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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินท ากินของ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 2) เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในการด าเนินงานการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการคืนสิทธิ์
ที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประสบความส าเร็จ  โดยใช้การวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary research) และ
การสัมภาษณ์ (interview) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ในการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
informant) จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการการบุกรุกที่ดินท ากินของประชาชน 
จากกลุ่มนายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐ ป่าและป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ส.ค.1 
จ านวน 892 แปลง ตรวจสอบได้ 729 แปลง ตรวจสอบไม่ได้ 163 แปลง เนื่องจากเอกสารอยู่กับนายทุน  
2) กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการด าเนินงานการคืนสิทธิ์ที่ดิน
ท ากินของประชาชน ภายใต้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับ
ชุมชน ประกอบด้วย “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” เป็นตัวแบบในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 3) ปัจจัยที่ส่งผลให้
การด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ด้วยการร่วมแรง
ร่วมใจ 2) การสร้างความตระหนัก ในการให้ความรู้กับชาวบ้านของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
3) การร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน 4) การท าความเข้าใจในงานที่ท าร่วมกัน  
5) ความโปร่งใสในการท างาน 6) การปฏิบัติงานของดีเอสไอมีความจริงใจ และตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 7) ความรัก ความหวงแหน และความเสียสละของชาวบ้านในชุมชน  
8) การให้ข้อมูลปัญหาที่เป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด 

 
ค าส าคัญ: การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, กระบวนการมีส่วนร่วม,  
             การคืนสิทธิ์ที่ดิน  

                                                                 
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระ เร่ือง รัฐและชุมชนกับการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 


 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 
 

บทน า 
 การบริหารจัดการที่ดินที่ผ่านมาของประเทศไทยไม่ได้วางอยู่บนแนวทางสร้า งความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าส าหรับประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน  ด้วยส่วนมากเป็นไปเพ่ือธ ารง
ประโยชน์แก่กลุ่มคนร่ ารวยที่กุมอ านาจเศรษฐกิจการเมืองเป็นส าคัญ  ซ้ าร้ายการขยายตัวของรีสอร์ท 
บ้านพักตากอากาศ สนามกอล์ฟ จนถึงสวนยางและไร่ข้าวโพดในพ้ืนที่ป่าสงวนที่ ใช้แรงงานระดับล่าง
ขับเคลื่อนต่างก็มีกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของที่ดินหนุนหลังทั้งสิ้น ซึ่งถึงที่สุดแล้วสังคมก็มักไม่ค านึงถึงเพราะ 
มุ่งเป้าไปที่การใช้อ านาจกฎหมายจัดการคนเล็กคนน้อยเป็นหลัก ปล่อยลอยนวลส าหรับคนใหญ่คนโต 
มีเงิน ในสถานการณ์ที่ที่ดินกระจุกตัวอยู่ในมือคนร่ ารวย ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติที่ใช้นอมินีคน
ไทยถือสิทธิในที่ดินเช่นนี้ ส่งผลให้การรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติ (national interest) จากการใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศไทยไปในการแสวงหาประโยชน์ (exploited) โดยทุนโลกาภิวัตน์ที่หวังก าไร
สูงสุด (maximum profit) จากการค้าการลงทุนข้ามชาติที่ไม่เคยค านึงว่าจะแย่งชิงทรัพยากรจากประชาชน
เจ้าของประเทศเท่าใด จึงจ าเป็นต้องตั้งต้นปฏิรูปที่ดินด้วยแนวทาง “การจัดสรรทรัพยากรที่ดินอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน” การปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน 
โดยการเพ่ิมกลไกการกระจายอ านาจให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายในทุกขั้นตอนอันเป็น
หัวใจหลักของการปฏิรูปที่ดิน ปัจจัยในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินที่จะน าไปสู่ความเท่าเทียม (equality) ความยั่งยืน (sustainability) และมั่นคง (security) 
(ภานุเดช มหาเรืองขวัญ, 2555) การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และเป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  โดย
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีเหตุผลความ
จ าเป็นเพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล 
เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ที่ดินของรัฐทุก
ประเภท ต้องป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเด็ดขาด โดยน้อมน าแนวพระราชด าริที่เก่ียวข้องมาปฏิบัติ และพ้ืนที่
กันชนรอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ ให้จัดในรูปแบบป่าชุมชน เพ่ือป้องกันไม่ให้พ้ืนที่ป่า
สมบูรณ์ถูกบุกรุก (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ, 2557) 
 ปี 2549 ราษฎรอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดที่เป็นกลุ่มนายทุนที่บุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ โดยกลุ่มนายทุนได้ร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการออกเอกสารสิทธิทับที่ป่าสงวนและทับที่ภูเขาสูงถึงยอดเขา รวมถึงการออกเอกสาร
สิทธิทับพ้ืนที่ราบตีนเขาที่ราษฎรท ากินที่ชาวบ้านได้ร่วมกันปกป้องและรักษามาโดยตลอดเพราะพ้ืนที่
ดังกล่าวชาวบ้านรทราบดีว่าเป็นที่สงวนหวงห้ามของรัฐและยังเป็นป่าต้นน้ าหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน  
จึงออกมาต่อสู้เพ่ือทวงคืนผืนป่าแห่งนี้ไว้เป็นสมบัติของชาติและของลูกหลาน (กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559) 



3 
 

 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ (Participatory Governance)  
เป็นการที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  
การตัดสินใจ การด าเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการท างาน การจัด
โครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และเป็นหลักการในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะน าไปสู่ระบบราชการที่มีความสุจริตโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล 
เที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
ส าคัญโดยที่หน่วยงานภาครัฐจะมีกลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้  มีการติดต่อสื่อสารสองทางกับ
ประชาชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบ การตัดสินใจ
ขององค์กร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล รวมไปถึงการจัดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทันท่วงท ีถูกต้อง โปร่งใส และจริงใจ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป.) 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการสืบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือน าผลการตรวจสอบ
ไปสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี 
พ.ศ.2551-พ.ศ.2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการครอบครองที่ดิน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  ซึ่งมีสภาพเป็น 
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ที่มีมาตรการคุ้มครองทางด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ชาวบ้านอ าเภอเกาะยาว ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาด าเนินการตรวจสอบและด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองที่ดิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของที่ดินในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ
ประมาณ 1,800 ล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดกิจกรรมการตรวจสอบ ที่ดินที่ไม่มีทะเบียน
ครอบครองหรือที่ดินมือเปล่าร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ โดยฝั่งอันดามันถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการ 
บุกรุกที่ดินของรัฐมากที่สุดของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวในแถบ  
ฝั่งทะเลอันดามัน การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและความต้องการครอบครองที่ดิน ทั้งเพ่ือประโยชน์ใน
การท ากิน เพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวแบบเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นสาเหตุการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่สงวนหวงห้าม ไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ โดยผู้บุกรุกซึ่งเป็นราษฎรที่มีฐานะยากจน 
และกลุ่มนายทุนที่มีฐานะร่ ารวย มีอิทธิพลในสังคม มีอ านาจที่จะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินของรัฐอันเป็นสมบัติของชาติ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐและรับรองความถูกต้องให้กับ  
ผู้ครอบครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับชาติ และสิ่งส าคัญที่มีผลกระทบ
กับประชาชนอันเกิดจากการเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากที่คนเหล่านี้
ได้เข้าไปแผ้วถางป่าหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ บนที่ดินของรัฐดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการถูก 
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เอารัดเอาเปรียบจากนายทุนที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของชาวบ้านหรือที่ดินของรัฐที่ชาวบ้านบางพ้ืนที่ได้หวงแหน
เป็นสมบัติของชุมชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกที่ดินของรัฐและการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจ จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบให้เกิดการเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ และเกิดการเฝ้าระวังการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการร่วมมือกับนายทุนเพ่ือยึดถือ
ครอบครองที่ดินของรัฐอย่างยั่งยืน (นันทนา เครือหงส์ และคณะ, 2561, หน้า 14-15) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีความสนใจที่จะท า
การวิจัยเรื่อง รัฐและชุมชนกับการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
เพ่ือต้องการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม ที่ท าให้การด าเนินงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและ
ประชาชนประสบความส าเร็จ และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการน าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงานกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการเสริมอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอ านวยความยุติธรรมให้บังเกิด
ในชุมชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา  

2. เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการคืนสิทธิ์
ที่ดินท ากินของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการคืนสิทธิ์
ที่ดินท ากินของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประสบความส าเร็จ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร 
(Documentary research) และการสัมภาษณ์ (interview) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน โดยผู้วิจัย
เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ในขณะที่การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้มีการออกแบบสัมภาษณ์ที่
มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง และมีการน าค าส าคัญ (Keywords) มาใช้ในการสร้างค าถาม อีกทั้งยังได้ท าการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จ านวน 5 ท่าน 
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แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นปรัชญาของการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ไม่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม คว ามสูญเสียหรือหมดสิ้นไป  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความ
เสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนให้มีบทบาทหน้าที่
ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ส านักงานจังหวัด
เพชรบูรณ์, อ้างถึงใน นันทนา เครือหงส์ และคณะ, 2561, หน้า 20-22)  โดยที่การบริหารจัดการที่ดิน 
ของรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ที่ดินของเอกชน และที่ดินของรัฐ โดยที่ดินของเอกชนนั้น 
ได้แก่ ที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและทางราชการ  
ออกเอกสารสิทธิให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินในรูปของโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส.3, น.ส.3 ก) ส่วนที่ดินของรัฐนั้น ได้แก่ ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมี
กฎหมายเฉพาะให้อ านาจในการดูแลรักษา (ชัชวาล สมจิตต์, 2558) ส าหรับการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม เป็นการจัดระบบการบริหารราชการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสร้างของการตัดสินใจในการ
บริหารราชการให้เป็นระบบที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในพันธกิจของ
องค์การภาครัฐมากข้ึน องค์การภาครัฐที่มีระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะด าเนินการให้บริการ
สาธารณะและการตัดสินใจเชิงนโยบายในมิติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นความเปิดเผย
และโปร่งใส (อรพินท์ สพโชคชัย, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2560, หน้า 
16) โดยที่แนวทางปฏิรูปที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีงาน
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานศึกษาของนันทนา เครือหงส์ และคณะ (2561, หน้า 112) เรื่อง การน าเสนอ
แนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน : ศึกษากรณี พ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ที่พบว่า ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า แบ่งการท างานเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 1 สร้างความรู้
ความเข้าใจ โดยทีม Facilitator (รู้จัก) ระดับ 2 สร้างความไว้ใจ โดยทีม Support Facilitator สร้าง
วิทยากร และฝึกทักษะ (มักคุ้น) ระดับ 3 การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยทีม Safety Supporter 
สนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ และพัฒนาแหล่งข่าวบุคคล และการคุ้มครองความปลอดภัย (อุ่นใจ) 
และระดับ 4 การปฏิบัติการด้านคดี โดยทีม Operation และภาคประชาชน (ไปด้วยกัน) สามารถสรุป 
ได้ว่า “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” เป็นตัวแบบหนึ่งในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

 สภาพทั่วไปของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ดิน ในอ าเภอเกาะยาว 
แต่เดิมมีการจัดการที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์  
โดยบริบทของพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทะเลฝั่งอันดามัน มีจ านวน 2 เกาะ 3 ต าบล 18 
หมู่บ้าน มหีมู่เกาะน้อยใหญ่แวดล้อมด้วยเกาะบริวาร 44 เกาะ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 137.6 ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาณ 88,125 ไร่ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563) และพ้ืนที่ป่าสงวน จ านวน 13 ป่า (กรมป่าไม้, 
2561) โดยบังหมัด (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 2563) กล่าวว่า เกาะยาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีภูเขา
และป่าโกงกางที่มีความสมบูรณ์ แนวป่าชายเลน แหล่งอนุบาลสัตว์และหญ้าทะเล แหล่งอาหารทางธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งต่อมามีปัญหาในการออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่เกาะและป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยาน
แห่งชาติ การท าลายป่า ท าลายสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น มีการขายที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้กับนายทุน โดยให้
นายทุนเอาไปออกเอกสารสิทธิเอง แต่นายทุนกลับเอา ส.ค.1 ไปออกในที่ที่ไม่ตรงกับ ส.ค.1 ที่ได้ซื้อไป ส าหรับ
เสาวลักษณ์ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 2563) เห็นว่า ปัญหาในการออกเอกสารสิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้าน
ส่วนใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะเห็นว่านายทุนให้ราคาดีจึงตกลงขายให้ เพราะว่าได้รับเงินมาอย่างง่ายดาย 
เนื่องจากเวลาไปติดต่อท าเรื่องขอออกเอกสารสิทธิที่สถานที่ราชการ ต้องใช้เอกสารหลายอย่าง และมีหลาย
ขั้นตอน มีการซักถาม รื้อฟ้ืนถึงต้นตระกูลบรรพบุรุษในการครอบครองที่ดินมาก่อน เป็นต้น เมื่อเกิดความ
ยุ่งยาก ล าบาก รวมถึงเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ค่อนข้างสูง ชาวบ้านจึงตัดสินใจแบ่งขายที่ดิน
บางส่วนให้กับนายทุน ส่งผลให้ต่อมาเกิดปัญหาความขัดแย้งและเกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยนายทุนได้มีการสร้างโรงแรม รีสอร์ท เพ่ือเป็นที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังพ้ืนที ่
เกาะยาว โดยที่นันทนา เครือหงส์ และคณะ (2561, หน้า 45) ระบุว่า สิ่งส าคัญที่มีผลกระทบกับประชาชนอัน
เกิดจากการเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากที่คนเหล่านี้ได้เข้าไปแผ้วถางป่า
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ บนที่ดินของรัฐดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อากาศ เปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนจะมีน้ าจากแหล่งน้ าหล่อเลี้ยงชุมชนตลอด แต่เมื่อมีการ
ตัดไม้ท าลายป่า น้ าแห้งและแล้งในฤดูร้อน ฤดูฝนเกิดดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก ต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กที่ถูก
ตัด ถูกพัดพาจากบนภูเขามาสู่ด้านล่างท าลายทรัพย์สินของราชการและประชาชน เป็นต้น ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของ
ชาวบ้านหรือที่ดินของรัฐที่ชาวบ้านบางพ้ืนที่ได้หวงแหนเป็นสมบัติของชุมชน 
 ปัญหาการถือครองที่ดินอันเนื่องมาจากมีกลุ่มนายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐ ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ  
โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านอยู่กันในพ้ืนที่ทีเ่ป็นของตัวเอง และโดยสภาพพ้ืนที่เกาะยาวที่นายทุนต่าง ๆ มองว่าน่าจะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก นายทุนจึงเริ่มเข้ามาซื้อ
ที่ดิน ซึ่งบางทีก็เป็นการบุกรุกที่ดินท ากินของชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การออกเอกสารสิทธิทับที่ดินท ากินของชาวบ้าน และรับรองความถูกต้องให้กับผู้ครอบครอง โดยส่วนใหญ่
นายทุนจะน าเอา ส.ค.1 ไปครอบที่ดินอ่ืน ภาษาดีเอสไอเรียกว่า ส.ค. บิน คือ ส.ค.1 อยู่ที่หนึ่ง แต่ไปออกเอกสาร
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สิทธิอีกท่ีหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ ภาคประชาชนจึงได้ร้องเรียน
ไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีตัวแทนในชุมชนรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านและส่งเรื่องต่อไปยังกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิการถือครองที่ดิน
ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านในการด าเนินการ โดยได้น าวิธีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับภาคประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบร่วมตรวจสอบ สิ่งส าคัญที่สุดในการด าเนินงานคือการสร้างเครือข่ายและการติดอาวุธทาง
ปัญญาให้กับชาวบ้านและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การอ านวยความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม (เสาวลักษณ์ 
(นามสมติ) และประวัติ (นามสมมติ), สัมภาษณ,์ 2563) 

ปี 2552 ถึง 2553 สถานการณ์การบุกรุกในพ้ืนที่ฝั่งอันดามันรุนแรงมาก เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมี 
ภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน จึงเกิดความต้องการที่อยากจะได้ที่ดินเพ่ือ
เป็นต้นทุนแห่งการผลิต จึงเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบให้กับกลุ่มนายทุน 
การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐใช้เวลาในกระบวนการยุติธรรมที่ยาวนาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องหามาตรการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ดังกล่าว และพบว่าที่อ าเภอเกาะยาว มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง  
13 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล และพบว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติมากแห่งหนึ่ง ซึ่งพบว่ามี
การใช้ ส.ค.1 จากที่ดินแปลงอ่ืนมาอ้างออกบนภูเขาและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาในปี 2552 กรมสอบสวน
คดีพิเศษจึงได้ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้น าชุมชน และชาวบ้านเกาะยาว ท าการตรวจสอบ ส.ค.1 
ในพื้นที่อ าเภอซึ่งพบว่ามี ส.ค.1 ที่ยังไม่ได้ถูกแทงจ าหน่ายออกจากสารบบจ านวน 892 ฉบับ ผลปรากฏว่า
สามารถตรวจสอบ ส.ค.1 ได้จ านวน 729 แปลง ตรวจสอบไม่ได้ 163 แปลง เนื่องจากเอกสารอยู่กับนายทุน 
และผลของโครงการมีราษฎรได้ประโยชน์จากการน าเอา ส.ค.1 ที่ได้ค้นหามานานหลายสิบปีและไม่พบ  
แต่ได้มาพบในโครงการนี้ มีการน าเอา ส.ค.1 ไปออกโฉนดได้จ านวน 77 แปลง โครงการนี้จึงถือได้ว่าเป็น  
“เกาะยาวโมเดล” ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและการท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ ป้องกันการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีผลพลอยได้ที่ท าให้ประชาชนมีความสุขกับการได้ออก
เอกสารสิทธิ จึงถือเป็นประโยชน์สุขสูงสุดของชาวเกาะยาวที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และได้
สิทธิที่ควรจะเป็น โดยข้อมูลทั้งหมดได้ถูกส่งไปยังส านักงานที่ดินอ าเภอเกาะยาวเพ่ือให้แทงจ าหน่าย ส.ค.1 
ออกจากสารบบ ส่วนหนึ่งเก็บไว้กับชุมชนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่กรมสอบสวน 
คดีพิเศษเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป (กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2559) 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการตรวจสอบที่ดินตาม ส.ค.1 
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  กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะยาว  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการ 
คืนสิทธิ์ที่ดินท ากิน ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน การบูรณาการท างานกับทุกภาคส่วน  
โดยหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้  มีกระบวนการจัดการหรือวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับใช้ในกิจกรรมของชุมชน ชุมชนมีการรับรู้ 
เข้าร่วมกิจกรรม มีการรายงาน การเฝ้าระวังการ และการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดในพ้ืนที่ โดยให้
ประชาชนเข้ามาเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบ เพราะจะท าให้อาชญากรรมต่าง ๆ ลดน้อยลงและเป็นการ
ลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความผาสุก โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการด าเนินงาน (ประวัติ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 2563) 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการสืบสวน
สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการครอบครองที่ดิน อ าเภอเกาะยาว โดยการด าเนินงานที่ชาวบ้านรู้จักและ
เรียกว่า Model “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเห็นว่า ระบบราชการไทยปัจจุบันยัง
เป็นระบบ “เจ้าขุนมูลนาย” ข้าราชการยังท าตัวเป็นเจ้านายของประชาชนการปฏิบัติงานของข้าราชการ
จึงเป็นเงื่อนไขให้ประชาชนกับข้าราชการไม่ค่อยเป็นมิตรต่อกัน โดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงที่
ให้คุณให้โทษแก่ประชาชนในการท าธุรกรรม หรือนิติกรรมต่าง ๆ มีการเรียกรับสินบนผลประโยชน์จาก
ประชาชน ท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อราชการตลอดมา เมื่อทางราชการขอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
จึงมักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร การบริหารงานของหน่วยงานราชการจึงขาดการมี
ส่วนร่วมจากประชาชน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดี และการปฏิบัติงานของกรม
สอบสวนคดีพิเศษจะประสบความส าเร็จไม่ได้หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  เพราะการท า
คดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนและก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริงกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้สังเคราะห์รูปแบบ (Model) การด าเนินงาน
ส าหรับใช้เป็นแนวคิด คือ “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” ซึ่งแนวคิดนี้ได้จากการถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในพ้ืนที่ต่างๆ มาสรุปเป็นแนวทางการด าเนินการ โดยมีวิธีการแบ่ง
การท างานเป็น 4 ทีม ปรากฏดังค าอธิบายของบังฮอ (นามสมมติ, สัมภาษณ์, 2563) ดังนี้ 

 ทีมที่ 1 Facilitator  การสร้างความรู้ความเข้าใจ (รู้จัก) สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดปัญหาขึ้น
ในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันกรมสอบสวนคดีพิเศษจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ เสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนมา
วางแผน และจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ กรณีการด าเนินงานขั้นนี้ใน
พ้ืนที่เกาะยาว สถานการณ์การบุกรุกที่ดินของรัฐและการตัดไม้ท าลายป่า ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยทีมที่ 1 ได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ (รู้จัก)  
หรือท าความรู้จักกับประชาชน รู้จักกับปัญหาในพ้ืนที ่
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 ทีมที่ 2 Support Facilitator เป็นการสร้างความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวก 
(มกัคุ้น) การด าเนินการในขั้นนี้ ทีมที่ 2 ด าเนินการโดยการพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของเครือข่าย
ภาคประชาชนด้วยการสนับสนุนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยการสร้างวิทยากรให้ความรู้ อบรมทักษะ 
เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมอาชญากรรมคดีพิเศษ เกี่ยวกับการข่าว การรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ใช้แผนที่เบื้องต้นรวมทั้งการใช้เครื่องมือพิเศษ นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ ท าให้เครือข่ายภาค
ประชาชนไม่มีความรู้สึกโดดเดี่ยว และสามารถน าค าแนะน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 ทีมที่ 3 Safety Support เป็นการดูแล มีความเอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทรต่อกัน คุ้มครองความปลอดภัย  
(อุ่นใจ) ปัจจัยในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งข่าวบุคคล 
เพ่ือให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการสืบสวนสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้
เครือข่ายและสมาชิกในพ้ืนที่ต าบลเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา สังเกตพฤติกรรม
คนแปลกหน้า นายทุน และผู้มีอิทธิพล  เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา เช่น การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การล่อลวง การใช้อิทธิพล ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
พบเจออะไรก็มาปรึกษาหารือกัน 

ทีมที่ 4 Operation การปฏิบัติการด้านคดี (ไปด้วยกัน) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญต้องอาศัยความไว้เนื้อ
เชื่อใจอย่างสูง เป็นขั้นตอนที่ภาคประชาชนและ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกัน เก็บพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับคดีเพ่ือน าเข้าสู่ส านวนคดีพิเศษ ตลอดจนการไปเป็นพยานในคดีพิเศษในชั้นสอบสวนและใน 
ชั้นศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดคณะท างานเข้ามาพัฒนาเครือข่ายเพ่ิมทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบให้
ชาวบ้านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง เพ่ือลดช่องว่างของการน าเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวไปบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ ที่เขาหรือภูเขา โดยมิชอบหรือโดยทุจริต อันเป็นการน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  

“รูปแบบ (Model) “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” คือ การปฏิบัติงานตามแนวคิดของการสร้าง
ความเข้าใจต่อกันระหว่างภาครัฐกับประชนชน การให้ความรู้ความเข้าใจในการสังเกต การเก็บข้อมูล เพ่ือ
การป้องกันรักษาการบุกรุกที่ดินและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลความปลอดภัยของประชาชนของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนร่วมกันปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการ
ด้านคดี ก่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของนายทุน และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งผลการ
ด าเนินงานภายใต้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นการสะท้อนการอ านวยความยุติธรรมที่
ชาวบ้านอ าเภอเกาะยาว ได้น ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน” (ประกอบ (นามสมมติ), สัมภาษณ,์ 2563) 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
            ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ที่มา. การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย  
       การมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณีพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต (หน้า 106), นันทนา เครือหงส์ 
       และคณะ, 2561, กรุงเทพมหานคร, สถาบันพระปกเกล้า. 

ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะยาว ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเกาะยาว ประสบความส าเร็จ ภายใต้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรม
สอบสวนคดีพิเศษและประชาชน สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรม  
ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ของชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโคงการคืนสิทธิ์
ที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ด้วยการร่วมแรง
ร่วมใจ 2) การสร้างความตระหนัก ในการให้ความรู้กับชาวบ้านของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
3) การร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน 4) การท าความเข้าใจในงานที่ท าร่วมกัน  
5) ความโปร่งใสในการท างาน 6) การปฏิบัติงานของดีเอสไอมีความจริงใจ และตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 7) ความรัก ความหวงแหน และความเสียสละของชาวบ้านในชุมชน  
8) การให้ข้อมูลปัญหาที่เป็นจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท าให้มี
ความคุ้นเคยและความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานกับภาครัฐ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทุ่มเทท างาน และมีบทบาทส าคัญในการท างาน
จนประสบผลส าเร็จ ภายใต้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบโมเดล “รู้จัก มักคุ้น 
อุ่นใจ ไปด้วยกัน” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ
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คืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว ประสบความส าเร็จ  (ประวัติ (นามสมมติ),  
บังหมัด (นามสมมต)ิ และ เสาวลักษณ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 2563) 

 อภิปรายผล 
 สภาพทั่วไปของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ดิน ในอ าเภอ 
เกาะยาว แต่เดิมชาวบ้านในชุมชนมีการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่แบบ
สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในส่วนของชายทะเลเป็นแหล่งอาหารของกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งต่อมามีปัญหาในการออก
เอกสารสิทธิในพ้ืนที่เกาะและป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ การท าลายป่า ท าลายสิ่งแวดล้อมมีมาก
ขึ้น มีการขายที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้กับนายทุน โดยให้นายทุนเอาไปออกเอกสารสิทธิเอง แต่นายทุนกลับ
เอา ส.ค.1 ไปออกในที่ที่ไม่ตรงกับ ส.ค.1 ที่ได้ซื้อไป ส่งผลให้ต่อมาเกิดปัญหาความขัดแย้งและเกิดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายทุนได้ด าเนินธุรกิจท่องเที่ยว เช่น สร้างโรงแรม หรือรีสอร์ท เพ่ือ
เป็นที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังพ้ืนที่เกาะยาว  สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(อ้างถึงใน นันทนา เครือหงส์ และคณะ, 2561, หน้า 20-22) เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ปรัชญาของการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ไม่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม ความสูญเสีย หรือ หมดสิ้นไป โดยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพประชาชน ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับ การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน 
ชมรม สมาคม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือ 
ทั้งทางด้านพลังกายพลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มี
ต่อตัวเรา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้
เกิดความเสื่อมโทรม การประสานงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับประชาชนให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ปัญหาการถือครองที่ดินอันเนื่องมาจากมีกลุ่มนายทุนบุกรุกท่ีดินของรัฐ ป่าและป่าสงวนแห่งชาติ 
โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านอยู่กันในพื้นที่ที่เป็นของตัวเอง และโดยสภาพพ้ืนที่เกาะยาวที่นายทุนต่าง ๆ มองว่า
น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก นายทุนจึงเริ่มเข้า
มาซื้อที่ดิน ซึ่งบางทีก็เป็นการบุกรุกที่ดินท ากินของชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิทับที่ดินของชาวบ้าน และรับรองความถูกต้องให้กับผู้ครอบครอง  
ภาคประชาชนจึงได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิการถือครอง
ที่ดิน สอดคล้องกับแนวคิดของชัชวาล สมจิตต์ (2558) เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ว่าที่ดินใน
ประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ที่ดินของเอกชน และที่ดินของรัฐ โดยที่ดินของเอกชนนั้น 
ได้แก่ ที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและทางราชการออกเอกสารสิทธิ
ให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินในรูปของโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก) 
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ส่วนที่ดินของรัฐนั้น ได้แก่ ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะให้
อ านาจในการดูแลรักษา ได้แก่ ที่ป่าไม้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อุทยาน
แห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่แม่น้ าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546 ที่ทางหลวง เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ที่ราชพัสดุ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ที่ ส.ป.ก. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่นิคมสร้างตนเอง เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
มีที่สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2551) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นไปตามประมวล
กฎหมายที่ดิน   

กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการครอบครองที่ดิน อ าเภอเกาะยาว  
โดยชาวบ้านอ าเภอเกาะยาว ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาด าเนินการ  ตรวจสอบและ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสิทธิในการครอบครองที่ดิน โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ใช้แนวคิด
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จ โดยน าหลักการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนในระดับชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการ  
4 ขั้นตอน คือ “รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” เป็นการปฏิบัติงานตามแนวคิดของการสร้างความเข้าใจ 
ต่อกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน การให้ความรู้ความเข้าใจในการสังเกต การเก็บข้อมูล เพ่ือการป้องกัน
การบุกรุกที่ดินและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการติดตามผล การประเมินผล ตลอดจนร่วมกัน
ปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการด้านคดี ก่อให้เกิดความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของนายทุน และการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของอ าเภอเกาะยาว ซึ่งผลการด าเนินงานภายใต้แนวคิดการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมเป็นการสะท้อนการอ านวยความยุติธรรมที่ชาวบ้านอ าเภอเกาะยาวได้รับ  โดยน า
กระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
สอดคล้องกับแนวคิดของอรพินท์ สพโชคชัย (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2560, หน้า 16) เรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
จัดระบบการบริหารราชการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสร้างของการตัดสินใจในการบริหาร
ราชการ ให้เป็นระบบที่เปิดให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจขององค์กรภาครัฐมากขึ้น องค์การ
ภาครัฐที่มีระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะด าเนินการให้บริการสาธารณะและการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายในมิติที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้นความเปิดเผยและโปร่งใส ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาและสรรหาข้าราชการและบุคลากรทุกระดับ โดยยึดถือหลักปรัชญาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเป็นบุคลากรที่มีคุณลักษณะ คือ มีจิตสาธารณะมีความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน เปิดกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุข
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ของประชาชน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทนา เครือหงส์ และคณะ (2561, หน้า 112) 
เรื่อง การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน:  ศึกษากรณี พื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ที่พบว่าภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในระดับสร้างความร่วมมือคือมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐาน  
ร่วมเฝ้าระวังและหาข่าวในพ้ืนที่ ตัวแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พบว่า แบ่งการท างานเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ อบรม แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ รวมทั้งน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการวางแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ ระดับ 2 สร้างความไว้ใจ สร้างวิทยากร และ
ฝึกทักษะ ระดับ 3 การสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ  และพัฒนา
แหล่งข่าวบุคคล และการคุ้มครองความปลอดภัย และระดับ 4 การปฏิบัติการด้านคดี โดยทีม Operation 
และภาคประชาชน ท างานร่วมกันในการเก็บพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง จนการไปเป็นพยานในคดีพิเศษ  
 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการคืนสิทธิ์ที่ดิน
ท ากินของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว ภายใต้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ 2) การสร้างความตระหนัก ในการให้
ความรู้กับชาวบ้านของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 3) การร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน 4) การท าความเข้าใจในงานที่ท าร่วมกัน 5) ความโปร่งใสในการท างาน 6) การปฏิบัติงานของ 
ดีเอสไอมีความจริงใจ และตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 7) ความรัก ความหวงแหน 
และความเสียสละของชาวบ้านในชุมชน และ 8) การให้ข้อมูลปัญหาที่เป็นจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, หน้า 11) 
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ว่า กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาส 
เข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอน ต่าง ๆ ของการบริหารตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดง
ทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทางการ
แก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล 
รวมทั้ง การร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสานสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและประชาชนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันอันจะน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทนา เครือหงส์ และคณะ 
(2561, หน้า 109)  เรื่อง การน าเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : ศึกษากรณี พ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 1) ภาคประชาชนจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชนที่มีความรู้  ความสามารถและมีศักยภาพ มีจิตสาธารณะ และประชาชน 
ในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ 2) ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) การสนับสนุนความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน  
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ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะการด าเนินงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและชุมชนกับการคืนสิทธิ์ที่ดินท ากินของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐ ภาครัฐควรมีส่วนร่วมกับชุมชน ควรมีการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน
ควรยึดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความโปร่งใสในการท างาน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หมั่นเข้าเยี่ยมเยียนและให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชน ผู้น าชุมชนและชาวบ้านควรมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ มีความสามัคคี มีความตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชาวบ้านทุกคนต้องมีความรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิดการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ อ่ืนที่มีการด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จและมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
เพ่ือทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานแต่ละด้านให้ประสบ
ผลส าเร็จ เพ่ือให้ได้เนื้อหาและรายละเอียดที่ครอบคลุมงานวิจัยในครั้งต่อไป 
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