
สถานะของปัญหาและนโยบายการปฏิรูปที�ดินเพื�อ
การเกษตรกรรมการเกษตรกรรม

ประภาส ปิ	 นตบแต่ง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ปัญหาการกระจุกตวัของที�ดิน

-เกษตรกร ร้อยละ 39.70 ในปี 2549 แตช่าวนา ชาวไร่มากกวา่ 
ร้อยละ 40 ไมม่ีที!ดินทํากิน หรือมีที!ดินทํากินน้อยกวา่ 10 ไร่ 

-เกษตรกรที!ไร้ที!ดนิ  1.5  ล้านครอบครัว  6.75  ล้านคน

-เกษตรกรที!อยูใ่นเขตป่า   1.2  ล้านครอบครัว  5.5  ล้านคน

-



สถานการณ์การกระจุกตวัของที�ดิน

• กรุงเทพมหานคร บคุคลธรรมดา 50 อนัดบัแรกที!ถือครองที!ดนิมาก
ที!สดุ มีที!ดนิรวมกนัเป็นเนื 4อที!ดนิรวม  41,509.67ไร่ แตบ่คุคลที!มี
ที!ดนิน้อยที!สดุ 50 อนัดบัสดุท้ายมีที!ดนิรวมกนัเพียง 0.32 ไร่ เมื!อ
คํานวณสดัสว่นการถือครองที!ดนิมากที!สดุ 50 อนัดบัแรกตอ่ 50 คํานวณสดัสว่นการถือครองที!ดนิมากที!สดุ 50 อนัดบัแรกตอ่ 50 

อนัดบัสดุท้าย คือ 129,717.72 เท่า

• ฯลฯ



สภาพการกระจุกตวัของที�ดิน(ต่อ)

• เกษตรกรรายยอ่ยสมาชิกกองทนุฟื4นฟฯูอยูใ่นกระบวนการฟ้องร้องเพื!อ
ยดึทรัพย์ขายทอดตลาด พื 4นที!เกือบ 39 ล้านไร่ 

• ที!ดนิประมาณ 30 ล้านไร่ ซึ!งอยูใ่นเขตชลประทานและเหมาะสม
สําหรับการทํานาปลกูข้าว ถกูใช้ผิดประเภทโดยมีการนําไปสร้างโรงงาน
อสุาหกรรม รีสอร์ต บ้านจดัสรร  สถานที!ราชการและสถานศกึษา ไป
แล้วประมาณ 5 ล้านไร่ หรือประมาณ 1 ใน 6 ของพื 4นที! และมี
แนวโน้มทีจะเพิ!มมากขึ 4นเป็นลําดบั



นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที�ดาํรงอยู่
และปัญหาในแง่การนาํไปปฏิบตัิ

• รัฐธรรมนญู 2550 

• พ.ร.บ.ปฏิรูปที!ดนิเพื!อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 (จดัที!ป่าได้ราว 32.8

ล้านไร่ ที!ดนิเอกชนราว 4.4 แสนไร่) 

• การเช่าที!ดนิราชพสัด ุ1 ล้านไร่ภายใต้โครงการรัฐเอื 4อราษฎร์• การเช่าที!ดนิราชพสัด ุ1 ล้านไร่ภายใต้โครงการรัฐเอื 4อราษฎร์

• กองทนุเพื!อจดัหาที!ดนิให้เกษตรกรตา่งๆ
• ฯลฯ 



ขอ้เสนอและการผลกัดนัโดยเครือข่ายปฏิรูปที�ดินฯ และภาค
ประชาชน : ความคืบหนา้และลา้หลงั

• แนวคิดเรื!องการจดัการที!ดินทั 4งระบบโดย
องค์กรชมุชนและโฉนดชมุชน

• แนวคิดเรื!องการจดัตั 4งธนาคารที!ดิน• แนวคิดเรื!องการจดัตั 4งธนาคารที!ดิน
• แนวคิดเรื!องภาษีที!ดินและทรัพย์สนิ
• แนวคิดเรื!องการคุ้มครองพื 4นที!เกษตรกรรม



การจดัการที�ดินทั4งระบบ
โดยองคก์รชุมชนโดยองคก์รชุมชน



เป้าหมายของการจดัการที�ดินโดยชุมชน

ทําอย่างไรให้ชมุชนสามารถเข้าถึงและ
บริหารจัดการที!ดินได้อย่างเป็นธรรม บริหารจัดการที!ดินได้อย่างเป็นธรรม 
ยั	 งยืน และมั	นคงที!สุดเท่าที!จะเป็นไป
ได้



การเข้าถงึสิทธิ

การปฏิรูปที
ดนิทั�ง
ระบบโดยชุมชน

การเข้าถงึสิทธิ : สิทธิของ
ชุมชนท้องถิ
นที
จะมทีี
ดนิ
อย่างพอเพยีงต่อการ
ดาํรงชีวติ และการได้รับ
การรองรับสิทธิในที
ดนิ
อย่างมั
นคงในรูปแบบของ
กรรมสิทธิ,ชุมชน

การใช้ประโยชน์ : สร้าง
ความมั	นคงทางอาหาร
และรายได้ โดยพฒันา
ระบบแบบแผนการ

การบริหารจัดการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์

ระบบโดยชุมชน กรรมสิทธิ,ชุมชนระบบแบบแผนการ
ผลิตที	สัมพนัธ์กับการ
จัดการทรัพยากรดนิ 
นํ 3า ป่า 

การบริหารจดัการ : องค์กรชุมชนเข้มแขง็มี
เครื
องมือหรือกจิกรรมในการบริหารจัดการ เช่น กฎ
กติกาชุมชน, กลไกควบคม, โฉนดชุมชน, กองทุน
ธนาคารที
ดนิ มรีะบบการติดตามประเมินผล



    

1.  เพื	อป้องกันการบุกรุกพื 3นที	ป่าเพิ	มเพราะมีแผนที	และขอบเขตที	
ชัดเจน

2.  เพื	อแก้ปัญหาที	ดนิหลุดมือจากเกษตรกรเพราะมีโฉนดชุมชนและ
กองทนุธนาคารที	ดนิรองรับ

3.  เพื	อให้เกดิความมั	นคงในสิทธิการใช้ทดีนิเพราะมีกฎระเบียบ3.  เพื	อให้เกดิความมั	นคงในสิทธิการใช้ทดีนิเพราะมีกฎระเบียบ
กตกิาที	กาํหนดและควบคุมโดยชุมชน และมีข้อบัญญัตอิปท.
รองรับ  

4.  เพื	อป้องกันการบังคับพสิูจน์สิทธิ ตามมตคิรม. 30 มิ.ย. 41 เพราะ
ไม่เป็นธรรมและไม่ต้องการ สทก.และเพื	อพสิูจน์ให้เหน็ว่าชุมชน
ชนจัดการที	ดนิได้เอง 



แกไ้ขปญัหาวกิฤต/ิความขดัแยง้/ความไมเ่ป็นธรรม
และความยากจน 

• พื�นที�ป่าไมไ้มถ่กูบกุรกุทําลายเพิ�ม
• ลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งชาวบา้น รัฐและ

นายทนุ 
• ที�ดนิไมห่ลดุมอืจากเกษตรกรและไมถ่กู• ที�ดนิไมห่ลดุมอืจากเกษตรกรและไมถ่กู

เปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์
• เกดิความมั�นคงในสทิธ ิความมั�นคงทางอาหาร 

รายได ้บรรเทาความยากจน คนจนมคีวามสขุ



การบริหารจัดการ
ระบบกรรมสิทธิ�โดย

ชุมชน

โครงสร้างการ
บริหารจัดการ

โฉนดชุมชนกฎระเบียบ
การจัดการ

กองทุน

กองทุน กองทุน- การกระจายที�ดนิ            
-

กองทุน
ธนาคาร

ที�ดนิ

กองทุน
ออม

ทรัพย์

กองทุนบริหาร
จัดการ

- การกระจายที�ดนิ            
- การใช้ประโยชน์ยั�งยืน
-การควบคุมดูแล
การเปลี�ยนมือ

แผนจัดการ
ที�ดนิชุมชน

นโยบายรัฐสนับสนุน/
กฎหมายรับรอง

เวทีชุมชน
ต่อเนื�องและ

สมํ�าเสมอ

แผนที�1:4000

อบต.
สนับสนุน

ข้อมูลราย
ครัวเรือน



แนวคิดใหม่การบริหารจดัการที�ดิน
ในรูปแบบ “โฉนดชุมชน”ในรูปแบบ “โฉนดชุมชน”



โฉนดชุมชนคืออะไร
• รูปแบบของการบริหารจดัการที	ดนิแบบกรรมสิทธิ:หน้าหมู่  เพื	อ

ป้องกันปัญหาที	ดนิหลุดมือจากเกษตรกร

• จุดเริ	มต้นแนวคดิเกิดจากกลุ่มเกษตรกรที	ไม่มีที	ดนิทาํกินใน
จังหวัดเชียงใหม่ – ลาํพูน ที	ได้มีการสรุปบทเรียนและลุกขึ 3นมา
ปฏิบัตกิาร “ปฏิรูปที	ดนิโดยชุมชน”ปฏิบัตกิาร “ปฏิรูปที	ดนิโดยชุมชน”



มีที	ดนิ/ได้สิทธิ

ขาย / จาํนอง
บุกรุกป่าเพิ	ม

ซื 3อ-ขายได้

กรรมสทิธิ:
ส่วนบุคคล-ปัจเจก

จาํนองได้-ทาํให้มีราคา 
“เงนิ”

ปัญหา/บทเรียนการสูญเสียที	ดนิของเกษตรกร

ขาย / จาํนอง

ที	ดนิหลุดมือ/ไม่มีที	ดนิ/
ยากจน

บุกรุกป่าเพิ	ม ส่วนบุคคล-ปัจเจก
“เอกสารสทิธิ:” สิทธิการจัดการที	ดนิ

เป็นของบุคคล

“เงนิ”

ที	รกร้างว่าง
เปล่า /ที	ดนิ

ของรัฐ



การจดัการที�ดินโดยชุมชน

มีที	ดนิ

ขาย / เปลี	ยนมือผ่านกลไก ขาย / เปลี	ยนมือ

กองทุนธนาคารที	ดนิ

จัดสรรให้คนในชุมชน

ชุมชน

ผ่านกลไก
องค์กร
ชุมชน



แนวคิดโฉนดชุมชนแนวคิดโฉนดชุมชน
•     ชุมชนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ$

•   สทิธกิารใชป้ระโยชนเ์ป็นของ

บคุคล

•   สบืทอดทางมรดกถงึลกูหลาน
ที	ดนิรายแปลง

โฉนดชุมชน

•   สบืทอดทางมรดกถงึลกูหลาน

•   หา้มขายที.ดนิใหค้นนอกชุมชน

•   สมาชกิทกุคนตอ้งใชป้ระโยชน์

ในที.ดนิอยา่งตอ่เนื.อง

•   การเปลี.ยนมอืที.ดนิทกุแปลงตอ้ง

ผา่นมตกิรรมการ / สมาชกิกอ่น

พื 3นที	
ส่วนรวม



ปัญหาของนโยบายโฉนดชุมชนตามระเบียบสาํนกันายฯ

• ระเบียบสํานกันายกฯ วา่ด้วยการบริหารจดัการที!ดินในรูปแบบโฉนดชมุชน พ.ศ. 
2553 ประกาศใช้เมื!อวนัที!12 มิถนุายน 2553 โดยได้มีการจดัตั 4งสํานกังาน
โฉนดชมุชน และคณะกรรมการประสานเพื!อจดัให้มีโฉนดชมุชน (ปจช.) 

• มีชมุชนที!ยื!นคําขอ 30 ต.ค.54 จํานวน 435 ชมุชน พื 4นที! 2,227,726 ไร่ 
62,656 ครอบครัว  
มีชมุชนที!ยื!นคําขอ ต.ค. จํานวน ชมุชน พื 4นที! ไร่ 
62,656 ครอบครัว  

• ช่วงรัฐบาลนายอภิสทิธิH มีชมุชนที!ได้รับการตรวจสอบและมีมติให้ดําเนินการตาม
ขั 4นตอนเพื!อออกโฉนดชมุชน ให้ความเหน็ชอบแล้ว 55 ชมุชน (มีการมอบไปแล้ว 
2 ชมุชนคือคลองโยงและแมอ่าว) 

• หลงัรัฐบาลใหม่ไมม่ีความคืบหน้ามากนกั



สถานการณ์ปัญหาชาวบา้นในพื4นที�เตรียมประกาศโฉนด
ชุมชน

• 30 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที!อทุยานฯ ได้ตดัฟันสวนยางของชาวบ้าน
ในพื 4นที!โฉนดชมุชนดงักลา่วนี 4จํานวน 3 แปลง ในพื 4นที!นําร่องโฉนด
ชมุชนบ้านทบัเขือ-ปลกัหม ูม.1 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง และชมุชนบ้าน
ตระ ม.2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรังตระ ม.2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

• คดีความการฟ้องร้องขบัไลช่าวบ้านสมาชิก คปท.เพิ!มขึ 4นเป็นจํานวน
มาก อาทิเช่น กรณีองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)ได้ฟ้องขบัไล่
ชาวบ้าน อ.คอนสาร จ.ชยัภมูิ 31 รายให้ออกจากพื 4นที!



คดีความฟ้องร้องชาวบา้น(ต่อ)

• กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุ์พืชได้ฟ้องร้องชาวบ้านในพื 4นที! จ.
เพชรบรูณ์ จ.ชยัภมูิและ จ.ตรัง ด้วยข้อกลา่วหาที!วา่ “ชาวบ้านเป็น
สาเหตุที�ทาํให้โลกร้อน” จํานวนทั 4งสิ 4น 34 ราย เรียกคา่เสียหายจาก
ชาวบ้านกวา่ 12 ล้านบาท 

27

ชาวบ้านกวา่ ล้านบาท 
• นายทนุสวนปาล์ม จ.สรุาษฎร์ธานี ฟ้องร้องชาวบ้านจํานวนทั 4งสิ 4น 27 

ราย 
• นายทนุที!ออกเอกสารสทิธิHในที!ดนิโดยมิชอบและปลอ่ยให้รกร้าง ได้

ฟ้องร้องดําเนินคดีกบัชาวบ้านในพื 4นที! จ.ลําพนูและเชียงใหมจ่ํานวน
ทั 4งสิ 4น 128 ราย



ธนาคารที�ดิน

เหตุผลและความจาํเป็น

• ยังไม่มีแหล่งเงนิทุนให้กับการปฏริูปที	ดนิ

• ขาดงบในการจัดซื 3อที	ดนิและพฒันาที	ดนิ

• ธกส. ไม่อยากให้สินเชื	อโครงการเพราะมีความเสี	ยงสูง



ความคบืหน้าและล้าหลงั

• พระราชกฤษฎีกาจดัตั 4งสถาบนับริหารจดัการธนาคารที!ดนิ 2553 

• มีการอนมุตังิบประมาณ 163 ล้านบาทเพื!อนําร่องในพื 4นที! 5 ชมุชน

• รัฐบาลใหมไ่มต่ั 4งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิทําให้ไมม่ีการดําเนินการ


