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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกำรเกิดขึ้นของภำคปฏิบัติกำรวำทกรรมจำกกำรใช้ประโยชน์บนที่ดินในอุทยำน
แห่งชำติทับลำนและแก่งกระจำน 2) ศึกษำภำคปฏิบัติกำรของกำรจัดกำรที่ดินทับซ้อนระหว่ำงรัฐกับประชำชนคนไทย 3) ศึกษำ
กระบวนกำรเบียดขับ กีดกันให้ประชำชนกลำยเป็นอื่น โดยงำนวิจัยช้ินนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกบุคคลผู้ให้
ข้อมูล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติทับลำนและแก่งกระจำน และ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ เมื่อรัฐเข้ำมำมีบทบำทกับกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยอำศัยอ ำนำจรัฐตำมวำทกรรมกระแสหลักมุ่งหวัง
ใช้กฎหมำยครอบง ำประชำชนให้ปฏิบัติตำมกฏหมำย เพียงเพื่อตำมแนวคิดท ำเพื่อประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้ประโยชน์
สูงสุด แต่ไม่ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม จึงส่งผลกระทบต่อคนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติทับลำนและแก่งกระจำน วำท
กรรมในกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ท ำกำรเบียดขับให้ประชำชนต้องสยบยอม กลำยเป็นคนชำยขอบ ในส่วนของภำครัฐ ปัญหำที่พบ 
รัฐใช้อ ำนำจทำงกระแสหลักเพื่อบังคับใช้กฎหมำยมำกกว่ำให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับกำรแก้ปัญหำ 

ข้อเสนอแนะ ภำยใต้กระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่รัฐกระท ำต่อประชำชนโดยกำรบังคับใช้กฏหมำยกำร
จัดกำรกับปัญหำชุมชนในลักษณะกำรบังคับใช้กฏหมำยไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ ซึ่งรัฐมีควำมจ ำเป็นในกำรแก้กฏหมำยเชิงนโยบำย 
กล่ำวคือ 1) กำรแก้หลักแนวคิดกำรออกกฏหมำยเชิงโครงสร้ำง จะต้องให้ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรออกกฏหมำยร่วมกับ
รัฐ เป็นต้น 2) แนวทำงกำรออกกฏหมำยจะต้องมีควำมยืดหยุ่นเพียงพอ จะเน้นบังคับใช้อย่ำงเดียวไม่ได้ 

 

ค าส าคัญ: กำรบริหำรจัดกำร, นโยบำยสำธำรณะ, อุทยำนแห่งชำติทับลำน, อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน 
 

Abstract 

The objective for this study is to 1) Study how the government manage a conflict of interest in Thaplan 
National Park Thailand Headquarters and KeangKrachan National Park 2) Have clearer vision of these strategies in 
practical use 3) Improve an administration in two National Parks by conducting a deep interview from 3 groups of 
tourists, non-government local providers and government officers.  

A result from this research found that when the government takes action in a land investment by using 
government’s authority to mainly enforce the laws to benefit a majority of people without having local people 
taking part in decision making. This also, forces the minority group to sacrifice their land without any real 
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acknowledgement of the problem from those who have authority. Also found that the government tends to 
force thing to happen, instead of inventing locals to be a part of solving problem. 

Suggestion: The state’s conflict of interest management does not practically work as law enforcement 
impels the local citizen to abide by that particular regulation without any argument. As this procedure is clear not 
to be able to solve the problem, They must reform the policy as: 1) Law reformation based on a structural basis: 
They should be granted a permission to cooperate with the state in solving any local issues. 2.) The law and 
regulation must be flexible and correlate with the community context.  
 

Keywords:  Management, Public Policy, Thaplan National Park, KeangKrachan National Park 
 

บทน า 

ในกำรจัดกำรภำครัฐ (Public Administrative) รัฐมีหน้ำที่ในกำรออกนโยบำยสำธำรณะตำมกลไกของรัฐโดยมีเป้ำหมำยส ำคัญใน
กำรที่จะท ำให้ประชำชนอยู่ดี กินดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้สำมำรถใช้ประโยชน์ในสินค้ำ (Public Goods) และบริกำร (Public 
Services) ของรัฐได้อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยมีเจ้ำหน้ำที่รัฐน ำนโยบำยเหล่ำนั้นไปปฏิบัติในกำรออกพระรำชบัญญัติอุทยำน
แห่งชำติ ฉบับที ่1 พ.ศ. 2504 โดยรัฐบำลในสมัยนั้นซึ่งออกตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504 โดยจำกกำรที่รัฐได้เริ่ม
ใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 และกำรเปลี่ยนแปลงนี้ได้มุ่งหวังน ำประเทศไปสู่ควำมเป็นประเทศที่มีควำม
เจริญทำงเศรษฐกิจเฉกเช่นสังคมตะวันตก ซึ่งถือได้ว่ำเป็นอ ำนำจของวำทกรรมภำยใต้ทุนนิยมและส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงกฎเกณฑ์และแบบ
แผนต่ำงๆ  และภำคปฏิบัติกำรนี้เกิดกำรมุ่งหวังที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้กับโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจรวมถึงกำร
ลงทุนด้ำนต่ำงๆ  (นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, 2547) ประเทศจึงมุ่งเน้นทำงด้ำนอุตสำหกรรมมำกขึ้นท ำให้เกิดกำรแย่งชิงพื้นที่ท ำกินระหว่ำง
ประชำชนกับประชำชน และประชำชนกับรัฐ จึงเป็นเหตุให้รัฐได้มีกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรใช้ที่ดินโดยก ำหนดเป็นที่ดินท ำกินกับ
ที่ดินส ำหรับกำรอนุรักษ์ส ำหรับใช้ในอนำคตหรือเพื่อด ำรงอยู่      ซึ่งกำรเป็นที่ดินสำธำรณะส ำหรับประชำชนส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ส ำหรับ
ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

กำรที่รัฐเริ่มเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดระเบียบกำรใช้ที่ดินให้เป็นระบบเพื่อมุ่งหวังที่จะป้องกันข้อพิพำทในกำรใช้ที่ดินกำร
บุกรุกท ำลำยธรรมชำติอันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม ด้วยเหตุดังกล่ำวรัฐจึงได้ตรำกฎหมำยออกมำใช้บังคับเพื่อก ำหนด
ระเบียบกำรใช้ที่ดินให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ดินของรัฐ ซึ่งรัฐมีกำรกันที่ดินสงวนหวงห้ำมไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในที่ดินสำธำรณะ
ประโยชน์ (สำโรชน์ นิลเขต และวนิดำ พรไพบูลย์, 2550) และจำกกำรที่ประเทศไทยมีควำมเจริญมำกขึ้น กำรเข้ำถึงที่ดินเพื่อใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรท ำอำชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร สู่กำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ท ำให้ควำมต้องกำรในกำรครอบครอง
ที่ดินของประชำชนนับวันยิ่งสูงขึ้นและทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรที่รัฐให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรแปลงที่ดิน
เป็นทุนหรือแปรเปลีย่นเป็นตัวเงินในรูปแบบตำ่ง  ๆเช่น กำรจดจ ำนองกับธนำคำรพำณิชย์เพื่อค้ ำประกันกำรลงทุน หรือไปใช้ในกิจกำร
อื่นๆ นอกเหนือจำกกำรท ำเกษตรกรรมเมื่อชุดควำมรู้ของประชำชนถูกสร้ำงให้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ถูก
เปลี่ยนไปจำกชุดควำมคิดเดิม จำกกำรถือครองเพื่อท ำกินและกำรยังชีพเพื่อกำรเกษตรกรรมมำสู่กำรพัฒนำเชิงพำณิชย์จำกกลุ่มทุน 
บุคคลที่ไม่ได้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมหรือบุคคลที่อำศัยอยู่ในชนบทดั่งเดิมที่มีฐำนะทำงกำรเงินดีขึ้นจำกกิจกรรมอื่นๆ ยิ่งเป็นกำร
เร่งหรือกระตุ้นให้มีกำรแย่งชิงในกำรครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินกันมำกขึ้น อีกทั้งเมื่อรัฐมีแผนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็น
สมัยใหม่ สู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว นโยบำยของรัฐที่เป็นนโยบำยสำธำรณะได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรครอบง ำ กดทับให้รัฐมี
อ ำนำจเหนือประชำชน โดยใช้กำรออกกฎหมำยซึ่งเป็นวำทกรรมหลักในกำรกดให้ประชำชนสยบยอมอยู่ภำยใต้อ ำนำจรัฐและรัฐอำศัย
กฎหมำยและนโยบำยที่รัฐเป็นเครื่องมือในกำรเบียดขับประชำชนในพื้นที่โดยท ำให้เช่ือว่ำรัฐมีอ ำนำจโดยชอบธรรมที่จะด ำเนินกำร
ดังกล่ำวได้ 
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ดังนั้น ในงำนวิจัยช้ินนี้ของผู้วิจัยได้ท ำกำรสังเครำะห์พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติที่รัฐใช้เป็นวำทกรรมกระแสหลักซึ่ง
ประกำศใช้ในปี พ.ศ. 2504 โดยใช้แนวทำงของกำรวิเครำะห์วำทกรรม (Discourse Analysis) ตำมแนวทำงของมิเชล ฟูโกต์ ซึ่งได้ให้
ควำมหมำยของวำทกรรม (Discourse) ไว้ว่ำ วำทกรรม คือ กระบวนกำรสร้ำงควำมหมำยโดยภำษำและสัญญลักษณ์ต่ำงๆ ที่ด ำรงอยู่ใน
สังคม ประกอบกันเป็นควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องๆหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อกำรก ำหนดว่ำ อะไรคือควำมรู้ ควำมจริงและอะไรไม่ใช่วำทกรรม 
เป็นสิ่งที่ถูกสร้ำงช้ึนโดยสังคม ทั้งโดยกลุ่มที่ครองอ ำนำจและกลุ่มที่ต่อต้ำนอ ำนำจ จัดเป็นเทคโนโลยีทำงอ ำนำจที่ถูกใช้ทั้งกำรเก็บกด 
ปิดกั้นและจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม แต่ในอีกด้ำนหนึ่งก็ถูกใช้เพื่อต่อต้ำนอ ำนำจ(Counter Discourse) ต่อต้ำนระเบียบที่วำท
กรรมหลักครอบง ำอยู่ กำรวิเครำะห์วำทกรรม (Discourse Analysis) ท ำให้เห็นแง่มุมของอ ำนำจ โดยเฉพำะในแง่มุมของควำมรู้ได้ดยีิ่งขึ้น 
ในเมื่อวำทกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำมีผู้ผลิต ผู้ควบคุม วำทกรรมอย่ำงชัดเจน อ ำนำจในแง่มุมของวำทกรรมเป็นอ ำนำจที่
กระจำยตัว แทรกซึมในแนวระนำบเช่ือมต่ออย่ำงหลำกหลำย ยำกที่จะหำจุดก ำเนิด จุดศูนย์กลำงของกำรผลิต ประเด็นของกำรวิเครำะห์
วำทกรรมไม่ได้อยู่ที่ว่ำค ำพูดนั้นเป็นจริงหรือเท็จ แต่อยู่ในชุดกฏเกณฑ์ชุดหนึ่งที่เป็นตัวก ำกับให้ค ำพูดนั้นๆ เป็นไปได้มำกกว่ำ
ข้อเท็จจริง วำทกรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์ซึ่งเกิดจำกกำรต่อสู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงระบบของกำรครอบง ำ แต่วำทกรรมในตัวของมัน
เองนั้น คือ กำรต่อสู้และกำรครอบง ำที่มีต่อรูปแบบและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งนอกจำกรัฐจะเป็นผู้ผลิตชุดวำทกรรมนี้แล้ว ยังได้
สร้ำงภำคปฏิบัติกำรของวำทกรรมเพื่อให้มีอ ำนำจที่ชอบธรรมมำกยิ่งขึ้น กำรน ำเอำวำทกรรมพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ ซึ่งเป็น
วำทกรรมกระแสหลักมำเป็นพื้นที่วิจัยเพื่อศึกษำภำคปฏิบัติกำรของวำทกรรม (Discourse Practice) ซึ่งรัฐเป็นผู้ผลิตวำทกรรมดังกล่ำว
จำกกำรจัดท ำพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504 นั้น ได้มีกำรก ำหนดที่ดินให้เป็นอุทยำนแห่งชำติในหมวดที่ 1 
มำตรำ 6 ซึ่งมีสำระส ำคัญว่ำ กล่ำวคือ เมื่อรัฐบำลเห็นสมควรก ำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภำพธรรมชำติเป็นที่น่ำสนใจให้คงอยู่ใน
สภำพธรรมชำติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่กำรศึกษำและรื่นรมย์ของประชำชน ก็ให้มีอ ำนำจกระท ำได้โดยประกำศ พระรำช
กฤษฎีกำและให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก ำหนดนั้นแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำด้วย บริเวณที่ก ำหนดเรียกว่ำ“อุทยำน
แห่งชำติ” ทั้งนี้ท่ีดินที่จะก ำหนดให้เป็นอุทยำนแห่งชำตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้โอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
ของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวงกำรเมือง กำรที่ผู้วิจัยได้กล่ำวถึงบทบำทในกำรออก พ.ร.บ.อุทยำนแห่งชำติเพื่อจ ำแนกที่ดินและกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดินที่อนุญำตให้ท ำหรือไม่ให้ท ำบำงอย่ำงตำมแต่ที่รัฐเป็นผู้ก ำหนด ผู้วิจัยเห็นว่ำจะเป็นกำรสร้ำงวำทกรรมที่ครอบง ำและ
ผลักไสให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตและด ำเนินอยู่มำก่อนที่จะเกิดพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติให้เป็นอื่น (Others) ซึ่งลดทอนควำมเป็นมนุษย์
ตำมที่ผู้วิจัยให้ควำมสนใจในงำนวิจัยช้ินนี ้อย่ำงไรในขณะเดียวกัน เมื่อวิธีกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ที่ใช้อยู่ในโลกที่สำม เน้นเรื่องควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและรำยได้ประชำชำติ กำรพัฒนำโดยกำรเร่งให้เศรษฐกิจขยำยตัวและยกมำตรฐำนในกำรด ำรงชีพให้เหมือนกับ
สังคมอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นกำรพัฒนำที่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติมหำศำลและกำรที่ใช้กลไกตลำดในกำรแก้ปัญหำกำรพัฒนำจะยิ่งสร้ำง
ปัญหำจำกกำรจัดสรรทรัพยำกรไปให้คนร่ ำรวยท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำมำกขึ้น 

แนวคิดดังกล่ำวขัดแย้งกับแนวคิดในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกำรรักษำพันธุ์พืชและสัตว์จำกพระรำชบัญญัติอุทยำน
แห่งชำติ ซึ่งมีกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรคุ้มครองธรรมชำติเป็นหลัก โดยกำรออกกฎหมำยตำมมำตรำต่ำงๆ เพื่อบังคับใช้ ห้ำม
ประชนชนกระท ำบำงสิง่บำงอย่ำงจนลืมนึกถึงควำมเป็นธรรมในสงัคมในประเทศไทยหรอืในประเทศก ำลงัพัฒนำทั่วๆไป พบว่ำควำม
ยำกจนและควำมเสื่อมโทรมทำงทรัพยำกรธรรมชำติเป็นปัญหำที่เกี่ยวพันกัน ซึ่งยึดโยงไปถึงควำมไม่เท่ำเทียมในกำรครอบครอง
ทรัพยำกรระหว่ำงชนช้ันต่ำงๆ ในสังคม กำรวำงเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงเดียวโดยไม่ได้
ท ำให้บรรลุเป้ำหมำยควำมยตุิธรรมในสังคม ซึ่งจะต้องมีกำรยกระดับกำรด ำรงชีพของผูย้ำกไร้และตอ้งจ ำกัดกำรใช้ทรัพยำกรของชน
ช้ันกลำงและชนช้ันที่ร่ ำรวยด้วย เป็นกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงอ ำนำจทำงสังคมในกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเป็นธรรม (ปรีชำ  
เปี่ยมพงศ์สำนต์, 2541)  

จำกกำรที่รัฐได้เริ่มใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 และกำรเปลี่ยนแปลงนี้ได้มุ่งหวังน ำประเทศ
ไปสู่ควำมเป็นประเทศที่มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจเฉกเช่นสังคมตะวันตก ซึ่งถือได้ว่ำเป็นอ ำนำจของวำทกรรมภำยใต้ทุนนิยมและส่งผล
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ให้เกิดกำรสร้ำงกฎเกณฑ์และแบบแผนต่ำงๆ  และภำคปฏิบัติกำรนี้เกิดกำรมุ่งหวังที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้กับโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจรวมถึงกำรลงทุนด้ำนต่ำงๆ  (นเรศน ์วงศ์สุวรรณ, 2547) ประเทศจึงมุ่งเน้นทำงด้ำนอุตสำหกรรมมำกขึ้น ท ำให้
เกิดกำรแย่งชิงพื้นที่ท ำกินระหว่ำงประชำชนกับประชำชนและประชำชนกับรัฐ จึงเป็นเหตุให้รัฐได้มีกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรใช้
ที่ดิน โดยก ำหนดเป็นที่ดินท ำกินกับที่ดินส ำหรับกำรอนุรักษ์ส ำหรับใช้ในอนำคตหรือเพื่อด ำรงอยู่ซึ่งกำรเป็นที่ดินสำธำรณะส ำหรับ
ประชำชนส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ส ำหรับในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรที่รัฐเริ่มเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดระเบียบกำรใช้
ที่ดินให้เป็นระบบเพื่อมุ่งหวังที่จะป้องกันข้อพิพำทในกำรใช้ที่ดิน กำรบุกรุกท ำลำยธรรมชำติอันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม 
ด้วยเหตุดังกล่ำว รัฐจึงได้ตรำกฎหมำยออกมำใช้บังคับเพื่อก ำหนดระเบียบกำรใช้ที่ดินให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ดินของรัฐ ซึ่งรัฐมีกำรกัน
ที่ดินสงวนหวงห้ำมไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในที่ดินสำธำรณะประโยชน ์(สำโรชน ์นิลเขต และวนิดำ พรไพบูลย์, 2550)  

กำรที่ในประเทศไทยรัฐใช้แนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแบบดั้งเดิม เน้นรัฐเป็นผู้มีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรจัดกำรจำกอดีตมำจนถึง
ปัจจุบันผ่ำนกำรออกกฏหมำยต่ำงๆ  เพื่อบังคับควบคุมให้ประชำชนต้องปฏิบัติตำม แต่ไม่สำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่ำงรัฐกับประชำชนได้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้ำแนวทำงในกำรจัดกำรของรัฐตำมแนวทำงต่ำงๆ เช่น 
แนวทำงของส ำนักชุมชนนิยม (Communitarianism) โดยเห็นว่ำสังคมสมัยใหม่มีควำมเป็นปัจเจกนิยมและเป็นสังคมที่ไร้รำก ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ต้องกำรกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทั้งทำงกำรเมืองและโครงสร้ำงกำรบริกำร ซึ่งส ำนักคิดนี้เช่ือว่ำมนุษย์มีควำมเกี่ยวข้อง
ทำงกำรเมืองและบุคคลสำมำรถเติมเต็มควำมเป็นมนุษย์ หำกบุคคลนั้นได้มีโอกำสมีส่วนร่วมในชีวิตทำงกำรเมือง ซึ่งนักบริหำรควร
ปฏิบัติตนให้เท่ำเทียมกับพลเมืองทั่วไป อีกทั้งนักบริหำรต้องมีบทบำทในกำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็น
ส ำคัญ (Cooper, 1991) 

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดหลังโครงสร้ำงนิยมแนวทฤษฎีวำทกรรม (Discourse theory) ในกำรศึกษำครั้งนี้ตำมแนวทำงของ ฟูโกต์ 
(1980) คือ วำทกรรม (Discourse) ในเรื่องอ ำนำจและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอ ำนำจควำมรู้และวำทกรรมเป็นกระบวนกำรสร้ำงหรือผลิต
ควำมหมำยเกี่ยวกับควำมจริงในเรื่องต่ำงๆ ซี่งอำจเป็นปรำกฏกำรณ์ในสังคมโดยที่กำรผลิตหรือสร้ำงควำมหมำยนี้ส่งผลต่อกำรก ำหนด
ควำมจริง ควำมรู้ กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ สิ่งที่ส ำคัญ คือ กระบวนกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและโน้มน้ำวหรือเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้รับสำรเข้ำใจและปฏิบัติตำมวำทกรรมแต่ละชุดที่ผลิตออกมำ วำทกรรมในทัศนะของฟูโกต์จึงเปรียบเสมือนมโนทัศน์ท่ีภำษำสร้ำงให้
ผู้สื่อสำรเกิดกำรรับรู้และสื่อควำมหมำยกันได้และเมื่อน ำมำศึกษำเพื่อน ำเสนอแนวทำงให้รัฐเปลี่ยนบทบำทจำกผู้คุมกฏมำเป็นผู้ไกล่
เกลี่ยในเครือข่ำยนโยบำยสำธำรณะ และพื้นที่ทำงกำรเมืองอื่น  ๆกำรสนับสนุนให้ประชำชนถกแถลงภำยใต้บริบทของชุมชนนั้นๆ เพื่อหำ
ข้อสรุปในกำรแกป้ัญหำของชุมชน ภำยใต้กำรออกกติกำร่วมกันระหว่ำงรัฐกับประชำชน เป็นกำรน ำหลักแนวคิดพื้นที่สำธำรณะ (Public 
sphere) ของฮำเบอร์มำส ซึ่งเป็นกำรใช้ควำมสัมพันธ์ภำษำหรือสถำนกำรณ์ (Ideal Speech Situation) เป็นเครื่องมือในกำรขยำย
ขอบเขตพื้นที่สำธำรณะ เป็นแนวคิดส ำคัญสู่กำรถกแถลงไปจนกว่ำจะหำข้อยุติ กำรใช้พื้นที่สำธำรณะเพื่อเช่ือมต่อท ำหน้ำที่เช่ือม
ระหว่ำงรัฐกับประชำชนเป็นกำรเปิดพื้นที่ให้ทุกคนร่วมแสดงควำมคิดเห็นสำธำรณะ กำรที่จะให้ประชำชนสำมำรถถกแถลงแสดงควำม
คิดเห็นโดยอิสระ ปรำศจำกกำรคุกคำม ข่มขู่ ชักจูง (Habermas, 1974) เพื่อให้ได้นโยบำยสำธำรณะที่ก ำหนดโดยอ ำนำจรัฐด ำเนิน
นโยบำยเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับควำมคิดเห็นสำธำรณะ มำเป็นหลักคิดเพื่อหักล้ำงกับแนวคิดกำรจัดกำรภำครัฐแบบ
ดั้งเดิม (traditional public management paradigm) มำสู่กำรจัดกำรปรับกระบวนทัศน์เป็นกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (new public 
management paradigm) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกำรออกกฏหมำยในประเทศไทยให้เป็นกำรจัดกำรภำครัฐที่ให้ประชำชนมี
บทบำทในกำรจัดกำรปัญหำชุมชนด้วยตัวเอง 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. ศึกษำกำรปฏิบัติกำรของภำครัฐในเชิงยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินทับซ้อนของอุทยำนแห่งชำติทับลำนและ
อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนว่ำมีกำรปฏิบัติกำรอย่ำงไร 

2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติกำรตำมหลักดังกล่ำว 
3. เพื่อน ำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงกำรบริหำรของเจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในอุทยำนทั้ง 2 แห่ง 

 

ขอบเขตการวิจัย 
งำนวิจัยช้ินนี้ใช้พื้นที่ในกำรศึกษำเฉพำะอุทยำนแห่งชำติทับลำนและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนในกำรท ำวิจัยเพื่อเป็น

กำรศึกษำเชิงลึกเท่ำนั้น โดยผู้วิจัยได้น ำพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติปี พ.ศ. 2504 ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติฉบับที่ 1 
มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยมุ่งวิจัยในประเด็นหลัก เรื่อง วำทกรรมของภำครัฐในด้ำนนโยบำยและกฎหมำยตำม
พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ กำรก่อรูปของวำทกรรมภำคปฏิบัติกำรของวำทกรรมที่รัฐสร้ำงเป็นวำทกรรมกระแสหลัก อันมี
ผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติทับลำนและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนมีก ำหนดระยะเวลำในเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลำระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 เท่ำนั้น 
 

วิธีการวิจัย 
งำนวิจัยช้ินนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพเท่ำนั้น ได้แก่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับบุคคลผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ผู้ให้ข้อมูล

หลัก (Key Informant) ในกำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีกำรเลือกตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูลแบบเจำะจง
(Purposive Sampling) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ
ทับลำนและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็น
กลุ่มลูกค้ำประจ ำที่เข้ำมำใช้บริกำรในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่งๆ ละ 8 คน ผู้ประกอบกำรทอ่งเที่ยวทั้ง 2 แห่งๆละ 8 คน เจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภูมิภำค อำทิ เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ เจ้ำหน้ำที่กำรท่องเที่ยวจังหวัด เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดละ 5 คน รวมเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นจ ำนวน
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 42 คน 

กำรที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่อุทยำนแห่งชำติทับลำนและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนเป็นพื้นที่วิจัย มำจำกกำรที่อุทยำนทั้ง
สองแห่ง มีภำพข่ำวที่เกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่อุทยำนจนเป็นที่สนใจของสำธำรณชนมำกกกว่ำอุทยำนแห่งอื่นทั้งด้ำน
กำรทับซ้อนกำรใช้ประโยชน์จำกนโยบำยรัฐและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตัวแทนในกำรวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไป
ใช้แก้ปัญหำในอุทยำนแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะหข์้อมูลผู้วิจยัจะแบ่งข้อมูลที่รวบรวมมำได้ออกเป็นสว่นๆ ตำมลักษณะและประเภทของข้อมูลทั้งที่ได้จำกกำร

ค้นคว้ำรวบรวมเอกสำรและข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เพื่อที่ผู้วิจัยจะน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ในกำรสร้ำงข้อสรุป (สุภำงค์ จันทวำนิช, 
2546)  

โดย 1. ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจำกกำรวิจัยเอกสำร อำทิ เอกสำรรำชกำร วรรณกรรม รำยงำนหรืองำนวิจัยของส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรรวบรวม คัดกรองและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำมำปรับใช้เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ 

2. ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยจะคัดกรองจัดกลุ่มและวิเครำะห์เนื้อหำเพื่อน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง
ประกอบกับ ข้อมูลจำกกำรวิจัย เอกสำรและกำรขยำยควำมเชิงรำยละเอียดหรืออธิบำยเหตุผลเพื่อวิเครำะห์ สังเครำะห์และพัฒนำ
รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่ำงรัฐกับประชำชน 
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ผลการวิจัย : การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติ   แก่งกระจาน
ในเชิงยุทธศาสตร์และการน าไปปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติกำรของภำครัฐ 
ในเชิงยุทธศำสตร ์

แนวทำงในกำรปฏิบัติ 
1. กฎหมำยที่บังคับใช้มีควำมล้ำหลัง กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ ปี พ.ศ. 

2504 จนถึงปัจจุบัน 57 ปี ท ำให้กฎหมำยไม่ทันตอ่บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ต้องมีกำรปรับปรุงและออกกฎหมำยใหม่ โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดง

ควำมคิดเห็นและจัดกำรปัญหำชุมชนด้วยวิถีชุมชนเอง 
3. กำรแบ่งปันเขตพื้นที่ทับซ้อนให้มีควำมชัดเจนว่ำพื้นที่ใดเป็นของรัฐ พื้นที่ใดเป็นของ

ประชำชน และพื้นที่ใดประชำชนอยู่ท ำกินในพื้นที่ของรัฐมำก่อน เพื่อหำแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำด้วยกันอย่ำงเหมำะสม 

ปัญหำและอุปสรรค ปัญหำและอุปสรรค 
1. ในแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมอ ำนำจทำงกระแสหลักผ่ำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ เป็นกำร

ใช้อ ำนำจทำงลบ เพื่อจัดกำรกับประชำชนที่เจ้ำหน้ำที่รัฐเห็นว่ำเป็นผู้กระท ำผิด 
2. กำรใช้อ ำนำจทำงบวกคือกำรร่วมมือในกำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์ โดยให้ประชำชน

ร่วมถกแถลงจำกประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนกระทั่งได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ำยเพื่อใช้ในกำรออกกติกำรว่มกัน ตำมหลักกำรมีส่วนร่วมไม่ได้ผลในพื้นพื้นที่วิจัย 

ภำยใต้กำรก ำหนดนโยบำย
สำธำรณะ 

        รัฐใช้กำรบังคับใช้กฎหมำยแบบ Top–Down โดยไม่ได้ฟังเสียงประชำชน กำรนิยำมให้ 
ประชำชนเป็นผู้ขัดแย้ง ที่รัฐต้องจัดกำร ท ำให้เกิดข้อพิพำทในพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งกำรบังคับใช้
กฎหมำยดังกล่ำวท ำให้เกิดแย่งชิงพื้นที่ทับซ้อน โดยกำรพิสูจน์อัตลักษณ์ของประชำชนใน
พื้นที่ เพื่อต่อสู้กับค ำนิยำมของรัฐ ท ำให้ควำมขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีอยู่ต่อไป 

กำรประยุกต์ใช้ กำรน ำผลวิจัยไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. กำรแก้ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องใช้แนวทำงกำรให้ประชำชนจัดกำรปัญหำของ

บริบทชุมชนเอง ให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสีย ถกแถลงกันจนได้ข้อสรุป และรัฐมีหน้ำที่เพียง
แค่อ ำนวยกำรในกำรสร้ำงกติกำกำรอยู่ร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อน โดยเป็นกำรบูรณำกำร
ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงรัฐกับประชำชน เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ ผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่ำงแท้จริง 

2. ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐในอุทยำนแห่งชำติทั้ง 2 แห่งให้มีบทบำทในกำร
อ ำนวยกำร สำมำรถด ำเนินชีวิตได้ตำมที่ชุมชนได้ท ำข้อตกลงในกำรจัดกำรตัวเองด้วยวิถี
ของชุมชน ให้ประชำชนสำมำรถใช้ชีวิตในพื้นที่อุทยำนฯได้โดยไมม่ีกำรท ำลำยผืนป่ำ เช่น
จัดตั้งหน่วยงำนที่ร่วมฟื้นฟูและพัฒนำวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น 

3. กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนของอุทยำนแห่งชำติในเชิงของยุทธศำสตร์นั้น 
เน้นควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับประชำชนในกำรจัดกำรและแก้ปัญหำของชุมชนด้วยวิถี
ชุมชนเองเป็นหลัก 
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อภิปรายผลการวิจัย  
จำกกำรวิจัย ผู้วิจัยพบว่ำ ในกำรต่อสู้ช่วงชิงกำรใช้ควำมหมำยเพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมในกำรด ำเนินกำรต่อประชำชนในชุด

ควำมหมำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกชุดวำทกรรมหลักที่รัฐผลิตสร้ำงออกมำโดยมีกรอบต่อท้ำยว่ำ “เพื่อประชำชนส่วนใหญ่” “เพื่อกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน” “เพื่อกำรอนุรักษ์” เป็นต้น ภำยใต้วำทกรรมที่ดูเลิศหรูกับเบียดขับซ่อนเร้นสร้ำงปมให้เกิดขึ้นในสังคม
โดยผ่ำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ใกล้ชิดกับประชำชนที่มีโอกำสที่จะใช้อ ำนำจภำยใต้อ ำนำจทำงกระแสหลักมำ
กระท ำต่อประชำชนและมีกรอบของกำรนิยำมถึงบทบำทหน้ำที่ให้กระท ำและบทบำทในกำรลงโทษที่ไม่กระท ำ 

ซึ่งจำกข้อค้นพบของผู้วิจัย น ำไปสู่กำรน ำเสนอทฤษฎีกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่ำงรัฐกับประชำชนแบบ
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกับปัญหำตนเองเป็นกำรเสนอแนวทำงแบบ Bottom - Top ใช้กำรแก้ปัญหำตำมบริบทของพื้นที่
ตำมปัญหำที่แตกต่ำงกัน เช่น ในกรณีกระเหรี่ยงที่หมู่บ้ำนบำงกลอยบน ให้ชุมชนบริหำรจัดกำรตนเองเป็นหมู่บ้ำนเรียนรู้เกษตรแบบ
พึ่งพำกันเองหรือหมู่บ้ำนวัฒนธรรม เป็นต้น เปลี่ยน Paradigm กำรจัดกำรภำครัฐ จำกรัฐที่เน้นกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
จ ำกัดเพื่อประโยชน์ของประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศในกำรเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรสำธำรณะของรัฐเป็นรัฐอ ำนวยกำรให้อิสระ
ชุมชนในกำรจัดกำรพื้นที่สำธำรณะด้วยกติกำชุมชนเพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำตนเองแทนกำรใช้กฎหมำยควบคุม เป็นกำรต่อยอดกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐในรูปแบบเดิมเพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่ำงรัฐกับประชำชน   

ในงำนวิจัยช้ินนี้ของผู้วิจัย ผู้วิจัยไม่ได้ต้องกำรปฏิเสธบทบำทหน้ำที่ในกำรออกกฎหมำยของรัฐและกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือต้องกำรแสดงกำรต่อต้ำนอ ำนำจตำมกระแสหลัก แต่ต้องกำรบ่งช้ีให้เห็นว่ำภำยใต้วำทกรรมกระแสหลักที่เกิด
จำกควำมจริงชุดเดียว คือ พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และกำรประกำศเป็นอุทยำนแห่งชำติของอุทยำนแห่งชำติทับ
ลำนและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนในปี พ.ศ. 2524 เหมือนกัน แต่ควำมแตกต่ำงของพื้นที่ก็มีรำกของประวัติศำสตร์ที่ฝังลึกของ
พื้นที่ที่ไม่เหมือนกันและเมื่อถูกกระบวนกำรท ำให้เช่ือในอ ำนำจหน้ำที่ที่รัฐพึงกระท ำหรือไม่กระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกำรฝึกอบรม 
ค ำสั่งสอน กฎระเบียบ แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ สู่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อน ำควำมเช่ือควำมจริงผ่ำนขบวนกำรสร้ำงให้เป็นจริง กลำยเป็น
อ ำนำจโดยชอบธรรมที่จะกระท ำต่อประชำชนที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจนั้นๆ กรอบควำมจริงดังกล่ำวท ำให้ถูกท ำให้เช่ือว่ำในเมื่อรัฐมีหน้ำที่
ดูแลประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีท ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

งำนวิจัยช้ินนี้สำมำรถตอบค ำถำมได้ว่ำ จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นโยบำยสำธำรณะในกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ระหว่ำงรัฐกับประชำชนตำมพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504 ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติทับลำนกับอุทยำนแห่งชำติ
แก่งกระจำน ไม่สำมำรถน ำมำปฏิบัติใช้ได้จริง ประชำชนส่วนใหญ่ไม่มสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นกล่ำวคือ ผู้วิจัยพบว่ำเมื่อรัฐเข้ำมำ
มีบทบำทในกำรจัดกำรกับกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยอำศัยอ ำนำจรัฐในกำรจัดกำรโดยมุ่งหวังในกำรใช้กฎหมำยเดียวกันในกำรครอบง ำ
ประชำชนเพียงเพื่อตำมแนวคิดท ำเพื่อประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ได้ให้ประชำชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรปัญหำในกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกัน แนวคิดดังกล่ำวนั้น กระทบต่อคนส่วนน้อยที่อำศัยอยู่ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติทับ
ลำนและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน โดยไม่ได้ค ำนึงว่ำคนส่วนน้อยเหล่ำนั้นเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่อำศัยท ำกินในพื้นที่นั้น  ๆซึ่งสอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ ศิรินันท ์ทิพย์เจริญ. (2559) ในเรื่องของกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นของประชำชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของสุรชัย ธรรมทวีธิกุล และญำณพินิจ วชิระสุรวงค์. (2559) ที่อธิบำยไว้ว่ำ กำรควบคุมและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ของสังคม เช่น กำร
หยุดยั้งสงครำมหรือกำรกระท ำ  

“Symbiosis” ระหว่ำง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมต่ำงๆนำๆ ในสังคมซึ่งมีจุดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติกำรให้สัมฤทธิ์ผล
และ ควำมพยำยำมนี้จะเป็นจริงได้เมื่อมีกำรน ำคณิตศำสตร์มำประยุกต์ต่อวิทยำศำสตร์สังคมเพรำะจะสำมำรถอธิบำยได้อย่ำง
ครอบคลุมตำมต้นแบบกำร “Action” ของคนๆเดียวที่ตอบสนองและสร้ำงอิทธิพลต่ออีกคนหนึ่ง K.Lewin. (1939) 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. จำกงำนวิจัยท ำให้เห็นกำรจัดกำรปัญหำกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติทั้งสองแห่งว่ำ

รัฐเน้นกำรแก้ปัญหำโดยกำรบังคับใช้กฏหมำยผ่ำนเจ้ำที่รัฐเป็นหลัก ซึ่งถึงแม้ว่ำจะมีกำรบังคับใช้อย่ำงเข้มงวดรุนแรงแต่ปัญหำใน
พื้นที่กลับยังปรำกฏร่องรอยของควำมรุนแรงและควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐกับประชำชนยังคงมีอยู่ จึงกล่ำวได้ว่ำวิธีกำรบังคับใช้
กฏหมำยที่กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนโดยที่ประชำชนไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ผลในกำรแก้ปัญหำให้ลดน้อยหรือหมดสิ้นไป 

2. ทรำบถึงกำรปฏิบัติงำนของทำงภำครัฐว่ำต้องปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงจริงจังโดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจในกำรถือครองกรรมสิทธิ์พ้ืนที่ท ำกินของตนเอง เพื่อให้เป็นกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำชุมชนร่วมกัน 

3. ทรำบถึงควำมล้ำหลังของข้อกฏหมำยที่บังคับใช้กับประชำชนที่ไม่สอดคล้องต่อวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งรัฐจ ำเป็นจะต้องแก้
กฏหมำยให้พื้นที่อุทยำนเป็นพื้นที่ท่ีรัฐและประชำชนสำมำรถใช้ร่วมกัน งำนวิจัยช้ินนี้สำมำรถน ำไปต่อยอดกับพื้นที่สำธำรณะอื่น  ๆเพื่อหำ
แนวทำงในกำรแก้ปัญหำในพื้นที่ให้เหมำะสมตำมบริบทนั้น  ๆเป็นแนวทำงในกำรออกนโยบำยสำธำรณะ (Public policy) ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรวิจัยพบว่ำ กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่ำงรัฐกับประชำชนเมื่อจับรัฐกับประชำชนมำเป็นคู่ตรงข้ำมในกำรคิด

ปฏิบัติและเช่ือว่ำประชำชนส่วนน้อยเหล่ำนั้นเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดกำรผ่ำนกระบวนกำรทำงกฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำยเมื่อเป็น
เช่นนั้น รัฐจ ำเป็นจะต้องมีกระบวนกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรออกกฎหมำย 

1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตอ้งให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำชุมชน โดยให้สิทธิชุมชนในกำร
จัดกำรปัญหำตัวเองโดยรัฐมีหน้ำที่ในกำรอ ำนวยกำร 

2. แก้ข้อกฎหมำยที่มีควำมล้ำหลังให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป โดยยึดโยงกับแนวคิดชุมชนและวิถีชุมชนเป็น
หลักแยกออกจำกกฎหมำยหลกั โดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันระหว่ำงรัฐและประชำชน เช่น พ.ร.บ. 
กำรจัดกำรพื้นที่ทับซ้อนในอุทยำนแห่งชำติ โดยมีเป้ำหมำยในกำรหำแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำร่วมกัน สร้ำงข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ำงประชำชน เพื่อแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน เพื่อน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรชุมชนโดยชุมชนเองและรัฐมีบทบำทหน้ำที่เพียงแค่
อ ำนวยกำรใหเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ได้มีกำรตกลงกันไว ้

3. ปรับเปลี่ยนควำมคิดในกำรใช้อ ำนำจรัฐและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ดังนี ้
3.1 จำกอุดมกำรณ์และควำมเช่ือที่เจ้ำหน้ำที่รัฐได้ถูกสั่งสอน กฎระเบียบ ข้อบังคับกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือตำม

พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติในมำตรำต่ำงๆ ได้ก ำหนดไว้ว่ำต้องท ำอะไรและไม่ท ำอะไร อุดมกำรณ์และควำมเช่ือเหล่ำนั้นเป็นกำร
สร้ำงให้เกิดสนำมแห่งวำทกรรมในชุดควำมคิดของเจ้ำหน้ำที่รัฐจะต้องรักษำกฎหมำย ซึ่งหำกไม่ท ำตำมจะเป็นฝ่ำยที่มีควำมผิดเสียเอง 
อุดมกำรณ์และควำมเช่ือดังกล่ำวท ำให้รัฐสนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชนที่เป็นฝ่ำย
ถูกกระท ำ 

3.2 จำกกำรที่กฏหมำยระบุให้รัฐกับประชำนกลำยเป็นคู่ตรงข้ำม ท ำให้เกิดควำมเช่ือและค่ำนิยมในกำรจัดกำรคู่ตรงข้ำม 
เช่น ผู้รักษำกฎหมำยกับผู้กระท ำผิดกฎหมำย มโนทัศน์เหล่ำนี้ได้เบียดบังและกดทับควำมเป็นจริงทุกรูปแบบท ำให้เช่ือว่ำฝ่ำยหนึ่ง
เป็นผู้ถูกต้องและฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้กระท ำผิดที่รัฐต้องจัดกำรกับผู้กระท ำผิดเหล่ำนั้นกำรแยกคู่ตรงข้ำมออกจำกคู่ขัดแย้ง จะน ำมำสู่มโน
ทัศน์ในกำรจัดกำรและแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรจัดตั้งหมู่บ้ำนวัฒนธรรม กำรออกโฉนดชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำร กำรจัดตั้งวิสำหกิจเพื่อสังคม โดยแก้ปัญหำควำมขัดแย้งเพื่อสลำยคู่ตรงข้ำมเป็นกำรหลุดกับดักคู่ตรงข้ำมได้ จะเกิดมโน
ทัศน์แห่งควำมร่วมมือ   
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