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โฉนดชุมชนกลายเป็นคำพูดติดปากที่มักถูกกล่าว
อ้างถึงในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมา1 ว่าเป็นแนวทางสำคัญ
ในการแก้ป ญ
ั หาการจดั การทดี่ นิ ในประเทศไทย และถอื เป็น
นโยบายที่จับต้องได้ของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หลั ง จ ากที่ มี ก ารป ระกาศใ ห้ มี โ ฉนดชุ ม ชนแ ห่ ง แรกใ น
ประเทศไทยขึ้น โฉนดชุมชนคืออะไร แตกต่างจากโฉนด
ทั่วไปอย่างไร มีที่มาและพัฒนาการอย่างไร ประเทศต่างๆ
มีโฉนดชุมชนหรือไม่อย่างไร บทความชิ้นนี้พยายามตอบ
คำถามเหล่านี้

1 บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2554
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1

ความซับซ้อนของปัญหาที่ดิน
ในประเทศไทย

สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

ปัญหาที่ดินและการจัดการทรัพยากรในบริบทของ
ประเทศไทยมีพัฒนาการของความเป็นมา และสภาพปัญหา
ที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องของการกระจุกตัวของที่ดินโดยขาด
มาตรการทางภาษีที่จะลดการถือครอง ความฉ้อฉลในการ
ออกเอกสารสิทธิ์ การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและ
ชุมชน นโยบายระดับชาติของรัฐบาลและของระดับกระทรวง
ไม่สอดคล้องกัน รวมไปถึงประชาชนกว่า 1.15 ล้านรายที่
อาศัยและทำกินในพื้นที่ 21 ล้านไร่ของรัฐ  นอกจากปัญหา
เหล่านี้แล้ว สิ่งที่ไม่อาจละเลยได้คือ ประวัติศาสตร์ของการ
ใช้ท ดี่ นิ ในประเทศไทย ก ล่าวคอื ในยคุ ส มัยห นึง่ ท มี่ กี ารเร่งรัด
การผลิตพ ชื เชิงพ าณิชย์เพือ่ ก ารสง่ อ อกนนั้ การบกุ เบิกถ างปา่ 
ถางพงเพื่อทำการเกษตรถือเป็นเรื่องที่รัฐให้การสนับสนุน
เพราะจะทำให้ได้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออก
เพิ่มมากขึ้น หรือในช่วงของความขัดแย้งทางความคิด เช่น
ช่วงทศวรรษที่ 2520 ที่มีปัญหาการเมืองเรื่องคอมมิวนิสต์
นั้น รัฐจะใช้การตัดถนนเข้าไปในป่า รวมถึงเอาชุมชนเข้าไป
อยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อเป็นกันชนและต่อต้านคอมมิวนิสต์ไปใน
ตัว (เจิมศักดิ์, 2535)
อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง จ ากที่ ท รั พ ยากรป่ า ไ ม้ ล ดล ง
อย่างมาก ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้ขึ้น มีการออก
กฎหมายและประกาศเขตพนื้ ทีป่ า่ แต่ก ารขาดการตรวจสอบ
พื้นที่อย่างละเอียดทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ป่าทับซ้อนกับพื้นที่
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อยูอ่ าศัยแ ละทำกนิ ข องชาวบา้ นกบั ช มุ ชน (ทัง้ ท อี่ ยูโ่ ดยดงั้ เดิม
และรัฐสนับสนุนให้เข้าไปอยู่ใหม่) ทำให้เกิดวาทกรรมที่ว่า
'คนบกุ รุกป า่ ' เกิดก ารจบั กุมฟ อ้ งรอ้ งชาวบา้ นทงั้ ท างคดีอ าญา
และคดีแ พ่งเป็นจ ำนวนมาก อีกท งั้ แ นวคิดเรือ่ ง กรรมสิทธิส์ ว่ น
บุคคล (Private Property) ที่เชื่อว่า กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากที่สุดอันเกิดจากแรง
จูงใจในการใช้ประโยชน์ ซึ่งทำให้กรอบแนวคิดเรื่องที่ดินแต่
เดิมท เี่ น้นส ทิ ธิก ารใช้ป ระโยชน์ (Use Value) มาสสู่ ทิ ธิในการ
ครอบครองก่อให้เกิดมูลค่าในการแลกเปลี่ยน (Exchange
Value) ขึ้น เกิดการเก็งกำไรในที่ดิน และสร้างแรงจูงใจให้กับ
เกษตรกรในการขายทดี่ นิ ข องตนแลกกบั ม ลู ค่าข องทดี่ นิ ท เี่ พิม่ 
มากขนึ้ ยังม ริ วมกบั ก ารขาดการสนับสนุนท างดา้ นการพฒ
ั นา
ผลิตผล โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต (Agricultural Reform) อีกท งั้ ร ะบบชลประทานกย็ งั ไม่ค รอบคลุมพ นื้ ทีท่ างการ
เกษตร ทั้งยังขาดเครื่องมือในการป้องกันนายทุนต่างชาติที่
มากว้านซื้อที่ดินผ่านตัวแทน (Nominee) ยิ่งทำให้ที่ดินของ
เกษตรกรหลุดมือออกไปมากขึ้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็น
ที่มาของความขัดแย้งเรื่องที่ดินในประเทศไทย
ในอดีตประเทศไทยมีความพยายามที่จะปฏิรูปที่ดิน
(Land Reform) อยู่ 3 ช่วงเวลาหลักๆ คือ2
2 อ้างอิงจาก วีรวัฒน์ (2552)

สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

1. สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งนาย
ปรีดี พนมยงค์ พยายามรวบรวมที่ดินและกระจายออกสู่
ประชาชนอย่างเสมอภาค แต่ถูกคัดค้านจากกลุ่มขุนนางและ
เจ้านายที่ถือครองที่ดินอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินตามนโยบายที่ร่างขึ้นได้ (สมุดปกเหลือง)
2. สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีการประกาศ
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ให้จำกัดการถือครอง
ที่ดิน โดยระบุว่า ที่ดินสำหรับเกษตรกรถือครองได้ไม่เกิน
50 ไร่ ส่วนที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอยู่อาศัยถือครองได้
ไม่เกิน 2 ไร่ แต่สุดท้าย กฎหมายฉบับนี้ก็ถูกยกเลิกไปในปี
พ.ศ. 2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่มองว่า กฎหมาย
จำกัดก ารถอื ค รองทดี่ นิ น นั้ ข ดั ก บั ห ลักค วามเจริญก า้ วหน้าข อง
เศรษฐกิจของประเทศ
3. สมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่มีการประกาศให้
มีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2518 หรือที่
รู้จักกันในนาม สปก. ที่ยังมีบทบาทในการจัดหาที่ดินเพื่อ
การเกษตรอยูใ่ นปจั จุบนั อย่างไรกต็ าม สปก. มิได้โดนตอ่ ต้าน
เหมือนการพยายามปฏิรปู ท ดี่ นิ ใน 2 ยุคส มัยข า้ งตน้ เนือ่ งจาก
ว่า ที่ดินที่นำมาปฏิรูปและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนั้นส่วน
ใหญ่เป็นที่ดินของรัฐ หรือที่ดินของทางราชการ โดยมิได้แตะ
ต้องที่ดินของเอกชนเลย
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ตารางที่ 1: การถือครองที่ดินในประเทศไทย
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 57 วันที่
31 พฤษภาคม 2553
เนื้อที่

ประเภทเอกสารสิทธ์ิ
น.ส.3ก.

โฉนด

น.ส.3

บุ ค คลธรรมดา

นิ ต ิ บ ุ ค คล

บุ ค คลธรรมดา

นิ ต ิ บ ุ ค คล

บุ ค คลธรรมดา

นิ ต ิ บ ุ ค คล

1

น้อยกว่า 1ไร่

12,683,564

735,850

1,189,203

61,027

206,988

15,416

2

1-4 ไร่

7,593,388

232,083

604,793

29,128

211,690

16,660

3

5-14 ไร่

3,441,301

117,510

393,145

18,193

209,857

9,053

4

15-49 ไร่

1,136,444

74,418

196,374

14,520

136,651

5,456

5

50-99 ไร่

34,351

6,297

7,703

1,147

12,814

1,113

6

100-499 ไร่

4,376

2,063

725

249

656

73

7

500-999 ไร่

121

100

34

21

28

3

8

ตั้งแต่ 1,000 ไร่

113

42

34

3

19

1

จะเ ห็ น ไ ด้ ว่ า ใ นมุ ม ข องป ฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง อ ำนาจนั้ น
กลุ่มชนชั้นนำ (เพียงส่วนน้อย) ที่ถือครองที่ดินจำนวน
มากในประเทศไทย มีอำนาจมากจนประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการปฏิรูปที่ดินได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในตารางที่ 1 ทีพ่ บว่า
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินคิดเป็นจำนวน
29,404,798 ราย ถือครองที่ดินน้อยกว่า 50 ไร่ จำนวน
29,332,712 ราย มีท ี่ดินร ะหว่าง 50-999 ไร่ จำนวน 71,874

สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

ราย และมีที่ดินมากกว่า 1,000 ไร่ จำนวน 212 ราย3 อีก
ทัง้ ข อ้ มูลจ ากศนู ย์อ ำนวยการตอ่ สูเ้ อาชนะความยากจนแห่ง
ชาติ (ศตจ.) ในปี 2547 พบว่า มีผู้ไม่มีที่ดินทำกินจำนวน
889,022 ราย มีที่ดินทำกินแต่ไม่เพียงพอ จำนวน 517,263
ราย มีท ดี่ นิ แ ต่ไม่มเี อกสารสทิ ธ์ิ 811,279 ราย และการปฏิรปู 
ที่ดินท ผี่ ่านมาประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่อย่างใด

3 ดังนั้น ถ้านำข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปที่ให้เก็บภาษีใน
อัตราก้าวหน้าต่อผู้ถือครองที่ดินมากกว่า 50 ไร่ (คณะกรรมการ
ปฏิรูปเสนอให้เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าร้อยละ 5 ต่อผู้ถือครอง
ที่ดินเพื่อก ารเกษตรเกินกว่า 50 ไร่ แต่ใ นที่นี้ไม่ได้แยกว่าเป็นที่ดิน
ทีถ่ อื ค รองเพือ่ ก ารเกษตรอย่างเดียว) มาใช้ จะกระทบประชาชนเพียง
72,086 ราย หรือกล่าวได้ว่ามีประชาชน (รวมนิติบุคคล) ไม่ถึง
73,000 ราย ทีถ่ ือครองที่ดินมากกว่า 50 ไร่ใ นประเทศไทย
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2
ทำไมต้องโฉนดชุมชน

สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

จากปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินโดยอาศัย
กลไกตลาด (Market-based Policy) และกลไกของรัฐ (Government Intervention) ทีไ่ ม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อีก
ทั้งยังก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน ความ
เหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากร ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(ทัง้ โดยตงั้ ใจและไม่ได้ต งั้ ใจ) นำมาสแู่ นวคิดก ารขอจดั การการ
ใช้ท ดี่ นิ โดยชมุ ชน (Community-based Policy) โดยให้ภ าครฐั 
ยอมรับสิทธิของชุมชนในการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ข อให้จ ดั ท ำในรปู แ บบของชมุ ชน
จัดการทดี่ นิ ต นเอง เช่น ทีบ่ า้ นตอ๋ ม จังหวัดพ ะเยา บ้านมอ่ น
บ่เฮาะ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านสระพงั จังหวัดน ครศรีธรรมราช
(โฉนดช้างดำ) เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว ่าแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชน เป็นหนึ่งใน
แนวคิดเรือ่ งของสทิ ธิร วมหมู่ (Collective Right) ในการจดั การ
ทรัพยากรธรรมชาติอ ย่างยั่งยืน (Natural Sustainable Management) ซึง่ ต า่ งจากกรรมสิทธิส์ ว่ นบคุ คล (Private Property)
และกรรมสิทธิข์ องรัฐ (State Property) แต่เดิมสิทธิรวมหมู่
หรือสิทธิร่วมถูกตีความหมายไปในเชิงลบ หรือที่รู้จักโดย
ทั่วไปว่า The Tragedy of the Common ซึ่งห มายถึง การใช้
ทรัพยากรกรธรรมชาติที่เป็นของส่วนรวมโดยขาดการดูแล
รักษาเพื่อให้เกิดค วามยั่งยืน (Hardin, 1968) กล่าวคือ เมื่อ
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือกรรมสิทธิ์
ของรัฐเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน ก็จะไม่มีใครสนใจหรือดูแล
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หรือใช้สอยพื้นท ี่นั้นๆ อย่างไม่มีขีดจ ำกัด อย่างไรก็ตาม ใน
ช่วงหลังได้มีงานวิจัยที่ออกมาวิพากษ์และท้าทายแนวคิด
ของ Garrett Hardin นีอ้ ย่างแพร่หลาย เพราะการอนุญาต
ให้ใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจำกัดและก่อให้เกิดผลเสียหาย
นั้น ไม่น่าจะหมายรวมถึงการดูแลจัดการทรัพยากรร่วมกัน
ของชุมชน
จากการศึกษาของ Elinor Ostrom (1990) พบว่า
ชุมชนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันนั้น มีความก้าวหน้า
ใ นก ารบ ริ ห ารจั ด การท รั พ ยากร และป ระสบผ ลส ำเร็ จ
มากมาย ฉะนั้นสิ่งที่สร้างความเสียหายไม่ใช่เรื่องของสิทธิ
รวมหมู่ แต่เป็นเรือ่ งของการเปิดพ นื้ ทีก่ ารใช้ท รัพยากรอย่าง
ไม่จำกัด (Open Access to All) และการไม่ได้รับการควบคุม
ดูแล ไม่ว า่ จ ะเป็นจ ากรฐั เอกชน หรือท อ้ งถนิ่ มิใช่ก ารจดั การ
ทรัพยากรร่วมกันของชุมชน (Common-pool Resources)
อย่างที่ Hardin เข้าใจ
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทยได้มีการ
ผลักดันในเรื่องของสิทธิชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อน
หน้าน มี้ คี วามพยายามทจี่ ะผลักด นั พ ระราชบญ
ั ญัตปิ า่ ช มุ ชน
แต่ไม่ได้ร บั ก ารสนับสนุนเท่าท คี่ วรจากหน่วยงานทางราชการ
ในการให้ช ุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะรัฐกลัวว่าจะเป็นการทำลายมากกว่าการอนุรักษ์และ
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่จำกัด อีกทั้งประชาชน
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ และไม่เชื่อมั่นในแนวคิดนี้ รวมถึง
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ยังคงติดอยู่กับภาพมายาคติเดิมๆ ที่ว่า ชาวบ้านที่อยู่กับ
ป่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทำลายป่ามากกว่าอนุรักษ์ นอก
จากพ.ร.บ.ป่าชุมชนแล้ว ยังมี พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชน
ต่างๆ ที่ได้มีการจัดทำหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้ง
การทำงานของสถาบันพระปกเกล้า (คณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ
ชุมชน ตามมาตรา 66-67) หรือท างคณะกรรมการประสาน
งานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ทำโครงการพัฒนา
กฎหมายสทิ ธิช มุ ชน ตามมาตรา 66 และ 67 แห่งร ฐั ธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
โดยกรอบแนวคิดหลักของโฉนดชุมชนคือ การรักษา
พื้นที่ทางการเกษตร ลดภาวะการสูญเสียที่ดินโดยไม่ให้
บทบาทของตลาดเข้ามามีอิทธิพลต่อการควบคุมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ อาศัยพลังของกลุ่มหรือ
ชุมชนในการจดั การทรัพยากรธรรมชาติ อีกท งั้ ย งั เป็นการหา
พืน้ ทีใ่ ห้ก บั ผ เู้ สียเปรียบในสงั คมให้ม สี ทิ ธิ และความมนั่ คงใน
ที่อยู่อาศัยและทที่ ำกิน (Safety-net) (อานันท์, 2547)
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3
งานศึกษาเกี่ยวกับโฉนดชุมชน
ในประเทศไทย
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แม้ยังไม่พบงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโฉนดชุมชน
โดยตรง แต่ได้มีงานวิจัยจำนวนมากที่กล่าวถึงการจัดการ
ที่ดินโดยชุมชน และถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำมาสู่การ
มโีฉนดชุมชนในปัจจุบัน ได้แก่
งานวจิ ยั ข องอทิ ธิพล และคณะ (2550) เรือ่ ง โครงการ
ศึกษาระบบสทิ ธิใ นทดี่ นิ ข องชมุ ชนทเี่ หมาะสม ถือเป็นง าน
วิจัยเรื่อง สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะเรื่องของที่ดินที่ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ที่มีการ
จัดการแบ่งสรรที่ดินโดยชุมชนเองทั้งในที่ดินของรัฐและ
ที่ดินของเอกชน งานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจน
ว่า การจัดการที่ดินของประเทศไทยมีปัญหาอย่างมาก
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชนชั้นล่างหรือ
ผู้ยากไร้ได้ ซึ่งก่อให้เกิดการรวมตัวเพื่อจัดการปัญหาที่ดิน
ระดับชุมชนกันขึ้น ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีสภาพปัญหาที่
แตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือ การมีปัญหาการ
กระจายการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการ
ปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนเพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ซึ่งสอดคล้องกับ อานันท์
(2547) ที่เห็นว่า การให้สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินด้วย
ตนเองนั้น จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่ดินก ระจุกตัว ช่วยให้
ประชาชนที่เดือดร้อนมีหลักประกันพื้นฐานในการประกอบ
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อาชีพด้วยการช่วยตนเอง (นอกเหนือจากการรอรับการ
ช่วยเหลือจ ากรฐั แ บบสงั คมสงเคราะห์) และยงั เป็นการรกั ษา
พื้นที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วย แต่งานวิจัยชิ้นนี้
ไม่ได้ประเมินข้อเสียของเรื่องสิทธิชุมชน และยังไม่ได้มีการ
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้สิทธิชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติข องตา่ งประเทศวา่ ม คี วามเหมือน
หรือต่าง และมขี ้อดีข้อเสียอ ย่างไร
งานวิจัยของ กิ่งกาญจน์ (2552) ตอกย้ำถ ึงปัญหา
การกระจกุ ต วั ข องทดี่ นิ การใช้ป ระโยชน์ในทดี่ นิ ไม่เต็มท ี่ และ
การทิ้งรกร้างว่างเปล่าของที่ดิน ก่อให้เกิดการบุกยึดที่ดิน
ของเอกชนในจังหวัดลำพูนและนำที่ดินมาแจกจ่ายให้กับ
ผ เู้ ข้าร ว่ มขบวนการเพือ่ เป็นหลักป ระกันค วามมน่ั คงในทท่ี ำกนิ
แ ละทอี่ ยูอ่ าศัยแ ม้ช าวบา้ นทเี่ ข้าไปยดึ ท ดี่ นิ ข องเอกชนจะถกู 
ดำเนินค ดีแ ต่ก ไ็ ด้จ ดุ ก ระแสการจดั การทดี่ นิ ร ว่ มกนั ข องชมุ ชน
อย่างกว้างขวาง
แม้ว่างานวิจัยของ วารินทร์ วงศ์หาญเชาวน์ และ
ทีมงาน (2544) เรื่อง โครงการการศึกษาการถือครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐกิจและ
กฎหมาย เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์
สูงสุด จะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโฉนดชุมชนโดยตรง
แต่ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจและตรงกับการที่ผู้เขียนได้พูดคุย
กับชาวบ้าน ณ จังหวัดเชียงรายคือ ชาวบ้านไม่ได้อยากได้
สิทธ์ิชุมชนเนื่องจาก ต้องการเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดหรือ
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น.ส.3 ที่สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์หรือหลักค้ำประกัน
สินเชื่อได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทาง อิทธิพลและคณะ (2550)
ไม่ได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ อันถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง
ของการปฏิรูปท ี่ดิน กล่าวคือ แม้ว่าชุมชนหรือป ัจเจกบุคคล
ได้ที่ดินไปบริหารจัดการด้วยตนเองแล้ว ถ้าหากขาดปัจจัย
ด้านอนื่ ๆ เช่น เรือ่ งของความสามารถในการผลิต (Capacity
Building) เงินอ ดุ หนุนในการทำการเกษตร ระบบชลประทาน
และช่ อ งท างการต ลาด เป็ น ต้ น ปั ญ หาที่ ดิ น ห ลุ ด มื อ ก็ 
ไม่ส ามารถแก้ไขได้
อย่างไรกต็ าม งานวจิ ยั ข า้ งตน้ ย งั ไม่ได้ล งรายละเอียด
ไปถึงกลไกการจัดการที่เป็นรูปธรรมของโฉนดชุมชนหรือ
สิทธิหน้าหมู่ รวมถึงยังไม่ได้ให้ค วามสำคัญกับเรื่องของการ
ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์
ในการแข่งขันท างการคา้ (ไม่ว า่ จ ะเป็น Free Trade Area: FTA
และ ASIAN Economic Community: AEC) ที่เกษตรกรจะ
ต้องเผชิญก บั ส นิ ค้าเกษตรทรี่ าคาถกู ก ว่าเข้าม าแย่งต ลาด ใน
ความเห็นข องผเู้ ขียน การให้ส ทิ ธิช มุ ชนในการจดั การทดี่ นิ ใน
รูปโฉนดชุมชนเป็นการบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐและเอกชนเท่านั้น แต่การทำให้
ชุมชนนั้นๆ สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองในระดับชุมชน
ระดับประเทศ และระดับการค้าระหว่างประเทศนั้น ก็เป็น
สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากรที่ดินเป็นส ิ่ง
ที่มอี ยู่อย่างจำกัด ฉะนั้นรูปแบบการบริหาร และกลไกการ
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จัดการที่ดมี ีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
นอกจากงานวิจัยข้างต้นแล้ว ยังมีงานเขียนประเภท
ข่าวเชิงสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของการจัดการดูแลรักษา
และจัดการพื้นทีป่ ่าโดยชุมชนต่างๆ เช่น
ในปี พ.ศ. 2510 นายเมืองดี ปรีดาวงศ์ (อดีต “หัวหน้า
เหมืองฝาย” ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่ง เป็นกำนันตำบล
ศิลาแลง ตัง้ แต่ป ี พ.ศ. 2510-2520) ได้ใช้ส ภาตำบลเป็น
กลไกการตัดสินใจร่วมของคนในตำบล เพื่อผลักดันให้
เกิดก ารออกกฎหา้ มตดั ไม้ร มิ แ ม่นำ้ แ ละลำห้วย โดยในปี
แรกๆ เริ่มที่ 50 เมตรจากริมห้วย และต่อมาขยายเป็น
150 เมตร หลังจากนั้นอีก 5-6 ปี ได้ม ีข้อกำหนดห้าม
ตัดไม้โดยสนิ้ เชิง ต่อมาชาวบา้ นได้รวมกลุ่มในนามของ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518
เพื่อจัดการป่าสาธารณะไว้ใช้สอยในชุมชนจำนวน
10,125 ไร่ มีการกำหนด “กฎหน้าหมู่” ซึ่งถือเป็นข้อ
ตกลงร่วมกันภายในชุมชน จัดตั้งองค์กรในการป้องกัน
การตัดไม้ทำลายป่าอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2520 มีตัวแทนจาก 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน รวม
เป็น 21 คน เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารในนาม
ของ “คณะกรรมการรักษาป่าต้นน้ำลำธาร” ซึ่งก่อตั้ง
ในปี พ.ศ. 2528 พร้อมออกกฎห้ามทำไร่เลื่อนลอย
กฎหน้าห มูด่ งั ก ล่าวได้ถ กู น ำมาพจิ ารณาในระเบียบของ
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สภาตำบลว่าด้วยการรักษาป่าไม้ในปี พ.ศ. 2532 และ
ได้มีการนำมาพิมพ์เผยแพร่และประกาศอย่างจริงจัง
เป็นกฎระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วย
เรื่องการรักษาป่าและป้องกันไฟป่า
ปัจจุบันชุมชนตำบลศิลาแลงเป็นแหล่งศึกษาดู
งานของชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ
ก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ป่าชุมชนทั้งในภาคเหนือ
และทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่
8 ประจำปี 2549 ป่าชุมชนศิลาแลงเป็นตัวอย่างของ
ชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แ วดล้อมทสี่ อดคล้องกบั ร ฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2550
มาตรา 66 และทำให้การจัดการป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติมีความสมบูรณ์ ดังนั้น ผลแห่งการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาทับซ้อนพื้นที่ป่าชุมชนที่
กลุม่ อ นุรกั ษ์ป า่ ศ ลิ าแลงรว่ มอนุรกั ษ์ท รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงท ำให้ช ุมชนตำบลศิลาแลงไม่มีสิทธิ
ในการจดั การปา่ ช มุ ชนตามทรี่ บั รองสทิ ธิในรฐั ธรรมนูญ
กรณีข้างต้นนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงรูปธรรม
ของความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
ที่ชุมชนท้องถิ่นและองค์การพัฒนาเอกชนยึดถือใน
ฐานะเป็นก ฎหมายสงู สุด และนำมาใช้เพือ่ ป กป้องสทิ ธิ
ชุมชนและคุ้มครองดูแลฐานทรัพยากรในท้องถิ่น กับ
กฎหมายด้านป่าไม้ในระดับพระราชบัญญัติที่องค์กร
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ภาครัฐยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติ จากข้อมูลและสถิติ
กรณีข อ้ พ พิ าทและขอ้ ร อ้ งเรียนทปี่ ระชาชนสง่ ไปยงั ค ณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งช าติและองค์กรต่างๆ เช่น
คณะกรรมาธิการของรัฐสภา ฯลฯ มีแนวโน้มว่าจะเกิด
ปัญหาความขัดแ ย้งมากขึ้นและรุนแรงขึ้น
ที่มา: มูลนิธิโลกสีเขียว http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2543/
community-03.html
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4
โฉนดชุมชนในประเทศไทย
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รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 66 และมาตรา 674 ว่า
ด้วยเรื่อง สิทธิชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือชุมชน
มีส ว่ นรว่ มในการจดั การ การบำรุงร กั ษา และการใช้ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม ซึง่ เป็นห ลักค ดิ แ ละ
ช่องทางสำคัญอ นั น ำมาสกู่ ารแก้ป ญ
ั หาทดี่ นิ ด ว้ ยโฉนดชมุ ชน
4 รัฐธรรมนูญป ี 2550 มาตรา 66 “บุคคลซงึ่ ร วมกนั เป็นช มุ ชน ชุมชน
ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ห รือฟ ื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ
ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลาก
หลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน”
มาตรา 67 “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรกั ษ์ บำรุงร กั ษา และการได้ป ระโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและ
ต่อเนื่องในสงิ่ แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอ ันตรายต่อสขุ ภาพอนามัย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการรับฟ ังความคิดเห็น
ของประชาชนและผมู้ สี ว่ นได้เสียก อ่ น รวมทงั้ ไ ด้ใ ห้อ งค์การอสิ ระซงึ่ 
ประกอบดว้ ยผแู้ ทนองค์การเอกชนดา้ นสงิ่ แ วดล้อมและสขุ ภาพ และ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติห รือด า้ นสขุ ภาพ ให้ค วามเห็นป ระกอบกอ่ นมกี าร
ดำเนินก ารดงั ก ล่าว สิทธิข องชมุ ชนทจี่ ะฟอ้ งหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นข องรัฐที่เป็น
นิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง”
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ประกอบกบั ร ฐั บาลชดุ นายกฯอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ได้ป ระกาศ
ให้การปฏิรปู ท ดี่ นิ เป็นว าระสำคัญโดยได้แ ถลงตอ่ ร ฐั สภาเมือ่ 
วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ว่า
“...คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำ
เกษตรกรรม ที่ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาโ ครงสร้ า งพื้ น ฐ านด้ า น
ชลประทานแ ล้ ว เพื่ อ เ ป็ น ฐ านก ารผ ลิ ต ท างการเ กษตร
ในร ะยะย าว ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพดิ น จั ด หาที่ ดิ น ท ำกิ น ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเร่งรัดการ
ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรยากจน และชุมชนที่ทำ
กินอยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนด
ชุมชน รวมทงั้ ส นับสนุนก ารพฒ
ั นาการเกษตรในรปู ข องนคิ ม
การเกษตร...”
แนวนโยบายดงั ก ล่าวนำมาสกู่ ารประกาศให้ม รี ะเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.
2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และมีมติคณะ
รัฐมนตรีเมือ่ ว นั ท ี่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ให้ม กี ารดำเนิน
การโฉนดชมุ ชนในพนื้ ทีน่ ำร่องจำนวน 35 ชุมชน โดยในวนั ท ี่
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ม กี ารมอบโฉนดชมุ ชนแห่งแ รก
ให้กับสหกรณ์เช่าท ี่ดินคลองโยง จังหวัดน ครปฐม

4.1หลักคิดโฉนดชุมชนของรัฐบาล
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ให้นิยามของโฉนดชุมชนไว้ดังนี้
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• โฉนดชุมชน หมายถึง หนังสืออนุญาตให้ชุมชน
ร่วมกันบริหารจัดการ การครอบครองและใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินข องรัฐเพื่อส ร้างความมั่นคงในการอยูอ่ าศัยแ ละการใช้
ประโยชน์ในทดี่ นิ ข องชมุ ชน ซึง่ ช มุ ชนมหี น้าท ตี่ อ้ งดแู ลรกั ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบนี้
• ชุมชน หมายถึง กลุ่มประชาชนทรี่ วมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวางระบบ
บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ โดยดำเนิน
การอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวัน
ที่ระเบียบนใี้ช้บังคับ
โดยรัฐบาลเชื่อว่าแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชน จะเป็น
เครือ่ งมอื ห นึง่ ท สี่ ามารถทำให้ร ฐั บาลมคี วามคล่องตวั ในการ
เข้าไปแก้ป ญ
ั หาความขดั แ ย้งในเรือ่ งทดี่ นิ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ 
การที่ประชาชนอาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐ และจะเป็นการแก้
ปัญหาการกระจายการถือค รองทดี่ นิ อ ย่างยงั่ ยืน โดยรฐั บาล
จะนำที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินภาครัฐ ที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ หรือที่ดินที่มีข้อพิพาทเรื่องการพิสูจน์สิทธิมาหา
ทางออกร่วมกันก ับชาวบ้าน จากนั้น จะมีการออกโฉนด
ชุมชน ซึ่งหนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ
การครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อสร้าง
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ความมนั่ คงในการอยูอ่ าศัยแ ละการใช้ป ระโยชน์ในทดี่ นิ ข อง
ชุมชน ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
โดยกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการให้มีโฉนดชุมชน โดย
มีสาระสำคัญดังนี้
• ผู้ได้รับโฉนดชุมชนจะมีสิทธิถือครองที่ดินตาม
กฎหมาย แต่ไม่เกิน 30 ปี
• ต้องปลูกป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม หรือต้องไม่ทำให้ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ไม่สามารถนำที่ดินไป จำนอง จำหน่าย จ่ายโอน
หรือซื้อขายกรรมสิทธิ์
ภายหลังจ ากคณะกรรมการพจิ ารณามอบโฉนดชมุ ชน
แล้ว ชุมชนจะต้องไปจัดสรรให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าถึงใน
การทำกินแ ละที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมกัน โดยชุมชนที่ได้
รับสิทธิจะต้องอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ก่อนที่จะมีการออกระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการจัดให้
มีโฉนดชุมน

4.2 ข้อวิพากษ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้
มีโฉนดชุมชน
หลังมีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการ
จัดให้มีโฉนดชุมชน ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในเนื้อหา รวมถึง
ขัน้ ต อนกลไกในการปฏิบตั งิ าน และมหี ลายฝา่ ยทไี่ ม่เห็นด ว้ ย
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ถึงการจัดให้ม ีโฉนดชุมชน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
• ประเด็นให้มีการออกโฉนดชุมชนในที่ดินของรัฐ
เช่น ที่ดินในเขตป่า และที่ราชพัสดุ แต่ไม่ได้ก ระจายที่ดินที่
กระจุกอยู่ในมือของเอกชนมาสู่คนไร้ที่ดินนั้น โฉนดชุมชน
ไม่สามารถเป็นมาตรการในการกระจายการถือครองที่ดิน
ได้ เพราะจากตวั เลขการถอื ค รองทดี่ นิ แ ละไม่ได้ใช้ป ระโยชน์
ในที่ดนิ ข องเอกชนนั้นมเีป็นจ ำนวนมาก ถ้าร ัฐไม่มนี โยบาย
นำทดี่ นิ ข องเอกชนมากระจายสผู่ ขู้ าดแคลน ก็ค งไม่ส ามารถ
ลดความเหลื่อมล้ำล งได้
• พื้นที่โฉนดชุมชนต้องเป็นพื้นที่ซึ่งม ีการพิสูจน์สิทธิ
และกันเขตออกไปจากป่าอนุรักษ์และป่าสงวน มติคณะ
รัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ได้กำหนดให้ใช้เกณฑ์การ
พิสูจน์สิทธิว่าชาวบ้านอยู่ก่อนหรือหลังปีที่มีการประกาศ
เขตป่า (ทั้งป่าส งวนฯ และป่าอนุรักษ์) ปรากฏว่า การพิสูจน์
สิทธิชาวบ้านมากกว่า 6 หมื่นร าย พบว่าม ีผ่านเกณฑ์เพียง
ราว 9,000 รายเท่านั้น5
• แม้จะมีโฉนดชุมชน แต่ก็เป็นเพียงการอนุญาตให้
ราษฎรได้ใช้ป ระโยชน์ท ดี่ นิ ในทดี่ นิ เพียงชวั่ คราวในระยะเวลา
ไม่เกิน 30 ปี (เนื่องจากเป็นเพียงแค่ระเบียบสำนักนายก จึง
ให้ระยะเวลาตลอดไปไม่ได้) และพิจารณาทุกๆ 3 ปี ไม่ต ่าง
5 http://www.bangkokbiznews.com/home/details/politics/
opinion/prapas/20090805/65838/กระจายการถือครองที่ดิน
แบบจิ๋วระทวย.html

29

30

โฉนดชุมชน

อะไรกับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วในการให้เช่าที่ดินราชพัสดุ
(กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุไม่ได้มีข้อห้ามการเช่าที่ดินของ
นายทุน) หรือสิทธิท ำกิน (สทก.) ในพื้นที่ป่า ซึ่งไม่ได้ทำให้
พวกเขามี ‘สิทธิท มี่ นั่ คง’ เพือ่ ให้เกิดค วามมนั่ ใจในการพฒ
ั นา
ระบบการผลิตที่ยั่งยืน
• โฉนดชุมชนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะ
ในชุมชนยังมีระบบกลไกการตลาด การโยกย้ายแรงงาน
การปลูกพืชแบบพันธสัญญา รวมถึงยังคงขาดแคลนปัจจัย
การผลิตในส่วนอื่นๆ ซึ่งถ้าไม่พัฒนาในส่วนนี้ ที่ดินก็จะถูก
ทิ้งร้างอีกเช่นเคย
• กฎหมายโฉนดชุมชนในปัจจุบันเป็นเพียงกฎหมาย
รอง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
จำเป็นต้องแก้กฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อรับรองสิทธิของ
ชุมชน
• กลไกการจดั การโฉนดชมุ ชนทมี่ กี ารพดู ถ งึ กันน นั้ ย งั 
มีความคล้ายคลึงกับแ นวคิด ส.ป.ก. คือ นำที่ดินข องรัฐมา
ปฏิรูปแจกจ่ายให้เกษตรกร ไม่สามารถถ่ายโอนได้ นอกจาก
ทายาททที่ ำการเกษตร และไม่ส ามารถใช้เป็นห ลักท รัพย์เพือ่ 
ขอสินเชื่อได้นอกจากขอผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ คำถามคือ จะทำอย่างไรกับสำนักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมทใี่ช้งบประมาณปีละ 2,000 ล้าน
บาท และมีที่ดินที่ทำการปฏิรูปแล้วกว่า 50 ล้านไร่ (แจก
เอกสารสิทธิ์ไปแล้วกว่า 22 ล้านไร่)
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• รัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ยอมรับ
นโยบายโฉนดชมุ ชนของรฐั บาลชดุ ป จั จุบนั แ ละไม่ได้อ นุญาต
ให้ มี ก ารนำพื้ น ที่ ภ ายใ ต้ ก ารก ำกั บ ดู แ ลข องก ระทรวงที่ 
เกี่ยวข้องมาดำเนินการโฉนดชุมชนแต่อย่างใด
• โฉนดชุมชนไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อขอ
สินเชื่อทางการเงินได้ ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่อยากได้
โฉนดชุมชน เปรียบได้กับมีรถยนต์อยู่ในมือแล้ว แต่ไม่มี
น้ำมันทำให้รถวิ่งได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐต้องคำนึงถึง เพราะมี
ประสบการณ์มาแล้วกับโครงการบ้านมั่นคง ที่ประชาชนได้
ที่อยู่อาศัยแล้ว แต่ติดขัดที่ข้อกฎหมายทำให้ขอบ้านเลขที่
ไม่ได้ ขอน้ำไฟไม่ได้ เป็นต้น
• แม้ ว่ า จ ะมี โ ฉนดชุ ม ชนอ อกม าแ ล้ ว แต่ ใ นท าง
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ม าซึ่ ง โ ฉนดนั้ น ยั ง ต้ อ งป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
หน่วยงานอืน่ ๆ ของรฐั ไม่ว า่ จ ะเป็น กรมปา่ ไม้, กรมอทุ ยาน
แห่งชาติ, สำนักงานปฏิรูปที่ดิน, กรมธนารักษ์ และพื้นที่ใน
เขตของทหาร เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นคือ หน่วยงานอื่นๆ ไม่
สามารถให้ที่ดินเพื่อออกโฉนดชุมชนได้ เนื่องจากติดข้อ
กฎหมาย เช่น กฎหมายอุทยานแห่งช าติปี พ.ศ. 2504 ไม่มี
การเปิดช่องให้ออกโฉนดอื่นใดได้ อีกทั้งโฉนดชุมชนเป็น
แค่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีศักดิ์และสิทธิ์น้อยกว่า
กฎหมายอื่นๆ ของรัฐ
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4.3 โฉนดชุมชน: ความเข้มแข็งข องชุมชน
แม้จะมีข้อวิพากวิจารณ์จำนวนมากในเรื่องการจัด
ให้มีโฉนดชุมชน อีกทั้งในแต่ละพื้นทีก่ ็มีบริบทและปัญหาที่
แตกต่างกันในการจัดทำโฉนดชุมชน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้
ชัดเจน ของการจดั ให้ม โี ฉนดชมุ ชนคอื ก ารรวมตวั ข องชมุ ชน
และชาวบ้านที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งการทำงานร่วมกัน ภายใน
ชุมชนในการจัดทำแผนที่ การทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ โดยโฉนดชุมชนก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3.1 กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการที่รัฐจะออกโฉนดชุมชนให้นั้นจะต้องมีขั้น
ตอน และกระบวนการต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ดังต่อไปนี้
• ต้องเป็นกลุ่มข องประชากรทรี่ วมตัวกันในลักษณะ
ของชุมชนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนมีกฎหมายโฉนดชุมชน
• ต้องมีการร่วมใจและพร้อมที่จะอนุรักษ์และดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
• มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
• จัดทำข้อมูลและประวัติของพื้นที่เพื่อจัดทำโฉนด
ชุมชน
• จัดทำแผนที่โฉนดชุมชน
• บางชุมชนมีการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
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ท้องถิ่นเพื่อจัดทำบทบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณีของจังหวัดตรังที่มีหลายพื้นที่ที่มีการเสนอ
เพื่อขอให้มีการออกโฉนดชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนน้ำ
ปลิง (ตำบลหนองปรือ) ชุมชนทับเขือ-ปลักหมู ซึ่งเป็นพื้นที่
ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ โดยเบื้องต้น ชุมชนต่างๆ
พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการรวมตัวเพื่อ
ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโฉนดชุมชน พร้อมทั้งมีการทำงาน
ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน
(ปจช.) เพื่อจัดทำประวัติของชุมชน และจัดทำแผนที่เพื่อ
ขอออกโฉนดชุมชน
ภาพที่ 1: ตัวอย่างแผนที่ทำมือ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

4.3.2 การเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ
1,803 ไร่ เกิดจ ากการรวมตัวเป็นสหกรณ์ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน ปี พ.ศ. 2519 ทีต่ ้องการ
จัดหาพื้นทีใ่ห้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยจัด
ทำในลกั ษณะของการเช่าซ อื้ ซ งึ่ ถ อื เป็นท ดี่ นิ ข องราชพสั ดุต าม
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กฎหมาย และเมื่อรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้ก ระทรวงการคลังถ อื เป็นแ นวปฏิบตั ิ
ว่า ทีด่ นิ ราชพสั ดุไม่ควรโอนให้กบั สหกรณ์ นิคม หรือองค์กร
อืน่ ใด ควรดำเนินก ารในลกั ษณะของสญ
ั ญาเช่าเท่านัน้ ทำให้
ความมุ่งหมายเดิมของสหกรณ์และชาวบ้านที่จะมีความ
มั่นคงในที่ดินแ ละที่อยู่อาศัยเกิดค วามไม่แน่นอนขึ้น
อย่างไรกต็ าม จากการรวมตวั ก นั ข องประชาชน ความ
ร่วมมือของท้องถิ่น นักวิชาการ และสื่อต่างๆ พร้อมกับที่
รัฐบาลมีนโยบายโฉนดชุมชน ทำให้ม ีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 ให้กรมธนารักษ์โอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินให้กับสหกรณ์ชุมชนคลองโยง เพื่อนำไปจัดสรรให้กับ
สมาชิกตามวัตถุประสงค์เดิม ทำให้ชุมชนคลองโยงเป็น
ชุมชนแห่งแรกที่ได้รับโฉนดชุมชน อย่างไรก็ตามมีข้อน่า
สังเกตว่า สหกรณ์ชุมชนคลองโยงนั้นเป็นนิติบุคคล ฉะนั้น
กรรมสิทธิท์ ี่ได้รับยังถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล (Private
Property) ในรูปข องสหกรณ์
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ประสบการณ์และบทเรียนเรื่องการจัดการ
ที่ดินโดยชุมชนของต่างประเทศ
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การให้ได้มาซึ่งที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน
ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน บ้างเกิดจากการ
เคลือ่ นไหวโดยชนชนั้ รากหญ้า บ้างกโ็ ดยการปฏิรปู ท ดี่ นิ ผ า่ น
ทางรัฐ อย่างไรก็ตามการให้ได้ม าซึ่งที่ดินแ ละบริหารจัดการ
โดยชุมชนแบบโฉนดชุมชนของไทยตามบทบัญญัติทวี่ ่า
"ให้ส ทิ ธิในทดี่ นิ ข องรฐั แ ก่ช มุ ชนทอี่ ยูม่ ากอ่ นการออก
กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน 3 ปี โดยให้สิทธิทำ
กินและอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ได้ไม่เกิน 30 ปี อีกทั้งต้อง
มีคณะกรรมการบริหารในชุมชนอย่างเข้มแข็งและให้มีการ
รักษาสภาพป่าโดยรอบของชุมชน”
ในเบื้องต้นยังไม่พบว่าที่ใดมีโครงสร้างแบบเดียวกับ
โฉนดชมุ ชนของประเทศไทย อย่างไรกต็ าม ในหลายประเทศ
ได้มีความเคลื่อนไหวโดยให้ได้มาซึ่งที่ดิน หรือการปฏิรูป
ที่ดินอย่างหลากหลาย รวมถึงการให้สิทธิชุมชนในการดูแล
การจัดการที่ดินของตนเองโดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ 1) การปฏิรูปที่ดินโดยประชาชน เกิดข ึ้นอย่างแพร่
หลายในแถบละตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้ โดยมีประชาชน
ในประเทศบราซิล (MST) และประเทศเม็กซิโก (ซาปาตสิ ต้า)
เป็นต้นแบบ 2) การให้สิทธิชุมชนดั้งเดิมหรือชนพื้นเมือง
(Indigenous Groups) ในการบริหารจดั การรว่ ม และแนวทาง
สุดท้ายเป็นการผลักดันแนวคิดเรื่องสิทธิการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม โดยมีแนวคิดข อง Elinor Ostrom
เป็นหลักน ำซึ่งแพร่หลายในทวีปแ อฟริกา และอินเดีย โดย
ทั้ง 3 แนวคิดนี้ มีทั้งส่วนเหมือน และส่วนต่างกับแนวคิด
โฉนดชุมชนของไทย

5.1 การปฏิรูปท ี่ดินโดยประชาชน
ขบวนการแรงงานไร้ที่ดิน (Landless Rural Workers
Movement: MST) ในประเทศบราซิล เกิดข นึ้ เมือ่ ป ี ค.ศ.1984
โดยการรวมกลุม่ ข องประชาชนไร้ท ดี่ นิ และเข้าบ กุ ย ดึ ในพนื้ ที่
รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ใช้ประโยชน์ของเอกชน ส่งผลให้ MST
สามารถจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ยากจนกว่า 221,571
ครอบครัว (Vergara-Camus, 2003)
แม้ ว่ า จ ะมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ม ากกว่ า ห นึ่ ง พั น ค นทั้ ง จ าก
น้ำมือของรัฐ และเอกชนนายทุนเจ้าของที่ดินนับตั้งแต่
ก่อตั้งขบวนการขึ้น แต่ประชาชนในขบวนการ MST ไม่ได้
ลดน้อยลง เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยหลักในการประกอบ
อาชีพ ฉะนั้นจึงยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อให้ได้มา เมื่อ MST
ทำการบกุ ย ดึ แ ละได้ทดี่ นิ ม าแล้วก จ็ ะทำการแบ่งส รรทดี่ นิ น นั้ 
ให้ก บั ค รอบครัวผ เู้ ข้าร ว่ มเพือ่ ท ำการเกษตร อย่างไรกต็ ามใน
แต่ละพื้นที่ที่ทำการบุกยึดย ังมีลักษณะทแี่ ตกต่างกัน ในบาง
แห่งเน้นก ารทำเกษตรแบบนารวม บางแห่งป ัจเจกแต่ละคน
ก็ทำกินข องตนเอง ต่อม า MST ได้พ ัฒนาแนวคิดก ารทำนา
ร่วม หรือแ ต่ละครอบครัวท ไี่ ด้ทดี่ นิ จ าก MST ไปแล้วต อ้ งแบ่ง
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เวลามาทำงานให้ก บั ข บวนการ เพือ่ ท จี่ ะนำรายได้ต รงสว่ นนี้
เข้ามาเป็นกองทุนในการดำเนินการต่อไป

ความเหมือนในความต่างของ MST และการปฏิรูปที่ดิน
ของไทย
การบุกย ึดที่ดินท ี่จังหวัดล ำพูนน ั้น ได้นำแนวทางการ
บุกยึดที่ดินข อง MST มาใช้ หลังจากที่ภาค NGOs และแกน
นำ ได้ไปศึกษาและเรียนรู้อยู่ที่ประเทศบราซิลเป็นเวลา 1
เดือน (สัมภาษณ์, พงษ์ทิพย์ 17 ม.ค. 54) ซึ่งต้องยอมรับ
ว่า เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดการถูกจับกุมของชาว
บ้าน และแกนนำจำนวน 21 คน จุดน ี้เป็นจุดต ่างของ MST
และประสบการณ์ของประเทศไทย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
ของประเทศบราซิลม ีช่องว่างในข้อกฎหมาย แต่ข ณะที่ของ
ประเทศไทยนั้น แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้สิทธิชุมชน แต่ยัง
ไม่มีกฎหมายลูกที่รองรับในส่วนนี้ อีกทั้งอำนาจต่อรอง
ของประชาชนกับชนชั้นสูง นายทุน หรือข้าราชการยังมี
ไม่เพียงพอ
MST มีก ารสนับสนุนพ รรคการเมือง คือ พรรคแรงงาน
และเป็นฐ านเสียงสำคัญท ผี่ ลักด นั ให้ ลูอซิ อินา ซ โิ อ ดา ซิลวา
หรือ 'ลูลา' ได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศบราซิลในปี
ค.ศ. 2002 และมีพันธสัญญาร่วมกันว่าจะผลักดันและก่อ
ให้เกิดการปฏิรูปที่ดินในประเทศบราซิล (แม้ว่าจะทำได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น)
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สำนักงานปฏิรปู ท ดี่ นิ ข องบราซิล (INCRA) มีก ารออก
โฉนดให้กับพื้นที่ที่ถูกบุกยึด แต่ต้องผ่านกระบวนการการ
ตรวจสอบ และความพร้อมของชุมชน ตรงส่วนนี้อาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นทั้งข้อเหมือนและข้อต่างกับโฉนดชุมชนของ
ไทย ส่วนเหมือนคือ เป็นพื้นที่ที่มีการพิพาท แต่ส่วนต่างที่
สำคัญคือ พื้นที่ส่วนใหญ่ข อง MST ที่ทำการบุกยึดน ั้นเป็น
ทีด่ นิ ข องเอกชนทมี่ กี ารปล่อยทงิ้ ร า้ ง มิใช่ท ดี่ นิ ข องรฐั เหมือน
กับของประเทศไทย และ MST มีพัฒนาการการต่อสู้มา
ยาวนาน ขณะที่ของประเทศไทยเพิ่งเริ่มเท่านั้น ฉะนั้น ต้อง
เรียนรู้กันต ่อไป

5.2 การจัดการที่ดินโดยชุมชนดั้งเดิม หรือชนพื้นเมือง (Indigenous Groups)
ในปี ค.ศ. 1976 ประเทศออสเตรเลียได้มีกฎหมาย
ให้สิทธิแก่ชนพื้นเมือง (ชาวอะบอริจิ้น) ในการจัดการที่ดิน
และทรัพยากรด้วยตนเอง ภายใต้ Aboriginal Land Rights
(Northern Territory) Act 1976 โดยมแี นวคิดท วี่ า่ ชนพนื้ เมือง
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะส ามารถจั ด การที่ ดิ น ภ ายใ ต้ วั ฒ นธรรมแ ละ
ประเพณีของชนเผ่าของตน แต่ต้องสอดคล้องและไม่ขัดต ่อ
กฎหมายของรฐั ต อนเหนือ เช่น การทำเหมืองแร่ การทำถนน
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญของการให้สิทธิแก่
ชนพื้นเมือง เกิดข ึ้นในปี 1992 เมื่อศ าลสูงส ุดพิจารณาหลัก

สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม

กฎหมายตามกฎหมายจารีต (Common Law) ระหว่างชน
พื้นเมืองกลุ่ม Mabo และพวก กับรัฐควีนส์แลนด์ โดยชน
พื้นเมืองสามารถมีสิทธิในที่ดินที่ค้นพบโดยกัปตันคุกในปี
ค.ศ. 1788 ที่ถือกันว่าเป็นทวี่ ่างเปล่าหรือป่าเถื่อน อันเป็น
สิทธิดั้งเดิมก่อนที่จะมกี ารปกครองภายใต้อาณานิคม เรียก
ว่า Native Title ซึ่งถือเป็นสิทธิการใช้ที่ดินข องชนพื้นเมือง
ในดินแดนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ต่อมาในปี 1993 รัฐบาล
ออสเตรเลียได้ออกกฎหมาย The Native Title Act (1993)
เพื่อคุ้มครองสิทธิของชนพื้นเมืองและกำหนดแนวทางการ
ตรวจสอบสิทธิและการจัดสรรสิทธิในที่ดินของชนพื้นเมือง
ผ่านกระบวนการเจรจารวมทั้งตั้ง กองทุน สนับสนุน การ
ดำเนินก ารดังกล่าว6

5.3 การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม
การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นรูปแบบ
การจัดการดั้งเดิมก่อนที่จะมีระบบกรรมสิทธิ์ แต่ ได้ถูก
มองข้ามไปหลังจากที่ระบบเศรษฐกิจมีเป้าหมายสำคัญ
เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด (Efficiency and Effectiveness) อย่างไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ได้มีการใช้การ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหรือเพิ่ม
6 รวบรวมจากโครงการศึกษาระบบสิทธิการใช้ที่ดินในชุมชนที่
เหมาะสม และสัมภาษณ์จักรกฤษณ์ ควรพจน์ วันที่ 10 มีนาคม
2554
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ประสิทธิภาพการจดั การทรัพยากร ซึง่ ม รี ปู แ บบทแี่ ตกตา่ งกนั 
ไป เช่น เกิดก ารรวมตวั ข องชมุ ชนเพือ่ อ อกกฎหมายคมุ้ ครอง
ทรัพยากรทางทะเลที่หมู่เกาะคาริบเบียน (Berkes, 1999)
กรณีของประเทศญี่ปุ่นที่มีระบบกฎหมายที่ดินเหมือนกับ
ประเทศไทย กล่าวคอื มีร ะบบกรรมสิทธิข์ องเอกชนกบั ร ะบบ
กรรมสิทธิ์ของรัฐ ซึ่งอาจเป็นรัฐบาลท้องถิ่น ดังนั้น การ
จัดการที่ดินร่วมจะเป็นไปในลักษณะของสหกรณ์เท่านั้น
นอกจากนนั้ ท ดี่ นิ ร ว่ มของชมุ ชนกเ็ ป็นในลกั ษณะของ
ป่าชุมชนเช่นเดียวกับของประเทศไทย ในบางชุมชนมีการ
ตกลงรว่ มกนั ว า่ ทีด่ นิ เกษตรกรรมจะไม่น ำไปทำอตุ สาหกรรม
หมายถึงเป็นการคุ้มครองพื้นที่การทำเกษตร แต่ระบบ
กรรมสิทธิ์เป็นของเอกชนหรือรายบุคคลไม่ได้เป็นลักษณะ
ของโฉนดชุมชน7
นอกจากนยี้ งั ม ตี วั อย่างของการรว่ มมอื ร ะหว่างชมุ ชน
เจ้าของทดี่ นิ ร ายยอ่ ย และนกั ว ชิ าการ ในการจดั การวางแผน
การใช้ที่ดินร่วมกันในหมู่บ้าน (Village Land Use Plan:
VLUP) ในประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) โดยการจัดสรร
ปันส่วนพื้นที่ใช้สอย ว่าพื้นทีส่ ่วนใดควรใช้ทำอะไร โดยเป็น
ความร่วมมือและสมัครใจของชาวบ้านเอง อย่างไรก็ตาม
ข้อเสียข อง VLUP คือ ยังไม่มภี าครฐั เข้าม าจดั การ ก่อให้เกิด
การใช้ที่ดินอย่างละเลย (Open Access to All)
7 สัมภาษณ์ ประภาส ปิ่นตบแต่ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
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6
สรุป
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ในงานเขียนชิ้นนี้พยายามชี้ให้เห็นภาพกว้างของ
แนวคิดโฉนดชุมชน และข้อถกเถียงหลังจากที่มีการออก
ระเบียบสำนักน ายกฯมาแล้ว โดยขอ้ ว พิ ากษ์ห ลักท เี่ ห็นได้ช ดั 
คือ การไม่ไว้วางใจชุมชนในการจัดการทรัพยากรร่วม อาจ
เป็นเพราะนโยบายการกระจายการถือค รองทดี่ นิ ท ผี่ า่ นมาไม่
ประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดป ัญหาคอรัปชั่นจ ำนวนมาก โดย
เฉพาะอย่างยงิ่ ในเรือ่ งของสปก.4-01 อีกท งั้ ป ระชาชนยงั ไม่
เข้าใจในเรือ่ งของสทิ ธิร วมหมูเ่ ป็นอ ย่างดี จึงไม่น า่ แ ปลกใจที่
ถึงข ณะนจี้ ะมเี พียงสหกรณ์ช มุ ชนคลองโยงได้ร บั โฉนดชมุ ชน
เพียงแห่งเดียว
อย่างไรกต็ ามผเู้ ขียนเชือ่ ว า่ แนวคิดน จี้ ะเป็นท างเลือก
หนึ่งในการแก้ป ัญหาเรื่องที่ดินในสังคมไทย แต่ต้องใช้ระยะ
เวลาในการทำความเข้าใจทั้งจากส่วนราชการ ประชาชน
และรวมไปถงึ ช มุ ชนทไี่ ด้ร บั ห นังสือร บั รองโฉนดชมุ ชน อีกท งั้
ต อ้ งยอมรับว า่ ไม่ส ามารถใช้แ นวคิดโฉนดชมุ ชนได้ในทกุ ก รณี
เช่ น ชุ ม ชนแ ออั ด ใ นก รุ ง เทพมหานครที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ น
ทับบนคูคลอง และทางส่งน้ำต่างๆ เป็นต้น หลังจากมี
ระเบี ย บฯ และค ณะท ำงานเ พื่ อ จั ด ท ำให้ มี โ ฉนดชุ ม ชน
มาระยะหนึ่ง ทำให้พบปัญหาในหลายๆ เรื่อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องที่ต้องเรียนรู้ และปรับแก้ไขต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายดังต่อไปนี้
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6.1 ในแง่ของข้อกฎหมาย
• เนือ่ งจากโฉนดชมุ ชนในปจั จุบนั เป็นเพียงกฎหมาย
รองจึงทำให้มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ร่วมกับกฎหมายอื่นๆ
เช่น กฎหมายอุทยานแห่งชาติ 2504 กฎหมายป่าสงวนแห่ง
ชาติ 2507 เป็นต้น จึงควรผลักดันให้ระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว า่ ด ว้ ยเรือ่ งการจดั ให้ม โี ฉนดชมุ ชน พ.ศ. 2553 เป็น
ร่างพระราชบญ
ั ญัตโิ ฉนดชมุ ชน พ.ศ. ... เพือ่ ให้เป็นก ฎหมาย
หลัก และสามารถใช้แก้ไขปัญหาได้อ ย่างเต็มที่
• ขยายข อบเขตพื้ น ที่ ข องโ ฉนดชุ ม ชนจ ากเ ดิ ม ที่ 
กำหนดให้เฉพาะพื้นที่ของรัฐ เป็นให้สามารถใช้ได้ทั้งพื้นที่
ของรัฐ และพื้นที่ของเอกชน เพื่อให้ครอบคลุมและแก้ไข
ปัญหาการกระจกุ ต วั ข องทดี่ นิ ได้อ ย่างดี และมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้งในระเบียบสำนักนายกฯ ที่กำหนดให้ชุมชน
ที่จะขอออกโฉนดชุมชนนั้น ต้องเป็นชุมชนที่รวมตัวกันมา
แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนที่ระเบียบนี้จะประกาศใช้ จึงมี
คำถามเกิดข ึ้นว ่า ชุมชนเกิดใหม่ทมี่ ีความเข้มแ ข็งและพร้อม
ทีจ่ ะดำเนินก ารโฉนดชมุ ชนนนั้ ไม่ส ามารถขอกรรมสิทธิแ์ บบ
โฉนดชมุ ชนได้ แสดงวา่ ค ำวา่ “สิทธิช มุ ชน” ในทนี่ ไี้ ม่ได้ค ำนึง
ถึงการรวมตัวจัดการด้วยชุมชนจริงๆ หรือไม่อ ย่างไร
• ทุกภาคส่วนต้องสื่อสาร และสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนทุกชนชั้นเข้าใจถึงสาเหตุของการปฏิรูปที่ดิน
ในภาพกว้าง ยกตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลใน
หลายพื้นที่ไม่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
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สร้าง พ.ศ. ... เนื่องจากเข้าใจว่า เมื่อกฎหมายนี้บังคับใช้น ั้น
ประชาชนทไี่ ม่เคยเสียภ าษีจ ะตอ้ งเสียภ าษีห รือท เี่ สียอ ยูแ่ ล้ว
จะตอ้ งเสียภ าษีม ากขนึ้ ทำให้อบต. เสียค ะแนนเสียง เป็นต้น
ฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องสร้างความตระหนักรู้ และชี้ให้เห็น
ข้อดีข้อเสียข องการปฏิรูปท ี่ดิน

6.2 ในแง่ของภาคประชาสังคม
• การออกโฉนดในรูปของสิทธิชุมชนเป็นเรื่องใหม่
ในสังคมไทย ฉะนั้น เครือข่ายภาคประชาชนจำเป็นต ้องให้
ความรู้แก่ประชาชนในภาพกว้าง และชุมชนที่ได้รับเลือก
ให้เป็นโครงการนำร่องนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคมโดยส่วนรวม
• การปฏิรปู ท ดี่ นิ ไม่ส ามารถสำเร็จล งได้ด ว้ ยมาตรการ
เพียงมาตรการเดียว ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชา
สังคมจะต้องรณรงค์ และผลักดันเครื่องมือการปฏิรูปที่ดิน
เครื่องมืออื่นๆ เช่น ธนาคารที่ดิน การปฏิรูปการเก็บภาษี
ที่ดิน เป็นต้น
• การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและชุมชนในการ
ตัดสินใจร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ฉะนั้น ทุกภาคส่วน
ควรสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันและอาจมีกฎหมาย
ท้องถิ่นในรูปของ ‘บทบัญญัติท้องถิ่น’ เป็นการรองรับ
กรรมสิทธิช์ ุมชนในเบื้องต้น
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6.3 ในแง่ของการปฏิรูปท ี่ดินโดยภาพรวม
• ต้องตระหนักว่าปัญหาที่ดินในแต่ละพื้นที่มีความ
หลากหลาย และมีปัญหาการจัดการทไี่ม่เหมือนกัน ฉะนั้น
โฉนดชุ ม ชนไ ม่ ใช่ ท างออกข องทุ ก ปั ญ หา จำเป็ น ต้ อ งมี 
เครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยในการปฏิรูปด ้วย เช่น มาตรการทาง
ภาษี ทั้งภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก และเรื่องของการวาง
ผังเมือง
การที่จะปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ำได้นั้น ไม่สามารถที่จะมองการแก้ปัญหา
เรื่องที่ดินอย่างแยกส่วนได้ จำเป็นต้องอาศัยกรอบการ
แก้ไขปญ
ั หาอย่างเป็นอ งค์ร วม คือ ขยายการกระจายการถือ
ครองที่ดิน (Land Distribution) การปรับปรุงพัฒนาการผลิต
(Capacity Building) และการแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง
และเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและ
เหลื่อมล้ำ (Legal Reform)
ภาพที่ 2: การปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นองค์รวม
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ภาคผนวก

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่สมควรจัดให้ประชาชนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิได้รับ
หนังสืออนุญาต
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ นข องรั ฐ ต ามน โยบายโ ฉนดชุ ม ชนข อง
รัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยกำหนดให้ มีค ณะกรรมการกลางทำหน้าที่
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของที่ดิน ชุมชน และประชาชน
เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการตามระเบียบนี้กำหนด อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนและประชาชนมสี ว่ นรว่ มในการดแู ล รักษา และใช้ป ระโยชน์จ ากทดี่ นิ 
ของรัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแ วดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนเี้ รียกวา่ “ระเบียบสำนักน ายกรฐั มนตรีว า่ ด ว้ ยการ
จัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หน่วยงานของรฐั ” หมายความวา่ กระทรวง กรมหรือส ว่ นราชการ
ทีเ่ รียกชอื่ อย่างอนื่ แ ละมฐี านะเป็นกรม ราชการสว่ นภมู ภิ าค ราชการสว่ น
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“ที่ดินของรัฐ” หมายความว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินท ุกประเภท
“โฉนดชุมชน” หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกัน
บริหารจัดการ การครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อสร้าง
ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ ในที่ดินของชุมชน ซึ่ง
ชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอด
จนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบนี้
“ชุ ม ชน” หมายความว่ า กลุ่ ม ป ระชาชนที่ ร วมตั ว กั น โ ดยมี 
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทงั้ ก ารมสี ว่ นรว่ มในการดแู ลรกั ษาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม
และมีการวางระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ โดย
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานงานเพื่อ
จัดให้มีโฉนดชุมชน
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อจัดให้ มีโฉนดชุมชน” เรียกโดยย่อว่า “ปจช.” ประกอบ
ด้วย
(๑) รั ฐ มนตรี ป ระจำส ำนั ก น ายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง น ายกรั ฐ มนตรี 

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดส ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัด
กระทรวงการพฒ
ั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ ปลัดก ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผทู้ รงคณ
ุ วุฒิ จำนวนแปดคน ซึง่ ป ระธาน ปจช. แต่ง
ตั้งจ ากบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมและผลงานด้านการจัดการ
ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแทนของ
ประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความสมดุล
จำนวนห้าคน
(ข) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และมีวัตถุประสงค์
กิ จ กรรม และผ ลง านอั น เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นก ารจั ด การที่ ดิ น ห รื อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อม จำนวนสองคน
(ค) บุคคลภายนอกทมี่ คี วามรคู้ วามเชีย่ วชาญหรือม ปี ระสบการณ์
การท ำงานที่ มี ผ ลง านเ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นก ารจั ด การที่ ดิ น ห รื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ
เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโฉนดชุมชน จำนวนหนึ่งคน
ให้ผ ตู้ รวจราชการสำนักน ายกรฐั มนตรีท ปี่ ลัดส ำนักน ายกรฐั มนตรี
มอบหมาย เป็นก รรมการและเลขานุการ และให้ป ลัดส ำนักน ายกรฐั มนตรี
แต่งต ั้งข้าราชการในสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
สามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้
ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออ ยูข่ อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผทู้ รงคณ
ุ วุฒขิ นึ้ ใหม่ ให้ก รรมการผทู้ รงคณ
ุ วุฒซิ งึ่ พ น้ จ ากตำแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิซึ่งได้รับแ ต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งต ิดต่อกันเกินส องวาระไม่ได้
ข้อ ๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ข องกรรมการทีม่ อี ยู่ เพราะบกพร่องตอ่ ห น้าที่ มีค วามประพฤติเสือ่ ม
เสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบ ุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นค นไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือค วามผิดล หุโทษ
ข้อ ๗ ให้ค ณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดำเนินงาน
โฉนดชุมชนต่อค ณะรัฐมนตรี
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานโฉนดชุมชน
ตามระเบียบนี้
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความพร้อมในการดำเนิน
งานโฉนดชมุ ชนรวมทงั้ ก ารดแู ลรกั ษาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(๔) ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนที่อาจได้
รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐในการดำเนินงานโฉนดชุมชน ตลอด
จนติ ด ตามก ารด ำเนิ น ง านโ ฉนดชุ ม ชนในแ ต่ ล ะพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต าม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(๕) ประสานงานและติดตามหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ
ตามนโยบายและแผนงานของงานโฉนดชุมชน
(๖) แต่งต งั้ ค ณะอนุกรรมการหรือค ณะทำงานให้ป ฏิบตั งิ านตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ดำเนินก ารหรือป ฏิบตั งิ านอนื่ ใดทเี่ กีย่ วกบั โฉนดชมุ ชนให้เป็น
ไปตาม กฎหมาย กฎ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ ให้น ำบทบัญญัตวิ า่ ด ว้ ยคณะกรรมการทมี่ อี ำนาจดำเนินก าร
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด ้วยวิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
มาใช้บังคับแ ก่การประชุมข องคณะกรรมการโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้ส ำนักงานปลัดส ำนักน ายกรฐั มนตรีร บั ผ ดิ ช อบงานธรุ การ
งานประชุม การศกึ ษาหาขอ้ มูล และกจิ การตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกบั ง านของคณะ
กรรมการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๑๐ ให้จ ดั ต งั้ ค ณะกรรมการตามระเบียบนภี้ ายในหกสบิ ว นั น บั 
แต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และในวาระเริ่มแรกให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่
เพือ่ ด ำเนินง านโฉนดชมุ ชนในพนื้ ทีน่ ำร่องจำนวนไม่น อ้ ยกว่าส ามสิบพ นื้ ที่
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๑ ให้น ายกรัฐมนตรีร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันท ี่ พฤษภาคม ๒๕๕๓

			

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

			

นายกรัฐมนตรี

