
สถานการณ์ปัญหาความขดัแย้ง 
และการถอืครองที�ดนิ 

สมัชชาความ มั� นคงทางอาหาร  ประจาํ ปี  2558 2558 2558 2558 

‘‘‘‘ สิท ธิและประชา ธิปไตยทางอาหาร ’’’’

วันที�  18 18 18 18 ---- 19191919  สิ งหาคม  2558 2558 2558 2558 มหาวิทยา ลัย เกษตรศาสต ร์

พรพนา ก๊วยเจริญ, กลุ่มจบัตาที�ดนิ



เนื�อหานาํเสนอ
� ภาพรวมที
ดินของประเทศไทย

� ความขดัแย้งในเขตที
ดินของรัฐ: ผลกระทบจาก
นโยบายปราบปรามและทวงคืนผืนปาของ คสช.นโยบายปราบปรามและทวงคืนผืนปาของ คสช.
� ความเหลื
อมลํ *าในการถือครองที
ดินของประเทศ
ไทย 



ภาพรวมที�ดินของ
ประเทศไทย

320.7 ลา้นไร่



เกษตรกรรเกษตรกรรเกษตรกรรเกษตรกรร
มมมม

149149149149,,,,236236236236,,,,2222
33333333    ไร่
ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้

102102102102,,,,119119119119,,,,5555
ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้

102102102102,,,,119119119119,,,,5555
40404040ไร่ 

เมอืงและเมอืงและเมอืงและเมอืงและ
อืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆ

69696969,,,,341341341341,,,,11111111
6666 ไร่ 



--  ที
ดนิของรัฐ ที
ดนิของรัฐ 5757..2626%%  หรือ หรือ 
183183,,634634,,507507  ไร่ไร่

--  ที
ดนิเอกชน ที
ดนิเอกชน 4242..7474%%  หรือ หรือ 

สดัสว่นที
ดินของรัฐสดัสว่นที
ดินของรัฐ
และที
เอกชนและที
เอกชน

--  ที
ดนิเอกชน ที
ดนิเอกชน 4242..7474%%  หรือ หรือ 
138138,,243243,,431431  ไร่ไร่

ที
มา: อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์, 2558



ที�ดินป่าไม ้135.5 ลา้นไร่  
ป่าสงวนแห่งชาต ิ1,221 แห่ง
อุทยานแห่งชาต ิ127 แห่ง
เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า 58 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 67 แห่ง
ป่าชายเลน 24 จังหวัดป่าชายเลน 24 จังหวัด

แหล่งข้อมูล : โครงการเร่งด่วนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

และป่าไม้ถาวร



เชียงใหม่

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน
พะเยา

น่าน

แพร่
ลาํปาง

ลาํพนู

ครอบคลุมพื
นที� ครอบคลุมพื
นที� 105105,,568 568 ตรตร..กม กม 
ประมาณ ประมาณ 6565,,980980,,206206  ไร่ไร่

88    จงัหวดัภาคเหนือตอนบนจงัหวดัภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน
พะเยา

น่าน

แพร่
ลาํปาง

ลาํพนู

มีกี�ชุมชนที�ถูกการประกาศ
เขตป่าของรัฐซ้อนทับ
มีกี�คนที�อยู่อย่างผิด

กฎหมาย?

ตากตาก

พื)นที�ป่า

พื)นที�ประชาชนใช้

สอย82.78%

17.77%



จาํนวนประชากรที�อยูอ่าศยัและทาํกิน
ในเขตที�ดินของรัฐ

ประเภททีด่นิประเภททีด่นิประเภททีด่นิประเภททีด่นิ
รฐัรฐัรฐัรฐั

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 
((((รายรายรายราย))))

เนื้อที ่เนื้อที ่เนื้อที ่เนื้อที ่ ((((ไร่ไร่ไร่ไร)่)))

ป่าสงวน
แห่งชาติ

450,000 6,400,000ป่าสงวน
แห่งชาติ
อุทยาน
แห่งชาติ

185,916 2,243,943

เขตรกัษาพนัธุ ์
สัตวป์่า

ไมม่ขี้อมลู ไมม่ขี้อมลู

ที่
สาธารณประโ

ไมม่ขี้อมลู 1,154,867
ที
มา: รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัแก้ไขปัญหาที
ดิน ฯ สภาผู้แทนราษฎร, 
2553; อิทธิพล ศรีเสาวลกัษณ์ 2556 



ปัญหาผลกระทบและความขดัแยง้
ในเขตที�ดินของรัฐ

�  การจํากดัสทิธิการใช้ประโยชน์ที
ดิน
�  การบงัคบัให้อพยพโยกย้าย  การบงัคบัให้อพยพโยกย้าย
�  การจบักมุดําเนินคดีทางอาญา และทาง
    แพง่



ความขดัแยง้ในเขตที�ดินของรัฐ: ผลกระทบจาก
นโยบายปราบปรามและทวงคืนผนืป่า คสช.





การบงัคบัใหอ้พยพโยกยา้ย กรณีบา้นเกา้บาตร 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย์



การตดัฟันพืชผล และยดึพื�นที�ทาํกิน



การติดป้ายตรวจยดึ หา้มทาํกิน



ั ฉฬยฎ@/ ฐA@ โวฎผฎ½ฉสชฦฉ
ี ถG (½ฉส) 

โวฎผฎ½ฉสฏอ¹
ธอ¹ 
(½ฉส) 

โวฎผฎฑฮGชGย¤ภว 
(½ฎ) 

โวฎผฎณฬฺฎฌสูทหฉ
½ฬฎ (ีธO) 

ภถวทัภชอ 

ั ถพวทฎ@2557 86 9 102 1,914 โวฎผฎฑฮGชGย¤ภว
ั ฐPฎชฦผับ²
ธผถฌฦฺ¤ิฎ½ฉสชฦฉ
ี ถGาบล½ฉสฏอ¹ธอ¹@

ณนพตว½ถ@
2557 

143 6 199 1,154 

ถษซอฎวทฎ@2557 207 ี ถOถส²Gยถฮบ 160 16,523 
¹ธ¹ฃว½ถ@
2557 

178 ี ถOถส²Gยถฮบ 145 6,239 

ฟษ¤ภว½ถ@2557 ี ถOถส²Gยถฮบ@ ี ถOถส²Gยถฮบ 102 4,144 
¹ฦฎทวทฎ@2557 116 ี ถOถส²Gยถฮบ 94 7,599 
ชอบว½ถ@2557 78 38 59 3,413 
ณนฝษ¹วทฎ@
2557 

126 23 95 2,201 

ญฦฎผว½ถ@2557 85 32 36 1,554 
ถ¹ธว½ถ@2558 103 33 74 4,610 
¹อถตวณฦฎญX@
2558 

82 37 67 3,676 

ธผถ@ 1,204 178 1,013 51,027 
 



การจบัยดึไม ้และยดึคืนพื�นที�เปรียบเทียบก่อน-หลงั
คาํสั�ง 64/2557



เม.ย. 57 – ก.พ.58 ข้อมูล กอ.รมน.
รายงานว่า

“มผีู้ต้องหาถูกจบักมุ 1,013 คน “มผีู้ต้องหาถูกจบักมุ 1,013 คน 
ยดึที�ดนิได้ 52,027 ไร่ 



แตไ่มม่ีข้อมลู....
1. มีนายทนุกี
คน
2. เจ้าของโรงเลื
อยกี
คน
3. ข้าราชการกี
คน3. ข้าราชการกี
คน
4. มีนกัการเมืองกี
คน
5. คนยากจนกี
คน
6. ฟื*นฟปู่าไม้ได้จริงหรือ



แผนแม่บทฯ:
“ทวงคืนที�ดิน(ผนืป่า)”
“อพยพ ควบคุมพื�นที�”
“จบักมุ ดาํเนินคดีรวดเร็ว 
“เพิ�มโทษแรง”

2495
“เพิ�มโทษแรง”
“ยดึแผนที�ภาพถ่าย 2495”
“ยดึมติ ครม. 30 มิ.ย. 
2541”





    ปี ปี ปี ปี 2497249724972497     ปี ปี ปี ปี 2545254525452545



พืน้ทีเ่ป้าหมายการทวงคนืผนืป่า พืน้ทีเ่ป้าหมายการทวงคนืผนืป่า พืน้ทีเ่ป้าหมายการทวงคนืผนืป่า พืน้ทีเ่ป้าหมายการทวงคนืผนืป่า ((((ยางพารายางพารายางพารายางพารา) ) ) ) 
ในเขตป่าสงวนฯ ในเขตป่าสงวนฯ ในเขตป่าสงวนฯ ในเขตป่าสงวนฯ 600600600600,,,,000000000000    ไร ่ ภายในเดอืนธนัวาคม ไร ่ ภายในเดอืนธนัวาคม ไร ่ ภายในเดอืนธนัวาคม ไร ่ ภายในเดอืนธนัวาคม 

2558255825582558!!!!!!!!
พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่ 1111    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 
12 12 12 12 จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั 200200200200ป่า ป่า ป่า ป่า 2222....5555แสนแสนแสนแสน

ไร่ไร่ไร่ไร่
เชยีงรายเชยีงรายเชยีงรายเชยีงราย////พษิณุโลกพษิณุโลกพษิณุโลกพษิณุโลก////เพชรบรูณ์เพชรบรูณ์เพชรบรูณ์เพชรบรูณ/์///
บงึกาฬบงึกาฬบงึกาฬบงึกาฬ////เลยเลยเลยเลย////สกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร////หนองคายหนองคายหนองคายหนองคาย////

หนองบวัลาํภูหนองบวัลาํภูหนองบวัลาํภูหนองบวัลาํภู////อุดรธานีอุดรธานีอุดรธานีอุดรธานี////

พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่ 3333    
จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 41 41 41 41 จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั 

500500500500ป่า ป่า ป่า ป่า 50505050,,,,000000000000    ไร่ไร่ไร่ไร่
นราธวิาสนราธวิาสนราธวิาสนราธวิาส////ประจวบประจวบประจวบประจวบ////กาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุร/ี///

ปตัตานีปตัตานีปตัตานีปตัตานี////ฉะเชงิเทราฉะเชงิเทราฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา////
อาํนาจเจรญิอาํนาจเจรญิอาํนาจเจรญิอาํนาจเจรญิ////พะเยาพะเยาพะเยาพะเยา////ขอนแกน่ขอนแกน่ขอนแกน่ขอนแกน่////หนองบวัลาํภูหนองบวัลาํภูหนองบวัลาํภูหนองบวัลาํภู////อุดรธานีอุดรธานีอุดรธานีอุดรธานี////

อุบลราชธานีอุบลราชธานีอุบลราชธานีอุบลราชธานี////พงงาพงงาพงงาพงงา////พทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุ

พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่พืน้ทีเ่ป้าหมายที ่ 2222    จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 12 12 12 12 
จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั 292 292 292 292 ป่า ป่า ป่า ป่า 1111....5555    แสนไร่แสนไร่แสนไร่แสนไร่

จนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุรีจนัทบุร/ี///ระยองระยองระยองระยอง////ตรงัตรงัตรงัตรงั////กระบี่กระบี่กระบี่กระบี/่///ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร////
นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช////ยะลายะลายะลายะลา////ระนอง ระนอง ระนอง ระนอง ////

สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา////สตูลสตูลสตูลสตูล////สุราษฎร ์สุราษฎร ์สุราษฎร ์สุราษฎร ์ ////พทัลงุพทัลงุพทัลงุพทัลงุ

ปตัตานีปตัตานีปตัตานีปตัตานี////ฉะเชงิเทราฉะเชงิเทราฉะเชงิเทราฉะเชงิเทรา////
อาํนาจเจรญิอาํนาจเจรญิอาํนาจเจรญิอาํนาจเจรญิ////พะเยาพะเยาพะเยาพะเยา////ขอนแกน่ขอนแกน่ขอนแกน่ขอนแกน่////

ชลบุรีชลบุรีชลบุรีชลบุร/ี///ชยัภมูิชยัภมูิชยัภมูิชยัภมู/ิ///นครพนมนครพนมนครพนมนครพนม////
ศรษีะเกษศรษีะเกษศรษีะเกษศรษีะเกษ////กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์กาฬสินธุ/์///ภเูก็ตภเูก็ตภเูก็ตภเูก็ต////ลาํปางลาํปางลาํปางลาํปาง////

ตราดตราดตราดตราด////บุรรีมัย์บุรรีมัย์บุรรีมัย์บุรรีมัย/์///กาํแพงเพชรกาํแพงเพชรกาํแพงเพชรกาํแพงเพชร////
ยโสธรยโสธรยโสธรยโสธร////สุโขทยัสุโขทยัสุโขทยัสุโขทยั////สระแก้วสระแก้วสระแก้วสระแก้ว////

เพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุร/ี///มุกดาหารมุกดาหารมุกดาหารมุกดาหาร////ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด////ตากตากตากตาก////
เชยีงใหม่เชยีงใหม่เชยีงใหม่เชยีงใหม/่///อุตรดติถ์อุตรดติถ์อุตรดติถ์อุตรดติถ/์///อุทยัธานีอุทยัธานีอุทยัธานีอุทยัธานี////

ลาํพนูลาํพนูลาํพนูลาํพนู////สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุร/ี///แพร่แพร่แพร่แพร/่ / / / สุรนิทร์สุรนิทร์สุรนิทร์สุรนิทร/์///
นครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมา////ปราจนีปราจนีปราจนีปราจนี////ราชบุรีราชบุรีราชบุรีราชบุร/ี///

แมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอนแมฮ่่องสอน////นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค/์///
มหาสารคามมหาสารคามมหาสารคามมหาสารคาม////ลพบุรีลพบุรีลพบุรีลพบุร/ี///สระบุรีสระบุรีสระบุรีสระบุร/ี///

ชยันาทชยันาทชยันาทชยันาท





ตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชืตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชืตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชืตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชื
เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

ในเขตป่าอนุรกัษ์ในเขตป่าอนุรกัษ์ในเขตป่าอนุรกัษ์ในเขตป่าอนุรกัษ์
((((อุทยานฯอุทยานฯอุทยานฯอุทยานฯ////เขตรกัษาพนัธุ ์เขตรกัษาพนัธุ ์เขตรกัษาพนัธุ ์เขตรกัษาพนัธุ/์///เขตห้ามลา่เขตห้ามลา่เขตห้ามลา่เขตห้ามลา่))))

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ ชนิดพชืเศรษฐกจิชนิดพชืเศรษฐกจิชนิดพชืเศรษฐกจิชนิดพชืเศรษฐกจิ จาํนวนเนื้อที ่จาํนวนเนื้อที ่จาํนวนเนื้อที ่จาํนวนเนื้อที ่
((((ไร่ไร่ไร่ไร)่)))((((ไร่ไร่ไร่ไร)่)))

1111 ยางพารายางพารายางพารายางพารา 1,081,3381,081,3381,081,3381,081,338
2222 ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด 682,925682,925682,925682,925
3333 มนัสําปะหลงัมนัสําปะหลงัมนัสําปะหลงัมนัสําปะหลงั 577,231577,231577,231577,231
4444 ปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนั 103,855103,855103,855103,855
5555 อ้อยอ้อยอ้อยอ้อย 91,55591,55591,55591,555

รวมรวมรวมรวม 2,536,9042,536,9042,536,9042,536,904



ตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชืตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชืตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชืตวัเลขการบุกรุกพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพชื
เศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิเศรษฐกจิ

ในเขตป่าสงวนแห่งชาตฯิในเขตป่าสงวนแห่งชาตฯิในเขตป่าสงวนแห่งชาตฯิในเขตป่าสงวนแห่งชาตฯิ
ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ ชนิดพชืเศรษฐกจิชนิดพชืเศรษฐกจิชนิดพชืเศรษฐกจิชนิดพชืเศรษฐกจิ จาํนวนเนื้อที ่จาํนวนเนื้อที ่จาํนวนเนื้อที ่จาํนวนเนื้อที ่

((((ไร่ไร่ไร่ไร)่)))
1111 ยางพารายางพารายางพารายางพารา 4,029,1384,029,1384,029,1384,029,1381111 ยางพารายางพารายางพารายางพารา 4,029,1384,029,1384,029,1384,029,138
2222 ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด 2,572,4992,572,4992,572,4992,572,499
3333 มนัสําปะหลงัมนัสําปะหลงัมนัสําปะหลงัมนัสําปะหลงั 1,242,3111,242,3111,242,3111,242,311
4444 ปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนั 568,626568,626568,626568,626
5555 อ้อยอ้อยอ้อยอ้อย 898,088898,088898,088898,088

รวมรวมรวมรวม 9,310,6659,310,6659,310,6659,310,665



ความเหลื�อมลํ�าในการถือครองที�ดิน
ของประเทศไทย 



ปัญหาการไร้ที�ดนิและสูญเสียที�ดนิ 

พื�นที�เช่าพี�นที�

พื)นที�เกษตรกรรม 149149149149....24 24 24 24 ล้านไร่ตดิจํานอง
29.72 ล้านไร่

พื�นที�เช่า
77.64

52%

พี�นที�
เกษตรกร
71.5…

ฝากขาย
1.15 แสนไร่

ที
มา: รายงานคณะกรรมาธิการปฎิรูปสงัคมฯ สภาปฎิรูปแหง่ชาติ, 2558 



ปัญหาการกระจุกตวัของการถอืครองที�ดนิ 

ปี 2553

ผู้ ถือครองที
ดินโฉนด 
น.ส.3 น.ส.3 ก
80% < 

ปี 2555

ผู้ ถือครองที
ดินโฉนด
- 72% ถือครอง < 

น.ส.  น.ส.  ก
- 80% ถือครอง < 

5 ไร่
- 0.2% ถือครอง > 

50 ไร่

- 72% ถือครอง < 

5 ไร่
- 1% ถือครอง > 

50 ไร่



ปริมาณเอกสารสิทธิ ตั :งแต่ปี พปริมาณเอกสารสิทธิ ตั :งแต่ปี พ..ศศ. . 2444 2444 ถงึ พถงึ พ..ศศ. . 
25562556

ประเภท จาํนวนเอกสารสิทธิ 
(แปลง)

จาํนวนเนื :อที� (ไร่)

โฉนด 30,073,613 100,152,991-1-3.39

น.ส. 3 ก. 3,315,429 16,531,650-3-51.46

น.ส. 3 1,074,385 9,853,369-1-50.06

ใบจอง 140,434 1,473,438-2-89.90

รวม 36,603,861 128,011,450-0-94.81



48 ล้านไร่ ถกูปลอ่ยทิ *งร้าง 
ไมใ่ช้ประโยชน์ สญูเปลา่ทางเศรษฐกิจ
ขั *นตํ
า 127,384 ล้านบาท (2553)



สรุปสถานการณ์ปัญหาที�ดิน
� ที�ดนิเอกสารสิทธิ เกิดปัญหาความเหลื
อมลํ *าการถือครอง
ที
ดิน (สงูที
สดุในเอเชีย) ที
ดินสว่นใหญ่อยูใ่นมือของกลุม่น้อย 
เกษตรกรสว่นใหญ่ไมม่ีที
ดินทํากิน/ที
ดินขนาดเลก็

� ที�ดนิรัฐ มีประชาชนอยูอ่าศยัและทํากินเป็นจํานวนมาก 
และเผชิญปัญหาการไลอ่อกจากที
ดินทํากิน ทําลายพืชผล 
และจบักมุดําเนินคดีที
รุนแรงเดด็ขาด มากขึ *น 


