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 งานวจิยัชิ�นนี�มวีตัถุประสงค ์4 ขอ้ คอื 1) เพื�อศกึษาลกัษณะการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้ี
โฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 2) เพื�อศกึษาผลการดําเนินงาน
เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั �งผลผลติและผลลพัธ ์
3) เพื�อศกึษาลกัษณะการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 4) เพื�อจดัทํา
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและเชงิปฏบิตัทิี�จะเป็นแนวทางส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) 
ในรปูแบบโฉนดชุมชนใหส้ามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมได ้โดยการศกึษาครั �งนี�เป็นการศกึษาวจิยั
เชงิคุณภาพ ซึ�งเลอืกชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงเพื�อใชเ้ป็นกรณศีกึษา พบผลการศกึษา ดงันี� 
 1. สาํนกังานโฉนดชุมชนตอ้งดาํเนินการภายใต้สภาพบงัคบัทางกฎหมายที�ตํ�าดอ้ยกว่าหน่วยงาน
ดแูลรบัผดิชอบที�ดนิ ส่งผลใหไ้ม่สามารถคุม้ครองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิ กําหนดสภาพนิตบุิคคล
ของชุมชน และรบัรองกตกิาของชุมชนได ้ทําใหเ้กดิปญัหาในการดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยเฉพาะ
ขั �นตอนการขออนุญาตใชท้ี�ดนิของหน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิ อกีทั �งการสื�อสารนโยบายที�ผดิพลาด
ของรฐับาลทําให้ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเกดิทศันคตใินแง่ลบและไม่ให้ความร่วมมอื
อยา่งเตม็ที�ในการปฏบิตัติามนโยบาย ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นเพราะฐานคตเิกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรของ
ผู้ปฏบิตัิงานเอง ดงันั �น ผลสมัฤทธิ Dในการดําเนินงานจงึอยู่ในระดบัตํ�า ส่วนด้านขดีสมรรถนะของ
สํานักงานโฉนดชุมชนยังเกิดปญัหาเจ้าหน้าที�และงบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถ
สนบัสนุนชุมชนไดเ้ตม็ที� โดยเฉพาะดา้นงบประมาณสาํหรบัการพฒันาของชุมชน 
 2. การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมลีกัษณะใช้กรรมสทิธิ Dร่วม
เพื�อจดัการทรพัยากรร่วมและควบคุมสทิธเิชงิปจัเจก โดยอาศยัรูปแบบสหกรณ์เป็นกลไกจดัการ
ทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน มขี้อดคีอื สามารถแก้ไขปญัหาการสูญเสยีที�ดนิและรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรมได้เป็นอย่างด ีโดยใช้ขอ้บงัคบัสหกรณ์และสญัญาการใช้ประโยชน์ที�ดนิ เป็นเครื�องมอื
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที�ดินและจดัการที�ดินโดยรวม แต่ข้อเสียคือ สร้างภาระการบริหารและ 
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แก้ปญัหาด้านเศรษฐกิจให้ชุมชนไม่ได้ ทั �งนี�ชุมชนจงึใช้วสิาหกิจแก้ปญัหาข้างต้น เพราะมคีวาม
คล่องตวัทางการบรหิาร สามารถเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิกบัภายนอก และแสวงหาการสนับสนุน
กบัเครอืข่ายที�ขบัเคลื�อนประเด็นการพฒันาในลกัษณะที�คล้ายคลงึกนัได้ดกีว่า นอกจากนี�การ
ขยายตวัของเขตเมอืงเป็นปจัจยัเสี�ยงที�ส่งผลกระทบเชงิลบต่อการทาํเกษตรกรรมของชุมชน 
 3. ผลการนํานโยบายไปปฏบิตัดิา้นผลผลติ พบว่า ผลการจดัใหม้โีฉนดชุมชนไม่มคีวามคบืหน้า
มากนกั และเกดิภาวะชะงกังนั ส่วนผลการจดัการทรพัยากรร่วมชี�ว่า ชุมชนปฏบิตัติามอํานาจหน้าที�
ซึ�งกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนเฉพาะในเรื�องที�มี
ความสอดคลอ้งกบัการดําเนินงานปกตทิี�มกีําหนดไว้ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์บ้านคลองโยงเท่านั �น 
ในดา้นผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์พบว่า ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงสามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม
และสรา้งความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิไดด้้วยการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองพื�นเกษตรกรรมของกฎหมายผงัเมอืงจงัหวดันครปฐม ส่วนผลลพัธ์อื�นนอกเหนือจาก
เป้าประสงค ์คอื การดําเนินงานโฉนดชุมชนในรปูแบบสหกรณ์สรา้ง “ภาระการบรหิาร” ใหก้บัชุมชน 
และผลตอบแทนจากสหกรณ์ไมส่ามารถจงูใจใหส้มาชกิเขา้มาทาํงานเพื�อสหกรณ์ได ้
 4. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายคอื ตอ้งแกไ้ขระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรแีละนําเสนอกฎหมาย
ในระดบัพระราชบญัญตั ิโดยเรื�องสาํคญัเกี�ยวกบัสํานักงานโฉนดชุมชนที�ต้องแก้ไข คอื ยกระดบั
สถานะอํานาจและเสรมิสมรรถนะการดําเนินงาน และเพิ�มภารกจิดา้นการสนับสนุนการพฒันาของชุมชน 
ส่วนเกี�ยวข้องกบัชุมชนต้องแก้ไขเพื�อรบัรองให้ชุมชนมสีภาพเป็นนิตบุิคคล รบัรองกตกิาการจดัการ
ที�ดนิของชุมชนใหม้สีภาพบงัคบัตามกฎหมาย และคุม้ครองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิของชุมชน 
ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตั ิคอื เพิ�มจาํนวนเจา้หน้าที�ใหเ้พยีงพอกบัภาระงาน เพิ�มอตัรากําลงัในตําแหน่ง
เจา้หน้าที�ส่งเสรมิการพฒันาของชุมชน และรฐับาลตอ้งเน้นสื�อสารเชงินโยบายอยา่งหลากหลาย 
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 The objectives of the research are to (1) explore the operation of the Office of 
Community Land Title and related agencies in providing community titles to land, (2) to explore 
the performance of the Office of Community Land Title and related agencies in providing 
community titles to land, (3) to explore the operation of Ban Khlongyong Community 
Cooperative, and (4) to propose policy recommendations and guidelines for practices to 
promote the management of common pool resources (land) in the form of community titles 
to land that can preserve agricultural areas. This is a qualitative research that adopts Ban 
Khlonyong Community Cooperative as a case study. The findings indicate as the following.  
 1. It is found that the Office of Community Land Title must operate under the 
enforcement with the lower hierarchy of the laws than the responsible land agencies do. 
The office cannot protect the rights of land utility, determine juristic person for community, 
and legalize the rules of the community. As a result, the problems of the community land title 
operation have arisen, particularly permission procedures for the use of land by responsible agency. 
Furthermore, the miscommunication policy of government creates a negative attitude among  
the people in the responsible land agencies, resulting in the cooperation that is not fully performed. 
It is one of the fundamental assumptions of common pool resources management and also 
constitutes poor performance. In terms of performance, the Office of Community Land Title 
has faced the shortage of manpower and budget. They cannot fully support the community 
operation, and budget is not sufficient for community development. 
 2. The operation of Ban Klong Yong Cooperative uses common property to manage 
and control individual rights. Cooperative is a mechanism for managing community’s 
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common pool resources (land). The advantage of the mechanism is that the loss of land 
and preserve agricultural areas are solved effectively. Following this, the Cooperatives 
regulation and the Contracts of annual land utility for land community members are the tool 
for controlling land using and land managing in overall. However, the disadvantages are 
that the cooperative form leads to the burden of administration and cannot resolve 
economic problems. The community comes up with the form of enterprise for these 
problems since it is flexible about administration and links internal community economy to 
external economy. They can also find the support from the network. In addition, urban 
expansion is a risk factor that affects agriculture of the community.  
 3. It is also found that the performance of establishing community land titles does 
not show any progress while the performance of managing common pool resources 
demonstrates that the Cooperative follows the authority stipulated in the announcement of 
the Coordination Committee to provide Community Land Titiles, especially the normal 
operation written in regulations by Ban Khlong Yong Cooperative. For the results of goal 
attainment, Ban Khlong Yong Cooperative can preserve agricultural areas and build the 
confidence in holding land with the support from all parties, particularly from the protection 
of agricultural areas by Nakhon Pathom Town Plan Act. The other result is that the process 
of community land title in cooperative administrative work burdens to the community make. 
The profit from the Cooperative is not sufficient that it cannot motivate the members to work 
for the Cooperative.  
 4. For policy recommendations, the regulations by the Office of the Prime Minister 
must be amended and enacted as Acts. Particulary, the Office of Community Land Title is 
recommended to promote authority, enhance operation capacity, and increase more 
missions for community development. The community must be allowed for juristic person, 
corporative regulations, and the protection of land utility rights. For operation 
recommendations, it is recommended that human resources be increased to meet the 
responsibilities as well as workforce for community development. Finally, the government 
should employ various channels of policy communication. 

 
 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เรื�อง “การจดัการทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื�อรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรม กรณีศกึษา ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง” นี�เสรจ็สมบูรณ์ได้ดว้ยความอนุเคราะห์
อยา่งดยีิ�งจากหลายฝา่ย 
 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วนิิจนัยภาค อาจารย์ที�ปรกึษา
วทิยานิพนธ์หลกั และกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ เป็นอย่างสูงยิ�ง ที�ประสทิธิ Dประศาสตร์องค์
ความรู้เกี�ยวกับกระบวนการศึกษาวิจยั พร้อมทั �งให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ�ง 
ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบความละเอียดเรียบร้อยของงานวิจัยชิ�นนี� 
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ในทุกๆ ขั �นตอน ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล 
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ที�ได้กรุณาใหข้อ้คดิเหน็ คําแนะนํา และพจิารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์อย่างดียิ�ง และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ไพโรจน์ ภทัรนรากุล กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ที�ได้กรุณาให้ข้อคดิเหน็ คําแนะนํา และ
พจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของวทิยานิพนธเ์ป็นอยา่งด ี
 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ซึ�งได้แก่ ประธานและกรรมการของสหกรณ์
บา้นคลองโยง จํากดั ทั �งที�เคยดํารงตําแหน่งในอดตีและปจัจุบนั สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง 
ชาวบา้นบรเิวณรอบพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ประธานวสิาหกจิชุมชนบา้นโฉนดชุมชน
คลองโยง-ลานตากฟ้า ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที�ของสํานักงานโฉนดชุมชน ตวัแทนคณะกรรมการ
ประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที�ของกรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ�นตบแต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 
นักพฒันาเอกชนในเครอืข่ายขบวนการประชาชนเพื�อสงัคมที�เป็นธรรม (ขปส. หรอื P-move) 
นักพฒันาเอกชนกลุ่มปฏบิตัิงานท้องถิ�นไรพ้รมแดน (Local Act.) เจ้าหน้าที�สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (พอช.) คุณณาตยา แวววรีคุปต์ บรรณาธกิารข่าวสงัคมและนโยบายสาธารณะทวีไีทย 
(ThaiPBS) ปลดัเทศบาลตําบลคลองโยง หวัหน้าสํานักงานปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
พี�โจน จนัได แห่งไร่พนัพรรณ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 1, 5, 8 ตําบลคลองโยง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 2 ตําบล
ลานตากฟ้า หวัหน้าพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย อาสาสมคัรช่วยเหลอืงานวสิาหกจิบ้าน
โฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า เจา้หน้าที�สํานักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครปฐม 
เจ้าหน้าที�สํานักงานสิ�งแวดล้อมภาค 5  เจ้าหน้าที�สํานักงานเกษตรอําเภอนครชยัศร ีและ
ผูอ้ํานวยการกลุ่มจดัตั �งและส่งเสรมิสหกรณ์ ที�ไดก้รณุาใหข้อ้มลูและขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์
อยา่งยิ�งต่อการทาํวทิยานิพนธใ์นครั �งนี� 



(8) 

 

 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ นางสาวรตัติยา วฒัโน เป็นอย่างยิ�งที�ได้ให้ความช่วยเหลอือย่างม ี
มติรไมตรจีติในด้านการตดิต่อประสานงานกบัผู้ให้ขอ้มูลสําคญัในพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยง 
พรอ้มทั �งเอื�อเฟื�อให้ที�พกัพงิอาศยัและดูแลเรื�องอาหารการกนิ ตลอดจนสนับสนุนพาหนะใน
การเดนิทางระหว่างลงพื�นที�เก็บรวบรวมขอ้มูลที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ขอขอบพระคุณ
อาจารยว์่าที�รอ้ยตร ีอนันต์ สทิธวิฒันานนท ์และนายศราวุฒ ิมาเฉลมิ นักวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 
ที�ได ้ให ้ข ้อแนะนําและแรงบ ัลดาลใจในการศ ึกษาค้นคว้าว ิจ ยัครั �ง นี�  และขอขอบคุณ
นางสาวสุขมุา ปญัญาวงษ์ ที�ไดใ้หก้ําลงัใจผูว้จิยัอยา่งใกลช้ดิ  
 สุดท้ายนี� ผู้ว ิจยัขอกราบเท้าขอบพระคุณคุณพ่อสมเกียรติ สุนทรวิกรานต์ และ
คุณแม่เสาร์ สุนทรวิกรานต์ เป็นอย่างสูงยิ�ง ที�อุทศิทั �งกายใจเพื�อให้การสนับสนุนทุกสิ�งอย่าง  
ทําให้ผู ้ว ิจยัได้มมีุ ่งมั �นกับการศึกษาค้นคว้าว ิจยัอย่างเต็มที�จนทําให้การทําว ิทยานิพนธ์
ฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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        เมษายน 2558 



 

สารบญั 

หน้า  

บทคดัย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กิตติกรรมประกาศ (7) 
สารบญั (9) 
สารบญัตาราง (11) 
สารบญัภาพ (12) 
 
บทที� 1  บทนํา 1 

1.1  ที�มาและความสาํคญั 1 
1.2  คาํถามการวจิยั 7 
1.3  วตัถุประสงค ์ 7 
1.4  ผลที�คาดว่าจะไดร้บั 7 
1.5  ขอบเขตการศกึษา 8 
1.6  นิยามคําศพัท ์ 8 

บทที� 2  ทบทวนวรรณกรรม 11 
2.1  การดาํเนินงานโฉนดชุมชน 12 
2.2  ผลการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 30 
2.3  แนวคดิการจดัการทรพัยากรรว่ม 35 
2.4  การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 49 
2.5  ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 60 
2.6  กรอบแนวคดิในการศกึษา 67 

บทที� 3  ระเบียบวิธีการวิจยั 72 
3.1  วธิกีารศกึษา 72 
3.2  หน่วยในการวเิคราะห ์ 73 
3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 73 



(10) 
 

3.4  พื�นที�ที�ใชเ้ป็นกรณศีกึษาวจิยั 87 
3.5  การวเิคราะหแ์ละตรวจสอบขอ้มลู 88 
3.6  นิยามศพัทเ์ชงิปฏบิตักิาร 89 

บทที� 4  ผลการศึกษาการดาํเนินงานของสาํนักงานโฉนดชุมชน 96 
 และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  
4.1  สถานะอํานาจ และสมรรถนะของสาํนกังานโฉนดชุมชน 97 
4.2  ความรูค้วามเขา้ใจ 117 
4.3  การยอมรบัและการสนับสนุน 122 

บทที� 5  ผลการศึกษาการดาํเนินงานของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 133 
5.1  ความเขา้ใจพื�นฐานเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรรว่มในรปูแบบ 134 

 โฉนดชุมชนสําหรบักรณชุีมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
5.2  ประวตัคิวามเป็นมาของการไดม้าซึ�งโฉนดชุมชนของ 140 

 ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
5.3  การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 155 
5.4  การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน 187 

บทที� 6  ผลการดาํเนินงาน สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะ 202 
6.1  ผลการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสาํนักงานโฉนดชุมชน  203 

 และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งผลผลติและผลลพัธ ์  
6.2  สรปุผลการศกึษา 224 
6.3  อภปิรายผลการศกึษา 233 
6.4  ขอ้เสนอแนะ 247 
 

บรรณานุกรม 257 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก แบบสมัภาษณ์ 268 
 ภาคผนวก ข ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 276 
                  ฉบบัที� 1 พ.ศ. 2553 และแกไ้ขเพิ�มเตมิฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555 
 ภาคผนวก ค ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 282 
                  ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
                  พ.ศ. 2553 
ประวติัผูเ้ขียน 288 



 

สารบญัตาราง 

ตารางที� หน้า 

2.1 อตัรากําลงัของสาํนกังานโฉนดชุมชน 23 
2.2 สรปุผลการดาํเนินงานตามขั �นตอนต่างๆ จาํแนกตามรายภาค 35 
3.1 รายละเอยีดวธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกตการณ์ 74 
3.2 ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในการสมัภาษณ์เชงิลกึ 75 
3.3 รายละเอยีดวธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 77 
4.1 หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 100 

 และกฎหมายที�ถอืใชบ้งัคบั 
4.2 จาํนวนหน่วยงานที�อยูใ่นระหว่างขั �นตอนการขออนุญาต 102 

 หน่วยงานที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิเพื�อขอใชพ้ื�นที�ในการดาํเนินงาน 
 โฉนดชุมชน (ขั �นตอนที� 4) 

4.3  สรปุจาํนวนชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชน 103 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 
5.1  ตารางแสดงความแตกต่างและความชดัเจนระหว่างระบบกรรมสทิธิ D 135 
 และประเภทของสนิคา้หรอืทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์
5.2  สรปุความสอดคลอ้งของขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั  177 
 กบัหลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม   
5.3  ขอ้มลูการไดร้บัการสนบัสนุนการดาํเนินงานของ 195 
 วสิาหกจิชุมชนบา้นโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า 
5.4 เปรยีบเทยีบทวลิกัษณ์เชงิลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชน 198 
6.1  สรปุผลการดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน ปี พ.ศ. 2554-2556 203 

 
 
 
 



 

สารบญัภาพ 

ภาพที� หน้า 

2.1 โครงสรา้งการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 19 
2.2 กระบวนการตดัสนิใจของปจัเจกชน 44 
2.3 สถานการณ์การจดัการทรพัยากรตั �งอยูใ่นระบบนิเวศและสงัคมที�กวา้งกว่า 45 
2.4 ตวัแบบดา้นการจดัการของ วรเดช จนัทรศร 54 
2.5 ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์ารของ วรเดช จนัทรศร 55 
2.6 ตวัแบบทางการเมอืงของ วรเดช จนัทรศร 56 
2.7 ตวัแบบสหองคก์ารในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 57 
2.8 ตวัแบบการประเมนิผลของ Vedung 59 
2.9 กรอบแนวคดิในการศกึษา 67 
4.1 ลาํดบัชั �นของกฎหมาย (ลาํดบัศกัดิ Dของกฎหมาย) 98 

5.1 พื�นที�เหมาะสมกบัการเพาะปลกูจากการวเิคราะหด์ว้ย GIS  138 
 ในลุ่มนํ�าท่าจนี 
5.2  ภาพคลองเจก๊ หรอื คลองชยัขนัธ ์ 142 
5.3  นายบุญชติ เกตุรายนาค และคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ  143 
 เขา้ทลูเกลา้ฯถวายเงนิที�ไดจ้ากการจดัฉายภาพยนตรแ์ด่ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ช่วงปลายปี พ.ศ. 2508 
5.4  เสน้ทางการตกทอดที�ดนิมาจนถึงสมัยของ 145 
 การจดทะเบียนจัดตั �งสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง จาํกดั 
5.5  แสดงขั �นตอนการร่างหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั  158 
 (กตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม) 
5.6  แผนผงัที�ดนิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั 163 
6.1  กฎหมายที�รองรบัและควบคุมการบรหิารจดัการที�ดนิของชุมชน 214 
6.2  แนวทางการจดัการทรพัยากรรว่มในรปูแบบโฉนดชุมชน 248 
 เพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม 

 
 



 

บทที�  1 
 

บทนํา 
 

1.1  ที�มาและความสาํคญั 
 
 การเน้นพฒันาภาคเศรษฐกจิอุตสาหกรรมแต่เพยีงด้านเดยีวส่งผลให้เกิดการสูญเสยี
ผลติภาพของภาคเกษตรกรรม และไดท้ิ�งภาระปญัหาไวใ้หภ้าคเกษตรกรรมอย่างมาก ที�ผ่านมา
รฐัมนีโยบายเน้นส่งเสรมิให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลงังาน เพื�อป้อนเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลกั เกษตรกรถูกชี�ชวนให้เห็นถึงช่องทางทํากําไร  
จงึเปลี�ยนแปลงรปูแบบการผลติ โดยใชว้ธิกีารปลูกพชืชนิดเดยีวใหเ้ตม็พื�นที� (เกษตรกรรมเชงิเดี�ยว) 
และหนัไปพึ�งพาปจัจยัการผลติภายนอกมากขึ�น เช่น ปุ๋ ยเคม ีสารกําจดัศตัรูพชื เมล็ดพนัธุ์ด ี
เทคโนโลยเีครื�องจกัรกล และแรงงานนอกครวัเรอืนซึ�งต้องจา้ง ฯลฯ ทําใหเ้กษตรกรต้องแบกรบัภาระ
ตน้ทุนปจัจยัการผลติที�สูงมาก ประกอบกบัเกษตรกรต้องแบกรบัความเสี�ยงดา้นราคาสนิคา้เกษตรที�
มคีวามผนัผวนไม่แน่นอน อนัเนื�องมาจากรฐัมุ่งลดราคาสนิค้าเกษตร เพื�อให้สามารถแข่งขนั
กบัประเทศเพื�อนบา้นที�เริ�มผลติสนิคา้เกษตรที�มตี้นทุนตํ�ากว่ามากได ้(กฤษ เพิ�มทนัจติต์, 2555: 7-
18; วฑิรูย ์เลี�ยนจาํรญู และคณะ, 2551; สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2556; วอลแดน, 2542 
อ้างถงึใน ศรยุทธ เอี�ยมเอื�อยุทธ และ วราภรณ์ เรอืงศร,ี บรรณาธกิาร, 2547: 22) 
 เกษตรกรจงึขาดทุนจากต้นทุนปจัจยัการผลติที�สูงแต่ราคาผลผลติกลบัตกตํ�า ทางออกที�
เกษตรกรเลอืกใช้แก้ปญัหาคอื หาแหล่งทุนเพื�อกู้ยมืเงนิทุนโดยมคีวามหวงัว่า ผลผลติในฤดูกาล
หน้าจะเพิ�มสูงขึ�นและราคาผลผลติจะดขีึ�น ซึ�งอาจทําให้ได้กําไรส่วนต่างมาหกัลบกลบหนี�ทําให้มี
ชวีติที�ดกีว่า รฐัและสถาบนัการเงนิเอกชนจงึร่วมมอืกนัส่งเสรมิสนิเชื�อเพื�อการเกษตร ระบบสนิเชื�อ
ภาคการเกษตรจงึเกดิขึ�นพรอ้มๆ กบัที�รฐัแสดงบทบาทผู้กระตุ้นส่งเสรมิให้เกดิการปลูกพชืชนิด
ใหม่ที�ราคาดี เกษตรกรก็หนัมาปลูกกันมาก แต่เมื�อเก็บเกี�ยวผลผลติกลบัไม่มตีลาดรองรบั 
ผลผลติสนิค้าเกษตรจงึล้นตลาด สุดท้ายราคาพชืผลก็ตกตํ�าตามหลกักลไกตลาด ทําให้เกษตรกร
ขาดทุนซํ�าซาก ประสบภาวะหนี�สนิที�ทบัถม ไม่มเีงนิชดใชห้นี�สนิที�กู้ยมืมาจากธนาคาร ที�ดนิอนั
เป็นหลกัคํ�าประกนัเงนิกู้จงึถูกธนาคารยดึและขายทอดตลาด หรอืถูกขายใหก้บันายทุนเพื�อนํา
เงนิไปชดใชห้นี�สนิ นําไปสู่การสูญเสยีปจัจยัการผลติซึ�งเป็นหวัใจสําคญัของการทําเกษตรกรรม 
คอื ที�ดนิ (ศรยทุธ เอี�ยมเอื�อยทุธ และ วราภรณ์ เรอืงศร,ี บรรณาธกิาร, 2547: 21-25)  
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 ปญัหาการสูญเสยีที�ดนิของเกษตรกร เป็นจุดเริ�มต้นของปญัหาดา้นที�ดนิ ที�สะทอ้นกลบั
สู่สงัคม และสร้างผลโยงใยปญัหาด้านที�ดินกับปญัหาอื�น จนกลายเป็นปญัหาเชงิโครงสร้าง 
กล่าวคอื วธิกีารเพิ�มผลผลติที�ผ่านมาใชก้ารขยายพื�นที�เพาะปลูก แทนที�จะเพิ�มผลผลติในที�ดนิ
แปลงเดิม จงึมคีวามต้องการที�ดินเพื�อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรสูงขึ�นตามความต้องการ
ผลผลติของตลาด เมื�อที�ดนิที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรหมดไป จงึมกีารขยายพื�นที�ทําการเกษตร
เขา้ไปในเขตปา่ มกีารหกัรา้งถางพงและทําลายป่าไม ้เพื�อนําที�ดนิมาใชใ้นการเพาะปลูกมากขึ�น 
นํามาสู่ปญัหาการบุกรุกพื�นที�ป่า หลงัจากทรพัยากรป่าไมล้ดลงอย่างมาก จากเดมิที�มพีื�นที�ป่า
กว่ารอ้ยละ 50 ของพื�นที�ประเทศ หลงัจากเริ�มแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2504 
พื�นที�ป่าลดลงอย่างต่อเนื�อง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2536-2542 พื�นที�ป่าเหลอืเพยีง รอ้ยละ 25 ของ
พื�นที�ประเทศ ก่อให้เกิดกระแสการอนุรกัษ์ป่าไม้ขึ�น จนกระทั �งรฐัออกกฎหมายเพื�อคุ้มครอง
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละพื�นที�ป่าไม้หลายฉบบั เช่น พระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ. 2484 
พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่การดําเนินการประกาศกฎหมาย
เหล่านี�ขาดการตรวจสอบพื�นที�อย่างละเอยีดจงึเกดิปญัหาพื�นที�ป่าทบัซ้อนกบัพื�นที�อยู่อาศยัและ
ทาํกนิของชุมชน ทําใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ระหว่างรฐักบัชุมชนในการอ้างสทิธกิารถอืครองที�ดนิ 
(มลูนิธสิถาบนัที�ดนิ, 2545: 5-7; ราชกจิจานุเบกษา, 2556; สกลฤทธิ D จนัทรพ์ุ่ม, 2556: 7-8) 
 ทั �งนี�ระบบกฎหมายตั �งแต่ในสมยัรชักาลที� 5 ไดม้กีารตราประกาศออกโฉนดที�ดนิ พ.ศ. 2444 
ไดส้รา้งรากฐานของระบบกรรมสทิธิ Dที�ดนิแบบปจัเจก (โครงการพื�นที�ทางสงัคมและสื�อทางเลอืก, 
2547: 9) และไดต้อกยํ�าชดัเจนขึ�นดว้ยประกาศประมวลกฎหมายที�ดนิ พ.ศ.2497 บญัญตัไิวใ้น     
มาตรา 2 ความว่า “ที�ดนิซึ�งมไิดต้กเป็นของบุคคลหนึ�งบุคคลใดใหถ้อืว่าเป็นของรฐั เป็นกฎหมายที�
แบ่งแยกที�ดนิของรฐัและของเอกชนที�ชดัเจน สนับสนุนการแบ่งแยกประเภทที�ดนิตามที�กล่าวขา้งต้น 
และทําใหเ้หน็ว่าที�ดนิจะต้องมเีจา้ของและถ้ามไิดเ้ป็นกรรมสทิธิ Dของบุคคลกจ็ะต้องตกเป็นของรฐั” 
(วารนิทร ์วงศห์าญเชาว ์และคณะ, 2544: 3-9) ระบบกฎหมายจงึเปลี�ยนแปลงวธิคีดิต่อการมอง
ที�ดนิว่า ที�ดนิเป็นทรพัยส์นิของปจัเจกบุคคล การถอืครองกบัการทําประโยชน์แยกจากกนัและ 
ผู้ถอืครองมอีํานาจเบด็เสรจ็ในการจดัการที�ดนิโดยมกีฎหมายรองรบั ที�ดนิจงึกลายสถานภาพ
เป็นสนิคา้ประเภทอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างหนึ�งที�มรีาคาในตลาดสามารถถอืครองได้ สามารถซื�อ
ขายเปลี�ยนมอืได้ แปรเป็นทุนอื�นได้ อาทิ การนําที�ดินไปเป็นหลกัประกันสนิเชื�อกบัสถาบนั
การเงนิที�สามารถใหม้ลูค่าเพิ�มไดต้ามกลไกตลาดโดยไมจ่าํเป็นว่ามกีารเพิ�มมลูค่าที�แทจ้รงิ (การผลติ) 
ในที�ดนินั �นๆ หรอืไม่ (ศรยุทธ เอี�ยมเอื�อยุทธ และ วราภรณ์ เรอืงศร,ี บรรณาธกิาร, 2547:20; 
ไผทชติ เอกจรยิกร, 2555) 
 ด้วยระบบกฎหมายดงักล่าวมา เมื�อที�ดนิหลุดมอืจากเกษตรกรก็จะถูกนายทุนช้อนซื�อ
เพื�อนําที�ดนิไปสะสมไวเ้พื�อเกง็กําไร ทําใหร้าคาที�ดนิสูงจนเกษตรกรและคนยากจนไม่สามารถ
เข้าถึงที�ดนิได้ และช่องว่างทางกฎหมายที�มไิด้จํากดัการถือครองที�ดนิแต่อย่างใด ที�ดนิจงึถูก
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รวบรวมไว้กบันายทุนซึ�งมฐีานะรํ�ารวยและเป็นคนจํานวนน้อยนิด โดยข้อมูลที� ปิยะพร อรุณพงษ์ 
(2556: 49) ไดเ้รยีบเรยีงจากงานวจิยัพฒันาองคค์วามรูแ้ละรณรงคก์ารปฏริปูที�ดนิที�ย ั �งยนืและ
เป็นธรรม ซึ�งได้รวบรวมข้อมูลจากเครอืข่ายปฏริูปที�ดนิแห่งประเทศไทย มูลนิธสิถาบนัที�ดนิ  
การลงทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย และการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของ
ครวัเรอืนของสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ(สศช.) ระบุชี�ใหเ้หน็ดงันี�ว่า 

1) ประมาณรอ้ยละ 90 ของคนไทย มทีี�ดนิถอืครองไม่ถงึ 1 ไร่ ในขณะที�คนกลุ่มที�เหลอื
รอ้ยละ 10 ถอืครองที�ดนิคนละมากกว่า 100 ไร ่

2) มากกว่ารอ้ยละ 70 ของที�ดนิมผีูจ้บัจอง ถูกปล่อยทิ�งไวใ้หร้กรา้งว่างเปล่าไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืใช้ประโยชน์ไม่เต็มที� แต่เป็นการถือครองที�ดนิเพื�อเก็งกําไร ทั �งนี�ข้อมูลปี พ.ศ. 2543
ยงัมทีี�ดนิทิ�งรา้งในประเทศ 48 ลา้นไร ่

3) มีเกษตรกรไร้ที�ด ินทํากินมาลงทะเบียนเรื�องปญัหาที�ด ินทํากินไม่น้อยกว่า 
3.2 ลา้นครอบครวั (ประมาณ 9.6 ลา้นคน) โดยตวัเลขเกษตรกรไรท้ี�ดนิทํากนิในปจัจุบนัมมีากถงึ 
889,022 ราย มทีี�ดนิทาํกนิแต่ไมเ่พยีงพอ 517,263 ราย มทีี�ดนิแต่ไมม่เีอกสารสทิธ ิ811,279 ราย 

4) ในกรุงเทพกลุ่มคนที�มทีี�ดนิมากที�สุด 50 อนัดบัแรก ถอืครองที�ดนิมากกว่ากลุ่มคนที�
มทีี�ดนิน้อยที�สุด 50 อนัดบัสุดทา้ย 390,000 เท่า 
 ขอ้มลูขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็ชดัว่า กลไกการดําเนินงานของรฐั กฎหมายอนัรบัรองระบบ
กรรมสิทธิ Dปจัเจก สภาพเศรษฐกิจที�อิงอาศัยกลไกตลาดเป็นหลกั และรากเหง้าจากปญัหา
สูญเสยีที�ดนิของเกษตรกร ได้สร้างปญัหาการกระจุกตวัของที�ดนิ ปญัหาความยากจน ปญัหา
การขาดแคลนที�ดนิทํากนิ ปญัหาการไรท้ี�อยู่อาศยั ปญัหาที�ดนิรกรา้งว่างเปล่า และปญัหาการ
สญูเสยีพื�นที�อนัเหมาะสมแก่การทาํเกษตรกรรมของประเทศ  
 ความโยงใยของปญัหาที�กล่าวไปแล้วนั �น ส่งผลให้เกิดการเรยีกร้องให้รฐัดําเนินการ
แก้ไขปญัหาที�ดนิ โดยมุ่งไปยงัรากฐานของปญัหาทั �งหมดคอื ปญัหาการสูญเสยีที�ดนิ รฐัจงึต้อง
เข้ามาแก้ไขปญัหา ทั �งนี�การแก้ไขปญัหาของรฐัที�ผ่านมาตั �งอยู่บนความเชื�อสองประการคือ 
ประการแรก ตลาดเป็นกลไกสาํคญัในการจดัการทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ประการที�สอง
กฎหมายเท่านั �นจงึจะพทิกัษ์สทิธขิองผูค้นใหม้ั �นคงอยู่ได ้ดว้ยความเชื�อสองประการนี�เราจงึเหน็
ความพยายามในการแก้ไขปญัหาดา้นที�ดนิของรฐั 2 รปูแบบ คอื รปูแบบแรกแก้ไขปญัหาโดย
การออกกฎหมายบงัคบัใช้เพื�อสงวนทรพัยากรไว้เป็นของรฐั โดยที�รฐัเป็นผู้บรหิารจดัการ
เพยีงฝ่ายเดยีว อาท ิพระราชบญัญตัทิี�ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญตัปิ่าไม ้พ.ศ. 2484 
พระราชบญัญตัปิา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2535 
และพระราชบญัญตัอุิทยาน พ.ศ. 2504 เป็นต้น (วารนิทร ์วงศ์หาญเชาว ์และคณะ, 2544: 3-7, 
3-9; อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2547: 41-48; ชล บุนนาค, 2555: 19-22) 
 ส่วนการแก้ไขปญัหาที�ดนิของรฐัในรปูแบบที�สองคอื การจดัสรรที�ดนิรฐัใหก้บัประชาชน
ที�เป็นเกษตรกรซึ�งไม่มทีี�ดนิทํากนิ ด้วยการประกาศกฎหมาย เช่น พระราชบญัญตัจิดัที�ดนิ
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เพื�อการครองชพี พ.ศ. 2511 พระราชบญัญตัปิฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นต้น
ความเชื�อในกลไกตลาดที�มองว่า การได้กรรมสทิธิ Dแบบปจัเจกไปครอบครองเป็นของเอกชน
เมื�อเอกชนได้กรรมสทิธิ Dแล ้วจะเกดิการดูแลใช้ทรพัยากรให้อยู ่ในสภาพดแีละใช้ให ้เกดิ
ประโยชน์สงูสุด โดยลืมคาํนึงถึงสภาพแวดล้อมที�มีความไม่แน่นอน และความผันผวนจาก
ปจัจยัต่างๆ ทั �งภยัธรรมชาต ิต้นทุนปจัจยัการผลติ ราคาสนิคา้เกษตร ค่าครองชพี เป็นต้น 
การจัดสรรที�ดินของรัฐให้เกษตรกรในรูปแบบกรรมสิทธิ Dปจัเจก เมื�อเข้าสู่ระบบตลาด
จงึถูกซื�อขายเปลี�ยนมอืไปยงันายทุนที�ดนิเพื�อเก็งกําไรได้ง่าย สุดท้ายเกษตรกรก็สูญเสยีที�ดนิ
และกลบัเข้าสู่วงจรปญัหาเดมิ (ศรยุทธ เอี�ยมเอื�อยุทธ และ วราภรณ์ เรอืงศร,ี บรรณาธกิาร, 
2547: 39; ชล บุนนาค, 2555: 19-22; สาํนักงานโฉนดชุมชน, ม.ป.ป.: 8-10 ) 
 การแก้ไขปญัหาจงึไม่สามารถหวงัพึ�งเพยีงกลไกรฐัหรอืกลไกตลาดได้ จําเป็นต้องใช้
กลไกอื�นๆ ในสงัคมเขา้มาทาํหน้าที�ในการถ่วงดุลกบักลไกตลาด งานศกึษาปญัหาที�ดนิที�ผ่านมา
จงึได้เสนอทางเลอืกในการแก้ไขปญัหาที�ดนิทั �งเชงิโครงสรา้งและเฉพาะหน้า ซึ�งอาศยั
หลกัการสทิธชุิมชนและการจดัการร่วมมาประยุกต์ใช้แก้ปญัหา ประกอบกบัการเผชญิปญัหา
ของภาคประชาชน ทําให้เกิดการก่อตวัเป็นเครอืข่ายภาคประชาสงัคม ทํางานเรยีนรู้ปญัหา
ร่วมกบันักวชิาการและนักพฒันาเอกชน กระทั �งสงัเคราะหป์ญัหาและเสนอเป็นทางออกในการ
แกไ้ขปญัหาที�ดนิในรปูแบบของโฉนดชุมชน โดยเปลี�ยนมุมมองต่อที�ดนิใหม่ว่า ที�ดนิไม่ใช่สนิคา้
แต่เป็นตวักลางในการพึ�งพงิอาศยัซึ�งกนัและกนัของชุมชน ทั �งยงัเป็นเครื�องมอืในการควบคุม
ความสมัพนัธ์ในสงัคม สบืทอดอุดมการณ์ ความเชื�อ วฒันธรรม และประเพณี ภายในชุมชน 
พรอ้มทั �งเป็นหลกัประกนัความมั �นคงของสมาชกิที�สามารถสรา้งผลผลติและมูลค่าจากการผลติ
ได้บนพื�นฐานความสมดุลและยั �งยนืของสิ�งแวดล้อม เพื�อเชื�อมโยงกับกลไกตลาดของระบบ
เศรษฐกิจภายนอกชุมชน โดยการถอืครองที�ดนิที�ตั �งอยู่บนพื�นฐานสทิธกิารใช้เป็นสําคญั (ศรยุทธ 
เอี�ยมเอื�อยุทธ และ วราภรณ์ เรอืงศร,ี บรรณาธกิาร, 2547: 13; อานันท ์กาญจนพนัธุ,์ 2547: 46-
47; พงทพิย ์สาํราญจติต,์ 2556: 11) 
 ทั �งนี�โฉนดชุมชนจงึเป็นนวตักรรมของระบบกรรมสทิธิ Dที�ดนิที�ทําใหชุ้มชนเป็นกลไกทาง
สงัคมที�มศีกัยภาพและสามารถแก้ปญัหาการสูญเสยีที�ดนิของเกษตรกร โดยใชห้ลกัการพื�นฐาน
คอืการสรา้งระบบถ่วงดุล ใช้สทิธชิุมชนควบคุมสทิธปิจัเจกพรอ้มทั �งให้สทิธทิั �งสองสนับสนุน
ซึ�งกนัและกนั และจดัการที�ดนิในลกัษณะกรรมสทิธิ Dร่วม ที�ดนิจงึไม่ไดผู้กขาดเป็นของปจัเจกชน
คนหนึ�งคนใด ทําใหไ้ม่สามารถขายที�ดนิได ้เนื�องจากสมาชกิชุมชนจะมเีพยีงสทิธกิารใชป้ระโยชน์
แต่ชุมชนเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ D ดงันั �นโฉนดชุมชนจงึสามารถสรา้งความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิ
เพื�อใชท้ี�ดนิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด รวมทั �งชุมชนยงัต้องมหีน้าที�ร่วมกนัรกัษาทรพัยากรบนผนืที�ดนิ
เพื�อประโยชน์ส่วนรวมดว้ย (ศรยทุธ เอี�ยมเอื�อยุทธ และ วราภรณ์ เรอืงศร,ี บรรณาธกิาร, 2547: 
149-163; พงทพิย ์สาํราญจติต,์ 2556: 10-13) 



5 

 ในปี พ.ศ. 2553 การเคลื�อนไหวผลกัดนัของเครอืข่ายปฏริปูที�ดนิแห่งประเทศไทย (คปท.) 
ประกอบดว้ยเครอืข่ายสลมั 4 ภาค สหพนัธเ์กษตรกรภาคเหนือ เครอืข่ายชนเผ่าและชาตพินัธุ ์
เครอืข่ายปฏริูปที�ดนิอีสาน และครอืข่ายองค์กรชุมชนรกัเทอืกเขาบรรทดั (ข่าวสด, 2552) 
ไดท้าํการเคลื�อนไหวจนรฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ ไดต้อบรบัขอ้เสนอแนวทางแก้ไขปญัหาที�ดนิ
ในรปูแบบของโฉนดชุมชน จนกระทั �งในเวลาต่อมาได้ออกระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย
การจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และจดัตั �งสํานักงานโฉนดชุมชนชนขึ�นเป็นกลไกในการดําเนินงาน
ตามนโยบายรฐับาลข้อ 4.2.1.8 คุ้มครองและรกัษาพื�นที�ที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรม
ที�ไดม้กีารพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานไวแ้ลว้ และเรง่รดัการออกเอกสารสทิธใิหแ้ก่เกษตรกรยากจน
และชุมชนที�ทํากินอยู่ในที�ดินของรฐัที�ไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปแบบของโฉนดชุมชน(สํานัก
เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีทาํเนียบรฐับาล, 2551: 20)  
 การดําเนินการโฉนดชุมชนตามนโยบายของรฐับาลนายอภิสทิธิ D เวชาชีวะ ดงักล่าว
สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการหลายท่าน ในเรื�องของการใช้การจัดการที�ด ิน
ในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื�อแก้ปญัหาการสูญเสยีที�ดนิของเกษตรกรและรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม 
ดังเช่นที� ประภาส ปิ�นตกแต่ง อาจารย์ประจําคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ให้ความเห็นไว้กบันิตยสารสารคดใีนคอลมัน์ อ่านเอาเรื�อง ว่า “การทําโฉนดชุมชนรฐัต้อง
ประกาศคุม้ครองพื�นที�เกษตรกรรม และมกีลไกที�จะช่วยจดัการโฉนดชุมชนดว้ย อาท ิธนาคารที�ดนิ
ที�จะเป็นตวัซื�อที�ดนิแปลงใหม่ๆ เขา้มาทําโฉนดชุมชนเพิ�มเตมิ...” (สุเจน กรรพฤทธิ D, 2553: 16) 
งานเขยีนของอทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ อาจารยป์ระจาํคณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เรื�องสทิธใินที�ดนิของชุมชน: โฉนดชุมชนและขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง กไ็ดช้ี�ใหเ้หน็ว่า “เอกสารสทิธิ
ที�ออกใหก้บัชุมชน (โฉนดชุมชน) มจีดุเด่นและความสาํคญัอยา่งมากในการแกไ้ขภาวะวกิฤต ิคอื 
การรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมเอาไว้ไม่ให้เกิดการใช้ผดิประเภท...” (อิทธิพล ศรเีสาวลกัษณ์, 
2554: 195) ทั �งนี�อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์อาจารยป์ระจาํคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ให้ความเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนักบั อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ กล่าวคอื โฉนดชุมชนเป็นกลไก
ทางสงัคมชนิดหนึ�งซึ�งมจีุดเด่นและสําคญัอย่างมากในการแก้ไขภาวะวกิฤต ิคอื เป็นการรกัษา
พื�นที�เกษตรกรรมเอาไว้ไม่ให้เกิดการใช้ผดิประเภท ซึ�งในตอนนี�โฉนดชุมชนควรเก็บเอาไว้
สาํหรบัการทาํเกษตรกรรมเพยีงอยา่งเดยีวเท่านั �น (อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2547: 136-139) 
 แม้ความเห็นของเกษตรกรผู้สูญเสยีที�ดนิทํากิน องค์กรพฒันาเอกชน เครอืข่ายภาค
ประชาสงัคม นักวชิาการ และรฐับาล จะมคีวามสอดคล้องกนัในประเดน็ที�ว่า โฉนดชุมชนมคีวาม
เป็นไปได้ที�จะสามารถแก้ไขปญัหาการสูญเสยีที�ดนิของเกษตรกร ทั �งนี�เป็นเพราะโฉนดชุมชน
มลีกัษณะการถอืครองที�ดนิแบบกรรมสทิธิ Dร่วม เกษตรกรไม่สามารถขายที�ดนิได้จงึส่งเสรมิให้
เกดิความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิของเกษตรกร และทําใหส้ามารถรกัษาพื�นที�อนัเหมาะสม
แก่การทําเกษตรกรรมของประเทศเอาไวไ้ดใ้นที�สุด ทั �งนี�เป็นการเพยีงพอแลว้หรอืไม่ที�จะทําให้
เกดิผลลพัธท์ี�คาดหวงัดงักล่าวไวเ้บื�องต้น เมื�อพจิารณาจากจาํนวนชุมชนที�ไดร้บัการรบัรองสทิธิ
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ให้จดัการที�ดนิในรูปแบบโฉนดชุมชนในปี พ.ศ. 2556 กลบัพบว่า มเีพยีง 3 ชุมชนเท่านั �น 
(สาํนกังานโฉนดชุมชน. 2555: 53) ในเบื�องตน้จงึแสดงให้เหน็ว่า กลไกของรฐัที�สนับสนุนใหเ้กดิ
การจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิรฐั) ระหว่างรฐักบัชุมชนกําลงัเกดิปญัหาและมทีท่ีาว่าจะลม้เหลว
ขณะเดยีวกนัชุมชนทั �ง 3 ชุมชน ก็ต้องเผชญิกบัปจัจยักดดนัจากภายในและภายนอกชุมชน
ฉะนั �น สทิธใินการถอืครองและใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัที�ใหแ้ก่ชุมชน จงึมอิาจเพยีงพอต่อการ
แกไ้ขปญัหาและทาํใหชุ้มชนอยูร่อดภายใตบ้รบิททางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมปจัจบุนัได ้
 อีกทั �งงานศึกษาที�ผ่านมาซึ�งเกี�ยวข้องกับโฉนดชุมชนนั �น เป็นการศึกษาเกี�ยวกับ
ขบวนการเคลื�อนไหวเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสทิธใินการจดัการที�ดนิ การศกึษาสภาพของชุมชน ประวตัิ
ภมูหิลงัการรวมตวั ปญัหาต่างๆ ของชุมชน เพื�อเสนอแนะแนวทางแก้ไข การศกึษาความเป็นไปได้
ของการดําเนินงานโฉนดชุมชน การศกึษาในแง่ของกฎหมายเกี�ยวกบัลกัษณะสทิธทิี�เหมาะสม
ในการจดัการโฉนดชุมชน และผลกระทบทางเศรษฐกิจของรูปแบบสทิธใินการถือครองที�ดิน 
ทั �งนี�การศกึษาโดยใชก้รอบทฤษฎกีารนํานโยบายไปปฏบิตั ิและการจดัการทรพัยากรร่วม เพื�อ
เสนอแนะแนวทางการใช้โฉนดชุมชนเป็นกลไกในการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมนั �นยงัไม่มี
การศกึษากนัอยา่งจรงิจงัมากนกั  
 ผู้ศกึษาจงึมคีวามสนใจที�จะศกึษาแง่มุมดงักล่าวในหวัขอ้งานวจิยัครั �งนี�ว่า การจดัการ
ทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม กรณีศึกษา ชุมชนสหกรณ์
บ้านคลองโยง โดยมุ่งศึกษาว่าการดําเนินงานและผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนเป็นอย่างไร 
และลกัษณะของการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนที�ได้รบัการรบัรองสทิธใิห้จดัการที�ดนิใน
รปูแบบโฉนดชุมชนนั �นมลีกัษณะเป็นอย่างไร การดําเนินงานโฉนดชุมชนของรฐัและการจดัการ
ทรพัยากรร่วมของชุมชนสอดคลอ้งสนับสนุนส่งเสรมิกนัใหเ้กดิความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิ
ของชุมชนเพื�อประกอบอาชพีเกษตรกรรมและทําให้ชุมชนอยู่รอด(พึ�งตนเองได้)ภายใต้บรบิท
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมปจัจบุนั ตลอดจนสามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมเอาไวไ้ดห้รอืไม ่
 ทั �งนี�ผูศ้กึษามคีวามมุ่งหวงัว่า ผลการศกึษาวจิยัในครั �งนี�จกัเป็นขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์
ต่อการตดัสนิใจของรฐัในการปรบัปรุงการดําเนินงานโฉนดชุมชน ใหส้ามารถสนับสนุนส่งเสรมิ
การจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนเกษตรกรให้สามารถถือครองที�ดินเพื�อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างมั �นคง อกีทั �งชุมชนเกษตรกรยงัสามารถนําผลการศกึษาไปพฒันาชุมชนให้มี
ศกัยภาพในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิของรฐั) เพื�อผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชนและ
สงัคม ตลอดจนชุมชนสามารถปรบัตวัให้สอดคล้องต่อบรบิทของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมใน
ปจัจบุนัไดเ้ป็นอยา่งด ีทั �งนี�หวงัเป็นที�สุดว่าเมื�อการดาํเนินการกลไกรฐัและชุมชนสอดคลอ้งกนัจะ
ส่งผลใหเ้กดิผลลพัธค์อื สามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมเอาไวไ้ด ้
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1.2  คาํถามการวิจยั 
 
 1.2.1 การดํา เนินง าน เพื�อ จ ัด ให ้ม ีโ ฉนดชุมชนของสํานัก ง านโฉนดชุมชน 
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
 1.2.2 ผลการดําเนินงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั �งผลผลติและผลลพัธเ์ป็นอยา่งไร 
 1.2.3 การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมีลักษณะเป็น
อยา่งไร 
 1.2.4 จะมแีนวทางใดในการดําเนินนโยบายที�จะสามารถทําให้การจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ในรปูแบบโฉนดชุมชนสามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมได ้   

 
1.3  วตัถปุระสงค ์
 
 1.3.1 เพื�อศึกษาลกัษณะการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนด
ชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 1.3.2 เพื�อศกึษาผลการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน 
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั �งผลผลติและผลลพัธ ์
 1.3.3 เพื�อศกึษาลกัษณะการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
 1.3.4 เพื�อจดัทาํขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและเชงิปฏบิตัทิี�จะเป็นแนวทางส่งเสรมิใหเ้กดิ
การจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ในรปูแบบโฉนดชุมชนใหส้ามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมได ้

 
1.4  ผลที�คาดว่าจะได้รบั 

 
 การศกึษาในครั �งนี�ผูศ้กึษามคีวามมุง่หวงัใหเ้กดิประโยชน์ดงัต่อไปนี� 
 1.4.1 สํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สามารถใช้ขอ้มูล ขอ้ค้นพบ 
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ทั �งในเชงินโยบายและเชงิปฏบิตัทิี�ไดจ้ากการศกึษาวจิยัในครั �งนี� ประกอบการ
ตดัสนิใจปรบัปรงุการดาํเนินงานโฉนดชุมชน ใหส้ามารถสนับสนุนส่งเสรมิชุมชนเกษตรกรไดถ้อื
ครองที�ดนิเพื�อประกอบอาชพีเกษตรกรรมอย่างมั �นคง อกีทั �ง ชุมชนที�ไดร้บัการรบัรองและไม่ได้
รบัการรบัรองสทิธใินการครอบครองจดัการที�ดนิในรูปแบบโฉนดชุมชน และชุมชนเกษตรกร
อื�นๆ ยงัสามารถนําผลการศึกษาไปพฒันาชุมชนให้มศีกัยภาพในการจดัการทรพัยากรร่วม  
(ที�ดนิของรฐั) เพื�อผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชนและสงัคม ตลอดจนชุมชนสามารถปรบัตวัให้
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สอดคลอ้งต่อบรบิทของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีทั �งนี�หวงัเป็นที�สุดว่า
เมื�อการดําเนินการกลไกรฐัและชุมชนสอดคล้องกนัจะส่งผลให้เกิดผลลพัธ์คอื สามารถรกัษา
พื�นที�เกษตรกรรมเอาไวไ้ด ้

 1.4.2 เพื�อเพิ�มพูนองค์ความรูท้างดา้นนโยบายสาธารณะซึ�งเกี�ยวขอ้งกบั 4 ประเดน็ 
คอื ด้านการจดัการที�ดนิเพื�อรกัษาพื�นที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรม ด้านการพฒันาภาค
การเกษตร ด้านการพฒันาชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านการจดัการทรพัยากรร่วมของ
ประเทศซึ�งเป็นแนวคดิการจดัการทรพัยากรในลกัษณะใหมส่าํหรบัประเทศไทย 

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 

1.5.1 ด้านเนื�อหา เป็นการศึกษาลกัษณะการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนที�รบัรอง
สทิธใิหจ้ดัการที�ดนิในรปูแบบโฉนดชุมชน ตลอดจนศกึษาการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน
ตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 โดยประยุกต์ใช้
แนวคดิการจดัการทรพัยากรร่วมในทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีเกี�ยวกบัการนํานโยบาย
ไปปฏบิตั ิมาเป็นกรอบในการศกึษาหลกั 

1.5.2 ด้านพื�นที� เฉพาะพื�นที�ชุมชนที�ได้รบัรองสิทธิให้จดัการที�ดินในรูปแบบโฉนด
ชุมชน คอื สหกรณ์บ้านคลองโยง มพีื�นที�ครอบคลุม หมู่ที� 1, 5, 8 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม และหมู่ที� 2 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 

1.5.3 ด้านระยะเวลา ตั �งแต่เริ�มมกีารประกาศใช้ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วย
การจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 จนถงึปจัจบุนั (มถุินายน 2553 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

 
1.6  นิยามคาํศพัท ์
 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 หมายถึง 
เครื�องมือทางกฎหมายของรัฐบาล ซึ�งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ในการวางระเบยีบการดาํเนินงาน
ตามนโยบายโฉนดชุมชน ทั �งนี�มีจุดมุ่งหมายเพื�อแก้ไขปญัหาด้านที�ดิน เกษตรกรรม และ
เศรษฐกจิ โดยการกําหนดใหม้คีณะกรรมการกลางทําหน้าที�ประสานงานระหว่างหน่วยงานของ
รฐัเจ้าของที�ดนิชุมชน และประชาชน เพื�อจดัให้ประชาชนที�รวมตวักนัเป็นชุมชนมสีทิธไิด้รบั
หนังสอือนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที�ดนิของรฐั อนัจะเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ชุมชนและ
ประชาชนมสี่วนรว่มการดูแล รกัษา และใชป้ระโยชน์จากที�ดนิของรฐั ตลอดจนการมสี่วนร่วมใน
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การดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั �งยนืและสรา้งคุณภาพชวีติที�ดี
ของประชาชน 
 คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน หมายถงึ คณะกรรมการที�จดัตั �งขึ�น
ตามอํานาจของระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งมี
หน้าที�ในการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการจดัใหม้โีฉนดชุมชน ตามที�ระเบยีบกําหนด 
 สํานักงานโฉนดชุมชน หมายถึง หน่วยงานของรฐัที�จ ัดตั �งขึ�นเพื�อดําเนินงานตาม
ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งสงักดัสํานักงานปลดั
สาํนกันายกรฐัมนตร ี
 โฉนดชุมชน หมายถงึ หนังสอือนุญาตให้ชุมชนร่วมกนับรหิารจดัการ การครอบครอง 
และใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัเพื�อสรา้งความมั �นคงในการอยู่อาศยั และการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิ
ของชุมชนซึ�งชุมชนมหีน้าที�ต้องดูแลทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดล้อม ตลอดจนปฏบิตัติาม
เงื�อนไขที�ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 กําหนด 
 โฉนดที�ดนิ หมายถงึ เอกสารที�กรมที�ดนิออกใหแ้ก่เจา้ของที�ดนิเพื�อแสดงถงึกรรมสทิธิ D
ในที�ดนิ  
 ชุมชน หมายถงึ กลุ่มประชาชนที�รวมตวักนัโดยมวีตัถุประสงค์ร่วมกนั เพื�อการจดัการ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั �งการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อมและมกีารวางระบบบรหิารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ โดยดําเนินการ
อยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีก่อนระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัให้
มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบ้งัคบั 
 สมาชิกชุมชน หมายถึง ประชาชนที�มชีื�อระบุอยู่ใน “บญัชีรายชื�อประชาชนในพื�นที� 
ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง” ซึ�งเป็นเอกสารประกอบการยื�นคําขอดําเนินงานโฉนดชุมชนต่อ
สาํนกังานโฉนดชุมชน  
 ที�ดนิของรฐั หมายถงึ ที�ดนิสาธารณะสมบตัขิองแผ่นดนิทุกประเภท 
 ทรพัยากรร่วม หมายถึง ทรพัยากรประเภทหนึ�งที�มลีกัษณะกีดกันให้ผู้อื�นเข้ามาใช้
ประโยชน์จากตวัทรพัยากรไดย้ากมาก เนื�องจากขอบเขตของทรพัยากรมขีนาดใหญ่ (แต่ใช่ว่า
จะเป็นไปไมไ่ดข้ึ�นอยูก่บักตกิาการใชแ้ละเทคโนโลย)ี ในขณะเดยีวกนัตวัทรพัยากรเองมลีกัษณะ
ต้องแข่งขนัเพื�อให้ไดม้าซึ�งการบรโิภค (Rivalrous) ยิ�งบรโิภคหรอืเก็บเกี�ยวมากเท่าไรจํานวน
ทรพัยากรที�ใชไ้ดก้จ็ะน้อยลงเรื�อยๆ จนอาจจะหมดไป แต่สามารถเกดิขึ�นใหม่ (Renewable) ได้
หากมวีธิจีดัการและดูแลรกัษาที�ดตีวัอย่างของทรพัยากรร่วมได้แก่ ที�ดนิ (พจิารณาในแง่ของ
หน้าดนิที�สามารถเป็นระบบทรพัยากรซึ�งสรา้งผลติภาพได)้ ป่าไม ้ป่าชายเลน ฝงูปลาชนิดต่างๆ 
นํ�า เป็นตน้ 
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 กรรมสิทธิ D หมายถึง สิทธิทั �งปวงที�ผู้เป็นเจ้าของมอียู่เหนือทรพัย์สินหรอืทรพัยากร    
อนัได้แก่ สทิธใิช้สอย จําหน่าย ได้ดอกผล กบัทั �งสทิธติิดตามและเอาคนืซึ�งทรพัยส์นิของตน 
และสทิธขิดัขวางมใิหผู้อ้ื�นสอดเขา้เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยส์นินั �นโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
 กฎหมายโฉนดชุมชน หมายถงึ กฎหมายที�ให้อํานาจในการดําเนินงานโฉนดชุมชนแก่
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน และสํานักงานโฉนดชุมชน มอียู่ดว้ยกนั 2 ฉบบั 
คอื ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ�มเตมิฉบบัที� 2 
พ.ศ. 2555 และประกาศของคณะกรรมการประสานงานว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  
 การดําเนินงานโฉนดชุมชน หมายถงึ การดําเนินงานตามแนวทางนโยบายโฉนดชุมชน 
ซึ�งเป็นการนํานโยบายไปปฏบิตัใิหส้มัฤทธิ Dผลตามที�คาดหวงัไว ้
   
 
 



 

บทที�  2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาวจิยัเรื�อง การรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมด้วยการจดัการที�ดนิในรูปแบบ
โฉนดชุมชนครั �งนี� ผูศ้กึษาไดแ้บ่งหวัขอ้ในการศกึษาและทบทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปนี� 
 2.1  การดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
  2.1.1  ที�มาและกรอบแนวคดิในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
  2.1.2  หลกัการสาํคญัในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
  2.1.3  โครงสรา้งการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
  2.1.4  กระบวนการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
 2.2  ผลการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
  2.2.1  พื�นที�การดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
  2.2.2  สรปุผลการดาํเนินงานตามขั �นตอนการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
 2.3  แนวคดิการจดัการทรพัยากรรว่ม 
  2.3.1  ระบบกรรมสทิธิ D หรอื สทิธใินการใชท้รพัยากร 
  2.3.2  ประเภทของสนิคา้หรอืทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์
  2.3.3  องคค์วามรูด้ ั �งเดมิในการจดัการทรพัยากร 
  2.3.4  แนวคดิการจดัการทรพัยากรรว่มของ Elinor Ostrom 
 2.4  การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Policy Implementation) 
  2.4.1  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
  2.4.2  ตวัแบบการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
  2.4.3  การวดัความสาํเรจ็และความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 2.5  ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 2.6  กรอบแนวคดิในการศกึษา 
  2.6.1  กรอบแนวคดิในการศกึษาที�ไดจ้ากทฤษฎกีารนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
  2.6.2  กรอบแนวคดิในการศกึษาที�ไดจ้ากแนวคดิการจดัการทรพัยากรร่วมของ 
Elinor Ostrom  
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2.1  การดาํเนินงานโฉนดชมุชน 
 
 2.1.1  ที�มาและกรอบแนวคิดในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน   
 การดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 มทีี�มาหลกัๆ 5 ประการ คอื รปูธรรมความสําเรจ็ในการจดัการที�ดนิ
จากแนวคดิของชุมชนภาคเหนือ สทิธชิุมชนตามรฐัธรรมนูญ หน้าที�ในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านที�ดนิตามที�รฐัธรรมนูญกําหนด แนวคดิด้านปญัหาที�ดนิ และแนวคดิการออก
โฉนดชุมชนหรอืการออกเอกสารสทิธชุิมชน 
 ประการแรก รปูธรรมความสําเรจ็ในการจดัการที�ดนิจากแนวคดิของชุมชนภาคเหนือ
แนวคิดโฉนดชุมชนเริ�มต้นขึ�นจากสถานการณ์ปญัหาความขดัแย้งด้านที�ดินเริ�มปะทุขึ�นใน
ภาคเหนือ อนัเนื�องมาจากนโยบายการแก้ไขปญัหาด้านที�ดนิของรฐัที�ผ่านมาไม่สามารถแก้ไข
ปญัหาที�เกดิขึ�นได้ ชาวบ้านในหมู่บ้านแม่อาวและหมู่บา้นไรดง อําเภอป่าซางจงัหวดัลําพูน ซึ�ง
ชาวบ้านได้ลุกขึ�นมาหาแนวทางจดัการกบัปญัหาที�นายทุนออกเอกสารสทิธิ Dในที�ดนิโดยมชีอบ 
ระหว่างที�มกีารตรวจสอบให้มกีารเพกิถอนเอกสารสทิธิ D ชาวบ้านจงึได้เขา้ไปทําประโยชน์ และ
ได้คิดวิธีการจดัการที�ดินในรูปแบบการจดัการร่วมเพื�อไม่ให้เกิดการขายที�ดิน สิทธิการใช้
ประโยชน์ใหเ้ป็นของสมาชกิ แต่สทิธใินการบรหิารจดัการที�ดนิเป็นของคณะกรรมการชุมชน “ต้นแบบ
และรปูธรรมของการจดัการที�ดนิจงึเกดิขึ�นโดยบงัเอญิ บนกระสอบปุ๋ ย ถุงปุ๋ ย ที�ชาวบา้นเอาชอ็ก
มาขดี เอาปากกาเคมมีาขดี เพื�อออกแบบรปูแบบในการจดัการที�ดนิ และเรยีกว่า โฉนดชุมชน” 
โฉนดชุมชนเป็นวาทกรรมของชาวบ้านที�สะท้อนว่าโฉนดที�ดินซึ�งออกให้โดยกรมที�ดินตาม
ประมวลกฎหมายที�ดนิในปจัจบุนัไม่สามารถรกัษาที�ดนิของชุมชนได ้แต่โฉนดแบบชุมชนในลกัษณะ
กรรมสทิธิ Dร่วมจะสามารถรกัษาที�ดนิได้ จงึเป็นจุดเริ�มต้นที�นําไปสู่การศกึษาพฒันารูปแบบการ
จดัการที�ดินโดยนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน และภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง จนกระทั �งรฐับาล 
นายอภิสิทธิ D เวชาชีวะรบัเอาแนวคิดไปกําหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปญัหาด้านที�ดิน 
(ประยงค ์ดอกลาํไย, 2557) 
 ประการสอง สทิธชุิมชนตามรฐัธรรมนูญ  กล่าวคอื รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 46 ยอมรบัสทิธขิองบุคคลที�รวมกนัเป็นชุมชนท้องถิ�นดั �งเดมิ อนุรกัษ์หรอื
ฟื�นฟูจารตีประเพณีภูมปิญัญาท้องถิ�น ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ�นและของชาตแิละ
มีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั �งยืน และยังอาจมีส่วนร่วมกับภาครัฐและชุมชนในอันที�จะ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ การฟื�นฟูสิ�งแวดล้อม จารตีประเพณี และการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืการใหส้ทิธแิก่บุคคลในการบํารุงรกัษาสิ�งแวดลอ้มและใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพตาม มาตรา 56 เพื�อให้ประชาชนหรอื
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ชุมชนต่าง ๆ  เกดิจติสาํนึกในความเป็นเจา้ของทรพัยากรธรรมชาตแิละร่วมมอืกนัในการรกัษา
สิ�งแวดลอ้ม โดยรฐัจะใหก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิในการใหป้ระชาชนเขา้ไปมสี่วนร่วมดงักล่าว
ตามมาตรา 79 นอกจากนั �นมาตรา 84 ยงักําหนดใหร้ฐัต้องจดัระบบการถอืครองที�ดนิและการใช้
ที�ดนิอยา่งเหมาะสม (วารนิทร ์วงศห์าญเชาว ์และคณะ, 2544: 35-37)  
 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (2554: 191-192) อธิบายเพิ�มเติมว่า ร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ยงัคงหลกัการสทิธชุิมชนเดมิในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 ไว้ ทั �งยงัตดัเงื�อนไขบางประการออกไป เช่น กําหนดให้ต้องมกีฎหมายมารองรบั 
ทั �งนี�ตามที�กฎหมายบญัญตั ิทําใหป้ระชาชนสามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยไม่ต้องรอใหม้กีฎหมายเสยีก่อน 
โดยไดบ้ญัญตัหิลกัการสทิธชุิมชนไวใ้นมาตรา 66 และ 67 โดยมเีนื�อความดงัต่อไปนี�ว่า 
 

 มาตรา 66 บุคคลซึ�งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ�น หรือ ชุมชน
ท้องถิ�นดั �งเดมิ ย่อมมสีทิธอินุรกัษ์หรอืฟื�นฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ�น 
ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิ�นและของชาต ิและมสี่วนร่วมในการจดัการ การ
บํารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อม รวมทั �ง
ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งสมดุลและยั �งยนื 
 
  มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที�จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรกัษ์ บํารุงรกัษาและการได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ�งแวดล้อม เพื�อให้ดํารงชพีอยู่ได้อย่างปกตแิละต่อเนื�องในสิ�งแวดลอ้มที�จะไม่
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน ย่อม
ไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสม... 
 

 แนวคดิและหลกัการสทิธชุิมชนที�บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญดงักล่าวไปขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า
ผูร้่างกฎหมายและสงัคมยอมรบัการมอียู่ของสทิธชุิมชนมากขึ�น และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เขา้
มามสี่วนรว่มกบัรฐัในการจดัการทรพัยากร ทั �งยงัแสดงใหเ้หน็ว่าระบบกฎหมายมกีระบวนทศัน์ที�
เปลี�ยนไป จากที�กฎหมายนั �นยอมรบัแต่สทิธขิองรฐัและสทิธขิองเอกชนเท่านั �น กเ็ปิดโอกาสและ
ยอมรบัสทิธชุิมชนเหนือทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้มในชุมชนมากขึ�น 
 
 ประการที�สาม หน้าที�ในการดําเนินการตามแนวนโยบายดา้นที�ดนิตามที�รฐัธรรมนูญ
ไดก้ําหนดไว ้กล่าวคอื รฐัธรรมนุญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดก้ําหนดแนวทางในการ
บรหิารจดัการที�ดนิของประเทศเอาไว้ในมาตรา 85 ซึ�งมเีนื�อหาสาระกําหนดเอาไว้ว่า รฐัต้อง
ดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นที�ดนิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม ดงันี�คอื 
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  “ ... (2) กระจายการถอืครองที�ดนิอย่างเป็นธรรม และดําเนินการให้
เกษตรกรมกีรรมสทิธิ D หรอืสทิธใินที�ดนิเพื�อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั �วถึง
โดยการปฏริปูที�ดนิหรอืวธิอีื�น รวมทั �งจดัหาแห่งนํ�าเพื�อใหเ้กษตรกรมนํี�าใชอ้ย่าง
พอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร…” (ธรีะพล อรุณกสกิร และคณะ, 
2550: 45)  

 ฉะนั �น รฐัจงึควรต้องดาํเนินการตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ ที�กําหนดหน้าที�ของรฐั
ดา้นที�ดนิดงักล่าว 
 ประการที�สี� แนวคดิด้านปญัหาที�ดนิ ปญัหาที�สําคญัซึ�งนํามาสู่การแก้ไขปญัหา
ด้านที�ดินของรัฐ โดยการออกเอกสารสิทธิชุมชนหรือโฉนดชุมชนมีอยู่หลายประการ 
ผูศ้กึษาเหน็ว่าควรเรยีบเรยีงและจดัลําดบัปญัหาใหม่ใหส้อดคลอ้งกนัมากขึ�นโดยจะไดป้ระมวลจาก 
ไผทชติ เอกจรยิกร (2555: 77-78) สาํนกังานโฉนดชุมชน (มปป.: 10-11) อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ 
(2554: 191-192) สกลฤทธิ D จนัทรพ์ุ่ม (2556: 7-8) ราชกจิจานุเบกษา, (2556) และมูลนิธสิถาบนัที�ดนิ 
(2545: 5-7) ไวด้งัต่อไปนี� 
  1) ปญัหาการสูญเสยีที�ดนิทํากนิซํ�าซากของเกษตรกร  เป็นปญัหาสําคญัมาก 
จากที�ไดก้ล่าวไว้แลว้ในบทนําส่วนของที�มาและความสําคญัว่า ปญัหาการสูญเสยีที�ดนิเป็นรากเหงา้
ที�มผีลโยงใยใหเ้กดิปญัหาอื�นอยา่งแยกไมอ่อก ทั �งนี�เพราะ การที�เกษตรกรไดก้รรมสทิธิ Dที�ดนิแบบปจัเจก
และดว้ยสาเหตุปจัจยัต่าง  ๆกดดนัใหเ้กษตรกรต้องขายที�ดนิทํากนิของตนเองเพื�อนําเงนิมาชดใชห้นี�สนิ
จากการกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิที�เกษตรกรนําที�ดนิไปคํ�าประกนั ทําใหเ้กษตรกรสูญเสยีที�ดนิทํากนิไป 
แมจ้ะมคีวามพยายามแก้ไขปญัหาที�ดนิ โดยการจดัสรรที�ดนิรฐัใหก้บัประชาชนที�เป็นเกษตรกร
ซึ�งไมม่ทีี�ดนิทาํกนิ ดว้ยการประกาศกฎหมาย อาทเิช่น พระราชบญัญตัจิดัที�ดนิเพื�อการครองชพี 
พ.ศ.2511 พระราชบญัญตัปิฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 เป็นต้น ความเชื�อในกลไกตลาด
ที�มองว่าการไดก้รรมสทิธิ Dแบบปจัเจกไปครอบครองเป็นของเอกชน เมื�อเอกชนไดก้รรมสทิธิ Dแลว้
จะเกิดการดูแลใช้ทรพัยากรให้อยู่ในสภาพดีและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยลืมคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมที�มคีวามไม่แน่นอนและความผนัผวนจากปจัจยัต่างๆ ทั �งภยัธรรมชาต ิต้นทุน
ปจัจยัการผลติ ราคาสนิค้าเกษตร ค่าครองชพี เป็นต้น การจดัสรรที�ดนิของรฐัให้เกษตรกร
ในรปูแบบกรรมสทิธิ Dปจัเจก เมื�อเขา้สู่ระบบตลาดจงึถูกซื�อขายเปลี�ยนมอืไปยงันายทุนที�ดนิเพื�อ
เกง็กําไรไดง้า่ย สุดทา้ยเกษตรกรกส็ญูเสยีที�ดนิและกลบัเขา้สู่วงจรปญัหาเดมิ  
  2) ปญัหาการบุกรุกที�ดินของรัฐ มีสาเหตุเกิดจากการเพิ�มผลผลิตทาง
การเกษตรที�ผ่านมาใช้วิธีการขยายพื�นที�เพาะปลูกแทนที�จะเพิ�มผลผลิตในที�ดิน และเมื�อ
เกษตรกรสูญเสยีที�ดนิทํากิน ประกอบกบัที�ดนิที�เหมาะสมกบัการเกษตรหมดไปเพราะถูก
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นายทุนซื�อสะสมไว้เพื�อเกง็กําไร ที�ดนิจงึมรีาคาสูง เกษตรกรจงึเขา้หกัรา้งถางพงและทําลายป่า
ไม้เพื�อนําที�ดนิมาใช้ในการเพาะปลูกมาก จงึมกีารขยายพื�นที�ทําการเกษตรเข้าไปในเขตป่า
สงวน ปา่อนุรกัษ์ หรอืที�ดนิของรฐั ก่อใหเ้กดิปญัหาการบุกรกุที�ดนิรฐัดงักล่าว 
  3) ปญัหาพื�นที�ทบัซ้อน หรอื ปญัหาความขดัแย้งในส ิทธ ิการถือครอง
ที�ดินระหว่างรฐักบัประชาชน สาเหตุสบืเนื�องมาจากปญัหาการบุกรุกพื�นที�ป่าไม ้เมื�อทรพัยากร
ป่าไม้ลดลงอย่างมาก ก่อให้เกิดกระแสเรยีกร้องให้มกีารอนุรกัษ์ป่าไม้ขึ�น รฐัจงึดําเนินนโยบาย
เกี�ยวกับป่าไม้ โ ดยปร ะก าศ กฎห มายกํ าห นด เขต พื �นที �ป ่า แ ล ะที �ด ิน ขอ ง ร ฐั  เ ช ่น 
พระราชบญัญัติที�ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญตัิป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบญัญตัิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
พระราชบญัญตัอิุทยาน พ.ศ. 2504 โดยขาดการตรวจสอบพื�นที�อย่างละเอยีดทําใหเ้กดิปญัหา
พื�นที�ปา่และที�ดนิของรฐัทบัซอ้นกบัที�อยูอ่าศยัและที�ดนิทาํกนิของชาวบา้น 
  4) ปญัหาการไรท้ี�อยู่อาศยัและที�ดนิทํากนิของประชาชน แมว้่าประชาชน
ส่วนหนึ�งจะมกีรรมสทิธิ Dบนที�ดนิ แต่ในขณะที�ประชาชนส่วนหนึ�งไร้ที�อยู่อาศยัและที�ดนิทํากิน 
เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของประชากรอย่างรวดเร็วและมแีนวโน้มว่าประชากรจะเพิ�มขึ�นอย่าง
ต่อเนื�องในขณะที�ที�ดนิยงัคงมอียู่เท่าเดมิ ทําใหท้ี�ดนิไม่เพยีงพอต่อจาํนวนประชากรของประเทศ 
ประกอบกบัปญัหาการสูญเสยีที�ดนิทํากินของเกษตรกร ส่งผลให้ความรุนแรงของปญัหาเพิ�ม
มากขึ�น 
  5) ปญัหาการบรหิารจดัการที�ดนิ จากแนวนโยบายแห่งรฐัและนโยบายของ
รฐัมกีารเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ จงึไม่มคีวามเป็นเอกภาพ นอกจากนี�ยงัมหีน่วยงานที�รบัผดิชอบ
ซึ�งมจีํานวนมาก ทําให้การแก้ปญัหาที�ดนิบางส่วนมกีารซํ�าซอ้นในการดําเนินการ บางส่วนไม่มี
ความสอดคลอ้งกนั การดาํเนินการจงึไมม่ปีระสทิธภิาพอยา่งเตม็ที� 
  6) ปญัหาเกี �ยวกบัเอกสารสทิธ ิ เอกสารสทิธ เิป็นเอกสารสําคญัแสดง
กรรมสทิธิ D สทิธคิรอบครองหรอืสทิธปิระโยชน์ประการอื�นใดในที�ดนิ แต่ประชาชนจาํนวนหนึ�งยงั
ไม่ไดร้บัเอกสารแสดงสทิธใินที�ดนิ หรอืไดร้บัเอกสารสทิธทิี�เป็นเทจ็ ทําให้ประชาชนดงักล่าวต้อง
อยู่ในที�ดนิอย่างผิดกฎหมาย สาเหตุก็เนื�องมาจากการที�ประชาชนบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัย
ในพื�นที�ป่า เมื�อมกีารประกาศกฎหมายทําใหพ้ื�นที�เหล่านั �นเป็นพื�นที�ของรฐั จงึเกดิปญัหาความ
ขดัแย้งและต่อสู ้เรยีกร้องอ้างสทิธใินที�ดนิ ทั �งนี�ก็ด้วยการบรหิารจดัการของรฐัที�ขาดการ
ตรวจสอบพื�นที �อย่างรดักุมและรอบครอบ ทําใหป้ระชาชนต้องตกอยู่ในสถานะผูบ้ ุกร ุก 
เนื�องจากอยู่อาศยัในเขตที�ด ินของรฐั จงึไม่สามารถออกเอกสารสิทธิใดๆ ให้ประชาชนได้ 
จนกลายเป็นปญัหาดา้นเอกสารสทิธไิปในที�สุด 
  7) ปญัหาการถือครองที�ดินหรือปญัหาที�ดินกระจุกตัว ปจัจุบันมีที�ดิน 
จาํนวนมากตกเป็นกรรมสทิธิ Dของบุคคลใดบุคคลหนึ�งหรอืกลุ่มนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง ทั �งนี�
เป็นเพราะรฐัไม่มกีลไกกระจายการถอืครองที�ดนิที�มปีระสทิธภิาพ อาท ิการเก็บภาษีที�ดนิและ
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สิ�งปลูกสรา้ง การกําหนดขนาดการถือครองที�ดนิ จงึทําให้เกิดปญัหาการกระจุกตวัของการ
ถือครองที�ดนิอนัเป็นสาเหตุหนึ�งซึ�งทําให้ประชาชนบางส่วนไรก้รรมสทิธิ Dในที�ดนิเพื�อการอยู่อาศยั
และทาํมาหากนิ และตอ้งเช่าที�ดนิจากกลุ่มนายทุนในราคาแพงเพื�อประกอบอาชพี  
  8) ปญัหาความยากจน หากประชาชนยงัไรท้ี�ดนิทํากนิ ไรท้ี�อยู่อาศยั รวมทั �ง
มปีญัหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนที�เข้าไปครอบครองที�ด ิน 
ทําให้ประชาชนไม่มคีวามมั �นคงในการถือครองที�ดินทํากิน ซึ�งขนาดการถือครองที�ดินนั �น
มสี่วนสมัพนัธ์กบัความยากจนของครวัเรอืนเกษตรกร จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกจิและ
สังคมของครวัเรือนของสาํนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ความยากจนมีส ัดส่วนที�ลดลงตาม
ขนาดการถือครองที�ดนิของครวัเรอืนเกษตรกรที�เพิ�มขึ�น 
  9) ปญัหาความเป็นธรรม หากกระจายการถอืครองที�ดนิไม่เป็นธรรม หรอื 
มคีนซึ�งไม่สามารถใช้สิ �งเหล่านี�ไปเพื�อสร้างโอกาสในการหารายได้ หรือเข้าถึงแหล่ง
ของทุนปญัหาความไม่เป็นธรรมในสงัคมจะถูกตอกยํ�ามากขึ�น 
  10) ปญัหาความยั �งยนืของการพฒันา การแก้ปญัหาที�ดนิทํากนิต้องสอดคลอ้ง
กบัแนวทางของการอนุรกัษ์ปกป้องทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะเรื�องของป่าไมท้ี�นับวนัจะลดลง 
ปญัหาที�ตามมาในเรื�องความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศ ปญัหาโลกร้อน ก็จะเป็นปญัหาซึ�ง
กลบัมาทาํลายการพฒันาทุกประเทศทั �วโลก 
 จะเหน็ได้ว่าปญัหาหลายประการที�กล่าวมามคีวามโยงใยถงึกนั ปญัหาหนึ�งเป็นสาเหตุ
ของอีกปญัหาหนึ�ง แต่มรีากเหง้ามาจากปญัหาเดียวกัน นั �นคือ ปญัหาการสูญเสียที�ดนิของ
เกษตรกร จงึเป็นที�มาของความพยายามในการแกไ้ขปญัหาที�ดนิจากตน้ตอของปญัหา 
 ประการที�ห้า แนวคดิการออกโฉนดชุมชนหรอืการออกเอกสารสทิธชิุมชน ในช่วงปี
พ.ศ. 2550 ได้มีรายงานวิจัยโครงการศึกษาระบบสิทธิในที�ดินของชุมชนที�เหมาะสม
โดย อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ ซึ�งได้เสนอแนวคิดการออกโฉนดชุมชน หรือ
เอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน โดยสทิธใินที�ดนิของชุมชนนั �นควรมขี้อจาํกดั ได้แก่ ห้ามโอน
เปลี�ยนมือ หรือแบ่งแยกที�ด ินของชุมชนไปยังบุคคลอื�น ห้ามมิให้ใช้เอกสารดังกล่าว
เป็นหลกัประกนัสนิเชื�อ สทิธใินที�ดนิชุมชนอาจจะถูกเพกิถอน หากชุมชนไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไข
ที�กําหนด ซึ�งเอกสารสทิธชุิมชนนี�จะทําใหป้ระชาชนที�ถอืครองและใชป้ระโยชน์ที�ดนิในที�ดนิของรฐั 
จะได้รบัการรบัรองให้มคีวามมั �นคงในการอยู่อาศยัและทํากนิในที�ดนิภายใต้การกํากบัของรฐั 
ทําให้เกิดแรงจูงใจในการพฒันาพื�นที�และการผลติที�ย ั �งยนื แทนที�จะรบีใช้ทรพัยากรให้มากที�สุด
เพราะความไม่มั �นคงในการถือครองที�ดิน ภาครฐัเองสามารถลดภาระการจัดการดูแลลง 
เนื�องจากภาระดงักล่าวได้มอบให้กบัชุมชนเป็นผู้จดัการดูแลแทน รฐัจงึสามารถใช้คนน้อยลง 
และปรบับทบาทของเจ้าหน้าที�ผู้ปฏบิตัิมาเป็นการกํากบัดูแลชุมชนให้ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื�อนไขที�กําหนด นอกจากนั �น ชุมชนที�ได้ร ับสิทธิในที�ดินจะทําการปกป้อง
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ทรพัยากรธรรมชาตทิี�อยู่ขา้งเคยีง เช่น แหล่งต้นนํ�า ลําธาร หรอืป่าชุมชน เป็นต้น เพราะอาจมี
ผลกระทบกบัการใชท้ี�ดนิของตน (อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ และคณะ, 2554: 202) 
 จากแนวคิดทั �งห้าประการที�ได้กล่าวไปข้างต้น จงึเป็นที�มาของกรอบแนวคิดในการ
ดําเนินนโยบายโฉนดชุมชน ซึ�งรฐับาลนายอภิสิทธิ D เวชชาชีวะได้แถลงไว้ต่อสภาเมื�อวนัที�  
30 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ในส่วนของนโยบายปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิภาคการเกษตรในขอ้ 4.2.1.8 
ว่า คุม้ครองและรกัษาพื�นที�ที�เหมาะสมกบัการทาํเกษตรกรรมที�ไดม้กีารพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน
ดา้นชลประทานแล้วเพื�อเป็นฐานการผลติทางการเกษตรในระยะยาว ฟื�นฟูคุณภาพดนิ จดัหา
ที�ดนิทํากนิใหแ้ก่เกษตรกรยากจนในรปูของธนาคารที�ดนิ และเร่งรดัการออกเอกสารสทิธใิหแ้ก่
เกษตรกรยากจนและชุมชนที�ทํากนิอยู่ในที�ดนิของรฐัที�ไม่มสีภาพป่าแลว้ในรูปของโฉนดชุมชน 
รวมทั �งสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรในรปูของนิคมเกษตรกร  
 
 2.1.2  หลกัการสาํคญัในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
 โฉนดชุมชนจะส่งเสรมิให้ประชาชนในชุมชนร่วมมอืกนัรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
โดยการร่วมมอืของคนทั �งชุมชน และเกดิกตกิาซึ�งจะต้องถูกกํากบัโดยชุมชน อาศยัระบบสทิธิ
การจดัการร่วมกันของชุมชน ทั �งนี�รูปแบบโฉนดชุมชนมหีลกัการสําคญัในการดําเนินงาน 
ซึ�งผู ้ศ ึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและเรยีบเรยีงขึ�นจาก รายงานประจําปีของสํานักงาน
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2554-2555 เอกสารเรื�องโฉนดชุมชนเพื�อการทํากนิและรกัษาที�ดนิอย่างยั �งยนื 
บทความเรื�องสิทธิในที�ดินของชุมชน: โฉนดชุมชนและข้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 (สํานักงานโฉนดชุมชน, 2554: 13, 2555: 11-12, 
ม.ป.ป.: 12; ราชกจิจานุเบกษา, 2553: 1-4, 2555: 44-49; อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์, 2554: 203-207) 
ดงันี� คอื  
  1) เป็นการดําเนินการในพื�นที�ของรฐัทุกประเภทที�มปีระชาชนเขา้ครอบครอง
ใชป้ระโยชน์ในที�ดนิ ซึ�งมปีญัหาการถอืสทิธกิารครอบครอง 
  2) ประชาชนต้องรวมกลุ่มกันมีลักษณะเป็นชุมชน กล่าวคือ จะต้องมีจํานวน
ประชาชนรวมตวักนัมากพอสมควร จะเป็นเพยีงคนเดยีว หรอืรวมตวักนัเป็นกลุ่มที�มสีมาชกิ
เพยีงไมก่ี�คนไมไ่ด ้
  3) ชุมชนต้องมกีารดําเนินการมาอย่างต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
3 ปี ก่อนระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ประกาศใช้
บงัคบั หรอือาศยัอยูใ่นพื�นที�ก่อนวนัที� 12 มถุินายน พ.ศ. 2550 
  4) การรวมตวักนัเป็นชุมชนของประชาชนมวีตัถุประสงค์เพื�อการจดัการ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั �งต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
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  5) ชุมชนตอ้งมกีารวางระบบบรหิารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้
  6) โฉนดชุมชนเป็นการอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัเพื�อ
สรา้งความมั �นคงในการอยูอ่าศยัหรอืทาํกนิ (คุม้ครองใหท้าํเกษตรกรรม) และการใชป้ระโยชน์ใน
ที�ดนิของชุมชน 
  7) ชุมชนมหีน้าที�ตอ้งรว่มกนัดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มทั �ง
ภายในและภายนอกชุมชน และหากมพีื�นที�ป่าในบรเิวณนั �น ชุมชนจะต้องช่วยเหลอืรฐัป้องกนั
ไมใ่หม้กีารบุกรกุปา่อกีต่อไป 
  8) โฉนดชุมชนมลีกัษณะที�ชุมชนถอืครองสทิธกิารใช้ประโยชน์ในที�ดนิ
ชุมชนร่วมกนัทั �งผนื ตลอดทั �งมลีกัษณะที�มอบสทิธใินการบรหิารจดัการดูแลรกัษาใหก้บัชุมชน
ดว้ย โดยไม่ได้ให้เป็นสทิธกิบัปจัเจกบุคคล หรอืเฉพาะตวั หรอืสมาชกิชุมชนคนใดคนหนึ�ง 
ทั �งนี� ชุมชนจะได้เพยีงสทิธจิากการที�รฐัอนุญาตให้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที�ดนิเท่านั �น 
แต่จะไมไ่ดก้รรมสทิธิ Dในที�ดนิ เพราะกรรมสทิธิ Dในที�ดนิจะยงัคงเป็นของรฐัอยูเ่ช่นเดมิ 
  9) รฐัสามารถเพิกถอนการถือครองสิทธิการใช้ประโยชน์ในที�ดินชุมชนได ้ 
(รฐัสามารถเอาที�ดนิโฉนดชุมชนคนืได)้ หากชุมชนผดิหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�กําหนดไว ้
  10) ร ัฐจะสนับสนุนในการเข้าไปเสร ิมสร้างความเข้มแข็งให้ก ับชุมชน
ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น 
 
 2.1.3  โครงสร้างการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
 ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้
ตั �งคณะกรรมการคณะหนึ�งขึ�นมาดําเนินการเกี�ยวกับโฉนดชุมชน เรียกว่า คณะกรรมการ
ประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน เรยีกโดยย่อว่า ปจช. ทั �งนี�ยงัได้กําหนดให้สํานักงานปลดั
สาํนักนายกรฐัมนตรรีบัผดิชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่างๆ
ที� เกี�ยวกับงานของคณะกรรมการดังกล่าว ทั �ง นี� เพื�อ ให้การดําเนินงานโฉนดชุมชน
สามารถตอบสนองนโยบายของรฐับาลในส่วนนี�ได้อย่างมีผลสัมฤทธิ D สํานักงานปลดัสํานัก
นายกรฐัมนตรจีงึจดัตั �งสํานักงานโฉนดชุมชนขึ�นเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลดัสํานัก
นายกรฐัมนตร ีเพื�อรองรบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามประกาศคณะกรรมการประสานงาน
เพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
(สาํนักงานโฉนดชุมชน, 2555: 12-13) นอกจากนี�ประกาศดงักล่าวยงัได้มกีารระบุหลกัเกณฑ์
และวิธีการดํา เนินงานของชุมชนที�ยื�นขอสิทธิในการดํา เนินงานโฉนดชุมชนด้วย
ดังนั �น  โครงสร้างการดํา เนินงานโฉนดชุมชนจึงแบ่ง เ ป็นสามส่วนคือ  ส่วนแรกคือ   
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชน ส่วนที�สอง คือ สํานักงานโฉนดชุมชน 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี และส่วนสุดท้าย คือ ชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชน  
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ซึ�งจะได้อธบิายรายละเอียดในส่วนของโครงสรา้งและอํานาจหน้าที�ในการดําเนินงานในแต่ละ
ส่วนงาน และแสดงแผนภาพประกอบดงัต่อไปนี� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2.1 โครงสรา้งการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
แหล่งที�มา: สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2554: 20. 
 

2.3.1.1  คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน (ปจช.)  
ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 

ได้กําหนดไว้เกี�ยวกับองค์ประกอบ (แก้ไขเพิ�มเติมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555) วาระการดํารงตําแหน่งและอํานาจหน้าที�
ของคณะกรรมการ (ราชกจิจานุเบกษา, 2553: 1-4, 2555:1-2) ซึ�งมรีายละเอยีดไวด้งัต่อไปนี�  

คณะกรรมการประสานงาน 
เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 

สาํนกังานปลดัสาํนกันายก 
รฐัมนตร ี

สาํนกังานโฉนดชุมชน 

ส่วนดาํเนินงาน 
โฉนดชุมชน 1 

ส่วนดาํเนินงาน 
โฉนดชุมชน 3 

ส่วนดาํเนินงาน 
โฉนดชุมชน 2 

ฝา่ยบรหิารทั �วไป 

ชุมชนที�ดําเนินงาน    
โฉนดชุมชน 
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1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานเพื�อ
จดัใหม้โีฉนดชุมชน (ปจช.) ประกอบไปดว้ย 

(1) รองนายกรฐัมนตร ีซึ�งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ 

(2) รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีซึ�งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 
เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) ปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีเป็นรองประธานกรรมการ 
(4) กรรมการโดยตําแหน่งไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวง
คมนาคม ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และปลดักระทรวงมหาดไทย เป็น
กรรมการ 

(5) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวนแปดคน ซึ�งประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน (ปจช.) แต่งตั �งจากบุคคล ดงัต่อไปนี�  

ก. ผู้แทนองค์กรชุมชนที�มกีิจกรรมและผลงานด้านการจดัการ
ที�ดนิ หรอืทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ประกอบด้วยตวัแทนของประชาชนในภูมภิาค
และกลุ่มต่าง ๆ ที�หลากหลาย และมคีวามสมดุล จาํนวนหา้คน 

ข. ผู้แทนองค์กรเอกชนที�ไม่แสวงหากําไร ซึ�งมีว ัตถุประสงค์ 
กิจกรรม และผลงานอันเป็นที�ประจักษ์ด้านการจัดการที�ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม จาํนวนสองคน 

ค. บุคคลภายนอกที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์
การทาํงานที�มีผลงานเป็นที�ประจักษ์ในด้านการจัดการที�ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
ดา้นการพฒันาชุมชน หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
จาํนวนหนึ�งคน 

(6) ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรฐัมนตรทีี�ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี
มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรแีต่งตั �งขา้ราชการใน
สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรจีาํนวนสองคน เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

2) วาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิม ีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละสามปี ในกรณีที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้
ไดร้บัแต่งตั �งแทนตําแหน่งที�ว่าง อยูใ่นตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ซึ�งได้แต่งตั �งไว้แล้ว ทั �งนี�เมื�อครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง (สามปี) หากยงัมไิด้มกีาร
แต่งตั �งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิึ�นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั �น
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อยู่ในตําแหน่ง เพื�อดําเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ�งได้รบัแต่งตั �งใหม่เข้า
รบัหน้าที� 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบัแต่งตั �งอกี
ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได้ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒสิามารถพน้จากตําแหน่งไดเ้มื�อ ตาย ลาออก คณะกรรมการมมีตใิหอ้อก
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการที�มีอยู่เพราะบกพร่องต่อหน้าที�มีความ
ประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืหย่อนความสามารถ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไรค้วามสามารถหรอื
คนเสมอืนไรค้วามสามารถ และไดร้บัโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

3)  อาํนาจหน้าที� ใหค้ณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน
มอีํานาจหน้าที� ดงัต่อไปนี� 

(1)  เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนต่อคณะรฐัมนตร ี

(2)  กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตาม
ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 

(3)  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ชุมชนมคีวามพร้อมในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนรวมทั �งการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�องและจรงิจงั 

(4)  ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนที�อาจได้รบั
อนุญาตจากหน่วยงานของรฐัในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ตลอดจนติดตามการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในแต่ละพื�นที� ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไว ้

(5)  ประสานงานและตดิตามหน่วยงานของรฐัในการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนงานของงานโฉนดชุมชน 

(6)  แต่งตั �งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานให้ปฏิบัติงานตามที�
คณะกรรมการมอบหมาย 

(7)  ดําเนินการหรอืปฏบิตังิานอื�นใดที�เกี�ยวกบัโฉนดชุมชนให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ คาํสั �ง และมตคิณะรฐัมนตรทีี�เกี�ยวขอ้ง 

 
2.3.1.2  สาํนกังานโฉนดชุมชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
สํานักงานโฉนดชุมชน (2554: 15-23, 2555: 8-21) ได้สรุปข้อมูลเกี�ยวกับ

การแบ่งส่วนราชการ อํานาจหน้าที� อตัรากําลงัของสํานักงาน และงบประมาณที�ได้รบัของ
สํานักงานโฉนดชุมชนไว้ในรายงานประจําปีสํานักงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2554-2555
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
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1) การแบ่งส่วนราชการ สํานักงานโฉนดชุมชนได้จดัแบ่งหน่วยงาน
ภายในออกเป็น 3 ส่วน 1 ฝา่ย คอื ส่วนดาํเนินงานโฉนดชุมชน 1 ส่วนดําเนินงานโฉนดชุมชน 2 
ส่วนดาํเนินงานโฉนดชุมชน 3 และฝา่ยบรหิารทั �วไป 

2) อาํนาจหน้าที�  ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนด
ชุมชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้
สํานักงานโฉนดชุมชนมอีํานาจหน้าที�ในการตรวจสอบเอกสารคํารอ้งและหลกัฐานของชุมชน 
สํารวจและตรวจสอบพื�นที� รายงานผลการสํารวจและตรวจสอบ งานฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน (ปจช.) ติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน ต รวจสอบการดํา เ นิน ง านขอ งชุมชนให ้เ ป็น ไปตามห ล ัก เ กณฑ์แล ะ
เงื�อนไขที�กําหนด การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน การจดัทําฐานขอ้มูลของชุมชนที�
ดําเนินงานโฉนดชุมชน และพิจารณาเสนอความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
นอกจากนี�แลว้แต่ละส่วนงานภายในสํานัก ง านโฉนดชุมชนยังมีอํานาจหน้าที�ซึ� ง ต้อ ง
รับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

(1)  ส่วนดําเนินงานโฉนดชุมชน 1 รบัผดิชอบการปฏบิตังิานเกี�ยวกบั
การดําเนินงานโฉนดชุมชนภาคเหนือและให้คําปรกึษา แนะนํา ส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เขม้แขง็ของชุมชน งานที�ต้องปฏบิตัหิรอืตดิตามเพื�อใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรหีรอืบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานหรอืในภาพรวม การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
เพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชน การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรฐัมนตร ีการจดัทําขอ้มูล รายงานการดําเนินงานโฉนดชุมชนในภาพรวม รวมทั �งศกึษา
วเิคราะห์ เพื�อพฒันาระบบการจดัทําข้อมูลและการรายงานผล ปฏบิตัิงานอื�น ๆ ตามที�ได้รบั
มอบหมาย 

(2)  ส่วนดําเนินงานโฉนดชุมชน 2 รบัผดิชอบการปฏบิตังิานเกี�ยวกบั
ปฏบิตังิานการดําเนินงานโฉนดชุมชนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคใต้ และใหค้ําปรกึษา 
แนะนําส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การให้
ความเหน็ การให้คําปรกึษา แนะนําเกี�ยวกบักฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมทั �ง
การดําเนินการเกี�ยวกบัคด ีการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน การพฒันาระบบสํารวจ
และตรวจสอบพื�นที�ในการจดัใหม้โีฉนดชุมชน บรหิารจดัการ E-mail ของสํานักงานโฉนดชุมชน 
และปฏบิตังิานอื�น ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

(3)  ส่วนดาํเนินงานโฉนดชุมชน 3 รบัผดิชอบการปฏบิตังิานเกี�ยวกบั
การดําเนินงานโฉนดชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และให้คําปรกึษา แนะนํา ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนความเข้มแขง็ของชุมชน การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 
การบรหิารงานงบประมาณ งานพสัดุ การบรหิารความเสี�ยง และการแลกเปลี�ยนองคค์วามรูก้าร
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พฒันาและเผยแพร่การดําเนินงานโฉนดชุมชนบรหิารจดัการเวบ็ไซต์ของสํานักงานโฉนดชุมชน 
การประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทาํงาน และปฏบิตังิานอื�น ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

(4)  ฝ่ายบรหิารทั �วไป รบัผดิชอบการปฏบิตังิาน การบรหิารงานสาร
บรรณ งานบุคคล งานขอ้มลู และงานธุรการทั �วไป งานเลขานุการของผูอ้ํานวยการและการดูแล
ให้เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ ของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีสนับสนุนการปฏบิตัิงาน
พสัดุ และการดาํเนินงานโฉนดชุมชน และปฏบิตังิานอื�น ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

3) อตัรากาํลงัของสาํนักงาน สํานักงานโฉนดชุมชนมอีตัรากําลงัใน
ปจัจบุนัตามขอ้มลูที�สรปุไวใ้นรายงานประจาํปีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2554-2555 ดงัจะไดแ้สดงไวใ้น
ตารางต่อไปนี� 

 
ตารางที� 2.1 อตัรากําลงัของสาํนกังานของสาํนกังานโฉนดชุมชน 
 
ลาํดบั

ที� 
ชื�อ – สกลุ ส่วนงาน ตาํแหน่ง 

1 นายทศัพนัธ ์พงษ์เภตรา โฉนดชมุชน 3 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานโฉนดชมุชน และ
ผูอ้าํนวยการสว่นการดาํเนินงานโฉนดชมุชน 3 

2 นายยอดวุฒ ิกลิ�นทอง โฉนดชมุชน 1 ผูอ้าํนวยการสว่นการดาํเนินงานโฉนดชมุชน 1 
3 นางสาวศริวิรรณ กรชิแกว้ศริ ิ โฉนดชมุชน 1 เจา้หน้าที�วเิคราะหน์โยบายและแผน 
4 นายอาสาฬห ์สกุหอม โฉนดชมุชน 1 นิตกิร 
5 นายณภทัร ชแูกว้ โฉนดชมุชน 1 เจา้หน้าที�วเิคราะหน์โยบายและแผน 
6 นายสมบตั ิธนพฒันพงศ ์ โฉนดชมุชน 2 ผูอ้าํนวยการสว่นการดาํเนินงานโฉนดชมุชน 2 
7 นายปรญิญา รวยด ี โฉนดชมุชน 2 เจา้หน้าที�วเิคราะหน์โยบายและแผน 
8 นายศรญัย ูงามตะคุ โฉนดชมุชน 2 นิตกิร 
9 นางสาวกญัจน์รตัน์ โสธารตัน์ โฉนดชมุชน 2 เจา้หน้าที�วเิคราะหน์โยบายและแผน 
10 ว่าง โฉนดชมุชน 3 ผูอ้าํนวยการสว่นการดาํเนินงานโฉนดชมุชน 3 
11 นางสาวพชัราภรณ์ ผลพนูศริ ิ โฉนดชมุชน 3 นิตกิร 
12 นายปุลวชิช ์ตคีล ี โฉนดชมุชน 3 นิตกิร 
13 นางสาวพรรณรตัน์ ละอองมณี โฉนดชมุชน 3 นิตกิร 
14 นางสาวอชริญาณ์ ชแูกว้ โฉนดชมุชน 3 เจา้หน้าที�วเิคราะหน์โยบายและแผน 
15 นางสาวจารณีิ สวุรรณมาลา ฝา่ยบรหิาร

ทั �วไป 
พนกังานบนัทกึขอ้มลู 

 
แหล่งที�มา: สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2554: 19; 2555: 18). 
หมายเหตุ: ลาํดบัที� 1, 2, 6, และ 10 คอื ขา้ราชการที�มาช่วยปฏบิตังิานที�สํานกังานโฉนดชุมชน 
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4) งบประมาณที�ได้รบั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 สํานักงานโฉนดชุมชนได้รบังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
งบกลาง รายการเงนิสํารองรายจ่ายเพื�อกรณีฉุกเฉินหรอืจาํเป็น จํานวน 29,691,400 บาท 
ซึ�งไดร้บัอนุมตัใิหก้นัเงนิเบกิจ่ายเหลื�อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื�อเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
(สํานักงานโฉนดชุมชน, 2554: 22)  ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานโฉนดชุมชน
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชนเป็นเงนิทั �งสิ�น จาํนวน 18,035,000 บาท 
(สาํนักงานโฉนดชุมชน, 2555: 20) สรุปแล้วสํานักงานโฉนดชุมชนได้ใช้งบประมาณในการ
ดาํเนินงานมาแลว้ตั �งแต่เริ�มตั �งสาํนกังาน รวมทั �งสิ�น 47, 726,400 บาท 

2.3.1.3  ชุมชนที�ดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
เนื� องจากโฉนดชุมชนเป็นการอนุญาตให้ชุมชนสามารถครอบครองและ

ใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั ตลอดทั �งมอบใหชุ้มชนบรหิารจดัการชุมชนร่วมกนัเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
บรบิทของชุมชนทางดา้นวถิชีวีติ อุดมการณ์ ความเชื�อ ประเพณี และวฒันธรรม ซึ�งแต่ละชุมชน
กจ็ะมรีปูแบบการบรหิารจดัการแตกต่างกนัไปตามแต่บรบิทของแต่ละชุมชน ทั �งนี�เนื�องจากที�ดนิ
ยงัคงเป็นของรฐั ฉะนั �นเพื�อให้การดําเนินงานโฉนดชุมชนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพตาม
หลกัการโฉนดชุมชน รฐัจงึต้องกํากบัดูแลและติดตามประเมนิผลชุมชน ตลอดทั �งส่งเสรมิให้
ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน ว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 (ราชกจิจานุเบกษา, 2553: 45) 
จงึกําหนดว่าชุมชนตอ้งมคีณะกรรมการหนึ�งกระทําการแทนในนามของชุมชน จาํนวนอย่างน้อย 7 คน 
โดยประธานและกรรมการต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทยเว้นแต่กรณีที�เป็นตัวแทน
ของชุมชนท้องถิ�นดั �งเดมิ บรรลุนิตภิาวะแล้ว มภีูมลิาํเนาหรอืที�อยู่อาศยัหรอืที�ทํากนิในชุมชน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวนัยื�นคําขอดําเนินการโฉนดชุมชน ไม่เป็นข้าราชการซึ�งมตีําแหน่งหรอื
เงินเดือนประจํา ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรอืให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรฐั ทั �งนี�
คณะกรรมการชุมชนมอีํานาจหน้าที�ดงัจะไดอ้ธบิายรายละเอยีดต่อไป 

 1)  อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน
ที�ดําเนินงานโฉนดชุมชน มีอํานาจหน้าที�ดําเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะของชุมชน 
ดงัต่อไปนี� 

(1)  จดัทําระเบยีบของชุมชนเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการชุมชน การ
จดัสรรที�ดนิ และการใชป้ระโยชน์ในทรพัยากรที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาตอิื�นที�เกี�ยวขอ้งอย่าง
เป็นระบบ โดยระเบยีบดงักล่าวจะต้องได้รบัความเห็นชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและมี
ความเป็นธรรมต่อสมาชกิในชุมชน 
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(2)  จดัทําและปรบัปรุงระบบขอ้มูลและแผนที�ขอบเขตการจดัการ
ที�ดนิของชุมชนให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยครอบคลุมถงึที�ดนิรายแปลงที�จดัสรรให้กบัสมาชกิของ
ชุมชนเพื�อเป็นที�อยู่อาศยัที�ดนิทํากิน ที�ดนิส่วนกลางที�ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และที�ดนิที�
ชุมชนไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการ 

(3)  กําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยความเหน็ชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม 
และภมูนิิเวศของชุมชน 

(4)  กําหนดแผนการใช้ประโยชน์ในที�ดนิและการจดัการระบบการ
ผลติให้สอดคล้องกบัสภาพพื�นที� โดยคํานึงถงึการผลติที�พึ�งพาตวัเองโดยการทําเกษตรกรรม
ยั �งยนืและการรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

(5)  กําหนดแผนการอนุรกัษ์ การดูแลรกัษา และการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตทิี�ย ั �งยนืตลอดจนสอดส่องดูแลและแจง้เหตุแก่หน่วยงานของรฐัเมื�อพบ
ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ การบุกรุกหรอืการทําลายทรพัยากรธรรมชาติหรอืทรพัย์สินของทาง
ราชการในบรเิวณพื�นที�ที�ชุมชนรบัผดิชอบหรอืพื�นที�ใกลเ้คยีง 

(6)  ดาํเนินการใหม้กีารจดัตั �งกองทุนที�ดนิของชุมชนเพื�อดําเนินงาน
เกี�ยวกบัโฉนดชุมชน 

(7)  ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ์และวิธีการที�
เกี�ยวกบัโฉนดชุมชนตามที�คณะรฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการกําหนด รวมทั �งปฏบิตัติามระเบยีบ
สาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อยา่งเครง่ครดั 

 
 2.1.4  กระบวนการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
 การดาํเนินการเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนนั �นมกีระบวนการดําเนินงาน อนัประกอบไปดว้ย
ขั �นตอน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ วิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มี
โฉนดชุมชนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
(ราชกจิจานุเบกษา, 2553: 44-49: สํานักงานโฉนดชุมชน, 2554: 22-23, 2555: 21, ม.ป.ป.: 18-24) 
ซึ�งจะไดแ้สดงรายละเอยีดโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

2.1.4.1  การดาํเนินงานเพื�ออนุญาตจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
การดําเนินงานเพื�ออนุญาตจดัใหม้โีฉนดชุมชนมขีั �นตอนในการดําเนินงานพรอ้ม

รายละเอยีดของการดาํเนินงานในแต่ละขั �นตอนดงัต่อไปนี� 
1)  การยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
ชุมชนที�มีความประสงค์จะยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนจะต้องมี

คุณสมบตั ิคอื ต้องรวมตวักนัเป็นชุมชนที�มคีวามเขม้แขง็และมศีกัยภาพในการบรหิารจดัการ
ที�ดินอย่างเป็นระบบ โดยมกีฎระเบียบของชุมชนที�ชดัเจน มกีารดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง
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ของชุมชน (ต้องมีหลักฐานการดําเนินงานประกอบ) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ก่อนระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 บงัคบัใช้ อีกทั �ง
ชุมชนจะต้องมคีณะกรรมการชุมชนคณะหนึ�งเพื�อเป็นตวัแทนของชุมชนในการดําเนินการต่างๆ 
ประธานและกรรมการชุมชนจะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการประสานงาน
เพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 ขอ้ 4 (2) ซึ�งไดอ้ธบิายรายละเอยีดคุณสมบตัขิองประธานและกรรมการชุมชนไวแ้ลว้
ในหวัขอ้ 2.3.1.3 ชุมชนที�ดาํเนินงานโฉนดชุมชน  

นอกจากนี�ชุมชนใดรวมตวักันชุมชนใดรวมตวักนัเป็นสมาคม สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร หรือเป็นชุมชนตามกฎหมายอื�น หากมีคณะกรรมการที�ม ีคุณสมบัติที�
ไมข่ดัหรอืแยง้กบัคุณสมบตัทิี�กําหนดไวใ้นขอ้ 4 (2) ของประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อ
จดัให้มโีฉนดชุมชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
สามารถยื�นคําขอเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการสมาคม สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร หรอืชุมชนตามกฎหมายอื�นเป็นคณะกรรมการชุมชนตามประกาศดงักล่าว 

หากชุมชนใดมคีุณสมบตัคิรบตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้นสามารถยื�นคําขอ
เพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชนได้ โดยให้ยื�นคาํขอต่อสาํนักงานโฉนดชุมชนเท่านั �น ซึ�งในการยื�น
คาํขอดาํเนินการโฉนดชุมชน ชุมชนจะตอ้งเตรยีมเอกสารหรอืหลกัฐาน ดงันี� 

(1)  แบบคาํขอเพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
(2)  แผนที�ส ังเขปชุมชนและบริเวณโดยรอบที�ชุมชนจะขอบริหาร

จดัการที�ดนิ 
(3)  บัญชีรายชื�อคณะกรรมการและครัวเรือนสมาชิกของชุมชน 

จาํนวนเนื�อที�ที�ดนิในความครอบครองของแต่ละครวัเรอืน และประเภทของการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ 
(4)  ประวตัแิละรปูแบบการรวมตวัของชุมชน 
(5)  ขอ้เสนอและแผนงานของชุมชนในการบรหิารจดัการที�ดนิ รวมทั �ง

แนวทางรว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
(6)  เอกสาร หรอืหลกัฐานอื�นที�คณะกรรมการมมีตกิําหนด 

หลงัจากสํานักงานโฉนดชุมชนได้รบัเอกสารที�ชุมชนยื�นขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนแล้ว คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน (ปจช.) อาจมอบหมายให้
สาํนักงานโฉนดชุมชน คณะอนุกรรมการที�จ ัดตั �งขึ�น จ ังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐอื�น
ร่วมทําการตรวจสอบคําขอ เอกสาร หรือหลักฐานของชุมชน พร้อมทั �งตรวจสอบชุมชน
ในดา้นคดคีวามและขอ้พพิาทที�ชุมชนมอียู่กบัหน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิและหน่วยงานอื�น
ที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนตรวจสอบขอ้กฎหมายที�ใหอ้ํานาจหน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิที�ชุมชน
ประสงคจ์ะยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนนั �น ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที� รบัคําขอ เมื�อสํานักงาน
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โฉนดชุมชนตรวจสอบคําขอ เอกสาร หรอืหลกัฐานของชุมชนแล้ว เอกสารครบถ้วนสบบูรณ์
เรยีบรอ้ย กจ็ะเสนอใหค้ณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน (ปจช.) พจิารณาเพื�อ
อนุมตัใิหส้าํรวจและตรวจสอบพื�นที�ชุมชนที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน 

2)  การสาํรวจและตรวจสอบพื�นที� 
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน (ปจช.) จะพจิาณา

คาํขอ เอกสาร หรือหลักฐานของชุมชนที�สาํนักงานโฉนดชุมชนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
เพื�ออนุมตั ิหรอืไมอ่นุมตัใิหส้าํรวจและตรวจสอบพื�นที�ชุมชนที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน 

ในกรณีที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน (ปจช.)
พิจารณาอนุมัติให้สํารวจและตรวจสอบพื�นที� ชุมชนที�ยื�นขอดําเ นินงานโฉนดชุมชน 
คณะกรรมการอาจมอบให้สํานักงานโฉนดชุมชน หรือ แต่งตั �งคณะอนุกรรมการ หรือ 
คณะทํางาน เพื�อทําการสํารวจและตรวจสอบพื�นที� ซึ�งการทําการตรวจสอบในพื�นที�สามารถ
ขยายระยะเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ถ้าต้องใช้เวลาเกินกว่านั �น ให้เสนอ
คณะกรรมการพจิารณาเป็นรายกรณี และแจง้เหตุผลความล่าช้าให้คณะกรรมการชุมชนที�ยื�น
คาํขอทราบ 

ส่วนในกรณีที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน(ปจช.) 
พิจารณาไม่อนุมัติให้สํารวจและตรวจสอบพื�นที� ชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชน 
คณะกรรมการก็จะส่งให้สํานักงานโฉนดชุมชนกลบัไปตรวจสอบคําขอ เอกสาร หรอืหลกัฐาน
ของชุมชนอีกครั �งหนึ�ง หากขาดส่วนใดก็ให้ชุมชนจัดเตรียมให้สมบูรณ์ แล้วยื�นเสนอต่อ
สาํนกังานโฉนดชุมชนใหมอ่กีครั �ง 

3)  การพจิารณาเหน็ชอบในเบื�องตน้ 
เมื�อการสาํรวจและตรวจสอบพื�นที�เรยีบรอ้ยแลว้สํานักงานโฉนดชุมชนจะ

จัดทาํรายงานผลเสนอให้คณะกรรมการประสานงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) 
พิจารณาลงมตเิพื�อเหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบใหชุ้มชนดาํเนินงานโฉนดชุมชน  

เมื�อคณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบให้ชุมชนใดดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว
ให้สํานักงานแจ้งมติพรอ้มส่งเอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องแก่หน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�
รบัผิดชอบดูแลที�ดินนั �น เพื�อพิจารณาอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที�ดินของรฐัตาม
กฎหมายต่อไป 

กรณีที� ชุมชนใดไม่ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน ให้สํานักงานแจง้มตขิองคณะกรรมการไปยงัชุมชนที�ยื�นคําขอพรอ้มทั �ง
เหตุผล เป็นหนังสอื หากชุมชนที�ยื�นคําขอประสงคท์ี�จะขอใหค้ณะกรรมการพจิารณาทบทวนมติ
ก็ให้ยื�นเรื�องพร้อมหลกัฐานต่อสาํนักงานภายในเก้าสิบวนั นับตั �งแต่วนัที�ได้รบัมติดงักล่าว
เพื�อเสนอคณะกรรมการพจิารณามตขิองคณะกรรมการไมต่ดัสทิธขิองชุมชนที�จะยื�นคาํขอใหม ่



28 

4)  การขออนุญาตหน่วยงานที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิ 
เมื�อการคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) 

มมีตเิหน็ชอบใหชุ้มชนใดดาํเนินงานโฉนดชุมชนแลว้ คณะกรรมการจะแจง้มต ิและประสานงานกบั
หน่วยงานของรฐัที�ทาํหน้าที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิที�ชุมชนยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน เพื�อขอให้
พจิารณาอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัที�หน่วยงานที�รบัผดิชอบที�ดนินั �นดแูลอยู ่

5)  การพจิารณาอนุญาตใหด้าํเนินงานโฉนดชุมชน 
เมื�อหน่วยงานที�ดูแลที�ดนิอนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในที�ดนิ

ของรฐัที�หน่วยงานนั �นๆ ดูแลอยู่ได ้สํานักงานโฉนดชุมชนกจ็ะทําขอ้ตกลงกนักบัหน่วยงานของ
รฐัแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลที�ดนินั �น พรอ้มทั �งออกหนังสอือนุญาตแสดงการจดัให้
มโีฉนดชุมชน (ปจช.3 ) และโฉนดชุมชน(ปจช.4) ให้แก่ชุมชนที�ได้รบัอนุญาตให้ดําเนินงาน
โฉนดชุมชนเพื�อรบัรองสทิธใินการครอบครอง บรหิารจดัการ และทําประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 
พรอ้มทั �งกําหนดขอ้ตกลงที�เป็นเงื�อนไขในการดําเนินงานโฉนดชุมชนใหแ้ก่ชุมชนเพื�อเป็นหลกัฐาน 
ทั �งนี�ชุมชนตอ้งทาํตามขอ้ตกลงที�ทาํไวก้บัสาํนกังานโฉนดชุมชนอยา่งเครง่ครดั 

แต่หากหน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิไม่อนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัที�หน่วยงานนั �นๆ ดแูลอยู ่คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
(ปจช.) ก็จะแจง้เหตุผลเป็นหนังสอืไปยงัชุมชนว่าคณะกรรมการฯ ไม่สามารถอนุญาตใหชุ้มชน
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิของรฐัที�หน่วยงานนั �นๆ ดแูลอยูไ่ด ้หากชุมชนที�ยื�นคําขอประสงค์
ที�จะขอให้คณะกรรมการพจิารณาทบทวนมต ิกใ็ห้ยื�นเรื�องพรอ้มหลกัฐานต่อสํานักงานโฉนดชุมชน
ภายในเกา้สบิวนั นบัตั �งแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ผลการอนุมตัใิชพ้ื�นที�จากหน่วยงานที�ดูแลที�ดนิดงักล่าว 
เพื�อเสนอคณะกรรมการทบทวนผลการพจิารณาของหน่วยงานที�ดูแลที�ดนิ และไม่ตดัสทิธขิอง
ชุมชนที�จะยื�นคาํขอใหม ่

2.1.4.2  การตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
เพื�อประโยชน์ในการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแต่ละพื�นที�

นอกจากหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขที�ได้รบัอนุญาตให้ชุมชนไดใ้ช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐั
จากหน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิแลว้ ใหค้ณะกรรมการชุมชนที�ดําเนินงาน
โฉนดชุมชนมหีน้าที�จดัทํารายงานผลการดําเนินงานและปญัหาอุปสรรคใหค้ณะกรรมการทราบ
เป็นประจาํปีละครั �ง 

ให้สํานักงานจัดทําฐานข้อมูลของชุมชนที�ดําเ นินงานโฉนดชุมชน และ
ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัที�อนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐั เพื�อร่วมกัน
ตดิตามการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแต่ละพื�นที� ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศของ
คณะกรรมการ หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขที�ไดร้บัอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั
โดยเครง่ครดั หากมปีญัหาใหนํ้าเสนอคณะกรรมการพจิารณาเพื�อแกไ้ขปญัหาโดยเรว็ 
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2.1.4.3  การเพกิถอนโฉนดชุมชน  
หากพบว่าชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชนใด มกีารกระทําขดัต่อกฎหมายหรอื

ข้อกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการ หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขที�ได้รบัอนุญาต
ใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั ใหส้ํานักงานแจง้เป็นหนังสอืไปยงัชุมชน เพื�อให้ทําการ 
ปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร หากชุมชนเพกิเฉยไม่ปฏบิตัติามหรอืปฏบิตัติาม 
แต่ยงัไมถู่กตอ้งสมบรูณ์ ใหส้าํนกังานแจง้เตอืนเป็นหนงัสอืไปยงัชุมชนอกีครั �งหนึ�ง เพื�อใหชุ้มชน
ปฏบิตัติามภายในระยะเวลาที�กําหนดซึ�งไม่น้อยกว่าสามสบิวนัแต่ไม่เกนิเก้าสบิวนั หากชุมชน
ยงัไมป่ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง ใหส้าํนกังานนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาต่อไป  

หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ชอบใหเ้พกิถอนการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ใหส้ํานักงานแจง้ต่อหน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนินั �น เพื�อพจิารณาเพกิถอน
การอนุญาตใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั  

เมื�อหน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�รบัผิดชอบดูแลที�ด ินเพิกถอนการอนุญาต
ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที�ดินของรฐัแล้ว ให้หน่วยงานของรฐัดงักล่าวแจ้งเป็นหนังสือแก่
สาํนกังาน เพื�อยกเลกิโฉนดชุมชนและประกาศใหบุ้คคลทั �วไปทราบ 

2.1.4.4  การต่ออายโุฉนดชุมชน 
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที�หน่วยงานของรฐัอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

ในที�ดนิของรฐัอย่างน้อยเก้าสบิวนั ให้ชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชนที�ประสงค์จะดําเนินงาน
โฉนดชุมชนต่อไป ยื�นคาํขอต่อสาํนกังานเพื�อเสนอคณะกรรมการพจิารณา 

เมื�อคณะกรรมการมีมติว่าควรให้ชุมชนนั �นดําเนินงานโฉนดชุมชนต่อไป 
ให้สํานักงานแจง้มติของคณะกรรมการแก่หน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนินั �น
เพื�อพจิารณาอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัต่อจากการอนุญาตก่อนหน้านั �น 

2.1.4.5  การยกเลกิโฉนดชุมชน 
ชุมชนที�ดาํเนินงานโฉนดชุมชน หากไม่ประสงคท์ี�จะดําเนินงานโฉนดชุมชนต่อไป 

ใหแ้จง้ความประสงค ์พรอ้มทั �งแผนงานในการยุบเลกิการดําเนินงานโฉนดชุมชน ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ทรพัย์สนิ หนี�สนิและภาระที�มต่ีอทางราชการ เป็นหนังสอืต่อสํานักงานโฉนดชุมชนเพื�อเสนอ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน (ปจช.) พจิารณาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนั
ก่อนการยุบเลิก หรอื ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที�หน่วยงานของรฐัอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัอย่างน้อยเก้าสบิวนั เมื�อคณะกรรมการมมีติให้ยุบเลกิแล้ว ให้ถือว่า
ชุมชนนั �นพน้จากภาระการดาํเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิของรฐันั �น 

2.1.4.6  การขอจดัการที�ดนิเอกชนในรปูแบบโฉนดชุมชน 
ชุมชนที�มีความประสงค์จะดําเนินงานในรูปแบบโฉนดชุมชนในที�ดินอื�น

นอกจากที�ด ินของรฐั อาจยื�นคําขอรบัการสนับสนุนต่อสํานักงานโฉนดชุมชนเพื�อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเมื�อคณะกรรมการมมีตใิหค้วามเหน็ชอบแลว้ใหส้ํานักงานส่งเสรมิและ
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สนบัสนุนการดาํเนินงานดงักล่าวในแบบเดยีวกนักบัชุมชนในที�ดนิของรฐั เพื�อความเขม้แขง็ของชุมชน 
ในการนี� ให้จดัทําโฉนดชุมชนตามแบบที�คณะกรรมการกําหนด พร้อมข้อตกลงสนับสนุน
การดาํเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิที�ชุมชนรอ้งขอมานั �นเพื�อเป็นหลกัฐาน 

 
2.2  ผลการดาํเนินงานโฉนดชมุชน 
 
 2.2.1  พืVนที�การดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
 จากข้อมูลของสาํนักงานโฉนดชุมชน (2556) ณ วนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พบว่า 
จาํนวนชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชน ตั �งแต่ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดั
ใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 มผีลบงัคบัใช ้เมื�อวนัที� 13 มถิุนายน พ.ศ. 2553 มชีุมชนที�ไดย้ื�น
ขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนมายงัสํานักงานโฉนดชุมชน รวมทั �งสิ�น 425 ชุมชน ในจาํนวนชุมชน
ทั �งหมดที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนดงักล่าวประกอบไปด้วย ครวัเรอืนทั �งสิ�น 54,313 
ครวัเรอืน และประชากร 208,138 คน ซึ�งอยู่ในพื�นที� 47 จงัหวดั รวมเนื�อที�ทั �งหมด 1,575,982 ไร ่
1 งาน 85 ตารางวา โดยแบ่งพื�นที�การดําเนินงานออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ซึ�งมรีายละเอยีดพื�นที�
การดาํเนินงานรายภาค ดงันี� 
 ภาคกลางและกรุง เทพมหานคร ม ีชุมชนที�ได้ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชน
มายงัสาํนักงานโฉนดชุมชน รวมทั �งสิ�น 25 ชุมชน ในจาํนวนชุมชนทั �งหมดที�ยื�นขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนดงักล่าวประกอบไปดว้ย ครวัเรอืนทั �งสิ�น 3,669 ครวัเรอืน และประชากร 11,266 คน 
ซึ�งอยู่พื�นที� 13 จงัหวดั คอื นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระแก้ว นครนายก 
ลพบุร ีปทุมธานี จนัทบุร ีสุพรรณบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีประจวบครีขีนัธ ์และราชบุร ีรวมเนื�อที� 
29,600 ไร ่1 งาน 19 ตารางวา 
 ภาคเหนือ มชีุมชนที�ได้ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนมายงัสํานักงานโฉนดชุมชน
รวมทั �งสิ�น 290 ชุมชน ในจาํนวนชุมชนทั �งหมดที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนดงักล่าวประกอบ
ไปดว้ย ครวัเรอืนทั �งสิ�น 34,212 ครวัเรอืน และประชากร 133,395 คน ซึ�งอยู่พื�นที� 12 จงัหวดั 
คือ ลําพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร น่าน แม่ฮ่องสอน ลําปาง 
นครสวรรค ์และตาก รวมเนื�อที� 1,293,517 ไร ่1 งาน 76 ตารางวา 
 ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ  ม ีชุมชนที�ได ้ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนมายงั
สํานักงานโฉนดชุมชน รวมทั �งสิ�น 43 ชุมชน ในจาํนวนชุมชนทั �งหมดที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนด
ชุมชนดงักล่าวประกอบไปด้วย ครวัเรอืนทั �งสิ�น 6,933 ครวัเรอืน และประชากร 29,584 คน 
ซึ�งอยู่พื�นที� 13 จงัหวดั คอื ชยัภูม ิรอ้ยเอด็ บุรรีมัย ์อุบลราชธานี อุดรธานี อํานาจเจรญิ กาฬสนิธุ ์
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ขอนแก่น นครราชสมีา สุรนิทร ์ศรษีะเกษ เลย และมหาสารคาม รวมเนื�อที� 131,985 ไร่ 1 งาน 
18 ตารางวา 
 ภาคใต้ ม ีชุมชนที�ได้ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนมายงัสํานักงานโฉนดชุมชน 
รวมทั �งสิ�น 68 ชุมชน ในจาํนวนชุมชนทั �งหมดที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนดงักล่าวประกอบ
ไปดว้ย ครวัเรอืนทั �งสิ�น 9,499 ครวัเรอืน และประชากร 33,893 คน ซึ�งอยู่พื�นที� 9 จงัหวดั คอื 
ตรงั สุราษฎร์ธานี กระบี� ภูเก็ต พงังา ระนอง พทัลุง นครศรธีรรมราช และชุมพร รวมเนื�อที� 
120,879 ไร ่1 งาน 72 ตารางวา 
 หากจําแนกพื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนตามประเภทของที�ดินจากข้อมูลของ
สํานักงานโฉนดชุมชน (2556) ดงักล่าว พบว่า ที�ดนิทั �งหมดที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนอยู่
ในที�ดนิประเภทต่างๆ กนั ส่วนใหญ่เป็นที�ดนิของรฐั มเีพยีงส่วนน้อยนิดที�เป็นที�ดนิประเภทอื�น 
ซึ�งจะไดส้รปุโดยเรยีงจากขนาดของที�ดนิและจาํแนกตามประเภทที�ดนิไว ้ดงัต่อไปนี� 
 1) เขตปา่สงวนแห่งชาต ิ 997,149 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา 
 2) เขตอุทยานแห่งชาต ิ 170,124 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา 
 3) เขตปฏริปูที�ดนิ 128,465 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา 
 4) ที�สาธารณประโยชน์ 101,800 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา 
 5) ที�ดนิประเภทอื�นๆ 101,639 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา 
 6) ไมร่ะบุ/ไมช่ดัเจน 35,739 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา 
 7) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 20,855 ไร ่ 1 งาน 47 ตารางวา 
 8) ที�ราชพสัดุ 13,089 ไร ่ 3 งาน 20 ตารางวา 
 9) ที�ดนิมเีอกสารสทิธ ิ 3,698 ไร ่ 1 งาน 91 ตารางวา 
 10) เขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่ 1,775 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 11) ปา่ชายเลน 1,372 ไร ่ 2 งาน 92 ตารางวา 
 12) ที�ดนิกรมเจา้ท่า 150 ไร ่ 3 งาน 49 ตารางวา 
 13) ที�ดนิองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 78 ไร ่ 1 งาน 27 ตารางวา 
 14) ที�ดนิกรมชลประทาน 28 ไร ่ 1 งาน 75 ตารางวา 
 15) ที�ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย 14 ไร ่ 1 งาน 85 ตารางวา 
 ทั �งนี�ในแต่ละภาคกม็กีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภทต่างๆ มากน้อยแตกต่างกนั
โดยจะแสดงขอ้มูลพื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนจําแนกตามประเภทของที�ดนิในแต่ละภาค
ดงัต่อไปนี� 
 ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มกีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภทต่างๆ 
โดยเรยีงลาํดบัขนาดของที�ดนิจากมากไปหาน้อย ดงันี� 
 1) เขตปา่สงวนแห่งชาต ิ 9,275 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 2) เขตอุทยานแห่งชาต ิ 8,400 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 
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 3) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 4,886 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 4) ที�ดนิประเภทอื�นๆ 3,542 ไร ่ 3 งาน 20 ตารางวา 
 5) ที�ดนิมเีอกสารสทิธ ิ 1,803 ไร ่ 0 งาน 31 ตารางวา 
 6) ที�ราชพสัดุ 659 ไร ่ 0 งาน 37 ตารางวา 
 7) เขตปฏริปูที�ดนิ 600 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 8) ที�สาธารณประโยชน์ 405 ไร ่ 3 งาน 56 ตารางวา 
 9) ที�ดนิกรมชลประทาน 28 ไร ่ 1 งาน 75 ตารางวา 
 ทั �งนี�ในภาคกลางไม่มกีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภท เขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์่า 
ป่าชายเลน ที�ดนิกรมเจา้ท่า ที�ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย ที�ดนิองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
และที�ดนิประเภทที�ไมร่ะบุ/ไมช่ดัเจน 

 ภาคเหนือ มกีารดาํเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภทต่างๆ โดยเรยีงลําดบัขนาดของที�ดนิ
จากมากไปหาน้อย ดงันี� 
 1) เขตปา่สงวนแห่งชาต ิ 877,379 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา 
 2) เขตอุทยานแห่งชาต ิ 116,828 ไร่ 0 งาน 22 ตารางวา 
 3) เขตปฏริปูที�ดนิ 110,140 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา 
 4) ที�ดนิประเภทอื�นๆ 96,263 ไร ่ 1 งาน 26 ตารางวา 
 5) ที�สาธารณประโยชน์ 45,664 ไร ่ 2 งาน 44 ตารางวา 
 6) ไมร่ะบุ/ไม่ชดัเจน 34,829 ไร ่ 2 งาน 25 ตารางวา 
 7) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 7,380 ไร ่ 1 งาน 47 ตารางวา 
 8) ที�ราชพสัดุ 3,136 ไร ่ 2 งาน 14 ตารางวา 
 9) ที�ดนิมเีอกสารสทิธ ิ 1,895 ไร ่ 1 งาน 60 ตารางวา 
 ทั �งนี�ในภาคเหนือไม่มกีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภท เขตอนุรกัษ์พนัธุ์สตัวป์่า 
ปา่ชายเลน ที�ดนิกรมเจา้ท่า ที�ดนิกรมชลประทาน ที�ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย และที�ดิน
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
 ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ มีการดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ด ินประเภทต่างๆ 
โดยเรยีงลาํดบัขนาดของที�ดนิจากมากไปหาน้อย ดงันี� 
 1) เขตปา่สงวนแห่งชาต ิ 61,963 ไร ่ 0 งาน 52 ตารางวา 
 2) ที�สาธารณประโยชน์ 47,727 ไร ่ 0 งาน 12 ตารางวา 
 3) เขตอุทยานแห่งชาต ิ 7,132 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 4) เขตปฏริปูที�ดนิ 5,558 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 5) ที�ราชพสัดุ 3,118 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 6) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 2,884 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
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 7) เขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่ 1,775 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 8) ที�ดนิประเภทอื�นๆ 1,750 ไร ่ 2 งาน 9 ตารางวา 
 9) ที�ดนิองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 63 ไร ่ 2 งาน 45 ตารางวา 
 10) ที�ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย 14 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 ทั �งนี�ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไม่มกีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภท 
ป่าชายเลน ที�ดนิกรมเจ้าท่า ที�ดนิกรมชลประทาน ที�ดนิมเีอกสารสทิธ ิและที�ดนิประเภทที�
ไมร่ะบุ/ไมช่ดัเจน 

 ภาคใต้ มกีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภทต่างๆ โดยเรยีงลําดบัขนาดของที�ดนิ
จากมากไปหาน้อย ดงันี� 
 1) เขตปา่สงวนแห่งชาต ิ 48,532 ไร ่ 0 งาน 65 ตารางวา 
 2) เขตอุทยานแห่งชาต ิ 37,764 ไร ่ 2 งาน 11 ตารางวา 
 3) เขตปฏริปูที�ดนิ 12,166 ไร ่ 3 งาน 70 ตารางวา 
 4) ที�สาธารณประโยชน์ 8,003 ไร ่ 0 งาน 59 ตารางวา 
 5) ที�ราชพสัดุ 6,176 ไร ่ 1 งาน 69 ตารางวา 
 6) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 5,705 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 7) ปา่ชายเลน 1,372 ไร ่ 2 งาน 92 ตารางวา 
 8) ไมร่ะบุ/ไม่ชดัเจน 910 ไร ่ 0 งาน 75 ตารางวา 
 9) ที�ดนิกรมเจา้ท่า 150 ไร ่ 3 งาน 49 ตารางวา 
 10) ที�ดนิประเภทอื�นๆ 83 ไร ่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 11) ที�ดนิองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 14 ไร ่ 2 งาน 82 ตารางวา 
 ทั �งนี�ในภาคใต้ไม่มกีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภท เขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์่า 
ที�ดนิกรมชลประทาน ที�ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย และที�ดนิมเีอกสารสทิธ ิ
 
 2.2.2  สรปุผลการดาํเนินงานตามขั Vนตอนการจดัให้มีโฉนดชุมชน 
 ตามข้อมูลของ สํานักงานโฉนดชุมชน (2556) ณ วนัที� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
สามารถสรปุผลการดาํเนินงานเพื�ออนุญาตจดัใหม้โีฉนดชุมชน ตามขั �นตอนต่างๆ ไดด้งัต่อไปนี� 

2.2.2.1 การดาํเนินงานโฉนดชุมชนตั �งแต่ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการ
จดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 มผีลบงัคบัใช้ เมื�อวนัที� 13 มถุินายน พ.ศ. 2553  จนถึงวนัที� 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 มชุีมชนที�ได้ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนมายงัสํานักงานโฉนดชุมชน 
รวมทั �งสิ�น 425 ชุมชน ในจาํนวนชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานทั �งหมด ยงัมชีุมชนที�อยู่ในขั �นตอน
การยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน กล่าวคอื ชุมชนกําลงัยื�นคําขอ หรอืกําลงัตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของชุมชน เอกสารคาํขอ หรอืหลกัฐานของชุมชน หรอืตรวจสอบเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้กําลงัเตรยีม
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เสนอให้คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน (ปจช.) พจิารณาให้สํารวจและ
ตรวจสอบพื�นที� จาํนวน 210 ชุมชน  

2.2.2.2 ในขั �นตอนการสาํรวจและตรวจสอบพื�นที�มชีุมชนที�อยู่ในระหว่างการ
มอบหมายใหค้ณะทาํงาน หรอื คณะอนุกรรมการที�ตั �งขึ�น หรอืสํานักงานโฉนดชุมชนดําเนินงาน
สาํรวจและตรวจสอบพื�นที�เพื�อตรวจสอบและสรปุขอ้เทจ็จรงิ จาํนวน 139 ชุมชน  

2.2.2.3 ทั �งนี�สาํนักงานโฉนดชุมชนได้เสนอคาํยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนของ
ชุมชนที�ได้รบัการสํารวจและตรวจสอบพื�นที�เรียบร้อยแล้วให้แก่คณะกรรมการฯ พิจารณา
เหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบ ซึ�งชุมชนที�อยู่ในระหว่างขั �นตอนการพจิารณาเหน็ชอบในเบื�องต้นนี�
มจีาํนวน 16 ชุมชน  

2.2.2.4 สาํหรับ ชุมชนที� ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  แล้ว  
คณะกรรมการฯ จะแจง้มตคิวามเหน็ชอบไปยงัหน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิที�ชุมชนยื�นขอ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน เพื�อขออนุญาตใช้ประโยชน์ที�ดินกับหน่วยงานดังกล่าว โดยมี
ชุมชนที�อยูใ่นระหว่างการดาํเนินการนี� จาํนวน 57 ชุมชน  

2.2.2.5 เมื�อชุมชนใดได้ร ับการอนุญาตให้สามารถใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว คณะกรรมการฯ จะออกเอกสารเพื�ออนุญาตและร ับรอง
การดาํเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งใน พ.ศ. 2556 ม ี3 ชุมชน ที�ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ที�ดนิ
เพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชนแลว้ ดงัต่อไปนี� คอื  

  (1) ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง มีพื�นที�ครอบคลุม หมู่ที� 1, 5, 8 
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมและ หมู่ที� 2 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ี
จงัหวดันครปฐม รวมเนื�อที� 1803 ไร่ 31 ตารางวา มจีาํนวนสมาชกิชุมชน ทั �งสิ�น 176 ครวัเรอืน 
หรอื ประชากร 838 คน ทั �งนี�การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง
เป็นการดาํเนินงานโฉนดชุมชนชนในที�ดนิประเภทโฉนดที�ดนิซึ�งสหกรณ์เช่าซื�อกบักรมธนารกัษ์
ซึ�งเป็นผู้รบัผิดชอบดูแลที�ดิน โดยชุมชนได้รบัอนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนเมื�อวนัที� 
9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554  

  (2) ชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบา้นป่าซางจาํกดั (บา้นแม่อาว) 
มพีื�นที�ครอบคลุม หมู่ที� 3 ตําบลนครเจดยี์ อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพูน รวมเนื�อที� 142 ไร่ 
80 ตารางวา มีจาํนวนสมาชิกชุมชน ทั �งสิ�น 89 ครวัเร ือน หรือ ประชากร 253 คน ทั �งนี�
การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบา้นป่าซางจาํกดั (บา้นแม่อาว) 
เป็นการดําเนินงานโฉนดชุมชนชนในที�ด ินประเภทที�ดินที�ม ีเอกสารสิทธิ (ที�ดิน ส.ป.ก.) 
ซึ�งสํานักงานปฏริูปที�ดนิเพื�อเกษตรกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบดูแลที�ดนิ โดยชุมชนไดร้บัอนุญาตให้
ใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชนในวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2554 

  (3) ชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบา้นป่าซางจาํกดั (บา้นใหม่ป่าฝาง) 
มพีื�นที�ครอบคลุม หมู่ที� 15 ตําบลนํ�าดบิ อําเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูนรวมเนื�อที� 193 ไร่ 3 งาน 
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80 ตารางวา มจีาํนวนสมาชิกชุมชน ทั �งสิ�น 173 ครวัเรอืน หรอื ประชากร 542 คน ทั �งนี�
การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบา้นป่าซางจาํกดั (บา้นใหม่
ป่าฝาง) เป็นการดําเนินงานโฉนดชุมชนชนในที�ดนิประเภทที�ดนิที�มเีอกสารสทิธ ิ(ที�ดนิ ส.ป.ก.) 
ซึ�งสํานักงานปฏริูปที�ดนิเพื�อเกษตรกรรมเป็นผูร้บัผดิชอบดูแลที�ดนิ โดยชุมชนไดร้บัอนุญาตให้
ใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชนในวนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

นอกจากนี�จะได้สรุปผลการดําเนินงานตามขั �นตอนต่างๆ ในภาพรวมจําแนกเป็นราย
ภาคโดยแสดงเป็นตารางต่อไปนี� 

 
ตารางที� 2.2  สรปุผลการดาํเนินงานตามขั �นตอนต่างๆ จาํแนกตามรายภาค 
 

ภาค 
จาํนวน
จงัหวดั 

จาํนวน
ชุมชน

ทั Vงหมด 

จาํนวนชมุชนในแต่ละขั Vนตอนการดาํเนินงาน 

“1” 
การเสนอขอ
ดาํเนินงาน 

“2” 
การตรวจ 
สอบพื�นที� 

“3”  
การใหค้วาม

เหน็ชอบ 

“4” 
การขอใช้

พื�นที� 

“5” 
การ

อนุญาต 
กลาง และ 

กรุงเทพมหานคร 
13 24 17 2 0 4 1 

เหนือ 12 290 151 115 5 17 2 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 13 43 21 4 3 15 0 

ภาคใต ้ 9 68 21 18 8 21 0 

รวมทั VงสิVน 47 425 210 139 16 57 3 

 
แหล่งที�มา: สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2556. 

 
2.3  แนวคิดการจดัการทรพัยากรร่วม 

 
 ในหวัขอ้นี�จะได้ทบทวนวรรณกรรมเพื�ออธบิายถงึแนวคดิในการจดัการทรพัยากรร่วม
โดยไดแ้บ่งหวัขอ้เพื�อทบทวนศกึษาทําความเขา้ใจ คอื ระบบกรรมสทิธิ D ประเภทของสนิคา้หรอื
ทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร์ องค์ความรู้ดั �งเดมิในการจดัการทรพัยากร แนวคดิการจดัการ
ทรพัยากรของ Elinor Ostrom และแนวคดิการจดัการทรพัยากรร่วมในประเทศไทย โดยจะได้
นําเสนอวรรณกรรมที�ไดท้บทวนศกึษามาเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิดงัต่อไปนี� 
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 2.3.1  ระบบกรรมสิทธิW  หรือ สิทธิในการใช้ทรพัยากร 
 อรพรรณ ณ บางชา้ง ศรเีสาวลกัษณ์ (2549 อ้างถงึใน อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์, 2554: 
194-195) อธบิายว่าในทางเศรษฐศาสตร ์มกีารจําแนกสทิธใินการใชท้รพัยากรเป็น 3 ประเภท 
คอื การใชท้รพัยากรที�ผูใ้ชม้กีรรมสทิธิ Dส่วนบุคคล (Private Property) ผูใ้ชม้สีทิธริ่วมกนัในการใช ้
(Common Property) และการเขา้ถงึทรพัยากรไดโ้ดยเสร ี(Open Access) การมกีรรมสทิธิ Dใน
ทรพัยส์นิ มใิช่การมสีทิธใิน “สิ�งของ” นั �น แต่แทจ้รงิแล้ว สทิธทิี�ม ีคอื สทิธใินการใชป้ระโยชน์
จากทรพัยส์นิและอรรถประโยชน์ที�ไดร้บั ความสําคญัของกรรมสทิธิ Dจงึไม่ไดอ้ยู่ที�มติทิางกายภาพ 
แต่เป็นสทิธหิลาย ๆ ด้านในการที�จะใชป้ระโยชน์ ยิ�งสทิธทิี�จะใชค้รอบคลุมหลายมติมิากเท่าใด 
กเ็ท่ากบัว่ากรรมสทิธิ Dในทรพัยส์นินั �นสมบูรณ์ (Comprehensive) มากขึ�นเท่านั �น ซึ�งอธบิายได ้
ดงันี� 

1) กรรมสทิธิ Dส่วนบุคคล (Private Property) การมกีรรมสทิธิ Dส่วนบุคคล หมายถงึ 
การมกีฎหมายรบัรองสทิธ ิผู้ที�มกีรรมสทิธิ Dในทรพัยส์นิสามารถหวงกนัไม่ให้ผู้อื�นใช้ประโยชน์ 
มสีทิธทิี�จะจาํหน่าย แบ่งแยก หรอืโอนกรรมสทิธิ Dนั �นใหแ้ก่ใครกไ็ด ้โดยที�ผูม้กีรรมสทิธิ Dจะเป็นผูท้ี�
ไดร้บัผลประโยชน์จากทรพัยากรแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยที�รฐัและผูอ้ื�นจะต้องเคารพในกรรมสทิธิ Dนั �น 
ทั �งนี�มขีอ้แมว้่าการใช้ประโยชน์นั �นจะต้องอยู่ในขอบเขตที�สงัคมยอมรบัได้และไม่ไปกระทบต่อ
ประโยชน์โดยรวมของสงัคม 

2) สทิธริ่วม (Common Property) หมายถงึ สทิธทิี�กลุ่มบุคคลที�เป็นสมาชกิของ
ชุมชนหรอืองคก์รมสีทิธริ่วมกนัในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร สมาชกิแต่ละรายจะไม่มสีทิธิ
ส่วนบุคคล แต่จะมสีทิธิในฐานะที�เป็นสมาชกิของชุมชนนั �นหรอืองค์กรนั �น โดยทั �วไปกฎและ
กตกิาของการใชจ้ะกําหนดร่วมกนัระหว่างคนที�เป็นสมาชกิ หรอือาจจะเป็นกฎและกตกิาที�มมีา
แต่เดมิของคนรุ่นก่อน ๆ และสบืทอดกนัมาจนถงึรุ่นลูกรุ่นหลาน สมาชกิที�มสีทิธริ่วมมสีทิธใิน
การที�จะหวงกันไม่ให้บุคคลอื�นหรอืกลุ่มอื�นที�ไม่ได้เป็นสมาชิกของชุมชนสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรได้ และในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละรายก็ต้องมหีน้าที�ในการดูแล
ทรพัยากรนั �นดว้ย 

3) การเข้าถึงทรพัยากรได้โดยเสร ีหรอื (Open Access: OA) คอื การเข้าถึง
ทรพัยากรที�เปิดกว้างสําหรบัทุกคน ไม่มผีู้ใดเป็นเจา้ของทรพัยากร แต่ละคนจงึไม่มสีทิธหิรอืมี
ความชอบธรรมทางกฎหมายในการที�จะหวงกนัไมใ่หผู้อ้ื�นเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร และ
จะเป็นภาวะที�แต่ละฝ่ายต่างก็จะรีบเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มากที�สุดภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าเงื�อนไขที�จําเป็นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสทิธภิาพ คอื การม ี“กรรมสทิธิ Dส่วนบุคคล” รองลงมา คอื สทิธริ่วมของชุมชน และกรณีที�
การเข้าถึงทรัพยากรที�เปิดกว้างสําหรับทุกคน จะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�ไม่มี
ประสทิธภิาพ  
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 กรณ์พงศ์ ทองศรี (ม.ป.ป.: 2) นอกจากการจาํแนกสิทธิในการใช้ทรพัยากรทาง
เศรษฐศาสตรแ์ล้ว ยงัมกีารจําแนกรูปแบบกรรมสทิธิ Dออกตามแนวทางการสรา้งความมั �นคงใน
การถอืครองที�ดนิ (Land Tenure Security) โดยแบ่งออกเป็น 4 รปูแบบดงันี�คอื กรรมสทิธิ Dส่วนบุคคล 
(Private Property) กรรมสทิธท์ี�รฐัเป็นเจา้ของ (State Property) กรรมสทิธิ Dร่วม (Common Property) 
และกรรมสทิธิ Dแบบเปิดกวา้ง (Open Access) ทั �งนี�ลกัษณะการจาํแนกกรรมสทิธิ Dของ กรณ์พงศ์ ทองศร ี
มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัที� อรพรรณ ณ บางช้าง ศรเีสาวลกัษณ์ ได้กล่าวไว้แล้วในเบื�องต้น 
แต่แตกต่างกนัตรงที�กรณ์พงศ์ ทองศร ีได้เสนอเพิ�มเติมถึงกรรมสทิธ์ที�รฐัเป็นเจ้าของ (State 
Property) 
 
 2.3.2  ประเภทของสินค้าหรือทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์
 วณัรกัษ์ มิ�งมณนีาคนิ (2555: 4-5) อธบิายว่า ในทางเศรษฐศาสตร ์ไดแ้บ่งสนิคา้ออกเป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ เศรษฐทรพัย ์(Economic Goods) และสนิคา้ไรร้าคา (Free Goods) 

1) เศรษฐทรพัย ์(Economic Goods) คอืสนิคา้ที�มตี้นทุนโดยปกตผิูบ้รโิภคจะ
เป็นผูจ้่ายราคาสนิคา้โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื สนิคา้เอกชน (Private Goods) และ
สนิคา้สาธารณะ (Public Goods) สนิคา้เอกชนเป็นสนิคา้ที�แยกการบรโิภคออกจากกนัได ้(Rival 
Consumption) และเจา้ของสนิคา้สามารถกดีกนัผูบ้รโิภครายอื�นได ้(Exclusion Principle) ส่วน
สนิค้าสาธารณะนั �นเป็นสนิค้าที�บรโิภคร่วมกนั (Joint Consumption) และไม่สามารถกีดกนั
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดให้พ้นจากการบรโิภคได้ (Non Exclusion Principle) ทั �งนี�เพราะ
ผูบ้รโิภคมหาศาลทาํใหก้ารกดีกนัเป็นไปไดย้าก 

2) สนิคา้ไรร้าคา (Free Goods) หมายถงึ สนิคา้และบรกิารที�ไม่มตี้นทุน จงึไม่มี
ราคาที�ต้องจ่าย ถ้าจะอธิบายด้วยหลกัเศรษฐศาสตร์ก็คือ ปรมิาณการเสนอขายมมีากกว่า
หรืออย่างน้อยที�สุดเท่ากับปริมาณการเสนอซื�อ ณ ระดับราคาเท่ากับศูนย์ สินค้าไร้ราคา
มกัไดแ้ก่สิ�งที�มอียูใ่นธรรมชาต ิแสงแดด สายลม นํ�าฝน อากาศในบรรยากาศ นํ�าทะเล และนํ�าใน
แมนํ่�าลาํคลอง 

 ณฏัฐพงศ์ ทองภกัด ี(2552: 134-135) ไดจ้าํแนกลกัษณะของสนิคา้หรอืทรพัยากรทาง
เศรษฐศาสตรต์ามความเขม้ขน้ของลกัษณะการกดีกนัการบรโิภคและการแข่งขนัในการบรโิภค
ไดท้ั �งหมด 4 ประเภท คอื  

1)  ทรพัยากรของสาธารณะ (Common property resources) เป็นสินค้าที�มี
การแข่งขนักนับรโิภคแต่ไม่มกีารกดีกนัการบรโิภค เช่น ปลาในแม่นํ�า ทางเดนิเท้า และระบบ
ชลประทาน เป็นต้น จะเหน็ได้ว่าแม้ว่าสนิค้าชนิดนี�จะสามารถกีดกนัการบรโิภคได้ แต่ก็จะมี
ต้นทุนสูงมากในการดําเนินการจนทําให้ไม่เกิดการกดีกนัขึ�น และการบรโิภคสนิค้าประเภทนี�
ของคนหนึ�งๆ จะทาํใหอ้รรถประโยชน์ที�เกดิขึ�นกบัคนอื�นที�ตอ้งการบรโิภคมน้ีอยลง 
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2) สนิค้าส่วนบุคคล (Private Goods) เป็นสนิค้าที�มกีารแข่งขนัในการบรโิภค
และการกดีกนัการบรโิภค เป็นสนิค้าทั �วไปที�เราพบเหน็เป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื�องรบัโทรทศัน์ 
หากเราไมจ่า่ยเงนิคนขายกไ็มใ่หโ้ทรทศัน์แก่เรา และหากเราซื�อแลว้คนอื�นกไ็มไ่ดเ้ครื�องนั �นไป 

3) สนิคา้กึ�งสาธารณะหรอืสนิคา้ที�ขาดแคลนโดยประดษิฐ ์(Semi public goods 
หรอื Artificailly scarce resource) เป็นสนิค้าที�ไม่มกีารแข่งขนัในการบรโิภคแต่มกีารกดีกนั
การบรโิภคได้ เช่น ถนนที�เก็บเงนิ(Toll way) และทางด่วน เพราะต้องจ่ายเงนิก่อนถงึจะได้ใช้ 
โดยที�การบรโิภคของผู้บรโิภคทุกคนในเวลาเดยีวกนัสามารถทําได้ คลื�นสญัญาณเคเบิ�ลทวีี
ก็มลีกัษณะนี� คอืเมื�อมกีารกวนคลื�นสญัญาณ คนที�รบัก็ต้องมกีล่องรบัสญัญาณจงึกีดกนัได้ 
แต่การรบัคลื�นสัญญาณของคนหนึ�งไม่เป็นผลต่อคนอื�น อีกตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะ
เมื�อคนไม่มากก็ไม่มกีารแข่งขนักนัในการใช้ แต่เมื�อคนมากขึ�นก็จะมคีวามแออดั ต้นทุนของการมผีู้ใช้
เพิ�มไมเ่ท่ากบัศูนย ์จงึมกีารแขง่ขนักนัในการบรโิภค  

4) สนิค้าสาธารณะ (Public goods) เป็นสนิคา้ที�ไม่มกีารแข่งขนัในการบรโิภค
และไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ เช่น การดับเพลิง การป้องกันประเทศ ซึ�งมีลักษณะ
เหมือนกัน เพราะก ีดกนัการให้บรกิารไม่ได ้ ถ ึงแม้จะไม่มเีงนิจ่ายแต่เวลาเก ิดไฟไหม้
พนักงานดบัเพลงิก็จะต้องมาดบัให้ประชาชน หรอื เวลาเกิดสงครามก็จะต้องมทีหารมา
ดูแลด้านเสรภีาพของประชาชนในประเทศทุกคน ลกัษณะสินค้าสาธารณะอย่างนี� เมื�อไม่
สามารถเรยีกเก็บเงนิจากการให้บรกิารกบัผู้บรโิภคแต่ละรายได้ ทําให้รฐับาลต้องนําเงนิจาก
ภาษมีาใชใ้นการผลติ  
 ชล บุนนาค (2555: 11-15) ไดอ้ธบิายว่าในทางเศรษฐศาสตรส์ินค้าที�ได้ร ับ
การพิจารณาอยู่บ่อยครั �งในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์คือ สินค้าเอกชน (Private Goods) 
สนิคา้สาธารณะ (Public Goods) และทรพัยากรรว่ม (Common-pool Resources)  

1) สนิค้าเอกชน (Private Goods) คอื สนิค้าที�มลีกัษณะสําคญั 2 ประการ 
คอื เป็นสนิค้าที�สามารถกดีกนัได้ (Excludable) และต้องมกีารแข่งขนักนัเพื�อให้ได้มาซึ�งการ
บรโิภค(Rivalrous) เพราะการบรโิภคสนิคา้หน่วยหนึ�งจะลดความสามารถในการบรโิภคของ
คนถดัไป เนื�องจากจาํนวนสนิคา้ลดน้อยลง ลกัษณะ 2 ประการนี�ทําใหส้นิคา้เอกชนสามารถถูก
จดัสรร โดยตลาดได้ เพราะผู้ผลติสามารถขายสนิค้าใหแ้ก่ผูซ้ื�อและกดีกนัผูท้ี�ไม่ได้ซื�อออกจาก
การ บรโิภคได ้ผูบ้รโิภคกต็้องแข่งขนักนัและแสดงความยนิดจี่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิคา้ หากอยู่
ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ราคาที�แสดงในตลาดก็จะแสดงต้นทุนที�แท้จรงิของสินค้าและระดบั
ความ ยนิดจีา่ยของผูบ้รโิภค 

2) สินค้าสาธารณะ (Public goods) มีลักษณะตรงกันข้ามกับสินค้าเอกชน
กล่าวคอื ไมส่ามารถกดีกนัได ้(Non-excludable) และไมจ่าํเป็นตอ้งแขง่ขนัเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการบรโิภค 
(Non-rivalrous) ลกัษณะดงักล่าวทําให้ตลาดล้มเหลว (Market Failure) คอืไม่มกีารผลติและ
แลกเปลี�ยนซื�อขายกนัโดยเอกชน เพราะผู้ผลติขาดแรงจูงใจในการผลติ เนื�องจากเมื�อผลติแล้ว
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ไม่สามารถกดีกนัคนที�ไม่ซื�อจากการบรโิภคได ้ผู้บรโิภคกไ็ม่ยนิดจี่าย เพราะสามารถบรโิภคฟรไีด ้
ตัวอย่างของสินค้าสาธารณะ เช่น บรกิารการป้องกันประเทศ สภาพแวดล้อมที�ดี เป็นต้น 
เมื�อเป็นเช่นนี�รฐัจงึต้องเข้าแทรกแซงด้วยการเป็นผู้ผลติสนิค้าสาธารณะนี�เอง และบงัคบัให้
เอกชนรบัภาระรายจา่ยผ่านกลไกภาษแีละกลไกอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3)  ทรพัยากรร่วม (Common-pool Resources) เป็นประเภทของสินค้า
ทาง เศรษฐศาสตรอ์กีลกัษณะหนึ�ง มลีกัษณะบางประการเหมอืนสนิคา้เอกชน และบางประการ 
เหมอืนสนิคา้สาธารณะกล่าวคอื มลีกัษณะกดีกนัใหผู้อ้ื�นเขา้มาใชป้ระโยชน์จากตวัทรพัยากรได้
ยากมาก เนื�องจากขอบเขตของทรพัยากรมขีนาดใหญ่ (แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ไดข้ึ�นอยู่กบักตกิา
การใชแ้ละเทคโนโลย)ี ในขณะเดยีวกนัตวัทรพัยากรเองมลีกัษณะต้องแข่งขนัเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง 
การบรโิภค (Rivalrous) ยิ�งบรโิภคหรอืเกบ็เกี�ยวมากเท่าไร จาํนวนทรพัยากรที�ใชไ้ดก้จ็ะน้อยลง
เรื�อยๆ จนอาจจะหมดไป แต่สามารถเกิดขึ�นใหม่ (Renewable) ได้หากมวีิธจีดัการและดูแล
รกัษาที�ด ีตวัอย่างของทรพัยากรร่วมได้แก่ ที�ดนิ (พจิารณาในแง่ของหน้าดินที�สามารถเป็น
ระบบทรพัยากรซึ�งสรา้งผลติภาพได)้ ปา่ไม ้ปา่ชายเลน ฝงูปลาชนิดต่างๆ นํ�า เป็นตน้ 
 ชล บุนนาค (2555: 11-15) อธบิายเพิ�มเตมิว่า ปญัหาอนัเกดิจากการที�มผีูใ้ชท้รพัยากร
มากไป และปญัหาการใชท้รพัยากรเกนิพอด ีเป็นปญัหาสาํคญัของการใชป้ระโยชน์ในทรพัยากร
ร่วม ขณะเดยีวกนัผูใ้ชก้็ไม่มแีรงจงูใจที�จะดูแลรกัษา เพราะไม่สามารถกดีกนัคนอื�นที�ไม่ได้ร่วม
แบ่งปนัต้นทุนการดูแลรกัษาจากการใชท้รพัยากรได ้อนึ�งจุดสําคญัที�แบ่งแยกทรพัยากรร่วมกบั
สนิค้าสาธารณะก็คือ ปญัหาการใช้ทรพัยากรเกินพอดีนั �นเอง เพราะสินค้าสาธารณะนั �นคน
สามารถบรโิภคร่วมกนัได้ ในขณะที�ทรพัยากรร่วมนั �นเมื�อมคีนบรโิภคตวัทรพัยากรแล้วทําให้
ทรพัยากรที�เหลอือยูล่ดลง 
 นอกจากนี� Ostrom (1990 อา้งถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 11-15) ไดช้ี�ประเดน็ที�น่าสนใจ
เอาไวว้่า ผูค้นมกัจะสบัสนระหว่างทรพัยากรร่วม (Common pool resources) กบั ทรพัยากรที�
เป็นกรรมสทิธิ Dส่วนรวม (Common Property Resources) กล่าวคอื ทรพัยากรร่วม เป็นสนิคา้
ทางเศรษฐศาสตรท์ี�มลีกัษณะเฉพาะดงัที�ไดก้ล่าวไปแล้ว ในขณะที�คําว่ากรรมสทิธิ Dส่วนรวมเป็น
เรื�องของกรรมสทิธิ Dเหนือสนิคา้ นั �นคอืสนิคา้เอกชนอาจจะอยู่ภายใต้กรรมสทิธิ Dส่วนรวมกไ็ด ้หรอื
ทรพัยากรร่วมอาจจะตกเป็นกรรมสทิธิ Dของเอกชนก็ได้เช่นกนั การเอาสองคํานี�มารวมกนัเป็น 
“ทรพัยากรที�เป็นกรรมสทิธิ Dส่วนรวม” อาจทาํใหส้บัสน เมื�อต้องการวเิคราะหท์รพัยากรร่วมที�อยู่
ภายใตร้ะบบกรรมสทิธิ Dประเภทอื�นดว้ย 
 
 2.3.3  องคค์วามรู้ดั Vงเดิมในการจดัการทรพัยากร 
 ชล บุนนาค (2555: 15-16) องค์ความรูด้ ั �งเดมิของการจดัการทรพัยากรนั �นตั �งอยู่บน
พื�นฐานความเชื�อที�ว่า หากปล่อยใหท้รพัยากรธรรมชาตถิูกใชไ้ปโดยไมม่กีารควบคุมจากรฐั หรอื
มกีารมอบกรรมสทิธิ Dเหนือทรพัยากรนั �นใหแ้ก่เอกชน ทรพัยากรธรรมชาตนิั �นจะถูกใชจ้นหมดสิ�น 
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เพราะไม่มใีครสนใจดูแลรกัษา และผู้ใช้แต่ละคนก็จะพยายามใช้ประโยชน์จากทรพัยากรนั �น
ใหม้ากที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้เนื�องจากขอ้สมมตุบิางประการในทางเศรษฐศาสตร ์คอื มนุษยเ์ป็นผู้
มเีหตุมผีลในทางเศรษฐศาสตร ์(Rationality) ฉะนั �นมนุษยจ์ะต้องเลอืกสิ�งที�เป็นประโยชน์มากที�สุด
แก่ตวัเอง โดยการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรใหม้ากที�สุด เพราะไมรู่ว้่าหากเฝ้ารอถงึอนาคตแลว้ 
วนัขา้งหน้าจะมทีรพัยากรนั �นให้ใช้ประโยชน์อกีหรอืไม่ แนวคดินี�เรยีกสั �นๆ ว่า โศกนาฏกรรม
ของทรพัยากรรว่ม (The Tragedy of the Common)  
 ผู ้ที �นําเสนอแนวค ิดดงักล่าวจนเป็นที�สนใจและอ้างอ ิงก ันอย่างกว ้างขวางค ือ
Garrett Hardin ในปี 1968 Hardin ไดอ้ธบิายการจดัการทรพัยากรดว้ยตวัอย่างสุดคลาสสกิของ
กรณีทุ่งหญ้าเลี�ยงสตัว์ที�เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้ (Open Access to All) โดย Hardin 
ได้พยายามอธบิายว่า คนเลี�ยงสตัว์แต่ละคนที�เขา้มาใช้ประโยชน์ในทุ่งหญ้าจะได้รบัประโยชน์
โดยตรงจากทุ่งหญ้านี� แต่การได้รบัประโยชน์นี�ย่อมต้องแบกรบัต้นทุนคอืความเสื�อมสภาพลง
ของทุ่งหญ้าในภายหลงัเนื�องจากการใหส้ตัว์เขา้มากนิหญ้ามากเกนิไป คนเลี�ยงสตัว์แต่ละคนที�
เขา้มาใช้ประโยชน์ในทุ่งหญ้าจะต้องแบกรบัต้นทุนดงักล่าวเท่าๆ กนั ถ้าเราสมมุตวิ่าคนเลี�ยง
สตัว์ทุกคนมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร์ (Rationality) เขาย่อมต้องตดัสนิใจนําสตัว์เข้ามากิน
หญ้าใหม้ากที�สุดเท่าที�เป็นไปไดก่้อนที�ทุ่งหญ้าจะเสื�อมโทรมลง ทา้ยที�สุดทุ่งหญ้าจะเสื�อมสภาพ
ลงอย่างรวดเรว็จากการถูกใช้ประโยชน์เกนิกว่าที�ศกัยภาพของทุ่งหญ้าจะรบัไหว ฉะนั �นหากม ี
คนจาํนวนหนึ�งสามารถเขา้ถงึทรพัยากรร่วมไดอ้ย่างเสร ีปรมิาณทรพัยากรที�ถูกใชป้ระโยชน์จะ 
มากเกนิกว่าระดบัที�เหมาะสมและนําไปสู่การสูญสลายของทรพัยากรนั �นอย่างแน่นอน แนวคดิ
ของ Hardin นี�ได้ถูกนําไปใช้อธบิายโศกนาฏกรรมของปรากฏการณ์การจดัการทรพัยากรร่วม
ชนิดต่างๆ เช่น ฝน ไมฟื่น จนถงึปญัหาความร่วมมอืระหว่างประเทศ  (Hardin, 1968 อ้างถงึใน 
ชล บุนนาค, 2555: 16-17)  
 ชล บุนนาค (2555: 16-17) ไดก้ล่าวถงึคาํอธบิายทางเศรษฐศาสตรเ์กี�ยวกบัทฤษฎเีกม 
(Game Theory) กรณี Prisoner Dilemma (PD) ของปรากฏการณ์ๆ ที�เป็นโศกนาฏกรรมของ
ทรพัยากรชนิดต่างๆ ดงันี� 
 

 ในสถานการณ์ที�ผู ้ต้องหา 2 คน ที�ร่วมมอืกนักระทําความผดิและ
ถูกตํารวจสบืสวนแบบแยกห้องแต่ละคนมทีางเลือก 2 ทาง คอื จะสารภาพ
หรอืไมส่ารภาพ ทางเลอืกที�ดทีี�สุดคอืไม่สารภาพทั �งคู่ เพราะตํารวจจะไม่สามารถ
เอาเรื�องได้ หรืออย่างน้อยก็ได้ร ับโทษสถานเบาแต่ถ้าหากคนใดคนหนึ�ง
สารภาพ คนที�สารภาพจะได้รบัโทษสถานเบา ในขณะคนที�ไม่สารภาพ
จะได้รบัโทษอย่างหนัก และหากสารภาพทั �งคู่ก ็จะได้รบัโทษหนักเช่นกนั
แต่น้อยกว่ากรณีที�ไม่สารภาพแต่อีกฝ่ายหนึ�งสารภาพ ในกรณีที�ต่างฝ่ายไม่
สามารถสื�อสารกนัไดต่้างฝ่ายต่างต้องเลอืกที�จะสารภาพแน่นอน เพราะต่างฝ่าย
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ต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะสารภาพหรอืไม่ หากตนเลอืกที�จะไม่สารภาพอาจได้รบั
โทษหนักได้ เมื�อทั �งสองฝ่ายสารภาพทั �งคู่ก็ต้องรบัโทษสถานหนัก แทนที�จะ
ไดร้บัโทษสถานเบาหากไมส่ารภาพทั �งคู่  
 ในกรณีการจดัสรรทรพัยากรร่วม Hardin ยกตวัอย่างว่า สมมุติว่ามี
คนเลี�ยงสตัว ์2 คน แต่ละคนมฝีงูสตัวข์องตน ทุ่งหญ้ามศีกัยภาพในการรองรบั
ฝึกสตัวไ์ด ้L ตวั ฉะนั �นถ้าใหพ้อดแีต่ละคนควรจะเลี�ยงสตัว ์L/2 ตวั ไดผ้ลผลติ
คนละ 10 หน่วย ก็จะทาํให้สามารถใช้ทุ่งหญ้านี� เลี�ยงสัตว์ได้ต่อไปเรื�อยๆ 
แต่หากคนหนึ�งเลอืกที�จะเลี�ยง L/2 ตวั แต่อกีคนกลบัเพิ�มจาํนวนมากขึ�นเรื�อยๆ 
ประโยชน์กจ็ะตกอยูก่บัคนนั �น สมมตุวิ่า 11 หน่วย ในขณะที�คนที�เลี�ยง L/2 กจ็ะ
ไม่ได้ประโยชน์พรอ้มทั �งเสยีทุ่งหญ้าไปดว้ย สมมุตวิ่า -1 หน่วย และท้ายที�สุด
หากทั �งสองคนต่างเลอืกที�จะเลี�ยงสตัว์มากที�สุดเท่าที�เป็นไปได้ ทั �งสองคนจะ
ไมไ่ดผ้ลผลติอะไรเลย (0 หน่วย) หากคนเลี�ยงสตัวท์ั �งสองคนไม่สามารถเจรจา
ตกลงกนัได ้ต่างคนต่างยอ่มเลี�ยงสตัวใ์หม้ากที�สุด เพราะไม่รูว้่าอกีฝ่ายจะหกัหลงั
ด้วยการเลี�ยงสตัว์เพิ�มมากขึ�นหรอืไม่และเท่าใด สิ�งนี�ถอืเป็นความขดักนัของ
ความมเีหตุมผีล (Dilemma of Rationality) คอื การกระทาํอย่างมเีหตุมผีล
ในระดบัปจัเจกกลายเป็นความไม่มเีหตุผลเลยหากมองในระดบัสงัคมส่วนรวม 
ซึ�งทางเลอืกที�มเีหตุมผีลไดแ้ก่ แต่ละคนเลอืกเลี�ยงสตัว ์L/2 ตวั 

 ชล บุนนาค (2555: 20-22) อธิบายเพิ�มเติมว่า จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้นทําให้
รฐัผูก้ําหนดนโยบายมคีวามเชื�อว่าไม่ควรปล่อยให้ทรพัยากรเป็นทรพัยส์นิของสาธารณะไดเ้ลย 
เพราะ กบัดกัความมเีหตุมผีลของปจัเจกชนจะทําใหเ้กดิการใช้ประโยชน์ทรพัยากรจนสูญไป
อยา่งแน่นอน ดงันั �นรฐัจงึใชว้ธิกีารจดัการทรพัยากรธรรมชาตโิดยการเขา้แทรกแซงและควบคุม
จากภายนอก ผ่านกลไกอยา่งน้อย 2 ประการ ดงันี�คอื 

 1)  การดูแลควบคุมโดยตรงจากรฐั โดยมคีวามเชื�อว่าปล่อยให้ปจัเจกชนใช้
ทรพัยากรโดยไม่มกีารควบคุมไม่ได้ มฉิะนั �นทรพัยากรจะถูกใช้จนหมด ดงันั �นรฐัจงึจดัการ
ทรพัยากรโดยการออกกฎกตกิาเพื�อควบคุมการใชท้รพัยากรของปจัเจกชนและลงโทษเมื�อมกีาร
ทําผิดกฎกติกา ซึ�งการจดัการรฐัในลักษณะนี�ตั �งอยู่บนเงื�อนไขของการที�รฐัจะต้องมีข้อมูล
สมบูรณ์พรอ้ม และสามารถบงัคบัใช้กฎกตกิาได้อย่างแม่นยาํและทั �วถงึ แต่ในทางปฏบิตัแิล้ว
รฐัไม่สามารถจะบงัคบัใช้กฎกติกาได้อย่างทั �วถึงและมปีระสทิธภิาพ เนื�องจากเหตุผลต่างๆ 
เช่น การขาดแคลนทรพัยากรทางการบรหิารจดัการ เป็นต้น และในบางกรณีอาจลงโทษคนที�
ทาํตามกตกิาได ้อกีทั �งยงัไมส่ามารถลงโทษผูท้ี�ไมท่าํตามกตกิาได ้ทา้ยที�สุดแลว้จงึไม่มผีูท้ําตาม
กติกา และทรพัยากรก็ตกอยู่ในสภาพเปิดกว้าง ไม่มกีรรมสทิธิ D และจบลงด้วยโศกนาฏกรรม
ดงัเดมิ 
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2)  การใหส้มัปทานกบัเอกชน รฐัไดแ้ก้ปญัหาของทรพัยากรร่วมโดยใชว้ธิกีาร
ให้สมัปทานแก่เอกชน ซึ�งเป็นการมอบเอกสิทธิ Dในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรร่วม
ใหแ้ก่เอกชน ทาํใหท้รพัยากรร่วมกลายเป็นสนิคา้เอกชน ทั �งนี�รฐัเชื�อว่าการที�เอกชนไดเ้อกสทิธิ Dนั �น 
จะสรา้งแรงจงูใจในการดูแลรกัษาระบบทรพัยากรให้อยู่ในสภาพด ีแน่นอนว่าวธิกีารนี�สามารถ
ตดัปญัหาทรพัยากรร่วมออกไปได้ แต่ด้วยตวัทรพัยากรนั �นมคีวามไม่แน่นอน จงึทําให้เอกชน
ขาดแรงจูงใจในการดูแลรกัษาทรพัยากร แต่กลบัเร่งรบีใช้ทรพัยากรเพื�อให้เกดิผลประโยชน์
แก่ตัวเองมากที�สุด ในที�สุดทรัพยากรก็สูญสิ�นไป ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีทุ่งหญ้าเอง
หากแบ่งทุ่งหญา้เป็นสองซกีคอื ซกีซา้ยและขวาใหค้นเลี�ยงสตัวส์องคนใชป้ระโยชน์คนละส่วนเท่าๆ กนั 
ในบางปีทุ่งหญา้ซกีซา้ยอาจแหง้แลง้จนไมม่หีญา้ขึ�นเลย ทําใหค้นเลี�ยงสตัวใ์นซกีซา้ยต้องขาดทุน 
ส่วนคนเลี�ยงสตัวใ์นทุ่งหญ้าซกีขวากลบัไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที� เพราะทุ่งหญ้าขึ�นเขยีวขจ ีทั �งนี�
ในบางปีทุ่งหญา้อาจจะขึ�นสลบัซกีกนั หรอืไมทุ่่งหญา้ทั �งหมดอาจจะไมม่หีญา้ขึ�นเลยกเ็ป็นไดใ้นบางปี 
ความไม่แน่นอนของทุ่งหญ้าที�เกดิขึ�น จงึทําให้คนเลี�ยงสตัว์มคีวามเสี�ยงที�จะขาดทุนได้ทั �งคู่ 
คนเลี�ยงสตัว์จงึขาดแรงจูงใจที�จะดูแลรกัษา เพราะกลวัว่าความไม่แน่นอนนั �นจะทําให้ขาดทุน 
จงึกอบโกยใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าให้เต็มที�เท่าที�จะทําได้ ทุ่งหญ้าจงึเสื�อมสภาพในที�สุด 
จะเหน็ไดว้่าสุดทา้ยแลว้วธิกีารแก้ปญัหาของรฐัโดยการใหส้มัปทาน ไม่สามารถรกัษาทรพัยากร
ใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งยั �งยนืได ้
   
 2.3.4  แนวคิดการจดัการทรพัยากรร่วมของ Elinor Ostrom 
 Elinor Ostrom เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที�ศึกษาเกี�ยวกับระบบการจัดการ
ทางเศรษฐกจิ (Economic Governance) ประจาํอยู่ที� Indiana University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
Ostrom เสนอแนวคิดที�ท้าทายและสั �นคลอนองค์ความรู้ดั �งเดิมซึ�งเป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์
กระแสหลกั โดยชี�ใหเ้หน็ว่าตลาดไมส่ามารถแก้ปญัหาทั �งหมดที�เกดิจากการจดัสรรทรพัยากรได ้
แรงจูงใจที�สร้างขึ�นจากตลาดอาจทํางานไม่ได้ด ีหรอืบางครั �งไม่สามารถทํางานได้เลย และ
การบงัคบัจดัการทรพัยากรประเภทที�ใช้ร่วมกนันั �น กลไกตลาดและกลไกของรฐัทํางานไม่มี
ประสทิธภิาพ Ostrom จงึนําเสนอแนวคดิและกรอบการวเิคราะหก์ารจดัสรรทรพัยากรที�เป็นของ
ส่วนรวมที�ใชร้่วมกนั (commons) ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยแสดงใหเ้หน็ว่า การใหป้ระชาชนที�เป็น
ผูใ้ชท้รพัยากรรว่มกนับรหิารจดัการเอง (user management) มปีระสทิธภิาพมากกว่ากลไกตลาด
และกลไกของรฐั และสามารถจดัการทรพัยากรร่วมได้สําเร็จโดยปราศจากการควบคุมจาก
อํานาจรฐัส่วนกลาง ทั �งนี�แนวคดิของ Ostrom เป็นแนวคดิที�มปีระโยชน์อย่างมากในการกําหนด
นโยบายสําหรบัการจดัการทรพัยากรที�ใช้ร่วมกนั จงึทําให้ Ostrom ได้รบัรางวลัโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรป์ระจาํปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552) และนับว่าเป็นนักวชิาการที�เป็นผู้หญงิคนแรก
ที�ได้รบัรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ นับแต่มกีารแจกรางวลันี�ครั �งแรกในปี ค.ศ. 1969 
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(ถวลิ นิลใบ, 2552: 1; ชล บุนนาค, 2555: 10-11) ซึ�งจะได้อธบิายถึงแนวคดิในการจดัการ
ทรพัยากรรว่มของ Ostrom โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

2.3.4.1  มมุมองใหมใ่นการจดัการทรพัยากร 
องค์ความรูด้ ั �งเดมิในการจดัการทรพัยากรมคีวามเชื�อตามขอ้สมมุตฐิานที�ว่า 

ผู้ใช้ทรพัยากรมีเหตุมผีลในทางเศรษฐศาสตร์(Rationality) ภายใต้ข้อมูลข่าวสารที�สมบูรณ์ 
(Perfect Information) หากการกระทําใดทําให้ได้ประโยชน์มากกว่าต้นทุน เขาย่อมเลอืกที�จะ
กระทาํสิ�งนั �น การกระทําของแต่ละคนแยกขาดออกจากกนัไม่สมัพนัธ์กนั สภาพแวดล้อมที�
คนเหล่านี�อาศยัและกระทําการต่างๆ นั �นมคีวามแน่นอน หากพจิารณาภายใต้เงื�อนไขเหล่านี� 
โศกนาฏกรรมของทรพัยากรร่วมก็จะเกิดขึ�น ปจัเจกชนผู้ใช้ทรพัยากรจะไม่สามารถหลุดออก
จากกบัดกัความขดักนัของความมเีหตุมผีลได ้(Dilemma of Rationality) จงึอาจทําใหท้รพัยากร
อาจสญูสิ�นไปไดแ้ละรฐัยงัคงตอ้งมกีารแทรกแซงจดัการทรพัยากรอยู่ทั �งการออกกฎกตกิาบงัคบั
ใชค้วบคุมและการใหส้มัปทาน (ชล บุนนาค, 2555: 22-23)   

Ostrom (1990 อ้างถึงใน ชล บุนนาค, 2555: 24-33) จงึเห็นว่า องค์ความรู้
ดั �งเดมินั �น มขี้อสมมุติฐานเกี�ยวกบัปจัเจกชนและสถานการณ์ที�ปจัเจกชนเผชญิที�แคบเกินไป 
กล่าวคือ ผู้ใช้ทรพัยากรอยู่ในสภาพแวดล้อมที�ไม่แน่นอน และพวกเขายงัมเีหตุผลที�จํากัด 
เนื�องจากมคีวามรู้เกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมและผู้ใช้ทรพัยากรคนอื�นจํากดั แต่พวกเขาสามารถ
เรยีนรูไ้ดแ้ละพยายามหาทางออกในการแก้ไขปญัหาที�ดขี ึ�นเรื�อยๆ เมื�อมโีอกาส ดงันั �น หากผูใ้ช้
ทรพัยากรที�อยู่ในชุมชนเดยีวกนั และอยู่ในพื�นที�ชุมชนมานาน ย่อมจะมคีวามรูเ้กี�ยวกบัสภาพ
พื�นที�และผู้คนที�มีจํานวนมากพอจะมีแนวโน้มที�สามารถจัดการทรัพยากรร่วมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทั �งนี�ก็ต้องขึ�นอยู่กับสถานการณ์ที�ผู้ใช้ทรพัยากรเหล่านั �นเผชิญด้วย หากผู้ใช้
ทรพัยากรประสบแรงกดดนัทางเศรษฐกจิจากภายนอกเป็นการส่วนตวั อาจทําใหผู้ใ้ชท้รพัยากร
อาจตดัสนิใจที�จะเลอืกใชท้รพัยากรอย่างสิ�นเปลอืงแทน เพื�อตอบสนองต่อความต้องการในการ
แก้ปญัหาที�ผู้ใชท้รพัยากรประสบแรงกดดนัทางเศรษฐกจิจากภายนอก แทนที�จะดูแลรกัษาและ
ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรร่วมกนัอย่างยั �งยนื กล่าวอกีในหนึ�งคอื แรงกดดนัดงักล่าวเปรยีบได้
กบัอตัราคดิลด (Discount Rate) นั �นเอง  

Ostrom ยงัอธบิายต่อไปอกีว่า นอกจากนี�ผูใ้ชท้รพัยากรยงัมแีนวโน้มที�จะปฏบิตัิ
ตามบรรทดัฐาน (Norm) ของชุมชนที�ตนอยู่ด้วย เพราะบรรทดัฐานเป็นตวักํากบัพฤติกรรม
การใช้ทรัพยากรของผู้ใช้ทรัพยากรว่า สิ�งใดควรทํา สิ�งใดไม่ควรทํา สิ�งใดถูก สิ�งใดผิด 
ทั �งนี�หากชุมชนมบีรรทดัฐานที�ผดิก็อาจทําใหก้ารจดัการทรพัยากรร่วมล้มเหลวได ้ อย่างไรก็ดี
ความเป็นจริงสังคมย่อมมีทั �งคนดีและคนไม่ดี ดังนั �นจึงต้องควรมีกลไกการตรวจตรา 
(Monitoring) และการลงโทษทางสงัคม (Social Sanction) กล่าวอีกอย่างหนึ�ง คอื Ostrom 
ไดข้ยายขอ้สมมตุฐิานเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชท้รพัยากรใหก้วา้งขึ�นไปกว่าขอ้สมมุตฐิานเกี�ยวกบั
พฤตกิรรมมนุษยใ์นเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัมาตรฐาน โดยการตดัสนิใจทําสิ�งต่างๆ ของปจัเจกชน
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มิได้เป็นผลมาจากการเทียบกันระหว่างผลได้และต้นทุนที�เป็นเงื�อนไข และอัตราคิดลด
ส่วนบุคคลเท่านั �น ยงัมบีรรทดัฐานภายในและการเรยีนรู้จากผลของการกระทําที�จะช่วยทําให้
ข้อมูลเกี�ยวกบัต้นทุนและผลได้ที�คาดหวงัได้จากการกระทําชดัเจนขึ�น หรอืนําไปสู่การสร้าง
ทางเลอืกใหมท่ี�จะทาํใหไ้ดผ้ลที�ดกีว่าไดด้ว้ย ดงัแผนภาพที� 2.2 ที�จะไดนํ้าเสนอต่อไปนี� 

 

 
 
ภาพที� 2.2 กระบวนการตดัสนิใจของปจัเจกชน 
แหล่งที�มา: Ostrom (1990: 37 อา้งถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 28). 
 

นอกจากนี� Ostrom (1990: 37 อ้างถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 24-33) ยงัพบว่า 
ปจัเจกชนสามารถแก้ไขปญัหาความขดักนัของความมเีหตุมผีลได้ (Dilemma of Rationality) 
โดยการสื�อสารกนัโดยตรงแบบพบหน้ากนัเพื�อตกลงกําหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ร่วมกนั
แต่หากปจัเจกชนไม่สามารถสื�อสารกันได้ ก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมที�ไม่ให้ความร่วมมือ
และไม่ย ินด ีก ับกฎกติก า เพื�อ ตรวจตราดูแลและลง โทษผู ้ไม่ปฏ ิบ ัต ิต ามกฎกติก า 
ตามที�ได้ตกลงกนัไว้ Ostrom เห็นว่า พฤติกรรมแบบนี�เป็นเพยีงกรณีพเิศษที�จะเกิดขึ�น
เมื�อปจัเจกชนไม่รู้จ ักกัน และไม่สามารถสื�อสารกันได้ ยิ�งไปกว่านั �นแล้วการศึกษา
ในภาคสนามยงัพบว่า การบงัคบัใช้กติกาที�มาจากภายนอกจะมผีลทําให้ลดความร่วมมอื
โดยสมคัรใจของชุมชนลงอีกด้วย   

อ ีกทั �ง  Ostrom ยงัได้อธ ิบายถ ึงส่วนของสภาพแวดล้อมที�ผู ้ใช ้ทรพัยากร
เผชิญอยู่ว่ า  สภาพแวดล้อมที�ผู ้ ใ ช้ท ร ัพยากร เผชิญอยู่  ม ีค ว ามสล ับซ ับซ้อนแล ะ
ความเชื�อมโยงกนั ทั �งในเชงินิเวศและเชงิสงัคม การกระทําหนึ�งๆ หรอืกจิกรรมของผูใ้ชท้รพัยากร 
ย่อมส่งผลกระทบกบับรบิทต่างๆ ทั �งทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมอืง ระบบทรพัยากร และ
ตวัทรพัยากรเอง ทั �งนี�หากพจิารณาแสดงภาพที� 2.3 กระบวนการตดัสนิใจของปจัเจกชน 
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จะพบว่า การปฏสิมัพนัธ์และผลลพัธ์จากการกระทําหนึ�งๆ หรอืกิจกรรมของผู้ใช้ทรพัยากร 
จะส่งผลต่อทั �งระบบทรัพยากร (Resource System) ตัวทรัพยากร (Resource Unit) 
ระบบการจดัการ (Governance System) และตัวผู้ใช้ สิ�งต่างๆ เหล่านี�จะส่งผลย้อนกลับ
ไปที�การปฏิส ัมพันธ์และผลลัพธ์ของการกระทํา หรือกิจกรรมนั �นๆ ในขณะเดียวกัน
การปฏสิมัพนัธ์และผลของการกระทาํหรอืกิจกรรมนี� ยงัมคีวามเชื�อมโยงกบัระบบที�ใหญ่กว่า 
นั �นคอื ระบบนิเวศที�ทรพัยากรตั �งอยู่หรอืเกี�ยวข้องด้วย และบรบิททางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืง ซึ�งความเปลี�ยนแปลงในบรบิทที�ใหญ่กว่าทั �งสองนี�ก ็ย่อมส่งผลต่อการจดัการ
ทรพัยากรอย่างหลกีเลี�ยงไม่ได้ (ชล บุนนาค, 2555: 29-30)  

ทั �งนี�จะได้แสดงภาพที� 2.3 กระบวนการตดัสนิใจของปจัเจกชน ในหน้าถดัไป
เพื�อประกอบการอธิบายของ Ostrom ในย่อหน้าข้างต้นเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมที�ผู้ใช้
ทรพัยากรเผชญิอยู่ 

 

ภาพที� 2.3 สถานการณ์การจดัการทรพัยากรตั �งอยูใ่นระบบนิเวศและสงัคมที�กวา้งกว่า 
แหล่งที�มา: Ostrom (1990: 663 อา้งถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 31). 
 

จากที�กล่าวมาแลว้ทั �งหมดในขา้งต้นทําให ้Ostrom เกดิมุมมองใหม่ว่าการจดัการ
ทรพัยากรร่วมสามารถเป็นไปได้ และมปีระสทิธภิาพดกีว่าการจดัการทรพัยากรตามความเชื�อ
ขององค์ความรู้ดั �งเดิม หากการจดัการและกฎกติกาในการจดัการนั �นดําเนินการโดยผู้ใช้
ทรพัยากรอย่างสมคัรใจเอง ทั �งนี�เนื�องจากในความเป็นจรงิ คนสามารถร่วมมอืกนัเพื�อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมที�ดสีําหรบัทุกฝ่ายหากมโีอกาสไดคุ้ยกนั และเนื�องจากผู้ใชท้รพัยากรมคีวามรูใ้น
เชงิพื�นที�ของระบบนิเวศ และรูจ้กักบัผูใ้ชท้รพัยากรคนอื�น ทําใหส้ามารถออกแบบกตกิาที�เป็นที�
ยอมรบัและเหมาะกบับรบิทในพื�นที�ดว้ย ทั �งนี�การจดัการทรพัยากรร่วมโดยชุมชนมโีอกาสที�จะ
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ประสบความล้มเหลวได้เช่นกัน ดงันั �น สิ�งที� Ostrom ศึกษาคือ อะไรเป็นปจัจยัที�ทําให้การ
จดัการทรพัยากรรว่มโดยชุมชนผูใ้ชท้รพัยากรนั �นสาํเรจ็และดาํรงอยูไ่ดน้าน 

2.3.4.2  ความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรรว่ม 
ชล บุนนาค (2555: 34-35) ทรพัยากรรว่มที� Ostrom สนใจศกึษานี�เป็นทรพัยากร

ที�สามารถเกดิขึ�นใหม่ได ้(Renewable) ตวัทฤษฎไีม่ได้พูดถงึทรพัยากรที�ใช้แล้วหมดไป (Non- 
renewable) ฉะนั �นที�ดินทํากินและป่าชุมชนจดัอยู่ในส่วนของทรพัยากรร่วมที�เกิดขึ�นใหม่ได ้
เพราะหากพจิารณาในแง่ของหน้าดนิแลว้ หน้าดนิมสีารอาหารที�จาํเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชื 
ซึ�งทาํให้ที�ดนิมผีลติภาพ กล่าวคอื สามารถสรา้งผลติผลทางการเกษตรได้นั �นเอง ส่วนป่านั �น
กค็่อนขา้งชดัเจนแล้วว่าเป็นทรพัยากรร่วมที�สามารถเกดิใหม่ได้ ลกัษณะสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบั
ทรพัยากรร่วมที�เกดิขึ�นใหม่ได ้และเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรร่วมนั �น คอื องคป์ระกอบ
ของทรพัยากรรว่ม 2 ประการ ดงัต่อไปนี�คอื  

  1)  ระบบทรพัยากร (Resource System) ซึ�งลกัษณะเป็นแหล่งกกัเกบ็
หรอืคลงั (Stock) ของทรพัยากรที�จะต้องดํารงอยู่เพื�อให้เกิดการผลติตวัทรพัยากรออกมาได ้
เช่น จํานวนปลาในฝูงที�จะทําให้อตัราการเกิดของปลาคงที�หรอืเพิ�มขึ�น ป่าชายเลนและพชืที�
เกี�ยวข้องที�จะเป็นระบบอนุบาลให้ชาวบ้านสามารถเก็บเกี�ยวไม้ฟืนและสตัว์นํ�าต่างๆ บรเิวณ
ปา่ชายเลน 

  2)  ตวัทรพัยากร (Resource Unit) ส่วนตวัทรพัยากรมลีกัษณะเป็นสิ�ง
ที�หลั �งไหลออกมาจากระบบทรพัยากร ส่วนนี�คอืส่วนที�ชาวบา้นจะเกบ็เกี�ยว  

ทั �งนี� เพื�อจะอธิบายลักษณะขององค์ประกอบของทร ัพยากรร่วมให้เข้าใจ 
จงึจะยกตวัอยา่งในกรณขีองปา่ชายเลนดงันี�ว่า  การที�ชาวบา้นไปรว่มกนัดูแลรกัษา ปกัรั �ว แต่งกิ�ง 
คอืการดูแลระบบทรพัยากร (Resource System) ในขณะที�การกําหนดกติกาการเก็บเกี�ยว 
เป็นเรื�องของการกําหนดกติกาที�เกี�ยวข้องกับตัวทรพัยากร (Resource Unit) แม้กระนั �น
ระบบทรพัยากรกบัตวัทรพัยากรไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นสิ�งเดยีวกนั 

ชล บุนนาค (2555: 36-3) อธบิายว่า ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการและใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรร่วมนั �นมบีทบาทที�แตกต่างกนัไป ซึ�งแต่ละคนก็มบีทบาทแตกต่างกนัไป หรอื 
บางคนอาจมบีทบาทหลายบทบาทก็ได ้ทั �งนี�บทบาทต่างๆ ของผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการและ
ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรรว่มมดีงัต่อไปนี� 

1)  ผูใ้ช ้(Appropriator) คอื ผูเ้กบ็เกี�ยวตวัทรพัยากรไปเพื�อใชป้ระโยชน์ 
อาจจะหมายถงึ คนเลี�ยงสตัว ์ชาวประมง ผู้ใช้นํ�าชลประทาน หรอืใครก็ตามที�ใช้ทรพัยากรจาก
ตวัระบบทรพัยากร ผู้ใช้ทรพัยากรอาจใช้ทรพัยากรที�เก็บเกี�ยวได้เพื�อการบรโิภคหรอืเพื�อการ
ผลติของตน หรอืจะถ่ายโอนกรรมสทิธิ Dให้แก่คนอื�นต่อไปก็ได้ ขอบเขตของผู้ใช้ทรพัยากรใน
ทฤษฎขีอง Ostrom นี�ไม่ครอบคลุมถงึผูใ้ชท้รพัยากรที�มอีํานาจในตลาดสนิคา้และบรกิารหรอืมี
ผลต่อสิ�งแวดลอ้มนอกบรบิทของทรพัยากรรว่มที�พจิารณา 
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2) ผูจ้ดัการ (Provider) คอื ผูเ้ป็นเจา้ภาพจดัการให้เกดิการจดัการ 
ทรพัยากรอาจจะเป็นผู้ใช้เอง เป็นรฐั เป็น NGO ที�เป็นผู้ประสานงานให้เกดิการออกกฎกตกิา
การบาํรงุรกัษาระบบทรพัยากร  

3) ผู้ผลติ (Producer) คอื ผู้ทาํหน้าที�จรงิในกาสร้างซ่อมทํานุบํารุง
ระบบทรพัยากร ผูจ้ดัการ และผูใ้ชอ้าจจะเป็นคนคนเดยีวกนัหรอืไมก่ไ็ด ้

สิ�งที�ควรเน้นยํ�าก็คือ ผู้ใช้ทรัพยากรสามารถใช้ระบบทรัพยากรร่วมกันได้ 
แต่ไม่สามารถใช้ตัวทรพัยากรร่วมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านทั �งหมู่บ้านสามารถใช้
ป่าชุมชนร่วมกนัได้ ซึ�งป่าชุมชนคอื ระบบทรพัยากร ส่วนตวัทรพัยากรอาจเป็นไม้ในป่านั �น 
ถา้เกดิม ีนาย ก ตดัไมไ้ปทาํฟืนแลว้ ไมท้ี�ถูกตดัไปนั �นกถ็ูกใชไ้ปแลว้ กท็ําให ้นาย ข ไม่สามารถ
ตดัไมต้้นนั �นมาทําฟืนไดอ้กี จงึเป็นที�มาว่าตวัทรพัยากรไม่สามารถใชร้่วมกนัได ้เพราะการใช้
ตวัทรพัยากรของคนแรกจะลดความสามารถในการใชต้วัทรพัยากรของคนถดัไปลง 

เนื�องจากตวัทรพัยากรนั �นไม่สามารถถูกผลติออกมาได้หากไม่มรีะบบทรพัยากร 
ฉะนั �น การดูแลรกัษาระบบทรพัยากรจงึเป็นสิ�งสาํคญัที�ควรทาํ อย่างไรกด็คีนย่อมขาดแรงจงูใจ
ที�จะรกัษาระบบทรพัยากร หากไม่สามารถกีดกนัคนที�ไม่ได้มสี่วนร่วมกบัการแบ่งเบาภาระ
ในการดูแลรกัษาระบบทรพัยากรได ้ในแง่นี�ระบบทรพัยากรมลีกัษณะเหมอืนสนิคา้สาธารณะใน
ระดับชุมชนที�เผชิญปญัหาการกีดกันผู้ใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันตัวทรพัยากรที�ถูกใช้
ประโยชน์ ก็จําเป็นต้องมกีารจดัการที�เป็นธรรมเช่นกัน เนื�องจากตัวทรพัยากรจะมลีกัษณะ
เหมอืนสนิค้าเอกชนมากกว่า ทั �งนี�การจดัสรรทรพัยากรที�ไม่เป็นธรรมก็ส่งผลต่อแรงจูงใจของ
ผู้ใช้ทรพัยากรในการมสี่วนร่วมบํารุงรกัษาระบบทรพัยากรเช่นกนั แต่กลไกในการจดัสรร
ตวัทรพัยากรกม็คีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะภมูสิงัคม 

2.3.4.3  กฎกตกิาในการจดัการทรพัยากรชุมชน 
Ostrom (1990 อ้างถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 38-39) กล่าวว่า จากกรณีศกึษาต่างๆ 

พบว่า กตกิาในการจดัการทรพัยากรชุมชนนั �น มคีวามซบัซอ้นในตวัของมนักล่าวคอื กตกิามอียู่
อยา่งน้อย 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) กตกิาระดบัปฏบิตักิาร (Operational Rules) คอื กตกิาที�ผูใ้ชท้รพัยากร
จะต้องเผชญิทุกๆ วนั เป็นกตกิาที�กําหนดว่า ผูใ้ชท้รพัยากรสามารถใชเ้ครื�องมอือะไรในการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากร ใชป้ระโยชน์ไดเ้มื�อใด ในปรมิาณเท่าไร เป็นตน้ 

2) กตกิากํากบัทางเลอืกร่วม (Collective-Choice Rules) เป็นกตกิาที�ใช้
โดยผู้ใช้ทรพัยากร ผู้มอีํานาจภายนอก หรอืเจา้หน้าที�ในการออกนโยบายว่าทรพัยากรจะถูก
บรหิารจดัการอยา่งไร กตกิาระดบันี�จะมผีลทางออ้มต่อกตกิาในระดบัปฏบิตักิาร 

3)  กตกิาระดบัธรรมนูญ (Constitutional Rules) เป็นกตกิาที�กําหนด
ว่าใครบ้างที�มสีทิธิ Dเขา้มามสี่วนร่วมในการกําหนดกตกิากํากบัทางเลอืกร่วมบา้ง และกตกิาที�ใช้
ในการออกแบบและสรา้งกตกิากํากบัทางเลอืกรว่มนอกจากนี�ยงัมผีลทางออ้มเช่นกนั 
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2.3.4.4  ลกัษณะสทิธใินการจดัการทรพัยากร 
Ostrom (1990 อา้งถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 39-40) ลกัษณะของสทิธทิี�สบืเนื�องมาจาก

กติกาข้างต้นนั �น จากกรณีศึกษาต่างๆ Ostrom พบว่า สามารถจาํแนกสิทธิ Dในการจดัการ
ทรพัยากรออกเป็น 5 ประเภท ดงันี� 

1)  สทิธใินการเขา้ใชท้รพัยากร (Access) 
2)  สทิธใินการใชป้ระโยชน์จากระบบทรพัยากร (Withdrawal) 
3)  สทิธใินการจดัการ (Management) คอื สทิธทิี�อนุญาตให้ผู้มสีทิธสิามารถ

ปรบัเปลี�ยนสภาพของระบบทรพัยากรไดร้วมถงึกําหนดรปูแบบการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
ดว้ย 

4)  สิทธิในการกีดกัน (Exclusion) คือ สิทธิที�กําหนดว่าใครสามารถเข้าใช้
ประโยชน์จากระบบทรพัยากรได ้หรอืไมไ่ด ้

5)  สทิธใินการขายหรอืให้ยมืสทิธทิั �ง 4 ประเภท ก่อนหน้านี� ซึ�งสทิธแิต่ละประเภท
นั �นผู้กําหนดอาจไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ เช่น สทิธบิางประเภทชุมชนอาจเป็นผู้
กําหนด ในขณะที�สทิธอิกีประเภทอาจถูกกําหนดโดยเจา้หน้าที�รฐั เป็นตน้ 

2.3.4.5  หลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Design Principle) 
Ostrom (2010 อ้างถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 40) ไดเ้สนอลกัษณะร่วมในเชงิสถาบนั

ของชุมชนผูใ้ช้ทรพัยากรที�ประสบความสําเรจ็ในการจดัการทรพัยากร ซึ�งมลีกัษณะคงทนถาวร
และยั �งยนื ลกัษณะร่วมดงักล่าวนี�เรยีกว่า หลกัการออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากร 
(Design Principle) โดยหลกัการดงักล่าวได้ถูกพฒันาต่อโดยนักวชิาการรุ่นหลงั คอื Cox, 
Arnold, Villamayor และ Tomas ในปี 2009 ทั �งนี�หลกัการออกแบบกตกิามทีั �งสิ�น 8 ประการ 
ดงัต่อไปนี� 

ประการแรก ความชดัเจนของขอบเขต (Boundaries) ขอบเขตในที�นี�ม ี2 ส่วน คอื 
1) ขอบเขตเกี�ยวกับผู้ใช้คือ ชุมชนที�ประสบความสําเร็จในการจดัการทรัพยากรสามารถ 
แยกแยะกนัเองในชุมชนได้ว่าใครคอืคนที�มหีรอืไม่มสีทิธใินทรพัยากรนั �นและ 2) ขอบเขตของ 
ทรพัยากรคอื ทรพัยากรที�ถูกจดัการนั �นมขีอบเขตชดัเจน สามารถแยกแยะไดร้ะหว่างขอบเขต 
ของระบบทรพัยากรที�ชุมชนดแูลกบัระบบนิเวศเชงิสงัคมที�ใหญ่กว่านั �น 

ประการที�สอง ความสอดคลอ้ง (Congruence) ม ี2 ส่วนเช่นกนั คอื 1) ความสอดคลอ้ง
ระหว่างกตกิาว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร และบํารุงรกัษาระบบทรพัยากรกบัเงื�อนไข
ทางสงัคมและสิ�งแวดล้อมในพื�นที� 2) ความสอดคล้องกันระหว่างประโยชน์ที�สมาชิกจะได้
ตอ้งสอดคลอ้งกบัตน้ทุนที�ลงไปดว้ย 

ประการที�สาม คนส่วนใหญ่ที�ได้ร ับผลจากการจัดการทรัพยากรมีสิทธิร่วม
ตดัสนิใจและปรบัปรงุกฎกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Collective Choice Arrangements) 
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ประการที�สี� การสอดส่องดูแล (Monitoring) มสีองส่วนดงันี�คอื 1) มกีารสอดส่องดูแล
พฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรและการบํารุงรกัษาระบบทรพัยากรของผูใ้ชท้รพัยากร
ว่าเป็นไปตามกตกิาที�วางไวห้รอืไม ่2) มกีารสอดส่องดแูลสภาพของทรพัยากรอยา่งสมํ�าเสมอ 

ประการที�ห้า การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) คอื 
หากสอดส่องดูแลแล้วพบผู้กระทาํผดิ การลงโทษในครั �งแรกๆ จะค่อนข้างเบามาก ในขณะที�
การลงโทษผูก้ระทาํผดิซํ�าซากจะมคีวามรนุแรงเพิ�มขึ�น 

ประการที�หก มกีลไกในการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Resolution Mechanisms) 
ชุมชนที�ประสบความสําเร็จในการจดัการทรพัยากร จะมกีลไกในการจดัการความขดัแย้งที�
รวดเรว็และมตีน้ทุนตํ�า ระหว่างผูใ้ชก้นัเองหรอืผูใ้ชก้บัเจา้หน้าที�รฐั 

ประการที�เจด็ รฐับาลรบัรูแ้ละใหส้ทิธิ Dแก่ผูใ้ชท้รพัยากรในการวางกตกิาการใชแ้ละ
จดัการทรพัยากร (Minimal Recognition of Rights)  

ประการที�แปด กตกิาและการจดัการทรพัยากรเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัระบบที�ใหญ่กว่า 
(Nested Enterprises) ทั �งนี�เนื�องจากระบบทรพัยากรและการจดัการทรพัยากรเองก็ตั �งอยู่และ
เชื�อมโยงกบัระบบนิเวศเชงิสงัคมที�ใหญ่กว่านั �น ระบบการจดัการและกตกิาจงึต้องสอดคลอ้งกบั
ระบบที�ใหญ่กว่า  

 
2.4  การนํานโยบายไปปฏิบติั (Policy Implementation) 
 
 กระบวนการนโยบายมอีงค์ประกอบที�สมัพนัธ์กนัและไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ 
4 ประการด้วยกนัคอื การกําหนดนโยบาย (policy formulation) การนํานโยบายไปปฏบิตัิ 
(policy implementation) การประเมนินโยบาย (policy evaluation) และการวเิคราะหผ์ลสะทอ้น
กลับของนโยบาย (policy feedback analysis) (วรเดช จนัทรศร, 2547: 48 อ้างถึงใน 
ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554: 17) จะเห็นได้ว่าการนําการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นหนึ�งใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะที�สําคัญ ซึ�งการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นขั �นตอนที�นําเอา
มาตรการหรอืแนวทางการดําเนินงานของนโยบายที�ระบุไว้ในขั �นตอนการกําหนดนโยบาย
ไปแปลงเป็นกจิกรรมต่างๆ หลงัจานโยบายไดร้บัความเหน็ชอบใหนํ้าไปปฏบิตั ิการนํานโยบาย
ไปปฏบิตั ิจะส่งผลลพัธ์และผลกระทบต่อประชาชนที�เกี�ยวข้องและต่อประชาชนโดยรวม 
(มยุร ีอนุมานราชธน, 2549: 217) ฉะนั �นเมื�อมกีารตดัสนิใจทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ�งมาเป็น
นโยบายแลว้ จาํเป็นต้องศกึษาความหมาย รปูแบบ และวธิกีารของการนํานโยบายไปปฏบิตัวิ่า
หากตอ้งการใหน้โยบายถูกนําไปปฏบิตัแิละประสบความสําเรจ็บรรลุเป้าหมายจะต้องทําอย่างไร 
มปีจัจยัใดบ้างที�จะทาํให้นโยบายประสบผลสาํเรจ็ ทั �งนี�ข ั �นตอนของการนํานโยบายไปปฏบิตันีิ�
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จะอยู่ในขอบเขตหน้าที�ของบุคคลและองคก์ารต่างๆ ที�จะต้องนําเอานโยบายนั �นๆ ไปปฏบิตัใิห้
บรรลุผลอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ณฐัฐา วนิิจนยัภาค, 2554: 271) 
 การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(policy implementation) เป็นสาขาย่อยสาขาใหม่ (a new 
subfield) ของการศกึษานโยบายสาธารณะหรอืการวเิคราะห์นโยบาย (Palumbo & Calista, 
1999: 1 อ้างถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 1) ทั �งนี�การศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัมิี
ขอบข่ายทบัซอ้นกนัอยู่ในสาขาต่างๆ 4 สาขา คอื รฐัประศาสนศาสตร ์ทฤษฎอีงคก์าร การวจิยั
การจดัการภาครฐั และรฐัศาสตร ์(Schofield & Sauaman, 2004: 235 อ้างถงึใน เรอืงวทิย ์เกษ
สุวรรณ, 2551: 1) โดยการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัเิกดิขึ�นในสหรฐัอเมรกิาช่วงทศวรรษ 
1970 ซึ�งเป็นผลมาจากหนังสอืชื�อ “Implementation” ของ Pressman และ Wildavsky ที�ตพีมิพ์
เผยแพร่เมื�อ ค.ศ.1973 สาเหตุของความสนใจในการศึกษาการนํานโยบายไปปฏบิตัมิาจาก
ความลม้เหลวของนโยบายหรอือยา่งน้อยกน็โยบายประสบความสาํเรจ็น้อยกว่าที�คาดหวงั ทําให้
นักวชิาการมองเหน็ปญัหาในการปฏบิตั ิและทําการศกึษาเพื�อหาวธิกีารปฏบิตัทิี�ทําให้นโยบาย
ประสบผลสําเรจ็ หลงัจากงานศึกษาของ Pressman และ Wildavsky แล้ว ก็มผีลงานอื�นๆ 
ตามมาอยา่งมากมาย จนประกอบกนัเป็นองคค์วามรูข้องการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Hogwood & 
Gunn, 1984: 196 อา้งถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 1) 
 

2.4.1  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบติั 
คําว่าการ “การนํานโยบายไปปฏิบัติ” ได้มีนักวิชาการมากมายทั �งไทยและ

ต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัจะไดนํ้าเสนอดงัต่อไปนี� 
Pressman และ Wildavsky (1973: 13 อ้างถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2552: 398) 

กล่าวว่า การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การดําเนินงานให้ลุล่วง ให้ประสบความสําเร็จ 
ใหค้รบถว้น ใหเ้กดิผลผลติ และใหส้มบรูณ์ ซึ�งสิ�งเหล่านี�คอืสิ�งที�รฐับาลปฏบิตัอิยู่ และเป็นธรรมชาติ
ของนโยบาย ทั �งนี� Pressman และ Wildavsky (1984 อ้างถงึใน สมบตั ิธํารงธญัวงศ์, 2552: 400) 
ไดใ้หอ้ธบิายขยายความหมายดงักล่าวเพิ�มเตมิว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นการปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างการกําหนดเป้าประสงคแ์ละการปฏบิตัเิพื�อบรรลุเป้าประสงค ์นอกจากนี�ยงัเกี�ยวขอ้งกบั
ปญัหาของการประเมนิความสําเรจ็ของผู้ปฏบิตัิและการตีความข้อปฏบิตั ิที�มลีกัษณะทั �วไป 
ลงสู่การตัดสินในเฉพาะด้านที�ต้องมีผู้เข้าร่วมมากมายและมมีุมมองหลากหลาย การบรรลุ
เป้าประสงค์ผ่านการตดัสนิใจเฉพาะด้าน ณ ระดบัใด ย่อมเป็นการวดัระดบัของความสําเรจ็ใน
การนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 

William (1975: 155 อ้างถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 6) อธบิายว่า การนํา
นโยบายไปปฏบิตัเิป็นขั �นตอนที�อยู่ระหว่างการตดัสนิใจและการปฏบิตัิ เริ�มต้นด้วยการพฒันา
แนวปฏบิตั ิหรอื ออกแบบคุณสมบตั ิจากนั �นก็เคลื�อนไปสู่ข ั �นตอนที�ค่อนขา้งจะยาวนานในการ
ทํางานซึ�งเผชญิปญัหาอนัหลากหลายและเป็นปญัหาใหม่ๆ เช่น ปญัหาทางเทคนิค การบรหิาร 
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บุคคลและสถาบนั การทํางานนี�จบลงเมื�อเริ�มมองเหน็ว่าพรอ้มที�จะทดสอบการทดลอง หรอืถ้า
ไม่ได้เป็นการทดลองก็จบลงด้วยดุลยพนิิจที�คดิว่าการปฏบิตัินั �นจบลงแล้ว ขั �นตอนนี�บางทกี็มี
การประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื�อนําขอ้มลูไปเริ�มตน้กระบวนการใหมอ่กี 

Van Horn and Van Meter (1975: 202 อา้งถงึใน เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 5) 
นิยามว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัปิระกอบดว้ยการกระทําโดยคน หรอืกลุ่มคนของภาครฐั และ
เอกชนที�มุ่งให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว้ตามการตดัสนิใจของนโยบายก่อนหน้านั �น การ
กระทํานี�มคีวามพยายามครั �งเดยีวที�จะแปลงการตดัสนิใจไปสู่การปฏบิตัิ และความพยายาม
อยา่งต่อเนื�องที�จะทาํใหเ้กดิผลการเปลี�ยนแปลงอยา่งขนานใหญ่หรอืทลีะน้อยตามที�กําหนดไวใ้น
การตดัสนิใจของนโยบาย 

Bardach (1977 อ้างถงึใน มยุร ีอนุมานราชธน, 2549: 218) ไดช้ี�ใหเ้หน็ว่าการนํา
นโยบายไปปฏบิตัหิมายถงึกระบวนการทางการเมอืงที�จะนําการตดัสนิใจเกี�ยวกบัทางเลอืกของ
นโยบายไปปฏบิตัิให้สําเรจ็กิจกรรมในการนํานโยบายไปปฏิบตัิที�มุ่งแก้ไขปญัหาสงัคมนี�เป็น
กจิวตัร ซึ�งรฐับาลตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง 

D. A. Mazmanian และ P. A. Sabatier (1989 อ้างถงึใน มยุร ีอนุมานราชธน, 2549: 218) 
ไดใ้หค้วามเหน็ว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัหิมายถงึ การตดัสนิใจกําหนดนโยบายที�ไดก้ระทําไว ้
ซึ�งอาจอยูใ่นรปูของกฎหมาย คําพพิากษาของศาล คําสั �งของรฐับาลหรอืคณะรฐัมนตรไีปปฏบิตัิ
ให้ประสบความสําเรจ็ โดยมกีระบวนการซึ�งประกอบด้วยขั �นตอนต่างๆ ดงันี�คอื การพจิารณา
ผลลัพธ์ที�พึงปรารถนาตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย การยินยอมการปฏิบัติตามของผู้ที�
เกี�ยวข้อง การพิจารณาผลกระทบที�เกิดขึ�นจากการรบัรู้ของผู้ตัดสินใจกําหนดนโยบาย และ
หน่วยงานที�นําไปปฏบิตั ิ

Howlett and Ramesh (2003: 185 อ้างถงึใน ณฐัฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 272) ได้
นิยามการนํานโยบายไปปฏบิตัิว่า หมายถึงกระบวนการที�แผนงาน (program) หรอื นโยบาย 
(policy) ถูกนําไปปฏบิตัิเป็นการแปลงแผน (plan) ไปสู่การปฏิบตัิ ในขั �นตอนนี�การตดัสนิใจ
บางอย่างถูกตัดสินใจไปแล้วในระดบันโยบายซึ�งใช้ได้ทั �วไป แต่บางการตัดสินใจจะต้องถูก
กระทําขึ�นเพิ�มเตมิ เพื�อใหนํ้าไปปฏบิตัไิด้จรงิปจัจยัต่างๆ เช่น เงนิทุน บุคลากร และกฎเกณฑ์
การปฏบิตัจิะตอ้งถูกจดัสรรหรอืกําหนดมาดว้ย 

Michael Hill and Peter Hope (2014) การนํานโยบายไปปฏบิตัติั �งอยู่บนพื�นฐาน
ของการตดัสนิใจเชงินโยบาย ซึ�งมกัจะไม่ถูกกําหนดไว้ในตวับทกฎหมาย แต่จะอยู่ในรูปคําสั �ง
ของผู้บรหิาร หรอืการตดัสนิใจของศาลที�สําคญัๆ ตามหลกัการแล้วการตดัสนิใจจะระบุวธิกีาร
แกไ้ขปญัหาต่างๆ วตัถุประสงคท์ี�ต้องทําใหลุ้ล่วง และการจดัโครงสรา้งกระบวนการนํานโยบาย
ไปปฏบิตัดิว้ยวธิกีารที�หลากหลาย 

ศุภชยั ยาวะประภาษ (2548: 90 อ้างถึงใน ณัฐฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 272) 
ใหค้วามหมายว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นขั �นตอนหนึ�งในขั �นตอนนโยบายทั �งหมด โดยเป็น
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ขั �นตอนที�สบืเนื�องมาจากการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นกระบวนการ มคีวาม
ต่อเนื�องไม่หยุดนิ�ง มีข ั �นมีตอนในการดําเนินกิจกรรม แต่ละขั �นตอนนี�มีความสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลา และเป็นการดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายของนโยบาย 

มยุร ีอนุมานราชธน (2549: 218) ได้ให้ความหมายว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัิ 
เป็นการแปลงวตัถุประสงค์ที�กําหนดไว้ในนโยบายซึ�งอาจเป็นกฎหมาย หรอืคําสั �งของรฐับาล
หรอืคณะรฐัมนตรใีห้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ กจิกรรมที�เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 
การจดัหาทรพัยากรต่างๆ เพื�อดาํเนินการใหส้าํเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค ์การวางแผนโครงการ
เพื�อตอบสนองวตัถุประสงคท์ี�กําหนด การออกแบบองคก์าร และการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แนวทางการดาํเนินงานโครงการที�กําหนดไว ้

เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ (2551: 7) ไดส้รุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตัไิวว้่า 
การนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นกระบวนการหลงัจากที�กฎหมายผ่านสภาหรอืนโยบายไดร้บัการอนุมตั ิ
เป็นกิจกรรมของการนํานโยบายไปปฏบิตัิที�อยู่ในรูปของกฎหมาย นโยบาย ระเบยีบ คําสั �ง
หรอืรูปแบบอื�นๆ ไปปฏิบตัิ ซึ�งเป็นกระบวนการที�อยู่ระหว่างการก่อรูปนโยบายและผลลพัธ ์
อย่างไรก็ตาม การนํานโยบายไปปฏบิตัจิรงินั �น อาจไม่ตรงกบัที�กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์ของ
นโยบาย เพราะการปฏบิตัจิรงิขึ�นอยู่กบัปจัจยัอื�นๆ ที�ไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้จํานวนมาก
เช่น จํานวนหน่วยงาน ผลประโยชน์ของหน่วยงาน และผลประโยชน์ส่วนตัว ของบุคคลที�
เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนทรพัยากร และความสนับสนุนของฝ่ายต่างๆ ทั �งภายในและภายนอกองคก์ร
ยิ�งไปกว่านั �น นโยบายอาจล้มเหลวตั �งแต่ก่อนคดิหรอืก่อรูปนโยบายกไ็ด้ การที�การนํานโยบาย
ไปปฏบิตัมิคีวามไม่แน่นอนนี�เอง ที�นักวชิาการหลายคนมองว่าเป็นการเมอืงหรอืมกีารเมอืงอยู่
ในนั �น ดงัสงัเกตไดจ้ากการเกดิความขดัแยง้ การแสวงหาความร่วมมอื การต่อรองและต่อสูเ้พื�อ
แย่งชงิทรพัยากรจากนโยบาย อนึ�งการนํานโยบายไปปฏบิตัินี�อาจมองจากข้างบนลงข้างล่าง 
หรอือาจมองผูป้ฏบิตังิานระดบัล่างเป็นหลกั หรอืมองทั �งสองแบบกไ็ด ้

ณฐัฐา วนิิจนยัภาค (2554: 273) ไดท้าํการสรปุความหมายของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
อยา่งน่าสนใจว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นขั �นตอนที�อยู่ตรงกลางระหว่างขั �นตอนการกําหนด
นโยบาย และขั �นตอนการประเมนิผลนโยบาย การนํานโยบายไปปฏบิตัจิะดําเนินไปได ้เมื�อมี
การลดความเป็นนามธรรมของนโยบายใหม้คีวามเป็นรปูธรรมมากขึ�น โดยการแปลงนโยบาย
ใหเ้ป็นแผน (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ(Project) และกจิกรรม (Activity) ตามลําดบั 
เพื�อให้ผู้มหีน้าที�ในการนํานโยบายไปปฏบิตัิสามารถดําเนินการได้ ซึ�งการจะดําเนินการให้
ประสบผลสาํเรจ็ มปีจัจยัที�เกี�ยวขอ้งเป็นจาํนวนมาก และ นอกเหนือจากผูม้หีน้าที�นํานโยบายไป
ปฏบิตัิแล้วมผีู้เกี�ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏบิตัิเป็นจาํนวนมากเช่นกนั ได้แก่ ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีจากนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดนัหน่วยราชการอื�นๆ สื�อมวลชน และ
องคก์รพฒันาเอกชนที�สนใจในประเดน็นโยบายนั �น ๆ เป็นตน้ 
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วรเดช จนัทรศร (2556: 129) ได้ให้ทรรศนะของการนํานโยบายไปปฏิบัติว่า 
เป็นการศกึษาในเรื�องขององคก์ารที�รบัผดิชอบสามารถนําและกระตุ้นใหท้รพัยากรทางการบรหิาร 
ตลอดจนกลไกที�สาํคญัทั �งมวล ปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามนโยบายที�ระบุไวห้รอืไม ่แค่ไหนเพยีงใด 

 
2.4.2  ตวัแบบการนํานโยบายไปปฏิบติั 
การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัตินั �น เป็นการแสวงหาแนวทางวิธีการเพื�อ

ปรบัปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏบิตัิในโครงการให้ดีขึ�น ฉะนั �นหากจะศึกษานโยบาย
สาธารณะใหเ้กดิประโยชน์อย่างถ่องแท ้จะต้องอาศยัตวัแบบทางทฤษฎ ี(Theoretical Models) 
เป็นกรอบในการศึกษา ซึ�ง วรเดช จนัทรศร ได้นําเสนอตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบตัิ
ที�น่าสนใจไวห้ลายตวัแบบ แต่ในการวเิคราะหค์รั �งนี�ผูศ้กึษาเหน็ว่าตวัแบบของ วรเดช จนัทรศร 
(2556: 133-137, 139-143) ที�ควรเลอืกมาเพื�อประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการศึกษาครั �งนี�มอียู่ 
3 ตวัแบบ คอื ตวัแบบดา้นการจดัการ (Management Model) ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์าร 
(Organization Development Model) และตวัแบบทางการเมอืง (Political Model) นอกจากนี�
ย ังได้เลือกตัวแบบสหองค์การในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Intergovernmental policy 
implementation model) ซึ�งถูกพฒันาโดย C.E. Van Horn and D.S. Van Meter (1976 อ้างถงึใน 
มยรุ ีอนุมานราชธน, 2556: 94-96) โดยรายละเอยีดของตวัแบบต่างๆ จะไดอ้ธบิายดงันี� 

2.4.2.1  ตวัแบบดา้นการจดัการ 
ตัวแบบด้านการจดัการตั �งอยู่บนแนวคิดพื�นฐานของทฤษฎีองค์การ โดย

มุ่งเน้นไปที�สมรรถนะขององค์การ เนื�องจากเชื�อว่า ความสําเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
ขึ�นอยู่กบัองคก์ารที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตัวิ่ามขีดีความสามารถที�จะปฏบิตังิาน
ให้สอดคล้องกบัและบรรลุความคาดหวงัได้มากน้อยเพยีงใด ดงันั �น นโยบายที�จะประสบ
ความสาํเรจ็ไดจ้งึองคก์รที�มสีมรรถนะเหมาะสมกบัการทํางาน ซึ�งต้องอาศยัโครงสรา้งองคก์ารที�
เหมาะสม บุคลากรที�อยู่ในองคก์ารจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถทั �งทางดา้นการบรหิารและดา้น
เทคนิคอยา่งเพยีงพอ นอกจากนี� องคก์ารยงัตอ้งมกีารวางแผนเตรยีมการ หรอื มคีวามพรอ้มทั �ง
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ สถานที� เครื�องมอืเครื�องใช ้และงบประมาณ ตวัแบบนี�จงึเป็นความพยายามที�
จะศกึษาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏบิตัโิดยการแก้ที�ตวัองค์การ เช่น 
การขาดเงนิทุน การขาดบุคลากรที�มคีวามรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร 
ความล่าชา้ในการจดัตั �งระบบงานต่างๆ เป็นต้น (วรเดช จนัทรศร, 2556: 133) โดยจะไดนํ้าเสนอ
แผนภาพประกอบ ดงันี� 
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ภาพที� 2.4 ตวัแบบดา้นการจดัการของ วรเดช จนัทรศร 
แหล่งที�มา: วรเดช จนัทรศร, 2556: 134. 
 

2.4.2.2  ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์าร 
ตวัแบบนี�มุ่งเน้นศึกษาปญัหาของการนํานโยบายไปปฏบิตัิในแง่ของการสร้าง

ความผูกพนัและการยอมรบั เพื�อมุ่งสนองตอบความต้องการทางจติวทิยาและทางสงัคมของมนุษย ์
ความสนใจในลกัษณะนี�จงึเป็นเรื�องของการนําตวัแบบด้านการพฒันาองค์การ (Organization 
Development Model) มาประยุกต์โดยตรง ตวัแบบนี�จงึเน้นที�การมสี่วนร่วม (participation) 
ขององคก์ารเป็นสําคญั ภายใต ้ฐานคตทิี �ว ่า “การมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดการทํางานที�มี
ประสทิธภิาพ การนํานโยบายมาปฏบิตัใิห้เกดิผลสําเรจ็จงึน่าจะเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการจูงใจ การใช้
ภาวะผู้นําที�เหมาะสม การสรา้งความผูกพนัของสมาชกิในองค์การ การมสี่วนร่วมเพื�อให้เกดิการ
ยอมรบั ตลอดจนการสรา้งทมีงานมากกว่าการมุ่งใชก้ารควบคุม หรอื การใชอ้ํานาจทางรปูนัย (อํานาจ
ที�เป็นทางการ) ของผู้บงัคบับญัชา” และการปฏบิตัติามนโยบายเป็นเรื�องของผู้ที�อยู่ในระดบัล่าง
เป็นเรื�องที�ขดักบัสภาพความเป็นจรงิ การทาํใหผู้ป้ฏบิตัติระหนกัในความสําคญัของนโยบายและ
เห็นว่าความสําเรจ็ของนโยบายคือความสําเร็จของผู้ปฏิบตัิงานและผู้มสี่วนเกี�ยวข้องทุกคน  
ซึ�งน่าจะส่งผลต่อความสําเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัมิากกว่ากลยุทธ์อื�นๆ กล่าวอีกนัย
หนึ�งคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นเรื�องของกระบวนการที�ทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปม ี
ส่วนเกี�ยวขอ้งในการกําหนดหรือวางกรอบนโยบายโดยถือว่านโยบายเหล่านั �นมาจาก 
ตัวผู้ปฏิบตั ิเองโดยตรง (วรเดช จนัทรศร, 2556: 135-136) ดงัแสดงในแผนภาพประกอบ 
ต่อไปนี� 

 
 

สมรรถนะของ
องคก์าร 

โครงสรา้ง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที� 

วสัดุอุปกรณ์และ
เครื�องมอืเครื�องใช ้

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิ
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ภาพที� 2.5 ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์ารของ วรเดช จนัทรศร 
แหล่งที�มา: วรเดช จนัทรศร, 2556: 136. 

 
2.4.2.3  ตวัแบบทางการเมอืง 
ตวัแบบทางการเมอืง มคีวามเชื�อว่า ความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ

เกดิจากความสามารถของผู้เล่น (Players) หรอืบุคคลที�เป็นตวัแทนองค์การ กลุ่ม หรอืสถาบนั 
และความสัมพันธ์กับปจัจัยภายนอกองค์การ ตัวแบบนี� เห็นว่ าการสร้างการยอมรับ 
(Consensus) และการมสี่วนร่วม (Participation) เป็นสิ�งที�ยากที�จะเกดิขึ�นได้ แต่ความขดัแย้ง 
(Conflict) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี�เกดิขึ�นไดใ้นองคก์ารและในระบบสงัคมทั �วไป การหวงัที�
จะให้ทุกฝ่ายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายจึ�งเป็นสิ�งที�ยาก เพราะนโยบายคือการเมือง  
ซึ�งเป็นเรื�องของการจดัสรรสิ�งที�มคีุณค่าให้แก่สงัคม ซึ�งย่อมจะมทีั �งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสีย
ประโยชน์ จงึเป็นเรื�องธรรมดาที�ทุกฝ่ายจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นเบื�องแรก  
(วรเดช จนัทรศร, 2556: 139) 

ดงันั �น การนํานโยบายไปปฏบิตัจิงึเป็นเรื�องของการเผชญิหน้า การบรหิาร
ความขดัแย้ง การแสวงหาผู้สนับสนุน การสร้างการยอมรบั การชี�แจงทําความเข้าใจ หรือ 
การโฆษณาชวนเชื�อ การรูจ้กัสรา้งเงื�อนไขและหาขอ้ต่อรองในการจดัสรรทรพัยากรทั �งระหว่าง
บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนองคก์ารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง การสนับสนุนจากนักการเมอืง 
สื�อมวลชน กลุ่มอทิธพิลและกลุ่มผลประโยชน์ บุคคลสําคญัต่างๆ รวมถงึสภาพความแตกต่าง
ทางดา้นบุคลกิภาพ ความรูค้วามสามารถ ความชาํนาญในการต่อรองของผูเ้ล่น (players) แต่ละ
คนเป็นสําคญั (วรเดช จนัทรศร, 2556: 139-140) สําหรบัตวัแบบทางการเมอืงนี�ผู้ศกึษาจะ
นําเสนอเพื�อประกอบการอธบิายในหน้าถดัไป 

 

ภาวะผูนํ้า 

การจงูใจ 

การทาํงานเป็นทมี ความผกูพนัและการยอมรบั 

การมสีว่นร่วม 

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิ
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ภาพที� 2.6 ตวัแบบทางการเมอืงของ วรเดช จนัทรศร 
แหล่งที�มา: วรเดช จนัทรศร, 2556: 140. 
 

2.4.2.3  ตวัแบบสหองคก์ารในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
C.E. Van Horn and D.S. Van Meter (1976 อ้างถงึใน มยุร ีอนุมานราชธน, 

2556: 94-96) ไดพ้ฒันาตวัแบบสหองคก์ารในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิซึ�งตวัแบบนี�เน้นใหค้วามสนใจ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐที�มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
เนื�องจากความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารเป็นตวัตดัสนิผลการนํานโยบายไปปฏบิตั ิโดยตวัแบบนี�
ได้มุ่งอธิบายปจัจัยต่างๆ ที�มีความสาํคัญต่อการนํานโยบายระดับชาติไปปฏิบัติ ได้แก่ 
มาตรฐานนโยบาย ทรพัยากรนโยบาย การสื�อสารขอ้ความ การบงัคบัใช้กฎหมาย คุณลกัษณะ
ของหน่วยปฏบิตัิงาน เงื�อนไขทางการเมอืง เงื�อนไขทางสงัคมและเศรษฐกจิ และทศันคตขิอง
ผูป้ฏบิตังิาน ทั �งนี�ปจัจยัที�น่าสนใจของตวัแบบนี�คอื ทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิาน โดย C.E. Van Horn 
and D.S. Van Meter ไดอ้ธบิายปจัจยัดงักล่าวว่า  ผูป้ฏบิตังิานตามนโยบายอาจมทีศันคตดิา้นบวก
หรือด้านลบต่อ นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที�ตนได้ร ับมอบหมายให้ดําเนินงานจนบรรลุ
วตัถุประสงค์ ทศันคตขิองผู้ปฏบิตังิานด้านบวกเอื�ออํานวยให้การนํานโยบายไปปฏบิตับิรรลุผล
สําเร็จ ในทางตรงกันข้ามทศันคติด้านลบคดัขวางการดําเนินงานตามนโยบาย ทศันคติของ
ผูป้ฏบิตังิานมผีลต่อพฤตกิรรมของผู้ปฏบิตังิาน ได้แก่ความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานนโยบาย 
ความคดิเห็นที�มต่ีอวตัถุประสงค์ของนโยบายและกระบวนการดําเนินงานตามนโยบาย และ
ความเตม็ใจหรอืความตั �งใจของผูป้ฏบิตังิานในการปฏบิตังิานที�ไดรบัมอบหมาย 

บุคลกิภาพ 

ความรู ้

สถานะ อาํนาจ และ
ทรพัยากรของหน่วยงาน 

การสนบัสนุนจาก 

-สื�อมวลชน 

-นกัการเมอืง 

-หวัหน้าหน่วยงานอื�นๆ 

-กลุ่มอทิธพิล 

-กลุ่มผลประโยชน์ 

-บุคคลสาํคญั 

จาํนวนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิ

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิ
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ภาพที� 2.7 ตวัแบบสหองคก์ารในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
แหล่งที�มา: มยรุ ีอนุมานราชธน, 2556: 94. 
 

2.4.3  การวดัความสาํเรจ็และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 
การวดัความสําเรจ็และความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตักิ็ถอืได้ว่าเป็น

การประเมนิอยา่งหนึ�งซึ�งหากพจิารณาจากมุมมองของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิการประเมนิผล
ก็จะเป็นเพยีงเครื�องมอืของการนํานโยบายไปปฏบิตัิเท่านั �น แต่หากพจิารณาจากมุมมอง
การประเมนิผลแล้ว การนําการนํานโยบายไปปฏบิตัิก็จะเป็นเพยีงจุดสนใจจุดหนึ�งเท่านั �น 
(เรอืงวทิย ์เกษสุวรรณ, 2551: 241) ซึ�งการศกึษาวจิยัครั �งนี�ไดพ้จิารณาจากมุมมองการนํานโยบาย
ไปปฏิบตัิ ทั �งนี�ในการวดัความสําเร็จและความล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบตัินั �น 
วรเดช จนัทรศร (2554: 105-109) ไดก้ล่าวว่า การวดัความสําเรจ็ และความลม้เหลวของการนํา
นโยบายไปปฏบิตันิั �นสามารถวดัไดจ้ากเงื�อนไข หรอืมติต่ิางๆ ดงัต่อไปนี� 

มติทิี� 1 เป็นการวดัผลของการนํานโยบายไปปฏบิตัทิั �งกระบวนการ ซึ�งสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี� 

1)  ผลผลติ (Outputs) การวดัผลในระดบัผลผลติอาจวดัได้ โดยใชเ้กณฑ ์
หรอืตวัชี�วดัในดา้นปรมิาณ คุณภาพ เวลา ค่าใชจ้า่ย และความพงึพอใจ 

นโยบาย 

มาตรฐาน
นโยบาย 

ทรพัยากร
นโยบาย 

การสื�อขอ้ความ 

การบงัคบัใช้
กฎหมาย 

คุณลกัษณะของ
หน่วยปฏบิตังิาน 

เงื�อนไขทาง
การเมอืง 

เงื�อนไขทาง
สงัคมและ

ทศันคตขิอง
ผูป้ฏบิตังิาน 

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิ
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2)  ผลลพัธ ์ (Outcomes) การวดัผลในระดบัผลลพัธ ์ ซึ�งเป็นผลที�เกดิขึ�นต่อ
จากผลผลติ อาจจะสามารทําการวดัไดโ้ดยใชเ้กณฑ ์ หรอืตวัชี�วดัในเรื�องประโยชน์ หรอืการให้
โทษแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอืผูไ้ดร้บัผลจากการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

3)  ผลสุดยอด หรอื ผลลพัธ์สุดท้าย (Ultimate Outcomes) เป็นการวดั
ว่าผลผลติและผลลพัธโ์ดยรวม ไดส้่งผลต่อการพฒันาประเทศ หรอืไม ่และส่งผลอยา่งไร 

มิติที� 2 เป็นการวัดว่าความสําเร็จที�เกิดขึ�นจากการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็น
ความสําเรจ็อย่างแทจ้รงิ หรอืไม่อย่างไร ซึ�งการวดัผลในส่วนนี�สามารถพจิารณาไดจ้ากเงื�อนไข 
4 ประการ คอื 

1)  นโยบายตอ้งไมก่่อใหเ้กดิปญัหาต่อนโยบายอื�นๆ 
2)  นโยบายตอ้งไมก่่อใหเ้กดิปญัหาความน่าเชื�อถอืของผลของนโยบาย 
3)  นโยบายตอ้งไมม่ปีญัหาทางดา้นมาตรการของนโยบายที�นําไปปฏบิตั ิ
4)  นโยบายตอ้งไมม่ปีญัหาทางดา้นมนุษยธรรม หรอืศลีธรรม 

มติทิี� 3 เป็นการวดัความสําเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิซึ�งในมตินีิ�ไม่สามารถ
วดัไดโ้ดยตรง จงึต้องพจิารณาจากความสมบูรณ์ของปจัจยัทางการบรหิารต่างๆ ว่าจะส่งผลใน
ลกัษณะที�ช่วยทําให้ผลรวมของการนํานโยบายไปปฏิบตัิของแต่ละนโยบายสามารถนําไปสู่
ความสาํเรจ็โดยรวมของการพฒันาประเทศไดม้ากน้อยเพยีงใด 

ในการวดัความสําเรจ็และความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตันีิ�กล่าวไดอ้กี
อยา่งหนึ�งว่า เป็นเรื�องของการประเมนิผลการนํานโยบายไปปฏบิตันิั �นเอง ซึ�งในการประเมนิผล
ก็มตีวัแบบในการประเมนิผลที�แตกต่างกนัไปให้เลอืกใช้ เพื�อทําการเมนิหรอืวดัความสําเรจ็ 
ซึ�ง ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2554: 358) ได้ให้แง่คิดที�น่าสนใจอย่างยิ�งเกี�ยวกับตัวแบบการ
ประเมนิผลว่า “ไมม่ตีวัแบบใดเลยที�จะดทีี�สุดในทุกเรื�องทุกกรณี แต่ขึ�นอยู่กบัคําถามการประเมนิ
ที�ตั �งขึ�นว่า ผูป้ระเมนิตอ้งการทราบอะไร จากนั �นจงึทาํการเลอืกตวัแบบการประเมนิผลที�สามารถ
ตอบคําถามที�ตั �งไว้ได้ หากคําถามการประเมนิต่างกนัไป ก็ต้องใช้ตวัแบบที�ต่างกนัไปเพื�อหา
คาํตอบ เนื�องจากไมม่ตีวัแบบใดเลยที�จะตอบไดทุ้กเรื�องทุกคาํถาม”  

Vedung (1997: 35-92 อ้างถงึใน ณัฐฐา วนิิจนัยภาค, 2554: 356-367) ได้เสนอ
ตวัแบบการประเมนิผลนโยบายไว ้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื ตวัแบบประสทิธผิล (Effective Models) 
ตวัแบบเชงิเศรษฐศาสตร ์(Economic Models) และตวัแบบเชงิวชิาชพี (Professional Models) 
โดยในแต่ละกลุ่มยงัสามารถแยกออกเป็นตวัแบบยอ่ยๆ ไดอ้กี ดงัภาพที� 2.7 
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ภาพที� 2.8 ตวัแบบการประเมนิผลของ Vedung 
แหล่งที�มา: Vedung (1997: 36 อา้งถงึใน ณฐัฐา วนิิจนยัภาค, 2554: 357). 

 
ทั �งนี�ในการวดัความสําเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตัขิองการศกึษาในครั �งนี�จะได้

เลอืกใชต้วัแบบการบรรลุเป้าประสงค์ (Goal-Attainment Model) และตวัแบบการประเมนิแบบ
อสิระจากเป้าประสงค์ (Goal-Free Evaluation Model) มาประยุกต์เป็นกรอบในการพจิารณา
ความสาํเรจ็ของการจดัการทรพัยากรรว่มในรปูแบบโฉนดชุมชน กรณีศกึษา สหกรณ์บา้นคลองโยง 
ซึ�งตวัแบบทั �งสองมรีายละเอยีดดงันี� 

1)  ตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค ์(Goal-Attainment Model) ตวัแบบนี�มุ่งเน้น
ประเมนิว่า ผลที�ได้รบัจรงิจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการกบัเป้าประสงค์ที�กําหนดไว้หรอืไม่ 
ซึ�งถ้าเปรยีบเทยีบกนัแล้ว พบว่า ตรงกนั ก็หมายความว่า นโยบาย/แผนงาน/โครงการนั �น 
ประสบความสาํเรจ็ แต่ถ้าไม่ตรงกนัก็หมายความว่า นโยบาย/แผนงาน/โครงการนั �นประสบ
ความล้มเหลว ทั �งนี�ในการใช้ตัวแบบนี�ต้องระมดัระวงัว่าตัวแบบนี�ไม่ได้คํานึงถึงสิ�งต่างๆ 
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อกีหลายเรื�อง เช่น ผลที�เกดิขึ�นจรงิแต่ไม่ได้กําหนดไว้ในเป้าประสงค์ ผลกระทบของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ หรอืความพอใจของลกูคา้เป็นตน้ 

2)  ตวัแบบการประเมนิแบบอสิระจากเป้าประสงค ์(Goal-Free Evaluation Model) 
มุ่งเน้นประเมนิว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการก่อให้เกดิผลอะไรบ้าง โดยไม่ได้จาํกดัมุมมอง
ดว้ยเป้าประสงคใ์นการพจิารณาผลที�ไดร้บัแทจ้รงิจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการ แต่จะให้
ความสาํคญักบัผลที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ไมว่่าจะตรงกบัเป้าประสงคท์ี�ไดต้ั �งไวห้รอืไมก่ต็าม 

ทั �งนี�จุดเน้นของตวัแบบทั �งสองจะสามารถสรา้งความสมบูรณ์ของกรอบการพจิาณา 
กล่าวคอื ตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค ์(Goal-Attainment Model) มขีอ้เสยีว่า ไม่ไดค้ํานึงถงึผลต่าง  ๆ
ที�จะเกิดขึ�นนอกเหนือจากเป้าประสงค์ ซึ�งตวัแบบการประเมนิแบบอิสระจากเป้าประสงค์ 
(Goal-Free Evaluation Model) จะช่วยพจิารณาในส่วนของผลที�เกิดขึ�นนอกเหนือจาก
เป้าประสงคน์ั �น ซึ�งทาํใหก้รอบการพจิารณาวดัความสําเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัแิละการ
จดัการทรพัยากรรว่มในรปูแบบโฉนดชุมชนสมบรูณ์ยิ�งขึ�น 

 
2.5  ผลงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 สถิตพงศ์ สุดชูเกียรติ และคณะ (2550) ได้ศึกษาวิจยัเรื�อง การคุ้มครองและการใช้
ประโยชน์พื�นที�เกษตรกรรมอย่างยั �งยนื โดยได้ทําการศึกษาเกี�ยวกบั สถานการณ์ ปจัจยัและ
ผลกระทบที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที�ดนิ ตลอดทั �งปญัหาและขอ้จํากดัในการ
คุ้มครองพื�นที�เกษตรกรรมของประเทศไทยตั �งแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน เพื�อหาแนวทางและ
มาตรการที�เหมาะสมในการดําเนินการคุ้มครองและใช้ประโยชน์พื�นที�เกษตรกรรมอย่างยั �งยนื 
โดยงานศกึษาชิ�นนี�พบว่า สถานการณ์การใชท้ี�ดนิด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยมแีนวโน้ม
ลดลงเนื�องจากปจัจยัสามดา้นคอื สงัคม เศรษฐกจิ และสิ�งแวดล้อม กล่าวคอื ในด้านสงัคมการ
เพิ�มจํานวนประชากรของประเทศส่งผลให้การถือครองที�ดินทางเกษตรน้อยลงโดยเฉลี�ยทั �ง
ประเทศประมาณ 10-39 ไร่ต่อครวัเรอืน ส่วนด้านเศรษฐกิจได้แก่ปจัจยั การพฒันาเส้นทาง
คมนาคม การแลกเปลี�ยนเทคโนโลย ีการพฒันาเศรษฐกจิ นโยบายส่งเสรมิการลงทุน การเก็ง
กําไรในที�ดนิ ราคาพชืผลทางการเกษตร และนโยบายการส่งเสรมิการเกษตร ทั �งนี�ปจัจยัในดา้น
สิ�งแวดลอ้มไดแ้ก่ การเกดิความเสื�อมโทรมของทรพัยากรดนิ การใชท้ี�ดนิไม่มปีระสทิธภิาพ การ
สรา้งเขื�อน และอื�นๆ  
 นอกจากนี�ยงัพบอกีว่า ปจัจยัดงักล่าวมาขา้งต้นเป็นสาเหตุของปญัหาต่างๆ มากมาย 
คอื ปญัหาการจดัการที�ดนิ ปญัหาการถอืครองที�ดนิและกรรมสทิธิ Dในที�ดนิ ปญัหากฎหมายหรอื
มาตรการต่างๆ ไมส่ามารถควบคุมและป้องกนัอย่างไดผ้ล และยงัเป็นสาเหตุของปญัหาที�สําคญั
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ด้านการบรหิารของรฐั ได้แก่ นโยบายของรฐัไม่มปีระสิทธ ิภาพ การปฏิบตั ิงานซํ�าซ้อน 
การขดัแยง้ในกฎหมาย งบประมาณกระจดักระจาย เป็นต้น  
 สาเหตุของความไม่บรรลุผลการคุ้มครองพื�นที�เกษตรกรรม พบว่า มาจากนโยบายและ
กฎหมาย กล่าว คอื กฎหมายที�ดมีกีารประกาศใชเ้กี�ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม อาท ิพระราชบญัญตัิ
การปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบญัญตัจิดัรปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
พระราชบญัญตัพิฒันาที�ดนิ พ.ศ. 2526 และ 2528 พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 และ 
พระราชบญัญตัเิศรษฐกจิการเกษตร พ.ศ. 2522 เป็นต้น กฎหมายเหล่านี�ไม่ได้มุ่งที�จะคุ้มครอง
พื�นที�เกษตรกรรม หรอืคุ้มครองก็ไม่ได้มวีตัถุประสงค์ที�จะคุ ้มครองพื�นที�เกษตรกรรมโดยตรง
แต่อยา่งใด ส่วนแผนและนโยบายบายนั �น ตั �งแต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� 5 
จนถงึปจัจุบนั (แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที� 10 พ.ศ. 2550-2554) มกีารระบุ
เรื�องการคุม้ครองและการใชป้ระโยชน์พื�นที�เกษตรกรรมอย่างยั �งยนืไว ้แต่ในทางปฏบิตักิลบัพบว่า 
มกีารส่งเสรมิและสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมมากกว่าด้านเกษตรกรรมอย่างชดัเจน อกีทั �งแผน
และนโยบายดงักล่าวปราศจากการสนบัสนุนงบประมาณ และการจดัตั �งองคก์ารอย่างเป็นรปูธรรม
ในการคุ้มครองและรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม ดงักล่าวมาทั �งหมดนี�เป็นผลให้การคุ้มครองรกัษา
พื�นที�เกษตรกรรมและการใชป้ระโยชน์อยา่งยั �งยนืยงัไมบ่รรลุผล 
 ดังนั �นคณะผู้ศึกษาจึงเสนอให้มีการร่างกฎหมายสําหรับการคุ้มครองรักษาพื�นที�
เกษตรกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั �งยืนเป็นการเฉพาะ และจดัตั �งองค์การ ตลอดจน
สนับสนุนเงนิทุนเพื�อรองรบัการดําเนินการตามกฎหมายดงักล่าว อีกทั �งเสนอให้สร้างความรู้
ความเขา้ใจกบัประชาชนและใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการกําหนดนโยบาย 
 อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ และคณะ (2550) ได้ศกึษาถงึระบบสทิธใินที�ดนิของชุมชนที�
เหมาะสม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาสภาพปญัหา ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย และแนวนโยบาย
เกี�ยวกบัการออกเอกสารสทิธใินที�ดนิให้แก่ชุมชน เพราะในปจัจุบนัหลายชุมชนเรยีกรอ้งให้รฐั
รบัรองสทิธใินที�ดนิที�ตนเองครอบครองทาํประโยชน์ โดยการออกเอกสารสทิธใิหใ้นรปูของโฉนดชุมชน 
โดยผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะของปญัหาโดยรวมไม่ใช่การบุกรุกที�ดนิผนืใหม่ แต่เป็นเรื�องที�
ชุมชนอยูอ่าศยัในที�ดนินั �นเป็นเวลานาน ซึ�งที�ดนิที�ชุมชนอยู่อาศยันั �นมลีกัษณะที�คลา้ยคลงึกนัคอื 
เป็นที�ดนิของรฐั เช่น ที�ดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธส์ตัวป์่าหรอื
เขตหา้มล่าสตัวป์า่ ที�ดนิสาธารณะประโยชน์ ที�ราชพสัดุ ที�ดนิในเขตปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม
เป็นต้น ที�ดนิเหล่านี�ชุมชนไม่สามารถมกีรรมสทิธิ Dในที�ดนิได้ ทั �งนี�ยงัพบว่า การที�ชุมชนไม่ได้มี
กรรมสทิธิ Dในที�ดนิไม่ใช่อุปสรรคสําคญั เพราะชุมชนมไิดต้้องการสทิธใินที�ดนิหรอืกรรมสทิธิ Dเพื�อ
การซื�อขายเปลี�ยนมอืเหมอืนกบัที�ดนิเอกชนทั �วไปหรอืนําไปประกนัสนิเชื�อกบัสถาบนัการเงนิ
แต่อยา่งใด แต่ชุมชนมจีุดมุ่งหมายที�จะใชป้ระโยชน์จากที�ดนิเพื�อการยงัชพีใหม้คีวามมั �นคงในที�อยู่อาศยั 
และที�ดนิทํากนิของคนในชุมชน จงึไม่มเีป้าหมายในการใชท้ี�ดนิเพื�อธุรกจิหรอืการเกง็กําไรที�ดนิ 
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แต่ที�ชุมชนต้องมเีอกสารสิทธิเพราะต้องการใช้เป็นหลกัฐานเพื�อปกป้องสิทธิชุมชนมใิห้ถูก
เจา้หน้าที�หรอืบุคคลภายนอกกล่าวหาว่าบุกรกุที�ดนิหรอืมาแยง่สทิธใินที�ดนิโดยมชิอบ  
 สิ�งที�ชุมชนหลายแห่งต้องการเกี�ยวกบัที�ดนิ คอื การไดร้บัสทิธใินการบรหิารจดัการเพื�อ
การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากที�ดนิของรฐัโดยไมไ่ดต้้องการกรรมสทิธิ Dในที�ดนิ สทิธดิงักล่าวจะ
ทําให้ชุมชนสามารถวางแนวทางในการบรหิารจดัการที�ดนิ เพื�อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์
อยา่งยั �งยนื สามารถใหห้รอืเพกิถอนสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิแก่สมาชกิของชุมชน และกําหนด
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไขที�จําเป็นเพื�อให้สมาชกิของชุมชนปฏบิตั ิสามารถป้องกนัมใิห้
บุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรอืซื�อสทิธใินที�ดนิจากสมาชกิของชุมชน ดงันั �น เอกสารสทิธใิน
ที�ดนิของชุมชนหรอืโฉนดชุมชนนั �นอย่างน้อยน่าจะเป็นเอกสารที�ภาครฐัรบัรองใหชุ้มชนมคีวาม
มั �นคงในการใช้ประโยชน์จากที�ดินของรฐั ไม่ถูกขบัไล่หรือจบักุม สมาชิกผู้ที�ได้รบัสิทธิใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของชุมชนไม่สามารถซื�อขายเปลี�ยนมอืได้อย่างเสร ีต้องขายให้กบัสมาชกิใน
ชุมชนเท่านั �น และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากกรรมการก่อน หากจะออกเอกสารสทิธใินที�ดนิ
ใหก้บัสมาชกิรายบุคคล กเ็พื�อแสดงว่าเป็นผูม้สีทิธคิรอบครองใชป้ระโยชน์ในที�ดนิ มขีอบเขตรปู
แปลงและขนาดที�ดนิ ไมใ่ช่เอกสารที�แสดงการมกีรรมสทิธิ Dในที�ดนิแต่เป็นสทิธกิารใชป้ระโยชน์ใน
ที�ดนิ ซึ�งอาจเรยีกชื�อเอกสารให้แตกต่างจากหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิตามประมวลกฎหมาย
ที�ดนิกไ็ด ้
 เอกสารสทิธทิี�จะออกใหก้บัชุมชนจงึมคีวามสําคญัอย่างมากในการแก้ไขภาวะวกิฤต คอื 
การรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมเอาไวไ้ม่ใหเ้กดิการใชผ้ดิประเภท จดัการพื�นที�ซึ�งสงวนเอาไวซ้ึ�งการ
รกัษาทรพัยากรธรรมชาติและป้องกนัการบุกรุกในฐานะกรรมสทิธิ Dของชุมชน และผู้ที�มฐีานะ 
ดอ้ยกว่าในสงัคมมพีื�นที�รองรบัและสรา้งความมั �นคงและมอีํานาจในการต่อรองกบัระบบทุนนิยม
มากขึ�น ทั �งนี�ผลจากการวเิคราะห์ประมวลกฎหมายที�ดนิ ทําให้เหน็ได้ว่าการออกเอกสารสทิธิ
ใหแ้ก่ชุมชนจะทําไดเ้ฉพาะกรณีที�ชุมชนมสีภาพเป็นนิตบุิคคล และการใหส้ทิธใินที�ดนิขึ�นอยู่กบั
สิทธิเดิมที�ชุมชนมีอยู่ หากมกีรรมสิทธิ Dก็สามารถออกให้เป็นโฉนดที�ดิน ซึ�งอาจออกให้เป็น
กรรมสทิธิ Dรวม หรอืกรรมสทิธิ Dของสถาบนัเกษตรกร แต่ถ้าสทิธเิดมิไม่มอียู่และไดร้บัการจดัที�ดนิ
จากทางราชการ กจ็ะไดร้บัสทิธใินรปูของการอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ เป็นตน้ 
 ดงันั �น งานศึกษาชิ�นนี�จงึได้นําเสนอทางเลอืกในการจดัให้มเีอกสารสทิธใินที�ดินสอง 
แนวทางคอื แนวทางแรก ตอ้งแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ มต ิที�เกี�ยวขอ้ง ของแต่ละหน่วยงาน
ที�ดูแลที�ดนิของรฐั ให้สามารถรบัรองสทิธขิองชุมชนในการจดัการที�ดนิโดยได้รบัอนุญาตจาก
หน่วยงานของรฐัเพิ�มเติมจากการจดัที�ดนิให้แก่ประชาชน การให้เช่า หรอืการอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในที�ดนิรายบุคคล แนวทางที�สอง คอื การเพิ�มมาตรา หรอืหมวดว่าดว้ยสทิธแิละกรรม
สทิธใ์นที�ดนิของชุมชนในประมวลกฎหมายที�ดนิ เพื�อให้สามารถออกหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิ
ในรปูของเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชนหรอืโฉนดชุมชนได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิเอกสารสทิธใิน
ที�ดนิระบบเดยีว   
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 ทั �งนี�ในระหว่างเวลาของการแกไ้ขเพิ�มเตมิกฎหมาย ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ภาครฐัควรต้อง
กําหนดมาตรการขึ�นมารองรบัสทิธขิองชุมชนในการอยู่อาศยัหรอืใชป้ระโยชน์ที�ดนิ หากมคีวาม
ชดัเจนว่าชุมชนนั �นอยู่มาก่อนการสงวนหวงห้ามที�ดนิของรฐั หรอืเข้าไปในที�ดนิภายหลงัการ
สงวนหวงหา้มของรฐั แต่ไดร้บัหรอืควรจะไดร้บัการผ่อนผนัตามกฎหมาย ระเบยีบอย่างถูกต้อง 
โดยจดัใหม้กีารสาํรวจและจดัทาํรายละเอยีดของประวตัขิองชุมชน การถอืครองและใชป้ระโยชน์
ที�ดนิของสมาชกิชุมชน และกจิกรรมต่าง ๆ รวมทั �งกฎระเบยีบของชุมชน ที�เป็นหลกัประกนัว่า
ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง สามารถควบคุมดูแลสมาชิกของชุมชนให้ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�ทางราชการกําหนด ก็ควรจะได้รบัการผ่อนผนัให้มสีทิธกิารใช้ประโยชน์ในที�ดนิตาม
กฎหมายใด หรอืตามมติคณะรฐัมนตรเีป็นการชั �วคราวไปจนกว่าจะได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม
กฎหมาย ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดทั �งการใชส้ทิธใินที�ดนิของชุมชนควรมขีอ้จาํกดั ไดแ้ก่ หา้ม
โอนเปลี�ยนมอืหรอืแบ่งแยกที�ดนิของชุมชนไปยงับุคคลอื�น ห้ามมใิห้ใช้เอกสารดงักล่าวเป็น
หลกัประกนัสนิเชื�อ สทิธใินที�ดนิอาจถูกเพกิถอนถ้าชุมชนไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนด และ
ชุมชนที�ไดร้บัประโยชน์จากที�ดนิควรตอ้งจา่ยค่าธรรมเนียมหรอืค่าตอบแทนใหแ้ก่รฐั 
 พวงเพชร อรทยั (2555) ไดศ้กึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโฉนดชุมชนบา้นใหม่ป่า
ฝาง ตําบลนํ�าดบิ อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพูน โดยได้ศกึษาถึงความเป็นไปได้ของการดําเนิน
โครงการโฉนดชุมชน ของชุมชนบ้านใหม่ป่าฝาง  วธิกีารดาเนินงานของโครงการโฉนดชุมชน 
บา้นใหม่ป่าฝาง และ ผลกระทบที�คาดว่าจะเกดิขึ�นทั �งดา้นสงัคมและสิ�งแวดล้อมจากการดําเนิน
โครงการ ซึ�งผลการศึกษาวิจยัในครั �งนี�ของ พวงเพชร อรทัย ได้พบความเป็นได้ในการ
ดาํเนินการโครงการโฉนดชุมชนบา้นใหมป่า่ฝาง ตําบลนํ�าดบิ อําเภอปา่ซาง จงัหวดัลาํพนู ดงันี�  
  1) ความเป็นไปได้ดา้นกายภาพ มคีวามเป็นไปได้ทางกายภาพทั �ง 2 ด้านคอื 
ดา้นทําเลที�ตั �งและดา้นประเภทที�ดนิ เนื�องจากดา้นทําเลที�ตั �งเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม และ
ที�ดนิส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื�นที�ประกาศเป็นเขตปฏริปูที�ดนิโดยมวีตัถุประสงคเ์น้นจดัที�ดนิของรฐั
ใหก้บัเกษตรกร จงึมคีวามเหมาะสมที�จะจดัทาํเป็นโครงการโฉนดชุมชนได ้
  2) ความเป็นไปได ้ด ้านการบรหิารจดัการ มคีวามเป็นไปได ้ด ้านการ
บรหิารจดัการ เนื�องจากมรีูปแบบการบรหิารจดัการที�ชดัเจน โดยได้มกีารจดัตั �งการจดัตั �งกลุ่ม
สหกรณ์ขึ�นเพื�อบรหิารจดัการที�ดนิมกีารกําหนดกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
  3) ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค มกีารกําหนดระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ขึ�น เพื�อให้การดําเนินโครงการโฉนดชุมชนมกีาร
ดําเนินการเป็นรูปธรรมมากขึ�นแต่ยงัไม่มรีะเบยีบกฎหมายที�บญัญตัอิอกมาสําหรบัการดําเนิน
โครงการโฉนดชุมชนโดยเฉพาะ 
  4) ความเป็นไปไดด้า้นสิ�งแวดลอ้ม บา้นใหม่ป่าฝาง มสีภาพแวดลอ้มที�เหมาะ
แก่การเขา้ทําประโยชน์ในพื�นที� มทีางสาธารณประโยชน์เขา้ถงึโดยสะดวก และสาธารณูปโภค
ต่างๆ เหมาะสมกบัการนํามาเป็นพื�นที�นํารอ่งในการดาํเนินโครงการโฉนดชุมชน 
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  5) ความเป็นไปไดท้างดา้นเศรษฐกจิ มคีวามเป็นไปไดเ้นื�องจากผลการศกึษา
พบว่า คุ้มค่าการลงทุนโดยพิจารณาด้านรายได้ที�เพิ�มขึ�นของครวัเรือน รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชวีิตที�ดีขึ�น และการลดข้อขดัแย้งในชุมชนเมื�อเปรยีบเทยีบกบัก่อนที�จะมกีารจดัทํา
โครงการโฉนดชุมชนแลว้ถอืว่าคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ 
  6) ความเป็นไปได้ทางด้านสงัคม มคีวามเป็นไปได้ทางด้านสงัคม เนื�องจากกลุ่ม
สมาชกิที�เขา้มารวมกนัเป็นกลุ่มที�มแีนวคดิเป็นไปในทางเดยีวกนัคอื แนวคดิว่าที�ดนิควรเป็นกรรมสทิธิ D
ของสงัคมและไดร้บัความเหน็ชอบ สนบัสนุนรว่มมอืกนัอยา่งต่อเนื�องจากสมาชกิในโครงการ 
  7) ความเป็นไปได้ด้านผลกระทบสิ�งแวดล้อม มคีวามเป็นไปได้เนื�องจากไม่
มผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมเพราะม ีการวางแผนการใช้ที�ดนิ มกีารบรกิารจดัการที�เป็นระบบ  
มกีารประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความเขา้ใจ ตลอดจนใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมในการพฒันา และ 
มกีารตั �งกฎระเบยีบใหส้มาชกิในชุมชนไดป้ฏบิตัริว่มกนั 
 นอกจากความเป็นไปไดท้ั �ง 7 ประการดงักล่าวมาแล้ว พวงเพชร อรทยั ยงัพบอกีว่า 
ปญัหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ เป็นปญัหาที�เกดิจากปจัจยัภายในของชุมชนเองคอื 
ปญัหาที�เกดิจากแนวคดิ ความพรอ้ม ความสามคัค ีความอดทน การบรหิารจดัการ ความร่วมมอื
รว่มแรงรว่มใจของสมาชกิในชุมชน และปญัหาที�เกดิจากปจัจยัภายนอกซึ�งชุมชนเองไม่สามารถ
ควบคุมหรอืกําหนดให้เป็นไปตามที�ต้องการได้ จงึเสนอว่า ภาครฐัถือว่าเป็นกลไกที�สําคญัต่อ
การขบัเคลื�อนโครงการโฉนดชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพ ชุมชนต้องมคีวามเขม้แขง็ เป็นนํ�าหนึ�ง
ใจเดยีว มคีวามสามคัคเีข้าใจและยอมรบัแนวคดิเรื�องการมกีรรมสทิธิ Dรวมในรูปแบบกลุ่ม และ
เจ้าของที�ดินหรอืผู้ถือกรรมสิทธิ Dในที�ดนิควรตระหนักถึงการเข้าทําประโยชน์ในที�ดนิ ไม่ควร
ปล่อยที�ดนิใหร้กรา้งว่างเปล่า เพื�อเป็นการป้องกนัปญัหาการบุกรกุที�ดนิจน เกดิขอ้ขดัแยง้ขึ�น 
 สุธ ีประศาสน์เศรษฐ และคณะ (2555) ไดร้่วมมอืกบัเครอืข่ายปฏริปูที�ดนิแห่งประเทศไทย 
และสถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัทําโครงการศกึษาวจิยัเรื�อง “การถอืครองที�ดนิ
และการจดัการที�ดนิกบัความเป็นธรรมทางสงัคม” ภายใต้โครงการพฒันาความเป็นธรรมทางสงัคม
เพื�อสงัคมสุขภาวะ มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื�อสํารวจสถานการณ์การถอืครองที�ดนิและการจดัการที�ดนิ
กับความเป็นธรรมทางสังคม พัฒนาองค์ความรู้ด้านความเป็นธรรมในการจัดการที�ดิน
โดยเฉพาะการจดัการที�ดนิในรูปแบบโฉนดชุมชน และการสร้างเครอืข่ายนักวชิาการและ
นักปฏบิตักิารในประเดน็ปญัหาที�ดนิ ภายใต้การศกึษาครั �งนี�ได้แบ่งพื�นที�กรณีศกึษาโฉนดชุมชน
ออกเป็น 6 กลุ่ม และหนึ�งในนั �นคอื พื�นที�สหกรณ์บา้นคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
โดยเป็นพื�นที�ซึ�ง ประภาส ปิ�นตกแต่ง (นักวจิยัพื�นที�ภาคกลาง) หนึ�งในคณะนักวจิยั รบัผดิชอบ
ทาํการศกึษา โดยผลการศกึษา พบว่า คลองโยงมลีกัษณะเหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมเนื�องดว้ย
สภาพภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ และความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�ราบลุ่มภาคกลางซึ�งมสีภาพดนิด ี
มแีหล่งนํ�าใหใ้ชไ้มเ่คยขาด ชาวคลองโยงจงึมวีถิชีวีติแบบชุมชนชาวนา ซึ�งทําการเกษตรในไร่นา
ท่ามกลางที�ดนิซึ�งตนใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ที�ดนิของชาวคลองโยงนั �นตกทอดมาตั �งแต่ในสมยัรชักาลที� 4 
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ในสมยัก่อนที�ดนิผนืนี�เป็นที�ดนิตลอดสองฟากคลอง คลองที�ถูกขุดขึ�น สมยันั �นเรยีกว่า คลองเจ๊ก 
ซึ�งเจ้าจอมมารดาชุ่มในรชักาลที� 4 เป็นเจ้าของที�ดนิ และได้ตกทอดมาถึงสมเด็จกรมพระยา
ดาํรงราชานุภาพ ดงัหลกัฐานหลงัโฉนดที�ดนิของสหกรณ์คลองโยงระบุไว ้สุดทา้ยกต็กทอดมาสู่
นางประไพพศิ เกตุรายนาค ในราชสกุลดศิกุลโดยม ีนายบุญชติ เกตุรายนาค เป็นผูจ้ดัการมรดก 
ที�ดนิแปลงดงักล่าวนี�ไดถู้กขายยกผนืมาแลว้ครั �งหนึ�งในปี พ.ศ. 2496 ในราคาราวไร่ละ 1,100 บาท 
แต่กไ็ม่สามารถขายไดท้ั �งหมดยงัเหลอือกี 1,800 ไร่ นายบุญชติ เกตุรายนาค จงึมอบใหน้ายกองนา
เกบ็ค่าเช่านาเพื�อส่งใหแ้ก่ตน  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จงึตกลงใหช้าวบา้นเช่าซื�อที�ดนิทั �งหมดเนื�องจาก พอถงึปีชาวนา
ไม่สามารถส่งค่าเช่าได้ เนื�องจาก “พอถงึปีก็บอกว่าหนูกนิ ถงึอกีปีก็บอกนํ�าท่วม” จงึอยากให้
ชาวนาเช่าของตนมทีี�ดนิเป็นของตนเอง จงึไดม้กีารจดัตั �งสหกรณ์ขึ�นในปี พ.ศ. 2519 เพื�อเช่าซื�อที�ดนิ
ในราคาไรล่ะ 2,500 บาท โดยมหีลกัฐานปรากฏว่าที�ดนิดงักล่าวมกีารซื�อดว้ยเงนิกองทุนหมุนเวยีน
จดัซื�อที�ดนิเพื�อการเกษตร เป็นเงนิทั �งสิ�น 4,507,500 บาท หลงัจากนั �นในปี พ.ศ. 2519 จงึไดเ้ริ�ม
ดาํเนินการสหกรณ์ พรอ้มกบัมกีารพฒันาพื�นที�โดยการขุดคลองซอยและจดัแปลงนา แปลงละ 20 ไร ่
จนกระทั �งในปี พ.ศ. 2523 ไดม้กีารจดัชาวนาลงตามแปลงนาจาํนวน 83 แปลง ซึ�งอยู่ในพื�นที�หมู่ที� 
1, 5 และ 8 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และพื�นที�หมู่ที� 2 ตําบลลานตากฟ้า 
อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม การจดัตั �งสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงจงึเกดิขึ�นอย่างสมบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2524 (สุธ ีประศาสน์เศรษฐ และคณะ, 2555) 
 ภายใต้โครงการศกึษาวจิยัเรื�อง “การถอืครองที�ดนิและการจดัการที�ดนิกบัความเป็นธรรม
ทางสงัคม” ดงักล่าว กรณีศกึษาพื�นที�สหกรณ์บา้นคลองโยงที� ประภาส ปิ�นตกแต่ง รบัผดิชอบศกึษา 
ยงัพบอกีว่า บทเรยีนของการเคลื�อนไหวเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งโฉนดชุมชนของชาวคลองโยงที�สําคญัคอื 
การเคลื�อนไหวโดยออกแบบกระบวนการสื�อสารสู่สาธารณะอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
และนําเสนอประเดน็ปญัหาของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงความตอ้งการใหก้บัผูม้อีํานาจในการตดัสนิใจ
และต่อสาธารณะชนในวงกวา้ง โดยเริ�มจากคนกลุ่มเลก็เพยีง 4-5 คน เป็นแกนนําในการคดัคา้นการเกบ็
ค่าเช่าที�ดนิของราชพสัดุ ที�เก็บในอตัราที�สูงจนชาวบา้นไม่สามารถรบัได้ การเคลื�อนไหวผ่านสื�อจงึ
เป็นวธิกีารสร้างการมสี่วนร่วมและความร่วมมอืในการต่อสู้กบัภาครฐัด้วย ประกอบกบัมกีารสรา้ง
เครอืข่ายกับกลุ่มชุมชนอื�นๆ ซึ�งมคีวามเดือดร้อนด้านปญัหาที�ดนิเช่นกัน เพื�อสร้างพลงัในการ
เคลื�อนไหวเรยีกร้องให้รฐัแก้ไขปญัหาที�ดิน และอาจกล่าวได้ว่าการร่วมเคลื�อนไหวกับเครอืข่าย
ปฏริูปที�ดนิแห่งประเทศไทยเป็นหวัใจสําคญัที�ทําใหป้ญัหาของชาวคลองโยงคลี�คลายลงได้และ
ประสบความสาํเรจ็ในการเรยีกรอ้ง (สุธ ีประศาสน์เศรษฐ และคณะ, 2555) 
 ทั �งนี�กรณีศึกษาพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ�ง ประภาส ปิ�นตบแต่ง เป็นนักวิจ ัยที�
รบัผดิชอบศกึษาวจิยัในพื�นที�นี� ภายใต้โครงการวจิยัเดยีวกนักบัที�ไดก้ล่าวไปในสามย่อหน้า
ก่อนหน้านี� ได้กล่าวถึงปญัหาอุปสรรคและบทเรียนจากการจดัการโฉนดชุมชนที�ได้ศึกษาว่า 
รปูแบบและวฒันธรรมการบรหิารจดัการแบบสหกรณ์ที�สะสมมากว่า 30 ปี ยงัมขีอ้จาํกดัมากใน
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การดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งต้องพฒันาต่อไป และชุมชนก็ยงัไม่สามารถสร้างกิจกรรมที�
ก่อใหเ้กดิความยั �งยนืในเชงิการผลติดงัที�เคยกําหนดร่วมกนัไว ้ส่วนตวัโครงสรา้งองคก์รและ
การทํางานเองยงัมลีกัษณะการทํางานแบบราชการ และยงัใชส้หกรณ์ไดไ้ม่คุม้ค่า ตลอดจน
แกนนําชุมชนเองไม่สามารถนําในเชงิอุดมการณ์ได ้สมาชกิยงัหวงัเพยีงรบัประโยชน์จากสหกรณ์ 
ทาํใหชุ้มชนไมเ่กดิจติสํานึกร่วม ซึ�งขอ้เสยีส่วนหนึ�งนั �นเกดิจากการเคลื�อนไหวผ่านสื�อสาธารณะ 
กล่าวคอื แมก้ารเคลื�อนไหวผ่านสื�อจะเป็นผลดใีนการนําเสนอประเดน็ปญัหาของชุมชนไปยงั
สาธารณะชนในวงกวา้งและผูม้อีํานาจตดัสนิใจ แต่กจ็าํเป็นต้องอาศยันักเทคนิคเฉพาะที�มคีวาม
เป็นมอือาชพี เช่น นักข่าว นักเขยีน นักวชิาการ เป็นต้น เพื�อเคลื�อนไหวสื�อสารผ่านเครอืข่าย
ช่องทางการสื�อสารที�สาธารณะชนรูจ้กัมกัคุน้ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ สื�อออนไลน์ในเวบ็ไซต์ สื�อสิ�งพมิพ ์
เวทีประชุม/สัมมนาวิชาการต่างๆ เป็นต้น ด้วยความจําเป็นที�ต้องอาศัยนักเทคนิคเฉพาะ
ดงักล่าว การเคลื�อนไหวในลกัษณะนี�จงึลดทอนบทบาทการมสี่วนร่วมของสมาชกิในชุมชนลงไป 
เพราะดว้ยลกัษณะของการเคลื�อนไหวเองที�ไม่ไดต้้องการการมสี่วนร่วมมากนัก ซึ�งเป็นบทเรยีน
ที�สาํคญัมาก อกีประการคอืชุมชนมตีน้ทุนทางสงัคมและในสาธารณะมาก แต่ชุมชนยงัใชไ้ดไ้ม่คุม้ค่า 
ในวนัขา้งหน้าหากมทีรพัยากรเขา้มาสู่ชุมชนมาก ควรใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด ส่วนประเดน็การ
ใชท้ี�ดนิอยา่งยั �งยนืของชุมชนมขีอ้สงัเกตคอื ควรสรา้งตวัอย่างและดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
จะประสบความสาํเรจ็ดกีว่า (สุธ ีประศาสน์เศรษฐ และคณะ, 2555) 
 สายฝน เปี�ยวงศ ์(2550) ไดศ้กึษาขบวนการเคลื�อนไหวภาคประชาชนเพื�อกรรมสทิธิ Dในที�ดนิ 
กรณีการออกโฉนดชุมชนบ้านโป่ง อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยศึกษาปญัหาการถือ
ครองที�ดนิและเงื�อนไขที�นําไปสู่การก่อเกดิขบวนการเคลื�อนไหวภาคประชาชนเพื�อกรรมสทิธิ Dในที�ดนิ 
และศึกษายุทธวิธีและรูปแบบในการเคลื�อนไหว ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ของ
ขบวนการเคลื�อนไหว ซึ�งผลการวจิยัพบว่า เงื�อนไขที�นําไปสู่การก่อเกดิขบวนการเคลื�อนไหว
ภาคประชาชนเกดิขึ�นจากปจัจยัภายในชุมชน ได้แก่ ปญัหาเกี�ยวกบัที�ดนิทํากนิ การเปลี�ยนแปลง
บรบิททางสงัคมและเศรษฐกิจ การคดัค้านการต่อสมัปทานการดูดทรายและการแลกเปลี�ยน
ความคดิเห็นกบันักพฒันาเอกชน ส่วนปจัจยัภายนอกได้แก่ ทศิทางการพฒันาประเทศที�
ไม่สมดุล ในด้านการกําหนดยุทธวธิใีนการเคลื�อนไหวเกิดขึ�นจากการจดัให้มกีิจกรรมร่วมกนั 
การเคลื�อนไหวกบัแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ และการทํางานร่วมกบันักพฒันาเอกชน ทั �งนี�
การเคลื�อนไหวของขบวนการมรีปูแบบที�หลากหลาย แบ่งออกเป็น ยุทธวธิหีลกั ไดแ้ก่การยดึครอง
ทําประโยชน์ในที�ดนิว่างเปล่า โดยกลุ่มปฏิรูปที�ดินชุมชนบ้านโป่ง การชุมนุมขยายเครอืข่าย
พนัธมติร ยุทธวิธเีสรมิ ได้แก่ การสร้างกระบวนการพึ�งตนเอง การดําเนินกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกจิและสงัคม ในด้านปญัหาพบว่า ปญัหาของขบวนการเคลื�อนไหวภาคประชาชนแบ่ง
ออกเป็น ปญัหาจากภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ปญัหาภาพลกัษณ์และความเขา้ใจต่อการปฏริปูที�ดนิ
โดยชุมชน ปญัหาการดําเนินคดกีบัชาวบา้น ปญัหาการต่อสูท้ี�ยดืเยื�อยาวนาน และปญัหาความ
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ไมต่่อเนื�องของนโยบายในการแกไ้ขปญัหาที�ดนิ ส่วนปญัหาภายในชุมชน พบว่า เกดิปญัหาการ
ควบคุมสมาชกิไมไ่ดแ้ละปญัหาความไมส่มํ�าเสมอในการเขา้รว่มกจิกรรมของกลุ่ม 

 
2.6  กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที� 2.9 กรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
 กรอบแนวคดิที�ใช้ศกึษาการจดัการทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื�อรกัษา
พื�นที�เกษตรกรรม กรณศีกึษา สหกรณ์บา้นคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ในครั �งนี�
มอีงค์ประกอบในการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั คอื ส่วนแรก เป็นการศกึษาการดําเนินงาน
เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ส่วนที�สอง การดําเนินงาน

บริบทสภาพแวดล้อม 

ผลผลิต (Outputs) 

ด้านที� 1 ผลการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
ด้านที� 2 ผลการจดัการทรพัยากรร่วม 

(ที�ดนิ) ของชุมชน 

 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 

1. ผลลพัธ์ตามเป้าประสงค ์
ความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิของ
ชุมชนและการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม 
2. ผลลพัธ์อื�นนอกเหนือจาก        
    เป้าประสงค ์
 
 

การดาํเนินงานโฉนดชมุชนของ
ชมุชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

ประเดน็พิจารณา 
- การออกแบบกตกิาในการจดัการ

ทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
- การใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 

(ที�ดนิ) ของชุมชน 
- การจดัการและการพฒันาองคก์ารของ

ชุมชน 

การดาํเนินงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชมุชน
ของสาํนักงานโฉนดชมุชน และ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

ประเดน็พิจารณา 
- สถานะ อํานาจ และสมรรถนะ 
- ความรูค้วามเขา้ใจ 
- การยอมรบั และสนบัสนุน 
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โฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ส่วนที�สาม เป็นการศกึษาผลการดําเนินงานเพื�อ
จดัใหม้โีฉนดชุมชนของสาํนกังานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั �งผลผลติและผลลพัธ ์
 ในดา้นองคค์วามรูท้ี�นํามาใชศ้กึษากรอบแนวคดินี�เน้นประยุกต์เอาทฤษฎกีารนํานโยบาย
ไปปฏบิตั ิแนวคดิการจดัการทรพัยากรร่วมของ Elinor Ostrom และแนวคดิการวดัความสําเรจ็และ
ความลม้เหลวของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิมาเป็นกรอบหลกัในการศกึษา สําหรบัการศกึษาครั �งนี�
ผู้ศึกษามุ่งเน้นไปที�การศึกษาการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 
(การจดัการทรพัยากรรว่มของชุมชน) เป็นหลกั โดยจะพจิารณาการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน
ของสํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั �งบรบิทสภาพแวดล้อม ในฐานะที�เป็น
องคป์ระกอบที�ส่งผลต่อการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง  
 ทั �งนี�กรอบแนวคดิที�ประยกุตส์รา้งขึ�นนี�ในแง่หนึ�งกจ็ะเป็นกรอบในการประเมนิการนํานโยบาย
ไปปฏบิตัดิว้ยว่า การจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงประสบความสําเรจ็
ในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน กระทั �งมคีวามเป็นไปไดว้่าจะเป็นต้นแบบกลไก
ที�จะสามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมของประเทศเอาไว้ได้หรอืไม่ ซึ�งจะได้อธบิายต่อไปว่า
ไดป้ระยกุตเ์อาส่วนใดของทฤษฎแีละแนวคดิใดมาเป็นกรอบในการศกึษาและแต่ละส่วนนํามาใช้
พจิารณาอะไร อยา่งไร  
 
 2.6.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาที�ได้จากทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบติั 
 ในส่วนทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏบิตัิ ผู้ศึกษาได้เลอืกตวัแบบทางทฤษฎีของการ
นํานโยบายไปปฏบิตัมิาทั �งหมด 4 ตวัแบบ เพื�อประยุกต์เป็นกรอบในการศกึษาครั �งนี� โดยตวัแบบ
ที�ผู้ศึกษาเลอืกมาดงักล่าวประกอบไปด้วย ตวัแบบทางทฤษฎีของ วรเดช จนัทรศร (2556)  
3 ตัวแบบ คือ 1) ตัวแบบการจดัการ (Management Model) 2) ตัวแบบพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Model) 3) ตวัแบบทางการเมอืง (Political Model)  และอกีหนึ�งตวัแบบ
ที�ผู้ศกึษาเลอืก คอื ตวัแบบสหองค์การในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ( Intergovernmental policy 
implementation model) ซึ�งถูกพฒันาโดย C.E. Van Horn and D.S. Van Meter (1976 อ้างถงึใน 
มยรุ ีอนุมานราชธน, 2556: 94-96)  โดยจะไดอ้ธบิายรายละเอยีดต่อไป 
 ตัวแบบการจดัการ (Management Model) นั �นจะได้ใช้ทั �งตัวแบบในการพิจารณา
สมรรถนะของหน่วยงานที�นําระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรฯี ไปปฏบิตัิ กล่าวคอื พจิารณาว่า 
สํานักงานโฉนดชุมชนมขีดีสมรรถนะในการดําเนินงานมากน้อยเพยีงไรในการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
และสนับสนุนส่งเสรมิศกัยภาพและความเข้มแขง็ของชุมชนที�ได้รบัการอนุญาตให้ดําเนินการ
โฉนดชุมชน เช่น มงีบประมาณเพยีงพอหรอืไม่ มบุีคลากรที�มคีวามรู้ความสามารถเพยีงพอ
หรอืไม่ การจดัตั �งระบบต่างๆ เป็นอย่างไร วสัดุอุปกรณ์ สถานที�เครื�องมอืเครื�องใช้เพยีงพอต่อ
ปฏบิตังิานหรอืไม่ เป็นต้น กล่าวคอืพจิารณาที�ตวัองค์การที�นํานโยบายไปปฏบิตัคิอื สํานักงาน
โฉนดชุมชนว่ามขีดีสมรรถนะมากน้อยเพยีงไร ตามความเชื�อของตวัแบบนี�ที�เน้นว่าความสําเรจ็
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ของการนํานโยบายไปปฏบิตันิั �นขึ�นอยู่กบัองคก์ารที�รบัผดิชอบในการนํานโยบายไปปฏบิตัวิ่ามี
ขดีสมรรถนะในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของนโยบายมากน้อยเพยีงไร 
 ตัวแบบพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) จะใช้พิจารณา
การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ซึ�งเป็นรปูแบบการจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ของชุมชนที�ผู้ศึกษาสนใจ โดยใช้พจิารณาร่วมกบัแนวคดิการจดัการทรพัยากรร่วม
ของ Elinor Ostrom คอื หลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Design Principle) 
ซึ�งจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป ส่วนในตวัแบบพฒันาองค์การนี�จะได้ใช้พจิารณาการจดัการและ
การพฒันาองคก์ารของชุมชน ตลอดจนการออกแบบและการใช้กตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม
ในแงท่ี�ว่า ผูนํ้าชุมชน (ประธานและคณะกรรม) จะสามารถใชภ้าวะผูนํ้าที�เหมาะสมในการทํางานเป็นทมี
เพื�อสรา้งการยอมรบัและจงูใจใหส้มาชกิชุมชนทุกคนเขา้มามสี่วนร่วมในการออกแบบและใชก้ตกิา
ที�รว่มกนัออกแบบเพื�อจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนไดห้รอืไม่ เนื�องจากตวัแบบนี�มฐีานคตวิ่า 
การมสี่วนร่วมจะทําใหเ้กดิการทํางานที�มปีระสทิธภิาพ ซึ�งการสรา้งความผูกพนัและการยอมรบั
ของคนในชุมชนจะทาํใหเ้กดิการมสี่วนร่วมดงักล่าว ฉะนั �น จงึจะพจิารณาความสําเรจ็ในการจดัการ
ทรพัยากรร่วมตามฐานคติตามตัวแบบที� วรเดช จทัรศร (2556) ได้ให้ไว้อย่างน่าสนใจ คือ 
ชุมชนจะตอ้งสรา้งการมสี่วนรว่ม ความผกูพนั และการยอมรบัของคนในชุมชนใหเ้กดิขึ�น 
 ตวัแบบทางการเมอืง (Political Model) จะใช้พจิาณาในแง่ของความสามารถในการ
เจรจาต่อรองเพื�อแสวงหาการสนับสนุนและการยอมรบัของสํานักงานโฉนดชุมชนและชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยง กล่าวคอื สํานักงานโฉนดชุมชนมคีวามสามารถในการเจรจาต่อรอง
ทําความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการออกโฉนดชุมชน 
(หน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิที�ชุมชนรอ้งขอใหม้กีารดําเนินงานโฉนดชุมชน) ใหย้อมรบัและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามระเบยีบสํานักนายกฯ หรอืไม่ สถานะ อํานาจ และทรพัยากรของ
หน่วยงาน เป็นอย่างไร ตลอดทั �งตวัชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงเองมแีนวทางสื�อสารทําความ
เข้าใจกบัสงัคม หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและภาคส่วนต่างๆ อย่างไร เพื�อให้เกิดการยอมรบัและ
สนบัสนุนชุมชนใหจ้ดัการทรพัยากรรว่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 ทั �งนี�สิ�งที�น่าสนใจในการใชต้วัแบบทางการเมอืงมาพจิารณาความสามารถในการเจรจาต่อรอง
เพื�อแสวงหาการสนับสนุนและการยอมรบัของสํานักงานโฉนดชุมชนและชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยง คอื จากที� วรเดช จนัทรศร (2556: 141) “ไดท้ําการสํารวจขอ้มลูจากประสบการณ์
ในการพฒันาของหลายประเทศเพื�อมาสนับสนุนตวัแบบทางการเมอืงนี�” ซึ�งพบว่า 1) นโยบาย
ที�สามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื�นและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�ได้วางไว้ 
ไม่มนีโยบายใดเลยที�ไม่ได้รบัการสนับสนุนจากผู้นําระดบัสูงในระบบการเมอืงของประเทศนั �น 
2) ความสามารถด้านการเจรจาต่อรองเพื�อแสวงหาการสนับสนุนจากผู้นําระดับสูง หรือ
ความร่วมมอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการหาแหล่งเงนิทุน นโยบายนั �นๆ จะสามารถ
ดาํเนินการไปได้อย่างต่อเนื�อง ปราศจากปญัหาอุปสรรคใด 3) เครื�องประกนัความสําเรจ็หรอื
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ความล้มเหลวของนโยบายขึ�นอยู่กบัการยอมรบัจากสื�อมวลชน กลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ 
ตลอดจนหน่วยงานอื�นๆ ดว้ย 

ตวัแบบสหองคก์ารในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Intergovernmental policy implementation 
model) สําหรบัตวัแบบนี�จะใชพ้จิารณาประเดน็ความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ฏบิตังิานในสํานักงาน
โฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยใช้พจิารณาในแง่ที�ว่า ผู้ปฏบิตังิานมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจอย่างไร และมคีวามคดิเหน็อย่างไร ต่อแนวคดิ หลกัการและวธิกีารดําเนินงานตาม
ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งจะสามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานทั �งในเชิงบวกหรือเชิงลบ และทัศนคตินี� เองมีผลต่อการ
ปฏบิตังิาน โดยหากผูป้ฏบิตังิานเกดิทศันคตดิา้นบวกกจ็ะเอื�ออํานวยใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัิ
บรรลุผลสําเร็จ ในทางตรงกนัข้ามทศันคติด้านลบของผู้ปฏิบตัิงานก็จะทําให้เกิดพฤติกรรม
ขดัขวางการดาํเนินงานตามนโยบายซึ�งจะทาํใหน้โยบายลม้เหลวไดใ้นที�สุด 

 
2.6.2  กรอบแนวคิดในการศึกษาที�ได้จากแนวคิดการจดัการทรพัยากรร่วมของ  

Elinor Ostrom 
ในส่วนของแนวคิดในการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองซึ�งเป็น

กรณศีกึษาในครั �งนี�ไดใ้ช ้แนวคดิเรื�อง หลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Design 
Principle) มาประยุกต์เป็นกรอบในการพจิารณาว่า การออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงสอดคลอ้งกบัหลกัทั �งแปดประการที� Ostrom เสนอหรอืไม ่
เนื�องจากหลกัทั �งแปดประการดงักล่าวเป็นองค์ความรูท้ี� Ostrom ได้สกดับทเรยีนออกมาจาก
การศึกษาชุมชนผู้ใช้ทร ัพยากรจาํนวนมากจากทั �วโลก (ชล บุนนาค, 2555: 33) จนได้
ลกัษณะรว่มในเชงิสถาบนัของชุมชนผูใ้ชท้รพัยากรที�ประสบความสําเรจ็ในการจดัการทรพัยากร 
ซึ�งมลีกัษณะคงทนถาวรและยั �งยนื โดยผูศ้กึษาเชื�อว่าหากชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมลีกัษณะ
การจดัการทรพัยากรร่วมและการออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากรของชุมชนมคีวาม
สอดคล้องกบัหลกัทั �งแปดประการก็อาจกล่าวได้ว่าชุมชนจะประสบความสําเรจ็ในการจดัการ
ทรพัยากรรว่มของชุมชนอยา่งยั �งยนื 
  

2.6.3  กรอบแนวคิดในการศึกษาที�ได้จากแนวคิดการวดัความสาํเรจ็และความ
ล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบติั 

ในการพจิารณาผลของการนํานโยบายไปปฏบิตัขิองการศกึษาครั �งนี� ผูศ้กึษาได้ทําการ
พจิารณาทั �งในส่วนผลผลติและผลลพัธ์ของการดาํเนินงานตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 โดยในส่วนผลผลิตจะได้พิจารณาว่า ผลการ
ดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนตามขั �นตอนต่างๆ เป็นอย่างไร มคีวามคืบหน้ามากน้อย
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เพยีงไร และผลการดําเนินงานของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดิน) เป็นอย่างไร ได้ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 หรอืไม่ และดําเนินการอย่างไรบา้ง ทั �งนี�จะเน้นพจิารณาที�ผลการจดัการทรพัยากร
รว่มของชุมชนเป็นสาํคญั 
 สาํหรบัการพจิารณาผลลพัธน์ั �นผูศ้กึษาไดป้ระยุกต์เอาตวัแบบการเมนินโยบาย 2 ตวัแบบ 
คอื ตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค ์(Goal-Attainment Model) และตวัแบบการประเมนิแบบอสิระ
จากเป้าประสงค ์(Goal-Free Evaluation Model) มาประยุกต์เป็นกรอบในการพจิารณาความสําเรจ็ของ
การจดัการทรพัยากรรว่มในรปูแบบโฉนดชุมชน กรณศีกึษา สหกรณ์บา้นคลองโยง 
 โดยตวัแบบการบรรลุเป้าประสงค์ (Goal-Attainment Model) จะประยุกต์ใช้พจิารณา
ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์โดยพจิารณาว่า ผลผลติของการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน
ตามระเบยีบขา้งต้น สามารถทําใหเ้กดิผลที�คาดหวงัไวค้อื เกดิความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิของชุมชน
และสามารถรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมของประเทศเอาไวไ้ด ้หรอืไม ่ 
 ส่วนตวัแบบการประเมนิแบบอสิระจากเป้าประสงค ์(Goal-Free Evaluation Model) นั �น
จะใชพ้จิารณาผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค ์โดยพจิาณาว่า ผลผลติของการดําเนินงาน
เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตามระเบยีบขา้งต้น ทําใหเ้กดิผลอื�นใดนอกเหนือจากที�คาดหวงัไวห้รอืไม ่
อย่างไร หากพบว่า มผีลเกดิขึ�นนอกเหนือจากที�คาดหวงัไวใ้นเชงิลบหรอืเชงิบวก กจ็ะได้พจิารณา
เพื�อจดัทาํเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายต่อไป  
 
 



 

บทที�  3 
 

ระเบียบวิธีการวิจยั 
 

การศึกษาวจิยัเรื�อง การจดัการทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื�อรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรม กรณีศึกษาชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ�งเนื�อหาในบทนี�ประกอบไปดว้ย  

 
3.1  วิธีการศึกษา 
 

ในการวจิยัครั �งนี�จะใช้วธิกีารศกึษาวจิยัแบบ “ วธิกีารศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study 
Approach) ซึ�งการศกึษาในลกัษณะนี�จะมอียู่ 3 รปูแบบ คอื รปูแบบแรก การศกึษาเชงิพรรณนา 
(descriptive) เป็นการศกึษาเพื�อแสดงรายละเอียดพรอ้มทั �งบรบิทของกรณีศกึษา รปูแบบที�สอง 
ศึกษาแบบมุ่งการค้นหา (exploratory) เป็นการศึกษาเพื�อค้นหาประเด็นปญัหาที�แท้จรงิของ
กรณศีกึษา แลว้ศกึษาเจาะลกึลงไปในประเดน็ปญัหาเหล่านั �น ทาํความเขา้ใจ และหาทางแก้ไขปญัหา 
รปูแบบสดุท้าย “ศกึษาแบบมุ่งหาคําอธบิาย” เป็นการศกึษาเพื�อหาคําอธบิายที�ยงัไม่เคยมาก่อน
ต่อกรณศีกึษาที�เลอืกมา ซึ�งอาจเป็นที�รูจ้กัหรอืคุน้เคยอยูบ่า้ง  

ทั �งนี�ในการวิจยัครั �งนี�จะใช้รูปแบบการศึกษาที�กล่าวมาทั �ง 3 รูปแบบ ในเบื�องต้น
มาผสมผสานกนั กล่าวคอื จะใช้วธิกีารศึกษาแบบพรรณนาและวธิกีารศึกษาแบบมุ่งค้นหา
ควบคู่กนัไป โดยทั �งสองวธิกีารนี�จะใช้เพื�อทําความเข้าใจ และมุ่งค้นหาปญัหาที�สําคญัของ
การจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ทั �งในส่วนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามระเบยีบ
สํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ตลอดจนการจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ส่วนวธิกีารศกึษาแบบมุ่งหาคําอธบิายนั �น จะใชท้ฤษฎี
การนํานโยบายไปปฏิบตัิ และทฤษฎีการจดัการทรพัยากรร่วมของ Elinor Ostorm ซึ�งได้
ทบทวนวรรณกรรมไว้ในบทที� 2 มาเป็นกรอบการวเิคราะห์ เพื�อหาคาํอธบิายว่า การจดัการ
ทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนประสบความสําเร็จหรือไม่ และรูปแบบการจัดการ
ทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ในลกัษณะนี�จะสามารถใช้รกัษาพื�นที�เกษตรกรรมของประเทศเอาไว้ได ้
หรอืไม ่อยา่งไร  

 
 



73 

3.2  หน่วยในการวิเคราะห ์
 
 หน่วยในการวเิคราะห ์(Unit of Analysis) ของการศกึษาครั �งนี� ไดแ้ก่ ชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยง ซึ�งมพีื�นที�ครอบคลุม หมูท่ี� 1, 5, 8 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
และ หมูท่ี� 2 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 

 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั �ง นี�  ผู้ว ิจ ัยได้เลือกใช้วิธ ีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึก และการสงัเกต ซึ�งแต่ละวิธีการมรีายละเอียด
โดยสงัเขปดงัต่อไปนี�มรีายละเอยีดดงันี� ดงันี� 
 
 3.3.1  การค้นคว้าผา่นเอกสาร (Documentary Study)  
 โดยทาํการรวบรวมขอ้มลูจากหนงัสอื บทความ วารสาร ข่าว รายงานผลการดําเนินงาน
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครฐั และ ข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรง 
(โดยเฉพาะขอ้มูลของสาํนักงานโฉนดชุมชน) รวมทั �งเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั �งในเชงิขอ้มูล
ปฐมภูม ิ(Primary Source) และทุตยิภูม  ิ(Secondary Source) ซึ�งจะก่อให้เกดิประโยชน์กบั
การศกึษาครั �งนี� 

 3.3.2  การสงัเกตการณ์ (Observation) 
 การเกบ็ขอ้มลูโดยวธิกีารสงัเกตการณ์ในครั �งนี� จะใชท้ั �งการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม
และไม่มสี่วนร่วม ซึ�งในระหว่างการสงัเกตการณ์ผูศ้กึษากจ็ะใชก้ารซกัถาม พูดคุยแลกเปลี�ยน
ความคดิความเหน็แบบไม่เป็นทางการเพื�อสรา้งบรรยากาศที�เป็นกนัเองซึ�งเป็นบรรยากาศที�ดี
ในการให้ข้อมูลอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการสงัเกตการณ์ทั �งสองแบบ
ขา้งตน้ ส่วนรายละเอียดว่าจะใช้วธิกีารเก็บข้อมูลโดยการสงัเกตการณ์เพื�อทําการเกบ็ขอ้มลู
ในประเดน็ไหน อยา่งไร ผูศ้กึษาจะไดอ้ธบิายไวใ้นตารางที� 3.1 ต่อไป 
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ตารางที� 3.1 รายละเอยีดวธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกตการณ์ 
 

ประเดน็พิจารณาตาม
กรอบแนวคิด 

ประเดน็การสงัเกตการณ์ สิ�งที�ต้องสงัเกตการณ์ แหล่งที�มาของข้อมลู 

1. ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์
 

1.1 ลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ การใช้ประโยชน์ที�ดิน รูปแบบการทําเกษตรกรรม และลกัษณะระบบนิเวศ
ธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม 

พื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง  

1.2 ลกัษณะการประกอบอาชพีของสมาชกิชุมชน การประกอบอาชพีของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
1.3 การสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ  ผูท้ี�เขา้มามสี่วนร่วมกบักจิกรรมของชุมชน กจิกรรมต่างๆ  ของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

2. ผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจาก
เป้าประสงค์ 

2.1 สภาพสงัคม วถิชีวีติของชาวชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ประเพณ ีและวฒันธรรม สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
2.2 สภาพเศรษฐกจิ การประกอบกจิการร่วมกนัของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง วสิาหกจิชุมชนและกจิการของชุมชน 

3. การดาํเนินงานเพื�อจดั
ใหม้โีฉนดชุมชนของ
สาํนกังานโฉนดชุมชน 
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3.3 การสนบัสนุนความเขม้แขง็และศกัยภาพของชุมชน การสื�อสารเผยแพร่ความรูเ้กี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน สื�อรปูแบบต่างที�สาํนกังานโฉนดชุมชนผลติ 
3.4 สมรรถนะของสาํนกังานโฉนดชุมชน 1) วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช ้

2) ความพรอ้มดา้นสถานที�ปฏบิตังิาน 
สาํนกังานโฉนดชุมชน  

4. การดาํเนินงานโฉนด
ชุมชนของชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยง 

1. การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน 

1) วธิกีารบงัคบัใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
2) พฤติกรรมการปฏบิตัิตามกติกาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของ

สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

ประธานและคณะกรรมการ และ สมาชกิ
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

2. การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน 1) วธิกีารสรา้งแรงจงูใจของผูน้ําชุมชน.ใหส้มาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงเขา้มา
มสี่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชน 

2) ภาวะผูน้ําของผูน้ําชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
3) ความผกูพนัของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
4) การมสี่วนร่วมของสมาชกิชุมชนในการเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชน 
5) ลกัษณะการทาํงานของคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

ประธานและคณะกรรมการ และ สมาชกิ
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

5. บรบิทสภาพแวดลอ้ม 5.1 สภาพแวดลอ้มของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
สํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งในดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ และสงัคม 

ปญัหา อุปสรรคและโอกาส ที�ส่งผลต่อการการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยง สาํนกังานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

1) ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
2) สาํนกังานโฉนดชุมชน 
3) กรมธนารกัษ์ 
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 3.3.3  การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 ในการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กรณีที�ผู้ให้ข้อมูลสําคญัมหีลายคน 
ผู้ศึกษาจะใช้วธิกีารสุ่มเลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื�อเลอืก
ผู้ให้ข้อมูลสาํคญั เนื�องจากวิธีการลกัษณะนี�จะช่วยให้ได้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้รู้ 
หรือผู้มีประสบการณ์ในเรื�องที�จะศึกษา สามารถให้คําตอบได้ ซึ�งผู้ว ิจ ัยไม่ต้องการ
ความเป็นตวัแทน แต่ต้องการขอ้มลูเฉพาะจากบุคคลพเิศษที�ใหข้อ้มลูได้ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
แบบกึ�งโครงสรา้ง (Semi – structured Interview) เป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ ซึ�งจะได้ระบุผู้ให้ข้อมูลสาํคัญไว้ในตารางที� 3.2 
 
ตารางที�  3.2 ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จาํนวน 
(ท่าน) 

1. ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง  
1.1 ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ซึ�งอาจเป็น ประธานกรรมการ 

หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ 
1.2 สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
1.3 ชาวบา้นบรเิวณรอบพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

2. สาํนกังานโฉนดชุมชน 
2.1 ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบับรหิาร 
2.2 ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร 

3. สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
3.1 ตัวแทนเจ้าหน้าที�ระดับบริหารที�ติดต่อประสานงานกับสาํนักงานโฉนดชุมชน 

4. กรมธนารกัษ์ 
4.1 ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบับรหิาร 
4.2 ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร 

5. ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชน 
6. นักวิชาการ 

6.1 นักว ิชาการที�ศ ึกษาด้านชุมชน โฉนดชุมชน การจ ัดการทร ัพยากรร่วม ส ิทธิ
ชุมชน และเกษตรกรรมยั �งยืน หรือนักวิชาการที�เคยทํางานร่วมกับสํานักงาน
โฉนดชุมชน 

7. นักพัฒนาเอกชนและเจ้าหน้าที�องค์การมหาชน 
7.1 นักพฒันาเอกชนที�ทํางานกบัขบวนการประชาชนเพื�อสงัคมที�เป็นธรรม (ขปส. หรอื 

P-move) ในประเดน็โฉนดชุมชน 

 
2 
 
2 
2 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
3 
 
 
1 
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ตารางที�  3.2 (ต่อ)  
 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จาํนวน 
(ท่าน) 

7.2 นักพฒันาเอกชนจากกลุ่มปฏบิตัิงานท้องถิ�นไร้พรมแดน (Local Act.) ซึ�งทํางาน
ขบัเคลื�อนในประเดน็โฉนดชุมชน 

7.3 เจา้หน้าที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ที�ทาํงานเกี�ยวกบัโฉนดชุมชน 
8. สื�อมวลชน 

8.1 นกัขา่วพลเมอืงของสถานีโทรทศัน์ทวีไีทย (Thai PBS) 
9. นกัการเมอืง 

9.1 นายกเทศมนตรตีําบลคลองโยง ซึ�งรบัผดิชอบพื�นที�ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 

9.2 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า ซึ�งรับผิดชอบพื�นที�ตําบลลานตากฟ้า 
อาํเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 

10. บุคคลสาํคญั 
10.1 เกษตรกรที�ไม่ได้ดําเนินงานโฉนดชุมชน แต่ประสบความสําเร็จในการจัดการ

ทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
2 

รวมผู้ให้ข้อมูลสาํคญัทั VงสิVน 24 
 

 นอกเหนือจากวธิกีารสุ่มเลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ที�ผูศ้กึษาใชเ้ลอืกผูใ้หข้อ้มลูสําคญัดงักล่าวมาแลว้ ในกรณีที�ขอ้มลูที�ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ
จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญแล้วแต่ข้อมูลที�ได้ไม่เพียงพอในการหาข้อสรุปในประเด็นใดก็ตาม 
ผู้ศึกษาจะใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพื�อเล ือกผู้ให้ข้อมูล
สาํคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ�มเติม กล่าวคือ ใช้ว ิธ ีการสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ที�ได้สมัภาษณ์ไปแล้ว โดยให้แนะนําผู้ให้ข้อมูลสําคญัคนอื�นที�สามารถให้ข้อมูลในประเด็น
การศ ึกษาที�ย งัได ้ข ้อมูลไม่เพ ียงพอ ซึ�งน่าจะทําให้ได ้ข ้อมูลครบถ้วนตามที�ผู ้ศ ึกษา
ต้องการในประเดน็นั �นๆ ทั �งนี�หากขอ้มูลที�ผู้วจิยัได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้ให้ขอ้มูลสําคญั
ในตารางที� 3.2 ครบถ้วนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling) เพิ�มเติมอีก     
 ส่วนรายละเอ ียดของว ิธ ีการส ัมภาษณ์เช ิงล ึก ผู ้ศ ึกษาจะอธ ิบายรายละเอ ียด
เกี�ยวกับประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก ว่าประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีอะไรบ้าง
และจะสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญคนใด โดยจะได้แสดงรายละเอียดดังกล่าว
ไว้ในตารางที� 3.3 ต่อไป 
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ตารางที� 3.3 รายละเอยีดวธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
 

 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

1. ผลผลติ  
 

1.1 ผลการดําเนินงาน
เพื�อจดัให้มี
โฉนดชุมชนตาม
ขั �นตอนต่างๆ 

 

ความคบืหน้าในการดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตามขั �นตอนต่างๆ  
5 ข ั �นตอน ดงันี� 
1) จาํนวนชุมชนที�ทาํการยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
2) จาํนวนชุมชนที�ไดท้าํการสาํรวจและตรวจสอบพื�นที�  
3) จาํนวนชุมชนที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนการพจิารณา

เหน็ชอบในเบื�องตน้  
4) จาํนวนชุมชนที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนการพจิารณา

เหน็ชอบในเบื�องตน้แลว้ ไดท้าํการขออนุญาตหน่วยงานที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิ  
5) จาํนวนชุมชนที�พจิารณาอนุญาตใหด้าํเนินงานโฉนดชุมชน 

ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบับรหิารของสาํนกังานโฉนดชุมชน 

1.2 ผลการดําเนินงาน
ของชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงใน
การจดัการ
ทรพัยากรรว่ม 
(ที�ดนิ) 

ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ประสานงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งมทีั �งหมด 7 ประการ ไดแ้ก่ 
1) มกีารจดัทาํระเบยีบของชุมชนเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการชุมชน การจดัสรรที�ดนิ 

และการใชป้ระโยชน์ในทรพัยากรที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาตอิื�นที�เกี�ยวขอ้ง
อย่างเป็นระบบ โดยระเบียบดงักล่าวจะต้องได้รบัความเห็นชอบร่วมกนัของ
สมาชกิในชุมชนและมคีวามเป็นธรรมต่อสมาชกิในชุมชน 

2) มกีารจดัทําและปรบัปรุงระบบข้อมูลและแผนที�ขอบเขตการจดัการที�ดินของ
ชุมชนใหท้นัสมยัอยู่เสมอ โดยครอบคลุมถงึที�ดนิรายแปลงที�จดัสรรใหก้บัสมาชกิ
ของชุมชนเพื�อเป็นที�อยู่อาศยัที�ดนิทํากนิ ที�ดนิส่วนกลางที�ชุมชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนั และที�ดนิที�ชุมชนไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการ 

1) ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ซึ�งอาจ
เป็น ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ 
ที�สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 

 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

 
 

 3) มกีารกาํหนดแผนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของชุมชน โดย
ความเหน็ชอบรว่มกนัของสมาชกิในชมุชนและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ 
สงัคม และภมูนิิเวศของชุมชน 

4) มกีารกาํหนดแผนการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิและการจดัการระบบการผลติให้
สอดคลอ้งกบัสภาพพื�นที� โดยคาํนึงถงึการผลติที�พึ�งพาตวัเองโดยการทาํ
เกษตรกรรมยั �งยนืและการรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

5) มกีารกาํหนดแผนการอนุรกัษ์ การดแูลรกัษา และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตทิี�ย ั �งยนืตลอดจนสอดส่องดแูลและแจง้เหตุแก่หน่วยงานของ
รฐัเมื�อพบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการบุกรุกหรอืการทาํลายทรพัยากรธรรมชาติ
หรอืทรพัยส์นิของทางราชการในบรเิวณพื�นที�ที�ชุมชนรบัผดิชอบหรอืพื�นที�
ใกลเ้คยีง 

6) มกีารดาํเนินการใหม้กีารจดัตั �งกองทุนที�ดนิของชุมชนเพื�อดาํเนินงานเกี�ยวกบั
โฉนดชุมชน 

7) มกีารดาํเนินการตามนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�เกี�ยวกบัโฉนด
ชุมชนตามที�คณะรฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการกาํหนด รวมทั �งปฏบิตัติามระเบยีบ
สาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครดั 

 

2. ผลลพัธต์าม
เป้าประสงค์ 

 

2.1 ลกัษณะของการ
ใชป้ระโยชน์ที�ดนิ 

1) วตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ที�ดนิของชาวชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง
กล่าวคอื วตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ที�ดนินั �นเป็นไปเพื�อการทาํ
เกษตรกรรมหรอืไม ่อย่างไร 

1) ตัวแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง     
ซึ�งอาจเป็น ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ 
หรอื กรรมการ ที�สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 

 
 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

 

 2) รปูแบบการทาํเกษตรกรรมสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง กล่าวคอื 
รปูแบบการทาํเกษตรกรรมของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมรีปูแบบ
ใดบา้ง และแต่ละรปูแบบมลีกัษณะอยา่งไร 

3) การใชส้ารเคมใีนการทาํเกษตรกรรม กล่าวคอื ในชุมชนมกีารใชส้ารเคมทีาง
การเกษตรหรอืไม ่อย่างไร  

4) วถิชีวีติ กล่าวคอื ชวีติความเป็นอยู่ อาหารการกนิ เสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม ที�อยูท่ ี�พกั
อาศยั ฯลฯ ของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงเป็นอย่างไร ก่อนและหลงั
การดาํเนินโฉนดชุมชนแตกต่างกนัหรอืไม ่

5) ความเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิกล่าวคอื ความ
เปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตภิายในพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้น
คลองโยง หลงัจากที�มกีารดาํเนินงานโฉนดชุมชนแลว้ 

6) ประเพณ ีและวฒันธรรมของชุมชน กล่าวคอื กจิกรรมที�จดัเป็นประจาํปี ซงึเป็น
กจิกรรมสาํคญัๆ ที�สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงร่วมกนัจดัขึ�น โดย
กจิกรรมเหล่านี�สอดคลอ้งกบัการทาํเกษตรกรรมหรอืไม ่อย่างไร 

 

2.2 กฎหมายที�รองรบั
และใหส้ทิธใิน
การถอืครองที�ดนิ
ของชุมชน 

1) การถูกขบัไล่หรอืดาํเนินคดคีวามจากรฐัในเรื�องของเอกสารสทิธใินที�ดนิของ
ชุมชน 

2) ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิกบัชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยง 

1) ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ�งอาจ
เป็น ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ ที�
สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 

 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

 

2.3 ลกัษณะของสทิธิ
และเอกสารสทิธิ
ในที�ดนิของ
ชุมชน 

1) ความรูค้วามเขา้ใจของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงในเรื�องลกัษณะของ
สทิธแิละเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน (โฉนดชุมชน) 

2) สทิธแิละเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน (โฉนดชุมชน) มคีวามสอดคลอ้ง
เหมาะสมและเกื�อกลูต่อการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของชุมชนหรอืไม ่

1) ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ�งอาจ
เป็น ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ ที�
สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

2.4 ลกัษณะการ
ประกอบอาชพี
ของสมาชกิ
ชุมชน 

1) การประกอบอาชพีอื�นนอกเหนือจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรมของสมาชกิ
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

2) การประกอบอาชพีอื�นนอกเหนือจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรมเหล่านั �น
ส่งผลอย่างไรต่อสิ�งแวดลอ้ม และการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชน 

2.5 การสนบัสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ 

1) สาํนกังานโฉนดชุมชนและชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงไดร้บัการสนับสนุนจากกลุ่ม
อทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ สื�อมวลชน นกัการเมอืง และบุคคลสาํคญั หรอืไม ่ใน
ดา้นใดบา้ง อย่างไร 

2) ความคดิเหน็และความรูส้กึจากกลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ สื�อมวลชน 

นกัการเมอืง และบุคคลสาํคญัที�มตี่อการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน 

1) กลุ่มอทิธพิล หมายถงึ นักวชิาการที�ศกึษาด้านชุมชน โฉนดชุมชน 
การจดัการทรพัยากรร่วม สทิธชิุมชน และเกษตรกรรมยั �งยนื หรอื
นักวิชาการที�เคยทํางานร่วมกบัสํานักงานโฉนดชุมชน ตลอดจน
นักพัฒนาเอกชนและเจ้าหน้าที�องค์กรมหาชนที�ขบัเคลื�อนการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ต่างๆ 

2) กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที�ของสํานักงาน
โฉนดชุมชน สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีและกรมธนารกัษ์ 
อกีทั �งยงัหมายรวมถงึ ผูน้ําชุมชน (ประธานและคณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยง) สมาชกิชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง และ
ชาวบา้นบรเิวณรอบพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 

 
 
 
 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

 

  3) สื�อมวลชน หมายถึง นักข่าวพลเมอืงของสถานีโทรทศัน์ทีวีไทย 
(Thai PBS) 

4) นกัการเมอืง หมายถงึ ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นซึ�งดูแล
รบัผดิชอบดูแลพื�นที�รบัผดิชอบในเขตพื�นที�ตําบลคลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมและ ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยั
ศร ีจงัหวดันครปฐม 

5) บุคคลสําคญั หมายถึง เกษตรกร หรือ ชุมชนเกษตรกร ที�ไม่ได้
ดําเนินงานโฉนดชุมชน แต่ประสบความสําเร็จในการจัดการ
ทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) 
 

3. ผลลพัธอ์ื�น
นอกเหนอืจาก
เป้าประสงค์ 

3.1 ผลลพัธอ์ื�น     
เชงิบวก 
 

นอกเหนือจากผลลพัธด์า้นความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิและการรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรมแลว้ หลงัจากที�ชุมชนไดด้ําเนินงานโฉนดชุมชนแลว้เกดิผลในเชิงบวก 
อื�นใดตามมาบา้ง อย่างไร 

1) ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ซึ�งอาจ
เป็น ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ ที�
สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
3) ชาวบา้นบรเิวณรอบพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

3.2 ผลลพัธอ์ื�นเชงิลบ นอกเหนือจากผลลพัธด์า้นความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิและการรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรมแลว้ หลงัจากที�ชุมชนไดด้ําเนินงานโฉนดชุมชนแลว้เกดิผลในเชิงลบ 
อื�นใดตามมาบา้ง อย่างไร 



 
82 

ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 

 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

4. การดาํเนินงาน
เพื�อจดัใหม้ี
โฉนดชุมชนของ
สาํนกังานโฉนด
ชุมชน 

4.1 การดาํเนินงาน
ตามขั �นตอนต่างๆ 
ในการจดัใหม้ี
โฉนดชุมชนของ
สาํนกังานโฉนดชุมชน 

1) กระบวนการดาํเนินงาน เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสาํนกังานโฉนดชุมชน 
2) ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการดาํเนินงานเพื�อนจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
3) ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสาํนกังาน

โฉนดชุมชน 
 

1) ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบับรหิารและปฏบิตักิารของสาํนกังาน     
โฉนดชุมชน 

2) ตวัแทนคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 

4.2 การสนบัสนุน
ความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพของชุมชน 

1) รปูแบบ แนวทาง และวธิกีารดําเนินงานเพื�อสนบัสนุนความความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพของชุมชน 

2) ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานเพื�อสนบัสนุนความความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพของชุมชน 

4.3 การตดิตามประเมนิผล
การดําเนินงานโฉนด
ชุมชน 

1) กระบวนดาํเนินงานเพื�อการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
2) ปญัหาและอุปสรรคในกระบวนดาํเนินงานเพื�อการตดิตามประเมนิผลการ

ดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
4.4 สถานะ อํานาจ 

และสมรรถนะ   
ของสาํนกังาน
โฉนดชุมชน 

1) สมรรถนะของสาํนกังานโฉนดชุมชน กล่าวคอื ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน
ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�ง
ขึ�นอยู่กบังบประมาณที�สาํนกังานโฉนดชุมชนไดร้บั อตัรากําลงัของเจา้หน้าที�ใน
สาํนกังานโฉนดชุมชน ความรูค้วามสามารถของเจา้หน้าที� ความพรอ้มดา้น
สถานที�ปฏบิตังิาน วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช ้

2) สถานะของอํานาจที�สาํนกังานโฉนดชุมชนมอียู่ตามระเบยีบระเบยีบสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  

1) ตวัแทนเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารของสาํนกังานโฉนด
ชุมชน  

2) ตวัแทนเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารของกรมธนารกัษ์ 



 
83 

ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 
ประเดน็พิจารณา

ตาม 
กรอบแนวคิด 

ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

 4.5 ความรูค้วามเขา้ใจ 1) ความรูค้วามเขา้ใจต่อประเดน็การจดัการทรพัยากรรว่มในรปูแบบโฉนดชุมชน 
ทั �งในเรื�อง แนวคดิ หลกัการ วธิกีาร และจุดมุง่หมาย 

2) ความรูค้วามเขา้ใจต่อประเดน็การดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตาม
ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ทั �งใน
เรื�อง แนวคดิ หลกัการ วธิกีาร และจุดมุง่หมาย 

1) ตวัแทนเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารของสาํนกังาน  
โฉนดชุมชน  

2) ตวัแทนเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารของกรมธนารกัษ์ 

4.6 การยอมรบัและ
สนบัสนุน 

ความคดิเหน็และความรูส้กึของเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารที�มตี่อ
แนวคดิ หลกัการ และวธิกีารดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตามระเบยีบสาํนกั
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  

1) ตวัแทนเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารของสาํนกังานโฉนดชุมชน  
2) ตวัแทนเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารของกรมธนารกัษ์ 

5. การดาํเนินงาน
โฉนดชุมชนของ
ชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยง 

5.1 การออกแบบกตกิา
ในการจดัการ
ทรพัยากรรว่ม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน 

1) ลกัษณะกฎกตกิาของชุมชนในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) มคีวาม
สอดคลอ้งมากน้อยเพยีงใดกบัหลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากร 
(Design Principle) ของ Ostrom ทั �ง 8 ประการ ดงันี� 

(1) ความชดัเจนของขอบเขต (Boundaries) กล่าวคอื สามารถกาํหนดขอบเขต
เกี�ยวกบัผูใ้ชท้รพัยากรและทรพัยากร(ที�ดนิ) ไดช้ดัเจนหรอืไม ่อย่างไร 

(2) ความสอดคลอ้ง (Congruence) กล่าวคอื กตกิาที�ชุมชนออกแบบได้
กาํหนดเรื�องการใชป้ระโยชน์และบาํรงุรกัษาทรพัยากรสอดคลอ้งกบั
เงื�อนไขทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดทั �งประโยชน์ที�สมาชกิชุมชนไดร้บั
สอดคลอ้งกบัสิ�งที�สมาชกิชุมชนลงทุนลงแรงไปหรอืไม ่

(3) สทิธใินการร่วมตดัสนิใจและปรบัปรุงกฎกตกิาในการจดัการทรพัยากร 
(Collective Choice Arrangements) กล่าวคอื สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้น
คลองโยงมสีทิธริ่วมตดัสนิใจและปรบัปรุงกตกิาในการจดัการทรพัยากร 
(ที�ดนิ) 

1) ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ�งอาจ
เป็น ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ ที�
สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 



 
84 

ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 

 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

  

(4) การสอดส่องดแูล (Monitoring) กล่าวคอื มกีารสอดสอ่งดแูลพฤตกิรรมการ
ใชป้ระโยชน์และการบาํรุงรกัษาที�ดนิของผูใ้ชท้รพัยากรว่าเป็นไปตามกตกิา
ที�วางไวห้รอืไม่ ตลอดจนมกีารสอดส่องดแูลสภาพที�ดนิอย่างสมํ�าเสมอ 

(5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) กล่าวคอื หาก
สอดส่องดแูลแลว้พบผูก้ระทาํผดิ การลงโทษในครั �งแรกๆ จะคอ่นขา้งเบา
มาก ในขณะที�การลงโทษผูก้ระทาํผดิซํ�าซากจะมคีวามรุนแรงเพิ�มขึ�น 

(6) มกีลไกในการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Resolution Mechanisms) 
กล่าวคอื ชุมชนที�ประสบความสาํเรจ็ในการจดัการทรพัยากร จะมกีลไกใน
การจดัการความขดัแยง้ที�รวดเรว็และมตีน้ทุนตํ�า ระหว่างผูใ้ชก้นัเองหรอื
ผูใ้ชก้บัเจา้หน้าที�รฐั 

(7) กตกิาและการจดัการทรพัยากรเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัระบบที�ใหญ่กว่า 
(Nested Enterprises) กล่าวคอื กตกิาที�ชุมชนออกแบบเชื�อมโยงและ
สอดคลอ้งกบัสภาพระบบเศรษฐกจิและสภาพสงัคม 

(8) รฐับาลรบัรูแ้ละใหส้ทิธิ Dแก่ผูใ้ชท้รพัยากรในการวางกตกิาการใชแ้ละจดัการ
ทรพัยากร (Minimal Recognition of Rights) 

 

 5.2 การใชก้ตกิาใน 
การจดัการ
ทรพัยากรรว่ม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน 

1) การบงัคบัใชก้ตกิาใน การจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
(1) วธิกีารบงัคบัใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
(2) ปญัหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) 

ของชุมชน 

ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ซึ�งอาจเป็น 
ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ 
ที�สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานได ้
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ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 
ประเดน็พิจารณา

ตาม 
กรอบแนวคิด 

ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

  2) การปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยง 
(1) ความรูค้วามเขา้ใจที�ผูป้ฏบิตัติามกตกิามตี่อกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(2) ความคดิเหน็และความรูส้กึผูป้ฏบิตัติามกตกิาที�มตี่อวธิกีารบงัคบัใชก้ตกิา

ในการจดัการทรพัยากรรว่ม 
(3) การใหค้วามร่วมมอื กล่าวคอื ลกัษณะหรอืวธิกีารในการใหค้วามร่วมมอืใน

การปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(4) ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม  

สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

5.3 การจดัการและ
การพฒันา
องคก์ารของ
ชุมชน 

1) ลกัษณะการจดัการและพฒันาชุมชนก่อนและหลงั ที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง
ไดร้บัอนุญาตและรบัรองใหด้าํเนินการจดัการที�ดนิในรปูแบบโฉนดชุมชนโดยมี
ประเดน็เปรยีบเทยีบดงันี� 
(1) การมสี่วนรว่ม กล่าวคอื การมสีว่นรว่มของสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงใน

การกาํหนดและปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) 
(2) ความผกูพนั กล่าวคอื ความผกูพนัระหว่างสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
(3) การสรา้งแรงจูงใจ กล่าวคอื การสรา้งแรงผลกัดนัที�จะกระตุน้ใหส้มาชกิชุมชน

สหกรณ์บา้นคลองโยงเขา้มามสี่วนร่วมในการกําหนด บงัคบัใช ้และปฏบิตัติาม
กตกิาการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 

(4) การยอมรบั กล่าวคอื สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงยอมรบัและปฏบิตัติามกตกิา
ในการจดัการร่วม (ที�ดนิ) 

(5) รปูแบบการทํางาน กล่าวคอื มุ่งการสรา้งทมีงานมากกว่าการมุ่งใชก้ารควบคุม 
หรอืใชอ้ํานาจแบบเป็นทางการของผูบ้งัคบับญัชา 

1) ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ�งอาจ
เป็น ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ   
ที�สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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ตารางที� 3.3 (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็พิจารณา
ตาม 

กรอบแนวคิด 
ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

  (6) ภาวะผูน้ํา กล่าวคอื การใชค้วามสามารถในการนําของคณะกรรมการชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยง เพื�อสรา้งการทาํงานเป็นทมี การจงูใจ การมสี่วนร่วม 
ความผกูพนัและการยอมรบั ซึ�งจะทาํใหชุ้มชนประสบความสาํเรจ็ในการ
ออกแบบกตกิาการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของชุมชน 

 

6. บรบิท
สภาพแวดลอ้ม 

6.1 สภาพแวดลอ้ม  

ที�ส่งผลต่อ     

การดาํเนินงาน

โฉนดชุมชน 

1) สภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม ที�ส่งผลต่อการดาํเนินงาน
โฉนดชุมชนของสํานกังานโฉนดชุมชน 

 
 

ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบับรหิารและปฏบิตักิารของสาํนกังานโฉนดชุมชน 

2) สภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม ที�ส่งผลต่อการดาํเนินงาน

โฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

1) ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ�งอาจ
เป็น ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ   
ที�สามารถใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานได ้

2) สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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3.4  พืVนที�ที�ใช้เป็นกรณีศึกษาวิจยั 
 
 พื�นที�ที�ใช้เป็นกรณีศกึษาวจิยัในครั �งนี�คอื ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง มพีื�นที�ครอบคลุม 
หมู่ที� 1, 5, 8 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมและ หมู่ที� 2 ตําบลลานตากฟ้า 
อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม รวมเนื�อที� 1803 ไร่ 31 ตารางวา มจีาํนวนสมาชกิชุมชน 
ทั �งสิ�น 176 ครวัเรอืน หรอื ประชากร 838 คน ทั �งนี�การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์
บ้านคลองโยง เป็นการดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภทโฉนดที�ดนิที�สหกรณ์เช่าซื�อกบั
กรมธนารกัษ์ซึ�งเป็นผู้รบัผดิชอบดูแลที�ดนิ โดยชุมชนได้รบัอนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชน
เมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2554 ทั �งนี�เหตุผลที�เลอืกพื�นที�ดงักล่าวเป็นกรณีศึกษามอียู่ด้วยกนั
สี�ประการ ดงันี� 
  ประการแรก เนื�องจากพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นพื�นที�ซึ�งมลีกัษณะเหมาะสมแก่
การทาํเกษตรกรรม เนื�องด้วยสภาพภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ และความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที�
ราบลุ่มภาคกลางซึ�งมสีภาพดนิด ีมแีหล่งนํ�าใหใ้ชไ้มเ่คยขาดเพราะมคีลองสายหลกัที�ขุดไวใ้นราว
สมยัรชักาลที� 3 พรอ้มทั �งไดม้กีารพฒันาพื�นที�โดยการขุดคลองซอยและจดัแปลงนาหลงัจากการ
เริ�มดาํเนินการจดัตั �งสหกรณ์เช่าที�ดนิในปี พ.ศ. 2519 ชาวคลองโยงจงึมวีถิชีวีติแบบชุมชนชาวนา 
ซึ�งทาํการเกษตรในไรน่าท่ามกลางที�ดนิซึ�งตนใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ดงันั �นคลองโยงจงึเป็นพื�นที�หนึ�ง
ที�เหมาะสมและควรแก่การรกัษาไวเ้พื�อเป็นเขตเกษตรกรรมของประเทศ  
 ประการที�สอง พื�นที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นพื�นที�นําร่อง และเป็นชุมชนแรก
ที�ไดร้บัการรบัรองสทิธจิากรฐัใหจ้ดัการที�ดนิในรปูแบบโฉนดชุมชนในพื�นที�รฐั และมเีอกสารสทิธชุิมชน
เป็นหลกัฐานรบัรองสทิธดิงักล่าว  
 ประการที�สาม ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมลีกัษณะการจดัการทรพัยากรร่วมคอื “ที�ดนิ” 
(พจิารณาในแง่ของหน้าดนิที�มลีกัษณะเป็นตวัสร้างผลติภาพทางการเกษตร) อย่างชดัเจนตรงกบั
ลกัษณะที�ผูศ้กึษาสนใจ  
 ประการสุดท้าย รูปแบบการเคลื�อนไหวเพื�อทําความเขา้ใจและสรา้งการยอบรบักบัสงัคม
และผู้มอีํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตัิผ่านสื�อโดยตรง ทําให้สามารถสื�อสาร
ประเด็นปญัหาและความต้องการที�ถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชน ซึ�งเป็นรูปแบบที�
น่าสนใจ  
 ด้วยเหตุผลทั �งสี�ประการดังกล่าวมานี�ผู้ศึกษาจงึเลือกชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็น
กรณศีกึษาในครั �งนี� เพื�อประโยชน์ในการศกึษาหาคาํตอบในประเดน็ปญัหาที�ไดต้ั �งไว ้
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3.5  การวิเคราะหแ์ละตรวจสอบข้อมลู 
 
 การศึกษาวิจยัในครั �งนี�จะใช้วธิีการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ โดยมตีวัผู้ศึกษาเป็น
เครื�องมอืในการวเิคราะหข์อ้มลู ซึ�งจะใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์นัมอีงคป์ระกอบในการวเิคราะหข์อ้มลู 
คือ การจดัระเบียบและการแสดงข้อมูล การหาข้อสรุปและการตรวจสอบความถูกต้องและ
น่าเชื�อถอืของขอ้มลูและผลการวเิคราะห ์ 
 
 3.5.1  การจดัระเบียบและการแสดงข้อมลู 
 คอืการจดัระเบยีบเนื�อหาขอ้มูลที�ไดจ้ากวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตการณ์
และการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยใชว้ธิกีารอ่านทําความเขา้ใจและคน้หาความหมายของขอ้มูลที�ไดม้า 
แล้วทําการจดัเรยีงขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ ประเภท อย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ตามประเด็น
หรอืหวัข้อการวเิคราะห์ โดยมจีุดประสงคเ์พื�อใหข้อ้มลูที�จดัเป็นกลุ่มๆ “บอก” เรื�องราวเดยีวกนัได้
อยา่งมคีวามหมาย และงา่ยต่อการหาขอ้สรปุต่อไป 
 

3.5.2  การวิเคราะหข้์อมลูเพื�อหาข้อสรปุ 
 ในการวเิคราะห์ข้อมูลเพื�อหาข้อสรุปนั �นจะได้ใช้ข ้อแนะนําของนักวธิวีทิยาอย่าง 
Miles and Huberman (1994 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2554: 365-368) เป็นแนวทาง
ในการวเิคราะหห์าขอ้สรปุ ซึ�งไดก้ล่าวไวท้ั �งหมด 13 ขอ้ดว้ยกนั ดงันี�  

1) ควรมองหาแบบแผน เรื�อง หรอืประเด็นสําคญัที�ปรากฏขึ�นมาจากข้อมูล 
(Noting patterns and themes) 

2) ควรมองหาความน่าจะเป็นในขอ้มลู (plausibility) 
3) ควรจดักลุ่มและจดัประเภทสิ�งต่างๆ (clustering) 
4) สร้างคําหรือวลีเปรียบเทียบเพื�อให้มองเห็นภาพชัดเจนของสิ�งที�กําลัง

วเิคราะหอ์ยู ่(making mataphors)  
5) ควรใชต้วัเลขช่วย (counting) 
6) ควรมองหาความเหมอืนความต่างของสิ�งที�กําลงัวเิคราะห ์(making contrast 

/comparison) 
7) ควรแยกตวัแปรออกมาดใูนรายละเอยีดก่อน (partitioning variable) 
8) ควรจัดกลุ่มเรื�องที�คล้ายกับไว้ภายใต้มโนทัศน์เดียวกัน (subsuming 

particulars into general) 
9) ควรแยกตวัประกอบของประเดน็ที�ทาํการวเิคราะห ์(factoring) 
10) ควรตรวจดคูวามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร (noting relations between variable) 
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11) ควรตรวจดวู่ามตีวัแปรแทรกกลางอยูห่รอืไม ่(finding intervening variables) 
12) ควรเชื�อมโยงหลกัฐานอยา่งมเีหตุผล (building logical chain of evidences) 
13) ควรสรา้งขอ้สรุปเชงิแนวคดิและทฤษฎทีี�มเีหตุผลสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ

(logical theory grounded in data) 
 
 3.5.3  การตรวจสอบความถกูต้องและน่าเชื�อถือของข้อมลูและผลการวิเคราะห ์
 ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื�อถอืของของขอ้มูลและผลการ
วเิคราะห ์จะใชว้ธิกีารตรวจสอบที�เรยีกกนัว่า “การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation)” 
โดยการตรวจสอบขอ้มูลแบบนี�มหีลายวธิกีาร แต่การศกึษาครั �งนี�ผู้ศึกษาจะเลอืกใช้เพยีงสอง
วธิกีารดงันี� 
  วธิแีรก การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) 
กล่าวคอื เป็นการใช้ข้อมูลจากแหล่งที�ต่างกันมาวิเคราะห์เรื�องเดียวกนั เพื�อดูว่า ผลสรุปจะ
ตรงกนัหรอืไม ่
  วธิทีี�สอง การตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ด้านวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู (Methodological 
Triangulation) กล่าวคอื นําข้อมูลที�ได้จากการใช้วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลที�แตกต่างกนั 
มาวเิคราะหเ์รื�องเดยีวกนั เพื�อดวู่าผลสรปุจะไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม ่
 ทั �งนี�เมื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลเพยีงพอและครบถ้วนแล้ว ผู้ศึกษาจะใช้วธิกีารตรวจสอบ
ขอ้มลูสามเสา้ดา้นแหล่งขอ้มลูก่อน แลว้จงึต่อดว้ยการดําเนินการตรวจสอบการตรวจสอบขอ้มลู
สามเส้าด้านวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป เพื�อให้ได้ขอ้มูลและผลการวเิคราะห์ที�มคีวามถูกต้อง
และความน่าเชื�อถอืมากที�สุด 
 นอกจากนี�จะได้ทําการตรวจสอบความครบถ้วนและเพยีงพอของขอ้มูลโดยตรวจสอบ
จากข้อมูลว่า ข้อมูลที�ได้เก็บรวบรวมมาครบตามประเด็นการสังเกต (ดูที�ตาราง 3.2) และ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (ดูตารางที� 3.3) แล้วหรอืไม่ ทั �งนี�ก็เพื�อประโยชน์ในการประเมนิว่าข้อมูลที�
ไดม้านั �นเพยีงพอที�จะสามารถตอบปญัหาของการวจิยั หรอืไม ่

 
3.6  นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 
 
 ในการนิยามศพัทป์ฏบิตักิารครั �งนี� จะไดท้าํการนิยามตวัแปรต่างๆ ในกรอบแนวคดิที�ได้
นําเสนอไว้ใน บทที� 2 หวัขอ้ที� 2.6 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื ตวัแปรต้น และตวัแปรตาม  
ซึ�งจะได้ทําการนิยามตวัแปรในกลุ่มตวัแปรตามก่อน จากนั �นจงึจะนิยามตวัแปรในกลุ่มตวัแปรต้น
ต่อไป  
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3.6.1  ตวัแปรตาม 
3.6.1.1  ผลผลติ หมายถึง ผลของการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน

ตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 มอียู่ 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ผลการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนตามขั �นตอนต่างๆ 2) ผลการ
ดาํเนินงานของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) 

1) ผลการดําเนินงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชนตามขั �นตอนต่างๆ 
หมายถงึ ผลผลติที�เกดิขึ�นจากการดําเนินงานตามขั �นตอนหลกั 5 ขั �นตอนในการจดัให้มโีฉนด
ชุมชนไดแ้ก่ 

(1)  จาํนวนชุมชนที�ทาํการยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
(2)  จาํนวนชุมชนที�ไดท้าํการสาํรวจและตรวจสอบพื�นที�  
(3)  จํานวนชุมชนที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจัดให้มีโฉนด

ชุมชนการพจิารณาเหน็ชอบในเบื�องตน้  
(4)  จํานวนชุมชนที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจัดให้มีโฉนด

ชุมชนการพจิารณาเหน็ชอบในเบื�องต้นแล้ว ได้ทําการขออนุญาตหน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแล
ที�ดนิ  

(5)  จาํนวนชุมชนที�พจิารณาอนุญาตใหด้าํเนินงานโฉนดชุมชน 

2) ผลการดํา เนินงานของชุมชนสหกรณ์บ ้านคลองโยงในการ
จดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) หมายถึง ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งมทีั �งหมด 7 ประการ ไดแ้ก่ 

(1)  มกีารจดัทําระเบยีบของชุมชนเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการชุมชน 
การจดัสรรที�ดนิ และการใช้ประโยชน์ในทรพัยากรที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาตอิื�นที�เกี�ยวขอ้ง
อยา่งเป็นระบบ โดยระเบยีบดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและ
มคีวามเป็นธรรมต่อสมาชกิในชุมชน 

(2)  มีการจัดทําและปรับปรุงระบบข้อมูลและแผนที�ขอบเขตการ
จดัการที�ดนิของชุมชนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ โดยครอบคลุมถงึที�ดนิรายแปลงที�จดัสรรใหก้บัสมาชกิ
ของชุมชนเพื�อเป็นที�อยูอ่าศยัที�ดนิทํากนิ ที�ดนิส่วนกลางที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และที�ดนิที�
ชุมชนไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการ 

(3)  มกีารกําหนดแผนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของ
ชุมชน โดยความเหน็ชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม 
และภมูนิิเวศของชุมชน 
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(4) มกีารกําหนดแผนการใช้ประโยชน์ในที�ดนิและการจดัการระบบ
การผลติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื�นที� โดยคาํนึงถงึการผลติที�พึ�งพาตวัเองโดยการทําเกษตรกรรม
ยั �งยนืและการรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

(5) มีการกําหนดแผนการอนุรักษ์  การดูแลรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิี�ย ั �งยนืตลอดจนสอดส่องดแูลและแจง้เหตุแก่หน่วยงานของรฐั
เมื�อพบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการบุกรุกหรอืการทําลายทรพัยากรธรรมชาตหิรอืทรพัยส์นิของ
ทางราชการในบรเิวณพื�นที�ที�ชุมชนรบัผดิชอบหรอืพื�นที�ใกลเ้คยีง 

(6) ม ีการดํา เนินการให้ม ีการจ ัดตั �งกองทุนที�ด ินของชุมชน
เพื�อดาํเนินงานเกี�ยวกบัโฉนดชุมชน 

(7) มกีารดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�
เกี�ยวกบัโฉนดชุมชนตามที�คณะรฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการกําหนด รวมทั �งปฏบิตัติามระเบยีบ
สาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อยา่งเครง่ครดั 

3.6.1.2 ผลลพัธ์ หมายถึง ผลกระทบอนัเกิดขึ�นหลงัจากที�เกิดผลผลติของการ
ดําเนินงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้ม ี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี� 

1) ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ หมายถึง ผลที�คาดหวังว่าจะเกิดขึ�นจาก
ผลผลติของการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการ
จดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 โดยถ้าผลที�คาดหวงัดงักล่าวนี�ก่อให้เกิดความมั �นคงในการถือ
ครองที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง และสามารถทําให้รกัษาพื�นที�ซึ�งใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมของชุมชนเอาไว้ได้ ก็น่าจะประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์ที�นโยบาย
คาดหวงัไว ้และส่งผลใหชุ้มชนสหกรณ์บา้นคลองโยงสามารถเป็นตวัอย่างหรอืต้นแบบที�ประสบ
ความสําเรจ็ในจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ซึ�งอาจเป็นแนวทางในการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม
ของประเทศเอาไว้ได้ต่อไป ทั �งนี�ผลลพัธ์ตามเป้าประสงค์สามารถพจิารณาได้จากประเด็น
ดงัต่อไปนี� 

(1) ลักษณะของการใช้ประโยชน์ที�ดิน หมายถึง ที�ดินได้ถูกใช้
ประโยชน์ไปอยา่งเหมาะสมและเป็นไปเพื�อการทําเกษตรกรรมเป็นหลกัหรอืไม่ โดยรปูแบบของ
การทําเกษตรกรรมนั �นควรสอดคล้องกบัเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของชุมชน เป็นไปเพื�อ
เกื�อกูลธรรมชาตแิละดํารงรกัษาไวซ้ึ�งความสมดุลทางธรรมชาตขิองระบบนิเวศและสิ�งแวดลอ้ม 
ไม่ใชส้ารเคมทีางการเกษตร ใชป้จัจยัการผลติตํ�า สามารถผลติอาหารที�มคีุณภาพเพยีงพอตาม
ความจําเป็นพื�นฐานเพื�อคุณภาพชวีติที�ดขีองสมาชกิชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงและผู้บรโิภค
ผลผลติอนัเกดิขึ�นจากการผลติของชุมชนคลองโยง สามารถพึ�งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกจิ 
รวมทั �งเอื�ออํานวยใหชุ้มชนพฒันาไดอ้ยา่งอสิระ  
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(2) กฎหมายที�รองรบัและให้สิทธิในการถือครองที�ดินของชุมชน 
หมายถงึ ตวับทกฎหมายที�ที�รองรบัและให้สทิธใินการถอืครองที�ดนิของชุมชนสามารถคุม้ครอง
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงไมใ่หถู้กขบัไล่หรอืจบักุมดําเนินคดคีวามจากรฐั โดยสามารถเขา้ทํา
ประโยชน์ในที�ดนิรฐั ซึ�งรฐัได้อนุญาตให้เขา้ทําประโยชน์แล้ว ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมาย
หรอืไม่ โดยถ้าสามารถคุ้มครองชุมชนได้แลว้กเ็ชื�อว่าจะทําใหชุ้มชนเกดิความมั �นคงในการถอื
ครองที�ดนิได ้

(3) ลกัษณะของสิทธิและเอกสารสิทธิในที�ดินของชุมชน หมายถึง 
สทิธิและเอกสารสิทธิในที�ดินของชุมชน (โฉนดชุมชน) ที�ชุมชนได้รบัมลีกัษณะที�สอดคล้อง 
เหมาะสม และเกื�อกูลต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ในที�ดนิของชุมชนหรอืไม่ โดยถ้ามี
ลกัษณะดงักล่าว กน่็าจะทาํใหชุ้มชนรูส้กึว่ามคีวามมั �นคงในการถอืครองที�ดนิมากขึ�น 

(4) ลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิก ชุมชน หมายถึง  
การประกอบอาชพีอื�นนอกเหนือจากอาชพีเกษตรกรรมของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
โดยถ้าการประกอบอาชพีอื�นๆ เหล่านั �นเป็นไปอย่างเกื�อกูลและส่งเสรมิกบัอาชพีหลกั คอื 
อาชพีเกษตรกรรม โดยไม่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อระบบนิเวศและสิ�งแวดลอ้ม และช่วยใหเ้กดิ
การพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชน ก็น่าจะทําให้เกดิความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิ
ในระดบัที�สงูขึ�น 

(5) การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ หมายถงึ การให้การสนับสนุน
จากกลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ สื�อมวลชน นักการเมอืง และบุคคลสําคญั ในด้านต่างๆ 
ตามแต่ความสามารถของแต่ละภาคส่วนจะสามารถให้การสนับสนุนได้เพื�อให้การดําเนินงาน
โฉนดชุมชนของสาํนกังานโฉนดชุมชน และการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชนของ
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของตวันโยบายที�ศกึษา คอื 
ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน โดยถ้าชุมชนได้รบัการสนับสนุน
จากภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างดกีน่็าจะสามารถทําใหชุ้มชนเกดิความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิ
มากขึ�นจากการเข้าใจและการยอมรบัจากภาคส่วนต่างๆ มากขึ�นเป็นลําดบั ทั �งนี�เพื�อความ
ชดัเจนจะไดอ้ธบิายถงึความหมายของ กลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ สื�อมวลชน นักการเมอืง 
และบุคคลสาํคญั ดงันี� 

กลุ่มอิทธิพล หมายถึง นักวชิาการที�ศึกษาด้านชุมชน โฉนดชุมชน 
การจดัการทรพัยากรร่วม สิทธิชุมชน และเกษตรกรรมยั �งยนื หรอืนักวิชาการที�เคยทํางาน
ร่วมกับสํานักงานโฉนดชุมชน ตลอดจนนักพฒันาเอกชนและเจ้าหน้าที�องค์กรมหาชนที�
ขบัเคลื�อนการดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ต่างๆ 

กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที�ของสํานักงาน
โฉนดชุมชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีและกรมธนารกัษ์ อกีทั �งยงัหมายรวมถงึ ผูนํ้าชุมชน 
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(ประธานและคณะกรรมการชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง) สมาชกิชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 
และชาวบา้นบรเิวณรอบพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

สื�อมวลชน หมายถงึ นกัขา่วพลเมอืงของสถานีโทรทศัน์ทวีไีทย (Thai PBS) 
นักการเมอืง หมายถึง ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นซึ�งดูแล

รบัผดิชอบดูแลพื�นที�รบัผดิชอบในเขตพื�นที�ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม
และ ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 

บุคคลสาํคญั หมายถงึ เกษตรกร หรอื ชุมชนเกษตรกร ที�ไม่ไดด้ําเนินงาน
โฉนดชุมชน แต่ประสบความสาํเรจ็ในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) 

2) ผลลัพธ์อื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค์ หมายถึง ผลที�เกิดขึ�น 
นอกเหนือจาก ผลที�คาดหวงัว่าจะเกดิขึ�นจากผลผลติของการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน
ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 (ผลลพัธ์ตาม
เป้าประสงค)์  

 
3.6.2  ตวัแปรต้น 

3.6.2.1 การดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน 
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง หมายถงึ กระบวนการและขั �นตอนการดําเนินงานตามระเบยีบสํานัก
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ของสํานักงานโฉนดชุมชนและ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ประกอบไปด้วยกิจกรรมการดาํเนินงานหลักอยู่ 3 ส่วน ดังนี�  

1) การดําเนินงานตามขั �นตอนต่างๆ ในการจดัให้มโีฉนดชุมชนของ
สํานักงานโฉนดชุมชนตามประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน ว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ที�อาศยัอํานาจตามระเบยีบ
สาํนกันายกฯ ขา้งตน้ในการออกประกาศ ซึ�งม ี5 ขั �นตอนหลกัคอื 1) การยื�นขอดําเนินงานโฉนด
ชุมชน 2) การสาํรวจและตรวจสอบพื�นที� 3) การพจิารณาเหน็ชอบในเบื�องต้น 4) การขออนุญาต
หน่วยงานที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิ 5) การพจิารณาอนุญาตใหด้าํเนินงานโฉนดชุมชน 

2) การสนับสนุนความเข้มแขง็และศกัยภาพของชุมชน กล่าวคอื เป็น
การสนับสนุนด้านงบประมาณ การสื�อสารเผยแพร่ความรูเ้กี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรร่วมใน
รูปแบบโฉนดชุมชนเพื�อทําความเข้าใจและสร้างการยอมรบัจากหน่วยงานระดับปฏิบัติที�
เกี�ยวขอ้งในการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน (หน่วยงานที�ดูแลรบัผดิชอบที�ดนิ) และการ
ยอมรบัจากสงัคม การยกระดบัหรอืปรบัแก้ตวับทกฎหมายเพื�อสรา้งความมั �นคงในการถอืครอง
ที�ดนิของชุมชนใหม้ากยิ�งขึ�น หรอืการสนับสนุนอื�นใดที�สํานักงานโฉนดชุมชนต้องการจะส่งเสรมิ
ให้ชุมชนมคีวามเข้มแขง็และมศีกัยภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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3)  การตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน กล่าวคอื เป็นการ
ตดิตามผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแต่ละพื�นที� ซึ�งชุมชนนั �นได้รบัอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 
ในที�ดนิของรฐัแล้ว โดยตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานโฉนดชุมชนของแต่ละชุมชนใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไข ที�ได้กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการประสานงาน
เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 

ทั �งนี�การดําเนินงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชนและ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
มปีระเดน็สาํคญัที�จะตอ้งพจิารณา 3 ประเดน็ดงันี� 

1) สถานะ อํานาจและสมรรถนะของสํานักงานโฉนดชุมชน หมายถึง 
สถานะของอํานาจที�สํานักงานโฉนดชุมชนมอียู่ตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดั
ให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ตลอดจนขดีความสามารถในการปฏบิตังิานตามระเบยีบดงักล่าว 
ซึ�งขึ�นอยู่กบังบประมาณที�สํานักงานโฉนดชุมชนได้รบั อตัรากําลงัของเจ้าหน้าที�ในสํานักงาน
โฉนดชุมชน ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที� ความพร้อมด้านสถานที�ปฏิบัติงาน วัสดุ
อุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช ้

2) ความรูค้วามเขา้ใจ หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจต่อประเดน็การจดัการ
ทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนและการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนตามระเบยีบ
สํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ทั �งในเรื�อง แนวคดิ หลกัการ 
วธิกีาร และจุดมุ่งหมาย ของเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารของสํานักงานโฉนดชุมชน 
และกรมธนารกัษ์ 

3) การยอมรบั และสนับสนุน หมายถงึ การเปิดใจยอมรบัและสนับสนุน
แนวคิด หลักการ และวิธีการดําเนินงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ของเจ้าหน้าที�ในระดบับรหิารและ
ปฏบิตักิารของสาํนกังานโฉนดชุมชน และกรมธนารกัษ์ 

3.6.2.2  การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง หมายถงึ 
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มี
โฉนดชุมชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งมี
ทั �งหมด 7 ประการ (ได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อที� 3.7.1.1 ผลผลติ) ซึ�งประกอบไปด้วยประเด็น
สาํคญัในการพจิารณา 3 ประเดน็ ดงันี� 

1)  การออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
หมายถงึ ลกัษณะกฎกตกิาของชุมชนในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) มคีวามสอดคล้องมากน้อย
เพยีงใดกบัหลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Design Principle) ของ Ostrom 
ทั �ง 8 ประการ ดังนี�  
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(1) ความชัดเจนของขอบเขต (Boundaries)  
(2) ความสอดคล้อง (Congruence)  
(3) คนส่วนใหญ่ที�ได้ร ับผลจากการจัดการทรัพยากรมีสิทธิร่วม

ตดัสนิใจและปรบัปรงุกฎกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Collective Choice Arrangements)  
(4) การสอดส่องดูแล (Monitoring)  
(5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions)  
(6) มกีลไกในการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Resolution Mechanisms) 
(7) กตกิาและการจดัการทรพัยากรเชื�อมโยงและสอดคล้องกับระบบ

ที�ใหญ่กว่า (Nested Enterprises) 
(8) รฐับาลรบัรู้และให้สิทธิ Dแก่ผู้ใช้ทรพัยากรในการวางกตกิาการใช้

และจดัการทรพัยากร (Minimal Recognition of Rights) 
2)  การใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน หมายถงึ 

การบงัคบัใช ้และการปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วมที�ไดอ้อกแบบไว้ของสมาชกิ
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

3)  การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน หมายถงึ วธิกีารจดัการ
และการพฒันาองคก์ารของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง โดยเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการสรา้งแรงจงูใจ 
การใช้ภาวะผู้นําที�เหมาะสม การสรา้งความผูกพนัของสมาชกิในองค์การ การสรา้งการมสี่วน
ร่วมเพื�อให้เกิดการยอมรบั ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าที�จะมุ่งใช้การควบคุมในการ
ทาํงาน ซึ�งสิ�งเหล่านี�น่าจะส่งผลต่อการออกแบบและใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ
ของชุมชน) และทําให้การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงประสบ
ความสาํเรจ็ได ้

3.6.2.3  บรบิทสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมทั �งทางด้านการเมอืง 
เศรษฐกจิ และสงัคม ซึ�งอาจจะก่อใหเ้กดิปญัหา อุปสรรค หรอืโอกาสที�ส่งผลต่อการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง และการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนของ
สาํนกังานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 



 

บทที�  4 
 

ผลการศึกษาการดาํเนินงานของสาํนักงานโฉนดชมุชน 
และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

 
 การศกึษาวจิยัเรื�อง การจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชนเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม 
กรณีศกึษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงในบทที� 4 นี�ผูศ้กึษาจะมุ่งนําเสนอถงึผลการศกึษาวจิยั
ที�ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัที�ผูศ้กึษาไดก้ําหนดไวใ้นขอ้ที� 1 คอื เพื�อศกึษาลกัษณะการดําเนินงาน
เพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยเนื�อหาสาระที�
เขยีนไวใ้นบทที� 2 หวัขอ้ที� 2.1 การดําเนินงานโฉนดชุมชน และ 2.2 ผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ถอืเป็นผลการศกึษาส่วนหนึ�งที�ตอบวตัถุประสงค์ในขอ้ดงักล่าว ทั �งนี�ภายหลงัจากการลงพื�นที�
เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามและขอ้มูลเอกสารเพิ�มเตมิ ผู้ศกึษาจะได้วเิคราะห์และนําเสนอ
ผลการศกึษาการดาํเนินงานโฉนดชุมชน ดงัต่อไปนี� 

 4.1  สถานะอํานาจ และสมรรถนะของสาํนกังานโฉนดชุมชน 
4.1.1  ปญัหาที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการพจิารณาอนุญาตเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน

และกระบวนการดาํเนินงานโฉนดชุมชนอื�นๆ 
4.1.2  ปญัหาความดอ้ยประสทิธภิาพของสภาพบงัคบัทางกฎหมายในการคุม้ครองชุมชน 
4.1.3  ปญัหาเรื�องความเป็นนิตบุิคคลของชุมชน 
4.1.4  ปญัหาเกี�ยวกบัสมรรถนะในการดาํเนินงานของสาํนกังานโฉนดชุมชน 

 4.2  ความรูค้วามเขา้ใจ 
4.3.1  ปญัหาความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัแนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน 
4.3.2  ปญัหาเกี�ยวกับทัศนคติของผู ้ปฏิบ ัติงานในหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับ

การดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
4.3.3  ปญัหาการต่อตา้นการดาํเนินงานโฉนดชุมชนในลกัษณะคลื�นใตนํ้�า 

 4.3  การยอมรบัและการสนบัสนุน 
4.3.1  ปญัหาการหลกีเลี�ยงการพจิารณาอนุญาตของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิ 
4.3.2  ปญัหาพฤตกิรรมชะลอหรอืเตะถ่วงการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
4.3.3  ปญัหาความไม่เชื�อมั �นต่อแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนของหน่วยงาน

รบัผดิชอบที�ดนิ 
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4.1  สถานะอาํนาจ และสมรรถนะของสาํนักงานโฉนดชมุชน 
 
 จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชน พบว่า สถานะอํานาจในการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนขึ�นอยูก่บักฎหมาย 2 ฉบบั ดงันี� 
 1) ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และที�
ปรบัปรงุแกไ้ขเพิ�มเตมิฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555 
 2) ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
 ทั �งนี�กฎหมายฉบบัแรก คอื ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายลําดบัรอง (กฎหมายลูกบท) ที�ตราขึ�นโดยอาศยัอํานาจตามความใน
มาตราที� 11 (8) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 คอื  

 “มาตรา 11 นายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้ารฐับาลมอีํานาจหน้าที� ดงันี� 
... (8) วางระเบยีบปฏบิตัริาชการ เพื�อใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที�ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี�หรือ
กฎหมายอื�น” (ราชกจิจานุเบกษา, 2534: 8)  

เนื�อหาสาระในระเบยีบดงักล่าวไมไ่ดก้ําหนดกระบวนการขั �นตอนในการดําเนินงานโฉนดชุมชนไวเ้ลย 
แต่กําหนดให้คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนมอีํานาจหน้าที�หลกัสําคญัคอื 
การพจิารณาอนุญาตอนุมตัใิหชุ้มชนที�เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม สามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนได ้
นอกจากนี�ยงัมอีํานาจในการออกประกาศซึ�งโดยทั �วไปคณะกรรมการที�ถูกจดัตั �งขึ�นตามกฎหมาย
ในลกัษณะนี�มอีํานาจกําหนดเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรอืเงื�อนไข เพื�อบงัคบัให้เป็นไป
ตามกฎหมาย (สมยศ เชื�อไทย, 2555: 86-87) คณะกรรมการดงักล่าวจงึใช้อํานาจในการออก
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เพื�อวางกระบวนการขั �นตอนต่างๆ ในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน ซึ�งถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของสํานักงานโฉนดชุมชน โดยกระบวนการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนแบ่งออกเป็นกระบวนการต่างๆ คอื 1) การดําเนินงานเพื�ออนุญาต
จดัใหม้โีฉนดชุมชน 2) การตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน 3) การเพกิถอนโฉนดชุมชน 
4) การต่ออายุโฉนดชุมชน 5) การยกเลกิโฉนดชุมชน และ 6) การขอจดัการที�ดนิเอกชนในรปูแบบ
โฉนดชุมชน  
 เมื�อพจิารณาสถานะทางกฎหมายของสํานักงานโฉนดชุมชน พบว่า กฎหมายที�ให้อํานาจ
ในการปฏิบตัิงานของสํานักงานโฉนดชุมชนเหล่านั �นเป็นเพยีงระเบยีบและประกาศ ซึ�งหาก
พจิารณาลําดบัศกัดิ �ทางกฎหมาย (Hierarchy of Law) แลว้เป็นเพยีงกฎหมายลําดบัรองเท่านั 0น 
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กล่าวคอื กฎหมายแต่ละฉบบัถูกบญัญตัโิดยองค์กรที<มอีํานาจในการออกกฎหมายแตกต่างกนั
ผลกค็อื ทาํใหก้ฎหมายแต่ละฉบบัมลีําดบัศกัดิ �ของกฎหมายหรอืลําดบัชั 0นของกฎหมายไม่เท่ากนั 
โดยลําดบัชั 0นของกฎหมายที<ไม่เท่าเทยีมกนันี0 หมายถึง ค่าบงัคบัของกฎหมายแต่ละฉบบั
จะสงูตํ<าแตกต่างกนัไป (มานิตย ์จุมปา, บรรณาธกิาร, 2555: 78) โดย เชษฐ รชัดาพรรณาธกุิล, 
อสิรยิาศริ ิพยตัตกุิล, ตุลญา โรจน์ทงัคํา (2556: 8-16) ได้อธบิายถงึลําดบัชั 0นของกฎหมาย 
(ศกัดิ �ของกฎหมาย) และไดส้รปุเป็นแผนภาพ ดงันี0 
 

 
 

ภาพที� 4.1 ลาํดบัชั �นของกฎหมาย (ลาํดบัศกัดิ Dของกฎหมาย) 
แหล่งที�มา: เชษฐ รชัดาพรรณาธกุิล และคณะ, 2556: 15. 
 
 จากแผนภาพที< 4.1 กฎหมายที<มลีําดบัศกัดิ �ทางกฎหมายสูงที<สุดคอื กฎหมายในลําดบั
ชั 0นที< 1 และรองลงมาคอื ลาํดบัชั 0นที< 2, 3 และ 4 ตามลาํดบั อนึ<งเนื<องจากกฎหมายลาํดบัรอง
ที<ตราโดยราชการบรหิารส่วนกลางซึ<งอยู่ลําดบัชั 0นที< 4 มหีลายรูปแบบและมอีงค์กรผู้ตรา
อยู่หลายองค์กร ด้วยเหตุนี0จึงทําให้เกิดลําดบัชั 0นภายในของกฎหมายลําดับรองที<ตราโดย
ราชการบริหารส่วนกลางด้วยกันเอง กล่าวคือ ในกฎหมายลําดับรองประเภทนี0ด้วยกัน 
พระราชกฤษฎกีายอ่มมลีาํดบัชั 0นสูงที<สุด ลําดบัรองลงมา ไดแ้ก่ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
และข้อบงัคบัต่างๆ (กฎ ระเบียบ ประกาศ) ตามลําดบั (เชษฐ รชัดาพรรณาธกุิล และคณะ, 
2556: 15) ทั �งนี�หากเนื�อหากฎหมายมกีารขดัแยง้กนัจะต้องใชก้ฎหมายที�มศีกัดิ Dสูงกว่ามาใชบ้งัคบั 
ไม่ว่ากฎหมายที�ศกัดิ Dส ูงกว่าจะออกเป็นกฎหมายก่อนหรอืหลงักฎหมายที�มศีกัดิ Dตํ� ากว่า 
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(มานิตย ์จุมปา, บรรณาธกิาร, 2555: 78) ฉะนั �น เมื�อพจิารณาตามคําอธบิายขา้งต้นกฎหมายที�
ให้อํานาจในการปฏบิตัิงานของสํานักงานโฉนดชุมชนที�เป็นเพียงระเบียบและประกาศ อันเป็น
กฎหมายลําดบัรองที�ตราขึ�นโดยสํานักนายกรฐัมนตร ีจงึมสีภาพบงัคบัที�ตํ�าด้อย ส่งผลให้สถานะ
อํานาจของสํานักงานโฉนดชุมชนตํ� าด้อยไปด้วย ซึ�งสอดคล้องกับทรรศนะของเจ้าหน้าที�
ผูป้ฏบิตังิานในสาํนกังานโฉนดชุมชนดงันี�คอื 

 บทบาทหรอือํานาจหน้าที�ๆ เรามอียู่ มนัเป็นแค่การดําเนินการตาม
ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีซึ�งระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรมีนักค็อื แนวทาง
ในการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ แต่ว่าพอไปใช้บังคับจริง หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานเขามพีระราชบญัญตัทิี�ดูแลคุ้มครองที�ดนิที�เขาดูแลอยู่ ถ้าศกัดิ Dตาม
กฎหมายแล้วมนัเทยีบกนัไม่ไดเ้ลย มนัคนละชั �นเลยล่ะ ไม่ใกลเ้คยีงกนัดว้ยซํ�า 
วธิปีฏบิตักิบัหลกักฎหมายมนัต่างกนัลบิลบั เพราะฉะนั �นเราจงึไม่สามารถที�จะ
ไป......(เงยีบ) แมแ้ต่ขอความร่วมมอืใหเ้ขาดําเนินการยงัยาก ถ้าไปสั �งว่าอย่าง
นู้นอย่างนี�ยิ�งไม่ได้เข้าไปใหญ่ แม้การดําเนินการส่วนใหญ่เราได้รบัความร่วมมอื
เป็นอยา่งด ีแต่พอถงึขั �นตอนอนุญาต กย็งัตดิเงื�อนไขว่าอนุญาตไม่ไดเ้พราะมนั
ติดเงื�อนไขว่าอนุญาตไม่ได้เนื�องจากอะไร แล้วมนัก็เลยมคีวามล่าช้าในการ
ดาํเนินการ” (เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 

 “ถ้าไม่มกีารออกกฎหมายในระดบั พรบ. หรอืกฎหมายในระดบัเทยีบเท่ากบั
กฎหมายที�เขา(หน่วยงานที�ดแูลรบัผดิชอบที�ดนิ) ถอือยู่เนี�ย เขากจ็ะพจิารณาเรื�อยๆ หรอื ชะลอ
ไปก่อน” (เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 

 “อํานาจที�ผมมมีนัเป็นแค่ระเบยีบ เป็นแค่วธิปีฏบิตั ิผมไม่ใช่ระดบันโยบาย ปญัหาของ
เราไมใ่ช่การดาํเนินการ เพยีงแต่ว่า นโยบายที�ไม่ชดัเจน กบัสภาพบงัคบัตามกฎหมายที�ต้อยตํ�า 
ที�ตํ�าดอ้ยกว่า แค่นั �นเอง” (เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 

 
 การดาํเนินงานของสาํนกังานโฉนดชุมชนที�อาศยัสภาพบงัคบัทางกฎหมายที�ตํ�าดอ้ยกว่า
กฎหมายในระดบัอื�นๆ ทําใหก้ารดําเนินงานโฉนดชุมชนมลีกัษณะเป็นการทํางานเชงิกระบวนการ
ในการไปสรา้งความร่วมมอืให้เกดิขึ�น ระหว่างหน่วยงานรฐัที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิและชุมชนที�
ประสงค์จะขอดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ของหน่วยงานที�รบัผิดชอบดูแลที�ด ินนั �นๆ 
โดยมจีดุมุง่หมายใหเ้กดิการบรหิารจดัการที�ดนิร่วมกนั และประโยชน์สูงสุดในการใชท้ี�ดนิของรฐั 
และดว้ยสถานอํานาจและสภาพบงัคบัทางกฎหมายเช่นนี�จงึทาํใหเ้กดิปญัหาดงัต่อไปนี� 
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4.1.1 ปัญหาที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการพิจารณาอนุญาตเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชน
และกระบวนการดาํเนินงานโฉนดชุมชนอื�นๆ 

 สถานะอํานาจทางกฎหมายที�ตํ�าด้อยนั �น ทําให้เกดิปญัหาในกระบวนการดําเนินงาน
เพื�อพิจารณาอนุญาตจดัให้มโีฉนดชุมชน โดยเฉพาะขั �นตอนในการขออนุญาตหน่วยงาน
ที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิเพื�อขอใช้ประโยชน์ที�ดนิ กล่าวคอื คณะกรรมการ ปจช. มอีํานาจหน้าที�
เพยีงพจิารณาว่า ชุนชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ที�จะดําเนินงาน
โฉนดชุมชนเท่านั �น แต่ไม่ได้เป็นการอนุมตัิอนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื�นที�
ที�ชุมชนรอ้งขอเพื�อดําเนินงานโฉนดได ้เพราะอํานาจในการอนุมตัอินุญาตใหชุ้มชนสามารถใชพ้ื�นที�
เพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนไดห้รอืไม่ขึ�นอยู่กบัหน่วยงานที�รบัผดิชอบที�ดนิเป็นสําคญั เนื�องจาก
หน่วยงานที�รบัผิดชอบที�ดินเหล่านั �นต่างก็ถือกฎหมายที�มีลําดับศักดิ Dทางกฎหมายสูงกว่า
กฎหมายที�คณะกรรมการ ปจช. และสํานักงานโฉนดชุมชนบงัคบัใชอ้ยู่ พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูที�
ผูศ้กึษาไดร้วบรวมมาถงึหน่วยงานที�รบัผดิชอบที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
และกฎหมายที�หน่วยงานเหล่านั �นถอืบงัคบัใชอ้ยู ่ดงัตารางต่อไปนี� 
 
ตารางที� 4.1 หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนและ 

กฎหมายที�ถอืใชบ้งัคบั 
 

หน่วยงานรบัผิดชอบที�ดิน ประเภทที�ดินที�รบัผิดชอบดแูล กฎหมายที�ถือบงัคบัใช้ 

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม  

1.1 กรมปา่ไม ้
 

 
 
-พื�นที�ปา่ 
 

 
 

1) พรบ. ปา่ไม ้พ.ศ. 2484 
2) พรบ. ปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 

1.2 กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์า่และ
พนัธุพ์ชื 

-พื�นที�อุทยานแห่งชาต ิ
-พื�นที�เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ 

1) พรบ. อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 
2) พรบ. สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2534 

1.3 กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั �ง 

-พื�นที�ปา่ชายเลน 1) พรบ.ปา่ไม ้พ.ศ. 2484 
2) พรบ. ปา่สงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 
3) พรบ. อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.1 สาํนกังานปฏริปูที�ดนิเพื�อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
2.2 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

 
-เขตปฏริปูที�ดนิ 

 
1) พรบ. ปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม พ.ศ. 

2518 แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2532 
2) พรบ. จดัที�ดนิเพื�อการครองชพี พ.ศ. 2511 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ)  
 

หน่วยงานรบัผิดชอบที�ดิน ประเภทที�ดินที�รบัผิดชอบดแูล กฎหมายที�ถือบงัคบัใช้ 

2.3 กรมชลประธาน - เขตพื�นที�ชลประทาน 1) พรบ. ที�ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
2) พรบ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
3) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ปกครองดแูลบาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหา
ประโยชน์เกี�ยวกบัที�ราชพสัดุ พ.ศ. 2545 
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2549 

3. กระทรวงคมนาคม 
3.1 กรมเจา้ท่า  

 
- ที�ดนิกรมเจา้ท่า 

 
1) พรบ.การเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ.2556 
2) กฎกระทรวงการเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย 

ฉบบัที� 63 (พ.ศ. 2537) 
4. กระทรวงการคลงั 

4.1 กรมธนารกัษ์ 
 
- ที�ราชพสัดุ 

 
1) พรบ. ที�ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
2) กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ปกครองดแูลบาํรุงรกัษา ใชแ้ละจดัหา
ประโยชน์เกี�ยวกบัที�ราชพสัดุ พ.ศ. 2545 
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2549 

5. กระทรวงมหาดไทย 
5.1 กรมที�ดนิ 

 
- ที�ดนิรกรา้งว่างเปล่า 
- ที�ดนิสาธารณะประโยชน์ 

 
1) ประมวลกฎหมายที�ดนิ 

 
แหล่งที�มา: สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2555. 
 
 ฉะนั �นแล้ว ประเดน็สําคญัจงึอยู่ที�การพจิารณาอนุญาตของหน่วยงานรบัผดิชอบดูแลที�ดนิ
ว่าจะพจิารณาหาช่องทางที�สามารถอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ที�ดนิไดห้รอืไม่ ซึ�งสํานักงาน
โฉนดชุมชนต้องอาศยักระบวนการไปทําความเขา้ใจในเรื�องหลกัการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ให้เกดิการยอบรบัและสนับสนุนจากหน่วยงานดูแลรบัผดิชอบที�ดนิเหล่านั �น ที�ผ่านมาจงึทําให้
การดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนล่าชา้มาก เพราะ หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิทั �งหลายต่าง
ก็ชะลอการพิจารณาอนุมตัิอนุญาตการขอใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนของ
ชุมชนต่างๆ เอาไว้ก่อน โดยอ้างเหตุผลว่า นโยบายรฐับาลมคีวามไม่ชดัเจนว่าต้องการจะ
กระจายการถอืครองที�ดนิอยา่งไร (ในยคุสมยัของรฐับาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร) ประกอบกบั
ปญัหาแนวเขตที�ดนิระหว่างรฐัและเอกชนมคีวามไม่ชดัเจน หน่วยงานดูแลรบัผดิชอบที�ดนิ
จงึต้องถือปฏิบตัิตามกฎหมายที�ตนเองถือบงัคบัใช้อยู่และชะรอการพิจาณาออกไปก่อน 
จึงมีชุมชนที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนจาํนวนมากที�ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสม
ที�จะดาํเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว แต่ก็ยงัไม่ได้รบัพจิารณาอนุมตัิอนุญาตจากหน่วยงานดูแล
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รบัผดิชอบที�ดนิใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของหน่วยงานเหล่านั �นได ้โดยตั �งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 
มชุีมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนแลว้ แต่เกดิปญัหาตดิขดัอยู่ในขั �นตอนการขอใช้ประโยชน์
ในที�ดนิของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิ ซึ�งพจิารณาไดจ้ากขอ้มลูในตารางที� 4.2 ดงันี� 
 
ตารางที� 4.2 จาํนวนหน่วยงานที�อยู่ในระหว่างขั �นตอนการขออนุญาตหน่วยงานที�รบัผดิชอบ

ดแูลที�ดนิเพื�อขอใชพ้ื�นที�ในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน (ขั �นตอนที� 4) 
 

ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 
จาํนวนชุมชนที�อยู่ในระหว่าง

ขั Vนตอนการขอใช้พืVนที� 
55 52 57 58 

 
แหล่งที�มา: สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2554; 2555; 2556; 2557. 
  
 จากขอ้มลูในตารางที� 4.2 ผูศ้กึษาพบว่ามขีอ้สงัเกตที�น่าสนใจคอื จาํนวนชุมชนที�อยู่ใน
ระหว่างขั �นตอนการขอใชพ้ื�นที�ในปี พ.ศ. 2555 ลดลงจาก 55 ชุมชน เหลอื 52 ชุมชน ในปี พ.ศ. 2554 
จาํนวนที�ลดลง 3 ชุมชนนี� คือ ชุมชนที�ได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานดูแลรบัผิดชอบที�ดิน
ใหส้ามารถใชพ้ื�นที�เพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชนไดแ้ลว้ ซึ�งประกอบไปดว้ย 
 1) ชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบา้นปา่ซางจาํกดั (บา้นแม่อาว) ไดร้บัอนุญาต
เมื�อวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2554 
 2) ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ไดร้บัอนุญาตเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 
 3) ชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านป่าซางจํากดั (บ้านใหม่ป่าฝาง) ได้รบั
อนุญาตเมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 จะเหน็ได้ว่าชุมชนขา้งต้นได้รบัการพจิารณาอนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนในช่วง
สมยัของรฐับาลนายกอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ แต่จากขอ้มลูในตารางที� 4.2 ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 
มีจํานวนชุมชนที�อยู่ในระหว่างขั �นตอนการขอใช้พื�นที�เพิ�มขึ�นโดยไม่ม ีจํานวนลดลงเลย 
แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนที�ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ปจช. ว่าเหมาะสมกับ
การดําเนินงานโฉนดชุมชนเพิ�มขึ�น แต่ว่ายงัไม่มชุีมชนใดได้รบัการพจิารณาอนุมตัอินุญาตจาก
หน่วยงานดูแลรบัผดิชอบที�ดนิให้ใช้ประโยชน์ที�ดนิเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนเพิ�มเติมเลย 
ซึ�งพบว่าอยูใ่นช่วงของรฐับาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร แสดงใหเ้หน็ว่าการสนับสนุนจากทางรฐับาล
ยงัไม่มคีวามชดัเจนในเรื�องของการสนับสนุนการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน หน่วยงาน
ดูแลรบัผดิชอบที�ดนิต่างๆ จงึชะลอและยงัไม่พจิารณาอนุญาตให้ชุมชนใดสามารถดําเนินงาน
โฉนดชุมชนไดเ้พิ�มเตมิ 
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 ทั �งนี�ท่าทใีนการชะลอการพจิารณาของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเป็นผลมาจาก
การเปลี�ยนผ่านรฐับาลจากรฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ มาสู่รฐับาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร 
ซึ�งท่าทขีองรฐับาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร ในการสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ยงัมคีวามคลุมเครอืไมช่ดัเจนในการกําหนดนโยบายกระจายการถอืครองที�ดนิในรปูแบบโฉนดชุมชน 
จงึส่งผลกบัความเชื�อมั �นของชุมชนต่อท่าทใีนการดําเนินนโยบายโฉนดชุมชนของรฐับาล
นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร ทําให้ที�ผ่านมาหลายชุมชนขอยื�นเรื�องต่อสํานักงานโฉนดชุมชน
เพื�อขอยกเลกิการดําเนินงานโฉนดชุมชนในระหว่างกระบวนการยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชน 
เนื�องจากสมาชกิของแต่ละชุมชนเกดิความกงัวลใจ และรวมตวักนัเพื�อประชุมและทํากจิกรรมน้อยลง 
จนกระทั �งไม่ใหค้วามสนใจต่อเรื�องโฉนดชุมชนทําใหชุ้มชนไม่เขม้แขง็ ในที�สุดผูนํ้าชุมชนจงึขอ
ถอนคํารอ้งในการขอดําเนินงานโฉนดชุมชนที�ยื�นไว้ต่อสํานักงานโฉนดชุมชน (เจา้หน้าที�ระดบั
ปฏบิตักิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน , 2557) เพื�อใหเ้หน็ขอ้เทจ็จรงิในประเดน็นี�ชดัเจนขึ�น ผูศ้กึษาจงึ
สรุปจํานวนชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 มาแสดงไว้
ดงัต่อไปนี� 
 
ตารางที� 4.3 สรปุจาํนวนชุมชนที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 
 

ช่วงระยะเวลา จาํนวนชมุชนที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชมุชน 

12 มถุินายน 2553 - 30 กนัยายน 2554 434  
1 ตุลาคม 2554 - 30 กนัยายน 2555 446 

1 ตุลาคม 2555 – 30 ตุลาคม 2556 425 

1 พฤศจกิายน 2556-10 กรกฎาคม 2557 424 

 
แหล่งที�มา: สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2554: 50, 2555: 39; 2556; 2557. 
 
 จะเหน็ไดว้่าขอ้มูลจากตารางที� 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่ามจีาํนวนชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนลดลงถงึ 21 ชุมชน ในปี พ.ศ.2556 และลดลงอีก 1 ชุมชนในปี พ.ศ. 2557 
สอดคลอ้งกบัความเหน็ของเจา้หน้าที�ของสาํนกังานโฉนดชุมที�กล่าวไวเ้มื�อตอนใหส้มัภาษณ์ว่า  

 เมื�อใดที�ชุมชนไม่เข้มแขง็แล้ว... ที�ผ่านมาที�ผมลงพื�นที�นะ ถ้าชุมชน
ไหนมกีารรวมตวัหลวมจนกระจายตวัเนี�ย ชุมชนกจ็ะมาขอถอนการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนออกไปเลย ...สาเหตุสาํคญัที�เขาขอถอนการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
สาเหตุแรกกค็อื นโยบายมนัชะลอตวัไปครบั ...ซึ�งสาเหตุเริ�มต้นที�ทําให้เขาคดิ
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อย่างนี�ก็คอื ช่วงเปลี�ยนผ่านของรฐับาลชุดที�ผ่านมาครบั ทําให้เขากงัวลใจว่า 
รฐับาลชุดใหม่มาแล้วจะสานต่องานนโยบายของรฐับาลชุดเดมิหรอืไม่? ครบั
(เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 

 
 ข้อมูลสรุปจํานวนชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนตั �งแต่ปี 2554-2557 และ
ความเหน็ของเจา้หน้าที�สาํนกังานโฉนดชุมชนทําใหผู้ศ้กึษาพบว่า การไดร้บัการยอมรบัและการ
สนบัสนุนจากรฐับาลและหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิมผีลอย่างมากต่อการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ซึ�งผูศ้กึษาจะขออธบิายผลการศกึษาในประเดน็ดงักล่าวในหวัขอ้ที� 4.4 ต่อไป  
 ในส่วนของกระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนอื�นๆ พบว่า การขอต่ออายุโฉนดชุมชน 
การยกเลกิโฉนดชุมชน และการเพิกถอนโฉนดชุมชน เป็นกระบวนการดําเนินงานที�ไม่เคย
เกดิขึ�นเลยในทางปฏบิตั ิเนื�องจากกระบวนการขอต่ออายุโฉนดชุมชนจะเกดิขึ�นเฉพาะในกรณีที�
ชุมชนที�ร ้องขอดําเนินงานโฉนดชุมชนอยู่ในพื�นที�ของหน่วยงานรับผิดชอบดูแลที�ด ิน
ซึ�งกฎหมายมขีอ้กําหนดเรื�องขอบเขตดา้นระยะเวลาในการขอใชป้ระโยชน์ที�ดนิ ยกตวัอย่างเช่น 
กรมธนารกัษ์มรีะเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ในที�ราชพสัดุ พ.ศ. 2552 
ขอ้ 23 กําหนดว่า “ระยะเวลาเช่าที�ราชพสัดุใหม้กีําหนดไม่เกนิ 30 ปี” (ราชกจิจานุเบกษา, 2552: 11) 
ฉะนั �นหากการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนใดอยู่ในพื�นที�ของหน่วยงานรบัผดิชอบดูแลที�ดนิ
ที�มีล ักษณะดังกล่าว จึงต้องมีการยื�นเรื�องเพื�อขอต่ออายุเวลาในการใช้ประโยชน์ที�ดินของ
หน่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนินั �นในรูปแบบโฉนดชุมชนต่อไป แต่ที�ผ่านมาชุมชนที�ไดร้บัการ
พจิารณาอนุญาตใหด้าํเนินงานโฉนดชุมชน มลีกัษณะเป็นการไดก้รรมสทิธิ Dที�ดนิแบบรวมหมู่ คอื 
ที�ดนิเป็นกรรมสทิธิ Dขององค์กรชุมชน ดงันั �นจงึไม่จาํเป็นต้องมกีารดําเนินการเพื�อขอต่ออายุ
การดาํเนินงานโฉนดชุมชนแต่อยา่งใด 
 ส่วนกระบวนการเพิกถอนโฉนดชุมชน พบว่า ยงัไม่มีชุมชนใดทําผิดเงื�อนไขของการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนจงึไม่มชุีมชนใดที�โดนสํานักงานโฉนดชุมชนถอนการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
และสาํหรบักระบวนการยกเลกิโฉนดชุมชน พบว่า มเีพยีงชุมชนที�อยู่ในระหว่างกระบวนการ
ยื�นคําร้องเพื�อขอดําเนินการโฉนดชุมชนเท่านั �นที�ขอยกเลิกการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
แต่ชุมชนที�ไดร้บัการพจิารณาอนุญาตใหด้ําเนินงานโฉนดชุมชนแลว้ยงัไม่มชุีมชนใดที�ขอยกเลกิ
การดาํเนินงานโฉนดชุมชน ทั �งนี�ในเรื�องของกระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนที�ไม่ได้ถูก
นําไปปฏบิตัินี�กส็อดคลอ้งกบัความเหน็ของเจา้หน้าที�สาํนกังานโฉนดชุมชนดงัต่อไปนี� 
 

 การต่ออายุหรอืการเพิกถอนมนัเป็นรายละเอียดที�อยู่ในประกาศฯ 
(ประกาศของคณะกรรมการประสานงานเพื�อจัดให้มีโฉนดชุมชน ว่าด้วย
หลกัเกณฑว์ธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553) ซึ�งคณะกรรมการ ปจช. 
เขยีนประกาศฯ ตวันี�แนบท้ายระเบยีบไว ้(ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
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การจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553) ในกรณีที�อาจเกดิปญัหาในอนาคต ซึ�งถาม
ว่าตอนนี�มกีารบงัคบัใช้ประกาศตวันั �นไหม ตอบคอื ไม่เคยม ีเพราะชุมชนที�
อนุญาตกอ็นุญาตเพยีงแค่ 3 ชุมชน ไม่เคยมกีารบงัคบัใชเ้ลย” (เจา้หน้าที�ระดบั
ปฏบิตักิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 

  
 ในเรื�องของกระบวนการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนนั �น ตามประกาศ
ของคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน ว่าด้วยเรื�องหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ขอ้ 10 กําหนดไวว้่าคณะกรรมการชุมชนที�ดาํเนินงานโฉนดชุมชน
มหีน้าที�จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและปญัหาอุปสรรคใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํปีละครั �ง 
ซึ�งในที�นี�จะขอกล่าวถึงผลในทางปฏบิตัิซึ�งเกี�ยวข้องกบัชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเท่านั �น 
โดยผลการศกึษา พบว่า สํานักงานโฉนดชุมชนมกีารตดิตามผลการดําเนินงานทุกปี แต่ปญัหาที�เกดิขึ�น
คอื ชุมชนส่งรายงานผลการดําเนินงานล่าช้า โดยอ้างเหตุผลว่าเกิดปญัหาในการรวบรวมเอกสาร
เนื�องจากเอกสารส่วนใหญ่สญูหายและไดร้บัความเสยีหายจากเหตุการณ์นํ�าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 
ฉะนั �นการตดิตามผลการดาํเนินงานจงึล่าชา้  
 ทั �งนี�การลงพื�นที�เก็บขอ้มลูภาคสนามที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง พบว่า การตดิตาม
ประเมนิผลของสาํนกังานโฉนดชุมชนโดยใชร้ปูแบบการเขยีนรายงานผลการดําเนินงานไม่สอดคลอ้ง
เหมาะสมต่อการบรหิารจดัการของชุมชน เพราะใชร้ปูแบบการเขยีนรายงานแบบราชการจงึมลีกัษณะ
ความเป็นทางการสงู ทั �งยงัทาํใหชุ้มชนเกดิความรูส้กึถงึความเป็นภาระและความยุ่งยากที�ต้องเขยีน
รายงานอยา่งเป็นทางการส่งต่อสํานักงานโฉนดชุมชน การประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ในลกัษณะนี�จงึทําให้ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงกับสํานักงานโฉนดชุมชนเกิดช่องว่าง
และความห่างเหนิในการสรา้งความร่วมมอืและการมสี่วนร่วมอย่างต่อเนื�องในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน อกีประการหนึ�งชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นโฉนดชุมชนมลีกัษณะพเิศษ คอื 
เป็นการดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�เอกชน ซึ�งมคีวามเป็นเอกเทศและมกีรรมสทิธิ Dในที�ดนิ
ของตวัเอง หากปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลจากรฐัด้วยวธิกีารที�เหมาะสมแล้ว อาจนําไปสู่
ความล้มเหลวในการดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�เอกชนได้ นอกจากนี�ชุมชนยงัต้องการ
การสนับสนุนการดําเนินงานที�ดจีากรฐัเพื�อประคบัประคองให้ชุมชนสามารถอยู่รอดและพึ�งพงิ
ตนเองไดท้างเศรษฐกจิภายใตบ้รบิทสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนั  
 

4.1.2 ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของสภาพบังคับทางกฎหมายในการ
คุ้มครองชุมชน 

 นอกจากปญัหาในการพจิารณาอนุญาตเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนแลว้ ลําดบัศกัดิ Dกฎหมาย
ที�ตํ�าด้อยยงัส่งผลให้กระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนไม่สามารถคุ้มครองชุมชนต่างๆ 
ที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนไมใ่หถู้กดาํเนินคดใีนขอ้หาบุกรุกที�ดนิของรฐัได ้โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
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ชุมชนในเขตพื�นที�อุทยานแห่งชาตทิี�รอ้งขอใหม้กีารดําเนินงานโฉนดชุมชน อย่างเช่น กรณีของ
บา้นทบัเขอื ตําบลช่อง อําเภอนาโยง จงัหวดัตรงั และบา้นปลกัหม ูตําบลบา้นนา อําเภอศรนีครนิทร ์
จงัหวดัพทัลุง ซึ�งถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตเิขาปู่-เขาย่า ประกาศทบัซอ้นพื�นที�ทํากนิเดมิ
ของชุมชน แมชุ้มชนไดร้บัคดัเลอืกจากรฐับาลอภสิทิธิ D เวชชาชวีะใหเ้ป็นพื�นที�นําร่องโฉนดชุมชน 
แต่ปจัจบุนัยงัไม่มหีลกัประกนัในการคุม้ครองพื�นที�ชุมชน ส่งผลใหม้กีารตดัฟนัต้นยางพาราในพื�นที�
โฉนดชุมชนมากกว่า 1,000 ต้น เมื�อปลายเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2555 และมแีผนจะเขา้ไปตดัฟนั
ต้นยางพาราเพิ�มอกีในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2555 (ประชาไท,  2555) ซึ�งในประเดน็สภาพบงัคบั
ทางกฎหมายที�ไม่สามารถคุม้ครองชุมชนไม่ใหถู้กดําเนินคดไีดนี้� เจา้หน้าที�สํานักงานโฉนดชุมชน
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒคิณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน(เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน
ซึ�งเป็นแกนนําเครอืขา่ยปฏริปูที�ดนิเทอืกเขาบรรทดัจงัหวดัตรงั) ไดใ้หท้รรศนะว่า 

 ที�ทบัเขอื ปลกัหมู่นี�นะปญัหาสําคญัคอืส่วนราชการเข้ามาแทรกแซง
การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชาวบ้าน เจ้าหน้าที�อุทยานก็ชอบมาพูดกับ
ชาวบ้านว่า โฉนดชุมชนเป็นไปไม่ได ้ปุกป ั �นใหช้าวบ้านเขา้ใจผดิ ข่มขู่คุกคาม
ชาวบ้าน แล้วก็จบัแกนนํา ทําเหมอืนเชอืดไก่ให้ลงิดู (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน, 2557) 

 ผมว่าเอาจรงิๆ โฉนดชุมชนมนัคงไม่ตรงหรอก แล้วถามว่ามนัตรงกบั
ความต้องการของรฐัไหม ก็ไม่ตรงอีก ไม่ง ั �นก็คงไม่มปีระเด็นว่า ไม่กี�วนันี�ที�
เมอืงกาญจนบุร ีกย็งัมปีญัหาอกีว่าไปจบักุมคนที�บุกรุก ซึ�งแสดงว่า หน่วยงาน
ของรฐัเองกย็งัยดึมั �นที�จะดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพราะถอืว่า
ตนเองได้ร ับอํานาจตามที�ได้ร ับมอบหมายมา และเพื�อประโยชน์ส่วนรวม
(เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 

 เหตุที�โฉนดชุมชนในพื�นที�อุทยานแห่งชาติมปีญัหาดงัเช่นที�กล่าวไปแล้ว ก็เนื�องจาก
พระราชบญัญตัอุิทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 นั �น ไม่มมีาตราไดเ้ลยที�สามารถเปิดช่องใหชุ้มชน
สามารถอยู่ในเขตอุทยานได้ จงึไม่สามารถที�จะรบัรองสทิธใิดๆ ให้ชุมชนสามารถดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในเขตพื�นที�ประเภทนี�ไดเ้ลย  
 ในช่วงระยะเวลาหลงัจากการประกาศใชร้ะเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้ี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ�มเตมิฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555 กย็งัพบเหน็ขอ้มลูตามแหล่งข่าวที�
เกี�ยวขอ้งกบัการจบักุม ฟ้องรอ้ง ดําเนินคด ีและไล่รื�อถอนที�อยู่อาศยัของชาวบ้านในเขตพื�นที�
ของชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งแสดงถงึความด้อยประสทิธภิาพของสภาพบงัคบั
ทางกฎหมายในการคุ้มครองชุมชนที�อยู่ในระหว่างกระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ยกตวัอยา่งเช่นกรณดีงันี� 
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 ข่าววนัที� 22 พฤษภาคม พ. ศ. 2555 ระบุว่า ชาวบ้านตําบลทุ่งลุยลาย จงัหวดัชยัภูม ิ10 
คน ถูกเจ้าหน้าที�ป่าไม้จบักุมในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูซําผกัหนาม ตําบลทุ่งลุย
ลาย อําเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิเมื�อปี 2554 โดยการเขา้จบักุมและดําเนินคด ีซึ�งชาวบา้นทุ่ง
ลุยลายไดย้ื�นขอจดัตั �งโฉนดชุมชนต่อคณะอนุกรรมการประสานงานให้มโีฉนดชุมชน หรอื ปจช. 
แลว้ และอยูร่ะหว่างการพจิารณา (ไทยพบีเีอส, 2555) 
 ข่าววนัที� 6 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ระบุว่า ชาวบ้านพรสวรรค์ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 
ถูกเจ้าหน้าที�ป่าไม้ฟ้องข้อหาบุกรุกป่าเมื�อปี 2539 ล่าสุดคดีถึงชั �นศาลฎีกา ศาลมคีําสั �งให้
ชาวบ้านหนึ�งรายออกจากพื�นที�ป่าสงวน ทั �งๆ ที�พื�นที�หมู่บ้านอยู่ในขั �นตอนออกโฉนดชุมชน 
(ประชาไทย, 2556) 
 ทั �งนี�โฉนดชุมชนที�อาศยัสถานะอํานาจของกฎหมายในระดบัระเบยีบและประกาศนี�
จงึไม่สามารถคุ้มครองชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนไม่ให้ถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดคีวาม
จากหน่วยงานรฐัที�เกดิขอ้พพิาทกนัได้ ฉะนั �นแล้วหากสถานะอํานาจของกฎหมายโฉนดชุมชน
ยงัเป็นเช่นที�กล่าวมาแล้วข้างต้น การดาํเนินงานโฉนดชุมชนจงึยงัไม่มคีวามหมายเพยีงพอ 
ที�จะจดัการต่อสภาพปญัหาในลกัษณะของความขดัแย้งด้านที�ดินได้ แต่ผู้ศึกษาพบว่า การ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนในตอนนี�เหมาะสมกบัการแก้ไขปญัหาการสูญเสยีที�ดนิของเกษตรกรไดด้กีว่า 
ซึ�งเป็นแนวทางที�จะรกัษาพื�นที�ซึ�งเหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรมของประเทศให้สามารถคงอยู่ได ้
เพราะการจดัการที�ดนิซึ�งเป็นทรพัยากรร่วมโดยอาศยักรรมสทิธิ Dร่วม หรอื กรรมสทิธิ Dแบบรวมหมู่
จะจาํกดัสทิธใินการขายที�ดนิของสมาชกิชุมชนไม่ใหส้ามารถขายที�ดนิให้แก่คนภายนอกชุมชน
หรอืผูท้ี�ตอ้งการใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อวตัถุประสงคอ์ื�นที�ไมใ่ช่เพื�อการทําเกษตรกรรมได ้ดงัเช่นที�
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงซึ�งไดจ้ดัการที�ดนิในลกัษณะโฉนดชุมชนแลว้ประสบความสําเรจ็ใน
ประเด็นนี� แต่ก็ยงัพบปญัหาอื�นที�ด้วยเช่นกนัโดยผู้ศึกษาจะขออธบิายผลการศึกษาเกี�ยวกับ
ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงอนัเป็นกรณีศึกษาสําคญัของงานวิจยัชิ�นนี�ไว้ในบทที� 5 การ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงต่อไป  
 
 4.1.3  ปัญหาเรื�องความเป็นนิติบคุคลของชุมชน 
 ปญัหาเรื�องความเป็นนิตบุิคคลของชุมชนเป็นประเดน็ปญัหาต่อเนื�องจากเรื�องสถานะอํานาจ
ทางกฎหมาย โดยเจา้หน้าที�สาํนกังานโฉนดชุมชนไดใ้หข้อ้มลูอธบิายถงึประเดน็นี�ว่า 

 ชุมชนของโฉนดชุมชน มนัเป็นชุมชนในทางขอ้เทจ็จรงิ มนัไม่ใช่ชุมชน
ในทางกฎหมาย เพราะอะไร? เพราะมนัไม่ม ีพรบ. ไม่มกีฎหมายรองรบั ถ้าม ี
พรบ. ออกมาแล้วกําหนดว่า ชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชนให้ถือว่าเป็น นิติ
บุคคลเนี�ย อนันี�มนักช็ดัเจน และชุมชนก็ไม่จาํเป็นต้องไปจดทะเบยีนเพื�อสทิธิ
ในทางกฎหมาย ให้ สปก. พิจารณาอนุมตัิ อนุญาต แต่ตอนนี�ชุมชนมนัเป็น
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เพยีงแค่ชุมชนในระเบยีบฯ มนัยงัไม่เป็นนิตบุิคคลในทางกฎหมาย ฉะนั �นแล้ว
ถ้าชุมชนจะไปขอใช้สทิธใินทางกฎหมายก็ต้องไปจดทะเบยีนตั �งเป็น สหกรณ์ 
มูลนิธิ บริษัท ฯลฯ เพื�อที�จะขอใช้สิทธิในทางกฎหมาย (เจ้าหน้าที�ระดับ
ปฏบิตักิาร สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 

 ผู้ศึกษาพบว่า ปญัหาที�เกิดขึ�นคอืกฎหมายโฉนดชุมชนไม่สามารถกําหนดให้ชุมชน
มสีภาพเป็นนิตบุิคคลได ้จงึต้องอาศยักฎหมายอื�นที�สามารถกําหนดใหชุ้มชนมสีภาพเป็นนิตบุิคคล 
ชุมชนจงึต้องรวมตวักนัจดัตั �งองค์กรชุมชนขึ�น และจดทะเบยีนเป็นองค์กรในลกัษณะต่างๆ 
ที�มสีภาพเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายนั �นๆ ได้กําหนดไว้ เช่น สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ฯลฯ เป็นต้น เนื�องจากหลกัการดําเนินงานโฉนดชุมชนนั �นออกแบบมาโดยมสีภาพบงัคบัใหชุ้มชน
ต้องจดัการที�ดินร่วมกัน เพื�อแก้ไขปญัหาการสูญเสียที�ดินของเกษตรกรจากภาวะบีบคั �น
ทางเศรษฐกิจ ฉะนั �น สิทธิที�ชุมชนได้จึงมีลักษณะที�ทุกคนได้สิทธิการใช้ประโยชน์ หรือ 
กรรมสทิธิ Dร่วมกนั โดยมคีณะกรรมชุดหนึ�งดําเนินการแทนในนามของชุมชน จงึเป็นเรื�องสําคญัมาก
ที�ชุมชนต้องมสีถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เพื�อประโยชน์ในการแสดงถึงความมตีวัตน
ในทางกฎหมาย และสามารถกระทาํการต่างๆ ไดโ้ดยที�มกีฎหมายรองรบั   
 ทั �งนี�การที�สถานะทางกฎหมายโฉนดชุมชนไม่สามารถรบัรองให้ชุมชนมสีภาพเป็น
นิตบุิคคลได้ จงึทําให้ชุมชนต้องอาศยัการสรา้งตวัตนทางกฎหมาย ดว้ยการไปจดทะเบยีนเป็น
องค์กรในรูปแบบต่างๆ ที�กฎหมายรองรบัให้มสีภาพเป็นนิตบิุคคลดงัที�กล่าวไปแลว้ ทําให้เกดิ
ความซบัซ้อนและยุ่งยากในการดําเนินงานโฉนดชุมชน เป็นผลให้การดําเนินงานโฉนดชุมชน
เกิดความล่าช้าและเป็นภาระการดําเนินงานให้แก่ชุมชน กล่าวคอื หากชุมชนใดประสงค์จะ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนต้องไปยื�นเรื�องขอจดทะเบยีนเป็นองค์กรในลกัษณะต่างๆ ที�กฎหมาย
รองรบัว่ามสีภาพเป็นนิติบุคคลก่อน แล้วจงึติดต่อขอยื�นเรื�องกบัทางสํานักงานโฉนดชุมชน
เพื�อขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ๆ  ตนเองประสงค ์ซึ�งสํานักงานโฉนดชุมชนกพ็จิารณาได้
แค่เพยีงว่าชุมชนเหมาะสมหรอืไมท่ี�จะดาํเนินการโฉนดชุมชน เมื�อพจิารณาว่าชุมชนมคีวามเหมาะสม
กจ็ะส่งต่อใหห้น่วยงานที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิที�ชุมชนรอ้งขอจะดําเนินงานโฉนดชุมชนพจิารณา
ต่อไป เมื�อหน่วยงานรับผิดชอบที�ดินพิจารณาอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดินได ้
กระบวนการถงึจะจบสิ�น  
 เมื�อพจิารณาจากกระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนโดยสงัเขปที�กล่าวไป หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งในการดําเนินงานโฉนดชุมชนมใิช่มเีพยีงหน่วยงานเดยีวเท่านั �น หากแต่มอีย่างน้อย
สามหน่วยงานขึ�นไป คอื สํานักงานโฉนดชุมชน หน่วยงานที�ชุมชนไปขอจดทะเบยีนเพื�อรบัรอง
สภาพความเป็นนิติบุคคลของชุมชน และ หน่วยงานรับผิดชอบที�ดินที�ชุมชนนั �นร้องขอ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งหากพิจารณาเพยีงผวิเผนิชุมชนก็แค่จดทะเบยีน และยื�นเรื�องขอ
พจิาณาเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนเพยีงเท่านั �น แต่ขอ้เทจ็จรงิไม่ไดเ้ป็นเช่นนั �น ผู้ศกึษาพบว่า 
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ชุมชนต้องแบกรบัภาระในการดําเนินงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามที�
กฎหมายของหน่วยงานเหล่านั �นถอืบงัคบัใช ้ชุมชนจงึตอ้งยอมรบัและปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื�อนไขอนัมากมายมหาศาล ซึ�งถ้ามหีน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งสามองค์กร ชุมชนก็ต้องปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขต่างๆ ที�กฎหมายกําหนดอยา่งน้อย 3 ฉบบั  
 เพื�อความเขา้ใจ ผูศ้กึษาจะยกตวัอย่างประกอบใหเ้หน็ชดัเจนขึ�น ชุมชนหนึ�งประสงคจ์ะ
ขอดําเนินงานโฉนดชุมชน หากชุมชนไปจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์เพื�อรบัรองความเป็นนิตบุิคคล
ของชุมชนตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 ปรบัปรุงแก้ไขเพิ�มเตมิฉบบัที� 2 พ.ศ. 2553 
ชุมชนต้องดําเนินการต่างๆ ในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ�งมกีระบวนการทั �วไปของการดําเนินงาน
สหกรณ์ เช่น มกีารดําเนินการดา้นเอกสารที�เป็นทางการ การจดัการประชุม เก็บเงนิออมทรพัย ์
การให้กู้ เกบ็ดอกเบี�ย เกบ็ค่าใช้ประโยชน์พื�นที� จ่ายเงนิปนัผล และกระบวนการเหล่านี�ต้องจดัทํา
บญัชรีายรบัรายจา่ยของสหกรณ์ หากชุมชนไมส่ามารถทําบญัชไีดก้ต็้องจา้งเจา้หน้าที�ที�มคีวามรู้
ความสามารถมาดําเนินการ เป็นต้น นอกจากนี�หากพื�นที�ที�ชุมชนประสงค์จะขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนนั �น อยูใ่นพื�นที�เขตปฏริปูที�ดนิกต็อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�ตกลงไวก้บั
ทางสาํนกังานปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม และยงัต้องทํารายงานผลการดําเนินงานส่งใหก้ําทาง
สํานักงานโฉนดชุมชนเพื�อรายงานปญัหาและอุปสรรคของชุมชนเป็นประจําทุกปีอกีด้วย ยงัไม่
นับรวมถึงแผนการดําเนินงานของชุมชนเองทั �งในด้านเศรษฐกิจ และด้านการดูแล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ที�ต้องจดัทําตามขอ้กําหนดอํานาจหน้าที�ของชุมชนที�ระบุไว้
ในประกาศคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยเรื�องหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
 การที�สถานะอํานาจของกฎหมายโฉนดชุมชนไมส่ามารถรบัรองใหชุ้มชนมสีภาพเป็นนิติ
บุคคลได้ จะเป็นการเพิ�มภาระในการดําเนินงานให้แก่ชุมชน ซึ�งในบางครั �งก็ไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกบัความประสงคข์องชุมชนที�ต้องการจดัการตนเองด้วยเป้าหมายที�หลากหลาย เช่น 
บางชุมชนอาจตอ้งการเพยีงการจดัการดา้นที�ดนิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มของชุมชน
เท่านั �น เพราะยงัไม่พรอ้มที�จะจดัการชุมชนมติทิางดา้นเศรษฐกจิ หรอื บางชุมชนอาจต้องการ
จะใช้ประโยชน์ที�ดนิและมุ่งที�จะจดัการชุมชนในมติดิา้นเศรษฐกจิก็ได ้การบงัคบัชุมชนโดยสดุดี
ให้ดําเนินการทุกอย่างโดยที�ชุมชนยงัไม่มคีวามพรอ้มที�จะดําเนินการ อาจส่งผลเสยีและทําให้
การจดัการที�ดนิเกดิความลม้เหลว เพราะภาระงานที�ไมเ่หมาะสมประกอบกบัการไรแ้รงจงูใจทาง
เศรษฐกจิ ทําให้สมาชกิชุมชนต้องการผลกัภาระในบรหิารจดัการชุมชนให้สมาชกิคนอื�นๆ ซึ�ง
ส่งผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชน  
 ฉะนั �น ควรตอ้งเสนอกฎหมายโฉนดชุมชนใหเ้ป็นกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิและ
ในเนื�อหากฎหมายควรระบุถงึการรบัรองสภาพความเป็นนิตบุิคคลของชุมชน กล่าวคอื หลงัจาก
ที�ชุมชนผ่านการพจิารณาอนุญาตของคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนแล้ว 
ชุมชนควรจะไดร้บัเอกสารการรบัรองที�แสดงถงึสถานะภาพของชุมชน คลา้ยกบัการจดทะเบยีน
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ว่าชุมชนมสีภาพเป็นนิตบุิคคลที�เหมาะสมจะดําเนินงานโฉนดชุมชนเรยีบรอ้ยแลว้ เพื�อลดภาระ
ในการดาํเนินงานตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของกฎหมายอื�นๆ ที�ชุมชนต้องไปจดทะเบยีนเพื�อ
รบัรองสภาพให้ชุมชนเป็นนิตบุิคคล ซึ�งชุมชนสามารถบรหิารจดัการชุมชนได้ตามจุดมุ่งหมาย
ของชุมชน โดยมอีสิระในการออกกฎเกณฑแ์ละเงื�อนไขในการบรหิารจดัการชุมชนใหส้อดคลอ้ง
กบับรบิทของชุมชนได้ ภายใต้กรอบเงื�อนไขที�สํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานรบัผดิชอบ
ที�ดนิกําหนด ทั �งนี�จะเป็นการส่งเสรมิการพฒันาการดาํเนินงานโฉนดชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตามศกัยภาพในช่วงเริ�มตน้ของชุมชนมากกว่าการเพิ�มภาระใหก้บัชุมชน 
 
 4.1.4  ปัญหาเกี�ยวกบัสมรรถนะในการดาํเนินงานของสาํนักงานโฉนดชุมชน 
 สมรรถนะของสํานักงานโฉนดชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึ�งที�ส่งผลต่อการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนโดยตรง ซึ�งสมรรถนะการดําเนินงานนั �นผูศ้กึษาไดป้ระยุกต์ใชต้วัแบบการจดัการของ 
วรเดช จนัทรศร (2556: 133-134) เพื�อใชเ้ป็นแนวทางพจิารณาในประเดน็สมรรถนะการดําเนินงาน
ของสาํนกังานโฉนดชุมชน โดยผลการศกึษาพบว่า สํานักงานโฉนดชุมชน เรยีกโดยย่อว่า สฉช. 
จดัตั �งขึ�นตามคําสั �งสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรทีี� 240/2555 ลงวนัที� 2 ตุลาคม 2555 
เป็นหน่วยงานที�จดัตั �งขึ�นเป็นการภายในของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรซีึ�งไม่ปรากฏ
ตามกฎกระทรวง จดัตั �งขึ�นเพื�อรองรบัภารกิจเกี�ยวกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน (สํานัก
แผนงานและกจิการพเิศษ สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร,ี 2556: 3-4)  
 ทั �งนี�หน่วยงานที�ถูกจดัตั �งขึ�นโดย กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลดั
สํานักนายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2549 ได้แก่ 1) กองกลาง 2) กองการเจ้าหน้าที� 3) กองคลงั 
4) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 5) ศูนยบ์รกิารประชาชน 6) สํานักกฎหมายและ
ระเบยีบกลาง 7) สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
8) สํานักงานคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการ 9) สํานักงานเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของ
ชาต ิ10) สํานักตรวจราชการ 11) สํานักแผนงานและกจิการพเิศษ (ราชกจิจานุเบกษา, 2549: 
23-24) และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี(ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2556 ไดก้ําหนดใหม้หีน่วยงานเพิ�มขึ�นอกีคอื 12) กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง 
13) กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร และ14) ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ (ราชกจิจานุเบกษา, 
2556: 1-3) 
 ในกรณทีี�มกีารจดัตั �งส่วนราชการขึ�นใหมท่ี�ตํ�ากว่าระดบักรม ซึ�งเป็นการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานรฐัมนตร ีกรม หรอืส่วนราชการที�เรยีกชื�ออย่างอื�นและมฐีานะเป็นกรม 
ตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กําหนดไว้ว่าให้ออกเป็น
กฎกระทรวงและให้ระบุอํานาจหน้าที<ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงนั 0นด้วย 
โดยกําหนดให้ผู้มอีํานาจในการออกกฎกระทรวงดงักล่าว คอื รฐัมนตรปีระจํากระทรวงที<ส่วน
ราชการนั 0นสงักดัอยู่ และกฎกระทรวงจะมผีลบงัคบัใชเ้มื<อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว 
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ซึ<งส่วนราชการที<จ ัดตั 0งขึ0นใหม่นี0  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานัก
งบประมาณจะพจิารณาความเหมาะสมในการจดัอตัรากําลงัและงบประมาณให้ ซึ<งหมายความ
ว่าส่วนราชการที<จดัตั 0งขึ0นใหม่ตามกฎกระทรวงจะได้รบัการจดัสรรงบประมาณและอตัรากําลงั
เป็นของตวัเอง ขอ้มูลที<อธบิายในขา้งต้นนี0สามารถพจิารณาได้จาก ราชกจิจานุเบกษา (2543: 24) 
มาตรา 8 ฉ และ มาตรา 8 สตัต แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 
ปรบัปรงุแกไ้ขเพิ<มเตมิฉบบัที< 4 พ.ศ. 2543 ดงันี0 
 

 มาตรา 8 ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานรฐัมนตร ีกรม หรอื
ส่วนราชการที�เรยีกชื�ออย่างอื�นและมฐีานะเป็นกรม ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวงและ
ใหร้ะบุอํานาจหน้าที�ของแต่ละส่วนราชการไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 
 ให้ร ัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ� งเ ป็นผู้ออก
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดงักล่าว กฎกระทรวงนั �นเมื�อได้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 มาตรา 8 สตัต ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
สํานักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วน
ราชการภายในและในการกําหนดอํานาจหน้าที�ของแต่ละส่วนราชการตาม
มาตรา 8 ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืนจดัอตัรากําลงั และสํานักงบประมาณจดัสรรเงนิงบประมาณ
ใหส้อดคลอ้งเสนอไปในคราวเดยีวกนั 

 
 เมื�อพิจารณาจากแนวทางการจดัตั �งส่วนราชการตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิดงักล่าวแล้วนั �น สํานักงานโฉนดชุมชนซึ�งมไิด้ถูกจดัตั �งขึ�นโดย
กฎกระทรวง แต่ถูกจดัตั �งขึ�นเป็นการภายในสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรโีดยอาศยัคําสั �ง
ของปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี จึงเกิดข้อจํากัดที�ส่งผลต่อสมรรถนะในการดําเนินงานของ
สํานักงานโฉนดชุมชนด้านต่างๆ โดยในด้านงบประมาณ พบว่า สํานักงานโฉนดชุมชนอาศยั
งบประมาณในการดาํเนินงานโฉนดชุมชนจากสาํนกังานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีซึ�งแบ่งจดัสรร
จากงบประมาณของหน่วยงานเอง และงบประมาณที�สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรไีด้ขอ
อนุมตัจิดัสรรงบกลางรายการเงนิสํารองจ่ายเพื�อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น โดยพจิารณาจดัสรร
งบประมาณใหต้ามความเหมาะสมแก่ภารกจิในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
 ฉะนั �นแล้วจะจดัสรรมากหรอืน้อยประการใดก็จะขึ�นอยู่กับความชดัเจนของนโยบาย
รฐับาลในการสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนเป็นสําคญั ที�ผ่านมาพบว่า งบประมาณของ
สํานักงานโฉนดชุมชนได้รบัการจดัสรรงบประมาณน้อยลงทุกปี โดยในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2554 
ก่อนที�จะมกีารจดัตั �งสํานักงานโฉนดชุมชนอย่างเป็นทางการตามคําสั �งสํานักงานปลดั
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สํานักนายกรฐัมนตรีที� 240/2555 ลงวันที� 2 ตุลาคม 2555 สํานักงานโฉนดชุมชนได้ร ับ
งบประมาณ 29,691,400 บาท ในงบประมาณจํานวนนี�ส่วนมากเป็นงบดําเนินงานซึ�งเป็น
ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุถงึ 22,840,400 บาท และเป็นงบลงทุนซึ�งเป็นค่าครุภณัฑส์ํานักงาน 
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 792,000 บาท นอกจากนี�เป็นงบ
รายจ่ายอื�นๆ เกี�ยวกบัโครงการชี�แจงร่างระเบยีบสํานักนายกว่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน 
พ.ศ. .... และโครงการประชาสมัพนัธเ์กี�ยวกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชน เพยีง 6,059,000 บาท 
(สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2554: 35) 
 จะเหน็ไดว้่าในช่วงแรกเริ�มของการก่อตั �งสํานักงานโฉนดชุมชนงบที�ได้รบัจดัสรรมาจะ
ถูกใช้ไปเพื�อเตรยีมความพรอ้มของสํานักงานเป็นส่วนใหญ่ซึ�งเป็นเรื�องปกต ิแต่ที�น่าสนใจคอื 
งบประมาณจํานวนดงักล่าวในย่อหน้าที�แล้วเป็นงบประมาณคาบเกี�ยวที�ใช้ในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนถงึ 2 ปี หากพจิารณาแล้วถอืว่าได้รบัการจดัสรรงบประมาณน้อยมาก ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2555 สาํนกังานโฉนดชุมชนไดร้บัจดัสรรงบประมาณในการดําเนินงานโฉนดชุมชนทั �งหมด 
18,035,000 บาท (สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2555: 20) 
 ส่วนในปี พ.ศ. 2556 เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร สํานักงานโฉนดชุมชน (2557) ใหข้อ้มลูว่า 
สํานักงานโฉนดชุมชนได้รบัการจดัสรรงบประมาณมาให้เพยีง 3,000,000 บาท เนื�องจากเป็น
ช่วงที�รฐับาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร ประสบปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืง และมกีารชุมนุม
ทางการเมอืง ต่อมารฐับาลจงึประกาศยุบสภาจงึทําใหน้โยบายมกีารชะลอตวั ภารกจิในการดําเนินงาน
ส่วนใหญ่จงึเป็นเรื�องของการลงพื�นที�เพื�อตรวจสอบข้อเท็จจรงิของชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนเท่านั �น งบประมาณที�ลดลงแสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัที�รฐับาลใหต่้อการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนลดลงไปดว้ย  
 สมรรถนะของสาํนกังานโฉนดชุมชนจงึตกอยูใ่นภาวะที�น่าเป็นกงัวล เนื�องจากสํานักงาน
โฉนดชุมชนต้องรบัผดิชอบชุมชนที�มายื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนถงึ 424 ชุมชนในปี พ.ศ. 2557 
หากแต่งบประมาณที�ไดร้บัมจีาํนวนลดลงทุกปีย่อมต้องส่งผลต่อประสทิธภิาพในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนแน่นอน แต่เจ้าหน้าที�ระดบับรหิาร สํานักงานโฉนดชุมชน ได้ให้ทศันะที�น่าสนใจ
เกี�ยวกบัประเดน็งบประมาณและทรพัยากร เช่น วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใชต่้างๆ ดงันี�  

 ถ้าภารกจิยงัไม่เพิ�ม ทรพัยากรขนานนี�สามารถบรหิารจดัการได ้คงไม่
ตอบว่าพอหรอืไม่พอ แต่มนัสามารถบรหิารจดัการได ้ แต่ถ้าไปถามเอาจรงิๆ 
ตกลงว่าพอหรอืไม่พอทุกคนกจ็ะตอบว่าไม่พอ แต่ถามว่าไม่พอแลว้คุณจดัการ
ยงัไง กต็้องไปจดัการ ถงึจะมคีุณคนเดยีวคุณกต็้องไปทํามาใหไ้ด ้นั �นแหละคอื
การบรหิารจดัการ คงไม่ตอบว่า พอหรอืไม่พอ แต่มนัสามารถบรหิารจดัการให้
ภารกจิสามารถดําเนินไปตามวตัถุประสงค์ของมนัได้ (เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร 
สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 
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จากทศันะขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่า งบประมาณที�สํานักงานโฉนดชุมชนไดร้บัการจดัสรร
มาให้นั �นไม่เพยีงพอ ซึ�งเป็นผลมาจากขอ้จํากดัดา้นงบประมาณคอื งบที�สํานักงานโฉนดชุมชน
ไดร้บัเป็นงบที�ถูกจดัสรรใหโ้ดยการเจยีดจา่ยงบประมาณของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
ไมไ่ดถู้กจดัสรรงบเพิ�มเตมิใหจ้ากสํานักงบประมาณแต่อย่างใด ซึ�งในบางครั �งหากงบประมาณที�
สาํนกังานปลดัเจยีดจา่ยใหไ้มเ่พยีงพอ สาํนกังานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรกีจ็ะขออนุมตัใิชง้บกลาง
เท่าที�จาํเป็นให ้สาํนกังานโฉนดชุมชนจงึจาํเป็นที�จะตอ้งบรหิารจดัการงบประมาณที�ไดม้าอย่างจาํกดั
ใหเ้กดิประโยชน์และคุม้ค่ากบัภารกจิในการดาํเนินงานโฉนดชุมชนมากที�สุด  

แต่หากในอนาคตมภีารกจิในการดําเนินงานโฉนดชุมชนเพิ�มขึ�นเรื�องของงบประมาณจะ
เป็นปญัหาอย่างมากในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งในปจัจุบนัสมรรถนะด้านการเงนิของ
สํานักงานโฉนดชุมชนเอื�ออํานวยให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนได้ในเรื�อง
ของกระบวนการพิจารณาอนุญาตเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนเท่านั �น แต่สําหรบัการสนับสนุน
ในแง่ของการพฒันาชุมชนและการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน เช่น การสนับสนุนเงนิเพื�อ
ก่อสร้างโรงสีชุมชน ไซโลเก็บข้าวเปลือก เป็นต้น งบประมาณของสํานักงานโฉนดชุมชนมี
ข้อจํากัดดงัที�กล่าวไปแล้ว จงึทําให้เกิดสภาวการณ์ที�ไม่เอื�อต่อการสนับสนุนชุมชนที�ยื�นขอ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนในแงก่ารพฒันาชุมชนและการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนดงัที�กล่าวไป  

นอกจากนี�เรื�องสมรรถนะของสํานักงานโฉนดชุมชนในด้านอตัรากําลงัผู้ศกึษา พบว่า 
เกิดข้อจํากดัเช่นเดยีวกบัด้านงบประมาณ กล่าวคอื สํานักงานโฉนดชุมชนถูกจดัตั �งเป็นการ
ภายในจงึไม่ถูกจดัสรรโครงสร้างกรอบอัตรากําลงัให้ โดย เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร สํานักงาน
โฉนดชุมชน (2557) และ เจ้าหน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร สํานักงานโฉนดชุมชน (2557) อธบิายว่า 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนไม่ไดจ้ดัสรรโครงสรา้งกรอบอตัรากําลงัใหส้ํานักงานโฉนดชุมชน 
เพราะไม่ได้เป็นหน่วยงานที�ถูกจดัตั �งขึ�นโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นส่วนราชการ
ที�แบ่งขึ�นเป็นการภายใน สํานักงานโฉนดชุมชนจงึต้องอาศยัโครงสร้างกรอบอตัรากําลงัของ
สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีโดยไดร้บัการเกลี�ยอตัรากําลงัขา้ราชการจากสํานักและ
กองอื�นๆ ภายในสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรมีาปฏบิตั ิงานในสํานักงานโฉนดชุมชน 
ส่วนพนักงานราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนได้จดัสรรมาให้เพื�อปฏบิตัิ
หน้าที�ในสาํนกังานโฉนดชุมชน 

ทั �งนี�ในส่วนของพนักงานราชการสํานักงานที�คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้
จดัสรรมาให้เพื�อปฏบิตัหิน้าที�ในในสํานักงานโฉนดชุมชนนั �น สํานักงานขา้ราชการพลเรอืนได้
อธบิายไวใ้นหนังสอื หนังสอื “108 คําถาม กบั พนักงานราชการ” ว่า กรณีการตั �งส่วนราชการ
ขึ�นใหม่เป็นการภายใน ส่วนราชการสามารถเกลี�ยอตัรากําลงัพนักงานราชการตามโครงสรา้ง
ใหม่ได้ภายใต้จํานวนกรอบที� คพร. อนุมตั ิ(กรอบอตัรากําลงัพนักงานราชการ สํานักงานปลดั
สํานักนายกรฐัมนตร ีรอบที� 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) โดยค่าตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน์จะได้รบัต่อเนื�อง ถ้าอยู่ในหลกัเกณฑต์ามประกาศ คพร. เรื�อง ค่าตอบแทนและสทิธิ
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ประโยชน์ของพนกังานราชการ และ เรื�องแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการ 
(กลุ่มบรหิารพนกังานราชการ สาํนกังานขา้ราชการพลเรอืน, 2551: 8)   

ภายใต้ข้อจาํกดัที�ต้องอาศยักรอบอตัรากําลงัของสาํนักงานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี 
จงึทาํใหป้จัจบุนัปี พ.ศ. 2557 สํานักงานโฉนดชุมชนมเีจา้หน้าที�เพยีง 15 คน โดยมขีา้ราชการ 3 คน 
และพนักงานราชการอีก 12 คน โดยข้าราชการ 3 คน (ผู้อํานวยการ เจา้หน้าที�วเิคราะห์
นโยบายและแผน และเจา้หน้าที�นิตกิร) ได้รบัคําสั �งให้มาช่วยราชการที�สํานักงานโฉนดชุมชน
ตามคาํสั �งของปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีแต่ตําแหน่งยงัคงอยู่ในส่วนราชการเดมิ คอื ศูนยบ์รกิาร
ประชาชนซึ�งเ ป็นส่วนราชการภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที�จ ัดตั �งโดย
กฎกระทรวง (เจ้าหน้าที�ระดบัปฏบิตัิการ สาํนักงานโฉนดชุมชน, 2557) ทาํให้โครงสร้างการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนได้รบัผลกระทบไปด้วย ซึ�งเดมิได้แบ่งการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนดําเนินงานโฉนดชุมชน 1 , 2, 3 และฝ่ายบรหิารงานทั �วไป แต่เนื�องจาก
ข้อจํากัดในเรื�องอตัรากําลงัที�กล่าวไปแล้ว และประกอบกับเงื�อนไขด้านภาระงานที�ต้องดูแล
ชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนจํานวนมาก การดําเนินงานในทางปฏบิตัจิงึไม่ได้เป็นไป
ตามโครงสรา้งการดาํเนินงานเหมอืนดงัเช่นที�ผูศ้กึษาไดอ้ธบิายเกี�ยวกบัโครงสรา้งการดําเนินงานไวแ้ลว้
ในบทที� 2 หวัขอ้ที� 2.1.3 โครงสรา้งการดําเนินงานโฉนดชุมชน ดงันั �นสํานักงานโฉนดชุมชน
จงึต้องทาํงานเป็นทมีเดยีวไม่แบ่งแยกเพราะมเีจ้าหน้าที�ไม่เพยีงพอสอดคล้องกบัคําอธบิาย
ของเจ้าหน้าที�ระดบัปฏบิตัิการ สาํนักงานโฉนดชุมชน ดงันี� 

 
ปจัจุบนัไม่มกีารแบ่งส่วนการดําเนินงาน ปจัจุบนัที�ไม่มกีารแบ่งส่วน

การดําเนินงานเพราะว่า ทางท่าน ผอ. บอกว่า เนื�องจากชุมชนที�ยื�นขอโฉนด
ชุมชนเยอะ เพราะฉะนั �นถ้าแบ่งจะทําให้งานไปกระจุกตัวอยู่ในส่วนการ
ดาํเนินงานส่วนใดส่วนหนึ�งเยอะจนเกนิไป ตอนนี�กช่็วยๆ กนัทํา ทํางานเป็นทมี
เดยีวกนั ช่วยกนัทํางานตามความเหมาะสม ช่วยกนัทํางานเหมอืนพี�เหมอืน
น้อง เนื�องจากสาํนกังานของเราเป็นสํานักงานที�ยงัไม่ไดต้ั �งขึ�นโดยกฎกระทรวง 
ผูอ้ํานวยการจงึคดิว่ามอีะไรที�ช่วยกนัได้ก็ต้องช่วยกนั เพราะคนก็น้อยแต่ต้อง
ดูแลภาระงานที�เยอะ (เจ้าหน้าที�ระดบัปฏบิตั ิการ สํานักงานโฉนดชุมชน, 
2557)  
 

เนื�องจากคนมนัน้อยทุกคนจงึต้องทําได้ทุกอย่างเลย ทําทั �งกฎหมาย 
ประสานชุมชน ชุมชนสมัพนัธ์ ตรวจสอบข้อมูลชุมชน ลงพื�นที� ทําแผนที� 
รงัวดัพื�นที� ทําทุกอย่างเลย เพราะคนมนัน้อย เราจะได้หมุนเวยีนกนัได้ 
เพราะถ้าเกิดว่าทําเป็นอยู่คนเดยีว แยกงานไป ถ้าเกิดคนนึงเขาไม่สบาย
ขึ�นมา งานมนัอาจหยุดชะงกัเลยไง ท่าน ผอ. เลย อยากให้ทุกคนทํางานให้



115 

เป็น ทุกคนจงึทาํเป็นทุกอย่างเพราะคนมนัน้อย (เจ้าหน้าที�ระดบัปฏบิตัิการ 
สาํนักงานโฉนดชุมชน, 2557)  

 
เมื�อพจิารณาเรื�องอตัรากําลงัและโครงสร้างแล้วจะเห็นได้ว่าสํานักงานโฉนดชุมชนมี

เจ้าหน้าที�ไม่เพยีงพอที�จะดําเนินงานตามโครงสร้างการดําเนินงานโฉนดชุมชน เพราะหาก
แบ่งตามโครงสร้างการดาํเนินงานออกเป็นส่วนๆ จะเกิดปญัหาการกระจุกตวัของภาระงาน 
เพราะส่วนการดาํเนินโฉนดชุมชนที� 1 2 และ 3 ตามโครงสร้างที�กําหนดเดมิจะแบ่งกนัดูแล
ชุมชนที�ยื�นขอการดําเนินงานโฉนดชุมชนที�อยู่ในพื�นที�ที�แตกต่างกนัไป บางพื�นที�อาจจะมี
ชุมชนที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนมาก บางพื�นที�อาจจะมน้ีอย ฉะนั �นอาจทําใหบ้างส่วนงาน
ต้องรบัผิดชอบดูแลชุมชนมากจนเกินไปในขณะที�อีกส่วนงานหนึ�งอาจจะได้รบัผิดชอบดูแล
ชุมชนน้อย จงึเก ิดปญัหาการกระจุกตวัของภาระงานและทําให้การใช้งานอตัรากําลงั
เจ้าหน้าที�ที�มน้ีอยนิดอยู่แล้วทํางานไม่เต็มประสทิธภิาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สํานักงาน
โฉนดชุมชนจงึต้องจดัโครงสรา้งการดําเนินงานโฉนดชุมชนแบบเป็นทมีงานเพื�อแก้ไขปญัหา 
แต่จากทศันะของเจ้าหน้าที�สาํนักงานโฉนดชุมชนก็แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะแก้ไขปญัหาโดย
การจดัโครงสร้างการดําเนินงานแบบเป็นทมีงานเดยีว แต่ก็ยงัไม่เพยีงพอต่อภาระงานใน
การดูแลชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนจาํนวนมากถึง 424 ชุมชนซึ�งกระจายอยู่ทั �ว
ทั �งประเทศ  

อีกประการหนึ�ง เมื�อพจิารณาความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างตําแหน่งงานและ
เนื�อหาสาระของภารกิจในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พบว่า กระบวนการหลกัของการ
ดํา เน ินงานโฉนดชุมชนคอื  การพจิารณาอนุญาต เพื�อ จ ดั ให ้ม โีฉนดชุมชน ซึ �ง เป็น
กระบวนการที�มขี ั �นตอนต่างๆ ที�เกี �ยวเนื�องกบัการตรวจสอบเอกสาร การลงพื�นที�เพื�อ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และการขออนุญาตหน่วยงานที�ดูแลรบัผดิชอบที�ดนิ เป็นต้น เหล่านี�
ต้องอาศยัความรู้ทางด้านกฎหมายเพื�อประสานงานที�เกี�ยวข้องด้วยกฎหมายกบัหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง และการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของชุมชนที�ยื�นขอการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
นอกจากนี�ยงัต้องอาศยัทกัษะความรูค้วามสามารถ ในการศกึษา วเิคราะห์ วจิยั ประสานแผน 
ประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะเพื�อประกอบการกําหนดนโยบาย จดัทําแผนหรอืโครงการ 
ตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ทั �งนี�สํานักงานโฉนดชุมชนจงึ
ต้องอาศยัการทํางานร่วมกนัของเจา้หน้าที�วเิคราะหน์โยบายและแผน และเจา้หน้าที�นิตกิร เป็น
กําลงัหลกัในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ทั �งนี�ยงัมเีจา้หน้าที�ธุรการเพื�อดูแลงานด้านธุรการและ
งานเลขานุการใหก้บัผูอ้ํานวยการสาํนกังานโฉนดชุมชน ซึ�งพจิารณาดูจากการเลอืกใชเ้จา้หน้าที�
ทั �งสองสายงานดังกล่าวเป็นสายงานหลักในการดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้วก็สอดคล้อง
เหมาะสมกบัภารกจิที�เป็นอยูใ่นปจัจบุนั  



116 

หากแต่มติทิี�ขาดหายไปของการดําเนินงานโฉนดชุมชนคอื การใหก้ารสนับสนุนชุมชน
ในแง่มุมของการส่งเสรมิการพฒันาชุมชน อาทิ เงนิทุน การอบรมให้ความรู้ หรอื การสร้าง
เครอืข่ายในกาสนับสนุนช่วยเหลอืชุมชนดา้นต่างๆ เป็นต้น ซึ�งสิ�งเหล่านี�เป็นสิ�งจาํเป็นต่อความ
อยูร่อดของชุมชนที�ไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินงานโฉนดชุมชนแลว้ภายใต้บรบิทสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนั เนื�องจากพื�นที�ส่วนใหญ่ที�ยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนกป็ระสงค์
จะทําเกษตรกรรมเป็นหลกั ฉะนั �น ความอยู่รอดของชุมชนจงึส่งผลอย่างมนีัยยะต่อการรกัษา
พื�นที�เกษตรกรรม ภารกจิงานด้านการสนับสนุนชุมชนจงึมคีวามสําคญัอย่างมากที�สํานักงาน
โฉนดชุมชนจะละเลยไม่ได ้ดงันั �นจงึควรที�จะกําหนดอตัรากําลงัที�มตีําแหน่งงานในลกัษณะของ
งานส่งเสรมิและพฒันาชุมชนด้วยในอนาคต เพื�อพฒันาชุมชนให้เขม้แขง็ในดา้นเศรษฐกจิของ
ชุมชน ซึ�งในตําแหน่งงานนี�เจ้าหน้าที�อาจต้องมีความรู้ความเชี�ยวชาญในการส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านเศรษฐกจิของชุมชนในรูปแบบต่างๆ อาท ิเช่น วสิาหกจิชุมชน สหกรณ์ ธุรกจิ
ขนาดย่อมที�ชุมชนทําร่วมกนั ฯลฯ นอกจากนี�ยงัต้องมคีวามเชี�ยวชาญในการส่งเสรมิใหค้วามรู้
ทกัษะด้านอาชพี หรอื ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�ออบรมให้ความรู้ในเรื�องของ
ทกัษะอาชพีหรอื ความรูท้างธุรกจิอื�นใดที�ชุมชนสนใจ   

แต่ที�ผ่านมาสํานักงานโฉนดชุมชนมภีารกิจด้านการสนับสนุนชุมชนที�ไม่ชดัเจน และ
ดว้ยอตัรากําลงัที�ไมเ่พยีงพอจงึต้องตกเป็นภาระหน้าที�ของเจา้หน้าที�ทุกคนในสํานักงานโฉนดชุมชน
ร่วมกนัรบัผดิชอบงานด้านสนับสนุนชุมชนนี�ไปพรอ้มกบังานอื�นๆ จงึทําให้ประสทิธภิาพยงัไม่
เป็นดังที�ชุมชนคาดหวัง อีกทั �งในแง่ของงบประมาณสํานักงานโฉนดชุมชนที�ผ่านมาด้วย
งบประมาณที�จาํกดั จงึไม่มงีบประมาณที�จะสนับสนุนชุมชนในแง่ของการส่งเสรมิและพฒันาชุมชน 
แต่จะสนับสนุนในแง่ของการอบรมให้ความรูแ้ละสนับสนุนเรื�องการจดัทําเอกสารในการยื�นขอ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนมากกว่า  

 
สําหรบัเรื�องของสถานที�ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน สํานักงานโฉนดชุมชนได้ใช้

ห้องทํางานในพื�นที�ของอาคารเดยีวกนักบัสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีซึ�งจากการ
สงัเกตเบื�องต้นโดยการเข้าไปติดต่อขอข้อมูลเกี�ยวกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชน ผู้ศ ึกษา
พบว่า ห้องทาํงานมคีวามพร้อมทั �งในด้านวสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช้เป็นอย่างด ีแต่
หลงัจากที�เกิดเหตุการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืง และกลุ่ม กปปส. ปกัหลกัชุมนุมปิดล้อม
ทําเนียบรฐับาลตั �งแต่วนัที� 17 กุมภาพนัธ ์2557 (ไทยรฐัออนไลน์, 2557: 1) ทําใหส้ํานักงาน
โฉนดชุมชนต้องย้ายสถานที�การดําเนินงานไปหลายแห่ง ซึ�งเป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนอยู่ไม่น้อย เจา้หน้าที�สํานักงานโฉนดชุมชนอธบิายถงึความยากลําบากเรื�องสถานที�
การดาํเนินงานว่า  

หลงัจากที�ยา้ยออกจากทําเนียบรฐับาล กรมประชาสมัพนัธเ์ป็นที�แรกนะครบั 
ที�เราเข้ามาทํางาน หลงัจากนั �น กปปส. เข้ามาปิดกระทรวงการคลงั และ
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กรมประชาสมัพนัธ ์ เราจงึตอ้งยา้ยที�ทาํงานไปที�กรมส่งเสรมิการส่งออกที�รชัฎา 
สถานที�แห่งที�สามที�เรายา้ยไปทํางานกค็อื กรมการอุตสาหกรรมทหารที�เกยีกกาย 
ซึ�งสถานที�ทํางานที�กรมการอุตสาหกรรมทหารมขีอ้จํากดัด้านเนื�อที� หรอืพื�นที�
ของสถานที�ทํางานมน้ีอย โดยมสีถานที�ทํางานเพยีงชั �นเดยีว แต่เจา้หน้าที�ของ
สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรนีั �นมปีระมาณ 1,000 คน จงึไม่สามารถเขา้
ไปปฏิบ ัติหน้ าที�ได้พร้อมกันในพื�นที�ท ีจํากัด  และ เมื�อสถานการณ์ที�
กรมประชาสมัพนัธ์สงบแล้วเราจงึย้ายกลบัมาทํางานที�กรมประชาสมัพนัธ์ 
แต่ก็มบีางส่วนงานที�ยงัปฏบิตัหิน้าที�อยู่ที�กรมการอุตสาหกรรมทหารคอื กองคลงั
(เจ้าหน้าที�ระดบัปฏบิตัิการ สาํนักงานโฉนดชุมชน, 2557) 
 

 สรุปแล้วเมื�อพจิาณาสมรรถนะของสํานักงานโฉนดชุมชนในด้านต่างๆ คอื โครงสรา้ง 
สถานที� งบประมาณ อตัรากําลงั วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช ้ปญัหาหลกัดา้นสมรรถนะ
ของสํานักงานโฉนดชุมชน คอื งบประมาณและอตัรากําลงัของเจา้หน้าที�ในการปฏบิตังิานไม่
เพยีงพอ ทาํใหส้าํนกังานโฉนดชุมชนมขีดีสมรรถนะเพยีงพอที�จะดําเนินงานโฉนดชุมชนในเรื�อง
ของกระบวนการพจิารณาอนุญาตเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน และการสนับสนุนในแง่ของการอบรม
ให้ความรู้ทําความเขา้ใจและการจดัทําเอกสารในการยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชน
เท่านั �น แต่สํานักงานโฉนดชุมชนยงัขาดขดีสมรรถนะในการสนับสนุนการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนของชุมชนต่างๆ ในแง่ของการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ซึ�งในอนาคตควรที�จะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปญัหาโดยการจดัตั �งสํานักงานโฉนดชุมชนขึ�นเป็นส่วนราชการระดบักอง หรอื 
กรม คือ จะต้องถูกจดัตั �งขึ�นโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักนายกรฐัมนตร ีเพื�อขอ
โครงสรา้งกรอบอตัรากําลงั และกรอบงบประมาณเพิ�มเตมิใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงานต่อไป 

 
4.2  ความรู้ความเข้าใจ 
 
 สําหรบัประเดน็หนึ<งที<ผู้ศกึษาใหค้วามสําคญัในการพจิารณาสําหรบังานศกึษาวจิยัครั 0งนี0คอื 
ประเดน็เรื<องความรูค้วามเขา้ใจของผู้ปฏบิตัิงานในสํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที<เกี<ยวขอ้ง  
โดยผูศ้กึษาไดป้ระยุกต์ใชต้วัแบบสหองคก์ารในการนํานโยบายไปปฏบิตัขิอง C.E. Van Horn 
and D.S. Van Meter (1976 อ้างถงึใน มยุร ีอนุมานราชธน, 2556: 94-96) โดยใชพ้จิารณาใน
แง่ที�ว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อแนวคิด 
หลักการและวิธีการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของ
ผูป้ฏบิตังิานทั �งในเชงิบวกหรอืเชงิลบ อนัทําให้เกดิพฤตกิรรมที�จะเอื�ออํานวยหรอืขดัขวางการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยผลการศกึษาพบว่า ในช่วงแรกเริ<มของการดําเนินงานโฉนดชุมชน
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นั 0นมคีวามผดิพลาดในกระบวนการสื<อสารเชงินโยบายให้หน่วยงานระดบัปฏบิตัทิี<เกี<ยวขอ้งกบั
การดําเนินงานโฉนดชุมชนได้รบัรู้รบัทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และ
จดุมุง่หมายของนโยบาย ทั 0งนี0ความผิดพลาดในการสื<อสารเชิงนโยบายดังกล่าวเกิดจาก
การสื<อข้อความที<ผดิพลาด กล่าวคอื ในคราวที<นโยบายโฉนดชุมชนในสมยัของรฐับาลนาย
อภสิทิธิ � เวชชาชวีะ ไดต้รากฎหมายบรหิารบญัญตัใินลกัษณะของระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ี
ซึ<งเป็นกฎหมายที<ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินนโยบายโฉนดชุมชน ได้กําหนดชื<อของ
กฎหมายฉบบันี0ว่า ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 
ซึ<งในระเบยีบนี0ได้ใชค้ําว่า “โฉนดชุมชน” ซึ<งเป็นคําที<ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ โดยเจา้หน้าที<ระดบั
บรหิาร กรมธนารกัษ์ (2557) ซึ<งเป็นผู้เชี<ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ �ที<ราชพัสดุ อธิบาย
ว่า การที<ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรฉีบบันี0เลอืกใช้คาํว่า “โฉนดชุมชน” ในการกําหนดเป็นชื<อ
ของกฎหมาย เป็นการสื<อขอ้ความที<ผดิพลาด เนื<องจากคําว่า “โฉนด” ที<ใชใ้นระเบยีบฯ เป็นคําที<
สงัคมเขา้ใจกนัโดยทั <วไปว่าหมายถงึ “โฉนดที<ดนิ” ซึ<งเป็นหนงัสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิ �ในที<ดนิ 
ทั 0งนี0ความผิดพลาดในการสื<อข้อความที< เจา้หน้าที<ระดบับรหิาร กรมธนารกัษ์ ได้อธิบายไป
นั 0น สอดคล้องกับคําอธิบายของ เจ้าหน้าที<ระดบัปฏิบตัิการ สํานักงานโฉนดชุมชน (2557) 
เกี<ยวกบัประเดน็ความผดิพลาดในการสื<อขอ้ความดงันี0 
 

 “รวมทั 0งชื<อคาํว่า “โฉนดชุมชน” หลายครั 0งหลายคราเวลาลงไปทําความเขา้ใจ
ให้กับชุมชน มันทําให้ชุมชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื<อนจากความเป็นจริง 
ชาวบ้านเขาเข้าใจว่า เขาได้กรรมสทิธิ � เป็นโฉนดเลย โฉนดแปลงรวมแล้ว
เขาจดัการกนัเอง เขาไม่รูด้ว้ยนะครบัว่า ถ้าเกดิเขาไดโ้ฉนดชุมชนไปแลว้ที<ดนิ
ตรงนั 0นยงัเป็นที<ดนิของรฐัอยู่ มนัยงัไม่เป็นที<ดนิของเขาเลย มนัยงัไม่เป็นที<ดนิ
ของชุมชนเลย เพราะชื<อมนัสื<ออยา่งนั 0น สุ่มเสี<ยงต่อการเขา้ใจผดิ” 

 
 การสื<อสารเชงินโยบายโดยใช้ข้อความในลกัษณะเช่นนี0 จงึทําให้เกิดปญัหาต่างๆ อาท ิ
ความเขา้ใจผดิเกี<ยวกบัแนวทางเชงินโยบายในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ปญัหาเกี<ยวกบัทศันคติ
ของผูป้ฏบิตังิาน และปญัหาในการต่อต้านแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน เป็นต้น 
ดงัจะไดอ้ธบิายต่อไปนี0  
   
 4.2.1  ปัญหาความเข้าใจผิดเกี�ยวกบัแนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน 
 ด้วยการสื<อข้อความที<ผดิพลาดโดยการใช้คําไม่เหมาะสมในการสื<อสารเชงินโยบาย 
หน่วยงานรบัผดิชอบที<ดนิที<เกี<ยวขอ้งกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนจงึเขา้ใจไปในทางที<ผดิว่า 
โฉนดชุมชนเป็นเอกสารแสดงกรรมสทิธิ �ในที<ดนิ ที<รฐับาลมคีวามประสงค์จะดําเนินการจดัสรร
ที<ดนิของรฐัเพื<อมอบใหก้บัชุมชนที<ยื<นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน แต่แทจ้รงิแลว้มไิดเ้ป็นเช่นนั �น 
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เอกสารสทิธิ �ที<ทางสาํนักงานโฉนดชุมชนมอบให้แก่ชุมชน มลีกัษณะเหมอืนประกาศนียบตัร 
เป็นการแสดงทางสญัลกัษณ์ ซึ<งไม่ใช่เอกสารที<แสดงถึงความมกีรรมสทิธิ �ในที<ดนิแต่อย่างใด 
เพราะชุมชนต้องได้รบัเอกสารรบัรองสิทธิจากหน่วยงานรบัผิดชอบที<ดนิที<ชุมชนร้องขอเพื<อ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน และลกัษณะสทิธทิี�ชุมชนจะไดร้บักเ็ป็นเพยีงสทิธใินการใชป้ระโยชน์ใน
ที�ดนิของรฐัเท่านั �น ซึ�งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในแง่ของการทํากินและอยู่อาศัยได้ โดยมี
เงื�อนไขที�ชุมชนจะต้องดูแลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มภายในและรอบๆ พื�นที�ที�ชุมชน
อาศยัอยูด่ว้ย ในหลกัการโฉนดชุมชนกไ็ดก้ําหนดไวช้ดัเจนว่า ชุมชนจะต้องมแีผนในการบรหิาร
จดัการชุมชนและแนวทางในการร่วมมอืกบัรฐัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
โดยสทิธใินการใช้ประโยชน์ที�ดนิเหล่านี�ไม่ได้หมายความว่าชุมชนมกีรรมสทิธิ Dในที�ดนิ แต่เป็น
เพยีงผู้อาศยัใชป้ระโยชน์ที�ดนิของรฐั ซึ�งที�ดนิก็ยงัเป็นกรรมสทิธิ Dของรฐัอยู่ ตามหลกัการของ
โฉนดชุมชนลกัษณะสทิธแิละเอกสารสทิธิ Dจะเป็นเช่นนี� แต่การสื�อขอ้ความที�ผดิพลาดจงึนํามาซึ�ง
ความเข้าใจผิด ซึ<งทําให้เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยแก่บรรดาหน่วยงานที<เกี<ยวข้องในการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนเป็นอยา่งมาก และเป็นที<ถกเถยีงกนัถงึประเดน็เกี<ยวกบัความชดัเจนดา้น
ความหมายและรปูแบบของการดาํเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน 
  

4.2.2  ปัญหาเกี�ยวกับทัศนคติของผู้ปฏิบติังานในหน่วยงานที� เกี�ยวข้อง 
กับการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 

 เมื<อเกดิความเขา้ใจผดิในเรื<องของโฉนดชุมชนดงัที<กล่าวไปในหวัขอ้ที< 4.3.1 เจา้หน้าที<
ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ ที<เกี<ยวขอ้งกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชน จงึมทีศันคตใินแง่ลบ
ต่อการดาํเนินงานโฉนดชุมชน ทศันคติในแง่ลบที<ผู้ศึกษากล่าวถึงคอื ความไม่เห็นด้วยและ
ไม่ไว้วางใจแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนเพราะ เกรงว่าแนวทางการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชนจะไม่สามารถแก้ไขปญัหาที<เกิดขึ0นด้านที<ดนิได้จรงิ ประกอบกบัรากฐาน
แนวคิดเดิมของหน่วยงานที<เกี<ยวข้องกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน อาท ิ กรมป่าไม ้ กรม
อุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช กรมธนารกัษ์ เป็นต้น มรีากฐานความคดิว่าการจดัการ
ทรพัยากรโดยเฉพาะที<ดนิ กลไกรฐัและตลาดเป็นกลไกที<ดทีี<สุดในการจดัการ และไม่ไว้ใจว่า
ชุมชนจะเป็นกลไกที<มปีระสทิธภิาพมากกว่ารฐั หลายครั 0งที<เก ิดการถกเถียงกนัเกี<ยวกบั
ประเดน็ปญัหาความขดัแยง้ด้านที<ดนิ หน่วยงานรฐัก็มกัจะอ้างถงึกรณีที<บางชุมชนเขา้ไปบุกรุก
ที<ดนิของรฐั ซึ<งบ้างกรณีก็เป็นความจรงิแต่บางกรณีก็มไิด้เป็นเช่นนั 0น แต่หากพจิารณาให้เหน็ถึง
รากฐานของปญัหาแล้ว ปญัหาดงักล่าวเป็นส่วนปลายเหตุ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานรฐัก็
จาํเป็นต้องบงัคบัใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าที<เพื<อควบคุมกํากบัดูแลและจดัการทรพัยากรเหล่านั 0น 
จงึทาํใหเ้กดิความคดิในลกัษณะที<มองเหน็ชุมชนเป็นผูบุ้กรุก และเกดิความไม่ไวใ้จใหชุ้มชนเป็น
ผูดู้แลทรพัยากรที<ดนิตามแนวทางโฉนดชุมชน ดว้ยความไม่ไวว้างใจ และเกดิปญัหาขอ้พพิาท
ด้านที<ดนิร่วมกนัมาอย่างยาวนานจงึเป็นสาเหตุที<ทําให้เกดิทศันคตใินแง่ลบต่อการดําเนินงาน
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ตามแนวทางนโยบายโฉนดชุมชนได ้อกีทั 0งหากมกีารสื<อขอ้ความเชงินโยบายที<สุ่มเสี<ยงต่อความ
เข้าใจผดิด้วยแล้ว จงึยิ<งทําให้หน่วยงานที<เกี<ยวข้องกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนเหล่านั 0น
มทีศันคตใินแงล่บเพิ<มมากขึ0น 
 
 4.2.3  ปัญหาการต่อต้านการดาํเนินงานโฉนดชุมชนในลกัษณะคลื�นใต้นํ1า 
 ทศันคตใินแง่ลบของหน่วยงานที<เกี<ยวขอ้งกบัการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน
ทําให้เกิดกระแสการต่อต้านการดําเนินงานโฉนดชุมชนอย่างรวดเรว็ เหตุที <เป็นเช่นนี0ก็
เนื<องจากหน่วยงานรฐัที<เป็นผู้รบัผิดชอบที<ดินซึ<งเกี<ยวข้องกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน
มคีวามกงัวลว่าหากมกีารจดัสรรที<ดนิโดยให้กรรมสทิธิ �ในที<ดนิแก่ชุมชน จะกลายเป็นการส่งเสรมิให้
ชุมชนอา้งสทิธแิละรวมตวักนัเพื<อบุกรกุที<ดนิรฐัเพิ<มขึ0น และจะทําใหป้ญัหาการบุกรุกที<ดนิของรฐั
ที<เป็นอยู่ทวคีวามรุนแรงขึ0นด้วย ซึ<งหน่วยงานที<ออกมาคดัค้านและไม่เหน็ด้วยอย่างชดัเจนคอื 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ<งแวดล้อม ในบทสมัภาษณ์ นายสาทติย์ วงศ์หนองเตย 
อดตีรฐัมนตรปีระจาํสํานักนายกรฐัมนตร ีมคีวามตอนหนึ<งซึ<งแสดงถึงความเห็นในเรื<องการ
ออกมาคดัคา้นการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้ม ดงันี0 

 คนส่วนมากในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ<งแวดล้อมไม่เห็นด้วย
กบันโยบายโฉนดชุมชนตั 0งแต่สมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ � เวชชาชวีะ เห็นได้ชดัว่า 
ในช่วงที<เราจดัทาํรา่งนโยบายโฉนดชุมชน ไดย้นิเสยีงตติงิไม่เหน็ดว้ยจากคนใน
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้มค่อนขา้งมาก เพราะแนวคดิโฉนด
ชุมชนเป็นแนวคดิใหม ่
 “หนึ<ง คนในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดลอ้มมองว่า เป็น
การนิรโทษกรรมให้ชาวบ้านที<เข้าไปบุกรุกป่า เจ้าหน้าที<อุทยานฯ หรือ
เจา้หน้าที<ปา่ไมต้อ้งการใหย้ดึถอืหลกัฐานของทางราชการเป็นหลกั ถ้าจะพสิูจน์
ว่าอยูม่าก่อนอุทยานแห่งชาตปิระกาศทบัที<ดนิทํากนิ ชาวบา้นจะต้องมหีลกัฐาน 
ขณะที<ชาวบ้านต่อสู้ด้วยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ร่องรอยการทําประโยชน์
ต่างๆ ซึ<งมกัจะแพค้ดใีนศาล 
 สอง คนในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อมกลวัว่า ถ้าทํา
โฉนดชุมชนไปแล้วจะเป็นการเปิดทางให้มกีารบุกรุกพื0นที<ป่า เพื<อขอโฉนด
ชุมชนต่อไปเรื<อยๆ” (ปรชัญเกยีรต ิว่าโระ๊, 2555) 

 
  นอกจากนี0ยงัมกีระแสคดัคา้นการดาํเนินงานโฉนดชุมชนจากนักวชิาการดว้ย คนหนึ<งที<
ออกมาคดัคา้นแนวคดิโฉนดชุมชนอย่างชดัเจนคอื โสภณ พรโชคชยั (2555: 84-85) โดยเขาได้
เขยีนบทความชื<อว่า โฉนดชุมชน: เอาสมบตัชิาตใิหก้ฎหมู่ ซึ<งในบทความนี0มถี้อยคําที<แสดงถงึ
การคดัคา้นแนวคดิโฉนดชุมชนอยา่งชดัเจน ผูศ้กึษาจะขอยกตวัอยา่งมาแสดงไวด้งัต่อไปนี0 
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 “โฉนดชุมชนยังถือเป็นการปลูกฝงัพิษร้ายอนาธิปไตย เป็นปฏิปกัษ์ ต่อระบบ
ประชาธปิไตยอยา่งน่าอนัตราย” 
 “กรณีนี0อาจถอืได้ว่ารฐับาลปฏบิตัิหน้าที<โดยมชิอบ นําเอาสมบตัขิองแผ่นดนิไปให้คน
บางกลุ่ม โดยรฐับาลไดป้ระโยชน์เพราะเป็นการหาเสยีง ส่วนชาวบา้นส่วนน้อยนี0ไดท้ี<ดนิไป” 
 “โฉนดชุมชนถอืเป็นกลอุบายที<อา้งความจนมาเอาสมบตัขิองชาตไิป” 

“คนที<มารบัประโยชน์จากโครงการโฉนดชุมชนนั 0นไม่ได้เป็นคนยากจนดงัอ้าง 
เช่น ผลวจิยัหนึ<งพบว่า ชาวบ้านชุมชนคลองโยง มรีายได้หวัละ 6,278 บาท 
โดยที<ครวัเรอืนหนึ<งมปีระชากร 4.5 คน ก็เท่ากบัมรีายได้เดอืนละประมาณ 
28,000 บาท ซึ<งรายไดใ้นเท่านี0สามารถซื0อบา้นในตลาดเปิดได ้ณ ราคา 2 ลา้นบาท 
นอกจากนี0ทุกครอบครวัยงัมรีถปิกอพั 1.5 คนั และมรีถยนต ์1.1 คนั” 

 “การอา้งสทิธชุิมชนลอยๆ เป็นอนาธปิไตย สรา้งความไรข้ื<อแป เป็นการทาํลายระบอบ
ประชาธปิไตย เป็นการสรา้งความไรข้ื<อแป เอากฎหมูอ่ยู่เหนือกฎหมาย” 
 “โฉนดชุมชนนี0ยงัทําลายหลกัการออกโฉนดที<ดนิที<ออกโดยพระพุทธเจา้หลวงตั 0งแต่ปี 
พ.ศ.2444 และเป็นระบบโฉนดที<ดนิที<พฒันาเรื<อยมา จนกระทั <งประเทศไทยถอืไดว้่าเป็นประเทศ
ที<มรีะบบโฉนดที<ดนิที<ดทีี<สุดประเทศหนึ<งในโลก” 

 เมื<อพจิารณาถอ้ยคาํจากบทความขา้งตน้จะเหน็ว่า โสภณ พรโชคชยั มมีมุมองว่า โฉนดชุมชน
ไม่ใช่นวัตกรรมในการบริหารรฐักิจที<สามารถช่วยเหลือคนจนได้จรงิ แต่เป็นการช่วยเหลือ
อภสิทิธิ �ชนส่วนน้อยใหไ้ดป้ระโยชน์ ไมเ่ป็นผลดต่ีอระบอบประชาธปิไตย และเป็นการส่งเสรมิให้
ผูก้ระทําความผดิใชอุ้บายอ้างความจนมาเอาสมบตัขิองชาตไิป ทําลายหลกัการออกโฉนดที<ดนิ 
และเป็นการส่งเสรมิใหชุ้มชนบุกรกุที<ดนิของรฐัเพิ�มขึ�น 
 โดยสรุป ผูศ้กึษาพบว่า ความผดิพลาดในการสื�อสารเชงินโยบายเป็นสาเหตุของปญัหา
ที�ส่งผลต่อการดําเนินงานโฉนดชุมชนอย่างมาก เพราะการเลอืกใชถ้้อยความในการสื�อความหมาย
ที�ไม่เหมาะสม ส่งผลทําใหผู้ป้ฏบิตังิานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชน
เกดิความเขา้ใจผดิ และทศันคตใินเชงิลบต่อการดําเนินงานโฉนดชุมชน เป็นผลให้เกดิความล่าช้า
และปญัหาในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามมา ต่อไปสํานักงานโฉนดชุมชนจงึควรต้องแก้ไข
ชื�อของกฎหมายและชื�อของสํานักงาน โดยเลือกใช้ถ้อยคําอย่างระมัดระวังรอบคอบและ
เหมาะสมต่อการสื�อสารเชงินโยบายในประเดน็ปญัหาที�ละเอยีดอ่อนของเรื�องโฉนดชุมชน หรอื
หากไม่เปลี�ยนถ้อยคําในการสื�อสารก็ควรมกีระบวนการในการทําความเข้าใจกบัหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องกับการดําเนินงานโฉนดชุมชนเพื�อแก้ไขปญัหาความเข้าใจผิดของหน่วยงาน
รบัผิดชอบที�ดินเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานโฉนดชุมชนเหล่านั �น ให้มคีวามเข้าใจที�ถูกต้อง
ตรงกนัทั �งในเชงิเจตนารมณ์ จดุมุง่หมาย รปูแบบ และวธิกีารดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
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4.3  การยอมรบัและการสนับสนุน 
 
 เนื�องจากงานวจิยัชิ�นนี�มุง่ศกึษาการดําเนินงานโฉนดชุมชนในฐานะที�เป็นองคป์ระกอบที�
ส่งผลต่อการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชน ซึ�งจะเน้นหนักในการพจิารณาผลที�เกดิขึ�นในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนที�ส่งผลต่อชุมชนเป็นหลกั ทั �งนี�เมื�อวเิคราะห์ขอ้มูลที�ได้เก็บรวบรวมมา 
ทาํใหท้ราบว่าการดาํเนินงานโฉนดชุมชนจะสมัฤทธิ Dผล ประการหนึ�งกข็ึ�นอยู่กบั “ความสอดคลอ้งกนั
ระหว่างการให้การสนับสนุนเชงินโยบายของรฐับาลและการยอมรบัแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิ” เนื�องจากที�ผ่านมากระบวนการดาํเนินงานโฉนดชุมชนมปีญัหาอย่างมาก
ในขั �นตอนของการขออนุญาตใช้พื�นที�ของหน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินที�ชุมชนยื�นเรื�องร้องขอ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชน (ซึ�งถอืว่าเป็นกระบวนการดําเนินงานหลกัของการดําเนินงานโฉนดชุมชน)
ซึ�งเป็นเพราะหน่วยงานที�ดูแลรบัผดิชอบที�ดนิไม่ยอมรบัแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนนั �นเอง 
ในประเดน็นี�ผูศ้กึษาไดว้เิคราะหข์อ้มลูเพื�อทําความเขา้ใจผลการศกึษา พบว่า การที�หน่วยงาน
ไม่ยอมรบัและให้การสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนเป็นเพราะสาเหตุ 2 ประการ คอื 
ประการแรก ความผดิพลาดในการสื�อสารเชงินโยบายของรฐับาล ผูศ้กึษาไดอ้ธบิายรายละเอยีด
ของสาเหตุนี�ไปแล้วในหวัข้อที� 4.2 และ ประการที�สองฐานคติและมุมมองความคดิต่อเรื�อง
การจดัการทรพัยากรของหน่วยงานรฐัที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน ในประเดน็ที�สองจะอธบิายดงัต่อไปนี� 
 ฐานคตแิละมุมมองความคดิต่อเรื�องการจดัการทรพัยากรของหน่วยงานรฐัที�รบัผดิชอบ
ดูแลที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชน เป็นสาเหตุที�อยู่เบื�องหลงัการอารยะขดัขนื
ต่อนโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ ในกระบวนการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
รบัผดิชอบที�ดนิเพื�อขออนุญาตใชท้ี�ดนิสําหรบัดําเนินงานโฉนดชุมชน หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิ
เหล่านี�มกัอ้างข้อจํากัดที�ทําให้ไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดินของ
หน่วยงานตนได ้ยกตวัอย่างเช่น ประเดน็ขอ้จํากดัทางกฎหมาย  เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร 
สํานักงานโฉนดชุมชน (2557) อธบิายว่า พื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนที�ชุมชนร้องขอต่อ
สาํนักงานโฉนดชุมชนให้พจิารณานั �น อยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิ
หลายหน่วยงาน ซึ�งเมื�อสํานักงานโฉนดชุมชนพจิารณาอนุญาตเหน็ชอบว่าชุมชนเหมาะสมที�จะ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว สํานักงานโฉนดชุมชนก็จะดําเนินการขั �นตอนต่อไปคอื ขออนุญาต
หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเหล่านั �น ซึ�งหน่วยงานกม็กัจะใหค้ําตอบกบัทางสํานักงานโฉนดชุมชน
ในแงม่มุทางกฎหมายว่า ไมม่ขีอ้กฎหมายที�จะอนุญาตใหชุ้มชนสามารถใชป้ระโยชน์ในพื�นที�ได ้ 
 แต่เมื�อพจิารณาเอกสารของ สํานักงานโฉนดชุมชน เรื�อง แนวทางการออกโฉนดชุมชน
ของหน่วยงานภาครฐั ซึ�งได้ให้ข้อมูลที�สําคญัว่า พื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนส่วนมาก
มช่ีองทางที�กฎหมายสามารถอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิรฐัไดอ้ยูแ่ลว้ อาท ิที�ดนิในเขต
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ปฏริูปที�ดนิ (ที�ดนิ ส.ป.ก. และที�ดนิของนิคมสหกรณ์) ที�ราชพสัดุ ที�ดนิรกร้างว่างเปล่า ที�ดนิ
สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น ที�ดินเหล่านี�มีกฎหมายรองรบัอยู่แล้วว่าหน่วยงานรฐัสามารถ
อนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดินที�หน่วยงานรับผิดชอบดูแลได้ตามความเหมาะสม 
ยกตวัอย่างเช่น การขอดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ราชพสัดุ (อยู่ในความดูแลของกรมธนารกัษ์ 
กระทรวงการคลงั) พระราชบญัญตัิที�ราชพสัดุ พ.ศ.2518 มาตรา 6 และกฎกระทรวงว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวธิกีารปกครองดูแลบํารุงรกัษา ใช้และจดัหาประโยชน์เกี�ยวกบัที�ราชพสัดุ 
พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2549 ขอ้ที� 23 และขอ้ที� 24 กไ็ดเ้ปิดช่องไวโ้ดยสามารถอนุญาตให้
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ในที�ราชพสัดุของกรมธนารกัษ์ได ้โดยเมื�อคณะกรรมการ ปจช. 
มมีตเิหน็ชอบให้ชุมชนได้เหมาะสมที�จะดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว ก็จะขออนุญาตกรมธนารกัษ์
เพื�อขอใช้พื�นที� กรมธนารกัษ์กจ็ะดําเนินงานการแจง้เรื�องไปยงัธนารกัษ์พื�นที�ซึ�งเป็นหน่วยงานใน
ระดบัภูมภิาคให้ต ิดต่อไปยงัชุมชนให้มาดําเนินการติดต่อขอเช่าพื�นที�เพื�ออยู่อาศยัหรอื
ประกอบเกษตรกรรม ซึ�งผู้มอีํานาจในการพจิารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์คอื อธบิดกีรมธนารกัษ์ 
ส่วนระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้พื�นที�ต้องไม่เกิน 30 ปี (สาํนักงานโฉนดชุมชน, 2555: 6; 
ราชกจิจานุเบกษา, 2518: 3; ราชกจิจานุเบกษา, 2545: 20-21; ราชกจิจานุเบกษา, 2549: 4) 
 นอกจากนี�แนวทางการอนุญาตใหชุ้มชนสามารถใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัที�ชุมชนรอ้งขอ
เพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชนนั �น ถงึแมบ้างกรณีจะมคีวามซบัซอ้นแต่กม็ช่ีองทางกฎหมายที�สามารถ
อนุญาตให้ชุมชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนได้ เช่น กรณีของชุมชนที�
ยื�นขอการดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิประเภทที�ดนิรกรา้งว่างเปล่า และที�ดนิสาธารณะประโยชน์ 
ประมวลกฎหมายที�ดนิ มาตรา 9 มาตรา 9/1 และ มาตรา 12 ไดเ้ปิดช่องใหอ้ธบิดกีรมที�ดนิ หรอื 
ผูว้่าราชการจงัหวดัสามารถอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ที�ดนิรกรา้งว่างเปล่าและที�ดนิสาธารณะ
ประโยชน์ได ้โดยเนื�อที�ขอใชป้ระโยชน์ไม่เกนิ 10 ไร่ สามารถใชป้ะโยชน์ไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกนิ 
5 ปี แต่ต้องเสยีค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในพื�นที� และหากเป็นกรณีของที�
สาธารณะประโยชน์ก็เสยีค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเช่นกนัแต่ไม่เกิน 
1,000 บาท/ไร่/ปี  นอกจากนี�หากชุมชนต้องการขอใช้ประโยชน์ที�ดนิเกินกว่าระยะเวลา 5 ปี 
ประมวลกฎหมายที�ดนิมาตรา 12 ก็ได้ระบุวธิกีารที�จะอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ที�ดนิรฐัตาม
ประมวลกฎหมายที�ดนิไดใ้นรปูแบบการใหส้มัปทาน ซึ�งสามารถขอใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่จาํกดัพื�นที� 
และระยะเวลาในการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์กย็าวนานกว่าถงึ 50 ปี (กรณีอนุญาตเกนิ 20 ปี ขึ�นไป 
ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรเีป็นรายไป)  (สํานักงานโฉนดชุมชน, 2557: 16-19; ราชกจิจา
นุเบกษา, 2497: 15; ราชกจิจานุเบกษา, 2543: 24- 27) 
 จะเหน็ไดว้่า ที�ดนิประเภทที�ราชพสัดุ ที�ดนิรกรา้งว่างเปล่า และที�ดนิสาธารณะประโยชน์ 
ที�ผู้ศึกษายกตวัอย่างไปนั �นไม่ได้มขี้อจํากัดทางกฎหายที�ทําให้ไม่สามารถอนุญาตให้ชุมชนใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัไดแ้ต่ประการใด ส่วนที�ดนิในเขตปฏริปูที�ดนิ (ที�ดนิ ส.ป.ก. และที�ดนิของ
นิคมสหกรณ์) ก็สามารถอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดินประเภทนี� ได้อยู่แล้วตาม
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พระราชบญัญตัปิฏริูปที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ�มเตมิฉบบัที� 3 พ.ศ. 2532 และ
พระราชบญัญตัิจดัที�ดนิเพื�อการคลองชพี พ.ศ.2511 เนื�องจากเป็นแนวนโยบายด้านที�ดนิของ
รฐับาลที�ผ่านมาในอดตีที�ต้องการแก้ไขปญัหาที�ดนิโดยการจดัสรรที�ดนิให้แก่ประชาชนที�ยากจน
และเป็นเกษตรกร นอกจากนี�ยงัมกีรณีที�ดนิที�มคีวามซบัซอ้นแต่กม็แีนวทางที�กฎหมายกําหนดไว้
ใหส้ามารถพจิารณาอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของหน่วยงานรฐัเหล่านั �นไดค้อื พื�นที�การ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนที�อยู่ในเขตพื�นที�ชลประทาน และพื�นที�ในความรบัผดิชอบของกรมเจา้ท่า 
ทั �งนี�โฉนดชุมชนในพื�นที�ชลประทานมกีฎหมายเกี�ยวกบัการอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ที�ราชพสัดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทานได้ โดยอาศัยพระราชบัญญัติที�ราชพสัดุ พ.ศ.2518 
มาตรา 6 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารปกครองดูแลบํารุงรกัษา ใช้และจดัหา
ประโยชน์เกี�ยวกบัที�ราชพสัดุ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2549 ขอ้ที� 23 และขอ้ที� 24  
ประกอบกบัพระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พ.ศ.2485 และระเบยีบกรมชลประทานว่าด้วย
การขอใชแ้ละจดัหาประโยชน์เกี�ยวกบัที�ราชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
ขอ้ 5, 7, 8 และ 9 โดยเมื�อกรมชลประทานไดร้บัเรื�องขอใชพ้ื�นที�จากสาํนักงานโฉนดชุมชนแลว้
กจ็ะส่งเรื�องใหโ้ครงการชลประทานพื�นที�ตรวจสอบและพจิารณาเหน็ชอบ และส่งเรื�องใหก้รมธนารกัษ์ 
หรือ ผู้ว่าราชการจงัหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกใบอนุญาตให้ชุมชนสามารถทํา
ประโยชน์ได้โดยมกีําหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 ปีแล้วแต่ลกัษณะของการทําประโยชน์ในพื�นที� 
(สาํนักงานโฉนดชุมชน, 2555: 6; ราชกจิจานุเบกษา, 2485; ราชกจิจานุเบกษา: 2518: 3; ราช
กจิจานุเบกษา: 2545: 20-21; ราชกจิจานุเบกษา; 2549: 4; กรมชลประทาน, 2551) ส่วนการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ของกรมเจา้ท่านั �น พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย พ.ศ.2556 
มาตรา 127 และกฎกระทรวงการเดนิเรอืในน่านนํ�าไทย ฉบบัที� 63 (พ.ศ. 2537) ขอ้ที� 4 และ 5 
ไดร้ะบุให้กรมเจา้ท่ามอีํานาจพจิารณาอนุญาตกรณีที�ปลูกสรา้งอาคารหรอืสิ�งอื�นใดล่วงลํ�าลํานํ�า 
ซึ�งปจัจบุนัมชุีมชนที�ยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชนอยูใ่นพื�นที�กรมเจา้ท่าทั �งหมด 3 ชุมชน ดงันี� 

 1) ชุมชนคลองปากบาง ตําบลปา่ตอง อําเภอกระทู ้จงัหวดัภเูกต็ (4 ไร ่22 ตารางวา) 
 2) ชุมชนเลสะปําหมู ่3 ตําบลเกาะแกว้ อําเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ (4 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา) 
 3) ชุมชนเกาะสนิไห หมู ่4 ตําบลปากนํ�า อําเภอเมอืง จงัหวดัระนอง (142 ไร ่99 ตารางวา)  

 ทั �งนี�การยื�นขอดําเนินงานโฉนดชุมชนของสองชุมชนแรกอยู่ในระหว่างขั �นตอนการขอ
อนุญาตหน่วยงานดูแลรบัผดิชอบที�ดนิเพื�อขอใช้พื�นที�ดําเนินงานโฉนดชุมชน ส่วนชุมชนสุดท้าย
อยูใ่นขั �นตอนการตรวจสอบพื�นที� มขีอ้สงัเกตที�ควรพจิารณาว่า ในขอ้มลูสรุปผลการดําเนินงานของ
สํานักงานโฉนดชุมชน ปี พ.ศ. 2556 -2557 ชุมชนก็ยงัอยู่ในระหว่างขั �นตอนการขออนุญาต
หน่วยงานดูแลรบัผดิชอบที�ดนิเพื�อขอใช้พื�นที�ดําเนินงานโฉนดชุมชนอยู่เช่นเดมิ และยงัไม่ได้รบั
อนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ของกรมเจ้าท่าเช่นเดมิจนถึงปจัจุบนั ข้อสงัเกตนี�ได้
สะท้อนให้เหน็ถงึการดําเนินงานโฉนดชุมชนได้เกดิการชะลอตวั ซึ�งไม่ไดเ้ป็นเพราะขอ้จาํกดัทาง
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กฎหมายแต่เป็นเพราะการไม่ยินยอมอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานรับผิดชอบที�ดิน 
(สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2556: 13, สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2556; สาํนกังานโฉนดชุมชน: 2557) 
 นอกจากแนวทางการพจิารณาอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัหลายประเภท
ที�กล่าวมาแลว้นั �น ที�เกดิปญัหาและขอ้จาํกดัทางกฎหมายอย่างแทจ้รงิ คอื การดําเนินโฉนดชุมชน
ในพื�นที�ป่า พื�นที�ป่าแบ่งออกเป็นหลายประเภท คอื พื�นที�ป่าไมต้ามพระราชบญัญตัปิ่าไม ้พ.ศ. 2484 
พื�นที�ปา่สงวนแห่งชาต ิพื�นที�เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ และพื�นที�อุทยานแห่งชาต ิซึ�งพื�นที�ป่าไมต้าม
พระราชบญัญตัิป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาติ มช่ีองทางกฎหมายที�สามารถ
อนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ป่าและป่าสงวนได้ โดยพระราชบญัญตัิป่าไม ้พ.ศ. 2484  
มาตรา 54 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 6 และ มาตรา 16 
ได้กําหนดไว้เกี�ยวกับการพิจารณาอนุญาตว่า ในกรณีของพื�นที�ป่า อธิบดีจะเป็นผู้มอีํานาจ
อนุญาตใหชุ้มชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื�นที�ป่าได้คราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกนิ 30 ปี 
ส่วนกรณีพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาตริฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
จะเป็นผู้มอีํานาจสามารถพจิารณาให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในที�ดนิประเภทป่าสงวนของ
กรมป่าไม้ได้ไม่เกิน 20 ไร่/ครอบครวั กําหนดระยะเวลาใช้ประโยชน์ที�ดนิป่าสงวนสามารถ
พจิารณาอนุญาตให้ใช้ได้คราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกนิ 30 ปี ทั �งนี�สําหรบัการพจิารณา
อนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ที�ดนิเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�อุทยานแห่งชาติ
และพื�นที�เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ ต้องทําการยกเลกิพื�นที�อุทยานแห่งชาตแิละพื�นที�เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า
เสยีก่อนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ�งถือว่าเป็นเรื�องยากในการที�จะตรากฎหมาย
เพื�อยกเลกิพื�นที�อุทยานแห่งชาตแิละพื�นที�เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า เนื�องจากหน่วยงานรฐัมมีุมมอง
ความคิดในการจดัการทรพัยากรในลกัษณะที�หวงกันไว้เป็นกรรมสิทธิ Dของรฐัเท่านั �น และ
ไม่เชื�อมั �นว่าสทิธชุิมชนจะสามารถจดัการทรพัยากรให้คงอยู่ในลกัษณะพื�นป่าที�อุดมสมบูรณ์ได ้
ซึ�งจากขอ้มลูสรุปผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2556 พบว่า มชุีมชนที�ยื�นขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนมากที�สุดอยู่ในพื�นที�เขตป่าสงวนแห่งชาติ (997,149 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา) 
รองลงมาคอื พื�นที�ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ(170,124 ไร ่2 งาน 33 ตารางวา)  
 จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานโฉนดชุมชนนั �นโดยส่วนมากมแีนวทางความเป็นไปที�ได้ที�
กฎหมายเปิดช่องให้หน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินสามารถพิจารณาอนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัได้ การดําเนินงานโฉนดชุมชนจงึไม่ได้ตดิขอ้จํากดัทางกฎหมายอย่างที�
หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิกล่าวอา้งกนั ยกเวน้ การดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า 
และพื�นที�เขตอุทยานแห่งชาต ิซึ�งมขี้อจํากดัตรงที�หากจะสามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�
ขา้งต้นได้ จําเป็นที�จะต้องถอนสภาพเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาตอิอกก่อน 
เมื�อพิจารณาแล้วผู้ศึกษาเห็นว่าก็เป็นเรื�องเป็นไปได้ที�จะดําเนินงาน แต่ด้วยความกังวลของ
หน่วยงานรฐัผิดชอบที�ดินในเขตรกัษาพันธุ์ส ัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติว่าจะทําให้
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าถูกทําลาย แสดงใหเ้หน็ถงึความไม่ไวใ้จชุมชนของหน่วยงานรฐัในการที�
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ชุมชนจะใช้สิทธิชุมชนในการบรหิารจดัการทรพัยากร จึงทําการหวงกันไว้และไม่ดําเนินการ
พจิารณาอนุญาตให้ชุมชนดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ของตน ซึ�งหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิใน
พื�นที�ประเภทอื�นๆ ก็เช่นกนั พจิารณาได้จากผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งเริ�มดําเนินการมา
ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2553 (นับตั �งแต่การประการใช้ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553) จํานวนชุมชนที�ผ่านการพจิารณาอนุญาตให้ชุมชนสามารถดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในพื�นที�รฐันั �นไม่ไดเ้พิ�มขึ�นเลย คอืมเีพยีง 3 ชุมชน ที�ไดร้บัการอนุญาตใหด้ําเนินงาน
โฉนดชุมชน และการดําเนินงานโฉนดชุมชนก็มกัจะมาตดิอยู่ที�ข ั �นตอนการขออนุญาตหน่วยงาน
รบัผดิชอบที�ดนิเพื�อขอใชพ้ื�นที�ในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งในปจัจุบนัในปี 2557 มจีาํนวน 
58 ชุมชน (สาํนกังานโฉนดชุมชน: 2557)  
 ฉะนั �น การดําเนินงานโฉนดชุมชนไม่ได้มีปญัหาที�ติดขัดโดยข้อกฎหมายในการ
พจิารณาอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดนิรฐั แต่เป็นฐานคตแิละมุมมองความคดิต่อเรื�อง
การจดัการทรพัยากรของหน่วยงานรฐัที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน ซึ�งไมย่อมรบัแนวคดิ หลกัการ รปูแบบ และวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชนมากนัก  
อานันท ์กาญจนพนัธุ ์(2549: ) อธบิายว่า รฐัมกัจดัการทรพัยากรเชงิเดี�ยวแบบผูกขาด และมกัจะ
กล่าวโทษชาวบ้านที�อาศยัอยู่ในป่าว่าเป็นต้นเหตุของการทําลายป่า ทั �งที�ชาวบ้านเป็นเพยีงเยื�อ
ของการพฒันาทาํให้เกิดสถานการณ์ความขดัแย้งและปญัหาที�สลบัซบัซ้อน ซึ�งเป็นเรื�องของ
การยดึติดอยู่ก ับมายาคติและเกิดความสบัสนเข้าใจว่าปลายเหตุเป็นต้นเหตุของปญัหา 
โดยถูกครอบงาํจากวธิคีดิที�เป็นความเชื�อพื�นฐานหลกัๆ บางประการและละเลยที�จะมองขา้ม
วธิคีดิอื�นๆ ซึ�งสามารถจาํแนกวธิคีดิที�เป็นความเชื�อพื�นฐานดงักล่าวออกเป็นสามวธิดี้วยกนั
คอื 1) วิธีคิดแบบอรรถประโยชน์นิยม เป็นแนวคดิที�มพีื�นฐานความเข้าใจมาจากมุมมองทาง
วทิยาศาสตรเ์ป็นสําคญั โดยแยกระบบธรรมชาตอิอกจากสงัคมอย่างเดด็ขาด และไม่เชื�อว่ามนุษย์
จะอยูร่ว่มกบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งยั �งยนื มองธรรมชาตวิ่าเป็นเพยีงปจัจยัในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัให้เกดิอรรถประโยชน์สูงสุดโดยอาศยักลไกรฐัและกลไกตลาดเป็นหลกั 
2) วิธีคิดแบบเชิงเดี�ยว เป็นแนวคดิที�อยู่บนความคดิแบบเบด็เสรจ็เดด็ขาด (Exclusiveness) 
และการกดีกนั (Exclusion) ซึ�งกฎหมายไทยในปจัจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์ของการจดัการทรพัยากร
ในรปูแบบเชงิเดี�ยวโดยการใหค้วามชอบธรรมกบัสทิธใินความเป็นเจา้ของ (Ownership rights) 
ดงัจะปรากฏในแนวคดิเกี�ยวกบัสทิธใินทรพัยส์นิเอกชน (Private Property) และทรพัยส์นิของรฐั 
(State Property) ซึ�งอนุญาตใหเ้กดิการผูกขาดสทิธใินการจดัการทรพัยากรอย่างเบด็เสรจ็ไว้ที�
รฐัและเอกชน การที�กฎหมายไทยยอมรบัแต่สทิธิเชงิเดี�ยวทําให้กระบวนทศัน์ในสงัคมมองว่า 
สทิธเิชงิเดยีวเป็นสทิธชินิดเดยีวที�ถูกต้องชอบธรรม จนละเลยและมองข้ามสทิธปิระเภทอื�น อาท ิ
สทิธชุิมชน (ผูศ้กึษา)  3) วิธีคิดแบบอาณานิคม เป็นวธิคีดิที�มพีื�นฐานมาจากแนวคดิทางตะวนัตก
ที�ผูกขาดอํานาจในการออกกฎเกณฑ์ไว้กบัผู้ปกครอง รฐัจงึใช้วธิคีดินี�ในการออกกฎหมายต่างๆ 
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เช่น กฎหมายป่าไม้ เพื�อผูกขาดการแสวงหาผลประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม ้และกดีกนั
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ไมใ่หม้สี่วนร่วมในการจดัการป่า กฎหมายในลกัษณะนี�จงึเป็นกฎหมายที�มี
วธิคีดิแบบอาณานิคม  แนวคดิทั �งสามประการที� อานันท ์กาญจนพนัธุ ์อธบิายไดค้รอบงําความคดิ
ในการจดัการทรพัยากรรฐัไทย และทําให้แนวคดิในการดําเนินงานโฉนดชุมชนซึ�งเป็นแนวคดิใน
ลกัษณะที�ใหม่ และคํานึงถงึสทิธชุิมชนโดยให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากร
ร่วมกบัรฐัจงึถูกมองขา้ม ทั �งนี�ด้วยฐานคตแิละมุมมองความคดิต่อเรื�องการจดัการทรพัยากรของ
หน่วยงานรฐัที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนถูกครอบงาํดว้ยแนวคดิ
ทั �งสามประการดงักล่าวไปแลว้ จงึเกดิการอารยะขดัขนืของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิที�ไม่สนองตอบ
ต่อนโยบาย แทนการยอมรบัและสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชน กลบัเตะถ่วง ชะลอ
การดําเนินงานดว้ยเหตุผลซึ�งเหน็ว่าเป็นการเหมาะสมที�จะไม่ปฏบิตัติามและสนองตอบนโยบาย 
อาท ิการพจิารณาอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ที�ดนิรฐัมขี้อจาํกดัทางกฎหมาย (ซึ�งเรื�องนี�
ไดก้ล่าวไปแลว้) แนวเขตที�ดนิมคีวามซบัซ้อนและไม่ชดัเจน และการสนับสนุนเชงินโยบายของ
รฐัไมช่ดัเจน เป็นตน้  
 ความซบัซ้อนและไม่ชดัเจนของแนวเขตที�ดนิเป็นขอ้เทจ็จรงิหนึ�งที�ไม่อาจปฏเิสธได้ว่า
เป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานโฉนดชุมชนเช่นกนั เนื�องจากพื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนบางแห่ง 
หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิมกัใหเ้หตุผลว่า ที�ไมส่ามารถพจิารณาอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ที�ดนิได ้
เป็นเพราะติดขดัปญัหาเรื�องของแผนที� โดยพื�นที�ซึ�งหลายชุมชนยื�นเรื�องร้องขอเพื�อดําเนินงาน
โฉนดชุมชนนั �น มลีกัษณะเป็นพื�นที�คาบเกี�ยว กล่าวคอื ในพื�นที�หนึ�งๆ ที�ชุมชนยื�นขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนจะมพีื�นที�หลายประเภทรวมกนัอยู่ และแต่ละประเภทก็อยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของ
หน่วยงานที�แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนบ้านนํ�าว้า ตําบลนํ�าพาง อําเภอแม่จริม 
จงัหวัดน่าน มีพื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนทั �งหมด 3,056 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา 
เป็นพื�นที�สาธารณะประโยชน์อยู่ในความรบัผดิชอบของกรมที�ดนิ 20 ไร่ เป็นพื�นที�ราชพสัดุอยู่ใน
ความรบัผดิชอบดูแลของกรมธนารกัษ์ 5 ไร่ เป็นพื�นที�เขตป่าสงวนอยู่ในความรบัผดิชอบดูแลของ
กรมป่าไม้ 1,248 ไร่ 2 งาน เป็นพื�นที�อุทยานแห่งชาติอยู่ในความรบัผิดชอบดูแลของ
กรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุ์พชื 774 ไร่ เป็นพื�นที�เขตปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรมอยู่ใน
ความรบัผดิชอบดแูลของสาํนกังานปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม 209 ไร่ และเป็นพื�นที�ซึ�งยงัไม่ทราบว่า
เป็นพื�นที�ประเภทใดและอยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของหน่วยงานใดอกีกว่า 800 ไร่ เป็นต้น 
ทั �งนี�เมื�อมกีารลงพื�นที�เพื�อตรวจสอบแนวเขตที�ดนิของชุมชนซึ�งเป็นกระบวนการขั �นตอนในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนจงึเกดิปญัหาโดยพบว่า มกีารทบัซ้อนกนัเองระหว่างพื�นที�ภายในชุมชน 
อาท ิพื�นที�ของชุมชนที�เป็นพื�นที�เขตปฏริูปที�ดนิทบัซ้อนกบัอีกพื�นที�หนึ�งของชุมชนซึ�งเป็นพื�นที�
อุทยานแห่งชาต ิพื�นที�สาธารณะประโยชน์ทบัซ้อนกบัพื�นที�ป่าสงวน ฯลฯ เป็นต้น ซึ�งสาเหตุของ
ปญัหาเหล่านี�เกดิจากแนวเขตที�ดนิของแต่ละหน่วยงานที�ทําการรงัวดันั �นไม่ตรงกนั เพราะไม่ได้
มสี่วนร่วมในการทํารงัวดัแนวเขตที�ดนิร่วมกนัตั �งแต่แรก และ “หน่วยงานจงึต่างมแีผนที�ของตวัเอง”
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(คาํกล่าวใหส้มัภาษณ์ของเจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิารของสํานักงานโฉนดชุมชนที�อธบิายถงึลกัษณะ
ของปญัหาแนวเขตที�ดนิ) เมื�อสํานักงานโฉนดชุมชนยื�นเรื�องขอใช้พื�นที�ของหน่วยงานรบัผดิชอบ
ดูแลที�ดนิ หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเหล่านี�จงึส่งหนังสอืรายงานกลบัมายงัสํานักงานโฉนดชุมชนว่า 
แผนที�ที�สํานักงานโฉนดชุมชนส่งมาให้มแีนวเขตที�ดนิไม่ตรงกบัแผนที�ที�หน่วยงานถอือยู่ แต่ไม่ได้
รายงานว่าควรมกีารดาํเนินการแก้ไขอย่างไรต่อไป และค้างเรื�องพจิารณาอนุญาตให้ชุมชน
ใช้ประโยชน์ที�ดนิเอาไว้ก่อน และเมื�อมกีารเรยีกประชุมเพื�อพูดคุยแก้ไขปญัหาหน่วยงานก็มกัอ้างว่า
แนวเขตที�ดนิทบัซอ้นกนั หรอื แนวเขตที�ดนิไม่ชดัเจนโดยที�หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเหล่านั �น
ต่างก็ยดึถือแผนที�ของหน่วยงานตนเองว่าถูกต้อง ประกอบกับฐานคติและมุมมองที�มอียู่เดิม
เกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรที�ถูกครอบงาํจากวธิคีดิที�เป็นความเชื�อพื�นฐานหลกัๆ สามประการ
ที�ได้กล่าวไปแล้ว จงึเป็นเรื�องยากที�หน่วยงานดูแลรบัผดิชอบที�ดนิเหล่านี�จะให้การยอมรบัและ
สนับสนุนแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชน เพราะนอกจากหน่วยงานจะไม่เปิดใจยอมรบั
แนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนเนื�องจากฐานคติสามประการแล้ว ปญัหาแนวเขตที�ดนิ
ที�ทบัซ้อนกนัระหว่างหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิด้วยกนัยงัมผีลต่อการตดัสนิใจของหน่วยงาน
รบัผดิชอบที�ดนิระดบัล่างทําให้ไม่กล้าที�จะสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยการอนุญาต
ใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ที�ดนิของรฐัที�หน่วยงานรบัผดิชอบดูแลอยู่ได ้เพราะกลวัว่าอาจจะโดนฟ้องรอ้ง
จากหน่วยงานอื�นได้ในภายหลงั (สํานักงานโฉนดชุมชน, 2557; เจ้าหน้าที�ระดบัปฏบิตัิการ 
สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2557) 
 ที�ผ่านมาหลงัมกีารประกาศใชร้ะเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน 
พ.ศ.2553 เป็นต้นมา นับถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 จาํนวนชุมชนที�ได้รบัการอนุญาตให้
ดําเนินงานโฉนดชุมชนไม่ได้เพิ�มขึ�นเลย เมื�อพิจารณาการให้การสนับสนุนเชิงนโยบายของ
รฐับาลพบว่า แมก้ารสนับสนุนเชงินโยบายของรฐับาลจะมผีลในการผลกัดนัให้การดําเนินงาน
โฉนดชุมชนสมัฤทธิ Dผลได ้แต่ว่าระดบัการสมัฤทธิ Dผลในการดําเนินงานโฉนดชุมชนค่อนขา้งตํ�า 
ซึ�งแม้แต่ในยุคปฐมบทแห่งการก่อร่างสร้างรูปธรรมของการดําเนินงานโฉนดชุมชนในสมยั
รฐับาลนายอภิสิทธิ D เวชชาชีวะ จะให้ความสําคญัและผลกัดนัอย่างเอาการเอางานโดยการ
กําหนดเนื�อหาสาระซึ�งแสดงเจตนารมณ์ที�ประสงคจ์ะผลกัดนัเรื�องของโฉนดชุมชนไวใ้นคําแถลง
นโยบายรฐับาลในขอ้ที� 4.2.1.8 ดงันี� 

 คุ้มครองและรกัษาพื�นที�ที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมที�ได้มกีาร
พัฒนาโครงสร้างพื�นที�ฐานด้านชลประทานแล้ว เพื�อ เป็นฐานการผลิต
การเกษตรในระยะยาว ฟื�นฟูคุณภาพดิน จดัหาที�ดินทํากินให้แก่เกษตรกร
ยากจนในรูปแบบของธนาคารที�ดิน และเร่งรดัการออกเอกสารสิทธิให้แก่
เกษตรกรยากจนและชุมชนที�ทํากนิอยู่ในที�ดนิของรฐัที�ไม่มสีภาพป่าแลว้ในรูป
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ของโฉนดชุมชน รวมทั �งสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคม
การเกษตร (สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีทาํเนียบรฐับาล, 2551: 20) 

แสดงใหเ้หน็ว่ารฐับาลนี�ใหค้วามสําคญัและสนับสนุนผลกัดนันโยบายโฉนดชุมชนตามแนวคดิที�
ชาวบา้นเสนอ แต่กท็าํใหก้ารดาํเนินงานโฉนดชุมชนสมัฤทธิ Dผลและทําใหเ้กดิโฉนดชุมชนขึ�นไดเ้พยีง 
3 แห่ง เท่านั �น (ชุมชนแม่อาว ชุมชนไร่ดง และชุมชนคลองโยง) ส่วนในสมยัของรฐับาล
นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร ไดก้ําหนดนโยบายเกี�ยวกบัที�ดนิในขอ้ที� 5.4 ดงัต่อไปนี� 

 สรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื�อมลํ�าในการใชป้ระโยชน์ที�ดนิและ
ทรพัยากรธรรมชาติ โดยการปฏริูปการจดัการที�ดนิโดยให้มกีารกระจาย
สทิธทิี�ดนิอย่างเป็นธรรมและยั �งยนืโดยใชม้าตรการทางภาษแีละจดัตั �งธนาคาร
ที�ดนิให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พจิารณาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ที�ดนิทิ�งรา้งทางราชการ ปกป้องที�สาธารณประโยชน์ ที�ดนิทุ่งเลี�ยงสตัว ์หา้มการ
ปิดกั �นชายหาดสาธารณะ ผลกัดนักฎหมายในการรบัรองสทิธขิองชุมชนใน
การจดัการทรพัยากร ที�ดนิ นํ�าป่าไม้ และทะเล ปฏริูปกระบวนการยุติธรรม
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม แก้ไขปญัหาการดําเนินคดโีลกรอ้นกบัคนจน 
(สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีทาํเนียบรฐับาล, 2554: 35) 
 

 จะเหน็ไดว้่าคําแถลงนโยบายของรฐับาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร ขา้งต้น ไม่ได้ใชค้ําว่า 
“โฉนดชุมชน” ในการกําหนดนโยบาย แต่ใชค้ําว่า “สทิธขิองชุมชนในการจดัการทรพัยากร” แทน 
ซึ�ง เ ป็นเรื�องเด ียวกัน แต่อาจมีการทบทวนและปร ับปรุงนโยบายโดยการศึกษาจาก
ความผดิพลาดในอดตีซึ�งถอืว่าเป็นเรื�องที�ด ีแต่เมื�อพจิารณาในขั �นของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ
กลบัพบว่า รฐับาลให้ความสําคญักับการดําเนินการแก้ไขปญัหาในระยะยาว แต่ละเลยการ
ดาํเนินการแก้ไขปญัหาในระยะสั �น ซึ�งรฐับาลเลอืกที�จะดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนทางอ้อม โดยการหยิบจับประเด็นปญัหาความทับซ้อนของแนวเขตที�ดิน
มาดําเนินการแก้ไขปญัหาก่อน รฐับาลจงึดําเนินการจดัทําขอ้มลูรูปแปลงแผนที�อย่างเป็นระบบ 
ซึ�งจะตอ้งมกีารตรวจสอบแนวเขตที�ดนิใหช้ดัเจนและแบ่งแยกที�ดนิของรฐัและเอกชนออกจากกนั
ใหช้ดัเจนก่อน ส่วนแนวเขตที�ดนิของรฐักจ็ะใหห้น่วยงานไปตกลงกนัว่าควรใชแ้นวเขตที�ดนิเสน้ไหน
และให้เป็นข้อยุติไม่ให้มกีารพพิาทกนัอีกต่อไป เช่น แนวเขตที�ดนิของกรมที�ดนิทบัซ้อนกบั
ที�ดนิของกรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ ์พชื ก็ให้หน่วยงานทั �งสองทําการลงพื�นที�
รงัวดัที�ดนิรวมกนั และตกลงกนัว่าจะยดึแนวเขตที�ดนิเส้นใด และให้ข้อตกลงนั �นเป็นอนัยุติ
และใชแ้นวเขตนั �นในการแบ่งเขตที�ดนิโดยชดัเจน ทั �งนี�ข้อมูลแนวเขตที�ดนิเหล่านี�จะถูกส่งมา
รวบรวมไว้ที�ศูนย์ข้อมูลแผนที�รูปแปลงที�ดนิแห่งชาติ (ศรช.) เพื�อจดัเก็บในระบบฐานข้อมูล 
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และใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานของรฐัด้านที�ด ิน (เจ้าหน้าที�ระด ับบริหาร สํานักงาน
โฉนดชุมชน, 2557)  
 เมื�อพจิารณาการดําเนินงานของรฐับาลนี�ในการสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
สงัเกตเหน็ไดว้่ารฐับาลพยายามที�จะหลกีเลี�ยงการสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนโดยตรง 
แต่เปลี�ยนไปเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงานโฉนดชุมชนโดยอ้อมแทน แมแ้ต่ในเรื�องของการที�
จะสนับสนุนผลกัดนักฎหมายสทิธชุิมชนในการจดัการทรพัยากรก็เป็นเพยีงการแก้ไขระเบยีบ
สํานักนายกรฐัมนตรเีท่านั �น ไม่ได้ยกระดบัสถานะของกฎหมายแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่า
รฐับาลไม่ได้ให้ความสําคญัในการสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนอย่างจรงิจงั สอดคล้อง
กบัความเหน็ของเจา้หน้าที�ระดบับรหิาร สํานักงานโฉนดชุมชน (2557) ที�ใหข้อ้มลูว่า “นโยบาย
รฐับาลจะมกีารเปลี�ยนแปลง คอื ตวัรฐับาลยิ�งลกัษณ์เองก็ไม่ค่อยให้ความสําคญัเรื�องนี� เพราะ
จรงิๆ แลว้ไปแตะเรื�องนี�มนัส่งผลกระทบหลายดา้น” การดําเนินงานโฉนดชุมชนในยุคสมยัของ
รฐับาลนี�จงึไม่มคีวามคบืหน้าเท่าที�ควร และไม่มจีํานวนชุมชนที�ได้รบัการพจิารณาอนุญาตให้
ดําเนินงานโฉนดชุมชนจากหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเพิ�มเติมเลย ประกอบกบัสภาพปญัหา
ความวุ่นวายทางการเมอืงจนกระทั �งรฐับาลไดป้ระกาศยบุสภาไป  
 หลงัจากนั �นวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไดเ้กดิเหตุการณ์รฐัประหารโดยคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทําให้สถานการณ์ของชุมชนในพื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชน
เลวรา้ยขึ�นเมื�อคณะรกัษาความสงบแห่งชาตอิอกคําสั �งที� 64/2557 เรื�อง การปราบปรามและ
หยดุยั �งการบุกรกุทาํลายทรพัยากรป่าไม ้และ คําสั �งที� 66/2557 เรื�อง เพิ�มเตมิหน่วยงานสําหรบั
การปราบปราม หยดุยั �งการบุกรกุทาํลายทรพัยากรปา่ไมแ้ละนโยบายการปฏบิตังิานเป็นการชั �วคราว
ในสภาวการณ์ปจัจุบ ัน ซึ�งเป็นผลให้ชุมชนที�อยู่ในระหว่างการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ได้รบัความเดอืดร้อนจากการถูกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานตามประกาศ
ดงักล่าว ชุมชนบ่อแกว้ หมู ่2 ตําบลทุ่งพระ อําเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิ(พื�นที�การดําเนินงาน
โฉนดชุมชน) เป็นชุมชนหนึ�งที�ถูกเจา้หน้าที�รฐัเขา้มาตดิประกาศจงัหวดัแจง้ให้ชุมชนยา้ยออก
จากสวนป่าคอนสารซึ�งเป็นพื�นที�ป่าสงวนแห่งชาตปิ่าภูซําผกัหนาม โดยอาศยัอํานาจคําสั �งของ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี� 64/2557 เพยีงฉบบัเดยีว ซึ�งเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยที�ไม่ปฏบิตัิ
ตามคําสั �งของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที� 66/2557 ซึ�งในคําสั �งดงักล่าวได้กําหนดให้
เจา้หน้าที�รฐัต้องดําเนินการปราบปรามและหยุดยั �งการบุกรุกทําลายทรพัยากรป่าไม ้โดยต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที�มรีายได้น้อย และผู้ไร้ที�ดนิทํากิน ซึ�งได้อาศยัอยู่ใน
พื�นที�เดมินั �น ๆ ก่อนคําสั �งคณะรกัษาความสงบแห่งชาตมิผีลบงัคบัใช้  ไม่เพยีงเฉพาะกรณีของ
ชุมชนบ่อแกว้เท่านั �นยงัมอีกีหลายชุมชนที�ไดร้บัผลกระทบจากการเลอืกปฏบิตัติามกฎหมายของ
เจา้หน้าที�รฐั (สํานักงานข่าวไทยพบีเีอส, 2557; ราชกจิจานุเบกษา, 2557ก: 3; 2557ข: 1) 
เหตุการณ์ในลกัษณะที�หน่วยงานในระดบัปฏบิตัเิลอืกที�จะสนองตอบต่อนโยบายโดยการเลอืก
ปฏบิตัติามกฎหมาย แสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่หมายของหน่วยงานระดบัปฏบิตัทิี�ไม่สอดคลอ้งกนั
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ทั �งหมด กล่าวคอื หน่วยงานยนิดแีละยอมรบัปฏบิตังิานตามแนวนโยบายที�ตรงกบัความเหน็ร่วม
ของเจา้หน้าที�ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานเท่านั �น หากการสนับสนุนผลกัดนันโยบายใดสอดคลอ้ง
กบัความเหน็ของผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน หน่วยงานนั �นกจ็ะนําไปปฏบิตั ิแต่หากการสนับสนุน
ผลกัดนัของนโยบายไมส่อดคลอ้งกบัความเหน็ร่วมของผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน หน่วยงานกจ็ะ
ดําเนินการแบบเตะถ่วง หรอื ดําเนินการอย่างล่าช้าโดยอ้างเหตุผลต่างๆ ที�ทําให้ไม่สามารถ
ดาํเนินงานได ้อาท ิเช่น แนวเขตที�ดนิระหว่างรฐักบัเอกชนไม่ชดัเจน นโยบายไม่ชดัเจน กฎหมาย
ไม่ให้อํานาจในการดําเนินงาน และ งบประมาณไม่เพยีงพอ เป็นต้น  ทั �งนี�จุดที�แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าร ัฐบาลร ัฐประหารละเลยที�จะให้ความสําค ัญกับแนวคิดโฉนดชุมชนคือเมื�อ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั �วคราว) พุทธศกัราช 2557 ไม่มมีาตราใดที�กําหนด
เกี�ยวกบัการรบัรองสทิธชิุมชนเลย แม้ต่อมาหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติจะได้รบั
การเลอืกใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรแีละจดัตั �งรฐับาล แมว้่าในการแถลงนโยบายต่อรฐัสภาเมื�อว ันที� 
12 ก ันยายน พ .ศ .  2557 จะกําหนดแนวทางการดํา เนินนโยบาย เกี�ยวก ับการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนแต่ใช้คําว่า “สทิธริ่วมในการจดัการที�ดนิ” แทน โดยกําหนดไว้ในขอ้ 
9.3 ว่า “...เร่งรดัการจดัสรรที�ดนิใหแ้ก่ผูย้ากไรโ้ดยไม่ต้องเป็นกรรมสทิธิ D แต่รบัรองสทิธริ่วมใน
การจดัการที�ดนิของชุมชน...” (สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 2557: 16) แต่แนวทางในระดบั
การดาํเนินงานกย็งัไมช่ดัเจนนกั 
 สงัเกตเหน็ไดว้่าในสมยัใดที�รฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชาชวีะจะใหก้ารสนับสนุนเชงินโยบาย
ในการดาํเนินงานโฉนดชุมชนอยา่งจรงิจงั แต่การดาํเนินงานโฉนดชุมชนกเ็ป็นไปอย่างล่าชา้และ
ไม่ประสบผลสมัฤทธิ Dเท่าที�ควร เพราะแมร้ฐับาลสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้รบัการยอมรบัจากผู้สนอง
นโยบายในระดบัปฏบิตัเิท่าที�ควร อนัเนื�องมาจากฐานคตทิี�ถูกครอบงาํดว้ยมายาคตเิกี�ยววธิคีดิ
ในการจดัการทรพัยากร และยิ�งในสมยัรฐับาลนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร ไม่ไดใ้ห้การสนับสนุน
เชงินโยบายแก่การดําเนินงานโฉนดชุมชนอย่างจรงิจงักย็ิ�งทําให้การดําเนินงานโฉนดชุมชนอยู่
ในภาวะชะงกังนั สุดทา้ยเมื�อสถานการณ์ทางการเมอืงเปราะบางและมกีารออกคําสั �งที�มเีจตนาดี
แต่ไม่ครอบคลุมผลกระทบเชิงปญัหาที�มีความซับซ้อนของการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
หน่วยงานที�ไม่ยอมรบัและสนับสนุนแนวคิดการดําเนินงานโฉนดชุมชน จงึเลอืกปฏิบตัิตาม
กฎหมายจนส่งผลให้พื�นที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนได้รบัผลกระทบไปตามๆ กนั ดงักรณีที�
ยกตวัอยา่งไป  
 สรุปได้ว่าการดําเนินงานโฉนดชุมชนจะสมัฤทธิ Dผลได้ ขึ�นอยู่กับความสอดคล้องกัน
ระหว่างการยอมรบัแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิและ
การสนับสนุนเชงินโยบายของรฐับาล เพราะ แมร้ฐับาลจะสนับสนุนเชงินโยบายแต่หน่วยงาน
รบัผดิชอบดแูลที�ดนิไมย่อมรบัแนวทางดาํเนินงานโฉนดชุมชนและใหก้ารสนับสนุน กไ็ม่อาจเกดิ
ผลสมัฤทธิ Dที�ดใีนการดําเนินงานโฉนดชุมชนได้ หรอื รฐับาลไม่ให้ความสําคญัในการสนับสนุน
เชงินโยบายผนวกกบัหน่วยงานรบัผดิชอบดูแลที�ดนิไม่ยอมรบัแนวทางดําเนินงานโฉนดชุมชน
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และให้การสนับสนุน การดําเนินงานโฉนดชุมชนก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ ฉะนั �นเพียงแค่
การสนบัสนุนเชงินโยบายของรฐับาลยงัไม่เพยีงพอ ต้องอาศยัความร่วมมอืของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิ
ที�ให้การยอมรบัและพรอ้มจะสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนด้วย การดําเนินงานโฉนดชุมชน
จงึจะเกิดผลสมัฤทธิ Dที�ดไีด้ มเิช่นนั �นการดาํเนินงานโฉนดชุมชนก็จะประสบปญัหาในลกัษณะ
ดงันี�คอื  
 
 4.3.1  ปัญหาการหลีกเลี�ยงการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานรบัผิดชอบที�ดิน 
 หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินงานโฉนดชุมชนจะหลกีเลี�ยงการ
พจิารณาอนุญาตให้ชุมชนสามารถใช้พื�นที�เพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนได้ โดยจะหนัไป
ดาํเนินการเพื�อแก้ไขปญัหาในลกัษณะอื�น อาท ิการทําแนวเขตแผนที�ระหว่างกนัให้ชดัเจน 
การลงพื�นที�เพื�อตรวจสอบข้อเท็จจรงิซํ�า หรอื เรยีกเอกสารเพื�อตรวจสอบซํ�า เป็นต้น 
 
 4.3.2  ปัญหาพฤติกรรมชะลอหรือเตะถ่วงการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
 หน่วยงานจะมพีฤติกรรมที�จะชะลอหรอืเตะถ่วงการดาํเนินงานเพื�อพจิารณาอนุญาต
จดัให ้ม โีฉนดชุมชน เ นื�องจากฐานคต ิและมุมมองความคดิที �ได ้กล ่าวไปแล ้ว  ทําให้
ผู้ปฏบิตัิงานในหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนมทีศันคติที�ไม่ดตี่อการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
 

4.3.3  ปัญหาความไม่เชื�อมั �นต่อแนวทางการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของ 
หน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินที�เกี�ยวข้อง 

 ความไม่เห็นด้วยกบัแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
อารยะขดัขนืและไม่ปฏบิตั ิตามนโยบายโฉนดชุมชน เพราะ ความไม่เห ็นด้วยในแนว
ทางการดาํเนินงานในรูปแบบโฉนดชุมชน และความเชื�อมั �นที�มตี่อแนวทางในการแก้ปญัหา
ที�หน่วยงานแต่ละหน่วยเคยได้ใช้แก้ปญัหาเกี�ยวกบัที�ดนิมาก่อนแล้ว เช่น การให้สทิธทิํากิน
ในที�ป่า (ส.ท.ก.) การจดัหาประโยชน์จากที�ดนิรฐัโดยการให้เช่าที�ราชพสัดุเพื�อทําประโยชน์ 
และ การจดัสรรที�ดนิทาํกนิในรปูแบบของสทิธทิาํกนิในเขตปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม เป็นตน้  
 ทั �งนี�ในอนาคตสํานักงานโฉนดชุมชนจงึต้องทํางานหนักและรบัภาระในการเป็นผูเ้จรจา
ต่อรองแสวงหาความร่วมมอืจากภาคประชาสงัคมเพื�อเป็นแรงหนุนเสรมิในการผลกัดนัการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนใหเ้กดิผลสมัฤทธิ D และปรบัปรุงกระบวนการสื�อสารทําความเขา้ใจทั �งกบั
หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิและสงัคมไปพรอ้มกนั เพื�อปรบัเปลี�ยนทศันคตแิละวธิคีดิในการจดัการ
ทรพัยากรของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิและสงัคมที�มต่ีอการดาํเนินงานโฉนดชุมชนใหด้ขีึ�น  
 



 

บทที� 5 
 

ผลการศึกษาการดาํเนินงานของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

 
 ในหวัขอ้นี�จะเป็นการนําเสนอผลการศกึษาวจิยัซึ�งมุ่งตอบวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ที� 3 
คอื เพื�อศกึษาลกัษณะการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง โดยจะได้
นําเสนอรายละเอยีดของผลการศกึษาจาํแนกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี� 
 
 5.1 ความเข้าใจพื�นฐานเกี�ยวกับการจดัการทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชน
สาํหรบักรณชุีมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
 5.2 ประวตัคิวามเป็นมาของการไดม้าซึ�งโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
  5.2.1 ยคุก่อนการเป็นสหกรณ์เช่าซื�อที�ดนิคลองโยง 
  5.2.2 ยคุสหกรณ์เช่าซื�อที�ดนิคลองโยง 
  5.2.3 ยคุสหกรณ์เช่าซื�อที�ดนิคลองโยงภายใตก้ารดแูลของกรมธนารกัษ์ 
  5.2.4 ยคุแห่งการต่อสูเ้รยีกรอ้งเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งโฉนดชุมชนของชาวคลองโยง 
  5.2.5 ยคุภายหลงัการไดร้บัโฉนดชุมชน 
 5.3 การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
  5.3.1 การออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
  5.3.2 การใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
  5.3.3 ปญัหาที�พบจากการออกแบบและใช้กตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน 
 5.4 การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน 
  5.4.1 ลกัษณะในการจดัการและการพฒันาของสหกรณ์บา้นคลองโยง 
  5.4.2 ลักษณะในการจดัการและการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนด
ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า 
  5.4.3 เปรยีบเทยีบลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชน 
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5.1  ความเข้าใจพืVนฐานเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน
สาํหรบักรณีชมุชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

 
 การจดัการทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนมคีวามซบัซ้อนพอสมควร ฉะนั �น 
ผูศ้กึษาจงึจาํเป็นตอ้งอธบิายลกัษณะสําคญัของการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน 
ให้เกิดความเข้าใจพื�นฐานว่า การจัดการทรพัยากรของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็น 
การจดัการทรพัยากรประเภทใด มลีกัษณะอย่างไร อยู่ภายใต้ระบบกรรมสทิธิ Dหรอืสทิธใิน
การใช้ทรพัยากรแบบใด และมจีุดมุ่งหมายในเชงิการจดัการทรพัยากรอย่างไร เพื�อไม่ให้เกดิ
ความเขา้ใจที�คลาดเคลื�อนเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรร่วมสําหรบักรณีศกึษาชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยง และเป็นผลดต่ีอการทําความเขา้ใจผลการศกึษาในหวัขอ้อื�นๆ ดว้ย โดยผูศ้กึษา
จะนําเสนอรายละเอยีดของลกัษณะสาํคญัดงักล่าวแยกยอ่ยเป็นประการต่างๆ ดงัต่อไปนี� 
 
 5.1.1  การจดัการ “ทรพัยากรร่วม” ภายใต้ระบบ “กรรมสิทธิW ร่วม” 
 ดงัที�ได้กล่าวไปแล้วเมื�อครั �งการทบทวนวรรณกรรมเกี�ยวกับแนวคิดในการจดัการ
ทรพัยากรร่วม ในหวัขอ้ที� 2.3.1 ระบบกรรมสทิธิ D หรอื สทิธใินการใช้ทรพัยากร และหวัขอ้ที� 2.3.2 
ประเภทของสนิค้าหรอืทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์ทั �งนี�ในหวัขอ้นี�จะอธบิายถงึทรพัยากร
ของกรณีศึกษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงที�ผู้ศึกษากําลงัให้ความสนใจทําการศึกษาว่า 
ทรพัยากรของชุมชนดงักล่าวที�ทาํการศึกษาเป็นทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร์ประเภทใด และ
อยูภ่ายใตร้ะบบกรรมสทิธิ Dหรอืสทิธใินการใชท้รพัยากรแบบใด  
 ดงัที� Ostrom (1990 อ้างถงึใน ชล บุนนาค, 2555: 11-15) ไดอ้ธบิายว่า ผูค้นมกัเกดิ
ความสบัสนระหว่างทรพัยากรร่วม (Common Pool Resource) กบั ทรพัยากรที�เป็นกรรมสทิธิ D
ส่วนร่วม (Common Property Resource) เนื�องจากเขา้ใจไปว่าทรพัยากรร่วมจะต้องตกอยู่
ภายใตก้รรมสทิธิ Dส่วนรว่มเท่านั �น ซึ�งเป็นเรื�องเขา้ใจผดิ เพราะกรรมสทิธิ Dส่วนร่วม หรอื สทิธริ่วม 
เป็นเรื�องของระบบกรรมสทิธิ D หมายถงึ สทิธทิี�มเีหนือทรพัยากรประเภทนั �นๆ ส่วนทรพัยากรร่วม
เป็นเรื�องของการจาํแนกประเภทของทรพัยากรหรอืสนิคา้ทางเศรษฐศาสตร ์ฉะนั �น ทรพัยากร
ประเภทหนึ�งอาจจะตกอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ Dชนิดใดก็ได้ อาทิ กรรมสิทธิ Dส่วนบุคคล (Private 
Property) กรรมสทิธิ Dที�รฐัเป็นเจา้ของ (State Property) เป็นต้น จงึไม่จาํเป็นว่าทรพัยากรร่วม
จะต้องตกอยู่ภายใต้กรรมสทิธิ Dส่วนร่วมเท่านั �น และสนิค้าเอกชนบางอย่างอาจตกอยู่ภายใต้
กรรมสทิธิ Dร่วมก็ได้ เพื�อแสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างและความชดัเจนระหว่างระบบกรรมสทิธิ D
และประเภทของสนิคา้หรอืทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์ผูศ้กึษาจงึจะไดนํ้าเสนอเป็นตารางแสดง
ใหพ้จิารณาดงัต่อไปนี� 
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ตารางที� 5.1 ตารางแสดงความแตกต่างและความชดัเจนระหว่างระบบกรรมสทิธิ Dและประเภท
ของสนิคา้หรอืทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์

ระบบกรรมสิทธิW  ประเภทของสินค้าหรอืทรพัยากรทางเศรษฐศาสตร ์

1. กรรมสทิธิ Dสว่นบุคคล (Private Property) 1. สนิคา้เอกชน (Private Goods) 
2. กรรมสทิธท์ี�รฐัเป็นเจา้ของ (State Property)  2. สนิคา้สาธารณะ (Public Goods) 
3. กรรมสทิธิ Dร่วม (Common Property) 3. ทรพัยากรร่วม (Common Pool Resource) 
4. กรรมสทิธิ Dแบบเปิดกวา้ง (Open Access)  

 
แหล่งที�มา: กรณ์พงศ ์ทองศร,ี 2552: 152; ชล บุนนาค, 2555: 11-15. 
 
 สําหรบัการศึกษาการจดัการทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื�อรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรม กรณีศึกษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงนี� ผู้ศึกษาสนใจ “ที�ดนิ” ในฐานะที�เป็น 
“ทรพัยากรรว่ม” โดยพจิารณาในแง่ของหน้าดนิที�ซึ�งมสีารอาหารที�จาํเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชื 
และทําให้ที�ดนิมผีลติภาพ ที�ดนิจงึมลีกัษณะเป็นระบบทรพัยากร (Resource System) ที�
สามารถสร้างตวัทรพัยากร (Resource) คอื ผลติผลทางการเกษตรที�ผูใ้ชท้รพัยากรสามารถเกบ็
เกี�ยวได้ อาทิ เช่น ข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันเทศ ฯลฯ ที�ดินซึ�งเหมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรมจงึเป็นแหล่งผลติอาหารที�สําคญัของสงัคมในฐานะ “ทรพัยากรร่วม” ที�ควรรกัษาไว้
เพื�อเป็นฐานการผลติอาหารของประเทศ  
 ทรพัยากรร่วม หรอื ที�ดนิ ดงัที�กล่าวไปในย่อหน้าที�แล้ว เป็นที�ดนิของชุมชนสหกรณ์
บ้านคลองโยง โดยทรัพยากรร่วม (ที�ดิน) นี�อยู่ภายใต้ระบบกรรมสิทธิ Dร่วมหรือสิทธิร่วม 
(Common Property) กล่าวคอื ที�ดนิไม่ได้ตกเป็นกรรมสทิธิ Dแบบปจัเจกของใครผู้ใดผู้หนึ�ง 
แต่กรรมสทิธิ Dในที�ดนินี�เป็นของสหกรณ์บา้นคลองโยงซึ�งถูกจดัตั �งขึ�นเพื�อเป็นองคก์รที�รบัผดิชอบ
จดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน และมสีมาชกิสหกรณ์ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกนั 
ฉะนั �น ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจงึเป็นชุมชนที�จดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดิน) ของชุมชน 
อันเป็นพื�นที�ซึ�งเหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมภายใต้ระบบกรรมสิทธิ Dร่วม และระบบ
กรรมสิทธิ Dร่วมนี� เองเป็นกลไกควบคุมสทิธใินการใชป้ระโยชน์ที�ดนิเชงิปจัเจกอกีครั �งทอดหนึ�ง 
โดยการจดัการทรพัยากรในลกัษณะนี�จะสอดคล้องกับหลกัการของโฉนดชุมชน ผู้ศึกษาจงึ
เรยีกว่า “การจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน” ซึ�งหลกัการโฉนดชุมชนเป็นหลกัการ
ดาํเนินงานตามนโยบายของรฐัที�กํากบัการดําเนินงานของชุมชนอยู่ แต่ชุมชนกม็อีสิระในการจดัการ
ทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของชุมชนภายใตก้ารสนบัสนุนจากรฐั โดยหลกัการสําคญัของโฉนดชุมชน
มอียู่ด้วยกัน 10 ประการดงัที�ได้อธิบายไปแล้วในหวัข้อที� 2.1.2 หลกัการสําคญัในการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
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 5.1.2  โฉนดชุมชนในพืVนที�เอกชนแห่งแรกและแห่งเดียว 
 การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมีล ักษณะเป็นการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�เอกชน ที�ผ่านมามปีระเดน็ขอ้ถกเถยีงกนัถงึการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงว่าไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัการโฉนดชุมชน บา้งกก็ล่าวหาว่าเป็น
การเอาสมบตัชิาติมาให้กฎหมู่ เนื�องจากโฉนดชุมชนในมุมมองของรฐัจะแตกต่างจากมุมมอง
ของภาคประชาสงัคมอยูบ่า้ง โดยรฐัมองว่าโฉนดชุมชนเป็นการดําเนินงานเพื�อพจิารณาอนุญาต
ให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐั โดยที�กรรมสทิธิ Dในที�ดนิยงัเป็นของรฐัอยู่ ทั �งนี�ก็เพื�อแก้ไข
ปญัหาข้อพพิาทและความขดัแย้งด้านที�ดนิระหว่างรฐักบัชุมชน ให้เกิดการจดัการที�ดนิอย่าง
เหมาะสมประชาชนและรฐัต่างได้ประโยชน์ในลกัษณะที�ชาวบ้านได้อยู่อาศยัทํากิน และรฐัก็
สามารถแก้ไขปญัหาการบุกรุกที�ดนิของรฐัได ้พรอ้มทั �งใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืรฐั
โดยการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมในบริเวณชุมชน นี�เป็นมุมมองหนึ�งของ
หน่วยงานภาครฐัที�มองว่าโฉนดชุมชนสามารถแก้ไขปญัหาเหล่านี�ได้ แต่โฉนดชุมชนของชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยงในสายตาของหน่วยงานรฐัไม่ได้เป็นเช่นนั �น และถูกมองว่าไม่ได้เป็นไป
ตามหลกัการดําเนินงานโฉนดชุมชนดงักล่าวนั �นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะที�ดินของชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยงปจัจุบนัไม่ไดเ้ป็นที�ดนิซึ�งเป็นกรรมสทิธิ Dของรฐั แต่สหกรณ์บา้นคลองโยง
เป็นผู้ถอืกรรมสทิธิ Dในที�ดนิเอง จงึไม่ได้เป็นการอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในพื�นที�ของรฐัตาม
หลกัการของโฉนดชุมชน มุมของรฐัเช่นนี�แสดงใหเ้หน็ถงึความหมายของโฉนดชุมชนในลกัษณะ
ของการนิยามความหมายที�แคบจนเกนิไป และแสดงถงึทศันคตทิี�ไม่คุน้ต่อการที�ชุมชนสามารถ
เป็นผู้จดัการทรพัยากรของชุมชนเองได้ เพราะรฐัถูกครอบงาํดว้ยแนวคดิการจดัการทรพัยากร
แบบเชงิเดี�ยว คอื การจดัการทรพัยากรเป็นเรื�องของรฐั หรอื ไม่กเ็อกชนเท่านั �น ซึ�งกม็ปีระเดน็ที�
น่าสนใจที� เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร กรมธนารกัษ์ (2557) ไดอ้ธบิายไวว้่า  

 โฉนดชุมชนมนัไม่ได้ถูกออกแบบตั �งแต่ต้นว่าจะเอามาใช้กบัที�ดนิของ
เอกชนนะ จะมใีครบ้างล่ะครบัที�มกีรรมสิทธิ Dอยู่ดีๆ แล้วมาลดทอนสิทธิของ
ตวัเองลงล่ะ มนัไม่มใีครหรอก แต่ว่าโฉนดชุมชนมนัถูกออกแบบมาใช้ในที�ดนิ
ของรฐั 

 จากคําอธบิายขา้งต้น ผูศ้กึษาพจิารณาเหน็ขอ้สงัเกตที�น่าสนใจว่า แลว้เหตุใด สหกรณ์
บา้นคลองโยงซึ�งไดร้บักรรมสทิธิ Dในที�ดนิแลว้ ยงัประสงคจ์ะดําเนินงานโฉนดชุมชนเพื�อลดทอน
สทิธขิองตนเองอยู่ ทั �งๆ ที�สามารถแบ่งที�ดนิใหก้บัสมาชกิในรปูปจัเจกได้ ซึ�งคําตอบนั �นต้องไป
พจิารณาประวตัคิวามเป็นมาของการไดม้าซึ�งโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงที�มี
ความซบัซอ้นมาก โดยผูศ้กึษาจะไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้ที� 5.2 ประวตัคิวามเป็นมาของการไดม้า
ซึ�งโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง สําหรบัหวัขอ้นี�จะอธบิายเฉพาะเนื�อหาที�แสดง
ใหเ้หน็ถงึลกัษณะสาํคญัอยา่งครา่วๆ เท่านั �น 
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 อนึ�งคาํอธบิายของเจา้หน้าที�ระดบับรหิาร กรมธนารกัษ์ (2557) ยงัสะทอ้นอกีแง่มุมหนึ�ง
คือ การที�ชาวบ้านยอมลดทอนสิทธิของตัวเองลงและยอมอยู่ภายใต้ระบบกรรมสิทธิ Dร่วม  
เป็นเพราะชาวบา้นส่วนใหญ่เขา้ใจสภาพปญัหาเกี�ยวกบัการสูญเสยีที�ดนิ และยอมรบัที�จะบรหิาร
จดัการที�ดนิรว่มกนัในระดบัหนึ�ง ซึ�งถอืว่ามคีวามสําคญัมากต่อการดําเนินงานโฉนดชุมชน และเป็น
การดําเนินงานตามแนวคดิการจดัการทรพัยากรที�มคีวามก้าวหน้ามากเมื�อพิจารณาตามหลกั
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี�ยวกับการจดัการทรพัยากรร่วม เนื�องจากมคีวามเป็นไปได้ยากที�
ทรพัยากรร่วมจะถูกจดัการโดยเอกชนภายใต้ระบบกรรมสิทธิ Dร่วม และยงัขดัแย้งกับกระแส
แนวคิดการจัดการทรัพยากรหลักของสังคมไทย ที�มุ่งจะจัดการทรัพยากรชนิดนี�ภายใต ้
ระบบกรรมสิทธิ Dที�รฐัเป็นเจ้าของ หรอื กรรมสิทธิ Dเชิงปจัเจกเป็นหลกั เพราะเข้าใจว่าจะเกิด
ประสทิธภิาพสูงสุดในการใชแ้ละจดัการทรพัยากร ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงจงึเป็นกรณีเชงิ
ประจกัษ์ที�เกิดขึ�นของกระแสแนวคดิการจดัการทรพัยากรรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ฉะนั �น 
การดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�เอกชนจงึเป็นลกัษณะเฉพาะและพเิศษของชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยง   
  
 5.1.3  คลองโยง ชุมชนเกษตรกรรมภาคกลาง 
 ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ตั �งอยู่ในพื�นที�ลุ่มนํ�าท่าจนี จากขอ้มูลของสถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรนํ�าและการเกษตร (Hydro and Agro Informatics Institute) ที�ไดล้งบทความเกี�ยวกบั 
ผลการศึกษาของกรมพัฒนาที�ดิน ระบุว่า พื�นที�ลุ่มนํ� าท่าจีนเป็นพื�นที�ซึ�งเหมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรม โดยมพีื�นที�ทําการเกษตรทั �งหมด 6,433,707 ไร่ หรอื 10,293.93 ตารางกโิลเมตร 
คดิเป็นรอ้ยละ 76.38 ของพื�นที�ทั �งลุ่มนํ�า ซึ�งชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงกเ็ป็นพื�นที�ขนาด 1803 ไร ่
31 ตารางวา ที�อยู่ในขอบเขตของพื�นที�ลุ่มนํ�าที�เหมาะสมแก่การเกษตรนี� เพราะชุมชนสหกรณ์บา้น
คลองโยงเป็นพื�นที�รอยต่อระหว่าง 2 อําเภอในจงัหวดันครปฐม คอื พื�นที�ส่วนหนึ�งอยู่ในเขตตําบล
ลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีและอีกส่วนหนึ�งอยู่ในเขตพื�นที�ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 
เมื�อพจิารณาในภาพที� 5.1 ในลุ่มนํ�าท่าจนี จะเหน็ว่าจงัหวดันครปฐมอยู่ในพื�นที�ซึ�งมลีกัษณะเป็นสเีขยีว
ในภาพที� 5.1 และพื�นที�สเีขยีวนี� หมายถงึ พื�นที�ซึ�งเหมาะสมแก่การเกษตรกรรม โดยสถาบนั
สารสนเทศทรพัยากรนํ�าและการเกษตรได้ศึกษาพื�นที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมด้วยการ
พจิารณาพื�นที�ที�ทําการเกษตรในปจัจุบนัจากแผนที�การใช้ที�ดนิ จากนั �นจงึนํามาพจิารณาร่วมกนักบั
ปจัจยัในด้านอื�นๆ ได้แก่ ชนิดดนิ ขอบเขตพื�นที�ป่าไม้ และความลาดชนัของพื�นดนิมาวเิคราะห์
ซอ้นทบัแบบเวคเตอร ์(Vector Overlay Analysis) ดว้ยฟงัก์ชนัในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
(Geographic Information System, GIS) จนทําใหไ้ดพ้ื�นที�ซึ�งเหมาะสมแก่เกษตรกรรม ดงัเช่นใน
ภาพที� 5.1 (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ�าและการเกษตร, 2557) 
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ภาพที� 5.1 พื�นที�เหมาะสมกบัการเพาะปลกูจากการวเิคราะหด์ว้ย GIS ในลุ่มนํ�าท่าจนี 
แหล่งที�มา: สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ�าและการเกษตร, 2557. 
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 วถิชีวีติของชาวชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงจงึยดึโยงอยู่กบัเกษตรกรรม เนื�องจากมผีนืดนิ
ที�อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกบัการเพาะปลูกทําเกษตรกรรม ไม่เพยีงเท่านั �นโครงสรา้งพื�นฐานต่างๆ 
ในชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงยงัเอื�ออํานวยต่อการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม เนื�องจากพื�นที�
สหกรณ์บ้านคลองโยงมคีลองหลายสายตดัผ่าน ทั �งคลองขนาดเล็กและคลองขนาดใหญ่ เช่น 
คลองโยงซึ�งเป็นคลองสายหลกัที�เชื�อมกบัแมนํ่�าท่าจนี คลองสหกรณ์ คลองลําทหาร และคลองกระบอื 
หรอืที�ชาวบา้นเรยีกว่าคลองควาย ทําใหชุ้มชนนี�มนํี�าท่าบรบิูรณ์ใหพ้อใชส้อยสําหรบัทําเกษตรกรรม
ตลอดทั �งปี ชาวบา้นที�นี�ครวัเรอืนหนึ�งๆ จงึทํานา ปีละ 3-4 ครั �ง แมจ้ะไม่มกีารพกัหน้าดนิเลย แต่ก็
ยงัสามารถทําการเกษตรได ้เพราะตะกอนดนิที�มาจากแม่นํ�าลําคลองที�ไหลมาจากแม่นํ�าท่าจนีมธีาตุ
อาหารหลายอยา่งที�จาํเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชื  
 สมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยงจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกือบทั �งหมด มีเพียง
บางส่วนเท่านั �นที�ประกอบอาชพีอื�นๆ เช่น เปิดรา้นค้าขายของชําในชุมชน รา้นซ่อมจกัรยานยนต ์
รา้นซ่อมอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น วถิกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัจงึทําใหชุ้มชน
สหกรณ์บา้นคลองโยงมลีกัษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมที�มขีอบเขตของชุมชนที�ชดัเจน กล่าวคอื 
มขีอบเขตดา้นที�ดนิรวมของชุมชนชดัเจน ที�ดนิมลีกัษณะเป็นผนืเดยีวกนั และแบ่งพื�นที�กนัเพื�อใช้
สอยทําประโยชน์ในการทํากินและอยู่อาศยั ทั �งนี�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ก็ประสบปญัหา
เดยีวกนักบัชุมชนเกษตรกรรมอื�น เช่น ราคาพชืผลทางการเกษตรตกตํ�า ผลกระทบจากราคา
ต้นทุนการผลติที�สูง ค่าปุ๋ ย ค่าสารเคมปีราบศตัรพูชื ค่าฮอรโ์มนบํารุงดอกใบพชืผลต่างๆ ภาวะ
หนี�สนิ เป็นต้น แต่ที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงดูจะแตกต่างจากชุมชนอื�นและเป็นลกัษณะ
พเิศษก็ตรงที�ว่า ชุมชนไม่สูญเสยีที�ดินทํากินเนื�องจากชุมชนมกีารดําเนินงานจดัการที�ดนิใน
รปูแบบโฉนดชุมชน  
 ทั �งนี� ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงจงึไมม่ปีญัหาการสญูเสยีที�ดนิ ซึ�งเป็นลกัษณะสําคญัที�
ผู้ศึกษาสังเกตเห็นและให้ความสนใจ เพราะปญัหาที�ชุมชนเกษตรกรรมอื�นๆ เผชิญนั �น  
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงกเ็ผชญิเช่นกนั แต่ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงกลบัมลีกัษณะพเิศษ 
ที�สามารถแกไ้ขปญัหาการสญูเสยีที�ดนิได ้ทั �งๆ ที�เป็นพื�นที�เอกชนมคีวามเป็นปจัเจกค่อนขา้งสูง 
ฉะนั �น ลกัษณะสาํคญัของกลไกโฉนดชุมชนที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงดําเนินการอยู่ จะเป็น
กุญแจดอกสาํคญัในการสรา้งนวตักรรมการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ซึ�งจะเป็นแนวนโยบาย
ของรฐัในการแกไ้ขปญัหาดา้นที�ดนิ และตอบโจทยข์องการแก้ไขปญัหาการสูญเสยีที�ดนิของชุมชน
เกษตรกรรมอื�นๆ ได ้ซึ�งผู้ศกึษาจะอธบิายรายละเอยีดของกลไกดงักล่าวอกีครั �งในหวัขอ้ที� 5.3 
การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
 
5.1.4  สรปุลกัษณะสาํคญั 
 การจดัการทรพัยากรของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงเป็น “การจดัการทรพัยากรร่วมใน
รปูแบบโฉนดชุมชน” มลีกัษณะที�มุ่งจดัการทรพัยากรทางเศรษฐศาสตรป์ระเภททรพัยากรร่วม 
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คอื ที�ดนิ โดยใชร้ะบบ “กรรมสทิธิ Dร่วม” ใหส้หกรณ์เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ Dในที�ดนิทั �งหมด (ที�ดนิเป็น
ผนืเดยีวกนัทั �งหมด) และใช้ระบบกรรมสทิธิ Dร่วมเป็นตวัควบคุมสทิธปิจัเจกในการใช้ประโยชน์
ที�ดนิของสมาชกิชุมชน โดยกฎกตกิาทั �งหลายที�ใชใ้นการจดัการทรพัยากรร่วมต้องสอดคลอ้งกบั
หลกัการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งกลไกการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนมลีกัษณะสําคญั
คือ สามารถแก้ไขปญัหาการสูญเสียที�ดินของเกษตรกรได้ และตอบโจทย์การรกัษาพื�นที�
เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมของประเทศให้คงอยู่เป็นพื�นที�ผลติอาหารของสงัคมและสรา้ง
ความมั �นคงทางอาหารใหแ้ก่ประเทศ  

 
5.2 ประวติัความเป็นมาของการได้มาซึ�งโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์

บ้านคลองโยง 
 
 จากการสงัเคราะหผ์ลการศกึษาของ ประภาส ปิ�นตบแต่ง ที�ไดนํ้าเสนอไวใ้นบทที� 7 (เรื�อง
การจดัการที�ดนิกบัความเป็นธรรมทางสงัคม กรณีศกึษา สหกรณ์บ้านคลองโยง) ของรายงาน
การศกึษาวจิยัภายใต้ชุดโครงการพฒันาความเป็นธรรมทางสงัคมเพื�อสงัคมสุขภาวะ เสนอต่อ
สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (สุธ ี ประศาสน์เศรษฐ และคณะ, 2555: 291-325) 
และงานเขยีนเรื�อง โฉนดชุมชนผนืแรกชุมชนคลองโยง ของประภาส ปิ�นตบแต่ง และวารุณี ณ นคร 
ในหนงัสอืโฉนดชุมชนจนิตภาพที�จบัต้องได ้(พงษ์ทพิย ์สําราญจติต์, 2556: 125-167) ตลอดจน
ผลการศกึษาของ รตติา แก้วจุลกาญจน์ (2554) เรื�อง สทิธชุิมชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
กรณีศกึษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ศกึษาประเดน็
การจดัการที�ดนิ เป็นต้น ประกอบกบัผลการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
การสงัเกตทั �งแบบมสี่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารเพิ�มเติม ทําให ้
ผูศ้กึษาไดผ้ลการศกึษาในแง่มุมที�น่าสนใจ เกี�ยวกบัปูมหลงั การก่อตวัของประเดน็ปญัหาที�ดนิ 
และการต่อสูเ้พื�อใหไ้ดม้าซึ�งโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง โดยจะนําเสนอ ดงันี�  
 
 5.2.1  ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงก่อนการก่อตวัของประเดน็ปัญหาที�ดิน 
 สมยัก่อนพื�นที�คลองโยงมลีกัษณะเป็นป่าพงอยู่ในที�ราบลุ่มนํ�าท่วมถงึ บรรพบุรุษปู่ย่า
ตายายของชาวคลองโยงเขา้มายงัพื�นที�แถบคลองโยงนี� เพื�อหกัรา้งถางพงบุกเบกิที�ดนิทํากนิ 
ใครหกัรา้งถางพงที�ไหนกถ็มโคกปลูกบา้นกนัอยู่ที�นั �น (อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1,  2557) 
จากคําบอกเล่าในบรเิวณนี�แต่ก่อนมเีส้นทางสาธารณะที�ชุมชนใช้เป็นเส้นทางในการเดนิทาง 
ไปยงัแม่นํ�าท่าจนี โดยใช้กระบือเทยีมเกวยีนขนสมัภาระ ข้าวของเครื�องใช้ และสนิค้าต่างๆ  
การเดนิยํ�าทางของกระบอืทําใหเ้กดิลําธารขนาดเลก็ๆ หรอืที�ชาวบ้านเรยีกกนัว่า “ลําราง” และ
เมื�อผ่านฤดูนํ� าหลากกว่าหลายร้อยปีทําให้ลําธารขยายขึ�นเพราะการกัดเซาะของนํ�า และ
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กลายเป็นคลองในที�สุดและเชื�อมกบัแม่นํ�าท่าจนี ชาวบา้นในแถบคลองนี�จงึไดอ้าศยัใชนํ้�าเพื�อทํา
การเกษตร อุปโภคบรโิภค และเป็นทางสญัจรกนัเรื�อยมา แต่ดว้ยธรรมชาตขิองคลองที�เกดิจาก
การกดัเซาะของนํ�าตามธรรมชาต ิจงึทําใหม้ลีกัษณะตื�นบ้างลกึบา้ง ทําให้เมื�อเดนิทางสญัจรถงึ
ช่วงที�เป็นที�ตื�นตอ้งใชค้วายลากโยงเรอืเอาไว ้เพื�อใหส้ามารถเคลื�อนที�เดนิทางผ่านลําคลองไปได้
จงึเป็นที�มาของชื�อ “คลองโยง” ในสมยัรชักาลที� 3 สุนทรภู่เองกเ็คยเดนิทางผ่านคลองแห่งนี�เพื�อไป
นมสัการองค์พระปฐมเจดยี ์ดงัที�ปรากฏในนิราศพระประธมที�สุนทรภู่ได้บรรยายถงึสภาพของ
ชุมชนคลองโยง และยงัปรากฎในนิราศสุพรรณดว้ย  
 การหกัร้างถางพงตั �งถิ�นที�อยู่อาศยัทํามาหากนิของชาวชุมชนคลองโยงมหีลกัฐานชดั
แจง้มาอยา่งยาวนาน แมช้าวบา้นจะเป็นผูบุ้กเบกิหกัรา้งถางพงมา แต่ที�ดนิเหล่านี�กไ็ม่ไดต้กเป็น
กรรมสทิธิ Dแก่ชาวบ้าน เพราะในสมยันั �นพระมหากษตัรยิต์้องพฒันาบา้นเมอืง จงึมกัมนีโยบาย
เพิ�มพื�นที�การเกษตรทํานาปลูกขา้ว โดยการขุดคลองทําชลประทานและอาศยัการหนุนท่วมของ
นํ�าจากแมนํ่�า เพื�อส่งนํ�าผ่านลาํคลองไปยงัพื�นที�ของทุ่งต่างๆ ในพื�นที�ราบลุ่มแม่นํ�า ฉะนั �นพื�นที�รมิคลอง
จงึเป็นทําเลทอง เป็นพื�นที�ล่อเลี�ยงชวีติของประชาชน และเป็นพื�นที�ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ
ของประเทศดว้ย ความตอ้งการที�ดนิจงึสงูมาก ทําใหเ้กดิการจบัจองที�ดนิรมิคลองและพื�นที�ใกลก้บัคลอง 
แต่การจบัจองที�ดนินี�เป็นการจบัจองโดยผูม้อีํานาจรฐัเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนมสีทิธจิบัจองที�ดนิน้อยมาก 
แมต้นเองจะเป็นผูบุ้กเบกิหกัรา้งถางพงมากต็าม ดงัเช่น กรณกีารขดุคลองมหาสวสัดิ Dในปี พ.ศ. 2400 
(ขุดแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.2403) ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที� 4 
เมื�อขดุแลว้เสรจ็ พระมหากษตัรยิจ์ะพระราชทานที�ดนิรมิคลองใหแ้ก่ราชวงศ์ ขุนนาง และขา้ราชการชั �นสูง
ในสมยันั �น แต่ไมไ่ดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนชาวนาเขา้มาจบัจองที�ดนิรมิคลองแต่อยา่งใด  
 เช่นเดยีวกนักบัคลองมหาสวสัดิ D เมื�อประมาณปี พ.ศ. 2490 ทางราชการไดขุ้ดลอกคลองโยง
ใหใ้หญ่ขึ�น คลองโยงจงึเป็นเสน้ทางสญัจรทางนํ�าที�สะดวกสบายมากขึ�น มเีรอืสนิคา้มากมายผูกโยงกนั 
แล่นผ่านกนัไปมาจนตดิตาชาวบา้น จนเรยีกกนัตดิปากว่า “บา้นคลองโยง” ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนคลองโยง
ไดเ้ล่าถงึสภาพของบา้นคลองโยงหลงั ปี พ.ศ. 2492 ว่า สมยัก่อนไมม่ถีนนตดัผ่านพื�นที�คลองโยงเลย 
ทั �งพื�นที�มแีต่พื�นนาเรยีงรายตดิกนัเป็นพรดืสุดลูกหูลูกตาไปหมด ไม่มตี้นไมแ้ละบ้านเรอืนเลย  
สามารถมองเหน็กนัได้หมด ชาวบ้านจะปลูกบ้านอยู่รมิคลองกนัหมด เพราะในสมยันั �นชาวบ้าน
เดนิทางสญัจรทางเรอืเป็นหลกั การจะเดนิไปที�ไหนกต็้องเดนิทางดว้ยเรอืแล้วเดนิทางต่อดว้ยรถไฟ 
ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ในชุมชนบอกเล่าเกี�ยวกบัการสญัจรไปมาใหฟ้งัว่า  

 สมยัก่อนใชเ้รอือย่างเดยีว จะเขา้กรุงเทพหรอืจะไปไหนก็จะนั <งเรอืไป
มหาสวสัดิ � ศาลายาขึ0นรถไฟไปบางกอกน้อย ถ้าจากบ้านของป้าตรงนี0ก็จะนั <ง
เรอืออกคลองโยงไป เลี0ยวเขา้คลองกํานันขาวตรงไปๆ แล้วก็ไปออกคลองขุด 
(คลองมหาสวสัดิ �) แล้วก็ไปขึ0นสถานีรถไฟมหาสวสัดิ � สถานีรถไฟศาลายา 
สถานีรถไฟงิ0วลาย แลว้กข็ึ0นรถไฟไป (สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1. 2557) 



 นอกจากนี�สมยัก่อน
เอื�ออํานวยใหท้ํานาไดปี้ละ 
หรอืเริ�มต้นฤดูฝนของทุกปี จะมนํี�าเคม็ไหลจากทางแม่นํ�าท่าจนีเขา้มา
ใช้นํ�าทํานาไม่ได้ พอถึงกลางหน้าฝนนํ�าก็จะท่วม และพอหน้าแล้งในคลองก็
พายเรอืไม่ได้ ต้องใช้วธิกีารเขน็เรอื
“ลกัษณะของคลองที�มนํี�าในคลองแหง้
 ในพื�นที�คลองโยงยงัมคีลอง
เจา้นายที�มนีามว่า “ชยัขนัธ์
คลองเจ๊ก หรอื คลองชยัขนัธ์
โดยนายอําเภอนครชยัศรใีนขณะนั �น 

 
ภาพที� 5.2 ภาพคลองเจก๊ หรอื คลองชยัขนัธ์
 
 ทั �งนี�แมจ้ะไมแ่น่ชดัว่า คลองเจก๊ถูกขดุขึ�นโดยเจา้นายนามว่า ชยัขนัธ ์หรอื หน่วยงานรฐั
ในสมยันั �นเป็นคนขดุ แต่ที�ดนิในบรเิวณรมิคลองเหล่านี�เมื�อขดุเสรจ็แลว้กจ็ะมลีกัษณะของการจบั
จองที�ดนิคลา้ยคลงึกนัหมด กล่าวคอื 
จองที�ดนิไม่แตกต่างจากกรณีการขุดคลองมหาสวสัดิ D ที�เมื�อมกีารขุดคลองแลว้พระมหากษตัรยิ์
มกัจะพระราชทานที�ดนิรมิฝ ั �งคลองให้
เพื�อเอาไปออกโฉนด ที�ดนิรมิสองฝ ั �
และผู้มบีรรดาศักดิ D ทําให้ชาวบ้านผู้หกัรา้งถางพงบุกเบกิพื�นที�ทํากนิมากลายสภาพมาเป็นผู้
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สมยัก่อนชาวบ้านในแถบคลองโยงนิยมทํานาปี เนื�องจากสภาพแวดล้อม
ไดปี้ละ 1 ครั �ง เพราะเมื�อถงึช่วงประมาณเดอืนสี�เดอืนหา้ 

หรอืเริ�มต้นฤดูฝนของทุกปี จะมนํี�าเคม็ไหลจากทางแม่นํ�าท่าจนีเขา้มาในคลองโยง
พอถึงกลางหน้าฝนนํ�าก็จะท่วม และพอหน้าแล้งในคลองก็

ต้องใช้วธิกีารเขน็เรอืให้ผ่านที�ตื�นเขนิไปด้วยความยากลําบาก
ลกัษณะของคลองที�มนํี�าในคลองแหง้ขอด ไมส่ามารถพายเรอืได”้) 

พื�นที�คลองโยงยงัมคีลองสําคญัอีกสายหนึ�งตดัผ่านคอื “คลองเจ๊ก
ชยัขนัธ”์  จา้งกรรมกรชาวจนี(ชาวบา้นเรยีกคนจนีว่า “เจ๊ก”) ขุดคลองใหจ้งึไดต้ั �งชื�อว่า

หรอื คลองชยัขนัธ ์ แต่ในบางแหล่งขอ้มลูว่าทางราชการเป็นผูจ้า้งกรรมกรชาวจนีขุด
โดยนายอําเภอนครชยัศรใีนขณะนั �น (อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 

ภาพคลองเจก๊ หรอื คลองชยัขนัธ ์

ทั �งนี�แมจ้ะไมแ่น่ชดัว่า คลองเจก๊ถูกขดุขึ�นโดยเจา้นายนามว่า ชยัขนัธ ์หรอื หน่วยงานรฐั
ในสมยันั �นเป็นคนขดุ แต่ที�ดนิในบรเิวณรมิคลองเหล่านี�เมื�อขดุเสรจ็แลว้กจ็ะมลีกัษณะของการจบั
จองที�ดนิคลา้ยคลงึกนัหมด กล่าวคอื ที�ดนิบรเิวณคลองโยง และคลองเจ๊กเองกม็ลีกัษณะกา
จองที�ดนิไม่แตกต่างจากกรณีการขุดคลองมหาสวสัดิ D ที�เมื�อมกีารขุดคลองแลว้พระมหากษตัรยิ์

ที�ดนิรมิฝ ั �งคลองให้แก่เชื�อพระวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการชั �นสูงในสมยันั �น
ที�ดนิรมิสองฝ ั �งคลองเจ๊กขา้งละ 1 กโิลเมตร จงึถูกจบัจองเป็นของเชื�อพระวงศ์
ทําให้ชาวบ้านผู้หกัรา้งถางพงบุกเบกิพื�นที�ทํากนิมากลายสภาพมาเป็นผู้

ทํานาปี เนื�องจากสภาพแวดล้อม
เมื�อถงึช่วงประมาณเดอืนสี�เดอืนหา้ (เมษายน-พฤษภาคม) 

คลองโยง ทําใหช้าวบา้น
พอถึงกลางหน้าฝนนํ�าก็จะท่วม และพอหน้าแล้งในคลองก็จะมแีต่ลําหลอด 

ให้ผ่านที�ตื�นเขนิไปด้วยความยากลําบาก (ลําหลอด คอื 

คลองเจ๊ก” ซึ�งเป็นคลองที�
ขุดคลองใหจ้งึไดต้ั �งชื�อว่า

แต่ในบางแหล่งขอ้มลูว่าทางราชการเป็นผูจ้า้งกรรมกรชาวจนีขุด 
อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1, 2557) 

 

ทั �งนี�แมจ้ะไมแ่น่ชดัว่า คลองเจก๊ถูกขดุขึ�นโดยเจา้นายนามว่า ชยัขนัธ ์หรอื หน่วยงานรฐั
ในสมยันั �นเป็นคนขดุ แต่ที�ดนิในบรเิวณรมิคลองเหล่านี�เมื�อขดุเสรจ็แลว้กจ็ะมลีกัษณะของการจบั

เองกม็ลีกัษณะการจบั
จองที�ดนิไม่แตกต่างจากกรณีการขุดคลองมหาสวสัดิ D ที�เมื�อมกีารขุดคลองแลว้พระมหากษตัรยิ์

ข้าราชการชั �นสูงในสมยันั �น
ถูกจบัจองเป็นของเชื�อพระวงศ์

ทําให้ชาวบ้านผู้หกัรา้งถางพงบุกเบกิพื�นที�ทํากนิมากลายสภาพมาเป็นผู้
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เช่าที�ดนิแทน โดยปรากฏเป็นหลกัฐานว่าโฉนดผนืหนึ�งของที�ดนิในบรเิวณนี�จาํนวน 362 ไร่ ระบุ
ชื�อผูเ้ป็นเจา้ของที�ดนิคอื เจา้จอมมารดาชุ่ม ในรชักาลที� 4 ซึ�งต่อมาที�ดนิทั �งหมดในผนืเดยีวกนันี�
ไดต้กทอดมาสู่กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ดงัปรากฏในหลกัฐาน 3 ชิ�นคอื  
 1) หลกัฐานจากหลงัโฉนดที�ดนิของสหกรณ์บา้นคลองโยง 
 2) หลกัฐานใบเสรจ็รบัเงนิค่าเช่าที�นาของวงัวรดศิ ลงวนัที� 3 พฤษภาคม พ.ศ.2479 เกบ็ค่าเช่า
นาของนายจุย้ ปี พ.ศ. 2478 เป็นเงนิจาํนวน 20 บาท ใบเสรจ็นี�ลงชื�อผูเ้กบ็เงนิคอื “หลวงสกลคณะรกัษ์”  
 3) หลกัฐานหนังสอืสญัญาเช่า ในปี พ.ศ. 2476 ของนายฉาย อ่อนสมัพนัธ ์ที�ลูกหลาน
คน้พบในกระบอกไมไ้ผ่ ซึ�งระบุการเช่าที�นาจาํนวน 157 ไร่ ค่าเช่า 315 บาท และยงัปรากฏชื�อ
ของ “หลวงสกลคณะรกัษ์” ในหนงัสอืสญัญาเช่าฉบบันี�ดว้ย  
 ที�ดนิผนืนี�จงึตกทอดกนัมาในราชสกุลดศิกุล และตกทอดมาถงึเจา้ของรายสุดทา้ยที�ระบุ
อยู่ในโฉนดที�ดินแปลงนี�คือ นางประไพพิศ เกตุรายนาค โดยมีนายบุญชิต เกตุรายนาค  
เป็นผูจ้ดัการมรดก ในปี พ.ศ. 2517 ที�ดนิแปลงนี�ไดถู้กขายยกผนืครั �งใหญ่ ในราคาไร่ละ 1,100 บาท 
แต่ไมส่ามารถขายไดท้ั �งหมด จงึเหลอืที�ดนิอกีจาํนวน 1,800 ไร ่31 ตารางวา นายบุญชติ เกตุรายนาค 
จงึได้มอบให้ “นายกองนา” ที�ตนแต่งตั �งขึ�นมาจากคนที�มหีน้าตาและชื�อเสยีงในละแวกนั �น 
เป็นผูเ้กบ็รวบรวมค่าเช่านาเพื�อส่งใหต้น 
 

 
 

ภาพที� 5.3 นายบุญชติ เกตุรายนาค และคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ เขา้ทูลเกลา้ฯถวายเงนิ
ที�ไดจ้ากการจดัฉายภาพยนตรแ์ด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ช่วงปลายปี พ.ศ. 2508 

แหล่งที�มา: สมาคมนกัเรยีนเก่าญี�ปุน่ในพระบรมราชปูถมัภ,์ 2557. 
 
 ในปี พ.ศ. 2517 นายบุญชติ เกตุรายนาค มคีวามประสงคต์้องการจะขายที�ดนิผนืดงักล่าว
ที�เหลอือยู่จาํนวน 1,800 ไร่ 31 ตารางวา เนื�องจากเหน็ว่าลูกนายากจนไม่สามารถเกบ็ค่าเช่านาได ้
หลายครั �งที�เก็บค่าเช่านาไม่ได้นายกองนามกัจะให้เหตุผลว่าชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านา 
เพราะบางปีหนูก็ก ัดกินข้าวเสียหายหมด บางปีลูกนาก็ประสบภัยนํ�าท่วมทํานาไม่ได้ 
นายบุญชิต เกตุรายนาค จึงเกิดความสงสารและต้องการช่วยให้ลูกนาที�เช่าที�นาของตนเอง 
ไดม้ทีี�ดนิทาํกนิ  
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 แมว้่านายบุญชติ เกตุรายนาคต้องการจะขายที�ดนิใหก้บัชาวบา้นที�เป็นผู้เช่านาของตน
แต่ชาวบ้านก็ไม่มเีงนิเพยีงพอที�จะซื�อที�ดนิ ด้วยความสมัพนัธ์ฉันท์เพื�อนนายบุญชติ เกตุรายนาค 
จงึไปขอคําปรกึษาเรื�องการขายที�ดนิกบั นายพล ภู่ระยา้ ซึ�งเป็นเจ้าหน้าที�สหกรณ์จงัหวดันครปฐม 
นายพล ภู่ระย้า จงึเสนอให้ดําเนินการตามนโยบายจดัที�ด ินเพื�อการคลองชีพของรฐับาล
ในสมยันั �น โดยใหช้าวบา้นทําเรื�องรอ้งขอใหก้รมส่งเสรมิสหกรณ์นําเงนิจาก “กองทุนหมุนเวยีน
จดัซื�อที�ดนิเพื�อเกษตรกร” มาจดัซื�อที�ดนิจาก นายบุญชติ เกตุรายนาค และให้ชาวบ้านรวมตวักนั
จัดตั �งเป็น “สหกรณ์เช่าที�ดินคลองโยง” เช่าซื �อที �ดนิดงักล ่าวกบักรมส่งเสริมสหกรณ์แทน  
ดงัปรากฏหลกัฐานในหนังสอืคําสั �งกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ที� 609/2518 เรื�อง แต่งตั �งคณะกรรมการ
จดัซื�อที�ดินที�ตําบลคลองโยง อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ทั �งนี�คณะกรรมการที�ถูกแต่งตั �ง 
โดยคาํสั �งฉบบันี� (นายพล ภู่ระยา้ เจา้หน้าที�สหกรณ์จงัหวดันครปฐมในขณะนั �นเป็นกรรมการอยู่ดว้ย) 
ได้ใช้เงนิของกองทุนหมุนเวยีนฯ ข้างต้น เป็นเงนิทั �งสิ�น 4,507,500 บาท เพื�อซื�อที�ดนิจาก
นายบุญชติ เกตุรายนาค ประมาณ 1,800 ไร ่31 ตารางวา ในราคาไรล่ะ 2,500 บาท ส่วนเศษของไร่ปดัทิ�ง 
โดยค่าธรรมเนียมการซื�อขายและค่าอากรรบัเงนิผู้ขายนั �น นายบุญชิต เกตุรายนาค เป็นฝ่ายชําระ 
(นิคมสหกรณ์คลองหลวง, 2544; พงษ์ทพิย ์สาํราญจติต,์ 2556: 130; กรมส่งเสรมิสหกรณ์, 2518) 
 ระหว่างกระบวนการจดัตั �งสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงในปี พ.ศ. 2519 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
ได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื�อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรบัปรุงที�ดิน โดยทําถนน  
ขุดคลองซอย และจดัระบบชลประทาน ตลอดจนสํารวจพื�นที�เพื�อรงัวดัและวางแผนผงั
จดัแบ่งแปลงที�ดนิในจาํนวน 1,800 ไร่ 31 ตารางวา ไดป้ระมาณ 85 แปลง แปลงละประมาณ 20 ไร ่
เมื�อพฒันาพื�นที�เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ในปี พ.ศ. 2523 กรมส่งเสรมิสหกรณ์จงึจดัให้เกษตรกรที�
เช่านาอยู่เด ิมลงตามแปลงที�ดิน ต่อมาในปี 2524 จงึมกีารจดทะเบยีนจดัตั �ง “สหกรณ์เช่าที�ดนิ
คลองโยง จาํกดั” อย่างเป็นทางการในวนัที� 20 พฤศจกิายน 2524 และถอืว่าเป็นการตั �งสหกรณ์
อย่างสมบูรณ์ในวนัเวลาดงักล่าว (นิคมสหกรณ์คลองหลวง, 2544; พงษ์ทพิย ์สําราญจติต์, 
2556: 130) 
 แต่เดมิพื�นที�ทั �งหมดของสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง จาํกดั ตั �งอยู่ในเขตปกครองของอําเภอ
นครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม จนเมื�อวนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2534 ไดม้ปีระกาศของกระทรวงมหาดไทย
เพื�อแบ่งพื�นที�เขตปกครองใหม่ โดยแบ่งพื�นที�ส่วนหนึ�งของอําเภอนครชยัศรมีาตั �งเป็นกิ�งอําเภอ
พุทธมณฑลขึ�น (ราชกจิจานุเบกษา, 2534: 1067) และไดจ้ดัตั �งเป็นอําเภออย่างเป็นทางการในวนัที� 
20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2539 (ราชกจิจานุเบกษา, 2539: 5) ทาํใหพ้ื�นที�ของสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงถูก
แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ�งอยู่ในหมู่ 2 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีและอกีส่วนหนึ�งอยู่ใน 
หมูท่ี� 1, 5 และ 8 ของตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล ทั �งนี�เพื�อความเขา้ใจผู้ศึกษาจึงจะแสดง
ภาพเส้นทางการตกทอดของที�ด ินมาจนถึงสมัยของการจดทะเบียนจัดตั �งสหกรณ์เช่า
ที�ดนิคลองโยง จาํกดั ดงันี� 
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ภาพที� 5.4 เสน้ทางการตกทอดที�ดนิมาจนถึงสมัยของการจดทะเบียนจัดตั �งสหกรณ์เช่าที�ดนิ
คลองโยง จาํกดั 

  
 5.2.2  การก่อตวัของประเดน็ปัญหาที�ดิน  
 ในช่วงปี พ.ศ. 2516-2518 มหีลายสหกรณ์นิคมที�ดําเนินการในลกัษณะเช่นเดยีวกบั
สหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง คอื ชาวบ้านต้องการกรรมสทิธิ Dในที�ดนิ แต่ชาวบ้านแต่ละรายไม่มี
งบประมาณเพยีงพอที�จะจดัซื�อที�ดนิเป็นกรรมสทิธิ Dของตนเอง ประกอบกบัเอกชนก็ต้องการ
จะขายที�ดนิ ชาวบ้านจงึรวมตวักนัจดัตั �งเป็นสหกรณ์นิคมและร้องขอให้รฐัเป็นเจ้าภาพใน
การจดัซื �อที �ด ิน  โดยอาศ ัยการร ้องขอผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานหลัก
ดาํเนินการขอยมืงบประมาณจาก “กองทุนหมุนเวยีนจดัซื�อที�ดนิเพื�อเกษตรกร” ซึ�งเป็นกองทุนที�
จดัตั �งโดยกระทรวงการคลงั เพื�อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายจดัที�ดนิเพื�อการคลองชพี
ของรฐับาลในสมยันั �น (พระราชบญัญตัจิดัที�ดนิเพื�อการคลองชพี พ.ศ. 2511) มาจดัซื�อที�ดนิใน
ลกัษณะที�ดนิรวมแปลงใหญ่จากเอกชนที�ประสงค์จะขายที�ดนิ จากนั �นสหกรณ์นิคมจะเช่าซื�อ
ที�ด ินก ับทางกองทุนหมุนเวียนจดัซื�อที�ดินเพื�อเกษตรกร โดยเก็บรวบรวมค่าเช่าซื�อจาก

การหกัรา้งถางพงตั Vงถิ�นที�อยูอ่าศยัทาํมาหากิน
ของชาวชุมชนคลองโยง 

เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรชักาลที� 4 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

ราชสกลุดิศกลุ 

นางประไพพิศ เกตรุายนาค 
โดยมีนายบุญชิต เกตรุายนาค เป็นผูจ้ดัการมรดก 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สหกรณ์เช่าที�ดินคลองโยง จาํกดั 
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สมาชกิสหกรณ์เพื�อส่งผ่อนชําระค่าเช่าซื�อที�ดนิคนืแก่กองทุน แต่เป็นการผ่อนชําระในระยะยาว
เพราะผ่อนชาํระในอตัราที�ตํ�า  
 ฉะนั �น หลงัจากการใช้เงนิงบประมาณจากกองทุนขา้งต้น หากพจิารณาตามหลกัการ
เมื�อที�ดนิถูกจดัซื�อโดยงบประมาณของรฐัสถานะของที�ดนิจงึตกเป็นกรรมสทิธิ Dของรฐั คอื  
เป็นที�ราชพสัดุไปโดยปรยิาย แต่ด้วยลกัษณะของที�ดนิมไิด้ใช้เพื�อประโยชน์ของทางราชการ
ในการเป็นที�ตั �งสํานักงานบ้านเมอืง สถานะของที�ดนิจงึเป็นที�ราชพสัดุประเภท “ทรพัยส์นิ
ธรรมดา”  
 ที�ผ่านมาภายหลงัจากการจดัตั �งกองทุนหมนุเวยีนจดัซื�อที�ดนิเพื�อเกษตรกรใน ปี พ.ศ. 2514 
ดงัปรากฏในเอกสารสาํเนาระเบยีบเงนิทุนหมุนเวยีนกองทุนเพื�อจดัหาที�ดนิใหแ้ก่เกษตรกร พ.ศ. 2514 
มสีหกรณ์นิคมที�ชําระค่าเช่าซื�อจนครบและกระทรวงการคลงัได้ทําการโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิให้แล้ว 
จาํนวน 6 แห่ง จนกระทั �งเมื�อปี พ.ศ. 2544 ไดเ้กดิกรณีของสหกรณ์นิคมบา้นสรา้งพฒันา จาํกดั 
ที�ไดส้รา้งบรรทดัฐานที�เป็นเงื�อนไขปญัหาการโอนที�ดนิของกรณีสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จาํกดั 
เนื�องจากพระราชบญัญตัทิี�ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 กําหนดไวว้่าการโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิ
ราชพสัดุประเภทสาธารณะสมบตัขิองแผ่นดนิที�ใชเ้พื�อประโยชน์ทางราชการโดยเฉพาะต้องตรา
เป็นพระราชบญัญตั ิส่วนที�ราชพสัดุประเภทอื�นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กฎกระทรวงกําหนด 
ซึ�งกฎกระทรวง ฉบบัที� 9 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบญัญตัทิี�ราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
ได้กําหนดวธิกีารเอาไว้ว่า การโอนกรรมสทิธิ Dที�ราชพสัดุที�มใิช่ที�ดนิที�เป็นสาธารณะสมบตัขิอง
แผ่นดนิที�ใช้เพื�อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ จะกระทําได้แต่โดยการขาย การแลกเปลี�ยน 
หรอืการให ้และจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรเีสยีก่อน 
 ดงันั �น กรณีสหกรณ์นิคมบา้นสรา้งพฒันา จาํกดั ในปี พ.ศ. 2544 ภายหลงัจากที�ไดด้ําเนินการ
ชําระค่าเช่าซื�อคืนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการในขั �นตอนการโอนกรรมสิทธิ Dที�ดินและ 
เสนอเรื�องการโอนกรรมสิทธิ Dที�ดนิให้กบัคณะรฐัมนตรใีนขณะนั �นพจิารณา และคณะรฐัมนตร ี
ในขณะนั �น (สมยัรฐับาล พนัตํารวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร) ไดม้มีตเิมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 ดงันี� 
 

 “คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการกลั �นกรองเรื�องเสนอ
คณะรฐัมนตร ีคณะที� 2 (ฝา่ยเศรษฐกจิ) โดยเหน็ชอบใหโ้อนกรรมสทิธิ Dที�ดนิราชพสัดุ  
แปลงหมายเลขทะเบยีนที� ปจ.435, ปจ.436  ตําบล บางปลารา้ และ ปจ.636 
ตําบลบางพลวง อําเภอบ้านสร้าง จงัหวดัปราจนีบุร ีเนื�อที�รวม 2,222-2-13 ไร ่
ใหแ้ก่สหกรณ์นิคมบ้านสรา้งพฒันา จาํกดั  ตามที�กระทรวงการคลงัเสนอ ทั �งนี�  
ในการดําเนินการโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิดงักล่าว ให้ระบุเป็นเงื�อนไขบงัคบัหลงัไว้
ด้วยว่า ให้สหกรณ์ ฯ นําที�ดนิไปจดัสรรให้แก่สมาชกิเพื�อใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชพีอย่างแทจ้รงิ  จะนําไปจําหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื�นมไิด้เว้น
แต่เป็นการโอน ให้แก่ทายาทหรอืผู้มสีทิธริบัมรดกของสมาชกิเท่านั �น และใน



147 

โอกาสต่อไปให้กระทรวงการคลงัถอืเป็นแนวทางปฏบิตัดิ้วยว่า ที�ดนิราชพสัดุ
สมควรที�จะรกัษาไว้ให้เป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดินตลอดไป ไม่ควรโอน
กรรมสทิธิ Dที�ดนิราชพสัดุให้แก่สหกรณ์นิคมหรอืองค์กรอื�นใดอกี หากสหกรณ์
นิคมหรอืองค์กรใดมคีวามต้องการขอเขา้ใช้ประโยชน์ในที�ดนิราชพสัดุ ก็ให้ใช้
วิธีจ ัดทําสัญญาเช่าที�ดินจากกระทรวงการคลังแทน” (สํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร,ี 2544) 

 
 จากมตคิณะรฐัมนตรทีี�ไดนํ้าเสนอไปขา้งต้นคณะรฐัมนตรไีดพ้จิารณาว่า ที�ดนิราชพสัดุ
มแีต่จะหมดสิ�นไป หรอืน้อยลง จงึควรใหค้วามสําคญัในการเกบ็ไวใ้ชเ้พื�อใหห้น่วยงานราชการต่างๆ 
ได้ใช้ประโยชน์ เนื�องจากที�ราชพสัดุนั �นไม่เพิ�มพูนแม้จะมกีารใช้วธิกีารงบประมาณโดยการ
จดัซื�อที�ด ินเพิ�มเติม แต่ก็มกัประสบปญัหางบประมาณไม่เพียงพอ แต่หน่วยงานรฐันั �น
เพิ�มจํานวนขึ�นเรื�อยๆ เพื�อจดับรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน มตดิงักล่าวจงึไดเ้หน็ชอบเพยีง
การโอนกรรมสิทธิ Dที�ดินให้แก่ สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพฒันา จํากัด แต่กรณีสหกรณ์นิคมอื�น
หลงัจากมมีตนีิ�ให้ถอืเป็นแนวปฏบิตัวิ่า ให้เก็บรกัษาที�ดนิราชพสัดุไว้ให้เป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผ่นดนิตลอดไป และไมค่วรโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิราชพสัดุใหแ้ก่สหกรณ์นิคมหรอืองคก์รอื�นใดอกี  
หากสหกรณ์นิคมหรอืองค์กรใดมคีวามต้องการขอเขา้ใช้ประโยชน์ในที�ดนิราชพสัดุ ก็ให้ใช้วธิี
จดัทําสญัญาเช่าที�ดนิจากกระทรวงการคลงัแทน ในกรณีของสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงซึ�งยงั
ผ่อนชําระค่าเช่าซื�อที�ดนิไม่ครบจงึไดร้บัผลกระทบจาก มตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2544 ทาํใหเ้กดิปญัหาเรื�องการโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิในภายหลงั  
 ประกอบกบัสมยัรฐับาลพนัตํารวจโท ทกัษิณ ชนิวตัร ได้มนีโยบายมนีโยบายที<จะนํา
ที<ดนิของรฐัไปแกไ้ขปญัหาความยากจนที<เรยีกว่า “โครงการแกป้ญัหาสงัคมและความยากจนเชงิ
บรูณาการ” ในปี พ.ศ. 2549 รฐับาลไดม้นีโยบายใหก้รมธนารกัษ์เรยีกคนืที�ดนิซึ�งไม่ใช่ที�สงวนหวงกนั
จากหน่วยงานทุกหน่วยงานมาดําเนินการจดัใหร้าษฎรเช่า หรอือนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ โดยเสยี
ค่าตอบแทนภายใต้ “โครงการรฐัเอื�อราษฎร์” ที�ดนิที�สหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงเช่าซื�อกบั
กองทุนหมุนเวียนจัดซื�อที�ดินเพื�อเกษตรกรแต่เดิม โดยอาศัยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น
ผู้ดําเนินการยมืงบประมาณจากกองทุนดงักล่าวมาจดัซื�อให้ จงึได้รบัผลกระทบจากนโยบายนี� 
ทําให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์ต้องส่งที�ดนิคนืให้เป็นกรรมสทิธิ Dของกรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั 
ดงัปรากฏในเอกสารหลกัฐานที�กรมส่งเสรมิสหกรณ์ไดส้่งหนังสอืราชการที� ปท. 0010.1/… เรื�อง 
การส่งคนืที�ราชพสัดุที�อยูใ่นความครอบครองของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ลงวนัที� 28 มนีาคม พ.ศ. 2550 
เพื�อแจ้งแก่สหกรณ์การเช่าที�ดนิตําบลคลองโยง จํากัด ว่า กรมส่งเสรมิได้ส่งที�ดนิในแปลงที�
สหกรณ์เช่าซื�ออยู่ จาํนวน 1,800 ไร่ คนืแก่กรมธนารกัษ์เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ไม่ไดม้กีารชี�แจงแก่
ชาวบ้านให้รบัรูถ้ึงความเปลี�ยนแปลงในการจดัการที�ดนิแปลงนี�แต่อย่างใด (เจา้หน้าที�ระดบั
ปฏิบตัิการ สํานักงานธนารกัษ์พื�นที�นครปฐม กรมนารกัษ์, 2557; เจ้าหน้าที�ระดบับรหิาร 
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กรมธนารกัษ์, 2557) ซึ�งกส็อดคลอ้งกบัคําใหส้มัภาษณ์ของ อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง 
คนที� 1.(2557) ที�กล่าวว่า “ธนารกัษ์เขามาเกบ็ค่าเช่าเราถงึไดรู้”้  
 หลงัจากที�กรมส่งเสรมิสหกรณ์ส่งที�ดนิคนืให้แก่กรมธนารกัษ์ สํานักงานธนารกัษ์พื�นที�
จงัหวดันครปฐม (ปจัจุบนัเรยีกว่า สํานักงานธนารกัษ์พื�นที�นครปฐม) ได้เขา้มาดําเนินการตาม
นโยบาย โดยทําการรงัวดัที�ดนิในพื�นที�สหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงใหม่ทั �งหมดโดยแบ่งเป็น
พื�นที�อยู่อาศยั และพื�นที�ทําเกษตรกรรม และได้มกีารคดิค่ารงัวดั ค่าประกนัที�ดนิ ค่าธรรมเนียม 
และค่าเช่า ในอตัราที�สูงมาก ซึ�งแต่เดมิสมาชกิจะเสยีค่าเช่าทั �งที�อยู่อาศยัและที�ไร่นาในราคาไร่ละ 
180 บาท เท่ากนัหมด คดิเป็นค่าเช่ารวมต่อแปลงประมาณ 3,000 – 4,000 บาท แปลงหนึ�งๆ 
ประมาณ 20 ไร่ แต่ค่าเช่าที�กรมธนารกัษ์เกบ็ในอตัราใหม่จะคดิค่าเช่าแยกกนั คอื ค่าเช่าที�อยู่
อาศยัราคาหนึ�ง และค่าเช่าที�นาไร่อกีราคาหนึ�ง โดยมจีะแจกแจงแสดงรายละเอยีดอตัราค่าเช่า
ใหเ้หน็ ดงันี� 

 ค่าเช่าที�อยู่อาศยั ราคาตารางวาละ 0.75 บาทต่อเดอืน หรอื ไร่ละ 3,600 บาท ต่อปี ใน
ปีแรกเข้า การเช่าที�ดนิต้องเสยีค่าใช้จ่าย ดงันี� 
  - ค่าเช่าไร่ละ      3,600 บาท 
  - ค่าธรรมเนียมจดัให้เช่า (2 เท่าของค่าเช่าต่อปี) 7,200 บาท 
  - ค่าประกนัการเช่าอีก 1 ปี    3,600 บาท 
  รวมจาํนวนเงนิที�ต้องจ่ายการเช่าที�อยู่ในปีแรก  14,400 บาท 
 ค่าเช่าที�นาไร่ละ 350 บาทต่อปี ในปีแรกเข้าการเช่าที�ดนิต้องเสยีค่าใช้จ่าย ดงันี� 
  - ค่าเช่าที�นาไร่ละ     350 บาท 
  - ค่าธรรมเนียมจดัให้เช่า (2 เท่าของค่าเช่าต่อปี) 700 บาท 
  - ค่าประกนัการเช่าอีก 1 ปี    350 บาท 
  รวมจาํนวนเงนิที�ต้องจ่ายการเช่าที�อยู่ต่อไร่ในปีแรก 1,400 บาท  

 เมื�อพจิารณาอตัราค่าเช่าที�สาํนกังานธนารกัพื�นที�นครปฐมกําหนด หากสมมตคิรวัเรอืนหนึ�งๆ 
มทีี�อยู่อาศยั 2 ไร่ และมทีี�ไร่นาอกี 20 ไร่ ครวัเรอืนนี�จะต้องเสยีค่าเช่าใหก้บัสํานักงานธนารกัษ์
พื�นที�นครปฐม สูงถึง 26,850 บาทต่อปี (ค่าเช่าที�อยู่อาศยั 2 ไร่ เป็นเงนิ 18,800 บาท และ 
ค่าเช่าที�ไร่นา 20 ไร่ เป็นเงนิ 8,050 บาท) ส่วนอตัราค่าเช่าเดมิคอื 180 บาท ครวัเรอืนนี�จะเสยี
ค่าเช่าที�ดนิรวม 22 ไร่ ในราคาเพยีง 3,960 บาทเท่านั �น เมื�อเปรยีบเทยีบจะพบว่าอตัราค่าเช่าใหม่
ที�สํานักงานธนารกัษ์พื�นที�นครปฐมกําหนดจะสูงกว่าอตัราค่าเช่าเดมิถงึ 22,890 บาท ทั �งนี�หาก
บางครอบครวัมพีื�นที�อยู่อาศัยมากก็จะทําให้ราคาค่าเช่าที�ดินต่อปีสูงขึ�นมากเป็นเงาตามตัว 
เพราะอตัราค่าเช่าที�อยูอ่าศยัสงูมาก  
 ดว้ยสาเหตุที�ทางสํานักงานธนารกัษ์พื�นที�นครปฐมไดก้ําหนดอตัราค่าเช่าใหม่ซึ�งมอีตัรา
ที�สงูมาก จงึทาํใหส้มาชกิสหกรณ์เกดิกระแสความไมพ่อใจในอตัราค่าเช่า ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลู
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ที�ได้จากการสมัภาษณ์ชาวชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงถงึประเดน็ปญัหาเกี�ยวกบัอตัราค่าเช่า
ดงัต่อไปนี� 

 “โอย้....ต่อสูม้านาน ทแีรกชาวบา้นเขากไ็ม่เชื<อเราหรอก เขาไปเชื<อธนารกัษ์ 
ธนารกัษ์เขาเรยีกเกบ็ค่าเช่า อย่างบา้นป้าม ี10 ไร่ เสยีตั 0ง 20,000 บาท แลว้กท็ี<ผนืนา
อกี 5,000 บาท เกบ็แพงมาก” (สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1, 2557) 

 ถ้าที<ดินยังอยู่กับกรมธนารักษ์นะ ป่านนี0 เราถูกเนรเทศไปหลาย
ครวัเรอืนแล้ว มนัเก็บค่าเช่าแพง แล้วสามปีขึ0นค่าเช่าสามเปอรเ์ซน็ อกีสามปี
ขึ0นค่าเช่าอกีสามเปอรเ์ซน็ ตอนที<มาประชุมแลว้เขาบอกนะ แลว้ถ้า 10 ปี 20 ปี 
มนัจะขึ0นค่าเช่าเป็นจํานวนเท่าไร แล้วจะเอาที<ไหนมาเสียให้มนั แพงมาก  
กเ็ท่าที<ไดคุ้ยกบัคนที<เช่าที<นาเหมอืนกนั เขากบ็อกว่ากรมธนารกัษ์มนัเกบ็แพงทุก
เจา้นั 0นแหละ (อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1, 2557) 

 “ตอนที�มาเกบ็ค่าเช่ากม็เีสยีงสะทอ้นเสยีงคดัคา้นว่า มนัแพงไปนะ และ 
ที�ตรงนี�มนัก็น่าจะเป็นของเรานะ เราผ่อนกนัมาตั �งนานทําไมอยู่ๆ เป็นแบบนี� 
เพราะเราอยู่กนัมานานหลกัฐานอะไรก็มกีนัอยู่บ้าง...พอธนารกัษ์นัดวนัไปเสยี
ค่าเช่า แล้วเรารูว้่าเสยีค่าเช่าแพง เป็นนิสยัของคนทั �วไปถ้าไม่เจบ็ก็จะไม่รูส้กึ
อะไร เรากเ็ลยคดิกนัว่าเราตอ้งสูบ้า้งแลว้นะเสยีเปรยีบแลว้นะ...ปกตผิมเคยเสยี
ประมาณ 5,000 บาท ต่อปีต่อแปลง แต่ว่าพอธนารกัษ์เขา้มา ต้องเสยี 40,000 
บาท ต่อแปลง คอื ต้องเสยีเพิ�มขึ�นถงึ 8 เท่าตวั ธนารกัษ์เขาบอกว่าเขาไม่ผดิ
เขามหีน้าที�หารายได้หาเงนิเขา้รฐัให้มากที�สุด” (สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง 
คนที� 2, 2557)  
 “ตอนธนารกัษ์เข้ามาเนี�ยเขาเก็บค่าเช่าแพง เสยีเงนิค่าเช่าไปร่วมๆ 
40,000 บาทเลยนะ ที�นาเสยีน้อยหน่อย บา้นเรอืนจะเสยีน้อยหน่อย พอสามปีก็
จะปรบัค่าเช่าเพิ�มขึ�นอกี เขาไม่ได้งอ้เรานิ เขาบอกเลยนะท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็
ย้ายออกไปซ ิคนอื�นต้องการเยอะแยะ” (รองประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง, 
2557) 
 

 นอกจากนี�เจา้หน้าที�ธนารกัษ์พื�นที�นครปฐมยงัปฏบิตัต่ิอสมาชกิสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง
อย่างไม่เหมาะสม กล่าวคอื ในวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นกําหนดนัดจ่ายค่าเช่าครั �งแรก 
ทางเจา้หน้าที�ธนารกัษ์พื�นที�จงัหวดัได้ลงมาเก็บค่าเช่าที�ดนิ โดยไม่แจ้งรายละเอียดที�มาให้กบั
สมาชกิทราบล่วงหน้ามาก่อนเลย และเมื�อชาวบา้นบางคนไปจ่ายค่าเช่าแต่เตรยีมเงนิมาไม่พอ  
ก็ได้รบัการปฏิบตัิที�ไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที�ธนารกัษ์ โดยข่มขู่ว่าถ้าไม่จ่ายจะยดึที�ดินคืน 
ทําให้สมาชกิสหกรณ์ต้องไปกู้หนี�ยมืสนินายทุนมาในอตัราดอกเบี�ยที�สูงเพื�อนํามาจ่าย บางคน
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ตอ้งแบ่งที�ดนิของตนเองขายเพื�อนําเงนิมาจ่ายค่าเช่าใหแ้ก่ธนารกัษ์ การกระทําดงักล่าวจงึสรา้ง
ความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์เช่าที�ดินคลองโยงอย่างมาก อีกทั �งการเปิดโอกาสให้
สามารถขายสทิธใินที�ดนิไดย้งัทําใหพ้ื�นที�เกษตรกําลงัจะเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์อย่างรวดเรว็
เพราะถูกนายทุนภายนอกชุมชนเขา้มาซื�อที�ดนิโดยผ่านนายหน้าบางคนในชุมชน (สุธ ีประศาสน์เศรษฐ 
และคณะ, 2555: 300-301) 
 อนึ�งชาวคลองโยงรูส้กึไดถ้งึความไม่เป็นธรรมที�เกดิขึ�น กล่าวคอื แต่เดมินั �นเจตนารมณ์
ของการจดัตั �ง “สหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง” ก็เพื�อเช่าซื�อที�ดนิจากนายบุญชติ เกตุรายนาค 
โดยอาศยักรมส่งเสรมิสหกรณ์ดาํเนินการยมืเงนิทุนจาก “กองทุนหมุนเวยีนเพื�อจดัหาที�ดนิใหแ้ก่
เกษตรกร” ตามระเบยีบเงนิทุนหมุนเวยีนเพื�อจดัที�ดนิให้แก่เกษตรกร พ.ศ. 2514 จํานวน 
4,507,500 บาท มาชาํระแก่ นายบุญชติ เกตุรายนาค ไปก่อน จากนั �น “สหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง” 
จงึจะเก็บรวบรวมค่าเช่าซื�อจากสมาชิกสหกรณ์เพื�อผ่อนชําระค่าเช่าซื�อที�ดินดงักล่าวคืนให้
กองทุนหมุนเวยีนฯ ผ่านทางกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยจากหลกัฐานหนังสอืราชการนิคมสหกรณ์
คลองหลวง ลงวนัที� 1 มนีาคม พ.ศ. 2543 ระบุว่าจนถงึปี พ.ศ. 2542 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ไดส้่ง
เงนิเขา้บญัชกีองทุนหมุนเวยีนจดัซื�อที�ดนิเพื�อเกษตรกร เป็นจาํนวนเงนิ 4,141,791 บาท และ
ขอ้มูลจากเอกสารประกอบคําสมัภาษณ์ เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร กรมธนารกัษ์ (2557) ระบุว่า 
จนถงึปี พ.ศ. 2546 ได้มกีารคนืเงนิกองทุนหมุนเวยีนฯ ไปแล้วเป็นจํานวน 4,893,255 บาท 
(จ่ายค่าเช่ารวมปีละ 187,688 บาท) และหากคํานวณถงึปี 2550 ค่าเช่าซื�อที�ไดจ้่ายคนืกองทุน
หมุนเวยีนฯ รวมทั �งสิ�น 5,639,330 บาท นอกจากนี� ในช่วงที�มกีารโอนที�ดนิคนืไปยงักรมธนารกัษ์ 
ชาวบา้นยงัไดจ้่ายค่าเช่าใหแ้ก่กรมธนารกัษ์พื�นที�จงัหวดันครปฐมอกีราว 700,000 – 800,000 บาท 
ฉะนั �น เมื�อผ่อนชาํระครบแลว้สมาชกิสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงกค็วรจะไดก้รรมสทิธิ Dในที�ดนิเป็น
ของตนเอง แต่ที�ดนิกลบัถูกโอนจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ไปให้กรมธนารกัษ์และกลายเป็นที�ดนิ
ของรฐัไป แทนที�จะตกเป็นของสมาชกิสหกรณ์ ชาวบา้นคลองโยงจงึรูส้กึว่าการดําเนินการของ
รฐัไมเ่ป็นธรรม 
 ดงันั �น มลูเหตุจากการเกบ็ค่าเช่าในอตัราที�สูงเกนิกว่าที�สมาชกิสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง
จะรบัได้ และการปฏบิตัิตัวของเจ้าหน้าที�ธนารกัษ์พื�นที�นครปฐมต่อสมาชกิสหกรณ์เช่าที�ดิน
คลองโยงอย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนการรูส้กึได้ถงึความไม่เป็นธรรมที�ได้รบัจากการโอนที�ดนิ
ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ไปให้กบักรมธนารกัษ์ทั �งๆ ที�ชาวบ้านได้ผ่อนชําระค่าเช่าซื�อมาเป็น
ระยะเวลานาน และสมาชิกสหกรณ์เช่าที�ดินคลองโยงทุกคนควรจะได้ที�ดินเป็นของตนเอง 
แต่กลบัไม่ได ้จงึทําให้เกดิการต่อสู้เรยีกรอ้งเพื�อให้ได้มาซึ�งโฉนดชุมชนของชาวชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงในที�สุด 
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5.2.3  การต่อสู้เรียกร้องเพื�อให้ได้มาซึ�งโฉนดชุมชนของชาวชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยง 

ในช่วงที�กรมธนารกัษ์เขา้มาดําเนินการโครงการรฐัเอื�อราษฎรต์ามนโยบายแก้ไขปญัหา
ความยากจนในพื�นที�สหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง  ทําให้เกิดกระแสการเคลื�อนไหวของสมาชกิ
สหกรณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที�ได้รบัประโยชน์จากการดําเนินงานตาม
นโยบายดงักล่าวขา้งต้นและผู้ที�เหน็ด้วยกบัการดําเนินการตามนโยบายดงักล่าวโดยสภาพจํายอม 
ขณะที�อกีกลุ่มหนึ�งเป็นกลุ่มที�ไมพ่อใจกบัการดาํเนินการตามโครงการรฐัเอื�อราษฎรข์องกรมธนารกัษ์ 
เนื�องจากมชุีดขอ้มูลที�ทําให้เชื�อได้ว่าการดําเนินการของรฐัไม่เป็นธรรม เพราะแต่เดมิสหกรณ์
เช่าซื�อที�ดนิกบัทางกองทุนจดัหาที�ดนิให้แก่เกษตรกร และได้ผ่อนชําระมาเป็นระยะเวลานาน  
ซึ�งขอ้มลูหลกัฐานที�ไดม้ามาจากคําบอกเล่าของผูอ้าวุโสในชุมชนซึ�งเป็นผูก่้อตั �งสหกรณ์การเช่า
ที�ดนิคลองโยง ทั �งยงัเป็นประธานสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงคนแรกที�ได้รบัรู้ถงึเหตุการณ์
และประวัติความเป็นมาของสหกรณ์การเช่าที�ดินคลองโยง ประกอบกับผู้ที�เห็นด้วยกับ 
ความคดิเหน็ของกลุ่มนี�จงึรวมมอืกนัคน้หาหลกัฐานจน พบว่า มหีลกัฐานใบเสรจ็ค่าเช่าซื�อหลายใบ
ที�ระบุว่าได้ทําการผ่อนส่งเงินค่าเช่าซื�อมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และที�ดินควรจะตกเป็น
กรรมสทิธิ Dของสหกรณ์เพื�อโอนที�ดนิใหส้มาชกิสหกรณ์ตามเจตนารมณ์เดมิ 

ดว้ยความเหน็ที�ต่างกนัจงึทําให้เกดิความขดัแยง้ขึ�นภายในชุมชนในช่วงระยะเวลานั �น
คอื ตั �งแต่กรมธนารกัษ์เขา้มาดําเนินการรงัวดัที�ดนิเพื�อทําการจดัแบ่งโซนและเก็บค่าเช่า ในปี 
พ.ศ.2549 ลกัษณะของความขดัแย้งนั �นเป็นไปในลกัษณะของการแสวงหาประโยชน์จากการ
ขายสทิธิ Dการเช่าที�ดนิ เนื�องจากการเกบ็ค่าเช่าที�ดนิของกรมธนารกัษ์เกบ็ในอตัราที�สูงมาก จงึทํา
ให้สมาชกิสหกรณ์หลายรายแบกรบัภาระค่าเช่าไม่ไหวและต้องการจะขายสทิธกิารเช่าที�ดิน
ใหก้บัผูอ้ื�น เมื�อคนบางกลุ่มเหน็ถงึประโยชน์ที�จะไดร้บัจากการขายที�สทิธกิารเช่าที�ดนิ จงึตั �งตวั
เป็นนายหน้าที�ดนิตดิต่อให้คนภายนอกชุมชนคลองโยงเขา้มามโีอกาสจบัจองที�ดนิโดยการซื�อ
สทิธกิารเช่าที�ดนิ และกนิส่วนต่างของราคาขายสทิธกิารเช่าที�ดนิที�ตนเองเจรจาต่อรองกบัทั �งสองฝ่าย 
คอื ฝา่ยผูข้ายและผูซ้ื�อ 

ในขณะที�การซื�อขายเปลี�ยนมอืสทิธกิารเช่าที�ดินกําลงัเกิดขึ�น กลุ่มที�ไม่พอใจกบัการ
ดําเนินการตามโครงการรฐัเอื�อราษฎรข์องกรมธนารกัษ์ ได้ทําการเคลื�อนไหวเรยีกรอ้งโดยใช้
วธิกีารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื�นหนังสอืคดัคา้นการดําเนินการตามโครงการดงักล่าว และชี�แจง
ความเป็นมาและสิ�งที�เกดิขึ�นเพื�อเรยีกรอ้งความเป็นธรรมกบัหน่วยงานรฐัที�เกี�ยวขอ้งทุกหน่วยงาน 
อาทิ สํานักงานธนารกัษ์พื�นที�นครปฐม กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการคลงั สาํนกังานที�ดนิจงัหวดันครปฐม เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัมกีารเคลื�อนไหวผ่านสื�อ
โดยใช้พื�นที�สื�อเป็นช่องทางในการนําเสนอปญัหาและชี�แจงข้อเท็จจรงิกบัสงัคม หน่วยงานรฐั 
และรฐับาล เพื�อทาํความเขา้ใจและขอความช่วยเหลอืใหเ้ขา้มาแกไ้ขปญัหา จนกระทั �งในปี พ.ศ. 2552 
หลงัจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมอืงเริ�มผ่อนคลายลง และมรีฐับาลใหม่ภายใต้พรรค
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ประชาธปิตัย ์คอื รฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ สมาชกิสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงจงึไดเ้ขา้ร่วม
ชุมนุมในนาม “เครอืข่ายปฏริูปที�ดนิแห่งประเทศไทย (คปท.)”  ซึ�งเป็นเครอืข่ายที�ร่วมมอืกนั
ระหว่างผู้ที�มปีญัหาที�ดินทํากิน ที�ต้องการนําเสนอประเด็นปญัหาความเดือดร้อนในรูปแบบ
ขบวนการเคลื�อนไหวเพื�อผลกัดนัให้รฐับาลแก้ไขปญัหาที�ดนิทํากิน และได้นําเสนอประเดน็ปญัหา
หลายประเดน็หนึ�งในนั �น คอื กรณปีญัหาของสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยง  

รฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ ไดต้อบรบัขอ้เรยีกรอ้งเกี�ยวกบัปญัหาความเดอืดรอ้นที�
เครือข่ายปฏิรูปที�ดินแห่งประเทศไทยเสนอมา และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคําสั �งสํานัก
นายกรฐัมนตร ีที� 71/2552 ลงวนัที� 9 มนีาคม 2552 แต่งตั �งคณะกรรมการอํานวยการเพื�อแก้ไข
ปญัหาของเครอืข่ายปฏริูปที�ดนิแห่งประเทศไทย โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ 
จากนั �นคณะกรรมการได้ออกคําสั �งแต่งตั �งคณะอนุกรรมการขึ�นมาอกี 6 ชุด (เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร 
กรมธนารกัษ์, 2557) ดงันี� 

ชุดที� 1 คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาที�สาธารณประโยชน์ ที�ดนิเอกชนปล่อยทิ�งร้าง
และเหมอืงแร ่  

ชุดที� 2 คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาเกี�ยวกบัที�ดนิในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน
แห่งชาติ และที�ป่าไม้อื�นๆ ที�อยู่ในความรบัผิดชอบของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม 

ชุดที� 3 คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาที�ดนิในเขตปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม 
ชุดที� 4 คณะอนุกรรมการแกไ้ขปญัหาดา้นที�อยูอ่าศยัและสนิเชื�อ 
ชุดที� 5 คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาที�ดนิราชพสัดุกรณีสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง 

จาํกดั จงัหวดันครปฐม และสหกรณ์การเช่าที�ดนิพชิยัภเูบนทร ์จาํกดั จงัหวดัอุตรดติถ ์
ชุดที� 6 คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการกระจายการถอืครองที�ดนิ 

คณะกรรมการชุดที�เกี�ยวขอ้งกบัการแก้ไขปญัหาของสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงม ี2 ชุด 
คอื ชุดที� 5 คณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาที�ดนิราชพสัดุกรณีสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จํากดั 
จงัหวดันครปฐม และสหกรณ์การเช่าที�ดนิพชิยัภูเบนทร ์จาํกดั จงัหวดัอุตรดติถ์ มนีายกรณ์ จาตกิวานิชย ์
เป็นประธาน ตามคําสั �งคณะกรรมการอํานวยการเพื�อแก้ไขปญัหาของเครอืข่ายปฏริปูที�ดนิแห่ง
ประเทศไทย ที� 1/2552 ลงวนัที� 24 มนีาคม พ.ศ. 2552 และ ชุดที� 6 คณะอนุกรรมการศกึษา
แนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการกระจายการถอืครองที�ดนิ ที�มนีายสาทติย ์วงศ์หนองเตย 
เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการกระจายการถอืครองที�ดนิ 
(ชุดที� 6) ได้ศกึษาเพื�อหาแนวทางแก้ไขปญัหาเกี�ยวกบัปญัหาความเหลื�อมลํ�าจากการสูญเสยี
และไร้ที�ดนิทํากินของเกษตรกร ความขดัแย้งเกี�ยวกบัสทิธิในที�ดนิระหว่างหน่วยงานรฐัและ
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เอกชน โดยไดนํ้าผลการศกึษาจากงานวจิยัเมื�อปี พ.ศ. 2550 ของ อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ เรื�อง 
ระบบสทิธใินที�ดนิที�เหมาะสม มาศกึษาปรบัใช้ (อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์, 2557) จนกระทั �งได้
ขอ้สรุปว่า สทิธชุิมชนสามารถจดัการปญัหาที�ดนิเหล่านี�ได้ โดยการใชก้รรมสทิธิ Dร่วมเพื�อควบคุม
สทิธเิชงิปจัเจก ซึ�งสอดคลอ้งตอ้งกบักบัแนวคดิของเครอืข่ายภาคประชาชนผูป้ระสบปญัหา จงึนํามา
สู่การกําหนดเป็นแนวทางนโยบายโฉนดชุมชน และจดัทําเป็นร่างระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. ... ขึ�นมา แต่กย็งัไม่เป็นที�ชดัเจนว่าจะมหีลกัเกณฑว์ธิกีาร 
และรปูแบบอยา่งไรในการดาํเนินนโยบาย จนกระทั �งคณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการปฏบิตัิ
ตามนโยบายการกระจายการถอืครองที�ดนิ ไดข้อ้สรุปที�ชดัเจนมากขึ�นเกี�ยวกบัรปูแบบของโฉนดชุมชน 
จงึเสนอให้รฐับาลตราระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ขึ�น
เพื�อเป็นแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งในขณะนั �นสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงก็ได้
เสนอขอใหม้กีารดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�เช่นเดยีวกบัหลายชุมชนที�มปีญัหาที�ดนิ 

ส่วนคณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาที�ดนิราชพสัดุฯ (ชุดที� 5) ที�มนีายกรณ์ จาตกิวานิชย ์
เป็นประธาน ได้ศกึษาเกี�ยวกบัประเดน็ปญัหาและขอ้เรยีกรอ้งของชุมชนสหกรณ์การเช่าที�ดนิ
คลองโยงซึ�งเป็นเรื�องเกี�ยวกบัที�ราชพสัดุโดยเฉพาะ ซึ�งผลการทํางาน พบว่า สหกรณ์การเช่า
ที�ดนิคลองโยงไม่ได้รบัความเป็นธรรม เนื�องจากชาวบา้นมเีจตนารมณ์อย่างชดัเจนที�จะซื�อที�ดนิจาก
นายชิต เกตุรายนาค แต่ด้วยไม่มกีําลงัทรพัย์เพยีงพอที�จะซื�อเป็นเงนิสดได้ จงึต้องรวมตวักัน
จดัตั �งเป็นสหกรณ์เช่าที�ดนิคลองโยงขึ�น เพื�อขอกู้ยมืเงนิจากกองทุนหมุนเวยีนเพื�อจดัหาที�ดนิ
ใหแ้ก่เกษตรกร และนําเงนิที�ไดม้าซื�อที�ดนิในลกัษณะเช่าซื�อ โดยผ่อนชําระค่าเช่าซื�อที�ดนิใหก้บั
ทางกองทุนเรื�อยมา คณะอนุกรรมการชุดนี�จงึเสนอใหท้บทวนมตคิณะรฐัมนตร ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 
(ระบุว่าไม่ใหโ้อนกรรมสทิธิ Dที�ราชพสัดุใหเ้ป็นกรรมสทิธิ Dแก่สหกรณ์ใดอกี) เพราะสมาชกิสหกรณ์
การเช่าที�ดนิคลองโยงได้เช่าซื�อที�ดนิมาแต่เดมิ จงึมสีทิธทิี�จะได้กรรมสทิธิ Dในที�ดนิ แต่ที�ผ่านมา
มตคิณะรฐัมนตร ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 ไดล้ดิรอนสทิธอินัชอบธรรม และสรา้งความไม่เป็นธรรมให้
เกดิขึ�นแก่สมาชกิสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง คณะอนุกรรมการดงักล่าวขา้งต้นจงึเหน็สมควรว่า
จะดาํเนินการไปสู่กระบวนการที�ทาํใหส้หกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงไดก้รรมสทิธิ Dในที�ดนิ 

การทํางานของคณะอนุกรรมการทั �งสองชุดจงึเป็นเส้นทางการทํางานที�คู่ขนานกนัไป  
เกิดการเจรจาต่อรองกันไปมาระหว่างชาวสหกรณ์การเช่าที�ดินคลองโยงและรฐับาลของ 
นายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ จนกระทั �งเส้นทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหา
ที�ดนิราชพสัดุฯ (คณะอนุกรรมการ ชุดที� 5) ได้ข้อสรุปจากการทบทวนมติของคณะรฐัมนตร ี
เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 ว่า ควรมอบกรรมสทิธิ Dที�ดนิใหส้หกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง
คณะรฐัมนตรชุีดที�นายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ เป็นนายกรฐัมนตร ีจงึได้มมีติใหม่เพื�อยกเว้นมตขิอง
คณะรฐัมนตรทีี�ไดท้บทวนไปนั �น ในวนัที� 30 มนีาคม พ.ศ. 2553 (สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 
2553ก) ดงันี�  
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1. อนุมตัใิหย้กเวน้การปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2544  (เรื�อง การพจิารณาการโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิราชพสัดุให้แก่สหกรณ์
นิคมบ้านสร้างพฒันา จํากดั)  เพื�อให้สามารถโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิราชพสัดุให้แก่
สหกรณ์การเช่าที�ดินคลองโยง จํากัด จงัหวดันครปฐม และสหกรณ์การเช่าที�ดิน 
พชิยัภูเบนทร ์จาํกดั จงัหวดัอุตรดติถ์ ตามที�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
โดยใหด้าํเนินการตามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

2. ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัความเหน็ของกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั �นคงของมนุษยท์ี�เห็นว่า ในการโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิราชพสัดุดงักล่าว 
ควรยดึถอืหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัในการหา้มมใิหนํ้าไปจาํหน่ายจ่ายโอน
ให้แก่บุคคลอื�น เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ทายาทหรอืผู้ที�มสีทิธริบัมรดกของ
สมาชกิเพื�อประโยชน์ในการประกอบอาชพีอย่างแท้จรงิ และรกัษาไวซ้ึ�งสมบตัิ
ของแผ่นดนิ ไปดาํเนินการต่อไปดว้ย 
 
หลงัจากได้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติามมตขิองคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2544 คณะรฐัมนตรชุีดเดยีวกนันี�จงึได้มมีตอิกีครั �ง เพื�อโอนกรรมสทิธิ Dที�ดนิให้แก่สหกรณ์
การเช่าที�ดนิคลองโยง จาํกดั ในวนัที� 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 เรื�อง การขายที�ดนิราชพสัดุให้
สหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จงัหวดันครปฐม ดงันี� 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ Dขายที�ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบยีนที� นฐ. 113 โฉนดเลขที� 9112 ตําบลคลองโยง อําเภอนครชยัศร ี
และ นฐ. 114 โฉนดเลขที� 9395 ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดั
นครปฐม ตามเนื�อที�ที�ระบุในโฉนดให้กบัสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จํากดั 
จงัหวดันครปฐม ในราคา 6,908,500 บาท โดยสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง 
จํากดั จงัหวดันครปฐม จะต้องยดึถอืตามหลกัเกณฑร์ะเบยีบและขอ้บงัคบัใน
การห้ามมใิห้นําไปจําหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื�นเว้นแต่เป็นการโอนให้แก่
ทายาทหรอืผู้มสีทิธริบัมรดกของสมาชกิเพื�อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
อย่างแท้จรงิและรกัษาไว้ซึ�งสมบตัขิองแผ่นดนิต่อไป พร้อมทั �งเป็นผู้รบัภาระ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ Dที�ราชพสัดุ
ดงักล่าว ตลอดจนอากรแสตมป์ ภาษธีุรกจิเฉพาะ ภาษเีงนิได ้รวมทั �งค่าใชจ้่าย
อื� น  ๆ  ตามที�กฎหมายกํ าหนดแทนกระทรวงการคลังทั �งสิ�น  ตามที�
กระทรวงการคลงัเสนอ (สาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, 2553ข) 
หลงัจากมมีตขิา้งตน้แลว้ กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั จงึโอนกรรมสทิธิ Dในที�ดนิราชพสัดุ 

จาํนวน 1,800 ไร่ 31 ตารางวา ให้แก่สหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จาํกดั ที�ดนิผนืนี�จงึถอืว่า
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ตกเป็นกรรมสิทธิ Dของเอกชน แต่ไม่สามารถดําเนินการตามนโยบายโฉนดชุมชนได้ในทนัท ี
เนื�องจากในระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ไม่ได้กําหนด
หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกี�ยวกับการดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ของเอกชนเลย จงึยงัไม่
สามารถจดัให้มกีารดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�ของสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงตามข้อ
เรยีกรอ้งได ้คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนจงึไดใ้ชอ้ํานาจตามระเบยีบดงักล่าว 
เพื�อออกประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 โดยหลกัเกณฑใ์นประกาศฉบบันี�กําหนดใหส้ามารถดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในพื�นที�ของเอกชนได้ หากเอกชนมีความประสงค์ที�จะดําเนินงานโฉนดชุมชน 
ดงันั �น สหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงจงึสามารถเขา้ร่วมดําเนินการตามนโยบายโฉนดชุมชนได ้
และได้รบัมอบโฉนดชุมชนให้เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 โดยนายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ 
นายกรฐัมนตร ีในฐานะประธานกรรมการอํานวยการเพื�อแก้ไขปญัหาของเครอืข่ายปฏริูปที�ดนิ
แห่งประเทศไทย ได้เดนิทางไปมอบโฉนดชุมชนฉบบัแรกของประเทศไทยด้วยตนเอง สหกรณ์
บา้นคลองโยงจงึกลายเป็นพื�นเอกชนแห่งแรกและแห่งเดยีวในขณะนี�ที�ดําเนินงานโฉนดชุมชน 
 ภายหลงัจากการรบัมอบโฉนดชุมชน “สหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จาํกดั” ไดเ้ปลี�ยน
ชื�อเป็น “สหกรณ์บ้านคลองโยง จํากดั” และปจัจุบนัในปี พ.ศ. 2558 โฉนดชุมชนสหกรณ์บา้น
คลองโยง จาํกดั ไดด้าํเนินการมาแลว้เป็นเวลาเกอืบ 4 ปี และไดม้กีารจดัตั �งวสิาหกจิเพิ�มเตมิขึ�น 
ชื�อว่า กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า มจีดุมุ่งหมายเพื�อนําผลผลติ
ทางการเกษตรมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์นิทรยีข์ายสู่ตลาด และเป็นการพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน
อกีดว้ย 

 
5.3  การดาํเนินงานโฉนดชมุชนของชมุชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

 
 หวัขอ้นี�จะนําเสนอผลการศกึษาเกี�ยวกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์
บ้านคลองโยง ว่ามีรูปแบบการดําเนินการเป็นอย่างไร โดยนําเสนอตามประเด็นสําคัญ คือ 
การออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน การใช้กตกิาในการจดัการ
ทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน และปญัหาที�พบจากการออกแบบและใช้กตกิาในการจดัการ
ทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของชุมชน ตลอดทั �งจะนําเสนอผลการวเิคราะหว์่ากตกิาที�ใชใ้นการจดัการ
ทรพัยากรรว่มที�ชุมชนไดอ้อกแบบนั �นมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการ
ทรพัยากรร่วมทั �ง 8 ประการ (Design Principle) ที� Elinor Ostrom ไดค้น้พบจากประสบการณ์
การศกึษาชุมชนต่างๆ ทั �วโลกหรอืไม ่ซึ�งหากสอดคลอ้งย่อมประกนัว่าการจดัการทรพัยากรร่วม
ของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงจะสาํเรจ็ โดยผลการศกึษาพบ ดงันี� 
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 5.3.1 การออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดิน) ของชุมชน 
 ในหวัข้อนี�ผู้ศึกษาจะนําเสนอวธิกีารออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม และ
วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกบัหลกั 8 ประการของกตกิาที�สหกรณ์บา้นคลองโยง ดงันี� 

5.3.1.1 รูปแบบวธิกีารออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของ
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

ดงัที�นําเสนอผลการศกึษาในหวัขอ้ที�แลว้มา ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมรีปูแบบ
การจดัการแบบ “สหกรณ์” โดยจดัตั �งเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม มสีถานะเป็นนิตบุิคคล มชีื�อ
อย่างเป็นทางการว่า สหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั  ที�ตั �งสํานักงานเลขที� 33/3 ถนนประชาอุทศิ 
หมูท่ี� 8 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณยี ์73170 

การบรหิารงานของสหกรณ์จะต้องดําเนินการตามบทบญัญตัิใน “ข้อบงัคบัสหกรณ์ 
(ประเภทสหกรณ์นิคม) สหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั พ.ศ. 2556” โดยมคีณะกรรมการชุดหนึ�ง 
มอีํานาจหน้าที�บรหิารจดัการและดําเนินการเกี�ยวกบักจิการทั �งปวงของสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั 
เรยีกว่า คณะกรรมการดาํเนินการ ประกอบดว้ยประธาน 1 คน และคณะกรรมการอกี 8 คน  ซึ�ง
ที�ประชุมใหญ่จะเลอืกขึ�นมาทําหน้าที�แทนดว้ยวธิกีารยกมอืออกเสยีงลงคะแนน หรอื วธิอีื�นใดก็
เป็นไปตามแต่ที�ประชุมจะกําหนดร่วมกนั ในคณะกรรมการดําเนินการทั �ง 9 คน ก็จะมาเลอืก
กนัเองเพื�อแต่งตั �งเป็น เลขานุการ 1 คน และเหรญัญกิ 1 คน นอกนั �นเป็นกรรมการอกี 6 คน ทั �งนี�
คณะกรรมการดาํเนินการจะมวีาระการดํารงตําแหน่งได ้2 ปี สามารถดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัได้
ไม่เกิน 2 วาระ อดีตประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) อธบิายว่า “การเลอืก
คณะกรรมการทั �ง 8 คน จะมกีารเลอืกจากตวัแทนกลุ่มกลุ่มละ 2 คน กลุ่มที�ว่านี�คอื สมาชกิ
ที�ถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามเขตพื�นที� เราแบ่งออกเป็น 4 เขต”  

คณะกรรมการดําเนินการที�เลอืกกนัขึ�นมามคีวามสําคญัอย่างมากต่อการ
กําหนดกฎกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง เนื�องจาก
กระบวนการในการกําหนดกฎเกณฑก์ตกิาที�ใชจ้ดัการทรพัยากรร่วม เริ�มต้นที�คณะกรรมการดําเนินการ
ที�เป็นผู้ดําเนินการร่างกตกิาขึ�นมาก่อน หรอืที�เรยีกว่าขอ้บงัคบัสหกรณ์ ในขั �นตอนของการร่าง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์คณะกรรมการจะทําการร่างขอ้บงัคบัขึ�นโดยอาศยัการช่วยเหลอืจากเจา้หน้าที�
สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ในการช่วยร่างข้อบงัคบั เนื�องจาก
เนื�อหาสาระของขอ้บงัคบัที�ร่างขึ�นจําเป็นต้องใช้ภาษาทางราชการ หรอื ภาษาทางกฎหมายที�
เป็นทางการในการร่างข้อบังคับขึ�นมา อีกทั �งข้อบังคับที�ร่างขึ�นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขปรบัปรุงเพิ�มเตมิ พ.ศ. 2553 และกฎหมายฉบบัอื�นๆ 
เพื�อช่วยใหก้ารร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง 
คนที� 2 (2557) กล่าวเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการให้ความช่วยเหลอืในการร่างข้อบงัคบัสหกรณ์ของ
หน่วยงานรฐัว่า  
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“เจา้หน้าที�สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม จะเขา้มาร่วมชี�แจง 
ชี�แนะ หาทางออกว่าข้อบงัคบันี�ควรใช้คําว่าอะไร พวกเราเป็นชาวบ้านจะไม่
ค่อยรูเ้รื�อง เรื�องภาษาทางกฎหมาย เจา้หน้าที�จะเขา้มาร่วมประชุมในที�ประชุม
ของสหกรณ์ทุกครั �ง ทุกเดอืนดว้ย เพื�อช่วยเหลอืเรา” 

เมื�อร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้คณะกรรมการดําเนินการจงึจะนําร่าง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์เขา้ที�ประชุมใหญ่ เพื�อใหส้มาชกิสหกรณ์มสี่วนร่วมในการพจิารณาปรบัแก้ไขร่าง
ขอ้บงัคบัร่วมกนั โดยพจิารณาไล่เรยีงไปในแต่ละขอ้เพื�อให้สมาชกิเขา้ใจและรบัทราบร่วมกนั 
ตลอดจนลงมตใิหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบร่างขอ้บงัคบันั �น โดยวธิกีารลงมตพิจิารณาให้
ความเหน็ชอบร่างขอ้บงัคบัจะใชว้ธิกีารลงคะแนนในทางลบั หรอื เปิดเผยกไ็ด ้ตามแต่ที�ประชุม
จะเหน็สมควรว่าวธิกีารใดสะดวกและเหมาะสมที�สุดในการประชุมครั �งนั �น 

หลงัจากที�ประชุมใหญ่สหกรณ์บ้านคลองโยง จํากดั มมีติเหน็ชอบร่างข้อบงัคบั
สหกรณ์แล้ว คณะกรรมการดําเนินการจะนําร่างข้อบงัคบัสหกรณ์ที�ผ่านความเห็นชอบของที�
ประชุมส่งให้กบันายทะเบยีนสหกรณ์เพื�อจดทะเบยีนขอ้บงัคบัใหม่ภายในระยะเวลา 30 วนั 
หลงัจากที�นายทะเบยีนสหกรณ์จดทะเบยีนแลว้จงึจะถอืใชร้่างขอ้บงัคบันั �นเป็นขอ้บงัคบัใหม่ของ
สหกรณ์ ในส่วนของกระบวนการขั �นตอนในการเปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ก็จะมี
กระบวนการขั �นตอนเช่นเดียวกันกับกระบวนการร่างข้อบังคับใหม่ดังที�กล่าวมาแล้ว 
(ผูอ้ํานวยการกลุ่มจดัตั 0งและส่งเสรมิสหกรณ์ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม, 2557) 

การร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ของสหกรณ์บ้านคลองโยงก็มลีกัษณะหรอืกระบวนการ
ขั �นตอนไมแ่ตกต่างกนัจากการรา่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ของสหกรณ์อื�น แต่ที�พเิศษและไม่เหมอืนกบั
สหกรณ์อื�นคอื การร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์บ้านคลองโยงต้องร่างให้สอดคล้องกบัเงื�อนไข 2 
ประการดงัต่อไปนี�  

ประการแรก หลกัการทั �ง 10 ขอ้ ซึ�งผูศ้กึษาไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในบทที� 2 หวัขอ้ที� 
2.1.2 หลกัการสาํคญัในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน  

ประการที�สอง มตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ซึ�งกําหนดไวว้่า 
จะต้องยดึถอืตามหลกัเกณฑร์ะเบยีบและขอ้บงัคบัในการห้ามมใิห้นําไปจําหน่ายจ่ายโอนให้แก่
บุคคลอื�นเวน้แต่เป็นการโอนใหแ้ก่ทายาทหรอืผู้มสีทิธริบัมรดกของสมาชกิเพื�อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชพีอยา่งแทจ้รงิและรกัษาไวซ้ึ�งสมบตัขิองแผ่นดนิต่อไป 

จะเห็นได้ว่าผู้ที�เข้ามามบีทบาทในขั �นตอนของการร่างใหม่หรอืแก้ไขข้อบงัคบั
สหกรณ์เป็นผู้ที�มีอิทธิพลสําคัญต่อการออกแบบกติกาในการจัดการทรัพยากรร่วม คือ 
คณะกรรมการดําเนินงาน และเจ้าหน้าที�สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม ซึ�งถือว่าเป็นผู้
กําหนดกตกิาหลกัที�มผีลเป็นอย่างมากต่อการบงัคบัใชข้อ้บงัคบัของสหกรณ์ หรอื กตกิาในการ
จดัการทรพัยากรร่วมในอนาคตหลังจากข้อบังคับประกาศใช้ และจะสังเกตเห็นว่าสมาชิก
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สหกรณ์จะเขา้มามสี่วนร่วมและมบีทบาทในการแสดงความคดิเหน็ในการร่วมร่างใหม่หรอืแก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ก็จะอยู่ในขั �นตอนที�สองคือ การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบงัคับใหม่ หรือ  
ร่างแก้ไขขอ้บงัคบัเดมิ ทั �งนี�ในขั �นตอนที�พจิารณาเหน็ชอบนี�ก็เป็นเพยีงการพจิารณาโดยการลงมติ
ลงคะแนนเสยีง จงึขาดการพจิารณาอย่างละเอยีดถี�ถ้วน เพราะหากจะพจิารณาขอ้บงัคบัอย่าง
ละเอยีดต้องใชร้ะยะเวลานาน จงึทําให้การมสี่วนร่วมในลกัษณะนี�เป็นการเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วม
ในขั �นปลายของการร่างกตกิาของชุมชนแลว้ ซึ�งการมสี่วนร่วมในการร่างกตกิาอย่างละเอยีดถี�ถ้วน
ที�ขาดหายไปนั �น ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏบิตัิตามกติกา หรอืขอ้บงัขบัที�ร่างขึ�นใหม ่
จนอาจทําให้เกิดปญัหาต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ตามมาได้ โดยจะวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ประเดน็นี�อกีครั �งในหวัขอ้ที� 5.3.2 ทั �งนี� เพื�อแสดงใหเ้หน็ถงึขั �นตอนการร่างหรอืแก้ไขขอ้บงัคบั 
(กตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม) และผู้ที�เขา้มามบีทบาทในขั �นตอนนั �นๆ ของการร่างหรอื
แก้ไขขอ้บงัคบั ผูศ้กึษาจะนําเสนอแผนภาพ ดงันี� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 5.5 แสดงขั �นตอนการรา่งหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั (กตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม) 
 
 
 

เงื�อนไขสองประการ 
      ประการแรก หลกัการโฉนดชุมชน 10 ประการ 
      ประการที�สอง มตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 14 
ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

-คณะกรรมการดาํเนินการ 
-เจา้หน้าที�สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม 

-คณะกรรมการดาํเนินการ 
-เจา้หน้าที�สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม 
- สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง 

-คณะกรรมการดาํเนินการ 
-เจา้หน้าที�สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม 

ผูที้ �มีอิทธิพลสาํคญัต่อการออกแบบกติกา 

ขั �นตอนที� 1 ร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ / แกไ้ขขอ้บงัคบั

ข ั �นตอนที� 2 เสนอที�ประชุมใหญ่พจิารณาเพื�อลงมติ

ข ั �นตอนที� 3 นําร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ไปจดทะเบยีน 
               กบันายทะเบยีนสหกรณ์ 

ข ั �นตอนที� 4 ประกาศใชข้อ้บงัคบัสหกรณ์ 
               ฉบบัใหม ่/ ฉบบัแกไ้ข 
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5.3.1.2 ความสอดคลอ้งของขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั กบัหลกัการ
ออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม (Design Principle) 

ในหวัขอ้นี�ผู้ศกึษาจะนําเสนอว่า ผลการศกึษาในหวัขอ้ที�แลว้มคีวามสอดคล้อกบั
หลกัการออกแบบกตกิาของ Ostrom ทั �ง 8 ประการ มากน้อยเพยีงใด ดงันี�  

1) ความชดัเจนของขอบเขต (Boundaries) 
เกี�ยวกบัความชดัเจนของขอบเขตมอียู่สองประเดน็ที�ต้องพจิารณาเรื�อง

ของความสอดคล้อง คือ ประเด็นแรก ขอบเขตเกี�ยวกับผู้ใช้ ประเด็นที�สอง ขอบเขตของ
ทรพัยากร โดยจะวเิคราะหผ์ลการศกึษาไปตามลาํดบัประเดน็ ดงันี� 

ประเด็นแรก ขอบเขตเกี�ยวกับผู้ใช้ เป็นเรื�องเกี�ยวกับการกําหนด
ขอบเขตของผู้ใช้ทรพัยากร กล่าวคอื ชุมชนที�ประสบความสําเรจ็ในการจดัการทรพัยากรจะ
สามารถแยกแยะกนัเองภายในชุมชนได้ว่าใครคอืคนที�มสีทิธหิรอืไม่มสีทิธทิี�จะใชท้รพัยากรนั �น 
สําหรบัในกรณีของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ผูศ้กึษาไดอ้ธบิายไวแ้ต่แรกแลว้ว่าทรพัยากรที�
ถอืว่าเป็นทรพัยากรร่วมที�ผู้ศกึษาใหค้วามสนใจต่อการจดัการนั �นคอื “ที�ดนิ” โดยพจิารณาในแง่
ของหน้าดนิที�สามารถสรา้งผลติภาพใหเ้กดิขึ�นได ้ฉะนั �น กตกิาที�สหกรณ์บา้นคลองโยงกําหนด
ขึ�นจงึควรที�จะเป็นไปในเรื�องของการจดัการที�ดนิเป็นหลกั จากผลการศกึษากพ็บว่า กตกิาที�ร่าง
ขึ�นของสหกรณ์บา้นคลองโยงสามารถจาํแนกได้อย่างชดัเจนว่าผูใ้ดเป็นผูม้สีทิธหิรอืไม่มสีทิธใิน
การใชป้ระโยชน์ที�ดนิ เนื�องจาก ขอ้บงัคบัของสหกรณ์กําหนดเงื�อนไขไวว้่าผูท้ี�จะมสีทิธใินการใช้
ประโยชน์ที�ดนิของสหกรณ์ คอื สมาชกิของสหกรณ์เท่านั �น ขอบเขตตรงนี�ไดถู้กขดีขึ�นและแบ่งผู้
ที�เป็นสมาชกิและมใิช่สมาชกิของสหกรณ์ออกจากกนัชดัเจน นอกจากนี�ขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง 
จํากดั พ.ศ. 2556 ขอ้ 18 ยงัได้กําหนดถงึเรื�องของผู้ใช้ต่อไปอกีเกี�ยวกบัการมอบสทิธกิารใช้
ประโยชน์ที�ดนิใหแ้ก่ทายาท โดยผูท้ี�จะมสีทิธเิป็นผูใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดนิต่อจากผูม้สีทิธเิดมิจะต้อง
เป็นผู้ที�ถูกแต่งตั �งให้เป็นทายาท และมีหนังสือแต่งตั �งทายาทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) เน้นยํ�าว่า ผูท้ี�จะเป็นทายาทรบัสทิธกิารใชป้ระโยชน์
ที�ดนิต่อกต็อ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์มาแลว้ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน หรอืถา้พึ�งสมคัรใหม่กต็้องรอไปอกี 
6 เดอืน จงึจะได้รบัมรดกสิทธิการใช้ประโยชน์ที�ดิน ทั �งนี� ก่อนที�สหกรณ์จะรบัรองสิทธิการทํา
ประโยชน์ให้ สหกรณ์จะใช้วิธกีารตรวจสอบความเกี�ยวข้องกนัระหว่างผู้ที�จะมอบสทิธิการใช้
ประโยชน์ที�ดนิกบัทายาทผูท้ี�กําลงัจะรบัมรดกสทิธกิารใชท้ี�ดนินั �นเสยีก่อน โดยใช้วธิกีารตรวจสอบ
จากทะเบยีนบา้น 

อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) ไดอ้ธบิายถงึขอบเขต
ของผู้ใช้ทรพัยากรเพิ�มเติมอย่างละเอียดลงไปอีกว่า สมาชกิสหกรณ์ตามข้อบงัคบัแบ่งเป็น 
2 ประเภท คอื สมาชกิหลกั (ระบุไวใ้นหมวด 5 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ) และสมาชกิสมทบ (ระบุ
ไวใ้นหมวด 6 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ) โดยสมาชกิหลกั หมายถงึ ผูท้ี�ต้องมทีี�ดนิซึ�งสหกรณ์เป็น
ผู้จดัสรรให้ และเป็นผู้ถอืสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิ มสีทิธใินการแสดงความคดิเหน็และลงมติ
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พจิารณาอนุมตัเิรื�องต่างๆ ในที�ประชุมใหญ่ ทั �งนี�สมาชกิหลกัอาจจะมทีี�อยู่อาศยัและที�ดนิทํากนิ
ไปพรอ้มกนั หรอือาจมทีี�อยู่อาศยัเพยีงอย่างเดยีวก็ได้ เนื�องจากพื�นที�เดมิที�ถูกจดัสรรมาบางส่วน
อยู่ที�รมิฝ ั �งคลองเจ็กเป็นแปลงขนาดเล็กๆ ไม่เกิน 5 ไร่ เพยีงพอสําหรบัเป็นที�อยู่อาศยัและ
เพาะปลกูพชืผกัต่างๆ เลก็น้อยเท่านั �น  

 ส่วนสมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกที�ตั �งบ้านเรอืนอาศยัอยู่ในท้องที�
ดาํเนินงานของสหกรณ์บา้นคลองโยง แต่มไิดเ้ป็นผูถ้อืสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิ ซึ�งจะไม่มสีทิธิ
ในการแสดงความคดิเหน็และลงมติพจิารณาอนุมตัเิรื�องต่างๆ ในที�ประชุมใหญ่ โดยส่วนใหญ่
สมาชกิสมทบจะเป็นคนในครอบครวั หรอื ญาตพิี�น้องของสมาชกิ (ระบุไว้ในหมวด 5 ของ
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ) ที�ต้องการสร้างที�อยู่อาศัยในพื�นที� จึงต้องมาเป็นสมาชิกสหกรณ์และ 
ขออนุญาตผู้ถอืสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิและสหกรณ์ให้รบัรองว่าสามารถสรา้งที�อยู่อาศยัได้
เพื�อนําไปขอเลขที�บา้นกบัหน่วยงานราชการ อกีประเภทหนึ�งคอืผู้ที�มาเป็นสมาชกิสมทบที�ไม่ม ี
ที�ทํากินและที�อยู่อาศยั เพราะต้องการรอรบัสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิจากสมาชกิบางคนที�ไม่
ประสงคจ์ะใชป้ระโยชน์ในที�ดนิแลว้ อกีทั �งกไ็ม่ไดม้ทีายาทที�จะรบัมรดกต่อ หรอืไม่ประสงคม์อบ
ให้ทายาทเนื�องด้วยเหตุผลความจําเป็นส่วนตัวบางประการ สหกรณ์ก็จะนําที�ดินลักษณะนี�มา
พจิารณาจดัสรรและมอบสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิให้กบัสมาชกิสมทบที�เป็นสมาชกิอนัดบัต้นๆ  
ที�มอีายุการเป็นสมาชกิสมทบนานกว่าสมาชกิสมทบอื�นๆ ต่อไป สอดคล้องกบัข้อมูลที�ได้จาก
การสมัภาษณ์ เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) ซึ�งอธบิายว่า “สมาชกิที�ไม่มทีี�ดนิก็
จะมาสมคัรเป็นสมาชกิสหกรณ์มจีุดประสงค ์2 ประการคอื 1) มาสมคัรเพื�อที�จะเป็นทายาทต่อ 
2) มาสมคัรเพื�อขอเลขที�บา้น จงึตอ้งมาสมคัรเป็นสมาชกิสหกรณ์” 

ทั �งนี�การกําหนดขอบเขตเกี�ยวกบัผู้ใช้ทรพัยากรของชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงจงึมคีวามชดัเจนและสามารถแบ่งแยกได้อย่างชดัเจนว่า ใครเป็นสมาชิกสหกรณ์
หรอืไม่ เป็นสมาชกิสหกรณ์ประเภทใด มสีทิธใิช้ประโยชน์ที�ดนิหรอืไม่ และมสีทิธอิื�นใดตามที�
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ได้กําหนดไว้บ้าง จงึทําให้เกิดแนวป้องกนัเชงิรูปธรรมที�สามารถป้องกนัการ
สญูเสยีที�ดนิของชุมชนไมใ่หต้กไปอยูใ่นมอืของนายทุนภายนอกชุมชนได ้เพราะชุมชนมรีปูแบบ
การกําหนดและแบ่งแยกลกัษณะของสมาชกิอย่างชดัเจน และการสบืทอดที�ดนิกม็กีระบวนการ
เชงิรปูธรรมรองรบั เช่น การตรวจสอบความเกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์นัระหว่างผูร้บัและผูใ้หม้รดกสทิธิ
การใช้ประโยชน์ที�ดนิโดยใช้วธิกีารตรวจจากทะเบยีนบ้าน และการสบืสาวขอ้มูลความเกี�ยวดองกนั
จากสมาชกิภายในสหกรณ์ที�อยู่ละแวกบ้านใกล้เรอืนเคยีงกนั เป็นวธิกีารตรวจสอบที�อาศยัทั �ง
การดาํเนินงานที�มคีวามเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการไปในคราวเดยีวกนั การกําหนดขอบเขต
เกี�ยวกบัผูใ้ชท้รพัยากรจงึเป็นเครื�องมอืกดีกั �นการเขา้มาของนายทุนภายนอกชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนี� เมื�อพิจารณาเพิ�มเติมถึงเรื�องการจดัการทรพัยากรร่วมที� 
Ostrom อธบิาย ที�ดนิ 1,800 ไร ่ของสหกรณ์บา้นคลองโยงเป็นระบบทรพัยากรที�ดนิ (Resource 
Unit) ที�มขีนาดใหญ่มาก การกําหนดขอบเขตผูใ้ชท้รพัยากรและสทิธใินการจดัการทรพัยากรจงึ
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มคีวามซบัซอ้นตามไปดว้ย ซึ�งผูศ้กึษา พบว่า สมาชกิสหกรณ์แต่ละคนจะมสีถานะที�แตกต่างกนัไป 
คอื สมาชิกสหกรณ์ที�มสีถานะเป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียว และสมาชกิที�มสีถานะที�สองเป็น
คณะกรรมการดําเนินงานดว้ย สถานะดงักล่าวจะเป็นตวักําหนดขอบเขตของสทิธใินการจดัการ
ทรพัยากรที�แตกต่างกนัไป (สทิธกิารจดัการทรพัยากร 5 ประการที� Ostrom อธบิายไว ้พจิารณา 
หวัขอ้ที� 2.3.4.4 หน้า 50 ประกอบ) โดยสมาชกิสหกรณ์ที�มสีถานะเป็นสมาชกิเพยีงอย่างเดยีว 
จะมสีทิธใินการจดัการทรพัยากรร่วม 3 ประการ คอื 1) สทิธใินการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
(Access) ซึ�งเป็นที�ดนิในแปลงตนเอง 2) สทิธใินการจดัการ (Management) 3) สทิธใินการกดีกนั 
(Exclusion) ส่วนสมาชกิสหกรณ์ที�มสีถานะที�สองเป็นคณะกรรมการสหกรณ์จะมสีทิธเิพิ�มมาอกี
ประการหนึ�งคอื สทิธใินการใชป้ระโยชน์จากระบบทรพัยากร หรอืในกรณีของสหกรณ์บา้นคลองโยง
คอื ที�ดนิโดยรวมทั �งหมด (Withdrawal) ส่วนสทิธปิระการสุดท้าย คอื สทิธใินการขายที�ดนิหรอื
ขายสทิธทิั �ง 4 ประเภท หมายถงึ การขายสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนินั �น ชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงมคีวามคดิเหน็ที�ตกผลกึร่วมกนัว่าจะไม่กําหนดสทิธนีิ�ขึ�นมา ดงันั �นสทิธลิกัษณะนี�จงึไม่ม ี
แต่จะกําหนดสทิธใินการตกทอดเป็นมรดกให้แก่ทายาทผู้สบืทอดแทน เนื�องจากหากกําหนด
สทิธใินการขายที�ดนิ หรอื ขายสทิธกิารทําประโยชน์ในที�ดนิ เมื�อสมาชกิทนต่อแรงกดดนัจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมภายนอกชุมชนไม่ไหว ก็จะทําให้เกิดปญัหาการขายที�ดนิหรอื
สทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิและสญูเสยีที�ดนิทาํกนิได ้สหกรณ์จงึไดว้างกลไกป้องกนัโดยใชว้ธิกีาร
ไมแ่บ่งแยกโฉนดที�ดนิรายแปลง แต่ใหม้โีฉนดใบเดยีวเป็นโฉนดแปลงรวมทั �ง 1,800 ไร่ 31 ตารางวา 
แล้วให้สหกรณ์เป็นผู้ถอืกรรมสทิธิ Dในที�ดนิทั �งหมด และใช้กระบวนการสหกรณ์เป็นตวัควบคุม 
การดําเนินการเกี�ยวกบัการจดัการที�ดนิทั �งหมดจงึต้องผ่านคณะกรรมการสหกรณ์และที�ประชุมใหญ่
เป็นผูพ้จิารณา ซึ�งเป็นกลไกการป้องกนัการสูญเสยีที�ดนิที�ค่อนขา้งไดผ้ล แต่กเ็กดิปญัหาอยู่บา้ง
ซึ�งจะไดนํ้าเสนอผลการศกึษาในส่วนของปญัหาในหวัขอ้อื�นๆ ต่อไป  

ส่วนมติทิางดา้นระบบทรพัยากรที� Ostrom กล่าวนั �น ได้พจิารณาเรื�องการ
กําหนดขอบเขตเกี�ยวกับผู้ใช้ทรัพยากรว่า ใครเป็นตัวละครใดในระบบการจดัการทรัพยากร 
เพื�อจําแนกบทบาทในการจดัการทรพัยากร โดยระบบทรพัยากรหนึ�งๆ จะมตีวัละครที�แสดงบทบาท
แตกต่างกันไปอยู่ 3 ตัวละคร คือ ผู้จดัการ (Provider) มบีทบาทเป็นผู้ดําเนินการหลกัในการ
ประสานใหเ้กดิการกําหนดกตกิาและการบงัคบัใชก้ตกิาเพื�อจดัการทรพัยากร ส่วนผูใ้ช ้(Appropriator) 
เป็นผู้มบีทบาทในการเกบ็เกี�ยวผลประโยชน์จากระบบทรพัยากรเพื�อใชป้ระโยชน์ ซึ�งอาจเป็นไป
เพื�อการบรโิภคหรอืการผลติของผูใ้ชท้รพัยากร และสุดทา้ยคอื ผูผ้ลติ (Producer) เป็นผูท้ี�ทําหน้าที�
จรงิในการสร้าง ซ่อม ทํานุบํารุงระบบทรพัยากร ทั �งนี�ในระบบทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยง สมาชิกจะเป็นทั �งผู้ใช้ (Appropriator) และผู้ผลิต (Producer) เนื�องจาก 
สมาชกิเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์ที�ดนิในแปลงที�สหกรณ์จดัสรรใหเ้พื�อทําเกษตรกรรมและเกบ็เกี�ยวผลผลติ
อนัเกดิจากการทาํเกษตรกรรมในที�ดนิแปลงนั �นๆ พรอ้มกบัการซ่อม สรา้ง ดูแลรกัษา และทํานุบํารุง
ที�ดนิแปลงที�ตนมสีทิธใิช้ประโยชน์อยู่ เพื�อใช้ที�ดนิแปลงนั �นให้เกดิประโยชน์แก่ตนมากที�สุด 
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แต่สําหรบัสมาชกิที�เป็นคณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์จะมบีทบาทเพิ�มขึ�นมา คอื บทบาทใน
การเป็นตวักลางผู้ประสานงานให้เกดิการออกแบบกตกิา และบงัคบัใช้กตกิาเพื�อจดัการทรพัยากร
ของชุมชน คอื เป็นผูจ้ดัการ (Provider) นั �นเอง   

ประเด็นที�สอง ขอบเขตของทรัพยากร เป็นเรื�องของการกําหนด
ขอบเขตอย่างชดัเจนเกี�ยวกบัตวัทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ที�ถูกจดัการ จนสามารถแยกแยะได้ว่า
ขอบเขตของระบบทรพัยากรที�ชุมชนดแูลกบัระบบนิเวศเชงิสงัคมที�ใหญ่กว่า กล่าวคอื แยกไดว้่า
ที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมขีอบเขตถงึตรงไหนอย่างไร มกีี�แปลง แบ่งแปลงย่อยกนั
อย่างไร และมีขอบเขตชัดเจนหรือไม่ ซึ�งเมื�อวิเคราะห์ผลการศึกษาที�ได้จากการลงพื�นที�
สมัภาษณ์ และสงัเกตการเพื�อเก็บขอ้มลูในชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงแล้ว พบว่า ชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงมกีารกําหนดขอบเขตที�ดนิอย่างชดัเจนตั �งแต่เมื�อครั �งมกีารเขา้มารงัวดัที�ดนิเพื�อแบ่ง
แปลงจดัลอ็คโดยกรมธนารกัษ์ ซึ�งเป็นการดําเนินงานตามโครงการรฐัเอื�อราษฎร ภายใต้นโยบาย
แกไ้ขปญัหาความยากจนเชงิบูรณาการสมยัรฐับาลพนัตํารวจโท ดร. ทกัษณิ ชนิวตัร ซึ�งที�ดนิจะ
ถูกรงัวัดและจดัสรรให้สมาชิกสหกรณ์การเช่าที�ดินคลองโยงทําการเช่าในอัตราที�กรมธนารกัษ์
กําหนด สอดคลอ้งกบัคาํอธบิายเกี�ยวกบัการกําหนดขอบเขตที�ดนิของ  สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง 
คนที� 2 (2557) ดงันี� 

 ธนารกัษ์มาจดัระบบใหม่มาดูพื0นที<มาขึ0นค่าเช่า เขามาดูพื0นที<แล้วมา
รงัวดัใหแ้น่นอนเพราะเดมิมนัไม่ไดแ้น่นอนอะไรหรอก เพราะมนักแ็ค่ 1800 ไร ่
เป็นแปลงเดยีวแลว้คนกอ็ยู่กนัโดยที<หลกัเขตไม่ไดแ้น่นอนอะไร หลกัเขตมนัไม่
มดี้วยซํ0าไปได้แต่ชี0แล้วก็เอาอะไรปกักนัไว้ว่าเราทําแค่นี0ๆ พอจะรู้กนัคร่าวๆ 
แต่เป็นหลกัเขตเป็นทางการไมม่ ีธนารกัษ์เขากเ็ลยเขามาจดัเป็นแปลงมาวดัชื<อ
ใครเท่าไร กี<ไร ่ตอ้งเสยีค่าเช่าเท่านั 0นเท่านี0 

 
ดงันั �นที�ดนิจงึถูกกําหนดขอบเขตอย่างชดัเจนทั �งขอบเขตโดยรวมทั �งผนื 

และขอบเขตระหว่างแปลงที�ดนิรายย่อยแต่ละแปลงของสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง ขอบเขตที�ดนิ
จงึมคีวามชดัเจนมาจนถงึปจัจุบนั นอกจากนี�คณะกรรมการสหกรณ์ก็ยงัไดป้รบัปรุงและสํารวจ
ขอบเขตให้เป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ เนื�องจากขอบเขตที�ดินมกัมกีารเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ มใิช่
เพราะการนําที�ดนิไปขาย แต่เป็นการแบ่ง หรอื มอบที�ดนิใหเ้ป็นมรดกแก่ลูกหลานหรอืผูส้บืทอด
ผนืดนิของแต่ละครอบครวั อาท ิพ่อมอบที�ดนิให้ลูก น้ามอบที�ดนิให้หลาน หรอื การมอบที�ดนิ
ใหแ้ก่ญาตพิี�น้องที�ประสงคจ์ะประกอบอาชพีเกษตรกรรม ที�ดนิจงึถูกแบ่งซอยออกไป รูปแปลง
ที�ดนิเปลี�ยนแปลงไปเรื�อยๆ ทั �งนี�กระบวนการมอบที�ดนิใหก้บัทายาทผูส้บืทอดจะต้องเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัที�สหกรณ์ไดก้ําหนดไวด้ว้ย เพื�อใหเ้หน็ภาพขอบเขตของทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ผูศ้กึษา
จงึจะนําเสนอผงัที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงประกอบ ดงันี� 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 5.6 แผนผงัที�ดนิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
แหล่งที�มา: สหกรณ์บา้นคลองโยง

 
2) 
หวัขอ้

กบัหลกัความสอดคลอ้ง (
ประเดน็แรก

ทรพัยากรและการบํารุงรกัษาระบบทรพัยากรกบัเงื�อนไขทางสงัคมและสิ�งแวดล้อมในพื�นที�
เพื�อทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบั
บ้านคลองโยงได้กําหนดการใช้ประโยชน์และดูแลรั
อธบิายว่าเงื�อนไขทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัการกําหนดกตกิา 
สิ�งแวดลอ้มในพื�นที�เป็นอยา่งไร จากนั �นจะวเิคราะหถ์งึความสอดคลอ้งระหว่างประเดน็เหล่านี�ว่า
พบผลการศกึษาเช่นใด โดยจะไดอ้ธบิายดงั
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แผนผงัที�ดนิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั 
สหกรณ์บา้นคลองโยง, 2557. 

2) ความสอดคลอ้ง (Congruence) 
หวัขอ้นี�จะพจิารณาว่ากตกิาของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง

(Congruence) ของ Ostrom หรอืไมม่ากน้อยเพยีงใด 
ประเดน็แรก ความสอดคลอ้งระหว่างกตกิาว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรและการบํารุงรกัษาระบบทรพัยากรกบัเงื�อนไขทางสงัคมและสิ�งแวดล้อมในพื�นที�
เพื�อทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัผลการศกึษาในประเดน็นี� ผูศ้กึษาจะไดอ้ธบิายว่า กตกิาของสหกรณ์
บ้านคลองโยงได้กําหนดการใช้ประโยชน์และดูแลรกัษาทรพัยากรร่วมไว้
อธบิายว่าเงื�อนไขทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัการกําหนดกตกิา (ขอ้บงัคบัสหกรณ์
สิ�งแวดลอ้มในพื�นที�เป็นอยา่งไร จากนั �นจะวเิคราะหถ์งึความสอดคลอ้งระหว่างประเดน็เหล่านี�ว่า

โดยจะไดอ้ธบิายดงัต่อไปนี� 

ว่ากตกิาของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงสอดคล้อง
น้อยเพยีงใด ดงันี� 

ความสอดคลอ้งระหว่างกตกิาว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรและการบํารุงรกัษาระบบทรพัยากรกบัเงื�อนไขทางสงัคมและสิ�งแวดล้อมในพื�นที� 

อธบิายว่า กตกิาของสหกรณ์
ไว้อย่างไร ตลอดจน

ขอ้บงัคบัสหกรณ์) มอีะไรบา้ง และ
สิ�งแวดลอ้มในพื�นที�เป็นอยา่งไร จากนั �นจะวเิคราะหถ์งึความสอดคลอ้งระหว่างประเดน็เหล่านี�ว่า
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ขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2556 ขอ้ที� 21-23 ไดก้ําหนดไว้
เกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์ที�ดนิและการบาํรงุรกัษา โดยมสีาระสาํคญัว่า ต้องใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อ
เพาะปลูกทําเกษตรกรรมตามที�หน่วยงานรฐัผู้รบัผดิชอบหรอืคณะกรรมการกําหนด ซึ�งจะต้อง
ไม่กระทบต่อสิ�งแวดล้อม อดตีประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) ยกกรณีที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ที�ดนิที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มภายในชุมชน และส่งผลกระทบ
ต่อสมาชกิสหกรณ์รายอื�นๆ ดงันี� (สหกรณ์บา้นคลองโยง, 2556: 9-10) 

กรณทีี� 1 คณะกรรมการดาํเนินการไมอ่นุญาตใหส้มาชกิรายหนึ�งประกอบ
อาชีพปลูกกล้วยในพื�นที�การดําเนินงานของสหกรณ์ เนื�องจากกล้วยไม้ใช้สารเคมีมากจน
สารเคมไีด้ไหลปะปนลงในลําคลองและทําให้นํ�าในคลองเน่าเสีย จนไม่สามารถนํามาใช้เพื�อ
การเกษตรได้ สมาชิกที�เพาะปลูกข้าวจึงได้รบัความเดือดร้อนและนําเรื�องมาร้องเรียนกับ
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการได้ลงพื�นที�เพื�อตรวจสอบเก็บข้อมูลและเสนอเข้าที�
ประชุมใหญ่พจิารณา จนที�ประชุมใหญ่มมีตใิหส้มาชกิรายดงักล่าวที�ประกอบอาชพีปลูกกลว้ยไม้
หา้มเพาะปลกูกลว้ยไมใ้นพื�นที�สหกรณ์  

กรณีที� 2 สมาชกิสหกรณ์จะใชพ้ื�นที�เปิดเป็นฟารม์เลี�ยงหมจูาํนวนมากกว่า 
2,000 ตวั ซึ�งอาจส่งผลกระทบเรื�องกลิ�นเพราะเลี�ยงหมูเป็นจํานวนมาก ที�ประชุมใหญ่จงึไม่
อนุญาตใหส้มาชกิเปิดฟารม์เลี�ยงหมใูนพื�นที�การดาํเนินงานของสหกรณ์เช่นกนั   

นอกจากขอ้บงัคบัสหกรณ์บ้านคลองโยงจะกําหนดเรื�องการใช้ประโยชน์
ที�ดนิเพื�อการเพาะปลูกทําเกษตรกรรมแล้ว ขอ้บงัคบัยงัเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์ที�ดนิในการ
เป็นที�อยู่อาศยัและทํากจิการอย่างอื�นโดยที�ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวถิกีารทําเกษตรกรรมของ
สมาชกิอื�นๆ และสิ�งแวดล้อมภายในชุมชน ส่วนการบุกเบกิก่นสรา้งที�ดนิหากต้องใช้เครื�องจกัร
ขนาดใหญ่เขา้มาดําเนินการ ต้องขออนุญาตคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์เสยีก่อน เพราะ
การบุกเบกิก่นสรา้งที�ดนิในลกัษณะนี�จะเป็นการปรบัเปลี�ยนลกัษณะทางกายภาพของที�ดนิ เช่น 
การขุดบ่อนํ�า การขุดคลองขนาดเล็ก การทําคนัดนิ การทําถนน เป็นต้น ที�อาจส่งกระทบต่อ
สมาชกิสหกรณ์อื�นๆ ได ้จงึต้องขออนุญาตสหกรณ์เพื�อดําเนินการเหล่านั �น ทั �งนี�หากเป็นการบุกเบกิ
ก่นสร้างที�เป็นประโยชน์แก่สมาชกิสหกรณ์โดยรวม สมาชกิสามารถขอให้ที�ประชุมมมีตใิห้เข้า
ช่วยเหลอืดําเนินการบุกเบกิ ก่นสรา้งปรบัปรุง และบํารุงใหเ้อง โดยใชทุ้นของสหกรณ์ หรอื ทุนของ
บุคคลภายนอกและสหกรณ์จะกําหนดวธิกีารให้สมาชกิผ่อนส่งชดใช้ค่าก่อสรา้ง บุกเบกิ หรอื
ปรับปรุงบํารุงที�ดินดังกล่าว ในลักษณะของค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการ 
นอกจากนี�การปรบัปรุงบํารุงดนิ (ระบบทรพัยากร) โดยส่วนรวม การจดัระบบชลประทานซึ�งมี
การขุดคลอง สร้างคนักั �นนํ�า ขุดบ่อ ติดตั �งเครื�องสูบนํ�า วางท่อระบายนํ�าและอื�นๆ เพื�อให้
เหมาะสมกบัการทํากนิ หรอื การอยู่อาศยัตามที�สหกรณ์เหน็สมควร สหกรณ์จะลงทุนเอง หรอื 
ขอใหร้ฐับาลช่วยเหลอืลงทุนเพื�อดําเนินการนั �น และใหส้มาชกิทุกคนต้องช่วยกนัดูแลรกัษาและ
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ซ่อมแซมเพื�อใหก้ารปรบัปรงุบาํรงุที�ดนิบงัเกดิผลดแีละเป็นประโยชน์แก่สมาชกิที�มทีี�ดนิในทอ้งที�
ดาํเนินงานของสหกรณ์  

เมื�อพิจารณาถึงเงื�อนไขทางสังคมที�มีผลต่อการกําหนดข้อบังคับของ
สหกรณ์บา้นคลองโยง เนื�องจากขอ้บกพรอ่งของนโยบายรฐับาลในอดตี อาท ินโยบายปฏริปูที�ดนิ
เพื�อเกษตรกรรมเกดิความลม้เหลว ไมส่ามารถป้องกนัปญัหาการสูญเสยีที�ดนิใหก้บัเกษตรกรได ้
เพราะเกษตรกรขายสิทธิในที�ดิน (ส.ป.ก.) ของตัวเองเมื�อเผชิญกับสภาพความกดดนัทาง
เศรษฐกจิ จงึทําใหน้โยบายในลกัษณะเดยีวกนันี�ของอกีหลายรฐับาล อย่างเช่น การแจกสทิธทิํากนิ
ในเขตปา่ (สทก.) ที�กรมปา่ไมจ้ะเป็นผูพ้จิารณาแจกที�ป่าสงวนกลายที�มสีภาพกลายเป็นป่าเสื�อม
โทรมแล้วให้กับเกษตรกร แต่ก็ประสบปญัหาในลกัษณะเดียวกัน ปญัหาสําคญัที�เกษตรกร
สูญเสยีที�ดนิทํากนิจงึเป็นประเดน็ที�มแีรงกดดนัทางการเมอืงจากภาคประชาชนและนักวชิาการ
อย่างมาก เมื�อครั �งรฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชาชวีะจะดําเนินนโยบายโฉนดชุมชน ในปี พ.ศ. 2553 
จงึมเีสยีงคดัคา้นและวพิากษ์วจิารณ์ว่า อาจเกดิความลม้เหลวและสุ่มเสยีงที�เกษตรกรจะสูญเสยี
ที�ดนิทํากนิไดอ้กี รฐับาลในขณะนั �นจงึไดม้กีารศกึษาวธิกีารแก้ไขปญัหาร่วมกบัประชาชนที�เป็น
ผูป้ระสบปญัหาที�ดนิทาํกนิ ซึ�งรวมตวักนัเคลื�อนไหวในนามของเครอืขา่ยปฏริปูที�ดนิแห่งประเทศไทย 
(ภายหลงัได้เปลี�ยนชื�อมาเป็นขบวนการประชาชนเพื�อสงัคมที�เป็นธรรม ขปส. หรอื P-move) 
เพื�อพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปญัหาด้านที�ดนิรฐับาลจงึได้จดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง 
การกระจายการถอืครองที�ดนิในรปูแบบโฉนดชุมชนในวนัศุกรท์ี� 28 สงิหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 
09:00-16:30 น. ณ หอ้งประชุมตกึสนัตไิมตร ีทําเนียบรฐับาล จนมกีารสรุปและตกผลกึร่วมกนั
ในหลายๆ ประเด็น ประเด็นหนึ�งที�มอีทิธผิลต่อการกําหนดกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม
หรือการกําหนดข้อบังคับของชุมชนสหกรณ์บ้าคลองโยง คือ เรื�องระบบสิทธิในที�ดินต้อง
กําหนดให้ที�ดินไม่สามารถขายได้แต่จะตกเป็นมรดกของลูกหลานต่อๆ ไปเท่านั �น (สํานัก
นายกรฐัมนตร,ี 2552) อกีทั �งมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ที�ห้ามมใิห้นําที�ดนิ
สหกรณ์บา้นคลองโยงไปจาํหน่ายจา่ยโอนใหแ้ก่บุคคลอื�น เวน้แต่เป็นการโอนใหแ้ก่ทายาทหรอืผูม้ ี
สทิธริบัมรดกของสมาชกิที�ดนิจะต้องไม่ขาย ก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที�ต้องการให้เกดิการ
รกัษาที�ดนิแปลงนี�ไว้ให้ตกทอดเป็นมรดกของชาวคลองโยงและเป็นพื�นที�เกษตรกรรมอนัเป็น
สมบตัิของแผ่นดิน ประเด็นดงักล่าวจงึกลายมาเป็นเงื�อนไขสําคญัในการออกแบบข้อบงัคบั
สหกรณ์บา้นคลองโยง อกีเงื�อนไขหนึ�งเป็นเงื�อนไขที�สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงส่วนหนึ�งไดต้ก
ผลกึร่วมกนัว่าจะทําเกษตรกรรมยั �งยนืเนื�องจากความเหมาะสมและความอุดมสมบูรณของพื�น
ที�ดนิ ที�เป็นพื�นที�เกษตรกรรมภาคกลางแปลงใหญ่ที�ควรจะรกัษาไว ้จงึมเีจตจาํนงร่วมกนัในการ
ที�ต้องการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมของสหกรณ์บ้านคลองโยงนี�ไว้เพื�อเป็นพื�นที�สรา้งความมั �นคง
ทางอาหารใหก้บัสงัคม ตรงกบั รองประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) กล่าวว่า 
“ที�เขามอบใหเ้รามานี� ต้องทําเกษตรยั �งยนืดว้ยนะ แลว้ขอ้บงัคบัเขากไ็ม่ใหท้ําอย่างอื�นเลยนะให้
ทาํเกษตรอยา่งเดยีว ฉะนั �นตอนที�เขามาจะเหน็ไหม เหน็แต่ทอ้งทุ่งนา ”  
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ฉะนั �น สรปุแลว้เงื�อนไขที�มผีลต่อการกําหนดกตกิาของสหกรณ์บา้นคลองโยง
ที�สําคญัมสีองประการคอื 1) ต้องรกัษาพื�นที�ของสหกรณ์บ้านคลองโยงไว้ให้เป็นมรดกของ
ลูกหลานสบืทอด หา้มซื�อขายเปลี�ยนมอืที�ดนิในเชงิการค้าทํากําไร 2) จะต้องปรบัเปลี�ยนวถิี
การผลติไปเป็นการทาํเกษตรกรรมแบบยั �งยนื  

ส่วนในเรื�องสิ�งแวดล้อม พบว่า พื�นที�คลองโยงมคีลองหลายสายตดัผ่าน 
เช่น คลองโยง คลองเจ๊ก คลองลําทหาร คลองควาย คลองสหกรณ์ (คลองขุดในสมยัเมื�อครั �งที�
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ใช้เงนิจากกองทุนกู้ยมืเพื�อจดัหาที�ดินให้แก่เกษตรกร) เป็นต้น และคลอง
เหล่านี�จะเชื�อมโยงกับแม่นํ� าท่าจีน ซึ�งนํ� าในคลองเหล่านี� เป็นสิ�งที�มีความจําเป็นในการทํา
เกษตรกรรมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง แต่ปจัจุบนัคลองทุกสายในพื�นที�ดําเนินงานของ
สหกรณ์บ้านคลองโยงเตม็ไปดว้ยสวะ คอื ผกัตบชวาที�มกัจะแพร่ขยายพนัธุอ์ย่างรวดเรว็จนปก
คลุมพื�นที�ลําคลองเกอืบทั �งหมด ส่งผลต่อคุณภาพของนํ�าในลําคลองทําให้นํ�าเน่าเสยี สมาชกิ
สหกรณ์บ้านคลองโยงที�ทําเกษตรกรรมจงึได้รบัผลกระทบจากปญัหานี�อย่างหลกีเลี�ยงไม่ได ้ 
ที�ผ่านมา อดตีประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) และ รองประธานสหกรณ์บ้าน
คลองโยง (2557) อธบิายว่า สหกรณ์ได้ทําโครงการขึ�นเพื�อที�จะจ้างสมาชกิมาเก็บสวะเหล่านี�
ออกจากคลองแต่ก็เป็นเพียงครั �งคราว พองบประมาณหมดก็ไม่สามารถดําเนินการต่อได ้ 
ซึ�งถงึแมข้อ้บงัคบัจะกําหนดใหส้มาชกิทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลพื�นที� แต่สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง
กไ็ม่ไดใ้หค้วามร่วมมอืช่วยกนักําจดัสวะในลําคลองที�ตดัผ่านพื�นที�ของตน เพราะสมาชกิไม่เหน็
ความสาํคญัจงึไม่ดําเนินงานใดๆ และปล่อยใหเ้ป็นหน้าที�ของคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชกิแต่
ละคนจงึต่างใช้ประโยชน์ที�ดนิอย่างเต็มที�โดยไม่มกีารดูแลรกัษาสิ�งแวดล้อมในพื�นที�ของตวัเอง
อย่างเป็นกิจจะลกัษณะ ฉะนั �น กติกาที�กําหนดขึ�นในเรื�องการใช้ประโยชน์และการดูแลรกัษา
ที�ดนิจงึไม่สอดคล้องกบัสิ�งแวดลอ้มในพื�นที�เลย กล่าวคอื ไม่ไดก้ําหนดใหดู้แลสิ�งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบด้วยการอาศยัสมาชกิทุกคนของสหกรณ์ แต่อาศยัเพยีงกําลงัของคณะกรรมการ
สหกรณ์เป็นหลกัเท่านั �น  

นอกจากนี�ผลกระทบของการขยายตัวของเขตเมือง อาทิ พื�นที�โครงการ 
หมู่บ้านจดัสรร โรงงานอุตสาหกรรม โครงการก่อสรา้งถนนขนาดใหญ่ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ
พื�นที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงโดยตรง เนื�องจากการใช้ประโยชน์ที�ดนิของชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงเป็นไปเพื�อการทาํเกษตรกรรม แต่ชุมชนที�รายลอ้มอยู่เป็นชุมชนเมอืงที�ไม่ใช่คนใน
ท้องถิ�น จติสํานึกในการดูแลรกัษาอนุรกัษ์พื�นที�จงึถูกละเลยและไม่ได้ให้ความสําคญั ที�ผ่านมา 
เกดิผลกระทบจากการปล่อยนํ�าเสยีของหมู่บา้นจดัสรรที�อยู่รายลอ้มพื�นที�ของสหกรณ์บ้านคลองโยง 
เนื�องจากหมูบ่า้นเหล่านี�ไม่มบ่ีอบําบดันํ�าเสยี จงึเป็นตวับ่อนทําลายสภาพสิ�งแวดลอ้มที�ส่งผลต่อ
วถิกีารทาํเกษตรกรรมของชาวสหกรณ์บา้นคลองโยงโดยตรง ฉะนั �น สิ�งแวดลอ้มต่างๆ เหล่านี�มี
อทิธพิลมากต่อการจดัการทรพัยากรที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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ฉะนั �น เมื�อวเิคราะห์ผลการศกึษาที�กล่าวมาแล้วขา้งต้น คอื กตกิา หรอื 
ขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยงว่าดว้ยการดูแลรกัษาและการใชป้ระโยชน์ ว่ามคีวามสอดคลอ้ง
กบัสิ�งแวดลอ้ม และเงื�อนไขของสงัคม หรอืไม่อย่างไรนั �น  สรุปคอื กตกิาว่าดว้ยการดูแลรกัษา 
และการใชป้ระโยชน์สอดคลอ้งกบัเงื�อนไขทางสงัคม เนื�องจากขอ้บงัคบัที�สมาชกิสหกรณ์บา้นคลอง
โยงรว่มกนัออกแบบมามลีกัษณะสอดคลอ้งกบัเงื�อนไขทางสงัคมสองประการ คอื 1) มกีารรกัษาพื�นที�
ของสหกรณ์บา้นคลองโยงไวใ้หเ้ป็นมรดกของลูกหลาน หา้มซื�อขายเปลี�ยนมอืที�ดนิ ซึ�งสมาชกิ
ตกลงร่วมกนัว่าจะไม่แบ่งเป็นโฉนดรายปจัเจก และจะให้สหกรณ์ถอืกรรมสทิธิ Dทั �งหมด ส่วนสมาชกิ
เป็นเพยีงผูม้สีทิธใิชป้ระโยชน์ที�ดนิเท่านั �น การดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกบัสทิธใินที�ดนิจะต้องผ่าน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และที�ประชุมใหญ่พจิารณาร่วมกนั ฉะนั �น ที�ดนิจะตกอยู่ในมอื
ผู้อื�นในรูปแบบการขายสทิธกิารทําประโยชน์จงึเป็นไปได้ยาก เพราะ สมาชกิแต่ละรายไม่มี
เอกสารสําคญัโฉนดที�ดนิ จงึมผีลต่อเรื�องการซื�อสทิธกิารใช้ประโยชน์ ในลกัษณะที�ผูซ้ื�อสทิธไิม่
เชื�อถอืว่าสทิธทิี�ซื�อไปจะเป็นสทิธกิารใชห้รอืครอบครองทําประโยชน์ไดจ้รงิ อกีทั �งหากมผีูใ้ดเขา้
มาในชุมชนเพื�อซื�อสทิธทิี�ดนิทําประโยชน์ สมาชกิในชุมชนกจ็ะรบัรูแ้ละแจง้ต่อคณะกรรมการให้
จดัการได้ง่าย เนื�องจากสมาชกิส่วนมากของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงแห่งนี�เชื�อมโยงกนัใน
ลกัษณะของเครอืญาตริู้จกัมกัคุ้นกนัเป็นอย่างด ีจงึเป็นการตรวจสอบทางสงัคมที�เป็นกําแพง
ป้องกันระบบทุนที�หวงัเกรง็กําไรที�ดินได้ 2) ข้อบงัคบัที�ออกแบบมาก็สอดคล้องกับระบบ
เกษตรกรรม เนื�องจากกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในที�ดินให้สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรอือาชพีอื�นใดที�ไมส่่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและการทําเกษตรกรรมของสมาชกิ
รายอื�นเท่านั �น แมข้อ้บงัคบัจะไม่ไดก้ําหนดลงไปชดัเจนว่าต้องทําเกษตรกรรมในลกัษณะที�เป็น
เกษตรกรรมยั �งยนืเท่านั �น แต่กส็อดคลอ้งต่อทศิทางของการปรบัเปลี�ยนวถิกีารผลติไปเป็นการ
ทาํเกษตรกรรมแบบยั �งยนืในอนาคต 

แมข้อ้บงัคบัที�ออกแบบมาจะออกแบบใหก้ารใช้และการรกัษาทรพัยากร
สอดคล้องกบัเงื�อนไขทางสงัคม แต่ก็ไม่สอดคล้องกบัสิ�งแวดล้อมทั �งภายในและภายนอกพื�นที� 
เพราะขอ้บงัคบักไ็มไ่ดก้ําหนดชดัเจนลงไปเกี�ยวกบัวธิกีารดูแลรกัษานํ�าในลําคลอง และไม่มกีาร
กําหนดโทษว่าหากสมาชกิไมช่่วยกนัดแูลรกัษาจะตอ้งรบัผดิชอบอะไรและอย่างไร อกีทั �งยงัผลกั
ภาระการดูแลรกัษานํ�าในลําคลองต่างๆ (ระบบทรพัยากร) มาที�คณะกรรมการสหกรณ์เพยีง
อย่างเดียว ซึ�งคณะกรรมการก็ดําเนินการไปตามงบประมาณที�ม ีเมื�องบประมาณหมดก็ไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื�อง เป็นกตกิาที�สรา้งพฤตกิรรมเชงิลบในการให้ความร่วมมอื
และช่วยเหลอืเกื�อกูลกนัภายในชุมชน นอกจากนี�ขอ้บงัคบัยงัไม่ครอบคลุมถงึการปฏสิมัพนัธก์บั
ชุมชนที�อยู่แวดลอ้มชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง บ่อยครั �งจงึเกดิปญัหาความขดัแยง้กนั ดงัเช่น 
กรณีพพิาทเรื�องการปล่อยนํ�าเสยีโดยไม่บําบดัของหมู่บ้านจดัสรรที�อยู่ติดกบัพื�นที�ดําเนินการ
ของสหกรณ์บ้านคลองโยง แสดงให้เห็นถึงกตกิาหรอืขอ้บงัคบัสหกรณ์ไม่ได้ออกแบบเพื�อให้
สอดคลอ้งและรองรบัการปฏสิมัพนัธก์บัชุมชนแวดลอ้มภายนอก ดงันั �น แมข้อ้บงัคบัสหกรณ์ใน
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เรื�องการใช้ประโยชน์และการดูแลรกัษาที�ดนิที�ออกแบบขึ�นจะสอดคล้องกบัเงื�อนไขทางสงัคม  
แต่ก็ไม่สอดคล้องกบัสิ�งแวดลอ้มทั �งภายในและภายนอกชุมชนดงัที�กล่าวไปแล้วเท่าที�ควรไม่ว่า
จะเป็นเรื�องนํ�าในคลอง การขยายตวัของชุมชนเมอืง และการปฏสิมัพนัธก์บัชุมชนแวดลอ้ม 

ประเดน็ที�สอง ประโยชน์ที�สมาชกิจะไดร้บัต้องสอดคลอ้งกนักบัต้นทุนที�
สมาชิกลงทุนไป ต้นทุนในที�นี�คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�สมาชิกซึ�งใช้ประโยชน์ที�ดนิในพื�นที�การ
ดําเนินงานสหกรณ์บ้านคลองโยงทุกคนจะต้องชําระให้แก่สหกรณ์ โดยจะเปรยีบเทยีบปรมิาณ
ต้นทุนดังกล่าวกับต้นทุนค่าเช่าที�ดินเมื�อครั �งที�ดินของสหกรณ์บ้านคลองโยงอยู่ภายใต้การ
ครอบครองกรรมสทิธิ Dโดยกรมธนารกัษ์ และพจิารณาว่าปรมิาณต้นทุนกบัผลประโยชน์ที�ไดร้บัมี
ความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด ซึ�งจะสะท้อนให้เห็นว่าลกัษณะการออกแบบข้อบงัคบั
สหกรณ์บ้านคลองโยงสอดคลอ้งกบัหลกัความสอดคล้อง (Congruence) ของ Ostorm ในประเดน็
ตน้ทุนมากน้อยเพยีงใด ผูศ้กึษาขอนําเสนอผลการศกึษาดงัที�ไดอ้ธบิายไปขา้งตน้แลว้ดงัต่อไปนี� 

ปจัจุบนัต้นทุนที�สมาชกิของสหกรณ์บา้นคลองโยงต้องแบกรบัในแต่ละปี 
เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) อธบิายว่า ในแต่ละปีสมาชกิจะต้องชําระค่าใชจ้่าย
ตามรายการต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

รายการที� 1 ค่าหุน้ สมาชกิต้องถอืหุน้ในสหกรณ์เมื�อแรกเขา้เป็นสมาชกิ
คนละ 24 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 10 บาทต่อปี รวมเป็นเงนิ 
240 บาท 

รายการที� 2 เงนิฝากออมทรพัย ์วนัละ 1 บาท แต่สหกรณ์จะเกบ็ปีละ 1 
ครั �ง รวมเป็นเงนิ 365 บาท 

รายการที� 3 ค่าธรรมเนียมการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ 100 บาท รวมภาษ ี7 
เปอรเ์ซน็ต ์เท่ากบั 107 บาท 

จากรายการข้างต้นรวมต้นทุนทั �งหมดที�สมาชิกต้องชําระให้กับทาง
สหกรณ์บ้านคลองโยง คอื 712 บาท/ ไร่/ คน/ ปี ทั �งนี�เพื�อให้สามารถเปรยีบเทยีบต้นทุน
ค่าใชจ้า่ยสําหรบัการใชป้ระโยชน์ที�ดนิในปจัจุบนักบัเมื�อครั �งที�ดนิยงัเป็นกรรมสทิธิ Dของกรมธนารกัษ์
ผูศ้กึษาจะสมมตวิ่าสมาชกิคนหนึ�งๆ มทีี�ดนิเฉลี�ยคนละ 22 ไร ่แบ่งเป็นที�อยู่อาศยั 2 ไร่ และที�ทํา
เกษตรกรรมอกี 20 ไร่ ดงันั �น สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงจะมตี้นทุนจากค่าใชจ้่ายที�ต้องชําระ
ใหก้บัทางสหกรณ์บ้านคลองโยงในแต่ละปีเท่ากบั 2,959 บาท ในจํานวนนี�เป็นค่าใชป้ระโยชน์
ที�ดนิ 2,354 บาท (คดิจากค่าธรรมเนียมการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ 107 บาท) เงนิฝากออมทรพัย ์
365 บาท และค่าหุน้ 240 บาท  ส่วนต้นทุนค่าใชจ้่ายในช่วงที�ที�ดนิเป็นกรรมสทิธิ Dของกรมธนารกัษ์นั �น 
(ดรูายละเอยีดที�หน้า 149 หวัขอ้ที� 5.2.2 ประกอบ) สมาชกิสหกรณ์ตอ้งชาํระค่าเช่าที�ดนิใหก้บัธนารกัษ์ 
26,850 บาทต่อปี (ค่าเช่าที�อยู่อาศยั 2 ไร่ เป็นเงนิ18,800 บาท และค่าเช่าที�ไร่นา 20 ไร่ เป็นเงนิ 
8,050 บาท) เมื�อเปรยีบเทยีบต้นทุนค่าใช้จ่ายของสมาชกิในปจัจุบนักบัต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
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สมาชกิในช่วงที�ที�ดนิอยู่ภายใต้กรรมสทิธิ Dของกรมธนารกัษ์ พบว่า สมาชกิมตี้นทุนค่าใช้จ่ายที�
ตอ้งชาํระใหก้บักรมธนารกัษ์สงูกว่าตน้ทุนค่าใชจ้า่ยที�สมาชกิตอ้งชาํระใหก้บัสหกรณ์ถงึ 23,891 บาท  

เมื�อพิจารณาผลประโยชน์ที�ได้รบั พบว่า กรมธนารกัษ์ให้สิทธิการใช้
ประโยชน์ที�ดนิเมื�อชําระค่าเช่าแล้วโดยแบ่งแยกออกเป็นการใช้ประโยชน์ในรูปของที�อยู่อาศยั
และที�ประกอบอาชพีทําเกษตรกรรม ดงันั �นผลประโยชน์ที�ได้รบัจงึมเีพยีงสทิธกิารใช้ประโยชน์
ที�ดนิตามวตัถุประสงค์ที�แจง้ต่อกรมธนารกัษ์เท่านั �น เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร สํานักงานธนา
รกัษ์พื�นที�นครปฐม (2557) อธบิายเพิ�มเตมิว่า วตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ที�ดนิจะถูกกําหนด
ไว้ในสญัญาเช่า หากมกีารผดิสญัญาอนัเนื�องมาจากใช้ประโยชน์ที�ดนิผดิวตัถุประสงค์ที�แจ้ง
ไว้ในสญัญา ทางธนารกัษ์พื�นที�ฯ กจ็ะยกเลกิสญัญาเช่าและนําที�ดนิใหผู้เ้ช่ารายอื�นดําเนินการเช่าทนัที
ส่วนเรื�องวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ กส็ามารถขอเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่กําหนดตายตวั 
แต่ต้องมาแจง้เรื�องขอเปลี�ยนวตัถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที�ดนิกบักรมธนารกัษ์ตามขั �นตอน
ที�กําหนดไวก่้อน อกีทั �ง กไ็ม่มขีอ้กฎหมายได้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาประโยชน์ของกรมธนารกัษ์
ว่าที�ดนิจะตอ้งใชป้ระโยชน์เพื�อประกอบอาชพีเกษตรกรรมเท่านั �น  

เมื�อพจิารณาขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนค่าเช่าที�สมาชกิสหกรณ์บ้าน
คลองโยงต้องชําระให้กบัธนารกัษ์กบัผลประโยชน์ที�จะได้รบั โดยมเีงื�อนไขว่าผู้ใช้ประโยชน์
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและเป็นสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง พบว่า อาชพีเกษตรกรยดึโยง
อยู่กบัผลผลติที�ขายได ้อนัเป็นรายไดแ้ทบจะทั �งหมดของเกษตรกรครอบครวัหนึ�งๆ เมื�อพบกบั
สภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ผลผลติไม่ไดต้ามเป้า หรอื บางปีสภาพดนิฟ้าอากาศ
เอื�ออํานวยผลผลติก็มปีรมิาณมากจนลน้ตลาดทําใหร้าคาพชืผลตกตํ�าดงัที�ปรากฏข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์โดยทั �วไป ภาวะขาดทุนจึงเกิดขึ�นได้ง่ายเพราะความไม่แน่นอนของปจัจยัที�
เกี�ยวเนื�องหลายประการ ทําให้รายได้ของเกษตรกรมไิด้มสีมํ�าเสมอดงัเช่นอาชีพอื�นๆ 
เช่น ข้าราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน เป็นต้น ดงันั �น ผลประโยชน์ที�
ได้รบัจากการใช้ที�ดนิเพื�อการเกษตรและการอยู่อาศยัที�สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยงได้รบั
ในฐานะเกษตรกรจงึไม่สอดคลอ้งกบัอตัราค่าเช่าที�ดนิของธนารกัษ์ซึ�งเรยีกเกบ็ในอตัราที�สูงเกนิ
กว่ากําลงัของเกษตรกรจะสามารถชาํระได ้ 

แต่เมื�อเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ที�สมาชกิสหกรณ์ได้รบักบัค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที�ตอ้งชาํระใหก้บัสหกรณ์บา้นคลองโยงในแต่ละปี พบว่า ผลประโยชน์ที�สมาชกิสหกรณ์จะไดร้บั
เมื�อชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กบัสหกรณ์แล้ว คอื สมาชกิสามารถใช้ประโยชน์ในที�ดนิเพื�ออยู่อาศยั 
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม หรอื อาชพีอื�นใดที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชกิคนอื�นๆ และสิ�งแวดล้อม
ในพื�นที�สหกรณ์ อีกทั �งสมาชกิยงัจะได้รบัเงนิปนัผลตามหุ้นที�ชําระในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รวมทั �งรบัดอกเบี�ยเงนิฝากในอตัรารอ้ยละ 2 และหากสมาชกิคนใดชําระค่าใชจ้่ายต่างๆ ตรงตาม
ระยะเวลาที�กําหนดสหกรณ์จะใหเ้งนิคนืรอ้ยละ 5 ของยอดค่าใชจ้่ายรวมทั �งหมดที�สมาชกิชําระแก่
สหกรณ์ นอกจากนี�ยงัมสีทิธขิอกู้เงนิจากสหกรณ์เพื�อนําไปพฒันาต่อยอดการประกอบอาชพี
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เกษตรกรรมของตนได้ รวมทั �งยงัได้รบัประโยชน์จากการช่วยเหลือของหน่วยงานรฐัตาม
โครงการรฐับาลอกีดว้ย (เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร สํานักงานธนารกัษ์พื�นที�นครปฐม, 2557)  
แต่เมื�อเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ที�สมาชกิสหกรณ์ไดร้บัดงัที�กล่าวมาแลว้กบัจาํนวนค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ที�ต้องชําระใหก้บัทางสหกรณ์ ผู้ศกึษาพจิารณาแล้วเหน็ว่า ผลประโยชน์ที�สมาชกิได้รบัมคีวาม
เหมาะสมกบัค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที�สมาชกิสหกรณ์ต้องชําระใหก้บัสหกรณ์บา้นคลองโยงเป็นประจาํทุกปี 
ดงันั �น หากพจิารณาในเงื�อนไขที�สมาชกิตอ้งประกอบอาชพีเกษตรกรดงักล่าวมาในย่อหน้าที�แลว้ 
การออกแบบกติกาหรอืข้อบงัคบัของสหกรณ์บ้านคลองโยงในลกัษณะที�เป็นอยู่จงึสอดคล้องกบั
หลกัการออกแบบกตกิาของ Ostrom ในประเดน็ความสอดคลอ้งระหว่างประโยชน์ที�สมาชกิจะ
ได้รบัต้องสอดคล้องกนักบัต้นทุนที�สมาชกิลงทุนไป มากกว่าการออกแบบกฎกติกาในการจดัหา
ผลประโยชน์ในที�ดินราชพัสดุของกรมธนารกัษ์เมื�อครั �งที �กรมธนารกัษ์เข ้าครอบครอง
กรรมสทิธิ Dในที�ดนิของสหกรณ์บ้านคลองโยงเมื�อปี พ.ศ. 2549 

3) คนส่วนใหญ่ที�ไดร้บัผลจากการจดัการทรพัยากรมสีทิธิ Dร่วมตดัสนิใจ
และปรบัปรงุกฎกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Collective Choice Arrangements) 

เมื�อพิจารณากระบวนการในการออกกฎกติกาของระบบสหกรณ์แล้ว 
พบว่า ระบบสหกรณ์มคีวามเป็นทางการสูงมากเกี�ยวกบักระบวนการในการออกกฎกตกิา หรอื 
แก้ไขกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม และยงัอาศยัคณะกรรมการเป็นหลกัในการดําเนินการ
ออกกฎกตกิา (กตกิาในที�นี� คอื ขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2556) ในกระบวนการร่าง
หรอืแก้ไขขอ้บงัคบัสหกรณ์ สมาชกิสหกรณ์จะมสี่วนร่วมในขั �นตอนที�ขอ้บงัคบัได้ถูกร่างใหม่ หรอื
แก้ไขเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว นํามาเขา้ที�ประชุมใหญ่เพื�อพจิารณาลงมตเิหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบใน
ร่างขอ้บงัคบัหรอืร่างแก้ไขขอ้บงัคบันั �น ซึ�งสมาชกิจะไม่ไดร้่วมออกแบบกตกิาตั �งแต่ต้นไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการร่างขอ้บงัคบัใหม่หรอืกระบวนการแก้ไขขอ้บงัคบั ซึ�งหากพจิารณาดงัที� Elinor 
Ostrom (1990: 93) ได้อธิบายว่า ในการร่างกติกาขึ�นเพื�อใช้จดัการทรพัยากร หากใน
กระบวนการร่างกตกิาเปิดโอกาสให้สมาชกิผูม้สี่วนไดร้บัผลจากกตกิาที�กําลงัจะร่างขึ�นเขา้มามี
ส่วนรว่มตดัสนิใจไดม้ากเท่าไร โอกาสที�กตกิาจะประสบความสําเรจ็ในการใชจ้ดัการทรพัยากรก็
จะมีมากขึ�นตามไปด้วย เพราะกติกาได้รบัการยอบรบัและปฏิบัติตามจากสมาชิกด้วยกัน  
เกดิความไว้เนื�อเชื�อใจกนัว่าอกีฝ่ายจะไม่ละเมดิกตกิา เสมอืนหนึ�งเป็นกตกิาที�พวกเขาร่างขึ�น
ดว้ยตวัเองและเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัในการจดัการทรพัยากร และหากมผีู้ใดกระทําผดิกตกิากจ็ะ
ลงโทษอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

หากพจิารณาคําอธบิายของ Ostrom ขา้งต้นกบัลกัษณะกระบวนการร่าง
หรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ์บา้นคลองโยงจะ พบว่า สมาชกิสหกรณ์จะไม่ไดม้สี่วนร่วมในการร่าง
หรอืแก้ไขข้อบงัคบัตั �งแต่แรกเริ�ม แต่จะมบีทบาทในการออกเสียงลงคะแนน พิจารณาให้ความ
เหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบร่างข้อบงัคบัหรอืร่างแก้ไขขอ้บงัคบั ที�คณะกรรมดําเนินการร่างเสรจ็



171 

เรยีบรอ้ยแลว้เท่านั �น ตามที�ขอ้บงัคบักําหนดสทิธแิละหน้าที�ของสมาชกิไวว้่า สมาชกิสหกรณ์มี
หน้าที�เข้าประชุมทุกครั �งที�สหกรณ์นัดหมาย เพื�อเสนอความคดิเห็นหรอืออกเสยีงลงคะแนน 
ทั �งนี�กรณีขาดประชุมใหญ่สามญัประจําปีเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกันโดยไม่มเีหตุอันควร  
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ก่อนมมีตใิห้ออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
(สหกรณ์บา้นคลองโยง, 2556: 18) เมื�อสมาชกิไม่ได้มสี่วนร่วมในการร่างหรอืปรบัปรุงแก้ไข
กตกิาโดยตรงตั �งแต่แรกเริ�มจงึเกดิปญัหาการไม่เขา้ใจขอ้บงัคบั ไม่ยอมรบัขอ้บงัคบัที�ร่างขึ�น และ
นํามาสู่การไม่ปฏบิตัติามในที�สุด ซึ�งเป็นอุปสรรคต่อการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนอย่างมาก 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มูลที�ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึที�จะยกมานําเสนอประกอบในบางช่วงบาง
ตอนดงัต่อไปนี� 

 เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) “ถามเขาแลว้นะ ว่าใหย้ก
มอืว่าเท่านี0โอเคไหม ไม่มใีครเสนอ ไม่มใีครคดัค้าน แต่พอหลงัจากออกจากที<
ประชุมจะคดัค้าน จะเสนอว่าทําไมต้องเก็บถงึรอ้ยนึง ทําไมต้องเก็บแพง ทําไม
ตอ้งเพิ<ม หลงัจากประชุมเสรจ็แลว้จงึมาคดัคา้น” 

 รองประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) “กรรมการชุด
เราก็พึ�งเข้ามาบรหิาร กรรมการเข้ามาทชุีดนึงก็ต้องมาปรบักฎปรบักติกาให้
ทนัสมยั บางทกี็โดนชาวบ้านด่า ไม่เขา้กบัชาวบ้าน...เขาบอกว่ากูอยู่ตรงนี�มา
ตั �งแต่รุน่พ่อรุน่แมจ่ะใหกู้ไปอยูท่ี�แปลงกะโน้นเหรอมนัไม่ตดิรมิคลองกูอยู่ไม่เป็น
หรอก ตรงนี�กูเคยอยู่มาก่อน สหกรณ์เราก็เลยบอกว่ามนัไม่ได้ท่านต้องมาซื�อ
เรา บางคนไม่เขา้ใจกฎกตกิาก็มาเถยีงเรา พอไม่ต้องการที�ตรงนี�ท่านก็มาคนื
สหกรณ์ได ้สหกรณ์กจ็ะซื�อกลบั” 

 สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) “คอืมนัหลวมมากแลว้นะ
ตอนนี� ผมถามสมาชกิทุกคนว่า รูก้ฎระเบยีบมากน้อยแค่ไหน ไม่มใีครตอบได ้
คอื ถ้าเรื�องไม่มาถงึตวัก็ไม่รู ้พอเราบอกว่าไอ้นี�ห้ามทํานะ เขากจ็ะตอบว่า อ้อ 
ไอนี้�หา้มเหรอ ไม่รูก้ฎระเบยีบกนัเลย จรงิมนักไ็ม่ดนีะเพราะ การเขา้สมคัรเป็น
สมาชกิเราควรจะรูว้่ากฎระเบยีบมนัเป็นอย่างไรบ้างแต่ถามว่าเรามแีจกกตกิา
ให้อ่านกนัไหมครบั มนีะม ีแต่ชาวบ้านกช็าวบ้านนะ ตรงนี�เราก็คุยกนัอยู่แหมบๆ 
ตรงนี�ม ันใกล้ความเจร ิญก็จร ิงแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะพัฒนาเท่าไ ร 
ยงัชาวบา้นๆ เยอะอยู ่ไปประชุมดว้ยกนัเดนิออกมาถามผมว่าตะกี�เขาประชุมอะไรวะ 
ทั �งๆ ที�ไปมนัฟงัมาด้วยกนัอะนะ เขาพูดอะไรวะ คอืถ้าพูดให้มนัซบัซ้อนมาก
เขากจ็ะฟงัไมรู่”้  
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 สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 3 (2557) “มนักย็งัมคีวามแตกแยก
นะ พี�ก็ยงัไม่รบัร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนในชุมชนสามคัคกีนัมาก ยงัมคีวามคดิที�
แตกต่างกนัอยู่ คนยงัให้ความร่วมมอืไม่เต็มรอ้ย ไม่รู้คนอื�นเขาว่ายงัไงนะแต่
เราเหน็ของเราอย่างนี� ไม่เตม็รอ้ยนะพี�ว่า กไ็ม่ใช่ว่าเราจะขอความร่วมมอืไปจะ
มาเตม็รอ้ย เพราะบางคนที�มาเขากช่็วย แต่บางคนที�เหน็ต่างไม่เหน็ดว้ยกบักฎ
กตกิาเขากไ็มม่า เพราะเขาไมย่อมรบั เขาไมเ่ขา้ใจ” 

ฉะนั �น จงึสรุปไดว้่าขอ้บงัคบัไดก้ําหนดใหส้มาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง
มสีทิธิ Dร่วมตดัสนิใจและปรบัปรุงกฎกตกิาในการจดัการทรพัยากรในขั �นตอนของการพจิารณา
เหน็ชอบในที�ประชุมใหญ่เท่านั �น ซึ�งกเ็ป็นการสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบกตกิาของ Ostrom 
ในเรื�องการใหค้นส่วนใหญ่ที�ไดร้บัผลจากการจดัการทรพัยากรมสีทิธิ Dร่วมตดัสนิใจและปรบัปรุง
กฎกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Collective Choice Arrangements) แต่เมื�อพจิารณาใน
รายละเอยีดปลกีย่อยแลว้ กระบวนการขั �นตอนที�เปิดโอกาสให้สมาชกิสหกรณ์เขา้ไปมสี่วนร่วม
ในการกําหนดใหม ่หรอื ปรบัปรงุแกไ้ขกตกิานั �นมคีวามเป็นทางการสงูเกนิไป ทั �งยงัไม่เหมาะสม
ต่อการสรา้งระดบัการมสี่วนรวมที�ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจกตกิาไปพรอ้มๆ กนัจนเกดิการ
ยอมรบัปฏบิตัิตามกตกิาในการจดัการทรพัยากรที�ออกแบบขึ�นมานั �นได้ จงึทําให้เกิดปญัหาต่างๆ 
ซึ�งผูศ้กึษาจะกล่าวถงึปญัหาที�เกดิขึ�นนี�อกีครั �งในภายหลงั  

 
4) การสอดส่องดแูล (monitoring)  
สาํหรบัหลกัการในขอ้นี�หากพจิารณาถงึตวัขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยงจะ 

พบว่า ไม่ไดม้กีําหนดไวว้่าคณะกรรมการดําเนินการและสมาชกิสหกรณ์มสีทิธหิน้าที�อย่างไรใน
การสอดส่องดูแลที�ดนิของสหกรณ์ และไม่ไดก้ําหนดไวว้่าการใชป้ระโยชน์ที�ดนิของสหกรณ์นั �น
เป็นไปตามกตกิาที�ไดต้ั �งไวห้รอืไม่ อย่างไร แต่จากขอ้มลูการสมัภาษณ์ พบว่า สหกรณ์บา้นคลองโยง
จะใชว้ธิกีารสอดส่องดูแลอย่างไม่เป็นทางการของสมาชกิในการช่วยเหลอืกนัดูแลที�ดนิของต้นเอง
และที�ดนิแปลงขา้งเคยีงกนั เนื�องจากลกัษณะภูมสิงัคมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงอยู่ร่วมกนั
แบบเป็นเครอืญาต ิบา้นใกลเ้รอืนเคยีงกนักเ็ป็นครอบครวัญาตพิี�น้องกนัทั �งหมด หากมกีรณีใดที�
เกิดการละเมดิกติกา สมาชิกที�ทราบเรื�องก็จะแจ้งมายงัคณะกรรมการสหกรณ์ให้พิจารณา 
สบืสาวราวเรื�อง และนําเขา้ที�ประชุมใหญ่เพื�อพจิารณาตดัสนิร่วมกนัว่าควรจะทําเช่นใด ฉะนั �น 
แมไ้ม่ได้กําหนดแนวทางสอดส่องดูแลทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ไว้ในขอ้บงัคบัสหกรณ์บ้านคลองโยง 
แต่ว่าลกัษณะการส่องสองดูแลที�อาศยัธรรมชาตขิองภูมสิงัคมในชุมชนก็สามารถทดแทนกนัได ้
ฉะนั �น หลกัการขอ้นี�จงึมคีวามสอดคลอ้งกบักตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงหากพจิารณาตามแงม่มุที�กล่าวไปแลว้ 
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5) การลงโทษอยา่งค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) 
ประเดน็ของการลงโทษผูใ้ชท้รพัยากรที�ละเมดิกตกิา สําหรบัสหกรณ์บา้น

คลองโยงมกีารดําเนินการในลกัษณะควบคู่กนัไป 2 ลกัษณะ คอื 1) กําหนดบทลงโทษไวอ้ย่าง
เป็นทางการในข้อบงัคบัสหกรณ์ และ 2) การใช้วิธกีารไม่เป็นทางการโดยให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นผู้เจรจาพูดคุยกบัสมาชกิที�ละเมดิขอ้บงัคบัสหกรณ์เพื�อหาทางออกในการแก้ไข
ปญัหาอยา่งละมมุละมอ่ม โดยจะไดอ้ธบิายดงันี� 

วธิทีี� 1 กําหนดบทลงโทษไวอ้ย่างเป็นทางการในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ใน
ขอ้บงัคบัจะกําหนดบทลงโทษหากสมาชกิมกีารทําผดิขอ้บงัคบัไว ้โดยผูศ้กึษาจะไดย้กตวัอย่าง
มาบางส่วนดงัต่อไปนี�  

“ขอ้ 19 การผดิสญัญาครอบครอง ที�ดนิที�แต่ละคนได้รบัจดัสรร
และทําสญัญาให้ครอบครองนั �น จะนําให้บุคคลอื�นเช่าช่วงหรอืประกอบการ
อย่างอื�นไม่ได ้นอกจากจะไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ หากเป็นที�ดนิของรฐัต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์หรอืหน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบ
เป็นรายๆ หากสมาชกิผดิสญัญาที�กระทําไวก้บัสหกรณ์ หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าที�ใน
การครอบครองที�ดนิและทอดทิ�งไม่ตั �งใจทําเกษตรกรรมโดยไม่มเีหตุผลสมควร 
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เลิกสญัญา แล้วเรยีกที�ดินและให้
สมาชกิผูน้ั �นออกจากสหกรณ์ได”้ (สหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั, 2556: 8) 

นอกจากนี� เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) อธบิาย
ว่า “สมาชกิสหกรณ์ทุกคนจะต้องเสยีค่าใช้ประโยชน์ที�ดนิและค่าต่างๆ ให้กบั
สหกรณ์ ก่อนวนัที� 30 เมษายน ของทุกปี ปีละหนึ�งครั �ง หากสมาชกิไม่ทําตามก็
จะมกีารลงโทษเป็นค่าปรบัต่างๆ เช่น หากไม่ชําระค่าใช้ประโยชน์ที�ดนิตาม
กําหนดระยะเวลา กจ็ะโดยปรบัในอตัรารอ้ยละ 6 ของเงนิที�คา้งชาํระ เป็นตน้” 

 
วธิทีี� 2 การใชว้ธิกีารให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้เจรจาพูดคุยกบั

สมาชกิที�ละเมดิขอ้บงัคบัสหกรณ์เพื�อหาทางออกในการแก้ไขปญัหาอย่างละมุมละม่อม ดงัเช่น
ประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) ไดอ้ธบิายเกี�ยวกบัการลงโทษสมาชกิที�ทาํผดิกตกิาว่า 

“ถ้าผดิกฎก็ต้องเรยีกมา ยกตวัอย่างไม่ซื�อหุ้นสหกรณ์อย่างนี� ปีหนึ�งก็
ไม่ว่า สองปีไม่ว่า สามปีเราจะเรยีกมา คนที�ไม่เคยมาประชุมร่วมเลยสามปีเนี�ย 
เรากจ็ะต้องพจิารณาในคณะกรรมการว่าคนนี�สมควรว่าจะเอาชื�อออกไหม ต้อง
เรยีกคุยก่อน ฟนัธงเลยก็ไม่ใช่เราก็จะบอกว่า บางทคีนเราก็ไม่ได้นึกถงึตรงนี� 
เพราะวนัเวลามนัก็ผ่านไปเรว็ ฉะนั �น เราก็ต้องเรยีกคุยกนัก่อนว่าคุณจะเป็น
สมาชิกไหม ผมจะตัดแล้วนะ ทีนี�ถ้าคณะกรรมการจะตัดรายชื�อออกจาก
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สหกรณ์คณะกรรมการก็ต้องไปขออนุมตัิจากที�ประชุมใหญ่ เพราะว่าถ้าที�
ประชุมใหญ่พจิารณาเช่นไร เรากต็้องยอมรบัทําตาม แต่ถ้าเขายงัมาซื�อหุ้นมา
ทาํอะไรกบัเราต่ออยูเ่รากจ็ะอนุโลมให”้ 

คําอธบิายเกี�ยวกบับทลงโทษที�ต้องให้คณะกรรมการเป็นตวักลางในการ
แกไ้ขปญัหาพดูคุยกบัสมาชกิอยา่งไมเ่ป็นทางการนี�สอดคลอดคลอ้งกบัคําอธบิายของผูใ้หข้อ้มลู
สาํคญัหลายคนในชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง อาท ิอดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 
(2557) สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 3 
(2557) และรองประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) ดงันั �น ลกัษณะของการ
ลงโทษผูล้ะเมดิกตกิาหรอืขอ้บงัคบัสหกรณ์กม็ไิดเ้ป็นในลกัษณะที�เดด็ขาด แต่เป็นไปดว้ยความ
อะลุ่มอล่วย ลอมชอม และเจรจาพดูคุยกนัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปเพื�อหาทางออกและแก้ไขปญัหา 
เหตุที�เป็นเช่นนี�เนื�องมาจากสมาชกิในพื�นที�มคีวามเป็นเครอืญาตกินั มคีวามเกรงอกเกรงใจซึ�งกนั
และกนัจงึทําให้การลงโทษเกดิขึ�นอย่างไม่รุนแรงเด็ดขาด ดงันั �น นอกจากข้อบงัคบัจะกําหนด
บทลงโทษอยา่งเป็นทางการไวแ้ลว้ กย็งัมวีธิกีารที�ช่วยใหก้ารลงโทษมคีวามนุ่มนวลมากขึ�น เป็นผลดี
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที�อยู่ร่วมกันในพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยง การออกแบบ
ขอ้บงัคบัในลกัษณะนี�ผูศ้กึษาจงึสรปุว่ามคีวามสอดคลอ้งกบักตกิาของ Ostrom มากกว่าขอ้อื�นๆ 

6) มกีลไกในการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Resolution Mechanisms) 
การออกแบบกตกิา หรอื ขอ้บงัคบัของสหกรณ์บา้นคลองโยง ไม่ไดก้ําหนด

กลไกในการจดัการความขดัแยง้ไวอ้ย่างชดัเจน เพยีงแต่กําหนดไวใ้นขอ้ที� 21 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์
ว่า “พิจารณาให้ความเที�ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที�สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั �วไป เพื�อใหก้จิการของสหกรณ์ดําเนินไปดว้ยด”ี (สหกรณ์บา้นคลองโยง, 2556: 35) แสดงว่า
คณะกรรมการเป็นตัวกลางซึ�ง เปรียบเสมือนกลไกในการไก่ เกลี�ยแก้ไขปญัหาต่างๆ 
ที�เกดิขึ�นในพื�นที�ดําเนินการของสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ�งกลไกในลกัษณะนี�มทีั �งขอ้ดแีละขอ้เสยี
กล่าวคอื การไก่เกลี�ยปญัหาโดยมคีนกลางที�เชื�อถอืไดเ้นื�องเป็นตวัแทนที�สมาชกิทุกคนไวเ้นื�อเชื�อใจ
เลอืกขึ�นมาทําหน้าที�คณะกรรมการดําเนินการยอมส่งผลดต่ีอการไก่เกลี�ยปญัหาหรอืความขดัแยง้
ที�เกดิขึ�นได ้แต่ผลเสยีที�เกดิขึ�นพรอ้มกนัคอื เป็นการผลกัภาระงานไปที�คณะกรรมการดําเนินการ
มากจนเกินไปจนอาจส่งเสียต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวของคณะกรรมการดําเนินการ
ในการหาเลี�ยงครอบครวั อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) ใหแ้ง่มุมที�น่าสนว่า 
การเข้ามาทําหน้าที�เป็นคณะกรรมการไม่ได้รบัผลประโยชน์ใดเลย ต้องเข้ามาด้วยอุดมการณ์
และจติสาธารณะ เพราะการเขา้มาเป็นคณะกรรมการดําเนินการจะไดเ้พยีงเงนิเดอืนประจาํตําแหน่ง
เดอืนละ 300 บาท และเบี�ยประชุมใหญ่เดอืนละครั �งเท่านั �น นอกจากนั �นถ้าเป็นการประชุมย่อย
จะไม่ได้รบัเบี�ยประชุม ส่วนการดาํเนินการกิจกรรมของสหกรณ์อื�นๆ ก็ไม่ได้รบัเบี�ยเลี�ยง แต่
การดําเนินการเหล่านี�ต่างก็มคี่าใช้จ่ายทั �งสิ�น หลายครั �งเมื�อเกดิปญัหาเกี�ยวกบัข้อขดัแยง้ของ
สมาชกิคณะกรรมการกต็้องไปจดัการแก้ไขปญัหา บางครั �งกท็ําใหค้ณะกรรมการต้องใชจ้่ายทุนทรพัย์
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ของตนเองในการดําเนินการกิจกรรมของสหกรณ์ ซึ�งเป็นการสร้างภาระให้กบัคณะกรรมการ
เป็นอยา่งมาก ทั �งนี�ผูท้ ี�เขา้มาเป็นกรรมการโดยส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าต้องการจะทํางานเพื�อ
ช่วยเหลอืชุมชน จงึได้เขา้มารบัหน้าที�คณะกรรมการ ส่วนผู้ที�เหน็ว่าเงนิประจําตําแหน่งเพยีง 
300 บาท ต่อเดอืนไม่คุ้มค่าก็จะเขา้มาทาํหน้าที�ได้ไม่นานก็จะลาออก ซึ�งเป็นปญัหาอย่างมาก
ในขณะนี� อกีประการหนึ�งจะใหค้ณะกรรมการต้องมาทํางานที�สหกรณ์ตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได ้
เนื�องจากคณะกรรมการแต่ละรายต้องหารายได้จากการประกอบอาชพีเพื�อหาเลี�ยงครอบครวั
ของตนเองด้วย ฉะนั �น จากการพจิารณาคําอธบิายดงักล่าวก็จะเหน็ถงึสภาพปญัหาที�เกดิขึ�นจาก
การออกแบบกตกิา หรอื ขอ้บงัคบัของสหกรณ์บ้านคลองโยง ที�แม้จะสอดคล้องกบัหลกัการของ 
Ostrom ในเรื�องการสรา้งกลไกแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ แต่ว่ากม็ปีญัหาที�กลไกยงัไม่สมบูรณ์ใน
แง่ที�คณะกรรมการผู้เป็นกลไกต้องแบกรบัภาระในการเป็นผู้จดัการความขดัแย้งในระดบัที�มาก
จนเกนิไป ซึ�งตอ้งหาแนวทางแกไ้ขกลไกตวันี�ต่อไป 

7) รฐับาลรบัรูแ้ละให้สทิธแิก่ผู้ใช้ทรพัยากรในการวางกตกิาการใช้และ
จดัการทรพัยากร (Minimal Recognition of Rights) 

สําหรบักรณีของสหกรณ์บ้านคลองโยงรฐับาลนั �นรฐับาลรบัรูแ้ละให้สทิธิ
ในการจดัการทรพัยากร โดยพจิารณาไดจ้ากมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม พ.ศ.2553 
ที�ระบุให้โอนที�ดินราชพัสดุให้กับชาวคลองโยง ที�ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ Dของสหกรณ์ และ
สหกรณ์กส็ามารถที�จะออกกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่มเพื�อใชจ้ดัการที�ดนิของตนเองไดแ้ต่
ต้องสอดคลอ้งกบัหลกัการของโฉนดชุมชนซึ�งเป็นนโยบายของรฐับาล นายอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ 
วางไว้เพื�อที�จะให้การสนับสนุนการดําเนินการของสหกรณ์อยู่ในขณะนั �น ทั �งนี�ก็เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ในการรบัรูร้บัทราบและใหก้ารสนับสนุนของฝ่ายรฐับาลจงึทําใหเ้กดิการดําเนินงาน
โฉนดชุมชนในพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยงได้ ฉะนั �น ในประเด็นนี�สําหรบัการออกกติกาหรอื
ขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยงจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการของ Ostrom ไดอ้ยา่งด ี

8) กตกิาและการจดัการทรพัยากรเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัระบบที�ใหญ่กว่า 
(Nested Enterprises) 

ที�ตั �งพื�นที�ของสหกรณ์บา้นคลองโยงมลีกัษณะที�เป็นพื�นที�การเกษตรที�ถูก
รายล้อมไปด้วยชุมชนเมอืงที�กําลงัไล่รุกเขา้มาในพื�นที�มากขึ�นเรื�อยๆ คลองโยงถูกแวดล้อมไป
ด้วยหมู่บ้านจดัสรรหลายหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม และห้างร้านต่างๆ การขยายตวัของ
ชุมชนเมอืงกระจายมาถงึชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงอยา่งรวดเรว็ เมื�อรฐัมโีครงการจะสรา้งทาง
หลวงพเิศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุร ีเพื�ออํานวยความสะดวกและความรวดเรว็แก่
การจราจรและการขนส่งอนัเป็นกจิการสาธารณูปโภค(ผู้จดัการออนไลน์, 2556) ซึ�งการสรา้ง
ถนนสายนี�ได้ตัดผ่านพื�นที�ใกล้เคียงกับพื�นที�ของสหกรณ์บ้านคลองโยงด้วย และทําให้การ
ขยายตวัของชุมชนเมอืงขยายเขา้มาลอ้มรอบพื�นที�สหกรณ์บา้นคลองโยงมากขึ�นๆ ฉะนั �น ความ
อยูร่อดของชุมชนเกษตรกรรมท่ามกลางชุมชนเมอืงเป็นประเดน็ที�สาํคญัมาก  
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ตามหลกัการของ Ostrom ชุมชนผูใ้ชท้รพัยากรใดๆ จะประสบความสําเรจ็
ในการจดัการทรพัยากรรว่ม จะต้องออกแบบกตกิาและการจดัการทรพัยากรใหส้ามารถเชื�อมโยง
และสอดคลอ้งกบัระบบที�ใหญ่กว่าได ้(Nested Enterprises) และเมื�อพจิารณาการออกแบบกตกิา
ในการจดัการทรพัยากรร่วม หรอื ข้อบงัคับสหกรณ์บ้านคลองโยงแล้ว พบว่า ข้อบงัคับได้
กําหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่าให้สามารถใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อทําเกษตรกรรม อยู่อาศัย และ
ประกอบอาชพีอื�นใดที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและสมาชกิคนอื�นๆ ในพื�นที�ของสหกรณ์
บา้นคลองโยง แต่หลกัใหญ่ใจความแลว้ขอ้บงัคบัมเีจตนาที�ต้องการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมใหค้งอยู ่
หากพิจารณาในแง่มุมนี�แล้วกติกาที�กําหนดขึ�นก็ไม่ได้สอดคล้องกบักิจกรรมของชุมชนเมอืง 
ซึ�งเป็นระบบที�ใหญ่กว่าเลย เนื�องจากทรพัยากรประเภทที�ดนิไม่สามารถเคลื�อนยา้ยไปไหนได ้
จงึไดร้บัผลกระทบจากชุมชนเมอืงที�รายลอ้ม ปญัหาหลกัๆ ที�ส่งผลกระทบคอื นํ�าเสยีจากโรงงาน 
และหมู่บ้านจดัสรรที�ปล่อยลงสู่คลองโยงและคลองสายต่างๆ ซึ�งเป็นผลเสยีต่อการทําเกษตรกรรม
ของชุมชนคลองโยงอยา่งมาก ประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) อธบิายเพิ�มเตมิว่า 

 
เรื�องปญัหานํ�าเสยี ตอนนี�เรากําลงัต่อสูก้นั ใกลห้มู่ที� 1 มี

หมูบ่า้นจดัสรรแห่งหนึ�งจะต่อท่อระบายนํ�าลงคลองสาธารณะ ซึ�งอกีฝ ั �งหนึ�งของ
คลองเป็นพื�นที�เกษตรกรรมของเรา ตอนนี�เราทําเรื�องถึงผู้ว่าไปแล้วให้ไป
ตรวจสอบว่ามบ่ีอบําบดัไหม ทางจงัหวดักม็หีนังสอืไปที�หมู่บา้นใหท้ําบ่อบําบดั
นํ�าเสยี ก่อนปล่อยนํ�าลงมาต้องตรวจสอบคุณภาพนํ�า แล้วเรื�องก็เงยีบไป ตอนนี�
หมู่บา้นจดัสรรกําลงัวางท่อจะสุดทางแลว้ วนัที� 30 เมษายน 2557 นี�เราต้องไป
ตรวจวดัคุณภาพนํ�าปลายท่อ เพื�อเก็บเป็นข้อมูลว่า นํ�าที�ยงัไม่ปล่อยออกมา 
คุณภาพนํ�าอยู่ในระดบัไหน และคุณภาพนํ�าในคลองหลงัจากที�หมู่บ้านจดัสรร
ปล่อยนํ�าลงมาเป็นแบบไหน เรากจ็ะสามารถเอาขอ้มลูไปฟ้องรอ้งได้ว่าคุณทําผดิ
เงื�อนไขนะ เพราะพื�นที�ของเราถา้เอานํ�าเสยีเขา้มา การทาํเกษตรกย็อ่มเสยีหาย 

 
นอกจากนี�ปญัหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนเมืองเหล่านี�  กับชุมชน

เกษตรกรรมอย่างชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเกดิขึ�นหลายครั �ง เนื�องจากชุมชนเมอืงเหล่านี� 
มวีถิชีวีติที�มคีวามแตกต่างกนักบัชุมชนเกษตรกรรมอย่างชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง และยงัมี
ความเป็นปจัเจกสูง เพราะแต่ละครอบครวัต่างมาจบัจองซื�อหาบ้านจดัสรรในหมู่บ้านต่างๆ  
ในพื�นที�ตดิกนักบัชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงเพื�ออยูอ่าศยั และเขา้ไปทํางานในตวัเมอืง สมาชกิ
ในหมู่บ้านจดัสรรแต่ละแห่งเหล่านี�ไม่ได้มคีวามผูกพนักนัในเชงิเครอืญาติเลย ซึ�งแตกต่างกบั
สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงที�อยูอ่าศยักนัเป็นเครอืญาต ิเพราะฉะนั �นแลว้ความผูกพนักบัพื�นที�
หรอืคนในพื�นที�จงึน้อย ทาํใหก้จิกรรมหลายๆ อย่างในการใชช้วีติประจาํวนัของสมาชกิในชุมชน
หมูบ่า้นจดัสรรเหล่านั �นไมไ่ดเ้ชื�อมโยงกบัคนในชุมชนหรอืภายนอกชุมชนเลย  
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สรุปแล้ว ความเป็นชุมชนเกษตรกรรมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง
จึงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากกับชุมชนเมืองหมู่บ้านจัดสรรที�รายล้อมอยู่ กติกาที�
กําหนดใหก้ารใชป้ระโยชน์ที�ดนิเป็นไปเพื�อเกษตรกรรมเป็นหลกั จงึไม่สอดคลอ้งกบัระบบที�ใหญ่กว่า
ของชุมชนเมอืงที�กําลงัขยายตวัเขา้มา แต่ปญัหาความไม่สอดคลอ้งนี�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง
ก็มีวิธีการจดัการที�น่าสนใจ  คือ การทําวิสาหกิจเพื�อเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจของชุมชนกับ
ภายนอก โดยการนําผลผลติที�ไดจ้ากการทําเกษตรกรรมของสมาชกิซึ�งเป็นผลผลติแบบอนิทรยี ์
และแบบปลอดสารพษิมาใส่ลงในบรรจภุณัฑท์ี�ทนัสมยัและนําไปจาํหน่ายในจุดต่างๆ วสิาหกจิจงึ
เป็นกลไกที�เชื�อมโยงชุมชนเกษตรกรรมเข้ากบัชุมชนเมอืงได้อย่างน่าสนใจ ซึ�งผู้ศึกษาจะได้
อธบิายอกีครั �งในหวัขอ้ที�  5.4  

 
5.3.1.3 สรปุความสอดคลอ้งของขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั กบัหลกัการ

ออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรรว่ม (Design Principle) 

ตารางที� 5.2 สรุปความสอดคล้องของข้อบงัคบัสหกรณ์บ้านคลองโยง จํากดั กบัหลกัการ
ออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (Design Principle) (� = สอดคลอ้ง 
และ � = ไมส่อดคลอ้ง) 

หลกัการออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากรรว่ม (Design Principle) 
ข้อบงัคบัสหกรณ์

บ้านคลองโยง 
1) ความชดัเจนของขอบเขต (Boundaries) 
- ขอบเขตเกี�ยวกบัผูใ้ช ้ 
- ขอบเขตของทรพัยากร  

 
� 
� 

2) ความสอดคลอ้ง (Congruence) 
- ความสอดคล้องระหว่างกติกาว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรและการ
บาํรุงรกัษาระบบทรพัยากรกบัเงื�อนไขทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้มในพื�นที� 
- ประโยชน์ที�สมาชกิจะไดร้บัตอ้งสอดคลอ้งกนักบัตน้ทุนที�สมาชกิลงทุนไป 

 
� 

(เฉพาะเงื�อนไขทางสงัคม) 
� 

3) คนส่วนใหญ่ที�ไดร้บัผลจากการจดัการทรพัยากรมสีทิธิ Dร่วมตดัสนิใจและปรบัปรุง
กฎกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Collective Choice Arrangements) 

� 

4) การสอดสอ่งดแูล (monitoring) � 
5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) � 
6) มกีลไกในการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Resolution Mechanisms) � 
7) รฐับาลรับรู้และให้สทิธิแก่ผู้ใช้ทรพัยากรในการวางกติกาการใช้และจดัการ
ทรพัยากร (Minimal Recognition of Rights) 

� 

8) กติกาและการจดัการทรพัยากรเชื�อมโยงและสอดคล้องกบัระบบที�ใหญ่กว่า 
(Nested Enterprises) 

� 



178 

 5.3.2  การบงัคบัใช้กติกาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดิน) ของชุมชน 
 การบงัคบัใชก้ตกิาของสหกรณ์บา้นคลองโยงอาศยัคณะกรรมการสหกรณ์เป็นกลไกหลกั
ในการบงัคบัใช้กตกิา เนื�องจากข้อบงัคบัของสหกรณ์กําหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยความเรยีบร้อย คณะกรรมการจงึมภีาระหน้าที�มากมาย 
ไมว่่าจะเป็นการจดัประชุมประจาํเดอืน การแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทขดัแยง้ระหว่างสมาชกิสหกรณ์
บา้นคลองโยง การพฒันาสหกรณ์ในมติต่ิาง  ๆการส่งเสรมิสมาชกิในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ฯลฯ 
กระบวนการรา่งขอ้บงัคบัที�อาศยัเจา้หน้าที�สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นที�
ปรกึษาในการร่าง แนวคิดที�ถูกนํามาออกแบบกติกาส่วนใหญ่จงึมากจากเจ้าหน้าที�สหกรณ์
จงัหวดัซึ�งเป็นเจา้หน้าที�รฐั และคณะกรรมการสหกรณ์เป็นหลกั ดงัที�ผูอ้ํานวยการกลุ่มจดัตั 0งและ
ส่งเสรมิสหกรณ์ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม (2557) กล่าวว่า  

“ไมใ่ช่รา่งให ้แต่รว่มกบัคณะกรรมการพจิารณาร่วมกนั อนัไหนที<
ไมถู่กเรากช็ี0ใหว้่ามนัผดิกฎหมายนะ เราจะชี0ใหเ้ขาเหน็ อนันี0นายทะเบยีนไม่ให้
นะ และใหค้ําปรกึษาว่าควรจะร่างยงัไง แต่ส่วนมากกจ็ะมตีุ๊กตาที<นายทะเบยีน
สหกรณ์ให้ความเหน็ชอบไว้แลว้ (ตวัอย่างขอ้บงัคบัที<ผ่านแลว้) เราก็เอาตวันั 0น
มาดู อนัไหนที<ปฏบิตัิไม่ได้ ข้อนี0ต้องแก้ไข แล้วแก้ไขแล้วไม่ขดักบักฎหมาย
สหกรณ์และกฎหมายอื<น หรือไม่ไปกระทบกับใคร มนัก็จะใช้ได้ เราก็จะมี
คาํแนะนําไปให”้  

อีกประการหนึ�งข้อบงัคบัที�ออกแบบมามเีงื�อนไขกําหนดไว้ว่าต้องออกแบบให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และหลกัการของนโยบายโฉนดชุมชน 
การออกแบบกติกาที�อิงอาศยักระบวนการของรฐัจงึทําให้ข้อบงัคบัสหกรณ์บ้านคลองโยงมี
ความเป็นทางการสงู การบงัคบัใชก้ตกิาจงึเป็นไปในลกัษณะจากบนลงล่าง (Top-down) และมลีกัษณะ
ในการควบคุมบงัคบัให้สมาชกิสหกรณ์ต้องปฏบิตัติาม โดยอาศยัสญัญาการใช้ประโยชน์ที�ดนิ
เป็นเครื�องมอืในการควบคุมสมาชกิใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ จนบางครั �งทําใหส้มาชกิ
รูส้กึอึดอดัและไม่ค่อยเห็นด้วยกบักตกิาในบางข้อดงัที� เจ้าหน้าที�บญัชสีหกรณ์บ้านคลองโยง
(2557) กล่าวถึงความอึดอดัและไม่พอใจของสมาชกิสหกรณ์ที�มาติดต่อชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ใหก้บัทางสหกรณ์ดงันี� 

 
“พอเราทําหนังสอืทวงกว็่าเรา เคยทําทวง ทวงหนี� ทวงค่าอะไร

อยา่งงี� เขากว็่าเราว่าตอ้งทาํถงึขนาดนั �นเหรอ ชาวบา้นปกตเิหมอืนอย่างว่า เรา
เป็นแค่สหกรณ์เล็กๆ ทําไมคุณต้องทําทวงเราถึงขนาดนั �น ทําไมคุณต้องมี
ค่าปรบัมอีะไร ในเมื�อตอนประชุมใหญ่คุณกร็บัรูร้บัฟงัแลว้แต่คุณไม่สนใจกนัเอง 
คอื เขารูแ้หละแต่กอ็ยา่งที�บอก” 
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นอกจากนี�การเน้นควบคุมบงัคบัใช้กตกิาดงักล่าวยงัมลีกัษณะที�เป็นทางการสูง 
ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะภูมสิงัคมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงที�มลีกัษณะผูกพนักนัเป็น
เครอืญาตแิละรูจ้กัมกัคุน้กนั สมาชกิสหกรณ์หลายรายจงึเกดิความไม่พอใจและเป็นขอ้พพิาทกบั
สหกรณ์อยู่หลายราย สอดคล้องกบัข้อมูลที�ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ อดตีประธานสหกรณ์
บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) ที�กล่าวว่า “พอถงึกําหนดชําระหนี�เขากไ็ม่ใชค้นืเขากป็ล่อยใหเ้รา
ไปฟ้องเอา บางคนท้าให้สหกรณ์ไปฟ้อง มนัก็มอียู่ไม่กี�รายซกั 6-7 รายได้มั �ง” ความไม่พอใจ
ของสมาชกิต่อการบงัคบัใช้ขอ้บงัคบัสหกรณ์ในลกัษณะที�เป็นทางการจนเกินไป ได้สะสมเพิ�ม
มากขึ�นจนเกดิการไม่ยอมรบั ไม่ให้ความร่วมมอื และไม่ต้องการมสี่วนร่วมกบัการดําเนินการ
ของสหกรณ์ ซึ�งมทีี�มาจากสาเหตุหลายประการ ดงันี� 

ประการแรก แนวความคดิเมื�อครั �งที�เคลื�อนไหวต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธใินที�ดนิไดห้ล่อหลอม
ใหส้มาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงเขา้ใจรว่มกนัว่า ที�ดนิผนืนี�เป็นของมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ 
และสหกรณ์กไ็ดท้ําการเช่าซื�อจากนายชติ เกตุรายนาค มาเป็นระยะเวลานานแลว้ สทิธใินที�ดนิ
ที�ควรไดจ้ากการต่อสูเ้รยีกรอ้งควรจะไดใ้นลกัษณะกรรมสทิธิ Dแบบปจัเจกมากกว่ากรรมสทิธิ Dแบบ
ส่วนรว่มเช่นนี� ฉะนั �น แนวคดิในระดบัปจัเจกที�ตอ้งการกรรมสทิธิ Dในที�ดนิเป็นของตนเองจงึทําให้
สมาชกิแต่ละคนที�ถูกควบคุมและบงัคบัใช้กตกิาอย่างเป็นทางการจนเกนิไปจงึเกดิความรูส้กึ
ไม่พอใจที�มาจากพื�นฐานของแนวคดิเช่นนี� ซึ�งสะทอ้นให้เหน็ถงึความไม่เขา้ใจเกี�ยวกบัแนวคดิ
โฉนดชุมชน และการจดัการทรพัยากรร่วมในระบบกรรมสทิธิ Dร่วม ทั �งนี�เพื�อแสดงใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็
และความรูส้กึของสมาชกิบางส่วนเกี�ยวกบัเรื�องของสทิธใินที�ดนิที�ควรจะได ้ผูศ้กึษาจงึจะขอยก
เอาบทสมัภาษณ์ในบางช่วงบางตอนมานําเสนอประกอบการพจิารณาดงันี� 

“ถามว่าอยากได้ไหมที�จรงิเรากไ็ม่ได้อยากได้หรอกเราอยากได้
โฉนดมากกว่า เพราะตั �งแต่สมยัประธานสหกรณ์รุ่นก่อนทําไปทํามากลายเป็น
เช่าเฉยๆ ทั �งที�เราเช่าซื�อ ที�อื�นๆ เขาออกโฉนดกนัไปตั �งนานแลว้ ของเรามนัยงั
ไปหลงอยู่ ธนารักษ์ก็เลยจะเข้ามายึด เพราะต้องการรวบรวมที�ของทาง
ราชการ” (รองประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557, 2557) 

 
“เราควรจะได้ที<เป็นรายปจัเจกเพราะเรามสีญัญาซื0อขาย ที<นี0เรา

ไมแ่น่ใจ” (อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2, 2557) 
 
“ที�ต่อสูนี้�คอือยากไดท้ี�คนืมาเป็นของสหกรณ์ ที�แรกเรากอ็ยากได้

เป็นรายปจัเจกของเราเองแหละแต่เราไมไ่ด ้กเ็รากห็าไปหาลุงอภสิทิธิ D (ใชค้ําว่า 
“ลุง”) ที�กระทรวง ที�แรกก็มสีี�คน ประธานบุญลอื ป้า (วนัทนา) นายสถิตย ์
อาจารย์ประภาส และลุงช่วย พากนัไปยื�นหนังสอืเรยีกร้องที�ดินในช่วงแรก” 
(สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1, 2557) 
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ประการที�สอง เป้าหมายที�วางไว้ในตอนแรกที�มลีกัษณะเป็นเป้าหมายร่วม คอื 
การต่อสู้เพื�อให้ได้มาซึ�งกรรมสิทธิ Dในที�ดินกลับคืนมาจากกรมธนารักษ์ เมื�อได้ที�ดินมาแล้ว 
สมาชกิทุกคนจงึเหน็ว่าพนัธกจิที�มต่ีอเป้าหมายร่วมกนันั �นได้จบลงแล้ว และต่างคนจงึต่างกลบัมา
ทาํมาหากนิใชช้วีติของตนเองตามเดมิ ทําใหก้ารรวมตวักนัของสมาชกิลดน้อยลง กจิกรรมที�ทํา
ร่วมกนัก็ลดน้อยลง ความเป็นปจัเจกชนมมีากขึ�น ฉะนั �น การมสี่วนร่วมกบัสหกรณ์จงึมน้ีอยลง
ตามไปดว้ย เพราะ ไมเ่หน็ความสาํคญัว่าจะตอ้งมสีหกรณ์ไปเพื�อการใดอกี ทั �งๆ ที�เป้าหมายสําเรจ็แลว้ 
ดงันั �น สหกรณ์จงึต้องสรา้งเป้าหมายและพนัธกจิร่วมกนันั �นขึ�นมาใหม่เพื�อยดึโยงสมาชกิเขา้ไว้
ดว้ยกนัอกีครั �ง  

ประการที�สาม ความไม่เขา้ใจถงึอุดมการณ์ในการจดัการทรพัยากรร่วมซึ�งเป็น
แนวคิดที�ใหม่มาก  และสมาชิกทุกคนก็ยงัไม่ได้เข้าใจถึงกระบวนการในจดัการทรพัยากรร่วมกัน 
ในลกัษณะโฉนดชุมชนที�อาศยัระบบกรรมสทิธิ Dร่วมเป็นเครื�องมอื ดงัเช่นที� อดตีประธานสหกรณ์
บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) กล่าวว่า “แนวคดิโฉนดชุมชนเป็นสิ�งใหม่ในพื�นที�ของเรานะ สิ�งที�
ใหม่ก็ยอมรบัว่ามนัใหม่นะครบั” นอกจากนี�ในส่วนลึกแล้วสมาชิกบางส่วนก็ยงัมคีวามรู้สึก
ต้องการที�ดนิในลกัษณะเป็นกรรมสทิธิ Dปจัเจก เนื�องจากแรงจงูใจของมลูค่าที�ดนิที�เพิ�มสูงขึ�นอนั
เป็นผลจากการขยายตวัของชุมชนเมอืงในลกัษณะหมู่บ้านจดัสรรที�คบืคลานเขา้มาใกล้เรื�อยๆ 
กบัพื�นที�การดําเนินการสหกรณ์ ประกอบกบัสมาชกิบางส่วนเหน็ว่าอาชพีเกษตรกรรมไม่สามารถ
สรา้งรายไดเ้พยีงพอต่อการเลี�ยงดูครอบครวั (รองประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557, 2557) 
จงึมคีวามประสงคล์กึๆ ที�ตอ้งการจะขายที�ดนิหากไดม้าซึ�งกรรมสทิธิ Dแบบปจัเจก  

ประการที�สี� ขาดกระบวนการเรยีนรูท้ี�ดรี่วมกนัภายในชุมชน เนื�องจากกระบวนการใน
การออกกฎกตกิาไม่เอื�ออํานวยต่อการสรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ฎกตกิาร่วมกนั เจา้หน้าที�กลุ่ม
ปฏบิตักิารทอ้งถิ�นไรพ้รมแดน คนที� 1 (2557) และเจา้หน้าที�กลุ่มปฏบิตักิารทอ้งถิ�นไรพ้รมแดน คนที� 2 (2557) 
อธบิายว่า ชุมชนควรมกีระบวนการเรยีนรูท้ี�ดรี่วมกนั จากประสบการณ์การศกึษาชุมชนต่าง  ๆนั �น ทําให้
ทราบว่าการเรยีนรูร้่วมกนัของชุมชนสามารถทําใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็และเขา้ใจกฎกตกิาร่วมกนั
มากขึ�น เนื�องจากสมาชกิไดเ้รยีนรูแ้ละปรบัปรุงกตกิาที�เกดิจากความเขา้ใจร่วมกนั การยอมรบัและ
ปฏบิตัติามกตกิาจงึอยูใ่นระดบัที�สงูมาก รวมทั �งการใหค้วามร่วมมอืที�อาศยัความเขา้ใจกนัระหว่าง
สมาชกิเป็นพื�นฐาน ก็สามารถทําให้การจดัการทรพัยากรในองค์รวมประสบความสําเรจ็ได้ ฉะนั �น 
ลกัษณะสาํคญัในการสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัทางสงัคมเป็นสิ�งที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลอง
โยงยงัขาดตกบกพร่องอยู่ โดยกระบวนการร่างขอ้บงัคบัที�ไม่ได้เปิดโอกาสให้สมาชกิสหกรณ์ 
ทุกคนเขา้มามสี่วนร่วมอย่างเหมาะสมตั �งแต่เริ�มร่างขอ้บงัคบั ทําให้เกดิปญัหาความไม่เขา้ใจและ
ไม่ยอมรบักตกิาที�ร่างขึ�น ทั �งยงัไม่มคีวามรูส้กึร่วมว่าเป็นขอ้บงัคบัที�สมาชกิทุกคนช่วยกนัร่างขึ�น 
จงึทําให้กลายเป็นปญัหาสําคญัอย่างหนึ�งที�สหกรณ์บ้านคลองโยงต้องแก้ไขปญัหานี�ให้ได้ใน
อนาคต เพราะนอกจากจะส่งผลต่อความร่วมมอืของสมาชกิสหกรณ์แลว้ ยงัส่งผลต่อความขดัแยง้ใน
ชุมชนอนัเกดิจากความไมเ่ขา้ใจกตกิา หรอื ขอ้บงัคบัสหกรณ์อกีดว้ย 
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5.3.3 ปัญหาที�พบจากการออกแบบและใช้กติกาในการจดัการทรพัยากรร่วม  

(ที�ดิน) ของชุมชน 
5.3.3.1  ขอ้บกพรอ่งของกระบวนการออกแบบกตกิา 
กระบวนการออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากรร่วมสําหรบัในกรณีของ

สหกรณ์บา้นคลองโยงคอื กระบวนการในการรา่งใหม ่หรอืแก้ไขปรบัปรุงขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง 
ซึ�งผูศ้กึษาพบว่า มขีอ้บกพรอ่งในกระบวนการรา่งหรอืแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บงัคบั ดงันี� 

1)  ไม่สามารถสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนได้ กล่าวคือ 
ข้อบงัคบัสหกรณ์บ้านคลองโยงมขี้อบกพร่องที�ทําให้กระบวนการเรยีนรู้ร่วมกันของสมาชิก
สหกรณ์เกิดขึ�นได้ยาก การเรียนรู้ร่วมกันนี�หมายถึงการเรียนรู้ที�จะออกแบบกติกา หรือ 
ข้อบังคับ ตลอดจนการเรยีนรู้ที�จะปรบัปรุงแก้ไขกติกาให้ทันสมยัครอบคลุมต่อการจดัการ
ทรพัยากรรว่ม และตอบสนองประโยชน์ร่วมกนัระหว่างสมาชกิสหกรณ์ใหม้ากที�สุด ขอ้บกพร่อง
ที�เกิดขึ�นคอื การออกแบบให้สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยงมสี่วนร่วมสําคญัเพยีงในที�ประชุม
ใหญ่เท่านั �น แต่ละเลยที�จะให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการถกเถียง แสดงความคิดเห็น 
อภปิราย บทบญัญตัวิ่ามขีอ้บงัคบัแต่ละขอ้เป็นอย่างไร สอดคลอ้งเหมาะสมดแีลว้หรอืไม่สําหรบั
การจดัการทรพัยากรในชุมชนของเรา แลว้เราควรปรบัปรุงแก้ไขกตกิาเหล่านั �นร่วมกนัอย่างไร 
เพื�อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมต่อการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน ตลอดจนการจดัการ
และการพฒันาชุมชน ซึ�งกระบวนการในการถกเถยีง อภปิราย แสดความคดิเหน็ เป็นสิ�งจาํเป็น
ในการสรา้งระบบการเรยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจกตกิาที�มรี่วมกนั ตลอดจนสรา้งระดบัการยอมรบั
ของสมาชกิที�จะปฏบิตัติามกติกาที�ร่างขึ�นร่วมกนันั �นด้วย แต่ข้อบงัคบัของชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงที�ออกแบบมาบกพร่องในเรื�องดงักล่าวมาแลว้ จงึส่งผลใหร้ะดบัการยอมรบัและปฏบิตัิ
ตามกตกิาค่อนข้างน้อยซึ�งสะท้อนออกมาในรูปแบบของความไม่พอใจต่อการดําเนินการของ
คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ที�เป็นผูถ้อืบงัคบัใชก้ตกิานั �น 

2) แก้ไขความขดัแย้งไม่ได้ผล กล่าวคือ ข้อนี�เป็นเชื�อมโยงต่อจาก
ขอ้บกพรอ่งในขอ้ที� 1 ที�กล่าวไวค้อื เมื�อไมม่กีระบวนการเรยีนรูก้ตกิาที�ด ีสมาชกิจงึไม่เกดิความ
เขา้ใจร่วมกนัในกตกิานั �น เพราะไม่ไดม้สี่วนร่วมร่างหรอืปรบัปรุงแก้ไขตั �งแต่ต้น กตกิาจงึไม่ได้
เป็นข้อตกลงร่วม หรอื ฉันทามติของชุมชนร่วมกันอย่างแท้จรงิ ความไม่เข้าใจในกติกาจึง
สะท้อนใหเ้หน็ออกมาหลายครั �ง เมื�อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําขอ้บงัคบัมาบงัคบัใช้
เพื�อจดัการทรพัยากรภายในชุมชน ซึ�งความไม่เขา้ใจในบทบญัญตัขิองขอ้บงัคบัทําใหห้ลายครั �ง
สมาชกิพยายามตั �งถามถงึกตกิาและวธิกีารดําเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์บา้นคลองโยง
เพื�อแสดงความไมพ่อใจ อาทเิช่นขอ้มลูบางช่วงบางตอนที�ไดจ้ากการสมัภาษณ์ดงันี� 



182 

 “ฉันก็พึ�งเขา้มาเป็นคณะกรรมการ พอคณะกรรมการเขา้มาชุดหนึ�งๆ ก็
ต้องเปลี�ยนกฎกตกิากนัใหม่จะได้ทนัสมยั แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจ ก็ด่ากรรมการ” (รองประธาน
สหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557, 2557)  

“บางคนที<กู้ยมืเราไปทวงนะไม่ยอมเซ็นรบัหนังสอืแถมด่ากลบัด้วย เขา
บอกว่า ธกส. ยงัไม่เหน็ทวงขนาดนี0เลยทําไมต้องทวงกนัขนาดนี0” (เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้น
คลองโยง, 2557)  

ความไมพ่อใจดงักล่าวในหลายกรณีไดข้ยายระดบัความรุนแรงกลายเป็น
การไม่ยอมรับ และไม่ปฏิบัติตาม จนเกิดความขัดแย้งกันขึ�นภายในระหว่างสมาชิกและ
คณะกรรมการดาํเนินงานสหกรณ์ ซึ�งมผีลต่อการจดัการทรพัยากรรว่มของชุมชนในที�สุด 

3) ไม่สามารถสรา้งแรงจงูใจใหส้มาชกิต้องการเขา้มาเป็นคณะกรรมการ
ทาํงานเพื�อสหกรณ์ได ้กล่าวคอื อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการสหกรณ์กบัค่าตอบแทนที�ไดร้บั
ไมส่อดคลอ้งกนั ทั �งยงัมคีวามแตกต่างกนัมากจนเกนิไป เมื�อพจิารณาจากขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้น
คลองโยง พ.ศ. 2556 ที�กําหนดอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการดําเนินการไวถ้งึ 28 ขอ้ แต่เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนที�ได้รบัพบว่า คณะกรรมการแต่ละคนจะได้ค่าตอบแทนเป็นเบี�ย
ประชุมประจาํเดอืนเดอืนละ 300 บาท ซึ�งไม่สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที�ของคณะกรรมการที�ต้อง
รบัผดิชอบ ทาํใหส้มาชกิไมป่ระสงคท์ี�จะเขา้มาทาํงานใหก้บัสหกรณ์ สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที�ไดจ้าก
การสมัภาษณ์ อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) ดงันี� 

ขอ้ความที� 1 “ตวัแทนกลุ่มก็เลอืกกนัขึ�นมาครบั มนัไม่มใีครอยากเป็น
หรอกส่วนมากจะลากกนัขึ�นมา” 

ขอ้ความที� 2 “มนัไม่ได้อะไร มนัไม่ได้อะไรนะ คนที�ไม่ได้เข้ามาด้วย
อุดมการณ์ ไม่ไดเ้ขา้มาเพื�อคดิจะทําอะไรให้สหกรณ์เนี�ย พวกนี�จะไม่เขา้มา คดิว่าได้กบัเสยีไม่
คุม้กนัไง เสยีเวลาไดเ้งนิหน่อยเดยีว” 

4)  ขอ้กําหนดเรื�องทายาทจะกลายเป็นปจัจยัเสี�ยงในการรกัษาที�ดนิเพื�อ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เนื�องจากขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการมอบสทิธใินการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ
ใหก้บัทายาทของขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2556 ไม่ไดก้ําหนดเกี�ยวกบัจาํนวนที�ดนิ
ขั �นตํ�าที�สมาชกิสามารถถอืครองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในที�ดนิได้ สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง 
คนที� 2 (2557) ไดย้กตวัอยา่งลกัษณะของปญัหาที�เกดิขึ�นจากขอ้บกพร่องของขอ้บงัคบัสหกรณ์
ว่า สมาชกิรายหนึ�งมบุีตร 4 คน แต่ไม่ไดท้ําหนังสอืแต่งตั �งทายาทไวว้่าจะมอบใหก้บับุตรคนใด 
เมื�อสมาชกิคนดงักล่าวเสยีชวีติ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จงึนําที�ดนิกลบัคนืมาแลว้
แก้ไขปญัหาโดยการแบ่งที�ดนิจาํนวน 20 ไร่ ออกเป็น 4 ผนื (ผนืละ 4 ไร่) แลว้แบ่งใหบุ้ตรของ
สมาชกิดงักล่าวถอืครองสทิธกิารใชท้ี�ดนิของสหกรณ์เท่าๆ กนั ซึ�งในลกัษณะนี�ขอ้บกพร่องของ
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ที�ไม่ได้กําหนดบงัคบัให้สมาชกิต้องแต่งตั �งทายาทที�จะมารบัช่วงสทิธกิารใช้
ประโยชน์ที�ดนิต่อ และไมไ่ดก้ําหนดเรื�องจาํนวนที�ดนิขั �นตํ�าที�สมาชกิสามารถถอืครองสทิธกิารใช้
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ประโยชน์ในที�ดนิ ทําใหท้ี�ดนิถูกแบ่งซอยออกเป็นแปลงที�มขีนาดเลก็ลงเรื�อยจนกลายเป็นพื�นที�
ซึ�งมลีกัษณะเพยีงพอสําหรบัสรา้งที�อยู่อาศยัและเพาะปลูกเลก็น้อยเท่านั �น ขนาดของที�ดนิที�เลก็
ลงมากจงึไมเ่อื�ออํานวยต่อการทาํเกษตรกรรมเพื�อประกอบอาชพีอยา่งเป็นกจิจะลกัษณะ  

5.3.3.2  ความดอ้ยศกัยภาพของการบรกิารงานสหกรณ์ในการตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิภายในชุมชน 

ความต้องการในทางเศรษฐกิจของสมาชกิภายในชุมชนที�ผู ้ศ ึกษากล่าวถึงนี� 
ผูศ้กึษาหมายถงึ ความต้องการของสมาชกิในการประกอบอาชพีเพื�อแสวงหารายได้มาเลี�ยงดู
ตนเองและครอบครวั ซึ�งรายไดข้องสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงเกอืบทั �งหมดอาศยัรายไดจ้าก
การประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยพชืที�ปลูกกนัส่วนใหญ่ก็จะมขีา้ว บวั และพชืผกัต่างๆ 
ตามที�ตลาดต้องการ แต่ข้าวจะเป็นพชืหลกัที�มผีลต่อการสร้างรายได้หลกัของสมาชกิ ฉะนั �น  
ผูศ้กึษาจงึจะของยกกรณีของการผลติขา้วภายในชุมชนมาเป็นกรณีตวัอย่างเพื�ออธบิายสภาพ
ปญัหาความด้อยศักยภาพของการบริการงานสหกรณ์ในการตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกจิของสมาชกิภายในชุมชน หากพจิารณากรณีของการผลติขา้ว สมาชกิหลายรายยงัมี
วถิกีารผลติที�องิอาศยัอยูก่บัสารเคมกีําจดัศตัรพูชื สารเคมกีําจดัวชัพชื และปุ๋ ยเคม ีกนัเป็นส่วนใหญ่ 
กล่าวกนัโดยงา่ยคอื มวีถิกีารผลติแบบเกษตรเคม ีการผลติขา้วในลกัษณะนี�สมาชกิสหกรณ์ต้อง
ลงทุนสูงมากเพื�อให้ได้ผลผลติตามที�ต้องการ จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบัเรื�อง
การผลิตข้าวทําให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตข้าวแบบเคมซีึ�งใช้ต้นทุนสูงมาก โดยผู้ศึกษาจะ
นําเสนอขอ้มลูตน้ทุนดงักล่าวใหท้ราบ ดงันี� 

สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 3 (2557) อธบิายเกี�ยวกบัต้นทุนการผลติขา้ว
เคมดีงัต่อไปนี� 

- ค่านํ�ามนัรถสาํหรบัไถนาทาํเทอืก  ไรล่ะ 250 บาท 
- ค่าเมลด็พนัธุข์า้ว (หนึ�งกระสอบต่อไร)่ ไรล่ะ 450 บาท 
- ค่าแรงคนขบัรถไถนาทาํเทอืก  ไรล่ะ 200 บาท 
- ค่าจา้งหว่านขา้ว    ไรล่ะ   60 บาท 
- ค่าสารเคมกีําจดัวชัพชื (หญา้) ครั �งที� 1 ไรล่ะ   60 บาท 
- ค่าจา้งแรงงานฉีดสารเคมกีําจดัวชัพชื  ไรล่ะ   60 บาท 
  (หญา้) ครั �งที� 1 
- ค่านํ�ามนัเครื�องฉีดสารเคมกีําจดัวชัพชื ไรล่ะ   25 บาท 
  (หญา้) ครั �งที� 1 
- ค่าสารเคมกีําจดัวชัพชื (หญา้) ครั �งที� 2 ไรล่ะ   90 บาท 
- ค่าจา้งแรงงานฉีดสารเคมกีําจดัวชัพชื  ไรล่ะ   60 บาท 
  (หญา้) ครั �งที� 2 
- ค่านํ�ามนัเครื�องฉีดสารเคมกีําจดัวชัพชื ไรล่ะ   12 บาท 
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  (หญา้) ครั �งที� 2 
- ค่าปุ๋ ยยเูรยี ครั �งที� 1   ไรล่ะ 315 บาท 
- ค่าจา้งแรงงานหว่านปุ๋ ย ครั �งที� 1  ไรล่ะ   60 บาท 
- ค่าสารเคมกีําจดัศตัรพูชื (หนอน)  ไรล่ะ   32 บาท 
- ค่าจา้งแรงงานฉีดสารเคมกีําจดัศตัรพูชื ไรล่ะ   60 บาท 
  (หนอน)  
- ค่านํ�ามนัเครื�องฉีดสารเคมกีําจดัศตัรพูชื ไรล่ะ   12 บาท 
  (หญา้) 
- ค่าวดินํ�าเขา้และออกจากไรน่าเฉลี�ย ไรล่ะ   90 บาท 
- ค่าปุ๋ ยยเูรยี ครั �งที� 2   ไรล่ะ 315 บาท 
- ค่าจา้งแรงงานหว่านปุ๋ ย ครั �งที� 2  ไรล่ะ   60 บาท 
- ค่าจา้งรถเกี�ยวขา้ว (คดิเฉลี�ยต่อไร)่ ไรล่ะ  300 บาท 
รวมต้นทุนการผลิตข้าวเคมทีั �งสิ�น ไร่ละ 2,211 บาท เมื�อพิจารณาราคารบัซื�อ

ขา้วเปลอืกของโรงสใีนพื�นที�คลองโยง ณ ราคาวนัที�สมัภาษณ์สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 3 
(2557) จะพบว่า ราคาข้าวเปลอืกอยู่ที�เกวยีนละประมาณ 6,000 บาท (1,000 กิโลกรมั) 
แต่ผลผลติขา้วต่อไร่ของสมาชกิขา้งต้นเฉลี�ยแลว้ประมาณ 50 ถงั (500 กโิลกรมั) แสดงว่าหาก
นําผลผลิตข้าวจํานวนนี�ไปขายให้กับโรงสีข้าวในพื�นที�จะได้ราคา 3,000 บาท (คิดเทียบ
อตัราส่วนจากราคา 6,000 บาท) เมื�อหกัตน้ทุนการผลติต่อไร่แลว้จะเหลอืกําไรสุทธจิากการขาย
ผลผลติขา้วต่อไร่เพยีง 789 บาท และถ้าคดิในอตัราคงที�โดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ สมาชกิ
สหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 3 (2557) ข ้างต้นมากําหนดเงื�อนไขว่าสมาชิกรายหนึ�งๆ ของ
สหกรณ์บ้านคลองโยงจะมทีี�ดนิเฉลี�ยคนละ 20 ไร่ และสมาชกิจะปลูกข้าวเต็มพื�นที�พอดไีด้
ผลผลติต่อไรป่ระมาณ 500 กโิลกรมั แสดงว่าเมื�อหกัต้นทุนการผลติแลว้สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง
รายหนึ�งๆ จะสามารถขายผลผลติขา้วต่อฤดูกาลได้กําไรประมาณ 15,780 บาท ทั �งนี�ปีหนึ�งๆ 
พื�นที�สหกรณ์บา้นคลองโยงจะทํานาผลติขา้วไดเ้ฉลี�ยปีละ 3 ครั �ง รวมกําไรที�สมาชกิรายหนึ�งๆ 
ของสหกรณ์บา้นคลองโยงจะไดต่้อปีประมาณ 47,340 บาท 

รายได้ซึ�งเป็นกําไรหลงัจากการขายผลผลติข้าวในวถิ ีการทํานาเคมขี้างต้น 
ไม่ได้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัรายจ่ายของสมาชกิสหกรณ์ที�ต้องเลี�ยงดูตนเองและครอบครวัมากนัก 
รองประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) อธบิายว่า เพยีงแค่รายได้การขาย
ผลผลติจากการปลูกขา้วไม่เพยีงพอต่อรายจ่ายภายในครอบครวั เนื�องจากค่าใชจ้่ายต่างๆ ใน
ปจัจุบนัสูงมาก อาท ิค่าศกึษาเล่าเรยีนของบุตร ค่ารกัษาพยาบาล ค่าชําระหนี�เงนิกู้ ค่าใช้จ่าย
ซื�อข้าวของเครื�องใช้เครื�องอุปโภคบรโิภคต่างๆ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์จกัรกลการเกษตร ฯลฯ 
ซึ�งทําให้ต้องแก้ปญัหาโดยการปลูกพืชผกัชนิดอื�นตามที�ตลาดต้องการไว้รบัประทานภายใน
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ครอบครวัและนําส่วนหนึ�งไปจาํหน่ายในทอ้งตลาดดว้ย นอกจากนี�สมาชกิในครอบครวับางส่วน
ตอ้งไปทาํงานในโรงงานหรอืบรษิทัต่างๆ เพื�อหารายไดม้าเลี�ยงดคูรอบครวั 

สาเหตุที�สมาชกิขายขา้วไดก้ําไรตํ�า นอกจากจะมาจากสาเหตุที�ต้นทุนการผลติสูงแลว้ 
ยงัมสีาเหตุมาจากอกี 2 สาเหตุ คอื  

สาเหตุที� 1 คุณภาพของขา้วเปลอืกที�ขาย เช่นมคีวามชื�นสูงเกนิไปโรงสกีจ็ะหกัค่า
ความชื�น หรอื ขา้วที�นํามาขายมสีิ�งเจอืปนมากจนเกนิไปกจ็ะต้องถูกหกัค่าเสยีหายในส่วนนี�ดว้ย
เพราะไมใ่ช่นํ�าหนกัจรงิของขา้ว เป็นตน้  

สาเหตุที� 2 สหกรณ์ไมส่ามารถสรา้งอํานาจการต่อรองกบัตลาดได ้เพราะ สมาชกิ
ต่างคนต่างขายผลผลติของตนเอง ไม่ร่วมกนัขายในนามของสหกรณ์ อนัเป็นผลมาจากความไม่
เชื�อมั �นในศักยภาพการบริหารจดัการของสหกรณ์ที�ไม่สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของสมาชกิได้ในเรื�องต่อไปนี� คอื 1) สมาชกิเหน็ว่าสหกรณ์ควรจะมลีานตากขา้ว
เพื�อแกไ้ขปญัหาคุณภาพของขา้วเกี�ยวกบัความชื�น 2) สมาชกิกงัวลว่าสหกรณ์ไม่มไีซโลเกบ็ขา้ว 
หากผลผลติขา้วของสมาชกิกว่า 1,800 ไร่ เก็บเกี�ยวพรอ้มกนัสหกรณ์จะสามารถเก็บผลผลติ
ดงักล่าวไว้ในที�ใดเพื�อป้องกนัผลผลติเสยีหาย 3) สมาชกิไม่เชื�อมั �นว่าสหกรณ์จะสามารถหา
ตลาดรบัซื�อขา้วที�น่าเชื�อถอืไดห้รอืไม ่  

นอกจากนี� สหกรณ์ยงัไม่สามารถบรหิารจดัการงบประมาณไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
เนื�องจากปญัหาหนี�เสยีสะสมที�เกดิขึ�นเป็นระยะเวลานาน ซึ�งมสีาเหตุมาจากการออกแบบกตกิา
ที�ไม่ได้คํานึงถงึผลกระทบด้านการเงนิของสหกรณ์ โดยการกําหนดให้สมาชกิทุกคนสามารถกู้เงนิ
จากสหกรณ์เพื�อไปลงทุนในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมได ้ขอ้กําหนดดงักล่าวนี�ไม่มกีารคดัเลอืก
คุณสมบตัิของผู้กู้ว่าจะต้องมสีทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิในพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยงหรอืไม ่ 
อกีทั �งวตัถุประสงคก์ารขอกู้เงนิกบัทางสหกรณ์ของสมาชกิดงักล่าวเป็นการขอกู้เพื�อนําไปลงทุน
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ว่าสมาชิกที�มาขอกู้เง ินไม่มีแม้แต่ที�ดินที�จะใช้ทํา
เกษตรกรรม แล้วจะนําเงินไปลงทุนเพื�อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างไร ด้วยเหตุนี� 
เงนิงบประมาณของสหกรณ์ที�สมาชกิเหล่านั �นกู้ไปจงึกลายเป็นหนี�เสยีสะสม เพราะสมาชกิที�กู้
เงนิไปไม่ยอมมาชําระหนี�กบัทางสหกรณ์ เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) อธบิาย
เพิ�มเตมิว่า นอกจากจะมหีนี�เสยีสะสมแล้ว รายจ่ายของสหกรณ์ยงัไม่สอดคล้องกบัรายได้ด้วย 
เนื�องรายไดข้องสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ประโยชนที�ดนิที�สมาชกิจ่ายใหก้บัสหกรณ์เพื�อทํา
สญัญาใชป้ระโยชน์ที�ดนิในลกัษณะรายปี หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ�งว่าเป็นค่าบํารุงสหกรณ์ รายไดอ้กี
ส่วนหนึ�งจะมาจากเงนิรบัฝากออมทรพัย ์ค่าหุน้ และดอกเบี�ยเงนิกู้ ซึ�งรายไดท้ั �งหมดที�กล่าวมานี�ไม่
สอดคล้องกบัรายจ่ายที�สหกรณ์ต้องจ่ายไปในแต่ละปี อาท ิดอกเบี�ยเงนิฝาก เงนิปนัผลหุน้ เงนิรางวลั
เมื�อสมาชกิมาชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ใหก้บัสหกรณ์ตรงเวลา ค่าพวกหรดี ค่าพฒันาพื�นที� ค่าเบี�ย
ประชุมกรรมการสหกรณ์เดือนละหนึ�งครั �ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภาครฐั และค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานสหกรณ์อื�นๆ เป็นต้น ดงันั �น งบประมาณของ
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สหกรณ์จงึไม่เพียงพอต่อการลงทุนเพื�อพฒันาสหกรณ์ และส่งเสรมิการประกอบอาชีพของ
สมาชกิได้ ด้วยเหตุนี�สมาชกิสหกรณ์จงึเกดิความไม่เชื�อมั �นในการบรหิารงานของสหกรณ์บ้าน
คลองโยงว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของสมาชกิสหกรณ์ได้ จงึเห็นว่า
สหกรณ์ไมไ่ดม้คีวามสาํคญัใดในการเชื�อมโยงสมาชกิเพื�อรว่มกนัพฒันาเศรษฐกจิของชุมชนได ้ 

5.3.3.3  รากฐานความคดิที�เป็นอุปสรรคต่อการจดัการทรพัยากรรว่ม 
ทศันคตเิชงิลบของสมาชกิสหกรณ์ต่อหน่วยงานภาครฐัทําใหไ้ม่สามารถเชื�อมโยง

กบัระบบต่างๆ ภายนอกชุมชนได ้กล่าวคอื การเชื�อมโยงกบัระบบต่างที�กล่าวถงึนี�หมายถงึการ
เชื�อมโยงเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการและการพฒันาพื�นที� เนื�องจากพื�นที�ดําเนินการของสหกรณ์
บา้นคลองโยงอยูใ่นพื�นที�เขตปกครองของหน่วยงานบรหิารราชการส่วนภูมภิาคในระดบัหมู่บา้น 
นอกจากนี�ยงัอยู่ในพื�นที�บรกิารสาธารณะของราชการบรหิารส่วนทอ้งถิ�น 2 องคก์รคอื เทศบาล
ตําบลคลองโยง และองค์การบรหิารส่วนตําบลลานตากฟ้า ซึ�งองค์กรที�กล่าวมาเหล่านี�มสี่วน
ใกล้ชดิกบัการบรหิารจดัการของสหกรณ์บ้านคลองโยงมากที�สุด แต่สหกรณ์ก็ไม่ได้เชื�อมโยง 
การทาํงานในลกัษณะที�จะเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภาครฐัเหล่านั �นเขามามสี่วนร่วมในการบรหิาร
จดัการและพฒันาร่วมกัน อนัเนื�องมาจากทศันคติที�มต่ีอหน่วยงานรฐัในเชิงลบ โดยทศันคติที�ไม่ดี
เหล่านี�ได้ก่อตวัและสะสมมาตั �งแต่สมยัที�พื�นที�สหกรณ์ตกอยู่ในความครอบครองของกรมธนารกัษ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2549 โดยชาวบา้นมองว่ารฐัเขามาครอบครองพื�นที�และเกบ็ค่าเช่าแพง ทั �งยงัไม่คํานึงถงึ
ความเป็นธรรมที�ชาวบา้นเช่าซื�อที�ดนิมาควรไดก้รรมสทิธิ Dในที�ดนิแต่กลบัต้องมาเสยีค่าเช่าที�ดนิ
ในราคาที�สูงมากเกนิกว่าจะแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายได ้ ทศันคตใินเชงิลบเช่นนี�ทําใหก้ารจดัการ
ทรพัยากรของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงไม่พยายามที�จะเชื�อมโยงการทํางานกบัรฐั หรอื 
ร่วมมอืกบัชุมชนข้างเคยีงเพื�อพฒันาพื�นที�ให้เกิดประโยชน์จากการจดัการทรพัยากรร่วมกัน 
ทศันคตเิชงิลบเหล่านี�จงึกลายเป็นรากฐานความคดิที�เป็นอุปสรรคต่อการจดัการทรพัยากรร่วม
ในที�สุด 

5.3.3.4  ความไมค่ล่องตวัของระบบบรหิารงานสหกรณ์  
ระบบการบรหิารสหกรณ์มลีกัษณะแบบรวมศูนย์การตดัสนิใจไว้คณะกรรมการ

ดําเนินการ และที�ประชุมใหญ่ ทําให้ทุกเรื�องต้องผ่านที�ประชุมใหญ่เพื�อพิจารณาทั �งหมด 
คณะกรรมการดําเนินการเป็นเพียงผู้เก็บข้อมูลเพื�อเสนอที�ประชุมใหญ่พิจารณาลงมติว่าจะให้
ดําเนินการต่อเรื�องนั �นๆ อย่างไร และคณะกรรมการสหกรณ์ก็จะต้องดําเนินการตามมตทิี�ประชุม
ใหญ่นี� สอดคล้องกบัคําอธบิายเกี�ยวกบักระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ของ อดตีประธาน
สหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) ที�อธบิายไว้ว่า “เรื�องต่างๆ ต้องนําเขา้พจิารณาในที�
ประชุมใหญ่ทั �งหมด คณะกรรมการตดัสนิชี�ขาดเองไม่ได ้ต้องใหท้ี�ประชุมใหญ่เป็นผูต้ดัสนิ” ซึ�ง
การประชุมใหญ่ในลกัษณะนี�ของสหกรณ์บา้นคลองโยงจะจดัขึ�นเพยีงเดอืนละครั �งเท่านั �น ฉะนั �น 
เวลาเกิดปญัหาใดหรอืกรณีใดขึ�นก็ต้องนําเรื�องหรอืกรณีปญัหาเข้าพจิารณาในที�ประชุมใหญ่
ทั �งหมด ทําใหท้ี�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เป็นศูนยร์วมอํานาจการตดัสนิทั �งหมด จนเกดิความไม่
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คล่องตวัในการบรหิารงานสหกรณ์ ทั �งยงัทําให้การบรหิารจดัการสหกรณ์ล่าช้า จนบางเรื�องไม่
สามารถแก้ไขปญัหาได้ทนัเวลาและกลายเป็นขอ้พพิาทขดัแยง้กนัระหว่างสมาชกิภายในชุมชน 
หรอืภายนอกชุมชน 

 
5.3.3.5  ผลกระทบจากการขยายตวัของชุมชนเมอืง  
ปญัหาผลกระทบจากการขยายตวัของชุมชนเมอืงได้อธบิายไปพอสมควรแล้วใน

หลายหวัขอ้ส่วนในหวัขอ้นี�จงึจะอธบิายเพยีงสั �นๆ เท่านั �นถงึสภาพปญัหาที�เกดิขึ�นและส่งผลกระทบ 
ปญัหาการขยายตวัของชุมชนเมอืงนี�เป็นผลกระทบที�เป็นปจัจยัสําคญัและความท้าทายต่อการ
บรหิารจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชนมากที�สุด เพราะสาเหตุสําคญัสองประการคอื 
1) ผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม คอื นํ�าเสยี เพราะพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยงสมาชกิส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัและใช้นํ�าจากคลองในการทําการเกษตร ฉะนั �นหากนํ�าในคลอง
เน่าเสยีจากการปล่อยนํ�าที�ยงัไม่บําบดัของหมู่บ้านจดัสรรและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะทําให้
สมาชกิได้รบัผลกระทบจนไม่สามารถประกอบอาชพีเกษตรกรรมได้ 2) ราคาที�ดนิที�เพิ�มสูงขึ�น
กลายเป็นแรงจูงใจให้สมาชกิต้องการขายที�ดนิ เนื�องจากความต้องการที�ดนิในโครงการก่อสรา้ง
หมูบ่า้นจดัสรร หรอื ที�อยูอ่าศยัอื�นๆ และความสะดวกสบายจากโครงสรา้งพื�นฐานที�เพิ�มมากขึ�น
เช่น นํ�าประปา ไฟฟ้า มถีนนเขา้ถงึการคมนาคมสะดวก ทําใหม้ลูค่าที�ดนิในบรเิวณพื�นที�คลองโยง
สูงมากจงึจูงใจให้สมาชกิสหกรณ์ต้องการจะขายที�ดนิ ชาวบ้านบรเิวณรอบพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยง ( 2557) ใหข้อ้มลูว่า “ที�ดนิในพื�นที�แถบตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีและตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ที�ดนิราคาพุ่งขึ�นสูงถงึไร่ 1,000,000-2,000,000 บาท” 
แต่ลกัษณะของการจดัการทรพัยากรร่วมโดยใชก้รรมสทิธิ Dร่วมให้สหกรณ์เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ Dใน
ที�ดนิทั �งหมดจงึป้องปญัหาการสูญเสยีที�ดนิจากแรงจงูใจของราคาซื�อขายที�ดนิที�เพิ�มสูงขึ�นอย่าง
มากได้ สรุปแล้วปญัหาทางสิ�งแวดล้อมที�มาจากการขยายตวัของเมอืงจะส่งผลต่อวิธกีารทํา
เกษตรกรรมของชาวคลองโยงมากที�สุด  

 
5.4  การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชมุชน 

 
 การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมลีกัษณะที�ผูศ้กึษา
จะขอเรยีกว่า “ทวลิกัษณ์เชงิลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชน” โดยประกอบไปด้วย
แนวคดิในการจดัการและการพฒันาชุมชนที�มลีกัษณะเป็นขั �วตรงขา้มกนั ซึ�งทําใหเ้กดิองคก์ารที�
เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชน 2 องคก์าร คอื 1) สหกรณ์บ้านคลองโยง 2) 
วสิาหกจิชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า โดยจะได้อธบิายลกัษณะในการจดัการ
และการพฒันาชุมชนโดยองคก์ารทั �ง 2 องคก์ร ดงัต่อไปนี� 
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 5.4.1  ลกัษณะในการจดัการและการพฒันาของสหกรณ์บ้านคลองโยง 
 โดยทั �วไปสหกรณ์จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านทาง
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด สําหรับสหกรณ์บ้านคลองโยงจึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม ทั �งนี� ลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชนในรูปแบบ
สหกรณ์ของสหกรณ์บา้นคลองโยงมลีกัษณะสาํคญัในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

5.4.1.1  ภาวะผูนํ้า  
ผู้นําในรูปแบบการจดัการระบบสหกรณ์มคีวามเป็นทางการสูงมาก เนื�องจาก

ขอ้บงัคบัได้กําหนดให้ผู้นําหรอืประธานสหกรณ์บ้านคลองโยงต้องมาจากการเลอืกตั �งโดยการ
ลงคะแนนจากสมาชกิทั �งหมดในที�ประชุมใหญ่เพื�อเลอืกประธานสหกรณ์โดยตรงใหท้ําหน้าที�ใน
ตําแหน่งนานสองปี และสามารถดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัไดส้องวาระ ผูนํ้าในลกัษณะเช่นนี�จงึมุ่ง
ที�จะใช้ภาวะผู้นําแบบควบคุมผ่านการบงัคบัใช้กติกาอย่างเป็นทางการตามอํานาจหน้าที�ซึ�ง
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ พจิารณาได้จากข้อมูลสมัภาษณ์เชิงลกึที�แสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะของการมุง่บงัคบัใชก้ตกิา หรอื ขอ้บงัคบัสหกรณ์ ดงันี�  

 
“กรณีถ้าเกิดคุณทําผิดข้อบังคับของสหกรณ์ สหกรณ์ก็จะ

พจิารณามมีตไิม่ใหคุ้ณเช่า ไม่ออกหนังสอืรบัรองให ้ถ้าคุณยงัถอืปฏบิตัผิดิกฎ
ข้อบงัคบัอยู่และไม่ปรบัปรุงให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ สหกรณ์ขอ
ระงบัการเช่าพื�นที�นี�ก่อน นี�คอืขั �นตอนแรกๆ ที�เราทํากนั ถ้าคุณยงัดื�อดงึที�จะทํา
ผดิกฎขอ้บงัคบัและอยูใ่นพื�นที�ของสหกรณ์ เรากจ็ะทาํการฟ้องรอ้งต่อไป ว่าคุณ
มาบุกรกุพื�นที�เพราะว่าหมดสญัญาออกไปแลว้ ไม่ไดข้ออนุญาตเช่าแลว้” (อดตี
ประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2, 2557) 

 
5.4.1.2  การจงูใจ 
ภายใต้รูปแบบการจดัการของสหกรณ์มกัไม่ค่อยมลีกัษณะการจงูใจเชงิบวก คอื 

การสร้างแรงจูงใจในลกัษณะที�สมาชกิได้รบัผลประโยชน์และเกดิความพงึพอใจยนิดทีี�ปฏบิตั ิ
ตามกติกา แต่ส่วนมากจะเป็นลกัษณะการจูงใจเชิงลบที�มลีกัษณะตรงกันข้ามกับที�กล่าวมา
ขา้งตน้ กล่าวคอื หากทาํผดิขอ้บงัคบักจ็ะต้องไดร้บับทลงโทษ เช่น ต้องเสยีค่าปรบัหากไม่ชําระ
เงนิค่าใช้ประโยชน์ที�ดนิตรงตามระยะเวลาที�สหกรณ์กําหนดไว ้เป็นต้น ส่วนการสรา้งแรงจงูใจ
เชงิบวกมน้ีอยมาก ที�ผู้ศึกษาสงัเกตพบ คอื การจูงใจด้วยผลประโยชน์ในรูปของตวัเงนิ เช่น 
หากมาชําระค่าใช้ประโยชน์ที�ดินตามระยะเวลาที�สหกรณ์กําหนดก็จะได้รบัเงินรางวลัจาก
สหกรณ์รอ้ยละ 5 ของยอดชําระเงนิค่าใชป้ระโยชน์ที�ดนิทั �งหมดที�สมาชกิรายนั �นๆ มาชําระเงนิ
กบัทางสหกรณ์ เป็นต้น ฉะนั �นแมแ้ต่การจงูใจเองกย็งัเป็นการจงูใจเชงิลบที�เป็นการบงัคบัใชก้ฎ
กตกิา หรอื ขอ้บงัคบัของสหกรณ์เช่นเดมิ 
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5.4.1.3  การทาํงานเป็นทมี 
ลกัษณะในการทํางานเป็นทมีของคณะกรรมการสหกรณ์มลีกัษณะในการทํางาน

เป็นทมีน้อยมาก เนื�องจากคณะกรรมการทํางานตามโครงสรา้งอํานาจหน้าที�ที�ขอ้บงัคบัสหกรณ์
บา้นคลองโยงกําหนด และมุ่งหวงัในเรื�องของผลประโยชน์ที�สหกรณ์จะตอบแทนใหม้ากกว่าการ
มุ่งที�จะทํางานเพื�อสหกรณ์ ซึ�งเป็นเหตุผลในดา้นของการประกอบอาชพีที�ต้องใชเ้วลาไปทํางาน
เพื�อหาเลี�ยงครอบครวั หากทุ่มเทการทํางานให้กบัสหกรณ์มากจนเกนิไปก็จะส่งผลกระทบต่อ
ครอบครวัได้ เพราะสหกรณ์ไม่ไดม้คี่าตอบแทนในลกัษณะเงนิเดอืนใหแ้ต่เป็นเพยีงเบี�ยประชุม
เดอืนละ 300 บาท จงึไมส่อดคลอ้งกบัภาระในการทคีณะกรรมการแต่ละคนต้องมรีายจ่ายในการ
หาเลี�ยงครอบครวัดงักล่าวขา้งต้น เป็นเหตุผลใหก้ารทํางานระหว่างคณะกรรมการดว้ยกนัคนที�
สามารถทุ่มเททํางานให้สหกรณ์ได้ และการทํางานระหว่างผู้ที�ไม่สามารถทุ่มเททํางานให้กบั
สหกรณ์ได ้จงึไมเ่กดิการทาํงานในลกัษณะของการทํางานเป็นทมีงานจะเป็นลกัษณะการทํางาน
ในการผลกัภาระรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการดําเนินงานสหกรณ์ไปให้คณะกรรมการผู้ที�สามารถทํา
ได ้อกีประการหนึ�งลกัษณะของขอ้บงัคบัที�ใชว้ธิกีารคดัเลอืกตวัแทนจากกลุ่มสมาชกิเพื�อมาทํา
หน้าที�เป็นคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ บางครั �งเป็นการคดัเลอืกคนขึ�นมาโดย อดตี
ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) ใชว้ธิกีารที�เรยีก “ลากตั �งกนัขึ�นมาเป็น” โดยที�
บางครั �งไม่ได้มคีวามพอใจหรอืสมคัรใจที�จะมาทําหน้าที�เป็นคณะกรรมการแต่กต็้องถูกเลอืกตั �ง
จากสมาชกิในที�ประชุมใหญ่ให้มาเป็นคณะกรรมการ บางครั �งจงึทําให้เกดิปญัหาในลกัษณะที�
คณะกรรมการไม่มาทําหน้าที�หลงัจากได้รบัการเลอืกตั �งจากสมาชกิมาแล้วดงัพจิารณาได้จาก
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ อดตีประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) ที�กล่าวว่า  
“มนัเหน็ว่าไม่คุม้ พอทําไดซ้กัพกัมนักจ็ะออกไป ซึ�งตอนนี�คณะกรรมการกลุ่มสามทั �งสองคนไม่มา
ประชุมเลย เรยีกมาก็ไม่มา” ปญัหาเหล่านี�จงึสรา้งความไม่พอใจระหว่างคณะกรรมการด้วยกนั 
และกลายเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานเป็นทมีงานในที�สุดการทาํงานเป็นทมีจงึไมเ่กดิขึ�น 

5.4.1.4  การมสี่วนรว่ม 
ลกัษณะการมสี่วนร่วมผูศ้กึษาได้พจิารณาลกัษณะการมสี่วนร่วมซึ�งแบ่งออกเป็น

สองลกัษณะคอื การมสี่วนร่วมของสมาชกิภายในสําหรบัการยอมรบัและยนิดทีี�จะปฏบิตัติามกฎ
กตกิา และการมสี่วนร่วมจากภายนอกโดยการแสวงหาความช่วงเหลอืและสนับสนุนกจิกรรม
ของสหกรณ์ในการจดัการและการพฒันาชุมชน โดยการในส่วนแรกเป็นเรื�องของการมสี่วนร่วม
ภายในจากสมาชกินั �น ค่อนขา้งจะมสี่วนร่วมในระดบัที�ตํ�า ไม่มคีวามกระตอืรอืรน้ในการมสี่วน
ร่วมกบักจิกรรมการจดัการและการพฒันาชุมชนของสหกรณ์ ผูศ้กึษาสงัเกตว่า สมาชกิสหกรณ์
จะมสี่วนร่วมกต่็อเมื�อเป็นกจิกรรมที�มผีลประโยชน์ของสมาชกิเกี�ยวขอ้งมากๆ หรอื กจิกรรมที�
จาํเป็นตามที�ขอ้บงัคบัสหกรณ์ได้กําหนดบงัคบัไวว้่าหากไม่ทําตามจะเสยีสทิธปิระโยชน์เท่านั �น 
อาท ิการประชุมใหญ่ การชําระค่าใชป้ระโยชน์ที�ดนิเนื�องจากหากไม่ชําระจะมผีลต่อสทิธกิารใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของตนเอง และมผีลต่อเรื�องการมอบสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิให้กบัทายาทด้วย 
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เป็นต้น ดงันั �น ลกัษณะการมสี่วนร่วมจากสมาชกิสหกรณ์จงึมน้ีอยมาก สอดคล้องกบัข้อมูลที�ได้
สมัภาษณ์เชงิลกึ สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 3 (2557) ที�อธบิายว่า  

 
“ชาวบ้านไม่ได้ให้ความร่วมมอืเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรอก คนที�เห็น

ต่างกไ็ม่ให้ความร่วมมอื แลว้ตอนที�เคยทํางานเป็นเลขาคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ ชาวบ้านก็ไม่ได้เห็นถึงความสําคัญในการทํางานของเราเลย ก็หยุด
ทาํงาน เพราะชาวบา้นทาํอะไรตวัใครตวัมนั เหน็แก่ตวัมากจนเกนิไป”  

 
ขอ้มลูดงักล่าวชี�ใหเ้หน็ถงึระดบัการมสี่วนร่วมและการใหค้วามร่วมมอืของสมาชกิ

สหกรณ์ต่อกิจกรรมในการจดัการและการพฒันาชุมชนของสหกรณ์ที�ตํ�ามาก นอกจากนี�เมื�อ
พจิารณาการมสี่วนร่วมจากภายนอกโดยการแสวงหาความช่วงเหลอืและสนับสนุนกจิกรรมของ
สหกรณ์ในการจดัการและการพฒันาชุมชน พบว่า การแสวงหาความร่วมมอื และเปิดโอกาส
ใหก้บัคนภายนอกชุมชนไดม้สี่วนรว่มในการจดัการและการพฒันานั �นอยู่ในระดบัที�ตํ�ามาก ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานภาครฐัต่างๆ หรือ บุคคลภายนอกชุมชน จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที�ใน
หน่วยงานเหล่านั �นต่างให้ข้อมูลไปในทศิทางเดยีวกนัว่า รฐัไม่สามารถเข้าไปให้ความร่วมมอื 
หรอืช่วยเหลอือะไรได ้เนื�องจากชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงกดีกนัไม่ใหเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการร่วม
จดัการและพฒันาชุมชนเลย เพราะคณะกรรมการและชุมชนไม่ไวว้างใจคนภายนอกชุมชน และ
หน่วยงานภาครฐั ดงัที�ผูศ้กึษาจะยกขอ้มลูบางช่วงบางตอนของบทสมัภาษณ์มาเพื�อแสดงใหเ้หน็
ถึงความคิดเห็นของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ ที�มต่ีอเรื�องการให้ความร่วมมือหรอืมีส่วนร่วม
ช่วยเหลอืในการจดัการและการพฒันาชุมชนของสหกรณ์ดงัต่อไปนี� 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที� 2 ตําบลลานตากฟ้า (2557) “ไม่ได้เขา้ไปสนับสนุนอะไรหรอก
เราเป็นส่วนเกนิ”  

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที� 1 ตําบลคลองโยง (2557) “เขาไม่ค่อยสนกบัทางอําเภอ ทาง
ผูใ้หญ่บา้น เขาไมค่่อยมาขอความรว่มมอื หรอืรบัฟงัความคดิเหน็จากเราหรอก” 

ผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี� 5 ตําบลคลองโยง (2557) “เขาไม่ใหผู้ใ้หญ่ไปยุ่ง อกีอย่างทําไปก็
เปลอืงตวั ทาํไมส่าํเรจ็หรอก ใครทาํอะไรกท็าํไป เดอืดรอ้นกเ็ขา้มา” 

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที� 8 ตําบลคลองโยง (2557) “เขาไม่ใหห้น่วยงานราชการเขา้ไปยุ่ง
เกี�ยว นี�เป็นคนแรกนะที�ผมใหส้มัภาษณ์ ตามหลกัผมจะใหไ้ปหาประธานสหกรณ์แลว้ผมจะไม่ยุ่ง 
เพราะเขาบอกว่าผู้ใหญ่ไม่เกี�ยว ไม่อยากให้ไปเกี�ยวขอ้ง จรงิถ้ามงีบอะไรเขา้มาเราก็จะเอาไป
ช่วยได ้แต่เขากดีกนัไมใ่หเ้ขา้ไปยุง่” 

เจา้หน้าที�ระดบับรหิาร สํานักงานโฉนดชุมชน (2557) “สิ�งที�เขายงัไม่ได้ทําคอื 
ความรว่มมอืระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานของรฐั” 
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ดงันั �น การกีดกนัความสนับสนุนจากหน่วยงานรฐัและบุคคลภายนอกชุมชน 
จงึทําให้ไม่มคีวามหลากหลายในเชงิมติขิองการพฒันาและการจดัการชุมชน สูญเสยีโอกาสใน
การได้รบัการสนับสนุนด้านวชิาการ องค์ความรู ้วทิยาการ ตลอดจนทุนทรพัยต่์างๆ ส่งผลให้
การจดัการและการพฒันาชุมชนของสหกรณ์ไม่ประสบความสําเรจ็เท่าที�ควร โดยสงัเกตจากการ
เกดิปญัหาดา้นงบประมาณของสหกรณ์ และกจิกรรมการพฒันาที�ไม่ไดส้รา้งแรงจงูใจใหส้มาชกิ
อยากจะเขา้มามสี่วนรว่ม เพราะไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิได ้

5.4.1.5  ความผกูพนัและการยอมรบั 
ลกัษณะของความผูกพนัระหว่างสมาชกิชุมชนนั �น ดงัที�ได้กล่าวไปแล้วว่าชุมชน

สหกรณ์บา้นคลองโยงยดึโยงความสมัพนัธก์นัในลกัษณะของความเป็นเครอืญาต ิกล่าวคอื เป็น
ญาตพิี�น้องและครอบครวัใหญ่ ยงัมลีกัษณะแบบครอบครวัขยายอยู่มากกว่าครอบครวัเชงิเดี�ยว 
แต่ความผูกพนัดงักล่าวนี�ไม่ได้เกดิขึ�นระหว่างสมาชกิกบัคณะกรรม เนื�องจาก คณะกรรมการ
มุ่งเน้นการควบคุมและการบงัคบัใช้กตกิาขอ้บงัคบัสหกรณ์อย่างเป็นทางการ จนเกดิความไม่
พอใจในหมู่สมาชิกสหกรณ์ ความไม่พอใจนี�กลายเป็นทัศนคติที�ไม่ดีต่อการทํางานของ
คณะกรรมการสหกรณ์ ทําใหไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื เพราะไม่ยอมรบัวธิกีารดําเนินงานในลกัษณะนี� 
เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) กล่าวใหผู้ศ้กึษาฟงัว่า หลายครั �งที�มสีมาชกิต้องมา
ดําเนินการชําระค่าใช้ประโยชน์ที�ดินกับทางสหกรณ์ แต่สมาชิกก็ไม่ได้มาชําระตามกําหนด
ระยะเวลานั �น เจา้หน้าที�จงึต้องทําการส่งหนังสอืเตอืน ผลตอบรบัคอื สมาชกิเกดิความไม่พอใจ
และตอบโตก้ลบัเพื�อแสดงความไม่พอใจโดยวธิกีารด่าทอต่างๆ ใหส้มาชกิคนอื�นๆ ฟงั และฝาก
ใหนํ้ามาเล่าใหเ้จา้หน้าที�ฟงั ซึ�งเจา้หน้าที�กเ็หน็ว่าเป็นการกระทําที�ไม่ถูกต้อง เนื�องจากตนทําตาม
หน้าที�ทําตามที�ขอ้บงัคบัได้กําหนดไว้ ดงันั �น แมจ้ะมคีวามผูกพนัในลกัษณะเครอืญาตริะหว่าง
สมาชกิ แต่กลบัไม่มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงักล่าวกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และ
การมุ่งบงัคบัใช้กตกิาที�สมาชกิมสี่วนร่วมในการร่างกตกิาตํ�า ทําให้สมาชกิไม่ยอมรบักตกิาและ
การดาํเนินงานของคณะกรรมการ จงึกลายเป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานของสหกรณ์ในที�สุด 

 
5.4.2  ลกัษณะในการจดัการและการพฒันาของวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟ้า 
 หลงัจากได้รบัมอบพื�นที�โฉนดชุมชนจากรฐับาลนายอภสิิทธิ D เวชชาชวีะ สมาชกิได้มี
เจตนาร่วมกนัว่าจะพฒันาพื�นที�ไปสู่เกษตรกรรมยั �งยนืในระยะยาว เมื�อปี พ.ศ. 2553 สมาชกิ
ส่วนหนึ�งจงึไดร้่วมกนัจดัตั �งวสิาหกจิชุมชนบา้นโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า เพื�อผลติขา้ว
และผกัปลอดสารพษิจําหน่าย โดยด้านการผลติขา้วได้มกีารพฒันาการปลูกในรูปแบบของนา
โยน และรวบรวมเงนิที�ไดจ้ากโครงการวจิยัซึ�งมอีงคก์รภายนอกจา้งวานและแกนนําจาํนวนหนึ�ง
ไดร้่วมกนัดําเนินการมาจดัซื�อเครื�องขา้ว (อตัราการส ี1 ตนัขา้วเปลอืกต่อวนั) เพื�อรองรบัการสี
ขา้วบรโิภคและจําหน่ายจากผลผลติที�ไดเ้ริ�มต้นขึ�น อย่างไรก็ดใีนปี พ.ศ. 2554 พื�นที�โฉนดชุมชน
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บา้นคลองโยงไดร้บัความเสยีหายจากอุทกภยัรุนแรง ทําให้เครื�องสขีา้วเสยีหายมาก แต่ก็ได้รบั
ความอนุเคราะห์งบประมาณจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จาํนวน 130,000 บาท 
เพื�อซ่อมแซมเครื�องสขีา้ว และจดัซื�ออุปกรณ์เพิ�มประสทิธภิาพในการผลติ รวมทั �งการจดัหาพนัธุข์า้ว
โดยมูลนิธขิ้าวขวญัเพื�อให้สมาชกิยมืและนํามาคนืผ่านการดําเนินการของธนาคารเมล็ดพนัธุ ์
โรงสขีา้วชุมชนดงักล่าวได้ดําเนินการรบัสขีา้วแก่สมาชกิในชุมชนเพื�อบรโิภค และสขีา้วกล้อง
อ ินทรยี ์จําหน่าย รวมทั �งทําสญัญารบัซื�อข ้าวเปลอืกจากสมาชกิเพื�อสขี ้าวสารขายแก่
สหกรณ์ชุมชนของพี�น้องเครอืข่ายสลมั 4 ภาค และตลาดสเีขยีวต่างๆ ในปี 2555 มผีู้ปลูก
จาํนวน 4-5 ราย ไดผ้ลติขา้วปลอดสาร 15 -20 เกวยีน โดยมกีารวางแผนเพื�อขยายแผนการผลติ
และจําหน่ายเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ด้านกลุ่มผกัปลอดสารเคมปีจัจุบนัสมาชกิร่วมกนัผลติราว 15 ราย 
และนําผลผลติไปจาํหน่ายในสถานที�ดงันี� คอื 1) ตลาดนํ�าคลองลดัมะยม ทุกวนัเสาร-์อาทติย ์
2) ตลาดสุขใจ ใกล้กับบริเวณส่วนสามพราน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 3) ตลาดนัดวันศุกร์
มหาวทิยาลยัมหดิล ทุกวนัศุกร ์ และ 4) ตลาดภายใตก้ารสนบัสนุนของเครอืข่ายสเีขยีว-สวนเงนิมมีา 
ทั �งนี�ผลผลติผกัปลอดสารพษิเด่นๆ ที�นําไปจาํหน่ายคอื สลดัจุดแดง (พนัธุจ์ากโจน จนัได) ดอกขจร 
ดอกแค ผกับุง้ หน่อไม ้และผกัพื�นบา้นอื�นๆ ตามฤดกูาล  
 ทั �งผูศ้กึษาไดพ้จิารณาลกัษณะการจดัการและการพฒันาชุมชนในรปูแบบวสิากจิชุมชนแลว้ 
พบว่า ลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชนในรูปแบบวสิาหกิจของวสิาหกิจชุมชน
บา้นโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้ามลีกัษณะในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

5.4.2.1  ภาวะผูนํ้า 
ผู้นําของวิสาหกิจ คอื ประธานวิสาหกิจ ซึ�งผู้นําของวสิาหกิจเน้นความไม่เป็น

ทางการ และไม่เน้นการควบคุมบงัคบัโดยใช้กติกา แต่อาศยัการอธบิายให้ความรู ้และพูดคุย
เพื�อสร้างขอ้ตกลงที�ยอมรบัได้รวมกนัระหว่างสมาชกิกลุ่ม ดงันั �น ภาวะผู้นําที�ไม่ได้มุ่งเน้นใช้
ความเป็นทางการในการควบคุมบงัคบัใช้กติกากับสมาชกิวิสาหกิจจงึเป็นลกัษณะที�มคีวาม
เหมาะสมและยดืหยุน่ต่อลกัษณะการจดัการและการพฒันาชุมชนที�ต้องเน้นการตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกจิของชุมชนไดม้ากว่า 

5.4.2.2  การจงูใจ 
วิสาหกิจใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ คือ ผลประโยชน์จากการแปรรูปจําหน่าย

ผลผลติร่วมกนั แรงจูงใจที�ประธานวสิาหกจิใช้จงึเป็นแรงจูงใจในเชงิบวก เพราะไม่ได้เกดิจาก
การใช้กตกิาควบคุมบงัคบั แต่ใช้การรเิริ�มและทําให้เหน็เป็นตวัอย่าง ดงัเช่นการเปลี�ยนแปลง
วธิกีารผลติใหส้มาชกิหนัมาผลติผกัและขา้วปลอดสารพษิ ประธานวสิาหกจิกไ็ดอ้าศยัวทิยากร
ผู้มปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถมาอธบิายให้ความรูค้วามเขา้ใจแก่สมาชกิเรื�องของ
ขั �นตอนการผลิตและการสร้างเครือข่ายเพื�อหาตลาดในการจดัจําหน่ายผลผลิตปลอดสาร 
วทิยากรที�มาใหค้วามรูม้าจากมูลนิธต่ิางๆ ที�ขบัเคลื�อนประเดน็เรื�องของการทําเกษตรกรรมยั �งยนื 
เช่น มลูนิธขิา้วขวญั มลูนิธเิกษตรกรรมยั �งยนื มลูนิธชิวีวถิ ีเครอืขา่ยชาวนาวนัหยดุ สวนเงนิมมีา ฯลฯ  



193 

การจูงใจให้สมาชกิปฏบิตัิตามกติกาและเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ จงึเป็นวธิกีารจูงใจเชงิบวก 
ที�อาศัยการให้อธิบายให้ความรู้ ซึ�งเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก 
ทําให้เข้าใจระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมยั �งยนืว่ามผีลดีต่อตนเองและครอบครวัอย่างไร 
ตลอดจนสามารถที�จะนําผลผลิตที�ได้มาจําหน่ายเพื�อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ 
ของตนเองได้อย่างไรด้วย ดงันั �น ระบบการผลติจงึตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกจิของ
สมาชกิได ้ในขณะเดยีวกนักส็ามารถที�จะรกัษาระบบสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาตทิี�แวดลอ้มชุมชน
อยู่ด้วย จงึสอดคล้องกบัหลกัการของโฉนดชุมชนในประเด็นที�ว่า ชุมชนในพื�นที�โฉนดชุมชน 
ตอ้งรกัษาสิ�งแวดลอ้มของชุมชนและพื�นที�ใกลเ้คยีงดว้ย  

5.4.2.3  การทาํงานเป็นทมี 
เกี�ยวกบัลกัษณะการทํางานเป็นทมี ประธานวสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟ้า (2557) อธบิายว่า “วสิาหกจิเริ�มต้นจากการชกัชวนญาตพิี�น้องดว้ยกนัมา
รวมกลุ่มกนัทําผลติภณัฑป์ลอดสารพษิทั �งขา้วและผกัจําหน่าย มอีะไรก็คดิก็ทําร่วมกนั ช่วยๆ 
กนัทาํ เป็นกนัเอง” จะเหน็ไดว้่าประธานวสิาหกจิไมไ่ดมุ้ง่ใชอ้ํานาจควบคุมบงัคบัใหส้มาชกิใหท้ํา
ตามกตกิา แต่ใชล้กัษณะที�ประธานวสิาหกจิเรยีกว่า “เป็นกนัเอง” กล่าวคอื ไมไ่ดอ้าศยัความเป็น
ทางการในการมุ่งควบคุมบงัคบั แต่อาศยัความใกล้ชดิผูกพนัพูดคุยกนัเขา้ใจ อย่างเช่นในการ
ผลติขา้วภายในกลุ่มผลติขา้ว สมาชกิก็ตกลงกนัเองด้วยความสมคัรใจว่าจะแบ่งเป็นทมีงานสี
ข้าว และทมีงานบรรจุภณัฑ์ข้าวที�สเีรยีบร้อยแล้วอย่างไร เป็นต้น  ลกัษณะการทํางานเป็น
ทมีงานของวสิาหกจิจงึสูง ประกอบกบัมแีรงจงูใจจากผลประโยชน์ในการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์
ร่วมกัน แรงจูงใจในลกัษณะนี�จงึเป็นแรงเสรมิในการสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างสมาชิก
วสิาหกจิ เป้าหมายที�มรี่วมกนันี�เองเป็นสิ�งยดึเหนี�ยวทมีไวด้ว้ยกนัที�นอกเหนือจากความใกลช้ดิ
ผูกพนัในลักษณะเครือญาติ ดังนั �น ลกัษณะการทํางานจงึเป็นลกัษณะที�ทํางานร่วมกันเป็น
ทมีงาน รว่มกนัคดิ รว่มกนัทาํ  

5.4.2.4  การมสี่วนรว่ม  
ลกัษณะการมสี่วนร่วมผู ้ศ ึกษาได้พจิารณาลกัษณะการมสี่วนร่วมซึ�งแบ่ง

ออกเป็นสองลกัษณะเช่นเดยีวกบัหวัข้อ 5.4.1.4 คอื การมสี่วนร่วมของสมาชกิภายใน
สาํหรบัการยอมรบัและยนิดทีี�จะปฏบิตัิตามกฎกติกา และการแสวงหาความร่วมมอืโดยการ
เปิดโอกาสให้ภายนอกเข้ามามสี่วนร่วมกบักิจกรรมการจดัการและการพฒันาของวสิาหกิจ 
ซึ�งพบว่า สมาชกิวสิาหก ิจมสี่วนร่วมในการปฏบิตั ิตามกต ิกาของวสิาหก ิจเป็นอย่างด ี
เนื�องจากการดําเนินงานของวสิาหกิจสมาชกิมลีกัษณะของการช่วยเหลอืซึ�งกนัและกนัที�ด ี 
มกีารทํางานร่วมกนัและรื�อฟื�นวถิ ีการมสี่วนร่วมท้องถิ�นอย่างเช่น “การเอาแรง” ประธาน
วสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า (2557) 
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“การเอาแรงเป็นประเพณีที�เรารื�อฟื�นกนัขึ�นมา อย่างแรกเริ�มที�
ชวนให้ชาวบา้นหนัมาทําเกษตรอนิทรยีป์ลูกขา้วปลูกผกัปลอดสารพษิ เลกิใช้
สารเคมหีนัมาใชส้ารชวีภาพต่างๆ ในการไล่แมลงและปุ๋ ยอนิทรยีแ์ทน ชาวบา้น
ก็จะมาช่วยกันหมักสมุนไพรไล่แมลงปุ๋ ยอินทรีย์ และทํานําหมักชีวภาพ 
ประเพณีนี�ก็จะคล้ายๆ กบั การลงแขก ซึ�งเป็นประเพณีที�เริ�มจางหายไปในวถิี
ชุมชนทอ้งถิ�น และเรากําลงัจะนํามนักลบัมาอกีครั �ง” 

 
ผูศ้กึษายงัสงัเกต พบว่า กจิกรรมต่างๆ ที�ทางวสิากจิจดัขึ�นสมาชกิกจ็ะมาช่วยกนั

อยา่งเตม็กําลงั  อยา่งเช่น การเพาะกลา้ขา้วอนิทรยี ์การโยนขา้ว การอบรมใหค้วามรูต่้างๆ การ
จดักจิกรรมทางสงัคม เป็นต้น สิ�งเหล่านี�สะท้อนว่าแมไ้ม่ได้การมุ่งควบคุมบงัคบัใช้กตกิาอย่าง
เป็นทางการ สมาชิกก็ให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับการทํางานให้กับ
วสิาหกิจเป็นอย่างด ีสะท้อนให้เห็นว่า การบงัคบัใช้กติกาที�มคีวามยดืหยุ่นและความไม่เป็น
ทางการ จะเป็นผลดแีละส่งเสรมิต่อกจิกรรมที�จะช่วยขบัเคลื�อนและตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกจิของสมาชกิและชุมชนไดด้กีว่าการมุง่เน้นบงัคบัใชก้ตกิาอยา่งเป็นทางการกบัสมาชกิ 

นอกจากนี� วิสาหกิจยัง เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
บุคคลภายนอกเข้ามามสี่วนร่วมกบักิจกรรมการจดัการและการพฒันาชุมชนของวสิาหกิจ 
ซึ�งขอบเขตเกี�ยวกบัสมาชกินั �น วสิาหกจิกไ็ม่ไดร้บัเฉพาะผูท้ี�เป็นสมาชกิของสหกรณ์บา้นคลองโยง 
แต่รบัสมาชกิทุกคนที�อยูท่ ั �งในและนอกชุมชน เพราะวตัถุประสงคท์ี�มุง่พฒันาชุมชนในแง่ของการ
ตอบสนองทางเศรษฐกิจโดยอาศัยพื�นฐานจากการทําเกษตรกรรมในลักษณะของการทํา
เกษตรกรรมยั �งยนื การไม่จํากดัขอบเขตของสมาชกิไว้เพยีงแค่ต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์บ้าน
คลองโยงเท่านั �น ทําให้ขอบเขตสมาชกิขยายมากขึ�นและเปิดโอกาสของการมสี่วนร่วมในการ
จดัการและพฒันาชุมชนได้กว้างขึ�น ซึ�งลกัษณะเหล่านี�ทําใหก้ารแสวงหาความร่วมมอืเพื�อการ
พฒันาทางเศรษฐกิจของชุมชนก้าวหน้ากว่ารูปแบบสหกรณ์ที�มลีกัษณะความเป็นทางการสูง 
ควบคุมบงัคบั จํากดัขอบเขตและไม่ยดืหยุ่น  โดยความก้าวหน้าในการจดัการและการพฒันา
แบบมสี่วนร่วมนี� พจิารณาได้จากการให้การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ อย่างหลากหลายจน
เห็นได้ชดั ทั �งนี�ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี�ยวกบัการได้รบัการสนับสนุนการดําเนินงานของ
วสิาหกจิชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้าจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยงมาไว้ในตารางที� ตารางที� 5.3 ข้อมูลการได้ร ับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า เพื�อนําเสนอเป็นข้อมูล
ประกอบการพจิารณา ดงัต่อไปนี� 
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ตารางที� 5.3  ขอ้มลูการไดร้บัการสนับสนุนการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชนบา้นโฉนดชุมชน
คลองโยง-ลานตากฟ้า 

 
ลาํดับ

ที�  
วนัเวลา ผูส้นับสนุน สิ�งที�สนับสนุน 

1 16 มนีาคม 2557 ไทยพีบีเอสคิดส์ ขบวนการFun
นํ�านม ป.ปลาตากลม บรษิทัสวนเงนิ
มมีา และจติอาสาผูส้นใจ 

กิจกรรม “ยํ�าโคลน โยนกล้า” ลงแรง
ปลกูขา้วนาโยน  
กบั  

2 18 มนีาคม 2557 บรษิทั สวนเงนิมมีา บรษิทัสวนเงนิมมีา นําเยาวชนคนเมอืง
มาร่วมลงแรงปลูกขา้วเรยีนรูว้ถิชีาวนา
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน โฉนด
ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า 

3 25 มนีาคม 2557 CSR for Thailand ร่วมกบั ส.ส.ส. จดัสมัมนาในหวัขอ้ “แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
วถิ ีCSR” ซึ�งมหีน่วยงานหลายองคก์ร
เขา้ร่วมสมัมนาเพื�อร่วมบอกเล่าเทคนิค
รวมถงึแบ่งปนัประสบการณ์การทํางาน
เพื�อสังคม โดยมี คุณอรุษ นวราช 
กรรมการผู้จ ัดการ สามพราน ริเวอร์
ไซด์ ได้บอกเล่าประสบการณ์การทํา 
CSR เชื�อมโยงในรูปแบบ “สามพราน
โมเดล”  

4 27 มนีาคม 2557 ไทยพบีเีอส รายการเวทีสาธารณะ “คนคลองโยง
ปฏริูป” สนับสนุนการสื�อสารกบัสงัคม
ในรปูของสารคดเีชงิขา่ว 

5 7 พฤษภาคม 2557 สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศร ี
ร่วมกับกรมพัฒนาที�ดิน จังหวัด
นครปฐม  

สนับสนุนอบรมความรู้เรื�องการทําปุ๋ย
หมกัชวีภาพ ให้กบัสมาชกิในกลุ่ม ที�มี
ความประสงค์จะขอทําใบรบัรองGAP
ทั �งประเภทผกัและขา้ว ทั �งสมาชกิเก่า
และใหม่  

6 7-8 พฤษภาคม 
2557 

มลูนิธเิกษตรกรรมยั �งยนื อบรมใหค้วามรูเ้รื�อง 
การพฒันาพนัธุแ์ละการผลติพนัธุผ์กัใน
ระบบเกษตรอนิทรยี ์

7 14 พ.ค.57 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลลานตากฟ้า 
และคณะเกษตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

จดัอบรมเป็นครั �งที� 2 กรณีขอใบรบัรอง
GAP โดยเกษตร อ.นครชยัศร ีจดั โดย
ท่ าน  รศ .ดร .จ ริย า  จันทร์ ไพแสง 
ข้าราชการบํานาญ ผู้เชี�ยวชาญด้าน
การจดัแมลงศตัรพูชื เป็นวทิยากร 
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ตารางที� 5.3 (ต่อ)  
 
ลาํดบั

ที� 
วนัเวลา ผูส้นับสนุน สิ�งที�สนับสนุน 

8 15 พฤษภาคม 2557 สาํนกังานประมง จงัหวดันครปฐม สนบัสนุนพนัธุป์ลาดุกสาํหรบัเลี�ยงในกระชงั 
9 31 พฤษภาคม - 1 

มถุินายน 2557 
อาจารยศ์ุภชยั ยาวประภาส  
ตวัแทนคณะรฐัศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์ 

สนับสนุนการปลูกสร้างอาคารโรงสี
แบบสาํเรจ็รปู 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ สนับสนุนเครื�องกําจัดศัตรูพืชและให้
การสนบัสนุนองคค์วามรูท้างวชิาการ 

9 31 พฤษภาคม - 1 
มถุินายน 2557 

โรงสเีลี�ยงซุน้ฮวด ใหก้ารสนบัสนุนรบัซื�อขา้วหอมนิลแบบ
ไม่จาํกดัจาํนวน 

โรงแรมสามพราน ช่วยเหลอืดา้นการวางแผนการตลาด 
อาจารย์เดชา ศิริพฒัน์ (มูลนิธิข้าว
ขวญั) 

ให้การสนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ตั �งต้น เช่น 
ขา้วหอมนิล ขา้วเหนียวพนัธุด์อหอม 

สาํนกังานสิ�งแวดลอ้มภาค 5 ให้การสนับสนุนด้านการตรวจรบัรอง
พชืผกัอนิทรยี ์และตรวจวดัคุณภาพดนิ
และคุณภาพนํ�าให ้

Resblue Spirit สนับสนุนเงนิทุน  1 ล้านบาท เพื�อ
จดัทาํอาคารโรงสแีละซื�อเครื�องสขีา้วใหม่ 
จาํนวน 1 เครื�อง 

กลุ่มผกูปิ�นโตขา้ว ช่วยหาตลาดเชื�อมโยงเครอืข่ายผูบ้รโิภค
ใหใ้นลกัษณะของการผกูปิ�นโตขา้ว 

อาสาสมคัร 83 คน ลงแขกปลกูขา้วดว้ยวธิกีารโยนกลา้ขา้ว  
10 28 มถุินายน 2557 ศนูยพ์ฒันาพนัธุข์า้วราชบุร ี อบรมการเกบ็รกัษาและพฒันาพนัธุข์า้ว  
11 10 สงิหาคม 2557 นักศึกษา ม. กรุงเทพธนบุรี คณะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม นําโดย 
อาจารย ์สฒรุีจ ศรสีนัตสิขุ 

สนับสนุนเรื�องการซ่อมแซมเครื�องสขีา้ว
เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพในการสขีา้วมากขึ�น 

12 22 สงิหาคม 2557 บรษิทั กระทงิแดง จาํกดั สนับสนุนถงัเอนกประสงค์ขนาด1000 
ลติร จาํนวน 5 ใบ 

13 7 กนัยายน 2557 ศนูยพ์ฒันาพนัธุข์า้ว อบรมการทาํไอศกรมีจากนํ�าขา้วกลอ้งงอก 
14 9 กนัยายน 2557 เจ้าหน้าที�นักวิชาการพฒันาชุมชน 

อาํเภอนครชยัศร ี
สนบัสนุนอุปกรณ์พรอ้มเครื�องทาํพรกิแกง 
พรอ้มกบัจดัอบรมการทาํพรกิแกงดว้ย 

 
จากตารางที� 5.3 จะพบว่า ในการดําเนินงานของวิสาหกิจได้รบัการสนับสนุน

อยา่งมากจากหลากหลายภาคส่วน หลากหลายกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการและการพฒันา
ชุมชนของวิสาหกิจได้ร ับการตอบรับจากผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทําให้วิสาหกิจมี
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พฒันาการอย่างต่อเนื�องและเริ�มเตบิโตขึ�นเรื�อยๆ พจิารณาไดจ้ากจาํนวนผูส้นับสนุนการผลติที�
เพิ�มมากขึ�นตามลําดบั ซึ�งมทีั �งผูใ้ห้การสนับสนุนด้านองค์ความรูใ้นการผลติ ผูใ้ห้การสนับสนุน
ดา้นทุนในการจดัการและการพฒันา (ทุนในที�นี�หมายถงึ แรงงาน องคค์วามรู ้เทคโนโลย ีวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ) และผูส้นบัสนุนในการซื�อรบัซื�อผลผลติของวสิาหกจิในลกัษณะของโครงการ
ผูกปิ�นโตขา้ว เป็นต้น ฉะนั �น จงึสรุปไดว้่า ลกัษณะการมสี่วนร่วมของวสิาหกจิมลีกัษณะในการเปิด
กว้างยอมรบัการสนับสนุนที�หลากหลายจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกชุมชน เป็นการสรา้ง
ปฏสิมัพนัธร์ว่มกนักบัสงัคมในรปูแบบการสรา้งเครอืข่ายเชื�อมโยงกบับุคคลหรอืองคก์รภายนอก
ที�มุ่งขับเคลื�อนประเด็นการพัฒนาในลักษณะเดียวกัน อาทิ ความมั �นคงทางด้านอาหาร 
เกษตรกรรมยั �งยนื การจดัการที�ดนิ การรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม เป็นต้น จงึทําใหก้ารดําเนินงาน
ในรปูแบบวสิาหกจิมแีนวโน้มที�จะมคีวามไดเ้ปรยีบเชงิโอกาสในการจดัการและการพฒันาชุมชน
เพื�อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของสมาชิกและชุมชนมากกว่าการดําเนินงานใน
รปูแบบของสหกรณ์ 

5.4.2.5  ความผกูพนัและการยอมรบั 
ลกัษณะความผูกพนัและการยอมรบัได้อธบิายไปบ้างแล้ว เนื�องจากการเริ�มต้น

ก่อตั �งวิสาหกิจ ประธานวสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า (2557) ได้
อธบิายว่า ไดเ้ริ�มจากการชกัชวนเครอืญาตแิละสมาชกิในชุมชนที�มคีวามคดิเหน็ไปในที�ทศิทาง
เดยีวกนัมาพูดคุยทําความเขา้ใจ และสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั ความผูกพนัทั �งในรปูแบบของเครอื
ญาต ิและรปูแบบของความคดิเหน็ที�เหน็พอ้งต้องกนัในแนวทางการดําเนินงานของวสิาหกจิ จงึ
ทําใหเ้กดิการยอมรบัและปฏบิตัติามเงื�อนไขและกตกิาอย่างสมคัรใจ เพราะขอ้ตกลงไดผ้่านการ
พดูคุยถกเถยีงแสดงความคดิรว่มกนัจนไดข้อ้ตกลงที�จะใชเ้ป็นกตกิาและแนวทางการดําเนินงาน
ที�ยอมรบัได้รวมกนั ไม่ได้เกดิจากการมุ่งเน้นควบคุมบงัคบัอย่างเป็นทางการโดยที�สมาชกิได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบกติกาน้อยมาก แต่เกิดจากการได้คิดได้ทําร่วมกัน ได้รบั
ผลตอบแทนที�พงึใจร่วมกนั สมาชกิจงึให้ความร่วมมอืและมสี่วนร่วมกบักจิกรรมของวสิาหกิจ
เป็นอย่างด ีดงันั �น ลกัษณะของความผูกพนัและการยอมรบัในระดบัสมาชกิจะมคีวามผูกพนักนั
ในเครอืญาตแิละระหว่างคณะกรรมการวสิาหกจิก็มคีวามผูกพนัที�ดต่ีอกนัดว้ย เป็นแรงส่งเสรมิ
ให้การพฒันาวสิาหกจิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ดงัที�เหน็ได้จากการได้รบัการสนับสนุนมากมาย
จากหน่วยงานและบุคคลภายนอกชุมชนดงัที�ไดก้ล่าวไปแลว้ ในหวัขอ้ 5.4.2.4 การมสี่วนรว่ม  

 
  5.4.3  เปรียบเทียบลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชน 
 ในหวัขอ้นี�จะไดนํ้าเสนอผลการศกึษาเป็นตารางเพื�อสรุปลกัษณะในการจดัการและการ
พฒันาองคก์ารและชุมชนของสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั และวสิาหกจิชุมชนบา้นโฉนดชุมชน
คลองโยง-ลานตากฟ้า เพื�อเปรยีบเทยีบใหเ้ป็นลกัษณะของความเป็นขั �วตรงขา้ม ดงันี� 
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ตารางที� 5.4 เปรยีบเทยีบทวลิกัษณ์เชงิลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชน 
 

ประเดน็
เปรียบเทียบ 

สหกรณ์บ้านคลองโยง จาํกดั 
วิสาหกิจบา้นโฉนดชมุชนคลองโยง-

ลานตากฟ้า 
1. ภาวะผูนํ้า มุ่งเน้นการควบคุมบงัคบัใช้อํานาจจาก

กตกิาอย่างเป็นทางการ 
มุ่งเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจอาศยัการสรา้ง
ขอ้ตกลงร่วมกนั ไม่เน้นความเป็นทางการ 

2. การจงูใจ จูงใจเชิงลบโดยการใช้กติกาบงัคบัและ
ลงโทษ 

จงูใจเชงิบวกโดยการสรา้งระบบการเรยีนรู้
ร่วมกนั และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 

3. การทาํงานเป็นทมี ทาํงานตามโครงสรา้งอาํนาจหน้าที�ซึ�ง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยงกาํหนด 

ทาํงานเป็นทมี ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัทํา อย่าง
ที�ภาษาทอ้งถิ�นเรยีกว่า “เป็นกนัเอง” 

4. การมสีว่นร่วม  สมาชิกมีส่ วน ร่วม เท่ าที� จํ า เ ป็ นกับ
กิจกรรมการพฒันาที�ข้อบังคับสหกรณ์
กําหนดบงัคับให้ทําตามและกิจกรรมที�
ไดผ้ลประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั �น และ
กีดกนัการมีส่วนร่วมในการจัดการและ
การพฒันาจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก 
เนื�องด้วยทศันคติที�ไม่ดต่ีอหน่วยงานรฐั
และบุคคลภายนอก และข้อจํากดัที�ต้อง
กําหนดใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัขอบเขตของผู้
มสีทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิ เพื�อป้องกนั
ปญัหาการสญูเสยีที�ดนิ 

การมีส่วนร่วมภายในสูง ร่วมกันคิด
ร่วมกนัทํา โดยอาศยัการพูดคุยถกเถียง
จนได้ขอ้ตกลงและเป้าหมายร่วมกนัที�จะ
ใช้เป็นกติกาและแนวทางการดําเนินงาน 
ส่วนการมีส่วนร่วมภายนอกก็เปิดกว้าง
ยอมรับการสนับสนุนที�หลากหลายจาก
หน่วยงานและบุคคลภายนอกชุมชน เป็น
การสร้างปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนักบัสงัคมใน
รูปแบบการสร้างเครือข่ายเชื�อมโยงกับ
บุคคลหรอืองคก์รภายนอกที�มุ่งขบัเคลื�อน
ประเดน็การพฒันาในลกัษณะเดยีวกนั 

5. ความผูกพนัและ

การยอมรบั 

มลีกัษณะการผกูพนักนัแบบเครอืญาตใิน
ระหว่างสมาชิก แต่ไม่มีความผูกพนัใน
ลักษณะเดียวกันนี�ระหว่างสมาชิกกับ
คณะกรรมการ การมุ่งบงัคบัใช้กติกาที�
สมาชกิมสีว่นร่วมในการร่างกตกิาตํ�า ทํา
ให้สมาชิกไม่ยอมรับกติกาและการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

มีลักษณะการผูกพันกันแบบเครือญาต ิ
ทั �ง ใ นระหว่ า งสมาชิกด้วยกัน  และ
คณะกรรมการกบัสมาชกิ การเปิดโอกาส
ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมเต็มที�ในการ
ร่างข้อตกลงที�ใช้เ ป็นกติกาและแนว
ทางการดําเนินงาน สมาชกิจงึยอมรบัและ
ปฏบิตัติามกตกิาอย่างสมคัรใจ  

 
 ในหวัขอ้ที� 5.4 เรื�องของการจดัการและการพฒันาชุมชนผูศ้กึษาไดป้ระยุกต์ใชต้วัแบบ
ดา้นการพฒันาองคก์าร (Organization Development Model) ของ วรเดช จนัทรศร (2556: 136) 
ที�มฐีานคติที�ว่าการมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดการทํางานที�มปีระสิทธิภาพ การดําเนินงานตาม
นโยบาย (นโยบายของสหกรณ์ หรอื วสิาหกจิ อกีนยัหนึ�งกค็อื กตกิาและแนวทางการดําเนินงาน
รว่มกนันั �นเอง) จงึเป็นเรื�องของการจงูใจ ใชภ้าวะผูนํ้าที�เหมาะสมเพื�อสรา้งการมสี่วนร่วม ตลอดจน
ความผูกพนัและการยอมรบัให้เกิดขึ�นภายในองค์การเพื�อการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ดงันั �น 
ผูศ้กึษาจงึไดใ้ชป้ระเดน็เหล่านี�เพื�อพจิารณาเรื�องของการจดัการและการพฒันาชุมชนของสหกรณ์
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บ้านคลองโยงและวสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า เพื�อศึกษาข้อดขี้อด้อย 
และนํามาปรบัใช้เป็นแนวทางขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัแนวทางการจดัการและการพฒันาชุมชนที�
เหมาะสมกบัแนวทางเชงินโยบายในการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมในรูปแบบโฉนดชุมชน ซึ�งผู้ศกึษา
พบประเดน็ที�น่าสนใจดงัต่อไปนี� 
 ประการแรก ลกัษณะการจดัการที�มคีวามเป็นทางการสูงโดยการมุ่งบงัคบัใชก้ตกิาหรอื
ข้อบังคับสหกรณ์ในการจดัการตัวทรพัยากรร่วม (ที�ดิน) ของชุมชน เป็นข้อดีที�เด่นชัดว่า 
สามารถช่วยควบคุมการสูญเสยีที�ดนิได้จากภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจ อาท ิราคาที�ดนิที�เป็น
แรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์ขายที�ดิน หรือ สิทธิการใช้ประโยชน์ที�ดินได้ เนื�องจากรูปแบบ
สหกรณ์ไดร้วมกรรมสทิธิ Dในที�ดนิไว้ที�สหกรณ์ทั �งหมด กล่าวคอื สมาชกิเป็นเจา้ของที�ดนิร่วมกนั
ทั �งผนืแบ่งแยกขายตวัที�ดนิ หรอื สทิธกิารใช้ประโยชน์ในที�ดนิไม่ได้ เพราะเอกสารสทิธิ Dโฉนด
ที�ดนิมฉีบบัเดยีวและเกบ็ไวท้ี�สหกรณ์ การลกัลอบซื�อขายสทิธใินที�ดนิ หรอื การลกัลอบแอบขาย
ที�ดนิในลกัษณะการทาํสญัญาเช่าจงึเป็นไปไมไ่ดเ้พราะเอกสารสทิธิ Dโฉนดที�ดนิไม่ไดอ้ยู่ในมอืของ
สมาชิกแต่ละราย แต่จะเก็บไว้ที�ส่วนกลางกับคณะกรรมการสหกรณ์ภายใต้การจบัจ้องของ
สมาชกิทุกคนในชุมชน จงึเป็นการยากที�จะมกีารลกัลอบขายสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิ หรอื 
หรอืขายตวัที�ดนิได ้อนึ�งกระบวนการแก้ไขขอ้บงัคบัสหกรณ์กอ็อกแบบมาใหห้น่วยงานรฐัเขา้มา
มสี่วนร่วมในการกํากบัดูแลและพจิารณาตรวจสอบขอ้บงัคบัสหกรณ์ในขั �นตอนสุดทา้ยก่อนที�จะ
ขึ�นทะเบยีนข้อบงัคบัสหกรณ์กบัทางสหกรณ์จงัหวดั นอกจากนี�มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 
14 ธนัวาคม 2553 กก็ําหนดเอาไวช้ดัเจนว่าต้องยดึถอืหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนหา้ม
ขายที�ดิน และให้ที�ดนิเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลาน อีกทั �งสํานักงานโฉนดชุมชนก็ติดตาม
ประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนของสหกรณ์อยู่ทุกๆ ปี เนื�องจากสหกรณ์ต้องส่งรายงาน
ผลการดาํเนินงานประจาํปีใหก้บัสํานักงานโฉนดชุมชนเพื�อรายงานความคบืหน้าการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ไม่เพยีงเท่านั �นพื�นที�สื�อที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงได้ใช้เป็นกระบอกเสยีงใน
การเรยีกรอ้งเพื�อใหไ้ด้มาซึ�งสทิธอินัชอบธรรมในที�ดนิทํากนิตั �งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้กลายเป็น
ช่องทางการตรวจสอบทางสงัคม ที�สาธารณะชนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ด้านการจดัการที�ดนิ
ในรูปแบบใหม่คอื รูปแบบโฉนดชุมชนนี�ว่าจะประสบความสําเรจ็ หรอื ล้มเหลวอย่างไร ฉะนั �น 
สิ�งที�ผู้ศกึษาได้อธบิายมานี�จงึเป็นเครื�องคํ�าประกนัความเสี�ยงในการสูญเสยีที�ดนิของเกษตรใน
พื�นที�โฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 ประการที�สอง แมรู้ปแบบการจดัการของสหกรณ์จะมขีอ้ดตีรงที�สามารถที�จะเป็นกลไก
รกัษาพื�นที�เกษตรกรรมได้ แต่ด้วยความเป็นทางการสูง ไม่ยืดหยุ่นในการทางการจดัการ 
ตลอดจนมุ่งเน้นที�จะใช้อํานาจเพื�อควบคุมบังคับสมาชิกสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกติกา หรือ 
ขอ้บงัคบั และการจูงใจในเชงิลบโดยการลงโทษ จงึกลายเป็นความเสี�ยงที�จะทําให้การจดัการ
และการพฒันาชุมชนในรปูแบบสหกรณ์อาจจะประสบความลม้เหลวได ้เนื�องจากการมุ่งเน้นการ
ควบคุมบงัคบัใชข้อ้บงัคบั ทําใหส้มาชกิไม่พอใจและไม่ยอมรบัที�จะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
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ส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมเท่าที�จาํเป็น กล่าวคอื เรื�องใดไม่มคีวามจําเป็นที�เกี�ยวกบั
สิทธิประโยชน์ หรือ กระทบสิทธิของตนก็จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์ 
นอกจากนี�เรื�องของการกําหนดขอบเขตสมาชกิที�ชดัเจนซึ�งกําหนดให้ต้องเป็นสมาชกิภายใน
พื�นที�การดําเนินการของสหกรณ์เท่านั �น กลายเป็นดาบสองคมที�แมจ้ะมขีอ้ดใีนเรื�องการรกัษา
ที�ดินไม่ ให้หลุดมือไปจากสมาชิกได้ แต่ก็ทําให้ เกิดทัศนคติที� ไม่ดีต่อหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก พรอ้มทั �งกดีกนัไม่ให้เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการและการพฒันาชุมชน การ
จดัการในรปูแบบของสหกรณ์จงึขาดความหลากหลายของมติใินการพฒันา และไม่เชื�อมโยงกบั
ประเดน็การพฒันาอื�นๆ ในสงัคม เพราะยดึพื�นที�เป็นตวัตั �งมากจนเกนิไป การจดัการและการ
พฒันาชุมชนในลกัษณะนี�จงึไม่สามารถเชื�อมโยงกบัระบบอื�นที�ใหญ่กว่าภายนอกได้ (Nested 
Enterprise) ที�ผ่านมาจงึไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิสหกรณ์ได ้
เพราะมติใินด้านการพฒันาและการจดัการที�ไม่ยดืหยุ่น และเป็นทางการมากจนเกนิไป เมื�อไม่
สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกจิของสมาชกิได ้การดําเนินงานของสหกรณ์จงึไร้
แรงจูงใจที�เหมาะสมทําให้ระดบัการมสี่วนร่วมของสมาชกิตํ�าดงัที�กล่าวไปแล้ว ดงันั �น รูปแบบ
สหกรณ์จึงมีข้อด้อยที�ขาดความหลากในการจดัการและการพัฒนาชุมชน และไม่สามารถ
เชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิชุมชนกบัระบบภายนอกที�ใหญ่กว่าได ้ทําใหข้าดแรงจงูใจที�จะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิได ้
 ประการที�สาม ขอ้ดขีอ้ด้อยของการจดัการในรูปแบบวสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชน
คลองโยงลานตากฟ้ามลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัสหกรณ์กล่าวคอื วสิาหกจิจะเน้นการมสี่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนโดยการเปิดโอกาสและแสวงหาความรว่มมอืในการสนบัสนุนการดําเนินการของ
วสิาหกจิที�หลากหลาย และเชื�อมโยงมติทิางดา้นการจดัการและการพฒันาชุมชนเขา้กบัประเดน็
การพฒันาทางสงัคมที�หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ภายนอกขบัเคลื�อนอยู่ เพื�อสรา้งแนวร่วมและ
เครือข่ายในการพัฒนาชุมชนที�ข ับเคลื�อนการพัฒนาในประเด็นที�มีล ักษณะเดียวกัน การ
เชื�อมโยงการพฒันาในลกัษณะนี�ทําใหว้สิาหกจิสามารถเชื�อมโยงการพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน
เขากับระบบที�ใหญ่กว่าได้ ทําให้วิสาหกิจสามารถสร้างแรงจูงใจที�สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทั �งดว้ยระบบการจดัการที�มคีวามยดืหยุ่นสูง 
ไมมุ่ง่เน้นที�จะบงัคบัใชก้ตกิาในการบงัคบัจดัการกบัสมาชกิใหป้ฏบิตัติาม แต่อาศยัการพูดคุยทํา
ความเขา้ใจ ถกเถยีง และเรยีนรูร้ว่มกนั จนไดข้อ้ตกลงที�ทุกฝา่ยยอมรบัได ้ทาํใหส้มาชกิเตม็ใจที�
จะมสี่วนรว่มและปฏบิตัติามขอ้ตกลงและแนวทางการดําเนินงานของวสิาหกจิอย่างสมคัรใจ การ
ดําเนินงานของวสิาหกิจจงึมลีกัษณะในการเป็นทมีงานและร่วมกนัคดิร่วมกนัทํา รูปแบบการ
จดัการของวสิาหกจิในลกัษณะเช่นนี�จงึมคีวามคล่องตวัและสอดคล้องกบัการจดัการและการ
พฒันาชุมชนมากกว่ารปูแบบสหกรณ์ ดงันั �น จงึกลายเป็นขอ้ดขีองรปูแบบวสิาหกจิที�ทําให้การ
พฒันาเศรษฐกิจของชุมชนก้าวหน้ากว่ารูปแบบสหกรณ์ พิจารณาได้จากการมสี่วนร่วมของ
สมาชกิและภาคส่วนต่างๆ ที�เขา้มาสนบัสนุนการดําเนินการของวสิาหกจิ ไม่ว่าจะเป็นการรบัซื�อ
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ผลติภณัฑข์องวสิาหกจิในแนวทางการผูกปิ�นโตขา้ว การสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และการ
สนับสนุนองค์ความรู้จากผู้เชี�ยวชาญต่างๆ เป็นต้น ส่วนข้อด้อยด้วยความคล่องตวัและไม่
สามารถที�จะใช้กติกาบงัคบัจํากดัขอบเขตของสมาชกิได้อย่างเป็นทางการเหมอืนกบัรูปแบบ
สหกรณ์ที�มขีอ้บงัคบักําหนดชี�ขาดมทีี�มาจากกระบวนการร่างที�หน่วยงานรฐัเขา้มากบักําดูแล 
จงึไม่สามารถที�จะควบคุมและรกัษาพื�นที�ไม่ให้เกดิการหลุดมอืไปจากสมาชกิได้ จงึกลายเป็น
ขอ้บกพรอ่งของรปูแบบวสิาหกจิ เพราะ รปูแบบวสิาหกจิจะเน้นการร่วมตวักนัเพื�อวตัถุประสงค์
ทางเศรษฐกจิมากกว่า 
 สรปุ รปูแบบการจดัการทั �งสองรปูแบบ คอื วสิาหกจิ และ สหกรณ์ ต่างมขีอ้ดทีี�สามารถ
นํามาแก้ไขขอ้ดอ้ยของรปูแบบตรงกนัขา้มได ้เพื�อแก้ไขขอ้ดอ้ยที�เป็นบกพร่องบางประการที�ได้
กล่าวไปแล้ว และทําให้รูปแบบของการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงมีประสิทธิภาพมากขึ�น สามารถจดัการกับปญัหาการสูญเสียที�ดิน และเชื�อมโยง
เศรษฐกจิของชุมชนกบัเศรษฐกจิภายนอกชุมชนได ้ทําใหชุ้มชนเกษตรกรรมสามารถอยู่รอดได้
ภายใต้สภาวะแรงกดดนัจากสงัคม และเศรษฐกจิภายนอกชุมชน ทั �งนี�จะให้ได้ผลการศึกษาที�
ชดัเจนกว่านี�จําเป็นจะต้องได้ผลการศกึษาในส่วนของผลการดําเนินงานในบทที� 6 ประกอบ 
เพื�อที�จะไดข้อ้เสนอแนะแนวทางในการรกัษาพื�นที�โดยใชว้ธิกีารจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบ
โฉนดชุมชน โดยผู้ศึกษาจะได้วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ผลการศกึษาทั �งหมดเพื�อนําเสนอเป็น
ขอ้เสนอแนะต่อไปในบทที� 6 
 



 

บทที�  6 
 

ผลการดาํเนินงาน สรปุ อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
  
 สําหรบับทนี�ผู้ศ ึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวคดิในการประเมนิผลนโยบายของ Vedung 
ซึ�งไดเ้สนอตวัแบบในการประเมนิผลไวห้ลายตวัแบบผูศ้กึษาไดเ้ลอืกมา 2 ตวัแบบ คอื ตวัแบบ
การบรรลุเป้าประสงค ์(Goal-Attainment Model) และตวัแบบอสิระจากเป้าประสงค ์(Goal-Free 
Evaluation Model) เพื�อประเมนิทั �งผลผลติและผลลพัธ์ของการดําเนินงานตามระเบยีบสํานัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 นอกจากนี�จะไดอ้ภปิรายผลการศกึษา
ที�นําเสนอมาทั �งหมดเพื�อสงัเคราะห์และสรุปข้อมูลผลการวิจยั และนําเสนอผลการสรุปและ
อภิปรายผลการศึกษาเหล่านั �นเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และ
ข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตัิ โดยผู้ศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาที�อธิบายข้างต้นในหวัข้อต่างๆ 
ดงัต่อไปนี� 

 6.1  ผลการดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง ทั �งผลผลติและผลลพัธ ์
  6.1.1  ผลผลติ 
   6.1.1.1  ผลผลติดา้นที� 1 ผลการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
   6.1.1.2  ผลผลติดา้นที� 2 ผลการจดัการทรพัยากรรว่ม 
  6.1.2  ผลลพัธ ์
   6.1.2.1  ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์(ความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิของ
ชุมชนและการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม) 
   6.1.2.2  ผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค ์
 6.2  สรปุผล 
 6.3  อภปิรายผลการศกึษา 
 6.4  ขอ้เสนอแนะ 
  6.4.1  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
  6.4.2  ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ
  6.4.3  ขอ้เสนอแนะเชงิวชิาการ 
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6.1 ผลการดาํเนินงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชนของสาํนักงานโฉนดชุมชน และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทั Vงผลผลิตและผลลพัธ ์

 
 6.1.1  ผลผลิต 
 ในหวัขอ้นี�ผูศ้กึษาจะไดอ้ธบิายนําเสนอผลการประเมนิ โดยพจิารณาในส่วนของผลผลติ
ที�เกดิขึ�นในการดาํเนินงานตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 (การดําเนินงานโฉนดชุมชน) ว่า การดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชนเพื�อจดัให้มี
โฉนดชุมชนมคีวามคบืหน้ามากน้อยเพยีงใด ตลอดจนการดําเนินงานโฉนดชุมชนของสหกรณ์
บา้นคลองโยงไดด้าํเนินการตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการประสานงาน
เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
หรอืไม ่และดาํเนินการอยา่งไรบา้ง โดยจะไดนํ้าเสนอผลการศกึษาดงันี� 

6.1.1.1  ผลผลติดา้นที� 1 ผลการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
ผลผลติของการดาํเนินงานตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มี

โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 พิจารณาได้จากผลการดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชน
เพื�อจ ัดให้ม ีโฉนดชุมชนตามขั �นตอนต่างๆ ว่ามคีวามคบืหน้ามากน้อยเพยีงใด โดยจะได้
นําเสนอผลการดําเนินงานดงักล่าวในรปูแบบของตารางสรุปผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. 2554-2557 
ดงันี� 

 
ตารางที� 6.1 สรปุผลการดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน ปี พ.ศ. 2554-2557 
 

ข้อมูล ณ วนัที� 
จาํนวน
จงัหวดั 

จาํนวน
ชุมชน
ที�มา

ยื�นขอ 

จาํนวนชมุชนในแต่ละขั Vนตอนการดาํเนินงาน 

“1” 
การเสนอ

ขอ
ดาํเนินงาน 

“2” 
การ

ตรวจสอบ
พืVนที� 

“3”  
การให้
ความ

เหน็ชอบ 

“4” 
การ

ขอใช้
พืVนที� 

“5” 
การ

อนุญาต 

30 กนัยายน 2554 38 434 197 165 72 55 2 

30 กนัยายน 2555 48 446 211 192 72 52 3 

30 ตุลาคม 2556 47 425 210 139 16 57 3 

10 กรกฎาคม 2557 47 424 209 139 15 58 3 

 
แหล่งที�มา:  สาํนกังานโฉนดชุมชน, 2554;  2555; 2556; 2557. 



204 

จากตารางที� 6.1 ผลการดาํเนินงานโฉนดชุมชนในขั �นตอนต่างๆ คอื การเสนอขอ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน การอนุญาตการตรวจสอบพื�นที� การให้ความเหน็ชอบ และการขอใช้พื�นที�  
มคีวามคบืหน้าไม่มากนัก ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ชุมชนที�ไดร้บัการพจิาณาอนุญาตให้
สามารถดําเนินงานโฉนดชุมชนไดม้เีพยีง 3 ชุมชนเท่านั �น นอกจากนี�ชุมชนที�อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงานต่างๆ ก็มคีวามคบืหน้าในการดําเนินงานน้อยมากยกตวัอย่างเช่น ในขั �นตอนการขอใช้
พื�นที�ของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนจะสงัเกตไดว้่าจาํนวนชุมชนที�อยู่ใน
ระหว่างการดาํเนินการในขั �นตอนนี�ไมแ่ตกต่างกนัมากนกักล่าวคอื ปี พ.ศ. 2554 มจีาํนวนชุมชน
ที�อยู่ในระหว่างการขอใช้พื�นที�ของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชน จํานวน 
55 ชุมชน และปี พ.ศ. 2555-2557 ม ี52 57 และ 58 ชุมชนตามลําดบั ขอ้มลูเหล่านี�สะทอ้นใหเ้หน็
ถึงการดําเนินงานโฉนดชุมชนที�เกิดภาวะชะงกังนั โดยที�สํานักงานโฉนดชุมชนไม่สามารถ
ผลกัดนัใหเ้กดิจาํนวนชุมชนที�พจิารณาอนุญาตใหด้ําเนินงานโฉนดชุมชนไดเ้พิ�มขึ�นอกี ทําใหไ้ม่เกดิ
ความคืบหน้าในการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน อนัเนื�องจากจากสาเหตุต่างๆ อาท ิ
ปญัหาดา้นอตัรากําลงัของเจา้หน้าที�ไม่เพยีงพอ ปญัหาดา้นงบประมาณไม่เพยีงพอ ปญัหาดา้น
สถานะอํานาจของสาํนกังานโฉนดชุมชน เป็นตน้ ซึ�งผูศ้กึษาไดอ้ธบิายไวอ้ยา่งละเอยีดแลว้ในบทที� 4  

สรุป เมื�อพิจารณาผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนในขั �นตอนต่างๆ พบว่า ไม่มี
ความคบืหน้ามากมายนกั ซึ�งขอ้มลูลกัษณะนี�อาจสะทอ้นใหท้ราบไดว้่า การดําเนินงานเพื�อจดัให้
มโีฉนดชุมชนเกิดภาวะชะงกังนั หรอื ชะลอตัว และเกิดปญัหาในกระบวนการขั �นตอนการ
ดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการดําเนิน
นโยบายโฉนดชุมชนในแงข่องผลผลติ 

6.1.1.2  ผลผลติดา้นที� 2 ผลการจดัการทรพัยากรรว่ม 
การพจิารณาผลผลติในด้านที� 2 มุ่งเน้นการพจิารณาไปที�ผลของการจดัการ

ทรพัยากรร่วมของกรณีศกึษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ในฐานะเป็นผลผลติของนโยบาย
โฉนดชุมชน โดยจะได้อธบิายถึงผลของการจดัการทรพัยากรร่วมของกรณีศึกษาดงักล่าวว่า
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์บ้านคลองโยงซึ�งเป็นตวัแทนของชุมชนได้มกีารดําเนินงาน
ตามอํานาจหน้าที�ซึ�งกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 หรือไม่ อย่างไร ซึ�งผู้ศึกษา พบว่า อํานาจหน้าที�ซึ�งกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน มไิด้มสีภาพบงัคบัทางกฎหมายที�ผลต่อ
คลองโยงมากนัก เนื�องจาก ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงได้กรรมสทิธิ Dในที�ดนิมาครอบครองใน
ลกัษณะกรรมสทิธิ Dร่วมโดยสหกรณ์เป็นผู้ถือกรรมสทิธิ Dทั �งหมด อาจกล่าวได้ว่า สหกรณ์บ้าน
คลองโยง จาํกดั มสีถานะเป็นเอกชนรายหนึ�งมสีภาพเป็นนิตบุิคคลที�มคีณะกรรมการดําเนินการ
แทนในนามของคณะกรรมการสหกรณ์ พื�นที�สหกรณ์บา้นครองโยงจงึมไิดอ้ยูใ่นความครอบครอง
โดยเป็นกรรมสทิธิ Dของรฐั การควบคุมโดยการบงัคบัใช้ประกาศของคณะกรรมการประสานงาน
เพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนจงึไม่มผีลที�เป็นสภาพบงัคบัแต่อย่างใด เป็นแต่เพยีงลกัษณะของการ
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กํากบัดูแลที�สํานักงานโฉนดชุมชนต้องปฏบิตัขิอบเขตอํานาจหน้าที�ซึ�งกฎหมายบรหิารบญัญตัิ
ได้กําหนดไว้เท่านั �น ซึ�งชุมชนจะปฏิบตัิตามหรอืไม่ก็เป็นสทิธขิองชุมชนได้ หากชุมชนไม่ได้
ปฏบิตัติามรฐัก็ไม่สามรถดําเนินการใดๆ กบัชุมชน ในลกัษณะของยดึคนืที�ดนิได้ แต่สามารถ
ถอนการดําเนินงานโฉนดชุมชนของสหกรณ์บ้านคลองโยงและงดเว้นการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนได้ ซึ�งผู้ศึกษาพจิารณาจากข้อมูลการสมัภาษณ์แล้วพบว่า การถอนการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน หรอื การงดเวน้ใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนชุมชน ไม่มผีลใดๆ ต่อชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงเลย เนื�องจาก เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร สํานักงานโฉนดชุมชน (2557) อธบิาย
ว่า ในเรื�องของการสนับสนุนสํานักงานยงัไม่มีงบประมาณในส่วนนี� เนื�องจากสํานักงานมี
งบประมาณไม่เพยีงพอ และยงัต้องใชเ้งนินอกงบประมาณแผนดนิในหมวดเงนิสํารองรายจ่าย
ฉุกเฉิน เพื�อเป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ซึ�งไม่ได้เป็นงบประมาณถูกจดัสรรให้
จากระบบงบประมาณปกต ิดงันั �น จงึขึ�นอยู่กบัการให้การสนับสนุนนโยบายโฉนดชุมชนของแต่
ละรฐับาล  สอดคลอ้งกบัคาํอธบิายของ อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง จาํกดั คนที�2 (2557) 
ซึ�งระบุว่าเคยร้องขอการสนับสนุนงบประมาณกบัทางหน่วยงานราชการและสํานักงานโฉนด
ชุมชนเพื�อมาดาํเนินการสรา้งโรงสแีละลานตากขา้วของชุมชน แต่ทางสํานักงานโฉนดชุมชนแจง้
ว่าไม่มงีบประมาณ และให้ไปรอ้งขอการสนับสนุนงบประมาณกบัทางจงัหวดั ซึ�งทางจงัหวดัก็
อธบิายว่าไมม่งีบประมาณเช่นเดยีวกนั  

ส่วนการยกเลกิการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงก็ไม่
ส่งผลใดๆ เช่นกัน เนื�องจาก ประการแรก ชุมชนมีกรรมสิทธิ Dในที�ดินดังที�ได้กล่าวไปแล้ว 
ประการที�สอง การดําเนินงานโฉนดชุมชนไม่ได้มรีูปแบบที�ชดัเจน ซึ�งทางชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงกไ็ดอ้าศยัรปูแบบการดาํเนินงานสหกรณ์ที�ไดด้ําเนินการมาเป็นเวลานานแลว้ โดยปรบั
กติกาให้สอดคล้องกบัหลกัการดําเนินงานโฉนดชุมชนเพยีงเท่านั �น ฉะนั �น แม้จะยกเลกิการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนออกไปจากชุมชน แต่ชุมชนก็สามารถบรหิารจดัการในรูปแบบกติกา 
และเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบัใหม่เพื�อดําเนินการไปตามความต้องการของสมาชกิสหกรณ์ไดโ้ดยที�
ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับชุมชนและสหกรณ์ ดังนั �น อํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนจงึไม่ได้มสีภาพบงัคบัให้คณะกรรมการ
สหกรณ์บา้นคลองโยงดาํเนินการตามได ้แต่เป็นไปในลกัษณะที�หากอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไวข้อ้
ใดสอดคล้องกับอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์อยู่แล้ว คณะกรรมการก็จะ
ดาํเนินงานไปตามนั �น แต่หากขอ้ใดมไิดส้อดคลอ้งกนัคณะกรรมการกม็ไิดม้คีวามกระตอืรอืรน้ที�
จะปฏิบัติตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ในประกาศฯ นั �นแต่อย่างใด ที�ผ่านมา พบว่า 
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์บ้านคลองโยง จํากัด มกีารดําเนินงานที�สอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที�ที�กําหนดไวใ้นประกาศฯ ดงัต่อไปนี� 
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1)  คณะกรรมการได้ม ีการจ ัดทําระเบียบของชุมชนเกี�ยวกับการ
บร ิห า รจ ัด ก า รช ุมชน  การจัดสรรที�ดิน และการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที�ดิน หรือ
ทรพัยากรธรรมชาติอื�นที�เกี�ยวข้องอย่างเป็นระบบ ซึ�งระเบียบของชุมชนเหล่านี�มขี้อบงัคับ
สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นกติกาแม่บท และมรีะเบยีบว่าด้วยเรื�องต่างๆ เป็นกติกาลูกบท ซึ�ง
ขอ้บงัคบัและระเบยีบเหล่านี� มกีารดําเนินงานในลกัษณะที�ต้องร่างหรอืแก้ไขโดยผ่านที�ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์โดยมสีมาชกิทั �งหมดที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื�อพจิารณาและลงมตริ่วมกนัใน
การรา่ง หรอื แกไ้ขขอ้บงัคบั หรอื พจิารณาเรื�องต่างๆ ตามที�ขอ้บงัคบักําหนดใหต้้องผ่านการลง
มตขิองที�ประชุมใหญ่ ฉะนั �น อํานาจหน้าที�ในขอ้นี�กเ็ป็นแนวทางปฏบิตัปิกตขิองการดําเนินงาน
ในรูปแบบสหกรณ์อยู่แล้ว จงึถอืได้ว่าคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ได้ปฏบิตัิตามอํานาจ
หน้าที�ที�กําหนดไวใ้นประกาศฯ ขอ้ที� 1  

2)  ส่วนอํานาจหน้าที�ในขอ้ที� 2 กําหนดให้ต้องจดัทําและปรบัปรุงระบบ
ขอ้มูลและแผนที�ขอบเขตการจดัการที�ดนิของชุมชนให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยครอบคลุมถงึที�ดนิ
รายแปลงที�จดัสรรใหก้บัสมาชกิของชุมชนเพื�อเป็นที�อยู่อาศยัที�ดนิทํากนิ ที�ดนิส่วนกลางที�ชุมชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั และที�ดนิที�ชุมชนได้รบัอนุญาตให้เป็นผู้บรหิารจดัการ ในส่วนของการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ในขอ้นี�คณะกรรมการสหกรณ์ก็มกีารดําเนินการอย่างชดัเจนโดย 
อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) และ เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บ้านคลองโยง 
(2557) อธบิายว่า พื�นที�ดําเนินงานของสหกรณ์จะมกีารเปลี�ยนแปลงเสมอเมื�อมกีารมอบที�ดนิ
เป็นมรดกให้แก่ทายาท ซึ�งคณะกรรมการก็จะทําการรงัวดัและปรบัปรุงที�ดินรายแปลงให้ดู
ชดัเจนอยู่เสมอ นอกจากนี�ที�ดนิรายแปลงสหกรณ์ก็ได้มกีารจดัทําขอบเขตไว้อย่างชดัเจนเพิ�ม
มากขึ�นหลงัจากที�กรมธนารกัษ์ไดเ้ขา้มาปรบัปรุงรงัวดัที�ดนิในปี พ.ศ. 2549 แต่ที�ดนิในพื�นที�นี�
จดัการง่าย เพราะในอดตีมกีารดําเนินการจดัสรรที�ดนิแบ่งล็อคแบ่งแปลงมาตั �งแต่เมื�อคราวที�
กรมส่งเสรมิสหกรณ์เขา้มาดูแลปรบัปรุงพื�นที�หลงัจากนายชติ เกตุรายนาค ขายที�ดนิใหก้บัทาง
สหกรณ์บ้านคลองโยงโดยใช้เงนิยมืจากกองทุนหมุนเวยีนเพื�อเกษตร การดําเนินงานในระยะ
หลงัเมื�อได้โฉนดชุมชนมาแล้ว จงึเป็นเรื�องการปรบัปรุงแนวเขตที�ดนิให้มคีวามทนัสมยัและ
ชดัเจนเท่านั �น ซึ�งถอืไดว้่าการดาํเนินงานตามอํานาจหน้าที�นี�เป็นเรื�องที�คณะกรรมการต้องทําอยู่
แลว้ จงึสอดคลอ้งกบัอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไวใ้นประกาศฯ  

3)  ส่วนในเรื�องของการกําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมของชุมชน โดยความเหน็ชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและสอดคล้องกบัสภาพ
เศรษฐกจิ สงัคม และภูมนิิเวศของชุมชน คณะกรรมการไม่ได้มแีผนที�ชดัเจนและเป็นทางการ
เกี�ยวกับเรื�องนี�เอาไว้ เพราะจากการสมัภาษณ์ อดีตประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 
(2557) เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บา้นคลองโยง (2557) ประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557 
(2557) รองประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) และสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง 
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คนที� 1 (2557) ให้ขอ้มูลตรงกนัว่าสหกรณ์ไม่ได้มแีผนในการพฒันาเรื�องขา้งต้นอย่างชดัเจน 
เนื�องจากความมสี่วนรว่มในชุมชนค่อนขา้งตํ�า และงบประมาณไมเ่พยีงพอ   

4)  เกี�ยวกับการกําหนดแผนการใช้ประโยชน์ในที�ดินและการจดัการ
ระบบการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื�นที� โดยคํานึงถึงการผลิตที�พึ�งพาตัวเองโดยการทํา
เกษตรกรรมยั �งยนืและการรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศ อํานาจหน้าที�ในขอ้นี�คณะกรรมการ
ดําเนินงานไม่ได้ปฏบิตัติามซกัเท่าไร เนื�องจากที�ดนิถูกแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆ แต่ก็ไม่มกีาร
วางแผนว่าจะต้องผลติอะไร เท่าไร อย่างไร ไม่ไดร้่วมกนัผลติและจําหน่ายผลผลติภายใต้นาม
ของสหกรณ์ แต่สิ�งที�เกดิขึ�น คอื ต่างคนต่างผลติ ต่างคนต่างจาํหน่าย สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง 
คนที� 3 (2557) อธิบายว่า สมาชิกไม่ค่อยเข้ามามสี่วนร่วมกบักิจกรรมการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสหกรณ์ ไม่เหน็ความสําคญัของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เพราะ ไม่
เชื�อมั �นในการดําเนินงานของสหกรณ์ อีกประการหนึ�งคอื การขายผลผลติในลกัษณะที�ขาย
ร่วมกนักับสหกรณ์จะทําให้ได้รบัเงนิช้า ไม่ทนักบัรอบระยะเวลาในการที�ต้องชําระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าปุ๋ ย ค่ายา และค่าพนัธุข์า้ว เป็นต้น สรุปจากขอ้มลูที�พบคณะกรรมการดําเนินงาน
ไมไ่ดม้กีารดาํเนินการอยา่งใดตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไวเ้กี�ยวกบัเรื�องการกําหนดแผนการใช้
ประโยชน์ในที�ดนิและการจดัการระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื�นที�เลย 

5)  ส่วนในเรื�องของการกําหนดแผนการอนุรกัษ์ การดูแลรกัษา และการ
ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิี�ย ั �งยนืตลอดจนสอดส่องดแูลและแจง้เหตุแก่หน่วยงานของ
รฐัเมื�อพบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการบุกรุกหรอืการทําลายทรพัยากรธรรมชาติหรอืทรพัยส์นิ
ของทางราชการในบรเิวณพื�นที�ที�ชุมชนรบัผดิชอบหรอืพื�นที�ใกลเ้คยีง อํานาจหน้าที�ในขอ้นี�ไม่ได้
มแีผนกําหนดไว้ชดัเจนแต่ก็มกีารดําเนินการเกี�ยวกบัเรื�องนี�อยู่บ้างเนื�องจากได้รบักระทบทาง
สิ�งแวดล้อมจากชุมชนรอบขา้งในเรื�องของการปล่อยนํ�าเสยีลงคลอง คณะกรรมการจงึได้มกีาร
ดําเนินการแก้ไขปญัหานี�โดยการเจรจา และตรวจวดัคุณภาพนํ�าเพื�อเกบ็หลกัฐานเพื�อฟ้องรอ้ง
เอาผดิกบัหมู่บ้านจดัสรรที�ปล่อยนํ�าเสยีลงในคลองสาธารณะของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 
(ประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557, 2557) 

6)  อํานาจหน้าที�เกี�ยวกบัการจดัตั �งกองทุนที�ดนิของชุมชนเพื�อดําเนินงาน
เกี�ยวกบัโฉนดชุมชน คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ไม่ได้ปฏบิตัติามขอบเขตอํานาจในขอ้นี� 
อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) อธบิายว่า สหกรณ์ไม่มงีบประมาณเพยีงพอที�จะ
ไปจดัตั �งกองทุนที�ดิน แต่การจดัตั �งกองทุนที�ดินเป็นเรื�องของนโยบายรฐับาลที�จะดําเนินงาน  
ซึ�งขบวนการประชาชน เพื�อสังคมที�เป็นธรรม (P-move) และภาคีองค์เครือข่ายต่างๆ กําลัง
ขบัเคลื�อนร่างพระราชบญัญตักิฎหมายเพื�อคนจน 4 ฉบบั พระราชบญัญตัเิกี�ยวกบัธนาคารที�ดนิ
เป็นหนึ�งในเรื�องที�ถูกภาคประชาสงัคมดงักล่าวผลกัดนั ฉะนั �น ภายในชุมชนสหกรณ์บ้านคลอง
โยงในขณะนี�จงึยงัไมม่กีองทุนที�ดนิเกดิขึ�น 
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7)  ขอ้กําหนดในประกาศ ฯ ที�กําหนดใหค้ณะกรรมการที�เป็นตวัแทนของ
ชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชนต้องดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ์และวธิกีารที�
เกี�ยวกบัโฉนดชุมชนตามที�คณะรฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการกําหนด รวมทั �งปฏิบตัิตามระเบยีบ
สาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครดั นั �น สําหรบักรณี
ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงหลกัการต่างๆ ที�เป็นเจตนารมณ์ของนโยบายโฉนดชุมชนได้ถูก
กําหนดไว้อย่างสอดคล้องกันในข้อบังคับของสหกรณ์บ้านคลองโยง ดังนั �น จึงสรุปได้ว่า 
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์บ้านคลองโยงก็ดําเนินการตามขอ้นี� แต่ว่าไม่ได้มคีวาม
เคร่งครดัมาก เนื�องจากเหตุผลที�ยกประกอบหลายคราแล้วคอื ที�ดนิได้ตกเป็นกรรมสทิธิ Dของ
ชุมชนแล้วกฎเกณฑ์กติกาของหน่วยงานรัฐจึงทําได้เพียงการกํากับดูแล และงดเว้นการ
สนบัสนุน แต่ไมส่่งผลใดๆ ต่อชุมชน  

สรุปแล้ว คณะกรรมการซึ�งเป็นตัวแทนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมกีาร
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�ในเฉพาะเรื�องที�มคีวามสอดคลอ้งกบัการดําเนินงานปกตทิี�กําหนด
ไว้ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์บ้านคลองโยงเท่านั �น คอื เรื�องของการจ ัดทําระเบียบของชุมชน
เกี�ยวกับการบร ิหารจ ัดการชุมชน การจดัสรรที�ดนิ และการใช้ประโยชน์ในทรพัยากรที�ดนิ 
หรอืทรพัยากรธรรมชาตอิื�นที�เกี�ยวขอ้งอย่างเป็นระบบ และการจดัทําและปรบัปรุงระบบขอ้มูล
และแผนที�ขอบเขตการจดัการที�ดนิของชุมชนให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยครอบคลุมถึงที�ดนิราย
แปลงที�จดัสรรใหก้บัสมาชกิของชุมชนเพื�อเป็นที�อยู่อาศยัที�ดนิทํากนิ ที�ดนิส่วนกลางที�ชุมชนใช้
ประโยชน์รว่มกนั และที�ดนิที�ชุมชนไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการ  

ขอบเขตอํานาจหน้าที�เกี�ยวกบัเรื�องการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มกม็อียู่บา้งแต่ไม่ไดเ้ป็น
การวางแผนโดยมลีกัษณะของการดําเนินการในการแก้ไขปญัหาที�ส่งผลกระทบเฉพาะหน้า
เท่านั �น ส่วนเรื�องของกองทุนที�ดนิ การกําหนดแผนการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิและการจดัการระบบ
การผลติให้สอดคล้องกบัสภาพพื�นที� ตลอดจนการกําหนดแผนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรมของชุมชน โดยความเหน็ชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและสอดคล้องกบัสภาพ
เศรษฐกจิ สงัคม และภูมนิิเวศของชุมชน คณะกรรมการดําเนินงานไม่ได้มคีวามกระตอืรอืรน้ที�
จะปฏิบัติตาม เนื� องจากเหตุผลด้านงบประมาณ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ แรงจงูใจที�ไดร้บัไมส่อดคลอ้งกบัภาระงาน เป็นตน้ 

 
6.1.2  ผลลพัธ ์

6.1.2.1  ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์(ความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิของชุมชนและ
การรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม) 

1)  ลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ  
การใช้ประโยชนที�ดินในพื�นที�ดําเนินการของสหกรณ์บ้านคลองโยงมี

ลกัษณะเป็นไปเพื�อการทาํเกษตรกรรมเป็นหลกั เนื�องจาก ขอ้บงัคบักําหนดใหพ้ื�นที�สหกรณ์บา้น
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คลองโยงต้องทําเกษตรกรรมหรอือาชพีอื�นใดที�ไม่ส่งผลต่อสิ�งแวดล้อมและสมาชกิอื�นในพื�นที�
ดาํเนินการของสหกรณ์บา้นคลองโยงจาํกดั ซึ�งขอ้บงัคบันี�ถูกกําหนดใหส้อดคลอ้งกนักบัหลกัการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน อีกประการหนึ�ง พื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นพื�นที�เหมาะแก่การ
เพราะปลูกทําเกษตรกรรม ซึ�งเป็นพื�นที�ราบลุ่มแม่นํ�าท่าจนี ดงัที�ไดอ้ธบิายไปพอสมควรแล้วใน
บทที� 5 หวัขอ้ที� 5.1.3 คลองโยง ชุมชนเกษตรกรรมภาคกลางคู่กบัชาวคลองโยงมานานแล้ว
ตั �งแต่สมยัเมื�อมกีารหกัรา้งถางพงและขุดคลองในสมยัของรชักาลที�สามเป็นต้นมา อาชพีการทํา
เกษตรกรรมก็เฟื�องฟูขึ�นเรื�อยๆ อาชพีการทําเกษตรกรรมจงึเป็นอาชพีที�คนในแถบคลองโยงนี�
ทาํกนัมานานเช่นเดยีวกบัในพื�นที�ชุนราบลุ่มแม่นํ�าอื�นๆ ลกัษณะของการใชป้ระโยชน์พื�นที�จงึได้
มกีารใช้เพื�อทําเกษตรกรรมเป็นหลกัซึ�งก็สอดคล้องกบัข้อมูลสมัภาษณ์เชงิลกึที�ผู้ศกึษาได้ลง
พื�นที�สมัภาษณ์ ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) รองประธานสหกรณ์บา้น
คลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1. (2557)อดตีประธาน
สหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1 (2557) สมาชกิ
สหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 3 (2557) และ 
เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บ้านคลองโยง (2557) ซึ�งต่างก็ให้ความเห็นไปในทศิทางเดยีวกนัว่า
ลกัษณะการใช้ประโยชน์ในที�ดนิในพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นไปเพื�อการทําเกษตรกรรม
เป็นหลกั โดยการใช้ประโยชน์ที�ดินของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจะมีการแบ่งพื�นที�เป็น
แปลงๆ และสมาชกิสหกรณ์ก็ทําการเกษตรในพื�นที�ของตวัเองเท่านั �น สิ�งที�สงัเกตเหน็นั �นชาว
คลองโยงโดยส่วนใหญ่จะปลูกขา้ว ปลูกผกั และทํานาบวั ซึ�งมลีกัษณะในการใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อ
ปลกูพชืที�สาํคญัดงักล่าวต่อไปนี�  

การปลูกข้าว ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าวเบา หรอื ข้าวอายุสั �น เนื�องจากมี
นํ�าท่าอุดมสมบูรณ์ สมาชกิชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจงึทํานากนัปีละ 3 ครั �ง แต่เป็นที�น่า
สงัเกตว่าชาวนาส่วนใหญ่ปลูกขา้วเพื�อขายอย่างเดยีว โดยไม่ได้ปลูกเพื�อแบ่งเกบ็ไว้กนิเองเลย อกีทั �ง
ยงันําเงนิที�ได้จากการขายขา้วไปซื�อขา้วมากนิ สาเหตุที�ไม่เก็บขา้วที�ตวัเองปลูกไวก้นินั �น จาก
การพูดคุยกบัชาวบ้านผู้ปลูกขา้วพบว่า “ขา้วที�ปลูกเองกนิไม่ได้ เพราะมนัแขง็และไม่อร่อยเลย 
จงึต้องนําไปขายใหก้บัโรงส ีหรอื โรงงานที�ทําเส้นก๋วยเตี�ยว ขนมปงั บะหมี�กึ�งสําเรจ็รปูเป็นต้น 
แลว้นําเงนิที�ขายขา้วไดม้าซื�อขา้วกนิ ซึ�งเป็นขา้วที�นุ่มและหอมอรอ่ยกว่า อย่างเช่นขา้วหอมมะล ิเป็นต้น” 
(สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 3, 2557) 

การปลูกผัก สมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยงจะปลูกผักกันตามความ
ตอ้งการของตลาด หากตลาดมคีวามตอ้งการผกัชนิดใดมาก สมาชกิสหกรณ์กจ็ะปลูกผกัชนิดนั �น
เพื�อส่งขายใหก้บัตลาด ซึ�งสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงอาจจะนําผกัไปส่งขายที�ตลาดเอง หรอื 
มพี่อคา้คนกลางมารบัผกัไปขายที�ตลาดอกีทอดหนึ�ง ทั �งนี�ผกัที�สมาชปิลูกกม็หีลายชนิด อาทเิช่น 
มะเขอืพวง หอมเป ผกัชลีาว ผกัช ีผกัหวานบ้าน คะน้า มะละกอพนัธุ์ฮอลแลนด์ ผกับุ้ง กระเพรา 
แมงลกั แตงโม ฟกัทอง พรกิ ฯลฯ โดยการปลูกผกัของชาวบ้านจะมสีองแบบคอื รปูแบบแรก 
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ปลูกเพื�อยงัชพีเหลอืกข็าย คอื ใชพ้ื�นที�ส่วนที�เหลอืทําเป็นแปลงผกัสวนครวั กล่าวคอื ปลูกขายดว้ย 
และเกบ็ไวก้นิดว้ย รปูแบบที�สอง ปลกูเป็นอาชพีเพื�อขาย คอื ปลูกแบบใชพ้ื�นที�ทั �งหมดเพื�อปลูก
ในปรมิาณเยอะๆ โดยเน้นปลูกผกัไม่กี�ชนิดเพื�อขายในปรมิาณมากๆ กล่าวคอื เป็นการปลูกผกั
แบบเกษตรเชงิเดี�ยวนั �นเอง ทั �งสองแบบนี�สงัเกตเหน็ว่า โดยส่วนมากแลว้ชาวบา้นจะนิยมปลูก
ในรปูแบบแรกมากกว่า  คอืใช้พื�นที�ซึ�งเหลอืจากการปลูกขา้วหรอืนาบวั มาใชป้ลูกผกัสวนครวั
เพื�อขายและกนิเอง ชาวบ้านที�ปลูกผกัรูปแบบแรกนี�จะใช้สารเคมใีนการปลูกน้อยมากจนแทบ
ไม่ไดใ้ชเ้ลย เพราะปลูกไว้กนิเองดว้ย ส่วนชาวบา้นที�ปลูกผกัในรปูแบบที�สองจะใชส้ารเคมมีาก
เพื�อควบคุม ศตัรพูชื และวชัพชื เพื�อใหไ้ดผ้ลผลติเตม็เมด็เตม็หน่วย ขายไดก้ําไรมากๆ 

การทํานาบวั การทํานาบวัของที�นี� เป็นการทํานาบวัที�ใช้สารเคมมีาก
เนื�องจากบวัเป็นพชืที�เมื�อใกล้จะออกดอกจะมแีมลงมาเจาะกินตรงก้านและฐานบวัและทําให้
ดอกบวัเสยีหายก่อนที�จะถงึช่วงเวลาเกบ็เกี�ยว 

แมก้ารใชป้ระโยชน์พื�นที�ของสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงจะเป็นไปเพื�อ
การทําเกษตรกรรม แต่วถิกีารทําเกษตรกรรมกม็คีวามแตกต่างกนั ซึ�งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
คอื 1) การทําเกษตรกรรมที�พึ�งพาอาศยัสารเคม ีหรอื เกษตรเคม ีและ 2) การทําเกษตรกรรมที�
ไม่พึ�งพาอาศยัสารเคม ีแต่อาศยัระบบนิเวศและสารชวีะภณัฑ์เป็นหลกั โดยส่วนใหญ่สมาชกิ
สหกรณ์บา้นคลองโยงจะทําเกษตรกรรมโดยใช้สารเคม ีเพื�อกําจดัศตัรูพชื (ฆ่าเพลี�ย ฆ่าแมลง) 
และวชัพชื (ฆา่หญา้) เป็นหลกั เหตุที�สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงเลอืกวถิกีารทําเกษตรเคมนีั �น
สมาชกิไดใ้หเ้หตุผล ดงันี� 

ประการแรก ไม่เชื�อมั �นในวถิขีองการทําเกษตรอนิทรยี ์ เนื�องจากเหน็ว่า
ผลผลติที�ได้จากการทําเกษตรกรรมแบบอนิทรยีไ์ด้ผลผลติน้อย รายไดท้ี�ได้รบัจากการผลติไม่
เพยีงพอต่อภาระค่าใชจ้า่ยในครวัเรอืน สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 4 (2557) อธบิายว่า 
เกี�ยวกบัต้นทุนการผลติถงึแมว้่าการทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมจีะประหยดัค่าใช้จ่ายที�ต้องเสยี
ไปกบัปุ๋ ยเคมแีละสารเคมกีําจดัศตัรพูชื แต่ในส่วนของค่าจา้งแรงงาน ค่าเครื�องจกัรกลการผลติ 
และค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมเครื�องจกัรกลการผลติ เป็นต้น ค่าใชจ้่ายต่างๆ เหล่านี�ไม่ว่าจะเป็น
การผลติในวถิเีกษตรเคม ีหรอื เกษตรอินทร ีก็จําเป็นต้องเสยีเช่นเดยีวกนั เพราะแรงงานใน
ปจัจุบนัไม่เพยีงพอ จําเป็นต้องใช้เครื�องจกัรกลการเกษตรและการจา้งแรงงานอื�นมาช่วยผ่อนแรง 
ไม่เพยีงเท่านั �น ยงัมคี่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการซ่อมบํารุงเครื�องจกัรกลการเกษตรด้วยในกรณีที�
สมาชกิบางรายมเีครื�องจกัรกลการเกษตรเป็นของตวัเอง สมาชกิสหกรณ์รายนี�จงึให้ความเหน็
โจมตวีถิกีารผลติแบบเกษตรอนิทรยีว์่าไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในปจัจบุนั และผลผลติที�ไดก้ต็ํ�า 
อกีทั �งไม่ได้ใชต้้นทุนในการผลติตํ�ากว่าการผลติในวถิเีกษตรกรรมเคมมีากเท่าไรนัก นอกจากนี�
ยงัให้แง่คดิอกีว่า ถ้าเป็นกรณีของการผลติขา้ว โรงสขี้าวไม่ได้แยกแยะว่าขา้วใดเป็นขา้วเคม ี
หรอื ขา้วอนิทรยี ์แต่จะให้ราคารบัซื�อในอตัราเดยีวกนัทั �งหมด ดงันั �นไม่ว่าจะเอาขา้วเคม ีหรอื 



211 

ขา้วอนิทรยีไ์ปขายกไ็ดร้าคาเดยีวกนั จงึไม่ส่งผลในแง่ของการจงูใจใหป้ลูกขา้วอนิทรยีเ์ท่าไรนัก 
เพราะตลาดขา้วเคมกีวา้งกว่าตลาดขา้วอนิทรยีม์าก  

ประการที�สอง ไม่มตีลาดรองรบัผลผลติจากการทําเกษตรอนิทรยีท์ี�เพยีงพอ 
อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) อธบิายใหค้วามเหน็สอดคลอ้งกบั สมาชกิ
สหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 4 (2557) ในประเดน็ที�โรงสไีม่ไดแ้ยกแยะการรบัซื�อขา้วว่าขา้วใด
เป็นข้าวเคม ีหรอื ข้าวอินทรยี์ และอธิบายเพิ�มเติมว่า ความแน่นอนของการไม่มตีลาดรองรบั
ผลผลติอนิทรยีท์าํใหส้มาชกิไมม่แีรงจงูใจที�จะหนัมาทาํเกษตรกรรมในวถิเีกษตรอนิทรยี ์ซึ�งไม่ได้
หมายความว่าตลาดของสนิคา้เกษตรอนิทรยีจ์ะไมม่เีสยีทเีดยีว แต่หมายความว่าตลาดสนิคา้เกษตร
อนิทรยีแ์คบมาก กลุ่มผูบ้รโิภคกเ็ป็นกลุ่มเฉพาะ คอื กลุ่มคนรกัสุขภาพ หรอื ผูม้ทีศันคตทิี�ดต่ีอการ
บรโิภคขา้วท้องถิ�น ซึ�งไม่ใช่ผู้บรโิภคทั �วไป เนื�องจากสนิค้าเกษตรอนิทรยีม์รีาคาสูงกว่าสนิค้าเคม ี
ยกตวัอย่างขา้วหอมมะล ิถ้าเป็นขา้วหอมมะลเิคมจีะอยู่ที�ราคา 35-50 บาท ต่อกโิลกรมั แต่ถ้าเป็น
ขา้วหอมมะลอินิทรยีอ์ยา่งดจีะอยู่ที�ราคา 50-70 บาท ต่อกโิลกรมั  เป็นต้น ดว้ยตลาดที�แคบทําใหไ้ม่
สามารถรองรบัผลผลติจํานวนมากของสมาชกิสหกรณ์ได้ หากสมาชกิสหกรณ์ทั �งหมดหนัมาปลูก
ขา้วและพชืผกัอนิทรยีก์นัทั �งชุมชนตลาดรบัซื�อก็จะไม่สามารถรองรบัผลผลติจาํนวนมากจากพื�นที�
การเกษตรกว่า 1800 ไร่ ได้ นอกจากนี�อดตีประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) 
ยงักล่าวว่า “สมาชกิมกัจะอธบิายใหฟ้งัว่า การขายผลผลติขา้วหากขายไดน้้อย หรอื ขาดทุนกจ็ะทํา
ให้ไม่มกีนิได้เลย เพราะนอกจากอาชพีปลูกขา้วทําเกษตรกรรมแล้วสมาชกิก็ไม่ไดท้ําอย่างอื�น 
การขายขา้วจงึเป็นความหวงัเดยีว ถา้ขายขา้วไมไ่ดน้ั �นหมายถงึอดตาย และหนี�สนิที�ตามมา”  

ประการที�สาม เป็นเหตุผลด้านลกัษณะพื�นที� เนื�องจากลกัษณะพื�นที�
แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ ตดิๆ กนั การเปลี�ยนมาทําเกษตรอนิทรยีเ์ป็นไปได้ยาก สารเคมสีามารถ
ปนเปื�อนมาตามนํ�าในคลอง หรอื ซมึผ่านพื�นดนิ หากแปลงหนึ�งทําการเกษตรที�ใชส้ารเคมแีต่อกี
แปลงหนึ�งทําเกษตรอินทรยี ์สารเคมสีามารถจะซมึผ่านดนิและนํ�าไปสู่แปลงเพาะปลูกเกษตร
ของสมาชกิขา้งเคยีงที�ทําเกษตรอนิทรยี์ได้ง่าย ดงันั �น ไม่ว่าจะทําเกษตรอินทรยีห์รอืไม่ก็จะมี
การปนเปื�อนแน่นอน จงึคดิว่าไมม่คีวามจาํเป็นที�ตอ้งเปลี�ยนมาทําเกษตรอนิทรยีเ์พราะอย่างไรก็
เสี�ยงต่อการปนเปื�อนด้วยสารเคมหีากสมาชิกข้างเคียงไม่เปลี�ยนมาทําเกษตรอินทรยี์ด้วย 
(สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1, 2557)  

ส่วนสมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยงที�ทําเกษตรอินทรย์ก็ให้เหตุผลและ
แงม่มุที�แต่งต่างออกไปจากสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงที�ทาํเกษตรเคม ีดงันี� 

ประการที�แรก ความมั �นคงทางอาหาร การทําเกษตรอนิทรยี ์หรอื การทํา
เกษตรกรรมยั �งยนื ไม่ใช่เรื�องของการมุ่งเอาแต่ผลผลติเพื�อจาํหน่ายเพยีงอย่างเดยีว แต่การทํา
เกษตรกรรมในลกัษณะนี�เป็นวถิกีารผลติที�มุง่ผลติเพื�ออยูเ่พื�อกนิเป็นหลกัและเพื�อการคา้เป็นรอง 
อาศยัความเปลี�ยนแปลงของธรรมชาตใินการจดัการวธิกีารผลติใหธ้รรมชาตคิวบคุมกนัเองอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ระบบการผลิตเช่นนี�จงึไม่ค่อยมคีวามจําเป็นที�จะต้องอิงอาศัยการควบคุม
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ธรรมชาตโิดยมนุษยม์ากนัก เช่น การใชส้ารเคมกีําจดัศตัรพูชื สารเคมเีร่งดอกผล ปุ๋ ยบํารุงการ
เจรญิเตบิโต เป็นตน้ ผลผลติที�ไดจ้งึมคีวามปลอดภยัและสรา้งสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัต่อการ
อยูอ่าศยัของผูค้นดว้ย เพราะการมธีรรมชาตหิมายถงึการมอีากาศที�บรสิุทธิ D นี�เป็นเหตุผลหนึ�งที�
ทําให้พื�นที�ในแถบสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นที�ต้องการของตลาดซื�อขายที�ดนิเนื�องจากมคีวาม
เป็นชานเมอืง และอากาศด ีอดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) กล่าวว่า ในสมยั
ที�ดนิของสหกรณ์บ้านคลองโยงอยู่ภายใต้ความครอบครองของกรมธนารกัษ์ จงึทําให้มกีารซื�อ
ขายจาํหน่ายสทิธิ Dการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิไดน้ั �น ที�ดนิเป็นที�ต้องการของขา้ราชการตํารวจ ทหาร 
ครู และคนภายนอกชุมชนเป็นอย่างมากก็เพราะด้วยเหตุผลในเรื�องของสภาพแวดล้อมที�ดีมี
อากาศบรสิุทธิ D และอยูไ่มห่่างจากกรงุเทพมหานครมากนกั  

จะเห็นได้ว่านอกจากความปลอดภัยในแง่ของสุขภาพและการสร้าง
สภาพแวดลอ้มที�ดขีองระบบเกษตรกรรมยั �งยนืแลว้ อกีนัยยะหนึ�งที�มคีวามสําคญัมากของระบบ
การผลติเช่นนี�คอื ความมั �นคงทางอาหาร กล่าวคอื พื�นที�ในแถบลุ่มแม่นํ�าท่าจนีอย่างพื�นที�ของ
สหกรณ์บา้นคลองโยงนี� การรกัษาพื�นที�ซึ�งเหมาะสมแก่การทาํเกษตรกรรม ประภาส ปิ�นตกแต่ง (2557) 
อาจารย์ประจําคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง 
อธบิายว่า พื�นที�คลองโยงมปีระวตัคิวามเป็นมาที�ยาวนานเกี�ยวกบัเกษตรกรรม ควรที�จะต้องมอง
เรื�องการรกัษาพื�นที�เพื�อเก็บไว้เป็นพื�นที�ผลิตอาหารให้กับสงัคมเมอืง ซึ�งเป็นการสร้างความ
มั �นคงทางอาหาร แต่สงัคมมกัให้คุณค่าเรื�องนี�ตํ�ากว่าผลประโยชน์หรอืโอกาสทางเศรษฐกจิ 
หากจะรกัษาพื�นที�ของสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นพื�นที�เกษตรกรรม ประเทศจะสูญเสยีโอกาสที�
จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิในการเอาพื�นที�ไปสรา้งตกึรามบา้นช่อง ซึ�งเป็นการเปรยีบเทยีบที�
ไมเ่ป็นธรรม และมอีคตทิางการใหคุ้ณค่าของสองเรื�องอยา่งไมเ่ท่าเทยีมกนั ดงันั �น จงึไม่ควรมอง
เพยีงประเดน็โอกาสทางเศรษฐกจิ หรอื ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว เพราะ 
หากพจิารณาในแง่ของการเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีวกจ็ะสูญเสยีพื�นที�ราบลุ่มแม่
นํ�าท่าจนีซึ�งเหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรม พื�นที�เกษตรกรรมกจ็ะหายไปเรื�อยๆ และจะส่งผล
ต่อความมั �นคงทางอาหารของสงัคมในที�สุด 

ประการที�สอง การเพิ�มมูลค่าของผลผลติ (Value added) ประธาน
วสิาหกจิชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า (2557) อธบิายว่า การทําเกษตรอนิทรยี์
ช่วยเพิ�มความปลอดภยัจากการปนเปื�อนของสารเคมใีนผลติภณัฑซ์ึ�งเป็นผลดต่ีอสุขภาพของ
ผู้บริโภค แง่ดีในข้อนี�ทําให้สินค้ามีคุณค่าเพิ�มขึ�น เพราะเป็นที�สนใจของกลุ่มคนที�เห็น
ความสําคญักบัเรื�องสุขภาพ อกีประการหนึ�งเราก็สรา้งความเป็นมติรกบัผูบ้รโิภค โดยจาํหน่าย
ผลติภณัฑใ์นราคาที�เหมาะสมและเป็นธรรมระหว่างผู้ผลติและผู้บรโิภค และเชื�อมโยงระหว่าง
ผู้บรโิภคและผู้ผลติโดยตรง ฉะนั �น วถิ ีการผลติเกษตรอินทรยี์จงึช่วยเพิ�มมลูค่าของผลผลติ
และการจาํหน่ายโดยตรงไมผ่่านพ่อคา้คนกลาง ทาํใหไ้ดร้าคาที�เหมาะสมที�สามารถสรา้งรายไดท้ี�
เพยีงพอใหก้บัผูผ้ลติได ้และในขณะที�ผูบ้รโิภคกไ็ดผ้ลผลติที�ดต่ีอสุขภาพดว้ย นอกจากนี�ยงัเป็น
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การเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรรมกับระบบเศรษฐกิจภายนอกชุมชนเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิชุมชนไดอ้กีดว้ย  

ประการที�สาม มกีารสนับสนุนช่วยเหลอืกนัอย่างเป็นเครอืข่าย กล่าวคอื 
ปจัจุบนัมีผู้ให้ความสนใจที�หันมาทําเกษตรอินทรีย์เพิ�มมากขึ�น ฤทัยชนก จริงจิตร (2557) 
นักวชิาการพาณิชย์ชํานาญการ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า กระทรวงพาณิชย ์
อธบิายเกี�ยวกบัสถานการณ์เกษตรอนิทรยีใ์นประเทศไทยว่าในระยะที�ผ่านมาเริ�มมบีรษิทัเอกชน
และอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ที�ผลติสนิคา้เกษตรเคม ีหนัมาผลติเกษตรอนิทรยีม์ากขึ�น
โดยเน้นการส่งออกไปยงัประเทศอุตสาหกรรม นอกจากนี�พื�นที�การผลิตเกษตรอินทรีย์ก็มี
แนวโน้มสูงขึ�นเรื�อยๆ นับตั �งแต่ปี 2002 ซึ�งเป็นช่วงที�มนีัยสําคญั เนื�องจากเป็นระยะการเปิดตวั
เกษตรอินทรยี์ต่อสงัคมไทย หากพจิารณาปรมิาณการผลติตามจํานวนเกษตรกรที�ได้รบัการ
รบัรองพบว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งที�มผีู้ผลติมากที�สุด โดยมมีากกว่าภาคเหนือ 
ซึ�งอยูใ่นอนัดบั 2 กว่า 4 เท่าตวั  

ทั �งนี�กระแสของเกษตรอินทรีย์เป็นประเด็นที�ส ังคมให้ความสนใจเพราะ
นอกจากจะเป็นการทําเกษตรที�สอดคล้องเหมาะสมต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อมแล้ว สงัคมยงัให้คุณค่าในเรื�องของสุขภาพที�ได้จากผลผลติเกษตรอินทรยีอ์ีกด้วย    
ที�ผ่านมากเ็กดิเครอืข่ายมากมายทั �งฝ ั �งผูบ้รโิภคและฝ ั �งผูผ้ลติ ที�เหน็ความสําคญัเกี�ยวกบัการทํา
เกษตรกรรมยั �งยนื หรอื เกษตรอนิทรยีนี์� อาท ิมูลนิธเิกษตรกรรมยั �งยนื มลูนิธขิา้วขวญั มลูนิธิ
สายใยแผ่นดนิ กลุ่มชาวนาคุณธรรม กลุ่มผูกปิ�นโตข้าว เป็นต้น ที�ปรกึษาด้านการตลาดวสิาหกิจ
ชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า (2557) ซึ�งเป็นหวัหน้าพรรคคนธรรมดาแห่ง
ประเทศไทย ได้กล่าวว่า การร่วมกนัผลติและร่วมกนัจําหน่ายในวถิีการผลติเกษตรอินทรยี์
อย่างเป็นเครอืข่ายนั �น จะเกดิหลกัประกนัของทั �งผู้บรโิภคและผู้ผลติ คอื ผู้ผลติสุขภาพดขีาย
ขา้วไดใ้นราคาที�เป็นธรรม ส่วนผูบ้รโิภคกส็ุขภาพดไีดบ้รโิภคขา้วที�เหมาะสมและมคีุณภาพเป็น
ขา้วอนิทรยี ์นอกจากนี�การเชื�อมโยงกนัในลกัษณะของเครอืข่ายเกษตรอินทรยีร์ะหว่างผู้ผลติ
และผูบ้รโิภคยงัทาํใหเ้กดิอํานาจต่อรองกบัตลาดสงูขึ�นดว้ย สรุปการทําเกษตรอนิทรยีไ์ม่เพยีงจะ
มโีอกาสไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืกนัจากเครอืข่ายภายนอก แต่ยงัทําให้เกดิการร่วมกนัคดิ
ร่วมกันทาํภายในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอํานาจต่อรองกับตลาด 
ซึ�งหมายถึงกําไรของผู้ผลติที�เพิ�มขึ�นเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จงึสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิ และเชื�อมโยงเศรษฐกจิชุมชนเขา้กบัเศรษฐกจิทุนภายนอก 

สรุปแลว้ ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมกีารใชป้ระโยชน์พื�นที�ในลกัษณะ
ของการอยู่อาศยั และการทําเกษตรกรรมเท่านั �น ส่วนการใช้ประโยชน์ในลกัษณะอื�นเช่นพื�นที�
ประกอบกจิการเชงิพาณิชยค์า้ขายมไีม่มากนัก นอกจากนี�ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อทํา
เกษตรกรรมแยกยอ่ยไดอ้กีสองลกัษณะคอื การทาํเกษตรอนิทรยี ์และการทาํเกษตรเคม ี
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2)  กฎหมายที�รองรบัและใหส้ทิธใินการถอืครองที�ดนิของชุมชน 
ดงัที�ได้กล่าวไปแล้วว่า ปญัหาเกี�ยวกบัศกัดิ Dทางกฎหมายโฉนดชุมชน

ที�ตํ�าดอ้ยกว่ากฎหมายอื�นๆ ทําใหไ้ม่สามารถรบัรองสทิธใินที�ดนิใหก้บัชุมชนที�ยื�นขอดําเนินงาน
โฉนดชุมชนได้ ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเองก็ประสบปญัหาในลักษณะที�คล้ายคลึงกัน 
กล่าวคอื ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ไม่ได้รบัรอง
สทิธใินที�ดนิให้กบัชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงแต่เป็นกฎหมายที�มลีกัษณะในการให้อํานาจ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชนและสํานักงานโฉนดชุมชนไปทําหน้าที�
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินที�เกี�ยวข้อง เพื�อขออนุญาตใช้พื�นที�ของ
หน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินเหล่านั �นสําหรบัดําเนินงานโฉนดชุมชน ถึงแม้ความตํ�าศักดิ Dทาง
กฎหมายและลกัษณะเนื�อหาสาระของกฎหมายจะไม่สามารถรบัรองสทิธใินที�ดนิได ้แต่สําหรบั
ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นกรณีพเิศษที�อาศยัระบบที�ดนิหลกัคอื อาศยัการรบัรองสทิธใิน
ที�ดนิตามประมวลกฎหมายที�ดนิ พ.ศ.2497 ซึ�งสทิธใินที�ดินนี�มลีกัษณะเป็นกรรมสทิธิ Dแบบ
เบด็เสรจ็เดด็ขาด โดยสหกรณ์บ้านคลองโยงถอืกรรมสทิธิ Dในที�ดนิทั �งหมด แล้วแบ่งสทิธกิารใช้
ประโยชน์ที�ดนิเป็นแปลงย่อยๆให้กบัสมาชกิสหกรณ์ ซึ�งหากพจิารณาแล้วจะเป็นการถอืครอง
กรรมสทิธิ Dในลกัษณะกรรมสทิธิ Dรว่ม (Common Property)  

นอกจากจะมกีารรบัรองสทิธใินที�ดนิตามประมวลกฎหมายที�ดนิแลว้ในแง่
ของการจดัการยงัมีกฎหมายในการรองรบักติกาที�ใช้จดัการที�ดินอีกด้วย โดยอาศัยกลไก
กระบวนการร่างหรอืแก้ไขข้อ้บงัคบัสหกรณ์ตามที�พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้ระบุ
วธิกีารบรหิารจดัการในรปูแบบสหกรณ์ไว้ ซึ�งขอ้บงัคบัที�ร่างขึ�นจะร่างให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย
โฉนดชุมชน และใชเ้ป็นกตกิาที�ควบคุมการบรหิารจดัการที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง
ทั �งระบบ ทําใหเ้กดิผลเชงิบวกอย่างมากในแง่ของการจดัการทรพัยากรร่วม และการรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรม ตลอดจนการแก้ไขปญัหาการสูญเสียที�ดินของเกษตรกรได้ ทั �งนี�ผู้ศึกษาจะได้
นําเสนอแผนภาพประกอบการอธบิายดงัต่อไปนี� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 6.1 กฎหมายที�รองรบัและควบคุมการบรหิารจดัการที�ดนิของชุมชน 

พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ประมวลกฎหมายที�ดนิ  ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย

การจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  

รบัรองกฎเกณฑ์กติกาของ
ชมุชนในการจดัการที�ดิน 

รบัรองสิทธิในที�ดิน 

ควบคุม การบรหิารจดัการที�ดนิของชุมชน รองรบั 
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สิทธิในที�ดินที�ชุมชนได้รบันี�  จงึถูกรองรบัอย่างถูกต้องชอบธรรมตาม
ประมวลกฎหมายที�ดนิ แต่ก่อนที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจะได้รบัสทิธใินที�ดนิ เมื�อครั �งที�
สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงต่อสู้เรยีกรอ้งให้ไดม้าซึ�งสทิธใินที�ดนิเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชน 
สมาชกิไม่ไดรู้ส้กึว่ามคีวามมั �นคงในที�ดนิที�ตนอยู่อาศยัแต่อย่างใด ประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง 
พ.ศ. 2557 (2557) กล่าวถงึสภาพก่อนและหลงัการได้มาซึ�งสทิธใินที�ดนิเพื�อดําเนินงานโฉนด
ชุมชนว่า ในช่วงที�กรมธนารกัษ์เขา้มาครอบครองพื�นที�ซึ�งเป็นการดําเนินงานตามนโยบายรฐับาลเมื�อ 
พ.ศ. 2549 สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง หรอื สหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยงในขณะนั �น รูส้กึได้
ถงึความไม่มั �นคงในการอยู่อาศยัและทํากนิในพื�นที� จนกระทั �งเมื�อมกีารเรยีกร้องสทิธใินที�ดนิเพื�อ
ดําเนินโฉนดชุมชนประสบความสําเรจ็ สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงรูส้กึมั �นใจมากขึ�นใน
การอยู่อาศยัและทํากนิ สงัเกตไดจ้ากสภาพการสรา้งที�อยู่อาศยัก่อนที�การเรยีกรอ้งสทิธใินที�ดนิเพื�อ
ดาํเนินโฉนดชุมชนจะประสบความสาํเรจ็ สมาชกิสหกรณ์แต่ละรายจะสรา้งที�อยู่อาศยัในลกัษณะ
ที�พกัพงิชั �วคราว เช่น เพงิพกั กระต๊อบ บา้นไมย้คูา เป็นต้น โดยเน้นที�ถ้ามกีารรื�อถอนจะไดไ้ม่
สูญเสียค่าใช้จ่าย แสดงให้เห็นถึงความไม่มั �นใจของสมาชกิได้อย่างชดัเจน แต่หลงัจากการ
เรยีกรอ้งสทิธใินที�ดนิเพื�อดําเนินโฉนดชุมชนประสบความสําเรจ็แลว้ สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงมี
การสรา้งที�อยูอ่าศยัในลกัษณะที�ถาวรมากขึ�น มกีารสรา้งบา้นครึ�งตกึครึ�งไม ้สรา้งดว้ยปนูดว้ยอฐิ มี
การใชห้นิอ่อน ปกูระเบื�อง เป็นตน้ แสดงใหเ้หน็ถงึความเชื�อมั �นสทิธใินที�ดนิมากขึ�น 

นอกจากนี� สทิธิในการถือครองที�ดนิของชุมชนมแีนวโน้มว่าจะมคีวาม
มั �นคงเพิ�มมากขึ�น ภายหลงัจากมีการรฐัประหารครั �งล่าสุดเมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557  
โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) อนัมพีลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เป็นหวัหน้าคณะ 
ได้มีการจดัทําร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบับใหม่ขึ�น ซึ�งสาระสําคัญของร่าง
รฐัธรรมนูญฉบบันี�ระบุถงึสทิธชุิมชนในการจดัการที�ดนิเอาไวใ้นมาตรา 293 ดงันี� 

 “... (2) กระจายการถือครองที�ดินอย่างเป็นธรรม จดัหา จดัรูป และ
บรหิารจดัการที�ดนิของรฐัและของเอกชนที�ไม่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ เพื�อ
เอื�อใหเ้กษตรกรและชุมชนสามารถเขา้ถงึที�ดนิเพื�อทากนิ รวมทั �งรกัษาที�ดนิทา
กินไว้ได้ ภายใต้เงื�อนไขที�กฎหมายกาหนด โดยใช้มาตรการในการจัดตั �ง
ธนาคารที�ดนิ การให้สทิธชุิมชนในการจดัการที�ดนิและทรพัยากร การจดัเก็บ
ภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง หรือมาตรการอื�นที�เหมาะสม เพื�อให้เกิดการ
ประสานกันอย่างเป็นระบบและนาไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากที�ดิน” 
(สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2557: 116) 

ประกอบกบัภาคประชาสงัคมได้ร่วมมอืกนัเขา้ชื�อเสนอกฎหมายเพื�อคนจน 
4 ฉบบั ได้แก่ ร่างพระราชบญัญตัธินาคารที�ดนิ ร่างพระราชบญัญตัสิทิธชุิมชนในการจดัการ
ที�ดนิและทรพัยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน ร่างพระราชบญัญตัิภาษีที�ดนิอตัราก้าวหน้า และ 
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ร่างพระราชบญัญตักิองทุนยุตธิรรม ซึ�งหากร่างพระราชบญัญตัเิหล่านี�ถูกบญัญตัเิป็นกฎหมาย
บงัคบัใช ้กจ็ะช่วยใหชุ้มชนมคีวามมั �นคงในการจดัการที�ดนิมากยิ�งขึ�นอกี  

สรุป กรณีชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงสทิธิในที�ดนิที�ได้รบัความอยู่ใน
รปูแบบกรรมสทิธิ Dรว่ม (Common Property) โดยสหกรณ์เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ Dทั �งหมด และจดัสรร
สทิธกิารใช้ประโยชน์ในที�ดนิให้กบัสมาชกิสหกรณ์ ซึ�งสทิธใินที�ดนิของสหกรณ์บา้นคลองโยงนี�
ไดร้บัการรบัรองตามประมวลกฎหมายที�ดนิ และยงัได้รบัการรบัรองกฎกตกิาที�ใช้ในการจดัการ
ที�ดนิของชุมชนอกีดว้ย จงึไม่มปีระเดน็ที�ถูกขบัไล่หรอืฟ้องรอ้งดําเนินคดจีากทางรฐั เพราะที�ดนิ
เป็นกรรมสทิธิ Dสหกรณ์ ซึ�งทําใหชุ้มชนมคีวามมั �นคงในการถอืครองที�ดนิ พรอ้มทั �งรกัษาที�ดนิซึ�ง
เป็นพื�นที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรให้ตกทอดเป็นมรดกถงึลูกหลาน โดยใช้กตกิาที�ออกแบบ
รว่มกนัและมกีฎหมายรองรบัเพื�อใชใ้นการควบคุมและจดัการที�ดนิของชุมชน และทําใหส้ามารถ
แกไ้ขปญัหาการสญูเสยีที�ดนิของเกษตรกรได ้ 

3)  ลกัษณะของสทิธแิละเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน  
ลกัษณะของสทิธแิละเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน มอียู่ 2 ลกัษณะที�

เหลื�อมซ้อนกนัอยู่คอื ลกัษณะแรก กรรมสทิธิ Dร่วม เป็นสทิธิที�กําหนดให้สมาชกิสหกรณ์บ้าน
คลองโยงทุกคนเป็นเจ้าของที�ดินร่วมกันทั �งผืนในรูปแบบของเอกสารโฉนดที�ดิน โดยให้
ตัวสหกรณ์เป็นองค์กรนิติบุคคลถอืกรรมสทิธิ Dแทน และสมาชกิทุกคนเป็นสมาชกิของสหกรณ์
มคีณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทําการแทนสมาชิกทั �งหมด ลักษณะที�สอง สิทธิการใช้
ประโยชน์ที�ดนิ สหกรณ์บ้านคลองโยงอาศยัอํานาจของข้อบงัคบัสหกรณ์บ้านคลองโยงในการ
มอบสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในที�ดนิใหก้บัสมาชกิสหกรณ์หลกั สทิธทิี�สมาชกิสหกรณ์ไดร้บันี�จะเป็น
เพียงสิทธิการใช้ประโยชน์ในที�ดินเท่านั �น ไม่ได้มเีป็นสิทธิในลกัษณะที�สามารถครอบครอง
กรรมสิทธิ Dแบบปจัเจกที�มโีฉนดที�ดินตามกฎหมายจงึไม่สามารถขายที�ดินได้ แต่สิทธิการใช้
ประโยชน์ที�ดนินี�สมาชกิแต่ละรายจะถอืเป็นเอกสารสญัญาการใช้ประโยชน์ที�ดนิ โดยสญัญานี�
สมาชกิต้องมาต่อสญัญาทุกปีกบัทางสหกรณ์เพื�อป้องกนัปญัหาในการครอบครองที�ดนิโดยปรปกัษ์  
แม้ลกัษณะของสทิธทิี �ได ้รบัจะไม่ใช ้กรรมสทิธิ Dแบบปจัเจก และไม่สามารถขายที�ดนิได้ 
ตลอดจนใหท้ําการเกษตร หรอื กจิการอื�นใดที�ไม่กระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสมาชกิสหกรณ์รายอื�นๆ 
ในประเด็นเหล่านี�สมาชกิส่วนมากก็มคีวามพงึพอใจต่อสทิธิที�ได้รบั กล่าวคอื จากข้อมูลการ
สมัภาษณ์สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงหลายราย อาท ิรองประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง พ.ศ. 2557 
(2557) อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1 (2557) สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง คนที� 1 
(2557) สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 2 (2557) สมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง คนที� 3 
(2557) เจา้หน้าที�บญัชสีหกรณ์บ้านคลองโยง (2557) และอดตีประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง 
คนที� 2 (2557) ซึ�งให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า แม้จะไม่ได้กรรมสิทธิ Dในที�ดินแบบ
ปจัเจก (Private Property) แต่ก็มสีิทธิในการใช้ประโยชน์ที�ดิน และวางใจได้ว่าที�ดินของ
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ครอบครวัจะไม่ถูกขายและจะตกทอดใหเ้ป็นมรดกของลูกหลานรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์ อกีทั �ง
ยงัเป็นหลกัประกนัในเรื�องของความมั �นคงในที�อยู่อาศัยและทํากิน รองประธานสหกรณ์บ้าน
คลองโยง พ.ศ. 2557 (2557) กล่าวว่า “ถงึจะเป็นหนี�ยงัไงกย็งัมทีี�ซุกหวันอนใหอุ่้นใจ และปลูกผกั
ปลูกขา้วกนิเองได”้ ความเหน็ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ความมั �นใจในเรื�องของการอยู่อาศยัและทํากนิ
ในพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง  ดงันั �น ผูศ้กึษาจงึสรุปไดว้่า สทิธแิละเอกสารสทิธทิี�ชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยงได้รบัสอดคลอ้งกบัลกัษณะการใช้ประโยชน์ที�ดนิของชุมชนเนื�องจากสมาชกิ
สหกรณ์บ้านคลองโยงส่วนมากใช้ประโยชน์ที�ดนิเพื�อทําเกษตรกรรม ทั �งนี�การจดัการระบบสทิธใิน
ลกัษณะที�ให้กรรมสิทธิ Dส่วนร่วม (Common Property) ควบคุมสิทธิปจัเจก คือ สิทธิในการใช้
ประโยชน์ที�ดนิ โดยอาศยักลไกข้อบงัคบัของสหกรณ์ในการควบคุม ยงัสามารถแก้ไขปญัหาการ
สญูเสยีที�ดนิจากภาวะบบีคั �นทางเศรษฐกจิจากภายนอก เพราะที�ดนิไม่สามารถขายไดแ้ต่สามารถอยู่อาศยั
และทํากนิได้ชั �วลูกชั �วหลาน ซึ�งทําให้เกิดความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิของสมาชกิสหกรณ์
บา้นคลองโยงดว้ย 

4)  ลกัษณะการประกอบอาชพีของสมาชกิชุมชน 
อาชีพที�สงัเกตเห็นคือชาวชุมชนคลองโยงประกอบอาชีพหลักคือ เป็น

เกษตรกร ปลูกขา้ว ปลูกผกั ทํานาบวั เป็นต้น ส่วนอาชพีอื�นนอกเหนือจากการทําการเกษตรที�
สงัเกตเหน็ได้นั �นคอื เป็นเจา้ของกจิการขนาดเลก็ เช่น เปิดรา้นคา้ปลกี (โชว์ห่วย) รา้นค้าขาย
อาหารและเครื�องดื�ม เช่น ก๋วยเตี�ยว อาหารตามสั �ง นํ�าแขง็ใส อู่ซ่อมรถจกัรยานยนต์ อู่ซ่อม
เครื�องจักรทางการเกษตร ส่วนกิจการขนาดใหญ่ที�ส ังเกตเห็นได้คือ โรงงานประกอบ
รถจกัรยานยนต ์เนื�องจากในพื�นที�โฉนดชุมชนอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองใหเ้ป็นพื�นที�สเีขยีว (Green 
Zone) จงึหา้มประกอบกจิการใดๆ กต็ามที�อาจจะส่งผลใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรงต่อสิ�งแวดลอ้ม
ในพื�นที�คลองโยงจงึทําใหไ้ม่มอุีตสาหกรรมหนักในพื�นที� แต่โรงงานจกัรยานสามารถดําเนินงาน
ไดเ้พราะไมใ่ช่อุตสาหกรรมหนกั หรอื ส่งผลเสยีต่อสิ�งแวดลอ้ม เพราะเป็นเพยีงโรงงานประกอบ
ชิ�นส่วนเท่านั �น  

นอกจากนี�ยงัมวีสิาหกจิชุมชน ชื�อว่า วสิาหกจิชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลอง
โยง-ลานตากฟ้า เพื�อเป็นจุดศูนยร์วมของผลผลติจากการทําเกษตรอนิทรยี ์ซึ�งเป็นการผลกัดนัของ
ชาวบา้นภายในชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงที�รวมตวักนัทําเกษตรอนิทรยี ์เพื�อเผยแพร่แนวคดิ โดย
มคีวามพยายามที�จะเปลี�ยนความคดิวถิชีวีติของชาวคลองโยงใหห้นักลบัมาทาํเกษตรอนิทรยี ์ 

ซึ�งลกัษณะการประกอบอาชพีของสมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง ก็เป็นไป
เพื�อการทาํเกษตรกรรมเป็นหลกั ส่วนอาชพีที�เสรมิกเ็ป็นการประกอบอาชพีเสรมิที�เกื�อกูลต่อการ
ทําเกษตรกรรม เพราะถูกบงัคบัด้วยข้อบงัคบัของสหกรณ์ที�กําหนดให้สมาชกิต้องประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม หรอือาชพีอื�นใดที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและไม่สรา้งความเดอืดรอ้น
ให้กบัสมาชกิรายอื�น อีกทั �ง การประกอบกจิการบางอย่างยงัส่งผลดต่ีอการพฒันาชุมชน อาท ิ
วสิาหกจิชุมชน รา้นค้าภายในชุมชน รา้นซ่อมเครื�องจกัรกลการเกษตร เป็นต้น ดงันั �น ภายใน
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พื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยงจงึไม่มกีารประกอบอาชพี หรอื กิจการใดที�ส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมของสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยง ดงันั �น การประกอบอาชพีอื�นใด
นอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมของสมาชกิสหกรณ์บ้านคลองโยง จงึเป็นไปอย่างเกื�อกูลต่อ
การทําเกษตรกรรมของสมาชกิชุมชนส่วนมาก ส่งผลให้สมาชกิเกดิความมั �นคงในการอยู่อาศยั
และทาํกิน เนื�องจากการทาํเกษตรกรรมต้องอาศยัปจัจยัด้านสภาพแวดล้อม คอื ดนิ และนํ�า 
ซึ�งหากอาชพีอื�นใดภายในชุมชนไม่ได้ทําให้เกิดผลกระทบต่อปจัจยัสําคญัสองอย่างนี� ก็เป็น
หลกัประกนัได้ว่าการทําอาชพีเกษตรกรรมจะเกดิความมั �นคง และส่งผลให้เกดิความมั �นคงใน
การถอืครองที�ดนิของสมาชกิมากขึ�น ตลอดจนผลพวงในลกัษณะลกูโซ่ที�เกดิขึ�นคอืเป็นการรกัษา
พื�นที�เกษตรกรรมได ้

5)  การสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 
การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ จะแสดงถึงการยอมรบัที�ส่งผลให้การ

ดําเนินงานตามนโยบายบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที�ได้ตั �งไว้ทั �งในสองส่วน คือ การ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชนและการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนด
ชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง โดยผู้ศึกษาจะได้อธบิายถึงผลการศกึษาเกี�ยวกบัการ
สนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (2550) อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ศึกษาวจิยัเกี�ยวกบั “ระบบสทิธใินที�ดนิของชุมชนที�เหมาะสม” 
ซึ�งผลการศกึษาเรื�องนี�ได้ถูกนําไปปรบัใชก้บันโยบายโฉนดชุมชนของรฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชาชวีะ 
งานวจิยัชิ�นนี�จงึเข ้าไปมสี่วนช่วยในการผลกัดนัเรื�องของนโยบายโฉนดชุมชนโดยตรง 
อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ (2557) อธบิายว่า หลงัจากงานวจิยัเขา้ไปมสี่วนในการสนับสนุนในการ
ปรบัใชเ้ป็นแนวทางเชงินโยบายโฉนดชุมชนแลว้ ไดม้กีารตั �งคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดั
ให้มโีฉนดชุมชน และตนไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการผลกัดนัการดําเนินงานโฉนดชุมชนโดยการ
ได้รบัแต่งตั �งให้เป็นหนึ�งในคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชนในตําแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒ ิการขบัเคลื�อนการดําเนินงานโฉนดชุมชนจงึได้เป็นไปตามผลที�ได้ทําการศกึษาวจิยั 
ทั �งนี�นักวิชาการที�สนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง คือ 
ประภาส ปิ�นตบแต่ง อาจารยป์ระจาํคณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดใ้หก้ารสนับสนุนดา้น
วชิาการในช่วงที�มกีารต่อสูเ้รยีกรอ้งเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสทิธใินที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
และเป็นกําลงัสาํคญัในการต่อสูเ้รยีกรอ้ง อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยงบา้นคลองโยง คนที� 2 (2557) 
อธบิายว่า ในช่วงที�มกีารต่อสูเ้รยีกรอ้งจะมกีารแบ่งหน้าที�ในการทํางาน โดยใหต้นทําหน้าที�เป็น
ฝ่ายควบคุมมวลชนเพื�อสนับสนุนในการเรยีกรอ้งต่างๆ ส่วน ประภาส ปิ�นตบแต่ง เป็นผูใ้หก้าร
สนับสนุนทางดา้นวชิาการและการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเรยีกรอ้งสทิธใินที�ดนิ จนกระทั �งหลงัจากการเรยีกรอ้งสทิธใินที�ดนิประสบความสําเรจ็และได้
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มรีบัอนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว ประภาส ปิ�นตบแต่ง ก็ได้ผนัตวัเองมาเป็นนักพฒันาที�
ผลกัดนัและขบัเคลื�อนการพฒันาของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง  

ในส่วนของสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีก็ได้มคีําสั �งปลดัสํานัก
นายกรฐัมนตร ีเพื�อจดัตั �งสาํนกังานโฉนดชุมชนขึ�นเป็นหน่วยงานภายในทําหน้าที�เป็นหน่วยงาน
ที�ทําหน้าที�เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน มอีํานาจหน้าที�
ตามที�กําหนดในระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการประสานงานว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
การจดัตั �งหน่วยงานขึ�นมารองรบักแ็สดงใหเ้หน็ถงึการสนบัสนุนในระดบัหนึ�งของภาครฐั 

นอกจากนี�การดําเนินงานโฉนดชุมชนสําหรบักรณีชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงยงัไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งหลายหน่วยงาน สําหรบักรมธนารกัษ์ 
ได้ให้การสนับสนุนในช่วงของการเปลี�ยนผ่านส่งมอบที�ดนิคนืให้กบัสหกรณ์บ้านคลองโยง  
เจา้หน้าที<ระดบับรหิาร กรมธนารกัษ์ (2557) อธบิายว่า เมื<อครั 0งก่อนที<จะไดม้กีารโอนกรรมสทิธิ �
ให้กบัชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ได้มกีารตั 0งคณะอนุกรรมการขึ0นมาเพื<อศึกษากรณีปญัหา
ชุมชนคลองโยงโดยเฉพาะ และกรมธนารกัษ์ก็ได้เขา้ไปมสี่วนร่วมในการส่งตวัแทนเขา้ไปเป็น
คณะอนุกรรมการในการศึกษากรณีปญัหาของสหกรณ์บ้านคลองโยง จนกระทั <งนํามาสู่
กระบวนการในการโอนกรรมสทิธิ �ในที<ดนิคนืใหแ้ก่สหกรณ์บา้นคลองโยงในที<สุด ซึ<งหลงัจากการ
ดาํเนินการโอนกรรมสทิธิ �เสรจ็สิ0น การสนับสนุนในแง่ต่างๆ แก่คลองโยงจงึจบสิ0นลงตามไปดว้ย  
มขี้อสงัเกตหนึ�งเกี�ยวกับความเห็นของ เจ้าหน้าที�ระดบัปฏิบตัิการ สํานักงานธนารกัษ์พื�นที�
นครปฐม กรมนารกัษ์ (2557) ที�กล่าวว่า “สาํนกังานโฉนดชุมชนไม่ไดม้าตดิต่อเรื�องการโอนที�ดนิ
ให้กับชาวบ้านโดยตรง แต่ติดต่อผ่านการส่งหนังสือราชการโดยสํานักนายกรฐัมนตร”ี และ 
“โฉนดชุมชนกับการจดัที�ราชพสัดุให้เช่าก็ไม่ได้แตกต่างกัน การจดัให้เช่าน่าจะดีกว่าด้วย” 
ตวัอย่างความเห็นเหล่านี�สะท้อนให้เห็นการไม่ยอมรบัว่าแนวทางการดําเนินนโยบายโฉนด
ชุมชนสามารถแก้ปญัหาไดจ้รงิ และการที�ต้องสนับสนุนเป็นเรื�องของการปฏบิตัติามหน้าที�และ
เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรฐับาลเท่านั �นไม่ได้เกิดจากการเห็นด้วยและยอมรับ
สนบัสนุนอยา่งแทจ้รงิ 

ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนและการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 
โดยสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐมไดใ้หก้ารสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชนในลกัษณะ
ที�ต้องดูแลสหกรณ์ภายในพื�นที�โดยสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นหนึ�งในสหกรณ์ที�ขึ�นทะเบยีบกบั
ทางสหกรณ์จงัหวดันครปฐม เจ้าหน้าที�สหกรณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มจดัตั 0งและส่งเสริมสหกรณ์ 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม (2557) อธบิายว่า แต่ก่อนสหกรณ์บา้นคลองโยง มชีื�อว่า สหกรณ์
การเช่าที�ดนิคลองโยง ขึ�นทะเบยีนอยู่กบัสหกรณ์นิคมคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แต่หลงัจากที�
ได้รบัอนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้วได้เปลี�ยนมาขึ�นทะเบียนอยู่ในกํากับดูแลของ
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สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม โดยการสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัไดใ้หก้ารสนับสนุนในเรื�อง
ของการร่างหรอืแก้ไขขอ้บงัคบั โดยจะมเีจา้หน้าที�สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัมาเป็นที�ปรกึษาให้
และเป็นพี�เลี�ยงในเรื�องของการบรกิารจดัการสหกรณ์บ้านคลองโยง ส่วนในด้านการสนับสนุน
งบประมาณให้กับสหกรณ์นั �น สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครปฐมไม่มงีบประมาณในส่วนนี� 
นอกจากนี� ผูอ้ํานวยการกลุ่มจดัตั 0งและส่งเสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม (2557) 
ยงักล่าวอกีว่า สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครปฐมไม่ไดป้ระสานความร่วมมอืกบัทางสํานักงานโฉนด
ชุมชนแต่อย่างใด ซึ�งข้อสงัเกตหนึ�งที�แสดงให้เห็นว่าไม่ได้สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
โฉนดชุมชนแต่อยา่งใดแต่เป็นการดาํเนินงานตามอํานาจหน้าที�ที�มอียูเ่ท่านั �น 

สํานักงานสิ�งแวดล้อมภาค 5 ได้เขา้มาสนับสนุนการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนทางอ้อม โดยไดใ้หก้ารสนับสนุนดา้นสิ�งแวดลอ้ม ผูอ้ํานวยการส่วนเฝ้าระวงัและเตอืนภยั 
สํานักงานสิ�งแวดลอ้มภาค 5 (2557) อธบิายว่า พื�นที�การดําเนินงานของสํานักงานสิ�งแวดลอ้ม
ภาค 5 ครอบคลุม 4 จงัหวดั คอื 1) สุพรรณบุร ี2) ชยันาท 3) นครปฐม และ 4) สมุทรสาคร โดย
ลกัษณะการดําเนินงานจะเน้นการป้องกนัและเฝ้าระวงัโดยเน้นการมสี่วนร่วมกบัภาคประชาชน 
เมื�อปี พ.ศ. 2554 เกิดมหาอุทกภยัที�ทําให้เกิดความเสยีหายทั �งไปทั �งประเทศ พื�นที�ชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยงเป็นหนึ�งในพื�นที�ไดร้บัผลกระทบ เกดิปญัหานํ�าคา้งทุ่ง สมชัชาสุขภาพจงึ
ประสานงานมายงัสํานักงานสิ�งแวดลอ้มภาค 5 ใหด้ําเนินการแก้ไขปญัหานํ�าเสยี โดยการเก็บ
และตรวจวดัคุณภาพนํ�า (5 มกราคม 2555) เพื�อประสานงานไปยงักรมควบคุมมลพษิเขา้มา
จดัการกบัปญัหานํ�าเสยีอีกครั �งหนึ�ง หลงัจากแก้ไขปญัหาจงึทําให้เกิดเครอืข่ายความร่วมมอื
ระหว่างสํานักงานสิ�งแวดล้อมภาค 5 กบัภาคประชาชนในนามชมรมเรารกัษ์แม่นํ�าท่าจนี 
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงก็เป็นหนึ�งในสมาชกิของชมรมดงักล่าว จงึไดท้ํางานประสานความ
รว่มมอืกนัอยูบ่่อยครั �ง นอกจากนี� นกัวชิาการสิ�งแวดลอ้มปฏบิตักิาร สํานักงานสิ�งแวดลอ้มภาค 5 
(2557) ได้อธบิายเพิ�มเตมิว่า สํานักงานสิ�งแวดลอ้มภาค 5 ให้การสนับสนุนในเรื�องของการ
ตรวจวดัคุณภาพนํ�า และการตรวจรบัรองผลผลติอินทรยี์ของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงอยู่
บ่อยครั �ง โดยเฉพาะในกรณีของการตรวจวดัคุณภาพนํ�าเพื�อแก้ไขปญัหานํ�าเสียจากชุมชน
แวดล้อมที�ปล่อยลงลําคลองสาธารณะโดยไม่ได้มกีารบําบดัก่อน ซึ�งส่งผลกระทบต่อการทํา
เกษตรกรรมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ทั �งนี�หลงัจากที�มกีารตรวจวดัคุณภาพนํ�าตามคํา
รอ้งเรยีนของชุมชนแลว้ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบการเกบ็สถติแิละ
ขอ้มลู การจดัทาํบนัทกึรายละเอยีด และรายงาน สรปุผลการทํางานของระบบบําบดันํ�าเสยี พ.ศ. 
2555 ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2535 กําหนดว่าหากมกีารตรวจพบว่ามกีารกระทํากฎหมายดงักล่าว อาท ิการ
ปล่อยนํ�าเสยีโดยไม่ทําการบําบดั สํานักงานสิ�งแวดล้อมจงัหวดัจะทําหนังสอืถงึผู้กระทําผดิให้
ปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาที�กําหนด และหากไมป่ฏบิตัติามสาํนกังานสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัมอีํานาจ
ในการปรบัค่าเสยีหายเป็นรายวนัได ้
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เทศบาลตําบลคลองโยง เนื�องจากชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงอยู่ในพื�นที�
บรกิารสาธารณะของเทศบาลตําบลคลองโยง ปลดัเทศบาลตําบลคลองโยง (2557) อธบิายว่า 
เทศบาลจะใหค้วามช่วยเหลอืสนับสนุนตามกจิกรรมที�ชุมชนรองขอหากกจิกรรมที�ชุมชนรอ้งขอ
สอดคลอ้งกบังบประมาณที�ได้ตั �งไวก้ส็ามารถใหก้ารสนับสนุนได ้ที�ผ่านมาเทศบาลไดส้นับสนุน
โครงการคลองสวยนํ�าใสของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ซึ�งสอดคลอ้งกบังบประมาณที�เทศบาล
ไดต้ั �งไวใ้นหมวดกําจดัวชัพชืตามคคูลอง โดยเป็นหมวดงบประมาณที�ตั �งวงเงนิไวถ้งึ 200,000 บาท 
เพื�อใชก้ําจดัวชัพชืในพื�นที�คลองโยงทั �งหมด โครงการดงักล่าวไดด้ําเนินการในลกัษณะไปฉีดยา
ฆ่าวชัพชืในคลอง แต่ก็ไม่สามารถดําเนินการกําจดัสวะในคลองเจก็ และคลองโยงได้ เนื�องจาก
ไม่ได้อยู่ในพื�นที�บรกิารของเทศบาลแต่อยู่ในพื�นที�รบัผิดชอบของกรมชลประทาน ทั �งนี�การ
สนับสนุนเกี�ยวกบักากําจดัวชัพชืนี�ไดส้่งผลกระทบใหเ้กดิปญัหานํ�าเน่าเสยีตามมาจนกลายเป็น
ข้อขดัแย้งระหว่างชาวบ้านที�ต้องการให้ฉีดกับชาวบ้านที�ไม่ต้องการให้เทศบาลฉีดยากําจดั
ศตัรพูชื  

ส่วนองคก์ารบรหิารส่วนตําบล หวัหน้าสาํนกังานปลดัองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลลานตากฟ้า (2557) มกีารสนบัสนุนที�ทางชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงไดร้บัประโยชน์ดงันี� 
1) โครงการวางท่อระบายนํ�า 23 คลอง ซึ�งคลองในพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงที�ได้รบั
ประโยชน์คือ คลองลําทหาร คลองชัยขนัธ์ และคลองไส้ไก่ 2) ให้การสนับสนุนในการ
ประสานงานหน่วยงานภายนอก คอื กรมควบคุมมลพษิ และสํานักงานสิ�งแวดลอ้มภาค 5 เพื�อ
แก้ไขปญัหาการปล่อยนํ�าเสยีลงลําคลองของหมู่บา้นจดัสรร 3) อํานวยความสะดวกในการจดั
กจิกรรมของวสิาหกจิชุมชนบา้นโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า เช่น เครื�องเสยีง โต๊ะ อาหาร 
เครื�องดื�ม เป็นตน้  

 
สาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครปฐม ใหก้ารสนับสนุนในส่วน

ที�สําคญัคอืเรื�องของการคุ้มครองพื�นที� (Area) ซึ�ง นักวเิคราะห์ผงัเมอืงชํานาญการ สํานักงาน
โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครปฐม (2557) อธบิายว่า กฎกระทรวงให้บงัคบัใช้ผงัเมอืงรวม
จงัหวดันครปฐม พ.ศ. 2556 มสีาระสําคญัสองประการที�น่าสนใจเกี�ยวขอ้งกบัเกษตรกรรมคอื 1) 
ส่งเสริมและรักษาพื�นที�เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างยั �งยืน 2) อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม โดยผงัเมอืงรวมจงัหวดันครปฐมนี�ได้กําหนดให้พื�นที�ส่วน
หนึ�งของสหกรณ์บ้านคลองโยงที�อยู่ในตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชยัศร ีเป็นพื�นที�ประเภท
อนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรม และพื�นที�อ ีกส่วนหนึ�งที�อยู่ในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธ
มณฑล เป็นพื�นที�ประเภทชุมชน ขอ้กําหนดการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของผงัเมอืงดงักล่าวจงึทํา
ใหพ้ื�นที�ทั �งสองส่วนของคลองโยงกลายเป็นพื�นที�สเีขยีว (Green Zone) ไม่มอุีตสาหกรรมหนักที�
อาจส่งผลกระทบต่อการทําเกษตรกรรมและสิ�งแวดล้อม ซึ�งรายละเอียดสามารถดูได้ใน
กฎกระทรวงใหบ้งัคบัใชผ้งัเมอืงรวมจงัหวดันครปฐม พ.ศ. 2556 ส่วนในที�นี�ผู้ศกึษาจะกล่าวถงึ
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เฉพาะเรื�องที�ผงัเมอืงฉบบันี�ให้การสนับสนุนเท่านั �น ทั �งนี�ผงัเมอืงรวมจงัหวดันครปฐม พ.ศ. 
2556 มกีําหนดระยะเวลาบงัคบัใช ้5 ปี คอื ปี พ.ศ. 2556 -2560 นอกจากนี�ผงัเมอืงรวมชุมชน
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมที�กําลงัจดัทําขึ�นใหม่ยงัได้กําหนดให้พื�นที�ส่วนหนึ�งของสหกรณ์
บ้านคลองโยงที�อยู ่ในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล ซึ�งผงัเดมิในปี พ.ศ. 2556 
กําหนดให้เป็นพื�นที�ประเภทชุมชน แต่ผงัใหม่กําหนดใหเ้ป็นพื�นที�ชนบทและเกษตรกรรม โดย
ผงัเมอืงรวมจงัหวดันครปฐมปี พ.ศ. 2556 และผงัเมอืงรวมชุมชนพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมที�
กําลงัจดัทําขึ�นใหม่ จะทําใหพ้ื�นที�สหกรณ์บา้นคลองโยงไดร้บัการคุม้ครองใหเ้ป็นพื�นที�เหมาะแก่
การทาํเกษตรกรรมไปอกีประมาณ 10 ปี  

สาํนกังานเกษตรอําเภอนครชยัศร ีเจา้หน้าที�สํานักงานเกษตรอําเภอนครชยัศร ี
(2557) กล่าว สาํนกังานไดใ้หก้ารสนบัสนุนทั �งทางดา้นวชิาการ เช่น การจดัอบรม การฝึกอาชพี 
ให้ความรู้ และสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทําการเกษตร เช่น สารชวีภณัฑ์ ปุ๋ ย
อนิทรยี ์เป็นตน้ นอกจากนี�วสิาหกจิชุมชนบา้นโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า เป็นพื�นที�หนึ�ง
ใน 24 ตําบลที�อยู่ในความรบัผดิชอบกํากบัดูแล ซึ�งกใ็หก้ารสนับสนุนในเรื�องของการเกษตรอยู่
เสมอ แต่เรื�องที�สาํคญัที�ใหก้ารสนบัสนุนแก่ชุมชนคอื การส่งเสรมิและพฒันาการผลติที�ปลอดภยั
เพื�อการบรโิภคภายในประเทศและการส่งออกโดยการสรา้งมาตรฐานของผลผลติให้ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตรปลอดภยั (GAP: Good Agricultural Practice) จากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี�ยงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาผลผลติไปสู่การรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี ์(IFORM:  The International Federation of Organic Agriculture Movements)
จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ (มกท.) เป็นองค์กรอิสระที�ให้บรกิารตรวจรบัรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ซึ�งเป็นที�น่าเชื�อถอืในระดบัประเทศเกี�ยวกบัการตรวจรบัรองผลติภณัฑ์
เกษตรอนิทรยี ์ 

ในการการทําเกษตรกรรมยงัมกีารสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ทาง
การเกษตร และพนัธุ์พชืจากหลายองค์กร เช่น มูลนิธขิา้วขวญั มูลนิธเิกษตรกรรมยั �งยนื ไร่พนัพรรณ 
เป็นต้น ซึ�งองค์การเหล่านี�ต่างก็มผีู้มคีวามเชี�ยวชาญในด้านของการทําเกษตรกรรมยั �งยืน  
ซึ�งต่างกข็บัเคลื�อนประเดน็ในดา้นของความมั �นคงทางอาหาร โจน จนัได. เจา้ของไร่พรรณพนั 
(2557) ให้ความเห็นในการสนับสนุนด้านองค์ความรู ้เกี�ยวกบัการทําเกษตรกรรมในพื�นที�
คลองโยงว่า วถิกีารเกษตรของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงยงัเป็นเกษตรที�ใช้สารเคมกีนัมาก
อยู ่หากชุมชนเปลี�ยนมาทาํเกษตรอนิทรยีจ์ะมโีอกาสประสบความสําเรจ็ไดม้ากกว่านี� เนื�องจากตลาด
เกษตรอินทรีย์ในเมืองใหญ่อย่างกรุง เทพมหานครกําลัง เติบโต และเป็นโอกาสที�ด ี
ที�คลองโยงอยู่ใกลก้รุงเทพมหานครมาก ความเหน็ดงักล่าวสะทอ้นให้เหน็ภาพในลกัษณะที�คน
ภายนอกชุมชนมุ่งหวงัอย่างไรกบัคลองโยง กล่าวคอื คนภายนอกมองเหน็โอกาสและต้องการ
สนบัสนุนโดยมุง่หวงัใหชุ้มชนคลองโยงเปลี�ยนวถิกีารผลติจากเคมมีาเป็นอนิทรยี ์
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สุดท้ายคือการได้ร ับการสนับสนุนจากสื�อสาธารณะอย่างทีวีไทย 
(ThaiPBS) ที�เป็นทาํหน้าที�เป็นสื�อกลางในการทาํหน้าที�สื�อสารประเดน็ต่างๆ ภายในคลองโยงใน
เชงินโยบายใหก้บัสงัคมรบัรูร้บัทราบความคบืหน้า โดยทวีไีทยไดเ้ขา้มาทําสารคดเีชงิข่าวผ่าน
ทางรายการเวทสีาธารณะสองครั �งคอื ตอน "คนคลองโยง ชาวนาปฏริปู" เวทสีาธารณะ ออกอากาศ
วนัเสารท์ี� 19 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. และ ตอน "1ปีโฉนดชุมชน...ตรวจการบา้นที�คลอง
โยง" ออกอากาศวนัเสารท์ี� 18 กุมภาพนัธ ์2555 เวลา 13.00 น. ณาตยา แวววรีะคุปต์. ผูด้ําเนิน
รายการเวทสีาธารณะ (2557) กล่าวถงึการให้การสนับสนุนแก่ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงว่า 
การช่วยเหลือสนับสนุนของเราในฐานะสื�อ ต้องเริ�มเล่าก่อนว่า ในช่วงแรกดงัที�กล่าวไปแล้ว  
การทําข่าวที�คลองโยงนั �นเริ�มพร้อมๆ กับ การตั �งสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสเลย ประกอบ
กับในช่วงต่อมาไทยพีบ ีเอส มโีครงการนักข่าวพลเมอืง ซึ�งชาวบ้านที�คลองโยงก็มสี่วนร่วม 
ในการสรา้งชิ�นงานข่าวส่งมาให้ทางไทยพบีเีอส เพื�อนําเสนอในช่วงของข่าวพลเมอืงหลงัข่าว
ภาคคํ�า เป็นการทํางานร่วมกนัในการนําเสนอข่าวสู่สาธารณะในประเด็นปญัหาด้านที�ดนิของ
คลองโยง นอกจากนี�ก็ยงัได้จดัเวทสีาธารณะและรายการเสยีงประชาชนเปลี�ยนประเทศไทย 
ควบคู่ไปดว้ย เพื�อพดูคุยถงึประเดน็ปญัหาดา้นที�ดนิที�คลองโยง 

ณาตยา แวววรีะคุปต.์ ผูด้าํเนินรายการเวท ี(2557) อธบิายเพิ�มเตมิอกีว่า
ในการจดัเวทสีาธารณะในช่วงแรกๆ กเ็ป็นการพดูคุยกนัเพื�อหาแนวทางในการแก้ไขปญัหาที�ดนิ 
โดยลกัษณะของปญัหาคอื ความขดัแยง้ในการต่อสูเ้รื�องสทิธใินที�ดนิทํากนิ ที�ชาวบา้นคลองโยง 
มปีญัหาขดัแยง้กบัหน่วยงานของรฐั คอื กรมธนารกัษ์ แต่การพสิูจน์สทิธใินที�ดนิทํากนิโดยการ
ขุดคุ้ยหาหลกัฐานมายนืยนัความเป็นเจ้าของสทิธใินที�ดนิกลบักลายเป็นการสร้างปญัหาความ
ขดัแยง้ระหว่างรฐัและชาวบา้นมากขึ�น จนกระทั �งไดม้กีารสรุปบทเรยีนว่า การแก้ไขปญัหาโดย
การพสิูจน์สทิธใินที�ดนิทํากนิคงจะไม่ใช่คําตอบของการแก้ไขปญัหา  ชาวบา้นจงึหาแนวทางอื�น 
จนได้ข้อสรุปว่าโฉนดชุมชนคอื ทางออก ซึ�งขณะนั �นก็มกีารดําเนินนโยบายโฉนดชุมชนของ
รฐับาลอภสิทิธิ D เวชชาชวีะ ชุมชนคลองโยงจงึเสนอใหจ้ดัการที�ดนิที�มปีญัหาเหล่านี�ในรูปแบบโฉนด
ชุมชนในที�สุด  และมุ่งสู่วถิแีห่งการทําเกษตรกรรมยั �งยนื นอกจากนี�การจดัเวทสีาธารณะในครั �ง
หลงัๆ กไ็ด้เหน็พฒันาการของชุมชนคลองโยงอย่างต่อเนื�อง จนเมื�อกระทั �งหลงัจากที�มเีหตุการณ์นํ�า
ท่วมใหญ่ในปี 2554 ไทยพบีเีอสไดเ้ขา้ไปสนบัสนุนชาวบา้นในการฟื�นฟูชุมชน โดยการบรจิาคเงนิ
ช่วยเหลือเพื�อนําไปจัดซื�อ เมล็ดพันธุ์ข้าว และโรงสีข้าวชุมชน ตามข้อเสนอของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ประภาส ปิ�นตบแต่ง (อาจารย์ประจําคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
ล่าสุดทางชุมชนได้มกีารจดัตั �งวสิาหกจิชุมชน รายการเวทสีาธารณะจงึได้เขา้ไปตดิตามความ
คบืหน้า การดําเนินงานโฉนดชุมชนที�คลองโยง จงึทําให้เกิดการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
โดยการดงึภาคเอกชน (โรงแรมสามพราน โรงสขีา้ว ) และภาคประชาสงัคม  เขา้มาร่วมพูดคุย
และทาํสญัญาใจในเพื�อใหก้ารสนบัสนุนแก่ชุมชนเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของวสิาหกจิ 
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สรุป จะเห็นได้ว่าชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงได้รบัการสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ส่งผลใหเ้กดิการบรรลุผลตามนโยบายโฉนดชุมชนทั �งในเชงิการสรา้งความมั �นคง
ในการถอืครองที�ดนิ และการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม เนื�องจากการสนับสนุนเป็นผลมาจากการ
ยอมรบัและเขา้ใจในแนวทางการดาํเนินงานโฉนดชุมชนและการจดัการทรพัยากรรว่มของชุมชน 

6.1.2.2  ผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค ์
ผลลพัธ์อื�นที�เกิดขึ�นนอกเหนือจากเป้าประสงค์ (เป้าประสงค์คอื ความมั �นคงใน

การถือครองที�ดนิ และการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม) คอื การดําเนินงานโฉนดชุมชนในรูปแบบ
สหกรณ์สร้าง “ภาระทางการบริหาร” ให้ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง กล่าวคือ การบรหิารงาน
สหกรณ์ต้องบรหิารจดัการในรูปขององค์การๆ หนึ�งย่อมมภีาระหน้าที�ในทางการบรหิารจดัการ
หลายประการ อาท ิการวางแผน การเงนิ การผลติ การบรหิารสมาชกิ  การบงัคบัใช้กตกิาในการ
จดัการที�ดนิ เป็นต้น ซึ�งภาระต่างๆ เหล่านี�เป็นผลพวงจากระบบสหกรณ์ และกลายเป็นผลลพัธท์ี�ทํา
ใหเ้กดิขอ้จาํกดัที�จะบรหิารจดัการที�ดนิตามแนวทางโฉนดชุมชน อดตีประธานสหกรณ์บา้นคลองโยง 
คนที� 2 (2557) ใหค้วามเหน็ในลกัษณะว่าการบรกิารจดัการสหกรณ์ ผู้ที�เขา้มาเป็นคณะกรรมการ
ต้องมอุีดมการณ์ที�จะทําเพื�อส่วนรวม ทําเพื�อสหกรณ์ ถ้าเขา้มาทําหน้าที�เพื�อผลประโยชน์จะอยู่ได้
ไม่นานก็ออกไป เพราะจรงิแลว้ผลตอบแทนที�สหกรณ์ให้ไม่คุ้มค่าต่อภาระงานที�ต้องทําตามอํานาจ
หน้าที� ซึ�งคณะกรรมการไดเ้พยีงค่าเบี�ยประชุมเดอืนละ 300 บาท เพยีงเท่านั �น แต่มปีญัหาใด หรอื
กจิกรรมของสหกรณ์ใดคณะกรรมการก็ต้องไปดําเนินการทุกอย่าง เกดิปญัหาเกี�ยวกบัข้อพพิาท
ดา้นที�ดนิคณะกรรมการกต็้องเขา้ไปแก้ไข จะเหน็ไดว้่าภาระทางการบรหิารที�ไดร้บัไม่สอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ที�ผูม้าเป็นคณะกรรมการสหกรณ์เพื�อทาํหน้าที�บรหิารจะพงึไดร้บัเลย ภาระทางการบรหิารนี� 
จงึเป็นผลลพัธ์ในเชงิลบของระบบสหกรณ์ที�การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงตอ้งองิอาศยักลไกนี�  

 
6.2  สรปุผลการศึกษา 
 

6.2.1 ผลการศึกษาการดาํเนินงานของสาํนักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง 

6.2.1.1  สถานะ อํานาจ และสมรรถนะ 
การศกึษาการดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใน

ประเดน็สถานะ อํานาจ และสมรรถนะ พบว่า เกดิปญัหาต่างๆ ดงันี� 
1)  ปญัหาที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการพจิารณาอนุญาตเพื�อจดัใหม้โีฉนด

ชุมชนและกระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนอื�นๆ กล่าวคอื ในกระบวนการพจิารณาอนุญาต
เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน เกดิปญัหาอย่างมากในขั �นตอนการขออนุญาตหน่วยงานที�รบัผดิชอบ
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ดูแลที�ดินเพื�อขอใช้ประโยชน์ที�ดิน เพราะสํานักงานโฉนดชุมชนต้องอาศัยการขออนุญาต
หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเหล่านั �นเพื�อขอใช้พื�นที�ให้ชุมชนดําเนินงานโฉนดชุมชน เนื�องจาก
สถานะและอํานาจที�สํานักงานโฉนดชุมชนมอียู่ตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดั
ให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 มลีําดบัชั �นทางกฎหมายตํ�าด้อยกว่ากฎหมายของหน่วยงานที�
รบัผิดชอบดูแลที�ดิน  ส่วนกระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนอื�นๆ เช่น การขอต่ออายุโฉนด
ชุมชน การยกเลกิโฉนดชุมชน การเพกิถอนโฉนดชุมชน ไม่เคยมกีระบวนการเหล่านี�เกดิขึ�นเลย
ในทางปฏบิตั ินอกจากนี�กระบวนติดตามประเมนิผลที�ใช้ลกัษณะของการให้ชุมชนส่งรายงาน
ประจาํปีเพื�อให้สํานักงานโฉนดชุมชนตรวจสอบ มรีูปแบบความเป็นทางการและระบบราชการ
มากเกนิไปไมเ่หมาะสมต่อการประเมนิชุมชน เพราะเป็นการสรา้งภาระการดาํเนินงานใหก้บัชุมชน 

2) ปญัหาความดอ้ยประสทิธภิาพของสภาพบงัคบัทางกฎหมายในการ
คุม้ครองชุมชน กล่าวคอื ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 
ไมส่ามารถรบัรองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิของชุมชนได ้เพยีงแต่รบัรองไดว้่าชุมชนเป็นชุมชน
ที�เหมาะสมที�จะดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้วเท่านั �น จงึทําให้ไม่สามารถคุ้มครองชุมชนไม่ให้ถูก
จบักุม ฟ้องรอ้ง หรอืดาํเนินคด ีในขอ้หาบุกรกุที�ดนิได ้

3) ปญัหาความเป็นนิติบุคคลของชุมชน กล่าวคือ ระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 ไม่มสีามารถที�จะรบัรองให้ชุมชนมี
สภาพเป็นนิตบุิคคลไดต้ามกฎหมาย ทําให้ชุมชนต้องอาศยักฎหมายอื�นๆ ในการทําใหชุ้มชนมี
สภาพเป็นนิตบิุคคลโดยการไปจดเบยีนเป็นสหกรณ์ วสิาหกจิ กลุ่มเกษตรกร สมาคม ฯลฯ 
ทําให้ชุมชนต้องแบกรบัภาระการดําเนินงานตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของหน่วยงานที�ชุมชน
ไปจดทะเบยีนดว้ย 

4) ปญัหาเกี�ยวกับสมรรถนะในการดําเนินงานของสํานักงานโฉนด
ชุมชน กล่าวคอื สํานักงานโฉนดชุมชนถูกจดัตั �งขึ�นเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลดัสํานัก
นายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้ถูกจัดตั �งโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรฐัมนตร ีจงึทําใหไ้ม่มโีครงสรา้งกรอบอตัรากําลงัและงบประมาณของตนเอง สํานักปลดั
สาํนกันายกรฐัมนตรจีงึต้องใชว้ธิกีารเกลี�ยอตัรากําลงัภายในสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี
มาทํางานให้กับสํานักงานโฉนดชุมชน ส่วนงบประมาณก็แบ่งจดัสรรจากงบประมาณของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี ซึ�งแบ่งจดัสรรจากงบประมาณของหน่วยงานเอง และ
งบประมาณที�สาํนกังานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตรไีดข้ออนุมตัจิดัสรรงบกลางรายการเงนิสํารองจ่าย
เพื�อกรณฉุีกเฉินหรอืจาํเป็น โดยพจิารณาจดัสรรงบประมาณใหต้ามความเหมาะสมแก่ภารกจิใน
การดําเนินงานโฉนดชุมชน ทั �งนี�จงึทําใหท้รพัยากรทางการบรหิาร อาท ิงบประมาณ บุคคลกร 
และวัสดุอุปกรณ์เครื�องมือเครื�องใช้ ไม่เพียงพอและสอดคล้องเหมาะสมต่อภารกิจในการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนที�ตอ้งดูแลชุมชนเป็นจาํนวน 400 กว่าชุมชน ทรพัยากรทางการบรหิารที�
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ไม่เพียงพอยงัทําให้สํานักงานโฉนดชุมชนไม่สามารถดําเนินภารกิจด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสรมิการพฒันาของชุมชนไดเ้ลย 

6.2.1.2 ความรูค้วามเขา้ใจ 
การศกึษาการดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใน

ประเดน็ความรูค้วามเขา้ใจ พบว่า เกดิความผดิพลาดในการสื�อสารเชงินโยบายโดยใช้การสื�อ
ขอ้ความที�ผดิพลาด จงึทาํใหเ้กดิปญัหาดงันี� 

1) ปญัหาความเข ้าใจผ ิดเกี�ยวก ับแนวทางการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชน กล่าวคอื การสื�อขอ้ความที�ผดิพลาดโดยใชค้ําว่าโฉนดชุมชนเป็นชื�อของ
นโยบายและกฎหมายที�ให้อํานาจในการดําเนินงานโฉนดชุมชนทําให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
การนํานโยบายไปปฏบิตัแิละสงัคมเกดิความเขา้ใจผดิว่าโฉนดชุมชนเป็นการใหก้รรมสทิธิ Dชุมชน
ในลกัษณะโฉนดที�ดนิ เป็นการจดัสรรที�ดนิทํากนิใหชุ้มชนไดก้รรมสทิธิ Dแบบปจัเจก แต่แทจ้รงิแล้ว
มใิช่เช่นนั �น เพราะชุมชนได้เพยีงเอกสารแสดงมคีวามพรอ้มที�จะดําเนินงานโฉนดชุมชน และ
เอกสารแสดงสิทธิ Dในการใช้ประโยชน์ที�ดินจากหน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินเท่านั �น แต่ไม่ได้
กรรมสิทธิ Dในที�ดินแต่อย่างใด ที�ดินยังคงเป็นของรัฐ และชุมชนต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขที�
สาํนกังานโฉนดชุมชนกําหนดดว้ย 

2) ปญัหาเกี�ยวกบัทศันคตขิองผู้ปฏบิตังิานในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
การดําเนินงานโฉนดชุมชน กล่าวคอื เมื�อเกิดความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัแนวทางการดําเนินงาน
ตามนโยบายโฉนดชุมชน หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิจงึมทีศันคตใินเชงิลบ ไม่เหน็ดว้ย มองเหน็
ชุมชนเป็นผูบุ้กรกุที<ดนิของรฐั และไมไ่วว้างใจว่าการดาํเนินงานโฉนดชุมชนจะสามารถแกไ้ขไดจ้รงิ 

3) ปญัหาการต่อต้านการดําเนินงานโฉนดชุมชนในลกัษณะคลื�นใต้นํ�า 
กล่าวคอืทศันคตใินแง่ลบของหน่วยงานที<เกี<ยวขอ้งกบัการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน
ทําให้เกิดกระแสการต่อต้านการดําเนินงานโฉนดชุมชนอย่างรวดเรว็ เหตุที <เป็นเช่นนี0ก็
เนื<องจากหน่วยงานรฐัที<เป็นผู้รบัผิดชอบที<ดินซึ<งเกี<ยวข้องกับการดําเนินงานโฉนดชุมชน
มคีวามกงัวลว่าหากมกีารจดัสรรที<ดนิโดยให้กรรมสทิธิ �ในที<ดนิแก่ชุมชน จะกลายเป็นการส่งเสรมิให้
ชุมชนอา้งสทิธแิละรวมตวักนัเพื<อบุกรกุที<ดนิรฐัเพิ<มขึ0น และจะทําใหป้ญัหาการบุกรุกที<ดนิของรฐั
ที<เป็นอยู่ทวคีวามรุนแรงขึ0นด้วย จงึชะลอการดําเนินงาน นิ�งเฉย หรอื เตะถ่วงการดําเนินงาน 
โดยใหเ้หตุผลอา้งถงึความจาํเป็นต่างๆ เช่น แนวเขตที�ดนิไมช่ดัเจน นโยบายรฐับาลไมช่ดัเจน เป็นตน้ 

6.2.1.3  การยอมรบัและการสนบัสนุน 
การศกึษาการดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใน

ประเดน็การยอมรบัและการสนับสนุน พบว่า การดําเนินงานโฉนดชุมชนจะประสบความสําเรจ็
ขึ�นอยู่กับความสอดคล้องกันระหว่างแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชนของหน่วยงาน
รบัผดิชอบที�ดนิและการสนบัสนุนเชงินโยบายของรฐับาล เนื�องจากแมร้ฐับาลจะใหก้ารสนับสนุน
แต่หน่วยงานในระดับปฏิบัติคือหน่วยงานรับผิดชอบที�ดินไม่เห็นด้วยและให้การยอมรับ
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สนับสนุน การดําเนินงานก็ไม่สามารถจะประสบความสําเรจ็ได้ ทั �งนี�หน่วยงานดูแลรบัผดิชอบ
ที�ดิน มกัไม่ให้การยอมรบัและสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชน เนื�องจากสอง
สาเหตุคอื ประการแรก ความผดิพลาดในการสื�อสารเชงินโยบายของรฐับาล ประการที�สอง ฐาน
คติและมุมมองต่อเรื�องการจดัการทรพัยากรของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดิน โดยฐานคติและ
มมุมองต่อเรื�องการจดัการทรพัยากรของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิเป็นสาเหตุเบื�องหลงัของการ
อารยะขดัขนืการสนับสนุนเชงินโยบายของรฐับาล ซึ�งการขดัขนืนี�ไม่ไดเ้ป็นเพราะขอ้จาํกดัทาง
กฎหมายแต่เป็นเรื�องฐานคตแิละมุมมองความคดิเกี�ยวกบัเรื�องการจดัการทรพัยากรที�มรีากฐาน
มาจากแนวคดิสามประการคอื 1) อรรถประโยชน์นิยม 2) วธิคีดิแบบเชงิเดี�ยว 3) วธิคีดิแบบ
อาณานิคม หากไมม่คีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างการยอมรบัและการสนับสนุนจะทําใหเ้กดิปญัหา 
3 ประการคือ 1) ปญัหาการหลีกเลี�ยงการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานรบัผิดชอบที�ดิน 
2) ปญัหาพฤตกิรรม ชะลอ หรอื เตะถ่วงการดําเนินงานโฉนดชุมชน 3) ปญัหาความไม่เชื�อมั �น
ต่อแนวทางการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิที�เกี�ยวขอ้ง  
 
 6.2.2  ผลการศึกษาการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 

6.2.2.1  ความเขา้ใจพื�นฐานเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน
สําหรบักรณีชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ผลการศกึษาพบว่า การจดัการทรพัยากรของชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยงเป็น “การจดัการทรพัยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชน” ซึ�งเป็นรูปแบบ
การจดัการทรพัยากรทางเศรษฐศาสตรป์ระเภททรพัยากรรว่ม คอื ที�ดนิ โดยใชร้ะบบ “กรรมสทิธิ Dร่วม” 
ใหส้หกรณ์เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ Dในที�ดนิทั �งหมด (ที�ดนิเป็นผนืเดยีวกนัทั �งหมด) และใชร้ะบบกรรมสทิธิ Dร่วม
เป็นตวัควบคุมสทิธปิจัเจกในการใชป้ระโยชน์ที�ดนิของสมาชกิชุมชน โดยกฎกตกิาทั �งหลายที�ใช้
ในการจัดการทรัพยากรร่วมต้องสอดคล้องกับหลักการดําเนินงานโฉนดชุมชน และมติ
คณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม พ.ศ.2553 ซึ�งกลไกการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนจะมี
ลกัษณะสําคญัในการแก้ไขปญัหาการสูญเสียที�ดินของเกษตรกรเป็นหลกั นอกจากนี�ชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยงยงัเป็นชุมชนเกษตรกรรมที�อยู่ในพื�นที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมใน
ลุ่มแม่นํ� าท่าจนี และเป็นการดําเนินงานโฉนดชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ โดย
รูปแบบการจัดการทรัพยากรนี�พยายามตอบโจทย์การรักษาพื�นที�เหมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรมของประเทศใหค้งอยูเ่ป็นพื�นที�ผลติอาหารของสงัคมและสรา้งความมั �นคงทางอาหาร
ใหแ้ก่ประเทศ  

6.2.2.2  ประวตัคิวามเป็นมาของการไดม้าซึ�งโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้น
คลองโยง ผลการศกึษาพบว่า พื�นที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมคีวามเป็นมาอย่างยาวนาน 
เริ�มต้นจากบรรพบุรุษของชาวคลองโยงได้เขา้มาหกัรา้งถางพงและจบัจองที�ดนิทํากนิในแถบนี� 
แต่เมื�อมกีารขุดคลองมหาสวสัดิ D คลองโยง ฯลฯ ที�ดนิได้ตกเป็นของเชื�อพระวงศ์และ 
ผู้มบีรรดาศกัดิ D ทาํให้ชาวบ้านผู้หกัร้างถางพงบุกเบกิพื�นที�ทาํกินมากลายสภาพมาเป็นผู้เช่า



228 

ที�ดนิแทน ที�ดนิ 1800 ไร่ 3 งาน พื�นที�นี�เดมิเป็นของเจ้าจอมมารดาชุ่มในรชักาลที� 4 และ 
ตกทอดเรื�อยมาสุดท้ายก็ตกทอดมาสู่นางประไพพศิ เกตุรายนาค ในราชสกุลดศิกุลโดยม ี
นายบุญชติ เกตุรายนาค เป็นผู้จดัการมรดก ต่อมานายบุญชติ เกตุรายนาค ได้ขายที�ดนิ
ให ้กบัชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่มที ุนทรพัย ์เพยีงพอ จงึให ้ชาวบ้านทําเรื�องร ้องขอให้ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์นําเงนิจาก “กองทุนหมุนเวยีนจดัซื�อที�ดนิเพื�อเกษตรกร” ซึ�งเป็นกองทุน
ที�กระทรวงการคลงัจดัตั �งขึ�น และนํามาจดัซื�อที�ดนิจาก นายบุญชติ เกตุรายนาค พร้อมทั �ง
จดัตั �งสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จํากดั (พ.ศ. 2519) ขึ�นเพื�อเช่าซื�อที�ดนิ ชาวบ้านได้
ผ่อนชําระค่าเช่าซื�อที�ดนิเรื�อยมาจนกระทั �งในปี 2549 มนีโยบายแก้ไขปญัหาความยากจน
เชงิบูรณาการ ซึ�งทาํให้กรมธนารกัษ์เข้ามายดึที�ดนิคนืเพื�อจดัหาประโยชน์โดยการจดัให้เช่า 
และเรยีกเก็บอตัราค่าเช่าในอตัราที�แพงมาก ทําให้ชาวบ้านรู้สกึถึงความไม่เป็นธรรมและ 
ไม่พอใจ จนกลายฉนวนเหตุให้ชาวบ้านต่อสู้เรยีกร้องสทิธใินที�ดนิ  

จนกระทั �งในสมยัของรฐับาลนายอภสิทิธิ D เวชาชวีะ ชาวบ้านคลองโยงได้
เรยีกร้องให้รฐับาลแก้ไขปญัหาที�ดนิร่วมกบัเครอืข่ายปฏริูปที�ดนิแห่งประเทศไทย ซึ�งรฐับาล
ได้ตั �งคณะอนุกรรมการขึ�นเพื�อทํางานแก้ไขปญัหาด้านที�ดนิตามข้อเรยีกร้องของเครอืข่าย
ปฏริปูที�ดนิแห่งประเทศไทย (คปท.) โดยคณะอนุกรรมการที�มสี่วนสําคญัในการไดม้าซึ�งโฉนด
ชุมชนม ี2 ชุด คอื คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการกระจายการถอื
ครองที�ดนิ ที�มนีายสาทติย ์วงศห์นองเตย เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการแก้ไขปญัหาที�ดนิ
ราชพสัดุกรณีสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จํากดั จงัหวดันครปฐม และสหกรณ์การเช่า
ที�ดนิพชิยัภูเบนทร์ จาํกดั จงัหวดัอุตรดติถ์ ที�มนีายกรณ์ จาติกวานิชย์ เป็นประธาน ทําให้
เส้นทางการได้มาซึ�งโฉนดชุมชนม ี2 เส้นทางคู่ขนานกนัไปคอื เส้นทางที�จะได้โฉนดชุมชน 
และเส้นทางที�จะได้กรรมสทิธิ Dในที�ดนิ ผลสรุปคอื ทําให้ชุมชนสหกรณ์ได้กรรมสทิธิ Dในที�ดนิ
ด้วยในที�สุด และในขณะเดยีวกนัก็ได้ดําเนินงานโฉนดชุมชนด้วย ทําให้ชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยงมลีกัษณะการดําเนินงานโฉนดชุมชนที�พเิศษแตกต่างจากกรณีอื�นๆ คอื เป็นการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�เอกชน แต่ด้วยระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้
มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ไม่ได้เอื�อต่อการดําเนินงานโฉนดชุมชนจงึมกีารออกประกาศ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ขึ�นมารองรบักรณีของโฉนดชุมชนที�คลองโยงแห่งนี� 
หลงัจากนั �นก็ได้มกีารเปลี�ยนชื�อจากสหกรณ์การเช่าที�ดนิคลองโยง จํากดั มาเป็นสหกรณ์
บ้านคลองโยง จาํกดั และดาํเนินการโฉนดชุมชนมาจนกระทั �งปจัจุบนั 

6.2.2.3  การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ผลการศกึษา
พบดงัต่อไปนี� 

1)  การออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า รปูแบบและวธิกีารในการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วมชุมชน
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สหกรณ์บ้านคลองโยงใช้วธิกีารออกแบบผ่านกระบวนการร่างและแก้ไขข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
โดยผูท้ี�เขา้มามอีทิธพิลมากที�สุดต่อกระบวนการออกแบบกตกิา คอื คณะกรรมการดําเนินการ 
และเจา้หน้าที�สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครปฐม ส่วนสมาชกิเขา้มามสี่วนร่วมในการในการลง
มตพิจิารณาขอ้บงัคบัสหกรณ์และเรื�องต่างๆ ในที�ประชุมใหญ่เท่านั �น ส่งผลให้สมาชกิสหกรณ์
เกดิการยอมรบัและปฏบิตัติามกตกิาค่อนขา้งตํ�า เพราะความไม่เขา้ใจกตกิาและไม่ไดรู้ส้กึว่าตน
มสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิในการออกแบบกตกิาของชุมชน หรอื ข้อบงัคบันั �นเอง นอกจากนี�การ
ออกแบบกติกายังต้องออกแบบสอดคล้องกับหลักการดําเนินงานโฉนดชุมชน และมติ
คณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ที�กําหนดว่าห้ามซื�อขายที�ดิน และให้ใช้
ประโยชน์เพื�ออยูอ่าศยัและทาํกนิ 

ส่วนความสอดคล้องระหว่างขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยงกบัหลกัการ
ออกแบบกติกาในการจดัการทรพัยากรร่วมของ Ostrom พบว่า การออกแบบกตกิามคีวาม
สอดคล้องมกีบัหลกัการของ Ostrom เกอืบทุกขอ้ มอียู่ประการเดยีวที�ไม่สอดคลอ้งคอื กตกิา
และการจดัการทรพัยากรต้องเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัระบบที�ใหญ่กว่า (Nested Enterprise) 
ซึ�งเป็นส่วนสาํคญัที�จะเชื�อมโยงเศรษฐกจิของชุมชนกบัเศรษฐกจิภายนอกชุมชน เพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิ สหกรณ์ขาดเรื�องเหล่านี�ไป แต่วสิาหกจิสามารถทํางาน
ไดด้แีละคล่องตวักว่าเกี�ยวกบัการพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน 

2)  การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วม (ที�ดิน) ของชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงอาศยัสญัญาการใช้ประโยชน์ที�ดนิในการ
ควบคุมสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที�ดินของสมาชิกสหกรณ์ ทั �งนี�มีการบังคับใช้กติกาใน
ลกัษณะที�มคีวามเป็นทางการสูง ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะภูมสิงัคมของชุมชน ที�ผูกพนักนัใน
ลกัษณะของเครอืญาต ิจนทําให้สมาชกิเกดิความไม่พอใจข้อบงัคบัและการบงัคบัใช้ข้อบงัคบั
ของสหกรณ์ จนทําใหก้ารมสี่วนร่วมของสมาชกิที�มต่ีอกจิกรรมของสหกรณ์น้อยลง และการเกดิ
การไมย่อมรบัและปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ความไมพ่อใจดงักล่าวนี�มสีาเหตุมาจากรากฐานความคดิ
ของสมาชกิ 4 ประการคอื ประการแรก สมาชกิคดิว่าตนควรไดก้รรมสทิธิ Dในที�ดนิแบบปกัเจก
ด้วยซํ�าเพราะได้เช่าซื�อที�ดินผ่านสหกรณ์มานานแล้ว ประการที�สอง สมาชิกคิดว่าบรรลุ
เป้าหมายรว่มกนัในการต่อสูเ้รยีกรอ้งเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสทิธใินที�ดนิแลว้ จงึต่างคนต่างทํามาหากนิ 
และไม่ให้ความสําคญักับการมสี่วนร่วมของกิจกรรม หรอืการทําตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
ประการที�สาม สมาชกิไม่เขา้ใจถงึอุดมการณ์ในการจดัการทรพัยากรร่วม และประการที�สี� ขาด
กระบวนการเรยีนรู้ที�ดีร่วมกันภายในชุมชน เพราะการออกแบบกติกาไม่ได้ออกแบบมาให้
เอื�ออํานวยต่อการมสี่วนรว่มและการเรยีนรูท้ี�ดรีว่มกนั  

3)  ปญัหาที�พบจากการออกแบบและใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน ผลการศกึษาพบว่า การอออกแบบและใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม
เกดิปญัหาอยู่ 5 ประการด้วยกนัคอื 1) ข้อบกพร่องของกระบวนการออกแบบกตกิา ที�ไม่
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สามารถสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของชุมชนได ้แก้ไขความขดัแยง้ไม่ไดผ้ล ไม่สามารถจงู
ใจใหส้มาชกิตอ้งการเขา้มาทาํงานเพื�อสหกรณ์ได ้ขอ้กําหนดเรื�องทายาทจะกลายเป็นปจัจยัเสี�ยง
ในการรกัษาที�ดนิเพื�อประกอบอาชพีเกษตรกรรม 2) ความด้อยศกัยภาพของการบรหิารงาน
สหกรณ์ในการตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกจิของชุมชน 3) รากฐานความคดิที�เป็น
อุปสรรคต่อการจดัการทรพัยากรร่วม 4) ความไม่คล่องตวัของระบบบรหิารงานสหกรณ์ 
และ 5) ผลกระทบจากการขยายตวัของชุมชนเมอืง   

6.2.2.4  การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน 
1)  ลักษณะในการจดัการและการพัฒนาของสหกรณ์บ้านคลองโยง 

ผลการศกึษาพบว่า สหกรณ์มุ่งเน้นการควบคุมบงัคบัใช้อํานาจจากกตกิาอย่างเป็นทางการ 
ใช้วิธีการจูงใจเชิงลบโดยการใช้กติกาบงัคบัและลงโทษ และยงัมกีารทํางานตามโครงสร้าง
อํานาจหน้าที�ซึ�งขอ้บงัคบัสหกรณ์บา้นคลองโยงกําหนด สมาชกิเขา้มามสี่วนร่วมเท่าที�จาํเป็นกบั
กจิกรรมการพฒันาที�ขอ้บงัคบัสหกรณ์กําหนดบงัคบัใหท้าํตามและกจิกรรมที�ไดผ้ลประโยชน์จาก
สหกรณ์เท่านั �น และกีดกันการมีส่วนร่วมในการจดัการและการพัฒนาจากหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก เนื�องดว้ยทศันคตทิี�ไม่ดต่ีอหน่วยงานรฐัและบุคคลภายนอก และขอ้จาํกดัที�ต้อง
กําหนดให้ชดัเจนเกี�ยวกบัขอบเขตของผู้มสีทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิ เพื�อป้องกนัปญัหาการ
สญูเสยีที�ดนิ ส่วนการผกูพนัและการยอมรบัของชุมชนมลีกัษณะการผูกพนักนัแบบเครอืญาตใิน
ระหว่างสมาชกิ แต่ไม่มคีวามผูกพนัในลกัษณะเดยีวกนันี�ระหว่างสมาชกิกบัคณะกรรมการ 
การมุ่งบงัคบัใช้กตกิาที�สมาชกิมสี่วนร่วมในการร่างกตกิาตํ�า ทําให้สมาชกิไม่ยอมรบักตกิาและ
การดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

2)  ลกัษณะในการจดัการและการพฒันาของวสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนด
ชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า ผลการศกึษาพบว่า วสิาหกจิมุง่เน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจอาศยั
การสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั ไม่เน้นความเป็นทางการ ใชว้ธิกีารจงูใจเชงิบวกโดยการสรา้งระบบ
การเรยีนรูร้่วมกนั และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ มลีกัษณะทํางานเป็นทมี การมสี่วนร่วมภายในสูง 
รว่มกนัคดิ รว่มกนัทาํ อยา่งเป็นกนัเอง โดยอาศยัการพดูคุยถกเถยีงจนไดข้อ้ตกลงและเป้าหมายร่วมกนั
ที�จะใชเ้ป็นกตกิาและแนวทางการดาํเนินงาน ส่วนการมสี่วนร่วมภายนอกกเ็ปิดกวา้งยอมรบัการ
สนบัสนุนที�หลากหลายจากหน่วยงานและบุคคลภายนอกชุมชน เป็นการสรา้งปฏสิมัพนัธร์่วมกนั
กบัสงัคมในรูปแบบการสร้างเครอืข่ายเชื�อมโยงกบับุคคลหรอืองค์กรภายนอกที�มุ่งขบัเคลื�อน
ประเดน็การพฒันาในลกัษณะเดยีวกนั ส่วนการผูกพนัและการยอมรบั มลีกัษณะการผูกพนักนั
แบบเครือญาติทั �งระหว่างสมาชิกด้วยกัน และคณะกรรมการกับสมาชิก การเปิดโอกาสให้
สมาชิกเข้ามามสี่วนร่วมเต็มที�ในการร่างข้อตกลงที�ใช้เป็นกติกาและแนวทางการดําเนินงาน 
สมาชกิจงึยอมรบัและปฏบิตัติามกตกิาอยา่งสมคัรใจ 

3)  เปรยีบเทยีบลกัษณะในการจดัการและการพฒันาองค์การของชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า การจดัการและการพฒันาองคก์ารของสหกรณ์บ้านคลองโยง และวสิาหกจิ
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ชุมชนบา้นโฉนดชุมชนคลองโยงลาน-ตากฟ้า ต่างกม็ขีอ้ดขีอ้เสยี กล่าวคอื สหกรณ์มขีอ้ดใีนการ
เป็นกลไกที�สามารถควบคุมกติกาในการจดัการที�ดินและแก้ไขปญัหาการสูญเสียที�ดินของ
สมาชกิไดจ้ากภาวะกดดนัทางเศรษฐกจิ แต่ขอ้ด้อยของสหกรณ์คอื ไม่สามารถเชื�อมโยงระบบ
เศรษฐกจิของชุมชนเขา้กบัระบบเศรษฐกจิภายนอกชุมชนได้และไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทางเศรษฐกจิของชุมชนได ้แต่วสิาหกจิมคีวามคล่องในการบรหิารและวตัถุประสงคเ์พื�อ
ผลประโยชน์ร่วมกนัในทางเศรษฐกจิที�ชดัเจน พรอ้มทั �งเปิดรบัการสนับสนุนและมสี่วนร่วมจาก
ภายนอกโดยการสรา้งเครอืข่ายเชื�อมโยงกบับุคคลหรอืองคก์รภายนอกที�มุ่งขบัเคลื�อนประเดน็
การพฒันาในลกัษณะเดยีวกนัไดม้ากกว่า ทําใหว้สิาหกจิสามารถเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิของชุมชน
เขา้กบัระบบเศรษฐกจิภายนอกชุมชนได ้และสามารถตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิของ
ชุมชนได้ ดงันั �น ขอ้ดขีองทั �งสองรปูแบบจงึเป็นกลไกที� เตมิเต็มและทดแทนขอ้ดอ้ยของกนัและ
กนัทาํใหก้ารจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชนสมบรูณ์ยิ�งขึ�น 

 
6.2.3  ผลการดาํเนินงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชนของสาํนักงานโฉนดชุมชน และ 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทั Vงผลผลิตและผลลพัธ ์
6.2.3.1  ผลผลติ 

1)  ผลผลติดา้นที� 1 ผลการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พบว่า ไม่มคีวามคบืหน้า
มากมายนัก ซึ�งขอ้มูลลกัษณะนี�อาจสะท้อนให้ทราบได้ว่า การดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน
เกดิภาวะชะงกังนั หรอื ชะลอตวั และเกดิปญัหาในกระบวนการขั �นตอนการดําเนินงานเพื�อจดัให้มี
โฉนดชุมชน ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการดําเนินนโยบายโฉนดชุมชน
ในแงข่องผลผลติ 

2)  ผลผลติดา้นที� 2 ผลการจดัการทรพัยากรร่วม พบว่า คณะกรรมการ
ดําเนินการของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจะดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�ซึ�งกําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนเฉพาะในเรื�องที�มคีวามสอดคลอ้งกบั
การดําเนินงานปกติที�มกีําหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์บ้านคลองโยงเท่านั �น ส่วนอํานาจ
หน้าที�อื�นคณะกรรมการดําเนินงานไม่ได้มคีวามกระตอืรอืรน้ที�จะปฏบิตัติาม เนื�องจากเหตุผล
ด้านงบประมาณ ประสทิธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และแรงจูงใจที�ได้รบัไม่
สอดคลอ้งกบัภาระงาน เป็นตน้ 

6.2.3.2  ผลลพัธ ์
1)  ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์(ความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิของชุมชน

และการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม) ผลการศึกษาพบว่า ผลที�เกิดขึ�นจากการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงซึ�งเป็นผลผลติของนโยบายใน 5 ประเด็น มคีวาม
สอดคล้องและเกื�อกูลต่อการสรา้งความมั �นคงในการถอืคลองที�ดนิและรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม 
โดยในประเดน็ต่างพบผลการศกึษาดงันี� 
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ประเด็นที� 1 ลกัษณะของการใช้ประโยชน์ที�ดนิ ผลการศกึษาพบว่า 
ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมกีารใช้ประโยชน์พื�นที�ในลกัษณะของการอยู่อาศยั และการทํา
เกษตรกรรมเท่านั �น ส่วนการใช้ประโยชน์ในลกัษณะอื�นเช่นพื�นที�ประกอบกิจการเชงิพาณิชย์
คา้ขายมไีม่มากนัก นอกจากนี�ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อทําเกษตรกรรมแยกย่อยไดอ้กี
สองลกัษณะคอื การทาํเกษตรอนิทรยี ์และการทาํเกษตรเคม ี

ประเด็นที� 2 กฎหมายที�รองรบัและให้สทิธใินการถือครองที�ดนิของ
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 
2553 ไม่สามารถรองรบัสทิธใินการถือครองที�ดนิของชุมชนได้ แต่สาํหรบัสหกรณ์บ้านคลอง
โยง เป็นกรณีพเิศษที�สหกรณ์เป็นผู้ครองครอบกรรมสทิธิ Dในที�ดนิ จงึได้รบัการรบัรองสทิธใิน
การถ ือครองที�ด ินของชุมชนโดยประมวลกฎหมายที�ด ิน นอกจากนี�สําหรบัข้อบ ังค ับ
สหกรณ์ซึ�งเป็นกตกิาที�ชุมชนในการทรพัยากรรว่ม หรอื ที�ดนิของชุมชนนั �นไดร้บัการรบัรองจาก
ระเบยีบสํานักนายกดังกล่าว และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงทําให้สามารถ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที�ดนิของชุมชนได้เป็นอย่างด ีดงัภาพที� 6.1 กฎหมายที�รองรบัและ
ควบคุมการบรหิารจดัการที�ดนิของชุมชน ที�ผูศ้กึษาไดอ้ธบิายไวใ้นหน้าที� 220  

ประเด็นที� 3 ลักษณะของสิทธิและเอกสารสิทธิในที�ดินของชุมชน ผล
การศกึษาพบว่า สอดคล้องกับลกัษณะการใช้ประโยชน์ที�ด ินของชุมชนที�ทําเกษตรกรรม
เป็นหลกั ซึ�งสทิธแิละเอกสารสทิธมิอียู่ 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะแรก กรรมสทิธิ Dร่วม เป็นสทิธทิี�
กําหนดใหส้มาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงทุกคนเป็นเจา้ของที�ดนิร่วมกนัทั �งผนืในรปูแบบของเอกสาร
โฉนดที�ดนิ ลกัษณะที�สอง สทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิ สหกรณ์บ้านคลองโยงอาศยัอํานาจของ
ขอ้บงัคบัสหกรณ์บ้านคลองโยงในการมอบสทิธกิารใช้ประโยชน์ในที�ดนิให้กบัสมาชกิสหกรณ์
หลกั สทิธทิี�สมาชกิสหกรณ์ได้รบันี�จะเป็นเพยีงสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในที�ดนิเท่านั �น ไม่ได้มเีป็น
สทิธใินลกัษณะที�สามารถครอบครองกรรมสทิธิ Dแบบปจัเจกที�มโีฉนดที�ดนิตามกฎหมายจงึไม่
สามารถขายที�ดนิได้ แต่สทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนินี�สมาชกิแต่ละรายจะถอืเป็นเอกสารสญัญา
การใชป้ระโยชน์ที�ดนิ โดยสญัญานี�สมาชกิต้องมาต่อสญัญาทุกปีกบัทางสหกรณ์เพื�อป้องกนัปญัหา
ในการครอบครองที�ดนิโดยปรปกัษ์ ทั �งนี�ลกัษณะของสทิธแิละเอกสารสทิธิ Dที�กล่าวมาเป็นการใช้
กรรมสทิธิ Dรว่มควบคุมสทิธเิชงิปจัเจกของสมาชกิ  

ประเด็นที� 4 ลกัษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า การประกอบอาชพีของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นการประกอบอาชพี
เกษตรกรรมเป็นหลกั ส่วนอาชพีในลกัษณะอื�นก็เป็นอาชพีที�ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมของสมาชกิอื�นๆ ในพื�นที� และยงัเกื�อกูลต่อการทาํเกษตรกรรมดว้ยโดยเฉพาะ
วสิาหกจิชุมชน นอกจากนี�ยงัไม่มอุีตสาหกรรมหนักเนื�องจากพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง
ได้รบัการคุ้มครองพื�นที�ให้เป็นพื�นที�สเีขยีว (Green Zone) จากผงัเมอืงรวมจงัหวดันครปฐม 
พ.ศ. 2556  
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ประเดน็ที� 5 การสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ผลการศกึษาพบว่า ชุมชน
สหกรณ์บ้านคลองโยงได้รบัการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ�งมผีลทําให้การบรรลุผลตาม
นโยบายโฉนดชุมชนในแง่ของผลลพัธ์คอื ความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิและการรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนในการคุ้มครองพื�นที�เป็น Green Zone ของสํานักงาน
โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดันครปฐม ซึ�งทํางานร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
และเทศบาลตําบลคลองโยง โดยผงัเมอืงจงัหวดัเป็นผูก้ําหนดผงัเมอืงแต่ผูค้วบคุมอกีดา้นหนึ�งคอื
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเนื�องจากในการขออนุญาตประกอบกจิการหา้งรา้นบรษิทัต่างๆ ต้อง
มาขออนุญาตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในพื�นที�ด้วย ซึ�งก็ต้องพิจารณาไปตามผงัเมอืงว่า
อนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์เพื�อประกอบกจิการใดไดบ้า้ง ซึ�งเป็นผลดใีนการควบคุมการใชป้ระโยชน์
ที�ดนิทาํใหค้ลองโยงเหมาะแก่การทาํเกษตรกรรมตามที�ผงัเมอืงรวมจงัหวดัไดคุ้ม้ครองพื�นที�ไว ้

2) ผลลัพธ์อื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า การ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนในรปูแบบสหกรณ์สรา้ง “ภาระทางการบรหิาร” ซึ�งเป็นผลลพัธเ์ชงิลบที�ทําให้
ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง อาท ิการวางแผน การเงนิ การผลติ การบรหิารสมาชกิ การบงัคบัใช้
กตกิาในการจดัการที�ดนิ เป็นต้น ผลตอบแทนที�ไดจ้ากสหกรณ์กไ็ม่เพยีงพอที�จะเป็นแรงจงูใจให้
สมาชกิเขา้มาทาํงานเพื�อสหกรณ์ 

 
6.3  อภิปรายผลการศึกษา  
 
 การศกึษาวจิยัตามกรอบแนวคดิในงานวจิยัชิ�นนี�ผูศ้กึษาไดว้างกรอบการศกึษาไวส้ามส่วน  คอื 
ส่วนแรก เป็นการศึกษาการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ส่วนที�สอง การดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
ส่วนที�สาม เป็นการศกึษาผลการดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน 
และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั �งผลผลติและผลลพัธ ์โดยผลการศกึษาทั �งหมดผูศ้กึษาไดนํ้าเสนอไปแลว้
ในบทที� 4, 5 และบางส่วนของบทที� 6 นี� ส่วนในหวัขอ้นี�จะไดอ้ภปิลายผลการศกึษาว่ามคีวามสอดคลอ้ง
หรอืขดัแยง้กบัทฤษฏแีละงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งอย่างไรบา้ง ตลอดจนมขีอ้คน้พบใดบา้งที�น่าสนใจ 
ซึ�งจะไดอ้ภปิรายถงึผลการศกึษาดงัต่อไปนี� 
 

6.3.1  ส่วนแรก การดาํเนินงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชนของสาํนักงานโฉนดชุมชน 
และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

 การดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
เป็นบรบิทของกรณีศึกษาที�ผู้ศึกษาสนใจ ในส่วนนี�ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้ตวัแบบทางทฤษฎี
ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ3 ตวัแบบ คอื ตวัแบบการจดัการ (Management Model) ซึ�งใชพ้จิารณา
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ประเด ็นสมรรถนะการดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชน ส่วนตัวแบบทางการเมือง 
(Political Model) ใชพ้จิารณาประเดน็สถานะและอํานาจของสํานักงานโฉนดชุมชน และประเดน็
การยอมรบัและการสนับสนุน ส่วนตวัแบบสุดท้ายที�ใช้นํามาประยุกต์ใช้พจิารณาศึกษาคอื 
ตวัแบบสหองคก์ารในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(Intergovernmental policy implementation model) 
ใชพ้จิารณาประเดน็ความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ฏบิตังิาน ทั �งนี�สองตวัแบบแรกเป็นตวัแบบทางทฤษฎี
ของ วรเดช จนัทรศร (2556) เสนอไว ้ส่วนตวัแบบสุดทา้ยเป็นตวัแบบของ C.E. Van Horn and 
D.S. Van Meter (1976 อ้างถงึใน มยุร ีอนุมานราชธน, 2556: 94-96) ในการนี�ผูศ้กึษาจะได้
อภปิรายต่อไปดงันี� 

1)  ประเดน็ สถานะ อํานาจ และสมรรถนะ 
ผลการศึกษาการดําเนินงานโฉนดชุมชนในประเดน็นี�มคีวามสอดคล้องกบัคําอธบิาย

ทางทฤษฎทีี�ตวัแบบทางการเมอืง และตวัแบบการจดัการ ของ วรเดช จนัทรศร (2556) อธบิายไว ้
กล่าวคอื ตวัแบบทั �งสองนั �นอธบิายในลกัษณะที�ว่าการนํานโยบายไปปฏบิตัจิะประสบความสําเรจ็
ขึ�นอยู่กับปจัจัยใดบ้าง ซึ�งจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที� 2 ผู้ศึกษาได้พิจารณาว่า
การดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนจะประสบผลสําเรจ็ขึ�นอยู่กบัปจัจยัสําคญั (ผู้ศกึษาเรยีกว่า
ประเด็นพจิารณา) ประการหนึ�ง คอื สถานะ อํานาจและสมรรถนะของสาํนักงานโฉนดชุมชน 
เมื�อพจิารณาผลการศกึษาที�ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทําใหเ้หน็ว่า สถานะ อํานาจ และสมรรถนะ
ของสํานักงานโฉนดชุมชนส่งผลอย่างยิ�งต่อการดําเนินงานโฉนดชุมชน เนื�องจากสํานักงาน
โฉนดชุมชนเป็นหน่วยงานใหม่ที�ถูกจดัตั �งขึ�นเพื�อรองรบัการดําเนินงานตามนโยบาย กล่าวไดว้่า
เป็นหน่วยงานใหม่ ซึ�งหากจะให้หน่วยงานใหม่นี�สามารถดําเนินการขบัเคลื�อนแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพจําเป็นต้องอาศยัขดีสมรรถนะในการดําเนินงานขององค์กร
ที�มาจากความเพยีบพรอ้มทางดา้นทรพัยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที� วสัดุอุปกรณ์และ
เครื�องมอืเครื�องใช ้พรอ้มกนันี�การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�กต็้องอาศยัการรองรบัของกฎหมาย
ที�ศกัดิ Dของกฎหมายเท่าเทยีมกบักฎหมายฉบบัอื�นๆ ทั �งนี�เมื�อพจิารณาผลการศกึษาแล้วสํานักงาน
โฉนดชุมชนกลบัประสบปญัหาหลายประการเกี�ยวกบัเรื�องสถานะ อํานาจ และสมรรถนะ คอื 
1) ปญัหาที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการพจิารณาอนุญาตเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนและกระบวนการ
ดาํเนินงานโฉนดชุมชนอื�นๆ 2) ปญัหาความด้อยประสทิธภิาพของสภาพบงัคบัทางกฎหมาย
ในการคุม้ครองชุมชน 3) ปญัหาเรื�องความเป็นนิตบุิคคลของชุมชน 4) ปญัหาเกี�ยวกบัสมรรถนะ
ในการดาํเนินงานของสาํนกังานโฉนดชุมชน  

ปญัหาที�เกดิขึ�นเหล่านี�สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จริะวรรณ รกัสงค ์(2556: 110-124) 
ที�ไดศ้กึษาเรื�องปญัหาบางประการในการอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิของรฐัในรูปของโฉนดชุมชน และ
พบว่า การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดนิรฐัในรปูแบบโฉนดชุมชน เกดิปญัหาอยู่ 4 ประการ 
คอื 1) ปญัหาหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดนิรฐัตามกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกบัที�ดนิต่าง  ๆ
2) ปญัหาสถานะทางกฎหมายของระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
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3) ปญัหาการใชส้ทิธชุิมชนในการจดัการที�ดนิของรฐั 4) ปญัหาการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย 
จะเห็นได้ว่า จริะวรรณ รกัสงค ์(2556: 110-124) ไดพ้บปญัหาเกี�ยวกบัสถานะ อํานาจ และ
สมรรถนะของสํานักงานโฉนดชุมชนคลายคลงึกบัผลการศกึษาที�ผู้ศึกษาวิจยัได้ค้นพบ 
โดยเฉพาะในประเดน็ปญัหาสถานะทางกฎหมายมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัที�ผูศ้กึษาพบมากที�สุด 
ผลการศกึษาที�ผู้ศกึษาพบและผลการศกึษาจากงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งจงึชี�ใหเ้หน็ว่าสถานะทางกฎหมาย
ของสาํนกังานโฉนดชุมชนมผีลโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ Dในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิซึ�งสถานะทาง
กฎหมายนอกจากจะเป็นตวักําหนดและรบัรองอํานาจหน้าที�ของเจา้หน้าที�ในการปฏบิตังิานแลว้
ยงัเป็นผลโดยตรงต่อเรื�องสมรรถนะของสํานักงานด้วย เพราะ สมรรถนะของสํานักงานกข็ึ�นอยู่กบั 
บุคลากร งบประมาณ สถานที� วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช้ หากมกีฎหมายที�สามารถ
รองรบัใหส้ถานะของสาํนกังานโฉนดชุมชนเทยีบเท่ากบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการนํานโยบาย
โฉนดชุมชนไปปฏิบัติแล้ว ทรพัยากรที�หน่วยงานจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานย่อมจะ
เพยีบพร้อมและสอดคล้องต่อการดาํเนินงาน แต่สาํนักงานโฉนดชุมชนก็ประสบปญัหาต่างๆ 
ที�กล่าวไป เพราะศกัดิ Dทางกฎหมายที�รองรบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนตํ�ากว่ากฎหมายอื�นๆ 
เป็นเพียงระเบียบเท่านั �น กระนั �นแม้จะมกีารปรบัปรุงเรื�องสถานะทางกฎหมายที�รองรบั
การดาํเนินงานโฉนดชุมชน แต่ปญัหาในการพจิารณาอนุญาตการดําเนินงานโฉนดชุมชนจะยงัคงอยู ่
เพราะที�ดนิที�ชุมชนร้องขออยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิที�แตกต่างกนั 
การมกีฎหมายที�รองรบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนที�มศีกัดิ Dทางกฎหมายเท่าเทยีมกนั ก็ไม่ได้
หมายความว่าหน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินเหล่านั �นต้องมอบที�ดนิให้สํานักงานโฉนดชุมชนมา
จดัสรรใหชุ้มชนเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนได้ เพราะกรรมสทิธิ Dในที�ดนิย่อมเป็นของหน่วยงาน
เหล่านั �นอยู่ แมจ้ะมกีฎหมายที�ศกัดิ Dเท่าเทยีมกนัแต่ก็ไม่สามารถที�จะมอีํานาจไปบงัคบัเอาที�ดนิ
จากหน่วยงานมาดําเนินการโฉนดชุมชนได้ อกีทั �งหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิก็มทีศันคตเิชงิลบ
ต่อการดาํเนินงานโฉนดชุมชนอยูแ่ลว้ จงึเป็นไปไดย้ากที�หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิจะใหค้วามร่วมมอื
มอบที�ดนิใหชุ้มชนไปดําเนินงานโฉนดชุมชน ฉะนั �น ผลการศกึษาในประเดน็นี�จงึสอดคลอ้งกบั
คาํอธบิายเกี�ยวกบั สถานะ อํานาจ และสมรรถนะมผีลต่อการนํานโยบายไปปฏบิตัขิองตวัแบบ
การจดัการและตวัแบบทางการเมอืงที� วรเดช จนัทรศร (2556) ไดเ้สนอไวทุ้กประการ  

2)  ประเดน็ความรูค้วามเขา้ใจ 
ในประเด็นนี�ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้ตวัแบบสหองค์การในการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 

ของ C.E. Van Horn and D.S. Van Meter (1976 อ้างถงึใน มยุร ีอนุมานราชธน, 2556: 94-96) 
ตวัแบบนี�อธบิายว่าปจัจยัต่างๆ มผีลต่อทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิานซึ�งทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิานเป็น
สิ�งสาํคญัที�ทาํใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัจิะประสบความสาํเรจ็หรอืไม ่ซึ�งจากผลการศกึษาที�ผูศ้กึษา
ไดนํ้าเสนอไปแลว้นั �นในประเดน็เรื�องของความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ฏบิตังิานไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชนในเชงิลบ ทําให้
เกิดพฤติกรรมขดัขวางการดําเนินงานโฉนดชุมชน เนื�องมาจากสาเหตุของการสื�อข้อความที�
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ผิดพลาดทําให้การสื�อสารเชิงนโยบายล้มเหลวจนทําให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูป้ฏบิตังิานดงักล่าว ซึ�งสอดคลอ้งกบัคําอธบิายของ C.E. Van Horn and D.S. Van Meter ว่า
ทศันคตใินแงล่บต่อ นโยบาย แผนงาน และโครงการของผูป้ฏบิตังิานจะส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมที�
ขดัขวางการดําเนินงานตามนโยบาย นอกจานี�ผลจากทศันคตใินเชงิลบของผูป้ฏบิตังิานผูศ้กึษา
ยงัพบว่า ทําให้เกิดปญัหาต่างๆ เช่น ความเข้าใจผิดเกี�ยวกับแนวทางการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชน หรอื การต่อต้านการดําเนินงานโฉนดชุมชนในลกัษณะคลื�นใต้นํ�า เป็นต้น 
ปญัหาเหล่านี�สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ธนัภทัร โคตรสงิห ์(2556) ที�ศกึษาเกี�ยวกบัการนํา
นโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบตัิ และพบว่า ทศันคติของผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
เป็นไปในเชงิลบคอื มชุีดความคดิต่อการการดําเนินงานโฉนดชุมชนในลกัษณะที�ไม่เหน็ความ
จาํเป็นของการออกโฉนดชุมชน ไม่เห็นด้วยกบัการให้อํานาจแก่ชุมชนในการบรหิารจดัการ 
ไมเ่ชื�อมั �นในศกัยภาพของชุมชนและชาวบา้น การไม่เหน็ดว้ยที�โฉนดชุมชนไม่ยอมรบัการบรหิารจดัการ
ของหน่วยงานภาครฐัที�ร ับผิดชอบดูแลที�ดิน และการไม่เห็นด้วยกับการให้คนกลุ่มหนึ�งมาใช้
ประโยชน์ในพื�นที�สาธารณะสมบัต ิของแผ่นดิน นอกจากนี�ยงัพบอีกว่า พฤติกรรมของ
ผูนํ้านโยบายไปปฏบิตัมิหีลายลกัษณะ เช่น การวางเฉยไม่แก้ไขกฎระเบยีบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั
ให้สอดคล้องกบันโยบายโฉนดชุมชน การไม่ปรบันโยบายเขา้กบังานประจํา การไม่ดําเนินการ
ตามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื เป็นตน้ สรปุคอื มพีฤตกิรรมที�จะการหลกีเลี�ยงการนํานโยบาย
ไปปฏบิตัิ ถ่วงเวลา และยดึถือกฎหมายแบบกดัคมัภรี์ ซึ�งพฤติกรรมเหล่านี�เป็นพฤติกรรมที�
เกิดจากทศันคตเิชงิลบต่อการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของผูป้ฏบิตังิานทั �งสิ�น 

3)  ประเดน็การยอมรบัและการสนบัสนุน  
ผู้ศึกษาได้ใช้ตวัแบบทางการเมอืงพจิาณาความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื�อ

แสวงหาการสนับสนุนและการยอมรบัของสํานักงานโฉนดชุมชน ซึ�งพบว่าสอดคล้องกบัขอ้
อธบิายทางทฤษฎขีองตวัแบบดงักล่าว คอื การยอมรบัและการสนับสนุนกเ็ป็นอกีปจัจยัหนึ�งที�มี
ผลต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตัอิยา่งยิ�ง สิ�งที�น่าสนใจคอื การนํานโยบายไปปฏบิตัิ
จะสําเรจ็หรอืไม่มกัจะต้องอาศยัการไดร้บัการสนับสนุนจากผู้นําระดบัสูงทางการเมอืง และการ
ยอมรบัจากสื�อมวลชน กลุ่มอทิธพิลกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง แต่ผูศ้กึษา
พบประเด็นเพิ�มเติมที�แตกต่างออกไปจากตวัแบบทางการเมอืงคอื ความสําเรจ็ของการนํา
นโยบายไปปฏบิตัไิมไ่ดข้ึ�นอยูก่บัสิ�งที�กล่าวมาเพยีงอย่างเดยีว แต่การดําเนินงานโฉนดชุมชนจะ
สมัฤทธิ Dผลได้ ขึ�นอยู่กบัความสอดคลอ้งกนัระหว่างการยอมรบัแนวทางการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ของหน่วยงานรบัผิดชอบที�ดินและการสนับสนุนเชิงนโยบายของรฐับาล ซึ�งผลการศึกษาที� 
ผูศ้กึษาไดนํ้าเสนอไปในบทที� 4 เกี�ยวกบัการยอมรบัและสนับสนุนนั �น แสดงใหเ้หน็ว่าแมร้ฐับาล
จะสนบัสนุนการดาํเนินงานโฉนดชุมชนมากเพยีงใดการดําเนินงานโฉนดชุมชนกม็คีวามคบืหน้า
น้อยมาก ยิ�งรฐับาลไม่ให้การสนับสนุน หรอื เตะถ่วงการดําเนินงานโฉนดชุมชนด้วยแล้ว 
การดําเนินงานโฉนดชุมชนยิ�งตกอยู่ในสภาวะที�ยํ�าแย่ แต่เมื�อพจิารณาประเดน็การยอมรบั



237 

กลบัพบว่า ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงเพราะการสนับสนุนเชงินโยบายจากรฐับาลเพยีงอย่างเดยีว แต่กเ็ป็น
เรื�องของการยอมรบัแนวทางการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของผูป้ฏบิตังิานดว้ย  

 
 6.3.2  ส่วนที�สอง การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 
 การศึกษาการดําเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ผู้ศึกษาได้
พจิารณาเรื�องของการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน การใชก้ตกิา
ในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของชุมชน และการจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน 
โดยประเด็นสําคญัที�พจิารณาเหล่านี�ผู้ศึกษาได้นําหลกัการการออกแบบกติกาในการจดัการ
ทรพัยากรรว่มทั �งแปดประการ (Design Principle) ของ Elinor Ostrom เพื�อใชพ้จิารณาเกี�ยวกบั
การออกแบบและการใช้กตกิา ตวัแบบด้านการพฒันาองค์การ (Organization Development 
Model) ใช้พจิารณาประเดน็การจดัการและการพฒันาองค์การของชุมชน ทั �งนี�ในส่วนของการ
อภปิรายในหวัขอ้นี�ผูศ้กึษาจะไดแ้บ่งการอภปิรายออกเป็นสองส่วนดงันี� 

1)  ส่วนแรก การออกแบบและบงัคบัใชก้ตกิาตลอดจนปญัหาในการออกแบบและ
บงัคบัใชก้ตกิา เมื�อพจิารณาความสอดคลอ้งของกตกิาที�ออกแบบมากบัหลกัการออกแบบกตกิา
ทั �ง 8 ประการของ Ostrom นั �น ผูศ้กึษาไดพ้บว่าสอดคลอ้งกบัหลกัการของ Ostrom ทั �งหมด 7 ประการ 
แต่หลกัการในขอ้ที�แปดคอื กตกิาที�ออกแบบมานั �นต้องเชื�อมโยงและสอดคล้องกบัระบบที�ใหญ่กว่า 
(Nested Enterprises) ระบบที�ใหญ่กว่านี�ผู ้ศึกษาเน้นไปที�ระบบเศรษฐกิจภายนอกชุมชน 
ซึ�งเป็นข้อพกพร่องอย่างยิ�งของระบบบริการงานของสหกรณ์บ้านคลองโยงที�ไม่สามารถ 
ออกแบบกตกิาที�มคีวามยดืหยดุพอและสามารถสรา้งแรงจงูใจใหส้มาชกิมาร่วมกนัจดัการและใชส้หกรณ์
เป็นกลไกในการจําหน่ายผลผลติร่วมกนัได้ จงึเป็นความด้อยศกัยภาพของการบรกิารงานสหกรณ์
ในการตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิของสมาชกิภายในชุมชน เพราะดว้ยกตกิาที�บบีรดั
และมคีวามเป็นทางการสูงจนเกินไปทําให้เกดิความไม่คล่องตวัของระบบบรหิารงานสหกรณ์ 
และสมาชกิรูส้กึไมพ่อใจกบักตกิา หรอืขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ซึ�งความรูส้กึไม่พอใจนี�เป็นทศันคติ
ที�มาจากรากฐานความคดิในลกัษณะที�ไม่รูส้กึกีดกั �นการมสี่วนร่วมจากหน่วยงานราชการและ
บุคคลภายนอก จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการจดัการทรพัยากรร่วมและไม่สามารถเชื�อมโยง
ระบบเศรษฐกจิภายในชุมชนเขา้กบัระบบเศรษฐกจิภายนอกชุมชน เพื�อตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจของสมาชิกได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงของ 
ประภาส ปิ�นตบแต่ง ที�นําเสนอผลการวจิยัในรายงานการศกึษาวจิยัฉบบัสมบูรณ์เรื�องการจดัการ
ที�ดนิกบัความเป็นธรรมทางสงัคม ซึ�งผลการศกึษาก็พบว่า สหกรณ์บา้นคลองโยงมขีอ้จาํกดัใน
การบรหิารจดัการ โครงสรา้งการทํางานแบบระบบราชการ ไม่ยดืหยุ่น และใช้สหกรณ์ได้ไม่คุ้มค่า 
ชุมชนจงึไมเ่กดิจติสาํนึกรว่มและสมาชกิหวงัเพยีงรบัผลประโยชน์จากสหกรณ์ (สุธ ีประศาสน์เศรษฐ 
และคณะ, 2555) 
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ฉะนั �น จากปญัหาที�เกดิขึ�นขอ้บงัคบัของสหกรณ์จงึควรจะต้องออกแบบให้มี
ความยดืหยุน่และรองรบัต่อการจดัการผลติใหม้ากกว่านี� เป็นที�น่าสนใจว่าแมร้ะบบบรหิารงานสหกรณ์
จะมคีวามเคร่งครดัและเป็นทางการสูง แต่ก็เป็นข้อดทีี�ทําให้สามารถควบคุมและรกัษาที�ดนิ
ไมใ่หเ้กดิการขายและหลุดมอืจากเกษตรกรไปได ้ซึ�งหากสูญเสยีจุดแขง็ในขอ้นี�ไปจะทําใหก้ตกิา
ของสหกรณ์ไมส่ามารถป้องกนัปญัหาการสญูเสยีที�ดนิของสมาชกิได ้ทั �งนี�จงึควรใชก้ลไกเสรมิใน
การจดัการชุมชน ซึ�งผู้ศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกที�น่าสนใจที�ชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยงมขีึ�นโดยกลุ่มผูม้องเหน็ปญัหาส่วนหนึ�งรว่มกนัจดัตั �งขึ�น และสามารถเสรมิ
ในเรื�องของการเชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิภายในชุมชนกบัระบบเศรษฐกจิภายนอกชุมชนที�ใหญ่กว่าได ้
ซึ�งเป็นการอุดช่องโหว่ขอ้บกพร่องในการออกแบบและบงัคบัใช้กติกาในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน ทําใหก้ตกิามคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม
ของ Ostrom ซึ�งเป็นหลกัประกันความสําเร็จในการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนได ้
เนื�องจากว่าหลกัการของ Ostrom สกดัมาจากชุมชนผูใ้ชท้รพัยากรที�ประสบความสําเรจ็ทั �วโลก 
โดยชุมชนที�ประสบความสาํเรจ็เหล่านี�จะมลีกัษณะรว่มอยู ่8 ประการ  

2)  ส่วนที�สอง การจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชน 
ตามผลการศกึษาที�ผูศ้กึษาได้นําเสนอไปในบทที� 5 ในหวัขอ้ที� 5.4 การจดัการ

และการพัฒนาองค์การของชุมชน ผู้ศึกษาได้ใช้ปจัจยัต่างๆ ของตัวแบบพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Model) คอื ภาวะผูนํ้า การจูงใจ การมสี่วนร่วม การทํางานเป็นทมี 
และความผูกพนัและการยอมรบั เพื�อใช้เป็นประเดน็เปรยีบเทยีบการจดัการและการพฒันาชุมชน
ระหว่างสหกรณ์บ้านคลองโยงและวสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า 
เพื�อแสดงใหเ้หน็ถงึทวลิกัษณ์เชงิลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชน กล่าวคอื มลีกัษณะ
ของการจดัการและการพฒันาชุมชนที�ตรงขา้มกนั แต่อยู่ภายใต้ขอบเขตการจดัการทรพัยากร
ในพื�นที�เดยีวกนั ทวลิกัษณ์เชงิลกัษณะในการจดัการและการพฒันาชุมชนที�ผู้ศึกษาค้นพบนี�
มคีวามน่าสนใจอย่างมากในแง่ที�ว่า ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงแม้จะไม่ได้มกีารวางแผน
เชื�อมโยงและพูดคุยกนัมากนักแต่ว่าการดําเนินงานขององคก์รทั �งสองคอื สหกรณ์และวสิาหกจิ
กลบัสามารถเป็นกลไกที�ทดแทนขอ้บกพร่องในการบรหิารจดัการใหแ้ก่กนัและกนัไดอ้ย่างลงตวั 
กล่าวคอื การจดัการและการพฒันาชุมชนในรูปแบบสหกรณ์จะเปรยีบเสมอืนบ้านหลงัใหญ่ที�
กําหนดกตกิาขึ�นมาควบคุมการใชป้ระโยชน์ที�ดนิของสมาชกิในชุมชนทั �งหมด ซึ�งทําใหเ้กดิกลไก
ในการควบคุมและจดัการทรพัยากรร่วมที�สามารถป้องกันการสูญเสียที�ดินของสมาชิกจาก
สภาวะแรงกดดนัทางเศรษฐกจิและสงัคมจากภายนอกชุมชนได้ หรอื กล่าวอกีนัยยะหนึ�งก็คอื 
ไม่สามารถซื�อขายที�ดนิหรอืสทิธกิารใช้ประโยชน์ได ้มสีทิธเิพยีงแค่โอนสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิ
ให้เป็นมรดกแก่ทายาทได้เท่านั �น ประโยชน์ของสหกรณ์ในขอ้นี�จงึช่วยในการแก้ไขปญัหาการ
สญูเสยีที�ดนิได ้และสามารถเป็นกลไกที�จะรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมเอาไวไ้ดด้ว้ย แต่เรื�องของการ
เชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิของชุมชนกบัระบบเศรษฐกจิภายนอกสหกรณ์ไม่สามารถทําได ้เพราะ



239 

ความไม่คล่องตวัซึ�งเป็นข้อจํากดัของกติกาหรอืข้อบงัคบัสหกรณ์ที�จําเป็นต้องม ีซึ�งในส่วนนี�
วสิาหกิจชุมชนได้เข้ามาทดแทนส่วนที�ขาดหายไปด้วยการจดัการที�มคีวามคล่องตวักว่าและ
สามารถเชื�อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนกบัระบบเศรษฐกิจภายนอกได้ จงึสามารถตอบสนอง
ความต้องการทางเศรษฐกิจของสมาชิกชุมชนได้ แต่อาจมปีญัหาเล็กน้อยในเรื�องของความ
ขดัแย้งภายชุมชน ซึ�งเป็นเรื�องปกติและสามารถพูดคุยหรอืใช้ความสมัพนัธ์ในเชิงเครอืญาติ
แกไ้ขได ้ 

ทั �งนี�ผลการศึกษาในส่วนของการจดัการและการพฒันาชุมชนของสหกรณ์
แมจ้ะสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ประภาส ปิ�นตกแต่ง ที�นําเสนอไวใ้นรายงานการศกึษาวจิยั
ฉบบัสมบรูณ์เรื�องการจดัการที�ดนิกบัความเป็นธรรมทางสงัคม ซึ�งพบว่า การบรหิารงานของสหกรณ์
ผู้นําสหกรณ์ใช้ความเป็นทางการในการบริหารงานมากเกินไป ไม่สามารถนําชุมชน
ในเชงิอุดมการณ์ได ้รปูแบบและวฒันธรรมของการบรหิารจดัการสหกรณ์ที�สะสมมากว่า 30 ปี 
ก็ยงัมขี้อจาํกัดมากในการดําเนินงานโฉนดชุมชน (สุธ ี ประศาสน์เศรษฐ และคณะ, 2555) 
ซึ�งความสอดคลอ้งกนัระหว่างผลการวจิยัที�ผูศ้กึษาพบและผลการศกึษาของประภาส ปิ�นตกแต่ง 
เกี�ยวกบัการจดัการและการพฒันาชุมชนของสหกรณ์นั �นผู้ศกึษามองว่า เป็นสิ�งจาํเป็นที�ต้องใช้
ความเป็นทางการในการบงัคบัใช้ข้อบงัคบัสหกรณ์เพื�อควบคุมและจาํกดัสทิธบิางประการ
เพื�อไม่ให ้เก ิดการซื�อขายเปลี�ยนมอืที�ด ินได้ อ ีกทั �งข ้อบงัคบัที�มกีฎหมายรองรบัและ
หน่วยงานที�ทาํหน้าที�กํากบัดแูลการรา่งหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั จงึเป็นเครื�องประกนัไดอ้กีชั �นหนึ�งว่า
จะไม่เกดิการรวมหวักนัของคนบางกลุ่ม ที�ขึ�นมาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์แลว้แก้ไขขอ้บงัคบั
ใหต้นและพวกพอ้งไดป้ระโยชน์ตามชอบใจ  

ทั �งนี�ในทางทฤษฎแีลว้ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์ารของ วรเดช จนัทรศร (2556) 
ไดเ้น้นการใหค้วามสาํคญัที�การมสี่วนร่วมโดยอธบิายว่า การนํานโยบายไปปฏบิตัจิะประสบความสําเรจ็
เป็นเรื�องการที�ผู้นําใช้ภาวะผู้นําที�เหมาะสม สร้างความผูกพนักนัระหว่างสมาชิกในองค์การ 
เพื�อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมและยอมรบัในการปฏบิตัติามแนวทางการดําเนินงานที�กําหนดร่วมกนั 
โดยมุ่งใช้การทาํงานเป็นทมี และมากกว่าการมุ่งควบคุม ซึ�งจากคาํอธบิายเชงิทฤษฎดีงักล่าว
ผูศ้กึษาไดป้ระยกุตม์าเป็นกรอบศกึษาการจดัการและการพฒันาองคก์ารของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
โดยจากผลการศกึษาพบว่า เป็นไปตามที�ทฤษฎไีดอ้ธบิายไว ้กล่าวคอื การจดัการและการพฒันาองคก์าร
ของวสิาหกจิชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า มคีวามก้าวหน้าและประสบความสําเรจ็
มากกว่าสหกรณ์บ้านคลองโยง สงัเกตได้จากการได้รบัการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 
ซึ�งผูว้จิยัไดนํ้าเสนอในผลการวจิยัเกี�ยวกบัการไดร้บัการสนับสนุนและการแสวงหาความร่วมมอื
ของวสิาหกจิฯ ไปแลว้ในบทที� 5 หวัขอ้ที� 5.4.2.4 การมสี่วนร่วม ซึ�งการประสบความสําเรจ็นี�ก็
เกดิจากผู้นําวสิาหกจิทํางานกบัสมาชกิในลกัษณะเป็นกนัเอง ทํางานเป็นทมี ร่วมกนัคดิร่วมกนัทํา 
สมาชกิมคีวามผูกพนักนัอย่างใกล้ชดิในลกัษณะเครอืญาติ มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ 
อาศยัการสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั ไม่เน้นความเป็นทางการ จงูใจสมาชกิโดยการสรา้งระบบการเรยีนรู้
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ร่วมกนั และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และเปิดกว้างยอมรบัการสนับสนุนที�หลากหลายจาก
หน่วยงานและบุคคลภายนอกชุมชน เพื�อสรา้งปฏสิมัพนัธ์ร่วมกนักบัสงัคมในรูปแบบการสรา้ง
เครอืขา่ยเชื�อมโยงกบับุคคลหรอืองคก์รภายนอกที�มุ่งขบัเคลื�อนประเดน็การพฒันาในลกัษณะเดยีวกนั 
ทั �งนี�สหกรณ์บา้นคลองโยงประสบความสาํเรจ็น้อยกว่าวสิาหกจิ เนื�องลกัษณะของการจดัการที�มี
ลกัษณะตรงกันข้ามกับที�กล่าวมาแล้ว ซึ�งได้นําเสนอผลการศึกษาเกี�ยวกับการจดัการของ
สหกรณ์ไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที� 5.4.1  

 
6.3.3 ส่วนที�สาม เป็นการศึกษาผลการดาํเนินงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชนของ  

สาํนักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องทั Vงผลผลิตและผลลพัธ ์
 ในส่วนของผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนผู้ศกึษาจะแบ่งการอภปิรายออกเป็นสองส่วน
คอื ส่วนแรกผลผลติ และส่วนที�สองผลลพัธ ์โดยจะไดอ้ภปิรายผลการศกึษาดงันี� 

6.2.3.1  ผลผลติ 
ผลการศกึษาเกี�ยวกบัผลผลติที�เกดิขึ�นจากการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน 

(ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553) มผีลผลติที�เกดิขึ�นอยู่
สองดา้นดว้ยกนัคอื ผลผลติดา้นที� 1 ผลการจดัใหม้โีฉนดชุมชนและผลผลติดา้นที� 2 ผลการจดัการ
ทรพัยากรรว่ม โดยการศกึษาผลผลตินี�กเ็พื�อทราบความคบืหน้าของการดําเนินงานตามนโยบาย
โฉนดชุมชนว่าผลผลติที�เกดิขึ�นจากขั �นตอนในการดําเนินการเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 5 ขั �นตอน
เป็นอย่างไร มคีวามคบืหน้ามากน้อยเพยีงไร ตลอดจนพจิารณาผลการจดัการทรพัยากรร่วม
ของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงในฐานะที�ชุมชนเป็นผลผลติที�เกดิขึ�นจากการดําเนินงานตาม
นโยบายโฉนดชุมชน และเป็นกรณีศึกษาที�ผู้ศึกษาให้ความสนใจเลอืกมาศึกษาในครั �งนี� โดย
พจิารณาว่าชุมชนได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
ประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนหรอืไม่อย่างไร ซึ�งผลการศกึษาที�ผูศ้กึษาไดนํ้าเสนอไปแลว้
นั �นต่างพบว่ามคีวามคบืหน้าน้อยมาก โดยผลผลติในด้านที� 1 ในขั �นตอนที� 5 การพจิารณา
อนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชน พบว่า ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถงึปี พ.ศ. 2557 มจีํานวน
ชุมชนที�ได้รบัการพจิารณาอนุญาตให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้วเพยีง 3 ชุมเท่านั �น ส่วน
ผลผลติในขั �นตอนอื�นๆ ก็ไม่ได้แตกต่างกนัมากนักดงัที�ผู้ศึกษาได้นําเสนอผลการศกึษาไว้ใน
ตารางที� 6.1 สรุปผลการดําเนินงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชน ปี พ.ศ. 2554-2556 ซึ�งผลการ
ดาํเนินงานที�ไมค่่อยมคีวามคบืหน้านี�กส็อดคลอ้งกบัผลการศกึษาในส่วนแรกคอื การดําเนินงาน
เพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนของสํานักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งผลการศึกษา
พบว่าการดําเนินงานโฉนดชุมชนประสบปญัหาถึง 12 ประการ อาท ิปญัหาที�เกี�ยวข้องกบั
กระบวนการพจิารณาอนุญาตเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนและกระบวนการดําเนินงานโฉนดชุมชนอื�นๆ 
ปญัหาความด้อยประสทิธภิาพของสภาพบงัคบัทางกฎหมายในการคุ้มครองชุมชน ปญัหาเรื�อง
ความเป็นนิตบุิคคลของชุมชน ปญัหาเกี�ยวกบัสมรรถนะในการดําเนินงานของสํานักงานโฉนดชุมชน 
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และปญัหาความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายโฉนดชุมชน เป็นต้น 
ปญัหาที�เกิดขึ�นเหล่านี�ส่งผลต่อความสําเรจ็ในการนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏบิตัิทั �งสิ�น 
ทาํใหค้วามคบืหน้าในการดาํเนินงานโฉนดชุมชนเป็นไปในลกัษณะของการชะลอบา้ง และถูกแช่แขง็บา้ง
ในบางรฐับาล ซึ�งเป็นสิ�งที�รฐัต้องปรบัปรุงแก้ไขนโยบายโฉนดชุมชนหลายประการ ทั �งนี�ผูศ้กึษา
จะนําเสนอต่อไปในหวัขอ้ที� 6.4 ขอ้เสนอแนะ  

ส่วนผลการจดัการทรพัยากรร่วม พบว่า  คณะกรรมการซึ�งเป็นตวัแทนของ
ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมกีารดําเนินงานตามอํานาจหน้าที�ซึ�งกําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนเฉพาะในเรื�องที�มคีวามสอดคล้องกบั
การดาํเนินงานปกตทิี�กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์บา้นคลองโยงเท่านั �น ขอบเขตอํานาจหน้าที�
เกี�ยวกบัเรื�องการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม กองทุนที�ดนิ การกําหนดแผนการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิและ
การจดัการระบบการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื�นที� ตลอดจนการกําหนดแผนการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของชุมชน คณะกรรมการดําเนินงานไม่ไดม้คีวามกระตอืรอืรน้ที�
จะปฏบิตัติามที�ประกาศไว ้เนื�องจากเหตุผลดา้นงบประมาณ ประสทิธภิาพในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ แรงจูงใจที�ได้รบัไม่สอดคล้องกบัภาระงาน เป็นต้น โดยผลการศึกษาในส่วนนี�
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในส่วนแรกคอื การดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสํานักงาน
โฉนดชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง กล่าวคอื เป็นการสมเหตุสมผลที�จะเป็นมลูเหตุใหชุ้มชน
ไมจ่าํเป็นตอ้งปฏบิตัติามอํานาจหน้าที�ๆ  กําหนดไวใ้นประกาศฯ เนื�องจากสํานักงานโฉนดชุมชน
ไม่สามารถให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ หรอืวสัดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมใหก้บัทางชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงได ้ดว้ยงบประมาณที�สํานักงานโฉนดชุมชน
มจีํากัด อันเป็นปญัหาในด้านสมรรถนะของสํานักงานที�ได้กล่าวไว้ข้างต้น ชุมชนจงึไม่เห็น
ความสําคญัที�จะต้องปฏบิตัติามในเมื�อชุมชนไม่ได้ประโยชน์ใดๆ อีกทั �งยงัเป็นการสรา้งภาระ
ใหก้บัชุมชนดว้ย ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงจงึเลอืกที�จะปฏบิตัติามอํานาจหน้าที�ในประกาศที�
สอดคล้องกับอํานาจหน้าที�ในฐานะคณะกรรมดําเนินการของสหกรณ์ต้องดําเนินการตามที�
ขอ้บงัคบักําหนดไว้อยู่แล้ว ดงันั �น ชุมชนจงึไม่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มโีฉนดชุมชนทั �งหมดแต่อย่างใด อีกนัยยะ
หนึ�งแสดงให้เหน็ว่าสํานักงานโฉนดชุมชนก็ไม่สามารถจะมอีทิธพิล หรอืสามารถที�จะไปกํากบั
ดูแลชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงได้เลย แต่กลบัเป็นกรมส่งเสรมิสหกรณ์ที�มบีทบาทในการ
กํากบัดูแลแทนเนื�องจากเป็นอํานาจหน้าที�ที�ของสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัที�ต้องดูแลสหกรณ์ที�
อยูใ่นพื�นที�รบัผดิชอบดแูลอยูแ่ลว้นั �นเอง 

 
6.2.3.2  ผลลพัธ ์
ผลลพัธ์เป็นผลที�เกดิต่อจากผลผลติ ซึ�งในงานวจิยัชิ�นนี�ผลผลติหมายถงึชุมชนที�

ได้รบัการอนุญาตให้สามารถดําเนินงานโฉนดชุมชน และผลผลิตที�ผู้ศึกษาหยิบยกมาเป็น
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กรณีศึกษาในครั �งนี�คือ ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง โดยการพิจารณาผลลัพธ์ผู้ศึกษาได้
ประยุกต์ในทฤษฎกีารประเมนิผลของ Vedung มาใช้ศกึษาผลลพัธ์โดยแบ่งการศกึษาผลลพัธ์
เป็นสองส่วนคอื ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์และผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค ์ 

1)  ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์
ผลลพัธ์ตามเป้าประสงค์มปีระเด็นในการพจิารณาอยู่ 5 ประเด็น คอื 

1) ลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ 2) กฎหมายที�รองรบัและใหส้ทิธใินการถอืครองที�ดนิของชุมชน 
3) ลกัษณะของสทิธแิละเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน 4) ลกัษณะการประกอบอาชพีของ
สมาชกิชุมชน 5) การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ผลการศกึษาประเดน็ต่างๆ เหล่านี� ชี�ใหเ้หน็
ว่าเกดิผลลพัธอ์ยูส่องประการดงัที�คาดหวงัไว ้คอื ความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิและการรกัษา
พื�นที�เกษตรกรรม โดยผลการศกึษาในประเดน็ลกัษณะการใช้ประโยชน์ที�ดนิมคีวามสอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ และคณะ (2554: 33) ที�อธบิายว่า การใชป้ระโยชน์
ที�ดนิของชุมชนมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั กล่าวคอื ส่วนหนึ�งใชท้ําเกษตรกรรมและอกีส่วนหนึ�งใช้
ทําที�อยู่อาศยั และยงัมกีารใชป้ระโยชน์ที�ดนิในลกัษณะอื�นๆ อกี แต่ทั �งหมดก็มจีุดหมายที�จะใช้
ประโยชน์ที�ด ินเพื�อการยงัชีพ เพื�อสร ้างความมั �นคงในที�อยู่อาศ ัยและทําก ินของชุมชน 
ส่วนผลการวจิยัเกี�ยวกบัความต้องการสทิธแิละเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน มบีางประเดน็ที�
สอดคล้อง และบางประเดน็ที�ขดัแยง้กบัผลการวจิยัที�ผูศ้กึษาพบ กล่าวคอื อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ 
และคณะ (2554: 33) พบว่า จากข้อมูลที�รวบรวมมาจากบทเรยีนการจดัการที�ดนิของชุมชน 
แสดงให้เห็นว่าชุมชนหลายแห่งต้องการได้รบัสทิธใินการบรหิารจดัการเพื�อการอนุรกัษ์และ
ใช้ประโยชน์จากที�ดนิของรฐัโดยไม่ต้องการกรรมสทิธิ Dในที�ดนิ แต่สิ�งที�ผู้ศึกษาได้พบเพิ�มเติม
สําหรบักรณีศกึษาชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง คอื ภายในชุมชนเองกย็งัมคีวามต้องการที�แตกต่างกนั 
สมาชกิส่วนหนึ�งยงัคงต้องการกรรมสทิธิ Dในที�ดนิแบบปจัเจกเป็นของตนเอง โดยมุ่งหวงัที�จะขาย
ที�ดินหรอืต้องการครอบครองที�ดินเพื�อความรู้ส ึกมั �นคงและปลอดภยัในการถือครองที�ด ิน 
แต่สมาชกิส่วนหนึ�งซึ�งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่และมคีวามสําคญักบัชุมชนในการเป็นแกนนําต่อสู้
เรยีกรอ้งและไดก้รรมสทิธิ Dในที�ดนิมาในลกัษณะกรรมสทิธิ Dรว่มเพื�อบรหิารจดัการในรปูแบบโฉนดชุมชน 
สมาชกิส่วนใหญ่ที�กล่าวถงึนี�จะไมต่อ้งการกรรมสทิธิ Dในที�ดนิแบบปจัเจก  

นอกจากนี�ผูศ้กึษายงัพบเพิ�มเตมิอกีว่า ความต้องการสทิธใินที�ดนิแบบใด
ขึ�นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่ที�ต้องการบรกิารจดัการที�ดินใน
ลกัษณะกรรมสทิธิ Dร่วมไม่ต้องการกรรมสทิธิ Dแบบปจัเจกก็เพราะเขา้ใจถึงประเด็นในการรกัษา
อนุรกัษ์ที�ดินของชุมชนไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลาน รกัษาพื�นที�ๆ เหมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรม และความมั �นคงทางอาหารทั �งของชุมชนและสงัคม ตลอดจนเขา้ใจอุดมการณ์ใน
การบรหิารจดัการที�ดนิรว่มกนัในรปูแบบของโฉนดชุมชน เพราะไดร้่วมกนัต่อสูเ้รยีกรอ้งมาทําใหซ้มึซบั
และเขา้ใจเหตุผลของการจดัการที�ดนิในรปูแบบนี�จากประสบการณ์ 
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ส่วนสมาชกิที�ต้องการกรรมสทิธิ Dในที�ดนิแบบปจัเจกมชุีดความคดิที�ลกึๆ 
แลว้ต้องการที�ดนิเพื�อขายเกง็กําไร ดงัเช่นเหตุการณ์ที�เคยเกดิขึ�นมาครั �งหนึ�งแลว้เมื�อที�ดนิของ
สหกรณ์บ้านคลองโยงถูกโอนกลบัไปอยู่ในความครอบครองของกรมธนารกัษ์ และมกีารขาย
สทิธใินที�ดนิให้กบับุคคลภายนอกชุมชนโดยมนีายหน้าซึ�งเป็นผูม้อีทิธพิลในพื�นที�ทําหน้าที�เป็น
ตวักลางติดต่อซื�อขายให้ แต่ภายหลงัได้โฉนดชุมชนมาแล้ว ที�ดินถูกเรยีกคือกลบัมายงัเจ้า
ของเดมิคอืสหกรณ์ สทิธใินที�ดนิจงึกลบัมาคนืมายงัสมาชกิที�ติดต่อนายหน้าเพื�อขายที�ดนิไป 
และยงัถูกควบคุมด้วยขอ้บงัคบัสหกรณ์ไม่ให้ซื�อขายที�ดนิ จงึทําให้เกดิความขดัแยง้ภายในขึ�น 
อยูพ่กัหนึ�ง  

ชุดความคดิของสมาชกิที�ต้องการกรรมสทิธิ Dแบบปจัเจกเพื�อต้องการ
ขายที�ดนิ ซึ�งเป็นความต้องการที�จะใชป้ระโยชน์ที�ดนิเพื�อตอบสนองความต้องการของตนเองใน
ลกัษณะที�ต้องการได้ประโยชน์มากที�สุด ในทางเศรษฐศาสตรไ์ด้อธบิายพฤตกิรรมในลกัษณะ
เช่นนี�ว่า ปจัเจกชนตกอยูภ่ายใตก้บัดกัของความมเีหตุมผีลทางเศรษฐศาสตร ์กล่าวคอื มุ่งแต่จะ
ใช้ทรัพยากรให้มากที�สุดเพื�อผลประโยชน์ของตนเอง เพราะคํานึงถึงความไม่แน่นอนว่า
ทรัพยากรจะหมดไปเมื�อใด จะมีให้ใช้เพียงพอหรือไม่ แต่หากพิจารณาตามแนวคิดที� 
Garrett Hardin (1968 อ้างถงึใน ชล บุนนาค, 2555) เรื�อง โศกนาฏกรรมของทรพัยากรร่วม 
(The Tragedy of the Commons) ประเดน็หนึ�งที� Hardin เสนอมคีวามน่าสนใจมาก คอื ความขดักนั
ของความมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์ (Dilemma of Rationality) หลักการนี�อธิบายว่า 
การกระทําที�มเีหตุมผีลในระดบัปจัเจกกลบัไม่มเีหตุมผีลเลยหากมองในระดบัสงัคมส่วนร่วม 
สําหรบัในกรณีชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงก็เช่นเดยีวกนั สมาชกิสหกรณ์คดิจะขายที�ดนิเพื�อ
หวงัผลกําไรที�จะได้จากการขายที�ดนิ ซึ�งมองในระดบัปจัเจกก็สมเหตุสมผลดแีล้ว แต่กลบั
ไม่สมเหตุสมผลเลยเมื�อมองในระดบัสงัคมส่วนรวมถงึประเดน็ที�ว่าหากสมาชกิคนหนึ�งขายที�ดนิไป 
ชุมชนจะกลายเป็นพื�นที�ของนายทุนที�จะมาลงทุนทําบา้นจดัสรรหรอืโครงการอสงัหารมิทรพัยอ์ื�นใด
ที�ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและวฒันธรรมของชุมชน โครงสรา้งทางสงัคมของชุมชนจะ
เปลี�ยนแปลงไป และส่งผลกระทบต่อสมาชกิคนอื�นที�ยงัไม่ได้ขายที�ดนิและยงัประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
ความผูกพนัความเหนียวแน่นของชุมชนจะหายไป รากฐานของชุมชนเสื�อมสลาย พื�นที�อาหาร
ของสงัคมที�จะช่วยสรา้งความมั �นคงทางอาหารและเป็นพื�นที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมกจ็ะหายไป 
จะเหน็ไดว้่าเมื�อพจิารณาถงึประเดน็เหล่านี�แลว้ชุดความคดิที�สมาชกิจะขายที�ดนิกไ็ม่มเีหตุมผีลเลย 
เพราะที�ดินก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ�งเมื�อขายไปก็เท่ากับถูกใช้ไป ซึ�งหากไม่เป็นไปเพื�อ
เกษตรกรรมกจ็ะทาํใหพ้ื�นที�เหมาะสมแก่การทาํเกษตรกรรมสญูหายไปเรื�อยๆ เพราะสงัคมมกัให้
คุณค่ากบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าเรื�องความมั �นคงทางอาหารและที�อยู่อาศยั 
หรอืการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม ดงัที�ผูใ้หญ่บา้นหลายคนที�ผูศ้กึษาลงพื�นที�สมัภาษณ์กใ็หข้อ้มลู
สอดคล้องกบัประเดน็การให้คุณค่าในทางเศรษฐกจิ คอื ไม่ควรจะเอาที�ดนิมาทําโฉนดชุมชน 
แต่ควรจะเอาไปทาํอยา่งอื�นที�ไมส่ญูเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิ  
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นอกจากนี�ยงัพบว่าผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นทั �ง 5 ประเด็นมคีวามสอดคล้อง
เชื�อมโยงกนัในลกัษณะที�ช่วยสรา้งองคป์ระกอบที�มคีวามเหมาะสมที�จะทําใหเ้กดิความมั �นคงในการ
ถอืครองที�ดนิและการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมใหค้งอยู่ได ้เนื�องจากลกัษณะของการใชป้ระโยชน์
ที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมกีารใช้ประโยชน์เพื�อการทําเกษตรกรรมเกอืบทั �งหมด
ของพื�นที� มเีพยีงส่วนน้อยที�ใช้ประโยชน์พื�นที�เพื�อประกอบกิจการอื�น เช่น ร้านค้า ร้ายซ่อม
เครื�องจกัรกลการเกษตร รา้นซ่อมรถมอเตอรไ์ซค ์เป็นต้น  ซึ�งการใชป้ระโยชน์พื�นที�ในลกัษณะ
เช่นนี�ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื�นที�ทําเกษตรกรรมของสมาชิกรายอื�น อนึ�ง
ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัเรื�องของการใช้ประโยชน์ที�ดนิก็กําหนดไว้ว่า ให้ใช้พื�นที�เพื�อทําเกษตรกรรม 
อยู่อาศัย และประกอบอาชีพหรือกิจการอื�นใดที�ไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกอื�นในพื�นที�การ
ดําเนินการของสหกรณ์บา้นคลองโยง ขอ้กําหนดนี�เป็นการควบคุมการใชป้ระโยชน์ของสมาชกิ
ให้เอื�อต่อการทําเกษตรกรรม โดยขอ้บงัคบันี�ต้องกําหนดให้สอดคล้องกบัหลกัการดําเนินงาน
โฉนดชุมชน และขอ้บงัคบันี�ยงัไดร้บัการรบัรองจากพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดว้ย ซึ�ง
ทําให้ขอ้บงัคบักลายเป็นเครื�องมอืในการควบคุมการใชป้ระโยชน์ที�ดนิของชุมชนสหกรณ์บา้นคลอง
โยงโดยสมบูรณ์ ไม่เพียงเท่านั �นกรรมสิทธิ Dในที�ดินของชุมชนยังถูกร ับรองด้วยประมวล
กฎหมายที�ด ิน ซึ�งเป็นระบบที�ดนิที�ประเทศไทยใช้อยู่ในปจัจุบนั จงึทําให้ชุมชนมคีวามมั �นคงใน
การถอืครองที�ดนิเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากกรรมสทิธิ Dในที�ดนิจะเป็นของชุมชนแลว้ ชุมชนยงั
ไดใ้ชก้ลไกขอ้บงัคบัสหกรณ์ควบคุมการใชท้ี�ดนิเพื�อแกไ้ขปญัหาการครอบครองที�ดนิโดยปรปกัษ์
และจดัการสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิในชุมชน โดยใชว้ธิกีารทําสญัญาการใชป้ระโยชน์ที�ดนิแบบ
ปีต่อปี คอื ต้องมาต่อสญัญาการใช้ประโยชน์ที�ดนิกบัทางสหกรณ์ทุกปี และสทิธทิี�ได้ก็จะเป็น
เพียงสิทธิการใช้ประโยชน์ที�ดินเท่านั �นไม่ได้มกีรรมสทิธิ Dในที�ดนิ ขายสิทธิก็ไม่ได้เพราะไม่มี
เอกสารโฉนดที�ดนิ ซึ�งกรรมสทิธิ Dในที�ดนิทั �งหมดจะเป็นของสหกรณ์และสมาชกิเป็นเจา้ของ
สหกรณ์อกีครั �งหนึ�ง เป็นรปูแบบการใชก้รรมสทิธิ Dร่วมเพื�อควบคุมสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิเชงิปจัเจก 
วธิกีารที�กล่าวมานี�ทําใหเ้กดิรูปแบบและกลไกการป้องกนัการสูญเสยีที�ดนิของชุมชนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทั �งนี�รปูแบบและกลไกดงักล่าวยงัถูกสนับสนุนดว้ยการควบคุมของผงัเมอืงจงัหวดั
นครปฐมโดยกฎกระทรวงใหบ้งัคบัใชผ้งัเมอืงรวมจงัหวดันครปฐม พ.ศ. 2556 ไดค้วบคุมการใช้
ประโยชน์ที�ดนิในพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงให้กลายเป็นพื�นที�สเีขยีว (Green Zone) 
ไมม่อุีตสาหกรรมหนกัใด เป็นสิ�งที�ส่งเสรมิเกื�อกูลต่อการทําเกษตรกรรมยิ�ง ส่วนการสนับสนุนใน
ดา้นต่างๆ  ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงได้รบัการสนับสนุนการดําเนินงานจากหลายภาคส่วน 
ดงันั �นจงึมั �นใจและสรปุไดว้่าจะทาํใหชุ้มชนประสบความสาํเรจ็ในการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมและ
สรา้งความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิได ้

2) ผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค ์
ที�ไดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ 6.1.2.2 ผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค์

คอื การดําเนินงานโฉนดชุมชนโดยอาศยัรูปแบบสหกรณ์ได้สร้างภาระทางการบรหิารให้กับ
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ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง เช่น การวางแผน การเงนิ การบรหิารสมาชกิ การผลติ ฯลฯ 
ซึ�งภาระทางการบรหิารเหล่านั �นต้องอาศยัองคค์วามรูท้างการบรหิาร เนื�องจากแนวคดิสหกรณ์
เป็นการรวมตวักนัเขา้เป็นกลุ่มโดยร่วมกนัดําเนินธุรกจิ เน้นการรวมคนมากกว่าการรวมทุน 
ซึ�งแท้จรงิแล้วสหกรณ์เกิดจากการรวมตัวก ันของบุคคลที�มฐีานะอ่อนแอทางเศรษฐกิจ 
เพื�อช่วยกนัแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกจิ จงึต้องมกีารรวมแรง รวมปญัญา รวมทุน เพื�อช่วยเหลอื
กนัในกลุ่มสมาชกิ การจดัตั �งกระทําโดยความสมคัรใจของสมาชกิ (ทมัทมิ วงศ์ประยูร, มปป.: 
133-134) 

 ฉะนั �น สหกรณ์จงึเปรยีบเสมอืนบรษิัทๆ หนึ�งที�ต้องทําการแข่งขนักับ
บรษิทัอื�นๆ ภายใตต้ลาดเดยีวกนั ไมเ่พยีงเท่านั �นแมเ้พยีงภาระหน้าที�ในการวางแผนกห็นักหนา
เอาการ เพราะสภาพแวดลอ้มที�อยู่ในยุคของกระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization) โลกทั �งใบมกีาร
เชื�อมโยงกนัและเกดิการเปลี�ยนแปลงแลกเปลี�ยนทางเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและวฒันธรรมอย่าง
รวดเร็ว จงึต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางในการวางแผนในปจัจุบนั กิตติ บุนนาค 
(2555: 24) อธบิายถงึองคค์วามรูท้ี�จาํเป็นต้องใชใ้นการวางแผนที�มถีงึ 7 ดา้นคอื 1) องคค์วามรูด้า้น
การจดัการ (management) 2) องคค์วามรูด้า้นการตลาด (Marketting) 3) องค์ความรูด้้านการบญัช ี
(Accounting) 4) องคค์วามรูด้า้นการเงนิ (Finance) 5) องคค์วามรูด้า้นการผลติ (Production) 6) 
องค์ความรูด้้านทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource) และ 7) องค์ความรูด้้านสภาพแวดล้อม
ทางการบรหิาร   

จะเห็นได้ว่าการวางแผนต้องใช้องค์ความรู้พอสมควร หน้าที�ทางการ
บร ิหารจ ึงต้องการผู้ที�มทีกัษะทางการบรหิารที�เหมาะสม และเป็นผู้บรหิารมอือาชพีมาบรหิาร
จดัการสหกรณ์ หากผู้บรหิารสหกรณ์ขาดทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ดงัที�กล่าวมาอาจเป็นผลให้
ระบบสหกรณ์ลม้เหลว และการนําภาระทางการบรหิารจดัการมากมายเหล่านี�มาให้ชุมชนที�ไม่มี
ผูบ้รหิารมอือาชพีทําใหก้ารดําเนินการของสหกรณ์ประสบปญัหาหาต่างๆ ซึ�งสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาที�ผู้ศึกษาพบว่า ระบบการบรหิารงานของสหกรณ์บ้านคลองโยงมคีวามเสี�ยง
ทางด้านการเงนิที�มสีาเหตุมาจากปญัหาหนี�เสยีสะสมของสหกรณ์เองเพราะปล่อยกู้แล้วไม่
สามารถเก็บเงนิกู ้คนืจากสมาชกิได้ ทําให้ไม่มงีบประมาณเพยีงพอที�จะบรหิารจดัการเพื�อ
พฒันาสหกรณ์ และยงัประสบปญัหาอื�นๆ อกี ปญัหาในลกัษณะดงักล่าวที�เกิดขึ�นนี�มงีานวจิยั
หลายชิ�นที�พบผลการศกึษาในลกัษณะเดยีวกนัดงันี� 

จรูญ เชื�อฉลาด (2553) ศึกษาวจิยัเพื�อประเมนิผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์การเกษตรเมอืงถลาง จํากดั อําเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต พบว่า สหกรณ์มเีงนิทุนไม่
เพียงพอในการบริหารที�จะสนองตอบความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ไม่ไว้ใจในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน เนื�องจากมทีศันคตกิารบรหิารไม่กวา้งไกล ทําใหก้าร
พฒันาสหกรณ์มคีวามล่าชา้  
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กลัยาวลัย ์กลัยาวสิุทธิ D (2549) ศกึษาการดําเนินงานของสหกรณ์ตระการ
พืชผล จํากัด พบว่า สหกรณ์ประสบปญัหาด้านกิจกรรมทางธุรกิจในการขายฝากมากที�สุด 
เนื�องจากมคีวามบกพร่องในการบรหิารจดัการดา้นกจิกรรมการขายฝาก นอกจากนี�ในดา้นอื�นๆ 
ยังพบอีกว่า มีปญัหาด้านงบประมาณมากที�สุด กล่าวคือ สหกรณ์มีทุนการดําเนินงาน
ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของสมาชกิสหกรณ์ 

สรินยา สมบุญ (2549) ศึกษาปจัจยัความพร้อมและศักยภาพในการ
จดัการธุรกจิของผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรในภาคกลาง พบว่า ประสบการณ์ในการทํางาน
ตําแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์มผีลต่อศกัยภาพในการจดัการธุรกจิซื�อของสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างมาก 
ส่วนปญัหา อุปสรรคในการจดัการธุรกจิสหกรณ์การเกษตรที�ผูจ้ดัการธุรกจิสหกรณ์ประสบพบว่า 
เงนิที�สมาชกิกู้นําไปใช้ไม่ถูกวตัถุประสงค์ เช่นซื�อสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถยนต ์
เป็นปญัหาที�ประสบมากที�สุด รองลงมา สมาชกิที�กู้ไม่สามารถชําระหนี�คนืได้ตามกําหนด และ
การอนุมตักิารสั �งซื�อในบางครั �งขาดสภาพคล่อง เนื�องจากเงนิทุนหมนุเวยีนมไีมเ่พยีงพอ 

กติตศิกัดิ D งามนุช (2553) ไดศ้กึษาผลการดาเนินงานของสหกรณ์นิคมใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2541-2550 ซึ�งพบผลการศกึษาที�น่าสนใจว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 
สหกรณ์นิคมมแีนวโน้มอตัรากําไรต่อรายลดลงเรื�อยๆ โดยในปี 2547 สหกรณ์นิคมในประเทศ
ไทยมกีารขาดทุนต่อรายมากที�สุดเท่ากบั 40,740,000 บาท นอกจากนี�อตัรากําไรสุทธยิงัลดลงเรื�อยๆ 
แสดงใหเ้หน็ถงึภาพรวมความสามารถในการบรหิารจดัการสหกรณ์ในประเทศไทยที�ขาดประสทิธภิาพ  

ภมรมาศ จติรอําภร (2552) ไดศ้กึษาปญัหาและแนวทางแก้ไขการจดัการ
ธุรกจิผลติภณัฑน์มของสหกรณ์โคนม หนองโพ ราชบุร ีจํากดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์) พบว่า 
ความสามารถในการบรหิารจดัการสหกรณ์ที�ขาดแคลนบุคลากรภายในการบรหิารจดัการธุรกจิ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ รวมทั �งไม่สามารถปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการภายในใหส้อดคล้องกบั
การเปลี�ยนแปลงอยา่งคล่องตวัได ้ 

จะเหน็ได้ว่างานวจิยัหลายชิ�นที�ผู้ศกึษาได้ยกมาประกอบการพจิารณานี�
ชี�ใหเ้หน็และสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัว่า ระบบสหกรณ์ประสบปญัหาในการบรหิารจดัการ
โดยเฉพาะด้านการเงนิ ทําให้ไม่สามารถพฒันาสหกรณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
สมาชิกได้ อีกทั �งการบรหิารสหกรณ์ยงัต้องการผู้จดัการสหกรณ์ที�มปีระสบการณ์ มคีวามรู้
ความสามารถมาบรหิารจดัการสหกรณ์ หรอืที�ผูศ้กึษาเรยีกว่า “ผูบ้รหิารแบบมอือาชพี”  

ปญัหาที�ผู้ศกึษาพบจากการวจิยัครั �งนี� และผลการศกึษาวจิยัจากงานชิ�น
อื�นๆ ดงักล่าวมา ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า หากนําระบบสหกรณ์มาใชเ้ป็นกลไกในการบรหิารจดัการ
ชุมชนจะเกิดข้อจํากดัในแง่ของการสร้างภาระทางการบรหิารให้กบัชุมชน ชุมชนจงึต้องการ
ผูบ้รหิารจดัการมอือาชพี เมื�อพจิารณาในแง่นี�ระบบสหกรณ์จงึอาจไม่เหมาะสมที�การดําเนินงาน
โฉนดชุมชนจะอาศยัระบบสหกรณ์มาเป็นกลไกในการบรหิารจดัการชุมชน เพราะชุมชนอาจ
ต้องการเพยีงแค่กลไกที�ง่ายและสะดวกที�จะสรา้งกตกิามาบรหิารจดัการที�ดนิเท่านั �น แต่ไม่ได้
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ต้องการร่วมกันเพื�อจดัการทางเศรษฐกิจ ซึ�งเป็นเพราะสาเหตุที�ชุมชนมีศักยภาพไม่เพียง
พอที�จะบรหิารจดัการ เช่น ขาดผู้บรหิารที�มคีวามรู้ความสามารถและความเข้าใจระบบการ
บรกิารงานสหกรณ์ ขาดงบประมาณ ขาดแรกจงูใจในการเขา้มาทาํงานเพื�อชุมชน เป็นต้น ดงันั �น
หากนําระบบสหกรณ์มาใช้จะส่งผลให้เกดิความล้มเหลวในการบรหิารจดัการได้ แต่กลไกของ
ระบบสหกรณ์ส่วนหนึ�งในเรื�องของการควบคุมบงัคบัใชก้ตกิาในการบรหิารจดัการที�ดนิชุมชน ก็
เป็นเรื�องที�ประสบความสาํเรจ็และน่าสนใจ ทั �งนี�แมก้ารพฒันาเศรษฐกจิของชุมชนเพื�อตอบสนอง
ความต้องการทางเศรษฐกจิของสมาชกิจะเป็นสิ�งจาํเป็น แต่ควรพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
ซึ�งรปูแบบวสิาหกจิอาจเหมาะสมมากกว่ารปูแบบสหกรณ์ในการเป็นกลไกพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน 
โดยเริ�มจากกลุ่มเลก็ๆ และค่อยขยายการพฒันา ดงัเช่นในพื�นที�สหกรณ์บ้านคลองโยง พบว่า 
วสิาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า สามารถเชื�อมโยงกบัระบบเศรษฐกิจ
ภายนอกและพฒันาด้านเศรษฐกจิได้ดกีว่าสหกรณ์บ้านคลองโยง พจิารณาจากการที�วสิาหกจิ
ได้รบัการสนับสนุนด้านต่างๆ จากบุคคลและหน่วยงานอื�นๆ ที�เขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันา
มากกว่าสหกรณ์ จงึจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ทั �งสองรูปแบบนี�เพื�อใช้บรหิาร
จดัการชุมชนโดยผูศ้กึษาจะไดนํ้าเสนอต่อไปในหวัขอ้ 6.4 ขอ้เสนอแนะ 
 
 6.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 สาํหรบัหวัขอ้นี�ผูศ้กึษาจะนําเสนอแนวทางในการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมเพื�อตอบคําถาม
การวจิยัในขอ้ที� 4 โดยจะสรุปแนวทางเป็นแผนภาพและอธบิายโดยสงัเขป จากนั �นจงึจะอธบิาย
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและเชงิปฏบิตั ิพรอ้มทั �งขอ้เสนอแนะในการศกึษาวจิยัครั �งต่อไป 
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ภาพที� 6.2: แนวทางการจดัการทรพัยากรรว่มในรปูแบบโฉนดชุมชนเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม 

กลไกสนับสนุน 

 

 

 

เกี�ยวกบัชุมชน 

กาํหนดใหชุ้มชนมสีภาพเป็นนิตบุิคคล � 

รบัรองและคุม้ครองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิของชุมชน � 

กาํหนดใหร้องรบักตกิาในการจดัการที�ดนิของชุมชน � 

 

 

 สรา้งความหลากหลายในการพฒันาเศรษฐกจิ 1 
 

ตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิของชุมชน 2 
 

เชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิชมุชนเขา้กบั 3 
                                               ระบบเศรษฐกจิภายนอกชมุชน 

 สรา้งผลผลติที�คาํนึงถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 4 
                                                และมมีลูค่าเพิ�มทางเศรษฐกจิ 

 

แสวงหาการสนบัสนุนโดยเชื�อมโยงกบัเครอืขา่ยที� 5 
                  ขบัเคลื�อนประเดน็การพฒันาในลกัษณะที�คลา้ยคลงึกนั  

 
 
 

กตกิาในการจดัการที�ดนิ 
(มุง่: ลดภาระ และสรา้งความคล่องตวั 

ทางการบรหิาร) 

การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 

(มุง่: ตอบสนองความตอ้งการ 

ทางเศรษฐกจิของชุมชน) 

	 กระบวนการออกแบบกตกิาของชมุชน 
   - สรา้งกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัของชมุชน 
   - สรา้งการมส่ีวนร่วมในการออกแบบกตกิาของสมาชกิ 
 


 ขอบเขตของทรพัยากรที�ชดัเจน 
   - กาํหนดขอบเขตดา้นที�ดนิ 
   - กาํหนดขอบเขตดา้นสมาชกิ 
 

� การใชป้ระโยชน์ที�ดนิของชมุชน 
   - ใชส้ญัญาการใชป้ระโยชน์ที�ดนิควบคุม 
     การใชป้ระโยชน์ที�ดนิของสมาชกิชมุชน 
   - ควบคุมการประกอบอาชพีของชมุชน 
   - ส่งเสรมิใหท้าํเกษตรกรรมยั �งยนื 
   - กาํหนดขนาดการถอืครองที�ดนิ 
 

� ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะภมูสิงัคมของชมุชน 
 

 กลไกในการจดัการความขดัแยง้ 
   -  ปรบัขอ้กาํหนดเรื�องทายาท 
 

� ระบบการจงูใจที�ด ี
      - กาํหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบัภาระงาน 
� ระบบการเงนิของชมุชน 
      - การออมและการลงทุนของชมุชน 

สนง. ผงัเมอืงจงัหวดั เป็นผูก้าํหนดผงัเมอืงจงัหวดัเพื�อกาํหนดพื�นที�
คุม้ครองพื�นทเีหมาะสมกบัการทาํเกษตรกรรม และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นดูแลการขออนุญาตใชป้ระโยชน์ที�ดนิในพื�นที�ใหส้อดคลอ้งกบัผงั

จงัหวดั 

คุ้ม
คร

อง
พืVน

ที�เ
กษ

ตร
กร

รม
  

ชุมชน 

วิสาหกิจ องคก์รกลางชมุชน 

กลไกหลกั 

ผงัเมือง 

เกี�ยวกบัสาํนกังาน 

� ยกระดบัสถานะอํานาจขององคก์าร  

� เสรมิสมรรถนะการดาํเนินงาน  

� ปรบัวธิกีารตดิตามประเมนิผล  

� ปรบัวธิกีารสื�อสารเชงินโยบาย  

� กาํหนดเรื�องการสนับสนุนการพฒันาของชุมชน 

พรบ. การจดัการทรพัยากรร่วมเพื�อรกัษาพืVนที�เกษตรกรรม พ.ศ. ... 

กลไกสนับสนุน 

แก้ไขกฎหมายโฉนดชมุชน 
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  แนวทางในการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมจากแผนภาพขา้งต้นมสีองส่วนคอื กลไกหลกั 
และกลไกสนับสนุน โดยกลไกหลักคือ ชุมชน และกลไกสนับสนุนคือ การสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กรกลางชุมชน และการสนับสนุนด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ที�ดนิ 
โดยจะไดอ้ธบิายรายละเอยีดต่อไป 
 สําหร ับ  “กลไกหล ัก”  ค ือ  ต ัวชุมชนจะม ีสององค์กรที�ทําหน้าที�แตกต่างก ัน
ได้แก่  องค์กรกลางชุมชนและวสิาหกจิชุมชน  โดย “องคก์รกลางชุมชน” เป็นองคก์รที�ทําหน้าที�
ในการควบคุมกตกิาในการจดัการที�ดนิ มุ่งลดภาระและสรา้งความคล่องตวัทางการบรหิารที�เป็น
ความผดิพลาดและปญัหาของระบบการบรหิารงานในรปูแบบสหกรณ์ ทําให้การบรหิารงานไม่
ยุ่งยากซบัซอ้น ตดักระบวนการดําเนินงานในส่วนที�ไม่จําเป็นออกไป โดยองคก์รกลางชุมชนมี
หน้าที�สร้างการมสี่วนร่วมในการออกแบบกติกาและบังคับใช้กติกานั �นเพื�อบริหารจดัการที�ดิน
ทั �งหมดภายในชุมชน 
 ส่วน “วิสาหกิจชุมชน” ภายใต้กลไกหลกันี� จะต้องส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชนในรูปแบบวสิาหกิจ ซึ�งจะเป็นองค์กรที�ทําหน้าที�ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกจิของชุมชนเป็นหลกั ซึ�งการมวีสิาหกจิเลก็หลายวสิาหกจิ
ในชุมชนจะช่วยสร้างความหลากหลายในการพฒันาเศรษฐกิจ  กล่าวคอื ในชุมชนมกัมคีวาม
ต้องการที�หลากหลายที�จะรวมตวักนัเป็นกลุ่มสมาชกิขนาดเลก็หลายกลุ่ม เพื�อค้าขายผลผลติ
รว่มกนั เช่น กลุ่มปลกูผกัปลอดสารพษิ กลุ่มปลูกขา้ว กลุ่มทํานาบวั เป็นต้น การรวมกลุ่มขนาด
เลก็จะสอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชนมากกว่าที�จะร่วมกนัผลติและจาํหน่ายรวมกนัหมด
ทั �งชุมชน วสิาหกจิจงึมคีวามคล่องตวัในการดําเนินงานและกตกิาการจดัการที�ยดืหยุ่น การค้า
ขายจงึสะดวกรวดเรว็ ผลผลติที�ขายได้สามารถสร้างผลกําไรที�ตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกจิของชุมชน และ เชื�อมโยงระบบเศรษฐกจิชุมชนเขา้กบัระบบเศรษฐกจิภายนอกชุมชน 
โดยเชื�อมกบัผูบ้รโิภคโดยตรงและเน้นไปที�กลุ่มลกูคา้เฉพาะที�สนใจเรื�องการดูแลสุขภาพ ผลผลติ
ที�วสิาหกจิผลติ จงึต้องสรา้งผลผลติที�คํานึงถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภคและมมีูลค่าเพิ�มทาง
เศรษฐกจิ ตลอดทั �งวสิาหกจิยงัต้องแสวงหาการสนับสนุนโดยเชื�อมโยงกบัเครอืข่ายที�ขบัเคลื�อน
ประเดน็การพฒันาในลกัษณะที�คลา้ยคลงึกนั  
 ทั �งนี�สําหรบั “กลไกสนับสนุน” มสีองส่วนคอื 1) หน่วยงานที�ทําหน้าที�สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กรกลางชุมชน คอื สํานักงานโฉนดชุมชน (หรอือาจแก้ไขชื�อเป็นอย่างอื�น) 
กล่าวคอื หน่วยงานนี�จะทํางานภายใต้กฎหมายโฉนดชุมชนที�ได้ทําการปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบ
สํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ฉบบัเดมิใหเ้ป็นพระราชบญัญตัิ
การจดัการทรพัยากรร่วมเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม พ.ศ. ... ซึ�งจะเป็นการยกระดบัลําดบัชั �น
ทางกฎหมายที�จะบังคับใช้ในสนับสนุนการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน โดยยังคง
กระบวนการทํางานเดมิของสํานักงานโฉนดชุมชนแต่ปรบัปรุงเรื�องการตดิตามประเมนิผล และ
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เพิ�มภารกิจในการส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการและการพฒันาของชุมชนเข้าไป นอกจากนี�
การแกไ้ขพระราชบญัญตัยิงัตอ้งแกใ้หร้บัรองกตกิาของชุมชนใหม้สีภาพบงัคบัทางกฎหมายดว้ย 
ในลกัษณะคล้ายคลงึกบัสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัดําเนินการจดทะเบยีนขอ้บงัคบัเพื�อรบัรอง
ข้อบงัคบัของสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ต่างๆ 2) หน่วยงานที�สนับสนุนด้านการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที�ดนิ คอื สํานักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
โดยหน่วยงานนี�จะทําหน้าที�ควบคุมการใช้ประโยชน์ที�ดินในพื�นที�เหมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรมของประเทศ ซึ�งจะส่งผลทําให้ชุมชนไดร้บัการคุม้ครองพื�นที�ไปดว้ย และเกดิความ
มั �นคงในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมมากขึ�น 
  ดงันั �น หากกลไกหลกัและกลไกสนับสนุนสามารถทํางานประสานเชื�อมโยงกนัได้เป็น
อย่างด ีผูศ้กึษาเชื�อว่าจะทําใหเ้กดิผลลพัธใ์นการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมและความมั �นคงในการ
ถอืครองที�ดนิของชุมชน ตลอดจนแกไ้ขปญัหาการสญูเสยีที�ดนิของเกษตรกรซึ�งเป็นรากฐานของ
ปญัหาอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องเชื�อมโยงได้ไปในคราวเดียวกัน อีกทั �งยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที�ประกอบอาชพีเกษตรกรรม พรอ้มทั �งเป็นประโยชน์ต่อความมั �นคงทางด้านอาหาร
ของประเทศ และเป็นการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนซึ�งเป็นรากฐานเศรษฐกจิระดบัล่างของประเทศ
ใหม้คีวามเขม้แขง็และยนือยูไ่ดท้ามกลางสภาวะเศรษฐกจิทุนนิยมในปจัจบุนัดว้ย   
  
 6.4.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.4.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื�อปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายโฉนดชุมชนที�
เกี�ยวขอ้งกบัสาํนกังานโฉนดชุมชน 

การแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน 
ตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี� 

1) ยกระดบัสถานะอํานาจขององคก์าร กล่าวคอื ตามที�ไดก้ล่าวไปแล้ว
ว่า ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ที�ให้อํานาจ
ดําเนินการแก่สํานักงานโฉนดชุมชนมลีําดบัศักดิ Dทางกฎหมายตํ�ากว่ากฎหมายที�หน่วยงาน
รบัผดิชอบที�ดนิที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานโฉนดชุมชนถือบงัคบัใช้ ดงันั �น จงึควรยกระดบั
สถานะอํานาจของสํานักงานโฉนดชุมชน โดยปรบัปรุงระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรแีละนําเสนอ
เป็นกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิเรยีกว่า ร่างพระราชบญัญตักิารจดัการทรพัยากรร่วมเพื�อ
รกัษาพื�นที�เกษตรกรรม พ.ศ. ... ซึ�งจะเป็นการยกระดบัสถานะ อํานาจ ในการดําเนินงานของ
สํานักงานโฉนดชุมชนใหเ้ทยีบเท่ากบัหน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิขา้งต้น โดยใหอ้ํานาจในการทํา
หน้าที�กําหนดเขตพื�นที�เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมเพื�อความสะดวกในการขอใช้พื�นที�ของ
หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิมาดําเนินการจดัสรรให้ชุมชนในลกัษณะของกรรมสทิธิ Dร่วม หรอื ให้
สทิธกิารใช้ประโยชน์ในที�ดนิร่วมกนัทั �งชุมชน ไม่ให้แบ่งจดัสรรที�ดนิโดยให้สทิธใินลกัษณะเป็น
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รายปจัเจก นอกจากนี�กําหนดให้จดัตั �งสํานักงานโฉนดชุมชนขึ�นเป็นหน่วยงานที�ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น สํานักงานส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรร่วมเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม” หรอื 
สาํนกัส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรรว่มเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม เป็นตน้  

2) เสรมิสมรรถนะการดําเนินงาน กล่าวคอื จดัตั �งสํานักงานโฉนดชุมชน
ขึ�นเป็นหน่วยงานที�ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแนวทางการจัดตั �งอาจพิจารณาจัดตั �งได้ 2 
แนวทางดงันี�คอื  

(1) แก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
เพื�อจดัตั �ง “สํานักส่งเสริมการจดัการทรัพยากรร่วมเพื�อรักษาพื�นที�เกษตรกรรม” ขึ�นเป็น
หน่วยงานระดบักอง  

(2) แก้ไขพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื�อจดัตั �ง 
“สํานักงานส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรร่วมเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม” ขึ�นเป็นหน่วยงาน
ระดบักรม 

หน่วยงานที�จ ัดตั �งตามแนวทางข้างต้นจะทําหน้าที�ในการพิจารณา
อนุญาตให้ชุมชนสามารถดําเนินการจัดการทรัพยากรร่วมได้ และทําหน้าที�ส่งเสริมการ
ดําเนินการจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชน ซึ�งจะทําให้หน่วยงานมสีมรรถนะเพิ�มขึ�นจากการมี
ทรพัยากรทางการบรหิารที�เพยีงพอ อาท ิมงีบประมาณที�เพยีงพอ มเีจ้าหน้าที�เพียงพอและ
เหมาะสมกบัภาระงาน  

3) ปรบัวธิกีารติดตามประเมนิผล กล่าวคอื การปรบัแก้กฎหมายต้อง
ปรบัแก้แนวทางและวธิกีารติดตามประเมนิผล ให้อยู่ในรูปแบบการตดิตามประเมนิผลแบบมสี่วนร่วม
และไมเ่ป็นทางการมากขึ�น โดยใหเ้จา้หน้าที�ลงพื�นที�ไปทําการลอ้มวงประชุม พูดคุย และสรุปผล
การดําเนินงานร่วมกบัชุมชน เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรี่วมกนั และนําผลการประเมนิที�
สรุปร่วมกนัส่งเป็นรายงานการประเมนิผลประจาํปี ทั �งนี�ต้องใหเ้จา้หน้าที�สํานักงานโฉนดชุมชน 
เป็นที�ปรกึษาและช่วยเหลอือํานวยความสะดวกในการเขยีนรายงานการประเมนิผลประจําปี
ใหก้บัชุมชน โดยเน้นรปูแบบรายงานที�ชุมชนเขา้ใจงา่ย สั �น กะทดัรดั ชดัเจน และเกดิความเขา้ใจร่วมกนั
ทั �งสองฝา่ยถงึความกา้วหน้า ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน ตลอดจนสิ�งที�จะทาํใหอ้นาคต 

4) ปรบัวิธีการสื�อสารเชิงนโยบาย กล่าวคือ ควรปรบัเปลี�ยนการสื�อ
ข้อความผ่านสัญลักษณ์ของนโยบายคือ เปลี�ยนคําที�ใช้ในกฎหมายและชื�อขององค์การที�
ดาํเนินการตามกฎหมายจากที�ใชค้าํว่า “โฉนดชุมชน” เป็นขอ้ความสื�อสารเชงินโยบายใหเ้ปลี�ยน
มาใช้คําว่า “การจดัการทรพัยากรร่วมเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม” เพื�อตดัความเขา้ใจผดิและ
สบัสนเกี�ยวกบัแนวทางการดาํเนินนโยบาย 

5) กําหนดเรื�องการสนับสนุนการพฒันาของชุมชน กล่าวคอื ในการ
ปรบัแก้กฎหมายควรกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ใหส้ามารถดําเนินการสนับสนุนและส่งเสรมิ
การพฒันาของชุมชนไดอ้ยา่งเตม็ที�ในดา้นต่างๆ เช่น งบประมาณ องคค์วามรู ้เป็นตน้ 
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6.4.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื�อปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายโฉนดชุมชนที�
เกี�ยวขอ้งกบัชุมชน 

1) กําหนดให้ชุมชนมีสภาพเป็นนิติบุคคล  กล่าวคือ ในการปรบัปรุง
แก้ไขกฎหมายโฉนดชุมชน ควรกําหนดรบัรองการมสีภาพเป็นนิติบุคคลให้ชุมชนที�ผ่านการ
พจิารณาอนุญาตให้สามารถดําเนินการตามแนวทางการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนด
ชุมชนของรา่งกฎหมายใหม ่โดยไมต่อ้งไปทาํการจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล เป็นสหกรณ์ สมาคม 
มลูนิธ ิฯลฯ ตามกฎหมายฉบบัอื�นๆ ซึ�งเป็นการเพิ�มภาระการดาํเนินงานใหก้บัชุมชน  

2) รบัรองและคุ้มครองสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิของชุมชน  กล่าวคอื 
รบัรองว่าชุมชนมสีทิธใินการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ แต่ต้องอยู่ในรปูแบบของสทิธริ่วม หรอื กรรมสทิธิ Dร่วม
เท่านั �น ซึ�งการรบัรองนี�มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัการรบัรองของพระราชบญัญตัิปฏริูปที�ดนิเพื�อ
เกษตรกรรม แต่ต่างกนัตรงที�ไม่ได้รบัรองให้เป็นสิทธิปจัเจก แต่รบัรองให้เป็นสทิธริ่วมหรอื 
กรรมสทิธิ Dรว่มแทนเพื�อส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรรว่มกนัของชุมชน 

3) กําหนดให้รองรบักติกาในการจดัการที�ดนิของชุมชน  กล่าวคอื 
กฎหมายที�ร่างขึ�นใหม่ต้องรบัรองกตกิาของชุมชนที�ออกแบบร่วมกนัใหม้สีภาพที�สามารถบงัคบั
จดัการชุมชนได้ และถือว่าเป็นกฎหมายลูกของกฎหมายที�ร่างขึ�นใหม่ด้วย ซึ�งเป็นลกัษณะ
เดยีวกนักบัขอ้บงัคบัของสหกรณ์นั �นเอง 

 
 6.4.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 

6.4.2.1 ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัสิาํหรบัการปรบัปรงุการดําเนินงานของสํานักงาน
โฉนดชุมชนตามพระราชบญัญตักิารจดัการทรพัยากรรว่มเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม 

1) เพิ �มอ ัต รากําล ัง ให้ม ีเ จ ้าหน้าที�เ พ ียงพอกับภาระงาน และ
เพิ�มอตัรากําลงัในตําแหน่งเจ้าหน้าที�ส่งเสรมิการพฒันาของชุมชน เพื�อรองรบัภารกิจด้าน
การส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาของชุมชน โดยมบีทบาทหน้าที�ในการประสานความร่วมมอื
กบัหน่วยงานและภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหก้ารช่วยเหลอืในการพฒันาของชุมชน เช่น องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในพื�นที� หน่วยงานราชการส่วนภมูภิาค มลูนิธ ิหา้งรา้นบรษิทั ฯลฯ 

2) เน้นการสื�อสารเชงินโยบายโดยรฐับาลต้องใชว้ธิกีารสื�อสารทําความ
เข้าใจอย่างหลากหลาย เช่น การสื�อสารผ่านสื�อชนิดต่างๆ เช่น รายการสารคดีเชิงข่าวทาง
สถานีโทรทศัน์ต่างๆ เวทสีมัมนาวชิาการต่างๆ สื�อออนไลน์อย่างเช่นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) ที�คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้และใช้ต้นทุนตํ� า เช่น ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค 
(Facebook) ทวสิเตอร ์(Twitter) เวบ็ไซต์ของหน่วยงานเอง ฯลฯ และเน้นการทําความเขา้ใจทั �ง
เจา้หน้าที�ระดบับรหิารและเจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิาร กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างหน่วยงาน
ดแูลรบัผดิชอบที�ดนิอยา่งจรงิจงั  
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6.4.2.2 ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัสิาํหรบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
1) หน่วยงานรบัผดิชอบที�ดนิ 
ควรให้ความร่วมมือกับการดําเนินงานของหน่วยงานที�จดัตั �งขึ�นตาม

กฎหมายใหม่และพยายามเปิดรบัทําความเข้าใจกบัแนวความคดิในการจดัการทรพัยากรใน
รูปแบบใหม่ โดยเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะเป็นที�ตั �ง พร้อมทั �งให้การสนับสนุนชุมชนตามที�
ชุมชนรอ้งขอตามขดีสมรรถนะของหน่วยงาน  

2) สาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั 
ควรสํารวจพื�นที�เหมาะสมแก่การทําเกษตรและกําหนดเขตรกัษาพื�นที�

เกษตรกรรมเพื�อคุ้มครองพื�นที�ที�เหมาะสมไว้สําหรบัการทําเกษตรกรรมของชุมชนเกษตรกร 
โดยไม่ใหม้กีารใช้ประโยชน์ในที�ดนิที�อาจส่งผลกระทบต่อการทําเกษตรกรรมได ้ซึ�งจะเป็นการ
ป้องกนัปจัจยัเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการทําเกษตรกรรมของชุมชน เช่น การขยายตวัของ
ชุมชนเมอืงในลกัษณะหมู่บา้นจดัสรร การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมหนักที�ส่งผลต่อการ
ทาํเกษตรกรรม การประกอบอาชพีที�อาจส่งผลกระทบต่อการทาํเกษตรกรรม เป็นตน้ 

3) สาํนกังานเกษตรอําเภอ 
ควรส่งเสรมิเรื�องการทาํเกษตรกรรมแก่ชุมชน โดยการจดัอบรมใหค้วามรู ้

และสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตรใหแ้ก่ชุมชน พรอ้มทั �งใหก้ารสนับสนุนเรื�องการผลติที�
คํานึงถงึความปลอดภยัดา้นสุขภาพของผูผ้ลติและผู้บรโิภค โดยสนับสนุนและผลกัดนัชุมชนให้
สร้างผลผลิตที�ได้รบัมาตรฐานเกษตรปลอดภยั (GAP) และมาตรฐานอื�นที�เป็นที�ยอมรบัของ
สังคมระดับนานาประเทศ ซึ�งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มของผลผลิต และต่อยอดการทํา
เกษตรกรรมของชุมชน ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทางเศรษฐกจิของชุมชนได ้

6.4.2.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิสําหรบัการออกแบบกติกาที�ใช้ในการจดัการ
ทรพัยากรรว่มของชุมชน  

กติกาที�ออกแบบขึ�นใช้เพื�อจดัการทรพัยากรร่วมของชุมชนต้องมกีารกําหนด
ประเดน็ดงันี�ลงไปในกตกิา คอื  

1) กระบวนการออกแบบกติกาของชุมชน กล่าวคือ ต้องกําหนด
แนวทางและวธิกีารในการออกแบบและแก้ไขกตกิาของชุมชน โดยเน้นสองประเดน็สําคญัหลกั
คอื กระบวนการออกแบบและแกไ้ขกตกิาตอ้งสามารถสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัของชุมชน 
กระบวนการเรยีนรูใ้นที�นี�คอื เน้นที�การเรยีนรูก้ตกิาที�ออกแบบนั �นเอง ส่วนอกีประเดน็หนึ�งคอื
สรา้งการมสี่วนร่วมในการออกแบบกตกิาของสมาชกิ โดยการมสี่วนร่วมในการออกแบบกตกิา
ต้องเริ�มตั �งแต่การให้มสี่วนร่วมที�จะเสนอความคิดความเห็นและพูดคุยร่วมกันอย่างไม่เป็น
ทางการว่าจะกําหนดกตกิาอยา่งไร  ซึ�งจะทาํใหก้ตกิาที�ออกแบบสอดคลอ้งกบัความต้องการของ
สมาชกิโดยรวมมากที�สุด เกดิการยอมรบัและพงึพอใจที�จะปฏบิตัติามกตกิาที�ไดอ้อกแบบร่วมกนั 
ลดปญัหาที�อาจเกดิจากการออกแบบกตกิาที�ไม่ได้เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมหรอืมสี่วนร่วมน้อย
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ในขั �นตอนของการออกแบบหรอืแกไ้ขกตกิา ซึ�งเป็นขอ้บกพร่องของกระบวนการออกแบบกตกิา
ที�ผูศ้กึษาพบในการศกึษากรณขีองชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง  

2) ขอบเขตของทรพัยากรที�ชดัเจน กล่าวคอื กติกาของชุมชนจะต้อง
กําหนดขอบเขตที�ชดัเจนทั �งด้านที�ดนิและด้านสมาชกิ โดยขอบเขตด้านที�ดนิควรจะกําหนด
ขอบเขตที�ดนิของสมาชกิใหช้ดัเจนและจดัทําผงัแสดงขอ้มูลรายแปลงของสมาชกิทั �งหมดว่ามกีี�
แปลง แต่ละแปลงใครเป็นผู้ถอืครองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในที�ดนิ ทั �งนี�ในด้านสมาชกิ ควรแบ่ง
ประเภทของสมาชกิออกเป็นสองประเภทคอื 1) สมาชกิหลกั คอื สมาชกิที�ถอืครองสทิธกิารใช้
ประโยชน์ที�ดนิและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการออกแบบและแก้ไขกตกิาของชุมชน และมี
สทิธใินการให้ความเห็น และพจิารณาลงมติเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายชุมชน เมื�อองค์กรกลาง
ชุมชนรอ้งขอ้ใหม้กีารพจิารณา 2) สมาชกิสมทบ คอื สมาชกิที�อยู่อาศยัในพื�นที�การดําเนินการของ
องค์กรกลางชุมชนรบัผดิชอบดูแลอยู่ ซึ�งมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัสมาชกิหลกัในลกัษณะเครอืญาต ิ
เป็นต้น โดยการกําหนดขอบเขตนี�ยดึหลกัการที�ใช้กรรมสทิธิ Dร่วมควบคุมสทิธกิารใช้ประโยชน์
(สทิธเิชงิปจัเจก) ซึ�งการกําหนดขอบเขตทั �งสองด้านดงักล่าวมาจะช่วยแยกแยะสมาชกิได้
อย่างชดัเจนมากขึ�น ว่าใครเป็นผูถ้อืครองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิ ใครมสีทิธติดัสนิใจเกี�ยวกบั
การออกแบบและแก้ไขกตกิาของชุมชน และใครเป็นเพยีงผูอ้าศยัใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของผู้ถอื
ครองสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิ และบทบาทหน้าที�ของคนสมาชกิแต่ละคนเป็นอยา่งไร  

3) การใช้ประโยชน์ที�ดนิของชุมชน กล่าวคอื จะต้องกําหนดหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการใช้ประโยชน์ในที�ดนิ ว่าสมาชกิสามารถใช้ประโยชน์ที�ดนิอย่างไรได้บ้าง โดยควร
กําหนดให้ใช้ประโยชน์ที�ดนิเพื�อประกอบอาชพีทําเกษตรกรรมเป็นหลกั และกําหนดว่าการใช้
ประโยชน์ในที�ดนิอื�นใดตอ้งไมก่ระทบต่อการประกอบอาชพีทําเกษตรกรรรมของสมาชกิอื�นๆ ในชุมชน 
นอกจากนี�หากเป็นไปได้ควรมกีารกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที�ดนิดว้ยว่า พื�นที�ส่วนไหน
จะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที�ดนิอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น พื�นที�ส่วนนี�ต้องการสงวนไว้เพื�อทํา
เกษตรอนิทรยี ์เนื�องจากมสีมาชกิทาํเกษตรอนิทรยีก์นัมาก จงึควรกําหนดเป็นพื�นที�เกษตรปลอดภยั
ของชุมชน เป็นต้น เพื�อแก้ไขปญัหาด้านลกัษณะพื�นที�ตดิต่อกนัที�ทําให้พื�นที�ขา้งเคยีงกนัได้รบั
ผลกระทบจากสารเคมจีนไม่สามารถทําเกษตรอนิทรยีไ์ด ้เป็นต้น นอกจากนี�องคก์รกลางชุมชน
ควรจะใช้วธิกีารควบคุมการใช้ประโยชน์ที�ดนิของสมาชกิโดยใช้วธิีการทําสญัญาสิทธกิารใช้
ประโยชน์ที�ดินระหว่างสมาชิกกบัองค์กรกลางชุมชน หากสมาชกิไม่ทําตามกติกาก็สามารถ
ยกเลิกสญัญาซึ�งมผีลทําให้สมาชิกรายนั �นๆ ไม่มสีทิธิในการใช้ประโยชน์ที�ดินของชุมชนอีก
ต่อไป แต่กค็วรใชว้ธิกีารที�ละมุนละม่อมก่อน เช่น การพูดคุยและเจรจาให้สมาชกิแก้ไขสิ�งที�ตน
ทาํผดิกตกิาใหเ้ป็นไปทาํตามกตกิาขององคก์รกลางชุมชน อนึ�งควรกําหนดกําหนดขนาดการถอื
ครองที�ดนิไวด้ว้ยว่าไมค่วรถอืครองเกนิคนละเท่าไร และถอืครองที�ดนิตํ�าสุดไดข้นาดเท่าไร เพื�อ
ไม่ใหเ้กดิการถอืครองที�ดนิมากเกนิไป หรอื การแบ่งย่อยที�ดนิมากเกนิไปซึ�งจะไม่เหมาะสมต่อ
การทําเกษตรกรรม สุดทา้ยคอื การส่งเสรมิให้ทําเกษตรกรรมยั �งยนืเพื�อเชื�อมโยงกบัเครอืข่าย
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อกีที�ขบัเคลื�อนประเดน็การพฒันาในลกัษณะเดยีวกนั เป็นการสรา้งความเขม้แขง็และการพฒันา
ที�ย ั �งยนืของชุมชน 

4) ความสอดคล้องกับลกัษณะภูมสิงัคมของชุมชน กล่าวคือ การ
ออกแบบกติกาต้องคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละพื�นที� ทั �งทางด้านภูมศิาสตร์ สิ�งแวดล้อม 
ชวีภาพ วถีชีวีติ ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม เพราะการพฒันาควรจะสอดคลอ้งกบั
สภาวะพื�นฐานภายในชุมชน และเริ�มจากสิ�งที�ชุมชนมแีละเป็นอยู่แล้วค่อยๆ พฒันาอย่างค่อย
เป็นค่อยไปตามที�สภาวะทางสงัคมจะเอื�ออํานวย มใิช่ถูกกําหนดใหพ้ฒันาจากภายนอกซึ�งเป็น
การบังคับให้ชุมชนทําตามโดยที�ไม่สนใจสภาพที�ชุมชนเป็นอยู่แต่อย่างใด การพัฒนาที�
สอดคลอ้งกบัสภาวะที�ชุมชนเป็นอยู่จงึจาํเป็นอย่างมาก รูปแบบการจดัการที�ดนิเพื�อรกัษาพื�นที�
เกษตรกรรมที�ผูศ้กึษาเสนอจงึควรที�จะต้องเป็นรูปแบบที�ชุมชนสามารถนํามาปรบัให้สอดคลอ้ง
กบัภูมสิงัคมของชุมชนเองได ้ เพราะบทเรยีนจากการศกึษาชี�ใหเ้หน็ว่าระบบสหกรณ์ที�รูปแบบ
ไม่ยดืหยุ่นต่อการปรบัเปลี�ยนให้สอดคล้องกบัภูมสิงัคมของชุมชนจงึทําให้เกดิปญัหาและสรา้ง
ภาระทางการบริหารให้กับชุมชน ฉะนั �น กติกาที�ชุมชนออกแบบมาควรจะคํานึกถึงความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะภมูสิงัคมของชุมชนตนเองดว้ย 

5) กลไกในการจดัการความขดัแยง้ กล่าวคอื ควรมกีลไกจดัการความ
ขดัแยง้ที�ประกอบไปดว้ยวธิกีารที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ วธิกีารที�เป็นทางการคอื การ
พจิารณาร่วมกนัในที�ประชุมใหญ่ขององค์กรกลางเพื�อหารอืและลงมติตดัสินใจเกี�ยวกบัการ
จดัการปญัหาความขดัแยง้เป็นรายกรณีไป ส่วนวธิกีารที�สองคอืการใช้วธิกีารพูดคุยกนัโดยให้
คณะกรรมการขององค์กรกลางชุมชนเป็นสื�อกลางเพื�อเจรจาตกลงกนัก่อน หากตกลงไม่ได้จงึ
ค่อยเขา้ที�ประชุมใหญ่พจิารณา นอกจากนี�ควรกําหนดหลกัเกณฑก์ารโอนสทิธกิารใชป้ระโยชน์
ที�ดนิโดยเฉพาะเรื�องทายาทผู้สบืทอดสทิธกิารใช้ประโยชน์ที�ดนิให้ชดัเจน ว่าผู้ที�จะเป็นทายาท
รบัช่วงสทิธกิารใชป้ระโยชน์ที�ดนิต่อควรเป็นใคร และมกีารจดัทําเอกสารที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ที�ระบุชื�อทายาทผู้สบืทอดสทิธกิารใช้ประโยชน์ไว้ให้กบัองค์กรกลางชุมชน เพื�อป้องกนัปญัหา
ความขดัแยง้ที�อาจเกดิขึ�นในลกัษณะที�ผู้ใช้ประโยชน์ที�ดนิปจัจุบนัไม่ได้กําหนดชื�อทายาทผู้สบื
ทอดไว้ เมื�อเสยีชวีติจงึเกดิปญัหาบุตรแต่ละคนต่างอ้างสทิธวิ่าเป็นทายาททําใหเ้กดิการขดัแยง้
กนั ทั �งนี�อาจใชว้ธิกีารอยา่งอื�นกไ็ดแ้ต่หลกัๆ ควรจะประกอบไปดว้ยวธิกีารที�เป็นทางการและไม่
เป็นทางการในการจดัการความขดัแยง้ภายในชุมชน  

6) ระบบการจูงใจที�ด ี กล่าวคอื การที�สมาชกิจะเขา้มาทํางานในหน้าที�
ของคณะกรรมการองคก์รกลางชุมชนยอมมภีาระหน้าที�ในการดําเนินงาน ซึ�งอาจจะรบกวนการ
ประกอบอาชีพส่วนบุคคลของสมาชิก ดังนั �น จงึควรกําหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมให้แก่
คณะกรรมการชุมชน เพื�อเป็นค่าตอบแทนและแรงจูงใจให้กับผู้ที�เข้ามาทําหน้าที�เป็นคณะ
กรรมการบรหิารจดัการชุมชน ที�ตอ้งเสยีสละเวลาการประกอบอาชพีส่วนตวัมาทํางานเพื�อชุมชน 
เ นื� องจากสภาพปญัหาที�ผู้ว ิจ ัยพบสําหรับกรณีของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงนั �น 
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คณะกรรมการดําเนินการไม่มแีรงจูงใจที�จะเข้ามาทํางานเพื�อชุมชนเนื�องจากค่าตอบแทนและ
ภาระงานที�ไม่เหมาะสมกนั ฉะนั �น นอกจากจะลดภาระทางการบรหิารแล้วยงัต้องกําหนดเรื�อง
ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมดว้ย เพื�อสรา้งแรงจงูใจในการเขา้มาทาํงานกบัองคก์รกลางชุมชน 

7) ระบบการเงนิของชุมชน กล่าวคอื ระบบการเงนิของชุมชนควรให้
ความสาํคญักบัเรื�องการออมและการลงทุนของชุมชนมากกว่าการหาผลกําไร โดยการใหส้มาชกิกู้ยมื 
เนื�องจากผลการศกึษาระบบสหกรณ์ที�ใหส้มาชกิกู้เงนิประสบปญัหาทางดา้นการเงนิในลกัษณะ
เดยีวกนัคอื สมาชกิไมส่ามารถชําระหนี�คนืใหก้บัสหกรณ์ได ้จงึทําใหเ้กดิปญัหาดา้นการเงนิและ
ทาํให้สหกรณ์มงีบประมาณไม่เพยีงพอที�จะพฒันาและตอบสนองความต้องการของสมาชกิ 
ฉะนั �น จงึควรเน้นในดา้นการออม และการลงทุนมากกว่า โดยใหอ้งคก์รกลางชุมชนเกบ็ค่าบํารุง
การใช้ประโยชน์ที�ดนิ เพื�อเป็นค่าบรหิารจดัการองค์กรในแต่ละปีของสมาชกิ และเก็บค่าออม
ทรพัยชุ์มชนโดยเงนิออมทรพัยชุ์มชนนี�จะเป็นเงนิกองทุนที�สหกรณ์จะใชใ้นการลงทุนเพื�อพฒันา
ชุมชนที�สมาชกิทุกคนไดป้ระโยชน์ร่วมกนั โดยการลงทุนกต็้องได้รบัมตจิากที�ประชุมใหญ่ของ
องค์กรกลางชุมชนว่าจะนําเงนิไปลงทุนเพื�อพฒันาสิ�งใดที�สมาชกิได้ประโยชน์ร่วมกนั ซึ�งเป็น
การช่วยลดภาระในการจดัการทางการเงนิและความขดัแยง้ภายในชุมชนดว้ยอกีทางหนึ�ง  

 
 6.4.3  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาวิจยัครั Vงต่อไป 

6.4.3.1 ควรนําผลการศกึษาเกี�ยวกบัการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน
เพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม กรณีศกึษา ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ในครั �งนี� ไปทําการศกึษา
วจิยัในเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื�อเปรยีบเทยีบกบัพื�นที�ลกัษณะเดยีวกนั 
และกบัพื�นที�ในลกัษณะอื�นๆ เช่น พื�นที�เขตปฏริปูที�ดนิเพื�อเกษตรกรรม พื�นที�ราชพสัดุ พื�นที�สาธารณะ 
พื�นที�ในเขตอุทยาน พื�นที�ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า เป็นต้น เพื�อจะทําใหท้ราบถงึประเดน็ปญัญา 
ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย และขอ้จาํกดั ของแต่ละพื�นที� นอกจากนี�ยงัควรจะศกึษาวจิยัโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative) อีกครั �ง เพื�อให้ได้ขอ้สรุปเชงิประจกัษ์ที�จะทําให้ข้อเสนอแนะในการ
จดัการทรพัยากรรว่มเพื�อรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมสมบรูณ์มากยิ�งขึ�น 

6.4.3.2 ควรใช้แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาที�แตกต่างจากงานวิจยัชิ�นนี�  มา
ศกึษาในประเด็นเดียวกัน เพื�อค้นหามุมมอง แง่ค ิด ปญัหา และปจัจยัที�น่าสนใจ ที�จะทํา
ให้พบผลการศึกษาที�ทําให้แนวทางการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมมองปญัหาอย่างรอบด้านและ
ครอบคลุมในทุกมติมิากขึ�น 

6.4.3.1 ควรจะได้มกีารวิจยัว่ารูปแบบการทําเกษตรกรรมคือ เกษตรอินทรยี ์
และเกษตรเคม ีมผีลต่อการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม หรอืไม่ อย่างไร และควรส่งเสรมิให้ทํา
เกษตรกรรมอยา่งไรในเขตรกัษาพื�นที�เกษตรกรรม จงึจะสอดคลอ้งเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสุด 
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แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ชุดที� 1 
 

ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 
1. ตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง ซึ�งอาจเป็น ประธานกรรมการ 

หรอื รองประธานกรรมการ หรอื  กรรมการ  ที�ส ามารถให้ข้อมูล เกี� ยวกับผลการ
ดาํเนินงานได ้

2. สมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
3. ชาวบา้นบรเิวณรอบพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง (ถามเฉพาะประเดน็ที� 2.5, 3.1-3.2) 

 
 

 

ประเดน็สมัภาษณ์ 

ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย 
ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : ผลผลิต  

1.3 ผลการดําเนินงาน
ของชุมชนสหกรณ์
บา้นคลองโยงใน
การจดัการ
ทรพัยากรรว่ม 
(ที�ดนิ) 

ชุมชนไดม้กีารดาํเนินงานตามอํานาจหน้าที�ที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดั
ใหม้โีฉนดชุมชน ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งมทีั �งหมด 
7 ประการ ดงัต่อไปนี�หรอืไม ่

3) มกีารจดัทําระเบยีบของชุมชนเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการชุมชน การจดัสรรที�ดนิ และการใช้
ประโยชน์ในทรพัยากรที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาตอิื�นที�เกี�ยวขอ้งอย่างเป็นระบบ โดยระเบยีบ
ดงักล่าวจะต้องไดร้บัความเห็นชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและมคีวามเป็นธรรมต่อสมาชกิใน
ชุมชน 

4) มกีารจดัทําและปรบัปรุงระบบขอ้มลูและแผนที�ขอบเขตการจดัการที�ดนิของชุมชนใหท้นัสมยั
อยู่เสมอ โดยครอบคลุมถงึที�ดนิรายแปลงที�จดัสรรใหก้บัสมาชกิของชุมชนเพื�อเป็นที�อยู่อาศยั
ที�ดนิทาํกนิ ที�ดนิส่วนกลางที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และที�ดนิที�ชุมชนไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารจดัการ 

5) มกีารกําหนดแผนการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของชุมชน โดยความเห็นชอบ
ร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และภมูนิิเวศของชุมชน 

6) มกีารกาํหนดแผนการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิและการจดัการระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
พื�นที� โดยคํานึงถึงการผลติที�พึ�งพาตวัเองโดยการทําเกษตรกรรมยั �งยนืและการรกัษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ 

7) มกีารกําหนดแผนการอนุรกัษ์ การดูแลรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิี�
ย ั �งยนืตลอดจนสอดส่องดแูลและแจง้เหตุแก่หน่วยงานของรฐัเมื�อพบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการ
บุกรุกหรอืการทาํลายทรพัยากรธรรมชาตหิรอืทรพัยส์นิของทางราชการในบรเิวณพื�นที�ที�ชุมชน
รบัผดิชอบหรอืพื�นที�ใกลเ้คยีง 

8) มกีารดาํเนินการใหม้กีารจดัตั �งกองทุนที�ดนิของชุมชนเพื�อดาํเนินงานเกี�ยวกบัโฉนดชุมชน 
9) มกีารดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ์และวธิกีารที�เกี�ยวกบัโฉนดชุมชนตามที�

คณะรฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการกาํหนด รวมทั �งปฏบิตัติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
การจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครดั 
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ประเดน็สมัภาษณ์ 
ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย 

ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์

2.1 ลกัษณะของการใช้
ประโยชน์ที�ดนิ 

1) วตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ที�ดนิของชาวชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงกล่าวคอื วตัถุประสงค์
ของการใชป้ระโยชน์ที�ดนินั �นเป็นไปเพื�อการทาํเกษตรกรรมหรอืไม ่อย่างไร 

5) รปูแบบการทาํเกษตรกรรมสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง กล่าวคอื รปูแบบการทาํ
เกษตรกรรมของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมรีปูแบบใดบา้ง และแต่ละรปูแบบมลีกัษณะ
อย่างไร 

6) การใชส้ารเคมใีนการทาํเกษตรกรรม กล่าวคอื ในชุมชนมกีารใชส้ารเคมทีางการเกษตรหรอืไม ่
อย่างไร  

7) วถิชีวีติ กล่าวคอื ชวีติความเป็นอยู่ อาหารการกนิ เสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม ที�อยูท่ี�พกัอาศยั ฯลฯ ของ
สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงเป็นอย่างไร ก่อนและหลงัการดาํเนินโฉนดชุมชนแตกต่างกนั
หรอืไม ่

7) ความเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิกล่าวคอื ความเปลี�ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตภิายในพื�นที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง หลงัจากที�มกีารดาํเนินงาน
โฉนดชุมชนแลว้ 

8) ประเพณ ีและวฒันธรรมของชุมชน กล่าวคอื กจิกรรมที�จดัเป็นประจาํปี ซงึเป็นกจิกรรมสาํคญัๆ ที�
สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงรว่มกนัจดัขึ�น โดยกจิกรรมเหล่านี�สอดคลอ้งกบัการทาํ
เกษตรกรรมหรอืไม ่อย่างไร 

2.2 กฎหมายที�รองรบัและ
ใหส้ทิธใินการถอื
ครองที�ดนิของชุมชน 

1) การถูกขบัไล่หรอืดาํเนินคดคีวามจากรฐัในเรื�องของเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน 
2) ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิกบัชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

2.3 ลกัษณะของสทิธิ
และเอกสารสทิธใิน
ที�ดนิของชุมชน 

1) ความรู้ความเขา้ใจของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงในเรื�องลกัษณะของสทิธแิละเอกสาร
สทิธใินที�ดนิของชุมชน (โฉนดชุมชน) 

2) สทิธแิละเอกสารสทิธใินที�ดนิของชุมชน (โฉนดชุมชน) มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมและเกื�อกูลต่อ
การใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของชุมชนหรอืไม ่

2.4 ลกัษณะการ
ประกอบอาชพีของ
สมาชกิชุมชน 

1) การประกอบอาชพีอื�นนอกเหนือจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรมของสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้น
คลองโยง 

2) การประกอบอาชีพอื�นนอกเหนือจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรมเหล่านั �นส่งผลอย่างไรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม และการพฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชน 

2.5 การสนบัสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ 

1) สํานักงานโฉนดชุมชนและชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงไดร้บัการสนับสนุนจากกลุ่มอทิธพิล กลุ่ม
ผลประโยชน์ สื�อมวลชน นกัการเมอืง และบุคคลสาํคญั หรอืไม ่ในดา้นใดบา้ง อย่างไร 

2) ความคดิเหน็และความรูส้กึจากกลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ สื�อมวลชน นักการเมอืง และบุคคล
สาํคญัที�มต่ีอการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน 

ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : ผลลพัธอ์ื�นนอกเหนือจากเป้าประสงค ์

3.1 ผลลพัธอ์ื�นเชงิบวก นอกเหนือจากผลลพัธด์า้นความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิและการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมแลว้ หลงัจาก
ที�ชุมชนไดด้าํเนินงานโฉนดชุมชนแลว้เกดิผลในเชิงบวกอื�นใดตามมาบา้ง อย่างไร 

3.2 ผลลพัธอ์ื�นเชงิลบ นอกเหนือจากผลลพัธด์า้นความมั �นคงในการถอืครองที�ดนิและการรกัษาพื�นที�เกษตรกรรมแลว้ หลงัจาก
ที�ชุมชนไดด้าํเนินงานโฉนดชุมชนแลว้เกดิผลในเชิงลบ อื�นใดตามมาบา้ง อย่างไร 
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ประเดน็สมัภาษณ์ 

ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย 
ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : การดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชมุชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

5.1 การออกแบบ
กตกิาในการ
จดัการทรพัยากร
ร่วม (ที�ดนิ) ของ
ชุมชน 

ลกัษณะกฎกตกิาของชุมชนในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) มคีวามสอดคลอ้งมากน้อยเพยีงใด
กบัหลกัการออกแบบกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Design Principle) ของ Ostrom ทั �ง 8 ประการ ดงันี� 

(1) ความชดัเจนของขอบเขต (Boundaries) กล่าวคอื สามารถกาํหนดขอบเขตเกี�ยวกบัผูใ้ช้
ทรพัยากรและทรพัยากร(ที�ดนิ) ไดช้ดัเจนหรอืไม ่อย่างไร 

(2) ความสอดคลอ้ง (Congruence) กล่าวคอื กตกิาที�ชุมชนออกแบบไดก้าํหนดเรื�องการใช้
ประโยชน์และบาํรุงรกัษาทรพัยากรสอดคลอ้งกบัเงื�อนไขทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดทั �ง
ประโยชน์ที�สมาชกิชุมชนไดร้บัสอดคลอ้งกบัสิ�งที�สมาชกิชุมชนลงทุนลงแรงไปหรอืไม ่

(3) สทิธใินการร่วมตดัสนิใจและปรบัปรุงกฎกตกิาในการจดัการทรพัยากร (Collective Choice 
Arrangements) กล่าวคอื สมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงมสีทิธริ่วมตดัสนิใจและปรบัปรุง
กตกิาในการจดัการทรพัยากร (ที�ดนิ) 

(4) การสอดส่องดแูล (Monitoring) กล่าวคอื มกีารสอดสอ่งดแูลพฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์และการ
บาํรุงรกัษาที�ดนิของผูใ้ชท้รพัยากรว่าเป็นไปตามกตกิาที�วางไวห้รอืไม ่ตลอดจนมกีารสอดส่อง
ดแูลสภาพที�ดนิอย่างสมํ�าเสมอ 

(5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) กล่าวคอื หากสอดสอ่งดแูลแลว้พบ
ผูก้ระทาํผดิ การลงโทษในครั �งแรกๆ จะค่อนขา้งเบามาก ในขณะที�การลงโทษผูก้ระทาํผดิ
ซํ�าซากจะมคีวามรุนแรงเพิ�มขึ�น 

(6) มกีลไกในการจดัการความขดัแยง้ (Conflict Resolution Mechanisms) กล่าวคอื ชุมชนที�
ประสบความสาํเรจ็ในการจดัการทรพัยากร จะมกีลไกในการจดัการความขดัแยง้ที�รวดเรว็และ
มตีน้ทุนตํ�า ระหว่างผูใ้ชก้นัเองหรอืผูใ้ชก้บัเจา้หน้าที�รฐั 

(7) กตกิาและการจดัการทรพัยากรเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัระบบที�ใหญ่กว่า (Nested 
Enterprises) กล่าวคอื กตกิาที�ชุมชนออกแบบเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัสภาพระบบเศรษฐกจิ
และสภาพสงัคม 

(8) รฐับาลรบัรูแ้ละใหส้ทิธิ Dแก่ผูใ้ชท้รพัยากรในการวางกตกิาการใชแ้ละจดัการทรพัยากร (Minimal 
Recognition of Rights) 

5.2 การใชก้ตกิาใน 
การจดัการ
ทรพัยากรรว่ม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน 

1) การบงัคบัใชก้ตกิาใน การจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
(1) วธิกีารบงัคบัใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 
(2) ปญัหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชน 

(ประเด็นในขอ้นี�ถามเฉพาะตวัแทนคณะกรรมการโฉนดชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึ )งอาจเป็น 
ประธานกรรมการ หรอื รองประธานกรรมการ หรอื กรรมการ) 
2) การปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) ของชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 

(1) ความรูค้วามเขา้ใจที�ผูป้ฏบิตัติามกตกิามต่ีอกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(2) ความคิดเห็นและความรู้สึกผู้ปฏิบตัิตามกติกาที�มต่ีอวิธีการบังคบัใช้กติกาในการจัดการ

ทรพัยากรร่วม 
(3) การใหค้วามร่วมมอื กล่าวคอื ลกัษณะหรอืวธิกีารในการใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัติามกตกิา

ในการจดัการทรพัยากรร่วม 
(4) ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม 

(ประเดน็ในขอ้นี�ถามเฉพาะตวัแทนสมาชกิโฉนดชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง) 
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ประเดน็หลกั ประเดน็ย่อย 
5.3 การจดัการและการ

พฒันาองคก์ารของ
ชุมชน 

1) ลกัษณะการจดัการและพฒันาชุมชนก่อนและหลงั ที�ชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยงไดร้บัอนุญาตและ
รบัรองใหด้าํเนินการจดัการที�ดนิในรปูแบบโฉนดชุมชนโดยมปีระเดน็เปรยีบเทยีบดงันี� 
(1) การมสี่วนรว่ม กล่าวคอื การมสี่วนร่วมของสมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงในการกาํหนดและ

ปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการทรพัยากรร่วม (ที�ดนิ) 
(2) ความผกูพนั กล่าวคอื ความผกูพนัระหว่างสมาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลองโยง 
(3) การสรา้งแรงจงูใจ กล่าวคอื การสรา้งแรงผลกัดนัที�จะกระตุน้ใหส้มาชกิชุมชนสหกรณ์บา้นคลอง

โยงเขา้มามสี่วนร่วมในการกาํหนด บงัคบัใช ้และปฏบิตัติามกตกิาการจดัการทรพัยากรรว่ม 
(ที�ดนิ) ของชุมชน 

(4) การยอมรบั กล่าวคอื สมาชกิสหกรณ์บา้นคลองโยงยอมรบัและปฏบิตัติามกตกิาในการจดัการร่วม 
(ที�ดนิ) 

(5) รปูแบบการทาํงาน กล่าวคอื มุง่การสรา้งทมีงานมากกว่าการมุง่ใชก้ารควบคุม หรอืใชอ้ํานาจ
แบบเป็นทางการของผูบ้งัคบับญัชา 

(6) ภาวะผูนํ้า กล่าวคอื การใชค้วามสามารถในการนําของคณะกรรมการชุมชนสหกรณ์บา้นคลอง
โยง เพื�อสรา้งการทาํงานเป็นทมี การจงูใจ การมสี่วนร่วม ความผกูพนัและการยอมรบั ซึ�งจะ
ทาํใหชุ้มชนประสบความสาํเรจ็ในการออกแบบกตกิาการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) ของ
ชุมชน 

ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : บรบิทสภาพแวดลอ้ม 

6.1 สภาพแวดล้อม  
ที�ส่งผลต่อ     
การดาํเนินงาน
โฉนดชุมชน 

2) สภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม ที�ส่งผลต่อการดาํเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชน
สหกรณ์บา้นคลองโยง 
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แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ชุดที� 2 
 

ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 
1. ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบับรหิารและปฏบิตักิารของสาํนกังานโฉนดชุมชน 
2. ตวัแทนคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน (ถามเฉพาะประเดน็หลกัที� 4.1-4.3) 
3. ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบับรหิารของกรมธนารกัษ์ (ถามเฉพาะประเดน็หลกัที� 2.5, 4.4-4.6) 
4. ตวัแทนเจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตักิารของกรมธนารกัษ์ (ถามเฉพาะประเดน็หลกัที� 2.5, 4.5-4.6) 

 
ประเดน็สมัภาษณ์ 

ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย 
1.1 ผลการดาํเนินงาน

เพื�อจดัใหม้โีฉนด
ชุมชนตามขั �นตอน
ต่างๆ 

ความคบืหน้าในการดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตามขั �นตอนต่างๆ 5 ข ั �นตอน ดงันี� 
6) จาํนวนชุมชนที�ทาํการยื�นขอดาํเนินงานโฉนดชุมชน  
7) จาํนวนชุมชนที�ไดท้าํการสาํรวจและตรวจสอบพื�นที�  
8) จาํนวนชุมชนที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนการพจิารณาเหน็ชอบในเบื�องตน้  
9) จาํนวนชุมชนที�คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนการพจิารณาเหน็ชอบใน

เบื�องตน้แลว้ ไดท้าํการขออนุญาตหน่วยงานที�รบัผดิชอบดแูลที�ดนิ  
10) จาํนวนชุมชนที�พจิารณาอนุญาตใหด้าํเนินงานโฉนดชุมชน 

ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์

2.5 การสนบัสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ 

1) สํานักงานโฉนดชุมชนและชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงไดร้บัการสนับสนุนจากกลุ่มอทิธพิล กลุ่ม
ผลประโยชน์ สื�อมวลชน นกัการเมอืง และบุคคลสาํคญั หรอืไม ่ในดา้นใดบา้ง อย่างไร 

2) ความคดิเหน็และความรูส้กึจากกลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ สื�อมวลชน นักการเมอืง และบุคคล
สาํคญัที�มต่ีอการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน 

ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : การดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสาํนกังานโฉนดชุมชน 

4.1 การดาํเนินงาน
ตามขั �นตอนต่างๆ 
ในการจดัใหม้ี
โฉนดชุมชนของ
สาํนกังานโฉนดชุมชน 

4) กระบวนการดาํเนินงาน เพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสาํนกังานโฉนดชุมชน 
5) ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการดาํเนินงานเพื�อนจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
6) ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนของสาํนกังานโฉนดชุมชน 
 

4.2 การสนบัสนุน
ความเขม้แขง็และ
ศกัยภาพของชุมชน 

1) รปูแบบ แนวทาง และวธิกีารดําเนินงานเพื�อสนบัสนุนความความเขม้แขง็และศกัยภาพของชุมชน 
2) ปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื�อสนบัสนุนความความเขม้แขง็และศกัยภาพของชุมชน 
 

4.3 การตดิตามประเมนิ 
ผลการดาํเนินงาน
โฉนดชุมชน 

1) กระบวนดาํเนินงานเพื�อการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน 
2) ปญัหาและอุปสรรคในกระบวนดาํเนินงานเพื�อการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 

4.4 สถานะ อํานาจ 
และสมรรถนะ   
ของสาํนกังาน
โฉนดชุมชน 

1) สมรรถนะของสาํนกังานโฉนดชุมชน กล่าวคอื ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานตามระเบยีบสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ซึ�งขึ�นอยู่กบังบประมาณที�สาํนกังานโฉนด
ชุมชนไดร้บั อตัรากําลงัของเจา้หน้าที�ในสาํนกังานโฉนดชุมชน ความรูค้วามสามารถของเจา้หน้าที� 
ความพรอ้มดา้นสถานที�ปฏบิตังิาน วสัดุอุปกรณ์และเครื�องมอืเครื�องใช ้
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แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ชุดที� 2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็สมัภาษณ์ 

ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย 
 2) สถานะของอํานาจที�สาํนกังานโฉนดชุมชนมอียู่ตามระเบยีบระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการ

จดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 
4.5 ความรูค้วามเขา้ใจ 1) ความรูค้วามเขา้ใจต่อประเดน็การจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน ทั �งในเรื�อง แนวคดิ 

หลกัการ วธิกีาร และจุดมุ่งหมาย 
2) ความรูค้วามเขา้ใจต่อประเดน็การดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ทั �งในเรื�อง แนวคดิ หลกัการ วธิกีาร และจุดมุง่หมาย 
4.6 การยอมรบัและ

สนบัสนุน 
ความคดิเหน็และความรูส้กึของเจา้หน้าที�ในระดบับรหิารและปฏบิตักิารที�มต่ีอแนวคดิ หลกัการ และ
วธิกีารดําเนินงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชนตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553 

6.1 สภาพแวดลอ้ม   
ที�ส่งผลต่อ      
การดาํเนินงาน
โฉนดชุมชน 

1) สภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม ที�ส่งผลต่อการดําเนินงานโฉนดชุมชนของสาํนกังาน
โฉนดชุมชน 
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แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ชุดที� 3 
 

ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 
1. ตัวแทนเจ้าหน้าที�ระดับบริหารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที�ติดต่อ

ประสานงานกบัสาํนกังานโฉนดชุมชน 
2. นักวชิาการที�ศกึษาด้านชุมชน โฉนดชุมชน การจดัการทรพัยากรร่วม สทิธชุิมชน และ

เกษตรกรรมยั �งยนื หรอืนกัวชิาการที�เคยทาํงานรว่มกบัสาํนกังานโฉนดชุมชน 
3. นักพฒันาเอกชนที�ทํางานกบัขบวนการประชาชนเพื�อสงัคมที�เป็นธรรม (ขปส. หรอื P-

move) ในประเดน็โฉนดชุมชน 
4. นักพฒันาเอกชนจากกลุ่มปฏบิตัิงานท้องถิ�นไร้พรมแดน (Local Act.) ซึ�งทํางาน

ขบัเคลื�อนในประเดน็โฉนดชุมชน 
5. เจา้หน้าที�สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ที�ทาํงานเกี�ยวกบัโฉนดชุมชน 
6. นกัขา่วพลเมอืงของสถานีโทรทศัน์ทวีไีทย (Thai PBS) 
7. นายกเทศมนตรตีําบลคลองโยง ซึ�งรบัผดิชอบพื�นที�ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 
8. นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลลานตากฟ้า ซึ�งรบัผดิชอบพื�นที�ตําบลลานตากฟ้า อําเภอ

นครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 
9. เกษตรกรที�ไมไ่ดด้าํเนินงานโฉนดชุมชน แต่ประสบความสาํเรจ็ในการจดัการทรพัยากรรว่ม (ที�ดนิ) 

 
 

 

 
 
 
 

ประเดน็สมัภาษณ์ 

ประเดน็การหลกั ประเดน็ย่อย 
ประเดน็พิจารณาตามกรอบแนวคิด : ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์

2.5 การสนบัสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ 

1) สํานักงานโฉนดชุมชนและชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงไดร้บัการสนับสนุนจากกลุ่มอทิธพิล กลุ่ม
ผลประโยชน์ สื�อมวลชน นกัการเมอืง และบุคคลสาํคญั หรอืไม ่ในดา้นใดบา้ง อย่างไร 

2) ความคดิเหน็และความรูส้กึจากกลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ สื�อมวลชน นักการเมอืง และบุคคล
สาํคญัที�มต่ีอการจดัการทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชุมชน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการจดัให้มีโฉนดชุมชน 
ฉบบัที� 1 พ.ศ. 2553  

และแก้ไขเพิ�มเติมฉบบัที� 2 พ.ศ. 2555 
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ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 

พ.ศ. 2553 
 

 โดยที�สมควรจดัให้ประชาชนที�รวมตวักนัเป็นชุมชนมสีทิธไิด้รบัหนังสอือนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัตามนโยบายโฉนดชุมชนของรฐับาลที�แถลงไวต่้อรฐัสภา โดยกําหนดให้
มคีณะกรรมการกลางทํา หน้าที�ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐัเจา้ของที�ดนิ ชุมชนและ
ประชาชน เพื�อดําเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ
ตามระเบยีบนี�กําหนด อนัจะเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนมสี่วนร่วมใน
การดูแล รกัษา และใช้ประโยชน์จากที�ดินของรฐั ตลอดจนการมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอย่างสมดุล ยั �งยนื และสรา้งคุณภาพชวีติที�ดขีองประชาชน
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี จงึวางระเบียบไว้
ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกว่า “ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
พ.ศ. 2553” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในระเบยีบนี� 
 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง กรมหรอืส่วนราชการที�เรยีกชื�ออยา่งอื�น 
และมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ�น รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอื�น
ของรฐั 
 “ที�ดนิของรฐั” หมายความว่า ที�ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทุกประเภท 
 “โฉนดชุมชน” หมายความว่า หนังสอือนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบรหิารจดัการ การ
ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที�ดินของรฐัเพื�อสร้างความมั �นคงในการอยู่อาศัยและการใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของชุมชน ซึ�งชุมชนมหีน้าที�ตอ้งดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
ตลอดจนปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดไวโ้ดยกฎหมายและระเบยีบนี� 
 “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที�รวมตวักนัโดยมวีตัถุประสงคร์่วมกนั เพื�อการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั �งการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และมกีารวางระบบบรหิารจดัการและการแสดงเจตนาแทน
กลุ่มได ้โดยดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่าสามปีก่อนวนัที�ระเบยีบนี�ใชบ้งัคบั 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
 ขอ้ 4 ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ�ง เรยีกว่า “คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้ ี
โฉนดชุมชน” เรยีกโดยยอ่ว่า “ปจช.” ประกอบดว้ย 
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 (1) รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตรซีึ�งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธาน 
กรรมการ 
 (2) ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีเป็นรองประธานกรรมการ 
 (3) กรรมการโดยตําแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั �นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนแปดคน ซึ�งประธาน ปจช. แต่งตั �งจากบุคคล
ดงัต่อไปนี� 

(ก) ผู้แทนองค์กรชุมชนที�มีกิจกรรมและผลงานด้านการจัดการที�ดินหรือ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมภิาคและกลุ่ม
ต่างๆ ที�หลากหลาย และมคีวามสมดุล จาํนวนหา้คน 

(ข) ผู้แทนองค์กรเอกชนที�ไม่แสวงหากําไร และมวีัตถุประสงค์ กิจกรรม และ
ผลงานอนัเป็นที�ประจกัษ์ดา้นการจดัการที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม จํานวน
สองคน 

(ค) บุคคลภายนอกที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์การทํางานที�มี
ผลงานเป็นที�ประจกัษ์ในด้านการจดัการที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาติ ด้านการพฒันาชุมชน 
หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน จาํนวนหนึ�งคน 
 ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรฐัมนตรีที�ปลัดสํานักนายกรฐัมนตรีมอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรแีต่งตั �งขา้ราชการในสํานักงานปลดั
สาํนกันายกรฐัมนตรจีาํนวนสองคน เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
 ขอ้ 5 กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีที�กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รบัแต่งตั �งแทน
ตําแหน่งที�ว่างอยูใ่นตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งไดแ้ต่งตั �งไวแ้ลว้ 
 เมื�อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ�ง หากยงัมไิด้มกีารแต่งตั �งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ�นใหม่ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั �นอยู่ในตําแหน่ง เพื�อดําเนินการ
ต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งไดร้บัแต่งตั �งใหมเ่ขา้รบัหน้าที� 
 กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตั �งอกีได ้แต่จะดํารง
ตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไมไ่ด ้
 ขอ้ 6 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะกรรมการมมีตใิห้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการที�มอียู่
เพราะบกพรอ่งต่อหน้าที� มคีวามประพฤตเิสื�อมเสยี หรอืหยอ่นความสามารถ 
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 (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (6) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรบัความผดิที�
ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 ขอ้ 7 ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจหน้าที� ดงัต่อไปนี� 
 (1) เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดํา เนินงานโฉนดชุมชนต่อ
คณะรฐัมนตร ี
 (2) กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดาํเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบยีบนี� 
 (3) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ชุมชนมคีวามพรอ้มในการดําเนินงานโฉนดชุมชนรวมทั �ง
การดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื�องและจรงิจงั 
 (4) ตรวจสอบและพจิารณาความเหมาะสมของชุมชนที�อาจไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรฐัในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน ตลอดจนตดิตามการดําเนินงานโฉนดชุมชน ในแต่ละพื�นที�
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไว ้
 (5) ประสานงานและติดตามหน่วยงานของรฐัในการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนงานของงานโฉนดชุมชน 
 (6) แต่งตั �งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานให้ปฏิบัติงานตามที�คณะกรรมการ
มอบหมาย 
 (7) ดําเนินการหรอืปฏบิตังิานอื�นใดที�เกี�ยวกบัโฉนดชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
คาํสั �ง และมตคิณะรฐัมนตรทีี�เกี�ยวขอ้ง 
 ขอ้ 8 ใหนํ้าบทบญัญตัวิ่าดว้ยคณะกรรมการที�มอีํานาจดําเนินการพจิารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะกรรมการ
โดยอนุโลม 
 ข้อ 9 ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีร ับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศกึษาหาขอ้มูล และกจิการต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบังานของคณะกรรมการ รวมทั �งปฏบิตังิานอื�น
ตามที�คณะกรรมการมอบหมาย 
 ขอ้ 10 ใหจ้ดัตั �งคณะกรรมการตามระเบยีบนี�ภายในหกสบิวนันับแต่วนัที�ระเบยีบนี�    ใช้
บงัคบั และในวาระเริ�มแรกให้ดําเนินการสํารวจพื�นที�เพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชนในพื�นที�นําร่อง
จาํนวนไมน้่อยกว่าสามสบิพื�นที�ภายในหนึ�งรอ้ยยี�สบิวนันบัแต่วนัที�ระเบยีบนี�ใชบ้งัคบั 
 ขอ้ 11 ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามระเบยีบนี� 
 

  ประกาศ ณ วนัที� 7 มถุินายน พ.ศ. 2553 
  อภสิทิธิ D เวชชาชวีะ 

  นายกรฐัมนตร ี
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ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน (ฉบบัที� 2) 

พ.ศ. 2555 
 

 โดยที�เป็นการสมควรแก้ไขเพิ�มเติมระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการจดัให้มี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนด
ชุมชนใหเ้หมาะสมยิ�งขึ�น อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีจงึวาง
ระเบยีบไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกว่า “ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการจดัให้มโีฉนดชุมชน
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2555” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิความในขอ้ 4 แห่งระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 
 ข้อ 4 ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ�ง เรยีกว่า “คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มี
โฉนดชุมชน” เรยีกโดยยอ่ว่า “ปจช.” ประกอบดว้ย 
 (1) รองนายกรฐัมนตรซีึ�งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รฐัมนตรปีระจําสํานักนายกรฐัมนตรซีึ�งนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ 
 (3) ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีเป็นรองประธานกรรมการ 
 (4) กรรมการโดยตําแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั �นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 
 (5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนแปดคน ซึ�งประธาน ปจช. แต่งตั �งจากบุคคล
ดงัต่อไปนี� 

(ก) ผู้แทนองค์กรชุมชนที�มีกิจกรรมและผลงานด้านการจัดการที�ดินหรือ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมภิาคและกลุ่ม
ต่างๆ ที�หลากหลาย และมคีวามสมดุล จาํนวนหา้คน 

(ข) ผู้แทนองค์กรเอกชนที�ไม่แสวงหากําไร และมีวตัถุประสงค์ กิจกรรม และ
ผลงานอนัเป็นที�ประจกัษ์ดา้นการจดัการที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม จํานวน
สองคน 
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(ค) บุคคลภายนอกที�มคีวามรูค้วามเชี�ยวชาญหรอืมปีระสบการณ์การทํางานที�มี
ผลงานเป็นที�ประจกัษ์ในดา้นการจดัการที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นการพฒันาชุมชนหรอื
สาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน จาํนวนหนึ�งคน 

ใหผู้้ตรวจราชการสํานักนายกรฐัมนตรทีี�ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ปลดัสํานักนายกรฐัมนตรแีต่งตั �งขา้ราชการในสํานักงานปลดั
สาํนกันายกรฐัมนตรจีาํนวนสองคน เป็นผูช่้วยเลขานุการ” 

 
  ประกาศ ณ วนัที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

  ยิ�งลกัษณ์ ชนิวตัร 
  นายกรฐัมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้มีโฉนดชุมชน 
ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 

พ.ศ. 2553 
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ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชน 

พ.ศ. 2553 
 

 โดยที�สมควรให้มกีารกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการดําเนินงานโฉนดชุมชนให้
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเหมาะสม อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 7 (2) ของระเบยีบสํานัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัให้
มโีฉนดชุมชน จงึใหอ้อกประกาศไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ประกาศนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 2 ในประกาศนี� 
 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง กรม หรอืส่วนราชการที�เรยีกชื�ออย่างอื�น
และมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ�น รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอื�น
ของรฐั“ที�ดนิของรฐั” หมายความว่า ที�ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิทุกประเภท 
 “โฉนดชุมชน” หมายความว่า หนังสอือนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบรหิารจดัการ การ
ครอบครองที�ดนิและใช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัเพื�อสรา้งความมั �นคงในการอยู่อาศยัและการใช้
ประโยชน์ในที�ดนิของชุมชน ซึ�งชุมชนมหีน้าที�ตอ้งดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
ตลอดจนปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กําหนดไวโ้ดยกฎหมาย และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
 “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที�รวมตวักนัโดยมวีตัถุประสงค์ร่วมกนัเพื�อการ
จัดการด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั �งการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม และมกีารวางระบบบรหิารจดัการและการแสดงเจตนาแทน
กลุ่มได้ โดยดําเนินการอย่างต่อเนื�องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัที�ระเบยีบสํานัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบ้งัคบั 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานงานเพื�อจดัใหม้โีฉนดชุมชน 
 “สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานโฉนดชุมชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
 ขอ้ 3 การดาํเนินงานประสานงานของคณะกรรมการเพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ�ง ตอ้งเป็นที�ดนิของรฐัซึ�งชุมชนไดเ้ขา้ครอบครองมาไม่น้อยกว่าสามปีก่อน
วนัที�ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบ้งัคบั และที�ดนิ
ของรฐันั �นสามารถอนุญาตใหชุ้มชนเขา้ใชป้ระโยชน์ไดต้ามที�กฎหมายบญัญตัไิว ้
 ขอ้ 4 ชุมชนที�สามารถยื�นคาํขอเพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชน จะตอ้งมคีุณสมบตั ิ
ดงัต่อไปนี� 
 (1) มกีารรวมตวักนัเป็นชุมชนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัที�ระเบยีบสํานัก
นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ใชบ้งัคบั 



284 

 (2) มคีณะกรรมการชุมชนคณะหนึ�งกระทําการแทนในนามของชุมชน จาํนวนอย่างน้อย
เจด็คนประธานและกรรมการชุมชนจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี� 

(2.1) มสีญัชาตไิทย เวน้แต่กรณทีี�เป็นตวัแทนของชุมชนทอ้งถิ�นดั �งเดมิ 
(2.2) บรรลุนิตภิาวะ 
(2.3) มภีมูลิาํเนาหรอืที�อยูอ่าศยัหรอืที�ทาํกนิในชุมชนไมน้่อยกว่า 3 ปี ก่อนวนัยื�นคาํขอ 
(2.4) ไมเ่ป็นขา้ราชการซึ�งมตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํ 
(2.5) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2.6) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(2.7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรอืให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรฐัหรอื

รฐัวสิาหกจิ เพราะทุจรติต่อหน้าที� หรอืถอืว่ากระทาํการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 
 (3) เป็นชุมชนที�ไดเ้ขา้ครอบครองที�ดนิของรฐัเป็นที�อยูอ่าศยัหรอืที�ดนิทาํกนิในลกัษณะ 
ที�ใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั นั �น 
 (4) เป็นชุมชนที�มคีวามเขม้แขง็และมศีกัยภาพในการบรหิารจดัการที�ดนิอย่างเป็นระบบ
โดยมีกฎระเบียบที�ชัดเจน หรือมีหลักฐานการดําเนินงานของชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 ชุมชนใดรวมตวักนัเป็นสมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรอืเป็นชุมชนตามกฎหมายอื�น
หากมคีณะกรรมการที�มคีุณสมบตัิที�ไม่ขดัหรอืแย้งกบัความในขอ้ 4 (2) สามารถยื�นคําขอเพื�อ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการสมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรอื
ชุมชนตามกฎหมายอื�นเป็นคณะกรรมการชุมชนตามวรรคหนึ�ง 
 ขอ้ 5 ชุมชนที�ประสงคจ์ะยื�นคําขอเพื�อดําเนินงานโฉนดชุมชน ใหย้ื�นคําขอต่อสํานักงาน
ตามแบบและเอกสารหรอืหลกัฐานที�กําหนด ดงันี� 

(1) แบบคาํขอเพื�อดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
(2) แผนที�สงัเขปชุมชนและบรเิวณโดยรอบที�ชุมชนจะขอบรหิารจดัการที�ดนิ 
(3) บญัชีรายชื�อคณะกรรมการและครวัเรอืนสมาชกิของชุมชน จํานวนเนื�อที�ที�ดนิใน

ความครอบครองของแต่ละครวัเรอืน และประเภทของการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ 
(4) ประวตัแิละรปูแบบการรวมตวัของชุมชน 
(5) ขอ้เสนอและแผนงานของชุมชนในการบรหิารจดัการที�ดนิ รวมทั �งแนวทางร่วมมอื

กบัหน่วยงานของรฐัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
(6) เอกสาร หรอืหลกัฐานอื�นที�คณะกรรมการมมีตกิําหนด 
ขอ้ 6 ให้สํานักงานทําการตรวจสอบคําขอ เอกสาร หรอืหลกัฐานของชุมชน ในกรณีนี�

คณะกรรมการอาจมอบหมายคณะอนุกรรมการที�จดัตั �งขึ�น หรอืจงัหวดั หรอืหน่วยงานของรฐัอื�น
ให้ร่วมทําการตรวจสอบ รวมทั �งอาจสอบถามความคดิเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�
ชุมชนดงักล่าวตั �งอยูเ่พื�อนํามาประกอบการพจิารณาดว้ย 
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ใหส้าํนกังานตรวจสอบคาํขอเอกสารหรอืหลกัฐานของชุมชนภายในหกสบิวนันับแต่วนัที�
รบัคําขอเพื�อเสนอให้คณะกรรมการพจิารณา หากมคีวามจําเป็นต้องทําการตรวจสอบในพื�นที�
อาจขยายระยะเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวนั ถ้าต้องใช้เวลาเกินกว่านั �น ให้เสนอ
คณะกรรมการพจิารณาเป็นรายกรณีและแจง้เหตุผลความล่าชา้ใหค้ณะกรรมการชุมชนที�ยื�นคํา
ขอทราบ 

ข้อ 7 เมื�อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ชุมชนใดดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้วให้
สํานักงานแจ้งมติพร้อมส่งเอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องแก่หน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�
รบัผิดชอบดูแลที�ดินนั �น เพื�อพิจารณาอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที�ดินของรฐัตาม
กฎหมายต่อไป 

กรณทีี�ชุมชนใดไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ใหส้ํานักงานแจง้มตขิองคณะกรรมการไปยงัชุมชนที�ยื�นคําขอพรอ้มทั �งเหตุผลเป็นหนังสอื หาก
ชุมชนที�ยื�นคําขอประสงค์ที�จะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนมติ ก็ให้ยื�นเรื�องพร้อม
หลกัฐานต่อสํานักงานภายในเก้าสบิวนั นับตั �งแต่วนัที�ไดร้บัมตดิงักล่าวเพื�อเสนอคณะกรรมการ
พจิารณามตขิองคณะกรรมการไมต่ดัสทิธขิองชุมชนที�จะยื�นคาํขอใหม ่

การดําเนินการในชั �นแจ้งมติคณะกรรมการและประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัที�ทํา
หน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิเพื�อพจิารณาอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐั ให้เป็นไป
ตามขอ้ตกลงที�สาํนกังานทาํไวก้บัหน่วยงานของรฐัแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ขอ้ 8 เมื�อสํานักงานได้รบัเรื�องการอนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐัจาก
หน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการจดัให้มโีฉนด
ชุมชนตามแบบที�คณะกรรมการกําหนด พรอ้มขอ้ตกลงที�เป็นเงื�อนไขในการดําเนินงานโฉนด
ชุมชนใหแ้ก่ชุมชนที�ไดร้บัอนุญาตเพื�อเป็นหลกัฐาน 
 โฉนดชุมชนที�ออกใหแ้ก่ชุมชนแต่ละครั �งใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาที�ชุมชนไดร้บัอนุญาต 
ใหใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัจากหน่วยงานของรฐั 
 ขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชน มอีํานาจหน้าที�ดําเนินการให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชน ดงัต่อไปนี� 
 (1) จดัทาํระเบยีบของชุมชนเกี�ยวกบัการบรหิารจดัการชุมชน การจดัสรรที�ดนิ และการ 
ใช้ประโยชน์ในทรพัยากรที�ดนิหรอืทรพัยากรธรรมชาติอื�นที�เกี�ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดย
ระเบยีบดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบร่วมกนัของสมาชกิในชุมชนและมคีวามเป็นธรรมต่อ
สมาชกิในชุมชน 
 (2) จดัทาํและปรบัปรงุระบบขอ้มลูและแผนที�ขอบเขตการจดัการที�ดนิของชุมชน 
ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ โดยครอบคลุมถงึที�ดนิรายแปลงที�จดัสรรใหก้บัสมาชกิของชุมชนเพื�อเป็นที�
อยู่อาศยัที�ดนิทํากนิ ที�ดนิส่วนกลางที�ชุมชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และที�ดนิที�ชุมชนไดร้บัอนุญาต
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการ 
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 (3) กําหนดแผนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของชุมชน โดยความเหน็ชอบ
รว่มกนัของสมาชกิในชุมชนและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และภมูนิิเวศของชุมชน 
 (4) กําหนดแผนการใชป้ระโยชน์ในที�ดนิและการจดัการระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพพื�นที� โดยคํานึงถงึการผลติที�พึ�งพาตวัเองโดยการทําเกษตรกรรมยั �งยนืและการรกัษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ 
 (5) กําหนดแผนการอนุรกัษ์ การดูแลรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
ที�ย ั �งยนืตลอดจนสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุแก่หน่วยงานของรฐัเมื�อพบภยัพบิตัิทางธรรมชาต ิ
การบุกรุกหรอืการทําลายทรพัยากรธรรมชาติหรอืทรพัย์สนิของทางราชการในบรเิวณพื�นที�ที�
ชุมชนรบัผดิชอบหรอืพื�นที�ใกลเ้คยีง 
 (6) ดาํเนินการใหม้กีารจดัตั �งกองทุนที�ดนิของชุมชนเพื�อดําเนินงานเกี�ยวกบัโฉนดชุมชน
 (7) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�เกี�ยวกบัโฉนดชุมชน
ตามที�คณะรฐัมนตรหีรอืคณะกรรมการกําหนด รวมทั �งปฏบิตัติามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการจดัใหม้โีฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 อยา่งเครง่ครดั 
 ขอ้ 10 เพื�อประโยชน์ในการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแต่ละพื�นที�
นอกจากหลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�ได้รบัอนุญาตใหชุ้มชนไดใ้ช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐั
จากหน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิแล้ว ใหค้ณะกรรมการชุมชนที�ดําเนินงาน
โฉนดชุมชนมหีน้าที�จดัทํารายงานผลการดําเนินงานและปญัหาอุปสรรคใหค้ณะกรรมการทราบ
เป็นประจาํปีละครั �ง 
 ขอ้ 11 ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที�หน่วยงานของรฐัอนุญาตใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ใน
ที�ดนิของรฐัอยา่งน้อยเกา้สบิวนั ใหชุ้มชนที�ดาํเนินงานโฉนดชุมชนที�ประสงคจ์ะดําเนินงานโฉนด
ชุมชนต่อไป ยื�นคาํขอต่อสาํนกังานเพื�อเสนอคณะกรรมการพจิารณา 
 เมื�อคณะกรรมการมมีตวิ่าควรให้ชุมชนนั �นดําเนินงานโฉนดชุมชนต่อไป ให้สํานักงาน
แจง้มตขิองคณะกรรมการแก่หน่วยงานของรฐัที�ทําหน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนินั �นเพื�อพจิารณา
อนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐัต่อจากการอนุญาตก่อนหน้านั �น 
 ขอ้ 12 หากพบว่าชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชนใด มกีารกระทําขดัต่อกฎหมายหรอื
ขอ้กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการ หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�ได้รบัอนุญาตให้
ชุมชนได้ใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั ให้สํานักงานแจง้เป็นหนังสอืเพื�อให้ชุมชนทําการปรบัปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร หากชุมชนเพิกเฉยไม่ปฏิบตัิตามหรอืปฏิบตัิตามแต่ยงัไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ให้สํานักงานแจ้งเตือนเป็นหนังสืออีกครั �งหนึ�งเพื�อให้ชุมชนปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาที�กําหนดซึ�งไม่น้อยกว่าสามสบิวนัแต่ไม่เกินเก้าสิบวนั หากชุมชนยงัไม่ปฏบิตัิให้
ถูกต้อง ให้สํานักงานนําเสนอคณะกรรมการพจิาณา หากคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ชอบ
ให้เพิกถอนการดําเนินงานโฉนดชุมชน ให้สํานักงานแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐที�ทําหน้าที�
รบัผดิชอบดแูลที�ดนินั �น เพื�อพจิารณาเพกิถอนการอนุญาตใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั 
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 เมื�อหน่วยงานของรฐัที�ทาํหน้าที�รบัผดิชอบดูแลที�ดนิเพกิถอนการอนุญาตใหชุ้มชนไดใ้ช้
ประโยชน์ในที�ดินของรฐัแล้ว ให้หน่วยงานของรฐัดงักล่าวแจ้งเป็นหนังสือแก่สํานักงานเพื�อ
ยกเลกิโฉนดชุมชนและประกาศใหบุ้คคลทั �วไปทราบ 
 ขอ้ 13 ชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชน หากไม่ประสงค์ที�จะดําเนินงานโฉนดชุมชนต่อไป 
ใหแ้จง้ความประสงค ์พรอ้มทั �งแผนงานในการยุบเลกิการดําเนินงานโฉนดชุมชน ที�เกี�ยวขอ้งกบั
ทรพัยส์นิ หนี�สนิและภาระที�มต่ีอทางราชการ เป็นหนงัสอืต่อสาํนกังานเพื�อเสนอคณะกรรมการ 
พจิารณาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนัก่อนการยุบเลกิ เมื�อคณะกรรมการมมีตใิห้ยุบเลกิแล้ว 
ให้ถอืว่าชุมชนนั �นพ้นจากภาระการดําเนินงานโฉนดชุมชนในที�ดนิของรฐันั �น ใหนํ้าความในขอ้ 
11 มาใชโ้ดยอนุโลม 
 ขอ้ 14 ชุมชนที�มคีวามประสงคจ์ะดําเนินงานในรปูแบบโฉนดชุมชนในที�ดนิอื�นนอกจาก
ที�ดนิของรฐั อาจยื�นคําขอรบัการสนับสนุนต่อสํานักงานเพื�อเสนอคณะกรรมการพจิารณาเมื�อ
คณะกรรมการมมีติให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงานส่งเสรมิและสนับสนุนการดําเนินงาน
ดงักล่าวในแบบเดยีวกนักบัชุมชนในที�ดนิของรฐัเพื�อความเขม้แขง็ของชุมชน ในการนี� ใหจ้ดัทํา
โฉนดชุมชนตามแบบที�คณะกรรมการกําหนด พรอ้มขอ้ตกลงสนบัสนุนการดาํเนินงานโฉนดชุมชน 
ใหแ้ก่ชุมชนเพื�อเป็นหลกัฐาน 
 ข้อ 15 ให้สํานักงานจัดทําฐานข้อมูลของชุมชนที�ดําเนินงานโฉนดชุมชน และ
ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัที�อนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที�ดนิของรฐั เพื�อร่วมกัน
ตดิตามการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแต่ละพื�นที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศของ
คณะกรรมการ หลกัเกณฑว์ธิกีารและเงื�อนไขที�ไดร้บัอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์ในที�ดนิของรฐั
โดยเครง่ครดั หากมปีญัหาใหนํ้าเสนอคณะกรรมการพจิารณาเพื�อแกไ้ขปญัหาโดยเรว็ 
 ข้อ 16 ในกรณีที�มปีญัหาเกี�ยวกับการปฏิบตัิตามประกาศนี� ให้คณะกรรมการเป็นผู้
วนิิจฉยัชี�ขาด และคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นที�สุด 
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  รฐัมนตรปีระจาํสํานกันายกรฐัมนตร ี
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