช จันทรศร, 2551: 39)  
  (3) ข้ันการสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง เปนข้ันตอน
ที่ข้ึนอยูกับผูปฏิบัติงานในระดับลางโดยเฉพาะในสวนตัวของผูบริหารในระดับทองถิ่นที่จะตอง
เปนตัวนําในการชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่อง ในข้ันตอน
นี้แนวทางของนโยบายจะถูกปรับเปลี่ยนและไดรับการยอมรับเปนหนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติ 
โดยผูปฏิบัติงานเต็มใจที่จะดําเนินงานในลักษณะของงานประจํา ในการสรางความเปนปกแผน
หรือความตอเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผูบริหารตองใชแนวความคิดพัฒนาองคการ 
การสรางแรงจูงใจ การมีสวนรวม การจูงใจใหผูปฏิบัติงานรูสึกผูกพันและยอมรับโครงการ  (มยุรี  
อนุมานราชธน, 2549: 229; จุมพล หนิมพานชิ, 2554: 308-309) 
 สรุปข้ันตอนของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถแบงไดสองระดับ 5 
ข้ันตอนประกอบดวยระดับมหภาคแบงเปน 2 ข้ันตอนไดแกข้ันการแปลงนโยบายเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติและข้ันการถายทอดนโยบายโดยจะตองทําใหหนวยงานระดับลางรวมถึงผูที่เก่ียวของ
กับการนํานโยบายไปปฏิบัติอ่ืนๆยอมรับนโยบาย แผนงาน หรือแนวทางปฏิบัติตางๆ สวนการ
นํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคประกอบดวย 3 ข้ันตอนไดแกข้ันระดมพลัง ข้ันการปฏิบัติ
และข้ันการสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความสําเรจ็และความลมเหลวของการนํานโยบายไป    
       ปฏิบัติ 
 
 ในสวนนี้จะนําเสนอใหทราบในรายละเอียดเก่ียวกับความหมายและลักษณะของ
ความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบาย การวัด และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและความ
ลมเหลวของนโยบายตามลําดับ ดังนี้ 
 
 2.3.1 ความหมายของความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไป 
  ปฏิบัติ 
 มีผลงานทางวิชาการไมมากนักที่อธิบายเก่ียวกับแนวคิดความสําเร็จและความลมเหลว
ของนโยบายสวนใหญมักจะเปนเรื่องของการประเมินผลนโยบายหรืออธิบายถึงความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวในดานเดียวมากกวา ในสวนความหมายของความสําเร็จและความลมเหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัตินี้ จึงไมไดนําเสนอเปนคํานิยามความหมายไวตรงๆ โดยผูวิจัยได
รวบรวมและสรุปแนวคิดที่ทําใหเขาใจความหมายและลักษณะของความสําเร็จและ/หรือความ
ลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 
 สุรพร  เสี้ยนสลาย (2539: 103) เห็นวาแนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ของนักวิชาการดานการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความซับซอนมากกวาการมองที่การบรรลุ
วัตถุประสงคแตเพียงอยางเดียวเหมือนกับการประเมินผล โดยเชื่อวาตองมองตั้งแตรายละเอียด
ในการปฏิบัติงานถูกนําไปปฏิบัติจริงหรือไม กอใหเกิดผลลัพธของนโยบายหรือไม รวมไปถึง
ผลลัพธเหลานั้นเปนที่ยอมรับจากสังคมในเวลาและสภาพแวดลอมขณะนั้นหรือไม หรือไดกอ
ประโยชนอ่ืนใดที่ไมไดคาดหวังมากอนหรือไมเปนตน อยางไรก็ตามในการศึกษาการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในแตละเรื่องจําเปนตองกําหนดแนวคิดใหเหมาะสมกับนโยบายในแตละเรื่องอีกดวย 
 วรเดช  จันทรศร (2551: 104) อธิบายวาความสําเร็จและความลมเหลวของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ คือการวัดระดับของความสามารถ (Level of Performance) ของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ หรือการวัดประสิทธิผล (Effective-Ineffective) ของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 Ingram and Mann (1980: 12-13)    กลาวถึงความสําเร็จและความลมเหลวของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไววาเปนแนวคิดที่มีความเปนนามธรรมสูงเขาใจยาก ความลมเหลวของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติเปนแนวคิดที่มีความลื่นไหล ไมแนนอนและข้ึนอยูกับทัศนคติของปจเจก
บุคคล บางครั้งความสําเร็จหรือความลมเหลวที่ปรากฏในสายตาบุคคลภายนอกอาจมาจากการ
สนับสนุนของผูบริหารที่จะใหผลประโยชนกับกลุม ความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย
อาจกอใหเกิดการประเมินผลที่ขัดแยงกัน กลาวคืออาจมีความเห็นที่ตางกันในระดับการบรรลุ
เปาหมายหรือเกณฑข้ันต่ําที่จะเรียกไดวานโยบายนั้นสําเร็จหรือลมเหลว 
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 Kerr (1976: 359-361) ไดอธิบายถึงความลมเหลวของนโยบายไววา อาจเกิดข้ึนได 3 
ลักษณะไดแก ลักษณะแรกคือความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation 
Failure) ซึ่งความลมเหลวในลักษณะนี้จะสามารถเห็นไดชัดเจนที่สุด บางครั้งนโยบายอาจไมได
ถูกนําไปปฏิบัติเนื่องจากองคการไมมีความสามารถในการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือไมมี
เครื่องมือหรือทรัพยากรที่เพียงพอ จึงทําใหนโยบายไมไดถูกนําไปปฏิบัติ ลักษณะที่สองเปน
ความลมเหลวในเครื่องมือของนโยบาย (Instrumental Failure) นอกจากการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจะลมเหลวไดจากการที่นโยบายไมไดถูกนําไปปฏิบัติแลวยังอาจเปนเพราะนโยบายถูก
นําไปปฏิบัติแลวลมเหลวก็เปนไดซึ่งความลมเหลวในลักษณะนี้สังเกตไดจากการที่มีการนํา
นโยบายไปปฏิบัติแลวแตไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบายได อาจ
เนื่องมาจากสิ่งที่เปนตัวนโยบายนั้นลมเหลวตอใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายแลวก็ไม
ประสบความสําเร็จเรียกวาเปนความลมเหลวของเครื่องมือ และลักษณะสุดทายคือความ
ลมเหลวในการใหเหตุผลในเชิงบรรทัดฐาน (Failure in Normative Justificatory) กลาวคือ บาง
นโยบายอาจประสบความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติและไดสงผลใหเปาหมายบรรลุผลสาํเร็จไดแต
อาจรูสึกวามันลมเหลวเพราะไมสอดคลองกับปทัสถานทางสังคม ซึ่งหากเปาหมายของนโยบาย
ไมเปนที่ยอมรับแมถูกนําไปปฏิบัติไดตามเปาหมายก็ไมอาจกลาวไดวานโยบายนั้นประสบ
ความสําเร็จ 
 Glynn (1977: 152-154) ไดกลาวถึงลักษณะของกระบวนการวัดผลของนโยบายมีความ
เปนศิลปมากกวาเปนวิทยาศาสตร การที่จะใชมาตรฐานใดมาตัดสินความสําเร็จและความ
ลมเหลวของนโยบายเปนเรื่องยากซึ่งตองอาศัยระเบียบวิธีการประเมินที่ดี แนวคิดความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความซับซอนมากกวาจะเปนเพียงการ
ประเมินที่มองการบรรลุวัตถุประสงคเทานั้น คือตองมองตั้งแตเรื่องรายละเอียดในการปฏิบัติวา
กอใหเกิดผลลัพธอยางไร เปนที่ยอมรับจากสังคมในเวลาและสภาพแวดลอมขณะนั้นหรือไม 
หรือกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง 
 McConnell (2010: 30-40) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการนิยามความสําเร็จของนโยบาย 
(Policy Success) ไวสามแนวคิดไดแก แนวคิดแบบ Foundationalism เปนการมองความสําเร็จ
ของนโยบายในความเปนจริง ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะเกิดข้ึนถามันถูกนําไป
ปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย และหากเปนไปตามเปาหมายก็สามารถบอกได
วานโยบายนั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมายของนโยบาย แนวคิดที่สองคือแนวคิด Anti-
Foundationalism ซึ่งพ้ืนฐานของแนวคิดนี้ มองวาความสําเร็จของนโยบายเปนเรื่องของการ
ตีความมากกวาที่จะเปนขอเท็จจริง ไมวาจะเปนความสําเร็จหรือความลมเหลวก็อยูบนพ้ืนฐาน
ของการตัดสินใจ แมวารัฐบาลจะดําเนินงานตามนโยบายดวยความสมบูรณแตก็ไมได
หมายความวานโยบายนั้นประสบความสําเร็จเพราะนโยบายประกอบไปดวยสิ่งที่จะสนับสนุน
และทําลายทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับของการไดรับผลกระทบหรือระดับของคานิยมของผูที่สนับสนุน
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หรือผูที่คัดคาน มันเปนขอเท็จจริงทางการเมืองในสังคมที่มีความเปนพหุทางคานิยม การเจรจา 
การแขงขันมักจะมีมุมมองที่แตกตางกัน สามารถกลาวไดวาความสําเร็จในวัตถุประสงคนั้นงายที่
จะเกิดข้ึนในโลกของการตีความอยาลืมวารัฐบาลสามารถที่จะผนัผายสิ่งหนึ่งใหเปนอีกสิ่งหนึ่งได
ตามที่พวกเขาตองการ แนวคิดนี้มองวาความสําเร็จของนโยบายมีความซับซอนมากกวาแนวคิด
แรกเพราะมีเรื่องของอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน เปนพ้ืนฐานของวิธีการที่พวกเขาจะกําหนด
ความหมายของวัตถุประสงคแทนที่จะเปนวัตถุประสงคที่แทจริง โดยอาจมีการประนีประนอม
กําหนดใหความหมายนั้นเขาขางกลุมที่ไดรับผลประโยชนก็เปนไดแนวคิดที่สามเปนแนวคิด
แบบสัจนิยม (Realism) เขาไดอธิบายถึงความหมายที่แทจริงของความสําเร็จของนโยบายวา 
เปนแนวคิดที่ออกจากหวงคิดของการตีความแตเนนหยิบยกการพิจารณาในทางปฏิบัติและใน
ความเปนจริงที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดแบบ Foundationalist และ Anti-Foundationalist ซึ่ง
แนวคิดนี้สรุปไดวานโยบายที่ประสบความสําเร็จในเปาหมายก็ตองมีสิ่งที่แสดงออกไดวามัน
บรรลุเปาหมายอยางไรก็ตามหากผูสนับสนุนที่รับผิดชอบพึงพอใจในผลลัพธของความสําเร็จนั้น 
ก็รับรูไดวานโยบายประสบความสําเร็จสวนฝายตรงขามที่ไมสนับสนุนเปาหมายนั้นก็จะรับรูวา
นโยบายนั้นลมเหลวโดยไมคํานึงถึงผลที่เกิดข้ึนเพราะพวกเขาไมสนับสนุนในเปาหมายอยูกอน
แลว เขาเสนอวาแนวคิดในการนิยามนี้มีขอดีหลายขอไดแก  1) ทําใหตระหนักไดวาผูปฏิบัติบาง
คนจะเห็นนโยบายประสบความสําเร็จในขณะที่บุคคลอ่ืนอาจเห็นวามันลมเหลว   2) การนิยาม
สามารถบอกไดวาความสําเร็จนี้ถูกรองรับโดยใครเพราะนโยบายอาจมีผลประโยชนกับบางกลุม
ในขณะที่อาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับคานิยมของบุคคลกลุมอ่ืน   3) การนิยามนี้สามารถ
สรุปดวยความรูสึกพ้ืนฐานของระยะเวลาของความสําเร็จกลาวคือในชวงเวลาหนึ่งอาจรูสึกวา
นโยบายสําเร็จแตเมื่อเวลาผานไปเมื่อนโยบายกอใหเกิดผลกระทบตามมาอาจรูสึกไดวานโยบาย
ไมประสบความสําเร็จก็ได    4) การนิยามสามารถบอกไดวานโยบายนั้นประสบความสําเร็จโดย
ปราศจากฐานคติที่วาผลลัพธนั้นเปนที่พึงประสงคหรือไมย่ิงไปกวานั้นการนิยามนี้ยังไมมี
กฎเกณฑตายตัวอีกดวย 
 สรุป ความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือถอยความที่อยูใน
ลักษณะของการวัดหรือการประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งมีลักษณะเปน
นามธรรมสูง ลื่นไหล ไมแนนอนและมีความสลับซับซอนมากกวาการมองที่การบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายเพียงอยางเดียว จากตัวอยางแนวคิดดังกลาวขางตนสังเกตไดวา
ความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถอธิบายไดเปน 3 ลักษณะ 
คือลักษณะแรกมองจากสิ่งที่วัดไดในเบ้ืองตนคือมองจากการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของนโยบาย รวมถึงผลลัพธที่เกิดข้ึน เปนลักษณะที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนมาก
ที่สุด ลักษณะที่สองคือมองที่การยอมรับหรือการตีความของสังคมรวมถึงกลุมบุคคลตางๆ ทั้งที่
เก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติและไมเก่ียวของวาใหการยอมรับหรือไมยอมรับใน
เปาหมายหรือวัตถุประสงคนั้นหรือไม ซึ่งลักษณะนี้มองวาแมนโยบายนําไปปฏิบัติไดครบถวน
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สมบูรณแตหากผูตัดสินใจรวมถึงสังคมไมเห็นดวยกับเปาหมายของนโยบายก็ไมอาจกลาวไดวา
นโยบายประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกันนโยบายที่สําเร็จในสายตาของคนกลุมหนึ่งอาจไม
สําเร็จในสายตาของบุคคลอีกกลุม และบางครั้งนโยบายอาจถูกจัดฉากใหประชาชนเห็นวาสําเร็จ
ดวยการตีความของผูที่เก่ียวของทั้งที่ความจริงมีสิ่งที่แอบแฝง นอกจากนั้นยังมีการตีความใน
ระดับที่เรียกวาสําเร็จ หรือระดับที่เรียกวาลมเหลวแตกตางกันออกไปดังนั้นความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวในลักษณะนี้อยูในลักษณะของการตีความวาผลการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะถูก
ตีความวาสําเร็จหรือลมเหลว และลักษณะที่สามคือการมองอยางครอบคลุมทั้งการตีความและ
การอธิบายดวยเหตุผลในการบรรลุ ความพึงพอใจ ผลลัพธ ผลกระทบโดยไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
ตายตัว ข้ึนอยูกับบริบทและสถานการณในแตละนโยบาย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความสําเร็จ
และความลมเหลวของนโยบายคือผลของการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเปนถอย
ความที่มีลักษณะเปนนามธรรมในรูปของการประเมินผลนโยบายที่ผานระเบียบวิธีการมองที่ลึก
ซึ่งและซับซอน มีความเฉพาะเจาะจงในแตละนโยบายและข้ึนอยูกับระเบียบวิธีการในการ
ตัดสินใจอยางละเอียดและรอบคอบ 
  
 2.3.2 การวัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เก่ียวของกับการศึกษาครอบคลุมทั้งกระบวนการ ปจจัยและ
ผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งในการที่จะพิจารณาวาผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว จําเปนตองทราบวิธีการการวัดหรือการพิจารณาความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวนั้น ซึ่งการหาวาปจจัยใดเปนปจจัยที่สรางความสําเร็จ และปจจัยใดเปนปจจัยที่กอให 
เกิดความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถทําไดหลายวิธี (วรเดช จันทรศร, 2551:  
104) 
 จากตัวแบบของ Sabatier and Mazmanian (1980: 553-554)   เสนอใหวัดความสําเร็จ
และความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยดูไดจากตัวแปรตางๆ 5 ตัวแปร ไดแก 
ผลผลิตของนโยบายที่เกิดข้ึนจากหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ กลุมเปาหมายยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบาย ผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงของผลผลิตของนโยบาย ผลกระทบที่สามารถรับรูได 
และการทบทวนหรือการปรับปรุงนโยบาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
   1) ผลผลิตของนโยบายที่เกิดข้ึนจากหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
outputs of Implementing Agencies) เปนข้ันตอนการแปรวัตถุประสงคของนโยบายใหเปน
วิธีการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเก่ียวของกับการกําหนดวิธีการตัดสินใจ และการบังคับใช
มาตรการที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจซึ่งตองใชความพยายามสูงมากในการสรางการยอมรับและ
ความรวมมือจากขาราชการที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดตอตาน
และนําไปสูความลาชาได  
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   2) กลุมเปาหมายยอมรับปฏิบัติตามนโยบาย (Compliance with Policy 
Outputs by Target Groups) แมวาโดยทั่วไปประชาชนจะแสดงตัวตนที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 
แตจากผลการศึกษาในหลายๆ เรื่องแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการยอมปฏิบัติตามจะเก่ียวของ
กับการที่บุคคลไดพิจารณาถึงผลไดผลเสียที่ตนจะไดรับเมื่อปฏิบัติตาม ขอนโยบายนั้นเปนหลัก 
การ ศึกษาดังกลาวจึงเสนอแนะวาหากตองการใหเกิดการยอมปฏิบัติตามนโยบายจะตองสืบหา
ผูที่ไมยอมปฏิบัติตาม และสามารถดําเนินการใหพวกเขาปฏิบัติตามอยางไดผล หรือจะตองมี
การลงโทษตอผูไมปฏิบัติตาม หรืออาจจะตองสรางทัศนคติของกลุมเปาหมายใหกลายเปน
ความชอบธรรมในการปฏิบัติตามนโยบาย หรือตองลงทุนที่จะทําใหกลุมเปาหมายไดปฏิบัติตาม
นโยบาย 
   3) ผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงของผลผลิตของนโยบาย (Actual Impacts of Policy 
Outputs) ผลกระทบอยางแทจริงตอหนวยปฏิบัติ เปนข้ันตอนที่อภิปรายถึงความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของนโยบายโดยพิจารณาจาก ผลผลิตของหนวยปฏิบัติ มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของนโยบาย กลุมเปาหมายพยายามยอมรับผลผลิตของนโยบาย ไมมีการพลิก
สถานการณอยางรุนแรงตอผลผลิตหรือผลกระทบที่กอใหเกิดความขัดแยงตอนโยบายหลัก และ
นโยบายไดรวมเอาทฤษฎีที่มีความเปนเหตุเปนผลเพ่ือสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย ตามวัตถุประสงคของนโยบายแมข้ันตอนนี้ จะเปนการพิจารณาถึงความ
สอดคลองระหวางผลกระทบของนโยบายและวัตถุประสงค แตก็มีประเด็นที่ควรกลาวถึงอีกสอง 
ประการ คือการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจจะไมบรรลุวัตถุประสงคได หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม หรือเทคโนโลยี และการจัดประเภทของผลกระทบของนโยบาย
อาจจะวัดการเปลี่ยนแปลงไดในระยะยาว หากมีผลประโยชนทางการเมืองเขามาเก่ียวของ 
   4) ผลกระทบที่สามารถรับรูได (Perceived Impacts of Policy Outputs) คือ
ผลกระทบที่อาศัยคานิยมของผูรับรู เปนตัวชี้วัดโดยทั่วไปแลวเรามักจะทราบวาความสัมพันธ
ระหวางการรับรู และการประเมินผลกระทบของนโยบายจะเก่ียวของกันนักบริหารและ
นักวิเคราะหจะใหความสนใจตอผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงของนโยบาย ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่วัดไดยาก 
ย่ิงไปกวานั้นสิ่งที่ไดจากการประเมินผลโดยฝายการเมืองมักจะเปนผลกระทบในแงของการรับรู
ของประชาชน และผูเก่ียวของที่อยูในระบบยอยของนโยบาย ผลกระทบที่สามารถรับรูได
ดังกลาวจึงอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนโยบายได เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาความสัมพันธ
ระหวางการรับรู และการประเมินผลกระทบของนโยบายมีความเก่ียวของกัน ย่ิงไปกวานั้นหาก
ยอมรับวาเกิดความไมสอดคลองเชิงทฤษฎี ผูปฏิบัติไมยอมรับผลกระทบที่ตนเองรับรู จะเกิด
การมองวาผลกระทบดังกลาวไมสอดคลองกับนโยบาย หรือมองวานโยบายนั้นไมถูกตองตาม
หลักกฎหมายได 
   5) การทบทวนหรือการปรับปรุงนโยบาย (Major Revision in Statute) เปน
ข้ันตอนสุดทายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการปรับปรุงนโยบายอาจเกิดข้ึนหลาย
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ครั้งในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติสวนขนาดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้น
ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ผลกระทบที่สามารถรับรูจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ การ
เปลี่ยน แปลงลําดับความสําคัญของนโยบายที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรในการแขงขันของฝายการเมืองและกลุมตางๆ   และการเปลี่ยนแปลง 
ตําแหนง อํานาจของผูที่เก่ียวของทีใ่หการสนับสนุนและคัดคาน (วรเดช จนัทรศร, 2551: 162) 
  กลา  ทองขาว (2534: 53-54)   กลาวถึงการวัดความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติไววามักมุงวัดจากการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของนโยบายที่หนวยงานหรือ
องคการภาครัฐนําไปปฏิบัติ  โดยทั่วไปจะวัดความสําเร็จใน 4 ลักษณะคือ  1) ระดับหรือรอยละ
ของการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในเวลากําหนดพิจารณาจาก ผลผลิตของนโยบาย  2) 
การนํา ไปใชประโยชนโดยตรงของประชาชนกลุมเปาหมายพิจารณาจากผลลัพธ ของนโยบาย 
3) ความตอเนื่องของการปฏิบัติภายหลังโครงการสิ้นสุด พิจารณาจากความตอเนื่องของ
กิจกรรมในลักษณะงานประจํา และ  4) การนําวิธีการดําเนินงานจากโครงการไปใช พิจารณา
จากความเห็นตอการนําวิธีการเดิมไปใชครั้งตอไป 
 นอกจากนั้น วรเดช จั นทรศร (2551: 104-109)    ไดทําการศึกษาผลงานของ 
Bardach ที่เสนอวาการวัดความลมเหลวของนโยบายสามารถมองได สามมิติดวยกันคือ ความ
ไมสามารถ ในการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดความลาชา
การใชงบ ประมาณในการดําเนินงานที่เกินกําหนด และเสนอแนวคิดของ Ingram and Man ที่
ศึกษาวาทําไมบางนโยบายจึงประสบความสําเร็จในขณะที่บางนโยบายตองลมเหลว เขาไดเสนอ
แนวคิดในการวัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติไววาสามารถวัด
จากผล รวมของ 3 มิติไดแก 
 มิติที่1 การวัดผลของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะตองมีการวัดทั้งกระบวนการ โดย
เริ่มจากจุดเริ่มตนของการนํานโยบายไปปฏิบัติจนถึงจุดที่สิน้สุดของนโยบาย การวัดผลตั้งแตตน
จนจบถึงเปนหัวใจที่ทําใหรูไดวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบายและวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของนโยบายและวัตถุประสงคหรือเปาหมายของชาติโดยรวมจะสามารถบรรลุ
ความสําเร็จไดหรือไม เพียงใด การพิจารณาความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบายในมิตินี้
ครอบคลุมสิ่งที่ Kerr (1976: 359-361) เสนอไววา  ใหพิจารณาที่ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Imple-mentation Failure) เพราะการพิจารณาในข้ันนี้จะบอกไดวาหากมีปญหาที่การนําไป
ปฏิบัติหากนโยบายไมสามารถนําไปปฏิบัติไดก็ไมอาจบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคได
นอกจากนโยบายจะลมเหลวที่การนําไปปฏิบัติแลวยังอาจลมเหลวดวยตัวมันเอง (Instrument 
Failure) คือตอใหปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไดอยางไรก็ไมตอบสนองตอวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของนโยบาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sabatier and Mazmanian ที่กลาวถึง
ปจจัยดานความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบายในประเด็นที่วา นโยบายมีทฤษฎีที่
ถูกตองสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม ซึ่งในมิตินี้  วรเดช จันทรศร (2551: 106-107)   เสนอให
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พิจารณาผลที่ไดจากนโยบาย 3 ประการคือ 1) ผลผลิต สามารถวัดไดโดยการใชเกณฑดาน
ปริมาณ เวลา คาใชจาย คุณภาพ และความพึงพอใจ 2) ผลลัพธ คือผลที่เกิดตอจากผลผลิต 
สามารถวัดไดโดยพิจารณาถึงประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับจากนโยบาย และ 3) ผลลัพธบ้ัน
ปลาย กลาวคือผลผลิตและผลลัพธโดยรวมสงใหเกิดผลตอการพัฒนาประเทศ 
 มิติที่ 2 ความสําเร็จของนโยบายจะตองเปนความสําเร็จอยางแทจริงซึ่งสามารถพิจารณา
ไดจากเงื่อนไข 4 ประการคือ  1) นโยบายตองไมกอใหเกิดปญหาตอนโยบายอ่ืนๆ เชน นโยบาย
สรางเข่ือนอาจประสบความสําเร็จโดยสรางเข่ือนสําเร็จ ทั้งดานผลผลิตที่สมบูรณ กอใหเกิด
ผลลัพธสุดทายคือ เกิดความเจริญของภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีข้ึน แต
อาจกอใหเกิดผลเสีย คือ ทําลายทรัพยากรปาไม ขัดแยงกับนโยบายดานอนุรักษสิ่งแวดลอม ทํา
ใหนโยบายสรางเข่ือนสงผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาเปนตน  2) ตองไมกอใหเกิดปญหาความ
นาเชื่อถือในของผลนโยบายกลาวคือ ในบางครั้งนโยบายมีการประเมินโดยหนวยงานที่
รับผิดชอบเอง หรือการประเมินเขาขางหนวยงานที่รับผิดชอบเอง หรือการประเมินเขาขาง
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัต ิ    สอดคลองกับสิ่งที่ McConnell (2010: 36-39) อธิบายไวใน
ลักษณะของ Anti-Foundationalism ที่มองความสําเร็จและความลมเหลววาเปนเรื่องของการ
ตีความ แตประเด็นนี้ตองพิจารณาวาหากเกิดการตีความที่ขาดเหตุผลมากเกินไปก็อาจมีปญหา
ในความนาเชื่อถือได  3) นโยบายที่สําเร็จตองไมมีปญหาทางดานมาตรการของนโยบายที่นําไป
ปฏิบัติ บางนโยบายอาจจะสําเร็จแตอาจมีลักษณะที่ทุมเททรัพยากรไปมากมาย หรือการนํา
นโยบายไปปฏิบัติมุงเนนใชแนวทางของกฎระเบียบเปนมาตรการหลักมากเกินไป ทําใหเกิดการ
สูญเสียเวลา ทรัพยากร และบุคลากรมากมาย กลาวอีกนัยหนึ่ง ผลที่ไดจากการนํานโยบายไป
ปฏิบัติไมคุมกับสิ่งที่เสียไป และ  4) ความสําเร็จการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองไมมีปญหา
ทางดานมนุษยธรรมหรือศีลธรรม    สอดคลองกับประเด็นที่ Kerr (1976: 361) กลาวไววา เปน
ความลมเหลวในเหตุผลเชิงบรรทัดฐาน (Failure in Normative Justification) ที่เสนอไววาการ
พิจารณาความสําเร็จหรือความลมเหลวในมุมมองนี้แมนโยบายจะถูกนําไปปฏิบัติและสําเร็จตาม
เปาหมายแตก็ไมอาจกลาวไดวานโยบายนั้นสําเร็จหากสังคมไมใหการยอมรับในเปาหมายของ
นโยบายนั่นเอง 
 และมิติที่ 3 นโยบายของรัฐนอกจากมุงใหเกิดความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
และไมกอใหเกิดผลเสียหรือปญหากับนโยบายหรือโครงการอ่ืนแลว ผลรวมความสําเร็จของ
นโยบายแตละนโยบายจะกอใหเกิดผลรวมของการนํานโยบายไปปฏิบัติในมิตินี้ ไมอาจจะ
สามารถทําไดโดยตรง แตสามารถพิจารณาไดจากความสมบูรณของปจจัยทางการบริหารตางๆ 
วาเอ้ือตอการทําใหผลรวมของนโยบายแตละนโยบายนําไปสูความสําเร็จโดยรวมของประเทศได 
เพียงใด (วรเดช จันทรศร, 2551: 106-109) 
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 ในมิติขางตนเสมือนเปนตัวชี้วัดในการประเมินสถานการณในการปฏิบัติวาจะสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือจุดหมายของนโยบายที่ไดกําหนดไวหรือไม โดยแตละ
มิติมีความสัมพันธเปนลําดับข้ันดังภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4  มิติของตัวชี้วัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 106. 
 
 สรุป การวัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ
สามารถวัดไดหลายวิธีข้ึนอยูกับระเบียบและวิธีการที่มีความเหมาะสมในแตละนโยบายที่ตางกัน 
สําหรับนโยบายโฉนดชุมชนสามารถวัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายโฉนด
ชุมชนไปปฏิบัติไดจาก ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ดังนี้ 
   1) การวัดผลผลิต คือ การวัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติจากผลผลิตของนโยบาย เปนการวัดผลผลิตที่เกิดข้ึนจากหนวยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ โดยวัดจากระดับหรือรอยละของการบรรลุเปาหมายหรือเปาประสงคของนโยบายภายใน
เวลาที่กําหนด สอดคลองกับวิธีการประเมินที่เรียกวาการประเมินเปาประสงค  ซึ่งเปนการ
ประเมินที่จะบอกไดวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิผลมากนนอยเพียงใด (พิชายรัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต, 2553: 49) 
   2) การวัดผลลัพธที่เกิดข้ึนในชุมชนเปาหมายของนโยบาย ประกอบไปดวย 
    (1) การที่ชุมชนเปาหมายที่ไดรับโฉนดชุมชนมีการดําเนินการตาม
ภาระหนาที่ของชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 2553  

 
มิติที่1 

ผลผลิต ผลลัพธ ผลลัพธ
สุดทาย 

มิติที่2 

ผลลัพธตามมิติที่หนึ่งไมสรางปญหาตอนโยบายอื่น 

มิติที่3 
ผลของนโยบายทั้งหมดเม่ือรวมแลว
กอใหเกิดผลการพัฒนาประเทศที่พึง

ปรารถนา 
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    (2) ผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของชุมชนเปนไปตามเหตุผลของ
นโยบาย 2 ประการคือ ประการแรก รูปแบบโฉนดชุมชนจะทําใหมีกลไกในการที่จะติดตามดูแล
วาที่ทํากินดังกลาวจะถูกนําไปใชตามวัตถุประสงคที่ไดมีการแกไขปญหา คือเรื่องที่อยูอาศัยหรือ
เรื่องการเกษตร และประการที่สอง การดําเนินการนโยบายโฉนดชุมชนจะทําใหประสบ
ความสําเร็จไดตองอาศัยพลังภาคประชาชนอยางแทจริงในการที่จะทําใหรัฐบาลสามารถลงไป
แกไขปญหาดวยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสราง
กติการวมกัน 
   3) การวัดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากผลผลิตของนโยบายประกอบไปดวย 
    (1) ผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงโดยวัดจาก ผลผลิตของนโยบายมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย กลุมเปาหมายของนโยบายที่ยอมรับผลผลิตของ
นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่เปนไปตามเปาประสงคของ
นโยบาย 
    (2) ผลกระทบที่สามารถรับรูได โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูกําหนด
นโยบายผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับสูงและระดับลาง รวมถึงความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบายดวย 
 ในครั้งนี้เปนการศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบาย ซึ่งผลผลิตเปนเพียง
องคประกอบหนึ่งที่ใชในการวัดความสําเร็จของนโยบายโฉนดชุมชน ดังนั้นจึงยังไมสามารถ
ประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายไดทั้งหมด อยางไรก็ตามผลผลิตของ
นโยบายคือองคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดผลลัพธ และผลกระทบตามมา แตเมื่อพบวา
ผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนเกิดข้ึนนอยมาก ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอ
ผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
 ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติผู วิจัยได
ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในเชิงทฤษฎีซึ่งอยูในรูปของตัวแบบเชิง
ทฤษฎีของการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปจากผูที่ศึกษาในการนํามา
อธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนั้นผูวิจัยยังได
ทําการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยผูวิจัยไดทํา
การวิเคราะหตัวแบบเชิงทฤษฎีในการนํานโยบายไปปฏิบัติประกอบกับผลการศึกษาของ
งานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวมาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดเบ้ืองตนที่จะใชในการศึกษาการนํา
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติในครั้งนี้ 
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2.4.1 ตัวแบบเชิงทฤษฎขีองการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ในสวนแนวคิดตัวแบบเชิงทฤษฎีของการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้ ผูวิจัยไดรวบรวม

เนื้อหาในเชิงทฤษฎีเก่ียวกับตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งมีลักษณะเปนตัวแบบที่ใช
ทํานายปจจัยที่อาจสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติไวอยางกวางๆ โดยตัวแบบที่จะนําเสนอ
ตอไปนี้เปนตัวแบบที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปจากผูที่ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติในการ
นํามาอธิบายปรากฏการณในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ประกอบไปดวย ตัวแบบการนํา
นโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ 
Sabatier and Mazmanian ตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยของ Edward ตัวแบบพฤติกรรม
การนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sorg และตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของวรเดช จันทรศร 
อธิบายตามลําดับดังนี ้
 2.4.1.1 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn 
(1975: 453) ไดทําการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเสนอไวในผลงานที่
ชื่อ “The Policy Implementation: A Conceptual of Framework” เปนผลงานที่ทั้งสองไดรวบ 
รวมผลการศึกษาและแนวคิดตางๆ ที่มีอยูอยางหลากหลายมาวิเคราะหและหาขอสรุปที่เปน
มาตรฐานเดียวกันในเชิงทฤษฎี โดยไดนําแนวคิดที่สําคัญมาใชเปนแนวทางในการพัฒนากรอบ
แนวคิดทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 3 แนวคิดไดแก   1) ทฤษฎีองคการ โดยเฉพาะ
การศึกษาการทํางานภายใตการเปลี่ยนแปลงขององคการหรือนวัตกรรมและการควบคุม 2) ผล 
กระทบของนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะการตัดสินใจของกระบวนการยุติธรรม และ 3) การ
เลือกศึกษาความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐ โดยเนนการศึกษาเฉพาะกรณ ีเก่ียวกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในองคการและการควบคุมเปนหลัก พวกเขาไดพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎทีี่
ใชในการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยไดอธิบายถึง 6 ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอ
ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติดังนี้ (Van Meter and Van Horn, 1975: 463-474) 

  1) มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย คือปจจัยที่กําหนดราย 
ละเอียดของเปาหมายของนโยบาย การวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายจะกระทําการไดชัดเจน
เพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับความชัดเจนของการกําหนดมาตรฐานนโยบายและวัตถุประสงคของ
นโยบาย ตรงกันขามหากวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบายมีความคลุมเครือหรือขัดแยง
กัน ยอมทําใหยากตอการวัดและการนําไปปฏิบัติ ดังนั้นมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย
จะตองมีความสอดคลองกับความเปนจริง ตัวแปรดานมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย
เปนตัวแปรที่สําคัญในกระบวนการสื่อสารระหวางองคการและผูปฏิบัติ ซึ่งหากผูปฏิบัติมีความ
เขาใจและใหความยอมรับในวัตถุประสงคของนโยบาย อาจทําใหนโยบายนั้นถูกนําไปปฏิบัติ
อยางราบรื่น นอกจากนี้ผูกําหนดนโยบายอาจนํากิจกรรมเพ่ือชวยกระตุนใหผูมีความรูความ
เขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายหรือใชอํานาจอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูปฏิบัติดําเนินการตามที่
ตองการ (กลา ทองขาว, 2548: 49-50; วรเดช จันทรศร, 2551: 122-123) 
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  2) ทรัพยากรของนโยบาย คือสิ่งอํานวยความสะดวกตอการบริหาร
นโยบาย นอกจากนโยบายจะตองมีเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานแลว
นโยบายยังประกอบไปดวยทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติดวย 
ทรัพยากรในที่นี้หมายรวมถึงเงนิงบประมาณ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ รวมถึงสิ่งเสริมทั้งปวง
ที่กําหนดไวในแผนงานและโครงการ ที่เปนตัวเรงใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในแง
ของหลักการการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติโดยทั่วไปทรัพยากรที่มักเปนปญหาคืองบประมาณ 
ทั้งนี้เพราะในทางปฏิบัติเวลาที่มีการนํานโยบายใดนโยบายหนึ่งไปสูการปฏิบัติจะพบวาหลาย
ครั้งงบประมาณไมเพียงพอ แตหลายครั้งแมมีงบประมาณที่เพียงพอแตก็ยังไมชวยแกปญหาที่
เกิดข้ึนได จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาทรัพยากรนโยบายที่เปนตัวเงินเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอที่จะทําใหนโยบายบรรลุผล     (กลา ทองขาว,2548: 50; วรเดช จันทรศร, 2551: 123;- 
จุมพล หนิมพานิช, 2554: 200-204) 
  3) การสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใช หมายถึง การสื่อสาร
เก่ียวกับมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายเพ่ือใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติแตละหนวยงานที่
รวมรับผิดชอบแผนงานโครงการ มีความรูความเขาใจสอดคลองตรงกัน การนํานโยบายไป
ปฏิบัติตองอาศัยการสื่อสารของเปาหมายและวัตถุประสงคไปยังหนวยงานและผูเก่ียวของในทุก
ลําดับชั้นขององคการ เนื่องจากการสื่อสารเปนกระบวนการที่มีความซับซอนอยูแลว ผูสื่อสาร
เองก็เปนอุปสรรคหนึ่งที่สําคัญในการสรางความบิดเบือนของขอมูลขาวสาร การสรางความ 
สําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจน เที่ยงตรง และสม่ําเสมอ
ที่สําคัญตองไมมีการปดบังขาวสารระหวางกัน กระบวนการสื่อสารประกอบไปดวยกิจกรรมการ
กระตุนและการสนับสนุนที่สําคัญ 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก การใหคําแนะนําดานเทคนิคและ
ความชวยเหลือโดยหนวยงานระดับบน เพ่ือชวยใหหนวยงานระดับลางดําเนินการตามที่ตองการ 
และลักษณะที่สอง หนวยงานระดับบนอาจพิจารณาใหการสนับสนุนไดหลายรูปแบบทั้งเปนผล
ดานลบและดานบวกตอหนวยงานระดับลาง การสื่อสารที่ดีตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดวยซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือการใชทรัพยากรในข้ันต่ําสุดโดยทรัพยากรดังกลาว
อาจจะเปนเวลาอยางหนึ่งที่มีการใชในการสื่อสาร สวนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลหมายถึงขอมูล
ที่สงกับความหมายของขอมูลที่สงมีความตรงกัน หรือขาวสารที่ผูรับขาวสารแปลตรงกับขาวสาร
ที่ผูสงขาวตั้งใจสง เปนตน (กลา ทองขาว, 2548: 50 ; วรเดช จันทรศร, 2551: 123-125; จุมพล  
หนิมพานิช, 2554: 204 -206) 
  4) ลักษณะของหนวยงานหรือองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติในที่นี้
หมายรวมถึง สมรรถนะของบุคลากรในหนวยงาน ระดับความเครงครัดในการควบคุมบังคับ
บัญชา ทรัพยากรทางการเมืองของหนวยงาน ระดับการสื่อสารและความเปนระบบเปดของ
องคกร  Van Meter and Van Horn (อางถึงใน วรเดช จันทรศร, 2551: 124-125)    ไดกลาวถึง
ลักษณะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติไววามี 2 องคประกอบ คือ ลักษณะของโครงสราง
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อยางเปนทางการขององคการ และลักษณะอยางไมเปนทางการของบุคลากรในองคการ ทั้งสอง
ยังไดเสนอลักษณะของหนวยงานที่สงผลตอสมรรถนะของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ประกอบดวย ปริมาณและความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน ระดับของการควบคุมที่เปน
ลําดับชั้นในการตัดสินใจและการดําเนินการทรัพยากรทางการเมืองของหนวยงานเชนแรง
สนับสนุนจากผูบริหารหรือนักการเมือง ความสามารถในการยืนหยัดของหนวยงาน ระดับของ
การสื่อสารแบบเปด เชนการมีเครือขายการสื่อสารที่เปนอิสระ การเชื่อมโยงอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการของผูกําหนดนโยบายและผูเก่ียวของในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เปนตน  
  5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนที่ทราบกันอยาง
กวางขวางวาเงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีผลสําคัญตอการนํา
นโยบายไปปฏิบัติอยางมากทั้งโดยทางตรงและทางออม เปนปจจัยสําคัญในฐานะสภาพแวดลอม
ของผลผลิตนโยบายซึ่งกระทบตอกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตัวอยางการศึกษาปจจัย
แวดลอมเหลานี้เชน การศึกษาวาความเห็นสาธารณะตอนโยบายเปนอยางไร ชนชั้นนําพอใจ
หรือไมพอใจนโยบายที่นําไปปฏิบัติ กลุมหลากหลายในสังคมรวมทั้งกลุมผลประโยชน
ภาคเอกชนคัดคานหรือสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นอยางไรเปนตน (วรเดช จันทรศร,  
2551: 125) 
  6) ความรวมมือหรือการตอบสนองของผูนํานโยบายไปปฏิบัติความ
เขาใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นมีสวนสําคัญและถือวาเปนปจจัยที่สงผลตอผลลัพธของ
นโยบายมากที่สุดปจจัยหนึ่ง องคประกอบของปจจัยนี้เนนไปที่ตัวผูปฏิบัติซึ่งมี 3 ประการคือ 
ประการแรก การรับรูและความเขาใจของผูปฏิบัติที่มีตอนโยบาย ประการที่สอง ทิศทางในการ
ตอบสนองตอนโยบายของผูปฏิบัติ และประการที่สาม ระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู
ปฏิบัติ ซึ่งทั้งสามประการเปนเงื่อนไขที่มีอยูในตัวผูปฏิบัติทุกคน นโยบายนั้นอาจไมประสบ
ความสําเร็จหากเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายนั้นไดรับการปฏิเสธจากผูปฏิบัติตั้งแต
ตนเนื่องจากเปาหมายและวัตถุประสงคนั้นขัดตอคานิยมในตัวผูปฏิบัติหรือขัดแยงตอ
ผลประโยชนหรือความสนใจของผูปฏิบัติ ซึ่งปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดโดยการใหผูปฏิบัติ
เขามามีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายตั้งแตเริ่มตนนั่นเอง  (วรเดช 
จันทรศร, 2551: 125-126) 

นอกจากตัวแบบนี้จะนําเสนอใหเห็นปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติแลว ยัง
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งสงผลตอตัวแปรอ่ืนๆ ทั้ง
ในทางตรงและทางออม ดังภาพที ่2.5 แสดงใหเห็นวาวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบายมี
ผลกระทบทางออมตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผานตัวแปรการสื่อสารระหวางองคการและ
การบังคับใชกิจกรรม ดังนั้นผลผลิตของนโยบายจะออกมาในลักษณะใด ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
และมาตรฐานของนโยบายที่กําหนดไวแตแรก สวนความเขาใจในวัตถุประสงคและมาตรฐาน
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ของนโยบาย จะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองคการ
และระหวางองคการที่ เ ก่ียวของ นอกจากนั้นยัง ข้ึนอยู กับความ สามารถในการทําให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว โดยทั่วไปวัตถุประสงคและมาตรฐานของ
นโยบายยังมีผลกระทบตอไปอีกโดยผานการสื่อสารและการบังคับใชกิจกรรมผานคุณสมบัติของ
บุคลากรที่รับผิดชอบ ซึ่งผูปฏิบัติจะปฏิบัติตามไดอยางถูกตองเหมาะสมเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับ
การรับรู และยอมรับในวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบายดวย วัตถุประสงคและมาตรฐาน
ที่ชัดเจนเขาใจงายก็จะทําใหสื่อสารไดงาย การรับรูตางๆ ก็ทําไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 ทรัพยากรของนโยบายมีผลทางออมตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติผานตัวแปร การ
สื่อสารและการบังคับใชกิจกรรม เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรวมมือหรือ
การตอบสนองของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยทั่วไประดับความมากนอยและประเภทของ
ทรัพยากรของนโยบายที่มีอยูจะกําหนดความสามารถในการสื่อสารระหวางองคการและการ
บังคับใชกิจกรรม หากมีงบประมาณและผูเชี่ยวชาญที่เพียงพอก็จะสงผลใหเกิดการขับเคลื่อน
กิจกรรมไดมากโดยการใหรางวัล การลงโทษ การชวยเหลือทางดานวิชาการหรือดานเทคนิคกับ
ผูปฏิบัติ ในแงของหลักการ นโยบายที่มีงบประมาณมากมักไดรับการยอมรับและนําไปสูการ
ปฏิบัติดวยดี ตรงกันขามนโยบายที่ไมคอยไดรับงบประมาณจะไมไดรับความสนใจเทาที่ควรทั้ง
จากผูปฏิบัติ และจากกลุมผลประโยชนทางการเมือง 
 เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มักมีผลตอองคการหรือหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งสงผลตอความรวมมือหรือการตอบสนองของผูปฏิบัติดวย และมีผลตอ
ผลการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยตรง บางครั้งสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองก็มี
ผลกระทบอยางมากตอความสามารถของทองถิ่นในการใหความชวยเหลือแกหนวยงานที่
รับผิดชอบตางๆ และตอความตั้งใจของผูปฏิบัติดวยนอกจากสภาวะเงื่อนไขทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมจะมีอิทธิพลผานตัวแปรอ่ืนๆ แลวยังมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติอีกดวย กลาวคือในเขตพ้ืนที่ภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีเสถียรภาพ
และเจริญเติบโตอยูตลอดเวลาในระดับที่เหมาะสมยอมไมคอยสรางปญหาใหกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในพ้ืนที่นั้น 

ลักษณะของหนวยงานหรือองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผู
ที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย ระบบการสื่อสารภายในองคการ 
ระดับการควบคุมบังคับบัญชา และรูปแบบผูนําก็สามารถทําใหผูปฏิบัติยอมรับหรือปฏิเสธ
เปาหมายขององคการได ขณะเดียวกันก็สามารถทําใหผูปฏิบัติยอมรับนโยบายและปฏิบัติหรือ
คัดคนไมยอมทําตามก็ไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ความรวมมือหรือการตอบสนองของผูปฏิบัติยัง
อาจถูกกําหนดโดยความสัมพันธที่หนวยงานมีตอผูรับผิดชอบสวนกลางดวย ความสัมพันธที่
แนบแนนยอมสงผลใหผูปฏิบัติมีทัศนะที่สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนั้นในกรอบ
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แนวคิดนี้ยังชี้ใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางการสื่อสารและการบังคับใชกิจกรรมกับลักษณะของ
องคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การบังคับใหเปนไปตามคําสั่งหรือแนว
ปฏิบัติ และการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังสามารถสงผลใหหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน สงผลใหการนํา
นโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จไดมากย่ิงข้ึนอีกดวย (จุมพล หนิมพานิช, 2554: 211-213) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5  ตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn 
แหลงที่มา: Van Meter and Van Horn, 1975: 463. 
 
 สรุป ตัวแบบทางแบบทฤษฎีของ Van Meter and Van Horn ไดอธิบายเงื่อนไขปจจัยที่
สงผลกระทบตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีลักษณะการสงผลทั้งในทางตรงและทางออม 
ประกอบดวยตัวแปรอิสระที่สําคัญ 6 ตัวแปรคือ มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย 
ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใชกิจกรรม ลักษณะของ
องคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และความ
รวมมือหรือการตอบสนองของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยตัวแปรอิสระทั้ง 6 นี้มีอิทธิพลตอตัว
แปรตามคือผลการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งโดยทางตรงและโดยออม กลาวคือ ตัวแปรที่สงผลตอ
ผลการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยออมไดแก ตัวแปรมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายมี

 

 

 

 

 

       
นโยบาย 

มาตรฐานและ
วัตถุประสงค 

การส่ือสารระหวางองคการ
และการบังคับใชกิจกรรม 

ลักษณะขององคการที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง 

ทรัพยากร 

ความรวมมือหรือ
การตอบสนองของ
ผูที่นํานโยบายไป

ปฏิบัติ 

 

ผลการ
นํา

นโยบาย
ไปปฏิบัติ 
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อิทธิพลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติผานตัวแปรการสื่อสารและการบังคับใชกิจกรรมซึ่งอาจ
สงผลตอลักษณะองคการที่นํานโยบายหรือความรวมมือของผูนํานโยบายไปปฏิบัติตออีกทีหนึ่ง 
สวนตัวแปรทรัพยากรของนโยบายมีอิทธิผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติผานตัวแปรความ
รวมมือของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ และตัวแปรเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งโดยตรงและโดยออมคือ ลักษณะของ
องคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ความรวมมือของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  และเงื่อนไขปจจัยดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 2.4.1.2 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sabatier and Mazmanian พวก
เขาไดบูรณาการขอสรุปตางๆ ที่ผานมาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิดตัวแบบการ
นํานโยบายไปปฏิบัติที่ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน โดยในการศึกษาของพวกเขาไดแบงนโยบาย
ออกเปน 3 ประเภทไดแก ประเภทแรกเปนนโยบายที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ขาราชการระดับปฏิบัติการ (Field-Level Bureaucrats) ผานคําสั่งตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
ประเภทที่สองมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในทองที่ผานเงื่อนการนํา
งบประมาณไปใชจาย และ ประเภทที่สามเปนความพยายามมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูปฏิบัติในหนวยงานเอกชนผานเงื่อนไขการใชจายงบประมาณ (Sabatier and  
Mazmanian, 1980: 538-539) 
   พวกเขาคิดวาในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติที่จะทําใหมั่นใจไดวาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวนั้นจําเปนตองสรางกรอบการศึกษา
ใหคลุมสาระสําคัญเพ่ิมอีก 5 ประการคือ  1) จะตองสรางกรอบความคิดและการสํารวจความ
เชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมของบุคคล กับเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย  
2) กรอบการศึกษาที่ผานมาไมไดพิจารณาปจจัยดานสมรรถนะของนโยบายในการกําหนด
โครงสรางของกระบวนการปฏิบัติ  3) กรอบการศึกษาที่ผานมาไมไดกําหนดความเปนไปไดที่
นโยบายจะใชแกไขปญหา   4) กรอบการศึกษาที่ผานมาไมไดเขาไปควบคุมพฤติกรรมของ
ภาคเอกชนทั้งในแงของการคุมครองผูบริโภค การรักษาสภาพแวดลอมสวัสดิภาพของคนงาน
และการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้เพราะผลงานที่ผานมาเปนกรอบการศึกษาโครงการ
จัดสรรสินคาและบริการของรัฐซึ่งเปนนโยบายทางสังคมเทานั้น   5) กรอบการศึกษาที่ผานมามี
ประโยชนในเชิงอุดมคติเทานั้น ไมสามารถบงชี้ไดวาตัวแปรใดถูกนําไปใชควบคุมและตัวแปรใด
มักไมถูกนําไปใช ดังนั้นตัวแบบที่  Sabatier and Mazmanian พัฒนาข้ึนจึงเปนตัวแบบที่
พยายามอุดชองโหวที่ไดกลาวถึงขางตน และที่สําคัญคือตัวแบบนี้สามารถบงชี้ไดวาปจจัยใด
สงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายตลอดทุกข้ันตอนของกระบวนการ 
นํานโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2551: 147-148)  
   Sabatier and Mazmanian (1980: 541) กลาววาบทบาทที่สําคัญในการ
วิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือการกําหนดปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการบรรลุ
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ความสามารถของนโยบายในการ
กําหนดโครงสรางการปฏิบัต ิ

1. การมีทฤษฎีที่เปนเหตุเปนผล  

2. คําส่ังที่ชัดเจนเที่ยงตรงของนโยบาย 

3. ทรัพยากรดานการเงินมีเพียงพอ 

4. ความเปนปกแผนของสถาบันและลําดับ
ช้ันตางๆ ภายในและระหวางหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

5. กฎที่ใชในการตัดสินใจของหนวยงาน 

6. การมอบหมายงานใหบุคคลหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

7. การมีสวนรวมของบุคคลภายนอกอยาง
เปนทางการ 

ข้ันตอน (ตัวแปรตาม) ของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย 

1. การมีทฤษฎีทางวิชาการเปนแนวทางที่ถูกตองและมีเทคโนโลยีรองรับ 

2. ความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่ตองควบคุม 

3. รอยละของกลุมเปาหมายจากจํานวนประชากร 

4. ขอบเขตพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่ตองการเปล่ียนแปลง 

ตัวแปรที่ไมไดมาจากเนื้อหาสาระของ
นโยบาย 

1. เง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

2. ความสนใจที่ส่ือสารมวลชนมีตอปญหา 

3. การสนับสนุนจากประชาชน 

4. ทรัพยากรและทัศนคติของประชาชนที่มี
สิทธิ์เลือกต้ัง 

5. การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ 

6. ทักษะผูนําและการยอมรับในนโยบายของ
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ผลผลิตของ
นโยบาย 

การยอม
ปฏิบัติงาน 

 
ผลกระทบที่

แทจริง 

 
ผลกระทบที่รับรูได 

การทบทวนหรือ
ปรับปรุง
นโยบาย 

วัตถุประสงคที่นโยบายกําหนดไวตลอดทั้งกระบวนการ พวกเขาไดแบงกลุมตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติไวเปน 3 กลุมดังตอไปนี้ (ดูภาพที่ 2.6) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6  กรอบแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ ของ Sabatier and Mazmanian 
แหลงที่มา: Sabatier and Mazmanian, 1980: 542. 
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     1) กลุมตัวแปรดานความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย 
(Tractability of The Problems) หมายถึง ขอความ เนื้อหาสาระของนโยบายนั้นสามารถนําไป 
ใชแกปญหาไดมากนอยเพียงใด ประกอบดวย 4 ตัวแปร ไดแก (Sabatier and Mazmanian, 
1980: 541-544) 
      (1) การมีทฤษฎีทางวิชาการเปนแนวทางที่ถูกตองและมีเทคโนโล-
ยีรองรับ (Availability of Valid Technical Theory and Technology) เพราะทฤษฎีจะชวยใหเขา 
ใจระดับความรุนแรงของปญหาที่กําลังเผชิญอยู ชวยใหเขาใจความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การเผชิญปญหา กับระดับความรุนแรงของปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นทฤษฎียังเปน 
เครื่องชี้นําแนวทางการแกไขปญหาอีกดวย (กลา ทองขาว, 2548: 54) 
      (2) ระดับความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่จะ 
ตองควบคุม (Diversity of Target Group Behavior) ถาย่ิงมีความหลากหลายของพฤติกรรมที่
ถูกระบุไวในนโยบายมีมากเทาไร ก็ย่ิงยากที่จะทําใหนโยบายนั้นมีความชัดเจน และยากที่จะทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น หากนโยบายตองการควบคุมพฤติกรรมของกลุมเปาหมายหลากหลาย
มากเพียงใด ความยากลําบากที่จะกําหนดกรอบการควบคุมพฤติกรรมก็จะมีมากตามไปดวย  
(กลา ทองขาว, 2548: 54; วรเดช จันทรศร, 2551: 151) 
      (3) อัตราสวนรอยละของกลุมเปาหมายจากจํานวนประชากร 
(Target group as a Percentage of the population) โดยทั่วไปแลว ถารอยละของกลุม 
เปาหมายที่ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีนอยจะเปนผลดีตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ และทําให
บรรลุวัตถุประสงคไดงายข้ึน การระบุจํานวนกลุมเปาหมายที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงใหมี
จํานวนนอยเทาใด ความเปนไปไดที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จก็มมีากเทานัน้ 
(กลา ทองขาว, 2548: 55; วรเดช จันทรศร, 2551: 151) 
      (4) ขอบเขตพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลง 
(Extent of Behavioral Change Required) จํานวนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไดระบุไว
ในเงื่อนไขและวัตถุประสงคของนโยบายก็คือจํานวนของบุคคลที่อยูในกลุมเปาหมายและจํานวน
การเปลี่ยนแปลงที่กลุมเปาหมายนั้นตองการ ซึ่งถามีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มากเทาไรก็จะทําใหการปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหาสําเร็จยากข้ึนเทานั้น ขนาดความตองการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย     หากนโยบายที่ประกาศใชมุงจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายมาก โอกาสสําเร็จก็มีนอย (กลา ทองขาว, 2548: 55; วรเดช จันทร
ศร, 2551: 151) 
  2) กลุมตัวแปรดานความสามารถในการกําหนดโครงสรางการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Ability of The Statute to Favorably Structure Implementation) กลาวคือ
การตัดสินใจเบ้ืองตนในการนํานโยบายไปปฏิบัติตองมีการระบุถึงปญหา และแปลงออกมาให
เปนวัตถุประสงคที่จะตองดําเนินตาม สามารถที่จะสรางโครงสรางการปฏิบัติงานโดยอาศัยการ
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คัดเลือกหนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติการหรือจัดสรรทรัพยากรดานการเงินใหกับหนวยงานที่ทํา
หนาที่ปฏิบัติการหรือเปดโอกาสใหกับหนวยงานอ่ืนนําไปปฏิบัติ จากขอบเขตของนโยบายที่ถูก
แปลงออกมาเปนวัตถุประสงคที่ชัดเจน ประกอบดวยตัวแปรตางๆ 7 ตัวแปร (Sabatier and 
Mazmanian, 1980: 545-547) 
   (1)  นโยบายอยูภายใตทฤษฎีที่มีเหตุผล (Incorporation of Ade-
quate Causal Theory) การระบุเงื่อนไขของวัตถุประสงคและการมอบอํานาจความรบัผิดชอบให 
กับหนวยปฏิบัติการ จะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดตามที่เสนอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 
ทฤษฎีดังกลาวประกอบไปดวยองคประกอบสองประการคือ ความมีเหตุผลทางวิชาการซึ่งเก่ียว 
ของกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายและการบรรลุวัตถุประสงคของ
นโยบายและประสิทธิผลของการนําไปปฏิบัติ 
   (2) คําสั่ งที่ ชั ด เจนของนโยบาย (Unambiguous Policy 
Directives) การจัดลําดับความสําคัญของนโยบายที่เก่ียวของเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการ
ประเมินผลเชนเดียวกับทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่มีในการสนับสนุนดําเนินการตามวัตถุประสงคนั้น 
   (3) งบประมาณเพียงพอ (Financial Resource) งบประมาณมี
ความสําคัญมากในการจางบุคลากร เจาหนาที่ และใชในการวิเคราะหดานเทคนิคที่เก่ียวของกับ
การกําหนดนโยบาย การจัดการโครงการ และการตรวจสอบดานความรวมมือจากหนวยงาน
ตางๆ 
   (4) ความเปนปกแผนของสถาบันและลําดับชั้นตางๆ ภายในและ
ระหวางหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ (Hierarchical Integration Within and Among 
Implementing Institutions) มีผลการศึกษาเรื่องการนํานโยบายดานการบริการสังคมไปปฏิบัติ 
และพบวาอุปสรรคที่สําคัญในการลงมือปฏิบัติงานอยูที่ความยากในการที่จะขอความรวมมือใน
การปฏิบัติงานจากหนวยงานที่เปนตัวแทนหรือระหวางหนวยงานที่ก่ึงมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นสิ่งทีสําคัญที่สุดในการนํานโยบายไปปฏิบัติคือความเปนปกแผนของสถานบัน
ที่เก่ียวของ ซึ่งสามารถวัดไดโดยตัวชี้วัดตางๆ เชน จํานวนของมติหรือจุดมุงหมายที่ชัดเจนที่ทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงค 
   (5) กฎที่ใชในการตัดสินใจของหนวยงานปฏิบัติการ เอ้ือตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Decision-Rules of Implementing Agencies) นอกเหนือจาก
การใหวัตถุประสงคที่ชัดเจนและเที่ยงตรงแลวการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองคํานึงถึงแรง
กระตุนที่ทําใหเกิดความรวมมือจากหนวยงานที่เปนผูปฏิบัติดวย โดยอาจใชวิธีลงคะแนนเสียง
ขางมากในการตัดสินใจก็ได 
   (6) การมอบหมายงานใหบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (Recruitment of Implementing Official) มีความสอดคลองกับ
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วัตถุประสงคของนโยบาย โดยพิจารณาจากหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองเหน็วานโยบายที่นําไป
ปฏิบัติมีความสําคัญอยูในระดับสูง และนโยบายนั้นตองใหความสําคัญตอการคัดสรร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งใหการสนับสนุนวัตถุประสงคของนโยบายอยางเหมาะสม 
   (7) การมีสวนรวมของบุคคลภายนอกอยางเปนทางการ (Formal 
Access by Outsiders) โดยพิจารณาจากกลุมเปาหมาย ผูที่ไดรับประโยชน และสถาบันนิติ
บัญญัติ  บริหาร และตุลาการวามีสวนเก่ียวของมากนอยเพียงใดในกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2551: 152-155) 
  3) ตัวแปรที่ไมไดมาจากเนื้อหาสาระของนโยบาย (Non-Statutory 
Variables Affecting Implementation) ผลลัพธของนโยบายที่มาจากหนวยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติมักจะมีความเก่ียวของกันระหวางโครงสรางทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง 
ความไมแนนอนทางการเมืองและปญหาภายในทองถิ่นอาจสงผลกระทบตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญ 6 ตัวแปร ดังนี้    (Sabatier and Mazmanian, 1980: 549-
553) 
   (1) เงื่ อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (Social-
Economic Conditions and Technology) ความแปรปรวนของการตัดสินใจทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีของรัฐบาลในแตละชวงเวลาที่จะสงผลตอวัตถุประสงคของนโยบาย 
ยกตัวอยางความแปรปรวนดังกลาวเชน  ความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่มี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบาย ความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกิจสังคมในทองถิ่นและ
ความรุนแรงของปญหาที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการบรรลุความสําเร็จของการปฏิบัติงาน การ
สนับสนุนของนโยบายดานสิ่งแวดลอมสวัสดิภาพของประชาชน และความปลอดภัยของคนงาน
เก่ียวของกับความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกิจและมีสวนสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
หรือ ในกรณีของนโยบายที่มีความเก่ียวของโดยตรงกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงหรือขาด
การเปลี่ยนแปลงในแนวคิดหรือรูปแบบของเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเปนสิง่ที่สาํคัญมาก โดยสรุป
แลวสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีเปนตัวแปรพ้ืนฐานที่มีตอผลลัพธของนโยบายจาก
การปฏิบัติงานของหนวยงานและเปนสิ่งที่ผลักดันใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ได 
   (2) ระดับความตอเนื่องของความสนใจที่สื่อสารมวลชนมีตอปญหา 
(Media Attention to the Problem) สื่อมวลชนมีความสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติดวย
เหตุผล 2 ประการคือ ประการแรก สื่อมวลชนเปนตัวแปรสําคัญตอการหาขอยุติระหวางปจจัย
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกอดข้ึนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสรางใหประชาชนทั่วไปเกิดการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และประการที่สอง แนวโนมของสื่อโทรทัศนและหนังสือพิมพ
จะมีบทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน ทามกลางความสับสนของกลุมผู
ไดรับผลประโยชนมากมาย 
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   (3) การสนับสนุนจากสาธารณชน (Public Support) ประชาชน
ทั่วไปสามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐได 3 ทางดวยกันคือ ดานการ
แสดงความคิดเห็น ดานแสดงหลักฐานทางกฎหมายที่มุงเนนใหเห็นถึงคุณคาของนโยบายนั้น 
โดยเฉพาะในกรณีที่มี ความเห็นเปนสวนใหญ และดานการทําผลสํารวจโดยองคการตางๆ 
   (4) ทรัพยากรและทัศนคติของประชาชนที่มีสิ ทธิ์ เลือกตั้ ง 
(Attitudes and Resources of Constituency Group) การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรและ
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอวัตถุประสงคและผลผลิตของนโยบายที่ไดจากหนวยงานที่ผูปฏิบัติ
โดยทั่วไป พฤติกรรมดานความสนใจของประชาชนจะลดลงไปตามระยะเวลา โดยทั่วไปนโยบาย
ใหมๆ จะไดรับความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะนโยบายที่เก่ียวกับปญหาสังคม 
   (5) การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ (Support from Sovereigns) 
กลาวคือการนํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง จากผูนําหรือกลุมผูมีอํานาจ
มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงจํานวนและทิศทางของปญหาที่ถูกมองขาม 
และขอบเขตของนโยบายใหมและนโยบายที่ขัดแยงกัน ปญหาที่มักจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
คือการที่หนวยงานพยายามปฏิบัติงานเพ่ือมุงบรรลุวัตถุประสงคของผูนําซึ่งใชนโยบายที่
แตกตางกันเชนในกรณีของทิศทางในการปฏิบัติงานของหัวหนาที่มาจากพรรคการเมืองตางกัน 
อาจทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่มองขามปญหาและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใชทรัพยากร
ดานการเงินและกฎระเบียบของหนวยงานได 
   (6) ทักษะผูนําและการยอมรับในนโยบายของผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (Commitment and Leadership Skill of Implementing Officials) ตัวแปรนี้มีความ 
สําคัญและมีผลอยางมากตอผลลัพธของนโยบายที่มาจากหนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติการ 
ประกอบไปดวยองคประกอบ 2 ประการคือ ประการแรก ทิศทางและลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคในแตละนโยบาย และประการที่สอง ทักษะในการเลือกทําในสิ่งที่ดีกวา เชน
ความสามารถในการพิจารณาเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตาม 
ทักษะผูนําก็เปนแนวคิดอีกอยางที่อธิบายไดยาก ในขณะที่ทุกคนรูถึงความสําคัญแตก็สามารถ
นําไปใชไดแตกตางกันตามสถานการณตางๆ และยากที่จะทํานายวาบุคคลจะสามารถบรรลุถึง
ความสําเร็จโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพ่ือทําใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย
อยางไร (วรเดช จันทรศร, 2551: 155-158) 
 2.4.1.3 ตัวแบบพันธมิตรสนับสนุนทางการเมือง (The Advocacy Coalition 
Framework หรือ ACF) ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ืออธิบายปรากฏการณของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เก่ียวของกับกระบวนการกําหนด การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และเงื่อนไขที่สงผลตอการตัดสินใจ
ของผูปฏิบัติมีรากฐานที่สําคัญ 3 ประการคือ 1) สมมติฐานระดับมหภาคที่วาการกําหนด
นโยบายสวนใหญเกิดข้ึนในหมูผู เชี่ยวชาญเฉพาะภายในระบบยอยของนโยบายซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายใหญและระบบเศรษฐกิจและสังคม   2) สมมติฐานระดับจุลภาค เกิดข้ึน
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ในระดับบุคคล ไดรับผลจากจิตวิทยาสังคม และ  3) ความเชื่อระดับกลาง ซึ่งรวบรวมวิธีที่ดีที่สุด
ในการจัดการกับความหลากหลายของผูปฏิบัติในระบบยอยผานพันธมิตรผูสนับสนุน ซึ่งจะ
กลับไปกระทบตอความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ผาน 2 เสนทางหลักคือ การรบกวน
ภายนอก และการเรียนรูเชิงนโยบาย (Sabatier and Weible, 2007: 191-192) 
 ในสังคมสมัยใหมที่มีความซับซอนทั้งในแงกฎหมายและโครงสราง ผูมีสวนรวม
จะตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะจึงจะสามารถมีอิทธิพลตอนโยบายได ความเชี่ยวชาญนี้เกิดข้ึน
ภายในระบบยอยของนโยบายประกอบดวย ผูมีสวนรวมหลายฝายที่คนหานโยบายที่จูงใจ
ภายในระบบยอยของนโยบาย ไมเพียงแตหมายรวมถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติ เจาหนาที่ใน
หนวยงาน และผูนํากลุมผลประโยชนเทานั้น ยังหมายรวมถึงนักวิชาการและสื่อมวลชนที่มีความ
เชี่ยวชาญในนโยบาย นอกนั้นยังรวมถึงบุคลากรทางยุติธรรมที่แฝงตัวอยูในระบบยอยของ
นโยบายอีกดวย ผูมีสวนรวมในนโยบายจะมีความเชื่อมั่นในนโยบายอยางแรงกลา ดวยเหตุผล
ที่วามีขอมูลทางวิชาการและมีวิธีการที่มีเหตุผลซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อของผูมีสวนรวมในนโยบายได แสดงใหเห็นถึงบทบาทสําคัญของนักวิจัย
หรือนักวิชาการที่มีอิทธิพลตอนโยบายตั้งแตตนในกระบวนการกําหนดนโยบาย (Sabatier and 
Weible, 2007: 192) 
 สวนใหญการกําหนดนโยบายจะเกิดข้ึนในระบบยอยของนโยบายและพัวพันกับ
การเจรจาตอรองในหมูผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ลักษณะพฤติกรรมของผูมีสวนรวมในนโยบายใน
ระบบยอยจะไดรับผลกระทบจาก ปจจัยภายนอกทั้งสองชุดคือ ปจจัยคอนขางคงที่ และปจจัยที่มี
ความเปนพลวัต ในสวนของปจจัยคอนขางคงที่ ประกอบดวย 4 ตัวแปรคือ  1) ลักษณะพ้ืนฐาน
ของปญหา  2) การกระจายทรัพยากรธรรมชาติข้ันพ้ืนฐาน   3) พ้ืนฐานคานิยมทางสังคม
วัฒนธรรม และ   4) โครงสรางพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ ทั้งสี่ตัวแปรนี้เปนปจจัยภายนอกที่มี
ความเสถียร กลาวคือ ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงภายในทศวรรษหนึ่ง ดังนั้นจึงไมคอยสงผลตอ
พฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในระบบยอย แตปจจัยเหลานี้จะมีความสําคัญตอ
ทรัพยากรและขอจํากัดของผูปฏิบัติหรือผูมีสวนรวมภายในระบบยอย (Sabatier and Weible, 
2007: 193) สวนปจจัยภายนอกที่มีความเปนพลวัตประกอบดวย 3 ตัวแปรคือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของพันธมิตรผูสนับสนุน และการตัดสินใจใน
นโยบายและผลกระทบจากนโยบายอ่ืนๆ ในระบบยอย  ซึ่งจะกลับไปกระทบตอพฤติกรรมของผู
ปฏิบัติในระบบยอย ทั้งสามตัวแปรขางตนเปนตัวแปรที่อยูในตัวแบบ พันธมิตรสนับสนุนทาง
การเมืองของ Sabatier ฉบับด้ังเดิมที่ถูกพัฒนาเมื่อป 1988     (Sabatier and Jenkins-Smith, 
1999: 117-121)        ตอมาไดรวมกับ Jenkins-Smith ผูที่มีแนวคิดและขอมูลเก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะในลักษณะคลายกัน พัฒนาตัวแบบพันธมิตรสนับสนุนทางการเมืองในฉบับ 1998 โดย
ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในกลุม ปจจัยภายนอกที่มีความเปนพลวัต ประกอบดวย 4 ตัวแปร
ที่สําคัญ คือ   1) การเปลีย่นแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม       2) การเปลี่ยนแปลงความ
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คิดเห็นของสาธารณะ 3) การเปลี่ยนแปลงในระบบความรวมมือของภาครัฐ และ 4) การตัดสินใจ
ในนโยบายและผลกระทบจากระบบยอยอ่ืนๆ (Sabatier and Jenkins-Smith, 1999: 147-149) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.7  กรอบแนวคิดพันธมิตรสนับสนุนทางการเมือง 
แหลงที่มา: Sabatier and Jenkins-Smith, 1999: 149; Sabatier, 1988: 132 อางถึงใน 

Sabatier and Jenkins-Smith, 1999: 121. 
 
 กรอบแนวคิดพันธมิตรสนับสนุนทางการเมือง ระบุวา ผูมีสวนรวมในนโยบายจะ
คนหาพันธมิตรที่มีความเชื่อหลักคลายๆ กันในหมู สมาชิกสภานิติบัญญัติ เจาหนาที่ใน
หนวยงาน กลุมผลประโยชน ศาล นักวิชาการ และผูมีความรูจากหลายระดับ ซึ่งผูมีสวนรวม
จากหลายสวนจะทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือวัตถุประสงคสวนตัวที่

ตัวแปรท่ีมีลักษณะคงท่ี 
1. ลักษณะพ้ืนฐานของปญหา 
2. การกระจายทรัพยากรธรรมชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน 
3. พ้ืนฐานคานิยมทางสังคม

วัฒนธรรมและโครงสรางทาง
สังคม 

4. โครงสรางพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญ 

ขอจํากัด
และ

ทรัพยากร
ของผู

ปฏิบัติใน
ระบบยอย 

ตัวแปรท่ีมีความเปนพลวัต 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
2. การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ

สาธารณะ 
3. การเปลี่ยนแปลงในระบบความ

รวมมือของภาครัฐ 
4. การตัดสินใจในนโยบายและ

ผลกระทบจากระบบยอยอื่น  ๆ

ระบบยอยของนโยบาย 
พันธมิตร A   นายหนานโยบาย พันธมิตร B 

 
a. ความเช่ือ  a. ความเช่ือ 
b. ทรัพยากร  b. ทรัพยากร 

 
กลยุทธ A1  กลยุทธ B1 
คําแนะนํา  คําแนะนํา 
เครื่องมือ  เครื่องมือ 

 
การตัดสินใจจากภาครัฐ 

 
หลักเกณฑของสถาบัน, การจัดสรรทรัพยากร 

และ อุปกรณ 
 

ผลผลิตของนโยบาย 
 

ผลกระทบของนโยบาย 
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มีลักษณะคลายกัน โดยในระบบยอยของนโยบายอาจมีพันธมิตรผูสนับสนุน 2-5 ฝาย แตละฝาย
จะใหเครื่องมือหรือทรัพยากรที่เปนประโยชนสําหรับการดําเนินงาน แบงปนความเชื่อและธรรม
เนียมปฏิบัติ ถกเถียงกันในบางสวนของกิจกรรม เจรจาตอรอง ประสานผลประโยชน และดึงกล
ยุทธของแตละฝายออกมาใช โดยมีนายหนานโยบายเปนผูไกลเกลี่ย ซึ่งในกลุมพันธมิตรแตละ
ฝายจะมีความเชื่อหลักที่คลายกันอันจะทําใหเกิดความไววางใจและการคิดตามกลุม 
(Groupthinks) จึงทําใหสมาชิกในกลุมพันธมิตรไมคอยเปลี่ยนแปลงความเชื่อหลักของนโยบาย 
แตการเปลี่ยน แปลงภายในกลุมยอยอาจเกิดข้ึนไดโดยตองมาจากปจจัยภายนอก (Sabatier 
and Weible, 2007: 196-198) 
 สรุป ตัวแบบพันธมิตรสนับสนุนทางการเมือง เปนตัวแบบที่อธิบายถึง
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในกระบวนการกําหนดและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดจากปจจัย
ภายนอกที่คอนขางคงที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งทศวรรษและปจจัยภายนอกที่มี
ความแปรปรวน เชนสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบมาจากปจจัยภายในระบบยอย ปจจัยภายนอกทั้งสองชุดดังกลาวนี้สงผลตอพฤติกรรม 
และทรัพยากรของผูปฏิบัติภายในระบบยอยที่ประกอบดวยหลายกลุมพันธมิตร ซึ่งจะทําการ
ประสานผลประโยชน แลกเปลี่ยนแนวคิดความเชื่อ และผานกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการ
ทางกฎหมาย หลักเกณฑของสถาบัน การจัดสรรทรัพยากรตางๆ สงผลกระทบตอผลผลิตและ
ผลกระทบของนโยบาย ซึ่งผลผลิตและผลกระทบของนโยบายจะยอนกลับมีผลตอความเชื่อและ
ทรัพยากรของนโยบายทําใหยอนกลับไปสงผลตอขอจํากัดและทรัพยากรของผูปฏิบัติในระบบ
ยอย (ดูภาพที่ 2.7) 

2.4.1.4  ตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยของ Edward มีลักษณะที่มุงอธิบาย
ปจจัยที่สงผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติและปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง
คลายกับตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn ที่ไดนําเสนอไปแลว
ขางตน ในสวนนี้จึงขอเสนอตัวแบบของ Edward เพ่ือใหสามารถวิเคราะหเงื่อนไขที่เก่ียวของกับ
การนํานโยบายไปปฏิบัติไดครอบคลุมประเด็นมากย่ิงข้ึน ในทัศนะของ Edward เห็นวาการ 
ศึกษาแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติ เริ่มตนจากความเปนนามธรรมดวยคําถามที่วาอะไรคือ
เงื่อนไขเบ้ืองตนที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และอะไรคืออุปสรรคเบ้ืองตน
ตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในการตอบคําถามดังกลาว เขาไดเสนอใหพิจารณา
จากปจจัย 4 ประการ ไดแก การสื่อขอความ ทรัพยากร จุดยืน หรือทัศนคติของผูปฏิบัติ และ
โครงสรางระบบราชการ เขาเห็นวาทั้ง 4 ปจจัยนั้นมีบทบาทในการพ่ึงพากันและสงผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยแตละปจจัยอาจชวยสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ  อธิบายไดดังตอไปนี้ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2552: 454-458) (ดูภาพที่ 
2.8) 
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 1) การสื่อขอความ เพ่ือใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิผล ผูที่
รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีการถายทอดคําสั่งไปสูบุคลากรผูปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกลาวคือ มีความชัดเจน เที่ยงตรง และคงเสนคงวา หากไมมีการระบุอยางชัดเจนผู
ปฏิบัติอาจจะเขาใจผิดและกอใหเกิดความสับสนจนผูปฏิบัติไมแนใจวาจะตองทําอะไร การสื่อ
ขอความที่ไมครบถวนสมบูรณจะเปนสาเหตุใหผูปฏิบัติตองใชดุลยพินิจของตนเพ่ือพยายามที่จะ
แปลงความเปนนามธรรมของนโยบายใหเปนรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได และเมื่อเปนเชนนี้อาจ
ทําใหการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติแตกตางไปจากความตั้งใจของผูตัดสินใจนโยบาย ดังนั้น แนว
ทางการปฏิบัติที่ไดรับการถายทอดที่ไมถูกตอง บิดเบือน หรือคลุมเครือ และไมมีความคงเสนคง
วา จะกลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ในทางตรงกัน
ขาม ถาคําสั่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติตายตัวเกินไป อาจเปนอุปสรรคตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติไดเพราะวาจะไมกอใหเกิดการสรางสรรคและการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณหรือ
นําไปใชจริงไมไดในเชิงปฏิบัติ ผลกระทบของการสื่อขอความตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจ
มิใชผลกระทบทางตรงเทานั้น แตยังกอใหเกิดผลกระทบทางออมผานปจจัยทรัพยากร ทัศนคติ
ของผูปฏิบัติ และโครงสรางระบบราชการไปสูการนํานโยบายไปปฏิบัติอีกดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8  ตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัย ของ Edward 
แหลงที่มา: สมบัต ิธํารงธญัวงศ, 2552: 454. 
 
 2) ทรัพยากร แมวาคําสั่งการหรือแนวทางนํานโยบายไปปฏิบัติจะมี
ความชัดเจนและมีการถายทอดขอความที่เที่ยงตรงเพียงใด หากผูที่รับผิดชอบในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติขาดทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการทํางานการนํานโยบายไปปฏิบัติก็อาจไม

การสื่อขอความ 

ทรัพยากร 

ทัศนคติ    
ของผูปฏิบัติ 

ผลการนํา
นโยบายไป

ปฏิบัติ 

โครงสราง
ระบบราชการ 
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มีประสิทธิผล ซึ่งทรัพยากรที่สําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายรวมถึงจํานวนบุคลากรที่
พอเหมาะและมีความชํานาญเพียงพอในการทํางาน มีระบบสารสนเทศที่สอดคลองและพอเพียง 
และไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของเปนอยางดี หากผูมีอํานาจตองการมั่นใจวาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะเปนไปตามความตั้งใจจะตองจัดหาสิ่งอํานายความสะดวกตางๆ ใหแก
หนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติไดแก สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือ หรือ
งบประมาณที่จําเปนตองใชในการทํางานใหเหมาะสมเปนตน 
 3) จุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติ เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยการนํานโยบายไปปฏิบัติจะเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล ผูปฏิบัติไมเพียงแคจะตองรูวาตนเองตองทําอะไรและมีความสามารถที่จะทําเทานั้น 
แตผูปฏิบัติตองมีความปรารถนาที่จะกระทําใหสําเร็จดวย ทั้งนี้เพราะการที่ผูปฏิบัติอาจใชดุลย
พินิจของตนเมื่อมีความเปนอิสระจากผูบังคับบัญชาที่เปนผูกําหนดนโยบาย และเหตุผลอ่ืนคือ
ความซับซอนของตัวนโยบายเอง การที่ผูปฏิบัติใชดุลยพินิจของตนนั้นยอมข้ึนอยูกับจุดยืนหรือ
ทัศนคติของผูปฏิบัติแตละคนที่มีตอนโยบายในทางกลับกันทัศนคติของผูปฏิบัติจะไดรับอิทธิพล
จากเปาประสงคของนโยบาย โดยผูปฏิบัติจะพิจารณาวานโยบายมีผลตอผลประโยชนของ
องคการและบุคลากรอยางไร 
 4) โครงสรางระบบราชการ การนํานโยบายไปปฏิบัติอาจจะประสบ
ปญหาจากการที่โครงสรางของระบบราชการไมสอดคลองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ การแบง
สวนงานขององคการอาจจะเปนอุปสรรคตอการประสานที่จําเปนสําหรับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ เมื่อผูปฏิบัติในองคการตองทํางานใหมที่ไมคุนเคยหรือขัดแยงกับ
ระบบเดิมอาจกอใหเกิดการตอตานการเปลี่ยนแปลง โดยการทําใหลาชาทําใหสูญเสียหรือการ
กระทําที่ไมพึงปรารถนา 

 สรุป ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Edward ไดพยายามอธิบาย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติประกอบไปดวย 4 ปจจัยไดแก การสื่อขอความ 
ทรัพยากร จุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติ และโครงสรางระบบราชการโดยทั้ง 4 ปจจัยดังกลาว
มีความสัมพันธโดยตรงตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งเปนตัวแปรตามและมีผลตอตอแปร
อิสระดวยกันเอง กลาวคือผลกระทบของการสื่อขอความตอการนํานโยบายไปปฏิบัติกอใหเกิด
ผลกระทบทางออมผานปจจัยทรัพยากร ทัศนคติของผูปฏิบัติ และโครงสรางระบบราชการไปสู
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยทรัพยากรกอใหเกิดผลกระทบทางออมผานการสื่อขอความ 
ทัศนคติของผูปฏิบัติ และโครงสรางระบบราชการ สวนปจจัยโครงสรางระบบราชการก็สงกระทบ
ผาน ทัศนคติของผูปฏิบัติ ทรัพยากร และการสื่อขอความ ในขณะเดียวกันปจจัยดานทัศนคติ
ของผูปฏิบัติก็สงผลกระทบตอ 3 ตัวแปรที่เหลือเชนเดียวกัน 

2.4.1.5 ตัวแบบพฤติกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sorg จากตัวแบบการ
นํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn ไดมีตัวแปรที่กลาวถึงความรวมมือหรือ
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การตอบสนองของผูนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงตอผลการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวแปรจุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติ ของเอ็ดวารด 
เพ่ือใหไดขอมูลที่สะทอนแนวคิดดังกลาวไดดีย่ิงข้ึนจึงขอนําเสนอตัวแบบของ Sorg ที่ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของขาราชการหรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติระดับลาง 
(Street-Level Bureaucrats) ที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเขาไดจําแนกพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติในมิติที่แตกตางกัน 6 มิติ ประกอบไปดวย การจําแนกประเภทโดยทั่วไปเปนการ
จําแนกประเภทพฤติกรรมโดยพิจารณาจากมิติแรกและมิติที่สอง แบงประเภทพฤติกรรม
ออกเปน 4 ประเภท และ2) การจําแนกอยางเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยพิจารณาตามมิติที่สาม
ถึงมิติที่หก เมื่อพิจารณาจากทั้งหกมิติสามารถระบุประเภทพฤติกรรมของผูปฏิบัติไดเปน 9 
ประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ (Sorg, 1978: 196-209) 
 การจําแนกประเภททั่วไป จากการจําแนกพฤติกรรมในสองมิติขางตน สามารถ
แบงพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติได 4 ประเภท ดังภาพที่ 2.9 
 

  การสังเกตของผูประเมิน 
 
 
 
ความต้ังใจ

ของผู
ปฏิบัติ 

 

 ปฏิบัติตาม 
(Compliance) 

ไมปฏิบัติตาม 
(Non-Compliance) 

ตั้งใจทําตาม 
(Intention to 
Conform) 

ปฏิบัติไดตามความตั้งใจ 
(Intentional Compliance) 

a 

ไมปฏิบัติตามโดยไมตั้งใจ 
(Unintentional Non-Compliance) 
B 

ตั้งใจไมทําตาม 
(Intention not to 

Conform) 

d 
ปฏิบัติตามโดยไมไดตั้งใจ 

(Unintentional Compliance) 

C 
ไมปฏิบัติไดตามความตั้งใจ 

(Intentional Non-Compliance) 

 
ภาพที่ 2.9  การจําแนกประเภททั่วไปของพฤติกรรมผูนาํนโยบายไปปฏิบัติของ Sorg 
แหลงที่มา: Sorg, 1978: 197. 
 
 มิติที่ 1 เปนการจําแนกพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติโดยดูจากความตั้งใจ
ของผูปฏิบัติในการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย โดยแบงตามระดับความตั้งใจทําตาม
นโยบายเปนหลัก ผานกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลเหลานั้นตั้งใจแสดงออก ดังนั้น การจัดประเภท
ของพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติในมิติแรก สามารถแบงประเภทพฤติกรรมได 2 ประเภท
คือ ประเภทตั้งใจปฏิบัติตามนโยบาย (To Conform) และตั้งใจไมปฏิบัติตามนโยบาย (Not to 
Conform) 
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 มิติที่ 2 เปนการจําแนกพฤติกรรมของผูปฏิบัติโดยพิจารณาจากความสอดคลอง
กับเปาหมายและ/หรือ แนวปฏิบัติของนโยบายที่ปรากฏอยูในถอยแถลงของนโยบาย ดังนั้นใน
มิตินี้จะมีอยู 2 ประเภทคือประเภทที่สอดคลองหรือเปนไปตามนโยบาย และประเภทที่ไม
สอดคลองหรือไมเปนไปตามนโยบาย ในประเภทที่สอดคลองหมายถึงเมื่อผูปฏิบัติรับเอา
นโยบายมาปฏิบัติหรือนํามาปรับเขากับงานแลวมีความสอดคลองเปนไปตามเปาหมาย และ/
หรือแนวทางการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในถอยแถลงของนโยบาย สวนประเภทที่ไม
สอดคลองหมายถึง มีการนํานโยบายไปปฏิบัติแตไมสอดคลองหรือมีการทําผิดพลาดทําใหไม
เปนไปตามเปาหมายหรือแนวทางการดําเนินงานที่ระบุไวในถอยแถลงของนโยบาย 
 เมื่อนําทั้งสองมิติมาวิเคราะหแบบตัดขวางกัน (Intersection) จะทําใหไดตาราง 
4 ชอง ดังภาพที่ 2.9 จัดเปนประเภททั่วไปของพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติไดดังตอไปนี้ 
 ประเภทแรก (ในชอง a) คือ ปฏิบัติไดตามความตั้งใจ เปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติ
ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายและผูประเมินสังเกตไดวาผูปฏิบัติทําไดสําเร็จสอดคลองกับเปาหมาย
และ/หรือแนวปฏิบัติที่ระบุไวในถอยแถลงของนโยบาย ซึ่ง วรเดช จันทรศร (2551: 186) เรียก
พฤติกรรมประเภทนี้วา “ประเภทตั้งใจทําตาม และทําตามสําเร็จ” 
 ประเภทที่สอง (ในชอง b) คือ ไมปฏิบัติตามโดยไมตั้งใจ เปนพฤติกรรมที่ผู
ปฏิบัติไมไดเจตนาที่จะไมปฏิบัติตาม หรืออาจกลาวไดวาผูปฏิบัติตั้งใจทําตาม  แตเกิด
ขอผิดพลาด (Error) ทําใหไมเปนไปตามเปาหมายหรือแนวปฏิบัติของนโยบาย วรเดช จันทรศร 
(2551:186) เรียกพฤติกรรมประเภทนี้วา “ประเภทตั้งใจทําตาม แตทําตามไมสําเร็จ” 
 ประเภทที่สาม (ในชอง c) คือ พฤติกรรมไมปฏิบัติไดตามความตั้งใจ ในประเภท
นี้ผูปฏิบัติมีเจตนาที่จะไมทําตามนโยบาย และผูประเมินสังเกตไดวาผูปฏิบัติไมไดทําตาม
นโยบาย  วรเดช จันทรศร (2551:186) เรียกพฤติกรรมประเภทนี้วา “ประเภทตั้งใจไมทําตาม 
และไมทําตามสําเร็จ” 
 ประเภทที่สี่ (ในชอง d) คือพฤติกรรมปฏิบัติตามโดยไมไดตั้งใจ เปนประเภทที่ผู
ปฏิบัติตั้งใจที่จะไมปฏิบัติ   แตผูประเมินตัดสินวานโยบายถูกปฏิบัติ   วรเดช จันทรศร (2551: 
186) เรียกพฤติกรรมประเภทนี้วา “ประเภทตั้งใจไมทําตาม แตไมสําเร็จ” 
 จากประเภทพฤติกรรมของผูปฏิบัติสี่ประเภทขางตนจะเห็นไดวา สามประเภท
แรก ไดแก a b และ c เปนพฤติกรรมที่สงผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ แตประเภทสุดทาย
คือประเภท d พบวาผลการนํานโยบายไปปฏิบัติไมไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมของแตละบุคคล ซึ่ง
แมวาจะตั้งใจไมปฏิบัติตามนโยบายแตพฤติกรรมของผูปฏิบัตินั้นยังเปนการปฏิบัติตามนโยบาย
อยู  อาจเปนการดําเนินการโดยบังเอิญคือ  ไมไดตั้งใจที่จะปฏิบัติแตก็ปฏิบัติซึ่งเกิดข้ึนยากพอ  
สมควร (Sorg, 1987: 198) 
 การจําแนกประเภทพฤติกรรมตามคุณสมบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน การ
จําแนกประเภทพฤติกรรมสามารถทําใหมีความจําเพาะมากข้ึนโดยพิจารณาจากพฤติกรรม
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ความรวมมือ   Sorg (1987: 199-202) อธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของมิติที่สองในเรื่องของ
การตัดสินของผูประเมินเก่ียวกับความสอดคลองหรือไมสอดคลองในนโยบายของผูปฏิบัติ โดยผู
ประเมินอาจสังเกตไดวา   1) ผูปฏิบัติทําตามไดสอดคลองกับเปาหมายและ/หรือแนวปฏิบัติตาม
ถอยแถลงของนโยบาย  2) ผูปฏิบัติดําเนินการตอเนื่องสอดคลองกับข้ันตอนการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของหนวยงาน (Standard Operating Procedure : SOP) และ 3) 
ผูปฏิบัติไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของหนวยงาน(SOP) และไมปฏิบัติตาม
นโยบายดวย ยกตัวอยางเชน อาจมีการตอรองกับผูกําหนดนโยบายหรือผูแปลงนโยบาย เปน
ตน ดังนั้นจากการจําแนกแบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึนจากมิติที่สอง ที่เดิมที่ สองพฤติกรรมคือ 
สอดคลองและไมสอดคลองกับนโยบาย เปลี่ยนเปน มี 3 พฤติกรรม สวนในมิติแรกที่จําแนกตาม
ความตั้งใจของผูปฏิบัตินั้นคงเดิม 
  มิติที่ 3 เปนการจําแนกประเภทพฤติกรรมตามการแสดงออกของพฤติกรรมคือ
เปนพฤติกรรมที่ปดบังซอนเรน หรือพฤติกรรมที่เปดเผย ถาผูปฏิบัติพยายามที่จะซอน
พฤติกรรมที่แทจริงของตนเองจากผูกําหนดหรือผูแทนนโยบาย พฤติกรรมนั้นจะถูกเรียกวา
พฤติกรรมซอนเรน (Covert) สวนถาผูปฏิบัติไมไดพยายามที่จะหลอกลวงจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาอยางเปดเผย (Overt) 
 มิติที่ 4 พิจารณาจากเปาหมายโดยตรงของที่ผูปฏิบัติตองการกระทําซึ่งอาจเปน 
ตัวนโยบาย (Policy) หรือเปนผูที่เก่ียวของ (Actor) ในสถานการณการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
หรืออาจไมใชทั้งสองอยาง (Neither) พฤติกรรมของผูปฏิบัติอาจเปนตัวบงบอกถึงความ
บิดเบือนที่เกิดข้ึนกับนโยบาย ยกตัวอยางเชน การดัดแปลงเปาหมายของนโยบายเพ่ือตอตานผู
กําหนดหรือผูรับผิดชอบนโยบาย หรืออาจเปนการกระทําที่มีเปาหมายโดยตรงตอนโยบาย หรือ
อาจไมใชทั้งสองอยาง 
 มิติที่ 5 พิจารณาจากทิศทางการเบ่ียงเบนของพฤติกรรมที่เปนไปตามนโยบาย 
พฤติกรรมของผูปฏิบัติอาจจะ 1) เปนการกระทําที่เกินกวา (Exceeds) ที่เปาหมายและ/หรือแนว
ปฏิบัติของนโยบายไดมอบหมายไวในถอยแถลงของนโยบาย  2) ขาดตกบกพรอง (Falls Short) 
ไปจากเปาหมายและ/หรือแนวทางที่นโยบายกําหนดไว หรือ  3) ไมไดเบนไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง พฤติกรรมของผูปฏิบัติอาจเปนตัวบงบอกไดวาประชากรกลุมเปาหมายมีมากกวา
ที่ตั้งใจไวหรือ มีการใหบริการที่นอยเกินไป หรือมีการใหบริการเฉพาะประชากรกลุมที่ตั้งใจไว 
เปนตน นอกจากนี้บางพฤติกรรมในการนาํนโยบายไปปฏิบัติอาจไมไดทําเกินหรือทําขาดไปจาก
แนวปฏิบัติหรือเปาหมายที่กําหนดไว ยกตัวอยางเชน เมื่อผูปฏิบัติไมทําหรือกระทําสิ่งที่ขัดแยง
กับนโยบายจึงไมสามารถอธิบายไดไวพฤติกรรมนั้นเบ่ียงเบนนโยบายไปในทิศทางใด 
 มิติที่ 6 คือการพิจารณาจากการแสดงตน (Presence) หรือไมแสดงตน 
(Absence) ของผูปฏิบัติในสถานการณการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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 เมื่อนําทั้ง 6 มิตินี้มาพิจารณาเขาดวยกันจะทําใหเกิดประเภทยอยของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเพ่ิมอีก 9 ประเภท ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหรวมกับประเภททั่วไปของพฤติกรรม
การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ4 ประเภท (ตั้งใจทําตามและทําตามสําเร็จ ตั้งใจทําตามแตไมสําเร็จ 
ตั้งใจไมทําตามและไมทําตามสําเร็จ และตั้งใจไมทําตามแตไมสําเร็จ) จะไดประเภทพฤติกรรม
หลักและประเภทพฤติกรรมยอย (Sorg, 1987: 200-202)   ดังภาพที่ 2.10  แสดงใหเห็นถึง
ประเภทพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่เกิดข้ึนแบงเปน 4 ประเภทใหญ 9 ประเภทยอย 
อธิบายไดดังตอไปนี ้
 

ต้ังใจทําตาม และทําตามไดสําเร็จ 
1. พฤติกรรมปรับตัวเขากับนโยบาย
(Conforming) 
    - การออกเสียง (Voice) 

ต้ังใจทําตาม แตไมสําเร็จ 
2. พฤติกรรมทําเกิน (Excessive) 
3. พฤติกรรมทําขาด (Deficient) 

ต้ังใจไมทําตาม แตไมสําเร็จ 
 

ต้ังใจไมทําตาม และไมทําตามไดสําเร็จ 
4. พฤติกรรมดัดแปลง (Modification) 
5. พฤติกรรมยึดถือลัทธ(ิRitualism) 
6. พฤติกรรมถวงเวลา (Delay) 
7. พฤติกรรมออกเสียง (Voice) 
8. พฤติกรรมหลอกลวง (Bluffing) 
9. พฤติกรรมหลีกหนี (Exit) 

 
ภาพที่  2.10 การจําแนกประเภทยอยของพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sorg 
 แหลงที่มา: Sorg, 1978: 202; วรเดช จันทรศร, 2551: 185-193. 
 
 1)  ตั้งใจทําตามและทําตามไดสําเรจ็ (Intentional Compliance)  
 ประกอบดวย พฤติกรรมปรับตัวเขากับนโยบาย (Conforming) เปน
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยเจตนา ผูปฏิบัติมีความตั้งใจที่จะดําเนินงานตามนโยบาย และผูประเมิน
สังเกตไดวาการดําเนินงานนั้นเปนไปตามเปาหมายและ/หรือแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติที่
ปรากฏในถอยแถลงนโยบาย เปนพฤติกรรมที่แสดงออกอยางเปดเผย เปาหมายในการ
ดําเนินงานของผูปฏิบัติมุงตรงไปในทิศทางเดียวกันกับถอยแถลงของนโยบาย และผูปฏิบัติมี
การแสดงตนในสถานการณการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในการนํา
นโยบายทุกประเภทไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติระดับลางที่มีพฤติกรรมประเภทนี้จะตองมีความรู
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ความสามารถและมีความเขาใจในเปาหมายของนโยบายเปนอยางดี มีทรัพยากรในการบริหาร 
ไดรับการสนับสนุนในการทํางานตลอดจนไมมีอุปสรรคในดานการตอตานจากสภาพแวดลอม
ภายนอกของนโยบายซึ่งประเภทนี้มีโอกาสสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 
ไดมากที่สุด (วรเดช จันทรศร, 2551: 186) 
   2)  ตั้งใจทําตามแตทําตามไมสําเร็จ (Intentional Non-Compliance)  
   ผูปฏิบัติสามารถตั้งใจทําตามนโยบายแตอาจเกิดความลมเหลวได ซึ่งมี
ความผิดพลาดที่เปนไปไดอยูสองประเภทคือ ประเภทแรกทําเกินกวาที่เปาหมายหรือแนว
ปฏิบัติที่นโยบายกําหนด หรือทําไมครบตามที่กําหนดไว ประเภทแรกเรียกวา พฤติกรรมทําเกิน 
(Excessive) เปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติทาํเกินไปจากเปาหมายหรือแนวปฏิบัติตามถอยแถลงของ
นโยบาย เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนทั้งที่ผูปฏิบัติตั้งใจทําตามนโยบาย แตผูประเมินเห็นวาไม
สอดคลองตามที่นโยบายกําหนดไวและก็ไมไดเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของ
หนวยงาน  เปนพฤติกรรมที่มีการแสดงออกอยางเปดเผย เปาหมายในการดําเนินงานของผู
ปฏิบัติก็เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย ผูปฏิบัติเขารวมดําเนินงาน และแนนอนวาทิศทางในการ
เบ่ียงเบนไปจากเปาหมายและ/หรือแนวปฏิบัติตามถอยแถลงนโยบายคือเกินกวาที่กําหนดไว  
และประเภทที่สองคือทําขาด (Deficient) เปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติตั้งใจทําตามนโยบายแตทําได
ไมครบตามเปาหมายและ/หรือแนวปฏิบัติของนโยบายที่กําหนดไว ทําใหผูประเมินสังเกตไดวา
ไมสอดคลองกับนโยบายและไมไดเปนการทําตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของหนวยงาน 
เปนพฤติกรรมที่มีการแสดงออกอยางเปดเผย เปาหมายในการดําเนินงานของผูปฏิบัติก็เพ่ือให
เปนไปตามนโยบาย ผูปฏิบัติเขารวมดําเนินงาน  เชนเดียวกับพฤติกรรมทําเกิน แตมีทิศทางใน
การเบ่ียงเบนไปจากเปาหมาย และ/หรือแนวปฏิบัติของนโยบายคือ ขาดหายไปจากที่นโยบาย
กําหนดไว 
   พฤติกรรมทั้งสองประเภทนี้เปนผลจากบางปจจัยที่เขามาแทรกแซง
ระหวางความตั้งใจปฏิบัติและความสําเร็จ ปจจัยเหลานั้นอาจสงผลโดยตรงไดแก ความสามารถ
และความเขาใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัติแตละบุคคล และอาจมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบตอ
ความสามารถและความเขาใจซึ่งอาจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมของผูนํา
นโยบายไปปฏิบัต ิบางครั้งผูปฏิบัติอาจเขาใจในนโยบายแตขาดความสามารถที่จะดําเนินการให
เปนไปตามที่ตั้งใจ ความเขาใจในที่นี้หมายถึงความรูที่สามารถนําไปใชในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติได ผูปฏิบัติอาจสามารถทองจําข้ันตอนกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติไดแตไมสามารถ 
นําไปปฏิบัติไดจรงิ  ทั้งนี้ วรเดช จันทรศร (2551: 186-187) อธิบายวาอาจเปนเพราะนโยบาย 
ขาดความชัดเจนทางดานวัตถุประสงคและเปาหมาย และสาเหตุที่สองคือเปนเพราะผูปฏิบัติ
ระดับลางขาดความรูความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายนั้นซึ่งพฤติกรรมทั้ง
สองประเภทนี้สามารถแกไขไดหากมีการปรับนโยบายใหมีความชัดเจน เขาใจงาย มีการลงเปน
ลายลักษณอักษร หรือมีการจัดฝกอบรมใหคําปรึกษาการดําเนินงานตามนโยบายเปนตน  
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 3)  ตั้งใจไมทําตามและไมทําตามสําเรจ็ (Unintentional Non-
Compliance) 
 พฤติกรรมประเภทตั้งใจไมทําตามและไมทําตามสําเร็จ มีสาเหตุที่
สําคัญมาจากความตองการในการแสวงหาผลประโยชนหรือเพราะไมเห็นดวยกับนโยบายตั้งแต
แรก หรือเกิดจากผูปฏิบัติงานตองการตอตานความเปลี่ยนแปลง ซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้
สามารถแบงยอยไดหลายรูปแบบไดแก พฤติกรรมดัดแปลง พฤติกรรมยึดถือลัทธิ พฤติกรรม
ถวงเวลา   พฤติกรรมออกเสียง    พฤติกรรมหลอกลวง  และพฤติกรรมตีจาก (วรเดช จันทรศร, 
2551: 188-190; Sorg, 1987: 205-209) 
   พฤติกรรมดัดแปลง (Modification) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูปฏิบัติทํา
การดัดแปลงเปาหมายหรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายถูกแกไข ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
ดัดแปลงนี้เกิดข้ึนจากความตั้งใจที่จะทําใหเปาหมายหรือแนวปฏิบัติเบ่ียงเบนไปจากถอยแถลง
ของนโยบาย อาจมีการแสดงออกอยางเปดเผยหรือปดบังซอนเรน เปาหมายของการกระทํามุง
ตรงไปที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ผูปฏิบัติจะปรากฏตัวในสถานการณการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
โดยทิศทางการเบ่ียงเบนอาจเปนประโยชนหรือเปนอุปสรรคตอนโยบายก็ได ซึ่งผูปฏิบัติจะ
ดัดแปลงนโยบายไปในแงมุมที่แตกตางกัน ประเภทพฤติกรรมการดัดแปลงนโยบายนี้หมาย
รวมถึงพฤติกรรมที่ไมเชื่อฟงนโยบายดวย  วรเดช จันทรศร (2551: 188) เรียกประเภทนี้วาเปน 
“พวกที่ตั้งใจไมทําตามโดยการเปลี่ยนเปาหมายการปฏิบัติงานของตน” เชน ผูปฏิบัติดําเนินงาน
เพ่ือเปนประโยชนตอพวกพอง แทนที่จะเปนประโยชนตอประชาชนกลุมเปาหมาย หรือตั้งใจที่
จะไมทําตามโดยเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน เชน การใหประโยชนแกพวกพองโดยไมผาน
กระบวนการทางราชการโดยทั่วไป หรือไมมีการตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินงานกอนการ
ใหบริการเปนตน 
   พฤติกรรมยึดถือลัทธิ (Ritualism) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติดําเนิน การ
ใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของหนวยงานมากกวาที่จะทําตามขอกําหนดของ
นโยบาย โดยเปนการกระทําอยางเปดเผย การดําเนินงานของบุคคลเหลานี้มักยึดถือกฎหมาย 
กฎระเบียบของหนวยงานเดิมเปนหลักและนํานโยบายซึ่งเปนสิ่งใหมมาดัดแปลงซึ่งทําใหไม
เปนไปตามนโยบาย เปนการพยายามรักษาแนวปฏิบัติเดิมมากกวาการทําสิ่งใหมที่เปนไปตาม
นโยบาย 
   พฤติกรรมถวงเวลา (Delay) หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
เพียงเพ่ือยืดเวลาในการดําเนินงานตามนโยบาย อาจเกิดข้ึนเพราะผูปฏิบัติไมเขาใจในนโยบาย 
ไมมีทรัพยากรในการปฏิบัติ หรือไมไดรับความรวมมือที่จําเปนจากหนวยงานอ่ืนๆ หรือเปนกล
ยุทธอยางหนึ่งที่ผูปฏิบัติใชในการควบคุมสถานการณการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยอางวายังไม
สามารถทําไดเนื่องจากยังไมพรอม เชน ขาดกําลังคน ขาดงบประมาณ ขาดเครื่องมือ อุปกรณ 
เปนตน เปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติตั้งใจไมทําตามและผูประเมินอาจสังเกตไดวาผูปฏิบัติกําลัง
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ดําเนินงานไปตามมาตรฐานเดิมของหนวยงาน หรือไมไดดําเนินตามทั้งมาตรฐานเดิมของ
หนวยงานและนโยบายก็เปนได เปนพฤติกรรมที่แสดงออกอยางเปดเผย และการดําเนินงานมี
ทิศทางที่ขาดตกบกพรองไปจากนโยบาย ผูปฏิบัติเหลานี้ยังปรากฏตัวเขามามีสวนรวมใน
สถานการณการดําเนินงานนโยบาย เปาหมายโดยของการกระทําไมไดมุงตรงไปที่ตัวนโยบาย
และผูที่เก่ียวของ 
   พฤติกรรมออกเสียง (Voice) การออกเสียงถูกจัดใหอยูในพฤติกรรม
ตั้งใจเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแนวปฏิบัติ Hirschman (อางถึงใน Sorg, 1978: 207)  อธิบายวา 
การออกเสียงคือ ความพยายามใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายมากกวาที่จะหลีกหนีจาก
กิจกรรมที่ไมพึงปรารถนา อาจใชวิธีการย่ืนคํารองหรือการเขามีสวนรวมเพ่ือจัดการในสิ่งที่ได
รับผิดชอบ รองเรียนตอผูบังคับบัญชา ตั้งใจบังคับใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผานการกระทําตางๆ 
เชนการประทวง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของสาธารณะชนดวย  
   ในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Pressman and Wildavsky 
(อางถึงใน Sorg, 1987: 207)  อภิปรายถึงพฤติกรรมการตอรองไววาเปนการออกเสียงประเภท
หนึ่ง การที่ผูปฏิบัติแตละคนมายอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่นโยบายกําหนดไว หรือ
รวมกันหยุดพฤติกรรมที่นโยบายกําหนดไวนั้นคือการออกเสียงเชนกัน การออกเสียงอาจแสดง
ใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะลมลางการดําเนินงานหรือแตละบุคคลอาจตองการเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือลักษณะของการดําเนินงานเพ่ือใหเปนประโยชนตอหนวยงานหรือกลุมเปาหมาย
ของนโยบายมากข้ึน  
   การออกเสียงเปนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่ตั้งใจทําเพ่ือให
เปนไปตามนโยบายหรือไมก็ได ถาเปนการออกเสียงที่ตั้งใจทําเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายเปน
เสียงที่เห็นดวยกับนโยบายอยางเปดเผยจะไมจัดอยูในประเภทนี้แตเปนคุณลักษณะของ
พฤติกรรมประเภทแรกคือพฤติกรรมปรับตัวเขากับนโยบาย สวนการออกเสียงในประเภทนี้
หมายถึงการดําเนินงานการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งผูปฏิบัติอาจตองการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือที่จะปฏิบัติตาม หรืออาจตองการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมไดตั้งใจจะปฏิบัติตามก็ได การออก
เสียงเปนพฤติกรรมที่มีการแสดงออกอยางเปดเผย 
   พฤติกรรมหลอกลวง (Bluffing) พฤติกรรมประเภทนี้เปนสัญลักษณ
แทนพฤติกรรมทั้งหมดที่ผูปฏิบัติพยายามทําใหปรากฏในทุกประเภทของพฤติกรรมที่ตั้งใจทํา
ตาม ทั้งที่จริงแลวผูปฏิบัติไมไดดําเนินการตามนโยบาย เปนการแกลงทําและแกลงยอมรับ
นโยบาย พฤติกรรมหลอกลวงเปนพฤติกรรมที่กระทําอยางปดบังซอนเรน ผูประเมินอาจสังเกต
ไดวาผูปฏิบัติตั้งใจดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานเดิมของหนวยงานหรือกําลังกระทํา
การบางอยางที่ไมสอดคลองกับนโยบายในขณะที่ยังมีรายงานหรือสงสัญญาณใหผูกําหนด
นโยบายหรือผูรับผิดชอบนโยบายวาพวกเขากําลังปฏิบัติตามนโยบายอยู หรือผูประเมินอาจ
สังเกตไดวาผูปฏิบัติดําเนินการตามนโยบายเพียงเวลาที่อยูภายใตการประเมินในขณะที่มีเจตนา
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ไมทําตามและเมื่อมีการถอนการตรวจตราเหลานั้นก็จะไมดําเนินการตามนโยบาย ลักษณะของ
พฤติกรรมประเภทนี้เปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติมีความตั้งใจที่จะไมทําตามนโยบาย อาจเพราะ
ตองการใหเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานเดิม หรือไมสอดคลองกับทั้งมาตรฐานการ
ทํางานเดิมของหนวยงานและไมสอดคลองกับนโยบายเลยก็ได พฤติกรรมเหลานี้ไมแสดงออก
อยางเปดเผย เปนพฤติกรรมซอนเรน ผูปฏิบัติยังคงเขารวมหรือปรากฏตัวในกิจกรรมการ
ดําเนินงานของนโยบาย และเปนพฤติกรรมที่ไมไดเบ่ียงเบนนโยบายไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
   พฤติกรรมหลีกหนี (Exit) เปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติพยายามนําตัวเอง
ออกจากสถาน การณการนํานโยบายไปปฏิบัติ อาจดวยวิธีการ ลาออกจากหนาที่ ขอยาย หรือ
พยายามผลักความรับผิดชอบไปใหผูอ่ืน การกระทําเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความตองการที่จะ
หลีกเลี่ยงการดําเนินการตามนโยบาย ตางจากประเภทการออกเสียง คือ การออกเสียงนั้นจะ
เปนการกระทําแบบเผชิญหนาตอกิจกรรมที่ไมพึงปรารถนาดวยการประทวง สงสัญญาณใหมี
การเปลี่ยนแปลง แตพฤติกรรมหลีกหนี นี้เปนการกระทําที่ไมเขาไปยุงในสถานการณการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เปนพฤติกรรมที่ตั้งใจไมทําตามนโยบายอยางเปดเผย ผูปฏิบัติไมปรากฏตัว
ในสถานการณการดําเนินงานของนโยบายหรือไมเขารวมกิจกรรมนั้นเอง การกระทําเชนนี้อาจ
ทําใหการดําเนินงานของนโยบายขาดตกบกพรองไป 
   จากทั้งหมด 9 พฤติกรรมยอยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
สามารถสรุปคุณสมบัติตามมิติตางๆ ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  คุณสมบัติของพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติแตละประเภท 

 
ประเภทพฤติกรรม ความ

ต้ังใจของ
ผูปฏิบัติ 

ความสอดคลอง การ
แสดงออก 

เปาหมาย
ตรงของ

พฤติกรรม 

ทิศทางการ
เบ่ียงเบนจาก

นโยบาย 

การ
ปรากฏ

ตัวของผู
ปฏิบัติ 

1. พฤติกรรมปรับตัว
เขากับนโยบาย 
(Conforming) 

ต้ังใจทํา
ตาม 

นโยบาย เปดเผย นโยบาย - เขารวม 

2.พฤติกรรมทําเกิน
(Excessive) 

ต้ังใจทํา
ตาม 

ไมเปนไปตาม
นโยบายและ SOP 

เปดเผย นโยบาย เกิน เขารวม 

3. พฤติกรรมทําขาด 
(Deficient) 

ต้ังใจทํา
ตาม 

ไมเปนไปตาม
นโยบายและ SOP 

เปดเผย นโยบาย ขาด เขารวม 

4. พฤติกรรมดัดแปลง 
(Modification) 

ต้ังใจไมทํา
ตาม 

ไมเปนไปตาม
นโยบายและ SOP 

เปดเผยหรือ
ซอนเรน 

นโยบาย ขาดหรือเกิน เขารวม 

5. พฤติกรรมยึดถือ
ลัทธิ(Ritualism) 

ต้ังใจไมทํา
ตาม 

SOP เปดเผย - ขาดหรือเกิน เขารวม 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 
 
ประเภทพฤติกรรม ความ

ต้ังใจของ
ผูปฏิบัติ 

ความสอดคลอง การ
แสดงออก 

เปาหมาย
ตรงของ

พฤติกรรม 

ทิศทางการ
เบ่ียงเบนจาก

นโยบาย 

การ
ปรากฏ

ตัวของผู
ปฏิบัติ 

6. พฤติกรรมถวงเวลา 
(Delay) 

ต้ังใจไมทํา
ตาม 

SOP หรือ ไม
เปนไปตาม

นโยบายและ SOP 

เปดเผย ไมใชทั้ง
บุคคลและ
นโยบาย 

ขาด เขารวม 

7. พฤติกรรมแสดง
เสียงคัดคาน (Voice 
II) 

ต้ังใจทํา
ตาม หรือ
ต้ังใจไมทํา

ตาม 

ไมเปนไปตาม
นโยบายและ SOP 

เปดเผย บุคคล - เขารวม 

8. พฤติกรรม
หลอกลวง (Bluffing) 

ต้ังใจไมทํา
ตาม 

SOP ห รือ  ไม
เ ป น ไ ป ต า ม
นโยบายและ SOP 

เปดเผย บุคคล - เขารวม 

9. พฤติกรรมหลีกหนี 
(Exit) 

ต้ังใจไมทํา
ตาม 

ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม
นโยบายและ SOP 

เปดเผย ไมใชทั้ง
บุคคลและ
นโยบาย 

ขาด ไมเขารวม 

 
แหลงที่มา: Sorg, 1978: 203. 
 
   4)  ตั้งใจไมทําตาม แตไมสําเร็จ (Unintentional Compliance) 
   เปนพฤติกรรมของบุคคลที่ไมรวมมือแตทําไมสําเร็จอาจเปนเพราะ
นโยบายระบุไวชัดเจนและมีความแข็งแกรงของระบบที่สามารถปองกันพฤติกรรมประเภทนี้ได 
โดยนโยบายจะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากหากระบบหรือเครื่องมือในการตรวจสอบมี
ความทันสมัย มีเทคโนโลยีที่กาวหนา มีประสิทธิภาพเพียงพอจนผูปฏิบัติไมสามารถที่จะไมทํา
ตามได (วรเดช จันทรศร, 2551: 191)     แต Sorg ไดกลาวถึงพฤติกรรมประเภทนีว้าเปนชองที่
วางเปลาเนื่องจากเปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนยากมาก และแสดงใหเห็นวาเปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติ 
ไมมีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Sorg, 1978: 198) 
 สรุป Sorg ไดพัฒนาตัวแบบที่สามารถอธิบายพฤติกรรมที่สงผลตอการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไว เปน 4 ประเภทหลัก 9 ประเภทยอย ประกอบดวย ประเภทแรกคือ
พฤติกรรมตั้งใจทําตามและทําตามไดสําเร็จ มี 1 ประเภทยอยคือ พฤติกรรมปรับตัวเขากับ
นโยบาย ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึงปรารถนาซึ่งอาจสงผลใหนโยบายประสบความสําเร็จไดมาก
ที่สุด ประเภทที่สองคือพฤติกรรมตั้งใจทําตามแตทําตามไมสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย 2 พฤติกรรม
ยอยคือ พฤติกรรมทําเกิน และพฤติกรรมทําขาด ประเภทนี้สามารถแกไขไดหากมีการปรับ
นโยบายใหมีความชัดเจนมีการใหคําปรึกษาแกผูดําเนินงานตลอดจนควบคุมดวยวิธีที่เหมาะสม 
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ประเภทที่สามคือตั้งใจไมทําตามและไมทําตามไดสําเร็จ เปนพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานตามนโยบายมากที่สุด เพราะผูปฏิบัติตั้งใจที่จะไมปฏิบัติตามดวยวิธีการตางๆ 
ประกอบไปดวย 6 พฤติกรรมยอย ไดแก พฤติกรรมดัดแปลง พฤติกรรมยึดถือลัทธิ พฤติกรรม
ถวงเวลา พฤติกรรมแสดงเสียงคัดคาน พฤติกรรมหลอกลวง และพฤติกรรมหลีกหนี และ
ประเภทสุดทายคือพฤติกรรมตั้งใจไมทําตามแตไมสําเร็จโดยมีสาเหตุมาจากโครงสรางของ
นโยบายอาจมีความเขมแข็งมากพอที่จะควบคุมใหผูปฏิบัติตองปฏิบัติตามนโยบายแมจะไมเต็ม
ใจก็ตาม แตพฤติกรรมประเภทนี้ไมจัดอยูในประเภทพฤติกรรมที่สงผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเนื่องจาก การดําเนินงานตามนโยบายไมไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูปฏิบัติ 
 4.1.1.5 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร เขาไดทําการ 
ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจากผลงานของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายทานและสังเคราะห
ออกมาเปนตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ครอบคลุมในสิ่งที่นักวิชาการในอดีตกลาวถึงมาก
พอสมควรโดยเสนอไว 6 ตัวแบบ ไดแก  1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล  2) ตัวแบบทางดานการ
จัดการ  3) ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ  4) ตัวแบบดานกระบวนการของระบบราชการ     
5) ตัวแบบการเมือง และ 6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ    มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (วรเดช จันทรศร,  
2551: 129-146) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.11  ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ของวรเดช จนัทรศร 
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 131. 

การวางแผนและ
การควบคุม 

วัตถุประสงคของ
นโยบาย 

การกําหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน 

มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานในการให
คุณใหโทษ 

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 

ระบบการวัดผล 
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  1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้ยึดฐานคติอยู
ที่การกําหนดวัตถุประสงคและภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการกําหนดมาตรฐานการ
ทํางานใหแกหนวยงานยอยตางๆ ขององคการตลอดจนระบบการใหคุณใหโทษ มีระบบวัดผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติเขาใจวาอะไรคือเปาหมายหรือผลลัพธที่ผู กําหนดนโยบาย
ตองการ ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติสามารถกําหนดภารกิจมอบหมายงานหรือกําหนดความ
รับผิดชอบของแตละฝายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย ซึ่งจะชวยใหการประสาน
การปฏิบัติงานเปนไปโดยราบรื่น นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐานในการทํางานยังอํานวย
ประโยชนใหเกิดระบบการประเมินผลที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ เปนการงายที่ผูบริหาร
นโยบายสามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละฝายไดอยางตลอดเวลาและตอเนื่อง 
ในประเด็นสุดทาย ระบบการประเมินผลที่สมบูรณและการมีมาตรฐานในการทํางานที่เดนชัดจะ
ชวยเสริมสรางใหมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงข้ึนอีกดวย ดูกรอบแนวคิดตัวแบบที่ยึดหลักเหตุ
ผลไดดังภาพที ่2.11 
   2) ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้ตั้งอยูบน
แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีองคการ เนนใหความสนใจไปที่สมรรถนะขององคการเพราะเชื่อวา
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยูกับองคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติวามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใด นโยบายที่จะ
ประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยโครงสรางขององคการที่เหมาะสม บุคลากรที่อยูในองคการ
จะตองมีความรูความสามารถทั้งทางดานการบริหารและดานเทคนิคอยางเพียงพอ นอกจากนี้ 
องคการยังตองมีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพรอมทั้งดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใช และงบประมาณ ดูกรอบแนวคิดตัวแบบดานการจัดการไดจากภาพที่ 2.12 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12  ตัวแบบทางดานการจัดการ ของวรเดช จนัทรศร 
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 134. 
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   3) ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization Development 
Model) ตัวแบบนี้เนนศึกษาปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติในแงของการสรางความผูพันธ
และการยอมรับ เพ่ือมุงสนองตอบตามความตองการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย เนน
ที่การมีสวนรวมขององคการเปนสําคัญ โดยมาจากความเชื่อพ้ืนฐานวาการนํานโยบายมาปฏิบัติ
ใหบังเกิดความสําเร็จนาจะเปนเรื่องของการจูงใจ การใชภาวะผูนําที่เหมาะสม การสรางความ
ผูกพันของสมาชิกในองคการ การมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการยอมรับ ตลอดจนการสรางทีมงาน
มากกวาการมุงใชการควบคุม หรือใชอํานาจทางรูปนัยของผู บังคับบัญชาทั้งนี้เพราะการ
แบงแยกวาการกําหนดนโยบายเปนเรื่องที่ควรมาจากระดับสูง และการปฏิบัติตามนโยบายเปน
เรื่องของผูที่อยูในระดับลางเปนเรื่องที่ขัดกับสภาพความเปนจริง การทําใหผูปฏิบัติตระหนักใน
ความสําคัญของนโยบายและเห็นวาความสําเร็จของนโยบายคือความสําเร็จของผูปฏิบัติและผูมี
สวนเก่ียวของทุกคนจึงนาจะสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกวากลยุทธ
อ่ืนๆ ดูกรอบแนวคิดตัวแบบดานการพัฒนาองคการดังภาพที่ 2.13 
 
 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.13  ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการของ วรเดช จันทรศร 
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 136. 
 
   4) ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic 
Processes Model) ตัวแบบนี้พัฒนามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองคการที่พยายามสราง
กรอบการมองหาสภาพความเปนจริงทางสังคมในองคการโดยมีความเชื่อวาอํานาจขององคการ
ไมไดอยูที่ตําแหนงที่มีอยูอยางเปนทางการแตมีอยูกระจัดกระจายในองคการ กลาวคือสมาชิก
ขององคการทุกคนมีอํานาจในแงของการใชวิจารณญาณโดยเฉพาะอยางย่ิงขาราชการที่มีหนาที่
ตองติดตอและใหบริการประชาชนโดยที่ผูบังคับบัญชาไมอาจควบคุมได การสงนโยบายใหมๆ ที่
จะไปมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันของขาราชการเหลานี้มักจะไร
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ผลนอกจากขาราชการเหลานี้จะยอมรับหรือปรับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเหลานั้นเขาไปเปน
สวนหนึ่งของหนาที่ประจําวัน ดังนั้นความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงไมใชเปนเรื่อง
ของการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ แตเกิดจากผูกําหนดนโยบายหรือผูบริหารนโยบายไมเขาใจ
สภาพความเปนจริงของการปฏิบัติในหนวยงานราชการมากกวา ดูกรอบแนวคิดตัวแบบ
กระบวนการของระบบราชการดังภาพที่ 2.14 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14  ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการของวรเดช จันทรศร 
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 138. 
 
   5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้เชื่อวาความ 
สําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผูเลน หรือบุคคลที่เปนตัวแทน
องคการ กลุม หรือสถานบัน และความสัมพันธกับปจจัยภายนอกองคการ โดยเห็นวาการสราง
การยอมรับ และการมีสวนรวม เปนสิ่งที่ยากที่จะเกิดข้ึนได แตความขัดแยง เปนปรากฏการณ
ธรรมชาติเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดข้ึนในองคการและในระบบสังคมทั่วไป การหวังที่จะ
ใหทุกฝายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายเปนสิ่งที่ยาก เพราะนโยบายคือการเมือง เปนเรื่อง
ของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาใหแกสงัคมซึง่จะมีทั้งผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน และเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ทุกฝายจะตองปกปองผลประโยชนของตนเองกอน ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติจึง
เปนเรื่องของการเผชิญหนา หารบริหารความขัดแยง การแสวงหาผูสนับสนุนหรือการยอมรับ 
การโฆษณาชวนเชื่อ การรูจักสรางเงื่อนไขและการหาขอตอรองในการจัดสรรทรัพยากรทั้ง
ระหวางบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน ตลอดจนองคการตางๆ ที่เก่ียวของ ความสําเร็จในการนํา

ระดับความเขาใจสภาพ
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นโยบายไปปฏิบัติโดยสวนหนึ่งตองอาศัยความสามารถในการเจรจา สถานะของอํานาจและ
ทรัพยากรที่มีอยูของหนวยงานในฐานะที่จะใชเปนเครื่องมือตอรองของบุคคลที่เปนตัวแทนของ
องคการ จํานวนหนวยงานที่ตองเขาไปเก่ียวของ การสนับสนุนจากนักการเมือง สื่อมวลชน กลุม
อิทธิพลและกลุมผลประโยชน บุคคลสําคัญตางๆ รวมถึงสภาพความแตกตางทางดาน
บุคลิกภาพ ความรูความสามารถ ความชํานาญในการตอรองของผูเลนแตละคนเปนสําคัญดู
กรอบแนวคิดตัวแบบทางการเมืองดังภาพที่ 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.15  ตัวแบบทางการเมือง ของวรเดช จันทรศร 
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 140. 
 
    6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) เปนตัวแบบที่รวบรวม
แนวคิดของทั้ง 5ตัวแบบมาไวดวยกัน โดยมุงแสวงหาผลกระทบของตัวแปรตางๆ ที่มีตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งแบงการพิจารณาออกเปน 3 มิติดวยกัน ไดแก มิติ
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ที่หนึ่งเปนการวัดความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบายจากผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
สุดทายที่เกิดข้ึน มิติที่สองเปนการวัดถึงผลกระทบของนโยบาย และมิติที่สาม เปนการวัดวาผล
ของนโยบายนั้นสามารถสงประโยชนตอประเทศชาตโิดยรวมไดหรือไม สวนตัวแปรอิสระที่นํามา
พิจารณานั้น มาจาก 4 ปจจัยดวยกัน คือ สมรรถนะขององคการ ประสิทธิภาพในการวางแผน
และการควบคุม ภาวะผูนําและความรวมมือ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอม
ภายนอก ดูกรอบแนวคิดตัวแบบเชิงบูรณาการดังภาพที่ 2.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.16  ตัวแบบเชิงบูรณาการ ของวรเดช จันทรศร 
แหลงที่มา: วรเดช จันทรศร, 2551: 144. 
 

  (1) ตัวแปรดานสมรรถนะขององคการ หรือหนวยงานที่นํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ตัวแปรนี้จะประกอบดวยปจจัยยอยๆ อีก 5 ปจจัย คือโครงสรางองคการ งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ และสถานที่ ซึ่ง วรเดช จันทรศร ไดสรุปวานโยบายจะสามารถสําเร็จได
นั้นสวนหนึ่งมาจากความแข็งแกรงของสมรรถนะที่องคการมี กลาวคือ องคการจะตองมี
โครงสรางทางภายนอกและภายในที่แข็งแกรง เชน มีโครงสรางที่กะทัดรัด มีระบบการตัดสินใจ 
มีระบบขอมูลขาวสาร และการสื่อสารที่ดี บุคลากรมีความรูความสามารถและมีจํานวนเพียงพอ 
มีงบ ประมาณเพียงพอและมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ 
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เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชวยใหการดําเนินนโยบายองคการมีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีสถานที่สะดวกสบาย 

  (2) ตัวแปรดานประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม เปน
เงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญในการสรางใหเกิดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย
เงื่อนไขตางๆ คือความชัดเจนและความเปนไปไดของวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบาย 
การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน การกําหนดมาตรฐานในการทํางาน ระบบการติดตาม 
ควบคุม และประเมินผลนโยบาย และความเปนธรรมของมาตรการในการใหคุณใหโทษ 

  (3) ตัวแปรดานภาวะผูนําและความรวมมือ กลาวคือ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จได ผูบริหารในหนวยงานจะตองใชภาวะผูนําที่เหมาะสม 
รูจักใชวิธีจูงใจในเชิงบวกแกผูปฏิบัติงาน เชนมีการใหรางวัลชมเชยหรือยกยอง สามารถสรางให
สมาชิกองคการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางใหเกิดความผูกพัน และการยอมรับจาก
สมาชิกคนอ่ืนๆ และรูจักการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

  (4) ตัวแปรดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก 
ตัวแปรนี้มีความสําคัญอยางย่ิงในการสรางใหเกิดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เพราะแนวคิดที่วาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเกิดจากความสามารถของผูเลน 
หรือบุคคลที่เปนตัวแทนขององคการ กลุม หรือสถาบัน เพราะความสัมพันธกับปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกขององคการ ตัวแปรนี้ประกอบไปดวยปจจัยยอยอีกหลายประการ เชน 
ระดับความสนับสนุนหรือตอตานจากฝายตางๆ จํานวนหนวยงานที่เก่ียวของ และระดับการ
พ่ึงพาที่ตองมีระหวางหนวยงาน ความสามารถในการเจรจาตอรองตอสภาพแวดลอมภายนอก 
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 สรุป วรเดช จันทรศร ไดทําการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปน 6 ตัวแบบ ไดแก ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัวแบบดานการจัดการ ตัวแบบดานการ
พัฒนาองคการ ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทางการเมือง และตัวแบบ
เชิงบูรณาการ ซึ่งการศึกษาตัวแบบของ วรเดช จันทรศร สามารถใชเปนแนวทางในการวาง
กรอบแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ใชในการศึกษานโยบายโฉนดชุมชนในครั้งนี้ได 
 
 2.4.2  การศึกษาวิจัยที่เก่ียวของ 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติขางตนทําใหเขาใจถึง การวัดและปจจัยที่สงผลตอ
การนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับหนึ่งซึ่งมีลักษณะเปนหลักการแบบกวางๆครอบคลุมนโยบาย
ทั่วไป แตการศึกษาในแตละนโยบายก็มีแนวทางการวัดและมีปจจัยที่เก่ียวของแตกตางกัน
ออกไปข้ึนอยูกับบริบทตางๆที่เกิดข้ึนซึ่งไมเหมือนกัน เพราะเรื่องความสําเร็จและความลมเหลว
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ของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องที่ละเอียดออนและมีความซับซอน ผู วิจัยจึงได
ทําการศึกษาผลการศึกษาในอดีตเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งของไทยและตางประเทศเพ่ือใหเขาใจแนวทางการศึกษาเก่ียวกับ
การวัดความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติตลอดจนปจจัยที่เก่ียวของกับ
การนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึนดังนี้ 
 อาคม  ใจแกว (2533: 243-254) ทําการศึกษาเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต : ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จ โดยแบงตัวแบบการศึกษา
ออกเปน 2 ตัวแบบไดแก ตัวแบบแรกเปนการศึกษาจากประชากรกลุมเปาหมายวาปจจัยดาน 
ลักษณะประชาชนและปจจัยดานลักษณะชุมชนมีผลกระทบตอความสําเร็จของนโยบายหรือไม
อยางไร และตัวแบบที่สองเปนการศึกษาจากขาราชการผูมีสวนเก่ียวของกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก  1) ปจจัยดานลักษณะชุมชนที่เปนความยึด
มั่นในวัฒนธรรมกลาวคือความเหนียวแนนในวัฒนธรรมของพ้ืนที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมที่มี
ความสอดคลองกับสิ่งที่นโยบายตองการหากมีความสอดคลองกับนโยบายแลวการนํานโยบาย
นั้นๆไปปฏิบัติก็มีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากกวาลมเหลว  2) ปจจัยดานลักษณะของ
นโยบาย การกําหนดนโยบายในระดับพ้ืนที่จะตองมีความชัดเจนวารัฐมีจุดมุงหมายอะไร สิ่งที่
สําคัญคือสิ่งที่นโยบายกําหนดจะตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาในระดับพ้ืนที่อยาง
แทจริงและไมขัดแยงตอความเชื่อวัฒนธรรมและประเพณีทอถิ่นของกลุมเปาหมาย  3) ปจจัย
ดานขาราชการ จากปจจัยทั้งสองขางตนถือวามีความสําคัญตอความสําเร็จที่จะเกิดข้ึนจากการ
นํานโยบายไปปฏิบัติในระดับพ้ืนที่คอนขางมาก นั่นก็คือเมื่อนโยบายกับชุมชนมีความสอดคลอง
กันโอกาสความสําเร็จของนโยบายก็จะปรากฏชัดเจน อยางไรก็ตามปจจัยดานขาราชการไมวา
จะเปนความตั้งใจจริง การปรับตัว และความมีวิชาชีพก็มีสวนสําคัญที่จะกลายเปนปจจัยแทรก
ซอนระหวางนโยบายกับปจจัยดานชุมชน กระทั่งทําใหเกิดความลมเหลวได นั้นก็คือขาราชการ
ระดับลางเปนผูที่รับผิดชอบนํานโยบายจากระดับนามธรรมลงสูพ้ืนที่ในระดับรูปธรรม เมื่อใดก็
ตามที่ราชการมีความตั้งใจจริง มีความสามารถดานวิชาชีพ ตลอดถึงการปรับตัวใหสอดคลองกับ
ลักษณะงานและพ้ืนที่แลว ยอมจะมีผลสําคัญที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จได 
แตในทางตรงกันขามถึงแมวานโยบายจะมีความชัดเจนสอดคลองกับสภาพปญหาและวัฒนธรรม
ของประเพณีของพ้ืนที่ แตหากขาราชการขาดความตั้งใจจริง ไมมีความสามารถในการปรับตัว 
หรือขาดความรูดานวิชาชีพในหนาที่ นโยบายนั้นๆ ก็จะประสบกับความลมเหลวไดในที่สุด 
นอกจากนั้นยังมีปจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติก็คือปจจัย
ดานลักษณะองคการ ปจจัยดานทรัพยากรที่เนนเฉพาะเจาะจงจํานวนงบประมาณและจํานวนบุ
คลลากร ปจจัยดานการใชขอมูลและกระบวนการติดตอ ตลอดถึงปจจัยดานประชาชน ในแงของ
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ความตองการสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น ก็เปนปจจัยที่สําคัญรองลงมาจากสามปจจัยดังกลาว
ขางตนอีกดวย 
 กลา  ทองขาว (2534: 334-348) ไดทําการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: กรณีศึกษานโยบายรนรงคเพ่ือการรูหนังสือแหงชาติ 
ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของนโยบายไดแก เปาหมายและวัตถุประสงค
ของนโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ ซึ่งอธิบายเรียงตามลําดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของนโยบายจากมากสุด
ไปนอยสุดดังนี้  1) ปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น มาตรการการควบคุม
ประเมินผล และการกระตุนสงเสริม โดยการสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่นมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเพราะประชาชนและกลุมผลประโยชนในทองถิ่นจะมี
อิทธิพลตอกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางอิสระ เปนคนละสวนกับอิทธิพลของ
ขาราชการที่ดําเนินโครงการ การสนับสนุนหรือคัดคานจากประชาชนในทองถิ่น มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจของขาราชการในการนํานโยบายไปปฏิบัตินอกจากนั้นประชาชนและกลุม
ผลประโยชนยังพรอมที่จะเขาไปตรวจสอบการทํางานของขาราชการในทองถิ่นดวย  2) การ
กําหนดภารกิจและการมอบหมายงานที่ชัดเจนมีความจําเปนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความ
ชัดเจนของการกําหนดภารกิจระหวางหนวยงานจะเปนเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลและกระตุนสงเสริมการปฏิบัติงานใหประสานงานไดสอดคลองกัน  3) ลักษณะ
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีความเชื่อวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ข้ึนอยูกับสมรรถนะของการ   4) มาตรการควบคุมประเมินผลและการกระตุนสงเสริม กลาวคือ
การตรวจสอบควบคุมและประเมินผลอยางตอเนื่อง มุงหมายใหเกิดประสิทธิภาพ การมีระบบ
การประเมินผลอยางสมบูรณ จะสงผลใหมีการใชระบบการใหคุณใหโทษเปนไปอยางเปนธรรม
และเห็นวาจะทําใหผูรับผิดชอบสามารถควบคุมตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติและ
สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละชวงเวลา และ  5) 
ปจจัยเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย หากนโยบายมีเปาหมายชัดเจนจะทําใหการ
กําหนดเครื่องมือ การกําหนดการใหความสนับสนุน การใหคําชี้แนะมีข้ันตอนที่ชัดเจน 
 กิตติ  บุนนาค (2536: 336-347) ไดทําการศึกษาเรื่องการนํานโยบายภาษีมูลคาเพ่ิมไป
ปฏิบัติ : การศึกษาวิเคราะหเชิงปรากฏการณในธุรกิจโรงแรม ซึ่งในขณะนั้นนโยบาย
ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนนโยบายใหมที่กรมสรรพากรใชแทนระบบภาษีการคาเดิม เขาไดเนน
การศึกษาไปที่ผลกระทบที่มีตอธุรกิจโรงแรม เพราะเห็นวาธุรกิจโรงแรมจะไดรับผลกระทบตอ
ภาษีทันที โดยสังเกตจากอัตราคาที่พัก และผูเขารับบริการ งานวิจัยชิ้นนี้ใชกรอบการวิเคราะห
พฤติกรรมของ Sorg เพ่ือทําการวิเคราะหพฤติกรรมดานความรวมมือของผูปฏิบัติในระดับลาง 
ผลการศึกษาพบวา การนํานโยบายไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จเปนอยางมากเนื่องจากระดับ
ความรวมมือของผูปฏิบัติระดับลาง (Front-line Implementor) ซึ่งไดแกเจาหนาที่สรรพากร 
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ผูประกอบการ และประชาชน ตางก็มีระดับความรวมมือตอนโยบายภาษีมูลคาเพ่ิมคอนขางต่ํา 
โดย ผูประกอบการโรงแรมยังไมมีการออกใบกํากับภาษี ใหครบถวนตามกฎหมาย 
กรมสรรพากรสวนกลาง มุงเนนใหความสําคัญกับเปาหมาย จํานวนเงิน ภาษีมากกวาวิธีการ
หรือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี จุดบกพรองอันสําคัญคือกรมสรรพากรใหความสนใจแต
เฉพาะเปาหมายเทานั้น สวนวิธีการที่กําหนดไปใหหนวยปฏิบัติระดับลางทําแลวจะปฏิบัติได
หรือไม หรือมีอุปสรรคอยางไร ก็ยังขาดการรับฟง ซึ่งก็สรางแรงกดดันใหแกผูปฏิบัติอยางมาก 
ระดับความรวมมือของผูปฏิบัติระดับลางยังมีคอนขางนอยจากการศึกษาเชิงปรากฏการณที่
เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติพบวาระดับความรวมมือของผูปฏิบัติระดับลางมีนอยเพราะเจาหนาที่
สรรพากรโดยสวนใหญมักจะมีรูปแบบ ของพฤติกรรมในลักษณะตัง้ใจทาํตามแตทําตามไมสําเรจ็
สวนผูประกอบการโรงแรมนั้นตั้งใจไมทําตามไดสําเร็จคือประชาชนมีพฤติกรรมสวนใหญอยูใน
รูปแบบ ตังใจไมทําตามและไมทําตามไดสําเร็จ และกรมสรรพากรไมสามารถดําเนินการแกไข
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพบปจจัยคือดาน
เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายยังขาดความชัดเจน ทําใหหนวยงานที่ปฏิบัติขาดความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน กรมสรรพากรขาดความรูความเขาใจในปญหาจริงที่เกิดข้ึนปจจัยดาน
มาตรการควบคุมมุงประเมินผลและกระตุนเปาหมายในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ สวนปจจัย
ดานสมรรถนะก็ไรสมรรถนะเพราะทรัพยากรในหนวยงานมีต่ํากวาแผนงาน ประชาสัมพันธ
ลมเหลวขาดการประเมินผลอยางจริงใจ มุงเนนน้ําหนักกับเปาหมายเชิงปริมาณคือเม็ดเงินภาษี
มากเกินไป ทั้ง 4 ประการเปนเหตุผลใหกรมสรรพากรไมสามารถดําเนินการใหผูประกอบการ
ออกใบกํากับภาษีไดครบถวน ภายใตการเนนเปาหมายที่ ยอดเงิน ภาษี ซึ่งเปนในเชิงปริมาณ
มากกวาเชิงคุณภาพอีกทั้งความรวมมือของผูปฏิบัติระดับลางทั้งสามกลุมก็มีคอนขางต่ํา ทั้งนี้มี
สาเหตุสําคัญสืบเนื่องมากจากปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากปจจัยทั้งหกประการไดแก  1) 
ปจจัยดานเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายที่ไมชัดเจน โดยพบวากรมสรรพากรไม
สามารถทําใหเจาหนาที่สรรพากรระดับปฏิบัติมีความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคของนโยบาย ผูปฏิบัติไดรับขาวสารที่ไมชัดเจนทําใหเจาหนาที่ขาดความเขาใจที่จะ
ปฏิบัติ มีความเขาใจที่ตรงกันบางไมตรงกันบาง  2) ปจจัยการกําหนดภารกิจและการมอบหมาย
งานที่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทางปฏิบัติ โดยมีการกําหนดความรับผิดชอบใหแก
หนวยงานปฏิบัติคอนขางมากเกินกวาที่จะปฏิบัติได  3) ปจจัยดานมาตรการควบคุมประเมินผล
และกระตุนสงเสริม กลาวคือมีการมุงควบคุมและประเมินผลโดยวิธีการที่เนนแตเปาหมายเชิง
ปริมาณมากกวาคุณภาพ และใชวิธีการกระตุนการทํางานในแงลบเทานั้น  4) ปจจัยดาน
สมรรถนะของหนวยปฏิบัติ พบวามีปญหาการขาดแคลนบุคลากร งบประมาณไมเพียงพอ 
บุคลากรขาดแคลนความรูความสามารถ ประกอบกับระเบียบขอบังคับที่ยุงยาก อุปกรณและ
วัสดุตางๆก็ไมเพียงพอตอการใชงาน  5) ปจจัยดานการประชาสัมพันธที่เนนเพียงผูสงขาวสาร
ไดทําหนาที่แลวแตไมสนใจวาผูรับขาวสารจะทราบเรื่องหรอืเขาใจหรือไม และ 6) ปจจัยดานการ
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สรางแรงจูงใจใหแกผูประกอบการและประชาชน ซึ่งเนนการสั่งการและการควบคุมเพียงเทานั้น 
ไมไดใหความสะดวกในหลักเกณฑและวิธีการแกผูประกอบการ มีการสรางเงื่อนไขที่ปฏิบัติได
ยาก ทําใหผูประกอบการไมใหความรวมมือ สวนทางดานประชาชนก็ไมไดมีแรงจูงใจที่จะขอ
ใบกํากับภาษีจากบรรดาผูประกอบการดวยเชนกัน 
 เทพศักด์ิ  บุณยรัตพันธุ (2536: 148-154) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสราง
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติกรณีศึกษาสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร โดยวัดประสิทธิผลจากสี่มิติยอยคือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความ
รวดเร็วในการใหบริการ ความเสมอภาคในการใหบริการ และความเปนธรรมในการใหบริการ 
ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแก
ประชาชนไปปฏิบัติไดแกปจจัยดานความชัดเจนของเปาหมาย ความซับซอนของโครงสรางใน
การปฏิบัติงาน ความพรอมของทรัพยากรและการมีสวนรวมของผูรับบริการ โดยแตละปจจัย
สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติดังนี้  1) ปจจัยดานความชัดเจนของเปาหมายของนโยบาย
การใหบริการ สงผลใหเจาหนาที่มีความตั้งใจในการใหบริการแกประชาชน โดยความชัดเจนใน
เปาหมายและวัตถุประสงคของกฎหมายจะชวยเปนทิศทางแกเจาหนาที่ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอีกทั้งยังเปนการชวยควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ใหมุงรักษาสภาพเดิมที่เคยปฏิบัติ
มาแตถาขาดความชัดเจนในการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายแลวมักนําไปสูความลมเหลว
ในการปฏิบัติงานและถูกใหความสําคัญนอย  2) ปจจัยดานความซับซอนของโครงสรางในการ
ปฏิบัติงานพบวาความยืดหยุนอาจชวยใหเกิดการบริการที่คลองตัวมากและเปนที่พึงพอใจของ
ผูรับบริการมากกวาเนนความเปนทางการ ความสลับซับซอนของการเนนใชสายบังคับบัญชาจะ
ทําใหสงผลลบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ  3) ปจจัยดานความพรอมของทรัพยากร จาก
การศึกษาพบวามีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแก
ประชาชนไปปฏิบัติ กลาวคือความลมเหลวของนโยบายมักเกิดข้ึนเพราะองคการที่นํานโยบาย
ไปปฏิบัติมีศักยภาพต่ํา คือ การมีกําลังคนไมเพียงพอ ขาดทรัพยากร ผูปฏิบัติขาดความรู
ความสามารถที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งทําใหเกิดความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และ  4) ปจจัยดานการมีสวนรวมของฝายรับบริการที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลของ
การนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติวาการมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น
หรือรองเรียนจะมีประโยชนอยางมากในการปรับปรุงแกไขใหบริการของหนวยงานของรัฐใหดี
ข้ึนได 
 สุรพร  เสี้ยนสลาย (2539: 174-278) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมใน
ประเทศไทยโดยกําหนดเกณฑในการประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบาย
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไปปฏิบัติประกอบดวย เกณฑการกอใหเกิดผล (Outputs) หรือ
ผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นของนโยบายโดยพิจารณาวาภารกิจสําคัญของนโยบายไดถูกนําไป
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ปฏิบัติและกอใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด และเกณฑความเพียงพอของ
ผลผลิตนโยบายในกระบวนการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพ่ือพิจารณาวาผลผลิตของ
นโยบายมีความเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการหรือเหมาะสมกับสภาพความรุนแรง
ของปญหาเพียงใดหรือไม จากการศึกษาพบวามีปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมไปปฏิบัติไดแก  1) ปจจัยดานการสนับสนุนทางการเมือง โดยพบวาตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินไมมีรัฐบาลใดเอาจริงเอาจังหรือใหการสนับสนุนทางการเมืองแกนโยบาย
ปฏิรูปที่ดินเอกชนหรือนโยบายกระจายการถือครองที่ดินอยางชัดเจนซึ่งการสนับสนุนทาง
การเมืองมีความสัมพันธทางออมตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติผานตัวแปรความชัดเจนของ
นโยบาย ความผูกพันตอนโยบายของขาราชการ  2) ปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายที่
พบวาเกิดข้ึนในนโยบายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไดแก ประการแรกนโยบายขาดความ
ชัดเจนในวัตถุประสงคที่มุงบรรลุทําใหกลายเปนนโยบาย มีวัตถุประสงค 2 วัตถุประสงคในเวลา
เดียวกันคือ วัตถุประสงคที่แทจริงของการปฏิรูปที่ดินกับวัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาล 
ทําใหเกิดความสับสนและทําใหความสําคัญของการกระจายสิทธิถือครองลดนอยลง ประการที่
สองนโยบายขาดความชัดเจนในแนวทางและวิธีการทํางาน รวมถึงการขาดแผนงานและ
โครงการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริงของการปฏิรูปที่ดิน แมในระดับการตีความของ
ขาราชการจะทําใหมีความชัดเจนในแนวทางวิธีการทํางานและแผนมากข้ึน ประการที่สาม
นโยบายขาดความครอบคลุม ขาดมาตรการหรือกิจกรรมที่จะสนับสนุนเรงรัดใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่แทจริงของการปฏิรูปที่ดิน ประการสุดทายนโยบายขาดความตอเนื่องแมนโยบาย
จะถูกนํามาปฏิบัติอยางตอเนื่องแตปรากฏวาระดับความสําคัญของนโยบายไดลดต่ําลงเปน
ลําดับ ซึ่งปจจัยดานความชัดเจนของนโยบายนี้สงผลกระทบทางออมตอผลการนํานโยบายไป
ปฏิบัติทําใหเกิดพฤติกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีวิธีการที่ไมถูกตองมีการใชวิธีการที่ไม
เหมาะสม  3) ปจจัยดานความเหมาะสมของวิธีการทํางานที่นํามาใช โดยวิธีการทํางานมีผลตอ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ พบวามีวิธีการที่ไมเหมาะสม ข้ันตอน วิธีชําระเงินก็มีผลตอการปฏิรูป
ที่ดิน  4) ความเหมาะสมของราคาประเมินที่ดิน  5) ปจจัยทรัพยากร พบวาตัวแปรที่มีผลตอการ
นํานโยบายไปปฏิบัติคือตัวแปรดานตัวการสําคัญมีผลทางออมตอความไมสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติผานปจจัยดานการสนับสนุนทางการเมืองความผูกพันของขาราชการความ
ชัดเจนของนโยบายความเหมาะสมของวิธีการ  6) ปจจัยดานความผูกพันตอนโยบายของ
ขาราชการ หมายถึงการยอมรับแนวความคิดของนโยบายและมีความเต็มใจที่จะนํานโยบายไป
ปฏิบัติใหเกิดผลของขาราชการ ผลจากการศึกษาพบวา ขาราชการมีความผูกพันในนโยบาย
ชวงแรกอยูในระดับสูง แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมคนแรกออกไป ความผูกพันตอนโยบายไดลดนอยลงไปเพราะขาราชการระดับสูง
คนตอมาเปนคนใหมสําหรับการปฏิรูปที่ดินและไมเห็นดวยกับกฎหมายการบังคับซื้อหรือเวนคืน
ที่ดินจากเจาของโดยไมสมัครใจ ประกอบกับไมไดรับการสนับสนุนทางการเมือง ความผูกพัน
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ของขาราชการมีผลตอความไมสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในทางออมผานปจจัยความ
เหมาะสมของวิธีการทํางานที่ขาราชการเลือกนํามาใช และมีปฏิสัมพันธกับความชัดเจนของ
นโยบายคือจากการผูกพันลดนอยลงขาราชการก็ตัดสินใจเลือกเอาวิธีการที่ไมคอยเหมาะสมมา
ใช มีการถกเถียงในความหมายของกฎหมายทําใหตองทําการตีความกฎหมายบอยครั้ง 
 อดิศักด์ิ  นอยสุวรรณ (2540: 90-92) ทําการศึกษาเรื่องการดําเนินนโยบายการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาเมืองในประเทศไทย โดยใชปจจัยจากตัวแบบของ Van Meter and Van Horn 
ในการวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานนโยบายการ มี 6 ปจจัยไดแก 
1) ปจจัยดานจุดมุงหมายของนโยบาย พบวานโยบายมีความชัดเจนโดยผูปฏิบัติงานมีความเห็น
สอดคลองกัน แตมีขอบกพรองคือไมมีการดําเนินการโครงการนํารองกอนที่จะใหมีการนํา
นโยบายนี้ไปปฏิบัติแตกลับปฏิบัติโครงการนํารองไปพรอมกับการปฏิบัติตามนโยบาย ทําให
ผูปฏิบัติงานตองเรียนรูและแกไขปญหาไปพรอมๆกัน  2) ปจจัยดานทรัพยากร พบวาบุคลากรมี
จํานวนนอยและตองรับผิดชอบงานอ่ืนควบคูกันไปดวย งบประมาณไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับยังไมมีกฎหมายจัดรูปที่ดินฯรองรับซึ่งอยูในระหวางการนําเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบ นอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นแยงจากหนวยงานที่เก่ียวของ จึงสงผล
ตอความยากลําบากในการดําเนินงาน  3) ปจจัยดานการประสานงานและการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน มีปญหาเนื่องจากเงื่อนไขดานเวลาและงบประมาณที่ไมตรงกัน การประสานเรื่องการ
ยกรางกฎหมายตองประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของจํานวนหลายหนวยงาน การประสานงานที่
เก่ียวของกับกองทุนเพ่ือการจัดรูปที่ดินก็ติดขัดในเรื่องกฎระเบียบการใชจายเงินกองทุน 
นอกจากนั้นการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานก็ไมเขมงวด  4) ปจจัยดาน
ลักษณะองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะความเชี่ยวชาญในดาน
วิชาการแตขาดทักษะในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทําใหการประสานงานกับประชาชนบกพรอง 
รวมทั้งยังมีความสัมพันธอยางหางเหินกับฝายการเมือง  5) ปจจัยดานลักษณะของขาราชการที่
ปฏิบัติตามนโยบาย พบวาทัศนคติของผูปฏิบัติตอนโยบายดีมากเนื่องจากเปนผูผลักดันนโยบาย
ตั้งแตตน แตมีปญหาเรื่องความเขาใจของเจาหนาที่บางดาน ซึ่งขาดความเชี่ยวชาญในเรื่อง 
เทคนิคดานการจัดรูปแปลงที่ดิน การปฏิบัติงานกับเจาของที่ดิน และพบวาผูบริหารระดับสูง
บางสวนไมใหความสําคัญกับโครงการทําใหเกิดปญหาตอการปฏิบัติ และ  6) ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง นโยบายไมไดรับการสนับสนุนจากฝาย
การเมืองเทาที่ควร ขาดการสนับสนุนและความรวมมือจากประชาชนที่เก่ียวของเพราะสวนใหญ
ไมตองการเสียสละที่ดิน และไมตองการยายออกจากแปลงที่ดินด้ังเดิม จากปญหาทั้ง 6 ปจจัย
ดังกลาวขางตนสงผลใหการนํานโยบายการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมืองในประเทศไทยเกิดความ
ลาชา มีความยากลําบากตอการปฏิบัติและ มีความกาวหนานอยกวาที่ควรจะเปน 
 ศุภพร  ภูเกษมวรางกูร (2551: 37-64) ไดทําการศึกษาเรื่องการนํานโยบายผูกอมลพิษ
เปนผูจายของไทยไปปฏิบัติ: กรณีศึกษามลพิษทางน้ําไดทําการศึกษาเรื่องการนํานโยบายผูกอ
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มลพิษเปนผูจายของไทยไปปฏิบัติ กรณีศึกษามลพิษทางน้ํา ผลการศึกษาพบวาการนํานโยบาย
ผูกอมลพิษเปนผูจายไปปฏิบัติประสบความลมเหลวโดยวัดจากการที่ไมสามารถเก็บคาบําบัดน้ํา
เสียไดตามวัตถุประสงคของนโยบายและจากความคิดเห็นของผูนํานโยบายไปปฏิบัติและ
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งการที่ไมสามารถเก็บคาบําบัดน้ําเสียไดนั้นสงผลใหไมมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตของผูประกอบการ สาเหตุที่เก็บคาบําบัดน้ําเสียไมไดเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลัวเสียคะแนนและไมมีมาตรการบังคับ ผูเก่ียวของไมเขาใจและไมมีสวนรวม จากการวิจัย
พบวามีปญหาที่เกิดข้ึนทั้งในข้ันกอรูปนโยบายและข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยปญหาที่
สําคัญในข้ันกอรูปนโยบายเก่ียวของกับการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวและความขัดแยงใน
นโยบาย และปญหาที่เกิดข้ึนในข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือการเก็บคาบําบัดน้ําเสียไมไดนั้น
เปนเพราะองคการปกครองสวนทองถิ่นไมเต็มใจที่จะรับนโยบาย เนื่องจากไมไดรับประโยชน
จากการดูแลระบบบัดบัดน้ําเสียทั้งยังเห็นวานโยบายนี้มีหนวยงานอ่ืนมีผลประโยชนอยูแลวจาก
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลลัพธของการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบวามี 4 ปจจัย ไดแก 1) ความ
เขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายของกลุมผูรับบริการ กลาวคือผูประกอบการเชนโรงงาน 
โรงแรม และสถานประกอบการอ่ืนที่เปนผูปลอยน้ําเสียอาจไมเขาใจนโยบายการสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เนื่องจากนโยบายนี้ถูกําหนดโดยหนวยงานของ
รัฐบาลและสวนกลาง  2) แรงจูงใจใหองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติดําเนินการตาม คือองคกร
สวนทองถิ่นเกรงใจไมกลาปฏิบัติตามเก็บคาบําบัดน้ําเสีย จึงทําใหนโยบายไมไดผล  3) การ
ไดรับประโยชนจากนโยบายของกลุมผูรับบริการ ผูรับบริการไมเห็นประโยชนจากการปฏิบัติ
ตามทั้งยังจะทําใหเสียคาบําบัดน้ําเสียอีก และ 4) การมีทรัพยากรเพียงพอใหผูปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานบําบัดน้ําเสียนั้นตองการงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี ซึ่งรัฐตองเพ่ิมสิ่งจูงใจ
ในการปฏิบัติตามนโยบายเชนการจัดงบประมาณอุดหนุน การจัดหาบุคลากรที่มีความรูและ
ความชํานาญในการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย การปรับปรุงเทคโนโลยีและอุปกรณเปนตน 

Pressman and Wildavsky (1979  อางถึงใน จุมพล  หนิมพานิช 2551: 150-154)   
ไดศึกษากระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในกรณีนโยบายสรางงานใหชนกลุมนอยของ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองโอคแลนด รัฐ
แคลิฟอรเนีย จากการศึกษาพบวาการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติมักพบกับขอเท็จจริงประการ
หนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดนั่นคือจุดตดัสินใจที่มีหลากหลาย (Multiple Decision Points) และที่สําคัญ
เปนอยางมากก็คือจุดตัดสินแตละจุดตองรอการอนุมัติจากผูเก่ียวของคนเดียวหรือหลายคนเปน
ครั้งเปนคราวไปและที่สําคัญการอนุมัติในแตละจุดมักใชเวลาพอสมควร ขณะเดียวกันย่ิงมีจุด
ตัดสินใจมากและมีผูเก่ียวของในแตละจุดย่ิงมาก ย่ิงใชเวลาที่ยาวนาน และที่สําคัญจุดตัดสินใจ
แตละจุดมีลักษณะตอเนื่องเปนข้ันตอน นั่นคือตองรอการอนุมัติจากจุดแรกกอนจึงจะผานไปจุดที่
สองได ขณะเดียวกันตองรอการอนุมัติจากจุดที่สองกอนจึงจะไปจุดที่สามได เปนลําดับตาม
ข้ันตอนดังกลาวเรื่องไป จากขอเท็จจริงนี้ผนวกกับธรรมชาติของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ



81 

ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในตัวบุคคลที่รับผิดชอบเอง ในหมูผูสนับสนุนหรือคัดคาน และใน
เรื่องทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งตางทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน นอกจากเรื่อง
โครงสรางในการตัดสินใจแลวสามารถสรุปถึงตัวแปรที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการนํานโยบาย
การสรางงานไปปฏิบัติไดหลายประการ ไดแก การที่นโยบายตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีที่
เหมาะสมทั้งนี้เพราะนโยบายในตัวเองก็คือวิธีการแกปญหาในระดับหนึ่ง การแกปญหาในระดับ
สังคมหรือในระดับชาติมิใชเรื่องของการลองผิด ลองถูก ถาตราบใดนโยบายนั้นไมไดมีรากฐาน
มาจากผลการศึกษาที่นาเชื่อถือหรือแกรงพอแลว ความเสี่ยงตอความลมเหลวหรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนก็จะมีสูงหรือมากข้ึนเปนเงาตามตัวแนนอนในบางครั้งการไมมีนโยบายในการ
แกปญหา อาจดีกวาการมีนโยบายในการแกปญหาที่ผิดทิศทาง ประการที่สอง การขาดความ
เชื่อมโยงกันระหวางการกําหนดนโยบายกับการนํานโยบายไปปฏิบัติหากผูกําหนดนโยบายมา
จากสวนกลางในขณะที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกลุมบุคคลอีกสวนหนึ่ง แนนอนความ
รับผิดชอบ ความผูกพัน และความกระตือรือรนหรือความปรารถนาที่จะทําใหนโยบายบรรลุผล
โดยเรงดวนยอมจะมีตางกัน ย่ิงถาหากมีการเปลี่ยนตัวผูนําหรือผู กําหนดนโยบายแลว 
สถานการณจะย่ิงแยลง กรณีโอคแลนด การถอนตัวของยูยีน โฟลี ผูริเริ่มกําหนดนโยบายในชวง
เริ่มตนมีผลอยางสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหความสําคัญและความเรงดวนของนโยบายตองลด
นอยลงไป ในกรณีเดียวกันมีหลักฐานสนับสนุนใหเห็นวา หากมีผูนําที่แข็งแกรงยืนหยัดอยูกับ
โครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดแลวก็จะมีผลนําไปสูความสําเร็จของโครงการไดเชนกัน ประการ
ที่สาม ถาพิจารณาจากสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติแลว 
หากจะขจัดปญหาดังกลาวใหนอยลงหรือมีโอกาสนํานโยบายไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง แนวทางการ
บรรลุเปาหมายของนโยบายควรจะมีการเลือกวิธีที่หลีกเลี่ยงความสลับซับซอน หรือวิธีการที่
จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือหรือการประสานการปฏิบัติกับกลุมหรือองคการตางๆใหนอยลง
เทาที่จะทําได และในประการสุดทาย หากการนํานโยบายไปปฏิบัติสวนใหญมีแนวโนมที่จะตอง
เผชิญกับความขัดแยง ความสลับ ซับซอน ความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับกิจกรรมขององคการ
หรือผูเก่ียวของในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนในกรณี 
โอคแลนดแลว เราก็ควรที่จะพยายามหาทางประสานหรือแกไขปญหาที่เกิดจากการเชื่อมโยงให
มากที่สุด (วรเดช จันทรศร, 2551: 250-259) 
 Goggin (1987: 182-214) ไดทําการศึกษาการนํานโยบายดานสาธารณะสุขของเด็กไป
ปฏิบัติ โดยศึกษาโครงการ Early and Periodic Screening Diagnosis and Treatment 
Program (EPSDT) เปนโครงการที่แสดงอาการของความลมเหลว และโครงการ Child Health 
and Disability Prevention Act (CHDP) เปนกรณีที่ประสบความสําเร็จ โดยวัดความสําเร็จและ
ความลมเหลวจากผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของโครงการ เขาไดทําการศึกษา
ทั้งสองโครงการเปรียบเทียบกันพบวา รูปแบบการปฏิบัติงานของทั้งสองโครงการมีความ
แตกตางกันหลายประการ คือ  1) รูปแบบในการปฏิบัติงานโดยปจจัยที่เปนตัวกําหนดรูปแบบ
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ของการปฏิบัติงานดังกลาวอยูที่ลักษณะของหนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติงาน และผูบริหาร
โครงการ วาจะนํารูปแบบการดําเนินงานแบบใดมาใช พบวาโครงการ EPSDT ถูกจัดอยูใน
จําพวกรูปแบบการเมืองเนื่องจากการจัดสรรอํานาจและทรัพยากรทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
สวนโครงการ CHDP มีการเปลี่ยน แปลงไดอยางทันทวงทีจึงจัดอยูในจําพวกรูปแบบการบริหาร 
2) คุณลักษณะของนโยบาย จะตองมีทิศทางที่สามารถเขากับนโยบายที่มีอยูเดิม พบวามี
โครงการใน EPSDT จํานวนมากที่มีทิศทางการดําเนินงานสวนทางกันกับนโยบายอ่ืนๆทําให
หนวยงานจะตองสรางระบบการทํางานข้ึนมาใหมเสมอ ในทางตรงกันขาม โครงการ CHDP มี
ทิศทางที่เขากับนโยบายเดิมที่มีอยู ทําใหระบบที่มีอยูเดิมสามารถนํามาปรับใชซึ่งทําใหเกิด
ความรวมมือของผูปฏิบัติงานเปนอยางดี  3) รูปแบบของกฎระเบียบ พบวากฎระเบียบที่ชัดเจน
มีผลทําใหนโยบายประสบความสําเร็จมากกวา รายละเอียดที่ควรมีอยูในกฎระเบียบนั้นจะตอง
ระบุวาอะไรคือประโยชนที่จะไดจากการปฏิบัติ ใครเปนกลุมเปาหมาย จะมีการจัดสรรทรัพยากร
ดานการเงินและการบริหารอยางไร และจะมีการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลอยางไรเปน
ตน  4) หนวยงานหรือองคการทําหนาที่บริหาร หากหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติมีความ
ซับซอนมากหรือปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรมีลักษณะที่ซับซอนจะทําใหการนํานโยบายไป
ปฏิบัติลาชา และอาจตองอาศัยการปรับนโยบายไปเรื่อยๆ ในระหวางการปฏิบัติ ระดับของความ
ซับซอนในการปฏิบัติหรือปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติในหนวยงานจึงเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และ  5) บุคลากร ลักษณะของผูปฏิบัติแตละคนจะมี
ความกระตือรือรน ทักษะ ความพยายามและทรัพยากรที่ไมเหมือนกัน สิ่งที่สําคัญมากที่สุด
สําหรับบุคลากรคือ ความเต็มใจและทักษะในการดําเนินงาน เพ่ือใหนโยบายหรือโครงการ
สามารถนําไปปฏิบัติไดประสบผลสําเร็จ (วรเดช จันทรศร,  2551: 227) 
 
2.5  เงื่อนไขท่ีสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
สังเกตไดวาเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องที่มีขอบเขตในการศึกษากวางซึ่งนักวิชาการ
แตละทานที่ทําการศึกษาเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีจุดสนใจเฉพาะของตนอยู เชน 
Sorg จะมุงศึกษาไปที่พฤติกรรมของผูปฏิบัติในระดับลาง หรือ วรเดช จันทรศร ที่แบงตัวแบบ
ปจจัยที่สงผลตอผลการนํานโยบายออกเปน 6 ตัวแบบข้ึนอยูกับวาจะพิจารณาในแงมุมใด ซึ่งตัว
แบบเหลานี้มีลักษณะเปนตัวแบบในเชิงทฤษฎีที่เปนขอสรุปแบบกวางๆ ผูวิจัยจึงไดศึกษาจาก
ผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของทําใหไดมุมมองของปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมมากข้ึนในแตละนโยบายที่มีบริบทแตกตางกัน และจากการทบทวนแนวคิด
ความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติทําใหทราบวาผลผลิตของนโยบาย



83 

คือสวนหนึ่งที่สําคัญในการพิจารณาความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบายในระยะสั้น และ
เปนปจจัยที่จะสงผลตอผลลัพธและผลกระทบในระยะยาวอีกดวย ดังนั้นการศึกษาเงื่อนไขที่มี
อิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายจึงมีความสําคัญ ในสวนเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย
โฉนดชุมชนนี้เปนการบูรณาการความรูจากแนวคิดที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจาก
ตัวแบบทางทฤษฎีประกอบกับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติมาสรุปและ
จัดกลุมในการอธิบายเงื่อนไขที่นาจะสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน โดยคํานึงถึง
บริบทของนโยบายโฉนดชุมชน และครอบคลุมกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับมห
ภาคและระดับจุลภาค เพ่ือจะนําไปใชในการสรางกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการศึกษาการนํา
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ แบงเปน 5 ดานหลักดังตอไปนี้ 

 
2.5.1  เน้ือหาสาระของนโยบาย 
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติและการศึกษาวิจัย

ที่เก่ียวของพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติคือเนื้อหาสาระของนโยบาย
สามารถสรุปไดเปน 3 ประเด็นที่สําคัญคือ 
  2.5.1.1 ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย จากตัวแบบของ 
Sabatier and Mazmanian ที่ไดกลาวถึงตัวแปรดานความสามารถในการแกไขปญหาของ
นโยบายโดยใหพิจารณาวานโยบายนั้นสามารถนําไปใชแกไขปญหาไดมากนอยเพียงใดโดยดู
จากการที่นโยบายมีทฤษฎีทางวิชาการเปนแนวทางที่ถูกตองและมีเทคโนโลยีรองรับ ระดับ
ความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่จะตองควบคุม อัตราสวนรอยละของ
กลุมเปาหมายจากจํานวนประชากร และขอบเขตพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่ตองการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นจากการศึกษาของ ศุภพร ภูเกษมวรางกูร พบวามีปญหาเกิดข้ึนในข้ัน
การกอรูปนโยบายที่เก่ียวของกับการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว แมวาผูกําหนดนโยบายใน
ระดับสูงจะกลาววานโยบายมีหลักการทางทฤษฎีที่ถูกตองแตผูปฏิบัติงานในระดับลางก็เห็นวา
นโยบายไมไดมาจากทฤษฎีที่ถูกตองแตมาจากการแสวงหาผลประโยชนทางการเมืองมากกวา 
ในอีกมุมมองหนึ่งของความสามารถในการแกไขปญหา จากการศึกษาของ อาคม ใจแกว พบใน
ปจจัยดานลักษณะของนโยบายวาสิ่งที่นโยบายกําหนดออกมาตองมีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาในระดับพ้ืนที่อยางแทจริง ดังนั้นความเปนมาและเหตุผลที่ทําใหไดมาซึ่งเนื้อหาสาระของ
นโยบายจึงเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติและมีอิทธิพลตอผลผลิตของ
นโยบายได 

 2.5.1.2 ความชัดเจนในเปาหมาย วัตถุประสงคและแนวทางดําเนินงานของ
นโยบาย Van Meter and Van Horn ไดกลาวถึงเงื่อนไขที่เก่ียวกับเนื้อหาสาระของนโยบายไว
ในตัวแปรดานมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายวามีผลกระทบทางออมตอการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติผานปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใชกิจกรรม โดยอธิบายวาการ
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นํานโยบายไปปฏิบัติจะเกิดผลอยางไรก็ยอมข้ึนอยูกับปจจัยนําเขาก็คือตัวนโยบายไดแก
มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนดไวแตแรก การวัดผลการปฏิบัติงานของ
นโยบายจะกระทําไดชัดเจนเพียงใดยอมข้ึนอยูกับความชัดเจนของการกําหนดมาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบายตรงกันขามหากวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบายมีความ
คลุมเครือและมีความขัดแยงกันยอมทําใหยากตอการวัดและการนําไปปฏิบัติ ในลักษณะ
เดียวกันจากตัวแบบของ Sorg ก็ไดอธิบายถึงประเด็นความชัดเจนในเนื้อหาสาระของนโยบาย
ไววาอาจกอใหเกิดพฤติกรรมตั้งใจทําตามแตทําตามไมสําเร็จเนื่องจากขาดความชัดเจนในการ
นําไปปฏิบัติ ทําใหเกิดพฤติกรรมทําเกินหรือทําขาดสงผลใหการนํานโยบายอาจประสบความ
ลมเหลวไดแตหากเนื้อหาสาระของนโยบายมีความชัดเจน ก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมตั้งใจไม
ทําตามแตไมสําเร็จ เพราะความชัดเจนของนโยบายมีความแข็งแกรงสามารถปองกันพฤติกรรม
ที่สงผลเสียตอนโยบายได สอดคลองกับที่ วรเดช จันทรศร ไดอธิบายไวในตัวแบบที่ยึดหลัก
เหตุผลวาการกําหนดวัตถุประสงคและภารกิจที่ชัดเจนจะสงผลใหผูปฏิบัติเขาใจวาอะไรคือ
เปาหมายอะไรคือผลลัพธที่ผูกําหนดนโยบายตองการ ซึ่งชวยใหผูปฏิบัติสามารถกําหนดภารกิจ
มอบหมายงานหรือกําหนดหนาที่รับผิดชอบของแตละฝายใหสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงค 
  สําหรับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของซึ่งกลาวถึงความชัดเจนของเนื้อหาสาระของ
นโยบายไดแกผลการศึกษาของกลา ทองขาว ที่พบวาการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
ที่ชัดเจนมีความจําเปนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยความชัดเจนของการกําหนดภารกิจ
ระหวางหนวยงานจะเปนเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม ประเมินผล และกระตุนสงเสริมการ
ปฏิบัติงานใหประสานงานไดสอดคลองกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เทพศักด์ิ บุณยรัต
พันธุ ก็พบวาปจจัยดานความชัดเจนของเปาหมายของนโยบายสงผลใหเจาหนาที่มีความตั้งใจ
ในการดําเนินงานโดยความชัดเจนในเปาหมายและวัตถุประสงคของกฎหมายจะชวยเปนทิศทาง
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทั้งยังเปนการชวยควบคุมพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานอีกดวย สวน
ในการศึกษาของ สุรพร เสียนสลาย ก็พบวาการที่นโยบายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมขาดความ
ชัดเจนในเนื้อหาสาระของนโยบายไดแกขาดคามชัดเจนในวัตถุประสงค แนวทางและวิธีการ
ทํางาน มาตรการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน จะทําใหเกิดพฤติกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติที่มี
วิธีการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม นอกจากมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายแลวจาก
การศึกษาของ Goggin ยังพบวา รูปแบบของกฎระเบียบที่ชัดเจนมีผลทําใหนโยบายประสบ
ความสําเร็จมากกวารูปแบบที่ไมชัดเจน โดยรายละเอียดที่ควรมีอยูในกฎระเบียบนั้นจะตองระบุ
วาอะไรคือประโยชนที่จะไดจากการปฏิบัติ ใครเปนกลุมเปาหมาย จะมีการจัดสรรทรัพยากรดาน
การเงินและการบริหารอยางไร และจะมีการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลอยางไรเปนตน 
 2.5.1.3 ความสามารถในการกําหนดโครงสรางการนํานโยบายไปปฏิบัติ จาก
ตัวแบบของ Sabatier and Mazmanian ไดกลาวถึงเนื้อหาสาระที่นโยบายถูกแปลงออกมาเปน
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากร โดยเสนอใหพิจารณา
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จาก การกําหนดหนวยงานที่ตองรวมมือ กฎระเบียบที่ใชในการตัดสินใจของหนวยงาน และการ
มอบหมายงานใหบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการระบุให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมอยางเปนทางการ ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ในการศึกษาของ Pressman and Wildavsky ชี้ใหเห็นวาประสบการณจากเมืองโอค
แลนด นโยบายแมจะเริ่มตนอยางงดงามทุกฝายที่เก่ียวของเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคและ
ตางตกลงเต็มใจที่จะใหความรวมมือชวยเหลือ แมงบประมาณจะคอนขางพรอม แตนโยบายก็
อาจตองใชเวลานานกวาที่การปฏิบัติจะลุลวงไป ทั้งนี้เนื่องจากในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
มักพบกับขอเท็จจริงประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดนั่นคือจุดตัดสินใจที่มีหลากหลาย (Multiple 
Decision Points) และที่สําคัญเปนอยางมากก็คือจุดตัดสินแตละจุดตองรอการอนุมัติจาก
ผูเก่ียวของคนเดียวหรือหลายคนเปนครั้งเปนคราวไปและที่สําคัญการอนุมัติในแตละจุดมักใช
เวลาพอสมควร ขณะเดียวกันย่ิงมีจุดตัดสินใจมากและมีผูเก่ียวของในแตละจุดย่ิงมาก ย่ิงใชเวลา
ที่ยาวนาน และที่สําคัญจุดตัดสินใจแตละจุดมีลักษณะตอเนื่องเปนข้ันตอน นั่นคือตองรอการ
อนุมัติจากจุดแรกกอนจึงจะผานไปจุดที่สองได ขณะเดียวกันตองรอการอนุมัติจากจุดที่สองกอน
จึงจะไปจุดที่สามได เปนลําดับตามข้ันตอน ดังนั้นการที่นโยบายโฉนดชุมชนเปนไปอยางลาชา
อาจเปนไดไดวาจะเกิดกรณีเดียวกับกรณีโอคแลนด โปรเจ็คก็เปนได นอกจากนั้นยังมีผล
การศึกษาของ กิตติ บุนนาค ที่ทําการศึกษาการนํานโยบายภาษีมูลคาเพ่ิมไปปฏิบัติและพบวา
ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานที่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในทางปฏิบัติสงผลใหการนํานโยบายไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ สวนในกรณีศึกษานโยบาย
ปฏิรูปที่ดินของ สุรพร เสี้ยนสลาย ในปจจัยดานความเหมาะสมของวิธีการทํางานที่นํามาใช
พบวาวิธีการที่ไมเหมาะสมในข้ันตอน วิธีการชําระเงิน ระเบียบปฏิบัติตางๆสงผลตอการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นความสามารถของเนื้อหาสาระของนโยบายในการกําหนดโครงสราง
การปฏิบัติจึงอาจเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 
 2.5.2  สมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 
 สําหรับปจจัยดานสมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัตินี้มีแนวคิดหลักมาจาก
ตัวแบบดานการจัดการของ วรเดช จันทรศร ซึ่งใหความสนใจไปที่สมรรถนะขององคการหรือ
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะเชื่อวา ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู
กับองคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับตัวแบบของ Van Meter 
and Van Horn ที่กลาวถึงตัวแปรดานลักษณะของหนวยงานหรือองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
วาอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผูที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบาย และสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติ เงื่อนไขดานสมรรถนะขององคประกอบดวยตัวแปรที่
สําคัญคือ 
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   2.5.2.1  โครงสรางองคการ จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติพบวามีหลายผลงานที่กลาวถึงโครงสรางขององคการวาสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ไดแก จากแนวคิดตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยของ Edward ไดกลาวถึงโครงสรางของ
ระบบราชการหรือโครงสรางของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติวา หากโครงสรางไม
สอดคลองกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ การแบงสวนงานขององคการก็อาจเปนอุปสรรคตอการ
ประสานงานที่จําเปนสําหรับการดําเนินการนโยบายใหประสบความสําเร็จ เมื่อผูปฏิบัติงานใน
องคการไมคุนเคยหรือรูสึกวามีความขัดแยงกับระบบที่คุนเคยอาจกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่ลา
ชาทําใหสูญเสียหรือเกิดการกระทําที่ไมพึงปรารถนาได  ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสราง
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติของ เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ 
พบวาปจจัยดานความซับซอนของโครงสรางในการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุนอาจชวยใหเกิด
การบริการที่คลองตัวมากกวาการเนนความเปนทางการ ความสลับซับซอนของการเนนสาย
บังคับบัญชาจะสงผลลบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
   เนื่องจากเรื่องโครงสรางองคการเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับโครงสรางองคการเพ่ิมเติม พบวาในการศึกษา
โครงสรางองคการนั้นมีมิติในการศึกษาจําแนกออกเปน 3 มิติคือ ความซับซอน (Complexity) 
ความเปนทางการ (Formaization) และการรวมอํานาจ (Centralization) โดยมิติดานความ
ซับซอนหมายถึง ระดับความแตกตางหลากหลายที่อยูภายในองคการซึ่งสามารถมองไดสาม
ประเด็นหลักคือ ความแตกตางหลากหลายในเชิงระนาบ พิจารณาจากจํานวนหนวยยอยๆของ
องคการในระนาบเดียวกัน ความแตกตางหลากหลายในแนวด่ิง พิจารณาจากจํานวนระดับชั้น
การบังคับบัญชา และความแตกตางหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ พิจารณาจากการกระจายของ
หนวยงานภายในองคการในเชิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร มิติที่สองคือมิติดานความเปนทางการ 
หมายถึงระดับที่งานภายในองคการถูกทําใหเปนมาตรฐาน หากงานมีความเปนทางการสูงมาก
เทาไหรผูปฏิบัติงานก็มีโอกาสในการใชการวินิจฉัยสวนตัวนอยลงโดยความเปนทางการของ
องคการสามารถแสดงออกโดยเปดเผย เปนลายลักษณอักษรซึ่งจะปรากฏอยูในเอกสารนโยบาย 
ระเบียบ กฎเกณฑหรือคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งความเปนทางการมีขอดีคือสามารถควบคุม
พฤติกรรมและสรางมาตรฐานใหกับพฤติกรรมของผูปฏิบัติได ชวยใหบุคลากรมีความเขาใจ
ตรงกันซึ่งชวยใหการประสานงานสะดวกข้ึนและชวยใหเกิดการประหยัดในการจางงานบุคลากร
ที่มีทักษะไมมากนัก อยางไรก็ตามโครงสรางแบบเปนทางการก็มีขอดอยคือทําใหผูปฏิบัติไม
สามารถใชความคิดสรางสรรคจึงไมกอใหเกิดนวัตกรรมใหมในการทํางาน กอใหเกิดการลดลง
ของการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคการอาจทําใหความสัมพันธในองคการมี
ความหางเหิน และความเปนทางการทําใหโครงสรางไมยืดหยุนและตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดไมดีทั้งนี้เพราะยึดติดกับกฎระเบียบที่เปนทางการซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงยาก สวนมิติที่สามคือการรวมอํานาจ หมายถึงระดับซึ่งมีการตัดสินใจแบบรวมศูนย
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ไวจุดใดจุดหนึ่งในองคการ แตหากการตัดสินใจเกิดข้ึนในหลายจุดแสดงวาองคการนั้นมีการ
กระจายอํานาจ ขอดีของการรวมอํานาจ จะทําใหผูบริหารระดับสูงสามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติระดับลางไดตามแนวทางที่กําหนด ทําใหขอมูลขาวสารที่มาจากผูบริหาร
องคการกระจายไปสูบุคลากรระดับลางอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเปนผลดีกวากระจาย
อํานาจเมื่อองคการประสบกับภาวะวิกฤต สวนขอดอยของการรวมศูนยอํานาจคือ การตัดสินใจมี
ความลาชา ขาดความริเริ่มสรางสรางและขาดเวทีในการฝกฝนทักษะของผูปฏิบัติ และบุคลากร
ไมกลาสะทอนการปฏิบัติไปยังผูบริหารงานในระดับสูงทําใหผูบริหารไดขอมูลไมสมบูรณในการ
ตัดสินใจ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 141-164) 
   2.5.2.2 ทรัพยากรขององคการ จากตัวแบบของ Van Meter and Van Horn 
ไดกลาวถึงเงื่อนไขดานทรัพยากรขององคการไววาทรัพยากรเปนสิ่งที่จะอํานวยความสะดวกตอ
การบริหารนโยบายโดยทั่วไปทรัพยากรที่มักเปนปญหาคือดานงบประมาณทั้งนี้พบวาในการ
ดําเนินการนํานโยบายไปปฏิบัติหลายกรณีที่นโยบายมีงบประมาณไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาทรัพยากรที่จําเปนตอการนํานโยบายนั้นไมไดมีเพียงแคงบประมาณ
อยางเดียว แตรวมถึงบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเปนตน ดังที่อธิบายไวในตัวแบบของ Edward วาทรัพยากรที่สําคัญในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติหมายรวมถึงจํานวนบุคลากรที่พอเหมาะและมีความชํานาญเพียงพอในการทํางาน มี
ระบบสารสนเทศที่สอดคลองและพอเพียง และไดรับความรวมมือจากผูที่เก่ียวของเปนอยางดี 
หากตองการความมั่นใจวานโยบายจะประสบความสําเร็จผูมีอํานาจจะตองจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆใหแกหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติไดแก สถานที่
ปฏิบัติงาน เครื่องมือ หรืองบประมาณที่จําเปนตองใช ซึ่งจากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติในหลายกรณีพบวา
ทรัพยากรขององคการเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชนการศึกษาของ 
กิตติ บุนนาค ที่พบวาปจจัยดานสมรรถนะของหนวยปฏิบัติงานที่ขาดแคลนทรัพยากรอยาง
สิ้นเชิงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางใหความรวมมือคอนขางต่ํา
สงผลใหการนโยบายภาษีมูลคาเพ่ิมไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ ในลักษณะเดียวกันจาก
การศึกษาของ เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ  ก็พบวาปจจัยดานความพรอมของทรัพยากรมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลของนโยบายการใหบริการแกภาคประชาชนไปปฏิบัติ 
กลาวคือความลมเหลวของนโยบายมักเกิดข้ึนเพราะองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติมีศักยภาพ
ต่ํา คือมีกําลังคนไมเพียงพอ ขาดทรัพยากร ผูปฏิบัติขาดความรูความสามารถที่จํานํานโยบาย
ไปปฏิบัติซึ่งกอใหเกิดความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติได และการศึกษาของ สุรพร 
เสี้ยนสลาย ก็พบวาปจจัยดานทรัพยากรเปนตัวแปรที่สงผลทางตอการนํานโยบายไปปฏิบัติโดย
สงผลทางออมตอความไมสําเร็จของนโยบายปฏิรูปที่ดินเชนเดียวกับนโยบายอ่ืนๆ 
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 2.5.3  บุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลาง 
 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจากตัวแบบของนักวิชาการหลายทานไดใหความสําคัญกับผูนํานโยบายไปปฏิบัติวาเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลโดยตรงตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังอธิบายไวในตัวแบบของ Van 
Meter and Van Horn ที่กลาวถึงปจจัยดานความรวมมือหรือการตอบสนองของผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติไววาความเขาใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีสวนสําคัญและถือวาเปนปจจัยที่สงผลตอ
ผลลัพธของนโยบายมากที่สุด สวน Sabartier and Mazmanian ก็ไดกลาวไวในตัวแปรทักษะ
ผูนําและการยอมรับในนโยบายของผูนํานโยบายไปปฏิบัติวามีผลอยางมากตอผลลัพธของ
นโยบายที่มาจากหนวยงานที่ทําหนาที่ดําเนินการตามนโยบาย ในขณะที่ Edward ไดใหความ 
สําคัญไปที่จุดยืนหรือทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติวามีความสําคัญตอความสําเร็จของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ย่ิงไปกวานั้น Sorg ยังไดศึกษาและพัฒนาตัวแบบที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางโดยเฉพาะและจําแนกประเภทของพฤติกรรม
ที่สงผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะตางๆอีกดวย ในลักษณะเดียวกัน วรเดช 
จันทรศร ก็ไดพัฒนาตัวแบบดานการพัฒนาองคการที่เนนศึกษาพฤติกรรมของผูปฏิบัติในแงของ
การสรางความผูกพันและการยอมรับในนโยบาย ในการศึกษาของ Goggin ก็พบวาตัวแปรดาน
บุคลากรสงผลตอการบริหารงานที่สําคัญ เพราะแตละคนจะมีความกระตือรือรน ทักษะ ความ
พยายามและทรัพยากรที่ไมเหมือนกัน สิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําหรับบุคลากรคือ ความเต็มใจและ
ทักษะในการดําเนินงาน เพ่ือใหนโยบายหรือโครงการสามารถนําไปปฏิบัติไดประสบผลสําเร็จ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของผูวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรจากประเด็นสําคัญที่อาจสงผล
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานดังนี้ 
 2.5.3.1 ความรูความเขาใจในนโยบายและงานที่ไดรับมอบหมาย Van Meter 
and Van Horn กลาววาความเขาใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ผลลัพธของนโยบายมากที่สุดปจจัยหนึ่งสอดคลองกับที่ Sorg ไดอธิบายไวในพฤติกรรมประเภท
ตั้งใจทําตามและทําตามไดสําเร็จ ซึ่งผูปฏิบัติที่มีพฤติกรรมประเภทนี้จะตองมีความรูความเขาใจ
ในเปาหมายของนโยบายเปนอยางดี ในขณะเดียวกันหากผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจใน
เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายนั้นอาจเกิดใหเกิดพฤติกรรมทําเกินหรือพฤติกรรมทํา
ขาดซึ่งสงผลเสียตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นความเขาใจในนโยบายและงานของผูปฏิบัติ
จึงมีความสําคัญตอการที่จะทําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
   2.5.3.2 ความผูกพันและการยอมรับนโยบาย จากแนวคิดตัวแบบการนํา
นโยบายไปปฏิบัติของมี Van Meter and Van Horn กลาววานโยบายนั้นอาจไมประสบ
ความสําเร็จหากเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายนั้นไดรับการปฏิเสธจากผูปฏิบัติตั้งแต
ตน เนื่องจากการที่เปาหมายนั้นอาจขัดตอคานิยมในตัวผูปฏิบัติหรือขัดแยงตอผลประโยชนหรือ
ความสนใจของผูปฏิบัติ สอดคลองกับที่ Edward ไดกลาวไวในตัวแปรจุดยืนหรือทัศนคติของผู
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ปฏิบัติซึ่งอธิบายวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะเกิดข้ึนไดไมเพียงแคจะตองรูวา
ตนเองตองทําอะไรและมีความสามารถที่จะทําเทานั้นแตผูปฏิบัติตองปรารถนาที่จะกระทําให
สําเร็จดวยโดยที่ผูปฏิบัติจะพิจารณาวางานที่ไดรับมอบหมายมีผลตอผลประโยชนขององคการ
และบุคลากรอยางไร ในลักษณะเดียวกัน Sabatier and Mazmanian ก็ไดกลาวถึงการยอมรับใน
นโยบายของผูนํานโยบายไปปฏิบัติวาอาจสงผลตอทิศทางและการลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคในแตละนโยบายและทักษะในการเลือกทําในสิ่งที่ดีกวา ประเด็นนี้ Sorg อธิบายไว
วาหากผูปฏิบัติไมเห็นดวยกับนโยบายตั้งแตแรกหรือผูปฏิบัติตอตานนโยบายอาจกอใหเกิด
พฤติกรรมประเภทตั้งใจไมทําตามและสําเร็จซึ่งเปนพฤติกรรมประเภทที่สงผลใหนโยบายไม
ประสบความสําเร็จได จากผลการศึกษาของ สุรพร เสี้ยนสลาย ที่ทําการศึกษานโยบายปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมก็พบวาปจจัยดานความผูกพันตอนโยบายของขาราชการซึ่งหมายถึงการ
ยอมรบัแนวคิดของนโยบายและความเต็มใจที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพล
ตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติดวยเชนกัน 
 
 2.5.4  การเมือง 
 เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเปนเงื่อนไขหรือปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได
เนื่องจากในแตละชวงเวลาของนโยบายจะมีความแปรปรวนของสภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
ระดับความตอเนื่องของความสนใจที่สื่อมวลชนมีตอปญหา ความสนับสนุนหรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอนโยบาย การไดรับการสนับสนุนจากสื่อมวลชน ประชาชน นักการเมือง 
หนวยงานอ่ืนๆ กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน การเขามามีสวนรวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จากบุคคลภายนอก ซึ่งเปนปจจัยที่นโยบายไมสามารถกําหนดไวไดตั้งแตแรกข้ึนอยูกับ
สถานการณและในแตละปจจัยก็สงผลดีและผลเสียตางกันในแตละนโยบาย จากตัวแบบของ 
Van Meter and Van Horn กลาวถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองวามีผลสําคัญตอ
การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนอยางมากทั้งโดยทางตรงและทางออม เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองมักมีผลตอองคการหรือหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งสงผลตอความ
รวมมือหรือการตอบสนองของผูปฏิบัติ บางครั้งก็มีผลตอความสามารถของทองถิ่นในการให
ความชวยเหลือแกหนวยงานที่รับผิดชอบตางๆและตอความตั้งใจของผูปฏิบัติดวย ในตัวแบบ
การนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sabatier and Mazmanian ไดกลาวถึงปจจัยดานนี้ไวในกลุมตัว
แปรที่ไมไดมาจากเนื้อหาสาระของนโยบายไววาผลการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีความเก่ียวของ
กันระหวางโครงสรางทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง ความไมแนนอนทางการเมือง
และปญหาภายในทองถิ่นอาจสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ นอกจาก Sabatier ได
พัฒนาตัวแบบปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมแลวเขายังพัฒนากรอบ
แนวคิดพันธมิตรสนับสนุนทางการเมืองซึ่งอธิบายถึงความรวมมือทางการเมืองที่สงผลตอ
ผลผลิตของนโยบายดวย สวนตัวแบบทางการเมืองของ วรเดช จันทรศร ไดกลาวถึงปจจัย
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ภายนอกที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติไดแกการสนับสนุนจากสื่อมวลชน นักการเมือง 
กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน และหนวยงานหรือบุคคลสําคัญอ่ืนๆในการศึกษาการนํานโยบาย
โฉนดชุมชนไปปฏิบัติในครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาเงื่อนไขทีน่าสงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิบัตินาจะเปนเงื่อนไขที่เก่ียวของกับความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองดังตอไปนี้ 
   2.5.4.1 ความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชน เนื่องจากวานโยบายโฉนดชุมชน
เปนนโยบายซึ่งมีที่มาจากความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ดังนั้นอาจเปนไปไดวา แรงกดดัน
จากภาคประชาชนหรือความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนจะสงผลตอการปฏิบัติงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชนได 
   2.5.4.2 ความไมแนนอนทางการเมือง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่
เกิดข้ึนระหวางที่มีนโยบายสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงคณะทาํงาน หรือไมวาจะเปนความขัดแยง
ทางการเมืองที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งความไมแนนอนทางการเมืองเหลานี้นาจะเปนปจจัยสําคัญ
ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
  
 2.5.5  กลุมเปาหมายของนโยบาย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ พบวาเงื่อนไขเก่ียวกับกลุมเปาหมายของนโยบายก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและสงผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน
การศึกษาเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตของ อาคม ใจแกว พบวา
ปจจัยดานลักษณะของประชาชนและปจจัยดานลักษณะชุมชนมีผลกระทบตอความสําเร็จของ
นโยบาย โดยปจจัยดานลักษณะชุมชนที่มีความเหนียวแนนในวัฒนธรรมของพ้ืนที่สงผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติกลาวคือหากสิ่งที่นโยบายตองการมีความสอดคลองกับ
ลักษณะของชุมชนแลวก็มีโอกาสที่นโยบายจะสําเร็จมากกวาลมเหลว สวนการศึกษาของเทพ
ศักด์ิ บุณยรัตพันธุ ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไป
ปฏิบัติกรณีศึกษาสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครก็พบวา ปจจัยดานการมีสวนรวมของฝายรับ
บริการที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไป
ปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเรื่องการนํานโยบายผูกอมลพิษเปนผูจายไปปฏิบัติ ของศุภพร 
ภูเกษมวรางกูร ที่พบวา ปจจัยที่เก่ียวของกับกลุมเปาหมายของนโยบายมีความสําคัญเปนอยาง
ย่ิงที่จะสงผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก ความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายของ
กลุมผูรับบริการ และการไดรับประโยชนจากนโยบายของผูรับบริการจากการทบทวนผลงานวิจยั
ดังกลาว เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักการของนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวม
จากชุมชนกลุมเปาหมายแลว สรุปไดวาเงื่อนไขดานกลุมเปาหมายของนโยบายอาจเปนเงื่อนไข
สําคัญที่สงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ ประกอบดวยเงื่อนไขตางๆดังตอไปนี้ 
   2.5.5.1 ลักษณะของชุมชนกลุมเปาหมาย เนื่องจากวานโยบายโฉนดชุมชนมี
ความเก่ียวของกับการควบคุมพฤติกรรมในแงของการใชประโยชนจากที่ดินเพ่ือเปนที่อยูอาศัย
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และทําการเกษตรและเก่ียวของกับการพิจารณาใหชุมชนใชประโยชนในทรัพยากรรวมกัน 
ดังนั้นลักษณะทางกายภาพของชุมชน การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ประเภทของที่ดิน 
และหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน อาจจะสงผลตอการที่ชุมชนจะไดรับหรือไมไดรับโฉนด
ชุมชนจากนโยบายซึ่งสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
   2.5.5.2 คุณสมบัติของชุมชนกลุมเปาหมาย ในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตาม
นโยบายนั้นไดมีการกําหนดคุณสมบัติของชุมชนที่สามารถขอโฉนดชุมชนได ดังนั้นคุณสมบัติ
ของชุมชนจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะกําหนดจํานวนชุมชนที่เขาย่ืนขอการพิจารณาในข้ันแรก
นําไปสูจํานวนชุมชนที่ถูกคัดกรองเพ่ือใหไดรับโฉนดชุมชน หากชุมชนกลุมเปาหมายขาด
คุณสมบัติตามที่นโยบายกําหนดไว ก็จะสงผลใหชุมชนไมไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบาย ดังนั้น
คุณสมบัติของชุมชนกลุมเปาหมายจึงเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนด
ชุมชน 
   2.5.5.3 ความรูความเขาใจในนโยบาย ความรูความเขาใจในนโยบายของ
สมาชิกในชุมชนกลุมเปาหมายอาจเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย เนื่องจาก
การดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนตองอาศัยความมีสวนรวมจากชุมชนกลุมเปาหมาย ถา
หากสมาชิกในชุมชนมีความรูความเขาใจในนโยบายก็จะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปไดอยาง
ราบรื่นทําใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนและสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
   2.5.5.4 การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน คือการที่สมาชิกในชุมชน
กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในข้ันตอนการเตรียมการเพ่ือย่ืนขอโฉนดชุมชน การใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่ที่ดําเนินงานในดานการสํารวจพ้ืนที่ หรือเมื่อหนวยงานตองการเอกสารหรือ
ขอมูลเพ่ิมเติมจากชุมชน เพราะถาหากสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการแลวนาจะ
สงผลใหการดําเนินงานของชุมชนเปนไปอยางราบรื่นและสงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน ซึ่ง
สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนดวย 
   2.5.5.5 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การที่ชุมชนใดชุมชน
หนึ่งจะไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบายนั้นอาจข้ึนอยูกับการไดรับการสนับสนุนกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเชน หนวยงานราชการสวนทองถิ่น หนวยงานที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดิน หนวยงานที่ดําเนินการโฉนดชุมชน หนวยงานเอกชนตางๆ เครือขายปฏิรูป
ที่ดินแหงประเทศไทย หรือแมกระทั่งพรรคการเมือง ซึ่งในการประสานงานเพ่ือจัดทําโฉนด
ชุมชนนั้นตองอาศัยการตัดสินใจจากหลายจุดซึ่งการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
อาจจะชวยผลักดันใหผานการพิจารณาไดงายข้ึน เนื่องจากมีแรงขับเคลื่อนในการดําเนินงาน 
ดังนั้นการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนจึงอาจเปน
เงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนและสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนได 



 
 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
   
 การศึกษาเรื่องการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีในการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบการวิจัยที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้คือวิธีการ 
ศึกษาเฉพาะกรณี (A Case Study) เปนวิธีการศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
ปรากฏการณเพ่ือใหไดรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ (สุรพล กาญจนะจิตรา, 2546: 17)  ผูวิจัย 
เนนการศึกษาไปที่เงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน ประกอบไปดวย การ 
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ  และรายละเอียด
เก่ียวกับเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนรวมถงึเงือ่นไขที่สงผลใหชุมชนไดรับ
โฉนดชุมชนซึ่งเปนผลผลิตจากนโยบาย ซึ่งการศึกษาในรายละเอียดดังกลาวจะชวยใหผูวิจัย
สามารถหาคําตอบใหกับคําถามในการวิจัย 2 ประการไดแก ประการแรกมีเงื่อนไขหรือสาเหตุ
อะไรบางที่ทําใหการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนเปนไปอยางลาชา และประการที่สอง เพราะ
เหตุใดชุมชนชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด จังหวัดนครปฐม และ ชุมชนสหกรณการเกษตร
โฉนดชุมชนบานปาซาง จังหวัดลําพูน จึงไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบาย 
 ในบทนี้ จะนําเสนอในสวนของกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาและวิธีการศึกษา
ประกอบดวย กรอบแนวคิดทีเ่บ้ืองตนในการศึกษา นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา กลุมเปาหมาย
ในการศึกษา วิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล นําเสนอ
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
3.1  กรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการศึกษา 
 

การสรางกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการศึกษา ผูวิจัยไดนําปจจัยจากตัวแบบทางทฤษฎี 
ผลงานวิจัยและแนวคิดตางๆ ที่เก่ียวของ มาวิเคราะหเขากับบริบทของนโยบายโฉนดชุมชน 
และสรางเปนกรอบกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการศึกษา แบงออกเปน 5 ดาน โดยในแตละดาน
ประกอบดวยตัวแปรตางๆ ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการศึกษาเงื่อนไขทีม่ีอิทธิพลตอผลผลติของนโยบายโฉนดชุมชน 

1.เนื้อหาสาระของนโยบาย 
1.1 ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย 
1.2 ความชัดเจนของเปาหมาย วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานของนโยบาย 
1.3 ความสามารถในการกําหนดโครงสรางการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

2.สมรรถนะขององคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
2.1 โครงสรางในการปฏิบัติงานขององคการ 
2.2 ทรัพยากรองคการ  

3. บุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับลาง 
3.1 ความรูความเขาใจในนโยบายและงานที่ไดรับมอบหมาย 
3.2 ความผูกพันและการยอมรับนโยบาย 

4. ความเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมือง 
4.1 ความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชน 
4.2 ความขัดแยงทางการเมือง 
4.3 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 

5. กลุมเปาหมายของนโยบาย 
5.1 ลักษณะของชุมชนกลุมเปาหมาย 
5.2 คุณสมบัติของชุมชนกลุมเปาหมาย 
5.3 ความรูความเขาใจในนโยบายของสมาชิกในชุมชนกลุมเปาหมาย 
5.4 การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 
5.5 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

ผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน  
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อยางไรก็ตามเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้นตัว
แบบดังกลาวจึงไมใชกรอบการวิเคราะหที่ตายตัว ระหวางการวิเคราะหอาจมีการเพ่ิม ลด หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรูปแบบของตัวแปรตามขอเท็จจริงที่คนพบในการวิจัยตอไป  
 
3.2  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
  
 ผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน หมายถึง จํานวนชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชนตาม
นโยบายดูจากผลการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานโฉนดชุมชนถึงวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2555 ซึ่งมีอยูเพียง 2 ชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชนไดแก ชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ ชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซาง
จํากัด อําเภอปาซาง จ.ลําพูน 
 เงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย หมายถึงเงื่อนไขหรือปจจัยที่สงผลตอผลผลิต
ของนโยบายโฉนดชุมชนแบงการศึกษาออกเปน 5 ดานไดแก ดานเนื้อหาสาระของนโยบาย 
ดานสมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ดานพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับลาง ดานความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง และดานกลุมเปาหมายของนโยบาย 
 เงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน  หมายถึง เงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของ
นโยบายโฉนดชุมชนในสวนที่เปนเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด และ
ชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด ไดรับโฉนดชุมชน โดยพิจารณาจากผล
การวิเคราะหหาสาเหตุของ Mill โดยใชวิธีการดูตัวรวม (Method of Agreement) 
 เนื้อหาสาระของนโยบาย หมายถึง ขอความที่ไดจากการกําหนดนโยบายประกอบไป
ดวยเปาหมายและวัตถุประสงคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คําสั่งแตงตั้งผูที่เก่ียวของและการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงาน โดยใชเนื้อหาสาระของ
นโยบายจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ประกาศ
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2553 

ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย หมายถึง หากนโยบายจะมีความสามารถ
ในการแกไขปญหาไดนั้นที่มาของการกําหนดเนื้อหาสาระของนโยบายจะตองเกิดข้ึนมาอยางมี
หลักการและเหตุผล มีแนวคิดทฤษฎีในเชิงวิชาการรองรับ ประกอบกับหลักเกณฑของนโยบาย
ตองไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายมากนัก สวนขอบเขตพฤติกรรม
ที่นโยบายตองการควบคุมจะตองจํากัดอยูในขอบเขตที่ไมกวางเปนตนความชัดเจนในเนื้อหา
สาระของนโยบาย หมายถึง ความชัดเจนในเปาหมาย วัตถุประสงค และหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยดูจากความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูง
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และผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางในประเด็นเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายรวมถึง
แนวทางการดําเนินการตามนโยบายโฉนดชุมชน 

ความสามารถในการกําหนดโครงสรางการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความ 
สามารถของเนื้อหาสาระของนโยบายมีการกําหนดโครงสรางในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
ไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การกําหนดภาระหนาที่ของผูที่
เก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การกําหนดคุณสมบัติของชุมชนที่สามารถย่ืนคําขอเพ่ือ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน การกําหนดข้ันตอนดําเนินการและวิธีพิจารณาเพ่ือดําเนินการใหไดรับ
โฉนดชุมชน การกําหนดวิธีการในการติดตามประเมินผลและแนวทางการดําเนินงานภายหลัง
ไดรับโฉนดชุมชน 

สมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง สมรรถนะขององคการหรือ
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติประกอบดวยคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนด
ชุมชน คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัด
ใหมีโฉนดชุมชน และสํานักงานโฉนดชุมชนซึ่งอยู ในสัง กัดของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

โครงสรางในการปฏิบัติงานขององคการ หมายถึง ความสัมพันธที่เปนทางการประกอบ 
ดวยสายของอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ จํานวนของระดับชั้นในการบังคับ
บัญชา และขอบเขตของการที่หัวหนากลุมงานควบคุมสมาชิกในองคการ 

ทรัพยากรขององคการ หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยูหรือทรัพยากรที่ไดรับเพ่ือดําเนินการ
ตามนโยบายโฉนดชุมชน ประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ สถานที่ดําเนินงาน วัสดุอุปกรณที่
ใชในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากหลักความเพียงพอตอการดําเนินงาน และความสามารถ
ในการนําไปปฏิบัติ 
 บุคลากรผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลาง หมายถึง ผูที่เก่ียวของกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับลางประกอบดวยเจาหนาที่ในการดําเนินงานดานกฎหมาย ดานประชาสัมพันธ 
สํารวจพ้ืนที่ และการประสานงาน ซึ่งอยูในรูปของคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลืองานของ
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน และขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานโฉนดชุมชน 
 ความรูความเขาใจในนโยบายและงานที่ไดรับมอบหมายของบุคลากรผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับลาง หมายถึง ระดับความรูความเขาใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่ผูปฏิบัติ
ประเมินตนเองและเพ่ือนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาวามีความรูความเขาใจในเปาหมาย 
วัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงหนาที่ที่ตนเองไดรับมอบหมายในระดับมากนอย
เพียงใด 
 ความผูกพันและการยอมรับนโยบาย หมายถึง ความรูสึกของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่มี
ตอนโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย แนวทางการดําเนินงานของนโยบายรวมถงึ 
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ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย วามีความรูสึกเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ ยอมรับ
หรือไมยอมรับ เต็มใจหรือไมเต็มใจ ในเนื้อหาสาระของนโยบายและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง หมายถึง สถานการณหรือความเคลื่อนไหว
ทางสังคมและการเมืองตางๆ ซึ่งเปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกของนโยบาย อยูนอกเหนือ
ความสามารถในการควบคุมของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งความเคลื่อนไหวเหลานั้น
อาจสงผลตอการดําเนินงานของนโยบายโฉนดชุมชน ในเบ้ืองตนความเคลื่อนไหวทางสังคมและ
การเมืองที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาไดแกความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชน การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล และความขัดแยงทางการเมือง 

ความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชน หมายถึง การที่ภาคประชาชนในลักษณะของกลุม
บุคคลหรือเครือขายภาคประชาชนตางๆ มีความเคลื่อนไหวที่เก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชนอัน
เปนผลกระทบตอผลการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนของหนวยงาน 

ความขัดแยงทางการเมือง หมายถึง  การที่ผูที่เก่ียวของกับนโยบายมีความคิดเห็นที่
ขัดแยงแตกตางกัน หรือไมลงรอยกันในทางการเมืองสงผลใหผูที่เก่ียวของกับนโยบายมีการ
กระทําหรือไมกระทําการใดๆ เก่ียวกับการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หมายถงึ การที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยจากเดิมเปนรัฐบาลทีม่าจากพรรคประชาธิปตยโดยมีนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตร ีตอมาไดมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม โดยพรรคเพ่ือไทยซึ่งชนะการ
เลือกตั้งไดเปนรัฐบาลชุดตอมาและมีนางสาวย่ิงลักษณ ชนิวัตร เปนนายกรฐัมนตร ี
 กลุมเปาหมายของนโยบาย กลุมเปาหมายของนโยบายหมายถึง ชุมชนที่ย่ืนเอกสาร
แสดงความประสงคในการขอดําเนินงานโฉนดชุมชนจากหนวยงานเพ่ือจัดทําโฉนดชุมชน 
 ลักษณะของชุมชน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของชุมชน การประกอบอาชีพของ
คนในชุมชน ขนาดประชากร การศึกษา ประเภทของที่ดิน ลักษณะการครอบครองที่ดิน และ
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน 
 คุณสมบัติของชุมชนกลุมเปาหมาย หมายถึง คุณสมบัติดาน ระยะเวลาในการรวมตัวกัน
เปนชุมชน มีคณะกรรมการที่กระทําการแทนในนามชุมชน มีหลักฐานการเปนชุมชนเขมแข็ง
และมีศักยภาพในการดําเนินการบริหารจัดการที่ดินอยางชัดเจน  มีการย่ืนเอกสารตอหนวยงาน
ครบถวน 
 ความรูความเขาใจในนโยบายของสมาชิกในชุมชน หมายถึง ความรูความเขาใจใน
เปาหมาย วัตถุประสงคของนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานที่ชุมชนจะตองปฏิบัติ รวมถึง
หนาที่ของชุมชนที่ตองดําเนินการภายหลังไดรับโฉนดชุมชน 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน หมายถึง สมาชิกในชุมชนทั้งที่มีรายชื่อเปน
คณะกรรมการและไมมีรายชื่อมีสวนรวมในการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอโฉนดชุมชน 
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มีสวนรวมในการผลักดันการดําเนินงานตางๆ ที่เก่ียวของกับโฉนดชุมชน รวมถึงการมีสวน
รวมกับเจาหนาที่ในการดําเนินงานตามนโยบาย 
 การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก หมายถึงการที่ชุมชนไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอกองคการชุมชนในการชวยเหลือการดําเนินงานเพ่ือขอโฉนดชุมชน 
รวมถึงการผลักดันการดําเนินงานตามนโยบายในข้ันตอนตางๆ ที่นอกเหนือจากการกําหนด
ภาระหนาที่ใหแกหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งกําหนดไวในนโยบาย 
 ปจช. หมายถึง คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
 อนุกรรมการ หมายถึง  คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
 การดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน หมายถึง การดําเนินงานใดๆ ก็ตามที่กระทําโดย 
ชุมชน สํานักงานโฉนดชุมชน คณะกรรมการ ปจช. คณะอนุกรรมการ และหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดิน อันเปนกระทําที่นําไปสูการออกหนังสืออนุญาต “โฉนดชุมชน” ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
 ชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด หมายถึง ชุมชนบานคลองโยง ตําบลคลองโยง 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่สมาชิกในชุมชนรวมกันจดทะเบียนเปน สหกรณบาน
คลองโยงจํากัด และไดรับอนุญาตโฉนดชุมชน ในนาม “ชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด”  
 ชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซาง หมายถึง ชุมชนบานแมอาว ตั้งอยูใน
พ้ืนที่ ตําบลนครเจดีย  และชุมชนบานไรดง ตั้งอยูในพ้ืนที่ ตําบลน้ําดิบ อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน ซึ่งมีสมาชิกในชุมชนบางสวนอาศัยอยูในพ้ืนที่ซึ่งไมมีโฉนดเปนพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
รวมกันจดทะเบียนเปน สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด และไดรับอนุญาต
โฉนดชุมชนในนาม “ชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด” 
 
3.3  กลุมเปาหมายในวิจัย 
  
 เนื่องจากการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพจึงใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposeful 
Sampling) ซึ่งจุดมุงหมายของการเลือกตัวอยางแบบนี้ไมใชเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน
แตเพ่ือใหไดตัวอยางที่เหมาะสมกับแนวคิด เราเรียกผูที่สามารถใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนประโยชน
ในการวิจัยเหลานั้นวา Key Informants (ชาย โพธิสิตา, 2552: 118-120)  ในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีใน
การเลือกกลุมตัวอยางในเชิงคุณภาพอยูหลายประเภทดวยกันโดยมีข้ันตอนและวิธีการในการ
เลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการเลือกตัวอยางที่เจาะจงเลือกมาจากประชากรที่แบงชวงชั้นเพ่ือให
สามารถครอบคลุมประชากรไดหลากหลาย   (ชาย โพธิสิตา, 2552: 123) โดยมีกลุมเปาหมายที่
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ใชในการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 16 คน สามารถจําแนกประชากรที่จะศึกษาออกเปน 3 กลุม ไดแก 
กลุมผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูง จํานวน 3 คน กลุมผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลาง
หรือระดับปฏิบัติ จํานวน 9 คน และกลุมเปาหมายของนโยบายที่ไดรับโฉนดชุมชน จํานวน 4 
คน 
 ข้ันตอนที่ 2 เมื่อไดประชากรกลุมตัวอยางแบงเปน 3 กลุมแลว ตอมามีวิธีในการเลือก
กลุมตัวอยางในแตละกลุม โดยมีวิธีการเลือกตัวอยางในการเก็บขอมูลในแตละกลุมที่แบงชวงชั้น
ดังตอไปนี้ 
 กลุมผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงหรือผูกําหนดนโยบาย จํานวน 3 คน ไดแก 
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน (ปจช.) ใชวิธีการเลือกตัวอยางที่สุมจาก
ประชากรที่เลือกมาอยางเจาะจงซึ่งบุคคลที่เลือกมาเปนบุคคลสําคัญที่มีความเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของนโยบาย ผูที่ถูกเจาะจงเลือกมานั้นผูวิจัยไดพยายามเลือกใหครอบคลุมความ
หลากหลายในกลุมประชากรนี้มากที่สุดโดยเปนบุคลากรที่มาจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ
นักวิชาการ ประกอบไปดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  1) สาทิตย วงหนองเตย นักการเมือง ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
   2) อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ผูทรง คุณวุฒิคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
   3) ประยงค ดอกลําไย ตัวแทนจากภาคประชาชนที่มีกิจกรรมดานที่ดิน ดํารง
ตําแหนงเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 

กลุมผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางหรือระดับปฏิบัติ 9 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือก
ตัวอยางจากบุคคลที่มีประสบการณมาก กลาวคือเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนเก่ียวของในการ
ดําเนินงานที่สําคัญมากกวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั่วไป ใชวิธีการคนหาบุคคลดวยวิธีการเลือก 
ตัวอยางจากการแนะนําตอๆ กันไป (Snowball Sampling) (ชาย โพธิสติา, 2552: 120-122) 
ประกอบดวยกลุมเปาหมายผูใหสัมภาษณในสวนตางๆ ดังตอไปนี้  

  1) คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการประสาน 
งานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน จํานวน 3 คน ไดแก สาทร วงศหนองเตย คณะอนุกรรมการสํารวจ
และตรวจสอบพ้ืนที่ภาคเหนือ, ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบ
พ้ืนที่ภาคใต และ ภูเบศ จันทนิมิ คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ภาคกลาง 

 2) เจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 
3 คน ไดแก ยอดวุฒิ กลิ่นทอง ทัศพันธ พงษเภตรา และ สมมารถ บัวแตง  

  3) ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน 3 คน ไดแก สถิต
พงษ สุดชูเกียรติ ผูปฏิบัติงานจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ  อรรณพ ชัยพรธนรัตน และ ธิติ กนกทวีฐากร ผูปฏิบัติงานจาก กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลุมเปาหมายที่ไดรับโฉนดชุมชน จํานวน 4 คน ที่มีลักษณะความเปนผูนําชุมชนมีวิธี 
การเลือกโดยการแนะนําตอๆ กันไป (Snowball Sampling)     (ชาย โพธิสิตา, 2552: 120-122)
ประกอบดวย สมาชิกในชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด จํานวน 2 คน ไดแก บุญลือ เจริญมี 
และ ประภาษ ปนตบแตง สมาชิกในชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด 
จํานวน 2 คน ไดแก สังวาล กันธรรม และ รังสรรค แสนสองแคว 

 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทั้งขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิไดแกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
แบบเจาะลึก (Indepth Interview) และขอมูลทุติยภูมิไดแกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร 
บทความ งานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับแนวคิดเก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชน ความหมายและ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จ
และความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เอกสารที่ไดจากสํานักงานโฉนดชุมชน สํานัก
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและเอกสารที่ไดรับจากกลุมเปาหมายในการศึกษา รวมถึงบทความ 
ขาว จากสือ่สิ่งพิมพ หรือสื่อออนไลนตางๆ ที่เก่ียวของ มีรายละเอียดดังนี ้
 
 3.4.1  การสัมภาษณ 
 ในการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติในครั้งนี้ ใชวิธีการสัมภาษณแบบก่ึงมี
โครงสราง โดยจะมีการเตรียมแนวคําถามกวางๆ ไวลวงหนา มีลักษณะเปนการสัมภาษณแบบ
ไมเปนทางการ (Informal Interview) เปนการสัมภาษณแบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ โดยผู
สัมภาษณเพียงแตกลาวนําใหผูถูกสัมภาษณทราบแนวความตองการ แลวใหผูถูกสัมภาษณเลา
เรื่องโดยอิสระ โดยผูวิจัยมีแนวคิดทางดานทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ อยูบางแลว จึงไดมีการวางขอ
คําถามไวคราวๆ เพ่ือใหขอมูลที่ไดตอบคําถามเหลานั้น และเปนการสัมภาษณแบบมีจุดความ
สนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือการสัมภาษณแบบ เจาะลึก (In-depth Interview) คือผู
สัมภาษณจะตองพยายามหันเหความสนใจของผูถูกสมัภาษณใหเขาสูจุดที่สนใจคือ กระบวนการ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติของผูปฏิบัติงาน และสิ่งที่เปนเงื่อนไขที่คาดวานาจะสงผลตอการนํา
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ เมื่อเห็นวาผูถูกสัมภาษณพูดนอกเหนือจากจุดที่สนใจก็จะตอง
พยายามโยงเขาหาประเด็นที่ตองการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลที่ตองการ (สุภางค จันทวานิช, 
2554: 79)  
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 3.4.2  การใชขอมูลเอกสาร 
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชขอมูลเอกสารในครั้งนี้ประกอบดวยการใชขอมูลประเภท
เอกสารชั้นตน คือเอกสารที่เปนขอมูลหรือหลักฐานโดยตรงถือเปนตนฉบับเชน บันทึกผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ประกาศ หรือกฎหมาย และขอมูลที่เปนเอกสารชั้นรองคือ ขอมูล
หลักฐานที่มิใชไดมาโดยตรงจากเหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ แตไดมาจากการที่มีผู
รวบรวมไวแลวนํามาวิเคราะห เสนอ หรืออางอิง ซึ่งขอมูลเอกสารชั้นรองที่ผูวิจัยนํามาใชใน
การศึกษาไดแก บทความ ขาวสื่อสิ่งพิมพ หรือขาวจากสื่อออนไลน ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการ
สัมภาษณกลุมเปาหมายในการศึกษาและผูที่เ ก่ียวของกับนโยบายโฉนดชุมชนในเรื่องที่
เก่ียวของกับนโยบายโฉนดชุมชน เพ่ือใชเปนสวนหนึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตอบประเด็น
ในการศึกษา 
 
3.5  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้อยูในรูปของแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง ซึ่งมี
ลักษณะเปนแนวคําถามกวางๆ ไมจํากัดคําตอบ และในการเก็บขอมูลจริงอาจมีประเด็นคําถามที่
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในแบบสัมภาษณ หรือการเลือกคําถามบางประเด็นที่จะถาม
กลุมเปาหมายตามความเหมาะสมและความสอดคลองกับสถานการณในการเก็บขอมูล โดย
ผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลเองทั้งหมด โดยมีประเด็นที่ใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมายในแตละกลุม
จําแนกตามกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการศึกษาดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  แนวคําถามที่ใชในการสมัภาษณตามกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการศึกษา 
 

ดาน ตัวแปร แนวคําถาม เครื่องมือ 

1. เนื้อหาสาระ
ของนโยบาย 

1.1 ความ 
สามารถในการ
แกไขปญหาของ
นโยบาย 

- ปญหาที่นํามาสูการกําหนดนโยบายคืออะไรบาง 
- ปญหาเหลานี้รัฐบาลไดมาโดยวิธีใด 
- เนื้อหาสาระหลักของนโยบายที่จะนําไปสูการแกไข
ปญหามีเรื่องหรือประเด็นอะไรบาง 
- มีวิธีการอยางไรที่จะไดมาซึ่งเนื้อหาสาระหลักๆ 
ของนโยบายและมีการเช่ือมโยงกับแนวคิดใดบาง 
- เนื้อหาสาระของนโยบายสอดคลองกับกฎหมาย
ใดบาง 
- ขอบเขตของกลุมเปาหมายไดแกกลุมใดบาง 

(1) 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

ดาน ตัวแปร แนวคําถาม เครื่องมือ 

 1.2 ความชัดเจน
ของเนื้อหาสาระ
ของนโยบาย 

- เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายโฉนด
ชุมชน 
- หลักการของนโยบายโฉนดชุมชน 
- หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชน 

(1) , (2) , 
(3) และ (4) 

 1.3 ความ 
สามารถในการ
กําหนดโครง 
สรางการนํา
นโยบายไป
ปฏิบัติ 

- ลักษณะการมอบอํานาจความรับผิดชอบใหกับ
หนวยงานมีลักษณะอยางไร 
- ความเปนปกแผนของสถาบันตางๆ ภายในและ
ระหวางหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะ
อยางไร- กฎที่ใชในการตัดสินใจของหนวยปฏิบัติการ 
เอื้อตอการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายหรือไม 
- ลักษณะในการมอบหมายงานใหบุคคลหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
- ลักษณะการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกอยางเปน
ทางการมีมากนอยเพียงใด 

(1) , (2) , 
(3) และ (4) 

2. สมรรถนะ
ขององคการที่
นํานโยบายไป
ปฏิบัติ 

2.1 โครงสรางใน
การปฏิบัติงาน
ขององคการ 

- ความซับซอนของโครงสรางในการปฏิบัติงานมี
ลักษณะอยางไร 
- มีลักษณะความเปนทางการและความไมเปน
ทางการในการดําเนินงานอยางไรบาง 
- มกีารกระจายอํานาจหรือการรวมศูนยอํานาจในการ
ตัดสินใจ 

(2) และ (3) 

 

 2.2 ทรัพยากร
ขององคการ 

- งบประมาณความเพียงพอตอการดําเนินงานในแต
ละสวนหรือไม 
- วัสดุ อุปกรณที่ใชในการดําเนินงานที่จําเปนมี
อะไรบางมีความเพียงพอและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานหรือไม 
- บุคลากรมีความเพียงพอและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานหรือไม 
 

(2) และ (3) 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

ดาน ตัวแปร แนวคําถาม เครื่องมือ 

3. เงื่อนไขดาน
บุคลากรผูนํา
นโยบายไป
ปฏิบัติในระดับ
ลาง 

3.1 ความรูความ
เขาใจในนโยบาย
และงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

- ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบ ขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีการ
ดําเนินงานในสวนที่ตองปฏิบัติอยางไร 
- ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของทานมีความรูความ
เขาใจในนโยบายและงานที่ไดรับมอบหมายมากนอย
เพียงใด 

(2) , (3) 
และ (4) 

 3.2 ความผูกพัน
และการยอมรับ
นโยบาย 

- ผูปฏิบัติมีความคิดเห็นตอภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
อยางไร 
- ผูปฏิบัติมีความคิดเห็นตอหลักการ เปาหมายและ
วัตถุประสงคของนโยบายอยางไร 
- ผูปฏิบัติมีความคิดเห็นตอแนวทางในการ
ดําเนินงาน และระเบียบวิธีพิจารณาขั้นตอนการ
พิจารณาตางๆ อยางไร 

(2) , (3) 
และ (4) 

4. ปจจัย
แวดลอมทาง
สังคมและ
การเมือง 

4.1 การ
สนับสนุนจาก
ภาคประชาชน 

- การสนับสนุนจากภาคประชาชน ความเคลื่อนไหว
ของภาคประชาชน หรือการวิภาควิจารณจากภาค
ประชาชนสงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิบัติหรือไมอยางไร 
- สื่อมวลชนใหความสนใจในนโยบายนี้หรือไม
อยางไรและสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือไม
อยางไร 

(1) , (2) 
และ (3) 

 4.2 สถานการณ
ความขัดแยงทาง
การเมือง 

- มีสถานการณทางการเมืองเรื่องใดบางที่สงผลตอ
การดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน และสงผล
อยางไร 
- การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติมีความ
เก่ียวของกับความขัดแยงทางการเมืองในเรื่องใดบาง 
- มีความเห็นทางการเมืองที่ไมตรงกันในเรื่องใดบาง
ที่สงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 

(1) , (2) , 
(3) และ (4) 

 4.3 การเปลี่ยน 
แปลงรัฐบาล 

- การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสงผลตอการดําเนินงาน
นโยบายโฉนดชุมชนอยางไร 

(1) , (2) 
และ (3) 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

ดาน ตัวแปร แนวคําถาม เครื่องมือ 

5.กลุมเปา 
หมายของ
นโยบาย 

 

5.1 ลักษณะของ
ชุมชนกลุม 
เปาหมาย 

- ลักษณะของชุมชนที่ยื่นขอโฉนดชุมชนจากนโยบาย
สวนใหญมีลักษณะอยางไร 
- ลักษณะของชุมชนกลุมเปาหมายที่จะไดรับโฉนด
ชุมชนควรมีลักษณะเปนอยางไร 
- ลักษณะของชุมชนกลุมเปาหมายที่ไดรับโฉนด
ชุมชนมีลักษณะเปนอยางไร 

(2) , (3) , 
(4) และ (5) 

 5.2 คุณสมบัติ
ของชุมชน
กลุมเปาหมาย 

- คุณสมบัติของชุมชนที่สงผลใหไดรับโฉนดชุมชนมี
อะไรบาง 
- ชุมชนกลุมเปาหมายที่ยังไมไดรับโฉนดชุมชนมี
คุณสมบัติเปนอยาง ยกตัวอยางพอสังเขป 
- คุณสมบัติใดที่สงผลใหชุมชนไมไดรับโฉนดชุมชน 
- ชุมชนกลุมเปาหมายที่ไดรับโฉนดชุมชนแลวมี
คุณสมบัติเปนอยางไร 

(2) , (3) , 
(4) และ (5) 

 5.3 ความรูความ
เขาใจในนโยบาย 

- ชุมชนมีความรูความเขาใจในเปาหมาย 
วัตถุประสงคของนโยบายหรือไม 
- สมาชิกในชุมชนสวนใหญมีความรูความเขาใจใน
นโยบายโฉนดชุมชนหรือไม 
- ชุมชนมีความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานและ
หนาที่ของชุมชนที่ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายหรือไมอยางไร 

(2) , (3) 
และ (5) 

 5.4 ทัศนคติของ
ชุมชนที่มีตอ
นโยบาย 

- ชุมชนมีความรูสึกตอหลักการของนโยบายโฉนด
ชุมชนเปนอยางไร 
- ชุมชนมีความรูสึกตอเปาหมายและวัตถุประสงค
ของนโยบายอยางไร 
- ชุมชนมีความรูสึกตอแนวทาง ระเบียบ กฎเกณฑ
ขอปฏิบัติที่มี ตามนโยบายโฉนดชุมชนอยางไร 

(5) 

 5.5 การมีสวน
รวมของชุมชนใน
การดําเนินงาน 

- ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อขอจัดทํา
โฉนดชุมชนอยางไรบาง 
- การมีสวนรวมของของสมาชิกในชุมชนมีลักษณะ
เปนอยางไร 

(2) , (3) 
และ (5) 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

ดาน ตัวแปร แนวคําถาม เครื่องมือ 
 

 - สมาชิกในชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินงาน
เพื่อจัดทําโฉนดชุมชนมากนอยเพียงใด 

 

 
5.6 การไดรับ
การสนับสนุน
จากหนวยงาน
ภายนอก 

- มีหนวยงานหรือองคการใดบางที่ใหความชวยเหลือ
การดําเนินงานเพื่อขอจัดทําโฉนดชุมชนของชุมชน 
- ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากองคการภายนอก
ชุมชนในการดําเนินงานจัดทําโฉนดชุมชนอยางไร 

(1) , (2) , 
(3) , (4) 
และ (5) 

 
 จากตาราง 3.1 เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณคือแบบสัมภาษณซึ่งแบงออกเปน 5 ชุด 
ไดแก  1) แบบสัมภาษณคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน  2) แบบสัมภาษณ
ปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน  3) แบบสัมภาษณคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน  4) แบบสัมภาษณผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติในหนวยงานที่เก่ียวของ  5) แบบสัมภาษณผูแทนชุมชนกลุมเปาหมายของ
นโยบาย (ดูเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณในภาคผนวก ก)  
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิมาจัดทําใหเปนระบบเพ่ือเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูลดังกลาว โดยมี
แนวทางในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
 
 3.6.1  ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้สามารถประมวลไดไดเปนข้ันตอนหลักของ
การวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย 5 ข้ันตอนที่สําคัญ (สุภางค จันทวานิช, 2552: 17-52)   ในแต
ละข้ันตอนอาจไมไดแยกตามลําดับกอนหลังอยางชัดเจนในบางข้ันตอนอาจตองมีการกระทําไป
พรอมๆ กัน สามารถอธิบายข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลไดอยางคราวๆ ดังตอไปนี้  
 3.6.1.1 การใชแนวคิดทฤษฎีเพ่ือสรางกรอบแนวคิดในการวิเคราะห โดยกอเริ่ม
เก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎีมาเพ่ือชวยใหมีกรอบกวางๆและมีระบบใน
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การศึกษาปรากฏการณ แลวนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาในรูปของตัวแบบซึ่ง
แสดงใหเห็นตัวแปรตางๆ ที่จะศึกษาดังภาพที่ 3.1 ซึ่งผูวิจัยสามารถปรับกรอบแนวคิดนี้ได
ตลอดเวลาตราบเทาที่ยังไมแนใจวาขอสรุปนั้นหนักแนนเพียงพอ อีกทั้งกรอบแนวคิดนี้ไมใช
ประมวลแนวคิดทฤษฎีทั้งหมดวาดวยปรากฏการณที่ศึกษา 
 3.6.1.2 การตรวจสอบขอมูล เมื่อไดกรอบแนวคิดทฤษฎี  แลวผูวิจัยจะหยุดพัก
เลิกใชแนวคิดทฤษฎีไวชั่วคราวเพ่ือนําตัวเองเขาสัมผัสปรากฏการณและพยายามเขาใหถึง
วิธีการอธิบายปรากฏการณแบบคนใน (Insider) โดยปลอดจากอิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีที่ได
ศึกษามาเพ่ือไมใหการเก็บรวบรวมขอมูลปรากฏการณจํากัดอยูเพียงในกรอบแนวคิดที่ตั้งเอาไว
ตั้งแตตนและปลอยใหขอมูลเปนไปตามปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริง หลังจากที่มีกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะหแลว กอนที่จะมีการวิเคราะหขอมูลจะตองมีการตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหมั่นใจใน
ความเชื่อถือไดของขอมูลโดยใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งเปนการ
แสวงหาความเชื่อถือไดของขอมูลจากแหลงที่แตกตางกัน มีหลักการที่สําคัญคือ การไมปกใจ
เชื่อวาแหลงขอมูลแหลงใดแหลงหนึ่งที่ไดมาแตแรกเปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดแลว นักวิจัย
จําเปนตองแสวงหาความเปนไปไดวายังมีแหลงอ่ืนใดอีกบาง ซึ่งขอมูลแหลงอ่ืนๆ มีไดอีก
มากมาย แตเมื่อประมวลเขาดวยกันแลวก็รวมไดเปนเพียงขอมูลสองแหลงคือขอมูลที่เปน
เหมือนแบบแรก และขอมูลที่ตางกับแบบแรกซึ่งเรียกไดวาแบบที่สอง สวนขอมูลใดที่ตางไปจาก
แบบที่หนึ่งและแบบที่สองก็ลวนถือเปนขอมูลแบบที่สามโดยที่ไมจําเปนตองเหมือนกันเองจึงไม
ตองมีขอมูลแบบที่สี่ แบบที่หา ฯลฯ อีกตอไป ลักษณะขอมูลทั้งสามแบบนี้เองที่ทําใหเรียก
วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบนี้วาแบบสามเสา 

 3.6.1.3 การจดบันทึกและการทําดัชนีขอมูล ในขณะที่ตรวจสอบขอมูลและหลัง
การตรวจสอบขอมูลแลวผูวิจัยจะมีการจดบันทึกขอมูลที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ
เก็บรวมรวมขอมูลไดแกการสัมภาษณแบบไมเปนทางการประกอบกับการใชขอมูลเอกสาร 
หลังจากที่ไดจดบันทึกแลวผูวิจัยจะนํามาทําดัชนีขอมูลหรือเรียกวิธีนี้วาการทํารหัสขอมูล 
(Coding) เพ่ือจัดหมวดหมูของขอมูลที่ไดมาซึ่งจะเปนการสะสางขอมูลพรอมกับเตรียมขอมูล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลตอไปดวย 

 3.6.1.4 การทําขอสรุปชั่วคราวและการกําจัดขอมูล หลังจากที่มีการทําดัชนี
ขอมูลแลว ข้ันตอนตอมาก็คือการทําขอสรุปชั่วคราว กลาวคือเปนการนําความคิดที่ผูวิจัย
ประมวลไดจากการทําดัชนีขอมูลซึ่งจะชวยเปนทิศทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตอและยังเปน
การชวยลดขนาดของขอมูลและชวยกําจัดขอมูลที่ไมตองการออกไปได การกําหนดทิศทางของ
ขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาปรากฏการณจะชวยไมใหมีขอมูลกวางหรอืมากเกินไปจนไมสามารถ
วิเคราะหขอมูลได 

 3.6.1.5 การสรางบทสรุปและการพิสูจนบทสรุป ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยจะมีขอ
คนพบเบ้ืองตนอันไดมาจากขอสรุปชั่วคราวที่ถูกตรวจสอบ ยืนยัน และตัดทอนขอมูลที่ไม
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เก่ียวของออกไปแลว ตอมาจะไดนําขอสรุปยอยเหลานัน้มาเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเปนบทสรุปซึ่งจะ
ตอบปญหาของการวิจัย ในข้ันตอนนี้แนวคิดทฤษฎีจะถูกนํามาใชอีกครั้งโดยมีลักษณะการ
นํามาใชอยู 2 ประการไดแก ประการแรกผูวิจัยจะนําขอสรุปเบ้ืองตนที่สรางข้ึนจากขอมูลมา
พิจารณาวาสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่ไดศึกษาไวตั้งแตตนหรือไมอยางไร หรือ
หากขอสรุปเบ้ืองตนหรือบทสรุปการวิจัยที่คนพบนั้นพิสูจนไดวาไมเหมือนกับแนวคิดทฤษฎีใดๆ 
ที่ไดมีผูเสนอข้ึนไวเลยอาจตองมีการตรวจสอบขอสรุปจนเชื่อถือไดแลวสรางเปนสมมติฐานหรือ
แนวคิดใหมสําหรับอธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึน 

 
3.6.2  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนั้นมีอยูหลายรูปแบบผูวิจัยจึงเลือกนํามาใชในการ

วิเคราะหหลายลักษณะเพ่ือใหไดผลการศึกษาที่ถูกตองและชัดเจนมากที่สุด รูปแบบที่ผูวิจัย
เลือกนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้คือ 

3.6.2.1 การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยวิธีการตรวจสอบ
ขอมูลที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการตรวจสอบขอมูลในครั้งนี้ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล 
(Data Triangulation) และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological 
Triangulation) สําหรับวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูลหรือเรียกวาเปนการตรวจสอบโดยใช
แหลงขอมูลที่ตางกันเพ่ือพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไมซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการ
ตรวจสอบจากแหลงบุคคล เนื่องจากกลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูลชนิดเดียวกันไดมีจํานวน
มากกวาหนึ่งคน ขอมูลที่จะไดมาจะเปนขอมูลในเรื่องเดียวกันแตมีการสัมภาษณบุคคลมากกวา
หนึ่งทาน จึงเหมาะแกการใชแหลงบุคคลในการตรวจสอบสามเสาดานขอมูลเพ่ือพิสูจนความ
ถูกตองของขอมูล สวนอีกวิธีการหนึ่งที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการตรวจสอบขอมูลคือวิธีการตรวจ 
สอบสามเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหมายถึงการใชวิธีการเก็บขอมูลที่ตางกันออกไปเพ่ือ
รวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน โดยใชวิธีการสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลและการศึกษา 
ขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย (สุภางค จันทวานิช, 2554: 129-130) 

3.6.2.2 การสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสราง
ขอสรุปขอมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณที่มองเห็นแลวสรุปสิ่งเหลานี้ออกมาในรูปของ
สมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ซึ่งเปนขอสรุปที่สรางข้ึนในระหวางการเก็บรวบรวม
ขอมูลซึ่งจะจริงหรือไมจริงยังไมทราบแตจะตองสรุปไวเพ่ือที่จะทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล
เพ่ิมเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงตอไป ดังนั้นในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละกรณีหรือแตละรายผูวิจัย
จะตองนํามาสรางขอสรุปเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย และสรางสมมติฐานชั่วคราวข้ึนมาแลว
ทําการศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปสูการสรุปเปนขอคนพบในการวิจัยตอไป 

3.6.2.3 การวิเคราะหหาสาเหตุของ Mill (John Stuart Mill) ในสวนของการ
วิเคราะหเงื่อนไขที่สงผลใหชมุชนไดรับโฉนดชุมชน ซึ่งตองมีการศึกษาขอมูลจากทั้งสองชุมชนที่
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ไดรับโฉนดชุมชนซึ่งในครั้งนี้ตองมีการนํามาเปรียบเทียบขอมูล (Comparison) โดยการแสวงหา
ความเหมือนที่อยูในคุณลักษณะ (Qualities) หรือคุณสมบัติ (Attributes)ของขอมูลตั้งแตสองชุด
ข้ึนไปอยางเปนระบบ (สุภางค จันทวานิช, 2552: 91) ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการวิเคราะหหาสาเหตุ
ของ Mill โดยใชวิธีดูตัวรวม (Method of Agreement) ซึ่งมีกฎอยูวา จะตองมีขอมูลสองขอมูลข้ึน
ไป และในขอมูลเหลานั้นมีปรากฏการณที่เหมือนกันอยูอยางหนึ่ง ปรากฏการณที่ทุกขอมูลมี
รวมกันนั้นยอมเปนเหตุหรือเปนผลของปรากฏการณที่ตองการพิสูจน (ภาควิชาปรัชญา คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538: 141)    สําหรับครั้งนี้มีขอมูลอยูสองขอมูลไดแก 
ชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด และชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด 
มีปรากฏการณที่เหมือนกันคือไดรับหนังสืออนุญาตโฉนดชุมชนจากนโยบาย โดยโฉนดชุมชน
นั้นเปนผลของปรากฏการณที่ตองการพิสูจน สิ่งที่จะตองทําการพิสูจนคือสาเหตุที่ทําใหชุมชน
ไดรับโฉนดชุมชน โดยการวิเคราะหหาสาเหตุที่เหมือนกันระหวางชุมชนสหกรณบานคลองโยง
จํากัด และชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัดอันเปนสาเหตุที่ทําใหชุมชน
ไดรับโฉนดชุมชนซึ่งเปนผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 



บทท่ี 4 
 

กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัต ิ
 

บทที่ 4 กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ เปนการนําเสนอถึงกระบวนการ
ข้ันตอน รวมถึงผูที่เก่ียวของในแตละข้ันตอนของการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติซึ่งผูวิจัย
ไดศึกษาจากการรวบรวมขอมูลเอกสารและการสัมภาษณกลุมเปาหมายในการศึกษาทั้งที่เปน
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงและระดับลาง ทั้งนี้กอนนําเสนอใหทราบถึงกระบวนการของ
การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ ผูวิจัยขอนําเสนอใหทราบถึงขอบเขตในการเริ่มตน
นโยบายพอสังเขปดังนี ้

จุดเริ่มตนของนโยบายโฉนดชุมชนเกิดข้ึนจากการที่เครือขายภาคประชาชนซึ่งรวมตัว
กันในนามเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย (คปท.) เขามาเสนอปญหาและหลักคิดตางๆ
เก่ียวกับการจัดการที่ ดินในรูปของโฉนดชุมชนใหแกรัฐบาลตั้งแตชวงของการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการทั่วไป พ.ศ. 2550 ในครั้งนั้นมีการเปดเวทีพรรคการเมือง
พบประชาชนซึ่งทางพรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองที่รับขอเสนอเก่ียวกับการจัดการที่ดิน
ในรูปของโฉนดชุมชนไวพิจารณา แตปรากฏวาผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
พรรคประชาธิปตยแพการเลือกตั้งและพรรคที่ไดเปนรัฐบาลในขณะนั้นเปนพรรคที่ไมไดรับ
ขอเสนอดังกลาว ตอมาในภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยยุบ
พรรคการเมืองซึ่งเปนพรรครวมรัฐบาลไดแก พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรค
มัชฌิมาธิปไตย ทําใหสมชาย วงศสวัสด์ิ นายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชาชนพนจากตําแหนง
หลังจากนั้นมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม โดยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย ไดรับการสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎรใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  คนที่ 
27 ของประเทศไทย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 (ประยงค ดอกลําไย, 2556; มติชนออนไลน
2553, 29 พฤศจิกายน) หลังจากรูวาพรรคประชาธิปตยไดเปนรัฐบาล คปท. จึงเขามาพบ
ผูบริหารพรรคเพ่ือผลักดันนโยบายการแกไขปญหาที่ดินและย่ืนหนังสือตอนายกรัฐมนตรี หนึ่ง
ในขอเสนอนั้นคือเรื่องโฉนดชุมชน ซึ่งทางพรรคใหการตอบรับมาวา เขาใจแนวคิดนี้และจะบรรจุ
ไวในนโยบาย (ประยงค ดอกลําไย, 2556)  ในครั้งนั้นอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีรับปาก
วา “จะเรงแก ปญหาที่ดินทํากินใหกับประชาชน ซึ่งเปนนโยบายที่พรรคประชาธิปตยตองการทํา
มานานแลว” (มติชนออนไลน 2551, 19 ธันวาคม) สอดคลองกับที่ สาทิตย วงศหนองเตย 
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(2556) วาพรรคประชาธิปตยไดคิดเรื่องการแกไขปญหาที่เก่ียวของกับที่ดินใหแกประชาชนมา
นานแลว 

ในการศึกษากระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติจึงมีขอบเขตเริ่มตนจากที่
นโยบายโฉนดไดปรากฏข้ึนในถอยแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยมีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 ในประเด็นนโยบายดาน
เศรษฐกิจ เรื่องนโยบายปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร ขอที่ 4.2.1.8 คือ 

 
“คุมครองและรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานชลประทานแลว เพ่ือเปนฐานการผลิตทางการเกษตร
ในระยะยาว ฟนฟูคุณภาพดิน จัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรยากจนในรูป
ของธนาคารที่ดิน และเรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจนและ
ชุมชนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลวในรูปของโฉนดชุมชน 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร”  (คณะรัฐ- 
มนตรี, 2551: 20) 
 

 เมื่อปรากฏคําวา “โฉนดชุมชน” ในคําแถลงนโยบายตอรัฐสภาของรัฐบาลแลวจึงถือได
วานโยบายโฉนดชุมชนไดถูกกําหนดข้ึนอยางเปนทางการ ดังนั้นในสวนของบทที่  4 
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้ ผู วิจัยจะนําเสนอถึงกระบวนการในการดําเนินงาน
ตามลําดับข้ันตอนที่สืบเนื่องมาจากการประกาศนโยบายโฉนดชุมชนดังกลาว ซึ่งประกอบไป
ดวย 5 กระบวนการหลัก ไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ 
การสรางการยอมรับในนโยบาย การดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน และการสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงาน อธิบายตามลําดับดังตอไปนี้ 

 
4.1  การกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย 
 

กระบวนการแรกของการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติคือ การกําหนดผูรับผิดชอบ
นโยบายในชวงเริ่มตน เพราะวานโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบายที่เกิดจากการผลักดันของภาค
ประชาชนจึงยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เมื่อนโยบายปรากฏในถอย
แถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว สองเดือนถัดมา คปท. ซึ่งติดตามการดําเนินงานของนโยบายดัง 
กลาวอยางตอเนื่องเห็นวานโยบายโฉนดชุมชนยังไมมีความคืบหนา จึงเขามาชุมนุมรวมกับเครือ 
ขายภาคประชาชนอีกหลายเครือขาย ที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 เพ่ือเจรจา
เรียกรองใหรัฐบาลเดินหนาผลักดันนโยบายและกําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือแกไข 
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ปญหาที่ดินตามที่ระบุไวในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล (ประยงค ดอกลําไย, 2556)  รัฐบาลจึง
แตงตั้งคณะ/หนวยงาน ตางๆ ข้ึนมารับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบาย ดังตอไปนี ้
 

4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแกไขปญหาของเครือขายปฏิรูป
ที่ดินแหงประเทศไทย 

หลังจากที่ คปท. เขามากระตุนการดําเนินงานของรัฐบาล ในเบ้ืองตนรัฐบาลจึงมีคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 71/2552 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแกไขปญหาของเครือขาย
ปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย เพ่ือทําหนาที่ในการดําเนินงานแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
คปท. ซึ่งมีอยูหลายเรื่องที่เสนอตอรัฐบาลหนึ่งในนั้นคือเรื่องโฉนดชุมชน (ประยงค ดอกลําไย, 
2556) การแตงตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินงานนโยบายโฉนด
ชุมชนอยางเปนทางการโดยโครงสราง คณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแกไขปญหาของ คปท. 
ประกอบดวย คณะรัฐมนตรีขาราชการระดับผูบริหารในหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ และตัวแทน
จากเครือขายภาคประชาชน เขามาดํารงตําแหนงตางๆ  ดังตอไปนี้  1) นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ เปน ประธานกรรมการ 2) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สาทิตย วงศหนอง
เตย เปนรองประธานกรรมการ  3) กรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัด 
กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และตัวแทนจาก
เครือขายภาคประชาชนอีกหลายทาน  4) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและ
เลขานุการ  5) กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดแก รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และตัวแทนจากภาคประชาชนอีกหนึ่งทาน (สํานักนายกรัฐมนตรี, 
2552) สรุปโครงสรางในการดําเนินงานเบ้ืองตนพบวามีตัวแทนจากภาคการเมือง 9 คน
ขาราชการประจํา 9 คน  และภาคประชาชน จํานวน 17 คน (เพ่ิมศักด์ิ จะเรียมพันธ, 2555: 
107-108)คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และ
งบประมาณ ในการดําเนินงานแกไขปญหาตามขอเสนอของ คปท. อํานวยการ เรงรัดการ
ดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินการของสวนราชการ หนวยงานที่เก่ียวของ แตงตั้งคณะ
อนุ กรรมการ คณะทํางานหรือบุคคลเพ่ือชวยเหลือหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย เชิญผูแทนสวนราชการ หนวยงานของรัฐและบุคคล เขารวมประชุม ชี้แจง ใหขอมูล
หรือจัดสงเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552) 
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4.1.2 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการ 
 กระจายถือครองที่ดิน 
หลังจากมีการแตงตั้ง คณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแกไขปญหาของ คปท. แลว

คณะกรรมการดังกลาวไดประชุมชนและเห็นวาควรตองมีคณะอนุกรรมเพ่ือทําหนาที่ใน
การศึกษาแนวทางการดําเนินงานของนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องโฉนดชุมชนซึ่งเปนนโยบายใหม
ยังไมมีแนวทางหรือวิธีการที่จะดําเนินงานที่ชัดเจน จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายถือครองที่ดิน และมอบหมายใหทําหนาที่ใน
การศึกษาแนวทางกฎหมายและมาตรการตางๆ เพ่ือรองรับนโยบายการกระจายการถือครอง
ที่ดินของรัฐบาล ซึ่งมีหลายเรื่อง เชน ธนาคารที่ดิน มาตรการทางภาษี การคุมครองพ้ืนที่
เกษตรกรรม รวมถึงเรื่องโฉนดชุมชนดวย (ประยงค ดอกลําไย, 2556) โดยคณะอนกุรรมการชุด
นี้ประกอบดวย 1) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานอนุกรรมการ 2) อนุ 
กรรมการ ประกอบดวย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ รองเลขาธกิารสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และตัวแทนจากภาคประชาชนอีกหลายทาน 3) ผูอํานวยการสํานักงาน
กฎหมายและระเบียบกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
4) อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการไดแก ผูอํานวยการกองนิติการ กรมที่ดิน และตัวแทนจาก
เครือขายภาคประชาชนอีกหนึ่งทานสรุปโครงสรางคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทาง ประกอบไป
ดวยผูแทนจากภาคการเมือง 1 คน คือ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ขาราชการประจํา 
จากหนวยงานที่เก่ียวของจํานวน 5 คน และตัวแทนจากภาคประชาชนจํานวน 10 คน (เพ่ิมศักด์ิ 
จะเรียมพันธ, 2555: 110) ดวยเหตุที่วาเปนนโยบายที่ภาคประชาชนเสนอตอรัฐบาลจึงมีผูแทน
จากเครือขายภาคประชาชนรวมอยูดวยในทุกโครงสรางของคณะทํางานที่มีการแตงตั้งข้ึนมา
เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชน 

 
4.1.3  การจัดต้ังสํานักงานโฉนดชุมชน 
หลังจากที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับมอบหมายให เปนกรรมการและเลขานุการใน

คณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแกไขปญหาของ คปท. และผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายและ
ระเบียบกลางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายใหเปนเลขานุการของ 
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางฯ ผูบริหารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรวา 
ตองมีการจัดตั้งฝาย/กอง มารับผิดชอบงานนโยบายโฉนดชุมชนโดยเฉพาะ จึงมีคําสั่งสํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 207/2552จัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชนและมอบหมายใหขาราชการปฏิบัติ
หนาที่ ในเบ้ืองตนมีการมอบหมายขาราชการปฏิบัติงานจริง 4 คน พนักงานราชการ 1 คน 
นอกนั้นเปนผูปฏิบัติงานโดยตําแหนงไมระบุตัวบุคคล (สมมารถ บัวแตง, 2556)  โดยใชวิธีการ
เกลี่ยอัตรากําลังพลที่มีอยูแลว ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของผูบริหารหรือหัวหนาสวนงานใน
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่เห็นสมควรวาจะเลือกผูปฏิบัติงานอยางไร ประกอบกับ
ความสมัครใจของผูที่ไดรับมอบหมายใหมาปฏิบัติงานทีเ่ห็นวานโยบายโฉนดชมุชนเปนนโยบาย
ใหม และเปนโอกาสที่จะไดทดลองปฏิบัติงานใหม จึงยอมเขามาปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานโฉนด
ชุมชนตามที่ไดรับมอบหมาย (สมมารถ บัวแตง, 2556; ยอดวุฒ ิกลิ่นทอง, 2556; ทัศพันธ พงษ 
เภตรา, 2556) 

วิธีการแสวงหากลุมผูนํานโยบายไปปฏิบัติของสํานักนายกรัฐมนตรีคือการรวบรวมผูที่
เก่ียวของโดยเริ่มจากการแสวงหาความรวมมือจากผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงานกอน 
แลวใหแตละหนวยงานไปแสวงหาผูที่เก่ียวของหรือผูที่จะมารับหนาที่ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติตอไปและเพราะวานโยบายเกิดข้ึนจากการผลักดันของเครือขายภาคประชาชนจึงมี
ตัวแทนจากเครือขายประชาชนรวมเปนสวนหนึ่งในคณะกรรมการที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติดวย 
ดังนั้นโครงสรางคณะกรรมการจึงประกอบดวยบุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นได
วาในกระบวนการกําหนดผูรับผิดชอบนโยบายในเบ้ืองตนเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการเพ่ือแกไขปญหาของ คปท. กอนซึ่งประกอบดวยคณะผูบริหารประเทศและผูบริหาร
ระดับสูงของแตละกระทรวงหรือ หนวยงาน จากนั้นมีการแตงตั้ง คณะอนุกรรมการศึกษา
แนวทางฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ ซึ่งลักษณะงานของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางฯ จะมีความ
เฉพาะเจาะจงในงานมากย่ิงข้ึน ผูบริหารในแตละกระทรวงจะแสวงหาผูที่เก่ียวของกับงานของ
นโยบายในระดับกรมหรือสํานักงาน โดยใหอธิบดีกรมหรือหัวหนาสวนราชการมาปฏิบัติหนาที่ 
รับผิดชอบงานนโยบายแทนหนวยงาน และรัฐบาลเห็นวางานนโยบายโฉนดชุมชนเปนงานทีต่อง
อาศัยเจตจํานงของรัฐบาลกลาง (Political Will) เพราะฉะนั้นสํานักนายกรัฐมนตรีจึงตองเปน
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) 
โดยมีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนฝายเลขานุการของนโยบาย ทางสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดทําการจัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชนข้ึนเปนหนวยงานภายในเพ่ือเปน
ศูนยกลางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน 
 
4.2  การแปลงนโยบายสูแนวทางปฏิบัติ 

 
นโยบายโฉนดชุมชนถูกกําหนดข้ึนอยางเปนทางการดวยขอความที่วาจะ “เรงรัดการ

ออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจนและชุมชนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลว
ในรูปของโฉนดชุมชน” จะเห็นไดวาถอยแถลงนโยบายดังกลาวยังมีความเปนนามธรรม 
กลาวคือ ยังไมมีรายละเอียดที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได ดังนั้นหลังจากที่มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายในเบ้ืองตนแลวกระบวนการถัดมาก็คือ การแปลง
นโยบายสูแนวทางปฏิบัต ิจําแนกไดเปน 3 ข้ันตอนหลักดังตอไปนี้ 
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4.2.1  การศึกษาแนวทางการดําเนินงาน 
ดังที่ไดกลาวไปแลววานโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบายใหม การจะกําหนดรายละเอียด

ของนโยบายไดนั้นจึงตองเริ่มจากการศกึษาทําความเขาใจเพ่ือหาเจตนารมณ รายละเอียดตาม
ขอกฎหมายตางๆ รวมถึงแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง เปนหนาที่ของ 
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางรวมกับสํานักงานโฉนดชุมชน โดยผูปฏิบัติใชวิธีการศึกษา
ขอมูลจากเอกสารงานวิจัยตางๆ มีการจัดประชุมรวมกันหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการที่ดิน
ของรัฐ และมีการเชิญนักวิชาการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ 
(2556) อธิบายวา มีเจาหนาที่จากสํานักนายกรัฐมนตรีไดประสานมาเพ่ือขอดูงานวิจัยเก่ียวกับ
เรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน และเชิญไปอธิบายเก่ียวกับแนวคิดและหลักการที่เก่ียวของ
กับการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน พบวาแนวคิดและผลงานดานวิชาการที่มีอยู มีความ
สอดคลองกับสิ่งที่รัฐบาลกําลังจะดําเนินการจึงไดเขารวมเปนหนึ่งในคณะทํางานในเวลาตอมา 

การดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนในชวงแรก รัฐบาลไดใชวิธีการระดมความ
คิดเห็นระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน เครือขายภาคประชาชน และนักวิชาการ โดย
จัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน” ที่
ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 และตอมาไดดําเนินการจัดสัมมนาในสวนภูมิภาค
อีก 4 ภาค ในขณะเดียวกันก็มีการประชุมสัมมนาเพ่ือเปนการศึกษาแนวทาง หาขอมูล รวมถึง
เปนการประชาสัมพันธนโยบายไปดวยซึ่งระหวางนั้นภาคประชาชนทั้ง คปท. และเครือขาย
ชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมืองตางไดเสนอรายชื่อชุมชนนํารองที่จะขอดําเนินงานโฉนด
ชุมชนไวจํานวน 88 ชุมชน ในเบ้ืองตนคณะทํางานจึงไดเริ่มจากการศึกษาแนวทางการดําเนิน 
งานโฉนดชุมชนจากรายชื่อชุมชนนํารองเหลานั้น และนําขอมูลของชุมชนมาสรุปตามประเภท
ที่ดิน หนวยงานที่รับผิดชอบที่ดิน และกฎหมายที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน (สมมารถ บัวแตง, 2556) 

ตลอดทั้งป 2552 เปนปแหงการริเริ่มในการทําความเขาใจและขอตกลงเรื่องนโยบาย
โฉนดชุมชน เปนกระบวนการเตรียมในเรื่องรายละเอียดของนโยบาย แตเนื่องดวยหลักเกณฑ
แนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนยังไมมีกฎเกณฑหรือกฎหมายใดๆ ข้ึนมารองรับโดยเฉพาะ 
และยังขาดหนวยงานกลางที่เปนเจาภาพในการรับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบัติตลอดจนยังขาด
หลักเกณฑ รายละเอียดวิธีการที่ชัดเจนสําหรับทุกฝายที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
คณะอนุกรรมการฯ  จึงเห็นสมควรวานาจะตองออกเปนกฎหมาย หากแตกระบวนการในการ
รางกฎหมายนั้นตองใชเวลานานกวาจะสามารถดําเนินการได อยางนอยอาจตองใชเวลาถึงหาป 
หรือสิบป กวาจะไดปฏิบัติ ดังนั้นจึงตกลงกันวาใหออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมารอง 
รับอํานาจในการจัดการเสียกอน เพ่ือใหทุกฝายไดถือปฏิบัติในเบ้ืองตน และคิดวาเปนวิธีที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติไดเร็วที่สุด ซึ่งอํานาจของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีสามารถประสานความ
รวมมือไปยังหนวยงานราชการที่เก่ียวของได โดยวางแผนไววาระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีจะ
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เปนบันไดข้ันแรกของนโยบายโฉนดชุมชนที่จะนําไปสูการดําเนินงานตามนโยบาย เมื่อเกิดผล
ผลิตไดบางสวนจะนําไปสูการผลักดันเปนกฎหมายและการแกไขกฎหมายกฎระเบียบที่
เก่ียวของตอไป (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; สาทร วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพลศรี
เสาวลักษณ, 2556; สมมารถ บัวแตง, 2556) 

 
4.2.2  การกําหนดเน้ือหาสาระหลักของนโยบาย 
หลังจากที่มีการศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายแลวไดขอสรุปวาจะใช

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเครื่องมือทางกฎหมายในการดําเนินงานตามนโยบาย ผู
กําหนดนโยบายจึงเริ่มมีการดําเนินงานเพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระหลักของนโยบาย อธิบายไดเปน
3 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 4.2.2.1 การรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางฯ ไดรวมมือกับคณะคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ
นายกรัฐมนตรีในการพิจารณารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
โดยมีการประชุมรางระเบียบเกิดข้ึนหลายซึ่งกระบวนการรางระเบียบในครั้งนี้ตองนําขอเสนอ
ของภาคประชาชนความเปนไปไดในทางกฎหมาย ขอเสนอจากภาคการเมือง และความถูกตอง
ในเชิงวิชาการมาปรับเขาหากันเพ่ือใหสามารถยอมรับไดสําหรับทุกฝาย อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ 
(2556) หนึ่งในคณะกรรมการในการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบายเก่ียวกับกระบวน 
การในการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนในครั้งนี้วา ที่ผานมา
ประเทศไทยไมไดมีกฎหมายที่แกไขปญหาในลักษณะนี้อยู ในการดําเนินการในครั้งนี้ถือวาเปน
การทดลองในสิ่งที่ตอบโจทยรัฐธรรมนูญ 2550 มาตร 66 และมาตรา 67 ซึ่งใหความสําคัญกับ
สิทธิชุมชน แตกฎหมายทั้งหมดในประเทศไทยไมมีมาตราใดเลยที่ระบุไววาชุมชนมีสิทธิ์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงคิดวานี่คือบททดลอง ซึ่งทางคณะกรรมการพยายามรางข้ึนมาโดยให
บิดเบือนไปจากกฎหมายที่มีอยูใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได โดยมีวิธีการคือ เมื่อออกมาเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเรียบรอยแลว ใหมีคณะกรรมการไปพิจารณาในแตละ
ชุมชนแลวสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ไปพิจารณาตอวาจะใหดําเนินงานโฉนดชุมชน
หรือไม นี่คือแนวทางปฏิบัติที่สามารถรางออกมาได ในที่สุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรซีึ่งเปนประธานในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ในครั้งนี้ ไดย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวา ไดศึกษาแนวทาง กฎหมายที่เก่ียวของตามอํานาจ
หนาที่แลว เห็นสมควรวาใหนําแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการกระจายการถือครอง
ที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนไปสูการปฏิบัติพรอมกับเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนใหทางคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาตอ ทางคณะรัฐมนตรีจึงไดใหการ
พิจารณาเห็นชอบในหลักการของรางระเบียบฯ ดังกลาว และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตรวจสอบพิจารณาเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายตอไป (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล 
ศรีเสาวลักษณ, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556) 

 4.2.2.2 การทําใหถูกตองตามกฎหมาย ในกระบวนการทางกฤษฎีกาซึ่งเปน
กระบวนการทําใหถูกตองทางกฎหมาย (Legitimation Process) เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่ใช
เวลากวาเจ็ดเดือนถึงไดประกาศใช เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตองนาํรางระเบียบฯที่ไดมา
มาผานกระบวนการพิจารณาเพ่ือใหถูกตองตามหลักการทางกฤษฎีกาและไมขัดตอกฎหมายที่มี
อยู ทําใหรางระเบียบฯ ดังกลาวผานการปรับแกเนื้อหาไปบางสวน ประยงค ดอกลําไย (2556) 
ตัวแทนภาคประชาชนซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการในการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนอธิบายถึงประเด็นที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแกไขปรับปรุงระเบียบ
ดังกลาววา ในข้ันตอนการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ทางคณะกรรมการพยายามรางให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 66 67 ไวถึงการที่ชุมชุมชนมีสิทธิในการดูแลรักษา
ชุมชนซึ่งเปนเรื่องที่ชุมชนมีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต พ.ศ. 2543 แลว แตเมื่อไปถึงกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเด็นเหลานี้กลับถูกตัดออกไปเพราะไมเปนไปตาม
หลักการทางกฤษฎีกา เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวไมมีกฎหมายลูกรองรับ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี เปนเพียงนโยบายของรัฐบาลไมสามารถอางเชนนั้นได ทางกฤษฎีกาไมได
อางถึงรัฐธรรมนูญแตแกเปน “ตามที่รัฐบาลไดแถลงเอาไวตอรัฐสภา” สงผลใหเนื้อหาในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ไมไดเชื่อมโยงกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว และคํา
วา “รับรองสิทธิ์” ที่ปรากฏในรางระเบียบที่เสนอมาไมสามารถใชไดจึงถูกเปลี่ยนเปน “หนังสือ
อนุญาต” อีกกรณีหนึ่งคือ คําวา “โฉนดชุมชน” เปนคําที่มีปญหา เพราะคําวา “โฉนด” ในทาง
กฎหมายของกรมที่ดิน คือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินชนิดหนึ่ง แตเนื่องจากรัฐบาลได
แถลงออกมาแลว จึงใหมีการนิยามความหมายของโฉนดชุมชน วาเปนหนังสืออนุญาตชนิดหนึ่ง 
ประเด็นเหลานี้คือตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาเมื่อรางระเบียบเขาสูกระบวนการทางกฤษฎีกาตอง
ผานการแกไขในรายละเอียดอีกมาก ซึ่งเปนข้ันตอนที่ใชเวลาพอสมควร (สาทร วงศหนองเตย, 
2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 

เมื่อรางระเบียบผานการปรับแกจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลวยังไมไดนํามา
ประกาศใชในทันที เพราะมีบางประเด็นที่คณะกรรมการในการรางระเบียบไมเห็นดวยและเสนอ
ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาปรับแกอีกครั้งโดยภายหลังจากการนําเสนอเนื้อหาของ
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี
การปรับแกจากรางระเบียบเดิม ไพโรจน พลเพชร ตัวแทนจากภาคประชาชนไดเสนอความ
คิดเห็นที่ไมเห็นดวยและนําไปสูการพิจารณาปรับแกในภายหลังคือ ไมเห็นดวยในขอความในคํา
ปรารภของรางระเบียบฯ ที่มีถอยคําตอนตนวา “ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกลไกการแกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ” และ “อีกทั้งจะชวยลดความขัดแยงในปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐลงได” 
โดยเห็นวาเปนขอความที่เปนอคติตอภาคประชาชนวาประชาชนเปนฝายผิดในการบุกรุกที่ดิน
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ของรัฐ อีกประการหนึ่งคือไมเห็นดวยกับการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแกไขใหมีการตัดอํานาจ
หนาที่ในเรื่องการดําเนินงานโฉนดชุมชนในที่ดินเอกชนที่มีการรองขอจากชุมชนออกไปเพราะ
จะทําใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนไมครอบคลุมในที่ดินของเอกชนซึ่งมีที่ดินของเอกชนหลาย
แหงประสงคจะเขารวมโฉนดชุมชนดวย จึงไดมีการปรับแกเนื้อหาจนเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
นโยบายจึงไดถูกนํามาประกาศใชไดอยางเปนทางการ (สาทร วงศหนองเตย, 2556) 

 4.2.2.3 การประกาศใชนโยบายอยางเปนทางการ หลังจากที่กระบวนการราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้น โดยเมื่อวันที่ 11พฤษภาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได
ลงมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวและใหดําเนินการตอไปไดซึ่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาวไดประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถือ
ไดวานโยบายโฉนดชุมชนไดเริ่มตนข้ึนอยางเปนทางการ โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เปนเนื้อหาสาระหลักของนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียด
เก่ียวกับเปาหมาย วัตถุประสงค และแนวทางในการดําเนินงาน โดยสรุปคือ การใหจัดตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน” เรียกโดย
ยอวา “ปจช.” กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและองคประกอบของคณะกรรมการ ปจช.  
กําหนดอํานาจหนาที่ของ ปจช.ไววาใหมีหนาที่ในการเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตอคณะรัฐมนตรี กําหนดหลักเกณฑและวิธีในการดําเนินงาน 
สงเสริมสนับสนุนชุมชนใหมีความพรอม ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนที่อาจ
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ติดตามการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของงานโฉนดชุมชน แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงานของงานโฉนดชุมชน และดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวกับโฉนด
ชุมชนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ คําสั่งตางๆ ที่เก่ียวของ สวนหนาที่ในงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษาหาขอมูลและกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการรวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย สวนเปาหมายที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้คือการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและให
ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่นํารองจํานวนไมนอยกวาสามสิบพ้ืนที่
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ หลังจากไดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แลวจึงนําไปสูการแตงตั้งผูปฏิบัติและมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติหนาที่เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายตอไป 

 
4.2.3 การกําหนดแนวทางสูการปฏิบัติ 
เนื่องจากวาเปนนโยบายใหมยังไมเคยมีแนวทางใดๆ สําหรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

หลังจากที่ไดเนื้อหาสาระหลักของนโยบายในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
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ใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แลว จึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานข้ึนมา
เพ่ือใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถดําเนินงานตามนโยบายได ซึ่งระหวางที่มีการรางระเบียบ
ฯ ผูกําหนดนโยบายไดศึกษาและกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงาน หลักเกณฑ และ
วิธีการในการดําเนินงาน ควบคูกันไปพรอมกับการดําเนินงานสํารวจพ้ืนที่ และการรวบรวม
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ สมมารถ บัวแตง (2556) อธิบายวาระหวางที่กระบวนการราง
ระเบียบยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ ไดมีการจัดประชุมคณะทํางานเตรียมการดําเนินงานตามราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนหลายครั้ง มีการเชิญผูแทนแตละ
หนวยงานที่เก่ียวของในการดูแลรับผิดชอบที่ดินอาทิเชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา
และพันธพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรม
สงเสริมสหกรณ กรมเจาทา ฯลฯ มาใหขอมูลเก่ียวกับกฎหมายของหนวยงาน แนวทางการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ที่หนวยงานของรัฐดูแลอยู เพ่ือหาวิธีการดําเนินงาน แนวทาง
ปฏิบัติตางๆ ใหเปนไปตามรางระเบียบฯ การกําหนดรายละเอียด กฎเกณฑกติกาตางๆ มาจาก
การเรียนรู  การทดลองการดําเนินงานจริง ผานการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ในชุมชน
กลุมเปาหมาย โดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก ขาราชการในหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ชาวบานและองคการพัฒนาเอกชน (สาทติย วงศหนองเตย, 2556) โดยหลักเกณฑและแนวทาง  
การดําเนินงานไดถูกกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชนซึ่งเปนการแปลงนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติในอีกข้ันหนึ่ง ประกาศไวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ตาม
ประกาศนี้ไดมีการนิยามความหมาย กําหนดคุณสมบัติของชุมชนที่สามารถย่ืนขอเพ่ือ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน ขอปฏิบัติของชุมชนที่ตองการย่ืนขอโฉนดชุมชน ข้ันตอนในการ
ดําเนินการโฉนดชุมชน อํานาจหนาที่ของหนวยงาน หลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ที่ชุมชน
จะตองปฏิบัติ ซึ่งเปนแนวทางที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติลางใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

สรุปกระบวนการแปลงนโยบายสูแนวทางปฏิบัต ิ นโยบายโฉนดชุมชนเริ่มตนจากการที่
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะมีการดําเนินงานจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ่งมี
เรื่องโฉนดชุมชนบรรจุอยูในวาระทางนโยบาย โฉนดชุมชนเริ่มตนมาจากการผลักดันของ
เครือขายภาคประชาชนในนาม คปท. รัฐบาลจึงมอบหมายใหสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ
ดําเนินการแกไขปญหาของ คปท. ที่เสนอใหดําเนินการจัดทําโฉนดชุมชนใหแกชาวบาน ทาง
สํานักนายกรัฐมนตรีจึงแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
ดังกลาว นําไปสูการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
เพ่ือเปนการกําหนดรายละเอียด แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ตามนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
พ.ศ. 2553 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัด
ใหมีโฉนดชุมชน ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาและวิธีการในการ
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ดําเนินงานโฉนดชุมชน คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนจึงไดจัดทําประกาศ
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินงานโฉนดชุน พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนการแปลงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดให
มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 สูการปฏิบัติอีกทอดหนึ่ง เพ่ือที่หนวยงานที่เก่ียวของในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไดแก สํานักงานโฉนดชุมชน และหนวยงานรัฐที่เก่ียวของอ่ืนๆ รวมถึง
คณะอนุกรรมการที่อาจจัดตั้งข้ึน ดําเนินงานโฉนดชุมชนตามหลักเกณฑและวิธีการข้ันตอน
ตางๆ ที่คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนกําหนดไว (ดูภาพที่ 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1  กระบวนการแปลงนโยบายโฉนดชุมชนสูแนวทางปฏิบัติ 

 
4.3  การสรางการยอมรับในนโยบาย 
 

เมื่อผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงไดทําการแปลงนโยบายสูแนวทางการดําเนินงาน
แลวสิ่งสําคัญคือ การถายทอดนโยบายแกหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งมีหนาที่ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ โดยข้ันการสรางการยอมรับในนโยบายเกิดข้ึนตั้งแตเริ่มมีการรางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เมื่อสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินงานเรื่องโฉนด
ชุมชน ไดมีการสื่อสารภายในองคการมีการประสานไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เชิญผูตรวจราชการและเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของนโยบายมาฟงแนวคิดเรื่อง

คณะรัฐมนตรี 
แถลงนโยบายตอรัฐสภา นโยบายโฉนดชุมชน 

สํานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
ใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 

กําหนดเน้ือหาสาระหลัก 

ของนโยบาย 

คณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อจัด
ใหมีใหมีโฉนดชุมชน 

ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัด
ใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 

แปลงระเบียบฯสูแนวทางปฏิบัติ 
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นโยบายโฉนดชุมชน สาทิตย วงศหนองเตย (2556) เชื่อวา การใหผูที่เก่ียวของในแตละฝาย ทั้ง
หนวยงานราชการ ภาคการเมือง และภาคประชาชน มามีสวนรวมในการรางนโยบายตั้งแตตน
จะทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติและหนวยงานที่เก่ียวของเกิดการยอมรับในนโยบาย ในชวงของ
การรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนมีการจัดประชุมสรางความ
เขาใจเกิดข้ึนหลายครั้ง มีการเชิญผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของมาเปนสวนหนึ่งในการประชุม
ตั้งแตตน นอกจากจะเปนกระบวนการที่กอใหเกิดความเขาใจรวมกัน ยังเปนการสรางการ
ยอมรับใหแกผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวคิด ความเปนมา หลักการของนโยบาย 
หลักเกณฑ กฎระเบียบตางๆ ที่จะเกิดข้ึน รวมถึงการใหแสดงความคิด ปรับแนวคิดเขาหากัน 
ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ (2556) สนับสนุนประเด็นนี้วา “เราใหสิทธิ์หนวยงานแตละหนวยงาน สง
ตัวแทนเขามารวมตัดสินใจในนโยบาย ในการประชุมทุกข้ันตอนจะมีหนวยงานขาราชการ 
ประชาชนเขามารวมประชุมดวยทุกครั้งไมใชฝายการเมืองมุบมิบกันเอง จึงกลาการันตีในสวนนี้
วามันเปนนโยบายในอุดมคติจริงๆ”  

ในสวนของผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนแมวาจะไมมีความรูความเขาใจใน
นโยบายโฉนดชุมชนมากอนเพราะเปนนโยบายที่เพ่ิงเกิดข้ึนมาใหม แตเมื่อไดทราบหลักคิดของ
นโยบายโฉนดชุมชนจากผูกําหนดนโยบายในเบ้ืองตนแลวก็เชื่อวาหลักคิดของนโยบายโฉนด
ชุมชนเปนนโยบายที่ดี จะชวยแกไขปญหาใหแกสังคมได จึงเต็มใจและยอมรับที่จะเขามาปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีสวนรวมตั้งแตข้ันรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (สมมารถ 
บัวแตง, 2556; ยอดวุฒ ิกลิ่นทอง, 2556) ตอมาเมื่อระเบียบมีการประกาศใชสิ่งที่ตองดําเนินการ
ตอคือการชี้แจงทําความเขาใจวา เมื่อผานกระบวนการทางกฤษฎีกาแลวมีสวนใดบางที่ปรับแก
ไปจากเดิมที่ยังเปนรางระเบียบ ซึ่งไดจัดทําเปนสรุปรายงานเพ่ือเปนการชี้แจงไปยังคณะทํางาน
ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนโดยแกนนําจากภาคประชาชนจะเปนผูนํานโยบายไป
ประชาสัมพันธสูชุมชนและเครือขายตอไป (สาทร วงศหนองเตย, 2556) 

การดําเนินงานหนึ่งซึ่งถือวาเปนกระบวนการสําคัญที่จะทาํใหเกิดการยอมรับในนโยบาย
คือการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ และ
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน มีหนาที่ตามนโยบายคือ เผยแพรและสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน สรางความรูความเขาใจในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน เชิญผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริง
รวมทั้งจัดสงเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือใชประกอบการพิจารณารวมถึงการดําเนินการหรือ
ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปจช. ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนด
ชุมชนจะทําการรวบรวมขอมูลที่ตองทําการประชาสัมพันธให กับผูที่ เ ก่ียวของในกรม
ประชาสัมพันธและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูผลิตสื่อเพ่ือเผยแพรตอ
หนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไป มีการจัดทําสื่อทั้งในรูปของ โปสเตอร แผนพับ หนังสือ 
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สปอรตวิทยุ สปอรตโทรทัศน และผานสื่ออินเตอรเน็ต เพ่ือถายทอดใหประชาชนทั่วไปทราบ
ขอมูลเก่ียวกับแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงาน ความคืบหนาของนโยบายโฉนดชุมชนดวย  

ถึงแมวาหลักการแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนจะเริ่มตนมาจากการผลักดันของ
ประชาชนแตยังตองมีการสรางการยอมรับในนโยบายใหแกภาคประชาชนและชุมชน
กลุมเปาหมาย เนื่องจากเมื่อนโยบายผานกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทาง
กฤษฎีกาแลว มีรายละเอียดบางสวนแตกตางไปจากสิ่งที่ภาคประชาชนรวมกันผลักดันกันมา จึง
ตองมีกระบวนการในการสรางความเขาในใหแกภาคประชาชนใหเกิดการยอมรับในนโยบายดวย 
โดยทางเครือขายภาคประชาชนที่เปนแกนนําไดเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการและมี
สวนรวมในการประชุมตั้งแตข้ันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติจะไดทราบถึงสิ่งที่สามารถทําได
และทําไมไดในเชิงกฎหมายตั้งแตตน และนําไปถายทอดสูสมาชิกในชุมชน เมื่อกระบวนการใน
การแปลงนโยบายเสร็จสิ้นพรอมสูการปฏิบัติทางสาํนักงานโฉนดชุมชนและอนุกรรมการดานการ
ประชาสัมพันธของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนก็ไดทําการสงหนังสือไปที่
จังหวัดเพ่ือประชาสัมพันธใหชุมชนที่มีความประสงคจะย่ืนขอดําเนินการโฉนดชุมชนทราบ ใน
ขณะเดียวกันไดมีการประชาสัมพันธไปยังพ้ืนที่นํารองซึ่งเปนพ้ืนที่เครือขายที่มีสวนรวมในการ
ผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนมาตั้งแตแรกอยูแลววานโยบายโฉนดชุมชนที่รัฐบาลประกาศ
ออกมาเปนลักษณะการใหหนังสืออนุญาตโฉนดชุมชน โดยชุมชนจะตองสงขอมูล เอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามที่ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนกําหนดไวให
ครบถวน เพ่ือขอใหรัฐดําเนินการสํารวจ และขออนุญาตหนวยงานที่ดูแลพ้ืนที่ใหอนุญาตให
ชุมชนดําเนินการโฉนดชุมชนตามนโยบาย อยางไรก็ตามการยอมรับนโยบายโฉนดชุมชนของ
ชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบายเปนไปในลักษณะยอมรับไปกอน กลาวคือชุมชนยังไมมั่นใจ
และพอใจกับนโยบายเทาที่ควรแตเชื่อวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนั้นซึ่งจะชวยให
ชุมชนไมตองถูกขับไลออกจากพ้ืนที่ จึงเกิดการยอมรับนโยบายในลักษณะที่เรียกวา “รับไป
กอน” (ประยงค ดอกลําไย, 2556; รังสรรค แสนสองแคว, 2556; ประภาส ปนตบแตง, 2556) 

ในสวนของการสรางการยอมรับในหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินเปนข้ันตอนที่ยาก
ที่สุดในข้ันการยอมรับนโยบายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ แมวาจะไดมีการนําเสนอแนวคิด หลักการ 
วิธีการในการแกไขปญหาใหหนวยงานที่ดูแลที่ดินรับทราบเพ่ือใหหนวยงานที่ดูแลที่ดําเนินการ
ใดๆ ที่จะเปนการใหความรวมมือเพ่ืออนุญาตใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนแตเนื่องดวยหลักการ
ของนโยบายโฉนดชุมชนขัดตอหลักการ วัตถุประสงคของการดํารงอยูของหนวยงานโดยเฉพาะ
กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือดูแลอนุรักษปาไม สงวนพ้ืนที่ไวเพ่ือ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีขอหามมิใหผูใดเขามาทําประโยชนในพ้ืนที่ 
การทําใหหนวยงานยอมรับนโยบายจึงเปนไปไดยากเพราะขัดตอสิ่งที่เจาหนาที่ในหนวยงาน
ยึดถือและปฏิบัติอยูแตเดิม การที่จะยอมรับและนํานโยบายมาปรับเขากับงานประจําเปนไปได
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ยากเพราะนอกจากจะตองปรับกระบวนการทางความคิดแลว ยังตองปรับแกกฎหมายจึงจะ
สามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติจริงดวย และเมื่อการทําใหเกิดการยอมรับในนโยบายไม
เกิดข้ึน ก็ยากที่จะกอใหเกิดกระบวนการในการแกกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการ
นโยบายโฉนดชุมชน อีกทั้งวิธีการสรางการยอมรับในแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน
เพราะวาในแตละหนวยงานที่ดูแลที่ดินจะมีหลักการแนวคิด และวัตถุประสงคของหนวยงานที่
แตกตางกันดวย บางหนวยงานสามารถทําใหยอมรับไดงายเพราะมีหลักการ กฎระเบียบ 
กฎหมายที่สอดคลองกับหลักการของนโยบายโฉนดชุมชนอยูบางเชน ส.ป.ก. แตบางหนวยงาน 
เชน กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติฯ นั้นทําไดยากหากไมมีการแกไขกฎหมายหรือประกาศ
ยกเลิกเขตพ้ืนที่ที่ดูแลจะไมสามารถดําเนินงานตามนโยบายได ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของกับ
ประเภทที่ ดินซึ่ งที่ จะนํามาขอจัดโฉนดชุมชนมากที่สุดหนวยงานหนึ่ ง คือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตดวยเหตุที่ขาราชการระดับผูใหญไมเห็นดวยกับนโยบาย
จึงไมกอใหเกิดการยอมรับนโยบายของขาราชการในหนวยงาน เมื่อมีการสรางการยอมรับโดย
การเชิญมารวมประชุมและระดมความเห็นตั้งแตข้ันแปลงนโยบายสูแนวทางปฏิบัติ ผูเขารวม
ประชุมสวนมากมักจะเปนผูที่ไมไดมีความรูอยางรอบดานในกระทรวงหรือผูที่ไมไดมีอํานาจใน
การตัดสินใจ จึงไมทําใหเกิดการยอมรับและการนํานโยบายมาปรับเขากับงานประจําของ
หนวยงานที่ดูแลที่ดิน เมื่อมีจดหมายขอความรวมมือจากสํานักนายกรัฐมนตรีมาที่หนวยงานครั้ง
หนึ่งก็มีการจัดบุคคลากรใหมาชวยงานเชนการสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ หรือการเขามาประชุมครั้ง
หนึ่ง โดยการจัดเจาหนาที่เขารวมประชุมของหนวยงานบางครั้งใชวิธีการเวียนเปลี่ยนคนใหม
เรื่อยๆ ซึ่งพอคนใหมมาก็ไมไดรูเรื่องเดิมที่ประชุมกันไปในครั้งกอนๆ จึงไมเกิดความตอเนื่องใน
การรับขอมูลของแตละหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินเหลานั้น (ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556; 
อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556; สถิตพงศ สุดชูเกียรติ, 2556) 
 
4.4  การดําเนินงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน 
 

การดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน คือภารกิจหลักที่ผูปฏิบัติตองดําเนินการให
เปนไปตามนโยบาย มีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 

4.4.1  การยื่นความประสงคขอดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ชุมชนที่มีความประสงคขอดําเนินงานโฉนดชุมชนตามนโยบายย่ืนคําขอตอสํานักงาน

โฉนดชุมชน โดยเอกสารที่ตองย่ืนประกอบไปดวยแบบคําขอชุมชนเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 (เอกสาร ปจช.01) 
แบบแสดงหลักฐานของชุมชนเพ่ือประกอบการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 (ปจช.02) แผนที่สังเขปของชุมชน และ
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บริเวณโดยรอบที่ชุมชนขอบริหารจัดการที่ดิน บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและครัวเรือนของ
สมาชิกชุมชน จํานวนเนื้อที่ที่ดินในความครอบครองของแตละครัวเรือนและประเภทของการใช
ประโยชนในที่ดิน ฯลฯ ตามที่ประกาศคณะกรรมการประสานงานวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 กําหนด  

 
4.4.2  การตรวจสอบเอกสาร 
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนจะตองทําการตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐาน

ของชุมชนดังกลาวหากตรวจสอบแลวพบวาเอกสารหลักฐานไมครบถวน สํานักงานโฉนดชุมชน
จะตองดําเนินการแจงกลับไปยังชุมชนใหจัดสงขอมูลเพ่ิมเติมมาใหสํานักงานโฉนดชุมชนเพ่ิม
หรือหากเปนขอมูลที่ตองอาศัยการลงสํารวจพ้ืนที่สํานักงานโฉนดชุมชนจะทําการเสนอ คณะ 
กรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนไปพิจารณาเพ่ืออนุมัติใหดําเนินการสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน วิธีการตรวจสอบเอกสารที่ชุมชนสงมาเปนไปตามรายละเอียดที่คณะ 
กรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนประกาศไวไดแก การตรวจสอบคุณสมบัติของ
ชุมชนตามที่ชุมชนย่ืนเอกสารตอสํานักงานโฉนดชุมชนตองนํามาตรวจสอบวาชุมชนมีคุณสมบัติ
ตามที่ไดประกาศเอาไวหรือไม (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) ประกอบไปดวย 

 1) ชุมชนที่สามารถย่ืนคําขอเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนไดนั้นจะตองมีการ
รวมตัวกันเปนชุมชนเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบังคับ หมายความวาชุมชนจะตองรวมตัวกันมากอน
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จึงจะสามารถย่ืนขอดําเนินงานโฉนดชุมชนได  

 2) ชุมชนจะตองมีคณะ กรรมการชุมชนคณะหนึ่งซึ่งกระทําการแทนในนามของ
ชุมชนจํานวนอยางนอยเจ็ดคนโดยประธานและกรรมการชุมชนจะตองมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 กําหนดไว 

 3) เปนชุมชนที่มีความเขมแข็งและมศีักยภาพในการบริหารจัดการที่ดินอยาง
เปนระบบโดยมีกฎระเบียบที่ชัดเจนหรือมีหลกัฐานการดําเนินงานของชุมชน 

 4) เปนชุมชนที่ไดเขาครอบครองที่ดินของรัฐเปนที่อยูอาศัยหรือที่ดินทํากินใน
ลักษณะที่ใชประโยชนในที่ดินของรัฐ หรือหากเปนชุมชนที่รวมตัวกันเปนสมาคม สหกรณ กลุม
เกษตรกรที่มีคณะกรรมการชุมชนที่ไมขัดแยงกับคุณสมบัติของคณะกรรมการชุมชนตาม
ประกาศฯ ดังกลาวก็สามารถขอดําเนินการโฉนดชุมชนไดเชนเดียวกัน 

การตรวจสอบคุณสมบัติของชุมชนเหลานี้  ในเบ้ืองตนสํานักงานจะตรวจสอบจาก
เอกสารหลักฐานที่ชุมชนไดกรอกขอมูลชุมชน ประเภทที่ดิน ประวัติการจัดตั้งชุมชน รายชื่อ
คณะกรรมการชุมชน และสรุปผลงานของคณะกรรมการชุมชน ในแบบแสดงหลักฐานของชุมชน
เพ่ือประกอบการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมี
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โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เมื่อทางสํานักงานโฉนดชุมชนไดตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐานและ
คุณสมบัติของชุมชนตามที่ชุมชนไดสงมาใหหากตรวจสอบแลวพบวาเอกสาร/หลักฐานไม
ครบถวนทางสํานักงานโฉนดชุมชนจะดําเนินการแจงเปนหนังสือใหชุมชนจัดสงเอกสารมาให
สํานักงานโฉนดชุมชนเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งในทางปฏิบัติจะกระทาํทั้งการสงหนังสอื
แจงและโทรศัพทไปชี้แจงแกผูนําชุมชน ในสวนใดที่ชุมชนไมเขาใจจะมีการโทรศัพทมาถามที่
สํานักงานวายังไมครบอยางไร ซึ่งบางครั้งอาจมีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแต
กรณี สวนถาเอกสารหลักฐานตางๆ สมบูรณครบถวนแลว สํานักงานโฉนดชุมชนจะทําการเสนอ 
ปจช. ใหพิจารณาอนุญาตใหมีการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน 

 
4.4.3  การอนุมัติใหสํารวจและตรวจสอบพื้นที ่
หลังจากที่สํานักงานโฉนดชุมชนตรวจสอบเอกสารแลวจะทําการเสนอรายชื่อชุมชนตอ 

คณะกรรมการปจช. เพ่ืออนุมัติใหดําเนินการสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่  ในข้ันตอนนี้มีความ
เก่ียวของกับการวางแผนงานและการจัดงบประมาณที่ตองดําเนินการไปตามระเบียบของระบบ
ราชการ โดยทางคณะกรรมการ ปจช.จะมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการสํานักงานโฉนด
ชุมชนวางแผนวามีพ้ืนที่ใดบางที่จะตองทําการสํารวจตามแบบแผนปฏิบัติราชการ แผน
งบประมาณ แผนประชาสัมพันธ ฯลฯ ซึ่งทางสํานักงานโฉนดชุมชนจะตองดําเนินการภายใต
อํานาจของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปจช. 
ดวย (สาทร วงศหนองเตย, 2556) เมื่อทางคณะกรรมการ ปจช. อนุมัติใหดําเนินการสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่แลวเปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการรวมกับสํานักงานโฉนดชุมชนในการลงพ้ืนที่
เพ่ือสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ตอไป 

 
4.4.4  การสํารวจและตรวจสอบพื้นที ่
คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่และสาํนักงานโฉนดชุมชนซึ่งเปนเลขานุการ

รวมกันลงพ้ืนที่เปาหมาย โดยคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แบงความรับผิดชอบ
ออกเปน 4 ชุดตามภูมิภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต โดยคณะอนุกรรมการแต
ละชุดประกอบดวยตัวแทนที่มาจากภาคการเมือง ขาราชการจากสํานักงานโฉนดชุมชน 
ขาราชการที่มาจากหนวยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน และคณะทํางานที่มาจากภาค
ประชาชน โดยมีกระบวนการในการปฏิบัติงานคือเมื่อไดรายชื่อชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ทาง
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนอนุมัติใหมีการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แลว 
ทางคณะอนุกรรมการในแตละคณะจะมีการประชุมทําความเขาใจวางแผนกันกอนวาจะลงชุมชน
ไหนกอนหลังเมื่อไหรอยางไร จะตองติดตอใคร โดยผูปฏิบัติงานที่มาจากสํานักงานโฉนดชุมชน
จะเปนเลขานุการ คอยบันทึกขอมูล บันทึกการประชุม ลงทะเบียนเปนลายลักษณอักษรวามีการ
ลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุมในแตละครั้ง ลักษณะในการกําหนดพ้ืนที่จะเลือกพ้ืนที่ที่สามารถ
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เดินทางไดในคราวเดียวกัน ซึ่งกอนที่จะลงพ้ืนที่จะตองมีการประสานงานไปยังพ้ืนที่กอนไมวาจะ
เปนการประสานงานไปยังชุมชน หรือหนวยงานสวนทองถิ่น การประสานงานไปยังชุมชนเพ่ือให
รูวาผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชนวางวันไหน ประธานชุมชนอยูหรือไม เมื่อไดขอมูลเหลานี้
แลวจะมาจัดเปนตารางในการลงพ้ืนที่ จากนั้นก็ทําการติดตอประสานงานไปยังชุมชน บางกรณี
ทางสํานักงานโฉนดชุมชนเปนผูติดตอกับชุมชนโดยตรงหรือบางครั้งคณะทํางานซึ่งเปนตัวแทน
จากภาคประชาชนจะเปนผูประสานงาน สวนทางสํานักงานโฉนดชุมชนจะทําการประสานงาน
อยางเปนทางการไปยังหนวยงานในพ้ืนที่ หนวยงานที่ดูแลที่ดิน โดยมีการสงจดหมายขอความ
รวมมือซึ่งหนวยงานตองใหความรวมมือเพราะเปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (ศักด์ิสิน 
ปจจักขะภัติ, 2556; ภูเบศ จันทนิมิ, 2556; สาทร วงศหนองเตย, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 
2556) 

เมื่อลงไปถึงพ้ืนที่ชุมชน งานหลักที่จะตองดําเนินการคือ  1) การตรวจสอบขอมูลเชิงพ้ืน
ที่วาเปนพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของหนวยงานใดจะตองมีเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นลงมาที่
ชุมชนดวย   2) เมื่อลงไปที่ชุมชนจะตองมีการชี้แจงทําความเขาใจในนโยบายมีการประชุม
รวมกับชาวบานในชุมชนและเจาหนาที่หนวยงานในสวนทองที่  3) การสํารวจตรวจวัดขอบเขต
พ้ืนที่ที่จะขอดําเนินงานโฉนดชุมชน  4) การรวบรวมขอมูลตางๆ ของชุมชนและขอมูลเอกสาร
ของชุมชนตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว แมวาตามข้ันตอนอยางเปนทางการชุมชนจะตองสงขอมูล
เอกสารตางๆ ใหสํานักงานโฉนดชุมชนตรวจสอบใหเรียบรอยกอนแลวจึงมีการขออนุญาต
คณะกรรมการ ปจช. ใหอนุมัติการลงพ้ืนที่ อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงผูปฏิบัติงานสามารถ
ใชอํานาจตามดุลยพินิจในการตัดสินใจไดวาจะใชวิธีการอยางไรใหขอมูลครบถวนสมบูรณ ขอมูล
บางอย างอาจมีการ  แกไข  หรือเ พ่ิมเติมบางส วนจากการลงสํารวจพ้ืนที่พรอมกับ
คณะอนุกรรมการ ซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจสําคัญของการสํารวจและตรวจสอบขอมูลในพ้ืนที่ชุมชน 
ดังนั้นผลผลิตของกระบวนการในการสํารวจพ้ืนที่ชุมชนคือการไดขอมูลเก่ียวกับชุมชนตามที่
ระเบียบฯกําหนดอยางถูกตองและสมบูรณมากที่สุด ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของชุมชน ขอบเขต
พ้ืนที่ที่ขอดําเนินงานโฉนดชุมชน ขอมูลที่แสดงถึงความเปนชุมชนเขมแข็ง การมีกฎระเบียบ
ของชุมชน ฯลฯ เพ่ือจะไดย่ืนขอมูลเหลานั้นไปยังคณะกรรมการ ปจช. เพ่ือพิจารณาวาจะอนุมัติ
ใหชุมชนเหลานั้นดําเนินงานโฉนดชุมชนหรือไม 

ในข้ันตอนการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน
เปนสําคัญเพราะเปนผูที่จะใหขอมูลไดดีที่สุดเก่ียวกับชุมชนแตในขณะเดียวกันตองใชดุลยพินิจ
ในการตรวจสอบขอมูลที่ชุมชนใหมาวามีความถูกตอง เปนจริงหรือไม ในสวนนี้ผูปฏิบัติงาน
หลายทานอธิบายถึงรายละเอียดที่จะตองตรวจสอบวา พอใหชาวบานชี้จุดที่จะดําเนินงานโฉนด
ชุมชน บางคนก็ชี้ไมชัดเจน ชี้ไมตรงกับความเปนจริงบางคนชี้ภูเขาทั้งลูกซึ่งไมใช เจาหนาที่
จะตองตรวจสอบวาพ้ืนที่ใดที่ชาวบานอยูมานานแลว พ้ืนที่ไดเปนการรุกเพ่ิม พ้ืนที่ไดชาวบาน
ไมไดครอบครองใชประโยชนอยู อาจดูจากลักษณะการใชประโยชนในพ้ืนที่ ลักษณะการตัด
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ตนไม ดวยจึงตองมีเจาหนาที่จากหนวยงานในทองที่รวมตรวจสอบอยูดวยซึ่งเจาหนาที่เหลานั้น
จะมีความชํานาญเฉพาะดานในการตรวจสอบประเด็นเหลานี้อยู โดยเฉพาะขอมูลดานแผนที่ 
และพิกัดตางๆ ที่ตองใชความรูทางภูมิศาสตร เมื่อไดขอบเขตชัดเจนเจาหนาที่จะทําการใช 
เครื่องมือ (Global Positioning System: GPS) หรือ "ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก" ในการระบุ
ตําแหนงของชุมชนที่จะนํามาจัดทําโฉนดชุมชน ซึ่งตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดานของเจา 
หนาที่ในหนวยงานที่ดูแลที่ดินในระดับทองที่ซึ่งมาใหความรวมมือในการดําเนินงานสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ดวย (ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556; สมมารถ บัวแตง, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา
, 2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556) 

จากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานทั้งจากสํานักงานโฉนดชุมชนและคณะอนุกรรมการ
สํารวจตรวจสอบพ้ืนที่หลายทาน พบวาการดําเนินงานในสวนของการสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่เปน
การทํางานที่ตองใช ดุลยพินิจของผูปฏิบัติงานวาจะดําเนินงานอยางไร ทั้งในดานการ
ประสานงาน การจัดประชุม การบริหารงบประมาณตามกรอบงบประมาณที่ไดรับ การใช
ทรัพยากรบุคคลโดยแตละคณะทํางานจะมีลักษณะในการดําเนินงานเปนของตนเอง ซึ่งการลง
พ้ืนที่แตละพ้ืนที่ก็มีลักษณะในการดําเนินงานที่เปนรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไป ซึ่ง
ตองใชทวิจารณญาณ ในสวนนี้ ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ (2556) กลาววา “ตองใชทั้งวิชาเทพ และ
วิชามาร” ในการสืบคนขอเท็จจริงวาในแตละพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ของหนวยงานใดบาง พ้ืนที่ของ
ชุมชนมีขอบเขตพ้ืนที่มากนอยเพียงใด ขอมูลที่ชุมชนใหมาจริงเท็จประการใด เปนตน แมวาใน
คณะอนุกรรมการตามกฎหมายจะแบงความรับผิดชอบกันไปตามแตละภูมิภาคแตในทางปฏิบัติ
จริงบางครั้งคณะอนุกรรมการภาคใตบางทานก็ตองมาชวยงานคณะอนุกรรมการในภูมิภาคอ่ืนๆ 
ดวย หรือคณะอนุกรรมการภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีการแบงบุคลากรไปชวยกัน 
ข้ึนอยูกับสถานการณ (ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556; ภูเบศ จันทนิมิ, 2556)    ดังนั้นจะเห็นไดวา
ลักษณะในการดําเนินงานคอนขางมีความยืดหยุนพอสมควร ผูปฏิบัติสามารถใชดุลยพินิจในการ
ดําเนินงานวาจะทําสิ่งใดบางกอนหลังอยางไรไมมีโครงสรางบังคับที่ตายตัวเพียงแตผลผลิตที่
ออกมาคือขอมูลที่จะนําไปสูการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ ปจช. ซึ่งตองเสร็จสมบูรณ
ทันเวลาที่กําหนดไว ตามที่ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 กําหนดไววา ใหสํานักงานโฉนด
ชุมชนตรวจสอบคําขอ เอกสาร หลักฐานของชุมชนภายในหกสิบวัน นับแตวันที่รับคําขอ หากมี
ความจําเปนตองทําการตรวจสอบในพ้ืนที่อาจขยายระยะเวลาออกไปไดแตตองไมเกินเกาสิบวัน 
ถาตองใชเวลาเกินกวานั้น ใหเสนอคณะกรรมการ ปจช. พิจารณาเปนรายกรณี และแจงเหตุผล
ของความลาชาใหคณะอนุกรรมการชุมชนที่ย่ืนคําขอทราบ อยางไรก็ตามจะเห็นไดวากรอบเวลา
ที่กําหนดไวมีความยืดหยุนอยูในระดับหนึ่ง 
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4.4.5  การเสนอใหคณะกรรมการ ปจช. พิจารณาผลการสํารวจ  
เมื่อทําการตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐานและสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่เรียบรอย

แลว สํานักงานโฉนดชุมชนจะดําเนินการเสนอคําขอและเอกสารหลักฐานตางๆ ของชุมชน
เพ่ือใหคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนพิจารณาใหชุมชนดําเนินงานโฉนด
ชุมชนตอไป 

 
4.4.6  การพิจารณาความเหมาะสมเพื่อออกโฉนดชมุชน 
ข้ันตอนนี้ทางคณะกรรมการ ปจช. จะทําการประชุมเพ่ือพิจารณาวาจะเห็นชอบให

ชุมชนไดรับโฉนดชุมชนหรือไมโดยใชดุลยพินิจของคณะกรรมการ ปจช.ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของชุมชนซึ่งเปนไปตามหลักการของนโยบายและหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบและคําสั่งของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนเปนสําคัญ (สาทิตย 
วงศหนองเตย, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556)   และหากคณะกรรมการ ปจช.มีมติเห็นชอบ
ใหชุมชนใดดําเนินงานโฉนดชุมชนแลวทางสํานักงานโฉนดชุมชนจะตองแจงมติดังกลาวพรอม
กับสงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของแกหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้น 
เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามกฎหมายตอไป สวนกรณีที่
คณะกรรมการมีมติไมเห็นชอบใหดําเนินงานโฉนดชุมชน ทางสํานักงานโฉนดชุมชนจะตองแจง
มติของคณะกรรมการ ปจช.ไปยังชุมชนที่ย่ืนคําขอพรอมทั้งเหตุผลเปนหนังสือ หากชุมชนที่ย่ืน
คําขอประสงคจะใหคณะกรรมการ ปจช.พิจารณาทบทวนมติใหย่ืนเรื่องพรอมหลักฐานตอ
สํานักงานโฉนดชุมชนภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับมติดังกลาวซึ่งมติของคณะกรรมการไมตัด
สิทธิของชุมชนที่จะย่ืนคําขอใหม (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) 

 
4.4.7  การพิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที ่
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้น พิจารณาอนุญาตใหชุมชนไดใช

ประโยชนในที่ดินของรัฐ โดยหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเหลานั้นจะดําเนินการพิจารณาให
เปนไปตามนโยบายและขอตกลงที่สํานักงานทําไวกับหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่เก่ียว 
ของ และขอสําคัญในการที่หนวยงานซึ่งดูแลที่ดินจะอนุญาตได ที่ดินของรัฐนั้นจะตองสามารถ
อนุญาตใหชุมชนเขาใชประโยชนไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งในรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ
ของนโยบายไมสามารถระบุไดวาใหหนวยงานที่ดูแลที่ดินของรัฐเหลานั้นตองพิจารณาอนุญาต
ตามที่นโยบายกําหนด เพราะแตละหนวยงานจะมีกฎหมายของหนวยงานอยู เชน กรมอุทยาน
แหงชาติฯ ที่ไมมีกฎหมายใดอนุญาตใหชุมชนเขาใชประโยชนในที่ดินซึ่งอยูในความดูแลของ
กรมอุทยานแหงชาติฯ และนโยบายโฉนดชุมชนเปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมีศักด์ิ
ทางกฎหมายต่ํากวากฎหมายของกรมอุทยานแหงชาติฯซึ่งเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
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ดังนั้นการพิจารณาของอุทยานจึงไมสามารถอนุมัติใหใชประโยชนในพ้ืนที่ได สวนหนวยงานอ่ืน
ที่สามารถอนุญาตใหชุมชนเขาใชประโยชนในพ้ืนที่ไดเชน ส.ป.ก. แตการที่จะอนุญาตใหชุมชน
ใชประโยชนในที่ดินไดของ ส.ป.ก. ไดนั้นชุมชนจะตองจดทะเบียนเปนสหกรณตามกฎหมาย
สหกรณใหไดเสียกอน แลวทาง ส.ป.ก. จึงจะอนุญาตใหชุมชนเขาใชประโยชนในพ้ืนที่ได ตามที่
ไดกลาวไปแลววาการอนุมัติของหนวยงานที่เก่ียวของข้ึนอยูกับกฎหมายของแตละหนวยงาน
เปนสําคัญ ซึ่งตามกฎหมายกฤษฎีกา นโยบายไมสามารถบัญญัติในลักษณะบังคับใหหนวยงาน
อนุญาตได แตเมื่อมีนโยบายออกมาตามเจตนารมณของผูกําหนดนโยบายแลวตองการให
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินดังกลาวไปปรับเปลี่ยนกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยูใน
หนวยงานใหสนับสนุนการดําเนินงานของนโยบายโฉนดชุมชนได ไมวาจะเปนการแกกฎหมาย 
การบัญญัติกฎหมายลูกเพ่ิมเติม หรือการออกกฎระเบียบขอยกเวนตางๆ เพ่ือใหหนวยงาน
สามารถอนุญาตใหชุมชนใชประโยชนในพ้ืนที่ในรูปของโฉนดชุมชนได ซึ่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของผูมีอํานาจในหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของวาจะมีการดําเนินการดังกลาวเหลานั้นหรือไม (ธิติ 
กนกทวีฐากร, 2556; สถิตพงศ สุดชูเกียรติ, 2556; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพลศรี
เสาวลักษณ, 2556) 

 
4.4.8  การออกหนังสือโฉนดชุมชน 
เมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอนุญาตใหชุมชนใชประโยชนในพ้ืนที่และสงเรื่อง

มายังสํานักงานโฉนดชุมชนแลว ทางสํานักงานโฉนดชุมชนจะออกเปนหนังสือแสดงการจัดใหมี
โฉนดชุมชนตามแบบที่คณะกรรมการปจช.กําหนด พรอมขอตกลงที่เปนเงื่อนไขในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนใหแกชุมชนที่ไดรับอนุญาตเพ่ือเปนหลักฐาน ถือวาเสร็จสิ้นกระบวนการ
ในการออกโฉนดชุมชนซึ่งเปนผลผลิตของนโยบาย 

 
4.5  การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงาน 
 

หลังจากที่ไดมีการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนแลวในระยะหนึ่งพบวา ไมสามารถ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนไดในหลายพ้ืนที่เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินเทาที่ควร ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน
เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 (สาทร วงศหนองเตย, 2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 
จัดทําข้ึนที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง มหาดไทย 
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และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการบันทกึขอตกลงดังกลาวเพ่ือสรางความเขาใจและ
ความเห็นพองตองกันในการจัดการแกไขปญหาที่ดินของรัฐโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในรูปแบบของโฉนดชุมชน และเพ่ือสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือผลักดันการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
ใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 โดยมีรูปแบบของความรวมมือที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางหนวยงานเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร จะดําเนินงานดังนี้  1) จะดําเนินงานจัด
ใหมีคณะทํางานภายในกระทรวงแตละแหงเพ่ือทําหนาที่ประสานงานติดตอในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนกับสํานักงานโฉนดชุมชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  2) จะใหความรวมมือใน
การสงมอบขอมูลตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานโฉนดชุมชนและมอบหมายใหขาราชการใน
สังกัดเขามีสวนรวมในการดําเนินงานตลอดจนใหความชวยเหลือในการทํางานแกสํานักงาน
โฉนดชุมชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามที่รองขอ  3) จะดําเนินการปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ที่ตนรับผิดชอบเพ่ืออํานวยและสอดคลองตอการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนใหประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว  4) จะมอบหมายเปนนโยบายใหหนวยงานในสังกัดที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินพิจารณาชวยเหลือ แกไขขอพิพาทแกชุมชนที่แสดงความประสงคเขารวม
ดําเนินงานโฉนดชุมชน และ  5) หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ภายหลังจาก
อนุญาตใหชุมชนไดดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ใด จะใหความรวมมือกับสํานักงานโฉนด
ชุมชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ
ดําเนินงานของชุมชนนั้น อยางไรก็ตามรูปแบบการดําเนินงานในบันทึกขอตกลงดังกลาวนี้เปน
ขอตกลงทั่วไปโดยไดระบุข้ันตอนการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปวาทั้งแปดหนวยงานจะรวมกัน
กําหนดรายละเอียดที่เก่ียวของในทางปฏิบัติ โดยมีสํานักงานโฉนดชุมชน สํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน ทั้งนี้รายละเอียดที่จะเกิดข้ึนดังกลาว
จะตองอยูภายใตขอบเขตและเงื่อนไขตามวัตถุประสงคของบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
หนวยงานเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 และเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ และระเบียบของทุกหนวยงาน
ดังกลาวดวย ปญหาสําคัญที่เกิดข้ึนคือหลังจากที่มีการจัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง
หนวยงานแลวไมสามารถบังคับใชใหเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวไดเนื่องจากไมคอยไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของเทาที่ควร 
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สรุปกระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติสามารถสรุปไดเปน 5 ข้ันตอนหลัก
ไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสูแนวทางปฏิบัติ การสรางการ
ยอมรับในนโยบาย การดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน และการสรางการรวมมือระหวาง
หนวยงาน แสดงชวงเวลาในแตละกระบวนการของการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติไดดัง
ตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัต ิ

 

ชวงเวลาในการ
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

1. กําหนดนโยบาย      
2. แปลงนโยบายสู
แนวทางปฏิบัต ิ

     

3. สรางการยอมรับใน
นโยบาย 

     

4. ดําเนินงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชน 

     

5. การจัดทําบันทึกความ
รวมมือระหวางหนวยงาน 

     

 
เนื่องจากวานโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบายที่ยังไมเคยมีการดําเนินงานมากอน จึงทํา

ใหกระบวนการในการดําเนินงานเต็มไปดวยการทดลองและการศึกษาทําความเขาใจ สงผลให
ในการปฏิบัติจริงมีบางกระบวนการที่เกิดข้ึนควบคูกันไป ยกตัวอยางเชน ระหวางที่มีการแปลง
นโยบายสูแนวทางปฏิบัติในขณะเดียวกันก็มีการสรางการยอมรับในนโยบายไปดวย และ
ระหวางที่มีการกําหนดเนื้อหาสาระของนโยบายก็ไดมีการลงสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนซึ่ง
อยูในกระบวนการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชมุชน และภายหลังจากที่มีการสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน ในกระบวนการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนก็ยังคงดําเนินตอไป 
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เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
 

 ในบทที่ 5 จะนําเสนอผลการวิเคราะหเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนด
ชุมชน ผลผลิตในที่นีคื้อการที่รัฐอนุญาตออกโฉนดชมุชนในสองพ้ืนที่ชมุชนไดแก ชุมชนสหกรณ
บานคลองโยงจํากัด และ ชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด จากการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ประกอบกับการสืบคนขอมูลในเชิงเอกสารพบวามี
เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนดังตอไปนี้ 
 
5.1  ดานเน้ือหาสาระของนโยบาย 
 
 การศึกษาขอมูลในสวนเนื้อหาสาระของนโยบาย ไดแกการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของ
นโยบาย หลักการ เปาหมาย และวัตถุประสงคของนโยบาย ทั้งจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนด
ชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และจากการ
สัมภาษณผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับสูงและระดับลาง ประกอบกับเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียว 
ของ พบวามีเงื่อนไขสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนอยู 2 เงื่อนไขหลัก
ไดแก ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย และความชัดเจนในเนื้อหาสาระของ
นโยบาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 5.1.1  ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย 
 เงื่อนไขความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบายมีความเก่ียวของกับ การศึกษา
ความเปนมาของนโยบายโฉนดชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหผูวิจัยไดทําการศึกษา
ประเด็นความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบายโฉนดชุมชน โดยมีแนวคิดที่วาสิ่งที่
นโยบายกําหนดออกมาควรตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาหรือสภาพหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นความเปนมาและเหตุผลที่ทําใหไดมาซึ่งเนื้อหาสาระของนโยบายจึงเปน
สิ่งสําคัญที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติและมีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายได จาก
การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบายโฉนดชุมชน สามารถสรุปไดเปน 4 
ประเด็นดังตอไปนี้ 
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 5.1.1.1 ปญหาที่นํามาสูการกําหนดนโยบาย ประเด็นปญหาที่นํามาสูการ
กําหนดนโยบายโฉนดชุมชนคือ ปญหาดานที่ดินทํากินของประชาชนซึ่งมีความสัมพันธกับ 3 
ปญหาใหญซึ่งเก่ียวของกันเปนวงจรของปญหาไดแก   1) ปญหาการกระจุกตัวของการถือครอง
ที่ดิน   2) ปญหาความขัดแยงในที่ดินทํากิน และ   3) ปญหาการสูญเสียที่ดิน ปญหาแรกการ
กระจุกตัวของการถือครองที่ดินเปนเรื่องที่ผูกําหนดนโยบายเชื่อวาเปนปญหาใหญที่ตองให
ความสําคัญ โดยอธิบายวา ปจจุบันคนที่จนที่สุดของประเทศเปนคนที่ไมมีที่ดินทํากินโดยจะเห็น
ไดจากขอมูลในป พ.ศ. 2547 ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีการลงทะเบียนคนจน
และพบวามีคนจนประมาณกวา 4 ลานครัวเรือนไมมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง นอกจากนั้น
รัฐบาลไดทําการศึกษาขอมูลจากผลงานทางวิชาการตางๆ พบวามีปญหาในเรื่องการกระจุกตัว
ของการถือครองที่ดิน กลาวคือมีที่ดินประมาณ 127 ลานไรคิดเปนรอยละ 90 ของที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ์กระจุกตัวอยูในมือของคนไมเกินรอยละ10 ของประเทศ หรือคิดเปนประมาณ 6 
ลานคน ในขณะที่มีที่ดินเพียงรอยละ 10 กระจายอยูในมือของคนจนถึงรอยละ 90 ของประเทศ 
ซึ่งเมื่อมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินมาก ความเหลื่อมล้ําระหวางคนรวยและคนจนก็ย่ิง
ขยายตัวมากย่ิงข้ึน เนื่องจากคนจนไมสามารถเขาถึงทรัพยากรที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิตได 
และเมื่อคนจนเหลานี้ไมมีศักยภาพหรือความสามารถเพียงพอที่จะไปซื้อที่ดินก็สงผลใหคนจนไร
ที่ดินทํากินเหลานั้นไปบุกรุกที่ดินทํากินของผูอ่ืนไมวาจะเปนภาคเอกชนหรือภาครัฐซึ่งกอใหเกิด 
ความขัดแยงตอไป (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556) 

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทย
เกิดข้ึนไดมากเพราะโครงสรางทางสังคมของประเทศไทยไมมีมาตรการทางกฎหมายที่จํากัด
ขนาดของการถือครองที่ดินของบุคคลและไมมีระบบหรือกลไกใดที่จะยับย้ังการกระจุกตัวของ
การถือครองที่ดินทําใหมีการซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไรเปนจํานวนมาก ในขณะที่คนสวนมากของ
ประเทศไมมีที่ดินทํากินหรือมีที่ดินอยูเพียงเล็กนอย นอกจากนั้นยังไมมีมาตรการทางภาษีที่
สนับสนุนการแกไขปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและการซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไร 
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาขนาด
ของการถือครองที่ดินนั้นมีสวนสัมพันธกับความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร และความ
ยากจนมีสัดสวนที่ลดลงตามขนาดการถือครองทีดิ่นของครัวเรือนเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึน  (สถิตพงษ 
สุดชูเกียรติ, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) 

ปญหาที่สองคือ ความขัดแยงในที่ดินทํากิน มีขอมูลบงชี้วามีประชาชนอาศัยอยูและทํา
กินในที่ดินของรัฐทั้งในเขตอุทยานแหงชาติ เขตปาไม หรือที่ดินของหนวยงานตางๆ อยางไม
ชอบดวยกฎหมายอยูประมาณ 4-5 ลานคน บุกรุกที่ดินของรัฐอยูประมาณ 10 ลานไร คิดเปน
ประมาณ 1 ลานครัวเรือนเฉลี่ยเปนครัวเรือนละ 10 ไร ซึ่งในทางกฎหมายแลวสถานะของชุมชน
เหลานี้คือผูผิดกฎหมาย แมวาบางครัวเรือนอาจอยูระหวางการฟองรองพิสูจนสิทธิ์อยูก็ตาม  
(สาทิตย วงศหนองเตย, 2556)        สาเหตุของปญหาความขัดแยงในที่ดินทํากินระหวางรัฐกับ
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ประชาชนเกิดข้ึนในสองลักษณะไดแก ลักษณะแรกสืบเนื่องมาจากการที่คนจนไรที่ดินทํากินเขา
ไปบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ือทําประโยชน อาจเนื่องดวยสภาวะทางเศรษฐกิจบีบบังคับจนไมสามารถ
รักษาที่ดินทํากินของตนเอาไวได หรือเปนประชาชนที่ยากจนไมสามารถเขาถึงทรัพยากรที่ดิน 
หรือเปนผลตอเนื่องจากการขยายตัวของปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินดังที่กลาวไว
ในประเด็นปญหาแรก ทําใหประชาชนที่ยากจนไมมีที่ดินไมมีศักยภาพหรือความสามารถเพียง
พอที่จะไปซื้อที่ดินจึงตองไปบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งแนนอนวารัฐเองก็บกพรองในหนาที่ปลอยให
ประชาชนเขาไปบุกรุกตัดไมทําลายปาหรือที่สาธารณะประโยชนเปนเวลานานจนยากที่จะแกไข
หรือขับไลประชาชนออกจากพ้ืนที่ได สาเหตุของปญหาความขัดแยงในที่ดินทํากินประการแรกก็
คือการที่มีประชาชนเขามาบุกรุกที่ดินของรัฐอยูเปนเวลานาน โดยรัฐไมสามารถขับไลประชาชน
ออกจากพ้ืนที่ได ทําใหชาวบานจํานวนมากตองถูกดําเนินคดีโดยมีหนวยงานภาครัฐเปนคูกรณี 
และสาเหตุประการที่สองคือเกิดจากความบกพรองในการดําเนิน งานตามนโยบายของรัฐเชน
การประกาศพ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติหรือเขตอุทยานแหงชาติ ซึ่งในบางพ้ืนที่ไมไดมีการ
สํารวจพ้ืนที่และแนวเขตอยางชัดเจน โดยใชภาพถายทางดาวเทียมเทานั้นไมไดมีการลงสํารวจ
พ้ืนที่จริงทําใหรัฐไปประกาศพ้ืนที่รุกล้ําเขาไปในเขตที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินของประชาชนที่
อยูมากอน จึงทําใหเกิดความขัดแยงแมจะมีกระบวนการพิสูจนสิทธิ์ก็ตาม แตในปจจุบัน
กระบวนการดังกลาวดําเนินการไปอยางลาชาทําใหชุมชนขยายพ้ืนที่ข้ึนมากและปริมาณงาน
ดานการพิสูจนสิทธิ์ก็เพ่ิมข้ึนดวย อยางไรก็ตามแมวาสภาพความขัดแยงจะเกิดจากการที่
ชาวบานเขามาบุกรุกที่ดินของรัฐหรือเปนกรณีที่รัฐประกาศพ้ืนที่ทบัเขตที่อยูอาศัยของประชาชน
ที่อยูมากอน สถานะของชาวบานก็คือผูบุกรุกหรือผูผิดกฎหมาย สภาพความขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับรัฐในที่ดินทํากินจึงอยูในลักษณะที่รัฐดําเนินคดีกับประชาชนจํานวนมาก ชุมชน
ไดรับความเดือดรอนไมสามารถพ่ึงพากลไกของรัฐได ในขณะเดียวกันกระบวนการพิสูจนสิทธิ์ที่
หนวยงานภาครัฐดําเนินการมาโดยตลอดไมเปนที่ยอมรับของประชาชนที่มีขอพิพาทกันอยู
เหลานั้น และเปนการแกไขปญหาที่ภาคประชาชนมองวาไมกอใหเกิดความย่ังยืนในการแกไข
ปญหา ในทายที่สุดที่ดินก็จะหลุดมือไปจากประชาชนผูยากจนตกอยูในมือของคนรวยหรือพวก
นายทุน เปนการตอกยํ้าปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินใหขยายตัวมากข้ึนอีก 
(สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556; 
สํานักงานโฉนดชุมชน, 2554: ประวัติความเปนมา)  

 ปญหาที่สามคือ ปญหาการสูญเสียที่ดิน เกิดข้ึนจากระบบจัดการที่ดินในประเทศ
ไทยที่ไมมีมาตรการปองกันไมใหประชาชนที่เคยไดรับการแกไขปญหามาแลวสูญเสียที่ดินไปอีก 
ในอดีตหนวยงานภาครัฐพยายามแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากินใหแกประชาชนที่ไรที่ดินทํากินใน
รูปแบบตางๆ เชน การจัดการที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เปนตน รูปแบบการจัดการที่ดิน
ที่ผานมานั้นเมือใหบุคคลถือครองที่ดินไปไดระยะหนึ่งแลว รัฐจะทําการออกเอกสารสิทธิ์ใหกับ
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บุคคลนั้นในรูปแบบปจเจกบุคคล การใหกรรมสิทธิ์ในรูปของปจเจกบุคคลยกตัวอยางเชน นส. 3 
(หนังสือสําคัญแสดงสิทธิครอบครอง) หรือ ส.ป.ก. 4-01 (หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน) แมวาการใหสิทธิ์ในหลายประเภทจะมีเงื่อนไขวาไมใหขายใหผูอ่ืนแต
กลับพบวาที่ดินที่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดใหมากกวารอยละ 50 
ถูกครอบครองโดบุคคลที่ไมใชเจาของสิทธิ์เดิมที่ไดรับ คือไมไดเปนเกษตรกรและไมใชคนที่มีชื่อ
ในการถือครอง ส.ป.ก. 4-01 เนื่องจากวาไมมีระบบการตรวจสอบซึ่งเปนปญหาในการดําเนิน 
งานของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สวนกรณีไดโฉนดในรูป นส. 3 นั้นเมื่อบุคคลได
สิทธิในที่ดินครบตามเงื่อนไขแลวตามประมวลกฎหมายที่ดินไมไดหามการซื้อขายสิทธิ จึงนํา 
ไปสูการเปลี่ยนมือของที่ดินได (ประยงค ดอกลําไย, 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.1  วงจรอุบาทวของปญหาที่ดิน 

 
 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556) ชี้ใหเห็นวา ในสภาพสังคมที่ยังมีความเหลื่อมล้ํา

ระหวางคนรวยกับคนจน กรรมสิทธิ์ในที่ดินแบบปจเจกซึ่งควบคุมโดยกลไกตลาดอาจเสี่ยงตอ
การทําใหสูญเสียสิทธิในที่ดินไปโดยงาย โดยเฉพาะเกษตรกรผูยากไร  นอกจากนั้นการให
กรรมสิทธิ์แบบปจเจกซึ่งไมมีกลไกในการตรวจสอบควบคุมการใชประโยชนในที่ดินยังเปนการ

การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดิน 
สาเหตุ 

- ขาดมาตรการทางกฎหมายจํากัด
ขนาดการถือครองท่ีดิน 

- ขาดมาตรการท่ีภาษีสนับสนุนการ
จํากัดขนาดการถือครองท่ีดิน 

ความขัดแยงในท่ีดินทํากิน 
สาเหตุ 

ความบกพรองของ
หนวยงานภาครัฐ 

การสูญเสียท่ีดิน 
สาเหตุ 

- สภาวะทางเศรษฐกิจ 
- ขาดกลไกปองกันการสูญเสียท่ีดิน 

คนจนไรที่ดินทํากิน 

บุกรุกที่ดินของรัฐ 

รัฐแกปญหาดวย 

การใหสิทธิแบบปจเจก 

คนจนไรที่ดินทํากิน 

คนรวยมีที่ดินมาก 
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เรงทําลายฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย อยางไรก็ตามในประเด็นการทําลาย
พ้ืนที่ปา การใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินแบบปจเจกอาจไมใชปญหาหากรัฐบาลนําพ้ืนที่เอกชนหรือ
พ้ืนที่เกษตรกรรมมาจัดใหแกประชาชน แตสถานการณที่เกิดข้ึนคือประชาชนอาศัยอยูในพ้ืนที่
ของรัฐซึ่งเปนพ้ืนที่ปา หากรัฐนําที่ดินเหลานั้นมาจัดใหแกประชาชนในรูปของปจเจกบุคคลอาจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนมือของที่ดิน และประชาชนจะทําการบุกรุกปาเพ่ิมมากข้ึนไปอีกตราบเทาที่
รัฐยังใชกระบวนการแกไขปญหาโดยใหสิทธิแบบปจเจกแกประชาชนและยังขาดกลไกมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการบุกรุกปา ดังนั้นถาไมแกไขดวยวิธีการที่สามารถปองกัน
ปญหาการสูญเสียที่ดิน เมื่อประชาชนที่ไดรับสิทธิในที่ดินเหลานั้นบริหารที่ดินไมได ขาดทุน 
หรือไมมีเงิน หรือดวยปจจัยใดๆ ก็แลวแต จะกอใหเกิดการขายสิทธิ์ในที่ดินเหลานั้นใหแกบุคคล
อ่ืน ซึ่งสวนใหญคนที่ซื้อที่ดินเหลานั้นมักจะเปนคนรวยหรือกลุมนายทุน ทําใหคนรวยเหลานั้นมี
ที่ดินเพ่ิมมากข้ึนในขณะที่คนจนกลับไปเปนผูไรที่ดินทํากินตามเดิม เมื่อไมมีที่ดินทํากินก็อาจ
กอใหเกิดการบุกรุกที่ดินในแปลงใหม ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในที่ดินอีก เมื่อประชาชน
จํานวนมากมีปญหาทําใหรัฐตองเขามาชวยเหลือเพราะประชาชนไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 จะเห็นไดวาปญหาทั้งสามปญหาดังกลาวมีความสัมพันธกันเปนวัฏจักรของ
ปญหาที่กอใหเกิดปญหาเดิมเรื่อยๆ ซึ่งประยงค ดอกลําไย (2556) เรียกวงจรนี้วา “วงจรอุบาทว
ของปญหาที่ดิน” (ดูภาพที่ 5.1) 
 5.1.1.2 วิธีการที่รัฐบาลไดมาซึ่งปญหาและแนวคิดในการแกไขปญหา ปญหา
ที่ดินซึ่งเปนปญหาที่นํามาสูการกําหนดนโยบายดังกลาวถูกเสนอโดยเครือขายภาคประชาชนที่
รวมตัวกันในนามเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย (คปท.) เครือขายภาคประชาชนดังกลาว
ไมเพียงแตนําเสนอปญหาตอรัฐบาลเทานั้น ยังไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในลักษณะ
ของการจัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชน ซึ่งเปนแนวทางที่ไดจากการเรียนรูรวมกันของ
ชาวบานที่ประสบปญหาและผานการทดลองโดยชาวบานในบางชุมชนแลววาเปนแนวทางที่ชวย
แกไขปญหาไมใหชุมชนสูญเสียที่ดินไปได แตการจัดทําโฉนดชุมชนของชาวบานนั้นไมไดรับ
การรับรองตามกฎหมาย และชาวบานยังคงตองกลายเปนผูบุกรุกและยังถูกดําเนินคดีโดยรัฐ ทํา
ใหไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย คปท. พยายามเผยแพรความคิดการจัดการที่ดินในรูปแบบ
โฉนดชุมชนใหกับชุมชนเพ่ิมอีกหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ และพยายามเสนอแนวคิดนี้ตอหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของกับการจัดการที่ดินแตพบวาไมมีกฎหมายหรือนโยบายรองรับการจัดการที่ดิน
ในลักษณะดังกลาว คปท. จึงเห็นวาควรตองผลักดันประเด็นปญหานี้ไปสูรัฐบาล 
 ในชวงเวลาของการเลือกตั้ง ป 2550 มีการเปดเวทีพรรคการเมืองพบประชาชน
ซึ่งเปนโอกาสสําคัญที่ทําให คปท. ไดนําประเด็นปญหาและแนวคิดดังกลาวไปเสนอตอพรรค
การเมืองหลายพรรค ในขณะนั้นพรรคประชาธิปตยไดรับขอเสนอไวแตยังไมได เปนรัฐบาล 
จนกระทั่งป 2551 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พรรคประชาธิปตยข้ึนมาเปนฝายรัฐบาล มี 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ทาง คปท. จึงเดินทางไปที่พรรคประชาธิปตย เพ่ือทวง 
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สัญญาที่พรรคประชาธิปตยเคยรับขอเสนอไววาจะแกไขปญหาที่ดินใหกับประชาชน    (ประยงค  
ดอกลําไย, 2556) เปนเหตุการณเดียวกันกับที่ มตชินออนไลน (2551, 19 ธันวาคม) เสนอไววา  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 มีผูชุมนุมจาก คปท. เครือขายชนเผาพ้ืนเมืองแหงประเทศไทย 
เครือขายสลัมสี่ภาค รวมตัวกันที่พรรคประชาธิปตย โดยมี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ไดเขารับฟงปญหาจากผูชุมนุมและรับปากวา “จะเรงแกปญหาที่ดินทํากินใหกับประชาชน ซึ่ง
เปนนโยบายที่พรรคประชาธิปตยตองการทํามานานแลว” 
 หลักจากที่รัฐบาลไดรับขอเสนอของ คปท. ที่เรียกรองใหมีการแกไขปญหาที่ดิน
ในรูปของโฉนดชุมชนแลว รัฐบาลจึงไดทําการศึกษาแนวคิดและลักษณะของปญหาดังกลาวจาก
ผลงานของนักวิชาการหลายทาน เชนแนวคิดสิทธิชุมชน สิทธิเชิงซอนของอานันท กาญจนพันธ 
และผลงานเก่ียวกับสิทธิที่ดินโดยชุมชน ของอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556) ซึ่งมีผลงานในดาน
ที่ดินอยูหลายฉบับ โดยเฉพาะผลการวิจัยโครงการศึกษาระบบสิทธิในที่ดินของชุมชนที่
เหมาะสม ที่มีขอเสนอเรื่องการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนอยู และเปนแนวคิดที่
สอดคลองกับขอเสนอของทาง คปท. ดังนั้นสรุปไดวา วิธีการที่รัฐบาลไดมาซึ่งปญหาและแนวคิด
ในการแกไขปญหา มาจากสามสวนดวยกันคือสวนแรกมาจากการที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยได
คิดเรื่องการแกไขปญหาที่ดินทํากินใหกับประชาชนมานานแลวเพียงแตยังไมไดกําหนดเปน
นโยบายชัดเจน สวนที่สองมาจากการขับเคลื่อนของ คปท. ที่ไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของประชาชน และสวนที่สามมาจากการศึกษาขอมูลปญหาจากผลงาน
ทางวิชาการตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาระบบสิทธิในที่ดินของชุมชนที่เหมาะสมของ 
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556) ที่ไดเสนอแนวคิดในการออกโฉนดชุมชน หรือเอกสารสิทธิ
ชุมชนใหแกประชาชน ซึ่งเปนแนวคิดที่สอดคลองกับขอเรียกรองของภาคประชาชนและ  ความ 
ตั้งใจของรฐับาล (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) 
 5.1.1.3 เนื้อหาสาระหลักของนโยบายที่นําไปสูการแกไขปญหา หลักคิดในการ
แกไขปญหาของรัฐบาลจากประเด็นปญหาดังกลาวรัฐบาลมีทางเลือกสองทางคือ รัฐตองขับไล
ประชาชนเหลานั้นออกจากพ้ืนที่ แตทําใหเกิดคําถามวาถาไมใหประชนอยูในพ้ืนที่เดิมแลวจะให
ประชาชนจํานวนมากมายเหลานั้นไปอยูที่ไหน ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งของรัฐบาลคือรัฐตอง
อนุญาตใหประชาชนอยูอยางถูกกฎหมายซึ่งจะเปนการแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินระหวาง
รัฐกับประชาชน อยางไรก็ตามการอนุญาตนั้นตองไมใชการใหอยูในรูปแบบของปจเจกบุคคลอีก
ตอไปเพราะจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาการสูญเสียที่ดินไปจากเกษตรกรผูยากจนซึ่งนําไปสูการ
ขยายตัวของปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินเพ่ิมข้ึนอีกกลับเขาสูปญหาเดิม การ
จัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชนจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินโดยไม
ขัดแยงกับหนวยงานภาครัฐ และเปนการแกไขปญหาอยางย่ังยืนที่จะปองกันไมใหผูที่เคยไดรับ
สิทธิ์สูญเสียที่ดินไปจึงไมกอใหเกิดการขยายตัวของปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน 
และเมื่อประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย จะทําใหคนจนเหลานี้สามารถสราง
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ผลผลิตทางการเกษตรใหกับประเทศชาติเปนจํานวนมหาศาลบนที่ดินประมาณ 10 ลานไร 
สามารถผลักดันเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจได และจะชวยใหฐานะทางเศรษฐกิจของคนเหลานี้
ดีข้ึน ในขณะเดียวกันหลักเกณฑของนโยบายยังมีเงือ่นไขที่สงเสริมการอนุรักษทรพัยากรธรรม -
ชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนอีกดวย (สาทิตย วงศหนองเตย, 
2556) 
 จากการศึกษาความเปนไปที่จะใชวิธีการจัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชนให
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายที่มีอยูนั้น อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556) ไดเสนอแนว
ทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนที่สามารถทําได กลาวคือ เพ่ือใหเปนไปตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินแลวหากจะทําการออกเอกสารสิทธิ์ใหแกชุมชนสามารถทําไดเฉพาะกรณีที่ชุมชนมีสภาพ
เปนนิติบุคคลและรูปแบบการใหสิทธิในที่ดินจะข้ึนอยูกับสิทธิเดิมที่มีอยู หากเปนชุมชนที่มี
กรรมสิทธิ์อยูแลวสามารถออกเปนโฉนดที่ดินในรูปแบบกรรมสิทธิ์รวมหรอืกรรมสทิธิ์ของสถาบัน
เกษตรกรได แตถาหากเดิมไมไดมีสิทธิ์อยูเพียงแตไดรับอนุญาตใหใชประโยชนจากทางราชการ
ชุมชนนั้นจะไดรับสิทธิ์ในการเขาใชประโยชนเทานั้นซึ่งการดําเนินโฉนดชุมชนไมจําเปนตองได
กรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ได เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคในการดําเนินนโยบายที่ตองการแกไข
ปญหาเรื่องความขัดแยงในที่ดินระหวางรัฐกับประชาชน รูปแบบของเนื้อหาสาระหลักของ
นโยบายที่นําไปสูการแกไขปญหาจึงเนนไปที่กระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนในที่ดินของรัฐ 
อยางไรก็ตามนโยบายไดเปดโอกาสใหชุมชนที่ไมไดตั้งอยูในที่ดินของรัฐที่ประสงคดําเนินการ
โฉนดชุมชนสามารถกระทําไดหากเปนชุมชนที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบ ดวยแนวคิดที่วา
หากสามารถดึงใหชุมชนทั่วไปมามีสวนรวมในการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนไดก็จะเปน
การสงเสริมใหชุมชนเหลานั้นเกิดความเขมแข็งในการบริหารจัดการที่ดิน 
 เมื่อรัฐบาลเห็นวานโยบายโฉนดชุมชนจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะใชในการแกไข
ปญหาดังกลาวจึงไดออกนโยบายในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 โดยมีสาระสําคัญที่นําไปสูการแกไขปญหาคือการจัดใหประชาชนที่รวมตัวกัน
เปนชุมชนมีสิทธิ์ไดรับหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ  ระเบียบกําหนดใหมี
คณะกรรมการกลางชุดหนึ่งทําหนาที่ในการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ดูแลที่ดินกับประชาชนที่อาศัยอยูในที่ดิน เพ่ือดําเนินการของอนุญาตใหชุมชนที่มีความ
เหมาะสมไดอาศัยและทําประโยชนอยูในที่ดินเหลานั้นอยางถูกหลักเกณฑของโฉนดชุมชนและ
ถูกตองตามกฎหมาย การดําเนินงานดังกลาวจะทําใหประชาชนไดอยูอาศัยและใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐและรัฐจะเปนฝายสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริเวณชุมชนใหมีความสมดุลและเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน
อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอีกดวยซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาดังตอไปนี้ 
 ประเด็นปญหาความขัดแยงในที่ดิน เนื้อหาสาระหลักของนโยบายที่นําไปสูการ
แกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินคือ การกําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
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โฉนดชุมชน (ปจช.) เปนคณะกรรมการกลางมีหนาที่ในการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม
ของชุมชนวาสมควรไดรับอนุญาตใหอาศัยและใชประโยชนในที่ดินของรัฐหรือไม หากคณะ 
กรรมการเห็นวาชุมชนมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสม จะไดทําการประสานงานติดตอไปยังหนวยงานรัฐ
ที่ดูแลที่ดินซึ่งประชาชนอาศัยอยูใหอนุญาตใหชุมชนเขาทําประโยชนในพ้ืนที่อยางไมผิด
กฎหมาย ซึ่งเปนการแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินระหวางประชาชนกับรัฐ โดยมีเหตุผลใน
การยุติความขัดแยงอยู สองประเด็นดวยกันคือ ประเด็นแรกกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ที่ดินซึ่งนํามาจัด
โฉนดชุมชนดังกลาวนี้เปนที่ดินของรัฐ ดังนั้นจึงไมตองมีการโตแยงหรือการพิสูจนสิทธิ์ตอไปวา
ที่ดินดังกลาวนี้เปนของรัฐหรือของชาวบาน และประเด็นที่สองคือ เมื่อรัฐอนุญาตใหประชาชน
อาศัยและใชประโยชนในที่ดินไดแลวอยางถูกตองตามกฎหมาย ประชาชนจะไมถูกดําเนินคดี
หรือกลายเปนผูตองหาวาบุกรุกที่ดินของรัฐอีก ดังนั้นหากมีการอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชน
ในที่ดินในรูปของโฉนดชุมชน จะนําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงในที่ดินระหวาง รัฐ    กับ  
ประชาชน    (สาทติย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556; ประยงค ดอกลําไย
, 2556) 
 ประเด็นปญหาการสูญเสียที่ดิน การจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนถูกคิดคน
ข้ึนมาเพ่ือปองกันไมใหที่ดินหลุดมือไปจากชุมชนโดยตรง ดวยกลไกของโฉนดชุมชนที่มีการตั้ง
กฎเกณฑ กติกา ในการควบคุมการเปลี่ยนมือของที่ดิน การเปลี่ยนมือในที่นี้หมายถึงบุคคล 
ภายนอกจะมาซื้อหรือเขามาใชประโยชนในที่ดินไมได แตสามารถเปลี่ยนมือไปยังลูก หลานหรือ 
คนที่อยูในชุมชนได (ประยงค ดอกลําไย, 2556)   การแกไขปญหาโดยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากิน
ในรูปแบบของโฉนดชุมชนไมไดเปนการใหกรรมสิทธิ์แกประชาชนในรูปแบบปจเจกบุคคลอยาง
ที่ผานมา แตเปนเพียงการอนุญาตใหประชาชนที่รวมตัวกันเปนชุมชนไดเขาใชประโยชนในพ้ืนที่
โดยไมไดรับสิทธิในการเปนเจาของหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นพ้ืนที่ที่นํามาจัดโฉนดชุมชนจึง
ไมสามารถเปนทรัพยสินที่เขาไปอยูในกลไกตลาดได เนื่องจากประชาชนไมสามารถขายสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกลาวได และการอนุญาตใหใชประโยชนในรูปแบบของโฉนดชุมชนเปนการอนุญาต
ชั่วคราวมีระยะเวลาจํากัดไมเกิน 30 ป และมีการติดตามประเมินผลการใชประโยชนหากชุมชน
ผิดเงื่อนไขรัฐสามารถยกเลิกการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได นอกจากนั้นชุมชนที่
ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินในรูปของโฉนดชุมชนจะตองมีกฎระเบียบของชุมชน ที่ผาน
ความเห็นชอบจาก ปจช. ซึ่งกฎระเบียบเหลานั้นจะตองไมนําไปสูการกระทําใดที่ผิดตอหลักการ
ของนโยบายเชนสนับสนุนใหมีการขายสิทธิ์ใหแกนายทุนหรือบุคคลภายนอก หรือการกําหนด
กฎเกณฑอันจะทําใหที่ดินถูกใชไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
หากกฎระเบียบ หลักเกณฑที่ชุมชนกําหนดไมผานความเห็นชอบ ชุมชนจะไมไดรับอนุญาตให
ใชประโยชนในพ้ืนที่และหากชุมชนมีกฎระเบียบที่ดีแตถาเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนกระทําการผิด
เงื่อนไข หากคณะกรรมการตรวจพบจะถกูตักเตอืนหรอืถาหากตักเตือนแลวยังทําไมได สามารถ
ถูกเพิกถอนการอนุญาตไดเชนเดียวกัน ดังนั้นเมื่อรัฐไมไดใหกรรมสิทธิ์ในรูปแบบปจเจกบุคคล 
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แลวจึงไมนําไปสูการที่ที่ดินหลุดมือไปจากผูที่เคยไดรับสิทธิ์หรือตกไปอยูในมือของนายทุน  
(สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) 
 ประเด็นปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน โดยรัฐบาลมองวาเมื่อ
ประชาชนมีที่ดินทํากินจะกอใหเกิดรายไดในครัวเรือนทําใหมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนนําไปสูการ
ลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางคนรวยกับคนจน ในขณะเดียวกันเมื่อที่ดินไมหลุดมือไปจากผูที่
เคยไดรับสิทธิ์จึงเปนอีกชองทางที่ชวยลดปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินไมให
ขยายตัวมากย่ิงข้ึน และถาหากประชาชนมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินอยางไมตองขัดแยง
กับหนวยงานภาครัฐแลว ชุมชนจะมุงพัฒนาพ้ืนที่ และผลผลิตในชุมชนมากย่ิงข้ึน เมื่อชาวบาน
ในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนหลายแหง จะเปนการผลักเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ และ
การที่ประชาชนมีรายไดที่มั่นคงย่ิงข้ึนก็จะสามารถเขาถึงทรัพยากรที่ดินได กอใหเกิดการ
กระจายสิทธิ์ในที่ดินได จากหลายปจจัยรวมกัน การดําเนินงานโฉนดชุมชนจึงเปนอีกชองทาง
หนึ่งที่จะชวยลดปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทย เหตุผลที่รัฐบาลเชื่อ
วาชุมชนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน นอกจากการมีทรัพยากรที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิตแลว 
ยังมีหลักเกณฑของการดําเนินงานโฉนดชุมชนที่ชุมชนจะตองปฏิบัติคือชุมชนจะตองมีการ
กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโดยความเห็นชอบรวมกันของ
สมาชิกในชุมชนดวย นอกจากนั้นยังมีระเบียบกฎเกณฑอีกหลายขอที่เปนการสงเสริมใหชุมชนม ี
ความเขมแข็ง พ่ึงตนเองได (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) 
 นอกจากเนื้อหาสาระหลักของนโยบายจะนําไปสูการแกไขปญหาที่นํามาสูการ
กําหนดนโยบายแลวยังเปนการแกไขปญหาที่กอใหเกิดความย่ังยืนในการพัฒนาอีกดวย โดย
หลักเกณฑของโฉนดชุมชนจะเปนการสงเสริมใหชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและบริเวณโดยรอบถือเปนการตอบแทนที่รัฐ
อนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนที่ แทนที่จะใหชุมชนตอบแทนเปนคาเชา (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 
2556) ขอกําหนดหลักเกณฑของนโยบายที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนดังกลาวปรากฏอยู
ในประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวนหลักเกณฑและวิธีการใน
การดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ขอ 9 ที่เนนใหชุมชนมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการให
สอดคลองกับลักษณะของชุมชนโดยจะตองมีการจัดทําระเบียบของชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน จัดสรรที่ดินและการใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ มีการกําหนด
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และภูมินิเวศของชุมชน กําหนดแผนการใชประโยชนในที่ดินและการจัดการระบบการผลิตให
สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่โดยคํานึงถึงการผลิตที่พ่ึงพาตัวเองโดยการทําเกษตรกรรมย่ังยืนและ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และกําหนดแผนอนุรักษ การดูแลรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืนตลอดจนสอดสองดูแลและแจงเหตุแกหนวยงานของรัฐเมื่อพบ
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบุกรุกหรือการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของทาง
ราชการในบริเวณพ้ืนที่ที่ชุมชนรับผิดชอบหรือพ้ืนที่ใกลเคียง เปนตน 
 สรุปไดวาเนื้อหาสาระหลักของนโยบายโฉนดชุมชนที่นําไปสูการแกไขปญหา 
นอกจากจะชวยแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐ ปองกันไมใหที่ดินหลุดมือไป
จากผูที่เคยไดรับสิทธิ์ และผลักดันเศรษฐกิจของชุมชนใหดีข้ึนพ่ึงพาตนเองไดแลวนั้นยัง
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนซึ่งเปนการพัฒนาที่คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอีกดวย 
 5.1.1.4 ลักษณะแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชน แนวคิดของนโยบายโฉนด
ชุมชนมีจุดเริ่มตนมาจากภาคประชาชนผานกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวาง
ชาวบานที่ประสบปญหาและมีผลงานทางวิชาการรับรองวาเปนหนึ่งในลักษณะของการจัดการ
ที่ดินที่เหมาะสม โดยเปนแนวคิดที่มีหลักเหตุผลในเชิงวิชาการ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญซึ่งเปน
กฎหมายแมบทของประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและยัง
สอดคลองกับนโยบายระหวางประเทศซึ่งเปนลักษณะของแนวคิดที่ดี อยางไรก็ตามดวยความที่
แนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดใหมจึงสงผลใหการดําเนินงานนโยบายเกิดความ
ลาชา ดังจะอธิบายรายละเอียดของแตละลักษณะดังตอไปนี ้
 ลักษณะประการแรกคือแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดที่มีเหตุผล
ในเชิงวิชาการรองรับ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556)   ไดทําการศึกษาวิจัยในโครงการศึกษา
ระบบสิทธิในที่ดินของชุมชนที่เหมาะสมโดยศึกษาจากกรณีที่ชาวบานคิดหาวิธีการใชสิทธิในการ
แกไขปญหาสิทธิในที่ดินของชุมชนดวยตนเองพบวา มีการใชสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินอยู 2 
ประเภทคือ การใชจารีตประเพณี และการใชที่ดินหนาหมู ทั้งสองประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหาสิทธิการครอบครองที่ดินโดยชุมชน จากการศึกษาโดยละเอียดทําใหทราบวาชุมชน
มีภูมิปญญาและศักยภาพในการแกไขปญหาของตนเองเพียงแตภาครัฐตองเปดใจกวางยอมรับ
การทํางานของภาคชุมชนหรือภาคประชาสังคม ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาที่ย่ังยืนและทุกฝาย
จะไดประโยชนรวมกัน รัฐตองยอมรับความจริงวาลําพังรัฐฝายเดียวไมสามารถแกไขปญหาเรื่อง
การจัดสรรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได เพราะการทํางานของรัฐมีข้ันตอนมากเกินไป
จึงทําใหการแกไขปญหาลาชาไมทันการ การใหการยอมรับในสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชนโฉนดชุมชน จึงเปนการผอนผันภาระของภาครัฐได และยังเปนการ
ถนอมรักษาใหทรัพยากรที่ดิน ปาไม และแหลงน้ํา ซึ่งเปนรากฐานในการดําเนินงานชีวิตชอง
ชุมชนใหอยูคูกับชุมชนไดอยางย่ังยืน 
 ในทางเศรษฐศาสตรมีการจําแนกสิทธิในการใชทรัพยากรออกเปน 3 ประเภท 
คือ (1) กรรมสิทธิ์สวนบุคคล (Private Property) คือการมีกฎหมายรองรับสิทธิ ผูที่มีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินนั้นเปนผูที่ไดรับประโยชนจากทรัพยากรแตเพียงผูเดียว สามารถหวงหรือกันไมให
ผูอ่ืนใชประโยชนได จะจําหนาย แบง หรือโอนกรรมสิทธิ์ใหกับใครก็ได โดยที่รัฐและผูอ่ืนตอง
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เคารพในกรรมสิทธิ์นั้น ทั้งนี้มีขอแมวาการใชประโยชนจะตองอยูในขอบเขตที่สังคมยอมรับได
และไมไปกระทบตอประโยชนโดยรวมของสังคม (2) สิทธิรวม (Common Property) คือ สิทธิที่
กลุมบุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชนหรือองคการมีสิทธิรวมกันในการใชประโยชนจากทรัพยากร
ในฐานะที่เปนสมาชิกของชุมชนหรือองคการนั้นไมใชสิทธิสวนบุคคล โดยทั่วไปกฎและกติกาใน
การใชจะถูกกําหนดรวมกันระหวางสมาชิกหรืออาจเปนกฎกติกาที่มีมาแตเดิมจากการกําหนด
ของคนรุนกอนๆ และสืบทอดกันมา สมาชิกมีสิทธิในการที่จะหวงหรือกันไมใหบุคคลอ่ืนหรือ
กลุมอ่ืนที่ไมไดเปนสมาชิกของชุมชนเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรได ในขณะเดียวกัน
สมาชิกแตละรายก็ตองมีหนาที่ในการดูแลทรัพยากรนั้นดวย และ(3) การเขาถึงทรัพยากรโดย
เสรี (Open Access) คือการเขาถึงทรัพยากรที่เปดกวางสําหรับทุกคน ไมมีผูใดเปนเจาของ
ทรัพยากร แตละคนจึงไมมีสิทธิในการที่จะหวงหรือกันไมใหบุคคลอ่ืนเขาไปใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ดังนั้นแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนที่มีลักษณะเปนสิทธิชุมชนจัดอยูในสิทธิ 
ประเภทที่สองคือ สิทธิรวม (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ, 2550) 

 สิทธิชุมชนหรือสิทธิรวมที่อยูในรูปของโฉนดชุมชนมีความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 85 (ดูภาค 
ผนวก ข) สาระสําคัญคือการใหการยอมรับสิทธิของบุคคลซึ่งรวมตัวกันเปนชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม
ในการอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
และประเทศชาติ  ตลอดจนมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยการมีสวนรวมกับภาครัฐในการดําเนิน งาน 
เพ่ือใหประชาชนหรือชุมชนเกิดจิตสํานึกในความเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติและรวมมือกัน
ในการรักษาสิ่งแวดลอมโดยมีรัฐคอยใหการสนับสนุน  (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556; ประยงค 
ดอกลําไย, 2556) จากหลักคิดดังกลาวในทางวิชาการแลวมองวาจะกอใหเกิดผลดีทั้งตอชุมชนที่
ไดรับสิทธิ์ในการใชประโยชนในที่ดินแลวยังสงผลดีตอรัฐในการที่จะไดรับความรวม มือจาก
ชุมชนในการดูแลที่ดินและลดภาระในการปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐอีกทางหนึ่ง แทน ที่รัฐจะ
ใชเวลาและกําลังคนไปในการดําเนินคดีตอประชาชนในพ้ืนที่ก็เปลี่ยนเปนมาประสานความ
รวมมือกับประชาชนที่ใชประโยชนในพ้ืนที่ใหชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แลวภาครัฐ
เองจะไดใชศักยภาพในการปองกันการบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ เชนขบวนการลาสัตว ตัดไมทําลายปา
ไดอยางเต็มที่ (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) 

 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดที่มี
ความสอดคลองกับเรื่องการจัดประเภทสิทธิในเชิงวิชาการซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการ
จําแนก และยังมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายแมบทของประเทศ ดังนั้น
นโยบายโฉนดชุมชนจึงไมใชนโยบายที่เกิดข้ึนอยางไมมีเหตุผลรองรับ นอกจากนั้นหลายพ้ืนที่
ชุมชนไดทดลองนําแนวคิดสิทธิชุมชนหรือการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนมาใชในการ
จัดการที่ดินแลว จากการศึกษาวิจัยของอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ และคณะ (2550) ที่ไดเขาไป
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ศึกษากรณีตัวอยางในพ้ืนที่ชุมชนที่นําแนวคิดดังกลาวมาใชก็พบวาสามารถแกไขปญหาเรื่อง
สิทธิในที่ดินใหกับชุมชนได เพียงแตยังขาดการยอมรับจากหนวยงานภาครัฐที่จะอนุญาตให
ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมสามารถอยูอาศัยและทํากินในที่ดินของรัฐไดอยางถูกตองตามกฎหมายและ
มีความมั่นคงโดยไมตองกลัววาจะถูกขับไลออกจากพ้ืนที่ 

 ลักษณะแนวคิดของนโยบายประการที่สองคือเปนแนวคิดที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทั้งภายในและระหวางประเทศ เมื่อผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาสาระหลักของนโยบาย
พบวาเปนแนวคิดที่สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ ซึ่งนโยบายการพัฒนาของประเทศไทยที่ผานมามักใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงแรกของการประกาศใชแผนฯ 1-4 กอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนชนบทและทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก หลังจากนั้นในชวงแผนฯ 5-7 มี
การเนนในเรื่องการพัฒนาที่มีความสมดุลในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมโดยใหชุมชนมี
บทบาทในการพัฒนามากย่ิงข้ึน จนกระทั่งในขวงแผน 8-10 เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด รูปแบบการวางแผนการพัฒนาประเทศสูมิติใหมที่เนนการพัฒนาแบบองครวมและการ
พัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีคนเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนา ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวโนมในการพัฒนาประเทศในชวง
หลังเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาโดยใหชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอยางสอดคลองกับทรัพยากรที่มีในทองถิ่นและเปนการพัฒนาที่สงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และปจจุบันอยูในชวงของแผน 11 ก็
ยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง โดย
เนนกระบวนการมีสวนรวมของคน ในทองถิ่นเปนสําคัญ      (อะแว มะแส และ ณัฐวัชร เผาภู,  
มปป: 12-14) ในพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 11 ระบุวา    "สราง 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ" เมื่อเทียบกับแนวทางการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนจะเห็นไดวาโฉนด
ชุมชนคือนโยบายที่เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรวมกับภาครัฐอยางเปนรูปธรรมซึ่งผูวิจัยเห็นวาประเด็นนี้ถอืเปนขอดีและเปนจุดแข็ง
ของนโยบายหากภาครัฐตองการผลักดันนโยบายไปในทางที่สอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนา
ซึ่งเปนหนึ่งในแนวทางหลักที่หนวยงานภาครัฐตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนฯดังกลาว 
นอกจากนโยบายจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับชาติแลวยังสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนารวมกันระหวางประเทศอีกดวย โดยในป พ.ศ. 2535 ไดมีการประชุมวาดวยสิ่งแวดลอม
และการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCED) ณ กรุงริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 178 ประเทศ
ไดรวมลงนามรับรองปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือการ
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สรางความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเปนแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนของโลกโดย
ครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ดาน ประกอบดวยดานเศรษฐกิจ สังคม และดานสิ่งแวดลอม 
การใหสิทธิชุมชนมามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนแนวคิดที่
ปรากฏอยูใน ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาดังกลาว  (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ,  
2556; United Nations, 1992) 

 ลักษณะแนวคิดของนโยบายประการที่สามคือเปนแนวคิดใหม กลาวคือ แนวคิด
ในการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนมีลักษณะที่ไมไดเปนการใหสิทธิในที่ดินแกประชาชน
ในรูปแบบปจเจกบุคคลเหมือนกับแนวทางการจัดการที่ดินของหนวยงานภาครัฐที่ผานมา แต
เปนการใหสิทธิ์รวมกันในรูปของชุมชนซึ่งเปนแนวคิดใหมที่ยังไมเคยมีรัฐบาลหรือหนวยงานใด
เคยมีนโยบายในลักษณะนี้มากอน หลักในการครอบครองสิทธิ์ของโฉนดชุมชนตางจากหลักการ
ของแนวคิดที่มีอยูเดิมซึ่งมีการแยกสิทธิ์กันชัดเจนระหวางสิทธใินทีดิ่นของรัฐกับสิทธิในที่ดินของ
เอกชน หมายความวาถาเปนพ้ืนที่ของรัฐเอกชนจะไมมีสิทธิในพ้ืนที่เหลานั้นเวนแตรัฐอนุญาต
และควบคุมอยู แตหากเปนพ้ืนที่ของเอกชน เอกชนมีสิทธิ์ใชพ้ืนที่ไดตามความตองการตราบ
เทาที่ไมเปนการละเมิดกฎหมายซึ่งรัฐไมมีสิทธิ์เขาไปกาวกายเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของ
เอกชน แตแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดใหมที่ไมไดมีการแยกสิทธิ์กันอยาง
ชัดเจนโดยเห็นวาถาชุมชนซึ่งมีความเปนเอกชนเขาไปอาศัยและใชประโยชนในที่ดินซึ่งเปน
พ้ืนที่ของรัฐอยูแลวรัฐเห็นวาพ้ืนที่สวนนั้นรัฐไมไดใชประโยชนสมควรที่จะจัดใหกับประชาชนที่
ตองการใชประโยชนในพ้ืนที่ ในรูปแบบของการอยูอาศัยหรือที่ทํากิน รัฐควรใหสิทธิ์ในรูปแบบ
โฉนดชุมชนแกประชาชนซึ่งเปนลักษณะการใชสิทธิ์รวมกันระหวางรัฐและประชาชน (สาทิตย 
วงศหนองเตย,2556) จากการศึกษาผูวิจัยพบวาลักษณะแนวคิดของนโยบายซึ่งเปนแนวคิดใหม
คือเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหการดําเนินงานของนโยบายเปนไปดวยความลาชา ขอเสียของการที่
แนวคิดของนโยบายเปนแนวคิดใหม อธิบายไดเปนสามประเด็นที่สําคัญไดแก   1) เมื่อแนวคิด
ของนโยบายเปนแนวคิดใหมที่ยังไมเคยมีนโยบายในลักษณะเชนนี้มากอน ทําใหผูที่เก่ียวของใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองศึกษาทําความเขาใจในนโยบายรวมถึงการพยายามสรางความ
เขาใจใหผูที่เก่ียวของอ่ืนๆ อีกดวยสําหรับประเด็นนี้สาทร วงศหนองเตย (2556) ใหทัศนะวา 
ดวยเหตุที่วาแนวคิดของนโยบายเปนแนวคิดใหมจึงตองอาศัยระยะเวลาในการทําความเขาใจ
กวาจะเกิดการตกผลึกทางความคิดซึ่งถือเปนเรื่องปกติของการริเริ่มสิ่งใหม การจะสรางใหเกิด
ความเขาใจรวมกันในแตละฝายที่เก่ียวของ ทั้งจากภาคการเมือง ภาคประชาชน และหนวยงาน
ราชการประจํา หรือผูที่เก่ียวของทั้งหมดเขาใจตรงกันไมใชเรื่องงาย แมเฉพาะในภาคการเมือง
เองก็ยังไมรูวามีความเขาใจที่ตรงกันทั้งหมดหรือไม เพราะทั้งแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค 
และแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเปนเรื่องที่เกิดข้ึนใหมทั้งหมด ดังนั้นการที่แนวคิดของ
นโยบายเปนแนวคิดใหมจึงทําใหตองใชเวลามากในการดําเนินการซึ่งเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของ
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การนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคและในระดับ
จุลภาค   2) การเปนแนวคิดใหมทําใหยังไมมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ข้ึนมารองรับการ
ดําเนินงานของนโยบายซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการใหสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐ เมื่อพิจารณาจากกฎหมายดานที่ดินของประเทศไทยและกฎหมายที่ใชในการบริหาร
จัดการที่ดินของหนวยงานรัฐที่เก่ียวของพบวาขาดมาตรการทางกฎหมายรองรับเรื่องโฉนด
ชุมชนอยูสองประการคือ การใหสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินและประการที่สองการให
ชุมชนเขาใชประโยชนในที่ดินของรัฐ แมวาการใหสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินรวมกับ
หนวยงานภาครัฐจะเปนเรื่องที่ไดรับการยอมรับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (กลาวไวในลักษณะ
ประการแรกคือแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดที่มีเหตุผลในเชิงวิชาการรองรับ) 
อยางไรก็ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาวไมสามารถนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการ
ดําเนินงานตามนโยบายไดเนื่องจากยังไมมีกฎหมายลูกหรือกฎหมายระดับรองเก่ียวกับประเด็น
ดังกลาว เมื่อพิจาณาจากประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเปนกฎหมายหลักที่ใชในการบริหารจัดการ
ที่ดินของประเทศพบวา ไมมีบทบัญญัติใดรองรับในเรื่องโฉนดที่ดินของชุมชนหรือการให
กรรมสิทธิ์รวมกันโดยชุมชน มีเพียงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐและเอกชนเทานั้น กรณีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินของเอกชนเปนการใหกรรมสิทธิ์แบบปจเจกบุคคล หรือหากกรณีที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์
รวมกันในที่ดินตองอยูในนามนิติบุคคลเทานั้น ไมมีบทบัญญัติขอใดที่ใหกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
รวมกันในรูปของชุมชน หากพิจารณาจากกฎระเบียบในการดําเนินการจัดที่ดินใหประชาชนใช
ประโยชนในที่ดินของหนวยงานรัฐ เชน ส.ป.ก. พบวาไมมีการใหใชประโยชนรวมกันเปนชุมชน
มีเพียงใหใชในรูปของปจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลเทานั้น สวนในบางหนวยงานเชน กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมมีขอกฎหมายมาตราใดที่อนุญาตใหชุมชนเขาอาศัยและทํา
ประโยชนในพ้ืนที่ ดังนั้นการดําเนินงานตามนโยบายจึงยังไมสามารถดําเนินการไดโดยใช
กฎหมายของหนวยงานที่มีอยูเดิม จึงตองใชวิธีการสถาปนาสิทธิชุมชนใหอยูในรูปของกฎหมาย 
ในทายที่สุดผูกําหนดนโยบายตัดสินใจใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนตัวกฎหมายที่ใชใน
การดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน (ประยงค ดอกลําไย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) 
สาทิตย วงศหนองเตย (2556) อธิบายไปในทิศทางเดียวกันวา ดวยความที่หลักแนวคิดของ
นโยบายนี้ไมมีเรื่องกฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ข้ึนมารองรับ ไมมีชองของกฎหมายให
ดําเนินการตามนโยบาย เวนแตจะตองยกรางกฎหมายข้ึนมาใหมซึ่งเปนกระบวนการที่ใช
เวลานาน ดังนั้นการใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเปนวิธีที่เร็วที่สุดที่สามารถทําได ซึ่ง
ข้ันตอนที่ยากที่สุดของการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติในครั้งนี้คือ การระบุข้ันตอนแนวทางใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะการรางระเบียบสํานักนายกข้ึนมาใหมนี้มาจาก “กระดาษเปลา” 
และ 3) เนื่องจากแนวคิดของนโยบายเปนแนวคิดใหมซึ่งแตกตางจากแนวคิดเดิมที่มีอยูในระบบ
การบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐที่มีอยูเดิม ประกอบกับการที่ยังไมมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ของหนวยงานรองรับ ทําใหหนวยงานราชการที่เก่ียวของไมยอมรับแนวคิดของนโยบาย  
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 สามารถสรุปไดวาการที่แนวคิดของนโยบายเปนแนวคิดใหมซึ่งยังไมมีกฎหมาย
หรือกฎระเบียบใดๆ ข้ึนมารองรับสงผลใหตองมีการรางกฎหมายหรือระเบียบขอปฏิบัติตางๆ 
ข้ึนมาใหมทั้งหมดสงผลใหกระบวนการแปลงนโยบายตองใชเวลานานกวาจะไดตัวแนวทางที่
นําไปสูการปฏิบัติได และเมื่อแนวคิดของนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของนโยบาย
เปนเรื่องใหมและแตกตางไปจากแนวทางที่มีอยูเดิมทําใหตองใชระเวลาในการทําความเขาใจ
นโยบายกวาที่ผูที่เก่ียวของในแตละฝายจะเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และอาจทําใหหนวยงาน
ราชการที่เก่ียวของไมยอมรับหลักการและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ดังนั้นประเด็นที่
ลักษณะแนวคิดของนโยบายเปนแนวคิดใหมจึงสงผลตอเงื่อนไขดานหนวยงานที่เก่ียวของในการ
รับผิดชอบดูแลที่ดิน ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สงผลโดยตอผลผลิตของนโยบาย อยางไรก็ตามแมวาการ
ที่แนวคิดของนโยบายเปนเรื่องใหมนั้นจะสงผลใหเกิดความลาชาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ แต
ผูวิจัยมีความเห็นวาการนํานวัตกรรมหรือสิ่งใหมๆ มาใชในการพัฒนาประเทศไมใชเรื่องเสียหาย 
หากนโยบายที่มีอยูเดิมไมสามารถแกไขปญหาที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรคิดหา
วิธีการใหมๆ มาใช ดังเชนนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งสําหรับประเทศไทยแลวถือเปนเรื่องใหม แม
จะมีขอจํากัดและความยากลําบากในการดําเนินการแตผูวิจัยเชื่อวาสามารถใชกระบวนการสราง
ความเขาใจและการยอมรับรวมกันไดหากเปนแนวคิดที่มีหลักการและเหตุผล ถาแนวคิดของ
นโยบายสามารถแกไขปญหาไดจริงอาจกลาวไดวาการที่รัฐบาลกลาคิดริเริ่มสิ่งใหมที่ตางไปจาก
เดิมนาจะสงผลดีมากกวาผลเสีย เพราะอาจชวยกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานระบบการ
บริหารจัดการที่ดินในประเทศไปในทางที่ดีข้ึนในอนาคตก็เปนได 
 
 5.1.2 ความชัดเจนในเน้ือหาสาระของนโยบาย 
 เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือความชัดเจนของเนื้อหาสาระของนโยบายซึ่งจะเปนตัวกําหนดความชัดเจนใน
การดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
สําหรับการพิจารณาความชัดเจนในเนื้อหาสาระของนโยบายโฉนดชุมชนในครั้งนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาความเขาใจในหลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางในการดําเนินงานของ
นโยบายโฉนดชุมชนวา ผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับสูงและระดับลางมีความเขาใจที่
ตรงกันหรือไม อธิบายเนื้อหาสาระของนโยบายตามประเด็นที่ศึกษาไดดังตอไปนี้ 
 5.1.2.1 ความเขาใจในหลักการของนโยบายโฉนดชุมชน ในที่นี้หมายถึงความ
เขาใจในความหมาย ระบบสิทธิในที่ดินตามนโยบาย และหลักเกณฑและเงื่อนไขของโฉนด
ชุมชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน (สํานักงานปลัดสํานักนายก  
รัฐมนตรี, 2553: 1) ไดนิยามความหมายของโฉนดชุมชนไววา 
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“หนังสืออนุญาตใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการครอบครอง และใชประโยชนใน
ที่ดินของรัฐเพ่ือสรางความมั่นคงในการอยูอาศัยและการใชประโยชนในที่ดิน
ของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหนาที่ตองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยกฎหมายและระเบียบนี้” 

 
 จากความหมายดังกลาวขางตนอธิบายไดวาเมื่อชุมชนใดก็ตามไดรับโฉนดชมุชน 
หมายถึงการที่หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดินไดอนุญาตใหชุมชนเขาใชประโยชนในพ้ืนที่
รวมกันตามขอบเขตอาณาบริเวณที่ระบุไว ภายใตการบริหารจัดการรวมกันของชุมชน เพ่ือให
ชุมชนมีที่อยูอาศัยและที่ ดินทํากิน โดยมี เงื่อนไขวาชุมชนจะตองมีหนาที่ ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ชุมชนและบริเวณขางเคียง ซึ่งชุมชนหรือประชาชน
คนใดคนหนึ่งไมไดเปนเจาของในที่ดินนั้น และเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนกระทําการอันถือวาเปนการ
ผิดเงื่อนไข กฎเกณฑที่กําหนดไวตามกฎหมายหรือขอตกลงที่กระทําข้ึนระหวางหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่กับชุมชน รัฐอาจดําเนินการตักเตือน หรือเพิกถอนการอนุญาตโฉนดชุมชน
ได ประเด็นสําคัญที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีความเขาใจที่ตรงกันคือ โฉนดชุมชนในที่นี้ 
ไมไดหมายถึง “โฉนดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งหมายถึงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินของบุคคล แตเปนหนังสืออนุญาตชนิดหนึ่งที่กําหนดข้ึนเพ่ือใหใชเปนหนังสือสําคัญที่แสดง
วาชุมชนเหลานั้นไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินรวมกันทั้งชุมชน ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 2553 อยางไรก็ตามผูนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับลางมองวา การใชคําวาโฉนดชุมชน ตามระเบียบดังกลาวนี้กอใหเกิดความเขาใจผิดวา
นโยบายโฉนดชุมชนคือการนําเอาที่ดินของรัฐมาจัดใหกับชาวบานในรูปของโฉนดที่ดิน 
เนื่องจากความเขาใจพ้ืนฐานของคนไทยเก่ียวกับคําวาโฉนด มักจะหมายถึงการไดเปนเจาของ
ครอบครองที่ดินผืนนั้น ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากความเขาใจ
ผิดในความหมายของโฉนดชุมชนวา กอใหเกิดความลาชาในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพราะวา
การที่มีชาวบานบางสวนเขาใจผิดและนําขอมูลขาวสารที่คลาดเคลื่อนไปกระจายตอผูอ่ืนวา
รัฐบาลจะใหโฉนดที่ดินแกชุมชนที่อาศัยอยูในที่ดินของรัฐ ทําใหเจาหนาที่ของรัฐตองใชเวลาใน
การสรางความเขาใจใหแกชุมชนเหลานั้นกอน อยางไรก็ตามกระบวนการสรางความเขาใจ
จะตองเกิดข้ึนอยูแลวแมประชาชนจะมีความเขาใจที่ถูกหรือผิดมากนอยเพียงใดก็ตาม ดวยเหตุ
ที่แนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดใหมที่แตกตางไปจากระบบสิทธิในที่ดินที่มีอยูเดิม 
และมีกฎหลักเกณฑเฉพาะที่ชุมชนจะตองปฏิบัติและมีความเขาใจกอนที่จะไดรับโฉนดชุมชน 
จากการศึกษาความเขาใจในประเด็นความหมายของโฉนดชุมชน พบวา ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
ทั้งในระดับสูงและระดับลาง ตางก็มีความเขาใจที่ตรงกันเก่ียวกับความหมายของโฉนดชุมชน
ตามนโยบายวาเปนเพียงหนังสือแสดงการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินในรูปแบบของโฉนด
ชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 2553 นี้เทานั้น มิได
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เก่ียวของกับการไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และผูที่เก่ียวของสวนใหญมี
ความเขาใจเพราะรัฐบาลไดมีกระบวนการสรางความเขาใจแกทุกฝายที่เก่ียวของแลว (สาทิตย 
วงศหนองเตย, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 
 ในประเด็นระบบสิทธิในที่ดินของโฉนดชุมชน สาทิตย วงศหนองเตย (2556) 
อธิบายวา เปนกรรมสิทธิ์รวมของชุมชน หมายถึงที่ดินยังเปนของรัฐ แตนํามาจัดใหชุมชนใช
ประโยชนโดยชุมชน การที่ชุมชนจะไดสิทธิทํากินในที่ดินแปลงหนึ่งนั้นชุมชนจะตองมีความ
เขมแข็งกอนโดยการจัดตั้งกรรมการข้ึนมาเปนตัวแทนในการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน 
จัดสรรปนสวนวาที่ดินแปลงใดจะใหสมาชิกคนใดใชประโยชนบาง ดังนั้นสมาชิกชุมชนที่ไดรับ
การจัดสรรใหใชประโยชนไมสามารถตกทอดใหแกบุคคลอ่ืนได หากสมาชิกออกจากชุมชนสละ
การใชประโยชนในที่ดินแลว ที่ดินสวนนั้นจะกลับเขาไปอยูในอํานาจการจัดการของชุมชน แลว
ชุมชนจะรวมกันพิจารณาวาจะจักสรรที่ดินในแปลงดังกลาวอยางไร ดังนั้นดวยหลักคิดดังกลาวนี้
จึงทําใหบุคคลไมสามารถขายสิทธิ์ในการใชประโยชนในที่ดินที่ตนเคยใชประโยชนอยูได ซึ่งสา
ทิตย วงศหนองเตย (2556) เรียกสิทธิในลักษณะเชนนี้วา “กรรมสิทธิ์รวม” ในลักษณะเดียวกัน
ประยงค ดอกลําไย (2556) อธิบายระบบสิทธิของโฉนดชุมชนตามนโยบายโฉนดชุมชนวามีสิทธิ 
4 ระดับซอนกันอยูในหนึ่งพ้ืนที่ ประกอบดวย 
 สิทธิที่หนึ่ง คือ “สิทธิความเปนเจาของ” สิทธิความเปนเจาของเปนสิทธิ์ของ
หนวยงานภาครัฐ และชุมชนตองยอมรับวาที่ดินที่นํามาจัดโฉนดชุมชนดังกลาวเปนของ
หนวยงานภาครัฐ มีขอดีคือหากชุมชนไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่กําหนดไว
ไดรัฐมีสิทธิ์เพิกถอนการใหโฉนดชุมชนนั้น 
 สิทธิที่สอง คือ “สิทธิการใชประโยชน” สิทธิการใชประโยชนเปนของสมาชิกใน
ชุมชนที่ไดรับการแจกแจงใหใชประโยชนเปนรายปจเจก โดยมีขอบเขตวาแตละบุคคลหรือ
ครัวเรือนมีขอบเขตในการใชประโยชนในอาณาบริเวณใดบาง 
 สิทธิที่สาม คือ “สิทธิในการบริหารจัดการ” สิทธิในการบริหารจัดการอยูที่
คณะกรรมการชุมชน กลาวคือ คณะกรรมการชุมชนมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดิน
แลวมอบใหสมาชิกในชุมชนใชประโยชน ลักษณะในการบริหารจัดการ เชน หากมีสมาชิกใน
ชุมชนคนใดสละสทิธิ์การใชประโยชนในพ้ืนทีห่รือออกจากพ้ืนที่ไป คณะกรรมการชุมชนจะเปนผู
เขาไปบริหารจัดการที่ดินดังกลาววาจะดําเนินการใหสมาชิกคนใดเขามาใชประโยชนในที่ดินตอ
หรือจะจัดไวเปนที่สาธารณะของชุมชนซึ่งก็ข้ึนอยูกับการตกลงรวมกันระหวางคณะกรรมการ
ชุมชนกับสมาชิกในชุมชน 
 และสิทธิที่สี่ คือ “สิทธิในการถวงดุลตรวจสอบ” สิทธิในการถวงดุลตรวจสอบนั้น
เปนสิทธิรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชนที่จะตองรวมกันตรวจสอบวา สมาชิกใน
ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนไดบริหารจัดการที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑของโฉนดชุมชน
ที่จัดทําข้ึนหรือไม ถาหากใหชุมชนตรวจสอบเพียงฝายเดียวอาจเปนไปในลักษณะที่ชุมชน
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เขาขางฝายตนเอง จึงตองใหรัฐซึ่งมีสิทธิความเปนเจาของมามีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
ประโยชนในที่ดินของชุมชนดวย ขอดีของการใหสิทธิในการถวงดุลตรวจสอบรวมกันคือจะ
กอใหเกิดความเปนธรรมในการบริหารจัดการที่ดินอยางแทจริง 
 จากการศึกษาความเขาใจของผูกําหนดนโยบายหรือผูนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับสูงเก่ียวกับระบบสิทธิของโฉนดชุมชนพบวา มีความเขาใจที่ตรงกันในรายละเอียดของสิทธิ
ที่ชุมชนไดรับตามนโยบาย แตผู กําหนดนโยบายมีความเขาใจในความหมายของคําวา 
“กรรมสิทธิ์” ตางกัน โดย สาทิตย วงศหนองเตย (2556) เขาใจวาการอนุญาตใหชุมชนไดรับ
โฉนดชุมชนตามนโยบายหมายถึง การที่ชุมชนไดรับ “กรรมสิทธิ์รวม” ในการบริหารจัดการที่ดิน
โดยชุมชนแลวแมวาที่ดินจะยังเปนของรัฐอยู แต ประยงค ดอกลําไย (2556) เขาใจวาสิทธิที่
ชุมชนไดรับไมใชสิ่งที่เรียกวา “กรรมสิทธิ์รวม” แตเปนสิทธิเชิงซอน ที่ชุมชนไมไดมีสิทธิในการ
เปนเจาของเพียงแตมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการและใชประโยชนในพ้ืนที่เทานั้น โดยมีระยะเวลา
ในการไดสิทธิไมเกิน 30 ป ซึ่งสอดคลองกับความเขาใจของ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556) วา 
สิทธิที่ชุมชนไดรับจากโฉนดชุมชนตามนโยบายนี้เปนการใหสิทธิในการอยูอาศัยและทํากินเปน
การชั่วคราวไมใชการใหกรรมสิทธิ์ 
 ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของคําวา “โฉนด” และ “กรรมสิทธิ์” ตามพจนานุกรรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา โฉนด หมายถึง “หนังสือสําคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน”  และ กรรมสิทธิ์ หมายถึง “ความเปนเจาของทรัพย” มีกฎคือ สิทธิทั้งปวงที่ผูเปนเจาของมี
อยูเหนือทรัพยสิน อันไดแก สิทธิใชสอย จําหนาย ไดดอกผล กับทั้งสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่ง
ทรัพยสินของตน รวมถึงการขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวย
กฎหมาย หากพิจารณาจากความหมายดังกลาวขางตนจะเห็นวา สิทธิที่ไดรับจากโฉนดชุมชน 
ไมนาจะถูกเรียกวา “กรรมสิทธิ์” เนื่องจากในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใดที่ใหกรรมสิทธิ์ในรูป
ของชุมชนและ ชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชนก็ไมไดรับกรรมสิทธิ์ตามความหมายนี้ สวนคําวา 
“โฉนด” ที่ปรากฏอยูในนโยบายโฉนดชุมชน ก็ไมไดเปนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชน 
แตเปนคําที่มีความหมายเฉพาะตามที่ระบุไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน 2553 เทานั้น ดังนั้นการที่ผูกําหนดนโยบายมีความเขาใจในคําวากรรมสิทธิ์ไม
ตรงกันอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในประเด็นสิทธิที่ประชาชนจะไดรับหลังจากไดโฉนดชุมชน
ตามนโยบาย เพราะเมื่อผูกําหนดนโยบายกลาววาจะใหกรรมสิทธิ์รวมแกประชาชนในรูปของ
โฉนดชุมชน อาจทําใหกลุมเปาหมายของนโยบายและผูที่เก่ียวของเขาใจวารัฐจะนําที่ดินของรัฐ
มาใหกรรมสิทธิ์แกประชาชนรวมกันทั้งชุมชน ทําใหมีผูที่ไมเห็นดวยก็ออกมาขัดขวางทั้งที่ยังไม
รูขอเท็จจริง หรือประชาชนบางกลุมที่ยังไมเขาใจอาจไปประชาสัมพันธตอทําใหเกิดการบุกรุก
ที่ดินของรัฐมากย่ิงข้ึน 
 อีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่จะใชพิจารณาความชัดเจนในหลักการของนโยบายคือ
หลักเกณฑและเงื่อนไขของโฉนดชุมชนคือการที่ชุมชนใดก็ตามจะไดรับโฉนดชุมชนจะตองเปน
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ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมซึ่งอาศัยอยูในที่ดินของรัฐมาไมนอยกวาสามปนับถึงวันที่ระเบียบฯใชบังคับ 
หมายความวาหากเปนชุมชนที่เพ่ิงเขามาอยูใหมจะไมสามารถขออนุญาตโฉนดชุมชนได
เนื่องจากเงื่อนไขดังกลาวนี้จะปองกันไมใหมีการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ือมาขอดําเนินการโฉนด
ชุมชน นอกจากนั้นชุมชนที่จะไดรับโฉนดชุมชนจะตองมีความเขมแข็ง มีกฎระเบียบของชุมชน 
มีคณะกรรมการชุมชน ตามที่นโยบายกําหนดไว ซึ่งหลักการมีอยูวาชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชน
จะตองปกปอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในชุมชนและบริเวณโดยรอบ 
หามมิใหชุมชนบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิม และหนวยงานที่เก่ียวของสามารถสรางกลไกใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามาเปนเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได สวนในชุมชนเองจะมี
หลักเกณฑที่ปองกันไมใหสิทธิในที่ดินหลุดมือไปเปนของคนนอกชุมชน โดยใหชุมชนเปนผู 
บริหารจัดการและกําหนดเงื่อนไขที่เปนที่ยอมรับรวมกันในชุมชนซึ่งเงื่อนไขของแตละชุมชน 
จะมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับบริบทของแตละชุมชน     (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; อิทธิพล 
ศรีเสาวลักษณ, 2556; ยอดวุฒิ กลิ่นทอง, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556) 
 ดวยเหตุที่หลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกิดข้ึนในแตละชุมชนจะมีความแตกตางกัน
ไปตามบริบทและขอตกลงรวมกันของชุมชน รวมถึงอาจตองมีขอตกลงรวมกับหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินดวย ดังนั้นความเขาใจที่ตรงกันในหลักการของนโยบายโฉนดชุมชนจึงเปน
สิ่งสําคัญที่จะพิจารณาความชัดเจนของเนื้อหาสาระของนโยบาย ความชัดเจนจะสงผลให
ผูปฎิบัติดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได โดยจะเปนเงื่อนไขทางออมที่สงผลตอผลผลิตของ
นโยบาย จากผลการศึกษาในประเด็นความเขาใจในหลักการของนโยบายไดแก ความหมายของ
โฉนดชุมชน สิทธิในที่ดินของโฉนดชุมชน และหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชน พบวา ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงและระดับลางมีความเขาใจที่ตรงกันในประเด็น
ดังกลาว นอกจากนั้นทั้งผูปฏิบัติในระดับสูงและระดับลางยังแสดงทัศนะที่ไมเห็นดวยกับคําวา
โฉนดชุมชน และมองวา การใชชื่อ โฉนดชุมชนทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ดังที่ 
ประยงค ดอกลําไย (2556) อธิบายวา คําวาโฉนดชุมชนมีผลตอความเขาใจในเรื่องสิทธิที่ชุมชน
ไดรับจากนโยบาย ซึ่งมีปญหาในระหวางที่ยังอยูในข้ันตอนการรางนโยบายมีหนวยงานที่ไมเห็น
ดวยกับคําวาโฉนดชุมชน โดยเฉพาะกรมที่ดิน เพราะคําวาโฉนดชุมชนตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หมายถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมองวานโยบายจะใชคํานี้ไมได สุดทายแลวคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็ใหใชคําวาโฉนดชุมชนไดโดยมีนิยามเอาไววาเปนหนังสืออนุญาต และเมื่อปรากฏคํา
วาโฉนดชุมชนแลวจึงสงผลทางลบตอนโยบายคือกอใหเกิดความเขาใจผิดวารัฐไปใหกรรมสิทธิ์
ตอชุมชน ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) อธิบายไปในลักษณะเดียวกันวา คําวาโฉนด ทําให
ชาวบาน รัฐบาล รวมถึงสาธารณะชนบางสวนไมเห็นดวย และวิจารณนโยบายวาจะนําที่ดินของ
รัฐไปมอบใหชาวบานที่บุกรุก เพราะคนสวนใหญโดยทั่วไปเมื่อไดยินคําวาโฉนดมักจะเขาใจไป
ในทางเดียวกันวาหมายถึงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตความจริงโฉนดชุมชนตามนโยบาย
เปนเพียงหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินเทานั้น รัฐยังเปนเจาของที่ดินเหมือนเดิม  และ 
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ผูปฏิบัติงานหลายคนพบขอเสียของคําวาโฉนดชุมชนเชนเดียวกัน (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; 
สมมารถ บัวแตง, 2556; ยอดวุฒิ กลิ่นทอง, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 
 ในลักษณะเดียวกัน อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556) ซึ่งเปนหนึ่งในคณะผูกําหนด
นโยบายก็ไดแสดงทัศนะวา “ไมคอยยินดีกับชื่อโฉนดชุมชนนัก” ดวยเหตุผลที่วา สิ่งที่นโยบาย
ดําเนินการจัดอยูในเรื่องสิทธิชุมชนซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยที่เคยเสนอไวตอรัฐบาล อยางไร
ก็ตามคําวาโฉนดชุมชนไดปรากฏในถอยแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวซึ่งเปนคําที่มีจากภาค
ประชาชนตั้งแตแรก จึงทําใหมีความจําเปนที่จะตองใชคําวาโฉนดชุมชนในนโยบาย    (สาทิตย  
วงศหนองเตย, 2556; ภูเบศ จันทนิมิ, 2556) 
 5.1.2.2 ความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายโฉนดชุมชน รัฐบาลเชื่อวา
โฉนดชุมชนจะเปนแนวทางที่ทําใหรัฐบาลมีความคลองตัวในการเขาไปแกไขปญหาที่ดินทํากิน
ใหกับประชาชนในหลายพ้ืนที่มากย่ิงข้ึนและนาจะเปนการแกปญหาที่มีความย่ังยืน ดวยเหตุผล
สองประการ คือ รูปแบบของโฉนดชุมชนจะทําใหมีกลไกในการติดตามดูแลวาที่ดินดังกลาวถูก
นําไปใชตามวัตถุประสงคในเรื่องที่อยูอาศัยและที่ทํากินดานการเกษตรหรือไม และประการที่
สองโฉนดชุมชนเปนกลไกที่สงเสริมใหประชาชนรวมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบริเวณชุมชน โดยมีกติกาที่กําหนดรวมกันในชุมชนซึ่งอาศัยหลักสิทธิการจัดการ
รวมกันของชุมชน (กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, 2552: ออนไลน)  
จากการสัมภาษณผูกําหนดนโยบายเก่ียวกับวัตถุประสงคของนโยบายโฉนดชุมชน พบวามี
คําตอบไปในทิศทางเดียวกันคือการมองเห็นวามีราษฎรจํานวนมากไดเขามาอยูอาศัยในพ้ืนที่
ของรัฐเปนเวลานานแลวหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินยังไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยง
หรือขับไลราษฎรเหลานั้นออกไปจากพ้ืนที่ได จึงควรนําที่ดินสวนนั้นมาจัดโฉนดชุมชน เพราะ
ถาขับไลประชาชนจํานวนมากออกจากพ้ืนที่ จะทําใหประชาชนจํานวนมากไมมีที่อยูอาศัยและที่
ทํากินสุดทายจะกลับมาเปนภาระของรัฐอีก ในขณะเดียวกันก็ไมตองการแกไขปญหาในรูป
แบบเดิมคือการใหสิทธิแบบปจเจกหรือรายบุคคลเพราะจะทําใหประชาชนรักษาสิทธิของตนเอง
ไวไมไดนําไปสูการขายสิทธิ์หรือเสยีสิทธิใหกับบุคคลอ่ืนไดโดยงาย และชาวบานที่เคยไดรับสิทธิ
จะกลับมาบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิมข้ึนอีก จึงตองการใชโฉนดชุมชนมาเปนแนวทางที่นําไปสูการ
แกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากินใหแกประชาชน ซึ่งมีขอพิพาทกันมายาวนานระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับประชาชน ทําใหประชาชนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน และเปนการ
แกไขปญหาที่มีความย่ังยืนโดยเปนวิธีที่ไมทําใหที่ดินหลุดมือไปจากผูที่เคยไดรับสิทธิ์รวมถึง
เปนการปองกันไมใหมีการบุกรุกที่ดินเพ่ิมดวยระบบสิทธิชุมชน       (ประยงค ดอกลําไย, 2556;  
สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) 
 จากแนวคิดของผูกําหนดนโยบายดังกลาวสามารถสรุปไดวาวัตถุประสงคของ
นโยบายโฉนดชุมชนมีสามประการคือ   1) เพ่ือใหประชาชนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ดิน
ทํากิน โดยไมตองถูกขับไลออกจากพ้ืนที่ ซึ่งเก่ียวของกับการแกไขปญหาประชาชนไรที่อยู
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อาศัยและที่ดินทํากินรวมถึงความขัดแยงในที่ดินระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน ทําให
ประชาชนไดอาศัยและทํากินอยูในที่ดินของรัฐอยางไมตองถูกขับไล   2) เพ่ือใหประชาชนได
บริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสิทธิรวมหรือสิทธิชุมชน เก่ียวของกับปญหาการจัดการที่ดินใน
อดีตซึ่งมีขอผิดพลาดคือการจัดที่ดินใหแกประชาชนในรูปแบบปจเจกสงผลใหประชาชนไม
สามารถบริหารจัดการหรือรักษาสิทธิในพ้ืนที่ไดจึงเปนความตองการของรัฐที่จะจัดใหมีการใช
ประโยชนในรูปแบบสิทธิรวมหรือสิทธิชุมชนเพ่ือไมใหเกิดปญหาการสูญเสียที่ดินไปจากผูที่เคย
ไดรับสิทธิ์  และ   3) เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน เก่ียวของกับแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่ตอง
คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมที่นับวันย่ิงเสือ่มโทรมลงรฐัจึงตองการใชนโยบายที่มี
มาตรการในการถวงดุล ตรวจสอบการใชทรัพยากรของชุมชนใหชุมชนมีการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางเหมาะสมรวมทั้งใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนที่ชุมชนและบริเวณขางเคียง ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับกระแสการพัฒนาทั่วโลก  
 จากการศึกษาความเขาใจในวัตถุประสงคของผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งใน
ระดับสูงและระดับลางพบวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติทุกระดับมีความเขาใจที่ตรงกันใน
วัตถุประสงคของนโยบาย เชน ยอดวุฒิ กลิ่นทอง (2556) ที่เขาใจวา โฉนดชุมชนมีไวเพ่ือแกไข
ปญหาความขัดแยงในที่ดิน ปองกันไมใหมีการบุกรุกที่ดินเพ่ิมใหรักษาสิ่งแวดลอมไวโดยให
ชุมชนอยูในที่ตอไป โฉนดชุมชนจะนําไปสูการแกไขปญหาไดหลายปญหาที่ทับซอนกันอยูหลาย
ปญหาคือ ปญหาการไมมีที่ดินทํากินของประชาชน ความไมมั่นคงในการทํากินและการอยูอาศัย
ไมตองถูกขับไลแลวไปบุกรุกที่ดินผืนใหมเพ่ิมอีก พอมีชีวิตที่มั่นคงแลวฐานะทางเศรษฐกิจก็จะดี
ข้ึน สวนภูเบศ จันทนิมิ (2556) อนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนด
ชุมชนกลาวถึงวัตถุประสงคของนโยบายวา เพ่ือแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากิน ความขัดแยง และ
การบุกรุกปาเพ่ิมเติม ใหชุมชนไดอาศัยอยูในพ้ืนที่ไดอยางไมตองผดิกฎหมาย และมีการควบคุม
ใหชุมชนเปนหูเปนตาใหกับรัฐ ชวยรัฐในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย จะเห็นไดวาความ
เขาใจในวัตถุประสงคของนโยบาย ของยอดวุฒิ กลิ่นทอง (2556) และ ภูเบศ จันทนิมิ (2556) มี
ความสอดคลองตรงกันกับที่ผูกําหนดนโยบายอธิบายไว และผูนํานโยบายไปปฏิบัติคนอ่ืนที่ให
สัมภาษณตางก็มีความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายในลักษณะเดียวกัน 
 จากความเขาใจที่ตรงกันในวัตถุประสงคของนโยบายโฉนดชุมชนทําใหวิเคราะห
ไดวาวัตถุประสงคของนโยบายคอนขางมีความชัดเจนในเชิงอุดมการณแตขาดความชัดเจนใน
การสื่อขอความ ซึ่งผูวิจัยสังเกตไดวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถอธิบายไดในลักษณะที่
สอดคลองกัน แตบางครั้งไมไดมีความครบถวนตรงกันทั้งหมดทั้งสามประเด็นดังที่ผูวิจัยไดสรุป
ไว เนื่องจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติอธิบายออกมาจากความเขาใจที่ทรงจําได ซึ่งมีความขาดตก
ไปบางประการจากสิ่งที่ผูกําหนดนโยบายอธิบายไว ที่เปนเชนนั้นอาจเปนเพราะไมมีเอกสารชุด
ใดที่ระบุไวอยางชัดเจนวานั่นคือวัตถุประสงคของนโยบาย แตตองอาศัยการตีความจากขอความ
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หรือสรุปถอยแถลงของผูกําหนดนโยบายจึงจะทําใหทราบถึงวัตถุประสงคของนโยบายดังกลาว 
จึงทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติอธิบายวัตถุประสงคของนโยบายไดไมครบถวนในบางราย 
 5.1.2.3 ความเขาใจเปาหมายของนโยบายโฉนดชุมชน ผูกําหนดนโยบายได
ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานของนโยบายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ไววา “ในวาระเริ่มแรกใหดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนด
ชุมชนในพ้ืนที่นํารองจํานวนไมนอยกวาสามสิบพ้ืนที่ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับ” คือวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553) ตีความโดยผูกําหนดนโยบายไดวาเปนการ
กําหนดวาใหมีการดําเนินงานสํารวจพ้ืนที่ซึ่งเปนพ้ืนที่ชุมชนนํารองที่เครือขายภาคประชาชน
เสนอรายชื่อชุมชนไว โดยวาระเริ่มแรกคือภายใน 120 วันดังกลาวใหดําเนินการสํารวจใหได  
30 ชุมชน จาก 88 ชุมชนนํารอง ซึ่งผูกําหนดนโยบายเขาใจตรงกันวานี้คือเปาหมายในการ
ดําเนินงานและไดบรรลุเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว กลาวคือ เมื่อถึงกําหนดแลว
สามารถดําเนินการไดถึง 55 ชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนนํารอง ซึ่งจาก 55 ชุมชนที่ผานกระบวนการ
พิจารณาเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนมีเพียง 2 ชุมชนเทานั้นที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินงาน 
โฉนดชุมชน (ประยงค ดอกลําไย, 2556; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 
2556)  
 ผูวิจัยไดสอบถามถึงเปาหมายในการออกโฉนดชุมชนวาผูกําหนดนโยบายไดมี
การตั้งเปาหมายไววาจะออกโฉนดชุมชนใหแกกลุมเปาหมายก่ีชุมชน ซึ่งเปนประเด็นที่ทั้งผู
กําหนดนโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางไมมีคําตอบที่ชัดเจน สาทิตย วงศหนอง
เตย ไดกลาวถึงเปาหมายของนโยบายกอนที่จะมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน วา “...การเสนอรางระเบียบสํานักนายกฯวาดวยโฉนดชุมชนนั้น ผม
จะเรงใหเสนอ ครม. และบังคับใชภายในเดือน กันยายน นี้ หลังจากนั้นจะออกโฉนดชุมชนนํา
รอง 35 ชุมชนในพ้ืนที่ 14 จังหวัด...” (กรุงเทพธุรกิจออนไลน 2552, 29 สิงหาคม) 
 จากการ ศึกษาผลการดําเนินงานพบวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ถูก
บังคับใชในเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งชากวากําหนดที่กลาววาจะเรงใหมีการบังคับใชภายในเดือน 
กันยายน 2552 และไมพบเปาหมายที่ระบุวาจะออกโฉนดชุมชนนํารองก่ีชุมชนเพียงระบุให
ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เทานั้น ผูวิจัยจึงไดทําการสัมภาษณ สาทิตย วงศหนองเตย (2556) เก่ียว 
กับประเด็นนี้ และไดคําตอบวา ไมไดตั้งเปาหมายเอาไวเนื่องจากไมสามารถตั้งเปาหมายไดวา
จะไดโฉนดชุมชนก่ีพ้ืนที่เพราะผลการดําเนินงานข้ึนอยูกับความเปนจริง ซึ่งความเปนจริงในการ
ดําเนินงานอนุญาตโฉนดชุมชนไมงาย จึงตั้งไวเพียงวาใหมีการสํารวจพ้ืนที่ชุมชนนํารองไมต่ํา
กวา 30 ชุมชนภายใน 120 วันเทานั้น ในขณะที่มีชุมชนผานกระบวนการดําเนินงานโฉนดชมุชน
ของ คณะกรรมการ ปจช. ไปแลว 55 ชุมชน ซึ่งเคยตั้งใจวาจะทําใหไดโฉนดชุมชนทั้งหมด แต
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลที่ดินไมอนุญาต มีชุมชนที่ไดรับการอนุญาตใหดําเนินงาน
โฉนดชุมชนเพียง 2 ชุมชนเทานั้น ซึ่งหากพิจารณาจากเปาหมายที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  ถือไดวาทะลุเปาแลว เพราะสํารวจไป
มากกวา 30 ชุมชน และการออกโฉนดชุมชนได 2 ชุมชนนี้ถือวาประสบความสําเร็จมาก 
(สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) สรุปวาผูกําหนดนโยบายมีความเขาใจตรงกันวาเปาหมายในการ
ดําเนินงานของนโยบายโฉนดชุมชนคือใหดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนใน
พ้ืนที่นํารองจํานวนไมนอยกวาสามสิบพ้ืนที่ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน ตามที่ปรากฏอยูในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
 ผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเขาใจในเปาหมายของนโยบายตางกันโดย
บางสวนเขาใจตามที่ปรากฏอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 และตีความเชนเดียวกันกับผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติบางสวนยึดเปาหมายในการ
ดําเนินงานตามประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 กําหนดไววา “ใหสํานักงานตรวจสอบคํา
ขอเอกสารหรือหลักฐานของชุมชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคําขอเพ่ือใหคณะกรรมการ
พิจารณา หากมีความจําเปนตองทําการตรวจสอบในพ้ืนที่อาจขยายระยะเวลาออกไปแตตองไม
เกินเกาสิบวัน...” จากหลักเกณฑดังกลาวเปนการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานของ
สํานักงานโฉนดชุมชนและคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่วามีเวลาในการ
ดําเนินงานก่ีวันโดยไมไดกําหนดไววาตองดําเนินงานใหไดก่ีชุมชนแตกําหนดวาใหดําเนินงานก่ี
วันหลังจากที่ไดรับคําขอจากชุมชนและมีการระบุไววา “ถาตองใชเวลาเกินกวานั้นใหเสนอ
คณะกรรมการเปนรายกรณีและแจงเหตุผลความลาชาใหคณะกรรมการชุมชนที่ย่ืนคําขอทราบ” 
ดังนั้นหลักเกณฑดังกลาวเปนเพียงหลักเกณฑในการดําเนินงานเพ่ือใหไดตามเปาหมายหรือ
อาจกลาวไดวาเปนเปาหมายยอยในการดําเนินงานที่ผูปฏิบัติระดับลางยึดเปนเกณฑในการ
ปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีผูปฏิบัติงานที่เขาใจตางกันออกไปเชนเปาหมายคือการออกโฉนดชุมชน
ใหพ้ืนที่ชุมชนนํารอง 88 ชุมชน หรือการเขาใจวาเปาหมายในการดําเนินงานของนโยบายไมได
อยูที่การออกโฉนดชุมชนใหแกชุมชนแตเปนการสรางเครื่องมือในการดําเนินงาน กลาวคือผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติเขาใจวาเปาหมายของนโยบายคือ การดําเนินงานเพ่ือใหมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 โดยมีปจจัยนําเขา (Input) คือปญหา
เก่ียวกับที่ดินทํากิน กระบวนการ (Process) คือกระบวนการศึกษาแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน และ ผลผลิต 
(Output) คือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกันจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.  2553 ซึ่งมองวา
การดําเนินงานของรัฐบาลที่นํานโยบายมาเขียนแลวดําเนินงานไดเสร็จสิ้นเปนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนสิ่งที่เกินความปรารถนาโดยไมไดคาดหวังวา ชุมชนจะไดโฉนดชุมชนก่ีชุมชน 
สิ่งที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเพียงการกําหนดระยะเวลาไปตามข้ันตอน
เทานั้น อีกกรณีหนึ่งคือเขาใจวาเปาหมายของนโยบายโฉนดชุมชนคือการดําเนินงานใหมี
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กฎหมายรองรับในระดับพระราชบัญญัติ และมีสํานักงานโฉนดชุมชนซึ่งอาจไมใชชื่อนี้ เปน
องคการอิสระที่จัดการที่ดินทั้งหมดของประเทศ ซึ่งปจจุบันยังดําเนินการไมสําเร็จ  
 สังเกตไดวาผูปฏิบัติที่ไดศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 รวมถึงผูวิจัยเองยอมจะเขาใจวาขอความที่ปรากฏอยูในระเบียบ คือ
เปาหมายในการดําเนินงานของนโยบาย สวนผูที่ปฏิบัติงานดานการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่
มักยึดหลักเกณฑเงื่อนไขในการปฏิบัติใหไดตามเวลาที่กําหนดเปนเปาหมายโดยไมมีเปาหมาย
วาตองดําเนินงานใหไดก่ีชุมชน และผูปฏิบัติบางสวนอาจจําความปรารถนาของผูกําหนด
นโยบายในกรณีการกําหนดกฎหมายหรือการตั้งสํานักงานวาเปนเปาหมายในการดําเนินงานซึ่ง
ไมเก่ียวกับเปาหมายของผูปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะหถึงความชัดเจนของเปาหมายของนโยบาย
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แมจะมีการกําหนด
ไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษรที่ผูปฏิบัติและผูกําหนดนโยบายอานแลวเขาใจไดตรงกัน แตกลับ
พบวาผูปฏิบัติไมสามารถอธิบายไดตรงกันวาเปาหมายของนโยบายคืออะไร ซึ่งผูวิจัยมีความ 
เห็นวาเนื่องจากผูกําหนดนโยบายไมไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานที่แทจริงเอาไว ดังที่ 
ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) กลาวถึงประเด็นนี้วา “เขาไมกลากําหนด เพราะกลัววากําหนดไป
แลวจะทําไมได” สอดคลองกับที่สาทิตย วงศหนองเตย (2556) ใหสัมภาษณไววา “ตั้งเปาหมาย
ไมไดเพราะวาตองข้ึนอยูกับความเปนจริง” หากเปนเชนนี้แสดงใหเห็นวานโยบายโฉนดชุมชน
ขาดความชัดเจนในเปาหมายของนโยบาย จึงไมมีการถายทอดเปาหมายแกผูปฏิบัติ ทําใหผู
ปฏิบัติเขาใจในเปาหมายของนโยบายแตกตางกันออกไป และถาหากวาขอความที่ปรากฏอยูใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชมุชน พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหมีการดําเนนิ 
การสํารวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่นํารองจํานวนไมนอยกวาสามสิบพ้ืนที่ภาย 
ในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ เปนเปาหมายของนโยบายดังที่ผูกําหนด
นโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติสวนใหญเขาใจและตีความตรงกัน ก็จะเห็นไดวาเปนเปา 
หมายที่ไมนําพาใหวัตถุประสงคของนโยบายประสบความสําเร็จ หรือเปนเปาหมายที่ไมสอด 
คลองกับวัตถุประสงคของนโยบายนั่นเอง 
  
5.2  ดานสมรรถนะขององคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
 ในการศึกษาเงื่อนไขดานสมรรถนะขององคการที่นํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางองคการและทรัพยากรขององคการที่สงผลตอผลผลิต
ของนโยบาย พบวามีเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายดังตอไปนี้ 
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 5.2.1  โครงสรางในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน 
 โครงสรางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนมีลักษณะเปนโครงสรางแบบ
คณะกรรมการในการบริหารงาน โดยคณะกรรมการมาจากบุคคลหลายฝายที่เก่ียวของ ทั้งจาก
ขาราชการการเมือง ขาราชการจากหนวยงานที่เก่ียวของ ตัวแทนจากกลุมเปาหมายและ
บุคคลภายนอก โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีการแตงตั้ง คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน
ข้ึนมาเปนผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 5.2  องคประกอบโครงสรางคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 

คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชน 

ประธาน 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

รองประธาน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการโดยตาํแหนง 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ผูแทนองคการชุมชน ผูแทนองคการเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร และบุคคลภายนอกผูมีความความ

เชี่ยวชาญ 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

ผูชวยเลขานุการ 
ขาราชการใน สปน. 
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 จากภาพที่ 5.2 แสดงองคประกอบโครงสรางคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชน ประกอบดวย  1) ประธานกรรมการ ไดแก รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหเปนประธาน  2) รองประธานกรรมการ ไดแก ปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตรี  3) คณะกรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปลัดกระทรวงมหาดไทย  4) กรรมการผู 
ทรงคุณวุฒิที่ ประธาน ปจช.แตงตั้ง จากบุคคลดังตอไปนี้ ผูแทนองคการชุมชนที่มีกิจกรรมและ
ผลงานดานการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวแทนของประชนใน
ภูมิภาคและกลุมตางๆ ที่หลากหลาย  ผูแทนองคการเอกชนที่ไมแสวงหากําไรและมีวัตถุ 
ประสงค กิจกรรมและผลงานอันเปนที่ประจักษดานการจัดการที่ดิน หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และบุคคลภายนอกที่มีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณการทํางานที่มี
ผลงานเปนที่ประจักษในดานการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ ดานการพัฒนาชุมชนหรือ
สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ  5) คณะกรรมการและเลขานุการ ไดแก ผูตรวจราชการสํานักนายก 
รัฐมนตรี ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  6) ผูชวยเลขานุการ ไดแก ขาราชการในสํานัก 
งานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดังกลาวไดรับอํานาจหนาที่ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ในการเสนอนโยบายแผนงานและ
งบประมาณในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตอคณะรัฐมนตรี กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความพรอมในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนรวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบและพิจารณาความ
เหมาะสมของชุมชนที่อาจไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐในการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ตลอดจนติดตามการดําเนินงานโฉนดชุมชนแตละพ้ืนที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
ประสานงานและติดตามหนวยงานของรัฐในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของงาน
โฉนดชุมชน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหปฏิบัติหนาที่เปนตน 
 จากอํานาจหนาที่ดังกลาวจะเห็นไดวา ปจช. ไดรับอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายในฐานะผูกําหนดนโยบาย ซึ่งทางคณะกรรมการดังกลาวสามารถแตงตัง้
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหชวยเหลืองานในภารกิจดังกลาวไดตามเห็นสมควร และ
เพ่ือใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยทางปจช. ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของปจช. ข้ึนมา 5 คณะตามคําสั่ ง
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนที่ 3/2554 ไดแก (ดูภาพที่ 5.3) 
  1) คณะอนุกรรมการดานกฎหมายวาดวยโฉนดชุมชน มีอํานาจหนาที่ในการ
เสนอความเห็นเรื่องหลักเกณฑดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตอคณะกรรมการ ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทาง
ดานกฎหมายในการแกไจปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตอคณะกรรมการ เชิญ
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ผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงใหขอมูลรวมทั้งจัดสง
เอกสารที่เก่ียวของเพ่ือใชประกอบการพิจารณา แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเฉพาะเรื่อง
ตามความจําเปน และดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ ปจช. มอบหมาย 

 

 
 
ภาพที่ 5.3  โครงสรางคณะอนุกรรมการที่ถกูแตงตัง้ตามคําสั่งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัด 
 ใหมีโฉนดชุมชน ที่ 3/2554 
 
  2) คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชน
ภาคเหนือ  
  3) คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   4) คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ในการจัดใหมีโฉนดชุมชนภาค
กลางและภาคใต 
  คณะอนุกรรมการในขอ 2. ขอ 3. และขอ 4. มีหนาที่ในการสํารวจและ
ตรวจสอบความพรอมของชุมชนและพ้ืนที่ที่จะดําเนินงานโฉนดชุมชนและรายงานผลการสํารวจ
และตรวจสอบตอคณะกรรมการ เชิญผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเขารวมประชุม
ชี้แจงขอเท็จจริง ใหขอมูลรวมทั้งจัดสงเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือใชประกอบการพิจารณา และ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจาก ปจช. โดยการจัดแบงพ้ืนที่หรือ
ชุมชนเพ่ือใหคณะอนุกรรมการดังกลาวรับผิดชอบเปนไปตามที่สํานักงานโฉนดชุมชนกําหนดไว 
และใหคณะอนุกรรมการดังกลาวมีอํานาจมอบหมายใหสํานักงานโฉนดชุมชนลงสํารวจและ

คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน

คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นท่ี
ภาคเหนือ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ

คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย

คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพื้นท่ี 
ภาคกลางและภาคใต
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ตรวจสอบพ้ืนที่ในความรับผิดชอบเปนการเฉพาะเรื่องไดตามความจําเปน โดยที่สํานักงานโฉนด
ชุมชนมีอํานาจหนาที่ตามประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ดวย 
  5) อนุกรรมการประชาสัมพันธการดําเนินงานโฉนดชุมชน มีอํานาจหนาที่ใน
การเผยแพรและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน สรางความรูความ
เขาใจในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชิญผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
เขารวมประชุมชี้แตงขอเท็จจริง ใหขอมูล รวมทั้งจัดสงเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการ
พิจารณา และดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 นอกจากการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการปจช. ซึ่งอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แลวยังมีอีกหนึ่ง
หนวยงานที่ถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยซึ่งเปนหนวยงานที่
อาศัยอํานาจของหนวยงานราชการคือสํานักงานโฉนดชุมชน 

 

 
 
ภาพที่ 5.4  โครงสรางตามสายบังคับบัญชาของสํานักงานโฉนดชุมชนและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
 
 จากโครงสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 ไดกําหนดใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรองประธานกรรมการ ปจช. มีผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ และมีขาราชการในสํานักงานปลัดสํานัก

สํานักนายกรัฐมนตรี

สวนราชการท่ีขึ้นตรงตอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง

กองการเจาหนาท่ี

กองคลัง

สํานักงานโฉนดชุมชน

ฯลฯ

ฯลฯ ฯลฯ

ฯลฯ ฯลฯ
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นายกรัฐมนตรีเปนผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ ปจช. ซึ่งตามตําแหนงดังกลาวทําให
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานเลขานุการ ดังนั้นทาง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชนข้ึนภายใน
หนวยงาน เพ่ือทําหนาที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานของปจช. ใหเปนไปตามนโยบาย เปน
ฝายเลขานุการปจช.รับผิดชอบในงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูลและกิจการตางๆ ที่
เก่ียวกับงานของปจช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดโฉนดชุมชน 
ประสานงานใหความรวมมือกับหนวยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
หนวยงานที่เก่ียวของอ่ืนเพ่ือใหการดําเนินงานในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนไปดวย
ความเรียบรอยและปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากปจช. โดยมีโครงสรางหลักภายใน
สํานักงานโฉนดชุมชนประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานโฉนดชุมชน ที่ปรึกษาในสํานักงาน
โฉนดชุมชน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน แสดงโครงสรางตามสายบังคับ
บัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสาํนักงานโฉนดชุมชนดัง
ภาพที่ 5.4 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.5  โครงสรางภายในสํานักงานโฉนดชุมชน 
 
 การบริหารงานภายในสํานักงานโฉนดชุมชนมีโครงสรางอยางเปนทางการตามคําสั่ง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2554 เรื่องการจัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชนและ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติราชการดังตอไปนี้  1) ผูอํานวยการสํานักงานโฉนดชุมชน มี
อํานาจหนาที่ในการ อํานวยการบริหารจัดการ รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติภายในสํานักงาน
โฉนดชุมชน กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ บังคับบัญชา อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน ประสานงานระดับบริหารภายในสํานักงานปลัดสํานัก

ผูอํานวยการสํานักงานโฉนดชุมชน

ผูอํานวยการสวน
อํานวยการและ
ประชาสัมพันธ

ผูอํานวยการสวน
สํารวจและ
ตรวจสอบ

ผูอํานวยการสวน
นิติการ

หัวหนาฝาย
บริหารงานท่ัวไป

ศูนยบริการ
ประชาชน

ท่ีปรึกษา
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นายกรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน  2) ที่ปรึกษาใน
สํานักงานโฉนดชุมชน ทําหนาที่ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน  
3) เจาหนาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน ประกอบดวย ผูอํานวยการสวนอํานวยการและ
ประชาสัมพันธ ผูอํานวยการสวนสํารวจและตรวจสอบ ผูอํานวยการสวนนิติการ หัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป และศูนยบริการประชาชนทําหนาที่บันทึกขอมูลและงานธุรการทั่วไป แสดง
โครงสรางดังภาพที่ 5.5 
 จากโครงสรางที่ผูวิจัยไดนําเสนอไปขางตนจะเห็นไดวาโครงสรางในการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชนประกอบไปดวย 3 คณะ/หนวยงานหลัก ไดแกปจช. สํานักงานโฉนดชุมชน 
และคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลืองานปจช. ซึ่งตองประสานการดําเนินงานรวมกัน โดยมีปจช. 
เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดในระดับนโยบาย และมอบหมายหนาที่ใหคณะอนุกรรมการ
ในภารกิจตางๆ เชนคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่จะไดรับอํานาจในการตัดสินใจ
วางแผนเก่ียวกับเรื่องการสํารวจตรวจสอบหนาที่และสามารถขอขอมูลหรือความรวมมือจาก
สํานักงานโฉนดชุมชนเก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาวโดยไมตองผานปจช. สวน
สํานักงานโฉนดชุมชนเปนสํานักเลขานุการของนโยบายที่ตองติดตามผลการดําเนินงานในทุก
ภาคสวน ดูภาพที่ 5.6 
 

 
 
ภาพที่ 5.6  โครงสรางการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติโดยสรุป 
 
 อยางไรก็ตามในรายละเอียดหรือองคประกอบยอยของแตละโครงสรางที่ผูวิจัยนําเสนอ
ไปนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ กลาวคือจากการที่ผูวิจัยไดนําเสนอโครงสรางภายใน
สํานักงานโฉนดชุมชนขางตนเปนโครงสรางตามคําสั่ง ที่ 23/2554 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 

คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน 
(บริหาร)

สํานักงานโฉนดชุมชน 
(เลขานุการ)

คณะอนุกรรมการ 
(ปฏิบัติตามภาระกิจ)
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เปนโครงสรางที่เปลี่ยนแปลงไปจากคําสั่งสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 117/2553 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2553 ในลักษณะเดียวกันคณะอนุกรรมการตามคําสั่งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือ
จัดใหมีโฉนดชุมชน ที่ 3/2554 ที่ผูวิจัยไดนําเสนอก็เปนคําสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
โครงสรางเดิมเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวาการใชโครงสรางแบบคณะกรรมการสามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในตําแหนง หนาที่ และผูปฏิบัติงานไดตามสถานการณที่ปจช. เห็น
วามีความเหมาะสมโดยมีระบบที่มีความเปนทางการในกระบวนการดําเนินงานโดยตองใชคําสั่ง
ประกาศออกมาตามระบบราชการ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยการประกาศคําสั่งใหมและ
ยกเลิกคําสั่งเดิม 
 จากการศึกษาประเด็นโครงสรางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนพบวาเปน
เงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโดยมีประเด็นดังตอไปนี้ 
 5.2.1.1 การมีสวนรวมจากบุคคลภายนอกอยางเปนทางการผานโครงสรางแบบ
คณะกรรมการสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน จากโครงสรางการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชนที่ผูวิจัยนําเสนอไปขางตนจะเห็นไดวานโยบายกําหนดใหโครงสรางของ 
ปจช. และโครงสรางของคณะอนุกรรมการที่ ปจช. แตงตั้งมาจากบุคคลที่หลายประกอบไปดวย
บุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจะสงผลตอผลผลิตของนโยบาย ยกตัวอยางเชนใน
คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ซึ่งมีหนาที่คือการสํารวจความพรอมของชุมชนและ
พ้ืนที่ที่จะดําเนินงานโฉนดชุมชน หาขอเท็จจริงเก่ียวกับขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือที่จะรายงานผลการ
สํารวจชุมชนที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามที่คณะกรรมการประสานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนกําหนด
ไว โดยการกําหนดใหคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่มาจากบุคคลที่กลากหลายจะ
สงผลทั้งในแงของปริมาณงานและความถูกตองของขอมูล โดยจากการศึกษาโครงสรางของคณะ 
อนุกรรมการพบวามีผูแทนจากภาคการเมือง หนวยงานภาครัฐอีกหลายหนวยงานที่เก่ียว ของ
และผูแทนจากภาคประชาชน ซึ่งผูนํานโยบายไปปฏิบัติเชื่อวาในข้ันตอนการสํารวจและตรวจ 
สอบพ้ืนที่เพ่ือใหไดขอเท็จจริงนั้นไมใชเรื่องงายดังนั้นการที่คณะอนุกรรมการประกอบไปดวย
บุคคลที่หลากหลายและมีความรูความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่อยางแทจริงชวยใหคณะทํางานสามารถ
ดําเนินงานไดเพราะลําพังเจาหนาที่ในสาํนักงานโฉนดชมุชนหรือผูแทนจากภาคการเมืองไมไดมี
ความรูในดานภูมิศาสตรหรือดานพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันการกําหนดใหมีผูแทนจากหนวยงาน
ภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินจะชวยประสานงานไปยังหนวยงานสวนทองที่ไดทําใหไดบุคคลที่มี
ความรูวาเชี่ยวชาญในพ้ืนที่มาเปนผูรวมงานทําใหการตรวจสอบขอมูลมีความถูกตอง และการมี
ตัวแทนจากภาคประชาชนจะทําใหคณะทํางานสามารถเขาถึงชุมชนและเขาถึงชาวบานไดงาย
ข้ึน (ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ,2556; ภูเบศ จันทนิมิ, 2556)  ซึ่งผลผลิตที่เกิดจากคณะอนุกรรมการ
ในการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่คือการออกสํารวจพ้ืนที่ชุมชนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2555
จํานวน 192 ชุมชน และมีชุมชนที่เสนอใหปจช.พิจารณา จํานวน 72 ชุมชน (สํานักงานโฉนด
ชุมชน, 2555: 2) 
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 สําหรับโครงสรางของ ปจช.ก็มาจากบุคคลหลายฝายทั้งจากภาครัฐและเอกชน
เชนเดียวกัน ผลผลิตที่เกิดจากการตัดสินใจของปจช.ที่ประกอบดวยบุคคลจากหลายฝายใน
โครงสรางแบบคณะกรรมการดังกลาวนั้นคือ การอนุมัติวามีชุมชนที่สมควรไดรับโฉนดชุมชน 
จํานวน 55 ชุมชน ที่ตองเสนอใหหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาอนุญาตตอไป เมื่อพิจารณาจาก
องคประกอบและทิศทางการตัดสินใจของแตละฝายแลวอธิบายไดวา การมีผูแทนจากภาค
ประชาชนซึ่งเปนผูใกลชิดกับชุมชนมามีสวนรวมจะทําใหการตัดสินใจสอดคลองกับปญหาหรือ
เปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด การใหมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน
มามีสวนรวมจะทําใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนไดรับการยอมรับ เปนไปตามหลักกฎหมายและ
ยังคงรักษาผลประโยชนของหนวยงานภาครัฐเอาไว การใหมีนักวิชาการมามีสวนรวมจะชวยให
การตัดสินใจของคณะกรรมการคํานึงถึงหลักเหตุผล และการมีบุคลากรจากภาคการเมืองเปน
ประธานคณะกรรมการซึ่งเปนเสมือนผูที่ตองรับผิดชอบนโยบายนี้มากที่สุดจะเปนผูควบคุมการ
ตัดสินใจใหนโยบายออกมาอยางดีที่สุดเพ่ือไมใหพรรคเสียหาย 
 5.2.1.2 ความคลองตัวในการดําเนินงานตามนโยบาย จากการศึกษาโครงสราง
ในการดําเนินการตามนโยบายโฉนดชุมชนพบวาเปนโครงสรางที่คอนขางมีความคลองตวัในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือ ผูตัดสินใจหลักในระดับนโยบายคือปจช.จะมีคณะอนุกรรมการ
เปนเสมือนกลุมฝายที่ดําเนินงานตามภารกิจตางๆ โดยมีสํานักงานโฉนดชุมชนเปนสํานักงาน
เลขานุการที่ตองติดตามการดําเนินงานในทุกภาคสวนเพ่ือศึกษา รวบรวม บันทึกขอมูล และ
รายงานผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนแกปจช. ในกระบวนการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน
สวนใหญมักเปนการประสานความรวมมือแบบไมเปนทางการมากนักเนื่องจากภารกิจหรือ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะเปนไปในลักษณะกวางๆ โดยเฉพาะภารกิจหลักคือการดําเนินงาน
เพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน สามารถอธิบายรายละเอียดลําดับข้ันตอนการตัดสินใจในการดําเนินงาน
เพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนโดยสรุปเพ่ือใหงายตอความเขาใจคือ มีคณะกรรมการ ปจช. เปนผู
กําหนดนโยบายและผูตัดสินใจในระดับนโยบายมีอํานาจในการพิจารณาวามีชุมชนใดบางที่มี
ควรไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยมอบหมายหนาที่ใหสํานักงานโฉนดชุมชนเปน
ผูดําเนินงานตรวจสอบคุณสมบัติของชุมชนกลุมเปาหมายตามที่ระบุไวใน ประกาศของ
คณะกรรมการ ปจช. วาดวยหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานซึ่งมีรายละเอียดระบุไว
อยางชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่ในการสํารวจและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมายซึ่งรายละเอียดในการดําเนินงานข้ึนอยูกับดุลย
พินิจของคณะอนุกรรมการดังกลาว เมื่อไดรายละเอียดขอมูลในการลงพ้ืนที่ชุมชนครบถวน
สมบูรณตามที่กําหนดไวแลวสํานักงานโฉนดชุมชนจะรายงานขอมูลชุมชนที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนและผานการตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการแลวไปยังคณะกรรมการ ปจช. เพ่ือ
ตัดสินใจวามีชุมชนใดบางที่เหมาะสมควรไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนแลวจึงแจงไป
ยังหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ ซึ่งระบบการดําเนินงานในลักษณะนี้มีความคลองตัวสูง
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เนื่องจากการดําเนินงานในคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่จะดําเนินงานกันใน
ลักษณะการทํางานเปนทีม ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจรวมกันของคณะอนุกรรมการ
คอนขางมากและความเปนทางการนอย บุคลากรจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางอิสระ 
มีการประสานงานคือการสื่อสารทางตรงระหวางผูปฏิบัติเพ่ือใหไดขอมูลขาวสารที่ทันเวลา และ
กระบวนการปฏิบัติงานไมมีข้ันตอนที่ชัดเจนไมสามารถทํานายไดข้ึนอยูกับลักษณะของปญหาที่
ตองจัดการในแตละชวงเวลา และคอนขางมีความยืดหยุนสูงในการดําเนินงาน โดย
คณะอนุกรรมการแตละคณะสามารถประสานงานแลกเปลี่ ยน  ยืมตัวทีมงานของ
คณะอนุกรรมการในทีมอ่ืน ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน แผนงาน หรือมอบหมายตัวแทนแบง
หนาที่กันไดอยางอิสระข้ึนอยูกับสถานการณเนื่องจากแมวาจะมีการประกาศมอบหมาย
ภาระหนาที่ใหแตละคณะอนุกรรมการอยางเปนทางการแตอํานาจหนาที่ไมไดถูกกําหนดอยาง
ตายตัว และเปนการกําหนดโครงสรางที่เนนผลผลิตในการดําเนินงานซึ่งผลผลิตของปจช.คือ
ควรสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ที่สมควรไดรับโฉนดชุมชนใหแลวเสร็จจํานวนไมนอยกวา 30 
ชุมชนภายใน 120 วัน ภายใตกรอบระยะเวลาเดียวกันนี้จึงไดมอบหมายให สํานักงานโฉนด
ชุมชนและคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่รวมกันตรวจสอบขอมูลชุมชนที่มี
คุณสมบัติและขอมูลดานพ้ืนที่ครบถวนภายใน 90 วันหลังจากที่ชุมชนย่ืนเอกสารแกสํานักงาน
โฉนดชุมชน ดังนั้นลักษณะในการดําเนินงานคอนขางเนนไปที่ผลผลิตที่ทันตอเวลาไมเนน
วิธีการจึงทําใหผลงานดานการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนดําเนินงานไปไดอยางรวดเร็วแม
จะเปนงานที่มีความยากและมีรายละเอียดคอนขางมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นความคลองตัวในการ
ดําเนินงานในโครงสรางดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากผูปฏิบัติมีความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการ
ในการดําเนินงานรวมถึงผูปฏิบัติมีความเขาใจในหลักการของนโยบายดวย เพราะถาหากผู
ปฏิบัติไมเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการหรือหลักการของนโยบายแลวการใหแนวทางทํางานกวางๆ 
และโครงสรางที่ไมไดกําหนดหนาที่ชัดเจนเชนนี้อาจทําใหผูปฏิบัติไมสามารถดําเนินงานได ซึ่ง
จากที่ผูวิจัยไดสัมภาษณผูปฏิบัติงานในระดับอนุกรรมการแลวจะพบวาผูปฏิบัติสามารถนํา
แนวทางที่ไดมาอยางกวางมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดโดยลักษณะการดําเนินงานที่
เกิดข้ึนจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เกิดข้ึนและมีความสามารถในการตัดสินใจและ
จัดการกับปญหาเฉพาะหนาได ซึ่งความคลองตัวในการดําเนินงานที่เกิดข้ึนนี้มาจากการที่
โครงสรางของนโยบายประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณใน
การทํางานดวย 
 5.2.1.3 ความสับสนของผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน เนื่องดวย
โครงสรางหลักในการดําเนินงานตามนโยบายเปนโครงสรางแบบคณะกรรมการเปนผูบริหารงาน
นโยบาย ในขณะเดียวกันสํานักงานโฉนดชุมชนคือหนวยงานภายในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของนโยบาย โดยที่ยังตองดําเนินงาน
ภายใตบังคับบัญชาของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใหงานในภาพรวมของหนวยงาน
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เปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้นความสับสนของขาราชการในสํานักงานโฉนดชุมชนจึงเกิดข้ึน
เนื่องจากตองปฏิบัติงานในหลายภารกิจ และดวยความที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน
เปนขาราชการซึ่งระบบการดําเนินงานในสํานักงานราชการโดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนโครงสราง
แบบสายบังคับบัญชาและแบงสายงานตามภารกิจ มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจนตาม
ตําแหนงหนาที่  แตเมื่อผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนตองประสานงานรวมกับ
คณะอนุกรรมการซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบที่ไมมีรายละเอียดในการดําเนินงาน เปนลักษณะ
การทํางานเปนทีมทําใหเกิดความสับสนในอํานาจหนาที่และความสับสนในอํานาจการตัดสินใจ
ของคณะอนุกรรมการ และจากโครงสรางในการดําเนินงานตามนโยบายและโครงสรางตามระบบ
ราชการสงผลใหสํานักงานโฉนดชุมชนตองปฏิบัติงานในอํานาจทั้งสองบทบาท (ดูภาพที ่5.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.7  โครงสรางหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชน 
   
 ในประเด็นนี้ ยอดวุฒิ กลิ่นทอง (2556) ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน 
อธิบายวา ในบางครั้งบางเรื่องอาจตองเสนอรัฐมนตรีใหพิจารณาเห็นชอบเพ่ือที่ผูปฏิบัติจะได
ปฏิบัติงานไดตรงกับทิศทางในการดําเนินงานของผูกําหนดนโยบายแตรูสึกวาบางเรื่องทาง
คณะอนุกรรมการอาจไมไดเสนอตอรัฐมนตรี เมื่อจะดําเนินงานจึงเกิดความไมมั่นใจวารัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบแลวหรือไม หากเปนกรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งอยางเปนทางการ มีหนังสือแจงมา
จะดําเนินงานไดอยางไมมีปญหาแตกรณีที่ไมมีความเปนทางการผูปฏิบัติก็ไมแนใจวาควรจะ
ปฏิบัติอยางไร เมื่อในรายละเอียดบางเรื่องผูปฏิบัติไมทราบวาเปนทิศทางเดียวกับผูกําหนด
นโยบายหรือไมทําใหกลัววาจะเสียเวลาหรือเสียคาใชจายโดยไมแนใจวาเปนความตองการของ
รัฐมนตรีหรือไม ซึ่งประเด็นนี้ผูปฏิบัติพยายามอธิบายใหผูวิจัยทราบอยูนาน จากการที่ผูวิจัยได
วิเคราะหพบวาความสับสนของผูปฏิบัติอยูทีโ่ครงสรางในการดําเนินงานของนโยบายที่มีอยูสอง

สํานักงานโฉนดชุมชน 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัด

ใหมีโฉนดชุมชน 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักนายกรัฐมนตรี 



164 
 

ฝาย คือฝายของหนวยงานราชการ และฝายของคณะกรรมการ ซึ่งมีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจการสํานักนายกรัฐมนตรี ดํารงตําแหนงอยูทั้ง
โครงสรางฝายหนวยงานราชการ และโครงสรางคณะกรรมการซึ่งมีคณะอนุกรรมการเปน
ผูปฏิบัติงานที่ ไดรับอํานาจในการตัดสินใจตามภารกิจ ยกตัวอยาง เชนงานดานการ
ประชาสัมพันธเปนหนาที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ซึ่งมีสํานักงานโฉนด
ชุมชนที่ตองจัดหาขอมูลวางแผน เขียนโครงการ บันทึกและรายงานขอมูล จัดทํางบประมาณให
เปนไปตามระบบราชการที่มีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานตนสังกัดของ
สํานักงานโฉนดชุมชน ในขณะที่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธตองดําเนินงานตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายโดยมีอํานาจในการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจวางแผนงานประชาสัมพันธได 
ทําใหผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนไมแนใจวาควรดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ
เสนอหรือไมเนื่องจากขอเสนอของคณะอนุกรรมการเหลานั้นยังไมผานการตัดสินใจจาก
คณะกรรมการ ปจช. ซึ่งมีรัฐมนตรีและปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยู 
อยางไรก็ตามความสับสนในลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนในผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน
เทานั้นเนื่องดวยภาระหนาที่ของสํานักงานโฉนดชุมชนมีหลายหนาที่ที่ตองดําเนินงานในหลาย
ภารกิจทั้งงานประจําในรูปแบบงานราชการและงานตามภารกิจที่ดําเนินงานในรูปแบบทีมงาน 
ซึ่งผลผลิตของนโยบายที่เกิดข้ึนสวนใหญมาจากการดําเนินงานในรูปของคณะทํางานหรือ
ทีมงาน ประเด็นดานความสับสนของผูนํานโยบายไปปฏิบัติในสํานักงานโฉนดชุมชนจึงเปน
เพียงประเด็นที่มีอิทธิพลตอองคประกอบที่ทําใหเกิดผลผลิตของนโยบายเทานั้น 
 5.2.1.4 ความไมตอเนื่องในการดําเนินงาน โครงสรางในการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุนในลักษณะโครงสรางแบบคณะกรรมการทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน กลาวคือเนื่องจากการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนไดกําหนดใหมีปจช.เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้องคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการ ปจช. ประกอบไปดวยรัฐมนตรี
ประจําสํานักรัฐมนตรี และขาราชการประจําสํานักหนวยงานตางๆ ทําใหเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล จึงสงผลกระทบตอโครงสรางในการดําเนินงานโฉนดชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ตามโครงสรางตางๆ ซึ่งผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนก็เกิดความไมมั่นใจวาจะ
ดําเนินงานตอไปในทิศทางใดเพราะไมทราบวาคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม 
หรือรัฐบาลจะดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนตอหรือไม และสํานักงานโฉนดชุมชนเองยังเปน
เพียงสํานักงานภายในสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่มีการยืมตัวราชการจากหนวยงาน
ภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาเปนผูปฏิบัติงาน สถานะของสํานักงานโฉนดชุมชน
อยูในสถานะที่พรอมตอการยกเลิกเนื่องจากยังไมใชหนวยงานที่กอตั้งข้ึนตามกฎหมายปกครอง 
และตองดําเนินงานตามทิศทางของคณะกรรมการบริหารและทิศทางของนโยบายของสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดังนั้นความไมตอเนื่องที่เกิดข้ึนจากโครงสรางในการดําเนินงานนโยบายโฉนด
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ชุมชนซึ่งเปนโครงสรางแบบคณะกรรมการบริหารอธิบายไดเปนสองประเด็นคือ ประเด็นแรก
โครงสรางในลักษณะเชนนีก้อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสราง อํานาจ หนาที่ และผูปฏิบัติงาน
อยูตลอดเวลา ทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการดําเนินงานกลาวคือ เมื่อมีผูปฏิบัติในลักษณะ
ทีมงานเขามาประสานงานกันเกิดความเขาใจวางแบบแผนการดําเนินงานไวในระยะหนึ่งแลว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดําเนินงานก็เสมือนกับการเริ่มศึกษางานใหม ในขณะที่ผูมีสวนเก่ียวของ
ซึ่งเปนตัวแทนมาจากหนวยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินมักจะเปลี่ยนตัวผูปฏิบัติมารวม
ดําเนินงานทําใหตองมีกระบวนการสรางความเขาใจในนโยบายเกิดข้ึนเสมอๆ จึงเกิดความไม
ตอเนื่อง ในขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนเปนผูปฏิบัติงานที่ยืมมาจากฝาย/
กอง อ่ืนๆ ที่มีอยูในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนกันมา
ปฏิบัติหนาที่  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งก็กอใหเกิดการสรางความเขาใจหรือการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนในการดําเนินงานครั้งหนึ่ง เพราะสถานะของสํานักงานโฉนดชุมชนยัง
ไมใชสํานักงานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายปกครองทําใหไมมีขาราชการเปนของตนเอง ดังนั้น
ความเปนพลวัตของโครงสรางในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลานั้น
จึงทําใหเกิดความไมตอเนื่องในการดําเนินงานสงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายเกิดความ
ลาชา และประเด็นที่สองคือโครงสรางในลักษณะดังกลาวนี้ไมสามารถดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แมวาการกําหนดโครงสรางแบบคณะกรรมการในการบริหารจะ
กอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานเนื่องจากไมตองมาเสียเวลาจัดตั้งสํานักงานหนวยงาน 
และจัดสรรหาขาราชการประจํามาปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานแตเมื่อโครงสรางดังกลาวอาศัย
อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ทําใหเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรีแลว โอกาสในการยกเลิกนโยบายยกเลิกโครงสรางหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางใน
การดําเนินงานตามนโยบาย รวมถึงทิศทางในการดําเนินงานดังกลาวสามารถเกิดข้ึนได ซึ่ง
ความไมตอเนื่องในประเด็นนี้จะเกิดข้ึนเมื่อมีสองเงื่อนไขประกอบกันคือ เปนเงื่อนไขดาน
โครงสรางในการดําเนินงานตามนโยบายและเงื่อนไขดานการเมืองซึ่งมีความเก่ียวของกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการแบงฝายทางการเมือง 
 
 5.2.2  ทรัพยากรในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน 
 จากการศึกษาทรัพยากรในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนพบวาในการนํา
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติมีทรัพยากรที่สําคัญซึ่งสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน
คือ ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณในการดําเนินงาน โดยมีเงื่อนไขดานทรัพยากรที่สงผลตอ
ผลผลิตของนโยบายดังตอไปนี้ 
 5.2.2.1 ความเพียงพอและความสามารถในการดําเนินงานของบุคลากร ใน
ประเด็นดานความเพียงพอและความสามารถในการดําเนินงานของบุคลากรคือเงื่อนไขสําคัญที่
จะสงผลตอผลผลิตของนโยบายเพราะหากมีบุคลากรไมเพียงพอหรือบุคลากรไมมีความสามารถ
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ในการปฏิบัติงานจะสงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายเกิดความลาชาและสงผลตอผลผลิตของ
นโยบาย ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) อดีตผูอํานวยการสํานักงานโฉนดชุมชน อธิบายถึง
ประเด็นที่ตองบริหารงานและจัดสรรบุคลากรในหนวยงานวา เนื่องจากภารกิจของสํานักงาน
โฉนดชุมชนคอนขางมากจึงพยายามแบงหนาที่ใหแกผูปฏิบัติงานออกเปน 3 สวน 1 ฝาย 
เพ่ือใหแตละภารกิจมีผูรับผิดชอบ ใน 3 สวนนี้คือการใหรับผิดชอบงานโฉนดชุมชนโดยจัดสรร
เปนเขตความรับผิดชอบตามเขตพ้ืนที่ชุมชน ไดแก เขต 1 รับผิดชอบภาคเหนือบางสวน เขต 2 
รับผิดชอบภาคเหนือบางสวนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 รับผิดชอบภาคกลางและ
ภาคใต และอีก 1 ฝาย คือฝายรับผิดชอบงานบริหารจัดการภาครัฐ งานประชุม งานพัสดุ จัดซื้อ
จัดจาง งานขอมูล เปนตน หากพิจารณาตามภารกิจที่สํานักงานโฉนดชุมชนไดรับมอบหมาย
แลวจะเห็นไดวา สํานักงานโฉนดชุมชนคือสํานักงานที่ทําหนาที่เลขานุการ และงานธุรการของ
นโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งตองติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดโฉนดชุมชนประสานงานให
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานอ่ืน
ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน ดังนั้นในทุกภารกิจของปจช.และ ภารกิจ
ของคณะอนุกรรมการ มักจะเก่ียวของกับงานของสํานักงานโฉนดชุมชนอยูเสมอ ทั้งงานประชุม 
งานสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ และงานประชาสัมพันธ การแบงงานออกเปนสวนฝายดังกลาว
นั้นจะทําใหมีผูรับผิดชอบงานไดครบถวนในทุกภารกิจ และพบวามีปญหาในเรื่องปริมาณ
บุคลากรในสํานักงานโฉนดชุมชนมีนอย ทําใหการแบงสวนฝายดังที่กลาวขางตนมีผูรับผิดชอบ
เพียง สองถึงสามคนในแตละสวนฝายเทานั้นซึ่งไมเพียงพอตอปริมาณงานทําให 1 คนตอง
รับผิดชอบงานหลายอยางหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน การที่สํานักงานโฉนดชุมชนมีบุคลากรอยู
นอยเนื่องจากวาสํานักงานโฉนดชุมชนยังเปนเพียงโครงสรางภายในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งไมไดมีอัตรากําลังหรือขาราชการของสํานักงานโฉนดชุมชนโดยเฉพาะ 
เพียงแตไดรับการเกลี่ยอัตรากําลังที่มีอยูเดิมในหนวยตางๆ ที่มีอยูในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งจะจัดมาเปนจํานวนมากไมได ทําใหบุคลากรในสํานักงานโฉนดชุมชนมีนอยไม
เพียงพอตอปริมาณงานที่ไดรับ ในลักษณะเดียวกัน ยอดวุฒิ กลิ่นทอง (2556) ก็ไดกลาวถึง
ประเด็นความไมเพียงพอของบุคลากรวา บุคลากรที่มีไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ถึงแมวาจะ
สามารถวางตําแหนงงานตามความรับผิดชอบไดแตไมสามารถทาํงานไดอยางเต็มที่กลาวคือ แต
ละคนตองทําหลายอยาง ในขณะที่ทํางานอยางหนึ่งก็ไมสามารถทําอีกอยางได ยกตัวอยางเชน
งานตรวจสอบเอกสารชุมชน งานสํารวจพ้ืนที่ชุมชน ตองดําเนินไปพรอมกับงานศึกษา
กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานที่เก่ียวของ ในบางงานอาจตองใชบุคลากรที่มีความรู ทักษะ 
มีประสบการณในการทํางาน อยางไรก็ตามความรูทักษะประสบการณสามารถสรางไดขอเพียงมี
บุคลากรมากกวานี ้
 นอกจากความไมเพียงพอของบุคลากรในสํานักงานโฉนดชุมชนแลวยังพบวามี
อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสัมพันธกับปริมาณบุคลากรคือคุณภาพหรือความสามารถของบุคลากร
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ในสํานักงานโฉนดชุมชน กลาวคือ ในจํานวนบุคลากรที่มีอยูในสํานักงานโฉนดชุมชนนี้ จะ
เพียงพอตอการดําเนินงานหากเปนบุคลากรที่มีความรู ประสบการณ หรือความสามารถในการ
ดําเนินงานมากกวาที่มีอยู เพราะผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนสวนใหญเปนพนักงาน
จางเหมา เพ่ิงจบการศึกษามายังไมมีประสบการณในการทํางานราชการ ทําใหขาราชการที่มีอยู
ในสํานักงานโฉนดชุมชนซึ่งมอียูเพียงไมก่ีคนนอกจากจะตองดําเนินงานตามนโยบายแลวยังตอง
สอนงานใหกับพนักงานรุนนองอีกดวย ในขณะที่ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณก็ยังไมไดชํานาญ
ในงานของนโยบายโฉนดชุมชนมากนักเนื่องจากเปนงานที่ถือวาใหมสําหรับผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แมวาหนาที่ความรับผิดชอบหลักของสํานักงานโฉนดชุมชน
จะเปนงานเลขานุการและงานธุรการอยางไรก็ตามผูปฏิบัติงานตองมีทักษะในดานการลงพ้ืนที่
ชุมชน ดานแผนที่ หรือดานกฎหมายที่ดินดวย เพราะสํานักงานโฉนดชุมชนคือสํานักงานที่ตอง
ประสานงาน ใหขอมูลกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของเมื่อบุคลากรไมไดมีความเชี่ยวชาญในการ
ที่ทําจึงทําใหตองเสียเวลาไปกับการศึกษาความรู ทักษะที่จําเปนตอการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
ความรูดานกฎหมายเก่ียวกับที่ดิน กฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของ ความรูเก่ียวกับแผนที่
และการลงพ้ืนที่เปนตน อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ (2556) ก็ไดกลาวถึงประเด็นนี้เชนเดียวกันวา 
“เจาหนาที่ของสํานักนายกฯไมเขาใจเรื่องที่ดินหรอก ฉะนั้นเขาก็ทํางานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ใหไปสํารวจก็ไปสํารวจ ใหทําอะไรก็ทําอยางนั้น ลูกจางที่เขามาทํางานก็ทําตาม
คําสั่งอยางเดียวไมรูเรื่องอะไร” จากการศึกษาในประเด็นเรื่องความสามารถในการดําเนินงาน
ตามนโยบายของผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน ผูปฏิบัติตางก็ยืนยันวาในภาพรวมแลว
ถือวาความสามารถในดานทักษะของผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสํานักงาน
โฉนดชุมชนตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญหรือประสบการณในการทํางานมากกวานี้ 
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาปญหาของสํานักงานโฉนดชุมชนคือ การมีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอ
การดําเนินงานจําเปนตองมีบุคลากรเพ่ิม หรือไมหากใชอัตรากําลังเทาเดิม ผูปฏิบัติงานจะตอง
เปนผูที่มีความรูทักษะในการดําเนินงานมากพอที่จะชวยกันดําเนินงานได ไมใชเปนลักษณะของ
การใหผูมีประสบการณทํางานในสองอยางคือการดําเนินงานตามภารกิจและการอธิบายงานทุก
อยาง ที่ในสํานักงานเรียกวาเปนการทํางานตามสั่ง สั่งอยางหนึ่งไดอยางหนึ่ง ไมมีความตอเนื่อง
ในการดําเนินงาน 
 อยางไรก็ตามแมวาในสํานักงานโฉนดชุมชนจะมีปญหาในเรื่องปริมาณของ
บุคลากรและความสามารถของผูปฏิบัติงาน แตผลผลิตของนโยบายที่เกิดข้ึนไมไดเกิดจากการ
ดําเนินงานในสวนของสํานักงานโฉนดชุมชนเพียงอยางเดียวยังมาจากการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ ปจช. อีกดวย ซึ่งบุคลากรที่เขามาเปนคณะทํางานใน
คณะอนุกรรมการเหลานี้ลวนแตมีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ทํา เชนคณะอนุกรรมการดาน
กฎหมายจะมีบุคลากรดานกฎหมายโดยเฉพาะ คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธจะ
ประกอบดวยบุคลากรที่รับผิดชอบอยูในกรมประชาสัมพันธ และคณะอนุกรรมการดานการ
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สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน ก็จะประกอบไปดวยผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของกับ
ที่ดินที่มีความรูดานภูมิศาสตร ดานแผนที่ และดานการลงสํารวจ หรือบุคคลที่มีความรูความ
ชํานาญเก่ียวกับพ้ืนที่ชุมชนอยูแลว ทําใหผลการดําเนินงานในสวนของ ผลการสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่นโยบายกําหนดไว 
 5.2.2.2 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณในการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชน งบประมาณในการดําเนินงานคือสิ่งสําคัญที่สงผลตอความสามารถในการ
ดําเนินงานของผูปฏิบัติใหสามารถดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายไดและเนื่องจากนโยบาย
โฉนดชุมชนเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งใจขับเคลื่อนนโยบายจึงทําใหการจัดสรรงบประมาณใน
สวนตางๆ ไมมีปญหา จากการสัมภาษณผูนํานโยบายไปปฏิบัติในทุกระดับผูวิจัยไดรับคําตอบ
เดียวกันคือ งบประมาณเพียงพอตอความตองการ อยางไรก็ตามยังมีปญหาในเรื่องของความ
ทันเวลาซึ่งผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชน จะพบกับความไมทันเวลาในการเบิกจาย
งบประมาณที่ตองเปนไปตามระบบราชการ ในสวนนี้ สมมารถ บัวแตง (2556) อธิบายวา มี
เหตุการณที่เกิดข้ึนในชวงการปดงบประมาณประจําปตามระบบราชการซึง่ไมสามารถเบิกเงินได 
แตภารกิจของงานยังตองดําเนินอยางเลี่ยงไมได ผูปฏิบัติจึงตองกูเงินฉุกเฉินเพ่ือไปปฏิบัติงาน
ซึ่งเงินจํานวนนี้คือเงินที่ผูปฏิบัติตองรับผดิชอบเอง ถึงแมวาจะสามารถเบิกคืนไดในภายหลัง แต
กระบวนการในการเบิกเงินคือก็มีข้ันตอนที่ตองใชเวลา และคาใชจายบางอยางที่ไดตัดสินใจจาย
ไปกอนก็ไมสามารถเบิกคืนได เมื่อเปนเชนนี้ก็กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูปฏิบัติทําใหผู
ปฏิบัติขาดขวัญและกําลังใจทําใหไมอยากจะปฏิบัติหนาที่ตอและสงผลตอเงื่อนไขดานพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง
งบประมาณที่อิงอยูกับระบบราชการไววา “ระบบงบประมาณของราชการแยมากจริงๆ” เปนคํา
กลาวที่แสดงความคิดเห็นในสวนของการเบิกงบประมาณตามอัตรากําลังซึ่งไดทําการขอ
อัตรากําลังไว 12 ตําแหนงและมีการอนุมัติแลว แตกลับพบวาไมไดมีการตั้งงบประมาณเอาไว 
ความยุงยากของระบบทําใหแทนที่จะมีบุคลากรเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทําใหตอง
จางเหมาบริการตอ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาพนักงานจางเหมาบริการสวนใหญมักไมคอยมีความ
ชํานาญในงานที่ทํา ดังนั้นจากการศึกษาประเด็นความเพียงพอของงบประมาณพบวามีความ
เพียงพอตอการปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายแตมีปญหาเรื่องความทันเวลาในบางครั้ง 
ซึ่งตองเปนไปตามระบบงบประมาณของระบบราชการซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผู
ปฏิบัติในสํานักงานโฉนดชุมชน ซึ่งเปนประเด็นที่มีความเก่ียวของกับขวัญกําลังใจและ
พฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติในสํานักงานโฉนดชุมชนอีกดวย 
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5.3  ดานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลท่ีดิน 
 
 จากการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติพบวาเงื่อนไขที่สงผลโดยตรงตอ
ผลผลิตของนโยบายคือหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน ซึ่งเปนผูตัดสินใจในข้ันตอนสุดทาย
หลังจากผูนํานโยบายไปปฏิบัติดําเนินงานอยางครบถวนทุกระบวนการแลวตั้งแตการตรวจสอบ
เอกสาร สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน สรางความพรอมใหแกชุมชน และการพิจารณาความ
เหมาะสมของชุมชนโดยผูกําหนดนโยบาย ซึ่งข้ันตอนสุดทายที่จะทําใหไดรับการอนุญาตโฉนด
ชุมชนคือการไดรับอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินแหงนั้นอยู โดยอํานาจ
หนาที่ของผูนํานโยบายไปปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีทําไดเพียงประสานงานมายัง
หนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินใหพิจารณาอนุญาตใหชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งคณะทํางานไดพิจารณา
ตรวจสอบและเห็นวามีความเหมาะสมแลวเทานั้น ไมสามารถบังคับหนวยงานใหอนุญาตโฉนด
ชุมชนหรือไมสามารถออกโฉนดชุมชนโดยไมไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของได 
ทั้งนี้ผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนที่ออกมาคือ มีชุมชนไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนด
ชุมชนเพียง 2 ชุมชนและยังมีชุมชนที่เสนอมายังหนวยงานทีเ่ก่ียวของแลวแตยังไมไดรับอนุญาต
ใหดําเนินงานโฉนดชุมชนอีก 53 ชุมชน จากการศึกษาเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย
พบวามีเงื่อนไขสําคัญทีเ่ก่ียวของกับหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินดังตอไปนี้ 
 
 5.3.1  กฎระเบียบ กฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของ 
 สาเหตุหนึ่งที่จะทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินงาน
โฉนดชุมชนคือการที่หนวยงานที่เก่ียวของเหลานั้นตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบัง
ของหนวยงานซึ่งสวนใหญมักเปนกฎหมายที่อยูในระดับพระราชบัญญัติในขณะที่ นโยบาย
โฉนดชุมชนเปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่มีฐานะ หรือลําดับศักด์ิทางกฎหมายต่ํากวา 
กฎระเบียบหรือกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน ดังนั้นการจะอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนจึงตองพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมายของหนวยงานที่
เก่ียวของ สามารถอธิบายรายละเอียดของกฎระเบียบกฎหมายและวิธีการที่จะสามารถ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของในบางหนวยงานที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 5.3.1.1 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ส.ป.ก. ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมาตั้งแตป พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค
เพ่ือดําเนินงานการเก่ียวกับการปรับปรุง สิทธิการถือครองที่ดิน การกระจายสิทธิในที่ดินใหไปสู
เกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินพรอมทั้งพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรุง สงเสริม
และสนับสนุนปจจัยการผลิตทีจ่ําเปนตางๆ โดยอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
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เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 
ดวยการนําที่ดินของรัฐและที่ดินที่จัดซื้อจากเอกชนนํามาจัดใหกับเกษตรกรผูไมมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ ไดเขาทําประโยชน เชา หรือเชา
ซื้อ ทั้งนี้ตามนอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 
30 กําหนดใหส.ป.ก. มีอํานาจในการจัดที่ดินใหสถาบันเกษตรกร โดยจัดใหเชาไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) กําหนด 
ตามจํานวนที่ดินที่ คปก. เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประเภท และลักษณะการดําเนินงานของ
บุคคลหรือสถาบันเกษตรกรนั้นๆ ในการจัดที่ดินดังกลาว คปก. ไดออกระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับ
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 และ
กําหนดใหการคัดเลือกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในแตละทองที่ อยูในอํานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด กําหนดใหผูมีสิทธิไดรับการจัดที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ไดแก  
1) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก   2) ผูประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งไมมี
ที่ดินทํากินเปนของตัวเอง  และ 3) สถาบันเกษตรกร ไดแก กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร 
ชุมนุมสหกรณการเกษตรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตร - 
กรรม, มปป.) 
 จากวัตถุประสงคในการดําเนินงานและอํานาจหนาที่ของส.ป.ก. ดังกลาวขางตน
จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับนโยบายโฉนดชุมชน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามกฎหมาย
และระเบียบในการจัดที่ดินใหแกเกษตรกรแลวพบวาไมมีการกําหนดใหจัดสรรที่ดินใหประชาชน
ในรูปแบบชุมชน มีเพียงการจัดใหในรูปแบบบุคคลและในรูปของกลุมเกษตรกรเทานั้น ในเมื่อ
การจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ไมสามารถใหสิทธิ์ในรูปของชุมชนไดจึงอาศัยชองทางตามกฎหมายที่มี
อยูคือการจัดใหในรูปแบบกลุม ซึ่งชุมชนตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑในการจัดตั้ง
สหกรณการเกษตร มีเงื่อนไขโดยทั่วไปคือ เปนเกษตรกรที่มีความเดือดรอนในการประกอบ
อาชีพและตองการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางแทจริง เปนบุคคล
ธรรมดา บรรลุนิติภาวะ มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับและพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มีสมาชิกมากพอที่จะดําเนินธุรกิจไดและมีลูทางที่จะขยายธุรกิจเมื่อ
ดําเนินการจัดตั้งสหกรณไปแลว โดยสหกรณจะตองดําเนินงานอยางจริงจัง และดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ เพ่ือประโยชนของสมาชิก และเกษตรกรที่มีความประสงค
จะจัดตั้งสหกรณ ควรมีการออมเงินเพ่ือเปนทุนเบ้ืองตนของสหกรณกอน (สํานักนายทะเบียน 
และกฎหมาย, มปป.) 
 ดังนั้นหมายความวาหากชุมชนใดก็ตามที่ตองการขออนุญาตดําเนินงานโฉนด
ชุมชนในพ้ืนที่ของส.ป.ก. จะตองดําเนินการจดทะเบียนเปนกลุมสหกรณตามกฎหมายวาดวย
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สหกรณเสียกอนจึงจะสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ได และชุมชนตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนด กฎระเบียบหลักเกณฑและเงื่อนไขของส.ป.ก. และกฎหมายวาดวยสหกรณ ในขณะ
ที่ตองดําเนินการตามกฎระเบียบและหลักเกณฑในการดําเนินงานของโฉนดชุมชนดวย 
(สถิตพงษ สุดชูเกียรติ, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556)   จากระเบียบกฎหมายดังกลาวสงผล
ตอผลผลิตของนโยบายโดยมีชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. ไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนด
ชุมชน นั้นคือ ชุมชนหมูบานแมอาวและชุมชนบานไรดงซึ่งชาวบานไดรวมกันจดทะเบียนเปน
สหกรณการเกษตรและไดรับโฉนดชุมชนในนามสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซางจํากัด 
  5.3.1.2 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุทยานแหงชาติฯ คือหนวยงานที่ดําเนินภารกิจเก่ียวกับการ
อนุรักษสงเสริมและฟนฟูทรัพยากรสัตวปา และพันธพืช ในเขตพ้ืนที่ปา เพ่ือการอนุรักษ โดย
การควบคุม ปองกันและอนุรักษพ้ืนที่ปา รวมถึงฟนฟูปาเสื่อมโทรมใหกลับสูความสมบูรณ 
สงเสริม กระตุน และปลุกจิตสํานึกใหชุมชนมีความหวงแหนและมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากร
ทองถิ่นเพ่ือเปนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม อาศัยอํานาจตามพระราช 
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, มปป.) จากการศึกษากฎหมายของหนวย งานของ
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติตางก็พบวา ไมมีบทบัญญัติขอกฎหมายมาตราใดที่อนุญาตใหบุคคลหรือ
ชุมชนใดเขาถือครองที่ดินเพ่ืออยูอาศัยหรือทํากินในพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติฯและเขตรักษา
พันธสัตวปา ดังนั้นจึงไมสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของ
หนวยงานดังกลาวได เพราะถือเปนการขัดตอกฎหมายของหนวยงานซึ่งมีศักด์ิทางกฎหมายสูง
กวานโยบายโฉนดชุมชนที่เปนเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
ดังนั้นหากตองการดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ดังกลาวจะตองทําการถอนสภาพเขตอุทยาน
แหงชาติหรือเขตรักษาพันธสัตวปากอน แลวจึงไปพิจารณาสภาพพ้ืนที่หลังการถอนสภาพไป
แลววาอยูในความดูแลรับผิดชอบของหนวยงานใดตอไป และมีขอกฎหมายใหดําเนินงานโฉนด
ชุมชนไดหรือไม   (สมมารถ บัวแตง, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556; อรรณพ ชัยพรธนรัตน
, 2556) 

 ในกระบวนการเพิกถอนพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติฯ นั้นตองกระทําโดยการ
ออกเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งมีข้ันตอนโดยสรุปคือหนวยงานหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่
เก่ียวของจะตองเปนผูเสนอแกคณะรัฐมนตรีเพ่ือรางพระราชกฤษฎีกา ในที่นี้มีรัฐมนตรีที่
เก่ียวของอยูสองหนวยงานคือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ตองการใชประโยชนในพ้ืนที่และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนผูดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ ขอเสนอดังกลาวจะตองผาน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งแนนอนวาการเสนอใหมีการเพิกถอนพ้ืนที่ใดจะตองมีเหตุผล
ที่ชัดเจนและเพียงพอจึงจะผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวได และเมื่อมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวตองผานการตราพระราชกฤษฎีกาโดย
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นําข้ึนทูลเกลาเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีรัฐมนตรีที่เก่ียวของเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ จากกระบวนการเพิกถอนสภาพพ้ืนที่ดังกลาวจะเห็นไดวาเปนข้ันตอนที่กระทําไดไมงาย
นักและตองอาศัยความรวมมือและความเห็นพองตองกันของคณะรัฐมนตรีมากพอสมควร และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของมากที่สุดเพราะเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ตองการเพิกถอนสภาพ ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวายังไม
มีการถอนสภาพในเขตพ้ืนที่ใดเนือ่งจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติไมเห็นดวย 
กับการดําเนินงานโฉนดชุมชนในเขตพ้ืนที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯ   (ธิติ กนกทวีฐากร, 2556; 
อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556)   ซึ่งไดอธิบายรายละเอียดไวในหัวขอ 5.3.2 ทัศนคติของผูปฏิบัติ 
งานในหนวยงานที่เก่ียวของ  

  อยางไรก็ตามนอกจากวิธีการเพิกถอนสภาพพ้ืนที่ในเขตอุทยานแหงชาติฯ แลว
ยังมีขอกฎหมายที่อนุญาตใหประชาชนเขาใชประโยชนในพ้ืนที่ไดแตตองเปนบุคคลที่เขาใช
ประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาวมาเปนเวลานานและพิสูจนไดวาอยูอาศัยในพ้ืนที่มากอน มีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ที่ออกมาเพ่ือแกไขปญหาที่รัฐไปประกาศทับเขต
พ้ืนที่ที่ประชาชนไดใชประโยชนมากอนแลวโดยการพิสูจนสิทธิ์ แตตามมติ ครม. ดังกลาวมี
ความขัดแยงในเงื่อนไขดานเวลากับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหชุมชนที่อยูมากอนระเบียบเปนเวลาไมนอยกวา 3 ปสามารถดําเนินงาน
ไดในขณะที่ ตามมติครม.ใหชุมชนที่อยูมากอน พ.ศ. 2541 คือเปน เวลาไมนอยกวา 15 ปกอน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ดังนั้นตองใชเงื่อนไข
ตามมติ ครม.30 มิ.ย. 2541 เนื่องจากเปนอํานาจของฝายบริหารมีฐานะทางกฎหมายสูงกวา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อใหเปนไปตามมิติ ครม.ดังกลาวแลวจะตองเปนไปตามกระบวน 
การพิสูจนสิทธิ์ซึ่งจะดําเนินการใหเปนรายปจเจกบุคคล ดังนั้นพ้ืนที่ที่ชาวบานจะไดรับสิทธิใน
การอยูอาศัยและทํากินนั้นจะไมเปนพ้ืนที่ซึ่งติดเปนผืนเดียวกัน และอาจมีชาวบานที่พิสูจนแลว
ผานและผาน ดังนั้นหากจะจัดทําโฉนดชุมชนโดยผานกระบวนการพิสูจนสิทธิ์ดังกลาวนี้จะทําให
ที่ดินที่นํามาจัดโฉนดชุมชนไมติดกันเปนผืนเดียวหรือเรียกไดวาเปน “ขนมครก” ซึ่งยากตอการ
ดูแลของหนวยงานที่เก่ียวของ และชุมชนเองจะตองมีความเห็นพองตองกันดวยวาตองการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ่งจะข้ึนอยูกับเงื่อนไขดานกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ดวยจึงจะผานความ
เห็นชอบจากหนวยงานที่เก่ียวของ อันเปนข้ันตอนสุดทาย    (ธิติ กนกทวีฐากร , 2556; อรรณพ 
ชัยพรธนรัตน, 2556) 

  ดังนั้นสรุปไดวาจากขอกฎหมายของกรมอุทยานแหงชาติฯที่อนุญาตให
ดําเนินงานโฉนดชุมชนในเขตพ้ืนที่ที่หนวยงานดังกลาวดูแลอยูไดเวนแตจะมีการประกาศถอน
สภาพเขตพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธสัตวปาซึ่งตองออกเปนพระราชกฤษฎีกา
ที่ตองผานกระบวนการตางๆ มากมายซึ่งตองอาศัยความเห็นชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีและ
หนวยงานที่เก่ียวของ และเมื่อเพิกถอนไดแลวพ้ืนที่จะตกอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
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อ่ืนซึ่งสวนใหญจะกลายเปนพ้ืนที่ของกรมปาไมแลวใหดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนตาม
ข้ันตอนของหนวยงานที่เก่ียวของนั้นตอไป หรือหากตองการใชกระบวนการพิสูจนสิทธิ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ชุมชนจะตองมีความเขมแข็ง สามัคคีและเห็นพองตองกันวา
จะดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ในขณะที่มีสภาพพ้ืนที่ที่ไมไดติดกันเปนผืนเดียวซึ่งในที่สุดยัง
ตองข้ึนอยูกับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแหงชาติฯที่จะมีสิทธิ์อนุญาตใหดําเนินงานในเขต
พ้ืนที่ดังกลาวเหลานั้น ดวยเหตุผลหลายประการดังกลาวมานี้สงผลใหยังไมมีชุมชนใดในเขต
พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช ไดรับอนุญาตใหดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชมุชน
ถึงแมวาจะไดรับความเห็นชอบจากปจช. แลวก็ตาม 
 5.3.1.3 กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุญาต
ใหใชประโยชนในพ้ืนที่ที่กรมปาไมดูแลอยูสามารถกระทําไดโดยตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปาไม 2518 หรือ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ข้ึนอยูกับวาพ้ืนที่อยูในเขตความ
รับผิดชอบใด ตามพระราชบัญญัติปาไม ฉบับที่ 5 (2518: 14) มาตรา 54 ระบุไววา 
 

“หามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ กระทําดวยประการใดๆ อัน
เปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครอง ปาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน เวน
แตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่” 

 
 จากขอกฎหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวาในเขตพ้ืนที่ปาไมมีขอกฎหมายที่
อนุญาตใหบุคคลเขายึดถือครอบครองหรือทําประโยชนในเขตพ้ืนที่เกษตรกรรมไดแตตองไดรับ
การอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนพ้ืนที่ที่จะอนุญาต
จะตองไมเปนพ้ืนที่ที่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่เคยไดกําหนดหามไว (กฎกระทรวง ฉบับที่ 16, 
2498: 105-107)    ดังนั้นการดําเนินงานโฉนดชุมชนสามารถกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็น 
ชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการออกกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
สวนการขอใชประโยชนในพ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
(2507: 271)     มาตรา 16(1) อนุญาตใหมีการเขาทําประโยชนหรอือยูอาศัยในเขตปาสงวนแหง 
ชาติคราวละไมนอยกวา 5 ป แตไมเกิน 30 ป ซึ่งระยะเวลาไมเกิน 30 ปนี้สอดคลองกับเวลาที่
อนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชน ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือ
บางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได โดยการขออนุญาตและการอนุญาตดังกลาวนั้นตองเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และไดรับการอนุมัติโดยรัฐมนตรีที่ รับผิดชอบ 
มาตรา 16 ทวิ และมาตรา 16 ตรี กลาวถึงการอนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรือยูอาศัยใน
เขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติได ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปา
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ที่ไมมีความอุดมสมบูรณ ยากทีจ่ะฟนกลับคืนมาดีไดตามธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีสามารถอนุมัติ
วาเปนพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมและประกาศเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนที่มีความจําเปนในการครองชีพใหเขาไปทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยการ
ออกเปนหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนและอยูอาศัยภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ 
(สทก.) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีวาบุคคลนั้นมีความ
จําเปนเพ่ือการครองชีพและผานการตรวจสอบพ้ืนที่ดังกลาวแลววามีความเหมาะสม ใหมีการ
อนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวทําประโยชนและอยูอาศัยในพ้ืนที่ไดไมเกินย่ีสิบไรตอหนึ่ง
ครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวา 5 ปแตไมเกิน 30 ป ในคราวแรกใหไดรับการ
ยกเวนคาธรรมเนียมสวนคราวตอไปใหเสียคาธรรมเนียมโดยสทิธิที่ไดรับดังกลาวไมไดถอืวาเปน
การไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน   (พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ, 2528: 
4-6; สมมารถ บัวแตง, 2556; กรมปาไม, 2551:2) 
 จากการที่กรมปาไม ดําเนินการใหสิทธิ์ทํากิน (สทก.) แกประชาชนนั้นมี
วัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือราษฎรที่มีความจําเปนในการครองชีพใหสามารถเขาทํากินในเขตปา
สงวนแหงชาติไดโดยไมเดือดรอนและมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
ที่ดินปาไมเพ่ือประโยชนในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ ไมไดถือเปนการ
นําพ้ืนที่ปาไมไปจัดสรรเปนที่ดินทํากิน ดวยการดําเนินงานในลักษณะที่มุงใหคนกับปาสามารถ
อยูดวยกันได (กรมปาไม, 2551: 1) จากวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานของกรมปาไม
ดังกลาวจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับนโยบายโฉนดชุมชน อยางไรก็ตามเงื่อนไขในการให
สิทธิทํากินของกรมปาไมเปนการใหแกบุคคลธรรมดา เปนรายปจเจกมิใชนิติบุคคล และไมใช
ชุมชน เมื่อพิจารณาตามกฎหมายที่มีอยูของกรมปาไมแลวจึงทําใหไมสามารถดําเนินงานโฉนด
ชุมชน ซึ่งเปนการขอใชประโยชนในพ้ืนที่รวมกันทั้งชุมชนได สงผลใหยังไมมีชุมชนใดในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของกรมปาไมไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนถึงแมวาจะมีบาง
ชุมชนไดรับความเห็นชอบจากปจช.แลวก็ตาม 
 5.3.1.4 กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  การจัดใหใชประโยชนในเขตพ้ืนที่ราช
พัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กําหนดใหกรมธนารักษเปนผูมีอํานาจหนาที่ใน
การจัดการตามกฎกระทรวง และระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2518 โดยมีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เปนผูกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการ
ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนในทีดิ่นดังกลาวโดยมีกระทรวงการคลงัเปนผูถอื
กรรมสิทธ วัตถุประสงคของที่ราชพัสดุมีไวเพ่ือใชประโยชนทางราชการ แตถาที่ราชพัสดุแปลง
ใดไมไดใชประโยชนหรือสงวนไวใชในทางราชการ กรมธนารักษสามารถนํามาจัดหาประโยชน
โดยการใหเชาหรือทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการใหเชาก็ไดข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนที่
ตามความเหมาะสม โดยใหคําถึงถึงประโยชนสูงสุดในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเปน
สําคัญ (กรมธนารักษ, มปป.)       ดังนั้นในการดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของกรมธนารักษ



175 
 

สามารถกระทําไดโดยการใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนเขาทําประโยชนอยูอาศัย 
ทํากินในพ้ืนที่ไดโดยการเชาหรือทําสัญญาตางตอบแทน อยางไรก็ตามในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนในพ้ืนที่ของกรมธนารักษนั้นตองข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนที่และเงื่อนไขปจจัย หรือบริบทในแต
ละพ้ืนที่ชุมชนและการตัดสินใจของหนวยงานสวนทองที่จึงจะสามารถขอดําเนินงานโฉนดชุมชน
ได 
 5.3.1.5 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายที่ดินมอบหมาย
ใหกรมที่ดินมีภารกิจหลักในการดําเนินงานไดแก การดําเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ใหแกประชาชน ใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย รังวัด
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินหลวง ทําแผนที่ และจัดที่ทํากินใหประชาชนเปนตน จากการ 
ศึกษาระบบสิทธิการครอบครองที่ดินที่มีอยูในประเทศไทยพบวาไมมีการใหกรรมสิทธิ์ในรูปแบบ
ชุมชน ดังนั้นการใชคําวาโฉนดชุมชนตามนโยบายจะเปนการขัดตอกฎหมายที่มีอยู เพราะตาม
กฎหมายที่ดินไมมีรูปแบบในการครอบครองกรรมสิทธิ์ในลักษณะของชุมชน ทําใหเนื้อหาสาระ
ของนโยบายเมื่อผานกระบวนการทางกฤษฎีกาแลวจึงนิยามโฉนดชุมชนไววา เปนหนังสือ
อนุญาตชนิดหนึ่งซึ่งมีความหมายเฉพาะตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เทานั้น ซึ่งการใหโฉนดชุมชนในที่ดินไมไดหมายถึงการไดมาซึ่งสิทธิ 
ความเปนเจาของตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ประยงค ดอกลําไย, 2556) 
 ในกรณีที่ชุมชนจะทําการขออนุญาตเขาไปอยูอาศัยในที่ดินของรัฐซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกรมที่ดินใหเปนไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 สรุปใจความ
ไดวา บุคคลสามารถขออนุญาตเขาไปใชประโยชนในที่ดินโดยไมไดมีสิทธิในการครอบครอง 
และตองเสียคาตอบแทนเปนรายป ใหแกเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดตั้งที่ดินที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู โดย
การอนุญาตใหใชประโยชนเปนไปตาม ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมารตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2543 มีเงื่อนไขวาผูขออนุญาตตองเปนบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลไดรับการอนุญาตใหใช
ประโยชนเปนการชั่วคราวไมเกิน 5 ปนับแตวันออกใบอนุญาต พ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตตองไมเกิน 
10 ไร และตองเสียคาตอบแทนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอัตราไมเกินไรละหนึ่งพัน
บาทตอป ดังนั้นจะเห็นไดวาตามขอกฎหมายของกรมที่ดินที่มีอยูไมสามารถอนุญาตให
ดําเนินงานโฉนดชุมชนไดเนื่องจากไมมีการใหอนุญาตในรูปแบบชุมชน มีเพียงการอนุญาตใน
รูปแบบปจเจกบุคคลหรือที่เปนนิติบุคคลเทานั้นและถึงแมวาชุมชนจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลก็
จะสามารถขอใชประโยชนในพ้ืนที่ไดไมเกิน 5 ปในพ้ืนที่เพียงไมเกิน 10 ไรเทานั้น และยังตอง
เสียคาตอบแทนใหแกหนวยงาน (ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน, 2543: 24- 
27) ซึ่งเงื่อนไขทั้งหลายที่กลาวมานี้ไมสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนที่ตอง 
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การใหชุมชนมีที่อยูอาศัยและที่ทํากินอยางย่ังยืน จึงสงผลใหยังไมมีชุมชนใดในพ้ืนที่ความดูแล
ของกรมที่ดินไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนตามนโยบายถึงแมวาจะไดรับความเห็น
ชอบจากปจช.แลวก็ตาม 
 จากตัวอยางกฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของกับการรับผิดชอบดูแลที่ดินที่ผูวิจัยได
นําเสนอไปในขางตนเปนเพียงบางสวนของขอกฎหมายที่มีอยู ซึ่งยังมีอีกหลายหนวยงานและ
หลายกฎหมาย โดยที่ยกมานั้นเพ่ือจะแสดงใหเห็นวากฎหมายกฎระเบียบของหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินคือเงื่อนไขสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน โดย
กฎหมายและกฎระเบียบจะสงผลตอการตัดสินใจของหนวยงานวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตให
ชุมชนไดรับโฉนดชุมชนตามนโยบาย ซึ่งมีการอนุญาตโฉนดชุมชนเพียงสองชุมชนเทานั้น 
นอกจากจะสงผลตอผลผลิตโดยตรงแลวยังสงผลตอพฤตกิรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติและผูที่
เก่ียวของในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ  สงผลตอเนื้อหาสาระของนโยบายที่ไม
สามารถกําหนดใหระเบียบสํานักนายกไปมีอํานาจเหนือกวาหรือขัดแยงกับขอกฎหมายที่มีลํา
ศกัด์ิสูงกวาได อยางไรก็ตามหากผูมีสวนเก่ียวของมีความเห็นดวยกับการดําเนินงานนโยบาย
โฉนดชุมชนอยางแทจริงก็สามารถแกไขกฎหมายที่มีอยูหรือออกกฎระเบียบเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตรานโยบายตอไปได ดังนั้นเงื่อนไขดานกฎหมายกฎระเบียบของหนวยงานที่
เก่ียวของจึงไมใชเงื่อนไขเดียวที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย แตยังข้ึนอยูกับเงื่อนไขอ่ืนดวย 
 
  5.3.2  ทัศนคติของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของ 
 เงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายหรือสาเหตุที่ทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
ที่ดินสวนใหญไมอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่พบวามีประเด็นที่สําคัญคือ แนวคิด
หรือทัศนคติของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินมีอิทธิพลเปนอยางมากตอ
พฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่อยูในหนวยงานและสงผลตอการพิจารณาอนุญาตให
ชุมชนไดรับโฉนดชุมชน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับแนวคิดหรือทัศนคติ
ในภาพรวมของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินในบางหนวยงานที่ผูนํานโยบาย
โฉนดชุมชนไปปฏิบัติกลาวถึงมากที่สุดไดแก ส.ป.ก. ซึ่งเปนหนวยงานที่มีการอนุญาตใหชุมชน
ไดรับโฉนดชุมชนไปบางสวน และกรมอุทยานแหงชาติฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่ไมมีการอนุญาต
โฉนดชุมชนใหแกชุมชนใดในพ้ืนที่ พบวามีประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้ 
 5.3.2.1 การไมเห็นความจําเปนของการออกโฉนดชุมชน ในกรณีที่โฉนดชุมชน
เปนเพียงหนังสืออนุญาตอีกหนึ่งฉบับที่ทับซอนกับหนังสืออนุญาตใหทําประโยชนในที่ดินของ
หนวยงานที่รับผิดชอบเทานั้นผูปฏิบัติในหนวยงานที่เก่ียวของจึงไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
ออกหนังสืออนุญาตโฉนดชุมชนใหแกชุมชนกลุมเปาหมายซึ่งตองดําเนินงานตามระบบของ
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอยูแลว เนื่องจากในการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนตอง
เปนไปตามขอกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน ดังนั้นการที่ชุมชนใดจะไดรับ
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อนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนตามนโยบายจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานที่
เก่ียวของใหผานเกณฑหรือเงื่อนไข เชนการจัดทะเบียนเปนกลุมสหกรณการเกษตร เมื่อผาน
เงื่อนไขในการไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินนั้นแลวจึงจะอนุญาตใหดําเนินงานโฉนด
ชุมชนได ซึ่งหนังสืออนุญาตที่ชุมชนไดรับจะเปนหนังสือที่ทับซอนกับหนังสือแสดงสิทธิการใช
ประโยชนในที่ดินของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอีกที เมื่อเปนเชนนี้ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในหนวยงานที่เก่ียวของจึงมีความคิดเห็นวาไมมีความจําเปนที่ชุมชนจะตองดําเนินการเพ่ือขอ
อนุญาตโฉนดชุมชนเพราะถึงอยางไรชุมชนก็ไดรับการอนุญาตใหอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนที่ได
อยูแลว การออกโฉนดชุมชนในลักษณะซอนทับหนังสืออนุญาตที่หนวยงานจัดใหอาจสงผลดี
ในทางจิตใจของชาวบานในชุมชนวาจะทําใหชาวบานมีความมั่นคงในการอยูอาศัยในพ้ืนที่
เพราะไดรับหนังสืออนุญาตถึงสองฉบับ แตกรณีนี้จะทําใหสมาชิกในชุมชนนอกจากจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินแลวยังตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของโฉนด
ชุมชนดวยเปนการดําเนินงานตามกฎหมายสองฉบับซึ่งไมจําเปน 
 สถิตพงษ สุดชูเกียรติ (2556) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. อธิบายถึงประเด็นที่ชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส.ป.ก. ตองดําเนินงานจดทะเบียนเปนสหกรณกับกรมสงเสริม
สหกรณกอนจึงจะสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนตามนโยบายไดทําใหชุมชนตองตองปฏิบัติ
ตามในสองเงื่อนไขคือเงื่อนไขของสหกรณและเงื่อนไขของโฉนดชุมชน ซึ่งในสวนนี้มองวาระบบ
ของสหกรณเพียงอยางเดียวก็สามารถทําใหชมุชนมคีวามมั่นคงในที่อยูอาศัยและเชื่อมั่นวาระบบ
สหกรณเปนระบบที่มีมาตรฐาน สามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดและสามารถสงเสริม
ในเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนไดดังนั้นไมจําเปนที่จะตองมีโฉนด
ชุมชนมาทับซอนอีกหนึ่งสิทธิ อีกหนึ่งประเด็นที่ผูปฏิบัติงานใน ส.ป.ก. กังวลเมื่อชุมชนถือ
หนังสืออนุญาตสองใบคือความไมแนใจวาชุมชนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเงื่อนไขของ
หนวยงานเพียงใด เพราะชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชนมีลักษณะเปนกลุมผูชุมนุมที่รวมตัวเรียกรอง
โฉนดชุมชนจึงอาจไมชอบและไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่หนวยงานมีอยู เจาหนาที่อาจ
ไมสามารถควบคุมกลุมคนเหลานี้ได ถึงแมวาในทางปฏิบัติแลวชุมชนเหลานี้จะยินยอมทําตาม
เงื่อนไขของสหกรณแตชุมชนอาจไมไดยอมรับแนวทางการดําเนินงานของสหกรณอยางแทจริง 
เพียงจดทะเบียนเปนสหกรณเพ่ือใหไดรับอนุญาตโฉนดชุมชนเพียงเทานั้น และปญหาที่อาจจะ
ตามมาคือปญหาในเรื่องการตรวจบัญชีสหกรณ หรือเรื่องของการประชุมผูถือหุนสหกรณอาจจะ
ทําไดไมเต็มที่เพราะชุมชนอาจไมใหความรวมมือหรือไมยอมรับสหกรณและยอมรับเพียงโฉนด
ชุมชนเทานั้น ถึงแมวาผูปฏิบัติงานใน ส.ป.ก. จะไมเห็นดวยกับการดําเนินงานโฉนดชุมชนใน
ลักษณะดังกลาวแตก็ไมไดแสดงความคิดเห็นคัดคานเนื่องจากมองวาเปนนโยบายของรัฐบาล
และก็ใหความรวมมือในสวนที่ทําไดคือหากชุมชนใดผานกระบวนการจดทะเบียนเปนสหกรณ
และทําเรื่องขอใชประโยชนตามกระบวนการของ ส.ป.ก. ตามกฎหมายแลวก็จะอนุญาตใหชุมชน
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นั้นไดรับโฉนดชุมชนถึงแมจะมีความคิดเห็นวาโฉนดชุมชนไมมีความจําเปนสําหรับกรณี
ดังกลาว 
 ในลักษณะเดียวกัน อรรณพ ชัยพรธนรัตน (2556) นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
กรมอุทยานแหงชาติฯ ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นนี้ไววา ขอดีของโฉนดชุมชนคือ
กรณีที่มีหนังสือรับรองใหใชประโยชนซอนกันสองฉบับคือของหนวยงานที่เก่ียวของหนึ่งฉบับ
และโฉนดชุมชนอีกหนึ่งฉบับโดยชุมชนตองปฏิบัติตามทั้งสองหนวยงาน จะเปนการปองกัน
ไมใหประชาชนขายที่ดินหรือขายสิทธิ์ใหแกบุคคลภายนอกทําใหสิทธิในการใชประโยชนไมหลุด
มือไปจากคนในชุมชนแนนอน และชุมชนเกิดความมั่นใจวาจะไดอยูอาศัยในพ้ืนที่อยางย่ังยืน แต
ในอีกแงมุมหนึ่งอาจมองไดวาการมีโฉนดชุมชนมาทับซอนกับหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนใน
ที่ดินของหนวยงานที่เก่ียวของถือเปนการลิดรอนสิทธิ์ชาวบานเนื่องจากวานอกจากชาวบาน
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานแลวยังตองมาปฏิบัติตามระเบียบโฉนดชุมชนอีกถือ
เปนการเพ่ิมภาระใหแกราษฎรโดยไมจําเปนซึ่งผิดกฎหมายปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9(1) ระบุไววา 
 

“คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
การโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอ่ืน
ใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตอง
ตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไม
จําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจ
โดยมิชอบ” 

 
 การที่ อรรณพ ชัยพรธนรัตน (2556) อางขอกฎหมายดังกลาวข้ึนมาอธิบาย
แสดงใหเห็นถึงการตีความของเขาวาโฉนดชุมชน คือการเพ่ิมภาระใหกับราษฎรโดยไมจําเปน
ตามกฎหมายปกครองซึ่งจะกอใหเกิดปญหาก็ตอเมื่อมีประชาชนฟองรองตอศาลปกครองวาการ
ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนของรัฐเปนการเพ่ิมภาระใหแกตนเองแลวรัฐจะเปนฝายผิด
เพราะชุมชนมีสิทธิใชประโยชนในพ้ืนที่ของรัฐไดตามกฎหมายโดยมีหลักเกณฑ หนาที่ตาม
กฎระเบียบของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอยูแลวไมจําเปนที่จะตองขออนุญาตโฉนดชุมชน
ที่มีทั้งกฎระเบียบขอหามและหนาที่ตางๆ เพ่ิมเขามาอีกหนึ่งฉบับ 
 ดังนั้นในแงของความจําเปนที่จะตองขออนุญาตโฉนดชุมชนแลวพบวาหนวยงาน
ที่เก่ียวของไมเห็นความจําเปนในการออกโฉนดชุมชนในกรณีที่ตองมาทับซอนกับใบอนุญาตให
ใชประโยชนของหนวยงานอีกหนึ่งฉบับ ยกตัวอยางเชน เมื่อชุมชนจดทะเบียนเปนสหกรณและ
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ขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของส.ป.ก.ชุมชนนั้นถือวาไดสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินแลว
จึงไมจําเปนตองขออนุญาตโฉนดชุมชนอีก เพราะการที่จะไดรับอนุญาตโฉนดชุมชนจะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงานกอนทุกอยาง ชาวบานไดทํากินในที่ดินของ
หนวยงานนั้นอยูแลวเพียงแตนําใบอนุญาตโฉนดชุมชนมาครอบอีกใบหนึ่ง อาจชวยสรางความ
มั่นใจใหชาวบานไดวาชุมชนจะไมถูกขับไลหรือถอนการใหอนุญาต แตขอเสียก็คือชุมชนก็ถูก
ลิดรอนสิทธิ์มากข้ึนเชนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบโฉนดชุมชน อาจกอใหเกิดปญหาที่ตามมา
อีกมาก และเชื่อวาหากมีขอพิพาทเกิดข้ึนศาลปกครองอาจพิพากษาใหเพิกถอนโฉนดชุมชนใน
ที่สุดก็จะเหลือเพียงการอนุญาตของหนวยงานเทานั้น นอกจากนั้นยังมีปญหาเรื่องการให
ชาวบานเก็บคาใชจาย บริหารเงินซึ่งยังไมมีกฎหมายรองรับเรื่องการบริหารคาใชจายของคณะ 
กรรมการชุมชน เชนกฎหมายเก่ียวกับธนาคารที่ดินที่ คปท. พยายามผลักดันอยูแตยังไมเกิดข้ึน 
จึงทําใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนยังไมมคีวามสมบูรณ (สถิตพงษ สุดชูเกียรต,ิ 2556; อรรณพ 
ชัยพรธนรตัน, 2556) 
 5.3.2.2 การไมเห็นดวยกับการใหอํานาจแกชุมชนในการบริหารจัดการ เปนอีก
ประเด็นหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของไมเห็นดวยกับหลักการของนโยบายที่ใหสิทธิ
หรืออํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการชุมชนแกชุมชนโดยไมมีกฎหมายรองรับ และอาจ
กอใหเกิดปญหาตามมาในอนาคตซึ่งผูปฏิบัติงานในกรมอุทยานแหงชาติฯ เสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับประเด็นนี้วา ในหลักการดําเนินงานของโฉนดชุมชนที่ใหคณะกรรมการชุมชนมีสิทธิใน
การบริหารจัดการที่ดินชุมชน ปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในการใหสิทธิเชนนี้ ยกตัวอยางเชนหาก
สมาชิกคนใดทําผิดกติกาของชุมชนแตไมไดผิดกฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐที่ดูแลที่ดินแลว
คณะกรรมการชุมชนมีสิทธิใหสมาชิกออกจากพ้ืนที่หรือไม ถามีสิทธิ์ไลออกนั้นหมายถึงการที่รัฐ
ใหอํานาจทางปกครองแกคณะกรรมการชุมชน ซึ่งหมายถึงรัฐใหอํานาจชุมชนในการดูประชาชน 
คําถามมีอยูวาเมื่อใหอํานาจทางปกครองแกชุมชนแลวหนวยงานใดเขามาควบคุมการใชอํานาจ
เหลานั้น อํานาจการเรียกเก็บเงิน หรืออํานาจในการปรับเงินเมื่อสมาชิกทําผิดกติกาซึ่งอํานาจ
เหลานั้นยังไมไดมีกฎหมายรองรับแตอยางใด นอกจากนั้นนโยบายไดใหอํานาจในการบริหารไป
แตไมไดกําหนดหนวยงานตรวจสอบการทุจริตหรือการกําหนดบทลงโทษ สวนหนวยงานรัฐที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินทําไดเพียงตรวจสอบการใชประโยชนใหเปนไปตามที่ภาครัฐกําหนดเทานั้น 
ซึ่งปญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตคือหากสมาชิกไมไดรับความเปนธรรมจากการบริหารงานของ
คณะกรรมการชุมชนจะสามารถฟองรองหนวยงานใดไดบางคณะกรรมการชุมชนนี้อยูในนาม
เอกชนหรืออยูในอํานาจการปกครองของรัฐ จากเหตุผลดังกลาวผูปฏิบัติงานจากหนวยงาน
ราชการที่รับผิดชอบดูแลที่ดินคิดวาหลักการดําเนินงานของนโยบายโฉนดชุมชนที่ใหชุมชนมี
อํานาจในทางปกครองเปนเรื่องที่ผิด และไมเห็นดวยในการใหอํานาจชุมชนในการบริหารจัดการ
ควบคุมกันเองในชุมชนอยางอิสระเชนนี้ (อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556) ในลักษณะเดียวกัน 
สถิตพงษ สุดชูเกียรติ (2556) ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับประเด็นนี้ไววา การใหอํานาจชุมชนในการ
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บริหารจัดการจะมั่นใจไดอยางไรวาชุมชนจะบริหารอยางเปนธรรม โดยเฉพาะเรื่องระบบการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณมีระบบที่เชื่อถือไดหรือไม เพราะหากเปรียบเทียบกับระบบ
ราชการแลวในระบบราชการมีบทลงโทษสวนกรณีนโยบายโฉนดชุมชน หนวยงานใดจะมีอํานาจ
ลงโทษคณะกรรมการชุมชน สิ่งที่เล็งเห็นคือการที่นโยบายยกอํานาจทางปกครองใหแกชุมชน
โดยไมมีการกําหนดบทลงโทษ ดังนั้นจึงไมเห็นดวยกับการดําเนินงานนโยบายที่ไมมีระบบ
รองรับเชนนี้ 
 5.3.2.3 การไมเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนและชาวบาน ตามหลักการและ
กระบวนการดําเนินงานของนโยบายกําหนดใหมีการสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ ความพรอม ความ
เขมแข็งรวมถึงการสงเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการใหแกชุมชน ซึ่งจะมีเพียงชุมชนที่
เขมแข็งและมีความเขาใจในหลักการของโฉนดชุมชนเทานั้นที่จะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ปจช.ใหดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยชุมชนจะตองมีหนาที่ ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและบริเวณขางเคียงดวย แตผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่เก่ียวของไมเชื่อวาความเขมแข็งหรืออุดมการณของชุมชนจะเกิดข้ึนจริง รวมถึงการ
มองชาวบานในชุมชนในแงลบและไมยอมรับในชุมชนและชาวบานในหลายประเด็น ซึ่งผูวิจัย
ของสงวนไมระบุชื่อแหลงขอมูลที่แสดงทัศนะเก่ียวกับชุมชนดังตอไปนี้ ประเด็นแรกผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่เก่ียวของไมเชื่อมั่นในความเขมแข็งของชุมชนดังที่ผูนํานโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิบัติเสนอมาโดยใหเหตุผลวาความเขมแข็งของชุมชนเหลานั้นเปนเพียงขอความที่ปรากฏอยู
ในกระดาษเขียนแตงข้ึนมาไดทัง้นั้นไมไดเขมแข็งจรงิๆ ประเด็นที่สองคือไมเชื่อวาชาวบานจะไม
ละทิ้งความเปนปจเจก การทําสิ่งตางๆ รวมกันเปนแนวคิดที่ดีและสวยหรูแตไมเชื่อวาชาวบาน
จะทําตามภาพฝนเหลานั้นได ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของไมเชื่อวาอุดมการณปกปอง
ผืนดินใหแกลูกหลานดวยการบริหารจัดการรวมจะเปนแนวคิดที่ดีและถูกตองเสมอไป โดยตอง
พิจารณาในหลายแงมุมคือ  1) ที่ดินเหลานั้นสมควรจะคุมครองไวเพ่ือทําเกษตรกรรมหรือไม 
สวนใหญเปนที่ปาเขาซึ่งไมใชที่อุดมสมบูรณ ที่ที่สมบูรณคือที่แถวแมน้ํา ที่ทํานาได ไมใชที่ราบ
สูง เพราะฉะนั้นการจะมาสงวนที่ไวทําการเกษตรจึงไมถกูตอง  2) การสงวนไวใหบุตรหลานอาจ
ไมใชสิ่งจําเปนเพราะในอนาคตบุคคลเหลานั้นอาจเปลี่ยนแปลงอาชีพได และโดยทั่วไปคงไมมี
ใครอยากใหบุตรหลานทําเกษตรทัง้หมด และ 3) เชื่อวาการบริหารจัดการรวมกันไมใชสิ่งที่อยูได
ย่ังยืน ในชวงเริ่มแรกการบริหารรวมกันอาจเปนเรื่องที่ดีแตตอไปในอนาคตอาจมีความขัดแยง
เกิดข้ึนดังนั้นในการจะทําใหอุดมคติของโฉนดชุมชนเกิดข้ึนไดนั้นไมใชเรื่องงายและคิดวาไม
ย่ังยืน ประเด็นที่สามจากประสบการณที่ผานมาพบวาอยางไรก็ตามปญหาเรื่องการซื้อขายสิทธิ์
ก็ตองเกิดข้ึนไมวาชาวบานจะมีสิทธิหรือไมมีสิทธิ์ขายไดตามกฎหมายก็ตาม ประเด็นที่สี่
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของมองวาชาวบานไมขยันทํากินแลวมารวมกลุมเรียกรอง
อธิบายไดดวยคํากลาวนี ้
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“ตามรัฐธรรมนูญกําหนดหนาที่ไววารัฐบาลตองชวยเหลือคนยากจนใหมีที่ดิน
ทํากินอยางเหมาะสมแตไมใชพวกคุณไมทํากินแลวมาเรียกรอง เชื่อวาใน
เมืองไทยถาคนมันขยันทํางานไมมีอดหรอก แตคุณไปทํายังไง ใหไมมีที่ 
สมัยกอนอาจจะใชที่คนไมรูกฎหมายแตสมัยนี้ไมมีหรอกที่ไมรูกฎหมายแลวไป
บุกที่รัฐแตปจจุบันไมใช เพียงแตคนมันอยากได แตถาอยากไดเพียงคนเดียว
มันไมไดหรอก จึงเกิดการรวมกลุมข้ึน ทุกวันนี้ถาเราไปดูจริงๆ มันเกิดปญหา
ข้ึนเยอะแยะในเรื่องของคนรวมกลุมกันแลวมาเรียกรองสภา มาเรียกรองให
รัฐบาลแกไขปญหาที่เยอะแยะซ้ําซอนกันไปหมด” 

 
 และประเด็นสุดทายหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินไมเชื่อวาคนจะอยูอยาง
อนุรักษปาได ดวยคํากลาวที่วา “จะใหคนมาอยูอยางอนุรักษปา มันฝนหวานไป” จากความ
คิดเห็นดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา มีผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของบางสวนไมเชื่อมั่น
และไมยอมรับในศักยภาพของชุมชนและชาวบานวาสมควรจะไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐ 
 5.3.2.4 การไมเห็นดวยที่ โฉนดชุมชนไมยอมรับการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน จากหลักคิดแนวทางการดําเนินงานของนโยบายโฉนด
ชุมชนแสดงจุดยืนชัดเจนวาไมตองการจัดการที่ดินในลักษณะเดิมที่มีอยูเนื่องจากระบบการ
จัดการในรูปแบบเดิมๆ ของหนวยงานประสบความลมเหลว มีปญหา จึงตองการจัดการใน
รูปแบบใหมทั้งๆ ที่ระบบการจัดการในรูปแบบเดิมๆ มีอยูแลว เชนการจัดการที่ดินของ ส.ป.ก. 
แตผูนํานโยบายไปปฏิบัติในหนวยงานที่เก่ียวของมองวาเมื่อมีปญหาที่ระบบการจัดการใดก็ควร
แกไขที่ระบบการจัดการนั้น ถาระบบของส.ป.ก. ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนทรัพยากรคนหรือ
งบประมาณรัฐบาลควรแกไขที่ ส.ป.ก. ไมใชปลอยใหปญหาเดิมยังคงอยูและคิดสิ่งใหมข้ึนมา 
สถิตพงษ สุดชูเกียรติ (2556) เรียกการกระทําในลักษณะดังกลาวนี้วาเปนการ “ขามหัว
หนวยงานที่ดูแลที่ดิน” ทุกฝายมีความเขาใจที่ตรงกันวานโยบายโฉนดชุมชนเกิดข้ึนมาเพราะ
ความลมเหลวในการบริหารงานของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน และหนวยงานที่รับผิดชอบ
เหลานั้นไดพยายามเสนอหรือแยงนโยบายตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายแลววามีนโยบาย
หรือวิธีการในการจัดการเดิมอยู แตฝายผูกําหนดนโยบายยังยืนยันที่จะดําเนินงานตามนโยบาย
ดวยเหตุผลที่วาแนวทางที่มีอยูนั้นกอใหเกิดปญหา ควรใชวิธีการใหม ในขณะที่หนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินมองวารัฐบาลควรแกไขปญหาของแนวทางที่มีอยูเดิมไมใชการคิดสิ่งใหม 
ซึ่งประเด็นเหลานี้มาจากอํานาจในการตอรองซึ่งเปนเงื่อนไขทางการเมืองที่หนวยงานที่
เก่ียวของไมสามารถคัดคานการออกนโยบายไดเมื่อคัดคานไมไดจึงไมเห็นดวยกับนโยบาย
โฉนดชุมชนที่มีลักษณะที่ไมยอมรับการบริหารจัดการที่ดินของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ  
(สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; สถิตพงษ สุดชูเกียรติ, 2556; สาทร วงศหนองเตย, 2556) 
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 5.3.2.5 การไมเห็นดวยกับการใหคนกลุมหนึ่งมาใชประโยชนในพ้ืนที่สาธารณะ
สมบัติของแผนดิน ยกตัวอยางเชน ที่อุทยานแหงชาติคือพ้ืนที่สาธารณะสมบัติของแผนดิน ทุก
คนในประเทศมีสิทธิ์เขาถงึเย่ียมชมได แตถาหากมีการใหโฉนดชุมชนแกชาวบานใหเปนที่ทํากิน
ประเด็นอยูที่วาถาเปนผูที่อยูมากอนการประกาศพ้ืนที่อุทยานแหงชาติก็นาใหอยูแตถาหากเปน
ผูที่บุกรุกอยางผิดกฎหมายผูที่เสียผลประโยชนคือคนทั้งประเทศ เนื่องจากไมสามารถเขาถึงที่
สาธารณะสมบัติของแผนดินได เพราะพ้ืนที่เหลานั้นไดกลายไปเปนสิทธิของกลุมคนกลุมหนึ่ง 
 

“ผมเสียภาษีแลวอยูๆ ที่ดินสาธารณะมันหายไป ที่ผมมีสิทธิ์จะเขาไดแตวันนี้ผม
เขาไมได เพราะมันกลายเปนไรของเกษตรกร มันเปนธรรมกับผมไหม 
เพราะฉะนั้นถาทุกคนทุกหมูบานสามารถขออยางนี้ไดหมดใครผดิกฎหมายก็ขอ
ที่แลวคนที่ไมผิดกฎหมายไดอะไร เปนการเปรียบเทียบวาเปนการจัดที่ใหคนที่
อยูอยางผิดกฎหมายในขณะที่คนที่ทําถูกกฎหมายตามปกติไมไดอะไร 
ยกตัวอยางเชน คลองโยง รัฐบาลเอาภาษีชาวบานไปซื้อโฉนดชุมชนให
ชาวบานอยูถามวาทําไมผมตองรับผิดชอบกับภาษีชาวบานตรงนี้ดวย 
โดยเฉพาะชาวบานที่บุกรุกที่ดินของรัฐ บุกรุกคนอ่ืนอยู จะไปสงเสริมใหมันทํา
ผิดกฎหมาย แลวยกตัวอยางเชน ที่ลําพูนมีการบุกรุกที่ดินที่เปนโฉนด ของ
เอกชน แลวชาวบานถูกจับ ถูกปรับ และกําลังเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือโดย
นําเงินภาษีของประชาชนไปซื้อที่ดินแลวนํามาจัดโฉนดชุมชนใหชาวบานอยูคิด
วาเปนวิธีที่ไมถูกตอง ทําไมประชาชนที่เสียภาษีจะตองไปรับผิดชอบชาวบานที่
ทําผิดกฎหมายเหลานี้ดวย” 

 
 จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของผูที่ไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนด
ชุมชนในอีกแงมุมหนึ่งที่ อรรณพ ชัยพรธนรัตน (2556) ยกตัวอยางข้ึนมาเพ่ือใหผูวิจัยไดทราบ
ถึงแนวคิดของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งเปนเหตุผลวาทําไมในการนํานโยบาย
โฉนดชุมชนไปปฏิบัติจึงไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานในกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สรุปเงื่อนไขดานทัศนคติของหนวยงานที่เก่ียวของในการรับผิดชอบดูแลที่ดินจากการ
สัมภาษณผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีการอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนแลวและใน
หนวยงานที่ยังไมมีการอนุญาตใหเนินงานโฉนดชุมชนพบวาผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่
เก่ียวของคอนขางไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนดชุมชนในหลายประเด็นดังที่ผูวิจัยไดยกตัวอยาง
ไปในขางตนซึ่งหนวยงานที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติเนนยํ้าวาเปนหนวยงานที่ไมเห็นดวยกับ
นโยบายมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวคือคนสวนมากใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนดชุมชน โดยตองการ
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ใหยึดหลักฐานของทางราชการเปนหลักถาจะพิสูจนวาอยูมากอนอุทยานแหงชาติประกาศทับ
ที่ดินทํากินชาวบานจะตองมีหลักฐานและเจาหนาที่มักจะแยงวากรมอุทยานแหงชาติฯและกรม
ปาไมมีนโยบายอยูแลว จึงไมเห็นดวยกับการจัดโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ (สาทิตย วงศหนองเตย, 
2556; อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 
นอกจากการใหสัมภาษณของผูนํานโยบายไปปฏิบัติแลวผูวิจัยยังไดศึกษาขอมูลจากแหลงขาว
ในอินเตอรเน็ตพบวามีประเด็นที่กอใหเกิดการวิพากษวิจารณวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนดชุมชน เชน คมชัดลึก (2554, 9 มีนาคม) นําเสนอ
ประเด็น “มารครวม 8 หนวยงานเซ็น MOU เคลื่อนโฉนดชุมชน” นําเสนอขาวถึงกรณีการจัดทํา
บันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่
เก่ียวของมารวมลงนามยกเวน สุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเทานั้นที่ไมมา ซึ่งกอใหเกิดการวิพากวิจารณวาสาเหตุที่ไมมาเพราะไมเห็นดวยกับ
นโยบายโฉนดชุมชน 
 
 5.3.3  ความรวมมือในการดําเนินงานโฉนดชุมชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนสําคัญมากที่จะทําใหเกิดผลผลิตของ
นโยบาย เนื่องจากวานโยบายโฉนดชุมชนมีอํานาจทางกฎหมายเปนเพียงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่มี ปจช.เปนเพียงผูประสานงานใหเปนไปตามนโยบายเทานั้น สวนหนวยงานรัฐ
ที่มีทรัพยากรอํานาจและหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดินอยางเต็มรูปแบบคือหนวยงานรัฐที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินซึ่งดําเนินงานตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น ปจช.ที่
ดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจึงทําไดเพียงประสานความรวมมือไปยังหนวยงาน
ที่เก่ียวของเพ่ือใหมีการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนเทานั้น และพบวาในการดําเนินงาน
ตามนโยบายโฉนดชุมชนไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของเทาที่ควร โดยผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติมีขอสังเกตจากประเด็นดังตอไปนี้ 
 5.3.3.1 การวางเฉย ไมแกไขกฎระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับใหสอดคลองกับ
นโยบายโฉนดชุมชน ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบกฎหมายของหนวยงานที่
เก่ียวของจะเห็นไดวาในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนขัดตอหลักเกณฑแนวทางใน
การดําเนินงานของหนวยงานตามกฎหมายหลายประการดังนั้นหากตองการใหหนวยงานที่
เก่ียวของสามารถอนุญาตโฉนดชุมชนไดจะตองมีการแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของ
หนวยงานใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ซึ่งเปนประเด็นที่ผูกําหนดนโยบายรับทราบและมี
ความหวังวาจะไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของในการแกกฎหมายกฎระเบียบให
สามารถอนุญาตโฉนดชุมชนตามนโยบายไดแตเมื่อดําเนินงานตามนโยบายไปแลวกลับพบวา
หนวยงานที่เก่ียวของไมไดทําการแกกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการอนุญาตให
ใชประโยชนในที่ดินแตอยางใด เพียงแตพิจารณาอนุญาตโฉนดชุมชนไปตามกฎหมายที่มีอยู 



184 
 

และตอบกลับมายังคณะทํางานวายังไมสามารถอนุญาตโฉนดชุมชนไดเนื่องจากไมมีกฎหมายที่
อนุญาตไดจึงทําใหชุมชนกลุมเปาหมายสวนใหญยังไมไดรับอนุญาตใหดําเนินงานตามนโยบาย
โฉนดชุมชน (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) 
 5.3.3.2 การไมปรับนโยบายเขากับงานประจํา จากการศึกษาการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในหนวยงานที่เก่ียวของพบวามีการใหความรวมมือในการดําเนินงานเปนครั้งคราว
ตามที่สํานักงานโฉนดชุมชนหรือคณะกรรมการ ปจช. ประสานความรวมมือมาเทานั้นโดยการ
จัดเจาหนาที่ใหไปรวมดําเนินงานตางๆ เชนการสัมมนาหรือการประชุม แตไมไดมีการจัดตั้ง
แผนก ฝายหรือกอง ที่รับผิดชอบงานโฉนดชุมชนโดยเฉพาะ เนื่องจากผูปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่เก่ียวของมีความคิดที่วาโฉนดชุมชนเปนงานนโยบายซึ่งมีลักษณะมาแลวก็ไปกลาวคือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนโยบายก็อาจเปลี่ยนไปดวย และงานโฉนดชุมชนมีหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบอยูแลวคือสํานักงานโฉนดชุมชน ไมใชหนาที่โดยตรงของหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งมี
หนาที่ในการใหความรวมมือเทานั้น (อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556) 
 5.3.3.3 การไมดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน
เพ่ือดําเนินการโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดโฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 อยางเต็มที่ หลังจากที่มีการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติไดระยะหนึ่ง พบวามีชุมชนที่
ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานโฉนดชุมชนจากคณะกรรมการปจช.แลวแตเมื่อประสานงานไปยัง
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินกลับพบวาหนวยงานที่เก่ียวของไมอนุญาตเนื่องจากตองทําการ
ตรวจสอบพ้ืนที่กอนทั้งๆ ที่ชุมชนเหลานั้นไดถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ปจช.แลว ดังนั้น
จึงเกิดบันทึกความรวมมือดังกลาวเพ่ือใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล มีหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
นํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติทั้ง 8 หนวยงานประกอบไปดวย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและกรุงเทพมหานคร รวมลงนามจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
หนวยงานเพ่ือดําเนินการโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553โดยมีรัฐมนตรีเจากระทรวงลงนามในฐานะเปนประธานของหนวยงานและเปน
สักขีพยานในการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในครั้งนี้ (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; คมชัด
ลึก 2554, 9 มีนาคม) หลังจากมีการทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานรวมกันหนวยงานที่
เก่ียวของไดดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวโดยการจัดตั้งคณะกรรมการในหนวยงานเพ่ือเปน
คณะกรรมการที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน ในประเด็นนี้ ธิติ 
กนกทวีฐากร (2556) ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอธิบายถึงความรวมมือของกระทรวงตามบันทึกขอตกลงดังกลาววาในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการดําเนินงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่ง
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เพ่ือพิจารณาเรื่องของโฉนดชุมชนตามขอกําหนดของบันทึกขอตกลงความรวมมือ แตใน
นโยบายของผูบริหารหรือนโยบายของกระทรวงไมมีการกลาวถึงเรื่องโฉนดชุมชนและยืนยันให
หนวยงานในสังกัดดําเนินงานตามกฎหมายของหนวยงานอยางเครงครัด ซึ่งอรรณพ ชัยพรธน
รัตน (2556) ผูปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ยืนยันในประเด็นที่หนวยงานที่มีนโยบายที่จะมอบพ้ืนที่ใหแกโฉนดชุมชนใด เพียงแตไมปฏิเสธ
เพราะไมตองการใหเกิดความขัดแยงและตอบกลับไปวากําลังตรวจสอบพ้ืนที่หรือบางครั้ง
หนวยงานก็ตอบกลับไปยังสํานักงานโฉนดชุมชนวาใหสงแผนที่ทางภูมิศาสตรเพ่ิมเติมเพ่ือที่
หนวยงานของกระทรวงจะไดไปตรวจสอบเทานั้น สวนในการดําเนินงานของ ส.ป.ก ได
ดําเนินการจัดใหใชประโยชนในที่ดินตามปกติซึ่งหากชุมชนใดที่ไดจดทะเบียนเปนสหกรณ
ถูกตองตามแนวทางของกรมสงเสรมิสหกรณและดําเนินงานขอใชประโยชนในพ้ืนทีต่ามแนวทาง
ของส.ป.ก.แลวหากตองการขออนุญาตโฉนดชุมชนทางหนวยงานก็จะอนุญาตเพราะเปน
นโยบายของรัฐบาล  
 จากขอสังเกตของผูวิจัยเก่ียวกับประเด็นหนวยงานที่เก่ียวของไมใหความรวมมือตาม
นโยบายเทาที่ควรพบวา ไมมีผูใหสัมภาษณรายใดปฏิเสธประเด็นดังกลาวและยังไดใหเหตุผล
สนับสนุนความไมรวมมือหรือความรวมมือแบบไมเต็มที่เหลานั้นวามาจากเงื่อนไขดานกฎหมาย
ของหนวยงาน ดานทัศนคติของหนวยงาน และการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
หนวยงานเพ่ือดําเนินการโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 คือหลักฐานอยางหนึ่งที่ยืนยันวาหนวยงานที่เก่ียวของไมไดใหความรวมมือ
เชนการปรับแกกฎหมายกฎระเบียบของหนวยงาน หรือการปรับเขากับงานประจําจึงตองมีการ
จัดทําบันทึกขอตกลงเพ่ือเปนการสงเสริมความรวมมือดังกลาว อยางไรก็ตาม ยอดวุฒิ กลิ่นทอง 
(2556) ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนก็ยังมีความคิดเห็นวาแมจะมีบันทึกขอตกลง
ดังกลาวแลวความรวมมือระหวางหนวยงานก็ไมไดดีข้ึน “เอ็มโอยูมันก็มีไปอยางนั้นแหละ มันยัง
ไมเต็มที่หรอก ก็มีเอ็มโอยูแตหนวยงานเขาไมทําตาม แครับเรื่องไปแลวก็ดองไวอยางนั้นแหละ” 
 
5.4  ดานพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
 พฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับสูงและระดับลางมีอิทธิพลตอผลผลิต
ของนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติพบวามีพฤติกรรมเกิดข้ึนในหลายลักษณะจําแนกไดเปนสามประเภทหลัก
ดังตอไปนี้ 
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 5.4.1  การยอมปฏิบัติตามนโยบาย 
 ประเภทแรกคือพฤติกรรมทําตามนโยบาย พบวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งเจาหนาที่ 
บุคลากรในคณะสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ และหนวยงานที่เก่ียวของบางสวนมีพฤติกรรมใน
ลักษณะที่สอดคลองกับภารกิจของนโยบายโฉนดชุมชน โดยมีการปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายหรือใหความรวมมือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีพฤติกรรมเกิดข้ึนใน 2 ลักษณะดัง
ดังตอไปนี้ 
 5.4.1.1 ปฏิบัติงานอยางตั้งใจ จากการศึกษาพบวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติมี
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สรุปไดเปน 4 ประเด็นไดแก  
 ประเด็นแรก การสรางความสัมพันธที่ ดีกับชุมชน ภูเบศ จันทนิมิ ( 2556) 
อนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ภาคกลางอธิบายวา “เราลงชุมชนแตละครั้งตองไปคลุก
คลีกับชาวบานจนคณะทํางานกับชาวบานสนิทกัน ถาเจาหนาที่ไมตั้งใจทํางานจริงๆ แคดู
เอกสารก็จบแลว แตนี้เจาหนาที่ตั้งใจถึงตองลงไปสํารวจไปคนหาความจริงไปแนะนําชาวบานให
ทําใหไดตามเงื่อนไข” จากคําอธิบายขางตนแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ซึ่งเปนภารกิจที่จะกอใหเกิดผลผลิตตามนโยบายโดยไมไดดูเพียงแควาชุมชนมี
คุณสมบัติครบตามที่ระบุไวในเอกสารหรือไมแตคณะทํางานตองสรางความเขาใจใหกับชุมชน
ดวยรวมถึงการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือใหไดขอมูลที่แทจริงและเชื่อถือไดจึงตองใชเวลาหลายวันกวาจะ
สํารวจแลวเสร็จในแตละชุมชนทําใหเจาหนาที่กับชาวบานรูจักกันดี  
 ประเด็นที่สอง การศึกษาเนื้อหาของนโยบายอยางลึกซึ้ง  โดยเมื่อไดรับ
มอบหมายหนาที่ใหมาปฏิบัติงานนโยบายโฉนดชุมชน ผูปฏิบัติจะพยายามศึกษาทําความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระของนโยบายโฉนดชุมชน ทั้งจากระเบียบฯ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวของ
ตางๆ ยอดวุฒิ กลิ่นทอง (2556) กลาวถึง การที่ผูปฏิบัติพยายามศึกษาแนวทางในการ
ดําเนินงานตามนโยบายทั้งที่ไมมีความความรูความชํานาญในงานที่ทําแสดงใหเห็นวา ผูปฏิบัติ
มีความตั้งใจในการทํางานโดยไมใชความไมรูหรือไมชํานาญเปนเหตุผลที่จะไมปฏิบัติงาน และ
ยังมีความเชื่อวา“งานทุกอยางสามารถเรียนรูไดแตตองมีความตั้งใจ”  
 ประเด็นที่สาม การคิดหาวิธีดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ นอกจากที่ผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะศึกษาทําความเขาใจในเนื้อหาสาระของนโยบายแลวสิ่งที่ผูปฏิบัติพยายาม
ทําควบคูไปกับการศึกษานโยบายคือการคิดหาวิธีดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ สมมารถ บัวแตง 
(2556) อธิบายวา ไดเขามาปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนในชวงเริ่มตนของนโยบาย 
ขณะนั้นอยูในระหวางกระบวนการศึกษาแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ วิธีการในการออกโฉนด
ชุมชน ซึ่งงานทั้งหมดถือวาเปนเรื่องใหมที่ผูปฏิบัติไมมีความรูความเขาในในการดําเนินงานมา
กอน ทําใหไมทราบวาจะดําเนินงานอยางไร การดําเนินงานในชวงเริ่มแรกของนโยบายจึงมี
ลักษณะเปนการคิดหาวิธีในการดําเนินงาน โดยเริ่มจากความพยายามในการนํารายชื่อและ
ขอมูลชุมชนนํารองที่ภาคประชาชนเสนอไวมาศึกษา จัดหมวดหมู จําแนกประเภทที่ดินของ
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ชุมชน และคนหากฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขอใชประโยชนในที่ดินแตละประเภท
เพ่ือจะจัดทําเปนคูมือในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ในลักษณะเดียวกัน ทัศพันธ พงษเภตรา 
(2556) ก็ไดอธิบายถึงแนวทางในการดําเนินงานของตนเองตั้งแตเริ่มเขามาปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักงานโฉนดชุมชนวา ตองเริ่มจากการศึกษาทําความเขาใจในนโยบายและพยายามที่จะสราง
ระบบในการดําเนินงานข้ึนมาโดยแบงหนาที่ใหแกผูปฏิบัติงานในแตละคนเพ่ือใหการดําเนินงาน
สามารถดําเนินไปไดอยางคลองตัวโดยใหทุกคนมีงานที่รับผิดชอบ 
 และประเด็นสุดทายการปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว ผูนํานโยบายไปปฏิบัติมี
ความคิดวานโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบายที่มีความเรงดวนพอสมควร เพราะเก่ียวของกับ
ความเดือดรอนของชาวบานจึงไดเรงดําเนินงานอยางเร็วที่สุด ทําใหงานในสวนการสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนเสร็จสิ้นทันตามระยะเวลาที่กําหนดไวซึ่งภูเบศ จันทนิมิ (2556) กลาววา 
“ทํางานไดทะลุเปา” อยางไรก็ตามการปฏิบัติงานอยางตั้งใจสามารถกอใหเกิดผลลัพธออกมาได
สองกรณีคือสําเร็จและไมสําเร็จตามที่ไดตั้งใจไว ยกตัวอยางเชนกรณีสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่
ของคณะอนุกรรมการ พบวาสามารถทํางานไดตามเปาหมายในการสํารวจพ้ืนที่โดยใชเวลาไม
เกิน 90 วันหลังจากที่ชุมชนย่ืนเอกสารขอดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยความสําเร็จที่เกิดข้ึนนั้น
เกิดจากความตั้งใจเรงดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน สวนกรณีที่ตั้งใจแตไมสําเร็จยกตัวอยางเชน
กรณีที่ สมมารถ บัวแตง (2556) พยายามจัดทําคูมือในการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแตละพ้ืนที่
โดยรวบรวมระเบียบขอกฎหมายของแตละหนวยงานแตทําไดไมสําเร็จเนื่องจากไมมีความ
ชํานาญในงานที่ทําเปนตน 
 5.4.1.2 ปฏิบัติงานอยางไมตั้งใจ ในที่นี้เหมือนกับลักษณะแรกคือผูปฏิบัติยัง
ดําเนินงานตามนโยบายอยูแตไมไดมีความตั้งใจหรือทุมเทใหกับการดําเนินงานตามนโยบาย
เหมือนกับในลักษณะแรก โดยผูปฏิบัติไมมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตาม
นโยบายในลักษณะที่ไมเต็มใจ พบวามีพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะในการปฏิบัติงานอยางไม
ตั้งใจสรุปไดเปนสองรูปแบบไดแก   1) การทําตามคําสั่งในงานที่งายแตหลีกเลี่ยงในงานที่ยาก 
ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) กลาวถึงลักษณะการทํางานของผูรวมงานบางสวนวา “โดย
ธรรมชาติของคนอยากจะทํางานสบายๆ อยากจะทํางานงายๆ...ไมรูก็ไมวาอะไรแตขอให
กระตือรือรนในการทํางาน ไมใชวาคุณไมรูแลวคุณก็ไมทํางาน คือจะเอาสบาย มันไมได ” ใน
ลักษณะเดียวกัน สมมารถ บัวแตง (2556) ก็กลาววา “เหมือนเราเติมน้ําเชื้อไวแตไมมีใคร
สนองตอบ สงใหเคาไปศึกษาตอเคาก็กองไวตรงนั้นแหละ เคาจะทําแคตามสั่งอยางเดียว” เปน
คําอธิบายถึงผูปฏิบัติวามีการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายในภารกิจซึ่งไมตองใชความพยายาม
มาก ยกตัวอยางเชน งานพิมพ งานสงเอกสาร งานถายเอกสารเปนตน แตเมื่อใหปฏิบัติงานที่มี
ความซับซอนมากข้ึนเชน ใหศึกษาขอกฎหมายที่เก่ียวของพบวาไมไดรับการตอบรับจากผู
ปฏิบัติเทาที่ควรเพราะการมอบหมายงานดังกลาวคอนขางมีความเปนนามธรรมคือไมไดระบุ
รายละเอียดของงานอยางเปนรปูธรรมเหมือนกับการใหถายเอกสาร หรือใหพิมพงานเปนตน ใน
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ลักษณะนี้ผูปฏิบัติงานเรียกวาเปนการทํางานตามสั่ง เกิดข้ึนไดเนื่องจากโครงสรางขององคการ
ที่ไมไดกําหนดอัตรากําลังและมอบหมายหนาที่ใหผูปฏิบัติอยางชัดเจน ไมมีตําแหนงระดับของ
การเลื่อนข้ันตามโครงสรางระบบราชการอ่ืนๆ ทําใหทรัพยากรที่มีอยูโดยเฉพาะบุคลากร
ประกอบไปดวยพนักงานจางเหมาที่ยังไมมีความรูความชํานาญในงานที่ทาํ จึงอาจทําใหผูปฏิบัติ
ไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน และ  2) การปฏิบัติงานอยางขาดความผูกพันกับเปาหมาย
ในการดําเนินงาน พบพฤติกรรมเชนนี้ ในคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ซึ่ง
ประกอบดวยขาราชการจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับที่ดิน สาทร วงศหนองเตย (2556) 
อธิบายไววาคนที่มาเปนคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ภาคเหนือมีหลายคนที่ไม
เห็นดวยแตก็มาทํางานดวยคําสั่งราชการปกติ การที่ผูปฏิบัติบางคนที่มาจากหนวยงานราชการ
ที่เก่ียวของไมเห็นดวยจึงทําใหผูปฏิบัติไมไดตั้งใจทํางาน ประเด็นนี้ไดรับการยืนยันจาก
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามนโยบายโดย
อธิบายถึงเหตุผลที่ใหความรวมมือวา “เกรงใจนายก” (อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556) ในลักษณะ
เดียวกันผูปฏิบัติงานจาก ส.ป.ก. อธิบายถึงการเขาไปมีสวนรวมของเจาหนาที่ในหนวยงาน
ในชวงของการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯที่มีการจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
ดําเนินงานตามนโยบายวา หนวยงานก็มีแนวทางในการดําเนินงานจัดการที่ดินใหแกชาวบาน
เพ่ือทําการเกษตรอยูแลวแตไมไดแสดงความคิดเห็นโตแยงหรือคัดคานเพราะเขาใจวานั่นคือ
นโยบายของรัฐบาลแมวาจะไมเห็นดวยก็ตามโดยใหเหตุผลวา “เรื่องอะไรจะใหรัฐบาลหมั่นไส...
เรื่องแบบนี้ ส.ป.ก. ก็ทําได เราก็ไมพูดเพราะพูดไปแลวก็ถูกดากลับวา ส.ป.ก. มันลมเหลว” และ
ยังกลาวถึงเหตุผลที่เขามาดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนอีกวา “ถาจะทําโฉนดชุมชนก็ทํา
เพราะมันเปนนโยบาย” (สถิตพงษ สุดชูเกียรติ , 2556) จะเห็นไดวาการที่ผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่เก่ียวของบางสวนมารวมดําเนินงานตามนโยบายอยางไมมีความตั้งใจ โดยมีเหตุผล
ที่ยังปฏิบัติงานอยูเพราะความเกรงใจในผูบังคับบัญชา หรือเปนเพราะมีคําสั่งทางราชการอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ทําใหผูปฏิบัติขาดแรงจูงใจและไมมีเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
(ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556; อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556; สถิตพงษ สุดชูเกียรติ, 2556) 
 
 5.4.2  การหลีกเลี่ยงการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ผูปฏิบัติบางสวนทั้งในระดับสูงและระดับลางมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการนํานโยบายไป
ปฏิบัติเกิดข้ึนในสองลักษณะคือผูที่เก่ียวของนําตนเองออกจากความรับผิดชอบที่เก่ียวกับ
นโยบายโฉนดชุมชนโดยใชวิธีการไมเขามาปรากฏตัวในสถานการณการดําเนินงานตาม
นโยบายหรือไมก็ขอลาออกจากความรับผิดชอบ อธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมดังกลาวได
ดังตอไปนี้ 
 5.4.2.1 การไมเขารวมในสถานการณการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีผูไดรับ
มอบหมายใหดําเนินงานตามนโยบายบางสวนไมเขามามีสวนรวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 



189 
 

โดยผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนกลาวถึงประเด็นนี้วา ในชวงแรกมีผูไดรับมอบหมายให
มาปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนสามคน แตมีหนึ่งคนไมมาทํางาน (สมมารถ บัวแตง, 
2556) สวนในหนวยงานที่เก่ียวของจะพบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการประชุมหรือการไมมารวม
ดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารในระดับสูงของหนวยงานยกตัวอยางเชนที่ผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอธิบายวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงไมเห็นดวยจึงไมไปประชุม
แลวมอบใหปลัดกระทรวงไป ปลัดกระทรวงก็ไมไปมอบใหอธิบดี อธิบดีมอบรองอธิบดีตอ และ
รองอธิบดีก็มอบตอไปยังผูตรวจราชการ ซึ่งผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวานี่คือลักษณะของการ
หลีกเลี่ยงการดําเนินงานตามนโยบายดวยการผลักภาระไปยังผูอ่ืนแทน (ธิติ กนกทวีฐากร, 
2556) สถานการณที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติหลายคนสังเกตไดวาผูบริหารระดับสูงหลีกเลี่ยงที่จะ
เปนผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติคือเหตุการณที่ สุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมมารวมลงนามเปนประธานและเปนสักขีพยานใน
การในการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน 8 หนวยงาน เพ่ือดําเนินการ
โฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ่งผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติสังเกตวาในหนวยงานอ่ืนมีผูบริหารระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมารวมลง
นามเวนแตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไมมาจึงทําใหผูปฏิบัติหลายคนมองวา 
สุวิทย คุณกิตติ ไมเห็นดวยกับนโยบายและหลีกเลี่ยงที่จะดําเนินงานตามนโยบาย (สาทิตย  
วงศหนองเตย, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 
 5.4.2.2 การออกจากความรับผิดชอบในนโยบาย พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในประเภทที่สองนี้มีความแตกตางจากประเภทแรกคือในประเภทแรกผูที่
เก่ียวของเหลานั้นไมไดเขามารับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติตั้งแตตนสวนในประเภทนี้
คือการที่ผูปฏิบัติเคยรับผิดชอบหรือเคยเขามาปฏิบัติหนาที่แลวขอออกจากความรับผิดชอบ
ดังกลาวเพ่ือที่จะไดไมตองปฏิบัติตามนโยบาย ยกตัวอยางเชน เจาหนาที่ในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหมาปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนใชวิธีการหลีกเลี่ยง
การนํานโยบายไปปฏิบัติดวยการออกจากความรับผิดชอบดังกลาวเนื่องจากไมตองการที่จะ
ดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของกับนโยบายโฉนดชุมชนโดยการแจงกับผูบังคับบัญชา ซึ่งผูให
สัมภาษณไดอธิบายในประเด็นนี้ไววา “ไมอยากอยู อยูไมไหว...ตอนขอออกก็บอกวาผมไมอยู
แลว ขอยายกลับ” (สมมารถ บัวแตง, 2556) ในลักษณะเดียวกันพบวายังมีผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานโฉนดชุมชนหลายคนที่ขอออกจากความรับผิดชอบในงานนโยบายโฉนดชุมชน ดวย
เหตุผลที่วาการมาปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนไกลเจานายและมีปญหาเกิดข้ึนในหลาย
ประเด็น เชนเรื่องความรับผิดชอบในการเบิกจายงบประมาณ เรื่องตําแหนง ความกาวหนาในทํา
ใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติขาดขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานและขอออกจากความรับผิดชอบ
ในสวนงานนโยบายโฉนดชุมชน (ยอดวุฒิ กลิ่นทอง, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) 
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 5.4.3  การถวงเวลา 
 จากการศึกษาพบวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่เปนขาราชการประจําอยูในหนวยงานที่
เก่ียวของกับการรับผิดชอบดูแลที่ดินมีพฤติกรรมถวงเวลากลาวคือผูปฏิบัติไมไดดําเนินงานใหมี
ความคืบหนาในเชิงนโยบายแตไมไดปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายซึ่งผูที่เก่ียวของแสดง
พฤติกรรมในสองลักษณะดังตอไปนี้ 
 5.4.3.1 การอางวาอยูในระหวางตรวจสอบขอมูล ในกรณีแรกพบวาเมื่อ
สํานักงานโฉนดชุมชนประสานงานไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหพิจารณาอนุญาตใหชุมชน
ไดรับโฉนดชุมชนแตเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่งเจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนหรือภาค
ประชาชนไดติดตามการดําเนินงานดังกลาวผูที่รับผิดชอบมักอางวากําลังดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลอยูจะแจงใหทราบภายหลัง นอกจากนั้นยังพบวามีหัวขอขาวในลักษณะเดียวกันวา “ทส.
ย้ือโฉนดชุมชนขอสํารวจพ้ืนที่กอน” (ไทยรัฐออนไลน, 2554: 2 มีนาคม) มีเนื้อหาโดยสรุปคือ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กลาวถึงการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนวา “ไมไดนิ่งดูดาย ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล” แตตองการเขาไปตรวจสอบดูวา
ชุมชนเหลานั้นอยูในบริเวณใดบางและจะเรงสํารวจจัดทําแนวเขตพ้ืนที่ สอดคลองกับที่ประยงค 
ดอกลําไย (2556) และศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ (2556) กลาวถึงกรณีนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ เชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรฯ สุวิทย คุณกิตติ มาปรึกษาเรื่องการออกโฉนด
ชุมชนในพ้ืนที่ของหนวยงานแตไดรบัคําตอบวา ขอไปตรวจสอบขอมูลดานพ้ืนที่ขอบเขตที่แนชัด
กอน ทั้งที่ ปจช. ไดใหเจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนและคณะอนุกรรมการไปทําการสํารวจ
และตรวจสอบพ้ืนที่รวมกับเจาหนาที่ของหนวยงานทีเ่ก่ียวของในระดับพ้ืนทีแ่ลว สําหรับประเด็น
นี้ทั้งภาคประชาชนและผูปฏิบัติงานจึงมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือคิดวา การอางวา
กําลังตรวจสอบขอมูลเปนเพียงการถวงเวลาหรือ “ซื้อเวลา” ไวเพ่ือที่จะไดไมตองมีการอนุญาต
ใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนในระยะหนึ่ง โดยไมไดปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายเทานั้น 
(ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 
 5.4.3.2 การใหกลับไปสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม เจาหนาที่จากกรมอุทยาน
แหงชาติฯกลาวถึงพฤติกรรมการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนของเจาหนาที่ในหนวยงาน
วาไดพิจารณาแลววาไมมีชุมชนใดในพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติสมควรไดรับโฉนดชุมชน ซึ่งหาก
ใหคําตอบกลับไปในลักษณะปฏิเสธวา ไมอนุญาต อาจไมถูกใจและจะกลายเปนวาหนวยงาน
ไมใหความรวมมือจึงใชวิธีใหสํานักงานโฉนดชุมชนไปเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมซึ่งเปนขอมูลตาม
มาตรฐานของกรมอุทยานแหงชาติฯ เชนความลาดชัน แผนที่ระบุตําแหนงทางภูมิศาสตร และ
ขอมูลของชาวบานที่ใชประโยชนในพ้ืนที่ประวัติการดําเนินคดี เปนตน ซึ่งทางหนวยงานเชื่อวา
ถึงแมจะไดขอมูลครบทุกดานตามที่ระบุไปแลวก็ยังอนุญาตโฉนดชุมชนไมไดเพียงแตตองการย้ือ
เวลาการปฏิเสธออกไปเทานั้น (ธิติ กนกทวีฐากร, 2556) 
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 5.4.4  การยึดถือกฎหมายแบบกัดคัมภีร 
 พฤติกรรมในประเภทนีผู้ปฏิบัติจะไมสนใจเปาหมายหรอืวัตถุประสงคของนโยบายแตจะ
ใหความสําคัญกับกฎหมายอยางเครงครัดเทานั้น จากการศึกษาพบวาผูปฏิบัติแสดงพฤติกรรม
ออกมาในสองลักษณะไดแก 
 5.4.4.1 การปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายโดยอางกฎหมายที่เก่ียวของ 
เจาหนาที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมักจะคัดคานนโยบายโฉนดชุมชนวา
มีนโยบายในการจัดการกับประชาชนในพ้ืนที่ตามแนวทางและกฎหมายของหนวยงานอยูแลว 
และอางวาดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนไมไดเนื่องจากขัดตอหลักกฎหมายที่มีอยู 
(สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) ผูนํานโยบายไปปฏิบัติสังเกตได
วาเมื่อมีผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรฯโดยเฉพาะจากกรมอุทยานแหงชาติฯมาเขารวมประชุม
หาแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนมักจะไมไดรับขอคิดเห็นอ่ืนนอกจากการ
มาอานขอกฎหมายของหนวยงานใหฟงวา โฉนดชุมชนขัดตอกฎหมายขอใดบาง และมัก
ตานทานอยางแข็งกราววา “พวกคุณทําผิดกฎหมายและไมมีทางที่พวกคุณจะไดโฉนดชุมชนใน
ที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯอยางเด็ดขาด” (ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) ขอมูลดังกลาว
สอดคลองกับที่เจาหนาที่จากกรมอุทยานแหงชาติฯ ใหสัมภาษณแกผู วิจัยถึงประเด็นนี้วา ได
พยายามอธิบายในที่ประชุมหลายครั้งวา กฎหมายของหนวยงานไมมีมาตราใดเลยที่อนุญาต
โฉนดชุมชนได และคณะทํางานก็ไดบันทึกไวตั้งแตแรกแลววาไมมีกฎหมายที่ใหโฉนดชุมชนใน
พ้ืนที่อุทยานแหงชาติได (ธิติ กนกทวีฐากร, 2556) 
 สําหรับประเด็นนี้ผูกําหนดนโยบายทราบอยูแลววาไมมีกฎหมายที่รองรับการ
ออกโฉนดชุมชนในบางพ้ืนที่และยังไดอธิบายถึงความรวมมือที่ผูกําหนดนโยบายตองการจาก
หนวยงานที่เก่ียวของเหลานั้นวา ไมไดหมายความวาใหหนวยงานไปทําผิดกฎหมาย แตการให
ไปดําเนินงานโฉนดชุมชนหมายถึงใหไปพิจารณาดูวาในเมื่อพ้ืนที่เหลานั้นมีชาวบานเขาไปอยู
แลวควรจะไดรับโฉนดชุมชน ใหหนวยงานไปหาทางเลือกวาจะลดสภาพความเปนอุทยาน หรือ
ใหหนวยงานที่ดูแลพ้ืนที่ไปพิจารณาหาแนวทางที่เขากับหลักการของนโยบายได ไมใชเพียงการ
อางวาผิดกฎหมายแลวไมทําอะไรเลย แตสิ่งที่เกิดข้ึนคือหนวยงานที่เก่ียวของไมใหความรวมมือ
โดยใหเหตุผลวาผิดกฎหมาย และเชื่อวาถาเจาหนาที่ในหนวยงานคิดจะใหความรวมมืออยาง
จริงจัง หนวยงานสามารถออกระเบียบภายใตกฎกระทรวงที่สามารถตอบสนองนโยบายได 
ข้ึนอยูกับการประยุกตใชกฎหมาย (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556)  ในประเด็นเดียวกันเจาหนา 
ที่จากกรมอุทยานแหงชาติฯอธิบายวา หากจะดําเนินการแกไขกฎหมายเปนเรื่องที่ยากและตอง
ใชความรวมมือจากหลายฝายโดยเฉพาะจากเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้นยัง
แสดงทัศนะของผูรวมงานในลักษณะที่วาอยูเฉยๆ ก็ดีอยูแลวไมจําเปนตองไปผลักดันกฎหมาย
ใหลําบากทั้งยังเสี่ยงตอการถูกประณามวาไปสงเสริมชาวบานที่บุกรุกปาซึ่งเจาหนาที่ในกรม
อุทยานแหงชาติฯก็ไมไดเขาใจโฉนดชุมชนทุกคนดังนั้นเหตุผลที่เขาใจงายและตรงกับความเปน
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จริงมากที่สุดสําหรับการปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนคือ “ผิดกฎหมาย” 
(อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556) 
 5.4.4.2 การปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงานโดยไมสนใจเปาหมายของ
นโยบาย เมื่อมีกรณีที่มีความขัดแยงระหวางกฎหมายของหนวยงานกับเปาหมายของนโยบาย ผู
ปฏิบัติมีแนวโนมที่จะเลือกปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมสนใจเปาหมายของนโยบาย ยกตัวอยาง
เชนเหตุการณที่มีเจาหนาที่ในกรมอุทยานแหงชาติฯตัดฟนตนยางของชาวบานบนเทือกเขา
บรรทัดเพ่ือปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯ ทั้งที่พ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ชุมชนนํา
รองที่อยูในระหวางเตรียมการออกโฉนดชุมชน แสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่
เก่ียวของปฏิบัติงานตามคําสั่งของหนวยงานโดยไมสนใจวาจะสงผลกระทบตอเปาหมายของ
นโยบายโฉนดชุมชน สาทิตย วงศหนองเตย (2556) กลาวถึง ดํารงค พิเดช อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติฯวา มีทาทีแข็งกราวในการจัดการกับชาวบานที่อยู ในพ้ืนที่มาโดยตลอด ซึ่ง
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาวก็ยืนยันวาผูบริหารในระดับกรมและระดับกระทรวงไมมี
นโยบายจัดโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯและใหดําเนินการตามกฎหมายของ
หนวยงานอยางเครงครัด โดยไดนําบันทึกคําสั่งของสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหผูวิจัยดูประกอบการอธิบายวา “รัฐมนตรีฯใหดําเนินตาม
ระเบียบและกฎหมายโดยเด็ดขาดและใหหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรฯที่เก่ียวของเขาไป
ฟนฟู ปรับสภาพพ้ืนที่ใหพรอมสูสภาพเดิมใหเร็วที่สุด” (ภาพที่ 5.8)  ซึ่งจากคําสั่งดังกลาว
คอนขางสวนทางกับการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนที่มีหนังสือเวียนระหวางหนวยงาน
ที่ขอใหชะลอการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่กําลังดําเนินงานโฉนดชุมชนอยูและเห็นวาผูที่ลงนามใน
หนังสือเวียนไมใชคณะรัฐมนตรีแตเปนคณะกรรมการ ปจช. ซึ่งอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงไมสามารถใหดําเนินการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายได (ธิติ 
กนกทวีฐากร, 2556)    ในลักษณะเดียวกันอรรณพ ชัยพรธนรัตน (2556) แสดงทัศนะแทนเจา 
หนาที่ในกรมอุทยานแหงชาติฯวา “เลือกเอาจะขัดคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี หรือจะละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เจาหนาที่จะโดนเลนงานแนถาไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงาน” อยางไรก็ตามไมไดมีเพียงเจาหนาที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯหรือ
เจาหนาที่จากกรมอุทยานแหงชาติฯเทานั้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ยังพบวาใน
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของเชน ส.ป.ก. ก็ดําเนินงานตามกฎหมายของหนวยงานเชนเดียวกันดังจะ
เห็นไดจากชุมชนที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่แลวยังตองดําเนินการจด
ทะเบียนเปนสหกรณการเกษตรและขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. ตามกฎหมาย
ของ ส.ป.ก. กอน ดังนั้นจะเห็นไดวาผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของมีพฤติกรรมปฏิบัติตาม
กฎหมายของหนวยงานอยางเครงครัดแตจะสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย
หรือไมข้ึนอยูกับกฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของนั่นเอง 
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ภาพที ่5.8  บันทึกคําสั่งของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
แหลงที่มา: ธิติ กนกทวีฐากร, 2556. 
 
5.5  ดานการเมืองและระบบราชการ 
 
 จากการศึกษาเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนพบวาเงื่อนไขดาน
การเมืองเปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญซึ่งจะสงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
ประกอบไปดวยเงื่อนไขที่สําคัญดังตอไปนี้ 
 
 5.5.1  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบาย 
 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบายมีความสําคัญตอเนื้อหา
สาระหลักของนโยบายที่นําไปสูการแกไขปญหา เก่ียวของกับกระบวนการนํานโยบายโฉนด
ชุมชนไปปฏิบัติในข้ันการแปลงนโยบายสูแนวทางปฏิบัติซึ่งเก่ียวของกับการกําหนดนโยบาย 
ทิศทาง แนวทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ผูมีสวนไดสวนเสียในการนํานโยบายโฉนด
ชุมชนไปปฏิบัติในที่นี้ประกอบดวยผูที่เก่ียวของหลายฝายไดแก  1) ฝายการเมือง ประกอบดวย
คณะรัฐมนตรี เปนผูรับผิดชอบนโยบายในฐานะรัฐบาลที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะ
ดําเนินงานจัดใหมีโฉนดชุมชน  2) ฝายเครือขายภาคประชาชนเปนผูไดรับประโยชนจาก
นโยบาย และ  3) ฝายขาราชการประจํา ประกอบดวยขาราชการจากหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
พ้ืนที่ที่จะนํามาจัดโฉนดชุมชนและขาราชการที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกระบวนการนิติบัญญัติ 
(เพ่ิมศักด์ิ จะเรียมพันธ, 2555: 107; ประยงค ดอกลําไย, 2556; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) 
โดยในเบ้ืองตนนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาของ
เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย (คอป.) ใหมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
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แนวทางในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติและใหทุกฝายที่เก่ียวของมามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายผานโครงสรางของคณะกรรมการประกอบไปดวยบุคคลที่มาจากฝายตางๆ ดัง
ตารางที่ 5.1 
 
ตารางที ่5.1  รายนามคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือการแกไขปญหาของเครือขายปฏิรูปที่ดิน 
        แหงประเทศไทย (คอป.) 
 

รายนาม ตําแหนง ที่มา 
1. นายกรัฐมนตร ี ประธานกรรมการ การเมือง 
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี รองประธาน การเมือง 
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ การเมือง 
4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรรมการ การเมือง 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

กรรมการ การเมือง 

6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ การเมือง 
7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรรมการ การเมือง 
8. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสงัคม กรรมการ การเมือง 
9. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ การเมือง 
10. อัยการสูงสุด กรรมการ ขาราชการประจํา 
11. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ ขาราชการประจํา 
12. ปลัดกระทรวงการคลงั กรรมการ ขาราชการประจํา 
13. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กรรมการ ขาราชการประจํา 

14. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ ขาราชการประจํา 
15. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย 

กรรมการ ขาราชการประจํา 

16. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ ขาราชการประจํา 
17. ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ 

กรรมการ ขาราชการประจํา 

18. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี กรรมการและ
เลขานุการ 

ขาราชการประจํา 

19. นายเหมราช ลบหนองบัว กรรมการ ภาคประชาชน 
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ตารางที ่5.1  (ตอ) 
 

  

รายนาม ตําแหนง ที่มา 
20. นายปราโมทย ผลภิญโญ กรรมการ ภาคประชาชน 
21. นางสาวนพพรรณ พรหมศร ี กรรมการ ภาคประชาชน 
21. นางประทิน เวคะวากยานนท กรรมการ ภาคประชาชน 
23. นายบุญ แซจุง กรรมการ ภาคประชาชน 
24. นายสุรพล สงฆรักษ กรรมการ ภาคประชาชน 
25. นายมนัส กลับชัย กรรมการ ภาคประชาชน 
26. นายประยงค ดอกลําไย กรรมการ ภาคประชาชน 
27. นายสุแกว พุงฟู กรรมการ ภาคประชาชน 
28. นายไสว มาลัย กรรมการ ภาคประชาชน 
29. นายคมสันติ์ จันทรออน กรรมการ ภาคประชาชน 
30. นางกันยา ปนกิต ิ กรรมการ ภาคประชาชน 
31. นายไพโรจน พลเพชร กรรมการ ภาคประชาชน 
32. นายสุมิตรชัย หตัถสาร กรรมการ ภาคประชาชน 
33. นายประภาส ปนตบแตง กรรมการ ภาคประชาชน 
34. ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
ภาคประชาชน 

35. นางสาวพงษทิพย สําราญจติต กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ภาคประชาชน 

 
หมายเหตุ: คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 71/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 
แหลงที่มา: เพ่ิมศักด์ิ จะเรียมพันธ, 2554: 107-108. 
 
 เมื่อไดมีการแตงตั้ง คอป. เพ่ือมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายแลวในเวลาเดียวกัน
คณะกรรมการดังกลาวไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือหรือปฏิบัติงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย โดยมีคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการ
กระจายถือครองที่ดิน (คอน.) รับผิดชอบในสวนของการศึกษาแนวทางกฎหมายและมาตรการ
เก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชนเพ่ือเสนอตอ คอป. ใหดําเนินการกําหนดนโยบาย มาตรการและ
แนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการจัดประชุมเชิญผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่
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เก่ียวของรวมถึงผูมีความรูความเชี่ยวชาญมาใหขอมูลซึ่งคณะอนุกรรมการดังกลาวประกอบไป
ดวยผูมีสวนไดสวนเสียจากทั้งสามฝายเชนเดียวกันดูรายนาม คอน. ดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางที ่5.2  รายนามของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกระจาย        
        ถือครองที่ดิน (คอน.) 

 
รายนาม ตําแหนง ที่มา 

1. รัฐมนตรีประจําสํานักนายก 
รัฐมนตร ี

ประธานอนุกรรมการ การเมือง 

2. อธิบดีกรมที่ดินกระทรวง มหาดไทย อนุกรรมการ ขาราชการประจํา 
4. รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

อนุกรรมการ ขาราชการประจํา 
 

5. ผูอํานวยการกองนิติการ กรมที่ดิน อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ขาราชการประจํา 

6. ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายและ
ระเบียบกลางสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

อนุกรรมการและเลขานุการ ขาราชการประจํา 

7. นายไพสิฐ อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
8. นายประยงค ดอกลําไย อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
9. นายไพโรจน พลเพชร อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
10. นายสุมิตรชัย หตัถสาร อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
11. นายวิทยา อาภรณ อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
12. นายประภาส ปนตบแตง อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
13. นางสาวดวงมณี เลาวกุล อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
14. นายสมชาย ปรีชาศีลปกุล อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
15. นางสาวพงษทิพย สําราญจติต อนุกรรมการ ภาคประชาชน 
16. นางสาวศยากมล ไกยูรวงศ อนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
ภาคประชาชน 

   
หมายเหตุ: คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแกไขปญหาของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหง 
      ประเทศไทยที่ 1/2552 
แหลงที่มา: เพ่ิมศักด์ิ จะเรียมพันธ, 2554: 110. 
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 เมื่อพิจารณาสัดสวนของคณะอนุกรรมการดังกลาวจะเห็นไดวาอนุกรรมการสวนใหญมา
จากภาคประชาชนซึ่งบางรายมีรายชื่ออยูใน คอป. อยูแลว สวนบุคลากรจากฝายการเมืองมี
เพียงสาทิตย วงศหนองเตย (2556) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่มาจากพรรค
ประชาธิปตย เทานั้น สวนขาราชการประจําจากหนวยงานที่เก่ียวของกับที่ดินเปนขาราชการใน
ระดับกรมซึ่งมีความเจาะจงมากกวาผูบริหารในระดับกระทรวง และขาราชการดานกฎหมายที่
เก่ียวของจากกรมที่ดินและสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติแลว คอน. มีความ
เก่ียวของ กับการเสนอเนื้ อหาสาระของนโยบายตอผู กําหนดนโยบายอยาง ย่ิง  โดย
คณะอนุกรรมการชุดนี้นอกจากจะไดทําการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายแลวยังไดเปน
ผูเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน อีกดวย เนื้อหาสาระของ
ระเบียบที่ออกมาสวนหนึ่งจึงข้ึนอยูกับคณะอนุกรรมการชุดนี้ที่ประกอบไปดวยบุคลากรที่มาจาก
ภาคประชาชนเปนสวนใหญ มีนักการเมืองจากพรรคประชาธิปตยหนึ่งคนและขาราชการประจํา
จาก กรมที่ดิน กรมธนารักษ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยการมีสวนรวมจากบุคคลหลายฝายในการกําหนดนโยบายจะกอใหเกิดการ
ตอรองและการประสานผลประโยชนเกิดข้ึนและสงผลตอเนื้อหาสาระของนโยบายในที่สุด ซึ่ง
ประเด็นนี้ผูวิจัยจัดไววาเปนเงื่อนไขดานการเมืองและระบบราชการเพราะเก่ียวของกับ อํานาจ 
การตอรอง และการประสานผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสยีที่มาเปนผูรวมเสนอ กําหนด 
เนื้อหาสาระของนโยบาย ซึ่งจะสงผลตอความรวมมือในการนํานโยบายไปปฏิบัติของผูที่
เก่ียวของ อันจะกอใหสงผลตอผลผลิตของนโยบายตอไป จากการศึกษาพบวามีประเด็นที่
นาสนใจดังตอไปนี้ 
 5.5.1.1 นโยบายเสมือนเปนตราสินคาของพรรคประชาธิปตย เมื่อคณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายตอรัฐภา เรื่องโฉนดชุมชนก็ดูเหมือนจะเปนความรับผิดชอบรวมกันของรัฐบาลที่
ประกอบดวยรัฐมนตรีประจําหนวยงานตางๆ ที่มาจากหลายพรรคการเมือง ซึ่งในเบ้ืองตน
นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้ง คอป. โดยฝายการเมืองประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สุดทายแลวจากการประชุมของคณะกรรมการฯ นโยบายก็
ถูกมอบให สาทิตย วงศหนองเตย (2556) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรับผิดชอบ
นโยบายโฉนดชุมชน ดวยเหตุผลที่พรรคประชาธิปตยเปนผูรับนโยบายโฉนดชุมชนมาจาก
เครือขายภาคประชาชนและนํามาบรรจุไวในวาระทางนโยบายประกอบกับการมอบให สาทิตย 
วงศหนองเตย ซึ่งเปนนักการเมืองที่มาจากพรรคประชาธิปตยเปนผูรับผิดชอบหลักโดยเปน
ประธาน คอน. และไมมีนักการเมืองจากพรรคอ่ืนรวมเปนอนุกรรมการในครั้งนี้ จนกระทั่งตกลง
ใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายซึ่งอยูภายใตอํานาจ
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ในการบริหารของสํานักนายกรัฐมนตรี และภายหลังไดแตงตั้งสาทิตย วงศหนองเตย เปน
ประธานปจช.ดวย ดังนั้นจะเห็นไดวานโยบายที่ออกมาอยูในอํานาจความรับผิดชอบของสํานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีพรรคประชาธิปตยเปนรัฐบาลอยูในขณะนัน้ ทําใหผูที่เก่ียวของหรือสาธารณะ
ชนรับรูวานโยบายโฉนดชุมชนคือนโยบายของพรรคประชาธิปตย โดยผูใหสัมภาษณมักเรยีกทบั
ศัพทวา “แบรนดเนม” (Brand Name) เปนการเปรียบนโยบายเปนตราสินคาที่มีพรรค
ประชาธิปตยเปนผูประกอบการ ดังนั้นเมื่อกลาวถึงผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบาย
ที่มาจากฝายการเมืองจึงหมายถึงฝายการเมืองที่มาจากพรรคประชาธิปตยเทานั้น 
 ดวยความที่นโยบายมีลักษณะเปนตราสินคาของพรรคประชาธิปตยทําใหผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติหลายคนมองวาเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ยกตัวอยางเชนเมื่อมีการ
เปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาลชุดใหมซึ่งเปนคนละพรรคอาจไมดําเนินงานโฉนดชุมชนตอเพราะเปน
นโยบายของพรรคประชาธิปตย หรือในขณะที่ดําเนินงานอยูผูปฏิบัติงานที่อยูในหนวยงานตางๆ 
ซึ่งมาจากพรรคอ่ืนอาจไมใหความรวมมือหรือไมเห็นดวยกับนโยบายจึงไมปฏิบัติตาม อยางไรก็
ตามนี้คือขอสันนิษฐานของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่เกิดจากการสังเกตและคาดการณของผู
ปฏิบัติเทานั้น (ประยงค ดอกลําไย, 2556; สาทร วงศหนองเตย, 2556) 
 5.5.1.2 การตอรองเก่ียวกับสถานะของนโยบายใหออกมาในรูปของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ฝายการเมืองมีความตองการใหนโยบายที่ออกมาสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางเร็วที่สุดในขณะที่ในเบ้ืองตนภาคประชาชนเสนอใหออกเปนกฎหมายแตฝายขาราชการใน
หนวยงานที่เก่ียวของกับที่ดินเห็นวามีกฎหมายที่ขัดแยงกับแนวคิดการออกโฉนดชุมชนอยู
หลายฉบับหากจะมีการออกกฎหมายใหออกมาในลักษณะทีน่ําที่ดินของรัฐมาจัดใหกับประชาชน
ที่บุกรุกอยูนั้นจะเปนการสงเสริมใหมีการบุกรุกปาหรือที่ดินสาธารณะเพ่ิมมากย่ิงข้ึน และคิดวา
ถาเสนอตอสภาใหรางกฎหมายไมนาจะไดรับความเห็นชอบรวมถึงยังมีนักกฎหมายคัดคานอยู
มาก อยางไรก็ตามเมื่อเปนนโยบายที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยรับปากกับประชาชนไวแลว
รัฐบาลจําเปนตองดําเนินการตามที่แถลงตอรัฐสภาเอาไว เพ่ือไมใหถูกตอตานจากภาค
ประชาชนจึงจําเปนที่จะตองดําเนินการตามนโยบายโดยในที่สุดออกมาในรูปของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี นี้คือมุมมองของฝายขาราชการประจําที่เสนอโดย สถิตพงษ สุดชูเกียรติ (2556) 
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. หนึ่งในคณะอนุกรรมการ คอน. ในประเด็นเดียวกัน ประยงค ดอกลําไย 
(2556) คณะกรรมการ คอป. และคณะกรรมการ คอน. ซึ่งเปนตัวแทนจากภาคประชาชน 
อธิบายเก่ียวกับประเด็นนี้วาสิ่งที่ คปท. พยายามผลักดันและเสนอตอรัฐบาลมาตลอดคือใหมี
กฎหมายที่รองรับสิทธิชุมชนหรือโฉนดชุมชนของชาวบาน แตภาคการเมืองบอกวาถาหากจะ
ออกเปนกฎหมายตองใชเวลานานกวาจะแกกฎหมายที่เก่ียวของสําเร็จและกวาจะผาน
กระบวนการทางกฎหมายตองใชเวลานานรัฐบาลเกรงวาจะไมทันจึงตองออกมาเปนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือที่จะไดสามารถประกาศใชและนํานโยบายไปปฏิบัติไดภายในสมัย
รัฐบาลอภิสิทธิ์ยังเปนนายกรัฐมนตรีอยู สอดคลองกับที่ฝายการเมืองอธิบายวานโยบายยังขัดตอ
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กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับการใชประโยชนในที่ดินหลายฉบับซึ่งเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานในระดับปฏิบัติและเปนที่ทราบกันดีวาการแกไขกฎหมายในระดับ 
พระราชบัญญัติไมใชเรื่องงายซึ่งไดคํานึงถึงปญหาเหลานี้แลวจึงตัดสินใจไมออกเปนกฎหมาย
เนื่องจากวาถาออกเปนกฎหมายอาจตองใชเวลานานไมต่ํากวา 5 ป แลวจะยังไมไดเริ่มทําอะไร
เลย และพบวาสิ่งที่สามารถดําเนินงานตามนโยบายไดเร็วที่สุดในขณะนั้นคือการออกเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) จะ
เห็นไดวาประเด็นสําคัญที่ทําใหนโยบายออกมาในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มาจาก
การที่ฝายการเมืองตองการใหนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติไดทันเวลาที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ยังเปน
รัฐบาลอยู และทุกฝายที่เก่ียวของไดรับทราบรวมกันและมิไดคัดคาน ดังนั้นสรุปไดวาการที่
นโยบายออกมาในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมาจากการตกลงรวมกันระหวางทั้งสาม
ฝายโดยเปนไปตามขอเสนอของฝายการเมืองคือตองการมาตรการที่สามารถออกไดอยาง
รวดเร็วซึ่งจะทําใหรัฐบาลสามารถดําเนินงานตามนโยบายไดทันในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์  
 5.5.1.3 การตอรองเนื้อหาสาระหลักของนโยบาย ยกตัวอยางเชน ประเด็น
คุณสมบัติของชุมชนที่สามารถขออนุญาตดําเนินงานโฉนดชุมชนไดจะตองมีการรวมตัวกันเปน
ชุมชนเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 3 ปกอนที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 บังคับใช กอนที่จะมีการระบุชวงเวลาของความเปนชุมชนเดิมทีภาค
ประชาชนเสนอใหไมกําหนดระยะเวลาในการเขาไปครอบครองพ้ืนที่เนื่องจากวามีบางพ้ืนที่ที่
ชาวบานยังไมสามารถเขาไปอาศัยอยูไดเพราะยังมีขอพิพาทกับกลุมนายทุนหรือยูระหวางการ
ยึดพ้ืนที่คืนจากกลุมนายทุนแตฝายการเมืองเห็นวาหากไมกําหนดระยะเวลาจะกลายเปนวาฝาย
การเมืองสงเสริมใหมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมข้ึนจึงกําหนดออกมาเปนเวลา 3 ปกอนประกาศใช
ระเบียบ (ประยงค ดอกลําไย, 2556) เมื่อผูวิจัยสอบถามแนวคิดในการกําหนดอายุของชุมชน
จากฝายการเมือง อธิบายวาชุมชนที่นํามาจัดใหมีโฉนดชุมชนควรเปนชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมคือ
เปนชุมชนที่อยูอาศัยในพ้ืนที่มาเปนเวลานานแลวไมใชชุมชนที่บุกรุกที่ดินใหมแลวมาขอโฉนด
ชุมชนไมเชนนั้นจะเทากับวารัฐบาลไปสงเสริมใหมีการบุกรุกปา สาทิตย วงศหนองเตย (2556) 
เสนอวาใจจริงอยากใหเปนชุมชนที่อยูมานานประมาณ 20 ปซึ่งจะไดดูวาเปนชุมชนที่อยูกันมา
แตด้ังเดิมจริงๆ ในขณะที่ขาราชการในพ้ืนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
ใหเปนชุมชนที่อยูมากอนประมาณ 15 ปเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่จะตอง
การแกไขปญหาที่มีประชาชนอาศัยอยูในพ้ืนที่ปาไมตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 แตภาค
ประชาชนไมอยากใหกําหนด ในที่สุดก็ตกลงกันที่ 3 ป กอนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 2553 
บังคับใช จะเห็นไดวาระยะเวลาที่ถูกกําหนดข้ึนมาดังกลาวไมไดตรงตอความตองการของฝายใด
ฝายหนึ่ง แตเกิดจากการตอรองรวมกันทั้งสามฝาย นอกจากประเด็นเรื่องอายุของชุมชนแลวยัง
มีเรื่องการกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตโฉนดชุมชนไวไมเกิน 30 ป ซึ่งในความตองการของ
ภาคประชาชนไมตองการใหมีการกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตเอาไวแตเพ่ือใหเปนไปตาม
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กฎหมายเก่ียวกับการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินหลายฉบับ ทั้งในพ้ืนที่ปาไม ส.ป.ก. หรือ
สหกรณ มีกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนที่ไดไมเกิน 30 ป เพ่ือใหไม
ขัดแยงกับขอกําหนดที่มีอยูเหลานั้นจึงตองกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตโฉนดชุมชนไวไม
เกิน 30 ปนั่นเอง (ประยงค ดอกลําไย, 2556) 
 จะเห็นไดวาในการจัดทําเนื้อหาสาระของนโยบายนั้นไดมาจากการออกแบบและ
การตกลงรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสามฝาย ไดแกฝายการเมืองซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
นโยบาย ฝายขาราชการประจําซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ และฝาย
ประชาชนที่เปนผูไดรับผลประโยชนจากนโยบาย อยางไรก็ตาม แนวคิดในการกําหนดเนื้อหา
สาระของนโยบายที ่คอน. ก็มาจากการเชิญผูมีความรูความเชี่ยวชาญทั้งในดานกฎหมายของ
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินที่เก่ียวของและนักวิชาการที่มีความรูและผลงานเปนที่ประจักษ
เก่ียวกับการจัดการที่ดินมาเสนอแนะแนวทางตางๆ โดยผูวิจัยมีขอสังเกตวาผูมีสวนไดสวนเสีย
ในแตละฝายจะมีจุดยืนในการตอรองที่แตกตางกัน ฝายขาราชการประจําทั้งจากหนวยงานที่เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินและหนวยงานดานกฎหมายมีจุดยืนที่เนนความถูกตองตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของหนวยงานที่มีอยู ทุกขอเสนอจะอิงอยูกับหลักเกณฑทางดานกฎหมายเพ่ือ
ไมใหนโยบายผิดเพ้ียนไปจากขอกฎหมาย แตภาคประชาชนเนนไปที่ผลประโยชนที่ภาค
ประชาชนจะไดรับและยึดมั่นหลักการสิทธิชุมชนตามแนวคิดเดิมที่ภาคประชาชนเสนอตอรัฐ
ตั้งแตแรก สวนฝายการเมืองจะสนใจในเรื่องความถูกตองความมีเหตุผลตามหลักวิชาการและ
ความรวดเร็วในการนํานโยบายไปปฏิบัติกลาวคือฝายการเมืองตองการดําเนินการใหทันภายใน
เวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนรัฐบาลอยูโดยผูแทนจากฝายการเมืองจะใหเหตุผลที่วาปญหาของ
ชาวบานรอไมได (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; สาทร วงศหนองเตย, 2556; ภูเบศ จันทนิมิ, 
2556) ในขณะที่ฝายขาราชการรวมถึงภาคประชาชนมองฝายการเมืองวา หากฝายการเมืองทํา
นโยบายตามที่ภาคประชาชนตองการจะไดคะแนนความนิยมเพ่ิมข้ึนอีกมากและเปนประโยชน
ตอการเลือกตั้งครั้งถัดไป (สมมารถ บัวแตง, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556) 
 5.5.1.4 ความสามารถในการตอรองของแตละฝาย จากการที่ผูวิจัยไดศึกษา
ทัศนะของผูกําหนดนโยบายที่มีตอเนื้อหาสาระของนโยบายที่ออกมาทั้งจากฝายการเมือง ฝาย
ประชาชนและฝายขาราชการประจํา พบวาอํานาจในการตอรองของแตละฝายไมไดตกอยูที่ฝาย
ใดฝายหนึ่งแตอาจมีความไมเทาเทียมกันบางโดยดูจากทัศนะของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
กําหนดนโยบายในแตละฝายดังตอไปนี้ 
 ฝายการเมืองคอนขางมีความพอใจในเนื้อหาสาระของนโยบายมากโดยให
เหตุผลวา ในการกําหนดเนื้อหาสาระของนโยบายนั้นรัฐบาลไดขอความรวมมือไปยังหนวยงาน
ตางๆ ที่เก่ียวของและผานกระบวนการตางๆ มากมายเชนการจัดประชุม การจัดเวทีสัมมนา
โฉนดชุมชน 4 ภาค การจัดมหกรรมโฉนดชุมชน สัมมนาวิชาการตางๆ เพ่ือเปนการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการวางระเบียบกฎเกณฑแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งผูกําหนด
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นโยบายจากฝายการเมืองเชื่อวาเนื้อหาสาระของนโยบายถูกกําหนดข้ึนมาอยางมีเหตุผล มีการ
กําหนดข้ึนมาโดยดูจากสภาพความเปนจริง ความตองการของประชาชน และความถูกตองตาม
หลักวิชาการ ดังนั้นสําหรับผูกําหนดนโยบายจากฝายการเมืองแลวมีความเห็นวาการที่นโยบาย
โฉนดชุมชนถูกกําหนดข้ึนมาโดยผานกระบวนการความรวมมือของผูที่เก่ียวของจากหลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและมีนักวิชาการมารวมวิเคราะหดวยทําใหนโยบายที่ออกมา
คอนขางมีความสมบูรณและเปนที่นาพอใจมาก และยอมรับวาอาจมีบางเรื่องที่ยังไมสมบูรณ
เพราะเปนนโยบายใหมอยางไรก็ตามเชื่อวาความไมสมบูรณเหลานั้นสามารถพัฒนาได (สาทร 
วงศหนองเตย, 2556; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) สังเกตไดวาผูกําหนดนโยบายและผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติจากฝายการเมืองจะมีความพึงพอใจในนโยบายเพียงเพราะการดําเนินงานได
ผานกระบวนการมีสวนรวม เปนกระบวนการที่มีความเปนเหตุผลโดยไมไดคาดหวังตอเนื้อหา
สาระของนโยบายที่จะออกมา เพียงแคเปนเนื้อหาที่ผานการตกลงตอรองกันไดและรับทราบทั่ว
กันโดยทุกฝายแลวก็ถือไดวาเปนที่พึงพอใจของฝายการเมือง ยกตัวอยางเชนที่ศักด์ิสิน ปจ
จักขะภัติ (2556) ที่ปรึกษาดานแผนงานและโครงการในคณะกรรมการกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นใหสัมภาษณถึง
ประเด็นนี้ไววา 
 

“เราใหหนวยงานแตละหนวยงาน องคการแตละองคการสงตัวแทนเขามารวม
ประชุม รัฐบาลหรือพรรคการเมืองไมไดมุบมิบกฎระเบียบข้ึนมาเอง ในการ
ประชุมทุกข้ันตอนมาจากการมีสวนรวมจากหนวยงานขาราชการและประชาชน
เขามาประชุมดวยทุกครั้ง จึงกลาการันตีไดวามันเปนนโยบายในอุดมคติจริงๆ 
เนื้อหาสาระก็มาจากการมีสวนรวมทั้งนั้น” (ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 

 
 สวนในทัศนะของฝายประชาชนคอนขางไมพอใจในเนื้อหาสาระของนโยบายที่
ออกมาเทาใดนักแตยังยอมรับในนโยบายในระดับหนึ่ง ถึงแมวาเนื้อหาสาระของนโยบายจะ
ไดมาจากการออกแบบรวมกันระหวางภาคประชาชน หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และฝาย
การเมือง อยางไรก็ตามเนื้อหาสาระของนโยบายที่ผานความเห็นชอบรวมกันจากคณะผูกําหนด
นโยบายยังตองสงเขากระบวนการทําใหถูกตองตามกฎหมายนั้นคือการใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจสอบปรับแกกอนที่จะมีการประกาศใช ซึ่งระบบราชการในดานการทําใหถูกตอง
ตามกฎหมายแมจะไมไดมีสวนเก่ียวของในการสรางเนื้อหาสาระหลักของนโยบายแตมีอํานาจ
สูงสุดในกระบวนการที่จะอนุญาตใหเนื้อหาสาระใดปรากฏอยูบนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีได
บางซึ่งประเด็นนี้สงผลตอความพึงพอใจในเนื้อหาสาระของนโยบายของภาคประชาชนเปนอยาง
ย่ิงเพราะไดทําใหเนื้อหาสาระเดิมที่ภาคประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดถูกเปลี่ยนแปลงตัด
ทอนไปบางสวน ประเด็นนี้ ประยงค ดอกลําไย (2556) ผูกําหนดนโยบายจากภาคประชาชน
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อธิบายวาเนื้อหาสาระของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 ไมเปนไปตามแนวทางที่ภาคประชาชนผลักดันมาตั้งแตแรก โดยใหเหตุผลวาในขณะที่มี
การรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจะมีที่ปรึกษาดานการหมายของรัฐบาล และคณะกรรมการ
ทางกฤษฎีการวมอยูดวยซึ่งบุคคลเหลานี้เปนนักกฎหมาย หลักในการรางเนื้อหาสาระของ
นโยบายของบุคคลเหลานี้คือการทําใหสอดคลองกับกฎหมาย ไมเห็นระเบียบมีความขัดแยงกับ
ขอกฎหมาย ทําใหเนื้อหาสาระของนโยบายที่เสนอไปในรางระเบียบสํานักนายกในชวงแรกๆ 
ถูกตัดและเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหมีความถูกตอง ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่ภาคประชาชนและ
นักวิชาการพยายามชวยกันรางระเบียบฯใหมีความเชื่อมโยงกับอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 2550 
มาตรา 66 และมาตรา 67 ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับสิทธิชุมชน แตในกระบวนการพิจารณาของ
กฤษฎีกาแลวไมสามารถระบุใหเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอํานาจตามรัฐธรรมนูญได ระบุไดเพียงวา 
“ตามที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเอาไว” ซึ่งฝายประชาชนมองวาการไมสามารถอางสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญไวในนโยบายไดจะทําใหประชาชนไมไดรับสิทธิชุมชนอยางแทจริง 
 ประยงค ดอกลําไย (2556)    ตีความในเรื่องสิทธิชุมชนวามีความเก่ียวของกับ
เงื่อนไขของนโยบายที่จะกําหนดออกมาหลายอยางเชน สิทธิชุมชนไมควรจะมีอายุ กลาวคือสิทธิ
ที่ชุมชนไดรับใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนไมควรมีระยะเวลาจํากัดเพียงแค 30 ป
หรือก่ีปก็ตาม แตควรไดรับสิทธินั้นตลอดไปตราบเทาที่ชุมชนยังจัดการที่ ดินในรูปแบบโฉนด
ชุมชนอยู ดังนั้นสิทธิที่ไดรับควรเปนสิทธิถาวรไมใชสิทธิชั่วคราว นอกจากนั้นยังมองวา การ
นิยามความหมายของโฉนดชุมชนตามระเบียบฯที่นิยามวาเปนหนังสืออนุญาตนั้นไมสามารถ
เทียบเคียงไดกับการรับรองสิทธิ์ที่รางระเบียบไดเสนอไว โดยใหเหตุผลวา คําวาหนังสืออนุญาต
หมายถึงชุมชนตองเปนผูไปขออนุญาต สวนจะไดรับการอนุญาตหรือไมนั้นก็ไมแนนอน แตสิ่งที่
ประชาชนตองการคือใหรัฐบาลมารับรองสิทธิ์ใหแก คําวารับรองสิทธิ์และการอนุญาตมีความ
แตกตางกันทั้งในดานความรูสึกและแนวทางปฏิบัติ ยกตัวอยางเชนเมื่อเปนการอนุญาต
หมายความวาชุมชนตองมาย่ืนคําขอตอรัฐแทนที่รัฐจะเปนผูเขามารองรับสิทธิของชุมชน 
นอกจากนั้นสิ่งที่กระทบตอความรูสึกคือการใหยอมรับวาชุมชนคือผูที่ผิดกฎหมายบุกรุกที่ดิน
ของรัฐทําใหรูสึกวาประชาชนเปนฝายผิดฝายเดียว สรุปไดวาจากประเด็นที่ภาคประชาชนเสนอ
มาวาเนื้อหาสาระของนโยบายไมเปนไปตามแนวทางที่ คปท. ผลักดันมีประเด็นสําคัญอยูสาม
ประการคือ  1) การไปไมถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  2) การนิยามโฉนดชุมชนวาเปนเพียงหนังสือ
อนุญาต และ  3) การกําหนดระยะเวลาในการอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชน จากตัวอยาง
ความไมเปนไปตามตองการทั้งสามประเด็นนี้ทําให ประยงค ดอกลําไย (2556) กลาวถึงการ
ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาลที่ทําใหแกประชาชนวา “เปนการตัดเทาใหเขา
กับรองเทา” และวิพากษวิจารณถึงเนื้อหาสาระของนโยบายที่ออกมาวาการที่ภาคประชาชน
ตองการกฎหมายรับรองสิทธิของชุมชนในลักษณะของกรรมสิทธิ์รวม แตรัฐบาลใหประชาชนได
แคระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ใหชุมชนไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนที่ในรูปของโฉนด
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ชุมชนโดยจะตองเปนไปตามระเบียบขอกฎหมายของหนวยงานรัฐที่เก่ียวของวา ทําให
อุดมการณของสิทธิชุมชนลดลงไปมาก และเปรียบเปรยวา โฉนดชุมชนที่ภาคประชาชนเสนอมา
เสมือนกับการแบก “ทอนซุง” ทอนหนึ่งมาใหรัฐบาลเพ่ือใหรัฐบาลสราง “เรือ” ใหกับภาค
ประชาชน ซึ่งเรือก็คือกฎหมายเก่ียวกับการรับรองสิทธิใหกับชุมชนในลักษณะของกรรมสิทธิ์
รวม แตเมื่อรัฐบาลนําทอนซุงของภาคประชาชนไปออกแบบแลวกลับเหลือเพียง “ไมจิ้มฟน” คือ
กลายเปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนที่มีเนื้อหาสาระได
เพียงการออกหนังสืออนุญาต “มันเหมือนเอาทอนซุงมาทําเปนไมจิ้มฟน” (ประยงค ดอกลําไย, 
2556) 
 ความคิดเห็นที่มีตอเนื้อหาสาระของนโยบายขางตนแสดงใหเห็นวาแมเนื้อหา
สาระของนโยบายจะมาจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะจากภาคประชาชน
แตกลับไมไดรับความพอใจจากภาคประชาชนเทาที่ควรเนื่องจากกระบวนการทําใหถูกตองตาม
กฎหมายซึ่งเปนอํานาจของระบบนิติบัญญัติในการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ที่นอกจาก
เนื้อหาสาระของนโยบายจะตองเปนไปตามอํานาจในการตัดสินใจรวมกันของผูกําหนดนโยบาย
แลวยังข้ึนอยูกับอํานาจของฝายนิติบัญญัติคือคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีอํานาจในการพิจารณา
ใหมีความถูกตองตามกฎหมายทําใหเนื้อหาสาระของนโยบายไมเปนไปตามที่ภาคประชาชน
ตองการไดทุกอยาง อยางไรก็ตามผูกําหนดนโยบายจากภาคประชาชนก็ไดยอมรับเนื้อหาสาระ
ของนโยบายที่ออกมาดังกลาวดวยเหตุผลที่วาในนโยบายโฉนดชุมชนยังมีเรื่องสิทธิที่ภาค
ประชาชนไดรวมกันออกแบบไวปรากฏอยู คือ ในโฉนดชุมชนจะมีสิทธิ 4 ระดับซอนกันอยูไดแก 
สิทธิความเปนเจาของซึ่งเปนของหนวยงานภาครัฐ สิทธิการใชประโยชนเปนของสมาชิกใน
ชุมชน สิทธิการบริหารจัดการอยูที่คณะกรรมการชุมชนและสิทธิในการถวงดุลตรวจสอบ อยูที่
หนวยงานของรัฐรวมกับชุมชน และเชื่อวาสิทธิทั้งสี่ประการที่ปรากฏอยูในเนื้อหาสาระของ
นโยบายดังกลาวนี้จะนําไปสูธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดินอยางแทจริง และภาค
ประชาชนยังมีความหวังวานโยบายโฉนดชุมชนจะมีพัฒนาการตอไปเปนกฎหมายและแนวคิด
ของภาคประชาชนจะปรากฏชัดเจนกวาที่อยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน 2553 นี้  ซึ่งผูวิจัยพบขอสังเกตวาสาเหตุที่เนื้อหาสาระของนโยบายไมเปนไปตาม
ความตองการของภาคประชาชนไมไดเกิดจากความเขาใจไมตรงกันระหวางฝายประชาชนกับ
ฝายรัฐบาลเก่ียวกับหลักการแนวคิดโฉนดชุมชน แตเกิดจากหลักการและแนวคิดโฉนดชุมชนที่
ภาคประชาชนเสนอนั้นยังไมมีกฎหมายใดๆ รองรับ และยังขัดตอหลักการทางกฎหมายหลาย
ประการสงผลใหเนื้อหาสาระของนโยบายที่ออกมาเหลือไวเพียงแคประเด็นที่ทําไดตามกฎหมาย 
ฝายประชาชนที่เปนผูเสนอแนวคิดเหลานี้จึงรูสึกไดวาเนื้อหาสาระที่ออกมาไมไดเปนไปตาม
ความตองการของภาคประชาชนเทาที่ควร ในขณะที่ฝายการเมืองมองวาแนวคิดของนโยบายมี
จุดเริ่มตนมาจากความคิดของภาคประชาชนแลวผานกระบวนการการกําหนดนโยบายที่ถูกตอง
มีเหตุผลก็เพียงพอแลวโดยไมไดสนใจวาทายที่สุดเนื้อหาสาระของนโยบายจะเปนไปตามความ
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ตองการของภาคประชาชนมากนอยเพียงใดสวนในทัศนะของฝายขาราชการจากหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินคอนขางไมพอใจในนโยบายเนื่องจากไมพอใจในกระบวนการกําหนดเนื้อหา
สาระของนโยบายเทาที่ควร แมวาในกระบวนการกําหนดเนื้อหาสาระของนโยบาย รัฐบาลไดให
หนวยงานที่เก่ียวของในการรับผิดชอบดูแลที่ดินมามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
กําหนดเนื้อหาสาระของนโยบายเนื่องจากหนวยงานที่เก่ียวของจะตองเปนผูใหความรวมมือใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ แตดูเหมือนวาในที่ประชุมจะไมไดรับความคิดเห็นในเรื่องแนวทางใน
การดําเนินงานจากผูแทนของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินเทาที่ควร นี่คือขอสังเกตของ  
สาทิตย วงศหนองเตย (2556) ผูกําหนดนโยบายจากฝายการเมือง ซึ่งศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ 
(2556) ที่ปรึกษาดานแผนงานและโครงการในคณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สาทิตย วงศหนองเตย ก็มีขอสังเกต
ในลักษณะคลายกันวาทุกครั้งที่ประชุม หนวยงานที่เ ก่ียวของโดยเฉพาะจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมักจะเสนอความคิดเห็นที่วาไมมีกฎหมายใดๆ ของ
หนวยงานที่อนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนได “เวลามาประชุมเขาไมไดมาประชุมนะ แตเขา
มาเปดอานขอกฎหมายใหฟงแลวก็จบ” แสดงใหเห็นวาแมจะมีการประชุมรวมกันจากทุกฝายแต
ก็ไมไดรับความรวมมือจากฝายขาราชการประจําในข้ันการกําหนดนโยบายเทาที่ควร ซึ่งอาจมา
จากเหตุผลที่วาฝายขาราชการประจําไมไดเห็นดวยกับนโยบายตั้งแตแรก และแมวาจะมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายก็ไมไดทําใหนโยบายเปนที่พอใจมากย่ิงข้ึน 
 อยางไรก็ตามผูกําหนดนโยบายจากฝายการเมืองก็รูสึกไดวาไมไดรับความ
คิดเห็นในข้ันตอนการกําหนดนโยบายเทาที่ควร ยกตัวอยางเชน สถิตพงษ สุดชูเกียรติ (2556) 
รองเลขาธิการส.ป.ก. เปนอนุกรรมการใน คอน. อธิบายเก่ียวกับการเขาไปมีสวนรวมในการ
กําหนดเนื้อหาสาระของนโยบายวา ไดเขาไปมีสวนรวมจริงแตก็ไมไดเสนอความคิดเห็นที่เปน
การโตแยงแตอยางใดแมวาจะมีประเด็นที่ไมเห็นดวยเนื่องจากมองวาเปนนโยบายของรัฐบาลที่
อยางไรก็ตองมีการดําเนินการ อีกทั้งยังมีหนวยงานที่เก่ียวของอีกหลายหนวยงานที่ไมเห็นดวย
มากกวา ยกตัวอยางเชนกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติฯ จึงปลอยใหหนวยงานเหลานั้นแสดง
ความคิดเห็นไป อีกประเด็นหนึ่งคือการดําเนินงานของ ส.ป.ก.ที่ผานมาคอนขางมีปญหา มักจะ
ถูกกลาวขานวา ลมเหลว ผิดพลาด มีปญหา ดอยประสิทธิภาพ  เมื่อเสนอใหใชแนวทางของ  
ส.ป.ก. ก็มักจะถูกยอนกลับมาวาเปนวิธีที่ลมเหลวจึงไมอยากเสนอความคิดเห็นอะไร “เรื่องอะไร
จะใหรัฐบาลหมั่นไส...อยูตรงนี้เฉยๆ เขายังยอมรับเรามากกวา” (สถิตพงษ สุดชูเกียรติ, 2556) 
เมื่อผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายจากกรมอุทยาน
แหงชาติฯเก่ียวกับเนื้อหาสาระของนโยบาย พบวาขาราชการจากกรมอุทยานแหงชาติฯไมเห็น
ดวยในสัดสวนของผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยการใหมีสัดสวนของภาคประชาชนซึ่ง
เปนผูไดประโยชนจากนโยบายมามีสวนรวมไมต่ํากวารอยละ 50 ในขณะที่หนวยงานราชการที่
เก่ียวของรวมกันแลวไมเกินรอยละ 50 ปญหาคือเมื่อมีการประชุมภาคราชการอาจไมกลาเสนอ
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ความคิดเห็นที่ขัดแยงกับขอเสนอของภาคประชาชน ซึ่ง อรรณพ ชัยพรธนรัตน (2556) 
ยกตัวอยางใหเห็นภาพวา เมื่อมีการประชุม ภาคประชาชนจะมาครบ รวมถึงมีกองเชียรอีก
เทาตัว ในขณะที่ขาราชการจะมาครบบางไมครบบาง และผูที่มารวมประชุมบางครั้งก็ไมรูเรื่อง
เนื่องจากเปลี่ยนตัวกันมาเปนประจํา อีกทั้งขาราชการที่มาประชุมไมไดรูจักกันหรือเรียกวาไมได
เปนพวกเดียวกัน ดังนั้นการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมจะคลายกับตัวคนเดียวอาจไมไดรับ
เสียงสนับสนุนจากภาคขาราชการดวยกันอีกดวย ดังนั้นสิ่งที่ตองคํานึงคือ “จํานวนเทา” ของ
ภาคประชาชนที่มากันมาก ผูใหสัมภาษณอธิบายในเชิงทีเลนทีจริง เพ่ือใหผูวิจัยเขาใจวาการ
เสนอความคิดเห็นของบุคลากรจากหนวยงานราชการคอนขางถูกจํากัดสิทธิ์อยูบางในเชิง
ความรูสึก สุดทายเนื้อหาสาระของนโยบายที่ออกมาจึงไมไดสอดคลองกับขอกฎหมายใดๆ ใน
กรมอุทยานแหงชาติฯ แตเนื่องจากวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชนมีฐานะทางกฎหมายต่ํากวากฎหมายที่กรมอุทยานแหงชาติฯใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
จึงไมไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพียงแตใหความรวมมือในสวนที่กระทํา
ไดเทาที่ไมผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของหนวยงานเทานั้น 
 สรุปไดวาความสามารถในการตอรองหรือการเสนอความคิดเห็นของแตละฝาย
สงผลตอเนื้อหาสาระของนโยบายโดยฝายที่เสนอมากที่สุดและผิดหวังมากที่สุดคือฝาย
ประชาชน เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ไมสามารถกําหนดไวในเนื้อหาสาระของนโยบายได สวน
ฝายหนวยงานราชการที่เก่ียวของในการรับผิดชอบดูแลที่ดินมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
คอนขางนอยเนื่องจากปจจยัแวดลอมตางๆ ทําใหเนื้อหาสาระของนโยบายสวนใหญไมไดมาจาก
ขอเสนอของหนวยงานที่เก่ียวของ ในขณะที่ฝายการเมืองมีความพอใจในเนื้อหาสาระของ
นโยบายคอนขางมากเนื่องจากกระบวนการกําหนดเนื้อหาสาระของนโยบายมาจากการมีสวน
รวมของทั้งภาคประชาชนและขาราชการประจํา อยางไรก็ตามเนื้อหาสาระของนโยบายทั้งหมด
ไมไดมาจากขอเสนอรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียเพียงอยางเดียวยังตองผานกระบวนการของ
ระบบราชการที่ตองเปนไปตามกฎหมายอีกดวย 
 
 5.5.2 ระบบราชการและกระบวนการทางกฎหมาย 
 ผูปฏิบัติมักจะใหความสําคัญกับฐานะในเชิงกฎหมายของนโยบายที่เปนเพียงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีฐานะต่ํากวากฎหมายอ่ืนๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งทําใหไม
สามารถไปบังคับใหหนวยงานปฏิบัติได รวมถึงปญหาเรื่องโครงสรางในการดําเนินงานแบบ
คณะกรรมการที่มีสํานักงานโฉนดชุมชนเปนเพียงหนวยงานภายในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งสงผลตอความสามารถในการดําเนินงาน จากการวิเคราะหเหตุผลในการ
กําหนดนโยบายผูวิจัยพบวา ประเด็นดานระบบราชการและกระบวนการทางกฎหมายคือ
เงื่อนไขที่สงผลตอการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบายทําใหผูกําหนดนโยบายแปลงนโยบายสู
การปฏิบัติในลักษณะที่เลือกใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเครื่องมือในการดําเนินงานและ
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ใชโครงสรางแบบคณะกรรมการเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติโดยมีสํานักงานโฉนดชุมชนเปน
สํานักงานเลขานุการที่ทําหนาที่เสมือนเปนสวนกลางในการดําเนินงานตามนโยบาย มีประเด็นที่
สําคัญดังนี้ 
 5.5.2.1 กระบวนการตรากฎหมายและการแกกฎหมายมีข้ันตอนมากและมี
ความเก่ียวของกับการเมือง ทําใหผูกําหนดนโยบายตัดสินใจใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปน
เครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน ประเด็นนี้เปนประเด็นที่ตอเนื่องมาจาก
การศึกษาเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนและพบวาเครื่องมือที่ใชในการ
ดําเนินงานตามนโยบายเปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ไมสามารถไปบังคับหรือควบคุม
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินซึ่งยึดถือกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติใหอนุญาตโฉนด
ชุมชนใหแกกลุมเปาหมายได โดยผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางมีความคิดเห็นวาหาก
รัฐบาลออกเปนกฎหมายผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนนาจะเกิดข้ึนไดมากกวานี้ (ทัศพันธ 
พงศเภตรา, 2556) ผูวิจัยจึงไดศึกษาตอจากประเด็นดังกลาวเพ่ือหาเหตุผลที่ทําใหผูกําหนด
นโยบายตัดสินใจใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบาย
แทนที่จะออกเปนกฎหมายแบบที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางคิดไว มาจากเหตุผลสําคัญ
คือกระบวนการตรากฎหมายและการแกกฎหมายในประเทศไทยมีข้ันตอนคอนขางมากผู
กําหนดนโยบายเกรงวาจะตองใชเวลานานเนื่องจากหากจะออกกฎหมายโฉนดชุมชนซึ่งมีเนื้อหา
สาระบางประการที่ขัดตอกฎหมายเดิมที่มีอยูเชน เรื่องกรรมสิทธิ์ หรือเรื่องการอนุญาตใหใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐ จะตองทําการแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกอน จึงจะสามารถตรา
กฎหมายข้ึนมาใหมได เพราะเงื่อนไขในการกําหนดเนื้อหาสาระของกฎหมายจะตราข้ึนมา
ขัดแยงกันไมได ดังนั้นกวาจะผานกระบวนการแกกฎหมายที่เก่ียวของจนกระทั่งตรากฎหมาย
ข้ึนใหมจนแลวเสร็จนั้นอาจตองใชเวลานาน เปน5ปหรือ10ป (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556; สา
ทิตย วงศหนองเตย, 2556) ประกอบกับความกังวลในเรื่องการเมืองของ สาทิตย วงศหนองเตย 
(2556) ที่ประเมินวาหากเสนอตอรัฐสภาใหมีการรางกฎหมายโฉนดชุมชนข้ึนมาอาจไมไดรับมติ
เห็นชอบจากรัฐสภาเนื่องจากมีรัฐมนตรีจากหลายพรรคที่ไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนดชุมชน ใน
ทํานองเดียวกัน สถิตพงษ สุดชูเกียรติ (2556) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และธิติ กนกทวีฐากร 
(2556) ผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติฯ ก็มีความคิดเห็นสอดคลองกับขอกังวลของสาทิตย 
วงศหนองเตย (2556) วา การเสนอรางกฎหมายโฉนดชุมชนข้ึนมาใหมไมใชเรื่องงายเพราะ
กระบวนการรางกฎหมายและกระบวนการแกกฎหมายที่เก่ียวของจะตองดําเนินการโดยผานการ
ประชุมสภาซึ่งมี สุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนเสียงคัดคานที่สําคัญ รวมถึงการออกกฎหมายดังกลาวอาจถูกมองวาเปนการสนับสนุนใหมี
การบุกรุกที่ดินของรัฐมากย่ิงข้ึน ซึ่งมีแนวโนมวาหากเสนอเปนกฎหมายคงไมไดรับความ
เห็นชอบจากสภา หรือถาไมออกเปนกฎหมายแตลงเปนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนการใชอํานาจ
ของฝายบริหารในการจัดการ ก็จะประสบปญหาเชนเดียวกันคือนโยบายอาจไมไดรับมติ
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เห็นชอบดังกลาว จะเห็นไดวานอกจากกระบวนการตรากฎหมายจะมีความยุงยากในแงของ
กระบวนการแลวยังมีความเก่ียวของกับการเมือง ซึ่งหากผูกําหนดนโยบายไมมีความสามารถใน
การตอรองกับนักการเมืองในพรรคอ่ืนใหเห็นชอบกับนโยบายไดก็ไมสามารถผานกระบวนการ
ตรากฎหมายไดเชนเดียวกัน หรือถึงแมวาจะสามารถกระทําไดผูกําหนดนโยบายก็เกรงวาตอง
ใชเวลานานกวาจะผลักดันรางกฎหมายรวมถึงแกกฎหมายที่เก่ียวของไดสําเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมด
ทําใหพรรคประชาธิปตยซึ่งยังดํารงตําแหนงเปนรัฐบาลอยูหมดวาระไปเสียกอนที่จะไดนํา
นโยบายไปปฏิบัติ จึงมีการตอรองรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบายใหออกมา
เปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคประชาธิปตยสามารถจัดการไดภายใตขอบเขตอํานาจ
ที่มีอยูและเปนกระบวนการที่สามารถทําไดงายและรวดเร็วกวาการออกกฎหมาย ทําใหเครื่องมือ
ในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนอยูในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี อยางไรก็
ตามผูกําหนดนโยบายเชื่อวาการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจะเปนการทดลอง
เพ่ือใหเกิดผลผลิตของนโยบายและเมื่อผลผลิตของนโยบายออกมามากข้ึนจะนําไปสูการผลักดัน
เปนกฎหมายและมีการแกกฎหมายที่เก่ียวของตอไปในอนาคต (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556; 
สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; สถิตพงษ สุดชูเกียรติ, 2556) 
 5.5.2.2 ความดอยศักด์ิศรีเชิงกฎหมายของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ประเด็นนี้สืบเนื่องมากจากการที่ผูกําหนดนโยบายตัดสินใจใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปน
เครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายแลว ขอจํากัดในเชิงกฎหมายมีอยูวาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีไมสามารถบรรจุเนื้อหาสาระของนโยบายที่ขัดแยงกับกฎหมายที่มีอยูและไม
สามารถบังคับกฎหมายที่มีฐานะทางกฎหมายสูงกวาได ทําใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนไมเปนไปตามทีเ่ครือขายภาคประชาชนเสนอ และมีเนื้อหาสาระที่ไม
สามารถควบคุมผลผลิตของนโยบายได ดังที่ผูวิจัยไดเสนอประเด็นเนื้อหาสาระหลักของนโยบาย
ที่นําไปสูการแกไขปญหาวา มีสาระสําคัญคือ การแตงตั้งให ปจช. เปนผูไปพิจารณาวามีชุมชน
ใดที่เหมาะสมจะไดรับอนุญาตใหดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนบาง และให ปจช. ทําการ
ประสานงานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินที่ชุมชนเหลานั้นจัดตั้งอยูใหเปนผูอนุญาตโฉนด
ชุมชนโดยตองเปนไปตามกฎหมายของหนวยงานนั้นดวย ดังนั้นจะเห็นไดวาอํานาจในการ
กอใหเกิดผลผลิตของนโยบายมิไดสิน้สดุที่อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
ใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แตตองเปนไปตามอํานาจทางกฎหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลที่ดินดวย ซึ่งระเบียบฯไมสามารถบังคับหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินใหอนุญาตโฉนด
ชุมชนได (ธิติ กนกทวีฐากร, 2556; ทัศพันธ พงศเภตรา, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556) 
ยกตัวอยางประเด็นที่ถูกเสนอไวในรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชนที่ไมสามารถระบุไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 ซึ่งผานกระบวนการทางกฤษฎีกาและมาประกาศใชจริง มีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
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 ประเด็นแรกคือการไมอาจระบุอํานาจหนาที่ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน 
ขอความในลักษณะที่ระบุวา เมื่อชุมชนใดไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ปจช. ให
ดําเนินงานโฉนดชุมชนแลวใหหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนนั้นออกโฉนด
ชุมชนใหแกชุมชนเหลานั้น หากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีสามารถกําหนดเนื้อหาไวใน
ลักษณะนี้จะทําใหเกิดผลผลิตของนโยบายได 55 ชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการ ปจช. ได
อนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนไวแลว (ประยงค ดอกลําไย, 2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556) 
แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไมสามารถออกเนื้อหาที่เปนการบังคับหนวยงานที่รับผิดชอบ
ที่ดินเหลานี้ไดเนื่องจากหนวยงานที่เก่ียวของจะตองดําเนินงานตามกฎหมายของหนวยงานซึ่งมี
ฐานะเปนพระราชบัญญัติซึ่งการออกโฉนดชุมชนอาจขัดตอกฎหมายของหนวยงานบาง
หนวยงานจึงทําใหเนื้อหาสาระของนโยบายระบุไววา “ใหมีคณะกรรมการกลางทําหนาที่
ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐเจาของที่ดิน ชุมชน และประชาชน เพ่ือดําเนินการขอ
อนุญาตใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการตามระเบียบนี้กําหนด” (ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553) จากขอความที่ผูวิจัยขีดเสนใต
ไว เปนประเด็นสําคัญที่หนวยงานรัฐเจาของที่ดินยึดถือวาตองเปนไปตามกฎหมาย โดยหาก
กฎหมายของหนวยงานใดสามารถอนุญาตไดใหดําเนินงานตามข้ันตอนของหนวยงานนั้นและ
หากกฎหมายของหนวยงานใดอนุญาตไมไดหนวยงานที่เก่ียวของก็จะไมอนุญาตใหมีการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนเนื่องจากถือวาเปนการผิดหลักกฎหมายของหนวยงานนั้น 
 ประเด็นที่สองคือการไมอาจสถาปนาระบบกรรมสิทธิ์ชุมชน โฉนดชุมชนที่ไมได
หมายถึงกรรมสิทธิ์ชุมชนแตเปนการอนุญาตใหชุมชนอาศัยและทําประโยชนอยูในที่ดินของรัฐ
โดยไมไดรับสิทธิความเปนเจาของ เก่ียวของกับขอจํากัดทางกฎหมายในประเทศไทยอยูสอง
ประการไดแก ประการแรกตามประมวลกฎหมายที่ดินไมมีการใหกรรมสิทธิ์ที่ดินในลักษณะ
กรรมสิทธิ์รวมของชุมชน หรือที่เรียกวาโฉนดชุมชนอยูในประมวลกฎหมายที่ดินจึงไมสามารถ
นิยามโฉนดชุมชนใหหมายถึงโฉนดที่ดินของชุมชนหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนได ประการ
ที่สองคือที่ดินที่จะนํามาจัดโฉนดชุมชนเปนที่ดินของรัฐซึ่งไมสามารถยกกรรมสิทธิ์ใหแกเอกชน
หรือชุมชนไดนอกจากบางกฎหมายที่อนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลใชประโยชนในที่ดินของ
หนวยงานนั้นๆ ตามกฎหมายเพียงชั่วคราวเทานั้น ซึ่งในขณะที่มีการรางนโยบายมีการถกเถียง
กันในเรื่องที่จะนําคําวาโฉนดชุมชนมาใช แตเมื่อผูกําหนดนโยบายไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาไว
วาจะดําเนินการจัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชน และเปนคําที่ถูกคิดคนโดยภาคประชาชนจึง
ตองยืนยัน คําวาโฉนดชุมชนไวในระเบียบฯดังกลาว โดยคณะกรรมการกฤษฎีตัดสินวา ให
นิยามโฉนดชุมชนวา หมายถึง “หนังสืออนุญาตใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการการครอบครอง 
และใชประโยชนในที่ดินของรัฐ...” (ประยงค ดอกลําไย, 2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556) 
 และประเด็นสุดทายคือ การไมอาจระบุความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ 
ระเบียบฯไมสามารถอางถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 66 และ มาตรา 67 ได ทั้งที่
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นักวิชาการและเครือขายภาคประชาชนพยายามผลักดันใหระเบียบฯมีความเชื่อมโยงกับอํานาจ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความตั้งใจของเครือขายภาคประชาชนในเบ้ืองตน
ที่พยายามผลักดันรางกฎหมายที่เปนกฎหมายระดับรองมาจากรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีไมสามารถอางอิงไปถึงรัฐธรรมนูญไดเหมือนกับกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ จึงทําใหประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไมปรากฏอยูใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 สิทธิชุมชนจึงเปนสิทธิที่
ใชในแงมุมของแนวคิดที่มีหลักการทางวิชาการไดแตไมใชแนวคิดที่อิงกับหลักกฎหมายใน
ประเทศไทยได และภาคประชาชนมีความเห็นวาโฉนดชุมชนที่ไดรับตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรียังไมไดใหสิทธิชุมชนอยางเต็มรูปแบบ (ประยงค ดอกลําไย, 2556) 
 5.5.2.3 ความยากลําบากในการจัดตั้งหนวยงานรัฐเพ่ือรับผิดชอบ ข้ันตอนใน
การจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามกฎหมายมีความยุงยากกวาการใชโครงสรางแบบคณะกรรมการ
ในการดําเนินงาน ตามกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวาดวย
การจัดตั้งองคการของรัฐบาลสามารถกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปน
กระบวนการที่ผู กําหนดนโยบายเห็นวายากลําบากและตองใชเวลานานจึงทําใหผูกําหนด
นโยบายตัดสินใจใชโครงสรางแบบคณะกรรมการโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีในการแตงตั้งคณะกรรมการ รวมถึงการจัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงานตามนโยบายซึ่งอาศัยอํานาจของสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในการจัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชนข้ึนเปนหนวยงานภายใน ซึ่งไมไดจัดตั้งเปนหนวยงานตาม
กฎกระทรวงหรือตามพระราชบัญญัติดังกลาวสงผลใหสมรรถนะในการดําเนินงานของสํานักงาน
โฉนดชุมชนมีขอจํากัดในหลายอยางดังที่ไดอธิบายในเงื่อนไขดานสมรรถนะขององคการรวมถึง
การไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงานตามนโยบายเนื่องจาก
สถานภาพของสํานักงานโฉนดชุมชนเปนเพียงหนวยงานในเทานั้น ซึ่งผูนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับลางมีความคิดเห็นวาหากรัฐบาลตัดสินใจทําใหเปนหนวยงานที่ถูกตองตามกฎหมาย
กลาวคือเปนหนวยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงในการแบงสวนราชการ ผลผลิตของนโยบายคง
เกิดข้ึนไดมากกวานี้ โดยวิพากษวิจารณผูกําหนดนโยบายวา “รัฐบาลทําชาไป คิดชาไปถาตั้ง
สํานักงานเปนหนวยงานตามกฎหมายตั้งแตแรกปานนี้ก็คงไปโลดแลว” (ทัศพันธ พงศเภตรา, 
2556) เมื่อผู วิจัยสอบถามผูกําหนดนโยบายเก่ียวกับเหตุผลที่ไมจัดตั้งหนวยงานใหเปน
หนวยงานตามกฎหมายดังกลาวตั้งแตแรกพบวาผูกําหนดนโยบายอางถึงความยุงยากของ
กระบวนการจัดตั้งสํานักงานหรือหนวยงานที่ราชการที่ตองมีความเก่ียวของกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกวาจะจัดตั้งไดตองใชเวลานานทําใหนโยบายไม
ถูกนําไปปฏิบัติเสียที (สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ (2556) สนับสนุน
ประเด็นนี้โดยอธบิายวา “ผมไดยินรัฐมนตรีสาทิตยพูดวากลัววากวาถั่วจะสุกงาก็จะไหม” และได
อธิบายตอในทัศนะของตนเองวา “ในทัศนของผมมองวา คนที่ทําโดยไมคิด บูมบามทําเลยไมก่ีที
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มันก็ลมเหลว สวนคนที่คิดมากโดยไมไดทําเลยสวนใหญมันก็ไมลมเหลวหรอกเพราะมันไมไดทาํ
และไมมีทางสําเร็จ สิ่งที่ดีที่สุดเราควรเดินสายกลาง” จากคํากลาวที่วาเดินทางสายกลาง
หมายถึงการแบงเปาหมายออกเปนข้ันๆ ในเบ้ืองตนจัดตั้งเปนหนวยงานภายในไปกอน แต
เปาหมายสุดทายคือเมื่อมีกฎหมายรองรับในระดับพระราชบัญญัติแลวจะตองมีการจัดตั้ง
สํานักงานที่จะเปนองคกรอิสระมีอํานาจในการจัดการที่ดินโฉนดชุมชนทั้งหมดทั้งประเทศ 
 
 5.5.3  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
 เงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนและ
สงผลตอผลผลิตของนโยบายคือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จากวิกฤตทางการเมืองรวมถึงเหตุผล
หลายอยางทําใหอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะตัดสินใจยุบสภาใน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมี
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากพรรค
ประชาธิปตย เปนพรรคเพ่ือไทยคือการเปลี่ยนแปลงตําแหนงทางการเมืองเปนพรรคเพ่ือไทย
โดยมี ย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี จากการศึกษาเงื่อนไขที่ เก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลพบวามปีระเด็นที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสงผลตอการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชน ในสองประเด็นคือความไมตอเนื่องในการดําเนินงานและความไมชัดเจน
ของรัฐบาลย่ิงลักษณตอการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
 5.5.3.1 ความไมตอเนื่องในการดําเนินงาน ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) ผู 
อํานวยการสํานักงานโฉนดชุมชน ซึ่งปฏิบัติงานครอบคลุมชวงเวลาของทั้งสองรัฐบาลอธิบายถึง
ความไมตอเนื่องในการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลวาในชวงเวลาประมาณ
สองเดือนระหวางการเลือกตั้งจนกระทั่งการเลือกตั้งเสร็จสิ้นซึ่งไดพรรคเพ่ือไทยเปนพรรค
รัฐบาล เปนชวงเวลาที่การดําเนินงานโฉนดชุมชนหยุดชะงักไปเนื่องจากวาผูปฏิบัติงานไมมั่นใจ
วาจะดําเนินงานนโยบายไปในทิศทางใดเพราะโครงสรางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนด
ชุมชนเปนโครงสรางแบบคณะกรรมการที่กําหนดผูปฏิบัติโดยตําแหนง ดังนั้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของขาราชการฝายการเมือง ผูปฏิบัติใน
ระดับลางที่เปนขาราชการประจําจึงตองชะลองานเพ่ือดูสถานการณ เพราะงานนโยบายดังกลาว
ตองอาศัยการนําโดยฝายการเมือง การเปลี่ยนข้ัวทางการเมืองจึงสงผลตอการดําเนินงานของ
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางซึ่งเปนขาราชการประจํา 
 

“ชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เกิดความหว่ันไหวพอสมควรเพราะวามันเปน
นโยบายของรัฐบาลชุดที่แลว แลวสวนใหญที่ผานมานโยบายของพรรครัฐบาลที่
ตางพรรคก็มักจะไมคอยไดดําเนินการตอหรือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแนวทาง ก็เลย
กลัวเลยไมรูวาจะดําเนินนโยบายอยางไรแตคิดวาเปนขอเรียกรองของภาค
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ประชาชน ถารัฐบาลจะยกเลิกนโยบายก็ตองมีนโยบายใหมที่ดีกวา ถาไมดีกวา
ภาคประชาชนที่เปนกลุมกดดันยอมไมยอม” (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) 

 
 จากทัศนะของผูนํานโยบายไปปฏิบัติในสํานักงานโฉนดชุมชนดังกลาวแสดงให
เห็นวาการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสงผลใหผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนมีความกังวลและ
ความไมมั่นใจที่จะดําเนินงานตามนโยบายตอไปตามปกติจึงสงผลใหการดําเนินงานนโยบาย
โฉนดชุมชนเกิดความลาชา นอกจากความกังวลของผูนํานโยบายไปปฏิบัติในสํานักงานโฉนด
ชุมชนแลว การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลยังสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานโดยเฉพาะตัวแทน
ที่มาจากฝายการเมือง ทั้งในสวนของปจช.ซึ่งอยูในฐานะผูกําหนดนโยบายและคณะอนุกรรมการ
ที่เปนคณะทํางานในระดับปฏิบัติ หลังจากการเลือกตั้งในป 2554 ที่ไดรัฐบาล ย่ิงลักษณ ชินวัตร 
เปนนายกรัฐมนตรี ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งตองรับ
ตําแหนงประธานคณะกรรมการเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนดวย จากเดิมที่มีสาทิตย วงศหนองเตย 
(2556) รับตําแหนงดังกลาวในขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปนนายกรัฐมนตรีและไดเวนชวง
ไประยะหนึ่งในชวงเวลาของการเลือกตั้ง จนกระทั่งการเลือกตั้งเสร็จสิ้น มีสุรวิทย คนสมบูรณ 
มารับตําแหนงตอ หลังจากนั้นไดเปลี่ยนตัวเปน วรวัจน เอ้ืออภิญญกุล สวนผูที่เก่ียวของจาก
ภาคประชาชนยังคงเหมือนเดิม ในขณะที่ตัวแทนจากหนวยงานราชการประจํามีที่คงเดิมบาง
เปลี่ยนแปลงบาง อยางไรก็ตามจากขอสังเกตของผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับลางและจาก
ภาคประชาชน ตางก็รูสึกเชนเดียวกันวางานนโยบายโฉนดชุมชนคอนขางหยุด ชะงัก และไมมี
ความคืบหนา แมวาประธานปจช.ทั้งสองคนยืนยันวาจะสานตอนโยบายโฉนดชุมชนก็ตาม 
(ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556) 
 สรุปไดวาความไมตอเนื่องในการดําเนินงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาจาก
เหตุผลสําคัญสองประการไดแก 1) ความสับสนของผูปฏิบัติงานในระดับลางที่เปนขาราชการ
ประจําที่ไมมีความมั่นใจในงานที่ไดรับมอบหมายวาควรดําเนินงานตอไปในทิศทางใด ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากความไมชัดเจนที่เกิดข้ึนระหวางการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดวย และ 2) คือการ
เปลี่ยนแปลงคณะทํางานทั้งในระดับสูงและระดับปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากโครงสรางในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนเปนโครงสรางแบบคณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงผูนําและคณะทํางานยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งซึ่ง
นอกจากจะทําใหผูปฏิบัติงานในระดับลางเกิดความสับสนในทิศทางการดําเนินงานแลวยังสงผล
ใหมีการหยุดใชเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายตางๆ เชน เครื่องมือประชาสัมพันธ 
โปสเตอร แผนพับ หรือสปอรตโฆษณาที่มีรูปถายและชื่อของ  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต
นายกรัฐมนตรีที่ไมสามารถใชตอไดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําใหกระบวนการ
ประชาสัมพันธตองหยุดชะงักระหวางรอแผนงานประชาสัมพันธแผนใหมของรัฐบาลอีกดวย 
(ยอดวุฒิ กลิ่นทอง, 2556)  
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 5.5.3.2 ความไมชัดเจนของรัฐบาลตอทิศทางในการดําเนินงานตามนโยบาย
โฉนดชุมชน ประยงค ดอกลําไย (2556) ผูกําหนดนโยบายจากภาคประชาชนที่มีสวนเก่ียวขอ
และติดตามการดําเนินงานของนโยบายมาโดยตลอดอธิบายถึงเหตุการณในชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลวาในชวงหาเสียงเลือกตั้งไดมีการเปดเวทีพรรคการเมืองพบประชาชนที่
มหาวิทยาลัยรังสิตทั้งพรรคประชาธิปตยและพรรคเพ่ือไทยก็ไดรับปากเอาไววาจะสานตอ
นโยบายในที่สุดพอผลออกมาวาพรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกตั้งเครือขายภาคประชาชนก็ได
รวมตัวกันเดินทางดวยจักรยานยนตจากเชียงใหมมุงสูกรุงเทพฯ เพ่ือทวงสัญญาที่พรรคเพ่ือไทย
รับปากเอาไว สอดคลองกับ ประชาไทย (2555: 3 ตุลาคม) ที่ไดประมวลภาพและคําบอกเลา
ของ “คาราวานมอเตอรไซคคนจน” รายงานวามีกลุมขบวนการประชาชน เพ่ือสังคมที่เปนธรรม
หรือกลุม พีมูฟ (P-Move) จากภาคเหนือ เขารวมกับเครือขายประชาชนจากภาคตางๆ ทั่ว
ประเทศเรียกรองการแกปญหาจากรัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร โดยรัฐบาลรับปากวาจะ
ดําเนินการตามที่ชาวบานเรียกรองแตขอไมใชชื่อโฉนดชุมชน สุดทายก็ปรากฏในวาระทาง
นโยบายวาจะมีการเรงรัดออกกฎหมายรองรับสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ปาไม น้ํา และทะเล 
(ประยงค ดอกลําไย, 2556) สอดคลองกับที่พบในถอยแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล 
ย่ิงลักษณ ในหัวขอ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอ 5.4 ระบุไววา 
 

“สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยใหมีการกระจายสิทธิ
ที่ดินอยางเปนธรรมและย่ังยืนโดยใชมาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดิน
ใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาใหประชาชนไดใชประโยชนที่ดิน
ทิ้งรางทางราชการ ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเลี้ยงสัตว หามการปด
ก้ันชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ํา ปาไม และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แกไขปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคน
จน” (คณะรัฐมนตรี, 2554: 35-36) 

 
 จากถอยแถลงนโยบายของรัฐบาลสรางความพึงพอใจใหกับเครือขายภาค
ประชาชนมากโดยคิดวาสิ่งที่รัฐบาลชุดใหมแถลงมีความกาวหนากวานโยบายของรัฐบาล
ประชาธิปตย ซึ่งระหวางที่รอใหรัฐบาลดําเนินงานผลักดันกฎหมายก็ใหใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฉบับเดิมไปกอนโดยในชวงที่ สุรวิทย คนสมบูรณ เปนรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และเปนประธานคณะกรรมการเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนไดกลาวภายหลังจากการ
ประชุมประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วาเห็นชอบใหมี
การดําเนินงานโฉนดชุมชนตอโดยทําการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดทําโฉนดชุมชนเพ่ิมเติม รวมถึงอาจ
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มีการเปลี่ยนชื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เปน 
“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางสิทธิชุมชนพ.ศ. ...” โดยใชอางเหตุผลเรื่อง
ความเขาใจผิดเก่ียวกับคําวาโฉนดซึ่งกอใหเกิดความสับสนเรื่องสิทธิประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ 
(ไทยรัฐออนไลน 2554, 17 ธันวาคม)   ในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงประธาน  ปจช.
จากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรองนายกรัฐมนตรี เฉลิม อยูบํารุง และอนุญาตให
ชุมชนดําเนินงานโฉนดชุมชนเพ่ิมเติม จากเดิม 55 ชุมชนที่อนุญาตไวในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เปน 
61 ชุมชน มีชุมชนในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ไดรับโฉนดชุมชนเพ่ิมแลว 1 ชุมชน ออกใหแกสหกรณ
การเกษตรโฉนดชุมชนปาซางจาํกัด เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สวนชุมชนที่เหลือยัง
รอการอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอยูดังเดิม (ประยงค ดอกลําไย, 2556) 
 แมวารัฐบาลจะมีการเคลื่อนไหวเก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชนอยูบางแตเครือขาย
ภาคประชาชนก็ไมไดรูสึกวารัฐบาลไดดําเนินงานตามที่แถลงตอประชาชนเอาไว ดังที่ประยงค 
ดอกลําไย (2556) กลาวถึงการดําเนินงานของรัฐบาลชุดใหมวา “รัฐบาลชุดใหมไมขยับ” และ “ดู
เหมือนรัฐบาลชุดใหมจะทําแตไมเห็นทําอะไร คงไมไดสนใจเรื่องนี้จริงๆ ” กลาวคือ ทั้ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายกรัฐมนตรี รวมถึงรอง
นายกรัฐมนตรีที่เปนผูรับผิดชอบโดยตรงไมไดเคลื่อนไหวหรือตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนเก่ียวกับ
นโยบาย โดยวิพากษวิจารณการดําเนินงานของรัฐบาลย่ิงลักษณวานายกรัฐมนตรีไมมีความรู
เก่ียวกับเรื่องนี้และมักจะบายเบ่ียงใหรองนายกเปนผูรับผิดชอบในขณะที่รองนายกซึ่งก็คือเฉลิม 
อยูบํารุงมักจะรับปากและสั่งการที่เปนที่พอใจสําหรับภาคประชาชนแตเมื่อออกจากที่ประชุมก็
ทําเสมือนกับลืมทุกอยาง นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานอยูเรื่อยๆ ซึ่งสวนใหญ
ผูปฏิบัติงานคนใหมก็ไมไดรูเรื่องดีเหมือนกับคนเดิม ทําใหงานโฉนดชุมชน ไมไดมีความคืบหนา
เทาที่ควร 
 สาทิตย วงศหนองเตย (2556) ประธานคณะกรรมการเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนใน
ชุดสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปตยมีความคิดเห็นวารัฐบาลชุดใหมไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนด
ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีผูรับตําแหนงเปนประธานกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนดวย ซึ่ง
แนนอนวาการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานยอมสงผลใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนถูกชะลอออกไป 
ในขณะที่ผูที่ไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนดชุมชน “เปดเกมรุก” ยกตัวอยางเชนเหตุการณเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีเจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ประมาณกวา 50 นาย ได
เขาทําลายรื้อถอนแปลงยางพาราของชาวบานทับเขือ-ปลักหมู ซึ่งทําใหมีพ้ืนที่ที่ถูกทําลาย
ทั้งหมด 15 ไร เปนพ้ืนที่ที่อยูระหวางข้ันตอนการขอโฉนดชุมชนจํานวน 7 ไร (ผูจัดการออนไลน
, 2555: 5 มิถุนายน) เปนเหตุการณที่ สาทิตย วงศหนองเตย (2556) มองวาผูที่ไมเห็นดวยกับ
นโยบายถือโอกาสไมใหความรวมมือในการดําเนินงานโฉนดชุมชน และเชื่อวารัฐบาลย่ิงลักษณ
ไมเดินหนานโยบายโฉนดชุมชน และไมมีความชัดเจนวาจะดําเนินงานนโยบายอยางไร โดย
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รัฐบาลก็ไมไดยกเลิกนโยบาย แตเทาที่ผูใหสัมภาษณสังเกตไดคือรัฐบาลชุดใหมไมไดตั้ง
งบประมาณประจําปสําหรับนโยบายโฉนดชุมชนไวในป 2554 และป 2555 ประเด็นที่ไมมีการ
จัดตั้งงบประมาณไวสอดคลองกับที่ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) ใหสัมภาษณกับผูวิจัยไววา ใน
รัฐบาลชุดย่ิงลักษณ มีการอนุมัติอัตราบุคลากรในสํานักงานโฉนดชุมชนไวแตกลับไมตั้ง
งบประมาณเอาไว ซึ่งนี้เปนตัวอยางที่แสดงถึงความไมชัดเจนของรัฐบาลวาจะดําเนินงาน
นโยบายไปในทิศทางใดทําใหผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนเกิดความสับสนและชะลอ
การดําเนินงานโฉนดชุมชนไปในชวงหนึ่ง  
 ในมุมมองทางการเมืองผูกําหนดนโยบายมีความคิดเห็นวาการที่รัฐบาลย่ิง
ลักษณไมมีความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนเกิดจากความไมเขา
กันของเจตนารมณของรัฐบาลซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดา จากประสบการณที่ผานมาทําใหสังเกตได
วาเมื่อพรรคใดก็ตามเขามาดํารงตําแหนงก็มักจะมีนโยบายใหมหรือคิดสิ่งใหมมาแทนที่นโยบาย
เดิม กลาวโดยงายวา “รัฐบาลใหมคงไมอยากยํ่ารอยรัฐบาลเดิม” (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 
2556) ซึ่งผูกําหนดนโยบายมักยกตัวอยางวานโยบายโฉนดชุมชนเปรียบเทียบไดกับนโยบาย
จํานําขาวของพรรคเพ่ือไทย และนโยบายประกันราคาขาวของพรรคประชาธิปตย ที่มีการ
นํามาใชสลับไปมาข้ึนอยูกับวาพรรคใดจะข้ึนมาเปนรัฐบาล ซึ่งในเบ้ืองตนดูเหมือนรัฐบาลจะออก
กฎหมายที่สามารถสนับสนุนการออกโฉนดชุมชนไดมากย่ิงข้ึนแตสุดทายก็ดําเนินงานเพียง
เปลี่ยนชื่อนโยบายและตําแหนงของผูที่มารับผิดชอบโดยที่เนื้อหาสาระหลักของนโยบายยังคง
เดิม (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556) 
  
 5.5.4  อํานาจทางการเมืองและผลประโยชน 
 ผูนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติตางก็เชื่อวาในนโยบายสาธารณะหลายๆ นโยบาย
รวมถึงนโยบายโฉนดชุมชนมีเรื่องอํานาจทางการเมืองและผลประโยชนเขามาเก่ียวของในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติและจะสงผลตอผลผลิตของนโยบาย โดยข้ึนอยูกับประเด็นที่สําคัญคือ 
อํานาจทางการเมืองของฝายที่รับผิดชอบนโยบายและผูที่เก่ียวของมีลักษณะเปนอยางไร และ
นโยบายใหผลประโยชนแกผูที่เก่ียวของของในแตละฝายอยางไร สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 5.5.4.1 ความจํากัดของอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย 
อํานาจทางการเมืองของผูที่เก่ียวของกับการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ โดยเมื่อพิจารณา
จากอํานาจทางการเมืองของฝายรัฐบาลพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนผูริเริ่มกําหนดนโยบายโฉนด
ชุมชนไดใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเครือ่งมือในการดําเนินงานตามนโยบายเนื่องจากวา
เปนวิธีที่จะทําใหรัฐบาลสามารถดําเนินงานตามนโยบายไดเร็วที่สุด หากใชวิธีการออกกฎหมาย
ที่มีฐานะทางกฎหมายของนโยบายสูงกวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีจะทําใหตองใชเวลานาน 
เหตุผลเชนนี้แสดงใหเห็นถึงอํานาจทางการเมืองของฝายพรรคประชาธิปตยวามีอํานาจในการ
บริหารจัดการอยูในสํานักนายกรัฐมนตรีจงึทําใหวิธีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรแีละการ
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จัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชนไวในสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีความคลองตัวในขณะที่ถา
หากดําเนินงานตามนโยบายโดยออกเปนกฎหมายหรือสิ่งใดก็ตามที่ตองใชอํานาจของมติ
คณะรัฐมนตรีในการสั่งการ จะข้ึนอยูกับอํานาจของฝายนิติบัญญัติซึ่งเก่ียวของกับพรรคการเมือง
อ่ืนๆ ดวย ซึ่งเปนประเด็นที่นอกเหนืออํานาจในการควบคุมของพรรคประชาธิปตย ผู กําหนด
นโยบายอธิบายถึงประเด็นนี้ดวยการยกเหตุผลที่วาพรรคประชาธิปตยเปนเพียงพรรคหลักที่ได
เปนรัฐบาลรวมกับพรรคอ่ืนหรือที่เขาใจกันวาเปน “รัฐบาลผสม” ไมเหมือนกับรัฐบาลที่มาจาก
พรรคเดียวหรือเรียกวา “รัฐบาลเสียงขางมาก” ดังนั้นการตัดสินในใดๆ ก็ตามในรัฐสภาพรรค
ประชาธิปตยไมสามารถทําไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงทําใหตัดสินใจใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี สถิตพงษ สุดชูเกียรติ (2556) อธิบายเก่ียวกับประเด็นนี้ไววาเรื่องนโยบายนั้นมี
ความเก่ียวของกับเกมทางการเมืองและพรรคพวก ซึ่งแนนอนวาสุดทายแลวรัฐก็จะทําเทาที่
ตนเองมีอํานาจ การทํานโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาลอภิสิทธิ์เปนการดําเนินงานเฉพาะในสวน
หนึ่งที่พรรคจัดการได ซึ่งสาทิตย วงศหนองเตย ผูกําหนดนโยบายก็ยอมรับและใหเหตุผลในการ
ใชอํานาจของสํานักนายกรัฐมนตรีในการดําเนินงานโฉนดชุมชนวา เปนเพียงการนํารอง
นโยบายโฉนดชุมชนไปกอน หากการทดลองปฏิบัตินั้นกอใหเกิดผลดีเปนที่ประจักษในหลาย
พ้ืนที่แลวนโยบายจะถูกนําเขาสภาเพ่ือกําหนดใหเปนกฎหมายในระดับที่สูงข้ึน (สาทิตย  
วงศหนองเตย, 2556) 
 สังเกตไดวารัฐบาลพรรคประชาธิปตยไมมีความไมใจวาหากนํานโยบายเขาสู
สภาแลวจะไดรับการตอบรับที่ดี ผู วิจัยจึงไดสืบคนหาเหตุผลตอไปและพบวาทั้งผู กําหนด
นโยบาย ผูนํานโยบายไปปฏิบัติและผูที่เก่ียวของในหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินมีความ
คิดเห็นวามีความเปนไปไดสูงที่นโยบายโฉนดชุมชนจะไมผานรัฐภาเนื่องจากมีนักการเมืองจาก
หลายพรรคที่ไมเห็นดวยกับนโยบายโฉนดชุมชนอยางแนนอนโดยเฉพาะพรรคของสุวิทย คุณ
กิตติ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การไมเห็นดวยของ สุวิทย คุณกิตติ นอกจากจะสงผลตอการกําหนดนโยบายแลวยังสงผลตอ
ความรวมมือในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหไมมีชุมชนใดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกระทรวง
ไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบายอีกดวย ในขณะที่มีชุมชนนํารองที่ไดรับการอนุญาตจากปจช.แลว
จํานวน 17 พ้ืนที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
หนวยงานอ่ืน ในการดําเนินงานที่ผานมาแมรัฐบาลฝายพรรคประชาธิปตยจะพยายามผลักดัน
นโยบายมากเพียงใดก็ไมสามารถบังคับใหกระทรวงทรัพยสงมอบพ้ืนที่ได นอกจากจะมีเรื่อง
ขอกําหนดทางกฎหมายของหนวยงานที่ไมสามารถอนุญาตโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของกระทรวง
ทรัพยากรฯไดแลวนั้น สิ่งที่สําคัญย่ิงกวาคือเรื่องอํานาจทางการเมืองของสุวิทย คุณกิตติ ดังที่
ประยงค ดอกลําไย (2556) กลาววา “กระทรวงทรัพยเปนของสุวิทย ไมรูวามีการตอรองตั้ง
รัฐบาลกันอยางไร แลวกระทรวงทรัพยคุมหลายหนวยงานที่เก่ียวของกับที่ดินดวย” ในลักษณะ
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เดียวกัน ทัศพันธ พงษแภตรา (2556) ยกเหตุผลวา “สุวิทยคุณกิตติไมเอาดวย” และ “สุวิทย 
คุณกิตติขวางอยู” เปนเหตุผลหนึ่งที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ สวนยอดวุฒิ กลิ่นทอง 
(2556) กลาววา “รัฐบาลไมกลาขัดแยงกับพรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคกิจสังคมที่ไมเอา
ดวย รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยฯ สุวิทย คุณกิตติ ไมเอาเลย” และยังแสดงความคิดเห็นวารัฐบาล
พรรคประชาธิปตยขาดความเด็ดเด่ียวทําใหผูปฏิบัติก็ไมกลาดําเนินการตามอยางเต็มที่ จากคํา
ใหสัมภาษณของผูนํานโยบายไปปฏิบัติเหลานี้แสดงใหเห็นวาอํานาจทางการเมืองของสุวิทย 
คุณกิตติ มีความสําคัญตอผลการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติโดย ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ 
(2556) ใหเหตุผลวาที่เปนเชนนี้เพราะ สุวิทย คุณกิตติ เปนนักการเมืองที่ “เกาเกม” กลาวคือมี
ความเชี่ยวชาญและชํานาญในเรื่องการเมืองเพราะผานการเปนรัฐมนตรีมามากกระทรวงและ
เปนขาราชการการเมืองระดับผูบริหารประเทศมายาวนาน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา “ใครจะรู
ดีกวาแกเปนไมมี” เมื่อมีการเสนอความคิดเห็นในรัฐบาลที่เปนรัฐบาลผสมแลวเปนไปไดวาความ
คิดเห็นของสุวิทย คุณกิตติ จะไดรับการยอมรับจากที่ประชุมมาก และประเด็นที่นาสนใจคือ
ประโยคที่กลาววา “ถาเราทําอะไรสุวิทย เราในที่นี้คือพรรคประชาธิปตย พัง” อธิบายไดวาหากมี
การถอดถอน สุวิทย คุณกิตติ ออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อาจทําใหสมาชิกในพรรคกิจสังคมไมพอใจและถอนตัว กระทบตอตําแหนงการ
เปนรัฐบาลของพรรคประชาธิปตยได  
 แมผูนํานโยบายไปปฏิบัติสวนใหญจะมองวาเปนเงื่อนไขที่เก่ียวของกับอํานาจ
ทางการเมืองในแตละฝายแตหากขยายมุมมองใหกวางข้ึนโดยมองภาพรวมทั้งรัฐบาลแลวจะเห็น
ไดวาประเด็นที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายในที่นี้คือเสถียรภาพของรัฐบาลผสม กลาวคือเมื่อ
มองในภาพรวมแลวปญหาไมไดข้ึนอยูกับวาพรรคใดเปนพรรคแกนหลักของรัฐบาล แตปญหา
อยูที่รัฐบาลไมไดมีความคิดที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมไดดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
กําหนดนโยบายก็ไมไดใชมติรวมของทุกฝาย แตใชอํานาจเพียงของฝายใดฝายหนึ่งในการ
ดําเนินการเทานั้น และเมื่อมีการนํานโยบายไปปฏิบัติก็กลับถูกตอตานจากอีกฝายหนึ่งซึ่งไมเห็น
ดวย เมื่อมีความไมแนนอนเกิดข้ึนขาราชการซึ่งเปนผูปฏิบัติงานก็เกิดความไมมั่นใจที่จะ
ดําเนินงานตามนโยบายอยางแทจริงจนทําใหเกิดความคิดที่วา “การเมืองมาแลวก็ไป” สงผลให
การดําเนินงานของผูนํานโยบายไปปฏิบัติเปนไปในลักษณะการดําเนินงานไปเรื่อยๆ อยางไม
กระตือรือรน ไมไดตั้งใจในการทํางานอยางเต็มที่ เพราะคิดวาอีกไมนานก็มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล ซึ่งแสดงใหเห็นวานี้คือความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่สงผลตอการนํานโยบาย 
โฉนดชุมชนไปปฏิบัติและสงผลตอผลผลิตของนโยบาย      (ประยงค ดอกลําไย, 2556; ทัศพันธ  
พงษเภตรา, 2556; สถิตพงษ สุดชูเกียรติ, 2556) 
 5.5.4.2 ผลประโยชนของนโยบายโฉนดชุมชน สิ่งสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจ
ของผูที่เก่ียวของในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติคือเรื่องผลประโยชนที่ผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติอาจไดรับหรือไมไดรับจากการดําเนินงานตามนโยบาย ผูที่เก่ียวของมีความคิดเห็น
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เก่ียวกับเรื่องผลประโยชนของนโยบายโฉนดชุมชนวา นโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบายที่ไมได
ใหผลประโยชนกับฝายใดนอกจากประชาชนและพรรคประชาธิปตย ถาหากนโยบายประสบ
ความสําเร็จ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ จะไดรับคะแนนนิยมจากภาคประชาชน ในขณะที่พรรค
การเมืองพรรคอ่ืนและหนวยงานที่เก่ียวของไมไดอะไร นอกจากนั้นยังอาจเสียผลประโยชนอีก
ดวย ประยงค ดอกลําไย (2556) ยกตัวอยางประเด็นที่หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินจะตอง
เสียผลประโยชนวาถาหากมีการแกไขปญหาเรื่องที่ดินโดยการไดรับอนุญาตใหอยูในพ้ืนที่อยาง
ถูกกฎหมายแลว เจาหนาที่จะไมสามารถจับกุมชาวบานได ตางจากตอนที่ชาวบานอยูอยางผิด
กฎหมายโดยเปรียบเทียบวา “คนอยูในปาก็เหมือนปลาอยูในหนอง จะจับตัวไหนกอนก็ได” เปน
ประโยคที่ใชอธิบายขบวนการที่เครือขายภาคประชาชนคิดวามีอยูจริงคือ ถาหากชุมชนไดรับ
อนุญาตใหอยูอยางถูกกฎหมาย เจาหนาที่จะ “กินใตโตะไมได” เพราะจะจับชาวบานในพ้ืนที่
ไมไดอีก ซึ่งสิ่งที่เคยทําคือเมื่อตองการจับกุมชาวบานคนใดก็ใหมาพบเจาหนาที่เปนการสวนตัว
และเรียกคาตอบแทนเพ่ือแลกกับการไมจับกุม ทําใหชาวบานสามารถอยูอาศัยในพ้ืนที่อยางผิด
กฎหมายโดยการจงใจละเวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน 
และกรณีนี้ถูกอางเปนหนึ่งในเหตุผลที่ทําใหมีชาวบานอาศัยอยูในพ้ืนที่ของรัฐอยางผิดกฎหมาย
เปนจํานวนมาก (ประยงค ดอกลําไย, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) 
 นอกจากนั้นยังมีเรื่องผลประโยชนในระดับผูบริหารหนวยงาน ซึ่งผูนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในหนวยงานที่เก่ียวของและผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่มาจากฝายการเมืองมีความ
คิดเห็นวาหนวยงานที่เก่ียวของอาจเขาใจวานโยบายโฉนดชุมชนจะทําใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ตองสูญเสียพ้ืนที่หรือมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบลดลง ยกตัวอยางเชนหากจะมีการดําเนินงาน
ตามนโยบายโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯจะตองมีการประกาศยกเลิกพ้ืนที่ใน
เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา จะทําใหพ้ืนที่หายไปเปนจํานวนมากนั่น
หมายถึงวางบประมาณในการดูแลปา เบ้ียเลี้ยงขาราชการ ตําแหนงหนาที่ ปริมาณคนหรือเรื่อง
ใดก็ตามที่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของระดับผูบริหารหนวยงานทั้งหลายลดลงซึ่งนั่น
หมายถึงอํานาจที่ลดลงดวย ในขณะที่หนวยงานราชการของรัฐในแตละหนวยงานยังมีแนวคิดใน
การแขงขันชวงชิงอํานาจในการดูแลพ้ืนที่อีกดวย ทําใหไมมีหนวยงานใดตองการเสียพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบของตนเองไป แตหากพิจารณาแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนแลวจะเห็นวา
พ้ืนที่ที่นํามาจัดโฉนดชุมชนยังอยูในความดูแลรับผิดชอบหนวยงานที่เก่ียวของอยูข้ึนอยูกับวา
หนวยงานที่เก่ียวของจะมีขอตกลงในการใชประโยชนในพ้ืนที่รวมกับชุมชนอยางไร 
 แมวาประเด็นที่ผูวิจัยนํามาเสนอในขางตนนี้จะเปนประเด็นที่ยากตอการพิสูจน
ขอเท็จจริงอยางไรก็ตามผูนํานโยบายไปปฏิบัติในหลายระดับก็เชื่อวาประเด็นนี้จะเกิดข้ึนจริง
และมีสวนเก่ียวของตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งผูวิจัยมองวาการที่หนวยงานที่
เก่ียวของคิดวาตนเองเสียผลประโยชนหากมีการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชมุชนเกิดข้ึนจาก
การที่พรรคประชาธิปตย ขาดความสามารถในการตอรองผลประโยชนหรือการโนมนาวใหผูที่
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เก่ียวของมีความเห็นดวยกับฝายตนเอง ในขณะที่ สุวิทย คุณกิตติ มีความ เชี่ยวชาญเกมทาง
การเมืองมากกวาพรรคประชาธิปตยจึงไมนํานโยบายเขาสูสภาเพ่ือสรางเปนพระราชบัญญัติอัน
เปนเครื่องมือที่มี อํานาจมากกวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี นั่นแสดงใหเห็นพรรค
ประชาธิปตยไมมีความมั่นใจวาจะสามารถโนมนาวให สุวิทย คุณกิติ รวมถึงผูที่เก่ียวของอ่ืนๆ 
เห็นดวยกับขอเสนอของตนได ความคิดเห็นของผูวิจัยในประเด็นนี้สอดคลองกับที่ อรรณพ ชัย
พรธนรัตน (2556) ผูปฏิบัติ งานในกรมอุทยานแหงชาติฯเสนอวา ความจริงแลวนโยบายโฉนด
ชุมชนสามารถดําเนินการใหเปนประโยชนตอหนวยงานไดแตผูบริหารระดับสูงของหนวยงานไม
เขาใจและไมเห็นวานโยบายโฉนดชุมชนเปนประโยชน ทั้งนี้เนื่องจากผูนํานโยบายโฉนดชุมชน
ไปปฏิบัติขาดความสามารถในการอธิบายโนมนาวใหหนวยงานเห็นชองทางที่เปนประโยชนอัน
เปนผลมาจากฝายการเมืองไมเขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของดีพอและหนวยงาน
ที่เก่ียวของก็ไมเคยไดนําขอมูลเสนอตอรัฐบาลในแงของการตอรองผลประโยชน ผลที่ตามมาจึง
ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายก็ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของเทาที่ควรซึ่ง
สงผลใหมีเพียงสองชุมชนเทานั้นที่ไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบาย 
 
 5.5.5  สถานการณความขัดแยงทางการเมือง 
 สถานการณความขัดแยงทางการเมืองที่สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ 
เหตุการณชุมนุมของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อ
แดง การเคลื่อนไหวของกลุมผูชุมนุมดังกลาวยืดเย้ือมานานหลายเดือนในชวงของที่รัฐบาล
อภิสิทธิ์ยังปฏิบัติหนาที่อยู จนกระทั่งเกิดเหตุจลาจลที่มีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนในชวงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สาทิตย วงศหนองเตย (2556) ผูกําหนดนโยบาย อธิบายถึงผลกระทบที่
เกิดจากสถานการณดังกลาววาทําใหรัฐบาลทํางานกันไมไดเพราะตองใชเวลาไปกับการแกไข
ปญหาทางการเมือง ซึ่งนั่นก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน
เกิดความลาชา เพราะในชวงที่มีการชุมนุมดังกลาวคือชวงที่กําลังดําเนินการรางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนอยู ประยงค ดอกลําไย (2556) ผูกําหนดนโยบาย
จากภาคประชาชนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เหตุการณชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดง
ทําใหรัฐบาลไมมีสมาธิในการดําเนินงานเพราะกังวลอยูกับการตอสูทางการเมือง โดยเฉพาะ
วิกฤตการณเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ (2556) ก็ไดกลาวในทํานอง
เดียวกันวา “มีหลายเรื่องที่ทําไมไดอยางใจ” เรื่องหนึ่งก็คือสถานการณชุมชนที่ราชประสงคมี
สวนทําใหพรรครัฐบาลตองไปแกปญหาการเมืองรายวัน แทนที่จะใชเวลาไปกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาก็กลายเปนวาตองมาแกไขปญหาความขัดแยง “จะเอาน้ํามันมาคนละขวดแลวคงไมมี
เวลาไปดูปญหาที่ดินแนนอน” (ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556) ย่ิงไปกวานั้นสาทร วงศหนองเตย 
(2556) มองวานี่คืออุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานโดยใชถอยคําในการอธิบายในประเด็นนี้
วา “...เรามาแถลงนโยบายก็ตองว่ิงหนีพวกเสื้อแดงไลต ีนายกรัฐมนตรีก็ไมไดเขาทําเนียบ ไมใช
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ชะลอแตไมไดไปทํางานแตไมมีที่ทํางาน รัฐบาลเอาตัวไมรอด...” จากคําอธิบายดังกลาวผูให
สัมภาษณพยายามใหผูวิจัยเขาใจวารัฐบาลไมไดมีเจตนาในการชะลองานแตเหตุการณที่เกิดข้ึน
ซึ่งหมายถึงสถานการณชุมนุมที่ยืดเย้ือมาเปนเวลานานตั้งแตมีการจัดตั้งรัฐบาลจนกระทั่งการ
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 สงผลใหรัฐบาลทํางาน
ไมไดหลายครั้ง ยกตัวอยางเชน การดําเนินงานศึกษาพ้ืนที่นํารองโฉนดชุมชนในจังหวัดลําพูน
เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนในชวงที่สถานการณชุมนุมเกิดความ
รุนแรงทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพและตางจังหวัด ทําใหผูปฏิบัติงานตัดสินใจเลื่อนกําหนดการลงพ้ืนที่
ออกไปเพราะเกรงวาหากเดินทางไปแลวจะเกิดอันตรายตอตนเองและผูปฏิบัติงานเนื่องจากเปน
คณะทํางานของรัฐบาลพรรคประชาธิปตยที่กลุมผูชุมนุมเสื้อแดงกําลังตอตานอยู 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาสถานการณการชุมนุมของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จ
การแหงชาติ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อแดง สงผลใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนเกิดความลาชา
โดยผูปฏิบัติงานตามนโยบายใชเปนเหตุผลวาทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ จาก
การศึกษาของผูวิจัยพบวา ในเบ้ืองตนนายกรัฐมนตรีแถลงไวในระหวางการเปดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2552 โดยตั้งใจใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนเสร็จสิ้นในเดือน 
กันยายน 2552 (กรุงเทพธุรกิจออนไลน 2552, 29 สิงหาคม) แตกลับพบวาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีมีผลบังคับใชในเดือน มิถุนายน 2553 แสดงใหเห็นวากระบวนการรางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีเสร็จชากวากําหนดการเดิมที่เคยตั้งใจไว ซึ่งสถานการณการชุมนุมของกลุม 
นปช. ก็เปนหนึ่งในเหตุการณที่อยูระหวางการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดใหมีโฉนด
ชุมชนดวย จึงเปนไปไดวาเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองดังกลาวเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทํา
ใหการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนเกิดความลาชา 
 
5.6  ดานกลุมเปาหมายของนโยบาย 
 
 ในการศึกษาเงื่อนไขดานกลุมเปาหมายของนโยบายคือการศึกษาเก่ียวกับเงื่อนไขที่
เก่ียวของกับพ้ืนที่ชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบายที่มาขออนุญาตดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ่ง
เปนเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย รวมถึงเปนเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนด
ชุมชนจากนโยบายดวย ผูวิจัยไดทําการศึกษาประเด็นที่เก่ียวของกับเงื่อนไขดานกลุมเปาหมาย
ของนโยบายจากการสัมภาษณผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลาง และสมาชิกในชุมชน
กลุมเปาหมายของนโยบายที่ไดรับโฉนดชุมชน ประกอบกับขอมูลเชิงเอกสารพบวามีเงื่อนไข
ดานกลุมเปาหมายของนโยบายที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายและเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชน
ไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบายดังตอไปนี้ 
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 5.6.1  ประเภทและลักษณะที่ดินของชุมชนกลุมเปาหมาย 
 ประเภทและลักษณะที่ดินของชุมชนกลุมเปาหมายมีความสําคัญตอการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชนและสงผลตอผลผลิตของนโยบายโดยมีประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้ 
 5.6.1.1 ประเภทที่ดินชุมชน เนื่องจากเนื้อหาสาระของนโยบายโฉนดชุมชนถูก
กําหนดข้ึนมาโดยการศึกษาชุมชนนํารองที่เสนอโดยเครือขายภาคประชาชนเพ่ือหาวิธีการ
ดําเนินงานใหชุมชนเหลานั้นไดรับโฉนดชุมชนตามขอเรียกรองของประชาชน ซึ่งประเภทที่ ดิน
ของชุมชนนํารองดังกลาวมีความหลากหลายและอยูในพ้ืนที่ของหนวยงานของรัฐหลาย
หนวยงาน ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากรายชื่อชุมชนนํารองจํานวน 88 ชุมชนที่ถูกเสนอโดยภาค
ประชาชน (สมมารถ บัวแตง, 2556) พบวามีประเภทที่ดินอยู 4 ประเภทหลัก ไดแก  1) ที่
สาธารณะประโยชน เปนที่ดินของรัฐที่พลเมืองมีสิทธิใชประโยชนรวมกัน มีลักษณะเปนที่รกราง
วางเปลา ทุงเลี้ยงสัตว หรือสุสาน เปนตน  2) ที่ปาอนุรักษ เปนที่ดินสงวนหวงหามของรัฐซึ่งมี
ลักษณะเปนพ้ืนที่ปามีการประกาศเปนเขตคุมครองไดแก เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธ
สัตวปา ปาสงวนแหงชาติ และปาชายเลน เปนตน  3) ที่ใชประโยชนของหนวยงานรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ เปนที่ดินในความรับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐซึ่งหนวยงานอาจนํามาจัดให
ประชาชนใชประโยชนในพ้ืนที่ตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนดไว เชนใหเชา สัมปทาน หรือให
ใชประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ ตามกฎหมายที่เก่ียวของ และ  4) ที่ดินเอกชน เปนที่ดินในสิทธิ
ครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของเอกชนมิไดจัดอยูในที่ดินของรัฐ โดยที่ดินทั้ง 4 ประเภทดังกลาว
เก่ียวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ดัง ตารางที่ 5.3 
 
ตารางที่ 5.3 ประเภทที่ดินของชุมชนนํารองและหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน 
 

ลําดับ ประเภทที่ดิน ลักษณะทีด่ิน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. ที่สาธารณะ

ประโยชน 
- ที่รกรางวางเปลา/ ที่
พลเมืองใชประโยชน
รวมกัน 

- กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
- กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม 

2. ที่ปาอนุรักษ - ปาสงวนแหงชาต ิ
 
- เขตอุทยานแหงชาต ิ
 
- เขตรักษาพันธสตัว
ปา 

- กรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- กรมอุทยานแหงชาติฯ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม 
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ตารางที่ 5.3  (ตอ) 
 
ลําดับ ประเภทที่ดิน ลักษณะทีด่ิน หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  - ปาชายเลน - กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม 

3. ที่ใชประโยชนของ
หนวยงานรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ 

- ทุงสงวนเลี้ยงสตัว 
- ที่ขุมเหมือนเกาหมด
สัมปทาน 

- กรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- ที่ราชพัสดุ - กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 
- ที่ดินการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

- การรถไฟแหงประเทศไทย 

- ที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (ส.ป.ก.) 

- สํานักงานปฏิบัติรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

- ที่กองทัพเรือ - กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

4. ที่ดินเอกชน - ที่ดินสวนบุคคล - 
 
 จากขอมูลประเภทของที่ดินที่ผูวิจัยนํามาเสนอในตารางที่ 5.3 เปนการรวบรวม
ประเภทของดินและหนวยงานที่เก่ียวของมาโดยสรุปและเปนเพียงสวนหนึ่งในประเภทที่ดิน
ทั้งหมดของชุมชนที่มาขออนุญาตดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน แสดงใหเห็นวาประเภท
ที่ดินที่จะนํามาจัดใหมีโฉนดชุมชนมีความหลากหลายจึงทําใหผูกําหนดนโยบายกําหนดประเภท
ของที่ดินที่นํามาจัดใหมีโฉนดชุมชนไวอยางกวางๆ เพ่ือใหครอบคลุมไดทุกพ้ืนที่ของชุมชน
กลุมเปาหมายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
กําหนดใหชุมชนที่อาศัยอยูในที่ดินของรัฐสามารถขอดําเนินงานโฉนดชุมชนตามนโยบายได 
โดยที่ดินของรัฐในที่นี้หมายความถึง “ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท” 
ดังนั้นประเภทของที่ดินของชุมชนกลุมเปาหมายที่มาขอดําเนินงานโฉนดชุมชนจึงมีความ
หลากหลายมากดังที่นําเสนอไปแลวขางตน ซึ่งความหลากหลายในประเภทของที่ดินสงผลให
โครงสรางของผูนํานโยบายไปปฏิบัติประกอบดวยบุคลากรจากหลายหนวยงานและความสําเร็จ
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ในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนก็ข้ึนอยูกับความรวมมือระหวางหนวยงานหนวยงาน
ดวยดังนั้นจึงทําใหเงื่อนไขดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินมีความสําคัญ 
 นอกจากความหลากหลายในประเภทของที่ดินจะสงผลใหมีผูที่เก่ียวของในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติมาจากหลายหนวยงานแลวยังพบวาทําใหลักษณะในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนมีความยากตอการนําไปปฏิบัติและตองใชระยะเวลาพอสมควรในการดําเนินงานแตละ
ข้ันตอน ยกตัวอยางเชนในข้ันตอนที่มีการศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมดําเนินงานตาม
นโยบายในระหวางที่มีการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน ทาง
สํานักงานโฉนดชุมชนตองจัดประชุมหลายครั้งเพ่ือเชิญผูแทนจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ
กับการดูแลที่ดินในประเภทตางๆ มาใหขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบ กฎหมายของหนวยงาน
รวมถึงชี้แจงแนวทางที่จะสามารถดําเนินการได (สาทร วงศหนองเตย, 2556; สาทิตยวงศหนอง
เตย, 2556; ศักด์ิสิน ปจจะขะภัติ, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556; สมมารถ บัวแตง, 2556) 
โดยการจัดประชุมในแตละครั้งมีการเชิญผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของดังตอไปนี้ (ตารางที่ 
5.4)  
 
ตารางที่ 5.4  รายชื่อหนวยงานที่สงผูแทนมาใหขอมูลในการประชุมคณะทํางานเตรียมการ 
        ดําเนินงานตามรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
 

ครั้งที ่ วันที ่ หนวยงาน สังกัด 
1/2552 16 พ.ย. 52 - กรมอุทยานแหงชาติสตัวปาและพันธ

พืช 
- กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2/2552 24 พ.ย. 52 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- สํานักนโยบายและแผน 
- สํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- สํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
 
ครั้งที ่ วันที ่ หนวยงาน สังกัด 
3/2552 4 ธ.ค. 2552 - สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
- กรมสงเสริมสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม 
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุย 

4/2552 4 ธ.ค. 2552 - กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 
- กรมที่ดิน 
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- สํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

1/2553 6 ม.ค. 53 -กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
- การรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
- การเคหะแหงชาต ิ กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุย 
- กรุงเทพมหานคร รวมทัง้เขตบึง
กุม เขตคันนายาว เขตสวนหลวง 
เขตสายไหม และเขตบางเขน 

กระทรวงมหาดไทย 

 
แหลงที่มา: สมมารถ บัวแตง, 2556. 
 
 จะเห็นไดวาเมื่อที่ดินที่จะนํามาจัดใหมีโฉนดชุมชนมีความหลากหลายสงผลให
การดําเนินงานโฉนดชุมชนตองมีความเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบที่ดินหลาย
หนวยงานซึ่งทําใหลักษณะของงานนโยบายโฉนดชุมชนมีความยากลําบากเนื่องจากมีความ
เก่ียวของกับกฎหมายของหนวยงานทีเ่ก่ียวของหลายกฎหมายแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือจัด
ใหมีโฉนดชุมชน ก็มีความแตกตางกันข้ึนอยูกับวาพ้ืนที่ชุมชนเหลานั้นอยูในความรับผดิชอบของ
หนวยงานใดบาง และดวยความที่นโยบายมีแนวทางในการดําเนินงานที่หลายหลายตาม
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ประเภทของที่ดินที่นํามาจัดโฉนดชุมชนทําใหการกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานตาม
นโยบายทําไดยากจึงทําใหกระบวนการในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติตองใชเวลานาน
เนื่องจากจะตองออกแบบเนื้อหาสาระของนโยบายใหครอบคลุมการดําเนินงานในแตละพ้ืนที่ๆ 
เก่ียวของ ยกตัวอยางเชน หากชุมชนอยูในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. ตองไปดําเนินการจดทะเบียนเปน
สหกรณการเกษตรกอนจึงจะสามารถอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนได ในขณะที่บางพ้ืนที่
เชนกรมอุทยานแหงชาติฯ ไมสามารถดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนไดเลยเนื่องจากยังขัด
ตอหลักกฎหมายดังที่ไดนําเสนอไวในเงื่อนไขดานกฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่ง
หลักเกณฑในแตละพ้ืนที่ก็จะมีความยากงายตางกันในการที่จะไดรับโฉนดชุมชน อยางไรก็ตาม
ประเภทของที่ดินเปนเพียงเงื่อนไขหนึ่งที่จะสงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนเทานั้นแตไมได
หมายความวาในที่ดินประเภทเดียวกันจะไดรับโฉนดชุมชนทั้งหมดเพราะข้ึนอยูกับบริบทอ่ืนใน
ระดับพ้ืนที่ของประเภทที่ดินเหลานั้นดวย ยกตัวอยางเชนที่ดินของ ส.ป.ก. ที่ปาซาง จังหวัด
ลําพูนไดรับโฉนดชุมชนไปแลวบางสวน ในขณะที่ที่พระแสงยังดําเนินงานโฉนดชุมชนไมได
เนื่องจากยังติดขอพิพาทเรื่องสัญญาเชาของนายทุนกับหนวยงานที่ยังตดิคดีอยูในชั้นศาล ดังนั้น
จะเห็นไดวาประเภทของที่ดินมีสวนเก่ียวของกับหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินและสงผลตอการ
ไดรับโฉนดชุมชนตามนโยบาย โดยประเภทที่ดินของกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายจะทํา
ใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนมีความยากและตองใชเวลา(ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; ศักด์ิสิน 
ปจจักขะภัติ, 2556) 
 5.6.1.2 ลักษณะของที่ดินชุมชน ผูนํานโยบายไปปฏิบัติอธิบายวานอกจาก
ประเภทของที่ดินที่นํามาจัดใหมีจะมีความหลากหลายแลวกระบวนการพิสูจนขอเท็จจริงในแต
พ้ืนที่ของชุมชนวาอยูในหนวยงานใดบางก็เปนเรื่องยากอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งกวาจะพิสูจนไดวา
พ้ืนที่ของชุมชนดังกลาวจัดอยูในที่ดินประเภทใดมีหนวยงานใดรับผิดชอบไมใชเรื่องงาย และที่
ยากไปกวานั้นคือในบางพ้ืนที่ของชุมชนทับซอนอยูบนที่ดินหลายประเภทซึ่งกอใหเกิดความ
สับสนของผูปฏิบัติพอสมควร ดังที่ ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ (2556) กลาววา “บางทีก็หัวเราะไม
ออกเหมือนกันเพราะบางทีที่ผืนหนึ่งมีสามเจาของซอนกัน กวาจะแกะออกทีละเย่ือเหมือนกับ
เราแกะเย่ือไมแลวมันก็เปนเรื่องที่หัวเราะไมออกเพราะแตละชั้นๆ มันไมใชวันสองวัน” ความ
ยากในการดําเนินงานพิสูจนขอเท็จจริงในสวนนี้ทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติตองแสวงหาผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในดานพ้ืนที่จากหนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของรวมถึงเจาหนาที่ใน
ระดับทองที่มามีสวนรวมในคณะอนุกรรมการสาํรวจและตรวจสอบพ้ืนที่ดวยทําใหการดําเนินงาน
สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่สามารถทําไดทันเวลาที่กําหนดไว ดังที่สมมารถ บัวแตง (2556) 
อธิบายเก่ียวกับประเด็นนี้ไววา “บางพ้ืนที่มีหนวยงานรับผิดชอบทับซอนกันอยูในชมุชนเดียว จึง
ตองมีคณะทํางานมาจากหนวยงานที่เก่ียวของมาหาความจริงวาสวนใดเปนสวนที่หนวยงานของ
ตนรับผิดชอบอยู" สรุปไดวาที่ดินที่นํามาจัดใหมีโฉนดชุมชนบางพ้ืนที่อยูบนที่ดินหลายประเภท
ซึ่งมีความเก่ียวของกับหนวยงานที่รับผิดชอบหลายหนวยงานและตองเปนไปตามกฎหมาย
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หลายฉบับทําใหยากตอการดําเนินงานในขณะที่บางชุมชนอยูในพ้ืนที่ประเภทเดียวจะทําใหการ
ดําเนินงานงายกวา  
 นอกจากลักษณะที่ดินในบางพ้ืนที่ชุมชนจะมีความซับซอนตั้งอยูบนพ้ืนที่ของ
หนวยงานหลายหนวยงานแลวลักษณะอีกประการหนึ่งที่ทําใหชุมชนนํารองบางชุมชนยังไมได
รับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนคือ ที่ดินของชุมชนเหลานั้นไมไดติดกันเปนผืนเดียว หรือ
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติเรียกพ้ืนที่ชุมชนเหลานั้นวาเปน “ขนมครก” (อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 
2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556) อธิบายไดดังภาพที ่5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.9  การตัวอยางลักษณะพ้ืนที่แบบ ขนมครก ในพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติตามความ
      เขาใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
แหลงที่มา: อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556. 
 
 จากภาพที่ 5.9 ผูนํานโยบายไปปฏิบัติตองการอธิบายใหเห็นภาพวาในบางพ้ืนที่
ของชุมชนที่ขออนุญาตดําเนินงานโฉนดชุมชนมีลักษณะเปนที่แบบขนมครก กลาวคือไมตอกัน
เปนผืนเดียว ซึ่งหากชุมชนเหลานั้นไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนแลวจะยากตอการ
ดูแลของเจาหนาที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ของหนวยงานที่อาจถูกลอมรอบโดยชุมชน จะทําใหเกิดการ
ดูแลอยางไมทั่วถึง หากจะมีการดําเนินงานโฉนดชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติใหถูกตองตาม
กฎหมายตองมีการถอนสภาพพ้ืนที่ดังกลาวกอน ซึ่งผูนํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ที่เก่ียวของ
อธิบายวา การถอนสภาพจะมาถอนในลักษณะเปนขนมครกเชนนี้ไมได เวนแตหนวยงานจะตอง
ตัดใจถอนสภาพพ้ืนที่ทั้งหมดในบริเวณนั้นเพ่ือใหเปนที่ดินหนึ่งผืนซึ่งจะทําใหหนวยงานเสีย
พ้ืนที่ไปจํานวนมากและคิดวาผูบริหารหนวยงานคงไมยอมใหเรื่องการถอนสภาพพ้ืนที่ดังกลาว
เกิดข้ึน ดังนั้นลักษณะที่ดินแบบเปนขนมครกจึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่หนวยงานที่เก่ียวของเชน
กรมอุทยานแหงชาติฯ ใชอางตอผูที่เก่ียวของวาไมสมควรใหชุมชนที่มีที่ดินลักษณะดังกลาว
ดําเนินงานโฉนดชุมชน (อรรณพ ชัยพรธนรัตน, 2556; ธิติ กนกทวีฐากร, 2556) 

นาย ก. 
10 ไร 

 

นาย ค. 
8 ไร นาย ข. 

15 ไร 
 

พื้นทีเ่ขตอุทยานแหงชาต ิ
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 ลักษณะอีกประการหนึ่งที่เหมาะสมแกการดําเนินงานโฉนดชุมชนคือที่ดินของ
ชุมชนเปนที่อยูอาศัยและเปนที่ดินทํากิน เชนกสิกรรม เกษตรกรรม ทําไร ทํานา ซึ่งตองมีการลง
ไปสํารวจ บางที่มีการทําเปนบานพัก บานเชาแตวาเปนบานเชาในชุมชนแบงหองใหเชาไมได
เปนอาคาร หากเปนสถานประกอบการ พาณิชยกรรม เปนโรงแรม หรือรีสอรท จะไมไดรับ
อนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนเพราะไมถูกตองตามหลักแนวคิดในการจัดใหมีโฉนดชุมชน 
(สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) ดังนั้น
สรุปไดวาลักษณะที่ดินของชุมชนเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย ลักษณะ
โดยทั่วไปของที่ดินที่มีโอกาสไดรับโฉนดชุมชนมากที่สุดคือที่ดินของชุมชนนั้นไมตั้งอยูในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน เปนพ้ืนที่ที่ติดตอกันเปนผืนเดียวไมเปนขนมครก 
และเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินที่มีความสอดคลองกับหลักการของนโยบาย 
 
 5.6.2 ความพรอมของชุมชน 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 กําหนดให
มี ปจช. มีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความพรอมในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนที่อาจไดรับอนุญาตจากหนวยงานของ
รัฐในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ่งกอนที่จะประสานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบใหอนุญาตให
ชุมชนในพ้ืนที่ดําเนินงานโฉนดชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  ทาง ปจช. จะตองมั่นใจวาชุมชน
มีความพรอมและความเหมาะสมที่จะดําเนินงานโฉนดชุมชน จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ชวยเหลืองานและมอบหมายใหทําการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่กลุมเปาหมายรวมกับ
สํานักงานโฉนดชุมชน โดยไดกําหนดคุณสมบัติของชุมชนที่จะดําเนินงานโฉนดชุมชนไวใน
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เพ่ือใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานสํารวจพ้ืนที่และตรวจสอบความพรอมของชุมชนในเบ้ืองตนกอนที่จะเสนอให
คณะกรรมการ ปจช. พิจารณาอีกข้ันตอนหนึ่ง การที่ชุมชนใดก็ตามจะไดรับอนุญาตให
ดําเนินงานโฉนดชุมชนจะตองผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความพรอมของชุมชน
จากสํานักงานโฉนดชุมชน คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ และปจช.เสียกอนจึงจะ
มีการประสานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินวาจะอนุญาตใหชุมชนดําเนินงานโฉนด
ชุมชนตามนโยบายหรือไม ดังนั้นความพรอมของชุมชนกลุมเปาหมายจึงเปนเงื่อนไขหนึ่งที่
สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน โดยชุมชนที่มีโอกาสจะไดรับโฉนดชุมชนตามนโยบาย
จะตองมีความพรอมในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 5.6.2.1 ความพรอมดานพ้ืนที่ ตามประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัด
ใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ระบุไว
วาชุมชนที่สามารถย่ืนคําขอเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนจะตองเปนชุมชนที่มีการรวมตัวใช
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ประโยชนอยูในที่ดินของรัฐมาเปนเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบังคับ กลาวคือจะตองมีการรวมตัวกันเปนชุมชน
มากอนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เนื่องจากตามแนวคิดของนโยบายตองการออกโฉนด
ชุมชนใหแกชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมและไมปรารถนาใหมีการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิมเพ่ือที่จะมาขอ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน หากชุมชนใดหรือพ้ืนที่สวนใดในชมุชนไมใชพ้ืนทีท่ี่ชาวบานใชประโยชน
มากอนวันเวลาดังกลาวจะไมสามารถนํามาดําเนินการจัดใหมีโฉนดชุมชนได ซึ่งเปนหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่รวมกับเจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนที่จะตอง
เขาไปตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนวาเปนชุมชนที่อยูมาครบตามเวลาที่กําหนดหรือไม โดยใชการ
พิสูจนหลักฐานในพ้ืนที่ ยกตัวอยางเชน การสังเกตอาคารบานเรือนและประมาณอายุของ
สิ่งกอสรางเหลานั้น ดูความสูงความหนาแนนของที่ดินวาเปนที่เพ่ิงมีการถมใหมหรือไม หรือ
สังเกตรอยตัดถางตนไมปาไม เปนตน ซึ่งหากพ้ืนที่ในชุนใดที่พิสูจนไดวามีการบุกรุกพ้ืนที่
เพ่ิมเติมจะถูกคัดออกจากกระบวนการพิจารณาทั้งชุมชน หรือในบางกรณีอาจตัดพ้ืนที่ที่ไมเขา
หลักเกณฑบางสวนออกโดยที่ชุมชนยังมีโอกาสไดรับการพิจารณาอนุญาตในสวนที่ไดเขาทํา
ประโยชนในพ้ืนที่มาครบตามเวลาที่กําหนดไว ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของเจาหนาที่และชาวบาน
ในชุมชนวาจะตกลงกันไดหรือไม หากชาวบานยอมรับพ้ืนที่เทาที่ใชประโยชนอยูจริงก็สามารถ
ดําเนินงานตอได แตบางกรณีที่ชาวบานไมยอมยืนยันจะขอโฉนดชุมชนในพ้ืนที่บุกรุกใหมก็
แสดงวาชุมชนยังขาดความพรอมในดานพ้ืนที่และถือวาไมมีความเหมาะสมที่จะไดรับโฉนด
ชุมชน (สมมารถ บัวแตง, 2556; ศักด์ิสิน ปจจะขะภัติ, 2556) 
 สําหรับการเตรียมความพรอมในดานพ้ืนที่ในแตละชุมชนคณะทํางานจะตองทํา
การสํารวจและตรวจสอบใหทราบวาพ้ืนที่ของชุมชนเปนที่ดินประเภทใดและอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานใดบางโดยใหเจาหนาที่จากหนวยงานที่เก่ียวของเหลานั้นเขามามีสวน
รวมในการตรวจสอบใหขอมูลรวมกับชาวบาน เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนที่ที่สามารถระบุ
ขอบเขตและขนาดที่ดินที่จะขอจัดโฉนดชุมชนอยางชัดเจนดวยตัวเลขระบุตําแหนงทาง
ภูมิศาสตร (GPS) ถาหากชุมชนและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบที่ดินยังตกลงเรื่องขอบเขตพ้ืนที่ที่จะ
ทําประโยชนไมได ยกตัวอยางเชนหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินอนุญาตใหชาวบานใชประโยชน
ในพ้ืนที่ไดเพียงสิบไรในขณะที่ชาวบานยืนยันวาที่ดินที่ชาวบานใชประโยชนมีหนึ่งรอยไรถาหาก
ชาวบานยินยอมตามหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินก็จะทําใหสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนไดแต
เมื่อชาวบานกับหนวยงานรัฐเหลานั้นยังตกลงกันไมไดก็จะทําใหไมมีขอบเขตที่ชัดเจน จึงไม
สามารถดําเนินการโฉนดชุมชนไดเพราะถือวายังไมมีความพรอมในดานพ้ืนที่ นอกจากการระบุ
ขอบเขตพ้ืนที่ชุมชนแลวจะตองมีแผนที่การแบงขอบเขตการใชประโยชนในรายครัวเรือนดวยวา
แตละครัวเรือนครอบครองพ้ืนที่บริเวณใด ขนาดเทาไหร และใชประโยชนในเรื่องใดบางเปนตน 
ซึ่งลักษณะในการใชประโยชนจะตองไมขัดตอหลักแนวคิดในการดําเนินงานโฉนดชุมชนคือใช
เปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินในดานการเกษตร ไมใชทําเปนโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงแรม ซึ่ง
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ในสวนนี้ผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะใชดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ดังกลาว
วาสอดคลองกับหลักแนวทางในการดําเนินงานหรือไม (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; ศักด์ิสิน ปจ
จักขะภัติ, 2556) 
  ผูนํานโยบายไปปฏิบัติกลาวถึงกระบวนการในการตรวจสอบความพรอมดาน
พ้ืนที่วาเปนงานที่ใชความชํานาญและดุลยพินิจมากเพราะบางครั้งขอมูลที่ชาวบานเสนอตอ
เจาหนาที่ก็ไมถูกตอง อาจเพราะชาวบานไมมีความรูหรือตองการไดประโยชนก็ตาม สมมารถ 
บัวแตง (2556) ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนกลาวถึงประสบการณในการลงสํารวจพ้ืนที่
ชุมชนและพบวาชาวบานในบางชุมชนไมไดเสนอความจริงโดยมีการคํานวณขอบเขตของที่ดิน
แบบมากกวาความเปนจริง สอดคลองกับที่อรรณพ ชัยพรธนรัตน (2556) ผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติที่มาจากหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินยกตัวอยางที่เคยพบในขณะสํารวจพ้ืนที่ใน
จังหวัดเพชรบูรณวา ชาวบานมีพ้ืนที่รวมกันประมาณหนึ่งพันไรแตใหขอมูลตอเจาหนาที่ไว
ประมาณหมื่นกวาไร ซึ่งหากการใหขอมูลของชาวบานไมตรงกับความจริงก็ไมสามารถรูพ้ืนที่ที่
จะดําเนินงานโฉนดชุมชนได และจัดวาชาวบานยังไมมีความพรอมในดานพ้ืนที่ ภูเบศ จันทนิมิ 
(2556) กลาวถึงประเด็นการตรวจสอบพ้ืนที่นี้วา จะตองประสานงานไปยังเจาหนาที่ที่มีความ
ชํานาญในแตละพ้ืนที่ใหมารวมดําเนินงานสํารวจตรวจสอบในแตละครั้งเพ่ือไมใหถูกหลอก ใน
ลักษณะเดียวกัน ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ (2556) กลาวถึงกรณีที่พบจากการตรวจสอบความพรอม
ดานพ้ืนที่วา ภาคประชาชนไมไดเหมือนกันทั้งประเทศบางกลุมก็ไมใชชาวบานที่เดือดรอนแต
ตองการไดรับผลประโยชนจากนโยบายดวยการไปบุกรุกที่ใหมและมีเจตนาปดบัง เชนการแผว
ถางปาถมที่ดินและสรางบานไว เพ่ือใหเขาใจวาเปนที่อยูอาศัยเปนตน ดังนั้นการใชดุลยพินิจ
ของผูปฏิบัติจึงเปนสิ่งสําคัญมากและกลาวถึงกระบวนการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนวา 
“ตองใชทั้งวิชาเทพและวิชามาร” 
 จากขอมูลที่นําเสนอในขางตนสรุปไดวา ชุมชนที่มีความพรอมในดานพ้ืนที่ 
จะตองสามารถระบุประเภทของที่ดินและหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินได มีแผนที่ระบุ
ขอบเขตที่ชัดเจนทั้งบริเวณโดยรอบชุมชนและในรายครัวเรือน มีการระบุลักษณะการใช
ประโยชนในที่ดินในแตละครัวเรือนและตองไมขัดตอหลักการของนโยบาย และมีประวัติหรือ
หลักฐานที่แสดงใหเหน็วาไดอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนที่มาไมต่าํกวา 3 ปกอนระเบียบฯ ใชบังคับ 
ซึ่งขอมูลดังกลาวจะตองผานการสํารวจและตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการสาํรวจและตรวจสอบ
พ้ืนที่รวมกับสํานักงานโฉนดชุมชน สําหรับชุมชนที่ขาดความพรอมในดานพ้ืนที่จะยังไมถูกเสนอ
ตอไปยัง ปจช. เพ่ือใหพิจารณาอนุญาตโฉนดชุมชน ดังนั้นความพรอมในดานพ้ืนที่ของชุมชน
กลุมเปาหมายจึงเปนประเด็นหนึ่งที่จะสงผลใหชุมชนไดรับหรือไมไดรับอนุญาตใหดําเนินงาน
โฉนดชุมชน 
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 5.6.2.2 ความเปนชุมชนเขมแข็ง จากการศึกษาพบวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะ
ทําการตรวจสอบความเขมแข็งของชุมชนโดยพิจารณาจากคุณลักษณะตางๆ ที่มีอยูในชุมชน
ประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ประเด็นแรกการพิจารณาความเขมแข็งของผูนําชุมชน ในเบ้ืองตนคณะทํางาน
จะพิจารณาคุณสมบัติตามที่ผูกําหนดนโยบายระบุไวคือ ชุมชนจะตองมีคณะกรรมการชุดหนึ่งมี
หนาที่กระทําการแทนในนามของชุมชนจํานวนอยางนอยเจ็ดคน โดยประธานและกรรมการ
ชุมชนจะตองมีคุณสมบัติตามที่ผูกําหนดนโยบายกําหนดไว ดังตอไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย เวน
แตกรณีที่เปนตัวแทนของชุมชนทองถิน่ด้ังเดิม (2) บรรลุนิติภาวะ (3) มีภูมิลําเนาหรือที่อยูอาศัย
หรือที่ทํากินในชุมชนไมนอยกวา 3 ป กอนวันที่ย่ืนคําขอ (4) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา (5) ไมเปนบุคคลลมละลาย (6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ (7) ไมเคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553: 45) นอกจากการ
พิจาณาความถูกตองครบถวนของคุณสมบัติดังกลาวแลวผูนํานโยบายไปปฏิบัติยังไดสังเกตถึง
ความสามารถในการเปนตัวแทนของชุมชนบานในชมุชนและสามารถควบคุมสมาชิกในชุมชนให
ปฏิบัติตามกฎเกณฑในชุมชนได โดยผูนํานโยบายปฏิบัติใชวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ
สมาชิกในชุมชนเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือใหมั่นใจวาชาวบานให
ความยอมรับในตัวคณะกรรมการชุมชนเหลานั้น ผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความคิดเห็นวาผูนํา
ชุมชนมีความสําคัญมากเพราะจะชวยควบคุมรวมทั้งถายมทอดขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนได เพราะในบางครั้งสมาชิกในชุมชนทั้งชุมชนอาจไมได
เขาใจในนโยบายทั้งหมด แตถาหากมั่นใจไดวามีผูนําชุมชนที่เขมแข็งการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนจะสามารถดําเนินตอไปได (ภูเบศ จันทนิมิ, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) 
 ประเด็นที่สองคือชุมชนเขมแข็งจะตองมีกฎระเบียบของชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติ
รวมกัน ซึ่งคณะทํางานที่ทําการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่จะทําการตรวจสอบวาชุมชนมี
กฎระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจนหรือไม โดยใชวิธีการสุมตรวจสอบวาชาวบานรูจัก 
รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยูในชุมชนจริงหรือไม หากกฎระเบียบไมสอดคลองกับ
แนวทางกําดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนเจาหนาที่จะใหชมุชนประชุมกันเพ่ือทําการแกไข
และรับทราบรวมกัน ดังนั้นนอกจากชุมชนจะตองมีกฎระเบียบที่ชัดเจนแลวชาวบานในชุมชน
จะตองรับทราบและพรอมที่จะทําตามกติกาของชุมชนดวย (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; ยอด
วุฒิ กลิ่นทอง, 2556: ภูเบศ จันทนิมิ, 2556) 
 และประเด็นที่สามคือชุมชนจะตองมีความสามัคคี เห็นพองตองกันในการ
ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน จากการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ของเจาหนาที่พบวามี
หลายชุมชนที่ไมมีความสามัคคีหรือมีความขัดแยงกันภายในชุมชนซึ่งยังตกลงกันไมได 
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กลาวคือชาวบานในบางสวนตองการดําเนินงานโฉนดชุมชนจึงตั้งคณะกรรมการข้ึนและย่ืนขอ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนจากหนวยงานในขณะที่ชาวบานบางสวนในพ้ืนที่เดียวกันไมไดเห็นดวย
และไมไดตองการจะดําเนินงานตามนโยบาย ยกตัวอยางเชนกรณีที่พบในพ้ืนที่ของกรมอุทยาน
แหงชาติฯ มีสมาชิกในชุมชนบางสวนตองการดําเนินงานโฉนดชุมชนในขณะที่บางสวนมั่นใจวา
ตนเองอาศัยอยูในที่ดินมากอนที่จะประกาศเปนพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติจึงตองการจะพิสูจน
สิทธิ์เพ่ือใหไดสิทธิในที่ดินแบบปจเจกบุคคลไมตองการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน
เพราะหากดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนจะทําใหพ้ืนที่ของตนเองกลายเปนที่รัฐและจะไม
มีทางไดสิทธิของตนเองคืนมา ซึ่งหากเกิดกรณีที่ชาวบานมีความเห็นไมตรงกันหรือตกลงกัน
ไมได ผูปฏิบัติงานก็จะไมดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ดังกลาวเพราะการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนตองมาจากความประสงคของภาคประชาชนรัฐไมสามารถไปบังคับประชาชนได และถือ
วาการที่ชาวบานในชุมชนตกลงกันไมไดคือลักษณะที่แสดงใหเห็นวาชุมชนไมไดมีความสามัคคี
ซึ่งผูปฏิบัติกลาวถึงลักษณะของชุมชนที่มีความสามัคคีวาจะตองมีความเห็นพองตองกันหรือถา
มีความคิดเห็นตางกันจะตองมีวิธีการในการตกลงเพ่ือหามตขิองชุมชนอยางชัดเจนวาตองการจะ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนรวมกันหรือไม แตเทาที่ผูปฏิบัติงานที่ลงสํารวจพ้ืนที่พบคือพบวาบาง
ชุมชนมีความขัดแยงและไมตกลงกันไมไดจึงยังไมดําเนินงานโฉนดชุมชนในชุมชนที่มีลักษณะ
ดังกลาว 
 สรุปไดวาชุมชนที่จะถูกนําเสนอใหคณะกรรมการ ปจช. พิจารณาโฉนดชุมชน
จะตองเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งซึ่งผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะใชดุลยพินิจในการพิจารณา
คุณลักษณะที่สําคัญที่แสดงถึงความเขมแข็งของชุมชนสรุปไดเปนสามประเด็นที่สําคัญคือ 1) 
ชุมชนจะตองมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งสามารถกระทําการแทนในนามของชุมชนได  2) จะตองมี
กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติของชุมชนรวมกัน และ  3) มีความสามัคคี อยางไรก็ตามประเด็น
เหลานี้เปนเพียงตัวอยางที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติยกข้ึนมาอธิบายเพ่ือใหทราบถึงประเด็นที่
นํามาพิจารณาความเขมแข็งของชุมชนซึ่งในการดําเนินงานจริงอาจมีรายละเอียดหรือมีประเด็น
ที่สังเกตไดมากกวาที่กลาวถึงในขางตน จะเห็นไดวาความเขมแข็งของชุมชนคือประเด็นหนึ่งที่
จะทําใหชุมชนตัดสนิใจวาชุมชนมคีวามพรอมที่จะดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนหรือไมซึ่ง
จะสงผลตอผลผลิตของนโยบายในที่สุด 
 5.6.2.3 ความพรอมดานการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน 
นอกจากชุมชนที่จะไดรับอนุญาตใหดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนจะตองเปนชุมชน
เขมแข็งแลวยังตองมีความเขาใจในแนวทางการบริหารจัดการที่ดินตามแนวคิดของนโยบาย
โฉนดชุมชนดวย โดยการมีขอกําหนดกฎเกณฑในการบริหารจัดการที่ดินในชุมชนในแตละ
ครัวเรือน ซึ่งแนวทางในการจัดการที่ดินของชุมชนเปนขอกําหนดกฎเกณฑที่ชุมชนกําหนดข้ึน
ตามบริบทของชุมชนโดยกฎระเบียบของชุมชนจะตองสอดคลองกับหลักการของนโยบายที่
สําคัญคือ  1) ตองนําไปสูการปองกันไมใหที่ดินเปลี่ยนมือไปสูคนนอกชุมชนเพราะจะทําให
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สมาชิกในชุมชนสูญเสียทีดิ่นไปทําใหกลับมาไรที่ดินในการอยูอาศัยและทํากินในที่ดินอีกครั้ง  2) 
ไมนําไปสูการบุกรุกที่ดินเพ่ิมเติมโดยใหใชประโยชนในพ้ืนที่ไดเพียงบริเวณที่นํามาจัดใหมีโฉนด
ชุมชนตามที่ระบุไวในแผนที่ของชุมชนเทานั้น 3) ไมนําไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนและบริเวณโดยรอบชุมชน  4) เปนการสงเสริมการปองกัน ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่และบริเวณโดยรอบชุมชน  5) ตองมีกฎระเบียบใน
ลักษณะที่ใหความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินเพ่ือเปนการตอบแทนที่ไดเขาใช
ประโยชนในพ้ืนที่  6) ไมขัดตอกฎหมายของประเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน และ
ไมขัดตอแนวทางในการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน (ประกาศคณะ 
กรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน, 2553: 47; สาทิตย วงศหนองเตย, 2556; อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 2556)    การที่
ชุมชนจะมีความพรอมในดานการจัดการที่ดินไดนั้น ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนจะตองมี
ความเขาใจในหลักการของนโยบายโฉนดชุมชนและพรอมที่จะบรหิารจัดการทีดิ่นตามแนวทางที่
กําหนดไว จากการดําเนินงานสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนพบวามีหลายชุมชนที่ไมมีความ
พรอมในดานการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน ยกตัวอยางเชน มีบางชุมชน
กําหนดไววา “ถาตัวสมาชิกชุมชนไมไดรับอนุญาตจากกรรมการชุมชนใหเขาไปตัดตนไมในปา
จะตองเสียคาปรับ 500 บาท” ซึ่งการกําหนดกฎระเบียบเชนนี้ไมสามารถอนุญาตใหผานได
เนื่องจากนําไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมปาผิดกฎหมาย ซึ่งถาชุมชนยอม
ปรับแกกฎระเบียบใหมีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนอาจไดรับการ
พิจารณาตอ แตหากชุมชนไมมีความเขาใจในแนวทางการบริหารจัดการที่ดินตามแนวคิดของ
นโยบายโฉนดชุมชนจริงๆ  เจาหนาที่ก็จะไมเสนอรายชื่อชุมชนเหลานั้นสูกระบวนการพิจารณา 
ของปจช.และชุมชนก็จะไมไดรับโฉนดชมุชน (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; ศักด์ิสิน ปจจักขะภัติ, 
2556) ดังนั้นความพรอมในดานการบริหารจัดการที่ดินของชุมชนจึงเปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะ
สงผลใหชุมชนไดรับการพิจารณาอนุญาตโฉนดชุมชนซึ่งจะสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนด
ชุมชนดวย 
 5.6.2.4 ความพรอมในดานเอกสาร ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนกําหนดไววาใหชุมชนที่มีความประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนย่ืนคํา
ขอตอสํานักงานโฉนดชุมชนโดยใชแบบเอกสารและหลักฐานที่ปจช.กําหนดไว ตามแบบ เอกสาร 
ปจช. 01 และ เอกสาร ปจช. 02 (ดูแบบเอกสารในภาคผนวก ข.) หลักๆ ประกอบดวย 1) แบบ
คําขอเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553   2) แผนที่สังเขปชุมชนและบริเวณโดยรอบที่ชุมชนจะดําเนินการบริหาร
จัดการที่ดิน  3) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและครัวเรือนสมาชิกของชุมชน จํานวนเนื้อที่ที่ดินใน
ความครอบครองของแตละครัวเรือนและประเภทของการใชประโยชนในที่ดิน   4) ประวัติและ
รูปแบบการรวมตัวของชุมชน   5) ขอเสนอและแผนงานของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน
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รวมทั้งแนวทางการรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในการตรวจสอบเอกสารของผูปฏิบัติงานในเบ้ืองตนทางสํานักงานโฉนดชุมชน
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจากเอกสารที่ชุมชนย่ืนตอสํานักงานโฉนดชนและตรวจสอบ
คุณสมบัติในเบ้ืองตนจากหลักฐานที่ไดรับกอน เมื่อไดรับเอกสารครบถวนแลวจึงจะเสนอตอ
คณะกรรมการ ปจช. เพ่ือขออนุญาตใหคณะอนุกรรมการลงสาํรวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชมุชนเพ่ือ
เปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลวาตรงตามที่ระบุไวในเอกสารที่ชุมชนสงมาหรือไม 
หากขอมูลสวนใดไมถูกตองก็จะทําการแกไข หรือหากยังขาดขอมูลเรื่องใดเจาหนาที่จะทําการ
รวบรวมในขณะที่มีการลงสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใน
ดานเอกสารของชุมชนใหครบถวนกอนจะนํา ขอมูลชุมชนในรูปของเอกสารและหลักฐานตางๆ  
เสนอตอคณะกรรมการ ปจช. ใหพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนตอไป ดังนั้นชุมชนที่ยังไมมี
ความพรอมในดานเอกสารจะยังไมถูกเสนอให ปจช. พิจารณาอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ซึ่งชุมชนจะตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการเตรียมขอมูลเอกสาร ใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน (สาทร วงศหนองเตย, 2556; ภูเบศ จันทนิมิ, 2556)  
 จากผลการดําเนินงานถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 พบวามีชุมชนที่ยังสง
เอกสารหลักฐานไมครบจํานวนกวารอยชุมชน ซึ่งทางเจาหนาที่จากสํานักงานโฉนดไดแจงไปยัง
ชุมชนเพ่ือใหสงเอกสารเพ่ิมเติมแลวแตก็พบวาบางชุมชนยังไมไดดําเนินการจึงยังไมไดทําการ
สํารวจพ้ืนที่ ในการดําเนินงานจริงเจาหนาที่จะใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาเอกสารสวนใด
จําเปนตองใหชุมชนสงมากอนที่จะมีการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่บางเชน หนังสือแสดงความ
ประสงคขอดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ ประวัติชุมชน รายชื่อคณะกรรมการชุมชน ประเภท
ที่ดินหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินเปนตน แตเมื่อลงสํารวจพ้ืนที่แลวอาจมีการแกไขขอมูล
บางสวนที่ไมถูกตองและดําเนินการรวบรวมเอกสารที่จําเปนเพ่ิมเติม หรือหากยังขาดเอกสารที่
จําเปนเรื่องใดหลังจากการลงสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แลว ทางสํานักงานโฉนดชุมชนอาจให
ชุมชนสงเอกสารตามในภายหลังได (ภูเบศ จันทนิมิ, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) 
 ผูวิจัยไดศึกษาจากรายการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนจากเว็บไซตของ
สํานักงานโฉนดชุมชนพบวายังมีหลายชุมชนที่ขาดขอมูลดานเอกสารซึ่งสงผลใหยังไมไดรับการ
พิจารณาอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชน ยกตัวอยางเชน ชุมชนโตะบาหลิว หมูที่ 1 ตําบล
ศาลาดวน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ที่มีความพรอมในดานพ้ืนที่แลวแตยังขาดเอกสาร
หลักฐานที่แสดงกฎระเบียบของชุมชนที่สมาชิกในชุมชนถือปฏิบัติตามอยางเปนลายลักษณ
อักษร จึงทําใหผูปฏิบัติระบุไววาชุมชนยังขาดความเขมแข็งจึงแจงใหชุมชนสงเอกสารแสดง
กฎระเบียบของสมาชิกในชุมชนตอสํานักงานโฉนดชุมชนเพ่ิมเติม หรือกรณีชุมชนแมปูนนอย 
บานหวยงู หมูที่ 11 ตําบลสันสลี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ที่หลังจากเจาหนาที่ไดลง
สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนแลวยังตองสงเอกสารเพ่ิมเติมแกสํานักงานไดแกแนวทางการ
รวมมือกับหนวยงานของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เอกสารบัญชี
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รายชื่อประชาชนในพ้ืนที่ ระบุประเภทการทําประโยชนในแตละครัวเรือน และเอกสารแสดง
หลักฐานของชุมชนที่แกไขปรับปรุงในสวนของพ้ืนที่ชุมชน จะเห็นไดวาความพรอมในดาน
เอกสารจะเปนหลักฐานที่ยืนยันความพรอมของชุมชนในทุกดานทั้งความเขมแข็งของชุมชน 
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดิน และความพรอมในดานพ้ืนที่ของชุมชน ดังนั้นนอกจาก
ชุมชนจะมีความพรอมในทั้งสามดานที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติสังเกตไดจากการสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนแลว ยังตองมีความพรอมในดานเอกสารเพ่ือที่จะเปนหลักฐานในการเสนอ
ตอ ปจช. ใหพิจารณาอนุญาตโฉนดชุมชนในข้ันตอนตอไป อยางไรก็ตามเงื่อนไขดานความ
พรอมของชุมชนไมไดเปนเงื่อนไขเดียวที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย เนื่องจากยังตองข้ึนอยู
กับการอนุญาตของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินซึ่งมีรายละเอียดดังที่ผูวิจัยเสนอไวใน
เงื่อนไขดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน สวนความพรอมของชุมชนเปนเพียงเงื่อนไขหนึ่งที่
จะทําใหชุมชนไดเขาสูกระบวนการพิจารณาของหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินเทานั้น 
 
 5.6.3  การมีสวนรวมของชุมชน 
 การมีสวนรวมของชุมชนคือเงื่อนไขสําคัญที่สงผลตอการดําเนินงานของนโยบาย ซึ่ง
ชุมชนกลุมเปาหมายที่มีโอกาสไดรับโฉนดชุมชนจะตองมีสวนรวมในทั้งสองสวนที่สําคัญคือ การ
ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ที่ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน และการใหความรวมมือกับ
เครือขายภาคประชาชน ซึ่งทั้งสองสวนสงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 5.6.3.1 การใหความรวมมือของชุมชนกับเจาหนาที่ที่ดําเนินงานตามนโยบาย
โฉนดชุมชน ในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติจะตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนตั้งแต
การย่ืนเอกสารตอสํานักงานโฉนดชุมชน การสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน ตลอดจนการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งชุมชนจะตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานจึงจะทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถดําเนินงานไดตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย โดยเฉพาะเรื่องการสํารวจและตรวจสอบความพรอมของชุมชนเปนกระบวนการที่
ตองอาศัยความรวมมือของชาวบานในชุมชนกลุมเปาหมายอยางย่ิง ยกตัวอยางเชน การ
ตรวจสอบความพรอมในดานพ้ืนที่ เพ่ือหาขอบเขตและจัดทําแผนที่ชุมชนทั้งบริเวณโดยรอบและ
สัดสวนของการจัดสรรพ้ืนที่ในครัวเรือน ที่ชาวบานตองเปนผูใหขอมูลแกผูปฏิบัติ หากชาวบาน
ไมใหความรวมมือหรือจงใจปดบังเจาหนาที่ก็ไมสามารถดําเนินงานในสวนดังกลาวไดสําเร็จ 
(ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556)   จากประสบการณในการลงสํารวจพ้ืนที่ของผูปฏิบัติพบวามีทั้ง
ชุมชนที่ใหความรวมมือและไมใหความรวมมือผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่มาจากหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินอธิบายถึงประสบการณที่พบจากการสํารวจพ้ืนที่ในเขตอุทยานแหงชาติ 
โดยมีความคิดเห็นวาชาวบานอาจรูอยูแลววาสํารวจไปก็คงไมไดรับโฉนดชุมชนจึงไมใหความ
รวมมือในการตรวจสอบ และคิดวาความจริงแลวชาวบานอยากไดที่ดินในสวนนั้นในรูปแบบ
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ปจเจกไมไดตองการโฉนดชุมชนเพียงแตย่ืนขอดําเนินงานโฉนดชุมชนเพ่ือที่จะไมตองถูกไลออก
จากพ้ืนที่เทานั้น (อรรณพ ชัยพร ธนรัตน, 2556)  
 ในเรื่องของความพรอมในดานเอกสารหลักฐานของชุมชนก็เปนอีกประเด็นทีต่อง
อาศัยความรวมมือของชุมชนเพราะผูปฏิบัติงานจะไมสามารถดําเนินงานพิจารณาความ
เหมาะสมของชุมชนไดหากชุมชนขาดความพรอมในดานเอกสาร โดยเจาหนาที่ในสํานักงาน
โฉนดชุมชนจะเปนผูตรวจสอบความพรอมและเมื่อตองการเอกสารเพ่ิมเติมในสวนใด หรือ
ตองการใหชุมชนแกไขเนื้อหาในเรื่องใดบางหลังจากมีการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แลว ชุมชน
จะตองใหความรวมมือในการสงเอกสารใหแกเจาหนาที่ดวย นอกจากนั้นการใหความรวมมือของ
ชุมชนกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังสงผลตอการพิจารณาวาชุมชนเหลานั้นมีความเขมแข็งหรอืไม 
เพราะลักษณะของชุมชนที่เขมแข็งจะตองสังเกตไดวาชาวบานในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน มีความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน โดยผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
จะสังเกตจากการจัดประชุมในชุมชนหรือจัดเวทีชุมชนในขณะที่ลงสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ 
(ภูเบศ จันทนิมิ, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) 
 การใหความรวมมือของชุมชนในการดําเนินงานในที่นี้หมายรวมถึงการยอมรับ
ในแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนดวยทั้งในสวนที่นโยบายกําหนดและในสวน
ที่หนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินกําหนดไว เชนการดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. 
ชุมชนจะตองใหความรวมมือในการจดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตร และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดไวจึงจะสามารถขอดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนได หาก
ชุมชนไมใหความรวมมือหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ก็ไมสามารถอนุญาตโฉนดชุมชนใหแก
ชุมชนได ดังนั้นการใหความรวมมือของชุมชนกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบาย
จะสงผลตอการพิจารณาความพรอมของชุมชนกลุมเปาหมาย ซึ่งชุมชนที่มีความพรอมเทานั้นจึง
จะมีโอกาสไดรับโฉนดชุมชน ถาหากชุมชนไมใหความรวมมือกระบวนการพิจารณาความพรอม
ของชุมชนก็จะไมสําเร็จ และชุมชนอาจถูกประเมินไดวายังไมมีความพรอมจึงไมไดรับการเสนอ
รายชื่อตอ ปจช. เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหชุมชนดําเนินงานโฉนดชุมชนตามนโยบาย และถา
ชุมชนไมใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแนวทางของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินก็จะ
ไมไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ จึงกลาวไดวาความรวมมือของชุมชน
กลุมเปาหมายคือเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
 5.6.3.2 การมีสวนรวมกับเครือขายภาคประชาชน นโยบายโฉนดชุมชนเริ่มตน
มาจากการผลักดันของเครือขายภาคประชาชนคือ คปท. ซึ่งเปนผูเสนอนโยบายตอรัฐบาล
จนกระทั่งรัฐบาลยอมรับนโยบายและนําไปสูการปฏิบัติ ตอมาภายหลังมีเครือขาย ชุมชนเพ่ือ
การปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ไดรองเรียนตอรัฐบาล เพ่ือแกไขปญหาที่ดินของราษฎร
ดวยวิธีการโฉนดชุมชนดวย การมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนกับเครือขายภาคประชาชนจะ
ทําใหไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชนอยางตอเนื่องและการเขารวมกับ
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เครือขายภาคประชาชนดังกลาวจะทําใหชุมชนเหลานั้นมีความรูความเขาใจในหลักการของการ
จัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชน และเปนชุมชนที่สามารถเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน
ตามนโยบายไดเร็วกวาชุมชนที่ไมไดเขารวมกับเครือขายภาคประชาชน เมื่อมีการดําเนินงาน
ตามนโยบาย เครือขายภาคประชาชนที่เขารวมอยูในคณะผูกําหนดนโยบายจึงไดเสนอรายชื่อ
ชุมชนที่เขารวมเครือขายเหลานี้ในฐานะชุมชนนํารองโฉนดชุมชนซึ่งจะไดรับการพิจารณาสํารวจ
และตรวจสอบพ้ืนที่กอน ดังที่ปรากฏอยูในเปาหมายของนโยบายตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ขอ 10 ซึ่งระบุไววา “ในวาระเริ่มแรก
ใหดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่นํารอง” ซึ่งพ้ืนที่นํารองดังกลาวคือ
พ้ืนที่ชุมชนที่ตัวแทนจากภาคประชาชนไดเสนอตอคณะกรรมการผูกําหนดนโยบายตั้งแตเริ่มมี
การกําหนดนโยบาย ดังนั้นการดําเนินงานในเบ้ืองตนจึงมุงเนนไปที่พ้ืนที่นํารองหรือชุมชนนํา
รองเหลานั้นกอนซึ่งเปนชุมชนที่รวมอยูใน คปท. จํานวน 44 ชุมชน และ คปสม. 44 ชุมชน
รวมทั้งสิ้นเปน 88 ชุมชน (ประยงค ดอกลําไย, 2556) อยางไรก็ตามการดําเนินงานสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนก็ไดครอบคลุมไปถึงชุมชนที่ไมไดอยูในรายชื่อชุมชนนํารองดวยแลวทําให
มีชุมชนที่ไดรับการสํารวจและตรวจสอบแลว 192 ชุมชน (สํานักงานโฉนดชุมชน, 2555ก) 
 สามารถสรุปขอดีของการที่ชุมชนมีสวนรวมกับเครือขายภาคประชาชนไดเปน 2 
ประการที่สําคัญคือ ประการแรกชุมชนจะไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินงาน
ตามนโยบายโฉนดชุมชนทําใหสมาชิกในชุมชนมีความรูความเขาใจในนโยบายและงายตอการ
เตรียมความพรอมสูการดําเนินงานโฉนดชุมชน และประการที่สองคือการเรงรัดการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในพ้ืนที่ เพราะกลุมเครือขายจากภาคประชาชนซึ่งมีชาวบานในชุมชนรวมใน
เครือขายเหลานั้นมักมีการเคลื่อนไหวเพ่ือเรงรัดการดําเนินงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดังที่
สมมารถ บัวแตง อธิบายไววา เมื่อเครือขายภาคประชาชนอยากจะใหดําเนินงานในพ้ืนที่ใดก็
มักจะไปเรียกรองตอรัฐมนตรีทําใหมีคําสั่งเรงปฏิบัติงานในพ้ืนที่เหลานั้น แตขอเสียของการ
เรงรัดการดําเนินงานของผูนํานโยบายไปปฏิบัติระดับลางคือสงผลใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
ทํางานแบบไมเต็มใจเนื่องจากนอกเหนือจากแผนงานที่ไดวางไวแลวและอาจถือไดวาไมเปน
ธรรมกับชุมชนที่ไมไดเขารวมกับเครือขายภาคประชาชนก็เปนได (สมมารถ บัวแตง, 2556) 
 
 5.6.4  สรุปเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน: กรณีสหกรณบานคลอง 
 โยงจํากัดและสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด 
 กลุมเปาหมายของชุมชนเปนเงื่อนไขสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบาย โดย
พบวาประเภทและลักษณะของที่ดิน ความพรอมของชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชน ลวน
เปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลใหชุมชนกลุมเปาหมายอาจไดรับหรือไมไดรับอนุญาตใหดําเนินงาน
โฉนดชุมชน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเงื่อนไขดานกลุมเปาหมายจากกรณี
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ของชุมชนบานคลองโยง จ.นครปฐม และ ชุมชนบานแมอาวและบานไรดง จ.ลําพูน ซึ่งเปนสอง
ชุมชนที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนและถือไดวาเปนผลผลิตของนโยบายเพ่ือให
ทราบวามีเงื่อนไขใดบางที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 5.6.4.1 กรณีชุมชนบานคลองโยง จ.นครปฐม ในอดีตที่ดินชุมชนบานคลองโยง
เปนที่ดินสวนบุคคลโดยมีชาวบานเชาทําประโยชนในที่ดินผืนนี้มาตั้งแตเริ่มมีโฉนด ซึ่งออกใน
ชื่อเจาจอมมารดาชุมเปนเจาของโฉนดที่ดินตั้งแตป พ.ศ. 2460 และตกเปนมรดกของเจานาย
วังดิสกุลกอนจะมีการซื้อขายตอๆ กันมา จนกระทั่งในป พ.ศ. 2518 ชาวบานไดรวมตัวกันกูยืม
เงินจากกองทุนหมุนเวียนจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรจากกรมสงเสริมสหกรณเพ่ือซื้อที่ดิน
ผืนดังกลาวมาเปนของกรมสงเสริมสหกรณ แลวชาวบานไดทยอยผอนสงเงินคืนแกกองทุน
ดังกลาวในลักษณะการเชาซื้อที่ดินจากกรมสงเสริมสหกรณในนามของ “สหกรณเชาซื้อที่ดิน
คลองโยง” ตอมาในป พ.ศ. 2524 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเปน “สหกรณการเชาที่ดินคลองโยง
จํากัด” จะเห็นไดวาคําวา “ซื้อ” ตกไป ชาวบานมักกลาวถึงประเด็นนี้วา “ซื้อหลน” แตก็ไมไดรับ
การแกไขและชาวบานยังผอนเงินแกสหกรณเรื่อยมาดวยเจตนารมณคือการเชาซื้อที่ดินภายใต
กองทุนจัดหาที่ดินชวยเหลือชาวนาชาวไร เหตุการณเลวรายข้ึนเมื่อในป 2545 กรมสงเสริม
สหกรณไดสงมอบที่ดินคืนแกกรมธนารักษตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 
2544 ทั้งที่ชาวบานยังเชาที่ดินผืนดังกลาวอยู ทําใหสถานะในการเชาที่ดินเปลี่ยนไปจากเดิมที่
เปนการเชาที่ดินของกรมสงเสริมสหกรณกลายเปนการเชาที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ ซึ่งมี
กฎหมายหามมิใหมีการจําหนาย จาย โอนใหแกภาคเอกชน อยางไรก็ตามชาวบานยังคงผอน
เงินคาเชาตอโดยเขาใจวายังเปนการเชาซื้อที่ดินและไมทราบวาสถานะในการเชาซื้อที่ดินได
เปลี่ยนไป จนกระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2549 มีหนังสือราชการแจงมายังสหกรณการเชาที่ดินตําบล
คลองโยงเพ่ือใหชาวบานรับทราบวาที่ดินผืนดังกลาวไดเปลี่ยนเปนที่ราชพัสดุในการดูแลของ
กรมธนารักษแลว และสํานักงานธนารักษพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมไดมีการคิดคาธรรมเนียมและคา
เชาในอัตราที่สูงกวาเดิมมาก จากเดิมสมาชิกจะเสียคาเชาประมาณ 3,000-4,000 บาทตอแปลง 
แตเมื่อเปลี่ยนมาใหกรมธนารักษรับผิดชอบทําใหชาวบานตองเสียคาเชาราวปละ 40,000 – 
50,000 บาท ทําใหชาวบานเดือดรอนเปนอยางมาก เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหชาวบานชุมชนบาน
คลองโยงตื่นตัวและพยายามเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองใหไดสิทธิในการเชาซื้อที่ดินกลับคืนมา  
(รติตา แกวจุลกาญจน, 2554: 4; ประภาส ปนตบแตง, 2556; บุญลือ เจริญมี, 2556)  
 กระบวนการตอสูเรื่องสิทธิในที่ดินทํากินของชาวบานชุมชนบานคลองโยงเริ่มตน
ข้ึนอยางจริงจังเมื่อชาวบานไดทราบวาที่ดินที่เคยเชาอยูอาศัยมาหลายชั่วอายุคนกลายเปนที่
สาธารณะสมบัติแผนดินของกรมธนารักษ ซึ่งจะมีการเก็บคาเชาในอัตราที่สูงเกินกวาที่ชาวบาน
จะรับภาระได จึงเริ่มเคลื่อนไหวดวยการเขาไปย่ืนหนังสือคํารองกับธนารักษจังหวัด และ
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีเปาหมายคือการไดรับสิทธิในการเชาซื้อที่ดินกลับคืนมาเพราะ
ชาวบานไดผอนชําระเงินคืนแกกองทุนหมุนเวียนที่ชาวบานกูยืมมาในรูปของคาเชาไปจนเกือบ
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ครบแลว ซึ่งหากเปนไปตามเจตนารมณเดิมที่ไดมีการกูยืมเงินจากกรมสงเสริมสหกรณ เมื่อ
ชาวบานผอนชําระเงินครบแลวที่ดินดังกลาวจะตกเปนของสหกรณบานคลองโยงซึ่งเปนกลุมนิติ
บุคคล และสหกรณจะโอนที่ดินใหแกสมาชิกในรูปแบบปจเจกบุคคล ดังนั้นเปาหมายของ
ชาวบานในทายที่สุดแลวคือการไดโฉนดที่ดินในรูปแบบปจเจกบุคคล แตการเคลื่อนไหวของ
ชาวบานในชุมชนทําไดเพียงชะลอการเก็บคาเชาของกรมธนารักษเอาไวกอนเทานั้น บุญลือ 
เจริญมี (2556) กลาวถึงการเคลื่อนไหวในชวงแรกนี้วาไดใชวิธีการแบบ “ผูดี” คือการไปย่ืน
หนังสือ คํารองตอหนวยงานราชการ แตพบวา “เดินจนรองเทาขาด ก็ไมมีผล” หลังจากนั้นจึงได
เปลี่ยนวิธีการเรียกรองโดยไดเขารวมกับ คปท. ซึ่งชาวบานประเมินแลววาการเขารวมกับ
เครือขายภาคประชาชนขนาดใหญนาจะทําใหมีอํานาจในการตอรองมากกวาที่ชุมชนจะ
ขับเคลื่อนไปโดยลําพัง (บุญลือ เจริญมี, 2556; ประภาส ปนตบแตง, 2556) 
 การเขารวมกับ คปท. ของชาวบานชุมชนบานคลองโยงเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
โฉนดชุมชน เริ่มตนข้ึนเมื่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ประกาศนโยบายโฉนดชุมชนประกอบกับความ
พยายามที่จะขยายแนวคิดโฉนดชุมชนของกลุม คปท. แมวาชาวชุมชนบานคลองโยงจะไมได
ตอสูเพ่ือใหไดโฉนดชุมชนมาตั้งแตตน แตเมื่อไดพิจารณาแนวคิดของ คปท. แลว จึงเห็นวา 
โฉนดชุมชนเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหชาวบานมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน 
โดยมีเหตุผลในการพิจารณาสองประการสําคัญประกอบกันคือ  1) โอกาสสําเร็จ หากชาวบาน
ยังคงเรียกรองใหเปนไปตามหลักการเดิมคือสิทธิในการเชาซื้อที่ดินของชาวบานชุมชนบาน
คลองโยงเพ่ือที่ชาวบานจะไดที่ดินมาเปนของกลุมสหกรณและโอนกรรมสิทธิ์ใหแกชาวบานใน
รายปจเจก อาจตองใชเวลาในการตอสูอีกยาวนานซึ่งยังไมเห็นอนาคตวาจะสําเร็จหรือไม 
ในขณะที่ชาวบานยังตองจายคาเชาใหกับกรมธนารักษในระหวางที่กระบวนการตอสูยังไมสิ้นสุด 
และคาดวาคงไมมีหนวยงานใดเขามาสนับสนุนเพราะถือวาเปนการตอสูเพ่ือนําที่ดินของรัฐมา
มอบใหประชาชน ในขณะที่ โฉนดชุมชน ไดรับการประกาศเปนนโยบายแลว และมีกลุม คปท. 
เปนกลุมภาคประชาชนที่รวมกันขับเคลื่อนนโยบายอยู การเขารวมกับ คปท. จะสามารถสราง
พลังใหกับชุมชนได และ  2) แนวคิดโฉนดชุมชนเปนแนวคิดที่ดี โดยจะทําใหชาวบานในชุมชนมี
ความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ทํากินและสามารถรักษาผืนที่ไวใหแกลูกหลาน หากชาวบาน
ไดรับที่ดินแบบปจเจก มูลคาที่ดินที่มีโฉนดจะสูงมาก อาจถึงไรละ 1-2 ลาน หนึ่งครอบครัวมีที่
ประมาณ 10 ไร ถาขายไดก็จะมีเงินถึง 10-20 ลานบาท เพราะพ้ืนที่ชุมชนบานคลองโยงอยู
ทามกลางความเจริญและเปนที่ปรารถนาของนักลงทุน ดังนั้นเชื่อวาชาวบานตองขายที่ดินหมด
แนนอนซึ่งชาวบานสวนใหญคงตองการเชนนั้นแตเมื่อโอกาสสําเร็จเปนไปไดยาก ขอเสนอของ 
คปท. จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ ดวยความคิดที่วาจะทําใหสถานะของชาวบานที่อาศัย
อยูในชุมชนดีกวาที่ตองตกเปนผูเชาที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ ซึ่งตองเสียคาเชาในอัตราที่สูง
และเสี่ยงตอการถูกยึดที่ดินคืนเพ่ือไปใหบุคคลอ่ืนใชทําประโยชน ในขณะที่โฉนดชุมชน จะทําให
ชาวบานไดอยูในพ้ืนที่อยางถูกกฎหมาย มีความมั่นคงในที่อยูอาศัยโดยไมมีรัฐบาลชุดใดหรือ
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หนวยงานใดจะสามารถมายึดที่ดินของชาวบานได แมวาจะขายที่ดินไมไดแตก็ยังดีที่มีที่อยู
อาศัยและที่ทํากิน อาจกลาวไดวาแนวคิดโฉนดชุมชนสวนหนึ่งไดรับการหยิบย่ืนมาจากรัฐบาล
และ คปท.แตอีกสวนหนึ่งก็มาจากการตัดสินใจรวมกันของชาวบานในชุมชนที่พิจารณาแลววา
แนวคิดโฉนดชุมชนเปนแนวคิดที่นาจะแกไขปญหาของชุมชนได (บุญลือ เจริญมี, 2556; 
ประภาส ปนตบแตง, 2556) 
 ความเขมแข็งของผูนําและสมาชิกในชุมชนบานคลองโยง การสรางความรูความ
เขาใจรวมกันของคนในชุมชนคือกระบวนการสําคัญที่เกิดข้ึนในชุมชน ตั้งแตชวงเริ่มตน
ขับเคลื่อนเพ่ือเรียกรองสิทธิ์ในที่ดิน ไดมีการจัดประชุมอยูเสมอทุกสัปดาหเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางชาวบานกับผูนําชุมชน  ทุกครั้งที่ผูนําชุมชนไปดําเนินการเขารวมกิจกรรมหรือมี
ขอมูลเพ่ิมเติมก็จะนํามาถายทอดสูชาวบานใหรับรูโดยทั่วกันเพ่ือระดมความคิดและตัดสินใจ
รวมกัน ซึ่งการมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งและสมาชิกในชุมชนที่มีความตื่นตัว มีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชน รวมมือรวมใจในการแกไขปญหาของชุมชน ทําใหการตอสูของชุมชนเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ถึงแมวาชาวบานในชุมชนไมไดเห็นดวยกับการเขารวมจัดการที่ดินในระบบ
โฉนดชุมชนทั้งหมดแตชาวบานสวนใหญก็ยอมรับและพรอมปฏิบัติตามแนวทางของนโยบาย
โฉนดชุมชน ผูนําชุมชนบานคลองโยงเชื่อวาความเขมแข็งของชุมชนสวนหนึ่งมาจากการที่ระบบ
การจัดการในชุมชนอยูในรูปแบบของกลุมสหกรณ “ดีที่วาชุมชนเรามีการจดทะเบียนเปน
สหกรณมานานทําใหมวลชนของเราเขมแข็ง” (บุญลือ เจริญมี, 2556) 
 การหนุนชวยจากนักวิชาการ โดยในชุมชนบานคลองโยงมีบุคลากรทางดาน
วิชาการคือ ประภาส ปนตบแตง อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
คนในทองถิ่นที่เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนและเปนผูชี้นําแนวทางในการเรียกรองสิทธิ์
ใหกับสมาชิกในชุมชน สรางความรูความเขาใจใหกับชาวบาน รวมถึงการชักนําสมาชิกใหเขา
รวมกับ คปท. ดวย ประภาส ปนตบแตง (2556) อธิบายถึงการสรางพลังโดยใชสื่อในการ
ขับเคลื่อนเรียกรองสิทธิในที่ดินของชุมชนบานคลองโยงในเบ้ืองตนกอนที่จะเขารวมกับ คปท.วา 
เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนไดมีการปรึกษาหารือกับเครือขายสมัชชาคนจนที่เปนสมาชิกใน คปท.อยู แต
ในฐานะเพ่ือนที่เขามาชวยคิดหาแนวทางวาจะสามารถดําเนินการอยางไรไดบาง วิธีการที่
ออกมาคือการใชสื่อสะทอนมุมมองตอสังคมใหไดรับรูถึงปญหาของชาวบาน ผานทาง
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) และรูปแบบการใชสื่อประเภทขาวพลเมือง ซึ่งการออก
สื่อจะทําใหสาธารณะเห็นวารัฐบาลไมแกปญหาใหกับประชาชน ทําใหเกิดพลังในการกดดัน
หนวยงานของรัฐเห็นความสําคัญของการแกไขปญหาใหกับชุมชน อยางไรก็ตามการใหขอมูล
ขาวสารโดยใชทีวีสาธารณะอาจทําใหประเด็นขยายสูสังคม มีประชาชนสนับสนุน แตในเชิง
ตัดสินใจเชื่อวาไมมีทางที่จะไปกดดันรัฐบาลได จึงตองใชการชุมนุมจากกลุมคนขนาดใหญใน
การตอรอง เพราะลําพังการขับเคลื่อนในชุมชนเองกับชาวบานไมก่ีคนคงสรางพลังไมไดมากนัก 
การเขารวมกับ คปท. ที่มีประสบการณในการเคลื่อนไหวกันมายาวนาน จะทําใหเกิดพลังทบทวี
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ในการเรียกรองสิทธิในที่ดินของชุมชนไดมากกวา ดังนั้นการไดรับการหนุนชวยจากบุคลากร
ทางดานวิชาการเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญตอการที่ชมุชนจะไดรับโฉนดชุมชน เพราะเปนบุคคลที่
สามารถชี้แนะแนวทาง สรางความรูความเขาใจใหกับชาวบาน มีชองทางในการผลักดัน และมี
เครือขายทางวิชาการ ทําใหชุมชนไดเขารวมกับ คปท. จนถึงการเปนพ้ืนที่ชุมชนนํารองโฉนด
ชุมชนและไดรับสิทธิในที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินในรูปแบบโฉนดชุมชนในที่สุด ผูนําชุมชนบาน
คลองโยงกลาวถึงประเด็นที่มี ประภาส ปนตบแตง เขามามีสวนรวมในการผลักดันของชุมชนวา 
“ถาเขาไมเขามาชุมชนเขมแข็งก็เขมแข็งก็ไมมีความหมาย” (บุญลือ เจริญมี, 2556) 
 ในเรื่องความพรอมของชุมชน จากรายงานการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ในการ
จัดใหมีโฉนดชุมชนภาคกลาง สรุปขอมูลพอสังเขปไดวา ชุมชนบานคลองโยง ตั้งอยูในตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 1,400 ไรและ อําเภอนครชัยศรี 400 ไร เปนที่ดินประเภทที่ราช
พัสดุมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินคือกรมธนารักษ สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุม มีการใช
ประโยชนเปนที่อยูอาศัยและที่ทําการเกษตร มีจํานวนประชากรในชุมชน 176 ครัวเรือน 838 
คน ในการการบริหารชุมชนเดิมเคยจัดตั้งเปนสหกรณการเชาที่ดินคลองโยงจํากัด ปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปน สหกรณบานคลองโยงจํากัด และมีหลักฐานวาสหกรณไดจัดการประชุมทุกปเพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาในดานตางๆ และมีกฎระเบียบของชุมชนในรูปแบบของขอบังคับสหกรณบาน
คลองโยงจํากัด และมีการจัดทําระเบียบโฉนดชุมชนสหกรณบานคลองโยงเพ่ิมเติมแลวหลังเขา
รวมดําเนินงานตามนโยบาย ทางคณะผูสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่เห็นวาชุมชนมีความพรอมทั้ง
ในดานพ้ืนที่มีการจําแนกการใชประโยชนในที่ดินอยางชัดเจนโดยมีการกําหนดขอบเขตที่ดินทุก
แปลงลงในพ้ืนที่ 
 ประเด็นทางการเมือง ในเบ้ืองตนที่เริ่มมีการขอดําเนินงานโฉนดชุมชน ที่ดิน
ชุมชนบานคลองโยงเปนที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ แตไดมีการใชมติคณะรัฐมนตรีในการเปด
ชองทางใหสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนบานคลองโยงได โดยเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมมีติใหกรมธนารักษโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ ตําบลคลองโยง 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใหแกสหกรณการเชาที่ดินคลองโยงเพ่ือนําไปบริหารจัดการ
ใหเปนประโยชนแกสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ ดวยเหตุผลที่วากรมสงเสริมสหกรณ
ไดมีโครงการชวยเหลือเกษตรกรใหมีที่ ดินทํากินเปนของตนเอง โดยนําเงินทุนชวยเหลือ
เกษตรกรไปจัดซื้อที่ดินเพ่ือนํามาใหเกษตรกรสมาชิกไดเชาซื้อ แตดวยเหตุที่พ้ืนที่ดังกลาวเปน
ที่ ดินราชพัส ดุตามกฎหมาย ซึ่ งมติคณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วันที่  25 ธันวาคม 2544  ให
กระทรวงการคลังถือเปนแนวปฏิบัติวาที่ดินราชพัสดุไมควรโอนกรรมสิทธิ์ใหแกสหกรณนิคม
หรือองคกรอ่ืนใด จึงตองมีมติ ขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2544 เพ่ือเปดชองใหมีการโอนที่ดินราชพัสดุไปเปนของสหกรณบานคลองโยงจํากัด (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง, 2553) หลังจากนั้นจึงมีมติคณะรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2553 เรื่องการ
ขายที่ดินราชพัสดุใหกับสหกรณการเชาที่ดินคลองโยงจํากัด จังหวัดนครปฐม มีการอนุมัติให
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โอนกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ชุมชนคลองโยงโดยมีเงื่อนไขคือหามมิใหนําไปจําหนายจายโอนใหบุคคล
อ่ืนที่ไมใชทายาท    หรือผูมีสิทธิ์ไดรับมรดกของสมาชิก (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2553) 
หลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแลวทําใหที่ดินที่นํามาจัดโฉนดชุมชนดังกลาวไมใชที่ดินของรัฐ
อีกตอไปแตเปนของคณะนิติบุคคลในนามของ “สหกรณการเชาที่ดินคลองโยงจํากัด” ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปนสหกรณบานคลองโยงจํากัด และสามารถนําที่ดินมาดําเนินการจัดโฉนดชุมชนได 
จะเห็นไดวากระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนในชุมชนบานคลองโยงมีประเด็นทางการเมือง
เขามาเก่ียวของ คือเกิดการตอรองระหวางรัฐบาลและชุมชนบานคลองโยง คือเมื่อรัฐบาล
ประกาศนโยบายออกมาแลวยอมตองการสรางรูปธรรมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในขณะที่
ชุมชนบานคลองโยงตองการความมั่นคงในที่อยูอาศัย หากชุมชนยอมรับนโยบายโฉนดชุมชน
รัฐบาลจะสามารถสนับสนุนใหมีการโอนที่ดินกลับมาเปนของสหกรณได แตหากชุมชนจะ
เรียกรองเพ่ือใหไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินแบบปจเจก เชื่อวาไมมีรัฐบาลจะสนับสนุน นอกจากนั้น
ชุมชนเองก็มีความพรอมในดานพ้ืนที่ คุณสมบัติและแผนการบริหารจัดการชุมชน อีกทั้งยังมี
พ้ืนที่อยูใกลกรุงเทพฯนักขาวเขาถึงสะดวกเปนโอกาสในการประชาสัมพันธนโยบายไปดวย เมื่อ
ชุมชนตกลงเขารวมนโยบายรัฐบาลจึงใชมติคณะรัฐมนตรีในการเปดชองทางการโอนกรรมสิทธิ์
จากเดิมที่อยูในความรับผิดชอบของกรมธนารักษใหเปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณบานคลองโยง
จํากัด ซึ่งเปนกลุมนิติบุคคล ทําใหชุมชนสามารถดําเนินการขอใชประโยชนในพ้ืนที่ไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย เพียงแตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของโฉนดชุมชนและเงื่อนไขของสหกรณ
ควบคูกันไปดวย 
 5.6.4.2 กรณีชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด จ.ลําพูน 
ในอดีตที่ดินที่ชาวบานในชุมชนอาศัยและทํากินอยูในปจจุบันนี้เปนที่รกรางวางเปลาที่ชาวบาน
เคยใชเลี้ยงสัตวเมื่อตอนที่ชาวบานยังทําการเกษตร แตดวยสภาวะทางเศรษฐกิจบีบบังคับทําให
ชาวบานตองขายที่ดินทํากินของตนเองและเขาไปทํางานรับจาง ใชแรงงานในตัวเมืองจนกระทั่ง
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อประมาณป พ.ศ. 2540 ที่มีอัตราการจางงานลดลงมาก สงผลให
ชาวบานไมมีงานทําและไรที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ในป 2543 ชาวบานจึงรวมตัวกันเขาไป
บุกเบิกที่ดินทิ้งรางวางเปลาบริเวณโดยรอบหมูบานไรดง ต.น้ําดิบ และบานแมอาว ต.นครเจดีย 
ซึ่งชาวบานมั่นใจวาไมมีผูครอบครอง แตตอมากลับพบวามีกลุมนายทุนมาอางวาที่ดินดังกลาวมี
โฉนดที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมายทั้งที่ชาวบานเห็นวาที่ดินผืนนี้ไมมีผูใชประโยชนมานานกวาสี่
สิบป จึงเกิดขอพิพาทในการแยงชิงสิทธิในที่ดินผืนดังกลาว ในที่สุดชาวบานเปนผูชนะโดยศาล
ไดสั่งเพิกถอนสิทธิ์ของนายทุนและทําใหที่ดินดังกลาวกลับไปตกเปนที่ดินของรัฐซึ่งมี  ส.ป.ก. 
เปนผูรับผิดชอบดูแลที่ดินดังกลาว หากชาวบานตองการใชประโยชนในที่ดินทํากินเหลานั้น
สามารถดําเนินการขอใชประโยชนในพ้ืนที่เปนรายปจเจกบุคคลได โดยจะไดรับเปน ส.ป.ก. 4-
01 คือ เอกสารสิทธิที่ใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือทําการเกษตร แต
จากประสบการณการสูญเสียที่ดินทําใหชาวบานในชุมชนคิดวาถาไดสิทธิในลักษณะของปจเจก
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บุคคลมาสุดทายจะนําไปสูการขายสิทธิ์ หรือการสูญเสียสิทธิในรูปแบบตางๆ ไดซึ่งจะทําใหที่ดิน
หลุดมือไปอีก จึงคิดวาตองหาวิธีที่จะทําใหที่ดินไมสามารถหลุดมือไปจากสมาชิกในชุมชนได 
จากการถอดบทเรียนรวมกันของชาวบานโดยกลุมปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนที่มาจากการรวมตัวกัน
ของผูที่ประสบปญหาขาดแคลนที่ดินทํากินและมาอาศัยอยูในพ้ืนที่รกรางวางเปลาในพ้ืนที่ชุมชน
บานไรดง หนองสมณะใต และบานแมอาว อ. ปาซาง จ.ลําพูน ทําใหเกิดความคิดการจัดการ
ที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนข้ึนเปนครั้งแรกและไดขยายแนวคิดตอไปยังเครือขายภาคประชาชน
ที่ประสบปญหาสิทธิที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยทั้งในที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐในทั่วประเทศ 
ภายหลังรวมตัวกันเปน คปท. ซึ่งเปนกลุมเครือขายที่ผลักดันใหมีนโยบายโฉนดชุมชนข้ึนมา 
และเนื่องจากวาแนวคิดโฉนดชุมชนเริ่มตนมาจากการเรียนรูรวมกันของชาวบานในชุมชนบาน
แมอาวรวมกับชุมชนอ่ืนๆ บริเวณใกลเคียงดังกลาว จึงทําใหชาวบานเห็นความสําคัญของ
นโยบายโฉนดชุมชนและพรอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ ที่ผูกําหนดนโยบายระบุ
ไว (รังสรรค แสนสองแคว, 2556; ประยงค ดอกลําไย, 2556; สังวาล กันธรรม, 2556) 
 ในดานความเขมแข็งของสมาชิกในชุมชนบานแมอาวและชุมชนบานไรดง นาง
สังวาล กันธรรม (2556) ผูนําชุมชนบานแมอาวอธิบายวา ชาวบานในชุมชนมีความเขาใจ
รวมกันและปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนมาเปนเวลาเกือบสิบสามป
แลว ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวมีรายละเอียดพอสังเขปคือ การจัดสรรที่ดินทํากินใหแกสมาชิกใน
ชุมชนไดคนละ 1 ไร 1 งาน ซึ่งถือวาเพียงพอตอการทํากิน ปลูกผักทําสวน และเลี้ยงสัตวได มี
การหามซื้อขายสิทธิใหกับคนนอกที่ไมไดอยูอาศัยในชุมชน หากฝาฝนจะมีการยึดพ้ืนที่มาเปน
สิทธิรวมกันของชุมชนและไมใหผูที่ฝาฝนกลับมาทํากินในพ้ืนที่อีก ดวยความที่ชุมชนมีความ
สามัคคี มีการรวมตัวกันชวยเหลือกันในชุมชนมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ เมื่อมีประเด็นที่ตอง
ตัดสินใจสมาชิกในชุมชนจะชวยเหลือกันระดมความคิดเห็นกันกอนมีการตัดสินใจทุกครั้งจึงทํา
ใหเจาหนาที่รัฐที่เขามาสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนมีความเห็นวาสมาชิกในชุมชนบานแม
อาวและบานไรดงมีความเขมแข็ง ซึ่งการเขารวมอยูใน คปท. ถือเปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนให
ชาวบานในชุมชน มีความรูความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน 
เพราะนักวิชาการจากเครือขายดังกลาวจะเขามาชวยอธิบาย ใหความรูและแนะนําแนวทาง
เก่ียวกับการขออนุญาตโฉนดชุมชนวา ชาวบานจะตองตั้งคณะกรรมการชุมชน จดทะเบียนเปน
สหกรณ ติดตอขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. จึงจะขออนุญาตโฉนดชุมชน เปนตน 
ดังนั้นการเขารวมเปนสวนหนึ่งของ คปท. จึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญ 
 ชุมชนบานแมอาวและบานไรดงไดถูกเสนอชื่อโดย คปท. ใหเปนชุมชนนํารองใน
การดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน หลังจากนั้นคณะกรรมการ ปจช. ไดมีมติใหสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือพิจารณาความพรอมของชุมชนตอการดําเนินงานโฉนดชุมชน จาก
การสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่พบวาชุมชนมีความพรอมทั้งในดานพ้ืนที่ ความเขมแข็งของ
ชุมชนและความพรอมดานเอกสารหลักฐานของชุมชน โดย นางสังวาล กันธรรม ผูนําชุมชนบาน
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แมอาวไดย่ืนคําขอใหจัดโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยลงนามเปนประธานกรรมการ
ชุมชนรวมกับคณะกรรมการจํานวน 16 คน มีคุณสมบัติเปนไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 กําหนด ย่ืนคํารองเพ่ือขอดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ชมุชนบานแมอาว ตั้งอยูหมู
ที่ 3 ถนนลําพูน-ลี้ ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน มีพ้ืนที่ชุมชนจํานวน 142 ไร 92 
ตารางวา อยูในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ทิศเหนือติดตอกับบานหนองสมณะ ทิศใต
ติดตอกับเขตอําเภอบานโฮง ทิศตะวันออกติดตอกับบานโปงรูและทิศตะวันตกติดตอกับตําบล
น้ําดิบ มีประชากรในชุมชนจํานวน 89 ครัวเรือน 253 คน ประวัติความเปนมาของชุมชนบานแม
อาว แตเดิมบานแมอาวมีชื่อเต็มวาแมอาวโทกน้ํากัด ซึ่งเปนการเรียกตามภูมิประเทศบริเวณ
หนอกน้ําหรือโทก ที่มีความเย็นจัดซึ่งภาษาทองถิ่นเรียกวา น้ํากัด ชาวบานในชุมชนแมอาวได
รวมกันบริหารจัดการพ้ืนที่ในชุมชนซึ่งแตเดิมเปนที่ดินที่มีสภาพเปนปาถูกปลอยใหรกรางวาง
เปลามานานหลายสิบปตอมาชาวบานไดเขาไปพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือใชในการทําสวนประกอบ
เกษตรกรรมและใชเปนที่อยูอาศัยในบางสวน จากการสัมภาษณชาวบานในชุมชนพบวา
ชาวบานไดเขามาอยูอาศัยและทําประโยชนในพ้ืนที่ตั้งแตรุนปูยาตายายและมีหลักฐานทางดาน
ประวัติการดําเนินงานของชุมชน ทางคณะทํางานจึงมั่นใจวาเปนไปตามขอกําหนดวาชุมชนอยู
อาศัยและใชประโยชนในพ้ืนที่มาเปนเวลาไมนอยกวา 3 ปกอนที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ประกาศใช ลักษณะของการใชประโยชนในพ้ืนที่ชุมชน
สวนใหญใชปลูกลําไยเปนหลักสวนนอกจากนั้นมีการปลูกผัก เชนชะอม พริก มะเขือ หมุนเวียน
กันไป โดยมีแผนที่แสดงการจําแนกประเภทการใชประโยชนในพ้ืนที่ และแผนที่แสดงแปลน
ที่ดินที่มีการถือครอง 
 หลังจากที่คณะทํางานสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ไดนําเสนอขอมูลดานความ
พรอมของชุมชนตอ ปจช. ครบถวนแลว ปจช.จึงไดประสานงานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่คือ ส.ป.ก. ใหพิจารณาดําเนินการอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐในรูปแบบโฉนด
ชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถขอใชประโยชนในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. ไดตามกฎหมาย ชุมชนบานแม
อาวจึงไดจัดตั้งเปน “สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซางจํากัด” ซึ่งสมาชิกสหกรณดังกลาว
ไมไดมีเพียงชุมชนบานแมอาวเทานั้นแตยังมีชุมชนบานใหมปาฝาง และชุมชนบานหนองสมณะ
ใต อําเภอ ปาซาง จังหวัดลําพูน ที่มีความประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่เขารวมเปน
สมาชิกในกลุมสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซางจํากัดดวย เมื่อชุมชนบานแมอาวเขาเปน
สมาชิกของสหกรณดังกลาวแลวจึงใชนามของสหกรณฯเสนอตอ ส.ป.ก. ใหอนุญาตใหสมาชิกที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่ชุมชนบานแมอาวไดเขาทําประโยชนในพ้ืนที่เพ่ือประกอบเกษตรกรรมรวมกัน
ในรูปแบบโฉนดชุมชน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําพูนไดพิจารณาคําขอรับจัดการที่ดิน
ของสหกรณฯและมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ไดรับการจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูป
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ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2532 และเสนอตอคณะ 
กรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณา ในที่สุดจึงมีการอนุมัติใหมีการจัดที่ดินใหกับ
สหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซางจํากัด เขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินบานแมอาว 
ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดวยเนื้อที่ 142 ไร 80 ตารางวา ดูหนังสือแสดง
การอนุญาตใหชุมชนบานแมอาว เขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังภาพที่ 5.13 ซึ่ง
สังเกตไดวาพ้ืนที่ลดลงเล็กนอยจากเดิมที่ชุมชนเสนอวามีพ้ืนที่ 142 ไร 92 ตารางวาเปน 142 ไร 
80 ตารางวา เนื่องจากการตรวจสอบรังวัดพ้ืนที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินอนุญาตใหใช
ประโยชนในพ้ืนที่ไดตามขอบเขตที่หนวยงานกําหนด ซึ่งชุมชนก็ยอมรับพ้ืนที่ตามที่ไดรับ
อนุญาต เมื่อชุมชนไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนที่แลว ปจช.จึงไดออกหนังสือสําคัญแสดง
การจัดใหมีโฉนดชุมชนแกชุมชนแมอาว นับตั้งแตวันที่หนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินไดเขาใช
ประโยชน 
 อยางไรก็ตามพ้ืนที่ที่ของชุมชนบานไรดงไมไดอยูในพ้ืนที่ของ สปก. ทั้งหมด 
โดยเปนพ้ืนที่ของเอกชน 46 ไร ซึ่งตองใชงบประมาณประมาณ 3.8 ลานบาทในการซื้อที่ดินสวน
ดังกลาวจากเจาของที่ดิน ดังนั้นแมวาจะไดรับโฉนดชุมชนแลวแตก็ยังติดปญหาคือไมสามารถ
นําพ้ืนที่ที่เหลือมาจัดโฉนดชุมชนใหชาวบานได เพราะที่ดินผืนดังกลาวไมไดเปนของรัฐและรัฐ
ไมมีสิทธิยึดที่ดินของประชาชนกลุมหนึ่งมาจัดใหประชาชนอีกกลุมหนึ่ง ชุมชนบานไรดงไดรับ
โฉนดชุมชนเปนแหงที่สามก็จริงแตในนามของสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซางจํากัดซึ่ง
ถือวาเปนชาวบานกลุมเดียวกันกับชุมชนบานแมอาว (รังสรรค แสนสองแคว, 2556) 
 5.6.4.3 สรุปเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน แมวาชุมชนบานคลอง
โยงจะไมไดมีหลักคิดและอุดมการณในเรื่องการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนมานาน
เหมือนกับชุมชนบานแมอาวแตก็ไดเขารวมกลุมกับ คปท. เพ่ือผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนทํา
ใหชุมชนคลองโยงเปนชุมชนหนึ่งที่ถูกเสนอรายชื่อในฐานะชุมชนนํารองเชนเดียวกับชุมชนอ่ืนๆ 
ที่เขารวมในเครือขายของ คปท. โดยที่ชาวบานในชุมชนบานคลองโยงและชุมชนบานแมอาว
ตางก็มีความเขาใจในหลักการและแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนและเห็นความสําคัญของการ
ใชการจัดการที่ดินรวมกันในรูปของโฉนดชุมชนแมจะมีเหตุผลที่ตางกันคือชุมชนบานแมอาวมี
ประสบการณสูญเสียที่ดินไปจากสมาชิกในชมุชนจึงตองการปกปองผืนดินไวไมใหตกไปเปนของ
ผูอ่ืน ในขณะที่ชุมชนบานคลองโยงตองการสิทธิในที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินอยางมั่นคงไมตอง
กลัววารัฐจะยึดที่ดินไป เพ่ือใหไดสิทธิในที่ดินดังกลาวชาวบานทั้งสองชุมชนจึงไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ผูกําหนดนโยบายไดระบุไว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการจดทะเบียนเปนสหกรณ
การเกษตรตามกฎหมายของกรมสงเสริมสหกรณ และดําเนินงานตามหลักการของนโยบาย
โฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนดวย การยอมรับใน
นโยบาย หลักคิด แนวทางในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ความพรอมในดานพ้ืนที่ของชุมชนที่
สามารถนํามาจัดใหประชาชนใชประโยชนได ประกอบกับความเขมแข็งและการใหความรวมมือ



244 
 

กับเจาหนาที่ผูดําเนินงานโฉนดชุมชนทําใหทั้งสองชุมชนไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนด
ชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 สรุปเงื่อนไขที่
สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนไดเปน 5 ประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้ 
 ประเด็นแรกการตอสูอยางยาวนานเรื่องสิทธิทํากินในที่ดิน จะเห็นไดวาทั้ง
ชาวบานในชุมชนบานคลองโยงและบานแมอาวตางก็ไดอาศัยและทําประโยชนในที่ดินชุมชนมา
นาน สมควรไดรับความชอบธรรมในการอยูอาศัยและทํากินในที่ดินผืนดังกลาว จึงออกมาตอสู
เรียกรองเพ่ือใหไดสิทธิในที่ดินทํากิน โดยสมาชิกชุมชนบานคลองโยงไดจายคาตอบแทนใหแก
กรมสงเสริมสหกรณเพ่ือเชาซื้อที่ดินมาเปนเวลานานตั้งแต พ.ศ. 2518 แตดวยการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของหนวยงานราชการทําใหชุมชนเสียสิทธิในที่ดินที่พึงไดรับ และกําลังอยูในภาวะเสี่ยง
ตอการสูญเสียที่ดินทํากินที่อยูอาศัยกันมาตั้งแตรุนปูยาตายาย จึงทําใหชุมชนตองออกมา
เรียกรองตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน ซึ่งนับจากที่ชาวบานเริ่ม
ตื่นตัวขับเคลื่อนกันอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ. 2549 จนกระทั่งไดรับโฉนดชุมชนเมื่อ กุมภาพันธ 
2554 เปนเวลากวาสี่ป สวนชุมชนบานแมอาวไดทําประโยชนในที่ดินรกรางวางเปลามาเปน
เวลานานกวาสี่สิบปและผานการตอสูเพ่ือใหไดรับสิทธิในที่อยูอาศัยและทํากินในที่ดินผืนนั้นมา
จนประสบความสําเร็จ แตดวยประสบการณและวิสัยทัศนของชาวชุมชนบานแมอาวที่ไมตองการ
สูญเสียที่ดินไปเหมือนในอดีตจึงทําใหชาวบานออกมาเรียกรองและขยายแนวคิดการจัดการที่ดิน
ในรูปแบบโฉนดชุมชนมาตั้งแต ป พ.ศ. 2544 จนกระทั่งไดรับโฉนดชุมชนเมื่อ มีนาคม 2554 
นับเปนเวลาเกือบสิบปกวาจะไดรับโฉนดชุมชนตามที่เรียกรอง ซึ่งการรวมตอสูมาเปนเวลานาน
ทําใหทั้งสองชุมชนมีประสบการณมีความเขมแข็ง เกิดความรวมมือรวมใจกันสงผลใหทั้งสอง
ชุมชนไดรับโฉนดชุมชน 
 ประเด็นที่สอง การมีสมาชิกในชุมชนที่เขมแข็ง ในที่นี้หมายรวมถึงความเขมแข็ง
ของทั้งตัวผูนําชุมชนและชาวบาน ซึ่งมีลักษณะที่ปรากฏในทั้งสองชุมชนเหมือนกันคือ การที่
สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ไมวามีประเด็นอะไรก็ตามเก่ียวกับเรื่อง
ในชุมชนจะมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดและมีการตัดสินใจรวมกันระหวางผูนําชุมชนและ
ชาวบานเสมอ รวมถึงการเลือกที่จะบริหารจัดการที่ดินในชุมชนก็มาจากการที่ชาวบานในชุมชน
มีความคิดเห็นรวมกันวาจะแกไขปญหาดวยการขอดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งทั้ง
ชุมชนบานคลองโยงและบานแมอาวมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งสามารถรวบรวมความคิดของคนใน
ชุมชน และเปนศูนยกลางใหกับชาวบานได ประกอบกับชาวบานเองมีความสามัคคี รวมมือรวม
ใจและเชื่อมั่นในตัวผูนําชุมชนในระดับหนึ่ง จึงทําใหชุมชนมีความพรอมในการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชน 
 ประเด็นที่สาม การเขารวมกับ คปท. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย เครือขายปฏิรูป
ที่ดินแหงประเทศไทย (คปท.) คือกลุมเครือขายภาคประชาชนที่ริเริ่มผลักดันนโยบายโฉนด
ชุมชนตอรัฐบาล และมีตัวแทนจากกลุมเครือขายดังกลาวเขารวมเปนหนึ่งในคณะผูกําหนด
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นโยบายอยูดวย ดังนั้นชุมชนที่เขารวมขับเคลื่อนกับเครือขาย คปท. จะมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณา
ใหดําเนินงานโฉนดชุมชนกอนในฐานะชุมชนนํารองโฉนดชุมชน กรณีชุมชนบานแมอาว เปน
ชุมชนในกลุมแรกๆ ที่เขารวมกับ คปท. โดยเริ่มแรกไดรวมตัว กับชุมชนขางเคียงคือ บานไรดง 
และบาน หนองสมณะใต ในนาม “กลุมปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนบานไรดง-หนองสมณะใต-แมอาว” 
อําเภอปาซาง จ. ลําพูน ซึ่งเปนชุมชนที่คิดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนด
ชุมชน แตภายหลังไดรวมกับเครือขายภาคประชาชนกลุมอ่ืนทั่วประเทศที่ประสบปญหาที่ดินทํา
กินในลักษณะเดียวกัน เกิดเปนเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยในที่สุด สวนกรณีชุมชน
บานคลองโยงแมจะไมไดเขารวมผลักดันโฉนดชุมชนกับ คปท. มาตั้งแตแรกเหมือนกับชุมชนชน
บานแมอาว แตเนื่องจากศักยภาพของชุมชนที่มี ความรูความเขาใจ ปรับแนวคิดใหยอมรับ
เงื่อนไขของนโยบาย และพรอมตอการดําเนินงานโฉนดชุมชนจึงทําใหไดรับการเสนอรายชื่อให
เปนชุมชนนํารองโฉนดชุมชนจาก คปท. เชนเดียวกัน สงผลใหไดรับโฉนดชุมชนในที่สุด 
 ประเด็นที่สี่ การมีหนวยงานรองรับสิทธิ์การใชประโยชนในที่ดินตามกฎหมาย 
ทั้งชุมชนบานคลองโยงและชุมชนบานแมตางก็มีสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินตามกฎหมาย 
โดยกรณีชุมชนบานคลองโยงคือการใชประโยชนในที่ดินของสหกรณบานคลองโยงจาํกัด ซึ่งเปน
กลุมนิติบุคคลที่จัดสรรที่ดินใหแกสมาชิกของสหกรณไดใชประโยชน เดิมกอนที่จะโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินมาเปนของสหกรณบานคลองโยงนั้น อยูในการดูแลของกรมธนารักษแตภายหลังไดมี
คําสั่งคณะรัฐมนตรีใหสงมอบที่ดินใหแกสหกรณบานคลองโยงจํากัด ซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคล 
โดยมีเงื่อนไขวาไมใหมีการจําหนายจายโอนกรรมสิทธิใ์นทีดิ่นใหแกสมาชิกเพียงแตใหสมาชิกใช
ประโยชนในที่ดินเทานั้น ดังนั้นชาวบานชุมชนบานคลองโยงจึงมีสิทธิในการใชประโยชนในที่ดิน
ไดในฐานะสมาชิกของสหกรณบานคลองโยงจํากัดซึ่งเปนเจาของพ้ืนที่ที่จัดสรรที่ดินใหสมาชิก
และครอบครัวไดใชประโยชนตามกฎหมาย สวนกรณีชุมชนบานแมอาวเปนที่ดินซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของ ส.ป.ก. ที่มีกฎหมายอนุญาตใหคณะนิติบุคคลขอใชประโยชนในพ้ืนที่เพ่ือทํา
การเกษตรได ชาวบานชุมชนบานแมอาวจึงรวมตัวกันจดทะเบียนในนาม “สหกรณการเกษตร
โฉนดชุมชนบานปาซางจํากัด” และชุมชนบานแมอาวก็ไดรับการอนุญาตจาก ส.ป.ก. ใหใช
ประโยชนในพ้ืนที่ไดตามกฎหมาย แมวาสถานะของหนวยงานหรือองคการที่รองรับการใช
ประโยชนในพ้ืนที่ของทั้งสองชุมชนจะมีความแตกตางกันคือ ของชุมชนบานแมอาวเปน
หนวยงานภาครัฐ และของชุมชนบานคลองโยงเปนองคการภาคเอกชน อยางไรก็ตามทั้งสอง
ชุมชนก็จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายโฉนดชุมชนเหมือนกัน 
 และประเด็นสุดทาย การหนุนชวยจากนักวิชาการ สังเกตไดวาทั้งชุมชนบานแม
อาวและชุมชนบานคลองโยงไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการในการถายทอดความรูความ
เขาใจ และชี้แนะแนวทางในการเรียกรองสิทธิ์ในที่ดินของชุมชน โดยในชุมชนบานแมอาวไดรับ
การสนับสนุนจากนักวิชาการในกลุม คปท. มาชวยแนะนําและขับเคลื่อนชุมชนไปพรอมๆ กับ
ชุมชนอ่ืนในเครือขายภาคประชาชนที่มีปญหาในลักษณะเดียวกัน สวนชุมชนบานคลองโยงมี
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นักวิชาการเปนคนในทองถิ่นเปนผูนําในการริเริ่มตอสูเรียกรองและแนะนําใหสมาชิกในชุมชน
เขารวมขับเคลื่อนกับ คปท. ซึ่งการไดรับการหนุนชวยจากนักวิชาการของทั้งสองชุมชน ทําให
ชาวบานในชุมชนคลองโยงและชุมชนบานแมอาวมีความรูความเขาใจในนโยบายโฉนดชุมชน 
ยอมรับและพรอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบาย สงผลใหไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนด
ชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ในที่สุด 
 
ตารางที ่5.5 สรุปผลการวิเคราะหเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน 
 

ประเด็น บานแมอาว บานคลองโยง 
การตอสูอยางยาวนานเรื่องสิทธทิํากินในที่ดิน     
การมีสมาชิกในชุมชนที่เขมแข็ง     
การเขารวมกับ คปท. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย     
การมีหนวยงานรองรับสิทธิ์การใชประโยชนในที่ดินตาม
กฎหมาย 

    

การหนุนชวยจากนักวิชาการ     
 



 
 

 

บทท่ี 6 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 ในการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการ
นํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ และศึกษาเงื่อนไขที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายรวมถึง
เงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัดและชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชน
จํากัดไดรับโฉนดชุมชน ซึ่งจะทําใหสามารถตอบคําถามในการวิจัยที่วา มีเงื่อนไขหรือสาเหตุ
อะไรบางที่ทําใหการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนเกิดความลาชา และเพราะเหตุใดทั้งสอง
ชุมชนดังกลาวจึงไดรับโฉนดชุมชน เนื่องจากวานโยบายโฉนดชุมชนดําเนินการตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดจํากัดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาวิจัยโดยเริ่มตั้งแตมีการประกาศ
นโยบายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนชวงเวลา
กอนที่จะมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของนโยบาย ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (Indepth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) แบงเปน 3 กลุมไดแก  
1) คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายและผูนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในระดับสูง 3 ทาน  2) ผูปฏิบัติงานในระดับลางประกอบดวย ผูปฏิบัติงานในสํานักงาน
โฉนดชุมชน 3 ทาน คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลืองานคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชน 3 ทาน และผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน 3 ทาน และ  
3) กลุมเปาหมายของนโยบายที่ไดรับโฉนดชุมชน ประกอบดวย สมาชิกจากสหกรณบานคลอง
โยงจํากัด 2 ทาน และสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนปาซางจํากัด 2 ทาน รวมกลุมเปาหมายใน
การสัมภาษณทั้งหมด 16 ทาน 
 ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้ันตอนในการ
วิเคราะหขอมูลโดยเริ่มจากการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาข้ึนมาเพ่ือชวยในการเก็บขอมูล
แตปลอยใหขอมูลเปนไปตามปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงไมยึดกรอบแนวคิด จากนั้นทําการ
ตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลดวยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) แลว
นําขอมูลที่ไดมาทํารหัสขอมูล (Coding) เพ่ือจัดหมวดหมูของขอมูล ทําขอสรุปชั่วคราวและสราง
บทสรุปของการศึกษา วิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมประกอบดวยการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย สวนการวิเคราะหขอมูลเงื่อนไขที่ทําให
ชุมชนไดรับโฉนดชุมชนใชวิธีการวิเคราะหหาสาเหตุของ Mill สรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
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6.1  สรุปผลการศึกษา 
 ในสวนของการสรุปผลการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ  เพ่ือใหงายตอ
ความเขาใจ ผูวิจัยไดจําแนกการอธิบายเปนสามสวนตามประเด็นที่ปรากฏในวัตถุประสงคของ
การศึกษา ไดแก กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิต
ของนโยบาย และเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบาย อธิบายตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
 
 6.1.1  กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
 กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติเริ่มตนข้ึนหลังจากที่นโยบายโฉนดชุมชน
ถูกประกาศข้ึนอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา วาจะดําเนินการ “เรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกรยากจนและชุมชนที่ทํากิน
อยูในที่ดินของรัฐในรูปของโฉนดชุมชน” สามารถสรุปกระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิบัติไดเปน 5 ข้ันตอนหลักไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย การแปลงนโยบายสูการ
ปฏิบัติ การสรางการยอมรับในนโยบาย การดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน และการสราง
ความรวมมือระหวางหนวยงาน อธิบายตามลําดับดังตอไปนี้ 
 6.1.1.1 การกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย เนื่องจากวานโยบายโฉนดชุมชนเปน
นโยบายใหมที่มาจากการผลักดันของภาคประชาชนในนาม “เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศ
ไทย” (คปท.) รัฐบาลจึงใชคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง “คณะกรรมการอํานวยการเพ่ือแกไข
ปญหาของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย” โดยโครงสรางของคณะกรรมการชุดนี้
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานในระดับกระทรวง และตัวแทนจาก
เครือขายภาคประชาชน มีอํานาจหนาที่ในการ กําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ เรงรัดการ
ดําเนินงาน ใหเปนไปตามขอเสนอของ คปท. หลังจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
เพ่ือแกไขปญหาของ คปท. แลวคณะกรรมการดังกลาวไดประชุมชนและเห็นสมควรวาตองมี
คณะอนุกรรมเพ่ือทําหนาที่ในการศึกษาแนวทางการดําเนินงานของนโยบาย โดยเฉพาะเรื่อง
โฉนดชุมชนซึ่งเปนนโยบายใหมที่ยังไมมีแนวทางหรือวิธีในการดําเนินงานอยางชัดเจน จึงมี
คําสั่งแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายถือครอง
ที่ดิน” และมอบหมายใหทําการศึกษาแนวทางกฎหมายและมาตรการเก่ียวกับนโยบายโฉนด
ชุมชน จากนั้นมีการจัดตั้ง “สํานักงานโฉนดชุมชน” ข้ึนเปนหนวยงานภายในสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือทําหนาที่เลขานุการในการดําเนินงานตามนโยบาย และเปนศูนยกลาง
ขอมูลและการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานที่เก่ียวของกับนโยบายโฉนดชุมชน 
 6.1.1.2 การแปลงนโยบายสูแนวทางปฏิบัติ ดังที่ไดกลาวไปแลววานโยบาย
โฉนดชุมชนเปนนโยบายใหมยัง การจะกําหนดรายละเอียดของนโยบายไดนั้นจึงตองเริ่มจาก



249 
 

 

การศึกษาทําความเขาใจเพ่ือหาเจตนารมณ รายละเอียดตามขอกฎหมายตางๆ รวมถึงแนวทาง
ในการดําเนินงานตามนโยบาย ตลอดทั้งป 2552 เปนปแหงการริเริ่มในการทําความเขาใจและ
ขอตกลงเรื่องนโยบายโฉนดชุมชน เปนกระบวนการเตรียมในเรื่องรายละเอียดของนโยบาย แต
เนื่องดวยหลักเกณฑแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนยังไมมีกฎเกณฑหรือกฎหมายใดข้ึนมา
รองรับโดยเฉพาะและยังขาดหนวยงานกลางที่เปนเจาภาพในการรับผิดชอบนํานโยบายไป
ปฏิบัติตลอดจนยังขาดหลักเกณฑ รายละเอียดวิธีการที่ชัดเจนสําหรับทุกฝายที่เก่ียวของกับการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ คณะอนุกรรมการในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการถือ
ครองที่ดินของรัฐจึงเห็นสมควรวานาจะตองออกเปนกฎหมาย แตดวยความคิดที่วากระบวนการ
ในการรางกฎหมายนั้นตองใชเวลานานกวาจะสามารถดําเนินการได จึงตกลงกันวาใหออกเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมารองรับอํานาจในการจัดการเสียกอน เพ่ือใหทุกฝายไดถือปฏิบัติ
ในเบ้ืองตน และคิดวาเปนวิธีที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดเร็วที่สุด 
 หลังจากไดขอสรุปวาจะใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน คณะอนุกรรมการดังกลาวจึงไดรวมกับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายของนายกรัฐมนตรี พิจารณารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชนข้ึน โดยใชกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ 
รวมดวย เมื่อรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเสร็จสิ้น สาทิตย วงศหนองเตย ในฐาน
ประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงไดเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหประกาศใชตอไป จากนั้น
คณะรัฐมนตรีจึงไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการของรางระเบียบและสงใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาดําเนินการ ซึ่งเปนอีกหนึ่งกระบวนการที่ใชเวลากวาเจ็ดเดือนกวาจะประกาศใชได 
ดวยเหตุผลที่วาคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตองนํารางระเบียบฯที่ไดมาพิจารณาเพ่ือใหถูกตอง
ตามหลักการทางกฎหมายกฤษฎกีาและเนื้อหาสาระของนโยบายจะตองไมขัดตอกฎหมายที่มอียู 
ทําใหรางระเบียบฯดังกลาวผานการปรับแกเนื้อหาไปบางสวน เมื่อรางระเบียบผานการปรับแก
จากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลวยังไมไดนํามาประกาศใชในทันทีเพราะวามีบางประเด็นที่
คณะกรรมการในการรางระเบียบไมเห็นดวยและเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ปรับแกอีกครั้งจนเปนที่ยอมรับของทุกฝาย นโยบายจึงถูกนํามาประกาศใชไดอยางเปนทางการ
โดยเมื่อวันที่ 11พฤษภาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบรางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชนที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวและใหดําเนินการตอไปไดซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรดัีงกลาวไดประกาศไวในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เมื่อได “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
ใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553” แลวนําไปสูการแตงตั้ง “คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชน” (ปจช.) ข้ึนมาเปนรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน ใน
ฐานะผูกําหนดนโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูง จากนั้น ปจช. จึงไดกําหนด
แนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางละเอียดโดยประกาศเปน “ประกาศคณะกรรมการ
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ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553” เพ่ือใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตาม
นโยบาย 
 6.1.1.3 การสรางการยอมรับในนโยบาย การสรางการยอมรับในนโยบาย
เกิดข้ึนตั้งแตเริ่มมีการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีเมื่อสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบดําเนินงานเรื่องโฉนดชุมชน ไดมีการสื่อสารภายในองคการมีการประสานไปยัง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เชิญผูตรวจราชการและเจาหนาที่ที่เ ก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของนโยบายมารับฟงแนวคิดเรื่องนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งผูกําหนดนโยบายเชื่อวา
การใหผูที่เก่ียวของในแตละฝาย ทั้งหนวยงานราชการ ภาคการเมือง และภาคประชาชน มามี
สวนรวมในการรางนโยบายตั้งแตตนจะทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติและหนวยงานที่เก่ียวของ
เกิดการยอมรับในนโยบาย ซึ่งในระหวางที่มีการแปลงนโยบายสูแนวทางปฏิบัติไดมีการจัด
ประชุมสรางความเขาใจข้ึนหลายครั้ง นอกจากจะเปนกระบวนการที่กอใหเกิดความเขาใจ
รวมกันแลว ยังเปนการสรางการยอมรับใหแกผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวคิด 
ความเปนมา หลักการของนโยบาย หลักเกณฑ กฎระเบียบตางๆที่จะเกิดข้ึน รวมถึงการให
แสดงความคิด ปรับแนวคิดเขาหากันอีกดวย ซึ่งการสรางการยอมรับในนโยบายโฉนดชุมชนได
ดําเนินงานตอผูที่เก่ียวของใน 3 กลุมหลักไดแก ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ กลุมเปาหมายของ
นโยบาย และหนวยงานที่ เ ก่ี ยวข อง กับการบริหารจัดการที่ ดิน  โดยมีการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ และผูปฏิบัติงาน
ในสํานักงานโฉนดชุมชน มาปฏิบัติหนาที่ในการ เผยแพรและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานโฉนดชุมชน ทั้งภายในหนวยงานราชการและสูสารธารณะดวย 

 6.1.1.4 การดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน ภารกิจหลักที่ผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติจะตองดําเนินงานคือการออกหนังสืออนุญาตโฉนดชุมชนใหแกชุมชนที่มีความเหมาะสม 
ตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่นโยบายไดกําหนดไว ซึ่งมีข้ันตอนที่สําคัญ เริ่มจาก การใหชุมชนที่มี
ความประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนย่ืนคําขอตอสํานักงานโฉนดชุมชนตาม
รูปแบบที่กําหนดไว จากนั้นสํานักงานโฉนดชุมชนจะทําการสํารวจและตรวจสอบเอกสาร หาก
ตรวจสอบแลวพบวาเอกสารหลักฐานไมครบถวน สํานักงานโฉนดชุมชนจะตองดําเนินการแจง
กลับไปยังชุมชนใหจัดสงขอมูลเพ่ิมเตมิมาใหสํานักงานโฉนดชมุชนเพ่ิมหรือหากเปนขอมูลที่ตอง
อาศัยการลงสํารวจพ้ืนที่สํานักงานโฉนดชุมชนจะทาํการเสนอรายชื่อให ปจช. พิจารณา เมื่อทาง
คณะกรรมการ ปจช. อนุมัติใหดําเนินการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แลวเปนหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการรวมกับสํานักงานโฉนดชุมชนในการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่ตอไป 
โดยคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แบงความรับผิดชอบออกเปน 4 ชุดตามภูมิภาค 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต โดยคณะอนุกรรมการแตละชุดประกอบดวยตัวแทน
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ที่มาจากภาคการเมือง ขาราชการจากสํานักงานโฉนดชุมชน ขาราชการที่มาจากหนวยงาน
ราชการที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน และคณะทํางานที่มาจากภาคประชาชน โดยมีกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานคือเมื่อไดรายชื่อชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ทางคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนด
ชุมชนอนุมัติใหมีการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แลว ทางคณะอนุกรรมการในแตละคณะจะมีการ
ประชุมทําความเขาใจวางแผน สวนผูปฏิบัติงานที่มาจากสํานักงานโฉนดชุมชนจะเปน
เลขานุการ คอยบันทึกขอมูล บันทึกการประชุม ลงทะเบียนเปนลายลักษณอักษรวามีการลง
ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมในแตละครั้ง ลักษณะในการกําหนดพ้ืนที่จะเลือกพ้ืนที่ที่สามารถ
เดินทางไดในคราวเดียวกัน ซึ่งกอนที่จะลงพ้ืนที่จะตองมีการประสานงานไปยังพ้ืนที่กอนไมวาจะ
เปนการประสานงานไปยังชุมชน หรือหนวยงานสวนทองถิ่นใหเตรียมพรอมสําหรับการใหความ
รวมมือในการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ เมื่อลงไปถึงพ้ืนที่ชุมชน งานหลักที่จะตองดําเนินการ
คือ  1) การตรวจสอบขอมูลเชิงพ้ืนที่วาเปนพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของหนวยงานใดจะตองมี
เจาหนาที่ของหนวยงานนั้นลงมาที่ชุมชนดวย   2) เมื่อลงไปที่ชุมชนจะตองมีการชี้แจงทําความ
เขาใจในนโยบายมีการประชุมรวมกับชาวบานในชุมชนและเจาหนาที่หนวยงานในสวนทองที่   
3) การสํารวจตรวจวัดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะขอดําเนินงานโฉนดชุมชน  4) การรวบรวมขอมูลตางๆ
ของชุมชนและขอมูลเอกสารของชุมชนตามที่ระเบียบฯกําหนดไว 

 หลังจากที่มีการตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐานและสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่
เรียบรอยแลว สํานักงานโฉนดชุมชนจะดําเนินการเสนอคําขอและเอกสารหลักฐานของชุมชน
เพ่ือใหคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนพิจารณาใหชุมชนดําเนินงานโฉนด
ชุมชนตอไป โดยคณะกรรมการ ปจช. จะทําการประชุมเพ่ือพิจารณาวาจะเห็นชอบใหชุมชน
ไดรับโฉนดชุมชนหรือไมโดยใชดุลยพินิจของคณะกรรมการ ปจช.ในการพิจารณาความ
เหมาะสมของชุมชนซึ่งเปนไปตามหลักการของนโยบายและหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบและคําสั่งของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนเปนสําคัญ และหาก
คณะกรรมการ ปจช.มีมติเห็นชอบใหชุมชนใดดําเนินงานโฉนดชุมชนแลวทางสํานักงานโฉนด
ชุมชนจะตองแจงมติดังกลาวพรอมกับสงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของแกหนวยงานของรัฐที่
ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้น เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
ตามกฎหมาย กรณีชุมชนที่ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินรวมกันไดตามกฎหมาย 
สํานักงานโฉนดชุมชนจะทําการออกหนังสื่ออนุญาตโฉนดชุมชน ถือเปนการเสร็จสิ้น
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนซึ่งเปนผลผลิตของนโยบาย และสํานักงานโฉนด
ชุมชนจะทําหนาที่ในการติดตามผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแตละชุมชนเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอกําหนดหลักเกณฑที่นโยบายกําหนดไว 

 6.1.1.5 การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวางหนวยงาน หลังจากที่ไดมีการ
ดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนแลวในระยะหนึ่งพบวา ไมสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนได
ในหลายพ้ืนที่เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินเทาที่ควร 
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ดังนั้นจึงไดมีการจัดทํา “บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงานเพ่ือดําเนินงานโฉนด
ชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553” ข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจและความเห็นพองตองกันในการจัดการแกไขปญหาที่ดินของ
รัฐโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานในรูปแบบของโฉนดชุมชน และเพ่ือสรางความ
รวมมือกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือผลักดันการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
 
 6.1.2  เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
 จากการวิเคราะหเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบาย พบวามีเงื่อนไขสําคัญที่
สงผลตอการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติทั้งหมด 19 เงื่อนไข จําแนกการอธิบายเปน 6 
ดาน ไดแก  1) ดานเนื้อหาสาระของนโยบาย  2) ดานสมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ  3) ดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน  4) ดานพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  
5) ดานการเมืองและระบบราชการ  และ 6) ดานกลุมเปาหมายของนโยบาย อธิบายตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
 6.1.2.1 ดานเนื้อหาสาระของนโยบาย มี 2 เงื่อนไข ไดแก 
  1) ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย นโยบายโฉนด
ชุมชนถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาในดานที่ดินทํากินของเกษตรกรยากจนที่อาศัยอยูใน
ที่ดินของรัฐ ซึ่งมีความเก่ียวพันกับประเด็นปญหาที่สําคัญสามประการดวยกันคือ ปญหาการ
กระจุกตัวของที่ดิน ความขัดแยงในที่ดินทํากิน และการสูญเสียที่ดิน รัฐบาลไดรับทราบปญหา
เหลานี้มาจากเครือขายภาคประชาชนในนามเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยที่เขามาเสนอ
ปญหาและแนวคิดในการแกไขปญหาในรูปแบบโฉนดชุมชน โดยรัฐบาลเห็นวาเปนปญหาที่
รัฐบาลใหความสนใจอยูแลวเพียงแตยังไมไดมีนโยบายออกมาประกอบกับที่มีผลงานดาน
วิชาการเปนที่ประจักษเก่ียวกับเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินอยูทําใหรัฐบาลตัดสินใจ
ดําเนินงานตามขอเรียกรองของประชาชนโดยการประกาศใชนโยบายโฉนดชุมชนอยางเปน
ทางการ เนื้อหาสาระหลักของนโยบายออกมาในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญอยูที่การใหมีคณะกรรมการกลางชุดหนึ่งทําหนาที่
ในการประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินกับชุมชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ของรัฐ
เหลานั้นเพ่ือดําเนินการขออนุญาตใหประชาชนเขาใชประโยชนในพ้ืนที่อยางถูกตองตาม
กฎหมายและชุมชนจะรวมกันจัดการที่ดินตามแนวคิดของโฉนดชุมชนซึ่งเปนการจัดการที่
รวมกันอยางอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่และบริเวณขางเคียง ซึ่งการ
ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนจะนําไปสูการแกไขปญหาที่นํามาสูการกําหนดนโยบายทั้ง 
3 ประการดังกลาวขางตนคือ ปญหาความขัดแยงในที่ดินเพราะชุมชนจะตองยอมรับวาที่ดิน
ดังกลาวเปนที่ดินของรัฐที่จัดใหประชาชนใชประโยชน ดังนั้นจึงตัดปญหาเรื่องขอพิพาทในการ
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พิสูจนสิทธิ์ในที่ดิน ปญหาการสูญเสียที่ดิน ซึ่งจะไมเกิดข้ึนเพราะประชาชนบริหารจัดการรวมกัน
ในรูปแบบโฉนดชุมชนซึ่งเปนแนวคิดที่แกไขปญหาการสูญเสยีที่ดินในชุมชนโดยตรง และปญหา
การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินจะไมขยายตัวมากข้ึนและในระยะยาวอาจมีแนวโนมลดลง
หากนโยบายสามารถชวยใหสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึนได แมวาลักษณะแนวคิดของ
นโยบายโฉนดชุมชนจะมีความเปนมาจากภาคประชาชน มีเหตุผลในเชิงวิชาการรองรับ และ
สอดคลองกับกระแสในการพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาอยางย่ังยืน แตดวยความที่แนวคิด
ของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดใหมจึงอาจสงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายเกิดความ
ลาชาเพราะตองเสียเวลาไปกับการศึกษาหาแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบาย อีกทั้งยังไม
มีกฎหมายหรือระบบรองรับการบริหารจัดการที่ดินรวมกันในรูปแบบชุมชน สงผลใหหนวยงานที่
เก่ียวของกับการบริหารจัดการที่ดินหลายหนวยงานยังไมยอมรับแนวคิดดังกลาว อยางไรก็ตาม
หากมีกระบวนการสรางความรูความเขาและการยอมรับในนโยบายที่ดีพอ การเปนแนวคิดใหมก็
ไมนาจะเปนปญหาในระยะยาว ดังนั้นผลผลิตของนโยบายที่เ กิดข้ึนสวนหนึ่งก็มาจาก
ความสามารถในการแกไขปญหาของนโยบาย  
  2) ความชัดเจนในเนื้อหาสาระของนโยบาย จากการศึกษาความเขาใจ
ของผูที่เ ก่ียวของพบวาสวนใหญมีความเขาในที่ตรงกันในเรื่องรายละเอียดของนโยบาย 
หลักการ ความหมาย แนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงคของนโยบาย ตลอดจนรูปแบบใน
การจัดการตางๆ แตอาจมีปญหาเรื่องถอยคําที่ใชในการสื่อสารของผูกําหนดนโยบายที่อาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดระหวางคําวา “กรรมสิทธิ์รวม” กับ “สิทธิรวม” ที่กอใหเกิดการตีความ
ตางกัน สวนความเขาใจในเปาหมายของนโยบายพบวา ผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเขาใจใน
ความหมายที่แตกตางกันออกไปแสดงใหเห็นวา นโยบายโฉนดชุมชนขาดเปาหมายในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน และไมสมบูรณเนื่องจากผูกําหนดนโยบายไมไดกําหนดเปาหมายไวที่
ผลผลิตของนโยบายแตตั้งเปาหมายไวที่กระบวนการในการดําเนินงาน นั่นคือการสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่นํารองโฉนดชุมชนใหได 30 ชุมชน ภายใน 120 วัน โดยไมไดตั้งเปาหมายไวที่
จํานวนชุมชนที่จะไดรับโฉนดชุมชน ซึ่งจากผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายดังกลาว 
อยางไรก็ตามการที่มี 2 ชุมชนไดรับโฉนดชุมชน แลวผูกําหนดนโยบายประเมินวานโยบาย
ประสบความสําเร็จในขณะที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติบางสวนมีความคิดเห็นวานโยบายไมประสบ
ความสําเร็จ 
 6.1.2.2 ดานสมรรถนะขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มี 2 เงื่อนไข ไดแก
  1) โครงสรางในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน โครงสรางในการ
ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนมีลักษณะเปนโครงสรางแบบคณะกรรมการในการ
บริหารงาน โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามนโยบาย มีการ
แตงตั้งคณะ อนุกรรมการเพ่ือชวยเหลืองานของคณะกรรมการ และจัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชน
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ข้ึนภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหทําหนาที่เปนศูนยราชการกลางในการ
ดําเนินงาน รับผิดชอบงานเลขานุการ และงานธุรการ รวมถึงงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่ง
จากการศึกษาพบวาโครงสรางในการดําเนินงานมีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายในสามประเด็น
คือ ประเด็นแรกการมีสวนรวมจากบุคคลภายนอกอยางเปนทางการผานโครงสรางแบบ
คณะกรรมการที่แตงตั้งบุคลากรมาจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน สงผลให
การดําเนินงานตามนโยบายประกอบดวยบุคลากรจากหลายฝายที่ทํางานรวมกัน ในระดับ
ปฏิบัติการที่มีบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญจากหนวยงานที่เก่ียวของมารวมอยูในคณะทํางาน
ชวยใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพทําใหสามารถสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน
ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว สวนในระดับตัดสินใจ การมีบุคลากรทั้งจากภาคการเมือง 
ประชาชน และขาราชการ มามีสวนทําใหนโยบายไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในแงของความ
โปรงใสและความเปนธรรม ประเด็นที่สองการใชโครงสรางแบบกรรมการในการดําเนินงานตาม
โยบายกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน เนื่องจากมีความเปนทางการนอย บุคลากร
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางอิสระ มีการประสานงานคือการสื่อสารทางตรงระหวางผู
ปฏิบัติเพ่ือใหไดขอมูลขาวสารที่ทันเวลา และกระบวนการปฏิบัติงานไมมีข้ันตอนที่ชัดเจนไม
สามารถทํานายไดข้ึนอยูกับลักษณะของปญหาที่ตองจัดการในแตละชวงเวลา และคอนขางมี
ความยืดหยุนสูงในการดําเนินงาน มีลักษณะการทํางานเปนทีม ทําใหผูปฏิบัติสามารถ
ดําเนินงานไดภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตามโครงสรางในลักษณะดังกลาวทําให
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนดชุมชนเกิดความสับสนเพราะมีความเคยชินกับการปฏิบัติงานใน
รูปแบบของระบบราชการที่มีความเปนทางการสูงมากกวา การดําเนินงานรวมกับคณะอนุ 
กรรมการที่มีลักษณะการทํางานเปนทมี และประเด็นที่สามคือความไมตอเนื่องในการดําเนินงาน 
เพราะวาการมีผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลา ยกตัวอยางเชนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โอกาสที่จะยกเลิกนโยบาย หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางในการดําเนินงานตามนโยบาย รวมถึงทิศทางในการดําเนินงานดังกลาว
สามารถเกิดข้ึนได เนื่องจากโครงสรางดังกลาวมาจากการมอบหมายอํานาจหนาที่ตามคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีเทานั้น 
  2) ทรัพยากรในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน ในเงื่อนไขนี้จะ
กลาวถึงดานบุคลากรและดานงบประมาณในการดําเนินงาน ในสวนของสํานักงานโฉนดชุมชนมี
ปญหาในดานความเพียงพอและความสามารถในการดําเนินงานของบุคลากรกลาวคือ มี
บุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน ประกอบกับบุคลากรสวนใหญขาดความรูและประสบการณ
ในงานที่ทําสงผลใหผูปฏิบัติงานบางสวนที่มีความชํานาญมากกวาตองรับภาระหนักสงผลตอ
ขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน อยางไรก็ตามแมวาในสํานักงานโฉนดชุมชนจะมีปญหาใน
เรื่องปริมาณของบุคลากรและความสามารถของผูปฏิบัติงาน แตผลผลิตของนโยบายที่เกิดข้ึน
ไมไดเกิดจากการดําเนินงานในสวนของสํานักงานโฉนดชุมชนเพียงอยางเดียวยังมาจากการ
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ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ ปจช. อีกดวยซึ่งบุคลากรที่เขามาเปน
คณะทํางานในคณะอนุกรรมการเหลานี้ลวนแตมีความรูความเชี่ยวชาญในงานที่ทํา เชน
คณะอนุกรรมการดานกฎหมายจะมีบุคลากรดานกฎหมายโดยเฉพาะอยู คณะอนุกรรมการดาน
การประชาสัมพันธจะประกอบดวยบุคลากรที่รับผิดชอบอยูในกรมประชาสัมพันธ และ
คณะอนุกรรมการดานการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน ก็จะประกอบไปดวยผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่เก่ียวของกับที่ดินที่มีความรูดานภูมิศาสตร ดานแผนที่ และดานการลงสํารวจ หรือ
บุคคลที่มีความรูความชํานาญเก่ียวกับพ้ืนที่ชุมชนอยูแลว ทําใหผลการดําเนินงานสํารวจและ
ตรวจสอบพ้ืนที่เปนไปตามเปาหมายที่นโยบายกําหนดไว สวนในดานงบประมาณพบวามีความ
เพียงพอแตไมทันเวลาในบางกรณี ซึ่งเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณตามระบบราชการ 
ยกตัวอยางเชน ที่สมมารถ บัวแตง (2556) ตองสํารองจายงบประมาณไปกอนเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินงานไดทันเวลา และกรณีที่ทัศพันธ พงษเภตรา (2556) อธิบายวามีการอนุมัติอัตรากําลัง
แตไมมีการตั้งงบประมาณไว ดังนั้น ทั้งประเด็นปญหาในเรื่องบุคลากรและงบประมาณที่กลาว
ไปในขางตนสงผลตอขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในสํานักงานโฉนด
ชุมชนและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 6.1.2.3 ดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน มี 3 เงื่อนไข ไดแก 
  1) กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานที่เก่ียวของ เปนอีกเงื่อนไขหนึ่ง
ที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบาย เนื่องจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินจะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายที่มีอยูของหนวยงาน ซึ่งสวนใหญมักเปนกฎหมายที่มีฐานะสูงกวา
นโยบายโฉนดชุมชนดังนั้นในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนจึงตองไมขัดตอหลักการ 
กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่หนวยงานเจาของที่ดินยึดถือปฏิบัติอยูดวย ยกตัวอยางหนวยงานที่
สามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ได เชน สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
มีกฎหมายที่สามารถอนุญาตใหประชาชนเขามาใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือทํา
การเกษตรในรูปแบบโฉนดชุมชนได แตจะตองดําเนินการจดทะเบียนเปนกลุมสหกรณ
การเกษตรซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลกอนและทําการขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนที่ ตามข้ันตอน
และหลักเกณฑที่หนวยงานกําหนดไว เมื่อไดรับการอนุญาตใหใชประโยชนในพ้ืนที่ของ
หนวยงานไดตามกฎหมาย หากชุมชนผานการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่แลวพบวามีความ
พรอม มีคุณสมบัติเหมาะสม ก็สามารถไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ได สวน
หนวยงานที่ไมมีกฎหมายอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ไดยกตัวอยางเชน กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช เปนหนวยงานที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพ่ือการ
ปองกันและอนุรักษพ้ืนที่ปา ดังนั้นในขอกฎหมายที่เก่ียวของของหนวยงานไมมีมาตราใดที่
สามารถอนุญาตใหชุมชนหรือประชาชนเขาไปอยูอาศัยหรือทําประโยชนในพ้ืนที่ จึงไมสามารถ
อนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ได สวนกรมปาไม มีนโยบายของหนวยงานที่เปด
โอกาสใหประชาชนขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติในเขตปรับปรุงไดเรียกวา
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เปนการดําเนินการใหสิทธิทํากิน (สทก.) แตในขอกําหนดระบุไววาตองเปนบุคคลธรรมดา
กลาวคือ ในรูปแบบปจเจกบุคคลเทานั้น ไมใชชุมชนหรือนิติบุคคล ดังนั้นจึงไมสามารถ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของกรมปาไมเชนเดียวกัน อีกหนวยงานที่ไมสามารถอนุญาตให
ดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนไดคือ กรมที่ดิน ที่อนุญาตใหบุคคลหรือกลุมนิติบุคคล
สามารถขอใชประโยชนในพ้ืนที่ได แตไดเพียงชั่วคราว ครั้งละไมเกิน 5 ป ในขณะที่นโยบาย
โฉนดชุมชนมีแนวคิดเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนในที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยกําหนดระยะเวลาใน
การอนุญาตไว 30 ป ดังนั้นเงื่อนไขตามขอกําหนดของกรมที่ดินไมสอดคลองกับเงื่อนไขของ
นโยบายโฉนดชุมชนจึงไมสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนพ้ืนที่ของกรมที่ดินได นอกจากนั้นยัง
มีหนวยงานที่มีกฎหมายอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในพ้ืนที่ไดแตตองมีคาตอบแทนใหกับ
หนวยงาน ยกตัวอยางเชน กรมธนารักษ ที่สามารถกระทําไดโดยการใหหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือประชาชนเขาทําประโยชนอยูอาศัย ทํากินในพ้ืนที่ไดโดยการเชาหรือทําสัญญาตาง
ตอบแทน อยางไรก็ตามในการดําเนินงานโฉนดชมุชนในพ้ืนทีข่องกรมธนารักษนั้นตองข้ึนอยูกับ
บริบทในแตละพ้ืนที่ชุมชนและการตัดสินใจของหนวยงานวาจะยอมรับใหประชาชนดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในพ้ืนที่ไดหรือไม ดังนั้นจะเห็นไดวากฎระเบียบ กฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของ
กับการรับผิดชอบดูแลที่ดินมีความสําคัญมากตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
  2) ทัศนคติของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของ จากการศึกษา
พบวาผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของมีทัศนคติที่ไมเห็นดวยกับนโยบายในหลายประเด็น 
ประเด็นแรกคือ การไมเห็นวานโยบายโฉนดชุมชนมีความจําเปนเพราะในแตละหนวยงานมี
แนวทางหรือนโยบายในการบริหารจัดการและแกไขปญหาดานที่ดินอยูแลว เชน การใหชุมชน
ใชประโยชนในที่ดินของ ส.ป.ก. หนวยงานจะออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินอยาง
ถูกตองตามกฎหมายอยูแลว ไมจําเปนตองนําโฉนดชุมชนมาทับซอนอีกข้ันหนึ่งซึ่งเปนภาระ
ใหแกชุมชนเพ่ิมข้ึนเพราะชุมชนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของโฉนดชุมชนและของสหกรณ
การเกษตรดวย ประเด็นที่สอง การไมเห็นดวยกับการใหอํานาจแกชุมชนในการบริหารจัดการ 
ในลักษณะการใหอํานาจทางปกครองโดยไมมีกฎหมายรองรับ ยกตัวอยาง เชนหากมีการทุจริต
หรือมีการบริหารจัดการชุมชนอยางไมโปรงใส ก็ยังไมมีกฎหมายกําหนดบทลงโทษไว ประเด็นที่
สาม การไมเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนและชาวบาน โดยไมเชื่อวาชุมชนมีความเขมแข็งหรือมี
อุดมการณในเรื่องโฉนดชุมชนจริง ไมเชื่อวาชาวบานตองการบริหารจัดการรวมกัน และไมเชื่อ
วาชาวบานจะอยูอยางอนุรักษปาได อีกประเด็นหนึ่งคือ การไมเห็นดวยที่โฉนดชุมชนไมยอมรับ
การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอยู จากหลักคิดแนวทางการ
ดําเนินงานของนโยบายโฉนดชุมชนแสดงจุดยืนชัดเจนวาไมตองการจัดการที่ดินในลักษณะเดิม
ที่มีอยูดวยเหตุผลที่ระบบการจัดการในรูปแบบเดิมของหนวยงานประสบความลมเหลว มีปญหา 
จึงตองการจัดการในรูปแบบใหมทั้งที่ระบบการจัดการในรูปแบบเดิมมีอยูแลว และประเด็น
สุดทายคือการไมเห็นดวยกับการใหคนกลุมหนึ่งมาใชประโยชนในพ้ืนที่สาธารณะสมบัติของ
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แผนดิน เพราะจะทําใหประชาชนทั้งประเทศเสียผลประโยชนหากมีที่สาธารณะสมบัติของ
แผนดินลดลงและกลายเปนสิทธิของคนเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น 
  3) ความรวมมือในการดําเนินงานโฉนดชุมชนจากหนวยงานที่
เก่ียวของ จากการศึกษาพบวาในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนไมไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานที่เก่ียวของเทาที่ควร โดยสังเกตไดวาหนวยงานที่เก่ียวของมีการวางเฉย ไมแกไข
กฎระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตางๆ ใหสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบาย
โฉนดชุมชนและอางวาดําเนินงานไมไดเพราะไมมีกฎระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ อีกประเด็น
หนึ่งคือ การไมปรับนโยบายเขากับงานประจํา โดยผูปฏิบัติในหนวยงานที่เก่ียวของจะจัดสรร
บุคลากรมารวมดําเนินงานเปนครั้งคราวตามที่มีคําสั่งทางราชการขอความรวมมือมาเทานั้นแต
ไมไดมีการจัดตั้งแผนก ฝายหรือกอง ที่รับผิดชอบงานโฉนดชุมชนโดยเฉพาะไวในหนวยงาน 
สงผลใหการดําเนินงานในหนวยงานที่เก่ียวของขาดความตอเนื่อง และประเด็นสุดทายคือการไม
ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงานเพ่ือดําเนินการโฉนดชุมชนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อยางเต็มที่ กลาวคือมีการสง
ตัวแทนเขารวมลงนาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการตามขอตกลงแตไมไดปฏิบัติตามใน
รายละเอียดของบันทึกขอตกลงดังกลาวเชนไมมีการพิจารณาแกไขกฎระเบียบกฎหมายเกิดข้ึน 
หรือไมไดมีการเรงรัดหาแนวทางในการออกโฉนดชุมชนในพ้ืนที่นํารองที่หนวยงานรับผิดชอบ
อยู 
 6.1.2.4 ดานพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติ มี 4 เงื่อนไข ไดแก  
  1) การยอมปฏิบัติตามนโยบาย การที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติยอม
ปฏิบัติตามนโยบายเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่กอใหเกิดผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งพบวาผู
ปฏิบัติมีพฤติกรรมเกิดข้ึนในสองลักษณะคือ ปฏิบัติงานอยางตั้งใจ และ ปฏิบัติงานอยางไมตั้งใจ 
โดยลักษณะในการปฏิบัติงานอยางตั้งใจสังเกตไดจากการที่ผูปฏิบัติพยายามสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบาย มีการศึกษาเนื้อหาสาระของนโยบายอยางลึกซึ้ง มีการ
คิดหาวิธีในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางความตอเนื่องในการดําเนินงาน และมีการ
ปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว อีกลักษณะที่พบคือการปฏิบัตงิานอยางไมตั้งใจ แมวาผูปฏิบัติจะปฏิบัติ
ตามภารกิจของนโยบายแตพบวาขาดความกระตือรือรนหรือความตั้งใจในการทํางานโดย 
สังเกตไดวามักจะมีการทําตามคําสั่งในงานที่งายแตหลีกเลี่ยงในงานที่ยาก เปนลักษณะที่ผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติเรียกวา “ทํางานตามสั่ง” และอีกลักษณะหนึ่งคือการปฏิบัติงานอยางขาดความ
ผูกพันกับเปาหมายในการดําเนินงาน กลาวคือ การที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของเขา
มารวมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งทางราชการโดยไมผูกพันกับเปาหมายวาจะตองรวมมือใหภารกิจ
สําเร็จในระดับใด เพียงแตรวมดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ซึ่งผูปฏิบัติประเภทนี้
มักจะขาดแรงจูงใจและไมมีเปาหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 



258 
 

 

  2) การหลีกเลี่ยงการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติบางสวนทั้งใน
ระดับสูงและระดับลางมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนในสองลักษณะคือ
การไมเขามาปรากฏตัวในสถานการณการดําเนินงานตามนโยบาย กลาวคือไมเขารวมประชุม
หรือไมมารวมในการดําเนินงานตางๆ ที่เก่ียวของกับนโยบาย และลักษณะที่สองคือการลาออก
จากความรับผิดชอบในนโยบาย บุคคลเหลานี้เคยเขามารวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติแลว แต
ในภายหลังผูปฏิบัติเหลานั้นไมประสงคจะปฏิบัติตามนโยบายอีกจึงหลีกเลี่ยงดวยการขอลาออก
จากหนาที่เพ่ือที่จะไมตองดําเนินงานตามนโยบาย 
  3) การถวงเวลา ผูปฏิบัติในประเภทนี้จะแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่
ไมเปนการปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายแตก็ไมพบความคืบหนาในการดําเนินงานตาม
นโยบายเชนเดียวกัน โดยมักจะแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะคือ การอางวาอยูใน
ระหวางตรวจสอบขอมูล ในกรณีนี้พบวาเมื่อสํานักงานโฉนดชุมชนประสานงานไปยังหนวยงาน
ที่เก่ียวของเพ่ือใหพิจารณาอนุญาตใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนแตเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง
เจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนหรือภาคประชาชนไดติดตามการดําเนินงานดังกลาวผูที่
รับผิดชอบมักอางวากําลังดําเนินการตรวจสอบขอมูลอยูจะแจงใหทราบภายหลัง และอีกลักษณะ
ที่พบคือการใหผูที่เก่ียวของกลับไปสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม ความจริงแลวผูปฏิบัติแสดงพฤติกรรม
ในลักษณะนี้เพ่ือเปนการถวงเวลาที่จะปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายเทานั้น 
  4) การยึดถือกฎหมายแบบกัดคัมภีร พฤติกรรมในประเภทนี้ผูปฏิบัติ
จะไมสนใจเปาหมายหรือวัตถุประสงคของนโยบายแตจะใหความสําคัญกับกฎหมายอยาง
เครงครัดเทานั้น จากการศึกษาพบวาผูปฏิบัติแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะไดแก การ
ปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายโดยอางกฎหมายที่เก่ียวของ บุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะ
นี้จะไมดําเนินการหรือกระทําการใดที่ขัดตอกฎหมายหรือไมมีกฎหมายรองรับ และไมพยายาม
หาแนวทางในการดําเนินงานดวย และอีกลักษณะหนึ่งคือการปฏิบัติตามกฎหมายของหนวยงาน
โดยไมสนใจเปาหมายของนโยบาย บุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้จะปฏิบัติงานตามกฎหมาย
อยางเครงครัดแมวาจะสงผลกระทบตอเปาหมายของนโยบายก็ตาม 
 6.1.2.5 ดานการเมืองและระบบราชการ มี 5 เงื่อนไขไดแก 
  1) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบาย 
เนื้อหาสาระหลักของนโยบายโฉนดชุมชนทีน่ํามาประกาศใชมาจากการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียจากหลายฝายไดแก ฝายการเมืองคือพรรคประชาธิปตย ฝายประชาชนคือเครือขาย
ปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย และฝายขาราชการประจําคือผูปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐที่
เก่ียวของ มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโดยมีประเด็นที่สําคัญคือ การมีฝายการเมืองที่มา
จากพรรคประชาธิปตยเปนผูรับผิดชอบนโยบายสงผลใหนโยบายโฉนดชุมชนเสมือนเปนตรา
สินคาของพรรคประชาธิปตยอาจทําใหผูที่เก่ียวของในพรรคการเมืองอ่ืนไมเห็นดวยและไม
ปฏิบัติตามนโยบาย อีกประเด็นคือการที่นโยบายออกมาในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
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มาจากความตองการของฝายการเมืองที่ประสงคใหนโยบายสามารถดําเนินการไดเร็วที่สุดใน
ขณะที่ภาคประชาชนเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาในรูปของการออกเปนกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ แตภาคประชาชนก็ยอมรับในนโยบายดวยความหวังที่จะเกิดการพัฒนาตอไป
ในอนาคต สวนเนื้อหาสาระของนโยบายไดมาจากการออกแบบและการตกลงรวมกันโดยฝาย
ขาราชการประจําจะยืนหยัดใหเนื้อหาสาระของนโยบายมีความถูกตองตามกฎหมายมากที่สุด 
สวนภาคประชาชนจะคํานึงถึงประโยชนและสิทธิที่ชุมชนควรไดรับ ในขณะที่ฝายการเมืองมักจะ
มองที่ความสามารถในการนําไปปฏิบัติไดทันเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนรัฐบาลอยูและมีความ
ถูกตองตามหลักเหตุผลโดยการใหนักวิชาการมามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ซึ่งอํานาจใน
การตอรองไมไดตกอยูที่ฝายใดฝายหนึ่งแตอาจมีความไมเทาเทียมกันอยูบาง สังเกตไดจากฝาย
การเมืองคอนขางมีความพอใจในเนื้อหาสาระของนโยบายคอนขางพึงพอใจในกระบวนการ
กําหนดนโยบายที่มาจากการมีสวนรวม สวนฝายขาราชการประจําคอนขางไมพอใจใน
รายละเอียดของนโยบายเนื่องจากไมไดแสดงบทบาทในการตอรองเทาที่ควร เพราะมีความรูสึก
วาถูกจํากัดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น อยางไรก็ตามเนื้อหาสาระของนโยบายมีฐานะต่ํากวา
กฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของจึงไมกระทบตอความรูของฝายขาราชการประจํามากนัก 
สวนฝายประชาชนคือฝายที่เสนอมากที่สุดและผิดหวังมากที่สุด ดวยความคาดหวังที่ตองการให
นโยบายออกมาในรูปแบบของกฎหมาย สอดคลองกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แตกลับพบวาเมื่อ
ผานกระบวนการกําหนดนโยบายออกมาแลวสงผลใหนโยบายกลายเปนเพียงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี และมีอํานาจในการจัดการนอย อยางไรก็ตามเนื้อหาสาระของนโยบายโฉนด
ชุมชนมีจุดเริ่มตนมาจากขอเสนอของภาคประชาชนดังนั้นภาคประชาชนจึงตองยอมรับนโยบาย
ดวยความหวังที่จะสามารถพัฒนาตอไปใหสอดคลองกับสิ่งที่ภาคประชาชนตองการมากย่ิงข้ึน 
  2) ระบบราชการและกระบวนการทางกฎหมาย จากการวิเคราะห
เหตุผลในการกําหนดนโยบายผูวิจัยพบวา ประเด็นดานระบบราชการและกระบวนการทาง
กฎหมายคือเงื่อนไขที่สงผลใหผู กําหนดนโยบายเลือกใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปน
เครื่องมือในการดําเนินงาน และใชโครงสรางแบบคณะกรรมการเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติโดย
มีสํานักงานโฉนดชุมชนเปนสํานักงานเลขานุการที่ทําหนาที่เสมือนเปนสวนกลางในการ
ดําเนินงานตามนโยบายแทนการตั้งหนวยงานข้ึนอยางเปนทางการตามกฎหมายปกครอง ดวย
เหตุที่กระบวนการตรากฎหมายและการแกไขกฎหมายมีข้ันตอนมากและมีความเก่ียวของกับ
การเมือง การรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมีความคลองตัวและงายตอการดําเนินงาน
มากกวา แตปญหาของการใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีก็คือความดอยศักด์ิศรีเชิงกฎหมาย 
เพราะระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไมสามารถบรรจุเนื้อหาสาระของนโยบายที่ขัดแยงกับ
กฎหมายที่มีอยูและไมสามารถบังคับกฎหมายที่มีฐานะทางกฎหมายสูงกวาได ทําใหระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชมุชนไมเปนไปตามที่เครอืขายภาคประชาชนเสนอ
และมีเนื้อหาสาระที่ไมสามารถควบคุมผลผลิตของนโยบายไดคือไมสามารถบังคับใหหนวยงาน
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ที่รับผิดชอบดูแลที่ดินอนุญาตโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ได และไมสามารถสถาปนาระบบกรรมสิทธิ์
ชุมชนทําใหโฉนดชุมชนเปนเพียงหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินเทานั้น นอกจากนั้นยัง
ไมสามารถระบุความเชื่อมโยงกับสิทธิตามรฐัธรรมนูญมาตรา 66 และมาตรา 67 ตามที่เครือขาย
ภาคประชาชนเสนอไว อีกประเด็นหนึ่งที่สงผลตอโครงสรางในการดําเนินงานคือ ความ
ยากลําบากในการจัดตั้งหนวยงานรัฐเพ่ือรับผิดชอบซึ่งจะตองกระทําไดโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา ผูกําหนดนโยบายเห็นวายากลําบากและตองใชเวลานานจึงทําใหตดัสินใจใชโครงสราง
แบบคณะกรรมการโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในการแตงตั้ ง
คณะกรรมการ รวมถึงการจัดตั้งสํานักงานโฉนดชุมชน ข้ึนภายในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามนโยบาย สามารถกระทําไดงาย
และรวดเร็วกวาการจัดตั้งหนวยงานตามกฎกระทรวงในการแบงสวนราชการ ดังนั้นเงื่อนไข
ระบบราชการ และกระบวนการทางกฎหมายเปนเงื่อนไขที่สงผลตอเนื้อหาสาระของนโยบายและ
โครงสรางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบาย 
  3) การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนและสงผลตอผลผลิตของนโยบายคือการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล จากพรรคประชาธิปตย ที่มีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี เปน
รัฐบาลพรรคเพ่ือไทย ที่มีย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี มีสองประเด็นที่ทําใหการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนคือ ความไมตอเนื่องในการ
ดําเนินงานและความไมชัดเจนของรัฐบาลย่ิงลักษณตอการดําเนินงานโฉนดชุมชน ความไม
ตอเนื่องในการดําเนินงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาจากเหตุผลสําคัญคือ ผูปฏิบัติงาน
ในระดับลางที่เปนขาราชการประจํามีความสับสนในงานที่ไดรับมอบหมายวาควรดําเนินงาน
ตอไปในทิศทางใด เนื่องจากความไมชัดเจนที่เกิดข้ึนระหวางการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลประกอบ
กับมีการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานทั้งในระดับสูงและระดับปฏิบัติ เพราะโครงสรางในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนเปนโครงสรางแบบคณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ในขณะที่รัฐบาลย่ิงลักษณไมมีความ
ชัดเจนในทิศทางการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเปน
เงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายเกิดการชะลอ และมีอิทธิพลตอผลผลิตของ
นโยบาย 
  4) อํานาจทางการเมืองและผลประโยชน ผูนํานโยบายโฉนดชุมชนไป
ปฏิบัติตางก็เชื่อวาในนโยบายสาธารณะในหลายนโยบายรวมถึงนโยบายโฉนดชุมชนมีเรื่อง
อํานาจทางการเมืองและผลประโยชนเขามาเก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติและจะสงผลตอ
ผลผลิตของนโยบาย โดยพบวา อํานาจทางการเมืองของพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนผูริเริ่ม
นโยบายมีขอจํากัดซึ่งผูกําหนดนโยบายใหเหตุผลวาพรรคประชาธิปตยเปนเพียงพรรคหลักที่ได
เปนรัฐบาลรวมกับพรรคอ่ืนหรือที่เขาใจกันวาเปน “รัฐบาลผสม” ไมเหมือนกับรัฐบาลที่มาจาก
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พรรคเดียวหรือเรียกวา “รัฐบาลเสียงขางมาก” ดังนั้นการตัดสินในใดๆก็ตามในรัฐสภาพรรค
ประชาธิปตยไมสามารถทําไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังนั้นการบริหารจัดการนโยบายโฉนด
ชุมชนจึงเปนไปตามอํานาจที่มีอยูเชนการใชอํานาจของสํานักนายกรัฐมนตรีในการจัดการ
นโยบาย อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องผลประโยชน สิ่งสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจของผูที่
เก่ียวของในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติคือเรื่องผลประโยชนที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
อาจไดรับหรือไมไดรับจากการดําเนินงานตามนโยบาย ผูที่เก่ียวของมีความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ผลประโยชนของนโยบายโฉนดชุมชนวา นโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบายที่ไมไดใหผล
ประโยชนกับฝายใดนอกจากประชาชนและพรรคประชาธิปตย ถาหากนโยบายประสบ
ความสําเร็จ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะไดรับคะแนนนิยมจากภาคประชาชน ในขณะที่พรรค
การเมืองพรรคอ่ืนและหนวยงานที่เก่ียวของไมไดอะไร นอกจากนั้นยังอาจเสียผลประโยชนอีก
ดวยโดยเฉพาะหนวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชนหาก
จะมีการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ของกรมอุทยานแหงชาติฯ ตองมีการ
ประกาศยกเลิกพ้ืนที่ในเขตอุทยานแหงชาติ และ/หรือ เขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งจะทําใหพ้ืนที่
หายไปเปนจํานวนมากนั่นหมายถึงวางบประมาณในการดูแลปา เบ้ียเลี้ยงขาราชการ ตําแหนง
หนาที่ ปริมาณคน อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานลดลงไปดวย 
  5) สถานการณความขัดแยงทางการเมือง เหตุการณชุมนุมของแนว
รวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อแดง ที่มีการเคลื่อนไหว
เปนเวลานานหลายเดือนในชวงของที่กําลังดําเนินงานรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดใหมีโฉนดชุมชน จนกระทั่งเกิดเหตุจลาจลที่มีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนในชวงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สงผลกระทบตอการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน โดย
ผูปฏิบัติงานตามนโยบายใชเปนเหตุผลวาทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ และชะลอ
การดําเนินงาน นอกจากนั้นยังสงผลใหผูกําหนดนโยบายไมมีสมาธิในการดําเนินงานเพราะ
กังวลอยูกับเหตุการณทางการเมืองและการแกไขปญหาการเมืองรายวัน ซึ่งทําใหไมสามารถ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนไดอยางเต็มที่ 
 6.1.2.6 ดานกลุมเปาหมายของนโยบาย มี 3 เงื่อนไข ไดแก 
  1) ประเภทและลักษณะที่ดินของชุมชนกลุมเปาหมาย ความหลาก 
หลายในประเภทของที่ดินที่นํามาจัดใหมีโฉนดชุมชน สงผลใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนมี
ความเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบที่ดินหลายหนวยงานซึ่งทําใหลักษณะของงาน
นโยบายโฉนดชุมชนมีความยากลําบากเพราะมีความเก่ียวของกับกฎหมายของหนวยงานที่
เก่ียวของหลายกฎหมายแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน ก็มีความแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับวาพ้ืนที่ชุมชนเหลานั้นอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดบาง และดวยความที่
นโยบายมีแนวทางในการดําเนินงานที่หลายหลายตามประเภทของที่ดินที่นํามาจัดโฉนดชุมชน
ทําใหการกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานตามนโยบายทําไดยากจึงทําใหกระบวนการใน



262 
 

 

การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติตองใชเวลานานเนื่องจากจะตองออกแบบเนื้อหาสาระของ
นโยบายใหครอบคลุมการดําเนินงานในแตละพ้ืนที่ ที่เก่ียวของ ซึ่งหลักเกณฑในแตละพ้ืนที่ก็จะ
มีความยากงายตางกันในการที่จะไดรับโฉนดชุมชน เชนในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. ที่มีกฎหมายของ
หนวยงานรองรับสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนไดงายกวาพ้ืนที่เขตอุทยานแหงชาติ ที่ไมมี
กฎหมายรองรับ อยางไรก็ตามประเภทของที่ดินเปนเพียงเงื่อนไขหนึ่งที่จะสงผลใหชุมชนไดรับ
โฉนดชุมชนเทานั้นแตไมไดหมายความวาในที่ดินประเภทเดียวกันจะไดรับโฉนดชุมชนทั้งหมด
เพราะข้ึนอยูกับบริบทอ่ืนในระดับพ้ืนที่ของประเภทที่ดินเหลานั้นดวย สวนลักษณะที่ดินของ
ชุมชนกลุมเปาหมายโดยทั่วไปของที่ดินที่มีโอกาสไดรับโฉนดชุมชนมากที่สุดคือที่ดินของชุมชน
นั้นไมตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน เปนพ้ืนที่ที่ติดตอกันเปนผืนเดียว
ไมเปนขนมครก และเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินโดยเฉพาะเปนที่การเกษตรซึ่งมีความสอดคลอง
กับหลักการของนโยบาย 
  2) ความพรอมของชุมชน ชุมชนที่มีโอกาสจะไดรับโฉนดชุมชนตาม
นโยบายจะตองมีความพรอมในดานตางๆ ไดแก  
   (1) ความพรอมในดานพ้ืนที่ ชุมชนที่มีความพรอมในดานพ้ืนที่ 
จะตองสามารถระบุประเภทของที่ดินและหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินได มีแผนที่ระบุ
ขอบเขตที่ชัดเจนทั้งบริเวณโดยรอบชุมชนและในรายครัวเรือน มีการระบุลักษณะการใช
ประโยชนในที่ดินในแตละครัวเรือนและตองไมขัดตอหลักการของนโยบาย และมีประวัติหรือ
หลักฐานที่แสดงใหเหน็วาไดอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนที่มาไมต่าํกวา 3 ปกอนระเบียบฯ ใชบังคับ  
   (2) ความเปนชุมชนเขมแข็ง สามารถสรุปคุณสมบัติของความเปน
ชุมชนเขมแข็งสรุปไดเปนสามประการที่สําคัญคือ ประการแรก ชุมชนจะตองมีผูนําชุมชนที่
เขมแข็งสามารถกระทําการแทนในนามของชุมชนได โดยชุมชนจะตองแตงตั้งคณะกรรมการชุด
หนึ่งตามคุณสมบัติที่นโยบายกําหนดไวมีหนาที่กระทําการแทนในนามของชุมชน ประการที่สอง
คือ จะตองมีกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติของชุมชนรวมกันอยางชัดเจน โดยชาวบานในชุมชน
จะตองยึดถือ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมกัน และประการสุดทายคือ ชุมชนมีความ
สามัคคี กลาวคือ ชาวบานในชุมชนจะตองมีการเห็นพองตองกันวาจะดําเนินงานโฉนดชุมชน 
กรณีที่ชาวบานยังตกลงกันไมไดวาจะดําเนินงานโฉนดชุมชนหรือไม หนวยงานรัฐก็ไมมีสิทธิไป
บังคับหรือตัดสินใจแทนชุมชนไดดังนั้นชุมชนเองตองมีความสามัคคีมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันกอนจงึจะถือไดวาชุมชนมีความพรอม 
   (3) ความพรอมดานการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนด
ชุมชน คือชุมชนจะตองมีความเขาใจในแนวทางการบริหารจัดการที่ดินตามแนวคิดของนโยบาย
โฉนดชุมชนดวย โดยการมีขอกําหนดกฎเกณฑในการบริหารจัดการที่ดินในชุมชนในแตละ
ครัวเรือน ซึ่งแนวทางในการจัดการที่ดินของชุมชนเปนขอกําหนดกฎเกณฑที่ชุมชนกําหนดข้ึน
ตามบริบทของชุมชนโดยกฎระเบียบของชุมชนจะตองสอดคลองกับหลักการของนโยบาย 
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   (4) ความพรอมในดานเอกสาร ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนกําหนดไววาใหชุมชนที่มีความประสงคจะดําเนินงานโฉนดชุมชนย่ืนคํา
ขอตอสํานักงานโฉนดชุมชนโดยใชแบบเอกสารและหลักฐานที่ ปจช. กําหนดไว ซึ่งชุมชนจะตอง
ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการเตรียมขอมูลเอกสาร ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
  3) การมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนกลุมเปาหมายที่มีโอกาสไดรับ
โฉนดชุมชนจะตองมีสวนรวมในสองสวนที่สําคัญ สวนแรกคือ การใหความรวมมือกับเจาหนาที่
ในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน เพราะในหลายข้ันตอนไมวาจะเปนเรื่องการใหขอมูล
เอกสาร และการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชน ตองอาศัยความรวมมือกับชาวบานและ
สมาชิกในชุมชนในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกเจาหนาที่ อีกสวนคือ การใหความรวมมือกับ
เครือขายภาคประชาชน เพราะการเขารวมกับเครือขายภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนนโยบายจะทํา
ใหชุมชนไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนนิงานตาม
นโยบาย รวมถึงการถูกเสนอรายชื่อใหเปนชุมชนนํารองโฉนดชุมชนอีกดวย ซึ่งตามนโยบาย
แลวรัฐบาลใหเรงรัดสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนนํารองกอน 
 
 6.1.3 เงื่อนไขทีส่งผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนจากนโยบาย 
 จากการวิเคราะหเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา
จากกรณีชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด จ. นครปฐม และชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนด
ชุมชนบานปาซาง จ. ลําพูน ซึ่งเปนสองชุมชนที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินโฉนดชุมชนแลว พบวามี
เงื่อนไขที่สงผลใหทั้งสองชุมชนไดรับโฉนดชุมชน สรุปเปน 5 เงื่อนไขที่สําคัญไดแก 
 1) การตอสูอยางยาวนานเรื่องสิทธิในที่ดินทํากินของชุมชน ทั้งสองชุมชนตางก็
มีประสบการณในการตอสูเพ่ือใหไดสิทธิในที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมายมาเปนเวลาหลายป 
กรณีที่ปาซาง ชาวบานไดผานการตอสูชวงชิงเพ่ือใหไดสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินกับ
นายทุนที่อางวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมาย หลังจากขอพิพาทยุติลงโดยศาลสั่งใหที่ดิน
ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ทําใหชาวบานมีโอกาสที่จะเขาใชประโยชนในทีดิ่นได
ในรูปแบบปจเจกบุคคล แตดวยเหตุที่ชาวบานในชุมชนมีประสบการณการสูญเสียที่ดินมากอน 
จึงพยายามเคลื่อนไหวเพ่ือใหไดสิทธิในการจัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชนมาเปนเวลาหลาย
ปกวาที่รัฐบาลจะยอมรับแนวคิดโฉนดชุมชนและประกาศเปนนโยบาย ทําใหชุมชนไดรับโฉนด
ชุมชนดังที่ตั้งใจไว สวนกรณีคลองโยง ชาวบานเคยอาศัยในที่ดินของชุมชนในฐานะผูเชาซื้อ แต
ความผิดพลาดของหนวยงานทําใหสถานะของชุมชนเปลี่ยนมาเปนผูเชา ประกอบกับที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบดูแลที่ดินจากกรมสงเสริมสหกรณมาเปนของกรมธนารักษ สงผลให
ชุมชนบานคลองโยงขาดความมั่นคงในที่อยูอาศัยและที่ทํากิน จนทําใหชุมชนตองออกมา
เรียกรองเพ่ือใหไดรับความเปนธรรม 
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 2) การมีสมาชิกในชุมชนที่เขมแข็ง โดยเฉพาะผูนําชุมชนที่สามารถสรางความรู
ความเขาใจ และความรวมมือของสมาชิกในชุมชนใหขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางเดียวกันได  
 3) การเขารวมกับ คปท. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งที่ปาซางถือเปนชุมชน
แรกๆ ที่เขารวมขับเคลื่อนกับเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยมาเปนเวลาหลายปตั้งแต
กอนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายโฉนดชุมชน สวนชุมชนบานคลองโยงถึงแมวาจะเพ่ิงเขา
รวมกับเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยมาเปนเวลาไมนานแตเนื่องดวยการที่มีนักวิชาการ
ในชุมชนมีความสัมพันธกับเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยมากอน ประกอบกับความ
พรอมและการยอมรับในแนวคิดของนโยบายโฉนดชุมชนทําใหสมาชิกชุมชนบานคลองโยงเขา
ขับเคลื่อนนโยบายรวมกับ คปท. และทั้งสองชุมชนก็ถูกเสนอใหเปนชุมชนชนนํารองโฉนด
ชุมชนรวมกับชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งมีผลใหไดรับการพิจารณาสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ตามเปาหมาย
ของนโยบาย 
 4) การมีหนวยงานรองรับสิทธิ์การใชประโยชนในที่ดินตามกฎหมาย กรณีปา
ซางไดรับสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินในรูปแบบกลุมสหกรณการเกษตรซึ่งเปนกลุมนิติบุคคล
ที่ไดรับอนุญาตใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายของ ส.ป.ก. และบานคลองโยงไดรับ
อนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินในฐานะสมาชิกของสหกรณบานคลองโยงจํากัดซึ่งเปนกลุมนิติ
บุคคล โดยมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไววาใหที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณแตหาม จําหนาย 
หรือโอนใหแกผูอ่ืน ดังนั้นสมาชิกในชุมชนจึงไดรับสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย 
 5) การหนุนชวยจากนักวิชาการ ทั้งสองชุมชน ไดรับการแนะนําจากนักวิชาการ
ในทองถิ่นซึ่งเปนกําลังสําคัญที่ชวยในการขับเคลื่อนชุมชนสูการไดรับสิทธิในที่ดินของชุมชน 
ตลอดจนแนะนําใหชาวบานเห็นความสําคัญของนโยบายโฉนดชุมชน 
 อาจกลาวไดวาดวยเหตุที่ทั้งสองชุมชนมีประสบการณในการตอสูเพ่ือใหไดสิทธิในที่ดิน
ของชุมชนมาอยางยาวนาน มีสมาชิกและผูนําชุมชนที่เขมแข็ง เขารวมกับ คปท. เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบาย ไดรับสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย และไดรับการหนุน
ชวยจากนักวิชาการ จึงสงผลใหชุมชนไดรับอนุญาตโฉนดชุมชน ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
 
6.2  อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติสามารถอภิปรายผลไดตาม
ประเด็นดังตอไปนี้ 
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6.2.1 กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
 หากพิจารณากระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติเปรียบเทียบกับแนวคิด
เก่ียวกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยทั่วไปซึ่งผูวิจัยไดทบทวนไวในบทที่ 2 ที่มีการ
จําแนกกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติออกเปน 2 ระดับ 5 ข้ันตอนยอย ซึ่งข้ันตอนแรกในการ
ดําเนินงานคือการ แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ แตสําหรับกรณีนโยบายโฉนดชุมชน ข้ันตอนแรก
คือ การกําหนดผูรับผิดชอบในนโยบาย เพราะนโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบายที่ถูกผลักดัน
โดยภาคประชาชนสงผลใหยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายโดยตรง 
กอนที่จะทําการแปลงนโยบายไดนั้นจึงตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบในเบ้ืองตนกอน จึงจะมีการ
แปลงนโยบายในกรณีนโยบายโฉนดชุมชนผูวิจัยเรียกวาเปนข้ันการแปลงนโยบายสูแนวทาง
ปฏิบัติ เก่ียวของกับการที่ผูกําหนดนโยบาย กําหนดรายละเอียดของนโยบาย แนวทางในการ
ดําเนินงาน เงื่อนไขหลักเกณฑในการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือที่นําไปสูการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายหลัก และมี ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมี
โฉนดชุมชนวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
ตามมา  และข้ันตอนที่สามคือการสรางการยอมรับในนโยบาย ซึ่งเกิดข้ึนตั้งแตที่มีการแปลง
นโยบายสูแนวทางปฏิบัติจนกระทั่งมีการแปลงนโยบายเสร็จสิ้น และหลังจากที่มีการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในระยะหนึ่ง ก็ยังคงมีกระบวนการสรางการยอมรับในนโยบายอยางตอเนื่องดวยการ
จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานฯ จะเห็นไดวา ในกระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชน
ไปปฏิบัติในระดับมหภาคสามารถแบงไดเปน 3 ข้ันตอนคือ ข้ันกําหนดผูรับผิดชอบ ข้ันแปลง
นโยบายสูแนวทางปฏิบัติและข้ันสรางการยอมรับในนโยบาย 
 สวนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคเริ่มตนจากที่หนวยงานระดับ
ลางยอมรับแนวทาง นโยบาย หรือแผนงานมาจากหนวยงานระดับสูงแลวนํามาปฏิบัติให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิธีการของหนวยงานโดยใหสอดคลองกับนโยบายที่สวนกลาง
กําหนด ในกรณีของนโยบายโฉนดชุมชน เปนการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมารับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามนโยบายโดยมีคณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน (ปจช.) เปนผู
พิจารณาเสนอนโยบาย มีอํานาจในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินงานตามนโยบายและมีการจัดตั้ง
สํานักงานโฉนดชุมชนข้ึนมาเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่องขอมูล ธุรการ และเปน
เลขานุการในการดําเนินงานตามนโยบาย สวนการแสวงหาผูปฏิบัติงานทางคณะกรรมการปจช.
จะทําการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลืองานของคณะกรรมการปจช. ตามสมควร มี
หนาที่ในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการปจช.ซึ่งในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับจุลภาคตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติคือ 
คณะกรรมการ ปจช. คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลืองานของคณะกรรมการปจช. และสํานักงาน
โฉนดชุมชน โดยภารกิจหลักที่ผูปฏิบัติงานในระดับลางตองดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตาม
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 คือ การสํารวจและ
ตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาวามีชุมชนใดบางสมควรไดรับโฉนดชุมชนตามนโยบายแลว
ใหประสานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินใหพิจารณาอนุญาตโฉนดชุมชนใหแกชุมชน
ดังกลาว ซึ่งมีสํานักงานโฉนดชุมชนเปนเลขานุการ มีคณะอนุกรรมการดําเนินงานในการสํารวจ
ตรวจสอบพ้ืนที่และ มีคณะกรรมการปจช. เปนผูตัดสินใจ กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชน
ไปปฏิบัติในระดับจุลภาคประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ ข้ันระดมพลัง และข้ันปฏิบัติ โดยทั่วไป
แลวแบงเปน 3 ข้ันตอนยอย คือข้ันระดมพลัง ข้ันปฏิบัติ และข้ันสรางความเปนปกแผนตอเนื่อง 
แตกรณีของนโยบายโฉนดชุมชนการสรางความเปนปกแผนตอเนื่องยังไมเกิดข้ึนเนื่องจาก
สํานักงานโฉนดชุมชนยังคงดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และตามคําสั่ง
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนอยู ซึ่งถาหากรัฐบาลไมมีนโยบายในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน การปฏิบัติงานจะเกิดการชะลอตัวและหยุดไป ดวยเหตุผลหลักสอง
ประการคือ สํานักงานโฉนดชุมชนยังไมใชสํานักงานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายปกครอง ไมมี
ขาราชการเปนของหนวยงาน เปนเพียงหนวยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เทียบเทากองกองหนึ่งเทานั้น ดังนั้นความเปนปกแผนเชิงสถาบันจึงยังไมเกิด มีการหมุนเวียน
เจาหนาที่อยูตลอด อีกหนึ่งเหตุผลคือนโยบายโฉนดชุมชนมีอํานาจทางกฎหมายเปนเพียง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอํานาจในการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบหรือยกเลิกระเบียบสามารถกระทําไดงายมาก จึงถือไดวาข้ันการสรางความเปนปกแผน
และความตอเนื่องในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติยังไมเกิดข้ึน อยางไรก็ตามความ
พยามสรางความตอเนื่องในนโยบายเกิดข้ึนในรูปแบบของการจัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง
หนวยงานแลวเพียงแตยังไมสามารถสรางความตอเนื่องในนโยบายไดเทาที่ควรและจากเนื้อหา
ของบันทึกขอตกลงดังกลาวผูวิจัยคิดวาเปนการสรางความยอมรับในนโยบายระหวางหนวยงาน
เทานั้นยังไมสามารถนําไปสูการสรางความเปนปกแผนตอเนื่องได 
 ขอคนพบที่แตกตางไปจากแนวคิดที่ผูวิจัยไดทบทวนมาคือ ในกระบวนการนํานโยบาย
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ ข้ันระดมพลังสามารถเกิดข้ึนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ไดทั้งสองระดับคือทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาค ซึ่งแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ
โดยทั่วไปมักจะนําเสนอข้ันระดมพลังในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคเทานัน้ 
โดยอธิบายวาเปนข้ันที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับลางหรือระดับทองถิ่นจะตองดําเนินการใน
สองกิจกรรมคือ การพิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกใน
หนวยงาน บุคคลสําคัญ องคการอ่ืนในทองถิ่น และผูที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันกําหนดแผนงาน
หรือโครงการของหนวยงานระดับลาง แตจากการศึกษากระบวนการดําเนินงานของนโยบาย
โฉนดชุมชนพบวามีการระดมพลังเกิดข้ึนในระดับมหภาคดวย กลาวคือ ในข้ันตอนแรกของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ คือการกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย ถือไดวาเปนการระดมพลังแสดงหา
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูง เนื่องจากนโยบายโฉนดชุมชนยังไมมีหนวยงานหลักหรือ
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เจาภาพในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพราะเปนนโยบายใหม จึงตองมีการแสวงหาสมาชิกใน
หนวยงาน บุคคลสําคัญ และผูที่เก่ียวของกับนโยบายกอน โดยใชวิธีแสวงหาผูปฏิบัติแบบ
กวางๆ คือรวบรวมบุคลากรในระดับผูบริหารและหัวหนาสวนงานจากหนวยงานราชการตางๆ 
มาเปนคณะกรรมการ ซึ่งนําไปสูการแสวงหาบุคคลที่จะเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับสูง
และระดับลางไปพรอมกัน เพ่ือที่จะเขามารวมกันกําหนด นโยบาย คนหาวิธี แนวทางในการ
ดําเนินงานตอไป ดังนั้นสามารถสรุปไดวา ข้ันกําหนดผูรับผิดชอบนโยบายเทียบเคียงไดกับข้ัน
ระดมพลัง จึงเกิดขอสังเกตวา หากเปนนโยบายใหมที่ยังไมมีหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบหรือ
เปนเจาภาพในการดําเนินงานตามนโยบายและผูผลักดันนโยบายไมไดมาจากหนวยงานภาครัฐ
ที่มีอยูเดิมเชน นโยบายโฉนดชุมชนแลว ข้ันตอนแรกของการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจเริ่มจาก
การแสวงหาผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนโยบายเปนข้ันตอนแรกในการนํานโยบายโฉนด
ชุมชนซึ่งผูวิจัยจึงเรียกกระบวนการนี้วา การกําหนดผูรับผิดชอบนโยบาย 
 
 6.2.2  เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
 ในการศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งผลผลิตในที่คือ
การที่รัฐบาลออกหนังสืออนุญาตโฉนดชุมชนใหแกกลุมเปาหมายไดเพียง 2 ชุมชน จาก
การศึกษาพบวามีปญหาเกิดข้ึนในกระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติหลายอยาง
สงผลใหการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนเกิดความลาชาและยากตอการกอใหเกิดผลผลิต
ของนโยบาย สามารถอธิบายประเด็นปญหาที่สําคัญในเงื่อนไขที่สงผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ปญหาเรื่องแนวคิดของนโยบายที่มีลักษณะเปนแนวคิดใหม จากการที่นโยบายโฉนด
ชุมชนถูกกําหนดข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาดานที่ดินทํากินของประชาชนโดยมีเครือขายภาค
ประชาชนเปนผูผลักดันประเด็นปญหาสูรัฐบาลและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดวยแนวคิด
การจัดการที่ดินรวมกันในรูปของสิทธิชุมชน ซึ่งเปนแนวคิดที่มีหลักการและเหตุผลในเชิง
วิชาการรองรับ ทําใหสรุปไดวาเนื้อหาสาระของนโยบายมาจากแนวทางการแกไขปญหาที่มี
ความเปนวิชาการและมีเหตุผลที่จะนําไปสูการแกไขปญหาที่ดินที่ภาคประชาชนเสนอได 
ประกอบกับเปนแนวคิดที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทั้งในและระหวางประเทศ จึงสงผลให
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติบางสวนมีทัศนคติที่ดีตอนโยบาย ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายดวย
ความตั้งใจเพราะเห็นวานโยบายมีประโยชน สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได (สมมารถ 
บัวแตง, 2556; ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) สอดคลองกับที่ Sabatier and Mazmanian (อางถึง
ใน กลา ทองขาว, 2548: 54)     กลาวถึงการมีทฤษฎีทางวิชาการเปนแนวทางที่ถูกตองรองรับ
นโยบายวาเปนเงื่อนไขที่สําคัญเพราะจะชวยใหผูปฏิบัติ เขาใจความสําคัญของปญหา
นอกจากนั้นทฤษฎียังเปนเครื่องชี้นําแนวทางการแกไขปญหาอีกดวย แตดวยเหตุผลที่แนวคิด
ของนโยบายโฉนดชุมชนเปนแนวคิดใหมที่ยังไมแพรหลายและขาดกฎหมายแมบทรองรับ
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ประกอบกับหลักการของนโยบายขัดตอแนวความคิดเดิมของผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของใน
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน โดยเฉพาะกรมอุทยานแหงชาติฯ จึงทําใหนโยบายไมไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานที่เก่ียวของเทาที่ควร 
 ความไมชัดเจนในเปาหมายของนโยบาย แมนโยบายจะมีการกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานในระดับนโยบายวาใหดําเนินงานสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนนํารองโฉนดชุมชน
ไมนอยกวา 30 ชุมชนภายใน 120 วัน และระบุระยะเวลาในการดําเนินงานของเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติวาใหทําการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่เปนเวลาไมเกิน 90 วันหลังจากชุมชนย่ืนความ
ประสงคขอดําเนินการโฉนดชุมชนแกสํานักงานโฉนดชุมชน แตกลับไมพบวานโยบายมี
เปาหมายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ตองการออกโฉนดชุมชนใหแกชมุชน
เพ่ือแกไขปญหาดานที่ดินทํากินและเปนเครื่องมือในการติดตามการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนั้นเมื่อไมไดระบุเปาหมายของนโยบายไวที่การจัดใหมีโฉนดชุมชนจึงอาจถือ
ไดวาผูกําหนดนโยบายกําหนดเปาหมายที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย ซึ่งผู
กําหนดนโยบายไดถือวาการดําเนินงานตามนโยบายประสบความสําเร็จเพราะสามารถสํารวจ
และตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนนํารองไดเกินกวาที่กําหนดไวแลว สวนการที่มีชุมชนไดรับโฉนด
ชุมชนนั้นผูที่เก่ียวของจากฝายการเมืองเห็นวานโยบายประสบความสําเร็จเกินกวาที่คาดหวังไว 
ในขณะที่ผูที่เก่ียวของจากฝายขาราชการประจํา และภาคประชาชนมองวานโยบายโฉนดชุมชน
ไมประสบความสําเร็จ จะเห็นไดวาผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเขาใจในเปาหมายของนโยบาย
แตกตางกันไป แสดงใหเห็นวาเปาหมายของนโยบายโฉนดชุมชนขาดความชัดเจน นอกจากนั้น
การที่ผูกําหนดนโยบายไมไดกําหนดเปาหมายไวที่ผลผลิตของนโยบายจึงสงผล ใหมีชุมชนที่
สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ครบถวนตามเปาหมายในการดําเนินงานที่ระบุไวแลวกวา 50 ชุมชน 
ในขณะที่มีชุมชนไดรับโฉนดชุมชนเพียง 2 ชุมชนเทานั้น สอดคลองกับผลการศึกษาของกิตติ 
บุนนาค (2536: 336-347)    ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง     การนํานโยบายภาษีมูลคาเพ่ิมไปปฏิบัติ: 
กรณีศึกษาวิเคราะหเชิงปรากฏการณในธุรกิจโรงแรม พบวาปจจัยดานเปาหมายและ
วัตถุประสงคของนโยบายที่ไมชัดเจนทําใหเจาหนาที่สรรพากรระดับปฏิบัติมีความเขาใจที่ไม
ตรงกัน สงผลใหกรมสรรพากรไมสามารถดําเนินการใหผูประกอบการออกใบกํากับภาษีได
ครบถวนตามเปาหมายที่กําหนดไว ในลักษณะเดียวกันจากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํา
นโยบายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในประเทศไทยไปปฏิบัติ ของสุรพร เสี้ยนสลาย (2539: 
174-278) ที่พบวานโยบายขาดความชัดเจนในวัตถุประสงคที่มุงบรรลุซึ่งมี 2 วัตถุประสงคใน
เวลาเดียวกันคือวัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาลและวัตถุประสงคของการปฏิรูปที่ดินทําให
ผูปฏิบัติเกิดความสับสน นอกจากจะพบวาเปาหมายของนโยบายโฉนดชุมชนขาดความชัดเจน
แลวยังพบวาเปาหมายที่มีอยูไมไดเปนที่ยอมรับรวมกันจึงทําใหภาคขาราชการและภาค
ประชาชนมองวานโยบายไมประสบความสําเร็จในขณะที่ฝายการเมืองมองวาประสบความสําเร็จ
และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับที่ Kerr (1976: 359-361) อธิบายวาบางนโยบาย
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อาจบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมายแตหากเปาหมายของนโยบายไมเปนที่ยอมรับแมถูกนําไป
ปฏิบัติไดตามที่ตั้งเปาไวก็ไมอาจกลาวไดวานโยบายนั้นประสบความสําเร็จ ในลักษณะเดียวกัน 
McConnell (2010: 30-40) ก็ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จของนโยบายในเชิงสัจนิยม 
(Realism) วานโยบายที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมายก็ตองมีสิ่งที่แสดงออกไดวาบรรลุ
เปาหมาย ในกรณีนโยบายโฉนดชุมชนการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ไดมากกวา 30 ชุมชน
ภายใน 120 วันก็คือสิ่งที่ฝายการเมืองพึงพอใจในความสําเร็จนั้น สวนฝายประชาชนและฝาย
ขาราชการประจําที่ไมไดสนับสนุนเปาหมายนั้นก็มองวานโยบายลมเหลว จากขอคนพบนี้จะเห็น
ไดวานโยบายที่ประสบความสําเร็จในสายตาของคนกลุมหนึ่งอาจไมสําเร็จในสายตาของบุคคล
อีกกลุม และบางครั้งนโยบายอาจถูกจัดฉากใหประชาชนเห็นวาสําเร็จดวยการตีความของผู
กําหนดนโยบายหรือผูที่เก่ียวของ ดังที่ผูกําหนดนโยบายจากฝายการเมืองตีความวานโยบาย
ประสบความสําเร็จมากกวาที่คาดหวังไวดวยเหตุผลที่วา มีชุมชนไดรับโฉนดชุมชนถึง 2 ชุมชน
ในขณะที่รัฐบาลไมเคยมีนโยบายในลักษณะเชนนี้มากอน 
 การมีสวนรวมจากบุคคลหลายฝายอยางเปนทางการ โครงสรางในการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชนเปนโครงสรางแบบคณะกรรมการในการบริหารงานโดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชนเปนคณะผูบริหารงานนโยบายประกอบดวย
บุคลากรจากหลายฝายทั้งจากภาคการเมือง ภาคราชการประจํา และภาคประชาชน ซึ่งการมี
ผูแทนจากเครือขายภาคประชาชนรวมอยูในคณะผูบริหารนโยบายจะสงผลใหทิศทางการ
ตัดสินใจมีความสอดคลองกับปญหาที่แทจริงของกลุมเปาหมายของนโยบาย ในขณะที่
หนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการที่ดินจะมีทิศทางการตัดสินใจในลักษณะที่
รักษาผลประโยชนของหนวยงานและควบคุมใหการตัดสินใจในนโยบายมีความถูกตองตาม
กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งผูวิจัยพบวาการที่คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลจากหลายฝาย
ทําใหผูที่เก่ียวของกับนโยบายโฉนดชุมชนทั้งภาคการเมือง ประชาชน และขาราชการประจํา ให
การยอมรบัในนโยบายแมวาจะมีเนื้อหาสาระที่ไมเปนไปตามความคาดหวังทั้งหมด ยกตัวอยาง
เชน ภาคประชาชนที่ตองการใหรัฐบาลรางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิชุมชนแตดวยขอจํากัดตางๆ 
ทําใหตองดําเนินการในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไปกอน ซึ่งภาคประชาชนก็ใหการ
ยอมรับและเขาใจในปญหาของภาครัฐ ในขณะที่หนวยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลที่ดินบาง
หนวยงานไมเห็นดวยกับแนวทางบางประการของนโยบายโฉนดชุมชนที่ขัดตอหลักเกณฑ
กฎหมายของหนวยงานแตเมื่อนโยบายมีศักด์ิศรีทางกฎหมายต่ํากวา จึงไมกระทบตอ
กฎระเบียบขอบังคับที่หนวยงานมีอยู ทั้งนี้เนื่องจากการที่ขาราชการประจําในหนวยงานที่
เก่ียวของมีสวนรวมอยูในคณะผูบริหารนโยบาย ดังนั้นผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของจึง
ยอมรับนโยบายและใหความรวมมือในสวนที่สามารถดําเนินการได สวนภาคการเมืองสามารถ
ยกเรื่องเนื้อหาสาระของนโยบายมาจากการมีสวนรวมของทุกฝายมาเปนเหตุผลในการยืนยัน
ความถูกตองของระเบียบวิธีการดําเนินงานตามนโยบาย สอดคลองกับที่ ศิริอร ขันธหัตถ 
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(2547: 88) อธิบายถึงการจัดโครงสรางการบริหารงานในลักษณะของคณะกรรมการวาจะชวย
ขจัดปญหาการบริหารงานแบบผูกขาดของคน คนเดียว นอกจากนั้นการตั้งคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลจากหลายฝายจะทําใหทุกคนเขาใจปญหาและกอใหเกิดการยอมรับในปญหา
ที่ฝายอ่ืนเผชิญอยูทําใหการประสานงานเปนไปไดงายข้ึน 
 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการกําหนดนโยบายเปนเงื่อนไขหนึ่งที่
สงผลตอผลผลิตของนโยบายสอดคลองกับแนวคิดตัวแบบพันธมิตรสนับสนุนทางการเมืองของ 
Sabatier (Sabatier and Jenkins-Smith, 1999)  ที่พยายามอธิบายบทบาทของการใชขอมูลเชิง
วิชาการในกระบวนการนโยบายสาธารณะตั้งแตเริ่มกําหนดนโยบาย โดยพบวาในกระบวนการ
นํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติในครั้งนี้รัฐบาลไดใชกลยุทธการมีสวนรวมมาใชในกระบวนการ
ตัดสินใจทางนโยบาย เพ่ือใหไดเนื้อหาสาระของนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของภาค
ประชาชน มีเหตุผลเชิงวิชาการตอการแกไขปญหา และมีความถูกตองตามหลักกฎหมาย โดย
เครือขายพันธมิตรสนับสนุนทางการเมืองในการกําหนดนโยบายโฉนดชุมชนครั้งนี้ประกอบดวย
ตัวแทนจากฝายตางๆ ไดแกเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย หนวยงานราชการที่เก่ียวของ
กับการรับผิดชอบดูแลที่ดิน นักการเมืองในฐานะตัวแทนจากฝายรัฐบาล นักวิชาการ และนัก
กฎหมาย โดยในแตละฝายจะมีความเชื่อ แนวคิดหรือหลักการเก่ียวกับประเด็นปญหาเปนของ
ตนเอง เชน ภาคประชาชนพยายามผลักดันแนวคิดที่จะทําใหมีกฎหมายรองรับสิทธิในการ
จัดการที่ดินในรูปของโฉนดชุมชน ในลักษณะเดียวกันนักวิชาการที่มีประสบการณดานสิทธิ
ชุมชนก็พยายามใหขอมูลเก่ียวกับประเด็นที่ตนศึกษาเพ่ือเปนประโยชนในเชิงนโยบายใน
ลักษณะที่วาโฉนดชุมชนสามารถแกไขปญหาไดอยางไรดวยเหตุผลใดบางเปนตน สวน
หนวยงานราชการที่เก่ียวของจะยึดในรูปแบบกฎเกณฑของหนวยงานของตนเองเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติดังนั้นลักษณะแนวคิดของฝายราชการที่เก่ียวของจึงเปนไปในทิศทางที่ไมเห็น
ดวยกับแนวคิดโฉนดชุมชนเพราะไมมีหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในประเด็นดังกลาว สวน
นักกฎหมายทั้งในสวนที่ปรึกษาดานกฎหมายของสํานักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะเปนฝายที่ควบคุมเนื้อหาสาระของนโยบายใหมีความถูกตองและไมขัดตอหลัก
กฎหมายที่สามารถกระทําได ในขณะที่ฝายรัฐบาลจะนําแนวคิดที่ไดรับจากหลายฝายมา
ประกอบการตัดสินใจวาจะดําเนินนโยบายไปในทศิทางใด ซึ่งทําใหขอเสนอหรือแนวคิดหลักของ
แตละกลุมพันธมิตรทางนโยบายถูกตอรอง ประนีประนอมออกมาและผานการปรับแกใหมีความ
ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งการที่รัฐบาลใชกลยุทธการมีสวนรวมในนโยบายนี้ทําใหสามารถกลาว
ไดเต็มภาคภูมิวาเปนนโยบายที่มาจากความเห็นรวมกันของทุกฝายอันจะทําใหวิธีการและ
หลักการของนโยบายเปนที่ยอมรับ แมวาเนื้อหาสาระของนโยบายจะไมไดเปนไปตามความ
ตองการของฝายใดฝายหนึ่งทั้งหมดแตหลักการใหญของนโยบายก็เปนที่ยอมรับไดจากทุกฝาย 
อยางไรก็ตามในระหวางที่มีการเจรจาตอรองกัน ผูมีสวนรวมอาจไดรับอิทธิพลจากแนวคิดหลัก
ของกลุมหรือการคิดตามกลุม (Groupthinks) (Sabatier and Wible, 2007: 198)  ทําใหขอเสนอ
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ในลักษณะที่ไมเห็นดวยกับการจัดใหมีโฉนดชุมชนไมไดรับความสนใจ ซึ่งสวนใหญแลวความคิด
ที่ไมเห็นดวยมักจะมาจากหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน เมื่อไดเนื้อหาสาระของนโยบายที่อาจ
กลาวไดวาไมถูกใจอีกทั้งอํานาจของนโยบายไมสามารถบังคับใหหนวยงานที่เก่ียวของอนุญาต
ใหใชประโยชนในที่ดินได จึงสงผลตอผลผลิตของนโยบายที่มีเพียง 2 ชุมชนเทานั้นที่ไดรับโฉนด
ชุมชน 
 ลักษณะโครงสรางในการดําเนินงานที่กอใหเกิดความสับสนและขาดความตอเนื่อง 
กลาวคือ ในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการ ปจช. เปนคณะผู
บริหารงานนโยบาย มีสํานักงานโฉนดชุมชนเปนสํานักงานเลขานุการของนโยบาย และมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือมอบหมายงานตามภารกิจตางๆ เชน การสํารวจและตรวจสอบ
พ้ืนที่ชุมชน หรือ การประชาสัมพันธ คณะทํางานในแตละดานจะตองใชดุลยพินิจของตนเองใน
การปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางกวางๆ จากคณะผูบริหารนโยบาย การดําเนินงาน
สวนใหญมีลักษณะการทํางานเปนทีม จะเห็นไดวาเปนโครงสรางที่กอใหเกิดความคลองตัวใน
การทํางานเพราะมีระดับของสายบังคับบัญชานอยมากและมีความเปนทางการต่ํา ทําใหสามารถ
ดําเนินงานไดตามระยะเวลาที่ถูกกําหนดไว สอดคลองกับ การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสราง
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ของ เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ (2536: 148-154) ที่พบวาโครงสรางในการ
ปฏิบัติงานที่ยืดหยุนจะชวยใหเกิดความคลองตัวมากกวาการใชสายบังคับบัญชา อยางไรก็ตาม
ลักษณะการทํางานดังกลาวแมจะมีความคลองตัวแตกอใหเกิดความสับสนตอผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานโฉนดชุมชนที่มีความเคยชินกับระบบการทํางานที่เปนระบบราชการซึ่งมีความเปน
ทางการสูง นอกจากนั้นการใชโครงสรางแบบคณะกรรมการในการบริหารงานนโยบายยัง
กอใหเกิดความไมตอเนื่องในการดําเนินงานโฉนดชุมชนดวย ดวยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่เขามารับผิดชอบงานอยูเสมอโดยเฉพาะ คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ใน
สํานักงานโฉนดชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงผูบริหารงานนโยบายในขณะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงทําใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนเกิดการชะลอตัวเปนระยะ  
 ปญหาดานทรัพยากรในการดําเนินงานตามนโยบาย ในการดําเนินงานโฉนดชุมชนมี
ปญหาเรื่องบุคลากรในสํานักงานโฉนดชุมชนที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ผูปฏิบัติงานหนึ่งคนตองรับผิดชอบงานหลายอยาง นอกจากนั้นยังขาดบุคลากรที่มี
ความชํานาญเฉพาะดาน ที่สําคัญคือดานแผนที่และการลงพ้ืนที่เนื่องจากสํานักงานโฉนดชุมชน
ตองดําเนินการเก่ียวกับการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนดวย นอกจากปญหาในดาน
ทรัพยากรบุคคลแลวยังพบวามีปญหาในดานงบประมาณที่ตองเปนไปตามระเบียบการเบิกจาย
ของหนวยงานราชการซึ่งมีความลาชาและไมทันตอเวลาที่ตองดําเนินการ สงผลใหการ
ดําเนินงานในสํานักงานโฉนดชุมชนมีความยากลําบาก ผูวิจัยพบวาปญหาดานทรัพยากรของ
นโยบายโฉนดชุมชนสงผลตอทัศนคตแิละพฤติกรรมในการดําเนินงานของผูปฏิบัติและมีอิทธิพล
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ตอผลผลิตของนโยบาย สอดคลองกับตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยของ เอ็ดวารด ที่กลาวถึง
ปจจัยดานทรัพยากรวา ปจจัยดานทรัพยากรจะสงผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติผานปจจัย
ดานทัศนคติของผูปฏิบัติ และตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn 
(1975) ที่อธิบายวาทรัพยากรของนโยบายจะสงผลทางออมตอการนํานโยบายไปปฏิบัติผาน
ความรวมมือและการตอบสนองของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  จากการศึกษาพบวาในหลาย
นโยบายประสบปญหาดานทรัพยากรของนโยบายและสงผลตอผลการดําเนินงานตามนโยบาย
เชนเดียวกับนโยบายโฉนดชุมชน ยกตัวอยางเชน การศึกษานโยบายภาษีมูลคาเพ่ิมของ กิตติ 
บุนนาค (2536: 336-347)  ที่พบวามีปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรขาดแคลน
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลใหกรมสรรพากรไมสามารถ
ดําเนินการใหผูประกอบการออกใบกํากับภาษีไดครบถวน ในลักษณะเดียวกันจากการศึกษา
ของเทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ (2536: 148-154) ที่ทําการศึกษานโยบายการใหบริการแกประชาชน 
พบวาปจจัยดานความพรอมของทรัพยากรมีความสัมพันธทางบวกตอผลการนํานโยบายการ
ใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ โดยอธิบายวาความลมเหลวของนโยบายมักเกิดข้ึนเพราะ
องคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติมีกําลังคนไมเพียงพอ ผูปฏิบัติขาดความรูความสามารถในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ เชนเดียวกัน อดิศักด์ิ นอยสุวรรณ (2540: 90-92) ที่ทําการศึกษาเรื่องการ
ดําเนินนโยบายการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมืองในประเทศไทยก็พบวาบุคลากรมีจํานวนนอยและ
ตองรับผิดชอบงานอ่ืนควบคูกันไปดวยในขณะที่งบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สงผล
ใหการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดความลมเหลว 
 ปญหาดานความรวมมือระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน เงื่อนไขที่สําคัญที่สุด
เงื่อนไขหนึ่งซึ่งสงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนคือความรวมมือระหวางหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตใหชุมชนใชประโยชนในพ้ืนที่เพ่ือ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน กรณีที่หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินไมอนุญาตก็ไมสามารถ
ดําเนินงานที่กอใหเกิดผลผลิตตามนโยบายได ดังนั้นความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ
จึงมีความสําคัญตอผลผลิตของนโยบายมากแตกลับพบวาหนวยงานที่เก่ียวของไมใหความ
รวมมือกับการดําเนินงานตามนโยบายเทาที่ควรซึ่งมีสาเหตุมาจากแนวทางปฏิบัติเดิม กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวของของหนวยงานไมสอดคลองกับหลักการดําเนินงานของนโยบายโฉนด
ชุมชน รวมถึงแนวคิดของนโยบายที่เปนแนวคิดใหมและเปนแนวคิดที่ขัดตอทัศนคติความเชื่อ
เดิมของหนวยงานที่เก่ียวของจึงสงผลใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของมีทัศนคติที่ไมเห็น
ดวยกับหลักการของนโยบาย และไมใหความรวมมือกับนโยบายเทาที่ควรโดยไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ไมปรับนโยบายเขากับงานประจํา รวมถึงไมแกไขกฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวของให
สอดคลองกับแนวทางของนโยบายดวย ดังที่ วรเดช จันทรศร (2554: 138) อธิบายไวในตัวแบบ
ทางกระบวนการของระบบราชการวา การสงนโยบายใหมที่จะไปมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันของขาราชการมักจะไรผล สงผลใหมีชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชน
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เพียง 2 ชุมชนเทานั้น ในขณะที่มีชุมชนยังไมไดรับอนุญาตใหดําเนินงานโฉนดชุมชนอีกกวา 50 
ชุมชน ทั้งที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารของนโยบายแลวแตไมไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานเจาของพ้ืนที่ใหใชประโยชนในที่ดินเหลานั้น ปญหาที่เกิดข้ึนสอดคลองกับที่ Sabatier 
and Mazmanian (1980: 545-547) กลาวถึงตัวแปรดานความสามารถในการกําหนดโครงสราง
การนํานโยบายไปปฏิบัติ เก่ียวกับความเปนปกแผนของสถาบันและลําดับชั้นภายในและระหวาง
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบาย โดย
พบวาอุปสรรคที่สําคัญในการลงมือปฏิบัติงานอยูที่ความยากในการขอความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่เปนตัวแทนหรือระหวางหนวยงานที่มีอํานาจก่ึงเบ็ดเสร็จในการ
ปฏิบัติงาน กรณีนโยบายโฉนดชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินที่เก่ียวของถือไดวาเปน
หนวยงานที่มีอํานาจก่ึงเบ็ดเสร็จตอการที่จะพิจารณาอนุญาตใหชุมชนใชประโยชนในที่ดินของ
หนวยงาน ซึ่งหากหนวยงานที่เก่ียวของอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดิน สํานักงานโฉนดชุมชน
สามารถดําเนินการออกโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได แตหากหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ไมอนุญาตแมวาชุมชนจะมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสมตอการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนเพียงใดก็ไมสามารถออกโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ได 
 พฤติกรรมที่สงผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน ผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งใน
ระดับสูงและระดับปฏิบัติแสดงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายจําแนกไดเปนสี่
ประเภทหลัก ไดแก ประเภทแรกการยอมปฏิบัติตามนโยบาย ประเภทที่สองการหลีกเลี่ยงการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ประเภทที่สามการถวงเวลา และประเภทที่สี่การยึดถือกฎหมายแบบกัด
คัมภีร จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมดังกลาวขางตนมีความสอดคลองกับตัวแบบพฤติกรรม
การนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sorg (1987: 200-202) ในหลายประเภทของพฤติกรรมไดแก 1) 
พฤติกรรมปรับตัวเขากับนโยบาย (Conforming) โดยผูที่เก่ียวของมีการปฏิบัติงานอยางตั้งใจ 
แตความตั้งใจของผูปฏิบัติอาจกอใหเกิดผลไดในสองกรณีคือสําเร็จและไมสําเร็จตามที่ตั้งใจ 
กรณีปฏิบัติสําเร็จพบในคณะอนุกรรมการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนโดยเฉพาะผูที่เปน
ผูนําหรือหัวหนาคณะทํางาน ซึ่งมีความตั้งใจในการดําเนินงานมีความเขาใจในวัตถุประสงคและ
หลักการของนโยบายเปนอยางดี มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและสามารถดําเนินงาน
สํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ไดตามเวลาทีน่โยบายกําหนดไว ในลักษณะเดียวกันจากผลการศึกษา
ของ อาคม ใจแกว (2533: 243-254) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต พบวาความตั้งใจจริงของขาราชการที่
ปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งที่สงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 2) พฤติกรรมทําขาด 
(Deficient) ในประเภทนี้ผูปฏิบัติมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเชนเดียวกันกับประเภทแรกแต
ไมสําเร็จตามที่ตั้งใจ ยกตัวอยางเชนกรณีเจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนพยายามจัดทําคูมือ
ในการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแตละพ้ืนที่และจําแนกตามกฎหมายที่เก่ียวของแตทําไมสําเร็จ
เพราะขาดทักษะความเขาใจดานกฎหมายและการวิเคราะหขอมูล 
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 สอดคลองกับที่ Sorg (1987: 200-202) อธิบายวา ความสามารถและความเขาใจของ
ผูนํานโยบายไปปฏิบัติแตละบุคคลจะสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยผูปฏิบัติอาจเขาใจ
ในนโยบายแตขาดความสามารถที่จะดําเนินการใหเปนไปตามที่ตั้งใจไว 3) พฤติกรรมยึดถือ
ลัทธิ (Ritualism) ที่ผูปฏิบัติจะดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเดิมของ
หนวยงานมากกวาที่จะทําตามขอกําหนดของนโยบาย เชนเดียวกันในนโยบายโฉนดชุมชนก็
พบวาผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินมีพฤติกรรมการยึดถือกฎหมายแบบกัด
คัมภีรซึ่งผูปฏิบัติอาจปฏิเสธการดําเนินงานตามนโยบายโดยอางวาขัดตอกฎระเบียบของ
หนวยงาน หรืออาจปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานโดยไมสนใจผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอ
เปาหมายของนโยบาย โดยมีสาเหตุของพฤติกรรมมาจากการขาดความผูกพันกับเปาหมายของ
นโยบายและ/หรือการยอมรับในตัวนโยบายของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของ ประเด็นนี้มี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมใน
ประเทศไทยไปปฏิบัติ     ของ สุรพร เสี้ยนสลาย (2539: 174-278) ที่พบวาความผูกพันตอนโย- 
บายของขาราชการมีผลตอความ สําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ หาก
ขาราชการมีความผูกพันและยอมรับในตัวนโยบายจะสงผลใหนโยบายมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จสูง แตถาความผูกพันและการยอมรับในนโยบายมีนอยโอกาสที่นโยบายจะประสบ
ความลมเหลวจะมีมาก กรณีนโยบายโฉนดชุมชนความผูกพันและการยอมรับในนโยบายของผู
ปฏิบัติมีนอยและยึดถือกฎหมายของหนวยงานมากกวาเปาหมายของนโยบายจึงเกิดพฤติกรรม
ยึดถือกฎหมายแบบกัดคัมภีรซึ่งสงผลใหมีชุมชนที่ไดรับอนุญาตโฉนดชุมชนเพียงสองชุมชน
เทานั้น 4) พฤติกรรมถวงเวลา (Delay) คือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพียงเพ่ือถวงเวลาใน
การดําเนินงานตามนโยบาย ในกรณีนโยบายโฉนดชุมชนพบวาผูปฏิบัติมีพฤติกรรมถวงเวลา
แสดงออกในสองลักษณะคืออางวาอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลหรือไมก็อางวาขาดขอมูลใหผู
ที่เก่ียวของกลับไปสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจัดวาเปนพฤติกรรมหลอกลวง (Bluffing) ก็ได
เพราะผูปฏิบัติไมไดมีเจตนาทําตามนโยบายแตไมปฏิเสธโดยตรงโดยอางวากําลังตรวจสอบ
ขอมูลอยูทั้งที่อาจไมไดทําการตรวจสอบจริงก็เปนได ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งสองกรณีดังกลาว 5)  
พฤติกรรมหลีกหนี (Exit) เปนพฤติกรรมที่ผูปฏิบัติพยายามนําตัวเอกออกจากสถานการณการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ดวยวิธีการลาออกจากหนาที่ ขอยายหรือ พยายามผลักความรับผิดชอบ
ไปใหผูอ่ืน ซึ่งพบในกรณีนโยบายโฉนดชุมชนในประเภทพฤติกรรมหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงการ
นํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติที่พบวาผูปฏิบัติไมเขารวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยมี
การมอบหมายใหผูอ่ืนมาแทน หรือเคยเขามามีสวนรวมแลวขอออกจากหนาทีต่ามนโยบาย  
 อยางไรก็ตามพบพฤติกรรมนอกเหนือจากที่ Sorg (1978) อธิบายไวคือ การยอมปฏิบัติ
ตามแตปฏิบัติงานอยางไมตั้งใจ มีลักษณะคลายกับพฤติกรรมทําขาด แตตางกันที่ระดับของ
ความตั้งใจ กลาวคือพฤติกรรมทําขาดที่ Sorg หมายถึงนาจะมีระดับของความตั้งใจที่สูงกวา
พฤติกรรมปฏิบัติงานอยางไมตั้งใจ แตสงผลในลักษณะเดียวกันคือผลการดําเนินงานขาดตก
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บกพรอง และยังมีความแตกตางกับพฤติกรรมในกลุม ตั้งใจไมทําตามและไมทําตามสําเร็จ 
(Unintentional Non-Compliance) เนื่องจากผูปฏิบัติในประเภทนี้ตั้งใจไมทําตามนโยบายจน
สงผลใหภารกิจของนโยบายลมเหลว แตการปฏิบัติงานอยางไมตั้งใจไมไดมีเจตนาที่จะไมทํา
ตามนโยบายเพียงแตไมไดทุมเทหรือกระตือรือรนในการนํานโยบายไปปฏิบัติมากนักจนทํา
ใหผลงานขาดตกบกพรองหรือไมตอเนื่องอาจเปนเพราะผูปฏิบัติขาดความสามารถในการ
ดําเนินงานหรือขาดความผูกพันกับเปาหมายของนโยบายจึงทําใหพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายเปนไปในลักษณะที่ไมเต็มใจหรือไมตั้งใจเทาที่ควร สอดคลองกับที่ 
Goggin (1987: 182-214) อธิบายไววา ผูปฏิบัติแตละคนจะมีความกระตือรือรนและความ
พยายามที่ไมเหมือนกันซึ่งสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติตองมีความพยายามที่จะ
ดําเนินงานตามนโยบายประกอบกับการมีทักษะที่ดีดวยจึงจะสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได
ประสบผลสําเร็จ 
 อํานาจทางการเมืองในการกําหนดนโยบายโฉนดชุมชน ในการกําหนดเนื้อหาสาระหลัก
ของนโยบายรวมถึงแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มาจากการตอรองของผูมีสวนเสียจาก
สามฝายประกอบดวย ฝายการเมือง ฝายเครือขายภาคประชาชน และฝายขาราชการประจํา ทํา
ใหเนื้อหาสาระของนโยบายออกมาในรูปของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ่งเนื้อหาสาระที่ออกมาในบางสวนก็ไมเปนที่พอใจสําหรับฝาย
ประชาชนและฝายขาราชการเนื่องจากไมมีฝายใดมีอํานาจในการตอรองอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในการกําหนดนโยบาย สอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องการเมืองของกระบวนการกําหนด
นโยบายโฉนดชุมชนของ เพ่ิมศักด์ิ จะเรียมพันธ (2555: 106-115) ที่พบวามีการประนีประนอม
และการประสานประโยชนในเครือขายนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งประกอบดวยฝาย คปท. ฝาย
ขาราชการประจํา และฝายการเมือง แมวาจะมีตัวแสดงจากทั้งสามฝายดังกลาวมามีสวนรวมใน
การพิจารณา แตผลของเนื้อหาที่ออกมาไมเปนที่นาพอใจของ คปท. เพราะวาในการตัดสินใจข้ัน
สุดทายรัฐบาลตองยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนผูปรับเนื้อหาสาระ
ของนโยบายใหมีความถูกตองตามกฎหมาย แสดงใหเห็นถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายที่มี
อยูอยางจํากัดของ คปท. ซึ่งสําหรับฝายรัฐบาลเห็นวาเนื้อหาสาระของนโยบายที่ไดมาเปนการ
ตอบสนองตอขอเรียกรองของ คปท. ใหออกมาเปนรูปธรรมไดพอสมควร อยางไรก็ตามผูวิจัย
พบวามีเงื่อนไขที่ทําใหรัฐบาลไมสามารถกําหนดนโยบายที่ตอบสนองขอเรียกรองของ คปท. ได
ทั้งหมด นั่นคือระบบราชการและกระบวนการทางกฎหมายที่มีกฎระเบียบและขอจํากัดในหลาย
ประเด็นอาทิเชน การตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติมีข้ันตอนที่ยุงยากมากกวาการออกเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ความดอยศักด์ิศรีของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ทําใหไม
สามารถกําหนดเนื้อหาบางประการที่ คปท. ตองการได ความยากลําบากในการจัดตั้งหนวยงาน
เพ่ือรับผิดชอบจึงทําใหกําหนดเปนคณะกรรมการในการรับผิดชอบ เปนตน จึงทําใหเนื้อหาสาระ
ของนโยบายที่ออกมาไมสามารถควบคุมหรือบังคับใหเกิดผลผลิตของนโยบายได แมวาจะมา



276 
 

 

จากการมีสวนรวมของฝายการเมือง ฝายขาราชการประจํา และฝายประชาชนแลวก็ตาม แต
กลับไมสามารถบังคับใหหนวยงานราชการที่เก่ียวของใหความรวมมือกับนโยบายไดเทาที่ควร 
ตางจากผลการศึกษาของ ศุภพร ภูเกษมวรางกูร (2551: 37-64) ที่พบวาหนวยงานที่เก่ียวของ
ไมไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายจึงไมเต็มใจดําเนินการตามนโยบายในขณะที่นโยบาย
โฉนดชุมชนไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของในการกําหนดนโยบายแตกลับไมไดรับ
ความรวมมือในการดําเนินงาน ดังนั้นอาจสรุปไดวาการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของในการ
กําหนดนโยบายอาจไมไดเปนตัวกําหนดวานโยบายจะเปนที่พอใจของทุกฝายที่เก่ียวของ และ
ไมไดหมายความวาหนวยงานที่มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายจะมีความเต็มใจที่จะใหความ
รวมมือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
 ปญหาการเมืองที่สงผลตอการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน จากการศึกษาพบวามี
ประเด็นทางการเมืองที่เปนปญหาสําคัญตอการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนหลายประเด็น 
เชน การไมเขากันของเจตนารมของรัฐบาลในแตละพรรคการเมือง ความจํากัดของอํานาจและ
อิทธิพลทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย ความขัดกันของผลประโยชนในหนวยงานที่
เก่ียวของ รวมถึงสถานการณความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานนโยบาย
โฉนดชุมชนเกิดความลาชา สอดคลองกับแนวคิดของ Sabatier and Mazmanian ที่ไดกลาวถึง
เงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบาย วาข้ึนอยูกับการสนับสนุนของผูมี
อํานาจทางการเมืองดวย (Sabatier and Mazmanian, 1980: 545-547)      กรณีนโยบายโฉนด
ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนพรรครัฐบาลแตไมไดรับการสนับสนุน
จากพรรครวมรัฐบาลสวนใหญ จึงสงผลใหผู กําหนดนโยบายตัดสินใจใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีในการดําเนินงานโฉนดชุมชนเพราะไมตองอาศัยอํานาจทางการเมืองจากพรรค
อ่ืน ซึ่งเมื่อนํานโยบายไปปฏิบัติก็พบปญหาวาไมไดรับความรวมมือจากพรรคการเมืองที่มี
อํานาจในดานการจัดการที่ดิน โดยเฉพาะพรรคกิจสังคม ที่มีสุวิทย คุณกิตติ เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะเปนหนวยงานที่คอนขางเสียผลประโยชน
มากหากมีการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนในพ้ืนที่ สอดคลองกับที่ วรเดช จันทรศร (2554: 
140) อธิบายไวในตัวแบบทางการเมืองวา การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมเปนสิ่งที่ยากที่
จะเกิดข้ึนได แตความขัดแยงเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนทั่วไป การจะหวังใหทุก
ฝายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายเปนเรื่องที่ยาก เพราะนโยบายคือการเมืองที่จะมีทั้งผูได
ประโยชนและผูเสียผลประโยชน และเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกฝายจะตองปกปองผลประโยชนของ
ตนเองกอน นอกจากนั้นยังพบวามีสถานการณความขัดแยงทางการเมืองที่สงผลตอการ
ดําเนินงานของผูปฏิบัติ คือเหตุการณชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงในชวงที่มีการกําหนด
รายละเอียดของนโยบายจึงทําใหการดําเนินงานนโยบายเกิดความลาชา 
 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในขณะที่ดําเนินงานไประยะหนึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
จากรัฐบาลอภิสิทธิ์ เปนรัฐบาลย่ิงลักษณ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการบริหารนโยบาย และ
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ดวยความที่รัฐบาลชุดใหมกับรัฐบาลชุดเดิมเปนคนละพรรคกันจึงสงผลใหการดําเนินงานตาม
นโยบายเริ่มมีปญหา ซึ่งผูนํานโยบายไปปฏิบัติสังเกตไดวารัฐบาลย่ิงลักษณไมไดใหความสําคัญ
กับนโยบายโฉนดชุมชนเทากับรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งเปนผูริเริ่มนโยบาย ในลักษณะเดียวกันจาก
การศึกษาของ Pressman & Wildavsky อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช (2554: 150-154) ที่ไดทํา 
การศึกษากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติกรณีนโยบายสรางงานใหชนกลุมนอยของ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองโอคแลนด แลวพบวา
สถานการณการนํานโยบายไปปฏิบัติแยลงเมื่อมีการถอนตัวของ ยูยีน โฟลี ผูริเริ่มกําหนด
นโยบายในชวงเริ่มตน สงผลใหความสําคัญและความเรงดวนของนโยบายลดนอยลงไป 
เชนเดียวกับกรณีนโยบายโฉนดชุมชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเปนรัฐบาลย่ิงลักษณ 
ผูปฎิบัติก็สังเกตไดวารัฐบาลใหมไมมีความชัดเจนตอทิศทางในการดําเนินงานนโยบายโฉนด
ชุมชนจึงทําใหการดําเนินงานนโยบายเกิดความลาชา สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรพร  
เสี้ยนสลาย (2539: 174-178)  ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมในประเทศไทยไปปฏิบัติ แลวพบวาตั้งแตเริ่มดําเนินการปฏิรูปที่ดินไมมีรัฐบาล
ใดเอาจริงเอาจังหรือใหการสนับสนุนทางการเมืองอยางชัดเจน สงผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ผานตัวแปรดานความชัดเจนของนโยบายและความผูกพันตอนโยบายของขาราชการ 
ดังนั้นการสนับสนุนทางการเมืองจากรัฐบาลจึงเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลตอผลผลิตของนโยบาย 
หากรัฐบาลใหความสนใจในนโยบายจะกอใหเกิดการวางแผนและการกําหนดทิศทางสูการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน แตหากรัฐบาลไมเห็นความสําคัญของนโยบาย ขาราชการหรือ
ผูปฏิบัติงานก็จะไมใหความสําคัญตอนโยบายเชนเดียวกันเพราะไมมีทิศทางในการดําเนินงาน 
ไมมีคําสั่งที่ชัดเจนจากเบ้ืองบน รวมถึงไมมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอีกดวย 
ยกตัวอยางเชนกรณีที่รัฐบาลอภิสิทธิ์มีแผนการอนุมัติงบประมาณจํานวนหนึ่งไวสําหรับซื้อที่ดิน
เพ่ือนํามาดําเนินการโฉนดชุมชน รวมถึงการอนุมัติอัตรากําลังไว แตมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
เสียกอน พอมาสมัยรัฐบาลย่ิงลักษณกลับไมไดมีการตั้งงบประมาณในสวนดังกลาวไวทําใหไม
สามารถดําเนินงานในทิศทางเดิมไดและผูปฏิบัติก็ยังไมเห็นทิศทางของรัฐบาลใหมวาจะ
ดําเนินงานอยางไร สงผลใหผูปฏิบัติชะลอการดําเนินงานเพ่ือดูสถานการณจากรัฐบาลตอไป  
(ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556) 
 จากเงื่อนไขดานการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะเห็นไดวาการสนับสนุนทางการเมืองจากผูมี
อํานาจมีความสําคัญอยางย่ิงตอทิศทางในการดําเนินงานของนโยบายดังที่ Sabatier and 
Mazmanian อางถึงใน วรเดช จันทรศร (2551: 155-158)  อธิบายไวในกรอบแนวคิดปจจัยที่สง 
ผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในสวนของตัวแปรที่ไมไดมาจากเนื้อหาสาระของนโยบายวา 
ปญหาที่มักเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานนโยบายคือการที่หนวยงานพยายามปฏิบัติงานเพ่ือมุงบรรลุ
วัตถุประสงคของผูนําซึ่งมีนโยบายที่แตกตางกัน ในกรณีนโยบายโฉนดชุมชนพบวาเดิมที่มี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคประชาธิปตยเปนผูกําหนดนโยบายจะมีทิศ
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ทางการดําเนินงานในลักษณะสนับสนุนและมุงหมายใหสามารถออกหนังสืออนุญาตโฉนดชุมชน
ใหไดมากที่สุด แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนําที่มาจากพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเนนความสําคัญไปที่
นโยบายปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ทําใหการสนับสนุนนโยบายโฉนดชุมชนลดนอยลง ขาดการจัดสรร
งบประมาณในสวนที่คณะทํางานชุดกอนเคยตั้งไวเชน งบประมาณสําหรับการบรรจุบุคลากร 
หรืองบประมาณ  สําหรับดําเนินงานซื้อที่ดินเพ่ือจัดใหชุมชนใชประโยชนในรูปของโฉนดชุมชน
เปนตน (ทัศพันธ พงษเภตรา, 2556; รังสรรค แสนสองแคว, 2556) 
 ความแตกตางหลากหลายของชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบาย ดวยความที่เนื้อหา
สาระของนโยบายระบุไววาใหชุมชนที่รวมตัวกันอาศัยและใชประโยชนในที่ดินของรัฐมาเปน
เวลาไมนอยกวาสามปกอนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 ใชบังคับมีสิทธิ์ไดรับหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามนโยบายโฉนด
ชุมชนซึ่งที่ดินของรัฐในที่นี้หมายถึงที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัติแผนดินทุกประเภท ดังนั้น
กลุมเปาหมายที่มาย่ืนความประสงคขอดําเนินการโฉนดชุมชนจึงมีความหลากหลายทั้งในเรื่อง
ของประเภทและลักษณะที่ดินของชุมชน รวมถึงลักษณะของชุมชนกลุมเปาหมายซึ่งมีความ
พรอม ความรูความเขาใจและความเขมแข็งในแตละชุมชนแตกตางกัน สงผลใหเกิดความ
ยากลําบากในการดําเนินงาน เพราะผูกําหนดนโยบายทําไดเพียงกําหนดคุณสมบัติของชุมชน
และแนวทางในการดําเนินงานไวอยางกวางๆ ในขณะที่ตองอาศัยดุลยพินิจในการตัดสินใจของ
ผูปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติที่ตองมีความสามารถและมีความเขาใจในหลักการของนโยบาย และ
ตองเรียนรูแนวทางการดําเนินงานไปพรอมกับการปฏิบัติจริงเนื่องจากไมสามารถกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานอยางละเอียดใหครอบคลุมไดทุกกรณี จึงทําใหผูปฏิบัติบางสวนที่ขาดความ
เชี่ยวชาญในการดําเนินงานเกิดความสับสนและแสดงพฤติกรรมที่กอใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน เชน พฤติกรรมปฏิบัติงานอยางไมตั้งใจ หรือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานเปน
ตน สอดคลองกับที่ Sabatier and Mazmanian ไดอธิบายปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายไป
ปฏิบัติไวในลักษณะเดียวกันวา ย่ิงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่จะตองควบคุมมีความ
หลากหลายมากเทาไหรก็จะย่ิงยากที่จะทําใหนโยบายนั้นมีความชัดเจนและยากที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้น กลาวคือหากนโยบายตองการควบคุมกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย 
มากจะเกิดความยากลําบากที่จะกําหนดกรอบการควบคุมพฤติกรรม  (กลา ทองขาว, 2548: 54; 
วรเดช จันทรศร, 2554: 151)  ซึ่งจากการศึกษากรณีนโยบายโฉนดชุมชนพบวา ไมจําเปนตอง
เปนความหลากหลายในดานพฤติกรรมอยางเดียวเทานั้น แตหากมีความหลากหลายในดาน
ลักษณะอ่ืนๆ ของกลุมเปาหมายก็จะทําใหเกิดความยากลําบากในการกําหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนเชนเดียวกัน 
 เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน สังเกต
ไดวาเงื่อนไขที่นาจะมีความสําคัญมากที่สุดตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชนคือเงื่อนไขดาน
การเมืองและระบบราชการเพราะเปนเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอเงื่อนไขอ่ืนทั้ง 5 ดาน โดยผูวิจัยได
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วิเคราะหตามหลักเหตุผลพบวาในเงื่อนไขแตละดานที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายมี
ความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยมีเงื่อนไขดานการเมืองและระบบราชการเปนสาเหตุหลักที่สงผล
กระทบตอเงื่อนไขดานอ่ืนๆ และมีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายดังตอไปนี้ 

 1) ดานเนื้อหาสาระของนโยบาย โดยเนื้อหาสาระของนโยบายที่นํามาประกาศ 
ใชมาจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบายที่ผานกระบวนการเจรจา
ตอรองระหวางกลุมพันธมิตรนโยบาย และผานกระบวนการที่เปนไปตามระเบียบทางกฎหมาย
กอนที่จะสามารถนํามาประกาศใชและสงผลตอผลผลิตของนโยบาย ซึ่งกระบวนการเหลานั้น
ตองใชอํานาจและความชํานาญในการโนมนาว ใชวาทกรรมทางการเมืองในการตอรอง
เปาหมายหรือขอเสนอที่ตนตองการจนออกมาเปนนโยบายในที่สุด สอดคลองกับแนวคิด
พันธมิตรสนับสนุนทางการเมืองของ Sabatier ที่อธิบายถึงกระบวนการภายในระบบยอยของ
นโยบายวากลุมพันธมิตรทางนโยบายจะมีการแลกเปลี่ยนความเชื่อและแนวทางปฏิบัติสงผลตอ
การตัดสินใจของรัฐบาลและผลผลิตของนโยบาย สวนเนื้อหาสาระของนโยบายก็สงผลตอ
เงื่อนไขดานสมรรถนะขององคการทั้งดานโครงสรางและทรัพยากรดวย เพราะการกําหนด
เปาหมายของนโยบายยอมสงผลตอการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงาน และการจัดสรร
โครงสรางในการดําเนินงานก็ตองจัดใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่นโยบายกําหนดไว 

 2) ดานสมรรถนะขององคการ ไมวาจะเปนเรื่องความสามารถของโครงสราง
องคการและทรัพยากรในการนํานโยบายไปปฏิบัติยอมข้ึนอยูกับระบบระเบียบทางราชการและ
ฐานอํานาจของผูกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรในการดําเนินงานที่ข้ึนอยูกับวาจะ
ไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจหรือรัฐบาลมากนอยเพียงใด สําหรับประเด็นนี้ผูวิจัยพบวามี
ความขัดแยงกับแนวคิดตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn (อาง
ถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2554: 211-213)  ที่อธิบายวาเงื่อนไขดานทรัพยากรสงผลตอผลการ
นํานโย-บายไปปฏิบัติผานตัวแปรดานการเมืองในประเด็นที่วานโยบายที่ไมคอยไดรับ
งบประมาณมักจะไมไดรับความสนใจจากกลุมผลประโยชนทางการเมืองในทางกลับกันสิ่งที่
ผูวิจัยคนพบคือ ทรัพยากรของนโยบายไมใชตัวแปรที่เปนสาเหตุแตเปนตัวแปรที่ไดรับ
ผลกระทบจากเงื่อนไขดานการเมือง กลาวคือทรัพยากรของนโยบายจะมมีากนอยเพียงใดข้ึนอยู
กับการไดรับความสนับสนุนจากกลุมผลประโยชนและผูมีอํานาจทางการเมือง ในขณะที่เงื่อนไข
ดานสมรรถนะขององคการและเงื่อนไขดานหนวยงานที่รับผิดชอบสงผลตอเงื่อนไขดาน
พฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน โครงสรางในการดําเนินงานที่กอใหเกิด
ความสับสน ทรัพยากรที่ไมเพียงพอหรือไมทันเวลาที่ตองใช การไมไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานก็จะสงผลใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดพฤติกรรม
ตั้งใจทํางานแตไมสําเร็จ ไมตั้งใจทํางาน ถวงเวลา หรืออาจเลี่ยงการดําเนินงานตามนโยบาย 
เปนตน สอดคลองกับที่  Edward (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2552: 454-458) อธิบายไวใน
ตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยวา โครงสรางหรือการแบงสวนงานขององคการจะเปนอุปสรรค
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ตอการดําเนินงานเชนเมือผูปฏิบัติตองทํางานตามโครงสรางที่ไมคุนเคยอาจกอใหเกิดการ
ตอตานการเปลี่ยนแปลง โดยการทําใหลาชาหรือทําใหสูญเสียก็เปนได 

 3) ดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน ประเด็นการเมืองที่สําคัญซึ่งสงผลให
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินมีทัศนคติที่ไมเห็นดวยหรือไมใหความรวมมือในการดําเนินงาน
ตางๆประเด็นหนึ่งคือการแบงแยกพรรคทางการเมือง ดวยความที่นโยบายโฉนดชุมชนถูก
ผลักดันโดยพรรคประชาธิปตยทําใหผูบริหารหนวยงานซึ่งเปนนักการเมืองในพรรคอ่ืนไมให
ความรวมมือเนื่องจากอาจไมเล็งเห็นถึงผลประโยชนหรือมีเจตนารมณที่ตางกัน ในขณะที่อํานาจ
ทางการเมืองของผูกําหนดนโยบายไมสามารถบังคับหนวยงานอ่ืนที่รับผิดชอบดูแลที่ดินให
ดําเนินการตามที่ตองการได อีกทั้งยังไมมีความสามารถในการโนมนาวใหผูที่เก่ียวของในพรรค
อ่ืนเห็นดวยกับนโยบายจึงทําใหไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่รบัผิดชอบดูแลที่ดินในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเทาที่ควร 

 4) ดานกลุมเปาหมายของนโยบาย ก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
กระบวนการทางการเมือง ทั้งในเรื่องประเภทและลักษณะของที่ดินกลุมเปาหมายที่ถูกเสนอโดย
เครือขายภาคประชาชนซึ่งเปนกลุมผลประโยชนใชกลยุทธในการรวมตัวกันสรางเครือขายเพ่ือ
เพ่ิมอํานาจในการตอรองใหรัฐบาลรับขอเสนอนโยบาย รวมทั้งการหาแนวรวมโดยการถายถอด
แนวคิดโฉนดชุมชนไปยังชุมชนอ่ืนๆ ทําใหชุมชนมีความพรอมความสนใจที่จะดําเนินงานโฉนด
ชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อแนวทางโฉนดชุมชนไดรับการยอมรับจากรัฐบาลก็ย่ิงจะทําให
เครือขายขยายกวางมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับแนวคิดตัวแบบพันธมิตรสนับสนุนทางการเมือง
ของ Sabatier ที่อธิบายถึงการดําเนินงานของผูมีสวนรวมในระบบยอยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของรัฐบาล และการตัดสินใจในนโยบายของรัฐบาลก็สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ระบบยอยเชนความคิดเห็นสาธารณะหรือจุดยืนของประชาชนเปนตน ในขณะเดียวกันเมื่อ
เงื่อนไขของเครือขายภาคประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงก็จะยอนกลับไปสงผลตอการตัดสนิใจทาง
การเมืองตอไป ในกรณีที่กลุมเปาหมายของนโยบายมีความหลากหลายกอใหเกิดความ
ยากลําบากในการดําเนินงานที่ตองข้ึนอยูกับที่ดินหลายประเภท เก่ียวของกับกฎระเบียบของ
หนวยงานที่รับผิดชอบที่ดินอีกหลายหนวยงาน สงผลตอพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่
อาจตัง้ใจทํางานแตไมสําเร็จ มีความยอทอขาดกําลังใจในการทํางานหรือทํางานแบบไมตั้งใจ 
ขาดความกระตือรือรนในการดําเนินงานเปนตน นอกจากนั้นยังสงผลตอเนื้อหาสาระของ
นโยบายเพราะนโยบายโฉนดชุมชนกําหนดมาจากการนําบริบทของกลุมเปาหมายเปนตัวตั้งเมื่อ
ตองการกําหนดนโยบายใหครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ภาคประชาชนเสนอทําใหตองจํากัด
ขอบเขตไวในลักษณะกวางๆ สงผลใหไมสามารถสรางรายละเอียดในการดําเนินงานใหผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติไดทําใหตองอาศัยความเขาใจในหลักการวัตถุประสงคและดุลยพินิจของผู
ปฏิบัติเปนอยางมาก  
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 5) ดานพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ทิศทางการตัดสินใจของผูมี
อํานาจทางการเมืองยอมสงผลตอลักษณะพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ สอดคลองกับ
แนวคิดตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn (1975: 463) ที่อธิบาย
ความ สัมพันธระหวางเงื่อนไขดานการเมืองวาสงผลตอผลการนํานโยบายไปปฏิบัติผานตัวแปร
ดานความรวมมือหรือการตอบสนองของผูที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกันจาก
การศึกษาของ สุรพร เสี้ยนสลาย (2539) ก็พบวาปจจัยดานการสนับสนุนทางการเมืองสงผลตอ
ความผูกพันของนโยบายของขาราชการที่นํานโยบายไปปฏิบัติดวย หากผูบริหารในหนวยงาน
ไมเห็นดวยกับนโยบายก็เปนเรื่องยากที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานจะตัง้ใจดําเนินงานเพราะขัดตอ
เปาหมายของผูนําซึ่งการตัดสินใจของผูนําไดรับผลกระทบจากความคิดเห็นทางการเมืองนั่นเอง 
นอกจากจะไดรับอิทธิพลจากเงื่อนไขดานการเมืองแลวพฤติกรรมของผูนํานโยบายไปปฏิบัติยัง
ไดรับอิทธิพลจากเงื่อนไขดานอ่ืนในทุกดานไมวาจะเปนดานการเมืองและระบบราชการ ดาน
กลุมเปาหมาย ดานเนื้อหาสาระของนโยบาย ดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน และดาน
สมรรถนะขององคการ ลวนมีผลตอทัศนคติ การตัดสินใจ ลักษณะพฤติกรรมในการดําเนินงาน
ของผูนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งสงผลโดยตรงตอผลผลิตของนโยบาย 

 
6.3  ขอเสนอแนะ 
 
 ในสวนขอเสนอแนะ ผูวิจัยแบงการอธิบายเปน 2 ประเด็นไดแก ขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน และ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
 6.3.1  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชน 
 จากการศึกษาพบวาในการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนมีปญหาเกิดข้ึนหลาย
ประการซึ่งสงผลตอความลาชาในการดําเนินงาน และไมกอใหเกิดผลผลิตเทาที่ควร ดังนั้น
เพ่ือใหนโยบายโฉนดชุมชนสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
รัฐบาลควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนตางๆ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอไปนี้ 
 6.3.1.1 การสรางความชัดเจนในนโยบายโฉนดชุมชน ขอเสนอแนะนี้มาจากขอ
คนพบที่วา ในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนมีปญหาในเรื่องความเขาใจที่ไมตรงกัน
ระหวางสาธารณะ ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ และประชาชนกลุมเปาหมาย ทั้งในดานหลักการและ
วัตถุประสงคของนโยบาย เปาหมาย นอกจากนั้นยังพบวาเนื้อหาสาระของนโยบายกําหนด
ขอบเขตของกลุมเปาหมายไวกวางเกินไปจึงสงผลใหไมสามารถกําหนดความชัดเจนใน
รายละเอียดในการดําเนินงานได ดังนั้น ผูบริหารหรือผูกําหนดนโยบายควรจะตองทบทวนและ
กําหนดความชัดเจนของเนื้อหาสาระของนโยบายในสองประเด็นไดแก ประเด็นแรก การจํากัด
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ขอบเขตกลุมเปาหมายของนโยบาย ปญหาในการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนคือการ
กําหนดเปาหมายที่กวางเกินไป กลาวคือนโยบายไดระบุประเภทที่ดินที่สามารถนํามาจัดใหมี
โฉนดชุมชนหมายรวมถึงที่สาธารณะสมบัติของแผนดินทุกประเภท ทําใหมีชุมชนกลุมเปาหมาย
ที่เขามาแสดงความจํานงในการดําเนินงานโฉนดชุมชนคอนขางมากและมีความแตกตาง
หลากหลายในดานประเภท ลักษณะที่ดิน และคุณสมบัติตางๆ ของชุมชน สงผลใหการ
ดําเนินงานที่ผานมาเกิดความยากลําบาก เพราะผูปฏิบัติงานจะตองทําการตรวจสอบคุณสมบัติ
และสรางความรูความเขาใจแกชุมชนเปนจํานวนกวาสี่รอยชุมชนทั่วประเทศ ในขณะที่บาง
ชุมชนก็ไมใชกลุมเปาหมายของนโยบาย ดวยเหตุที่เปนนโยบายการดําเนินงานชวงเริ่มตนจึงยัง
ไมสามารถจํากัดขอบเขตของกลุมเปาหมายได แตปจจุบันซึ่งมีการดําเนินงานมาในระยะหนึ่ง
และมีฐานขอมูลชุมชนที่ย่ืนความประสงคขอดําเนินงานโฉนดชุมชนมาพอสมควรแลว พบวาใน
หลายชุมชนอาจไมมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาดวยวิธีการโฉนดชุมชน เชน ชุมชนแออัด
ริมทางรถไฟ หรือชุมชนที่อยูในเขตปาอุดมสมบูรณ ซึ่งพ้ืนที่เหลานั้นไมเหมาะสมแกการทํา
เกษตรกรรม ดังนั้นผูกําหนดนโยบายควรจะตองทบทวนวาหลักการและวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของนโยบายโฉนดชุมชนมีความเก่ียวของกับที่ดินของรัฐในประเภทใดบางและระบุให
ชัดเจนซึ่งจะเปนประโยชนตอการกําหนดเปาหมายของนโยบายไดชัดเจนย่ิงข้ึนอีกดวย 

 และประเด็นที่สอง การกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน ในการ
ดําเนินงานที่ผานมาไมไดมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานไวที่ผลผลิตของนโยบายโดย
กําหนดไวเฉพาะเปาหมายในการติดตามงานในแตละข้ันตอน เชน ใหมีการสํารวจและตรวจสอบ
พ้ืนที่ชุมชนนํารองภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วันหลังจากชุมชนย่ืนเอกสารตอสํานักงานโฉนด
ชุมชน หรือใหทําการสํารวจและตรวจสอบพ้ืนที่ชุมชนนํารองใหได 30  ชุมชนภายใน 120 วัน
หลังจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบังคับ ซึ่ง
เปาหมายเหลานี้เปนเพียงกรอบเวลาในการดําเนินงานที่ผูปฏิบัติยึดถือตางกันตามหนาที่ของ
ตนเอง การไมมีเปาหมายที่ชัดเจนสงผลใหไมสามารถกําหนดแผนงานในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพได ผูปฏิบัติทําไดเพียงปฏิบัติตามกรอบการดําเนินงานที่ถูกกําหนดไวอยางไมมี
เปาหมายที่บรรลุ และติดตามการดําเนินงานโฉนดชุมชนไปเรื่อยๆ เทานั้น สวนหนึ่งที่ทําใหผู
กําหนดนโยบายไมไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานไวเนื่องจากการไมสามารถคาดคะเน
ผลผลิตที่จะเกิดข้ึนจากผลการดําเนินงานได เพราะไมไดจํากัดขอบเขตของกลุมเปาหมายเอาไว 
ซึ่งตองเริ่มจากการกําหนดความชัดเจนในเรื่องขอบเขตของกลุมเปาหมายของนโยบายที่ผูวิจัย
เสนอไวในประเด็นแรก อันจะนํามาสูการการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน ยกตัว
ยางเชน การกําหนดเปาหมายไวที่จํานวนชุมชนที่จะดําเนินการใหไดรับโฉนดชุมชน จะทําให
สามารถกําหนดเปาหมายยอยในการการดําเนินงาน ไดยกตัวอยางเชน เปาหมายในการเตรียม
ความพรอมแกชุมชนที่จะดําเนินงานโฉนดชุมชน เปาหมายในการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน เปนตน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานมีความชัดเจน
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และเกิดแผนงานที่จะดําเนินงานในแตละชวงเวลา และสามารถประเมินความคืบหนาในการ
ดําเนินงานได 

 6.3.1.2 การเสริมสรางความเขาใจที่ตรงกัน ดวยความที่นโยบายโฉนดชุมชน
เปนนโยบายใหมและมีแนวคิดที่แตกตางไปจากหลักการในการจัดการที่ดินรูปแบบเดิมที่เคยมี
อยู จึงสงผลใหมีคนจํานวนมากที่ไมเขาใจในหลักการที่แทจริงของนโยบายโฉนดชุมชน ทั้ง
สาธารณะ ชุมชนกลุมเปาหมาย และหนวยงานที่เก่ียวของ ประเด็นหนึ่งที่กอใหเกิดความเขาใจ
ผิดคือการใชคําวา “โฉนดชุมชน” เปนชื่อนโยบายทําใหเกิดการเขาใจผิดวาหมายถึงการให
กรรมสิทธิ์แกชุมชน ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธเสริมสรางความเขาใจในรายละเอียดของ
นโยบายทั้งในสวนของสาธารณะชน ประชาชนกลุมเปาหมาย และหนวยงานที่เก่ียวของ การ
เสริมสรางความเขาใจที่ตรงกันจะชวยใหการดําเนินงานมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน อยางไรก็
ตามอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนโยบายเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางในการจัดการที่ดินของ
นโยบายในรูปแบบดังกลาวโดยทบทวนจากวัตถุประสงคของนโยบายเปนหลัก แมวาชื่อโฉนด
ชุมชนจะเปนชื่อที่คิดคนโดยชาวบานในกลุมชุมชนนํารองแตเนื้อหาสาระของนโยบายก็ไมได
เปนไปตามแนวคิดเดิมของชาวบานทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็ไมไดสอดคลองกับแนวทางในการ
จัดการที่ดินตามนโยบายดังกลาวเทาที่ควร ซึ่งกลุมเปาหมายและผูกําหนดนโยบายตางก็ไมได
ยึดติดกับประเด็นชื่อโฉนดชุมชนแตอยางใด เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อนโยบายใหมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือหลักการที่มีความเก่ียวของกับเรื่องสิทธิชุมชนและการจัดการ
ที่ดินโดยชุมชน จึงเปนประเด็นที่หลายฝายเห็นดวยนอกจากนั้นยังทําใหกระบวนการสรางความ
เขาใจสามารถทําไดงายย่ิงข้ึนอีกดวย ผลที่อาจตามมาจากการที่ทุกฝายมีความเขาใจที่ตรงกัน
คือการไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของมากย่ิงข้ึนก็เปนได 

 6.3.1.3 การจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายโฉนดชุมชนโดยตรง ขอ 
เสนอแนะนี้มาจากขอคนพบที่วา ขอเสียของการใชโครงสรางแบบคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานตามนโยบายโดยไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากสํานักงานโฉนด
ชุมชนซึ่งเปนเพียงหนวยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คือกอใหเกิดปญหาใน
การดําเนินงานหลายประการไมวาจะเปนเรื่องความตอเนื่องในการดําเนินงาน ทรัพยากรของ
หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ และความชัดเจนในการดําเนินงาน ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลให
บุคลากรที่เก่ียวของขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมเชน ปฏิบัติงานอยางไมตั้งใจ 
ตั้งใจปฏิบัติแตไมประสบความสําเร็จ หรือหลีกเลี่ยงการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน จึงควรจัด
ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานโฉนดชุมชนโดยตรง โดยเปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนอยางถูกตอง
ตามกฎหมายกลาวคือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของกระทรวงในการแบงสวนราชการ 
   จากการศึกษาพบวาในปจจุบันผูรับผิดชอบดําเนินงานโฉนดชุมชนมีเพียง
คณะกรรมการ ปจช. ซึ่ง เปนคณะกรรมการบริหารนโยบาย คณะอนุกรรมการที่ชวย
คณะกรรมการ ปจช. ในการดําเนินงาน และมีสํานักงานโฉนดชุมชนเปนสํานักเลขานุการของ
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นโยบายเทานั้น แตในทางปฏิบัติจริงพบวาสํานักงานโฉนดชุมชนคอนขางรับภาระหนักในการ
ดําเนินงานนโยบายในหลายสวนทั้งงานนโยบาย งานแผน และงานบริหารราชการประจําของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปญหาของการเปนหนวยงานภายในของสํานักงานโฉนด
ชุมชนสงผลใหขาดแคลนทรัพยากรในการดําเนินงาน และเกิดความไมคลองตัวในการ
ดําเนินงาน เพราะสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใชวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังมาจากสวนอ่ืน
ภายในสํานักงานไมมีการเพ่ิมจํานวนคน สงผลใหบุคลากรที่มาปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานโฉนด
ชุมชนนอกจากจะไมเพียงพอตอปริมาณงานแลวยังขาดความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
งานที่ทําอีกดวย การดําเนินงานขอลบประมาณไมสามารถดําเนินงานไปตามระเบียบการบริหาร
ราชการแผนดินไดตามปกติเพราะเปนงานนโยบายคอนขางข้ึนอยูกับนโยบายของฝายบริหารวา
จะใหการสนับสนุนหรือไม สวนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปจช. และคณะอนุกรรมการที่
รับผิดชอบหนาที่ในแตละสวน ก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในการดําเนินงานอยูเสมอทํา
ใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน บุคลากรในระดับลางก็ไมสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องเพราะตองรอดูสถานการณ แนวโนม หรือทิศทางของนโยบาย
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวคณะกรรมการหรือคณะทํางานในแตละครั้ง ทําใหการดําเนินงาน
นโยบายโฉนดชุมชนขาดความมั่นคง สามารถถูกยกเลิกไดทุกเมื่อ 
 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนจึง
ควรมีการจัดตั้งเปนหนวยงานที่ถูกตองตามกฎหมาย มีวัตถุประสงคเพ่ือรับผิดชอบดําเนินงาน
ในเรื่องการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนหรืออาจรวมถึงรูปแบบอ่ืนดวย โดยตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งหนวยงาน ตามกฎกระทรวงในการแบงสวนราชการ ทั้งนี้จะนําไปสู
การแกไขปญหาในการดําเนินงานไดหลายประการทั้งในเรื่องของความไมชัดเจน ความไม
ตอเนื่อง และการขาดแคลนทรัพยากรในการดําเนินงาน โดยเมื่อมีการจัดตั้งเปนหนวยงานที่
ถูกตองตามกฎหมายจะทําใหมีโครงสรางและอัตรากําลังที่เปนไปตามมาตรฐานของระบบ
ราชการ มีผูรับผิดชอบครบในแตละสวน/ฝาย รวมถึงสามารถแสวงหาบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เก่ียวของกับงานได ในเรื่องงบประมาณจะสามารถดําเนินการไดตาม
ระบบปกติเนื่องจากมี วัตถุประสงคและภารกิจที่ชัดเจนของหนวยงาน ขาราชการหรือ
ผูปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติในแตละภาคสวนอยางชัดเจนอันจะทําใหการดําเนินงานมี
ความตอเนื่อง อีกทั้งจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานอยางไมตองกังวลวานโยบายจะถูกยกเลิกหรือไม  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลการดําเนินงานก็ยังคงดําเนินตอไปไดแมวารัฐบาลจะไมมีนโยบายเพราะ
ผูปฏิบัติงานยังคงตองดําเนินงานไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 6.3.1.4 การกําหนดกฎหมายข้ึนมารองรับการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
 จากการศึกษาพบวาปญหาหนึ่งที่สําคัญคือความดอยศักด์ิศรีของนโยบายโฉนดชุมชนที่
เปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเทานั้น จึงไมสามารถควบคุมบังคับหนวยงานที่ปฏิบัติ
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ตามกฎหมายซึ่งมีฐานะสูงกวาใหปฏิบัติตามได และหนวยงานที่เก่ียวของก็ใชความดอยศักด์ิศรี
ของกฎหมายเปนเหตุผลที่จะไมใหความรวมมือหรือไม ดําเนินการโดยอางวา หนวยงานไมมี
นโยบาย ไมมีแนวทางปฏิบัติ ไมมีกฎหมาย หรือไมสามารถกระทําไดเพราะขัดตอกฎหมายที่
หนวยงานถือปฏิบัติเปนตน ในอดีตเคยมีการประกาศใชนโยบายที่สามารถจัดการที่ดินในพ้ืนที่
ของรัฐไดยกตัวอยางเชน นโยบายที่ใหประชาชนที่อยูอาศัยในพ้ืนที่ของรัฐพิสูจนสิทธิ์ โดย
ออกเปนมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งสามารถกระทําไดโดยไมถือวาเปนการขัดตอ
กฎหมาย เพราะการใชมติคณะรัฐมนตรีเปนอํานาจบริหารที่สามารถยกเวนการปฏิบัติตาม
กฎหมายบางประการได แตสําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไมสามารถไปยกเวนหรือบังคับ
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของได ดังนั้นหากตองการใหนโยบายโฉนด
ชุมชนมีความสามารถในการดําเนินงานไดมากย่ิงข้ึนควรออกเปนกฎหมายที่มีศักด์ิศรีสูงพอที่จะ
สามารถดําเนินงานได โดยอาจใชเปนมติคณะรัฐมนตรีหรือการรางเปนพระราชบัญญัติก็ได 
อยางไรก็ตาม การนําวาระเขาสูสภาตองใชความสามารถในการโนมนาวและการตอรองทาง
การเมืองดวย ซึ่งที่ผานมาในชวงเริ่มตนนโยบาย พรรคประชาธิปตยคาดการณวาหากนํา
นโยบายเขาสูสภาแลวเกรงวาจะไมไดรับการสนับสนุนจากพรรครวมรัฐบาลเพราะในขณะนั้น
เปนรัฐบาลผสม จึงเลือกที่ใชเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเทานั้น 
  ความเปนไปไดในการที่จะมีกฎหมายรองรับโฉนดชุมชน มีความเก่ียวของกับ
การมีหนวยงานที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการจัดการที่ดินรองรับ เพราะหนวยงานที่จัดตั้งข้ึน
จะตองมีวัตถุประสงคมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการดําเนินงาน ซึ่งหมายความวาจะตองมี
การจัดตั้งหนวยงานและการรางกฎหมายข้ึนมาใหม อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากขอกฎหมาย
และหนวยงานที่มีอยูเดิมเปนไปไดวาหากจํากัดขอบเขตของนโยบายใหเปนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรม ก็มีพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรองรับอยูแลว โดยมี ส.ป.ก. 
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบอยู ดังนั้นจึงเปนไปไดวาหากให ส.ป.ก. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน จะทําใหมีกฎหมายหลักรองรับ การกําหนดกฎหมาย
เพ่ิมข้ึนมาจะสามารถทําในสวนของกฎหมายรอง ซึ่งเดิมไดมีการจัดใหประชาชนไดเขาใช
ประโยชนในพ้ืนที่ในรูปแบบปจเจกบุคคล และนิติบุคคล อยูแลว การแกไขกฎหมายจะสามารถ
ทําไดในสวนของการเพ่ิมการจัดการในรูปแบบของโฉนดชุมชนเขาไป เมื่อมีแนวทางในการจัด
ใหประชาชนใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนแลวจะทําใหสามารถลด
ข้ันตอนในการขออนุญาตโฉนดชุมชนได จากเดิมตองขออนุญาตใชประโยชนในพ้ืนที่ของ ส.
ป.ก. หรือหนวยงานที่เก่ียวของใหไดกอน แลวจึงจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานโฉนดชุมชน ทํา
ใหมีหนังสืออนุญาตทับซอนกันสองฉบับและชุมชนจะตองดําเนินงานตามทั้งสองเงื่อนไข หาก
สามารถลดข้ันตอนไดการดําเนินงานโฉนดชุมชนจะมีความคลองตัวข้ึนดวย สวนกรณีที่ชุมชน
อาศัยอยูในพ้ืนที่ของหนวยงานภาครัฐอ่ืนที่ไมใช ส.ป.ก. ก็มีกฎหมายบัญญัติไวในสวนของการ
ประกาศใหพ้ืนที่รัฐเปนเขตปฏิรูปที่ดินอยูแลว ดังนั้นกําหนดให ส.ป.ก. เปนหนวยงานที่
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รับผิดชอบนาจะเปนชองทางหนึ่งที่มีกฎหมายเดิมรองรับมากที่สุดโดยอาจมีการบัญญัติเพ่ิมเติม
ในสวนระเบียบและวิธีการเทานั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนชื่อเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
จริงเพราะวาชุมชนมีสิทธิเพียงใชประโยชนในที่ดินและบริหารจัดการที่ดินของรัฐเทานั้นมิไดมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิความเปนเจาของในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นการสถาปนาระบบกรรมสิทธิ์ในรูปของ
กรรมสิทธิ์ชุมชนข้ึนมาใหมจึงไมจําเปน แตที่สําคัญคือรัฐบาลตองลดอคติและความเปนการเมือง
ใหนอยลงและใชความเปนเหตุเปนผลในการพิจารณาใหมากข้ึน กลาวคือ ประเด็นแรกการลด
อคติวา ส.ป.ก. ลมเหลวและใชความบกพรองหรือความลมเหลวเหลานั้นมาเปนเหตุผลในการไม
หยิบย่ืนทรัพยากรหรือนโยบายใหมที่เก่ียวของใหกับหนวยงานทั้งที่นโยบายมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงานโดยตรง และประเด็นที่สองคือรัฐบาลควรลดความเปนการเมืองลง 
กลาวคือ ลดแนวคิดในการแขงขันทางการเมืองและการแบงฝาย ยกตัวอยางเชน การมองวาเปน
นโยบายที่พรรคประชาธิปตยรับมาจึงใหพรรคประชาธิปตยรับผิดชอบเพียงฝายเดียวในขณะที่ 
มองวา ส.ป.ก. เปนคนละพรรคเพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนของพรรคชาติไทย
กลาวคือมี ส.ส. จากพรรคชาติไทย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอยู นอกจากนั้นรัฐบาลควรมอง
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลักแทนที่จะมองเพียงแตผลประโยชนและการชวงชิงทางพ้ืนที่ 
การแขงขันทางอํานาจ เชนหากมอบให ส.ป.ก. รับผิดชอบเรื่องโฉนดชุมชนโดยใหนําพ้ืนที่ของ
รัฐที่ไมมีสภาพปาแลวมาประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดินแลวให ส.ป.ก. นําไปจัดใหประชาชนใช
ประโยชนในรูปของโฉนดชุมชนหนวยงานอ่ืนก็ไมควรมองวาจะทําใหพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. มีมากข้ึน 
อํานาจและงบประมาณของ ส.ป.ก. มากข้ึน แตควรใหความรวมมือกันเพ่ือหาแนวทางการแกไข
ปญหารวมกันระหวางหนวยงาน 
  6.3.1.5 การสรางแรงจูงใจในการทํางานและการสรางความผูกพันในเปาหมาย
ของนโยบาย จากขอคนพบที่วาเจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนและผูปฏิบัติงานจาก
หนวยงานที่เก่ียวของกับการดูแลรับผิดชอบที่ดินมีพฤติกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการเกิดผลผลิตของนโยบายไมวาจะเปนพฤติกรรมประเภทหลีกเลี่ยง
การนํานโยบายไปปฏิบัติ การถวงเวลา หรือการยึดถือกฎหมายแบบกัดคัมภีร ซึ่งมีสาเหตุที่
สําคัญสวนหนึ่งมาจากการขาดแรงจูงในการปฏิบัติงานและขาดความผูกพันกับเปาหมายของ
นโยบาย ดังที่เจาหนาที่ในสํานักงานโฉนดชุมชนไดอธิบายไววา การเขามารับผิดชอบงานใน
สํานักงานโฉนดชุมชนไมไดอะไร ไมมีตําแหนง ไมมีความกาวหนาในหนาที่การงาน ใน
ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานจากหนวยงานที่เก่ียวของที่เขามาใหความรวมมือในการดําเนินงาน
นโยบายก็ไมไดมีความผูกพันกับเปาหมายของนโยบายเพียงแตมาตามคําสั่งทางราชการเทานั้น 
ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีการ
สรางแรงจูงใจในการทํางานและการสรางความผูกพันกับเปาหมายใหแกผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
ดวย ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเกิดข้ึนไดอยางเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อ นโยบาย
มีเปาหมายที่ชัดเจน มีสํานักงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายอยางถูกตองตาม
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กฎหมายอันจะนําไปสูการมีโครงสรางและตําแหนงของบุคลากรอยางเปนทางการ ซึ่งจะสามารถ
กําหนด รางวัลหรือความกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรในหนวยงานได สวนกรณีของ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของตองอาศัยชองทางตามกฎหมายที่จะเปนตัวเชื่อมโยงอํานาจ
หนาที่ของผูปฏิบัติงาน ที่ไมเพียงแตเปนการดําเนินงานตามเปาหมายของนโยบายเทานั้นยัง
เปนการดําเนินงานตามมาตรฐานหรือภารกิจของหนวยงานอีกดวยอันจะทําใหผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่เก่ียวของมคีวามผูกพันกับเปาหมายของนโยบายไดมากย่ิงข้ึน 
 อยางไรก็ตามแนวทางทั้ง 5 ประการที่ผูวิจัยเสนอจะเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงไรข้ึนอยูกับ
การไดรับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อรัฐบาลจะตองลดอคติทางการเมืองที่เชื่อวานโยบายโฉนดชุมชนเปนนโยบาย
ของพรรคประชาธิปตยและคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ
จะตองคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานที่จะตองรวมมือกันแกไขปญหาที่ดินทํา
กินใหกับประชาชนแทนที่จะกังวลอยูกับเรื่องผลประโยชนทีห่นวยงานจะไดรับหรือเสียไปเทานั้น 
ถาหากนโยบายไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจและหนวยงานที่เก่ียวของ จะสงผลใหผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

6.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 6.3.2.1 การศึกษาผลลัพธและผลกระทบรวมถึงกระบวนการดําเนินงานของ
ชุมชนหลังจากไดรับโฉนดชุมชน จากการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติในครั้งนี้
เปนการศึกษาครอบคลุมถึงกระบวนการและเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบาย ดังนั้น
หากจะมีการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาในเรื่องผลลัพธ และผลกระทบ รวมถึง
กระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนในชุมชนกลุมเปาหมายหลังจากไดรับโฉนดชุมชนจาก
นโยบายวาเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการแกไขปญหาของนโยบายหรือไม และ
การดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนสามารถตอบสนองตอปญหาของชุมชนไดในระดับใด 
เพ่ือใหสามารถประเมินระดับของความสําเร็จของนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งการศึกษาดังกลาวจะ
ทําใหทราบวาผลการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติสามารถตอบสนองเปาหมายและ
วัตถุประสงคของนโยบายและความตองการของประชาชนหรือไม ควรตองมีการปรับปรุง
อยางไรบาง 
 6.3.2.2 ศึกษารูปแบบโครงสรางองคการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ จากการศึกษาการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติพบวา
โครงสรางในการดําเนินงานตามนโยบายมีผลตอผลผลิตของนโยบาย โดยการใชโครงสรางแบบ
คณะกรรมการในการบริหารงานกอใหเกิดผลกระทบตอนโยบายในหลายประเด็นไมวาจะเปน
เรื่องความคลองตัว ความสับสนของผูปฏิบัติงาน และความตอเนื่องในการดําเนินงาน จึงเปนที่
นาสนใจวากรณีนโยบายอ่ืนที่ใชโครงสรางแบบคณะกรรมการในการบริหารเชนเดียวกับนโยบาย
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โฉนดชุมชนจะเกิดปญหาในลักษณะเดียวกันหรือไมรวมถึงควรศึกษาตอไปดวยวาโครงสรางใน
การดําเนินงานในลักษณะใดจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตาม
นโยบายไดมากที่สุด 
 6.3.2.3 ศึกษากระบวนการดําเนินงานของชุมชนนํารองโฉนดชุมชน เพ่ือ
นําไปสูการปรับเนื้อหาสาระของนโยบายใหมีความละเอียดมากย่ิงข้ึนและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชนในแตละชุมชน รวมถึงการถอดบทเรียนปญหาและอุปสรรคที่พบในชุมชนที่ไดรับ
โฉนดชุมชนแลว เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 6.3.2.4 ศึกษาหาแนวทางการดําเนินงานในแตละหนวยงานและชองทางที่จะทํา
ใหสามารถออกโฉนดชุมชนไดตามกฎหมาย ที่ดินที่จะนํามาจัดใหมีโฉนดชุมชนเกือบทั้งหมด
เปนที่ที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของหลายหนวยงานซึ่งแตละ
หนวยงานมีแนวทางในการดําเนินงานและกฎระเบียบที่แตกตางกัน ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาไวเปน
ขอมูลพอสังเขปที่ทําใหทราบวาเงื่อนไขดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินสงผลตอผลผลิต
ของนโยบายหากจะมีการศึกษาตอไปก็นาจะศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับชองทางในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในแตละพ้ืนที่ของหนวยงานวาจะสามารถคนหาแสงสวางที่ปลายอุโมงคสําหรับการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนไดอยางไรบาง 
 6.3.2.5 ศึกษาแนวทางการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบเพ่ือใหสอดรับกับมาตรการของ
นโยบายโฉนดชุมชน ภาษีที่ดิน อันจะสามารถทําใหกลไกของโฉนดชุมชนและนโยบายอ่ืนที่
เก่ียวของกับที่ดินสามารถสอดรับกันไดมากย่ิงข้ึน เพราะขอเสนอเพ่ือการแกไขปญหาที่ดินทํา
กินของภาคประชาชนไมไดมีเพียงเรื่องโฉนดชุมชนเทานั้น แตยังมีแนวทางอ่ืนเชนธนาคารที่ดิน 
ซึ่งจะนํามารองรับระบบการดําเนินงานของโฉนดชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก 



 
 

ภาคผนวก ก 

  



 
   

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณ 

 
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน 

 
ชื่อ-สกุล ผูใหสัมภาษณ
.................................................................................................................. 
ตําแหนงหนาทีต่ามนโยบาย
........................................................................................................... 
ตําแหนงหนาทีใ่นงาน/อาชีพ
.......................................................................................................... 
วันที่สัมภาษณ
............................................................................................................................... 

 
สวนที่ 1 กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติและเน้ือหาสาระของนโยบาย 
 

1. ปญหาที่นํามาสูการกําหนดนโยบายใหออกมาเชนนี้จรงิๆแลวคืออะไร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

2. รัฐบาลไดปญหาเหลานี้มาโดยวิธใีด 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

3. หลังจากทีน่โยบายออกมาแลวมีวิธีการในการจัดการอยางไรในการทีจ่ะแปลงนโยบายมา
เปนแผนงาน หรือแนวทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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4. เนื้อหาสาระหลักๆของนโยบายที่ไดมาเปนไปตามหลักการที่คิดไวตัง้แตแรกหรือไม (มีสวน
ใดที่บิดเบือน หรือไปไมถึงบางไหม เพราะอะไร) ระเบียบที่ไดมามีความถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณเพียงใด มีสวนใดที่คิดวายังไมสมบูรณหรือตองพัฒนาตอบาง อยางไร 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

5. นโยบายยังขัดตอกฎหมาย และพรบ. หลายฉบับทีเ่ก่ียวของกับการใชประโยชนในที่ดินซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานในระดับปฏิบัติ และเปนทีท่ราบดีวายากที่จะแกไข พรบ. 
เหลานั้น ทานไดคํานึงถึงขอนี้แลวหรือไม ตอนนั้นไดวางแนวทางเก่ียวกับปญหาเรื่องนี้แลว
หรือยัง 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

6. สรุปแลวเปาหมายของนโยบายโฉนดชุมชนคืออะไร วัตถปุระสงคคืออะไร ไดคาดหวังไว
หรือไมวาชุมชนจะตองไดรับโฉนดชุมชนจํานวนก่ีชุมชน 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

สวนที่ 2 กระบวนการและวิธีการใหไดมาซ่ึงโครงสรางในการปฏิบัติงาน 
 

1. เมื่อไดเนื้อหาสาระหลักๆของนโยบายมาแลวมีวิธีการในการแสวงหาหนวยงานและบุคคล
เขามารับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายอยางไร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

2. มิวิธีการพิจารณามอบหมายหนาทีใ่หบุคคลหรือหนวยงานเขามารับผิดชอบดําเนินงานตาม
นโยบายอยางไร มีการคัดเลือกหนวยงานหรือผูทีจ่ะนํามาปฏิบัติอยางไร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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3. มีข้ันตอนและวิธีการในการถายทอดนโยบายสูหนวยงานระดับลางอยางไรเพ่ือใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของรับทราบภาระหนาที ่ยอมรับ เขาใจ และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

4.  ตามระเบียบแลวเมื่อปจช. เห็นสมควรวาควรจัดใหมโีฉนดชุมชน ซึ่ง อนมุัตไิปแลว 55 
ชุมชนในขณะนั้น แตยังติดทีไ่มไดรับการตอบรับจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินเปน
จํานวนมากซึ่งทําใหยังไมสามารุออกโฉนดชุมชนใหชุมชนได เปนเรื่องที่ไดคาดคิดไวตั้งแต
แรกหรือไม
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

5.  หนวยงานเหลานีไ้ดมสีวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการเพ่ือจัดทํานโยบายหรือไม
แลวเห็นดวยกับหลักเกณฑในการใหโฉนดชุมชนแกชมุชนหรือไม
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

6. คิดวาการกําหนดคุณสมบัติของชุมชนที่ควรไดโฉนดกวางเกินไปหรือจํากัดแคบเกินไป
หรือไม แลวหากชุมชนที่ขอมาเปนไปตามคุณสมบัติทีร่ะบุไวทั้งหมดแลวหมายความวา
ชุมชนนัน้เหมาะสมทีจ่ะไดรับโฉนดชุมชนทุกชุมชนเลยหรือตองดูเฉพาะกรณีอีก หากตองดู
เฉพาะกรณี ปจช.ใชหลักอะไรบางในการพิจารณา ตัดสนิใจ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

สวนที่ 3 เงื่อนไขทีส่งผลตอผลผลิตของนโยบายโฉนดชุมชน 
 

1. มีเงื่อนไขหรือปจจัยอะไรบางที่ทําใหนโยบายโฉนดชุมชนดําเนินไปไดอยางลาชา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 



 303   
 

2. การไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มตีอ
นโยบายนี้เปนอยางไรบาง
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

3.  มีกระแสที่คัดคานหรือสนับสนุนนโยบายจากฝายใดบางอยางไร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

4.  เพราะเหตุใดชุมชนคลองโยงและชุมชนปาซางจงึไดรับโฉนดชุมชนกอนชุมชนอ่ืนๆ รฐับาล
มีการขับเคลื่อนอะไรเปนพิเศษหรือไม
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

5.  คิดวานโยบายโฉนดชุมชนยังมีปญหาในเรื่องใดบางที่ทาํใหนโยบายดําเนินการไดไม
ตอเนื่องเทาที่ควร แลวจะสามารถแกไข ปรับปรงุไดอยางไร
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

6.  เรื่องของการเมืองสงผลกระทบตอการดําเนินงานของนโยบายไหม อยางไร
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

7. สมรรถนะของหนวยงานทีร่ับผิดชอบมีศักยภาพเพียงพอหรือไม
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

8.  ทราบจากเจาหนาที่ระดับปฏิบัติมาวาหากหนวยงานที่ดําเนินงานโฉนดชุมชนเปนเพียง
หนวยงานภายในเทานั้นซึ่งทําใหการปฏิบัตงิานยากลําบากมาก ทําไมไมตัง้หนวยงานให
เปนหนวยงานที่เปนหนวยงานใหญและมีอํานาจมากกวานี้ตั้งแตตอนแรก
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

9. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสงผลกระทบตอการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนมากเพียงใด
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
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ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณผูนํานโยบายไปปฏิบัติในสํานักงานโฉนดชุมชน 

 
วันเวลา
สัมภาษณ……………………………………………………………………………………....... 
 
ตอนที่ 1 ประวัติผูใหสัมภาษณ 
 

1. ชื่อผูใหสัมภาษณ
.............................................................................................................. 

2. ตําแหนงตาม
นโยบาย…………………………………………………………..…………........ 

3. ตําแหนงในงาน
ประจํา………………………………………………………………………….. 

 
ตอนที่ 2 กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
 
เมื่อไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนแลวมีข้ันตอนและวิธีการ
ในการดําเนินงานอยางไรบาง 
1. หลักจากไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนแลวมีข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปตามภารกิจของนโยบายอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. มีวิธีในการในการแสวงหาผูปฏิบัตงิานหรือผูสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
อยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. มีวิธีการมอบหมายภาระหนาที่ใหผูปฏิบัตงิานในแตละหนวยอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. มีวิธีการปฏิบัติงานโดยนําเอาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่จาํเปนมาใชในการดําเนินงาน
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. มีวิธีการสรางความตอเนื่องในการดําเนินงาน เชนการวางระบบการทํางาน หรือการทําให
เปนภารกิจประจําของผูปฏิบัติงานอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 เน้ือหาสาระของนโยบาย 
 
1. เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายโฉนดชมุชนคืออะไร (รายละเอียดในแงของความ
เขาใจในความหมาย)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ทานคิดวาเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายมีชัดเจนหรือไมชัดเจนอยางไร 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานของนโยบายมีความชัดเจนหรือคลุมเครือในสวนใดบาง 
อยางไร 
...............................................................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………… 
4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานของนโยบายมีรายละเอียดเพียงพอตอการดําเนินงาน
หรือไม  
O เพียงพอ………………………………………………………………………………… 
O ไมเพียงพอ มีวิธีการในการทําความเขาใจในรายละเอียดของหลักเกณฑวิธีการดําเนินงาน
เพ่ิมเติมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. หนวยงานทีถู่กกําหนดใหรับผิดชอบในการดําเนนิงานตามนโยบายโฉนดชุมชนมีความ
เหมาะสมหรือไมเหมาะสม อยางไร 
............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. หนวยงานทีถู่กกําหนดใหรับผิดชอบในการดําเนนิงานตามนโยบายมีความชํานาญในงานที่
เก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
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7. การกําหนดหนาทีใ่นการดําเนินงานที่นโยบายกําหนดมีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม 
อยางไร
...........................................................................................…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. การกําหนดหนาทีใ่นการดําเนินงานที่นโยบายกําหนดใหมีความสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงในการปฏิบัติงานตามนโยบายมากนอยเพียงใด (เชนในการดําเนนิงานจริงอาจมีสิง่ที่
ตองปฏิบัติมากกวาที่นโยบายกําหนดไว)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
9. หลักเกณฑและแนวทางการดําเนนิงานทีน่โยบายกําหนดมีความเหมาะสมหรือไม 
เหมาะสม อยางไร
............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
10. หลักเกณฑ หรือระเบียบที่ใชในการตัดสนิใจใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนมีความเหมาะสม
หรือไมเหมาะสม อธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 4 สมรรถนะขององคการ 
  
1. ลักษณะในการจัดกลุมงานและการแบงภารระหนาที่ของหนวยงานมีลักษณะอยางไรสงผล
ตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
มีระดับความซับซอนของสายบังคับบัญชามากนอยเพียงใด และสงผลตอการนํานโยบาย 
ไปปฏิบัติ
อยางไร………………………………………………………………..……………………….. 
2. การประสานงานระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยงานที่อยูตามภูมิภาคตางๆมีลักษณะ
อยางไร มีความคลองตัวในการประสานงานหรือไม อธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ความเปนทางการของโครงสรางองคการสงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายลาชา 
จนเกินไปหรือไม…………………………………………………………………………… 
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4. โครงสรางในการปฏิบัตงิานในองคการมีลักษณะรวมศูนยอํานาจหรือกระจายอํานาจและ 
สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร 
……………………………………………………………………………..................................... 
5. งบประมาณทีไ่ดรับสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายมีความเพียงพอหรือไม 
O เพียงพอ เพราะ................................................................................................................... 
O ไมเพียงพอ เพราะ............................................................................................................... 
และเมื่อไดงบประมาณมาแลวมีการจัดสรรงบประมาณในแตละสวนอยางเหมาะสมหรือไม
อยางไร....................................................................................................................... 
6. บุคลากรมีความเพียงพอตอการดําเนินงานตามนโยบาหรือไม  
O เพียงพอ  
O ไมเพียงพอ เพราะ............................................................................................................... 
7. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติงานตามนโยบายโฉนดชุมชนมี
อะไรบาง………………………………………………………………………………….. 
มีความเพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือไม  
O เพียงพอ 
O ไมเพียงพอ เพราะ............................................................................................................... 
8. มีปญหาเก่ียวกับทรัพยากรในการดําเนนิงานทีส่งผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในเรื่อง
ใดบางอยางไร........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
9. เมื่อเกิดปญหาที่เก่ียวของกับทรัพยากรในการปฏิบัติงานจะมีวิธีในการแกไขปญหา หรือการ
จัดการเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามนโยบายตอไดอยางไร
.................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 5 บุคลากรที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 
 
1. ทานคิดวาเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานในหนวยงานของทานมคีวามรูความเขาใจในนโยบายและ
หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายมากนอยเพียงใด 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ทานคิดวามีเจาหนาที่ในหนวยงานจําเปนตองเพ่ิมความรูความเขาใจเก่ียวเรื่องใดเปนพิเศษ
หรือไมเพ่ือใหการดําเนินงานโฉนดชุมชนสามารถดําเนนิตอไปไดอยางราบรื่น
ย่ิงข้ึน…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ถาหากใหประเมินความรูเก่ียวกับนโยบายและหนาทีใ่นการดําเนินงานตามนโยบายโฉนด
ชุมชนในภาพรวมของหนวยงานทานคิดวาควรอยูในระดับใด เพราะอะไร 
............................................................................................................................................... 
ทานคิดวาหนาที่ที่ทานไดรับมีความสําคัญอยางตอการทีน่โยบายจะดําเนินงานไดอยางประสบ
ความสําเร็จในระดับใด...................................................................................... 
4.  ผูปฏิบัติงานมทีักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่เพียงพอตอการดําเนินงานหรือไม 
ทักษะใดบางทีผู่ปฏิบัติงานอาจมีนอยจนทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. บุคลากรในหนวยงานของทานสามารถดําเนินงานไดทนัเวลาที่กําหนดไวหรือไม 
O ทัน 
O ไมทนั เพราะ............................................................................................................... 
6. มีงานใดบางหรือไมที่ไมสามารถปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายได เพราะอะไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 6 ปจจัยแวดลอมภายนอกทีส่งผลกระทบตอนโยบาย 
 
1. การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติมีการไดรับการสนับสนุนหรือตอตานจากภาคประชาชน
บางหรือไม  
O มีสนับสนุน เปนประชาชนกลุมไหน
.........................................................................................สนับสนุนอยางไร
........................................................................................................................... 
O มีตอตาน เปนประชาชนกลุมไหน
............................................................................................. 
สนับสนนุอยางไร
......................................................................................................................... 
2. การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัตไิดรับความสนใจของสื่อมวลชนมากนอยเพียงใดสงผล
กระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือไม 
 O สงผลดานดี เพราะอะไร 
 O สงผลดานไมดี เพราะอะไร....................................................................................... 
 O ไมสงผล เพราะอะไร................................................................................................ 
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3. สถานการณความขัดแยงทางการเมืองสงผลตอการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน
หรือไมอยางไร เปนสถานการณใด และสงผลอยางไร
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
4. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสงผลตอการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนหรือไมอยางไร
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 5. หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆใหความสนับสนนุหรือตอตานการดําเนินงานตามนโยบาย
โฉนดชุมชนหรือไม อยางไร เปนหนวยงานใด อยางไร 
............................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 7 ดานกลุมเปาหมายของนโยบาย 
1. ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ประเภทของที่ดิน ลักษณะการครอบครองที่ดิน และ
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน เปนสวนหนึง่ของการพิจารณาใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน
หรือไม อยางไร
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2. ลักษณะดานประชากรของชุมชน ขนาดประชากร การศกึษา การประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชน สงผลตอการไดรับโฉนดชุมชนหรือไม 
............................................................................แลวชุมชนทีไ่ดรับโฉนดชมุชนกับชุมชนที่
ไมไดรับโฉนดชมุชนมีลักษณะดังกลาวตางกันหรือไม
.......................................................................................................................................... 
3. คุณสมบัติของชุมชนกลุมเปาหมายสวนใหญที่ย่ืนขอโฉนดชุมชนมีความสอดคลองกับ
หลักการของนโยบายหรือไม
...................................................................................................................... 
4. สาเหตทุี่ทําใหชุมชนยังไมไดรับโฉนดชุมชนเปนเพราะมคุีณสมบัติไมสอดคลองกับหลักการ
ของนโยบาย 
O ไมใช 
O ใช ไมสอดคลองเรื่องอะไร
....................................................................................................... 
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5. ในภาพรวมชุมชนมีความรูความเขาใจในเปาหมาย วัตถปุระสงคของนโยบาย ในระดับใด 
และสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร
.................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
6. สวนใหญชมุชนมีความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานขอโฉนดชุมชนหรือไม และความ
เขาใจของชุมชนสงผลตอการดําเนินงานตามนโยบายหรอืไมอยางไร 
............................................................................................................................................... 
7. สวนใหญชมุชนมีความรูความเขาใจในหนาที่ของชมุชนตามนโยบาย หรือไม และความ
เขาใจของชุมชนสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
8. ชุมชนใหความรวมมือตอการดําเนินงานจัดทําโฉนดชุมชนมากหรือนอยเพียงใด สงผลตอ
การดําเนินงานตามนโยบายหรือไมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
9. การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรอืนักการเมือง เปนเหตุผลหนึง่ที่ทํา
ใหชมุชนไดรับโฉนดชุมชน 
O จริง มีหนวยงานใดสนับสนุนทําใหชุมชนไดรับโฉนดชมุชน……………………………… แลว
ชุมชนอ่ืนที่ยังไมไดรับโฉนดชุมชนไดรับการสนับสนุนเหลานี้หรือไม............................ 
O ไมจริง การไดรับการสนับสนุนไมไดเปนเหตุผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน 
O ไมจริง ชุมชนไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐก็สามารถไดรับโฉนดชมุชนได 
10. มีสาเหตุอ่ืนใดอีกบางทีส่งผลใหชุมชนทัง้ 2 ชุมชนไดรับโฉนดชุมชน ในขณะทีชุ่มชนอ่ืนๆ
ไมไดรับโฉนดชมุชน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณอนุกรรมการเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของคณะ   
  กรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน 
 
วันเวลาสัมภาษณ…………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 1 ประวัติผูใหสัมภาษณ 
 

1. ชื่อผูใหสัมภาษณ
.............................................................................................................. 

2. ตําแหนงตาม
นโยบาย………………………………………………………………………...... 

3. อาชีพ/ตําแหนงในงาน
ประจํา………………………………………………….……………….. 

 
ตอนที่ 2 กระบวนการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
 
1. เมื่อไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนแลวมีข้ันตอนและ

วิธีการในการดําเนินงานอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2. หลักจากไดรับมอบหมายใหดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนแลวมีข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปตามภารกิจของนโยบายอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. มีวิธีในการในการแสวงหาผูปฏิบัตงิานหรือผูสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
อยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4. มีวิธีการมอบหมายภาระหนาที่ใหผูปฏิบัตงิานในแตละหนวยปฏิบัติอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… 
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5. มีวิธีการปฏิบัติงานโดยนําเอาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่จาํเปนมาใชในการดําเนินงาน
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

6. มีวิธีการสรางความตอเนื่องในการดําเนินงาน เชนการวางระบบการทํางาน หรือการทําให
เปนภารกิจประจําของผูปฏิบัติงานอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที่ 3 เน้ือหาสาระของนโยบาย 
 
1. หลักการ เปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายโฉนดชมุชนคืออะไร (รายละเอียดในแง

ของความเขาใจในความหมาย)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานของนโยบายมีรายละเอียดเพียงพอตอการดําเนินงาน

หรือไม  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. หนวยงานทีถู่กกําหนดใหรับผิดชอบในการดําเนนิงานตามนโยบายมีความชํานาญในงานที ่
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4. เก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. การกําหนดหนาทีใ่นการดําเนินงานที่นโยบายกําหนดมีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม
อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

6. การกําหนดหนาทีใ่นการดําเนินงานที่นโยบายกําหนดใหมีความสอดคลองกับสภาพความ 
เปนจริงในการปฏิบัติงานตามนโยบายมากนอยเพียงใด (เชนในการดําเนนิงานจริงอาจมีสิง่
ที่ตองปฏิบัติมากกวาที่นโยบายกําหนดไว)  
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7. หลักเกณฑและแนวทางการดําเนนิงานทีน่โยบายกําหนดมีความเหมาะสมหรือไม 
เหมาะสม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

8. หลักเกณฑ หรือระเบียบที่ใชในการตัดสนิใจใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชนมีความเหมาะสม 
หรือไมเหมาะสม 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 4 สมรรถนะขององคการ 
  

1. การแบงสวนงานตามหนาที่มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับหรือไม เพราะเหตุ
ใด…………………………………………………………………………………………… 

2. มีระดับความซับซอนของสายบังคับบัญชามากนอยเพียงใด และสงผลตอการนํา
นโยบาย..................................................................................................................... 

3. ไปปฏิบัติอยางไร………………………………………………………………..…………. 
4. การประสานงานระหวางหนวยงานสวนกลางกับหนวยงานที่อยูตามภูมิภาคตางๆมี

ลักษณะอยางไร มีความคลองตัวในการประสานงาน หรอืไม……………………............ 
5. ความเปนทางการของโครงสรางองคการสงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายลาชา 

จนเกินไปหรือไม…………………………………………………………………………… 
6. โครงสรางในการปฏิบัตงิานในองคการมีลักษณะรวมศูนยอํานาจหรือกระจายอํานาจและ 

สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
อยางไร…………………………………………………… 

7. งบประมาณทีไ่ดรับสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายมีความเพียงพอหรือไม 
 เพียงพอ เพราะ

................................................................................................................... 
 ไมเพียงพอ เพราะ

............................................................................................................... 
8. บุคลากรมีความเพียงพอตอการดําเนนิงานตามนโยบายหรือไม  

 เพียงพอ  
 ไมเพียงพอ เพราะ

............................................................................................................... 
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9. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติงานตามนโยบายโฉนด
ชุมชนมีอะไรบาง………………………………………………………………………….. 

 มีความเพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือไม  
 เพียงพอ 
 ไมเพียงพอ เพราะ

............................................................................................... 
10. มีปญหาเก่ียวกับทรัพยากรในการดําเนนิงานทีส่งผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในเรื่อง

ใดบางอยางไร
................................................................................................................. 

11. เมื่อเกิดปญหาที่เก่ียวของกับทรัพยากรในการปฏิบัติงานจะมีวิธีในการแกไขปญหา หรือ
การจัดการเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามนโยบายตอไดอยางไร
........................................... 

 
ตอนที่ 5 บุคลากรที่นํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 
1. ทานคิดวาเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานในหนวยงานของทานมคีวามรูความเขาใจในนโยบาย

และหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายมากนอยเพียงใด……………………………………….. 
2. ทานคิดวามีเจาหนาที่ในหนวยงานจําเปนตองเพ่ิมความรูความเขาใจเก่ียวเรื่องใดเปน

พิเศษหรือไมเพ่ือใหการดําเนินงานโฉนดชมุชนสามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น
ย่ิงข้ึน………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3. ทานมีความคิดเห็นวานโยบายโฉนดชมุชนมีความสําคัญมากหรือนอยเพียงใด 
…………………..………………………………………………………………………… 

4. ทานคิดวาหนาที่ที่ทานไดรับมีความสําคัญอยางตอการทีน่โยบายจะดําเนินงานไดอยาง
ประสบความสําเร็จในระดับใด...................................................................................... 

5. ทานมีความพึงพอใจและภูมิใจในหนาที่ทีไ่ดรับนีใ้นระดับใด........................................ 
6. ทานมีความรูสึกเหนื่อยหนายหรือเบ่ือกับภาระหนาทีท่ี่ไดรับในการดําเนินงานตาม

นโยบายโฉนดชุมชนบางหรือไม อยางไร
.................................................................................................................................. 

7. ผูปฏิบัติงานมทีักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่เพียงพอตอการดําเนินงานหรือไม 
ทักษะใดบางทีผู่ปฏิบัติงานอาจมีนอยจนทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน 
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8. บุคลากรในหนวยงานของทานสามารถดําเนินงานไดทนัเวลาที่กําหนดไวหรือไม เพราะ
................................................................................................................................. 

9. มีงานใดบางหรือไมที่ไมสามารถปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายได เพราะอะไร 
ตอนที่ 6 ปจจัยแวดลอมภายนอกทีส่งผลกระทบตอนโยบาย 
 

1. การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติมีการไดรับการสนับสนุนหรือตอตานจากภาค
ประชาชนบางหรือไม  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

2. การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัตไิดรับความสนใจของสื่อมวลชนมากนอย
เพียงใดสงผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติหรือไม 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. สถานการณความขัดแยงทางการเมืองสงผลตอการดําเนินงานตามนโยบายโฉนด
ชุมชนหรือไมอยางไร เปนสถานการณความขัดแยงใด สงผลอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...... 

4. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสงผลตอการดําเนินงานนโยบายโฉนดชุมชนหรือไมอยางไร 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 5. หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆใหความสนับสนนุหรือตอตานการดําเนินงานตามนโยบาย
โฉนดชุมชนหรือไม อยางไร เปนหนวยงานใด อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 7 ดานกลุมเปาหมายของนโยบาย 
 

1. ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ประเภทของที่ดิน ลักษณะการครอบครองที่ดิน และ
หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน เปนสวนหนึง่ของการพิจารณาใหชุมชนไดรับโฉนด
ชุมชนหรือไม อยางไร 
................................................................................................................................. 



 316   
 

2. ชุมชนทีไ่ดรับโฉนดชุมชนกับชุมชนทีไ่มไดรับโฉนดชุมชนมีลักษณะใดบางที่แตกตางกัน
ซึ่งสงผลใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน 
.................................................................................................................................. 

3. ลักษณะดานประชากรของชุมชน ขนาดประชากร การศกึษา การประกอบอาชีพของคน
ในชุมชน สงผลตอการไดรับโฉนดชุมชนหรือไม แลวชุมชนที่ไดรับโฉนดชุมชนกับชุมชน
ที่ไมไดรับโฉนดชุมชนมีลักษณะดังกลาวตางกันหรือไม
.................................................................................................................................. 

4. คุณสมบัติของชุมชนกลุมเปาหมายสวนใหญที่ย่ืนขอโฉนดชุมชนมีความสอดคลองกับ
หลักการของนโยบายหรือไม
...................................................................................................................... 

5. สาเหตทุี่ทําใหชุมชนยังไมไดรับโฉนดชุมชนเปนเพราะมคุีณสมบัติไมสอดคลองกับ
หลักการของนโยบาย 
...................................................................................................................... 

6. ในภาพรวมชุมชนมีความรูความเขาใจในเปาหมาย วัตถปุระสงคของนโยบาย ในระดับ
ใด และสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร
.................................................................................................................................. 

7. สวนใหญชมุชนมีความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานขอโฉนดชุมชนหรือไม และ
ความเขาใจของชุมชนสงผลตอการดําเนินงานตามนโยบายหรือไมอยางไร 
.................................................................................................................................. 

8. สวนใหญชมุชนมีความรูความเขาใจในหนาที่ของชมุชนตามนโยบาย หรือไม และความ
เขาใจของชุมชนสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร
.................................................................................................................................. 

9. ชุมชนใหความรวมมือตอการดําเนินงานจัดทําโฉนดชุมชนมากหรือนอยเพียงใด สงผล
ตอการดําเนินงานตามนโยบายหรือไมอยางไร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

10. การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรอืนักการเมือง เปนเหตุผลหนึง่
ที่ทําใหชุมชนไดรับโฉนดชุมชน 
……………………………………………………………………………………………… 

11. มีสาเหตุอ่ืนใดอีกบางทีส่งผลใหชุมชนทัง้ 2 ชุมชนไดรับโฉนดชุมชน ในขณะทีชุ่มชน
อ่ืนๆไมไดรับโฉนดชุมชน
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
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ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณผูนํานโยบายไปปฏิบัติในหนวยงานที่เก่ียวของ 

วันเวลาสัมภาษณ…………………………………………………………………………………… 
 
ประวัติผูใหสัมภาษณ 
 

1. ชื่อผูใหสัมภาษณ
.............................................................................................................. 

2. ตําแหนงตาม
นโยบาย………………………………………………………………………...... 

3. อาชีพ/ตําแหนงในงาน
ประจํา………………………………………………….………………. 

 
แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

1. ความรูความเขาใจพอสังเขปเก่ียวกับนโยบายโฉนดชุมชน
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

2. ความรูความเขาใจในหลักการ วัตถุประสงคของนโยบายโฉนดชุมชน ความคิดเห็น 
ความรูสึกตอหลักการของนโยบาย 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
3. ในทัศนะของทานมีความคิดเห็นตอชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจาก ปจช. ใหจัดให

มีโฉนดชุมชนอยางไรบาง (เปนชุมชนที่เหมาะสมหรือไม มีความเขมแข็ง ฯลฯ 
อยางไร) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

4. เพราะเหตุใดในพ้ืนที่ของหนวยงานของทานจึงมทีั้งชมุชนที่ไดรับโฉนดชุมชนและ
ชุมชนที่ยังไมไดรับโฉนดชุมชน 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
5. เพราะเหตุใดชมุชนจงึมีชมุชนที่ไดรับโฉนดชุมชนแลว ชมุชนทัง้สองมคีวามแตกตาง

จากชุมชนอ่ืนของหนวยงานของทานที่ยังไมไดรับโฉนดชุมชนอยางไร 
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6. ในทัศนะของทานมีความคิดเห็นตอระเบียบและหลักเกณฑตางๆที่ ปจช. กําหนด
ออกมาอยางไรบาง (ความสมบูรณของเนื้อหา ความเหมาะสมในการรางระเบียบ 
ความเหมาะสมของผูที่มสีวนเก่ียวของในการตัดสินใจ การกําหนดหลักเกณฑ
ตางๆ) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

7. ในทัศนะของทานมีความเห็นวา นโยบายโฉนดชมุชนมีความสําคัญตอการแกไข
ปญหาอยางไร มีความจําเปนมากนอยเพียงใด ควรมีนโยบายนี้อยูหรือไม เพราะ
อะไร 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
8. มีเงื่อนไขอะไรบางทีส่งผลใหนโยบายโฉนดชุมชนยังไมสามารถออกโฉนดชุมชนได

อีกเปนจํานวนมาก 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
9. ถานโยบายโฉนดชุมชนจะไปตอ ควรจะตองทําอยางไรบาง หรือจะสามารถทํา

อยางไรไดบางเพ่ือใหสามารถออกโฉนดชุมชนใหแกชมุชนได (ปรับเปลี่ยนอะไร 
หรือแกไข อยางไร) 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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ชุดท่ี 5 แบบสัมภาษณผูแทนชุมชนกลุมเปาหมายของนโยบาย 
 

ชื่อ- นามสกุล ผูใหสัมภาษณ
.......................................................................................................... 
วันที่สัมภาษณ
............................................................................................................................... 
ชื่อชุมชน
....................................................................................................................................... 
 

แนวคําถามที่สัมภาษณ 
 

1. ทําไมชุมชนของทานจึงไดรับโฉนดชุมชนในขณะท่ีชุมชนอ่ืนยังไมไดรับ 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

2. ทานมีความเขาใจในเนื้อหาสาระของนโยบายวาอยางไร ทราบหลักเกณฑในการดําเนินงาน
ของนโยบายโฉนดชุมชนหรือไม อยางไร 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

3. เห็นดวยกับหลักเกณฑการดําเนินงานของนโยบายโฉนดชุมชนหรือไมเห็นดวยอยางไร 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

4. เนื้อหาสาระของนโยบายมีลักษณะประเด็นตางๆท่ีสอดคลองกับการนําไปใชในการแกไข
ปญหาของชุมชนไดจริงไหม จริงสวนไหน ไมจริงอยางไร ความจริงแลวชุมชนตองการอะไร 
แลวนโยบายตอบสนองไหม 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

5. มีความรูสึกตอหลักการตางๆของนโยบายโฉนดชุมชนอยางไร 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

6. ความรูสึกตอแนวทางของนโยบายโฉนดชุมชนเปนอยางไร 
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...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
7. หลักเกณฑในการขอโฉนดชุมชน และหลักเกณฑในการดาํเนินการตามนโยบายมีความยาก

ตอการปฏิบัติหรือไม 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

8. เจาหนาท่ีไดใหความสะดวกในการยืน่ขอโฉนดชุมชนหรือไมอยางไร 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

9. ปญหาสําคัญของนโยบายมีอะไรบาง นโยบายควรจะแกไขอยางไร 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

10. ผลกระทบตอชีวิตประจําวนัจากการไดรับโฉนดชุมชนตองเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

11. คิดวานโยบายโฉนดชุมชนมีความจําเปนหรือไม 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

12. ทานไดใหความรวมมือในการดําเนินงานขอนโยบายอยางไรบาง 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

13. การไดรับโฉนดชุมชนสงผลดีตอชุมชนอยางไร 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

14. ไดรับการสนับสนนุจากหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินหรือเครือขาย ภาคีหรือเครือขายภาค
ประชาชนอ่ืนๆในการดําเนินงานขอนโยบายโฉนดชุมชนหรือไม 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 



ภาคผนวก ข 
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