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บทคดัย่อ 
การศึกษาบทบาทของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ต่อการบริหารจดัการท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกนั ในต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
และอธิบายบทบาทของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ต่อการบริหารจดัการท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน
ส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนั ในต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 2) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีมีต่อบทบาทของผูน้ าในทอ้งถ่ินต่อการบริหารจดัการ และ 3) เสนอแนะแนวทาง แก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ต่อการบริหารจดัการท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดินส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนัในพื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยวิจยัขอ้มูลเอกสาร ศึกษาบริบทในพื้นท่ี และสัมภาษณ์เชิง
ลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงตามวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี ต าบลแม่ทะ ก านนั
ต าบลแม่ทะและผูใ้หญ่บา้นในต าบลแม่ทะอีกจ านวน 9 คน รวมทั้งส้ิน 11 คน นอกจากน้ีสัมภาษณ์
บุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชนในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ประธานกลุ่มแม่บา้นและ
ประธานชมรมผูสู้งอายุ จ  านวน 10 หมู่บา้นๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 20 คน และขา้ราชการซ่ึงปฏิบติั
หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ กฎหมายและท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกนัในพื้นท่ีศึกษา รวมจ านวน 6 คน รวมกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 37 คน  ผลการศึกษาพบวา่บทบาท
ของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ต่อการบริหารจดัการท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกนัในพื้นท่ีศึกษา เนน้บทบาทตามสถานะทางกฎหมาย โดยมีบทบาทตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือ
ให้อ านาจไว ้ส าหรับบทบาทของเจา้หน้าท่ีรัฐคือการช่วยเหลือ สนับสนุนการท างานของหน่วยงาน
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ราชการ การศึกษาพบวา่ก านนัต าบลแม่ทะและผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี มีบทบาทในการด าเนินการบริหาร
จดัการในท่ีดินได้มากกว่านายกเทศมนตรีต าบลแม่ทะ มีบทบาทของการเป็นผูน้ าชุมชนท่ีใกล้ชิด
ผูกพนักบัพื้นท่ีและประชาชน จึงท าให้มีบทบาทท่ีหลากหลายต่อชุมชนโดยเฉพาะบทบาทในการ
ตดัสินใจในการบริหารกิจการสาธารณะต่างๆ 

ในพื้นท่ีศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อบทบาทของผูน้ าในทอ้งถ่ิน ต่อการบริหารจดัการท่ีดิน
อนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ดังน้ี เน่ืองจากความไม่รู้กฎหมาย
ระเบียบเก่ียวกบัท่ีสาธารณะ การไม่ทราบแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ระบบราชการมีขั้นตอนมากและล่าช้า การถูกข่มขู่จากผูมี้อิทธิพลและขา้ราชการระดบัสูง ประชาชน
ในพื้นท่ีขาดความสามคัคี และจิตส านึกในการร่วมกนัดูแลรักษาท่ีดินสาธารณประโยชน์ การเปล่ียน
ผูน้ าในทอ้งถ่ินบ่อยคร้ังท าให้บทบาทในการบริหารจดัการไม่ต่อเน่ือง และผูน้ าในทอ้งถ่ิน  มีภารกิจ
หลายดา้นจึงยากต่อการดูแลรักษาท่ีดินสาธารณประโยชน์ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา รัฐควรจดัการอบรม เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายให้แก่
ผูน้ าในทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะสามารถแสดงบทบาทในการบริหารจดัการท่ีดิน เร่งรัดการตรวจสอบแนวเขต
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ เร่งรัดด าเนินการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง เม่ือเกิดปัญหาขอ้พิพาท 
ผูน้ าในทอ้งถ่ินควรมีบทบาทร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหา รัฐควรจดัหางบประมาณให้
เพียงพอ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและขา้ราชการ รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคญักบัการ
มีส่วนร่วมกบัผูน้ าในทอ้งถ่ินมากข้ึน ท่ีส าคญัควรมีกระบวนการปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบติังาน
ใหแ้ก่ผูน้ าในทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง เพื่อแสดงบทบาทท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were: 1) to examine and explain the roles of local leaders in the 
administration of public land designated for common use in Maeta Sub-district, Maeta District, 
Lampang Province; 2) to analyze the problems and obstacles facing local leaders in the 
administration; and 3) to propose possible solutions to the problems facing local leaders in the 
administration of public land designated for common use.  

The study was conducted as qualitative research based on an analysis of relevant documents, an 
examination of the contexts in the area, and in-depth interviews with members of the community, 
who provided specific and objective-based information. The interviewees were 37 people in total: 
11 people were the Mayor of Maeta sub-district, the sub-district headman, and 9 village headmen; 
20 people were selected from the community to be representative of all people living in the area, 
with two chosen from each of the 10 villages, one being the leader of the housewives association, 
and the other was the leader of the elderly club; and 6 government officials working with rules, law, 
and public land designation for common use among the citizens in the area.  

The findings revealed that the roles of the local leaders in the administration of public land 
designated for common use in the area depended on their legal status, as local leaders performed the 
roles that were authorized by law. The roles of government officials were related to the assistance 



 ช  

and support provided to the operations run by the government sectors. The results also showed that 
the sub-district leader and the village leaders played more important roles in administrating the land 
than the mayor because those leaders were close to the area, and people living there. This proved 
that they had a variety of roles in the community, especially the role in making decisions about 
administrating public and local affairs.   

This study found problems and obstacles affecting local leaders in the administration of public land 
designated for common use in the area. This included ignorance of the law and rules concerning the 
public land, unknown boundaries of that public land, inadequate budgets, complicated and slow 
bureaucratic procedures, intimidation from influential persons and high-ranked government 
officials, and a lack of unity and good-conscience in taking care of the public land among the 
citizens. Besides this, frequent changes in local leadership resulted in discontinuity and further 
problems in administration.  

The findings from study have led the authors to several recommendations. First, the government 
should establish trainings to enhance knowledge regarding rules and the law among community 
leaders so that they can perform their role in the administration of the land more effectively, 
facilitating the inspection of boundaries more efficiently, and speed up other important issues 
regarding public land. When there is a matter in dispute, it is also recommended that the local 
leaders should work more closely with the government officials to deal with that problem. The 
government should also allocate an adequate budget to support the government sectors and their 
officials to co-operate more effectively with the citizens and local leadership in the area. More 
importantly, there should be continual emphasis on keeping high moral standards in the 
performance of the duties of these local leaders, whose roles are essential to the public.   


