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9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 1  ตกึสถาบันวิจยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั

มหิดล (ศาลายา)นั้น ได้น�าข่าวพลเมืองไปฉายในวันงานด้วย นอกจากนี้ยังมีการเขียน

บทความเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน ลงในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ที่ชาวบ้านคลองโยง

ใช้คอื เว็บไซต์กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ โดยลงบทความรายสปัดาห์ ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งเป็นช่วงการเคลื่อนไหว 

 ข.การสร้างกรอบโครงเชิงสัญลักษณ์

 ชาวบ้านคลองโยงได้มกีระบวนการการคดิกรอบโครงเรือ่งโดยการใช้สัญลักษณ์

ซึ่งเป็นตัวบุคคลเป็นตัวด�าเนินเรื่องเกิดขึ้นในข่าวชิ้นที่สาม โดยมีทีมนักข่าวพลเมืองทีวี

ไทยเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า ว่าควรมีการเสนอภาพตัวแทนของชาวบ้านคลองโยงซึ่งมีปัญหา

ทีด่นิราชพสัด ุในกรณคีลองโยงได้น�าเสนอตวัละครชือ่ “ลงุช่วย” ซึง่เป็นภาพของ “คนชรา” 

เป็นสัญลักษณ์ท�าให้ประเด็นข่าวถูก “จดจ�า” และ “ได้รับความเห็นใจ” จากคนดู และ

ท�าให้การติดตามเร่ืองราวปัญหาที่ดินคลองโยงผ่านตัวละครลุงช่วยมีความชัดเจนและ

สามารถเชื่อมโยงกับตัวบุคคลอ่ืน ๆ ที่ต่อสู้กับภาครัฐและ/หรือได้รับความสนใจจาก

สาธารณะและ “เป็นข่าว” อยู่ในสังคม เช่น ยายไฮ และยายเนียมได้ หลังจากนั้นลุงช่วย

จึงเป็นตัวด�าเนินเรื่องปัญหาที่ดินคลองโยงตลอดมา  

 ส่วนการเก็บวตัถดุบิเพือ่มาใช้ท�าข่าว ชาวบ้านโดยเฉพาะแกนน�าจะท�าการเกบ็

ภาพและเสียงควบคู่ไปกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของพวกเขา การเดินทางไปประท้วง 

ชุมนุมหรอืประชมุทีไ่หนกจ็ะมคีนเกบ็ภาพไว้ตลอดเวลา เพือ่น�ามาใช้ท�าข่าว   การท�าข่าว

พลเมืองของเราก็จะถ่ายวีดีโอ “ลุงช่วย” ที่เข้าร่วมกิจกรรมไว้ตลอด มีการคิดว่าจะสร้าง 

“ลุงช่วย” ให้เป็นสัญลักษณ์ของประเด็นที่ดินปัญหากรณีคลองโยง เพื่อให้เป็นรูปธรรม

ของการแก้ปัญหา   การใช้ลงุช่วยเป็นภาพหลกัท�าให้ลงุช่วยสามารถเป็นข่าวให้สือ่กระแส

หลักสามารถตดิตามประเดน็การต่อสูแ้ละความคบืหน้าในปัญหาของชาวบ้านคลองโยง

ได้ชัดเจนขึ้น

 ข่าวพลเมืองในช่ือตอน  “8 เดอืนกบัการรอคอยของลงุช่วย”  คอืการประชุมร่วมกบั

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข่าวที่ออกเป็นการขยายประเด็นแรก คือพูดถึง

ความคืบหน้าของประเด็นความไม่เป็นธรรมของปัญหาคลองโยง 

 การสร้างสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นการสร้างภาพจ�า ผ่านตัวแสดงที่ขบวนการ

เลือกใช้ในการน�าเสนอผ่านข่าวพลเมอืง โดยจะเหน็ได้ว่า “ลงุช่วย” เป็นสญัลกัษณ์ในการ

เคล่ือนไหวในประเด็นคลองโยง ภาพข่าวที่ถูกน�าเสนอออกไปจะสื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้

ถึงสัญลักษณ์ในการต่อสู ้วธิกีารเคลือ่นไหว ภาพและเสยีงทีส่ะท้อนถงึความห่วงใยใส่ใจ

ในปัญหาของคนในชมุชนโดยเฉพาะชายชราอย่างเช่นลงุช่วย และชาวบ้านซึง่ถกูน�าเสนอ

ออกมาเป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ของเกษตรกรคนเลก็คนน้อยซึง่มคีวามยากจน และมคีวาม

จ�าเป็นในการด�ารงอยู่กับผืนแผ่นดินเกิดของพวกเขาที่ปรากฏผ่านสื่อซึ่งเป็นปริมณฑล

สาธารณะ 

 ค. การแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริง

 การแสดงเหตุผลหรือข้อเท็จจริงซึ่งเป็นข้อมูลหลักฐาน พร้อมทั้งหลักวิชาการ

ประกอบแล้วจึงสรุปเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือผ่านการน�าเสนอหลักฐานทางวิชาการ             

ข้อเท็จจริงและมีการน�าเสนอภาพและผลการศึกษาหรือบทความกึ่งวิชาการและการ

ประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นปัญหา เพื่อน�าเสนอต่อสาธารณชนและสามารถใช้

ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการเรียกร้องต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจด้วย



154   / 155โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้

ยุคท่ีสอง การเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ

 ยทุธศาสตร์การเคลือ่นไหวทีเ่น้นการสือ่สารนัน้   ไม่สามารถท�าได้จากการส่ือสาร

ผ่านสือ่มวลชนเท่านัน้ ยทุธวิธีดัง้เดมิในการเคลือ่นไหวของขบวนการ เช่น  การร่วมชมุนมุ 

เดินขบวนประท้วง ฯลฯ ยังคงเป็นกิจกรรมที่ขบวนการต้องใช้  ทั้งเพื่อสร้างทรัพยากรใน

การเคล่ือนไหวอื่น ๆ ในขณะเดียวกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ถือเป็นทรัพยากรในฐานะเป็น

เรื่องราวที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะด้วย 

 ชาวบ้านจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) จ�านวนราว 700 คน 

ซึง่ประกอบด้วย สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต้ เครอืข่ายปฏริปูทีดิ่นเทือกเขาบรรทัด เครอืข่าย

ปฏริปูทีด่นิภาคอสีาน สหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนอื สหกรณ์การเช่าท่ีดินคลองโยงและพชัิย

ภูเบนทร์ และเครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้มาปักหลักชุมนุมที่ท�าเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเป็น

เวลา 3 วัน ตัง้แต่วนัท่ี 11-13 มกราคม พ.ศ.2553 เพราะความเช่ืองช้าในการแก้ไขปัญหา

ของรฐับาลนายอภสิทิธิ ์ซึง่ได้เคยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการอ�านวยการเพือ่แก้ไขปัญหา

ของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2552 

ตลอดเวลาราว 10 เดอืน 10 วนั แม้จะมกีารเจรจาเพือ่ให้มกีารแก้ไขปัญหาหลายต่อหลายครัง้ 

แต่กลับไม่มีความคืบหน้า บางคณะอนุกรรมการฯ เช่น กรณีปัญหาที่ดินสหกรณ์การเช่า

ที่ดินคลองโยงและพิชัยภูเบนทร์ มีข้อยุติอย่างชัดเจนแต่กลับไม่มีการด�าเนินการต่อ 

1  สาเหตุการตายของนายสมพร ใน “ บทเรียนการตายของเกษตรกรไร้ที่ดิน  สมพร พัฒนภูมิ”  ตอนหนึ่งระบุว่า...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา  สมพร พัฒนภูมิ สมาชิกชุมชนบ้านคลองไทรพัฒนา ได้ถูกลอบยิงจาก
คนร้ายที่ลอบเข้ามายิงพร้อมชาวบ้านที่ตั้งวงนั่งคุยกัน จนกลายเป็นเหยื่อการสังหารชีวิตให้กับความเชื่องช้าใน
การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล สมพร พัฒนภูมิ เป็นเกษตรกรไร้ที่ดินเช่นเดียวกับสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 
(สกต.)ซึง่เคยเป็นครอบครวัเกษตรกร แต่ด้วยความไร้ทีด่นิจงึไปยดึอาชพีเป็นช่างเคาะ-ปะผุ รถยนต์ ก่อนจะตดัสิน
ใจเข้ามาร่วมกับ สกต. ที่ดินซึ่ง สมพร พัฒนภูมิ และสมาชิก สตก. เข้าไปบุกยึดเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลน�ามากระ
จายการถอืครองในรปูแบบโฉนดชมุชน เป็นพืน้ทีซ่ึง่บรษิทัธรุกจิการเกษตรจวิกงัจุย้ เข้าไปใช้พืน้ทีข่องส.ป.ก. ปลกู
สวนปาล์มตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 จ�านวน 1,081 ไร่  ส�านักงานเขตปฏิรูปที่ดินฯ  ได้ด�าเนินการฟ้องขับไล่และเรียกค่า
เสียหายจ�านวนราว 210 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2550 ศาลได้มีค�าพิพากษาให้ ส.ป.ก. ชนะคดี 
โดยวินิจฉัยว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. และสั่งให้บริษัทฯ และบริวารออกจากที่ดินแปลงนี้ แต่ได้
มีการยื่นอุทธรณ์ขอทุเลาบังคับคดีโดยขออยู่เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 สมพร 
พัฒนภูมิ และชาวบ้านอีกประมาณ 120 ครอบครัว จึงได้ขอเข้าไปครอบครองใช้พื้นที่ตั้งเป็นชุมชน เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบผลักดันให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งน�าผืนดินแปลงนี่กลับมาด�าเนินการตามนโยบายการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสมพร พัฒนภูมิ ได้ประกาศกับพี่น้องที่ร่วมกันเข้าไปบุกยึดที่ดินแปลงนี้ว่า “จะขอสู้
ตายที่นี่” ซึ่งเขาได้ใช้ชีวิตตลอดเวลา 14 เดือน ในที่ดิน 1 ไร่ ที่ได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา และปลุกกระท่อมน้อยไว้ 1 หลัง 
ด้วยความหวังว่า จะได้ครอบครองที่ดินแห่งนี้อย่างมั่นคงตามแนวนโยบายโฉนดชุมชน ..

 ผลจากการชมุนมุ  ท�าให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งลงมาแก้ปัญหาเร่ืองคดคีวาม และ

ให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตของนายสมพร พัฒนภูมิ1 น�าไปสู่การเร่งประชุมคณะ

กรรมการอ�านวยการแก้ไขปัญหาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ที่ไม่มีการประชุมมานานกว่า        

6 เดือน การเคลื่อนไหวในขณะนั้นเห็นได้ว่าชาวบ้านคลองโยงร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่

ดินฯ ได้เร่งให้มีการด�าเนินการแก้ปัญหาที่ดิน ทั้งจากการชุมนุม การเขียนบทความ 2 

บทความ ลงเวบ็ไซต์กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ (บทความประชาชนต้องตายก่อนและบทเรยีน

การตายของเกษตรกรไร้ที่ดิน สมพร พัฒนภูมิ) และการท�าข่าวพลเมือง ส่งผลให้ในวันที่ 

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  ได้มีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการแก้ไขปัญหา คปท.        

ครั้งที่ 3 โดยมีนายกเป็นประธาน มีมติอนุมัติให้โอนที่ให้สหกรณ์ ฯ โดยให้ กรมธนารักษ์

เป็นผู้จัดท�าเอกสารเพื่อเข้าไปเสนอเข้ามติคณะรัฐมนตรี ในครั้งนั้นนายกฯ เสนอว่า

ต้องการให้เสรจ็ภายในวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ.2553 โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการเกษตร

และสหกรณ์ นาย ธีระ วงศ์สมุทร รับปากว่าจะช่วยท�าเอกสารให้เสร็จใน 2 อาทิตย์ ซึง่    

ต่อมาได้มมีตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ.2553 ให้โอนทีด่นิคลองโยง ซึ่งถือว่า

เป็นการประสบความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดครั้งหนึ่งส�าหรับกรณีคลองโยง ซึ่งต่อมาในวันที่ 

12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 มพีธิกีารมอบโฉนดชมุชน โดยนายอภสิทิธ์ เวชชาชวีะ ณ บรเิวณ

ส�านักงานสหกรณ์เช่าที่ดินบ้านคลองโยง  
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บทเรียนในมิติการสร้างพลังอ�านาจต่อสาธารณชน
 

 กรณชีาวบ้านคลองโยงสะท้อนให้เหน็ถงึการใช้พืน้ทีส่ือ่ ท�าให้ขบวนการสามารถ

สร้างเครอืข่าย ท�าให้คนภายนอกรับรู้ปัญหา และท�าให้เครือข่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้องยืน่มือเข้ามา

ช่วยเหลือ เช่น เครอืข่ายปฏริปูทีด่นิแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาช่วยเหลอืขบวนการชาวบ้าน

คลองโยงทั้งการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการระดมการสนับสนุน รวมไป

ถงึการระดมทรพัยากรต่าง ๆ  ให้เข้ามากเ็ป็นส่วนหนึง่ของการสร้างพลงัอ�านาจด้วย ท�าให้

ขบวนการสามารถท�าให้ประเด็นของตนเข้าสู่สาธารณะและขับเคลื่อนประเด็นร่วมกับ

กลุม่เคลือ่นไหวทางสงัคมกลุม่อืน่ ๆ  เช่น สมาพนัธ์ชาวนาชาวไร่ การออกไปร่วมเดนิขบวน

กับกลุ่มปฏิรูปที่ดินที่หน้าท�าเนียบรัฐบาล ท�าให้ชาวบ้านรู้สึกว่าประเด็นของตนไม่ใช่

ประเดน็ส่วนตวัอกีต่อไป และท�าให้โลกชวีติของชาวบ้านได้ขยายออกไปจากการรับรู้โลก

ชีวิตของกลุ่มคนอื่น ๆ  

 การใช้พืน้ทีส่ือ่ในการเคลือ่นไหว ในพืน้ทีส่ือ่หลากหลายประเภท ท�าให้ประเดน็

ปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐในกรณปัีญหาทีด่นิราชพสัดคุลองโยงทีเ่กดิข้ึนได้รับ

การขยายออกไปสูก่ารเชือ่มโยงกบัประเดน็สาธารณะในเรือ่งนโยบายการกระจายการถอื

ครองทีด่นิของรฐั รวมถงึการเชือ่มโยงประเดน็ปัญหาทีด่นิคลองโยงกบัทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่มปัีญหา

ที่ดินเช่น ที่ดินราชพัสดุในจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ท�าให้มี

การชะลอค�าสัง่การจ่ายค่าเช่าทีด่นิสหกรณ์เช่าทีด่นิคลองโยง และมกีารเรยีกร้องจากชาวบ้าน

ให้มีการจัดการที่ดินผืนดังกล่าวในรูปโฉนดชุมชน การสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกัน

ระหว่างเครอืข่ายขบวนการของชาวบ้านทีไ่ด้ประสบปัญหาในแต่ละพืน้ที ่ โดยการใช้พืน้ที่

สือ่สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายทีมี่ปัญหาเกีย่วข้องกนัให้ได้มีการรับรู้ประเดน็ปัญหาร่วมกนั

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะและการ

เรยีนรูเ้พือ่ผลติข้อมลู ข่าวสาร เพือ่ใช้แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัทัง้ในเครอืข่าย และ

ใช้ในการเคลื่อนไหวด้วย 

 นอกจากนี้ จะพบพลังในการเชื้อเชิญ และดึงสาธารณชน ผู้เฝ้ามองให้มาเป็น    

ผู้เห็นอกเห็นใจกล่าวคือ หลังจากการใช้พื้นที่สื่อของขบวนการชาวบ้านครั้งแรกผ่าน 

“รายการนักข่าวพลเมือง” ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ประเด็นปัญหาของชาวบ้านคลอง

โยงซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็ก ๆ  ใกล้เมืองหลวงก็ได้ถูกฉายให้สาธารณชนทั่วประเทศ
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ได้รับทราบไปพร้อม ๆ  กันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วย  ท�าให้

มีการตรวจสอบติดตามและขยายประเด็นคลองโยงจนกลายเป็นประเด็นสาธารณะใน

เวลาต่อมา ในพื้นที่สื่อต่าง ๆ  ทั้งจากข่าวที่ถูกน�าเสนออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางช่อง

ทวีไีทย ทวีสีาธารณะ เนชัน่ชาแนล และตามหน้าหนงัสอืพมิพ์  พืน้ทีส่ือ่ได้เข้ามามบีทบาท

เป็นตัวกลางในการน�าเสนอประเด็นปัญหาสู่สายตาสาธารณชนผู้เฝ้ามองได้มองเห็น

ประเด็นนี้ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถท�าได้ยากผ่านสื่อกระแสหลัก และยัง

เป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาแบบตัดผ่านข้ามพื้นที่อีกด้วย อย่างท่ีกล่าวไปแล้ว หลัง

จากทีข่่าวของคลองโยงได้ถูกน�าเสนอผ่านจอโทรทศัน์ ได้มีชาวบ้านทีพ่ชิยัภเูบนทร์ จงัหวดั

อุทัยธานี ที่เดือดร้อนประสบปัญหาแบบเดียวกัน ได้ติดต่อเข้ามายังประธานสหกรณ์เช่า

ทีดิ่นคลองโยง ว่ากรณทีีเ่กิดขึน้ทีค่ลองโยงและพชิยัภูเบนทร์นัน้เป็นเรือ่งเดยีวกนั  การน�า

เสนอประเด็นปัญหาผ่านสื่อจะท�าให้ข้อมูลเกิดการรวมตัวที่ตัดผ่านพื้นที่ ท�าให้ประเด็น

ได้ถูกร้อยโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งเหมือนกับเป็นก้อนหิมะที่ก�าลังกลิ้ง  ดังนั้นประเด็นที่ในตอน

แรกดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านคลองโยงเพียงกลุ่มเดียว ได้ยกระดับ

เป็นประเด็นสาธารณะ  โดยท�าให้คนที่รับสื่อทั้งสาธารณชนและเครือข่ายอื่น ๆ  ที่ประสบ

ปัญหาคล้ายคลงึกนัรู้สกึว่าตนเองไม่ใช่กลุม่เดยีวทีถ่กูกระท�าและเรือ่งน้ีจะต้องขยายออก

ไปในวงกว้าง ท�าให้ชาวบ้านพยายามค้นหาข้อมูลเอกสารทีจ่ะน�ามายนืยนัและต่อสู ้หาก

มองในเชงิวเิคราะห์จะเหน็ได้ว่า สือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการดงึความรูสึ้กและสายตา

ของสาธารณชนผู้เฝ้ามอง ซึ่งท�าให้การท�างานที่ไม่ชอบธรรมของรัฐต้องถอยกลับไปใหม่ 

เพื่อให้ประเด็นปัญหากลับไปสู่การทบทวน ตรวจสอบจากสาธารณชนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 

 การใช้พื้นที่สื่อของขบวนการชาวบ้านคลองโยงน�าไปสู่การต่อสู้เคลื่อนไหวทาง

สงัคม  ยกระดบัแนวคดิในการใช้ยทุธศาสตร์การต่อสูจ้ากการต่อสู้บนท้องถนนเพยีงอย่าง

เดยีว ไปสูก่ารต่อสูใ้นพ้ืนทีอ่ืน่ ๆ  ทีส่ามารถท�าให้ประเดน็ข้อเรยีกร้องขยายออกไปได้อย่าง

กว้างขวาง กล่าวคือ การต่อสู้บนท้องถนนในระยะแรกขบวนการเคล่ือนไหวมักได้รับ

ปฏิกิริยาจากสาธารณชนในแง่ลบมากกว่าในแง่บวก ทั้งจาก ข่าวท่ีออกผ่านส่ือต่าง ๆ 

และจากการวพิากษ์วจิารณ์กลุม่ผูช้มุนมุว่าเป็นพวกก่อกวน สร้างความวุ่นวายให้เกิดข้ึน

ในบ้านเมอืง  ดงันัน้แม้ว่าการเคลือ่นไหวบนท้องถนนจะสามารถท�าให้เป็นข่าวได้ แต่ภาพ

ข่าวที่ออกข่าวไปในรูปแบบเดิมที่ถูกน�าเสนอผ่านมุมมองของสื่อกระแสหลัก ท�าได้เพียง

แค่การเสนอข่าวแล้วก็เงียบหายไปจากสายตาสาธารณชน  

 ในขณะที่การจัดกระท�าการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อโดยที่ขบวนการเคลื่อนไหว

มบีทบาทเป็นผูก้ระท�าการเองนัน้จะสามารถท�าให้ประเดน็การเคลือ่นไหวมีความต่อเนือ่ง

อยู่ในพื้นท่ีสื่อ พร้อมทั้งสามารถทวีความเข้มข้นของประเด็นความเคลื่อนไหวในตามแต่

จังหวะและสถานการณ์ซึ่งขบวนการสามารถควบคุมเนื้อหา วัตถุประสงค์และทิศทางใน

การสื่อสารได้เอง   

 การก�าหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อในระยะแรกของการต่อสู้  

ขบวนการชาวบ้านคลองโยงเร่ิมเสนอประเดน็แรกในลกัษณะการร้องทกุข์ให้สาธารณชน

รบัทราบปัญหาในพืน้ทีข่องตนต่อมาจงึค่อย ๆ  ยกระดบัประเดน็ของตนไปสูก่ารต่อสูเ้ร่ือง

โฉนดชุมชน ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเป็นสาธารณะมากขึ้น 

 การใช้พืน้ทีส่ือ่ในการเคลือ่นไหวยงัน�ามาสูพ่ลงัอ�านาจในการเปลีย่นคนทีไ่ม่เหน็

ด้วยให้มาเห็นด้วยหรือผู้ขัดขวางต่อต้านกลายเป็นผู้เป็นกลางเนื่องจากประเด็นปัญหาที่

เกดิขึน้ในพืน้ทีค่ลองโยงนัน้ ส่งผลให้ประเดน็เรือ่งกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของชาวบ้านคลองโยง

เป็นที่สนใจจากสมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านคลองโยงเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการที่

ประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินนี้เอง ท�าให้เกิดความเเตกต่างในความคิดของชาวบ้านเป็นสอง

กลุ่ม  ความไม่เข้าใจในประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินของชาวบ้านคลองโยง ส่งผลให้ประธาน

และกรรมการของสหกรณ์ ฯ จ�าเป็นต้องชีแ้จงเพือ่ท�าความเข้าใจในเรือ่งนีใ้ห้กบัชาวบ้าน



160   / 161โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้

ให้มากขึ้น  โดยพยายามชี้แจงผ่านทางการประชุมสหกรณ์ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ชาวบ้าน

ทราบถงึการบดิเบอืนสญัญาการเช่าซือ้ทีด่นิในคลองโยงของรฐั  รวมไปถงึการจดัท�าและ

รวบรวมเอกสารอนัเกีย่วข้องกบัสญัญาการเช่าซือ้ซึง่สหกรณ์ได้ท�าไว้กับรฐั นับว่าประเด็น

เรือ่งของความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นกนัของชาวบ้านทัง้สองกลุ่มน้ีเอง ท�าให้ชาวบ้านกลุ่ม

ที่ต้องการลุกข้ึนมาต่อสู้เพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองต้องหาวิธีการส่ือสารท�าความ

เข้าใจในประเด็นปัญหานี้เป็นอย่างมาก อีกวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสนใจ

และสือ่สารให้แก่ชาวบ้านคลองโยงทีย่งัไม่ได้มคีวามคดิเหน็ทีจ่ะต่อสู้หรอืเรยีกร้องในสิทธิ

ของตนเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยนั้น ประธานและกรรมการสหกรณ์เอง ใช้วิธีการบันทึกภาพ

ของกลุ่มตัวแทนจากสหกรณ์ ฯ เมื่อทางกลุ่มได้ด�าเนินการในวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้รัฐได้

เข้ามาสนใจและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของชาวคลองโยงอย่างจริงจัง ท้ังการเข้าพบผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครปฐม  การไปร้องเรียนกับกรรมการสิทธิมนุษยชน  และการพยายาม

น�าเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินของคลองโยงเข้าไปยังสู่ผู้มีอ�านาจ 

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้ทิศทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินขยายเป็น

ประเด็นสาธารณะซึ่งได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย โดยสามารถพิจารณาจากการ

ประสบความส�าเร็จตามข้อเรียกร้อง ส่งผลให้ภาครัฐด�าเนนิการตามข้อเรียกร้องตามล�าดบั

ตั้งแต่การชะลอการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินจนกว่า จะมีการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การประเด็นปัญหา หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณา

ปัญหาท่ีดินราชพัสดุ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในประเด็นอื่น ๆ ด้วย 

จนกระทั่งมีการออกกรรมสิทธิ์ในการท�าประโยชน์ที่ดินและการมอบโฉนดชุมชนให้แก่

สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยงในเวลาต่อมา 

 การใช้พื้นที่สื่อถือเป็นกลไกในการน�าประเด็นเข้าสู่ระบบการเมืองที่แต่เดิมไม่

สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบการเมืองแบบผู้แทน เพราะประเด็นจะต้องเรียกร้องผ่าน

นกัการเมอืงท้องถิน่ซึง่ท�าให้ชาวบ้านรู้สกึว่าตนเป็นผูไ้ม่มีอ�านาจ ไม่สามารถออกมาเรียก

ร้องต่อสูเ้พือ่ความยตุธิรรมของตนเองได้ ต้องร้องขอความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

เช่น ในกรณขีองชาวบ้านคลองโยงทีต้่องเสยีค่าเช่าให้กบักรมธนารกัษ์ ตามเกณฑ์ในการ

เก็บค่าเช่าที่แบบใหม่ ส่วนหนึ่งของชาวบ้านประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่มีเงินพอได้น�าเงิน

เก็บไปจ่ายค่าเช่าที่เพราะไม่อยากมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐ  ดังนั้น เมื่อประเด็นของพวก

เขามีช่องทางใหม่ที่ไปสู่การรับรู้ของรัฐ และท�าให้การท�างานที่ไม่ชอบธรรมของรัฐบาล

ต้องถอยกลับไปใหม่ พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีพลังและสามารถลุกขึ้นมาต่อสู่กับความไม่

ยตุธิรรมได้ กรณคีลองโยงนัน้ เหน็ได้ชดัว่า ก่อนทีข่่าวจะถกูน�าเสนอออกไป ชาวบ้านน้อย

มากท่ีจะเข้าร่วมการต่อสู้ “แกบ้าหรือเปล่าที่จะไปสู้กับรัฐ” นั่นคือสิ่งที่ประธานสหกรณ์

ได้ยินได้ฟังเมื่อเขาได้ไปชักชวนชาวบ้านคนอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาให้เข้ามาช่วยกันต่อสู้ 

แต่เมื่อข่าวของชาวบ้านคลองโยงถูกเผยแพร่ออกไปอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่อง

ทาง ท�าให้ชาวบ้านรู้สึกว่าประเด็นที่ตนเองเผชิญอยู่นั้นมีความส�าคัญในสายตาคนนอก

ด้วยเช่นกัน ท�าให้ชาวบ้านรู้สึกคึกคักและมีก�าลังใจที่จะต่อสู้

 การสร้างการต่อรองเชงิอ�านาจให้เกดิขึน้กบัประชาชน กล่าวคอืการต่อสูผ่้านสือ่

เป็นวิธหีนึง่ในการท�าให้รฐัปรบัวธิกีาร บทบาท และความสมัพนัธ์ทางอ�านาจกบัชาวบ้าน  

ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน เช่น คนในระดับเจ้าหน้าที่ คนในเมือง หรือคนใน

ชนบทอ่ืน ๆ  นอกจากความตืน่ตวัของผูค้นในชมุชนหลงัจากเหน็ว่าเรือ่งราวในท้องถิน่ของ

ตนเองได้ออกสู่หน้าจอโทรทัศน์แล้ว  การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญ คือ ระดับ

การมส่ีวนร่วมทางการเมืองของชาวบ้านในต�าบลคลองโยงซ่ึงสามารถเป็นตวัแทน ในการ
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สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของชาวบ้านในท้องถิ่นภาคกลาง 

 การท�าข่าวด้วยตวัเองเป็นวธิกีารหนึง่ทีท่�าให้เรือ่งราวของคนในท้องถ่ินคลองโยง

ได้ปรากฏสู่จอโทรทัศน์ ซึ่งท�าให้ชาวบ้านมีส่วนแบ่งในการใช้พื้นที่สื่อสาธารณะ และ

สามารถท�าให้ประเด็นการปฏิรูปสื่อที่ต้องการให้คนจากทุกภาคส่วนมีสิทธิในการ

แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและการเสนอข่าวในแนวราบไม่ติดอยู่กับอิทธิพลของทุนและ

รัฐได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเดิมคนที่อยู่ในชนบทหรือชาวบ้านซึ่งเป็นคนด้อยอ�านาจไม่

อาจมีความสมัพนัธ์ทางอ�านาจทีเ่ท่าเทยีมกบักลุม่คนทีส่ือ่กระแสหลกัให้ความส�าคญัมากขึน้ 

เช่น รัฐบาลหรือผู้ที่มีอ�านาจในสังคม เป็นต้น   

 ผลจากการพัฒนาและปรับรูปแบบของการต่อสู้ของชาวคลองโยง จากการเข้า

พบกับทางราชการ การร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่น สมาพันธ์ชาวนาชาวไร่และเครือข่าย

ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน มาสู่

ในระดับของการที่ชาวบ้านคลองโยงเอง ได้ใช้พื้นที่สื่อในการสร้างพื้นที่ของความสนใจ

ร่วมกันให้เกดิขึน้ทัง้จากคนในชมุชนเองและคนภายนอกได้ จนปัญหาของพืน้ทีค่ลองโยง

นั้นได้รับการแก้ไขจากรัฐในระดับที่น่าพอใจของคนในชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าจาก

วัฒนธรรมของชาวบ้าน ของชาวนาหรือเกษตรกรที่มีภาพของการเป็นคนชนบทและไม่รู้

เท่าทันสังคมเมืองดังภาพสะท้อนสมัยก่อนนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  เครื่องมือส�าหรับ

การลดทอนช่องว่างของความเข้าใจในระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในกรณีของ

ชาวบ้านคลองโยง ถกูแทนทีด้่วยสือ่โทรทศัน์อย่างการมี “ข่าวพลเมอืง” นัน่เอง  ท�าให้การ

ต่อสู้ของชาวบ้านคลองโยงนั้นเกิดเป็นพลวัตและแสดงให้เห็นชัดเจนจากความคืบหน้า

ในประเด็นของการต่อสู้ ซึ่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างรัฐกับชาวบ้าน และ

ระหว่างคนภายในชุมชนด้วยกันเอง

 ดังน้ัน การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอ�านาจเดิมกับผู้ด้อยอ�านาจจาก

การใช้พืน้ทีส่ือ่ของชาวบ้านมบีทบาทในการท�าหน้าทีน่ีไ้ด้เป็นอย่างมาก ชาวบ้านคลองโยง

เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการใช้พืน้ทีส่ือ่เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในเคล่ือนไหว ภายใต้รปูแบบ

ของการท่ีตวัชาวบ้านเองช่วยสร้างพลงัให้เกดิขึน้กบัชาวบ้านเอง คอื พลังของการต่อสู้โดย

การท�าให้การเคลื่อนไหวในเชิงประเด็นของชาวบ้านคลองโยงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

เนือ่งจากชาวบ้านมคีวามได้เปรยีบในส่วนของการเข้าถงึประเด็นปัญหาในพืน้ท่ีได้ลึกซ้ึง

กว่านกัข่าวซ่ึงเป็นคนนอก ในส่วนนีเ้องทีน่กัข่าวพลเมอืงของคลองโยงสามารถสร้างพลัง

ในการดึงดดูคนท้ังภายในชมุชนเองและภายนอก ให้เกดิความสนใจและตระหนักในการ

รกัษาสิทธขิองตนเอง อกีทัง้ยงัสร้างความสามารถในการต่อรองของชาวบ้านกบัรฐัได้มาก

ข้ึน ท�าให้เกดิส�านกึเชงิสาธารณะและช่วยในการเพิม่พลงัให้กบัชาวบ้านในการเป็นเจ้าของ

กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายได้ก�าหนดร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบ

 นอกจากน้ี การท�าให้ชาวบ้านรับรู้ถึงพลังอ�านาจของตน ถือเป็นพลังในการตัว

กระตุ้นให้เกิดการใช้พื้นที่สื่อของชาวบ้านมากขึ้น  เนื่องจากหากพิจารณาเปรียบเทียบ

จ�านวนข่าวที่ออกอากาศระหว่างชาวบ้านแต่ละพื้นที่ จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านในพื้นที่เห็น

การเปล่ียนแปลงทางอ�านาจที่เกิดขึ้นโดยตัวเขาเอง ดังนั้น การท�าให้ชาวบ้านรับรู้ และ

ตระหนักถึงพลังที่มีอยู่นอกจากเกิดจากศักยภาพด้านเทคนิคการใช้สื่อ ยังเกิดจากการที่

ชาวบ้านเห็นถึง “พลังของการเป็นข่าว”หรือ “การออกทีวี” ด้วย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ

การกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อโทรทัศน์ ยกตัวอย่างค�ากล่าวเกี่ยวกับการ

ท�าข่าวผ่านรายการนักข่าวพลเมือง  

 การใช้พื้นที่สื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างพลังให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องสิทธิใน

ฐานะพลเมอืงในกรณคีลองโยงจงึถอืเป็นก้าวส�าคญัในการยกระดบัการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงของพลเมอืงท�าให้สามารถปลกุประชาชนทีน่ิง่เฉยให้เป็นพลเมอืงทีส่ามารถสร้างการ

ต่อรองอ�านาจทางการเมืองในเชิงรุกได้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าจากเดิมชาวบ้านไม่

สามารถเข้าถึงผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ เนื่องจากโครงสร้างทางการเมืองในสังคมไทย 

ไม่เอื้ออ�านวยให้คนจ�านวนมากในสังคมแต่กลับถูกท�าให้อยู่ในฐานะ “คนเล็กคนน้อย” 

ด้วยเหตขุองความขาดแคลนทรพัยากรในการต่อสูส้ามารถตระหนกัถงึสทิธทิีต่นมอียูแ่ละ

ลุกข้ึนมาต่อกรกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อต่อรอง/ช่วงชิงอ�านาจในการควบคุมและก�าหนด

ชะตาชีวิตของตนเอง

 พลังอ�านาจที่เกิดขึ้นผ่านการใช้พื้นที่สื่อซึ่งเป็นการปฏิบัติการทางตรงและทาง

อ้อมในการเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่สื่อ สามารถส่งสารหรือข้อความอย่างมีพลังโดยใช้

ทรัพยากรในเรื่องเงินทุนน้อย เนื่องจาก ไม่ต้องใช้คนหรือจ�านวนของตัวเลขในการ

เคลื่อนไหว แต่สามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายและรวดเร็วทั้งภาพและ/หรือเสียงและ

หรอืตัวอักษรซึง่สามารถอธบิายประเดน็และความต้องการหรอืข้อเรยีกร้องของขบวนการ

ได้อย่างถูกต้องตรงตามประเด็นที่ขบวนการทางสังคมต้องการสื่อสาร 

 ส่วนข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชนและภาครัฐนั้น ขบวนการแก้

ปัญหาโดยการใช้พื้นที่สื่อที่หลากหลายควบคู่กัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอ�านาจ

ตดัสินใจ เครอืข่าย รวมถงึสาธารณชนหรอืคนทีข่บวนการต้องการให้ได้รบัสาร ได้รบัอย่าง
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แน่นอน ขบวนการใช้วิธีการโทรศัพท์และส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์หาผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ัง

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการที่ให้ความช่วยเหลือ เครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงประชาชนใน

ชุมชนให้ดูรายการทีวีนั้น ในวันที่ข่าวของพวกเขาออกอากาศสู่จอโทรทัศน์ 

 กล่าวโดยสรุป บทเรียนส�าคัญในการต่อสู้ของชาวบ้านคลองโยงก็คือ การ

เคลื่อนไหวผ่านพื้นท่ีสื่อของชาวบ้านคลองโยงเกิดจากการออกแบบกระบวนการส่ือสาร

สู่สาธารณะ และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นของการใช้พื้นที่สื่อเป็นเครื่องมือใน

การสรา้งพลงัในการเคลื่อนไหวใหแ้กก่ารขบวนการเกิดขึน้เนือ่งจากปญัหาการต่อสู้เรือ่ง

ที่ดินคลองโยง ในปี พ.ศ. 2551 โดยมีกลุ่มคนเล็ก ๆ  จ�านวน 4-5 คน ซึ่งเป็นแกนน�าในการ

คดัค้านการเกบ็ค่าเช่าทีด่นิของราชพสัดใุนอตัราทีส่งูจนชาวบ้านไม่สามารถรบัได้ ชาวบ้าน

กลุม่นีจ้งึจ�าเป็นต้องหาวธิกีารในการท�าให้คนอ่ืนในชมุชนเข้ามาร่วมมอืกนัต่อสู้กบัภาครฐั 

ซึ่งการเคลื่อนไหวของชาวบ้านคลองโยงเป็นไปตาม แนวคิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มราก

หญ้า (grassroots organization) ซึ่งมีฐานคิดจากการขาดความเข้าใจและสนใจแก้

ปัญหาอย่างจริงจังในประเด็นปัญหาที่ท�ากินของเกษตรกรโดยภาครัฐ ดังนั้น พวกเขาใน

ฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบและรับรู้ถึงความตื้นลึกหนาบางของประเด็นปัญหามากกว่า       

ผู้อื่น จึงต้องการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยใช้การ

เคลื่อนไหวผ่านสื่อเป็นหลัก 

 ชาวบ้านเชื่อว่าการกระท�าการผ่านพื้นที่สื่อจากตัวผู้เคลื่อนไหวเอง จะท�าให้

สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและน�าเสนอประเด็นปัญหาของตนได้อย่างถูกต้องตรง

ตามความต้องการไปสู่ทั้งผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจและต่อสาธารณชนในวงกว้าง โดย

การเคล่ือนไหวในช่วงแรกเป็นการรวมตวักนัหลวม ๆ  ของคนเลก็คนน้อยเพือ่ท�าการท้าทาย

อ�านาจรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น เช่น การยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลาย

หน่วยงาน เรื่อยไปจนกระทั่งการท้าทายเจ้าหน้าที่ในระดับชาติ แต่การกระท�าดังกล่าว

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้าน 

เน่ืองจาก พวกเขาเป็นเพียงคนเล็กคนน้อย ซึ่งไม่มีช่องทางในการเข้าสู่ระบบการเมือง

แบบเป็นทางการได้ ชาวบ้านจึงจ�าเป็นต้องคิดหาช่องทางอื่นๆในการเคลื่อนไหวเพื่อให้

ประเด็นปัญหาของพวกเขามีความส�าคัญและถูกตระหนักถึงในสังคมวงกว้าง

 อย่างไรกด็ ีการสร้างพลงัดงักล่าวกม็ใิช่ยทุธวธิเีชงิเดีย่ว ในทางตรงกนัข้ามกลบั

พบว่า ยังมกีารใช้ยทุธวธิอีืน่ ๆ  อย่างกว้างขวางและพลงัส�าคญัยงัอยูท่ีก่ารสร้างเครอืข่าย

ร่วมกบัพีน้่องทีเ่ดอืดร้อนจากปัญหาทีด่นิทัว่ประเทศ ทีร่่วมกนัเคลือ่นไหวภายใต้เครือข่าย

ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และอาจจะเป็นหัวใจของความส�าเร็จมาที่สุดที่ท�าให้ปัญหา

ของพี่น้องคลองโยงสามารถคลี่คลายไปก็ด้วยผลจากการเข้ามาร่วมเคลื่อนไหวในนาม

ของ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการในรูปแบบโฉนดชุมชน 

  สมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยงได้ร่วมกันจัดท�าระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการ

บริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ฯพณฯนาย

อภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ ทีต้่องการให้การจดัสรรทีด่นิให้แก่เกษตรกรน�าไปเพือ่ใช้ประกอบอาชพี

เกษตรกรรมอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินตาม

แนวทางโฉนดชมุชน เพือ่สร้างความมัน่คงในการถอืครองและใช้ประโยชน์ในทีด่นิ รกัษา

พื้นที่เกษตรกรรม 

  โดยมสีาระทีส่�าคญัคอื โฉนดชุมชนเป็นการบริหารจัดการทีด่นิร่วมกนัในรูปแบบ

สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลงที่ดินร่วมกัน และสมาชิกเป็น
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เจ้าของครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์แบบรายบุคคลหรือครอบครัว และผู้ที่มีสิทธิใน

การครอบครองและใช้ประโยชน์ทีด่นิคอื สมาชกิสหกรณ์ซึง่เป็นผูท้ีค่รอบครองทีด่นิดัง้เดมิ

ตกทอดสืบเน่ืองกันมาตั้งแต่แรกจัดตั้งสหกรณ์บ้านคลองโยง และเป็นไปตามข้อบังคับ

สหกรณ์ 

  นอกจากน้ี ก�าหนดหลักเกณฑ์ห้ามซื้อขายที่ดิน แต่ท่ีดินสามารถตกทอดไปยัง

ทายาทโดยชอบธรรมของผูมี้สทิธิใช้ประโยชน์ในทีด่นิ การโอนทีด่นิต้องให้แก่ทายาทโดย

ธรรม หรือโดยการมอบเป็นมรดก โดยผู้รับที่ดินต้องมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ

เป็นผู้ที่มีภูมิล�าเนาในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น 

  ส่วนด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสมาชิก ต้องใช้ที่ดินเพื่อท�าประโยชน์ใน

การเกษตรกรรมและทีอ่ยู่อาศยัเท่านัน้ ห้ามน�าทีด่นิไปท�าธุรกจิอตุสาหกรรม และกจิกรรม

ที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และมีข้อตกลงร่วมกันว่า สมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องช่วย

กันปรับรูปแบบการผลิตให้พัฒนาไปสู่การเกษตรกรรมยั่งยืน

อุปสรรคและบทเรียนการจัดการโฉนดชุมชน

 • รูปแบบและวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบสหกรณ์ที่สะสมมากว่า 30 ปี 

ยังมีข้อจ�ากัดมากในการด�าเนินการโฉนดชุมชน ซึ่งต้องพัฒนาต่อไป 

 • ชมุชนยงัไม่สามารถสร้างกจิกรรมทีก่่อให้เกดิความยัง่ยนื ในเชงิการผลติดงัที่

เคยก�าหนดร่วมกันไว้ โครงสร้างองค์กรและการท�างานยังมีลักษณะการท�างานแบบ

ราชการ แต่ในทางตรงกันข้าม กลับยังใช้สหกรณ์ได้ไม่คุ้มค่า 

 • การน�าชุมชนแบบเป็นทางการ การสั่งการแบบทางการของผู้น�าไม่สามารถ

น�าชุมชนได้

 • ชุมชนยังไม่เกิดส�านึกร่วม แกนน�าไม่สามารถน�าในเชิงอุดมการณ์ได้ สมาชิก

ยังหวังเพียงรับประโยชน์จากสหกรณ์

 • ข้อเสยีส่วนหนึง่เกดิจากการเคลือ่นไหวผ่านสือ่สาธารณะ ซึง่ไม่ต้องการการมี

ส่วนร่วมมากนกั เป็นการเคลือ่นไหวแบบมอือาชพี นกัเทคนคิเฉพาะ เครอืข่าย/ความรูจ้กั

มักคุ้น  ซึ่งเป็นบทเรียนที่ส�าคัญมาก

 • ชุมชนมีต้นทุนทางสังคมและในสาธารณะมากแต่ชุมชนยังใช้ได้ไม่คุ้มค่า  ใน

วันข้างหน้าหากมีทรัพยากรเข้ามาสู่ชุมชนมาก ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • ประเด็นการใช้ที่ดินที่ยั่งยืนของชุมชน มีข้อสังเกตคือควรสร้างตัวอย่าง และ

ด�าเนินการแบบค่อยเป็นไปจะประสบความส�าเร็จดีกว่า



168   / 169โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้

 

ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม

โฉนดชุมชน
บนพื ้นที ่เมือง

 ชุมชนหลังสน.ทองหล่อ และชุมชนเพชรคลองจั่น ภายใต้เครือข่ายสลัม 4 ภาค

เป็น 2 ใน 4 ชมุชนทีถ่กูเสนอชือ่ให้เป็นพืน้ทีน่�าร่องในการออกโฉนดชมุชน และเป็นชมุชน

ทีเ่ข้มแขง็ มปีระวตัศิาสตร์การต่อสูเ้รือ่งสทิธเิหนอืทีด่นิมายาวนาน กรณชีมุชนเพชรคลองจัน่ 

ชุมชนมีพัฒนาการของการปรับปรุงภูมิทัศน์ “ย้ายบ้านขึ้นจากคลอง” และช่วยกันดูแล

สภาพแวดล้อมเป็นอย่างด ีเพือ่พสิจูน์ตนเองให้รัฐและสาธารณะชนเหน็ว่าชุมชนสามารถ

อยู่ในพื้นที่ได้โดยไม่เป็นปัญหาของเมือง ซึ่งเป็นข้อต่อรองเพื่อเรียกร้องสิทธิเหนือที่ดิน 

ส่วนกรณีชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ การพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนด้วย

การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น เพื่อลดการแออัดของประชากรในครัวเรือน กลับท�าให้

ชุมชนเกิดกรณีพิพาทกับเอกชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่นิในบรเิวณใกล้เคยีงทีร้่องเรยีนต่อ

หน่วยงานราชการ ให้ใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐเข้ามาจัดการกับชุมชน โดย

กล่าวหาว่าชุมชนแออัดเป็นภัยต่อสังคมเมือง ท�าให้ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมรู้สึกไม่

ปลอดภัย 

 ชุดโครงการวิจัยการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินเพื่อความเป็นธรรม เน้น

การวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชน และสรุปบทเรียนการใช้ระบบโฉนด

ชุมชนในการจัดการที่ดิน ในกรณีชุมชนแออัดนี้ ผู้วิจัยศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความ

สัมพันธ์ภายในชุมชน โดยพิจารณาผ่านกรอบคิดเกี่ยวกับชุมชนกับการจัดการทรัพยากร

ส่วนรวมทีม่องว่าชมุชนไม่ได้เป็นหน่วยทีม่คีวามสอดคล้องกลมกลนื ทัง้ยงัมไิด้ม ี“ส่วนร่วม” 

ในการจดัการเรือ่งส่วนรวม หรอืได้รบัผลประโยชน์จากทรพัยากรส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกนั  

ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกภายในชุมชนเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญต่อ

การบริหารจัดการที่ดินขององค์กรชุมชน ซึ่งจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ชัดเจนมากขึ้นว่าการ

จัดการที่ดินด้วยโฉนดชุมชนนั้นจะบรรลุเป้าหมายเพียงใด

บทน�า
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ชุมชนแออัด กับความเหลื่อมล�้าในพื้นที่ เมือง

 ข้อมลูจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) ระบวุ่าในระหว่าง  พ.ศ.

2550-2551 พบว่าประเทศไทยมีชุมชนแออัด 6,334 แห่ง (หนึ่งแห่งมีตั้งแต่ 5 ครัวเรือน

ขึ้นไป) (นสพ.ไทยโพสต์ 26 มิ.ย.25521) ขณะที่มีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าชุมชนแออัดทั่ว

ประเทศมีประมาณ 3,750 ชุมชน 1.14 ล้านครอบครัว 5.13 ล้านคน (อัภยุทย์ 2546:47) 

นอกจากนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนยังระบุว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

กว่า 728,000 ครัวเรือน (ประชากรไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านคน) (เพิ่งอ้าง)

 การเกิดข้ึนและการขยายตวัของชมุชนแออัดเป็นผลพวงของนโยบายการพฒันา

เมือง เพราะชุมชนแออัดเกิดจากการอพยพของคนจากหลายที่ทางเพื่อเข้ามาหาลู่ทาง

ประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน การศึกษาต�า่ ขาดฝีมือ และขาดทุน

ด้านต่าง ๆ ที่จะแข่งขันกับคนอื่น ๆ คนเหล่านี้จึงถูกจ�ากัดโอกาสให้อยู่ในฐานะแรงงาน

ชัน้ล่างของสงัคมเมอืง ทัง้ ๆ  ทีเ่ป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการพฒันาเมอืง ขณะเดยีวกนัการ

ขยายตวัของเมอืงโดยขาดการวางผงัทีด่ไีด้ท�าให้เกดิการกว้านซือ้ทีด่นิเพือ่เกง็ก�าไร ท�าให้

ราคาที่ดินถีบตัวสูงขึ้นมากจนกระทั่งผู้ที่อพยพเข้าเมืองไม่สามารถเข้าถึงที่ดินและที่อยู่

อาศัย ชาวชุมชนแออัดรุ่นแรก ๆ อพยพมาจับจองที่ดินว่างเปล่าใกล้แหล่งงานแล้วสร้าง

ที่อยู่อาศัยง่าย ๆ ราคาถูก หรือเช่าที่อยู่อาศัยราคาถูกที่สร้างขึ้นในที่ดินของเอกชน และ

ต่อมาอพยพมาสมทบหรือขยายครอบครัวเพิ่มขึ้นกลายเป็นชุมชนแออัด ท่ีดินท่ีอาศัยมี

ทัง้ทีดิ่นของรฐัและทีด่นิของเอกชน  ปัญหาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ  ตามมา 

เช่น การเข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐานและบริการจากรัฐ ปัญหาคุณภาพชีวิตเน่ืองจากพื้นท่ีอยู่

อาศัยปลกูสร้างอย่างไม่ถกูสขุลกัษณะ ไม่มรีะบบระบายน�า้ ขยะของเสีย ฯลฯ การด�าเนนิ

นโยบายพัฒนาเมืองส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชนแออัด แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ท�าให้

เกิดการไล่รื้อสลัมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือเพื่อน�าที่ดินไปใช้ทางธุรกิจ ชุมชนที่ต่อรองไม่

ได้กจ็ะถกูไล่รือ้แตกกระจายไปสร้างทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ทีว่่างแห่งใหม่ หรอืไปอยูใ่นสลมัอืน่ 

1 โพสต์ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), “หนทางไปสู่เมืองที่ไม่มีสลัม City without 
Slum”, http://www.codi.or.th /index.php?option=com_content&view=article&id=302%3A-city-without-
slum&catid=43%3Ad&Itemid=1&lang=th เข้าถึง 22 ต.ค.2554

 นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา หน่วยงานภาครฐัเริม่ให้ความส�าคญักบัปัญหา

ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานครมอบนโยบายให้ส�านักงานเขตทุกเขตมีพัฒนากรชุมชน

ท�างานกบัชุมชนแออดั ส่วนการเคหะแห่งชาต ิเร่ิมให้ความส�าคญักบัการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยั

ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (มณีรัตน์ 2545: 366) อย่างไรก็ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายังไม่

สอดคล้องกับค่าครองชีพและการด�าเนินชีวิตของชาวชุมชนแออัดที่ต้องพึ่งพาแหล่งงาน

ในเมือง  รัฐพยายามผลักดันชาวชุมชนแออัดออกจากพื้นที่โดยมีทางเลือก 2 ลักษณะ 

ได้แก่ ทางเลือกแรก ให้ชาวชุมชนซื้อที่ดินเปล่าไปสร้างบ้าน หรือให้ชุมชนรวมกลุ่มออม

ทรพัย์แล้วกูย้มืเงนิจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนเพือ่ไปหาซือ้ทีด่นิเอง ส่วนทางเลอืกที่

สอง หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การเคหะแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ฯลฯ จัดสร้าง

แฟลตให้ชาวชุมชนแออัดเช่าซื้อ  ซึ่งทั้งสองทางเลือกนั้นชาวชุมชนแออัดต้องอยู่ในเขต

ชานเมืองที่ห่างไกลจากแหล่งงานเดิม ขณะที่อาชีพหลักของชาวชุมชนแออัดคือการเป็น

แรงงานนอกระบบในเมอืง เช่น กรรมกร ลกูจ้าง คนเกบ็ของเก่า แม่ค้าหาบเร่ ฯลฯ (อภัยทุย์ 

2546:48) ชาวชุมชนแออัดเสนอขออยู่อาศัยในพื้นที่เดิมหรืออย่างน้อยก็ในบริเวณเดิม 

โดยยอมจ�ากดัขอบเขตทีอ่ยูอ่าศยัไม่ให้ขยายเพิม่เตมิ ทัง้ยงัจะปรบัปรงุภมูทิศัน์และสภาพ

แวดล้อมให้ดีขึ้น แต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐซึ่ง

พยายามบังคับใช้กฎหมายกับชาวชุมชนแออัดอย่างเคร่งครัด 
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คนจนเมือง กับความไม่เป ็นธรรมและความเหลื่อมล�้าในสังคม 

 ปัญหาการเกี่ยวกับชุมชนแออัดถูกอธิบายด้วยชุดความเข้าใจที่แตกต่างกันไป 

เช่น ชุดค�าอธิบายแรกที่ว่าชุมชนแออัดเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง ทั้งท�าลาย

ทัศนียภาพ การไม่สามารถไล่รื้อเพื่อใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน หรือแม้กระท่ังเป็น

แหล่งอาชญากรรม มีภัยอันตราย และสร้างความหวาดระแวงต่อชาวชุมชนแออัดว่ามี

ลักษณะท่ีเป็นภัยเพราะมีฐานะยากจน และด้อยการศึกษา เป็นต้น ชุดค�าอธิบายท่ีสอง

ซึง่โต้แย้งว่าการเกดิขึน้ของชมุชนแออดัเป็นผลพวงของการพฒันาเมอืง และการด�ารงอยู่

ของชุมชนแออดัได้ช่วยค�า้จนุการพฒันาเมอืง ขณะเดยีวกนักม็กีารเรยีกร้องว่าชาวชมุชน

แออดัเป็นพลเมอืงของรฐัและเป็นกลไกส�าคัญต่อการพฒันาจงึควรเข้าถงึระบบสวสัดกิาร

ทางสังคม เช่น โอกาสทางการศึกษา สาธารณูปโภค ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงสิทธิ

อันชอบธรรม หรือ “ความเป็นธรรม” ที่ชาวชุมชนแออัดพึงได้รับมักมีความอิหลักอิเหลื่อ

และเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้ง เนื่องจากสิทธิและความเป็นธรรมดังกล่าวมักอ้างอิงอยู่

กบัหลกักฎหมาย ขณะทีชุ่มชนแออัดโดยส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในทีด่นิซึง่พวกเขาไม่มกีรรมสทิธิ์ 

หรือเป็น “ผูบ้กุรกุ” ความเข้าใจนีท้�าให้ชาวชมุชนแออดัถกูละเมดิ ถูกลิดรอน หรอืเข้าไม่ถึง

สิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ กลายเป็นความเหลื่อมล�้าที่ท�าให้พวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองดูแล

จากรัฐเฉกเช่นเท่าเทียมกับพลเมืองไทยคนอื่น ๆ 

 รูปธรรมของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชนแออัด อาจแบ่งออกเป็น                

2 ลกัษณะส�าคญั ได้แก่ ความไม่เป็นธรรมในเชงิโครงสร้าง และความไม่เป็นธรรมในระดับ

ปฏิบัติการ

 ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง

 1) การเกดิชมุชนแอดอัดสะท้อนความไม่สมดลุของการพฒันาระหว่างภาคเมอืง

กับภาคชนบท ภาคอุตสาหกรรมและบริการกับภาคการเกษตร ชาวชนบทที่พึ่งพิงภาค

การเกษตรไม่สามารถรบัมอืกบัแรงกดดนัทางเศรษฐกจิได้ จงึอพยพมาใช้แรงงานในภาค

เมือง ขณะที่พื้นที่เมืองมีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจอย่างสูง ผู้ที่มีฐานะดีสามารถเข้า

ถึงที่ดินและท่ีอยู่อาศัยราคาแสนแพง แต่ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย

คุณภาพดี  การให้ความส�าคัญและดูแลประชาชนต่างกลุ่มอย่างไม่เท่าเทียมกันสร้าง

ปัญหาต่อชาวชุมชนแออดั ทัง้นีเ้นือ่งจากการด�าเนนินโยบายพฒันาเมอืงด้วยการพฒันา

สาธารณูปโภค สร้างถนน ทางด่วน ขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน�้า การพัฒนาศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และอีกมากมายที่อ้างว่าท�าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แต่

แท้ที่จริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจ นโยบายดังกล่าวท�าให้มีคนชนบทอพยพมาเป็น

แรงงานเพื่อพัฒนาเมืองมากขึ้นโดยที่รัฐไม่มีมาตรการรองรับและดูแลพวกเขา 

 2) ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน: ชุมชนแออัดตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์

ของเอกชนหรือรัฐ เช่น กรมธนารักษ์  ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การรถไฟ

แห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีที่ดินที่ผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงที่

ดนิเพือ่อยูอ่าศยั  ทัง้นีส้ทิธใินทีด่นิตามกฎหมายเป็นสทิธแิบบเบด็เสรจ็ (Exclusive Right) 

เอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิท�าอะไรกับที่ดินก็ได้ – ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ และสามารถ

กีดกันผู้อ่ืนไม่ให้เข้าถงึทีด่นิ นอกจากนัน้ ทีด่นิเอกชนยงัเป็น “สนิค้า” ประเภทหนึง่ทีบ่รหิาร

ด้วยกลไกตลาดจงึเอือ้ให้ผูมี้อ�านาจทางเศรษฐกจิเข้าถงึทีด่นิได้ง่ายแต่แรงงานระดบัล่าง

ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้ โดยเฉพาะที่ดินในย่านธุรกิจ 

 3) ขาดกลไกในการแก้ไขปัญหา:  ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ที่รองรับสิทธิ

ของคนจนในเมือง แต่กฎหมายเหล่านั้นมิได้ช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด เนื่องจาก

กฎหมายส่วนใหญ่เน้นการควบคุมและจัดการที่ดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือเอาผิด

กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด มากกว่ามุ่งแก้ไขปัญหาและดูแลสวัสดิภาพของประชาชน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่บังคบัใช้กฎหมายทีรั่บรองสทิธแิละแก้ไขปัญหาชมุชนแออดั หรือ

มีความติดขัดในระเบียบอื่น ๆ ของหน่วยงาน  และกฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง แต่ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก  

 4) ความรนุแรงเชงิสญัลกัษณ์ : การใช้ค�าเรยีกชมุชนแออดัมกัสะท้อนอคตแิละ

น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติ ในอดีต ค�าว่า Slum แปลเป็นไทยว่า “บริเวณวิบัติ” “บริเวณ

เสื่อมโทรม” “แหล่งทรุดโทรม” และ “แหล่งเสื่อมโทรม” ซึ่งมีความหมายในทางลบทั้งสิ้น 

จนกระท่ังในปี พ.ศ.2503 เอกสารการรือ้สลมัหน้ากรมทางหลวงแผ่นดนิได้ใช้ค�าว่า “แหล่ง

ชมุชน” เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทอืนต่อความรู้สกึของประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ทีด่งักล่าว 

(โสภณ พรโชคชัย 2538: 16 อ้างใน มณีรัตน์ 2545: 355) ต่อมาในปี พ.ศ.2525 ผู้ว่าการ

เคหะแห่งชาติได้เปลี่ยนจากค�าว่า “แหล่งเสื่อมโทรม” เป็น “ชุมชนแออัด” (crowded 

community) โดยระบคุ�านีใ้นมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่27 เมษายน พ.ศ.2525 การปรบัเปลีย่น

ดังกล่าวสัมพันธ์กับกระแสการปรับปรุงชุมชนแทนการพยายามไล่ร้ือ (อคิน รพีพัฒน์      
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และคณะ 2542: 18 อ้างใน มณีรัตน์ 2545: 356) อย่างไรก็ตาม การใช้ค�าว่า “ชุมชน

แออดั” โดยหน่วยงานรฐั เช่น กระทรวงมหาดไทยและการเคหะแห่งชาต ิตลอดจนบคุคล

ทัว่ไปยังคงมนียัยะทางลบ หมายถึง ชมุชนทีเ่กิดจากการบุกรกุทีด่นิของผูอ้ืน่ มสีภาพของ

เคหะสถานที่มีลักษณะทรุดโทรม สกปรกรกรุงรัง ประชากรอยู่กันอย่างแออัด ผิด

สุขลักษณะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย เป็นแหล่งหลบซ่อนของ

ผูก่้ออาชญากรรม แหล่งจ�าหน่ายและเสพยาเสพตดิ ฯลฯ (ด ูมณรีตัน์ 2545: 356-7, www.

nhrc.or.th2) ความหมายดงักล่าวน�าไปสูก่ารสร้างพรมแดนทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละจนิตนาการ 

ระหว่างชาวเมืองและคนจนเมือง และเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้มีการด�าเนินการต่อผู้ที่อาศัย

ในชมุชนแออดัอย่างไม่เป็นธรรม ภาพลกัษณ์ว่าด้วย “ความไร้ระเบยีบ” ของชุมชนแออัด

สะท้อนแนวคิดของรัฐในการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มากกว่าการดูแล

สวัสดิภาพและคณุภาพชวิีตของประชาชนในเมือง ขณะทีช่าวชมุชนแออดัจดัเป็นผูม้รีาย

ได้น้อย จ่ายภาษีและสร้างผลตอบแทนให้แก่รัฐได้ในอัตราต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ  และธุรกิจห้างร้านที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่รัฐท้องถิ่นในอัตราสูง 

 เครือข่ายสลัม 4 ภาคพยายามสร้างความเข้าใจใหม่ว่าชาวสลัมหรือชาวชุมชน

แออัดไม่ใช่ “ผู้บุกรุก” แต่เป็น “ผู้บุกเบิก” ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเมือง เพราะ

ท�างานหนักและเป็นงานลักษณะที่ไม่มีใครอยากท�า เช่น แบกหาม  กรรมกร  เก็บขยะ  

กวาดถนน  ขบัรถเมล์ ฯลฯ ซึง่ “เมืองจะเจรญิไม่ได้ถ้าปราศจากคนจน” (อภัยทุย์ 2552:11) 

ทั้งนี้ ค�าว่า “คนจนเมือง” (Urban Poor) เป็นค�าที่ฝ่ายขบวนการภาคประชาชนนิยมใช้ 

เพือ่โต้กลบัทัศนคตใินด้านลบต่อ “ชาวชมุชนแออดั” และสือ่ความหมายว่าชาวชุมชนเป็น

ผลผลติจากทศิทางการพฒันาประเทศทีผ่ดิพลาดซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการดแูลใส่ใจจากรฐั

อย่างเท่าเทียมกันกับประชาชนคนอื่น

2   ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต,ิ “สรุปสาระส�าคญัรายงานการศกึษากฎหมายท่ีขดัแย้งหรอืไม่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นกลุ่มคนชายขอบ : ศึกษากรณีชุมชนคนจนใน
เมือง (ชุมชนแออัด)” http://www.nhrc.or.th/kcontent.php? doc_id=Research_PoorCommune&lang=TH  
เข้าถึง 22 ต.ค.2554

 ความไม่เป็นธรรมในระดับปฏิบัติการ 

 1) การถูกไล่รื้อ: การไล่รื้ออย่างรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2520 ถึงต้น

ทศวรรษ 2530 ซึง่รัฐบาลมีนโยบายจ�ากดัการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร ดงัปรากฏว่า

ในปี พ.ศ.2524 มีชุมชนที่ถูกไล่รื้อ 129 แห่ง ปี พ.ศ.2526 มีชุมชนถูกไล่รื้อ 144 แห่ง มี

การใช้ก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ทหาร เข้าขับไล่ทบุตชีาวบ้าน ใช้รถแทรกเตอร์เข้าไล่ร้ือถอน

บ้านเรอืน การยดึทรัพย์สนิไปขายทอดตลาด การสร้างความแตกแยกภายในชุมชน อายดั

เงินเดือน อายัดเงินในบัญชีธนาคาร ใช้ต�ารวจนอกเครื่องแบบเฝ้าดักจับกุมชาวบ้านตาม

ท่ีท�างาน ขณะเดยีวกนัเจ้าของพืน้ทีท่ีไ่ล่รือ้กอ้็างอ�านาจตามกฎหมายต่าง ๆ   เช่น ประกาศ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ปี พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2535 กฎหมายอาญาในคดีบุกรุก  และกฎหมายแพ่งในคดีฟ้องขับไล่  ซึ่ง

ท�าให้ชาวบ้านถูกจับเสียค่าประกันตัวในวงเงิน 50,000-200,000 บาท (มณีรัตน์ 2545: 

361-374,พันธมิตรองค์กรประชาชน: 2546: 51)  ในช่วงที่ผ่านมา การไล่รื้อและการใช้

ความรุนแรงลดน้อยลงกว่าเดิม โดยเปลี่ยนมาใช้กฎหมายมาฟ้องร้องขับไล่แทน 

   2) ถูกจ�ากัดการพัฒนา และถูกเจ้าหน้าที่รัฐเลือกปฏิบัติ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงอย่างน้อย 3 หน่วยงาน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานครและเทศบาล 

ซึ่งเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นยังรับรองสถานภาพของชุมชนแออัดอย่างไม่ทั่วถึง และอ้างว่า

ชุมชนไม่มีสิทธิในที่ดินจึงปฏิเสธที่จะดูแลและจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ ท�าให้ชาวชุมชน

แออัดไม่สามารถขอออกทะเบยีนบ้านแต่มเีพยีงทะเบยีนบ้านชัว่คราวท�าให้เข้าไม่ถงึสทิธิ

ต่าง ๆ ที่โยงอยู่กับทะเบียนบ้าน เช่น เข้าไม่ถึงแหล่งงบประมาณของรัฐ เข้าไม่ถึงแหล่ง

เงินกู้ในระบบซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ได้รับสิทธิในระบบ

การศกึษา ระบบประกนัสขุภาพ ไม่สามารถปรบัปรงุชมุชน ไม่มสีทิธใินการประกอบอาชพี 

ไม่สามารถการขอใช้ไฟฟ้าและน�้าประปาในราคาปกติ เป็นต้น 

 3) เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายและระเบียบราชการที่ขาดความเข้าใจ

ประชาชนโดยเน้นการเอาผดิชาวชมุชนแออดัมากกว่าการคุม้ครองสทิธ ิเช่น การตัง้ข้อหา

ว่าก่อสร้างอาคารหรอืปรบัปรงุอาคารโดยไม่ได้รบัอนญุาต ส่วนการพยายามแก้ไขปัญหา

ชุมชนแออัดของรัฐด้วยการสร้างแฟลตนอกเมืองก็ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพและวิถี

ชีวิตที่ต้องพึ่งพาแหล่งงานในเมือง ลักษณะการสร้างแฟลตยังไม่เหมาะสมส�าหรับชาว

ชุมชนแออัดที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครวัขยาย และต้องใช้พื้นที่ในบริเวณบ้านเพื่อประกอบ

อาชีพ เช่น ขายของ คัดแยกของเก่า ตัดเย็บหรือซักรีดเสื้อผ้า เป็นต้น  ดังนั้น แม้ว่าการ
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เคหะแห่งชาติจะพยายามแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดด้วยวิธีดังกล่าวมานานถึง 30 ปีแล้ว

แต่ก็ไม่สามารถท�าให้ชมุชนแออัดหมดไป ในทางตรงกันข้ามยงัส่งผลให้เกดิการขยายตวั

ของชมุชนแออดัมากข้ึน เมือ่ผูท้ีไ่ด้รบัจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ต้องท้ิงท่ีอยู่ดังกล่าว แล้วกลับ

เข้ามาบุกรุกที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน (มณีรัตน์ 2545:360, www.landre-

formthai.net3) 

 4) ชาวชุมชนแออัดไม่มีสิทธิมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง: เมื่อเกิด

กรณพีพิาทมกัปรากฏว่าชมุชนแออดัไม่มส่ีวนร่วมในการแก้ไขข้อพพิาท เพราะหน่วยงาน

รัฐเน้นบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายส่วนใหญ่ชาวชุมชนมีฐานะเป็น “ผู้บุกรุก” หรือ 

“ผู้ละเมิดสิทธิผู้อื่น” จึงท�าให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิและอ�านาจเหนือกว่าชาวชุมชน 

เมือ่มกีารตัง้คณะกรรมการเพือ่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  กฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  ท่ีมมีาแต่

เดมิกย็งัให้อ�านาจหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการตัง้คณะกรรมการเพือ่แก้ไขปัญหาซ่ึงมอีงค์

ประกอบจากหน่วยงานราชการเป็นหลกั ภายหลงัจากการจัดต้ังเครอืข่ายสลัม 4 ภาคนับ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ ท�าให้ “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน” ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคม และท�าให้ชาวชุมชนแออัดมีอ�านาจ

ต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ดังปรากฏว่าในการวางนโยบายหรือมาตรการบาง

อย่างก็จะมีการปรึกษาหรือเชิญตัวแทนของเครือข่ายประชาชนไปร่วมรับฟังและแสดง

ความคิดเห็น แม้ว่าภาคประชาชนจะยังคงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอันจ�ากัดก็ตาม 

เครือข่ายสลัม 4 ภาค กับ “โฉนดชุมชน”  

 เครอืข่ายสลมั 4 ภาค เป็นเครอืข่ายคนจนเมอืงทีต่่อสูเ้พือ่สทิธใินทีอ่ยูอ่าศยัและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวสลัม จัดตั้งข้ึนเมื่อปลาย พ.ศ. 2541 มี

สมาชกิ 100 ชุมชนจาก 8 เครอืข่ายย่อย ได้แก่ ศนูย์รวมพฒันาชุมชน เครอืข่ายชุมชนเพือ่

การพัฒนา เครือข่ายชุมชนรถไฟสายใต้-ตะวันตก เครือข่ายสลัมพระราม 3 กลุ่มพัฒนา

ชมุชนใต้สะพาน เครือข่ายคนไร้บ้านกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ เครือข่ายฟ้ืนฟปูระชาสร้างสรรค์ 

ขอนแก่น และเครือข่ายสงขลาสามัคคี ( อัภยุทย์ 2552: 8) เป้าหมายในการเคลื่อนไหว

คือการสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมซึ่งจะท�าให้ชาวชุมชนแออัดสามารถ

เข้าถึงสิทธพิืน้ฐานและบรกิารต่าง ๆ  ของรฐั เริม่จากการมทีะเบยีนบ้านทีถ่กูต้องทีจ่ะท�าให้

ได้รับบริการสุขภาพ เข้าถึงการศึกษา การหางาน ฯลฯ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับรอง

ความเป็นชุมชนและออกทะเบียนบ้านให้โดยอ้างว่าชุมชนตั้งอยู่บนที่ดินที่ชุมชนไม่มี

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ดังนั้น ความมั่นคงของชาวสลัมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี ความ

มั่นคงในสิทธิเหนือที่ดิน เนื้อหาในบทนี้จะน�าเสนอถึงความพยายามและทางเลือกต่าง ๆ  

ของเครือข่ายสลัมสี่ภาคในการสร้างความม่ันคงในสิทธิที่ดิน โดยมี “โฉนดชมุชน” เป็น

หนึ่งในทางเลือก  ตลอดจนความเข้าใจของเครือข่ายสลัม 4 ภาคต่อเร่ือง “โฉนดชมุชน” 

ที่คาดหวังว่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ดิน 

3  “เครือข่ายสลัม 4 ภาค กับการต่อสู้เร่ืองที่ดิน” http://www.landreformthai.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=57:-4-&catid=88:2010-03-21-04-30-09&Itemid=47” เข้าถึง 20 ต.ค.2554
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ทางเลือกเพื่อสิทธิที่มั่นคงเหนือที่ดิน

 ชมุชนแออดัตัง้อยู่ในทีด่นิทีมี่กฎหมายก�ากับการใช้ทีด่นิทีแ่ตกต่างกนั เช่น ทีด่นิ

รถไฟ ที่ดินเอกชน ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ฯลฯ แนวทางการแก้ไขจึงมีหลาย

ลกัษณะ โดยไม่ได้คาดหวงัว่าชมุชนจะต้องได้ “กรรมสทิธิ”์ ท่ีดิน แต่เน้นให้ม ี“สิทธกิารใช้” 

ทีดิ่น ด้วยการขอเช่าใช้ทีด่นิในระยะยาว แต่บางแห่งทีเ่ป็นไปได้กพ็ยายามขอเช่าซือ้ทีด่นิ 

ส่วนข้อเสนอเรื่อง “โฉนดชมุชน” เกิดขึ้นในภายหลังจากที่เครือข่ายสลัม 4 ภาคไปเข้าร่วม

กับเครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทยซึ่งมี “โฉนดชุมชน” เป็นยุทธศาสตร์ร่วมของ

ขบวนการ 

 แนวทางแรก  – การเคลื่อนไหวเพื่อ “สิทธิการใช้” ที่ดิน  เงื่อนไขกฎหมาย

ท�าให้เป็นไปได้ยากท่ีจะมีการเพิกถอนสภาพตามกฎหมายแล้วน�าท่ีดินของรัฐมาจัดสรร

ให้เอกชน เครือข่ายจึงผลักดันเพื่อเรียกร้องเฉพาะ “สทิธิการใช้” แสดงให้เห็นว่าชุมชน

ต้องการใช้ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย ไม่ได้ต้องการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจ หรือเก็ง

ก�าไร และไม่ได้จะ “บุกรุก” หรอื “ละเมดิ” หรอื “ยึด” ทีด่นิในกรรมสทิธิข์องผูอ้ืน่ แต่ต้องการ 

“เช่า” ที่ดินเพื่อให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยในระยะยาว ชาวชุมชนแออัดที่เรียกร้อง

รัฐซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกก่อนท่ีจะใช้ทรัพยากรไป

เพือ่การแสวงหาก�าไรหรอืประโยชน์ในทางธุรกิจ ข้อเรยีกร้องลกัษณะนีม้มีานานอย่างน้อย

ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 2520 ทีช่มุชนแออดัเคยเสนอให้ด�าเนนิโครงการแบ่งปันท่ีดิน (Land 

Sharing) ในกรณทีีผู่ถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิยอมแบ่งทีด่นิบางส่วนให้ชาวสลัมปรบัปรงุพฒันา

ที่อยู่อาศัย ได้แก่ ชุมชนเซ่งกี่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ ชุมชนวัดลาดบัวขาวในที่ดิน

เอกชน รวมถึงชุมชนบ้านมนังคศิลา และชุมชน 70 ไร่คลองเตย ที่อยู่ในที่ดินของกรม

ธนารักษ์และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามล�าดับ ทว่า โครงการดังกล่าวไม่สามารถ

ขยายผลได้เพราะเจ้าของที่ดินต้องการน�าที่ดินไปใช้ในทางธุรกิจมากกว่า (อัภยุทย์ 

2552:13)

 ท่ีผ่านมาชุมชนแออัดประสบความส�าเร็จในการขอเช่า ท่ีดินรถไฟ ซ่ึงทางการ

รถไฟแห่งประเทศไทยครอบครองทีด่นิทัว่ประเทศถงึกว่าสองแสนไร่ และท่ีดินจ�านวนมาก

ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพยีงแต่หวงกนัไว้เผือ่จะพฒันาทางรถไฟในอนาคต การรถไฟฯ อนุญาต

ให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อท�าธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม สถานบันเทิง ฯลฯ ส่งผล

4  เครือข่ายสลัมสี่ภาค, “ปฏิรูปที่ดินเมืองในพื้นที่การรถไฟฯประสบการณ์การต่อสู้ของชาวสลัมในประเทศไทย” 
http://frsnthai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4:2011-02-15-07-54-
15&catid=15:2011-02-15-03-08-23&Itemid=22
5  “ปฏิวัติสลัมไทยต้องแก้ไขกันทั้งเมือง” http://www.codi.or.th/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=982%3A2010-09-07-05-02-25&catid=42%3A2009-09-22-05-47-57&Itemid=65&lang=th              
เข้าถึง 22 ต.ค.2554
6  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), “ส�านักงานทรัพย์สินฯ จับมือ พอช. และกรุงเทพมหานคร
ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมืองวังทองหลาง” http://www.codi.or.th/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=714%3A2010-09-06-02-57-11&catid=42%3A2009-09-22-05-47-57&Itemid=65&lang=en 
เข้าถึง 22 ต.ค.2554

ให้มกีารไล่ทีช่มุชนแออดัออกจากทีด่นิเหล่านัน้ (อภัยทุย์ 2554: 29) เครอืข่ายสลมั 4 ภาค

ขอเช่าท่ีดินจากการรถไฟฯ ส�าเร็จแล้ว 49 ชุมชน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 3-30 ปี ชุมชน

สามารถน�าสญัญาเช่าไปขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 

(องค์การมหาชน) เพื่อใช้ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ได้รับงบประมาณแล้วเป็น

เงินกว่าสองร้อยล้านบาทจึงมีการจัดท�าสาธารณูปโภค ปรับปรุง หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ใหม่ (http://frsnthai.org 15 ก.พ.25544) 

 นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด

ด้วยเช่นกัน เช่นกรมธนารักษ์ที่ดูแลที่ดินราชพัสดุได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดให้ชุมชน

เช่าทีด่นิแล้ว 36 ชมุชน และสนบัสนนุโครงการบ้านม่ันคงของสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) จากชุมชนที่อยู่ในทีดินราชพัสดุทั่วประเทศประมาณ 200 ชุมชน เป็น

ชมุชนในเขตกรงุเทพฯประมาณ 28 ชมุชน (www.codi.or.th 6 ต.ค.25515) กรณสี�านกังาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ร่วมมือกับโครงการบ้านมั่นคง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย              

มชีมุชนในทีด่นิของส�านกังานทรพัย์สนิฯ เข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คง 39 ชมุชนจากชมุชน

ทั้งหมดที่อยู่ในส�านักงานทรัพย์สินฯ ในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน 109 ชุมชน (www.

codi.or.th 6 ส.ค.25536)

 แนวทางท่ีสอง  – การเคลื่อนไหวเพื่อ “กรรมสิทธิ์” เหนือท่ีดิน  มักเป็น

ชุมชนท่ีต้ังอยูใ่นทีด่นิเอกชน  แต่การทีร่ฐัจดัการทรพัยากรทีด่นิโดยอาศยักลไกการตลาด

ท�าให้คนจนเมอืงมโีอกาสครอบครองกรรมสทิธิท์ีด่นิได้ยาก ทีผ่่านมาเครอืข่ายสลมัสีภ่าค

เสนอขอแลกแปลงทีด่นิกบัเอกชน ขอค่ารือ้ถอน หรอืขอเช่าซือ้ทีด่นิ แต่ยงัไม่มกีรณทีีเ่จรจา

ส�าเร็จ ชาวชุมชนแออัดส่วนใหญ่จึงจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วไปซื้อที่ดินเพื่อสร้าง

ชุมชนใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่า
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การผลักดันโฉนดชุมชนของเครือข่ายสลัม 4 ภาค  

 แกนน�าเครือข่ายสลัม 4 ภาคหลายคนเห็นว่าโฉนดชุมชนจะช่วยแก้ไขปัญหา

การถูกไล่รื้อ และท�าให้ชาวชุมชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยในที่ดินมากขึ้น “ความ

มั่นคง” ในที่นี้มีนัยยะส�าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่หนึ่ง  ไม่ถูกเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผลัก

ดันออกจากพืน้ที ่หรอืฟ้องร้องด�าเนนิคด ีท�าให้ชาวชมุชนสามารถเข้าถงึงบประมาณและ

การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต ที่ผ่าน

มาชาวชมุชนไม่สามารถด�าเนนิการเร่ืองนีไ้ด้เพราะขัดสนทางการเงินและเพราะอาศยัอยู่

ในท่ีดินขนาดเล็กมากและสภาพบ้านเรือนไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดใน พ.ร.บ.ควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 จึงไม่สามารถขอออกทะเบียนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย                   

ไม่สามารถขอติดตั้งสาธารณูปโภค แต่ต้องขอใช้น�้าประปาและไฟฟ้าแบบชั่วคราว ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายสูงกว่าอตัราปกต ิความมัน่คงในด้านทีส่อง คอืป้องกนัทีด่นิหลดุมอื โฉนดชมุชน

เป็นลักษณะกรรมสิทธิ์ร่วม ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เอกชน โดยมีกติการ่วมกันว่าผู้ใช้ที่ดินต้อง       

ไม่แสวงประโยชน์ทางธรุกจิ เช่น ห้ามท�าบ้านเช่าหรอืขายสทิธกิารใช้ทีด่นิ การด�าเนนิการ

เกี่ยวกับที่ดินต้องผ่านการควบคุมและพิจารณาร่วมกันของ “ชุมชน” ทั้งนี้เพื่อจะรักษา

ที่ดินไว้เพื่อการอยู่อาศัยตามความจ�าเป็นโดยไม่ปล่อยให้ที่ดินกลายเป็น “สินค้า” และนี่

ยงัเป็นเงือ่นไขทีช่มุชนใช้ต่อรองกบัรฐัว่าหากชมุชนท�าผดิเงือ่นไขนีก้จ็ะยอมให้ทางการรือ้

ย้ายออกไป 

 นชุนารถ แท่นทอง ทมีท�างานประเดน็ทีด่นิของเครอืข่ายสลมั 4 ภาคให้สมัภาษณ์

ว่า รฐัออกระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัให้มโีฉนดชมุชน พ.ศ.2553 มาแล้ว

แต่ชาวชุมชนแออัดยังไม่แน่ใจว่าแนวทางนั้นจะแก้ไขปัญหาได้ จนกระทั่งเครือข่ายสลัม  

4 ภาคการเข้าร่วมชุมนุมเดินขบวนกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) 

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์–8 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ดูประชาไท 16 ก.พ.25547) พวกเขาจึงมี

ความชัดเจนและมั่นใจมากกขึ้นว่าการขอออกโฉนดชุมชนมีความเป็นไปได้ หลังจากนั้น

ชุมชนที่ต้องการขอออกโฉนดชุมชนจึงกลับมายื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อ

เตรียมขอออกโฉนดชุมชนในนามสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ (สัมภาษณ์ 3 เม.ย.2554)

7  ขบวนเกษตรกร-คนจน ระดมพลร่วม 5,000 คน ปักหลักชุมนุมยาวจี้รัฐแก้ปัญหาค้างคา” http://prachatai.
com/journal/2011/02/33147 เข้าถึง 8 มี.ค.2555
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 คมสันติ์ จันทร์อ่อน เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กล่าวว่าโฉนดชุมชนเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในการแก้ไขปัญหาของคนจนที่ไม่สามารถเข้าถึงท่ีดินได้ เป็นการทดลอง

รวมกลุ่มในการบริหารที่ดินด้วยกันในลักษณะแปลงรวมซึ่งจะช่วยให้ที่ดินไม่หลุดมือไป

ง่าย ๆ ต่างจากการเป็นเจ้าของที่ดินแบบปัจเจก ทางเลือกนี้พัฒนามาจากข้อเสนอของ

ชาวบ้านที่ทดลองบริหารจัดการที่ดินร่วมกันมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ พ.ศ.2543 ก่อนที่จะ

มาเรียกว่า “โฉนดชุมชน” ในภายหลัง ในเรื่องสิทธิเหนือที่ดินเป็นลักษณะที่ชุมชนขอ 

“สัมปทาน” การใช้ที่ดินมาจากรัฐคล้ายคลึงกับการ “ขอเช่า” แต่มีระยะเวลานานกว่า       

ขอสัมปทานมาทั้งผืนแล้วให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง เขาเช่ือว่าชาวชุมชนแออัดใน   

เครือข่ายมีความเข้าใจและความคาดหวังต่อโฉนดชุมชนไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจาก

กระบวนการเครือข่ายและการต่อสู้ร่วมกันที่ผ่านมามีส่วนหล่อหลอมและสร้างความ

ชัดเจนต่อแนวคิดเรื่องนี้มาเป็นล�าดับ (สัมภาษณ์ คมสันติ์ จันทร์อ่อน 18 พ.ค. 2554)   

 เครอืข่ายสลมั 4 ภาคผลกัดนั “โฉนดชมุชน”  ในทีด่นิประเภทท่ีสาธารณประโยชน์ 

เพราะเป็นประเภททีด่นิทีม่ทีางเลอืกอืน่ในการแก้ไขปัญหาน้อยทีสุ่ด ขณะทีท่ีด่นิประเภท

อื่น ๆ เช่น ที่ดินรถไฟ ที่ดินเอกชน ก็ใช้แนวทางอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เครือข่ายฯ

ได้เลือกชุมชนแออัด 4 แห่งในกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนน�าร่องในการออกโฉนดชุมชน 

ทัง้สีช่มุชนตัง้อยูใ่นทีด่นิประเภททีส่าธารณะประโยชน์ในการก�ากบัดแูลของส�านกังานเขต

ในท้องท่ีและกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่น กล่าวคือ ชุมชนมีระบบ           

การบริหารจดัการภายในทีด่ ีมกีารรวมกลุม่ สร้างกตกิาร่วมในการใช้และจดัการทีด่นิและ

สภาพแวดล้อมในบริเวณที่อยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก่อนท่ีจะมีการเสนอ

แนวคิดเรื่องโฉนดชุมชน  และชุมชนเผชิญวิกฤติการณ์ปัญหา เช่น การถูกไล่รื้อ หรือ         

ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี ชุมชนที่น�าเสนอ ได้แก่ ชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม และชุมชน

หลวงวิจติร เขตคนันายาว เป็นชมุชนรมิคลองทีม่กีารปรบัปรงุภมูทิศัน์และสภาพแวดล้อม

เป็นอย่างดี เริ่มจากการย้ายบ้านขึ้นจากคลองและพัฒนาคุณภาพน�้าและความสะอาด

ในพ้ืนที่ และอีกสองชุมชนได้แก่ ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง และชุมชนหลัง 

สน.ทองหล่อ มีปัญหาถูกไล่รื้อและถูกร้องเรียนจากคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้เคียง ตาม

ล�าดับ อย่างไรก็ตาม หากการทดลองน�าร่องโฉนดชุมชนใน 4 กรณีนี้ประสบความส�าเร็จ

ทางเครือข่ายสลัมสี่ภาคอาจผลักดันการจัดการโฉนดชุมชนในที่ดินลักษณะอื่น ๆ เช่น 

ที่ดินการรถไฟฯ เป็นต้น  (สัมภาษณ์ คมสันติ์ จันทร์อ่อน 18 พ.ค. 2554)   

 ก่อนจะมแีนวคดิเรือ่งโฉนดชมุชน เครอืข่ายสลมั 4 ภาคผลกัดนัการแก้ไขปัญหา

หลายรูปแบบ เช่น เรียกร้องให้รัฐแก้ไขกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 เพือ่อนญุาตให้สามารถก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างหรือโครงการทีอ่ยูอ่าศยัของคนจน (เช่น

โครงการบ้านมั่นคง)  ในที่ดินขนาดเล็กได้ การเสนอขอเช่าที่ดินจากหน่วยงานต่าง ๆ  ขอ

ปรบัปรงุพืน้ทีเ่พือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั และการขออนญุาตใช้ทีด่นิเพือ่จดัท�าโครงการบ้านมัน่คง8 

ระงบัการไล่รือ้ชมุชน แต่กย็งัมกีรณทีีถ่กูฟ้องร้องด�าเนนิคด ีส่วนการหาทีด่นิเพือ่เป็นทีอ่ยู่

ใหม่เป็นไปได้ยากเนื่องจากที่ดินในเขตเมืองมีราคาแพงมาก ส่วนที่ดินราคาถูกก็อยู่นอก

เมืองไกลแหล่งท�ามาหากิน ปัจจุบันแม้ว่าจะมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนด

ชุมชนแล้วแต่ทางกรงุเทพมหานครยงัไม่รบัว่าจะยอมให้ออกโฉนดชมุชน ชาวชมุชนแออดั

หลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะที่ดินมีราคาสูงมาก และหน่วยงานอาจต้องการน�าที่ดินไปใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า (สัมภาษณ์จุติอร รัตนอมรเวช 3 เม.ย.2554, คมสันติ์ 

จันทร์อ่อน 18 พ.ค. 2554) อย่างไรกต็าม ทางชมุชนก�าลงัด�าเนนิการจดทะเบยีนนติบิคุคล

ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกในการขอออกโฉนดชมุชน ไม่ว่าจะได้ “โฉนดชมุชน” หรอืไม่กต็าม ทาง

ชุมชนแออัดก็ยังต้องการให้รัฐสนับสนุนในเรื่องอื่น ๆ  เช่น การพัฒนาชุมชน เป็นต้น ขณะ

ที่โฉนดชุมชนเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด แต่ยังต้องมีธนาคารที่ดิน 

การเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ฯลฯ ซึ่งจะท�าให้การกระจายการถือครองที่ดินและ          

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ส�าหรับกรณีชุมชนที่ไม่

สามารถขอออกโฉนดชุมชนได้ ธนาคารที่ดินจะช่วยให้ชุมชนมีเงินทุนมาเช่าซื้อที่ดินเพื่อ

อยู่อาศัยได้เช่นกัน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเครือข่ายชาวบ้านที่มีปัญหาที่ดินในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นคนยากจนหรือเกษตรกรรายย่อยในชนบทจะเห็นได้ว่าเครือข่ายอื่น ๆ มีปัญหา

ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินควบคู่กัน แต่ชุมชนแออัดต้องการเฉพาะที่อยู่อาศัย ซึ่งมี   

เนือ้ทีเ่ลก็มาก เช่น ชุมชนเพชรคลองจ่ันมีปัญหาในทีด่นิเพยีง 2 ไร่เศษ (ครอบครัวละ 10 -15 

ตารางวา) เนื้อที่ขนาดเล็กอาจเป็นข้อได้เปรียบที่ท�าให้การผลักดันโฉนดชุมชนน่าจะมี

ความเป็นไปได้ (สัมภาษณ์ คมสันติ์ จันทร์อ่อน 18 พ.ค. 2554) แต่อีกด้านหนึ่งปรากฏ

ว่าทีด่นิทีช่มุชนแออดัต้องการอยูใ่นเขตเมอืงซึง่มรีาคาสงูและเป็นทีต้่องการของนกัลงทนุ 

เช่น ในเขตซอยทองหล่อราคาประมาณตารางวาละ 300,000 บาท ซึ่งมูลค่าและ                  

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี้เองอาจเป็นอุปสรรคส�าคัญในการขอโฉนดชุมชน

8  โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการของรัฐ  ที่ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสกู้เงินมาปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มี
เงื่อนไขว่าที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนต้องเป็นที่ดินที่ครอบครองอย่างถูกกฎหมาย
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 โดยสรปุปัญหาความไม่มัน่คงในสทิธเิหนอืทีด่นิ ซึง่เป็นเงือ่นไขหลักทีท่�าให้ชาว

ชุมชนแออัดไม่มีความมั่นคงในการด�ารงชีวิตในด้านอื่น ๆ ชุมชนแออัดแต่ละแห่งอาศัย

อยู่ในท่ีดินท่ีมีสถานภาพทางกฎหมายแตกต่างกันไปส่งผลให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี

ต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม อุปสรรคส�าคัญในการผลักดันการแก้ไขปัญหา        

ดังกล่าวคือข้อกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการเพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐเพื่อน�ามา

จัดสรรให้ประชาชนได้ง่าย ๆ และความไม่ยืดหยุ่นของหน่วยงานราชการ นอกจากนั้นยัง

มีอุปสรรคจากมูลค่าทางตลาดของที่ดินที่ในเขตเมืองซึ่งท�าให้คนจนเมืองไม่มีโอกาส         

ซื้อหรือเช่าซื้อที่ดินจากเอกชน 

 เครือข่ายสลัม 4 ภาคเลือกผลักดัน “โฉนดชุมชน” ส�าหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ใน

ที่ดินประเภทที่สาธารณะประโยชน์ เนื่องจากที่ดินประเภทนี้ชาวชุมชนมีทางเลือกอื่น ๆ 

ในการสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินได้น้อย หรือแทบจะไม่มีเลย ชุมชนที่น�าร่อง

ผลักดัน “โฉนดชุมชน” ได้เริ่มด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 แม้ว่าพวกเขาจะมีความหวังว่าโฉนด

ชุมชนจะช่วยสร้างความม่ันคงในสิทธิเหนือที่ดิน แต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าหน่วยงาน       

ที่เก่ียวข้องจะสนับสนุนหรือเอื้ออ�านวยให้การออก “โฉนดชุมชน” เป็นไปอย่างราบรื่น       

แค่ไหน 

การผลักดันโฉนดชุมชน-ชุมชนเพชรคลองจั่น
 

  ชุมชนเพชรคลองจั่นตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย (ถนนสุขาภิบาล 2) แขวงคลองกุ่ม      

เขตบึงกุ ่ม กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ด้านหน้าติดก�าแพงของ                      

โรงภาพยนตร์เพชรคลองจั่นและถนนเสรีไทย ด้านซ้ายติดที่ดินสาธารณะและคลองพิชัย 

ด้านหลงัและบรเิวณโดยรอบเป็นอพาร์ตทเมนต์และอาคารพาณชิย์ ชมุชนมปีระมาณ 60 

หลังคาเรือน 68 ครอบครัว 266 คน (ข้อมูลจากแกนน�าชุมชน ส�ารวจปี พ.ศ.2554)              

แต่เดิมปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวและสองชั้นยาวไปตามล�าคลองเสาบ้าน

ส่วนหนึง่อยูใ่นคลองอกีส่วนหนึง่อยูบ่นตลิง่ ก่อนทีจ่ะย้ายบ้านขึน้ไปอยูบ่นตลิง่ทัง้หมดใน

เวลาต่อมา

 ชุมชนตั้งถิ่นฐานประมาณ 40 ปีที่แล้วในที่ดินว่างเปล่าที่ติดกับล�ารางคลอง       

วัดพิชัย คลองสายสั้น ๆ ที่ไหลลงไปยังคลองแสนแสบ อีกส่วนหนึ่งเป็นบึงพังพวยที่         

แห้งขอดหมดสภาพแล้ว ผูท้ีอ่าศยัมทีัง้คนกรงุเทพมหานครทีอ่ยูม่าแต่เดมิ และคนทีอ่พยพ

มาจากต่างจงัหวดั เช่น ปราจนีบรุ ีพจิติร ฉะเชงิเทรา สรุนิทร์ อทุยัธาน ีฯลฯ  การตัง้ถิน่ฐาน

ในช่วงแรก ๆ  มีเพียง 4-5 หลังคาเรือน แต่มีการชักชวนลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่อยู่ต่าง

จังหวัดเข้ามาหางานท�าในกรุงเทพฯ โดยอาศัยจับจองที่ดินว่างเปล่าปลูกสร้างบ้านเรือน

และขยายทีอ่ยูอ่าศยัรุกล�า้ลงไปในคลอง เบียดเสยีดกนั ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2539 ชมุชน 

ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบันชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคตามระบบปกติ ต้องเสียค่าใช้น�้า

และไฟในอตัราทีแ่พงกว่าครัวเรือนทัว่ไป เนือ่งจากชมุชนไม่มีความม่ันคงในการถอืครอง

ที่ดิน 

 ครัวเรือนที่จัดว่าเป็น “ชุมชน” เพชรคลองจั่นมีทั้งส่วนที่อยู ่ในที่ดินล�าราง

สาธารณะ และส่วนทีอ่ยูใ่นทีด่นิเช่าของวดัพชิยัซึง่เป็นทีด่นิธรณสีงฆ์9 จากแบบส�ารวจซึง่

9  ธรณีสงฆ์ เป็นสมบัติของวัด อาจเป็นที่นา สวน ไร่ หรืออาคาร ทั้งที่ดินและผลประโยชน์จากที่ดินเป็นของวัดทั้ง
สิ้น ถือเป็นสมบัติโดยเด็ดขาดของวัดและพระศาสนา จะโอนย้าย ขาย ซื้อ หรือแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ ที่ดินประเภท
น้ีอยูภ่ายใต้กฎหมายสงฆ์  จะกระท�านติกิรรมใด ๆ  ได้กต่็อเมือ่มกีฎหมายทีอ่อกมาเป็นกรณพีเิศษเพือ่ผลประโยชน์
ของราชการโดยเฉพาะ เช่นเพื่อการชลประทาน หรือการคมนาคม เป็นต้น
10 ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากแกนน�าชุมชนและเครือข่ายสลัม 4 ภาค ให้ท�าส�าเนาข้อมูลจากแบบส�ารวจที่
จัดท�าและด�าเนินการส�ารวจข้อมูลโดยแกนน�าชุมชนร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค ในระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม พ.ศ.2554 เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
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ได้ข้อมูลมา 55 ครัวเรือน10 และการสัมภาษณ์แกนน�าชุมชน พบว่าจ�านวนประชากรใน

ทะเบียนบ้าน ไม่เท่ากับจ�านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง เพราะหลายครอบครัวที่มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านได้ออกไปเช่าบ้านอยู่ที่อ่ืนในกรุงเทพมหานคร หรือไปท�ามาหากินใน

จังหวัดอื่น ๆ  หรือแค่อาศัยย้ายเข้าทะเบียนบ้านเพื่อจะมีสิทธิท�างานหรือเข้าเรียนในเขต

โดยที่ไม่เคยมาอยู่ในชุมชน จากการส�ารวจของผู้วิจัยในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2554     

พบว่ามี 15 ครัวเรือน (27 เปอร์เซ็นต์ ของ 55 ครัวเรือน) ซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้น 48 คน 

ที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ที่อื่นแต่มีทะเบียนบ้านอยู่ในชุมชนโดยมีตัวอย่างเช่น บ้านเลขที่ 

652/26 มปีระชากรตามทะเบยีนบ้าน 10 คนแต่มผีูท้ีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนจรงิเพยีงแค่ 3 คน 

อีก 7 คนเป็นผู้ที่มาอาศัยทะเบียนบ้าน หรือบ้านเลขที่ 652/23 มีประชากร 7 คน แต่มีผู้ที่

อยู่อาศัยจริงเพียง 2 คน อีก 5 คนเป็นผู้ที่มาอาศัยทะเบียนบ้าน เป็นต้น หากไม่นับรวม 

15 ครวัเรอืนซึง่มสีมาชกิอาศยัอยูน่อกชมุชน พบว่า 40 ครวัเรอืนในชุมชนแห่งน้ีมปีระชากร

เฉลีย่ 3.4 คน/ครวัเรอืน กลุม่ประชาชนส่วนใหญ่ในชมุชนอยู่ในวยัท�างาน มผีูส้งูอายทุีอ่ายุ

มากกว่า 60 ปีอยูป่ระมาณ 18 คน (ตวัเลขนีอ้าจรวมผูมี้ทะเบยีนบ้านอยูใ่นชมุชนแต่อาศยั

อยูท่ีอ่ืน่) และมสีมาชิกในชมุชนทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนม ี27 คน (ไม่รวมครวัเรอืนท่ีมผู้ีมทีะเบยีน

บ้านอยู่ในชุมชนแต่อาศัยอยู่ที่อื่น)  

 ประชากรภายในชุมชนส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไปในบรเิวณท่ีอยู่อาศัย หรอื

พื้นที่ใกล้เคียง เช่น ก่อสร้าง เย็บผ้า กรรมกรร ยาม ค้าขาย เช่น ขายผัก ของช�า อาหารรถ

เข็น และเป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เช่น กวาดถนน เก็บขยะ ฯลฯ ผู้มีรายได้น้อย 

หรืออาจจัดว่าไม่มีเลยคือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐ 500 บาท/เดือน ได้รับเงินท่ี    

ลกูหลานส่งให้ 1,500-2,000 บาท/เดอืน ส่วนผูมี้รายได้สงูสดุมรีายได้ 78,000 บาท/เดอืน 

ซึง่มเีพยีงหนึง่รายมอีาชพีรบัเหมาก่อสร้าง รองลงมาคอื 45,000 บาทมอียู ่2 ราย รายหนึง่

มีอาชีพค้าขาย อีกรายมีอาชีพรับจ้างขนของ ข้อมูลจากแบบส�ารวจพบว่าอาชีพ 6 อันดับ

แรกทีมี่ผูท้�ามากเรียงตามล�าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ รบัจ้าง ค้าขาย แม่บ้าน รบัราชการ 

เป็นลูกจ้างประจ�า และเป็นพนักงานห้าง จากข้อมูลรายครัวเรือนจ�านวน 39 ครัวเรือน   

(ไม่นบัครวัเรอืนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านแต่ประชากรอาศยัอยูท่ีอ่ืน่ และไม่นบัครวัเรอืน

ทีไ่ม่ให้ข้อมลูด้านรายได้) พบว่ามีรายได้เฉลีย่ครวัเรอืนละ 17,981 บาท/เดอืน โดยในครวั

เรือนกลุม่น้ีมปีระชากรเฉลีย่ 3.3 คนต่อครวัเรอืน ครวัเรอืนส่วนใหญ่ในชมุชนเพชรคลองจัน่ 

(22 ครัวเรือน หรือ 57 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด) มีค่าครองชีพเฉลี่ยไม่เกิน 5,000 บาท/คน 

และมีกลุ ่มครัวเรือนกลุ่มใหญ่ที่สุด (8 ครัวเรือน หรือ 21เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด)                        

มีค่าครองชีพเฉลี่ยไม่เกิน 2,000 บาท/คน

 ตามความคิดเห็นของแกนน�าชุมชนครอบครัวที่มีฐานะดีในชุมชนมีประมาณ 

6-7 ครอบครัว ส่วนหนึ่งมีอาชีพรับราชการ และลูกจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ขสมก.) 

จึงมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ทั้งยังมีโอกาสหารายได้พิเศษ และสามารถเข้าถึง

แหล่งเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ เช่น ผูท้ีเ่ป็นลกูจ้างประจ�าของกรงุเทพมหานครซึง่มหีน้าทีเ่กบ็ขยะ 

นอกจากจะมีเงินเดือนแน่นอนแล้วยังหารรายได้พิเศษได้ประมาณวันละ 400 บาท จาก

การเก็บแยกขยะไปขายที่เรียกว่า “จับจั๊ว” และมีสิทธิกู้เงินดอกเบี้ยต�่าจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรุงเทพมหานครอีกด้วย ส่วนครอบครัวที่แกนน�าชุมชนจัดว่ามีสภาพย�่าแย่กว่า

ครอบครวัอืน่ ๆ มปีระมาณ 3 ครอบครวั เพราะมรีายได้ไม่แน่นอน แต่มภีาระค่าใช้จ่ายสงู

 แกนน�าชุมชนเหน็ว่าฐานะทางเศรษฐกจิโดยรวมของสมาชิกในชุมชนไม่แตกต่าง

กันมากนักและไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเพราะเกือบทุกครอบครัวต่าง

ต้องการโฉนดชุมชนเนื่องจาก “ร่วมต่อสู้กันมานาน ตั้งแต่สมัยที่ทุกครอบครัวฐานะไม่ดี

เหมอืน ๆ  กนั มาปลกูเพงิอาศยัอยูใ่นทีด่นิแห่งนี”้ (สมัภาษณ์ อรทยั จนัทร์สา 6 ก.ย.2554) 

หากเปรยีบเทยีบกบัในอดตี ฐานะความเป็นอยูข่องชาวชมุชนดขีึน้อย่างมาก ทัง้ทางด้าน

สภาพบ้านเรือน อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา รวมทั้งทักษะต่าง ๆ ที่สร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชพีและยกระดบัคณุภาพชวีติ ฯลฯ การมสีทิธใินทีด่นิทีม่ัน่คงจะท�าให้พวกเขา

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะจะไม่ถูกจ�ากัดการพัฒนา  
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ความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐเรื่องการถือครองที่ดิน 

 ที่ตั้งชุมชนเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่เศษ อยู่ใน

ความดูแลของส�านักงานเขตบึงกุ่ม  และสมาชิกบางส่วนอยู่ในท่ีดินเช่าของวัดพิชัย       

หน่วยงานราชการพยายามผลักดันให้ชุมชนย้ายออกไปโดยอ้างเป้าหมายเพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เช่น เสนอให้ไปอยู่ในที่ดินของการเคหะฉลองกรุงโดยทาง

เคหะเสนอว่าให้ชาวบ้านจ่ายเพียง 800 บาทก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลย แต่เมื่อชาวบ้าน

เหมารถไปดูพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตหนองจอก ก็พบว่าพื้นที่อยู่ไกลจากชุมชนเดิมกว่า 10 

กิโลเมตร และชาวบ้านต้องเสียค่ารื้อถอนและหาเงินไปปลูกบ้านใหม่เอง ทั้งยังได้ข้อมูล

จากคนท่ีอยู่ท่ีน่ันว่าอยู่ล�าบากเพราะปลูกบ้านไม่เสร็จเนื่องจากแบบบ้านไม่ตรงกับ         

แบบแปลนของการเคหะ ออกทะเบยีนบ้านไม่ได้ ต้องไปอาศยัทะเบยีนบ้านคนอืน่เพือ่ส่ง

บุตรหลานเข้าโรงเรียน ไม่มีน�้าประปา ต้องใช้น�้าบาดาลคุณภาพต�่า 

 ในช่วง พ.ศ. 2537-2538 ชุมชนเพชรคลองจั่น ถูกไล่รื้อหลายครั้ง ด้วยข้อหาว่า

ปลูกบ้านกดีขวางทางน�า้ไหล แต่สาเหตเุบือ้งลกึคอืนายทนุทีส่ร้างคอนโดมเินยีมในบรเิวณ

ฝั่งคลองตรงข้ามกับชุมชน เกรงว่าเม่ือสร้างอาคารเสร็จจะไม่มีคนมาอยู่ จึงไปแจ้ง

ส�านักงานเขตบงึกุม่ เจ้าหน้าทีฝ่่ายโยธาของส�านกังานเขตมาปิดหมายไล่รือ้ มกีารใช้ก�าลงั

เจ้าหน้าที่กว่า 100 คน มารื้อบ้านไป 4 หลัง แม้ว่าชุมชนจะพยายามเจรจาต่อรอง และมี

การท�ากิจกรรมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ  แต่ทางหน่วยงานราชการก็ยังคงพยายาม      

ไล่รื้อต่อไป 

ความพยายามแก้ไขปัญหาที่ผ ่านมา

 กระแสการไล่รื้อชุมชนในพื้นที่คลองส่งผลให้ พ.ศ. 2539 ชุมชนเริ่มรวมตัวกัน 

มกีารเลือกตัง้คณะกรรมการชมุชน และท�าแผนปรบัผงัชมุชนภายใต้โครงการ “คลองสวย-    

น�้าใส” โดยย้ายบ้านทุกหลังขึ้นจากคลองและจัดสรรและจัดผังที่ดินใหม่ ท�าสวนหย่อม

ปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาคลอง คณะกรรมการชุมชนน�าแผนนี้ไปเสนอต่อทาง

กรุงเทพมหานคร ในสมัยที่ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทางเขต

บึงกุ่มและกรุงเทพมหานครเห็นด้วยและให้การสนับสนุน แนวคิดการพัฒนาภูมิทัศน์ริม

คลองท�าให้มีการรวมตัวกันของชุมชนต่าง ๆ เป็น “เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนา” วันที่ 

31 ตุลาคม พ.ศ.2540 มีสมาชิกทั้งสิ้น 13 ชุมชน (ปัจจุบันมีลดน้อยลง) ซึ่งมีปฏิบัติการ

ร่วม 2 ระดับ ได้แก่ การผลักดันให้กรุงเทพมหานครยอมรับหลักการ “คนกับคลองอยู่ร่วม

กันได้” และการสร้างรูปธรรมน�าร่องเพื่อพิสูจน์หลักการดังกล่าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 

ชุมชนเพชรคลองจั่นเร่ิมปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการย้ายบ้านของกรรมการเครือข่ายขึ้นไป   

2 หลัง จัดสรรที่ดินบริเวณริมคลองไว้เป็นทางเดิน จากนั้นก็จัดสรรพื้นที่กันและทยอยรื้อ

บ้านเก่า ปลูกบ้านใหม่ขึ้นเร่ือย ๆ ด้วยทุนตัวเองและหาทุนสนับสนุน เช่น การเร่ียไรจัด

กจิกรรมระดมทนุจากการทอดผ้าป่า เป็นต้น การปรับปรุงดงักล่าวท�าให้ใช้เนือ้ทีน้่อยกว่า

เดิมและมคีวามเป็นระเบยีบมากขึน้ ด้วยเนือ้ทีจ่�ากัดจงึสร้างบ้าน 2 ชัน้ กว้าง 5 เมตร ยาว 

6 เมตร ท�าทางเดินเข้าที่ออกสะดวกขึ้น และไม่กีดขวางคลอง มีการกันพื้นที่ให้เป็นสวน

สาธารณะ และการดูแลรักษาความสะอาด  ตั้งธนาคารขยะ ขุดลอกคูคลอง ท�าลายผัก
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ตบชวา และการใช้น�้าหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้าในล�าคลอง  (www.pcd.go.

th11) การรวมตัวกันท�าให้ชุมชนมีอ�านาจต่อรองมากขึ้นจนสามารถขอออกทะเบียนบ้าน

และติดตั้งระบบไฟฟ้าในนามของประธานชุมชนและบริหารจัดการค่าใช้ไฟฟ้ากันเอง 

นอกจากนัน้ยงัมกีารสร้างศนูย์การเรยีนรูช้มุชน และการท�ากจิกรรมร่วมกัน การท�ากิจกรรม

เชิงบวกก็ท�าให้ชุมชนได้รับการยอมรับจากสาธารณะมากขึ้น ดังปรากฏว่ามีการเผยแพร่

ข่าวผ่านทางสื่อต่าง ๆ  และเว็บไซต์มากมายเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมในคูคลองโดยชุมชน กระนั้นก็ตาม ชุมชนยังไม่ได้รับการรับรองสิทธิเหนือท่ีดิน

อย่างมั่นคง 

 ตั้งแต่สมัยที่ ดร.พิจิตต รัตกุล ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร            

(3 มิ.ย.2539   – 22 ก.ค.2543) จนมาถึงสมัยทีน่ายอภิรกัษ์  โกษะโยธนิ (9 ส.ค.2547 – 28 

ส.ค.2551) มกีารเจรจาต่อรองระหว่างตวัแทนชมุชนกบักรงุเทพมหานครเรือ่ยมา มกีารต้ัง

คณะกรรมการร่วมเพือ่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหลายครัง้แต่ไม่มคีวามคืบหน้าอย่างเป็นรปู

ธรรม เนื่องจากหน่วยงานราชการไม่กล้าตัดสินใจและมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้มี

อ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบท�าให้การด�าเนินการไม่ต่อเนื่อง (สัมภาษณ์ อรทัย จันทร์สา 2 

เม.ย.2554) 

  

การจัดการที่ดินและการผลักดันโฉนดชุมชน

 ก่อนมข้ีอเสนอเรือ่งโฉนดชมุชน ชมุชนเพชรคลองจัน่ภายใต้เครอืข่ายชมุชนเพือ่

การพัฒนาได้พยายามปรับปรุงภูมิทัศน์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งท�าให้มีการวาง

ระเบยีบในการใช้ทีด่นิและการจดัการชมุชนมาตามล�าดบั เพือ่จะใช้เป็นข้อต่อรองกบัเจ้า

หน้าทีร่ฐัว่าชมุชนสามารถอยูใ่นทีด่นิเดมิได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเมอืง 

เครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาวาง “ธรรมนูญเครือข่าย” โดยมีแนวทางหลัก ๆ ในการ

จัดการที่ดิน ที่ต่อมาน�ามาปรับใช้เป็นกฎระเบียบในการจัดการโฉนดชุมชน ได้แก่ 

 1) ไม่ให้ซื้อขายสิทธิ หรือซื้อขายบ้าน ไม่หาผลประโยชน์ในพื้นที่ที่อยู่  เพื่อที่จะ

ยืนยันว่าสมาชิกไม่มีท่ีอยู่ที่อาศัยจริง ๆ และเป็นผู้บุกเบิกที่ดินผืนนี้มาเองจึงอยากให้        

ลูกหลานได้อยู่ต่อ 

 2) ห้ามปลกูสร้างบ้านเรอืนเพิม่เตมิ เมือ่วดัเนือ้ทีจ่ดัสรรกนัแล้วในช่วงทีย้่ายบ้าน

ขึน้มาจากคลอง  กรณมีคีรอบครวัขยายเพิม่เตมิรองรบัด้วยการให้ออมเงนิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

และกองทนุธนาคารทีด่นิ เพือ่เป็นกองทนุส�าหรบัคนรุน่ต่อไปให้ขยบัขยายไปหาทีอ่ยูอ่าศยั

ที่อื่น 

 3) ผู้ที่จะมีรายชื่ออยู่ในบัญชียื่นขอออกโฉนดชุมชนต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออม

ทรัพย์ ที่ก�าลังจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 หลังจากเข้าร่วมชุมนุมกับเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 

(PMOVE) ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ในสมัยรัฐบาลที่น�าโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ตัวแทนชุมชนได้จัดด�าเนินการตั้งกลุ่มนิติบุคคล รวบรวมข้อมูล และปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่าง ๆ เพื่อยื่นขอออกโฉนดชุมชนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดประชุม

สมาชิกเพื่อท�าความเข้าใจเรื่องโฉนดชุมชน อรทัย จันทร์สา (สัมภาษณ์ 2 เม.ย. 2554) 

กล่าวว่า โฉนดชมุชนจะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่มัน่คงในการด�ารงชวีติได้เนือ่งจาก โฉนด

ชุมชนจะท�าให้ชาวชุมชนได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและสามารถเข้าถึงสิทธิและ

บริการต่าง ๆ จากรัฐ กล่าวคือ

 1) ชาวชุมชนจะมีความมั่นคงในพื้นที่ มั่นใจว่าจะไม่ถูกไล่รื้อ

 2) แต่ละครัวเรือนจะสามารถพัฒนาสาธารณูปโภคได้ดีขึ้น ปัจจุบันการพัฒนา

สาธารณูปโภคยังเป็นไปอย่างจ�ากัด เพราะใช้ระบบรวม (ในนามของประธานชุมชน)

 3) ความมั่นคงในสิทธิเหนือที่ดินจะท�าให้ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ   

ต่าง ๆ จากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต  แต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้รับงบประมาณ   

ดังกล่าวอย่างเต็มที่เพราะชุมชนมีสถานะเป็น “ชุมชนบุกรุก”  

 แกนน�าชุมชนเข้าใจว่า “โฉนดชุมชน” ไม่ได้ท�าให้ชาวชุมชนมีกรรมสิทธิ์เหนือ

ท่ีดินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยทั่วไป แต่เป็นเสมือนการ                     

“ขอสัมปทานเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน” ในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเมื่อใกล้จะครบเวลาจะยื่น     

“ขอสัมปทาน” ใหม่ แต่หากต้องการให้มีระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปีจะต้องยื่นเรื่องเข้า

คณะรัฐมนตรีซึ่ง “เราจะไม่ขอ เพราะยุ่งยาก” (สัมภาษณ์อรทัย จันทร์สา 6 ก.ย. 2554) 

แม้แกนน�าชุมชนจะยืนยันว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโฉนดชุมชน แต่ก็เปิดเผยว่ามี

สมาชิกบางรายที่มีความคิดเห็นแตกต่าง เนื่องจากลักษณะการอยู่อาศัยและการใช้
11  กรมควบคมุมลพษิ, “ความส�าเรจ็ของการจดัการมลพษิของประเทศไทย: คนกบัคลอง กรณีชมุชนเพชรคลองจัน่”  
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ประโยชน์ท่ีดิน และความเหลื่อมซ้อนของการใช้ที่ดินกับการก�าหนดนิยามความเป็น 

“ชุมชน”  เช่น  สมาชิก 4 รายที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในที่ดินที่จะ

ขอออกโฉนดชุมชนเน่ืองจากอยู่ในที่ดินเช่าของวัดพิชัย นอกจากน้ัน ยังมีสมาชิกชุมชน

บางรายที่ต้องการขายที่ดินเพราะไม่อยากร่วมท�ากิจกรรมและลูก ๆ ไปอยู่ที่อื่นหมดแล้ว 

ทีผ่่านมาครอบครวันีไ้ม่ค่อยได้เข้าร่วมกจิกรรมของชมุชน ไม่ได้ออมเงนิกับกลุ่มออมทรพัย์ 

และไม่ได้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ แต่คนในชุมชนยังอยากเข้าร่วมขบวนการเพราะเป็น        

ผู้สละที่ดินท�าทางเดินให้แก่ชุมชน นอกจากนั้น สมาชิกชุมชนยังไม่ยอมให้เขาขายที่ดิน 

นอกเสียจากจะขายให้แก่ชุมชน 

 ชมุชนแห่งนีก้�าลงัจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรพัย์เพือ่เตรยีมขอออกโฉนดชมุชน 

แต่การยื่นขอจดทะเบียนมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน เช่น ก�าหนดให้สหกรณ์ต้องมีสมาชิก

อย่างน้อย 50 ราย ทางชุมชนจึงต้องเอารายชื่อของสมาชิกชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในที่ดิน

สาธารณะประโยชน์อย่างน้อย 4 ราย12  มาร่วมอยู่ในบัญชีรายชื่อการยื่นจดทะเบียน         

สหกรณ์ฯ เพื่อให้มีรายชื่อครบตามเกณฑ์ แต่สมาชิกเหล่านี้จะไม่ได้รับการจัดสรรท่ีดิน

โฉนดชุมชน อย่างไรกต็าม สมาชกิ 4 รายนีจ้ดัว่าเป็นสมาชกิชมุชนเพราะเป็นสมาชกิกลุม่

ออมทรัพย์และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนมาโดยตลอด ทั้งยังเคยได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับ

สมาชิกของชุมชนเพชรคลองจั่นอีกด้วย

12  ป้าค�า สมนึก พงษ์สันต์ และตุ๋ย
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บทเรียนจากกรณีศึกษา 

 ชุมชนเพชรคลองจั่นมีการจัดการที่ดินร่วมกันมาก่อนหน้าที่จะมีการเรียกร้อง

โฉนดชมุชน กระบวนการจดทะเบยีนสหกรณ์ออมทรพัย์เพือ่เตรยีมออกโฉนดชมุชนท�าให้

พบว่าลกัษณะความเป็น “ชมุชน” นัน้มคีวามสลบัซบัซ้อน เนือ่งจากมบีางครวัเรอืนท่ีอาศัย

อยู่นอกพื้นที่แต่ถูกนับเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนมาแต่เดิม และมีประชากร

หลายครอบครัวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน กรณีศึกษานี้ท�าให้

ตระหนักว่าการจัดการโฉนดชุมชนจ�าเป็นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะทางประชากรและ

ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของ “ชุมชน” ให้รัดกุมมากขึ้น 

การผลักดันโฉนดชุมชน-ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ

 ชมุชนหลงัสน.ทองหล่อ ตัง้อยูซ่อยสขุมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวทิ แขวง

คลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร (เดมิอยูภ่ายใต้การปกครองของเขตพระโขนง 

เปลี่ยนมาเป็นเขตคลองเตย และเขตวัฒนา ตามล�าดับ) มีที่พักอาศัย 44 หลังคาเรือน13 

พื้นที่ประมาณ 325 ตารางวา จ�านวนประชากร 69 ครอบครัว 287 คน (จ�านวนตาม        

รายช่ือที่ขอออกโฉนดชุมชน)  สมาชิกส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในพื้นท่ีชุมชนมี

โรงเรยีนสอนศาสนาขนาดเลก็และมีมัสยิด “ดอฮรีุล้อิสลาม”แต่เดมิชมุชนใช้ชือ่ว่า “ชมุชน 

ดอฮีรุ้ลอิสลาม” แต่มาเปลี่ยนชื่อใเป็นชุมชนหลัง สน. ทองหล่อ ในปี พ.ศ.2552 ภายหลัง

จากที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน” ซึ่งเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ.2529 และเป็นสมาชิก เครือข่ายสลัมสี่ภาค ชุมชนเกิดขึ้นราวปี พ.ศ.2502 เมื่อนาง

ทศันย์ี และนายช�านาญ ดปีระเสรฐิพร้อมครอบครวัเดนิทางมาจากพทัยาและจับจองท่ีดิน

บรเิวณล�ารางสาธารณะซึง่มีสภาพเป็นป่ารกเพือ่ปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั ต่อมาเริม่มผีูอ้พยพ

มาจับจองท่ีดินบริเวณดังกล่าวมากขึ้น ขณะที่ที่ดินบริเวณใกล้เคียงคือซอยยาดองด้าน

ถนนเอกมยัและซอยทองหล่อ 18 (ซอยต้นสน) เป็นทีด่นิเอกชนทีแ่บ่งให้เช่าเป็นทีอ่ยูอ่าศยั

ราคาถูก ในบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น 

 ในปี พ.ศ.2530 เอกชนเจ้าของที่ดินขายที่ดิน เจ้าของที่ดินรายใหม่เตรียมปลูก

สร้างอาคารชุด “ทองหล่อทาวเวอร์” จึงไม่ต่อสัญญาเช่าแต่จ่ายค่าร้ือถอนให้ผู้เช่าเดิม       

ผู้เช่าจึงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจนเกือบหมดแต่บางส่วนไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใน

ท่ีดินล�ารางสาธารณะที่อยู่ติดกัน ซึ่งเจ้าของที่ดินเสนอให้ค่ารื้อถอนให้แก่นางทัศนีย์            

ดีประเสริฐ และชาวบ้านคนอื่นเพื่อให้ย้ายออกจากบริเวณล�ารางสาธารณะด้วยเช่นกัน 

แต่นางทัศนีย์ไม่รับเงินและไม่ยอมย้าย แต่เมื่อนายทุนได้ถางที่ดินรุกล�้าเข้ามาท�าให้ชาว

ชุมชนแออัดร้องเรียนกับเขตพระโขนงซึ่งทางเขตไม่ทราบมาก่อนว่าที่ดินดังกล่าวเป็นล�า

รางสาธารณะ การร้องเรียนท�าให้ชาวบ้านถูกติดหมายว่าบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์  

เกิดกรณพีพิาทระหว่างหน่วยงานรฐั นายทนุทีส่ร้างอาคารชดุ และชาวชมุชนอย่างยดืเยือ้ 

  ปัจจบัุนชุมชนพยายามรวบรวมหลกัฐานเพือ่ยนืยนัว่าทางราชการรับรู้ถงึการตัง้

ถิ่นฐานของชุมชนมานานแล้ว ประกอบไปด้วย เช่น ส�าเนาทะเบียนบ้านแบบถาวรได้รับ

ครั้งแรกในปี พ.ศ.2518 การได้รับอนุญาตให้มีไฟฟ้าใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2536    

มใีบเสรจ็ค่าประปาซึง่เป็นหลกัฐานว่าได้รบัอนญุาตให้ใช้น�า้ประปาช�าระค่าประปาอย่างน้อย

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ชุมชนได้ด�าเนินการขอขึ้น

ทะเบียนชุมชนกับทางเขต และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2540 เป็นต้น

 บ้านเรือนของชุมชน สน.ทองหล่อเป็นบ้านไม้ บ้านปูน และบ้านไม้กึ่งปูน มีทั้ง

บ้านช้ันเดียวและสองชั้น ตัวบ้านเรียงติดต่อกันเป็นแนวเดียวขนาบด้วยพื้นที่ของแฟลต

ต�ารวจด้านหนึ่ง และพื้นที่ของนิติบุคคลอีกด้านหนึ่ง การเข้า-ออก ชุมชนอาศัยผ่านทาง

แฟลตต�ารวจ สน.ทองหล่อ ออกสู่ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ส่วนการเข้า-ออกตัว

บ้านแต่ละหลัง มีการทุบร้ัวที่กั้นระหว่างแฟลตต�ารวจกับชุมชนเพื่อท�าเป็นช่องประตู         

ส่วนอีกด้านหนึ่งของตัวบ้าน เป็นก�าแพงรั้วของอาคารนิติบุคคลซึ่งปิดทึบ มีพื้นที่ระหว่าง

ตัวบ้านแต่ละหลงักบัแนวก�าแพงรัว้ดงักล่าวใช้เป็นทางเดนิแคบ ๆ  ตลอดแนวชมุชน ตวับ้าน

และพืน้ทีใ่ช้สอยภายในและรอบบ้านมีขนาดคบัแคบอย่างมาก (เฉลีย่น้อยกว่า 28 ตาราง

เมตรต่อหลังคาเรือน หรือต่อประชากร 6.5 คน ตัวเลขนี้ยังไม่ได้หักส่วนพื้นที่สาธารณะ 

เช่น ทางเดินของชุมชน) หลายครัวเรือนใช้พื้นที่ในภายในส�าหรับกิจกรรมทุกอย่าง และ

อาศัยใช้ประโยชน์จากพื้นที่นอกตัวบ้านทางฝั่งแฟลตต�ารวจเพื่อเก็บข้าวของ ท�าเพิงพัก 

ร้านค้า ประกอบอาหาร และท�ากิจกรรมส่วนรวมของชุมชน เช่น การจัดประชุมและท�า
13     แต่เดมิม ี44 หลงัคาเรอืน แต่มีหนึง่หลังคาเรือนทีข่ายทีด่นิให้นายทนุ ทางชมุชนจงึเอารายชือ่ออกจากการร่วม
ด�าเนินการออกโฉนดชุมชน
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แปลงผักสวนครัว เป็นต้น สมาชิกในชุมชนมีความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจค่อน

ข้างมาก บ้านบางหลังมีสภาพดีมาก ปลูกสร้างด้วยวัสดุอย่างดี จัดวางข้าวของเป็น

ระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงาม แต่บ้านบางหลังอยู่อย่างแออัด วัสดุสร้างบ้านทรุด

โทรม หรือมีข้าวของเรียงซ้อนอย่างหนาแน่น การเดินส�ารวจของผู้วิจัยและการให้ข้อมูล

ของแกนน�าชุมชนพบว่ามีบ้านหลายหลังที่เป็นบ้านให้เช่า โดยเจ้าบ้านของเป็นคนนอก

ชุมชน บ้านบางหลังไม่มีผู้อยู่อาศัย รวมทั้งมีที่ดินที่ไม่มีบ้านแล้ว 

  การสัมภาษณ์สมาชิกชุมชนและแกนน�าชุมชน พบว่าบ้านหลายหลังมีหลาย

ครอบครัวอาศัยอยู่รวมกัน เฉลี่ยหนึ่งหลังคาเรือนมีผู้อาศัย 1.5 ครอบครัว 5.8 คน (ไม่คิด

รวมรวมหลังคาเรือนที่ไม่มีข้อมูล) ทั้งนี้ จ�านวนประชากรแต่ละครัวเรือนไม่เท่ากัน             

ครัวเรือนที่มีจ�านวนประชากรมากที่สุด มีสมาชิกถึง 22 คน อยู่ร่วมกัน 5 ครอบครัว           

ครัวเรือนที่นับถือศาสนาอิสลามมีจ�านวนประชากรและจ�านวนครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วม

กันหนาแน่นกว่าครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ ข้อมูลจากครัวเรือนที่ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูล   

ท้ังส้ิน 31 หลงัคาเรอืน 185 คน พบว่ากลุม่คนส่วนใหญ่ในชมุชนอยูใ่นวยัแรงงาน มจี�านวน 

130 คน หรอืคดิเป็น 71 เปอร์เซน็ต์ของจ�านวนประชากรทีส่�ารวจได้ ผูส้งูวยัทีอ่ายมุากกว่า 

60 ปีอยู่ในชุมชนประมาณ 10 คน คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนประชากรที่ผู้วิจัยเข้า

ถงึข้อมลู ซึง่จดัว่าเป็นสดัส่วนค่อนข้างน้อย ขณะทีก่ารสุม่สมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ

พบว่าผูสู้งอายบุางครวัเรอืนอพยพกลบัถิน่ฐานเดมิในพืน้ทีช่นบทแล้วแต่ยงัคงมชีือ่อยูใ่น

ทะเบียนบ้าน ขณะที่ผู้อาศัยอยู่จริงในชุมชนคือลูกหลานในวัยเรียนและวัยแรงงาน การ

ส�ารวจพบว่ามีสมาชิกชุมชนที่ก�าลังเรียนหนังสือมีจ�านวน 45 คน คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์

ของจ�านวนประชากรที่ส�ารวจได้ นักเรียนส่วนใหญ่เรียนอยู่โรงเรียนในท้องที่ มีเยาวชน

จ�านวนไม่น้อยทีไ่ม่ได้ไปโรงเรยีนและไม่ประกอบอาชพีทีแ่น่นอน แต่อยูก่บับ้านหรอืรบัจ้าง

ทั่วไปมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ 

  การส�ารวจในวนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ.2554 พบว่า อาชพี 5 อนัดบัแรกทีมี่ผูท้�ามาก

ท่ีสุดได้แก่ รับจ้าง แม่บ้าน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขายอาหาร และพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย  แหล่งอาชีพอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย ซึ่งแม้ว่าจะเป็นงานบริการระดับล่างแต่

ได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับค่าตอบแทนของงานในลักษณะเดียวกันใน

พืน้ท่ีอ่ืน ๆ   ทัง้นีเ้นือ่งจากละแวกซอยทองหล่อเป็นย่านธรุกจิการค้าทีส่�าคญั แต่รายได้ดงั

กล่าวยังคงไม่เพยีงพอส�าหรบัการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณซอยทองหล่อซึง่ทีอ่ตัราค่าเช่า/

เช่าซื้อในราคาสูงอย่างมาก 
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 การส�ารวจข้อมูลด้านรายได้ มีข้อมูล 27 ครัวเรือน (คิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ของ

ครัวเรือนท่ีเก็บข้อมูลท้ังหมด 43 ครัวเรือน) พบว่าแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉล่ีย 22,522 

บาท/ครัวเรือน/เดือน ผู้มีรายได้ต�่าสุดมีรายได้ 1,500 บาท/คน/เดือน จากอาชีพเก็บของ

เก่าขาย ส่วนผูม้รีายได้สงูสดุมีรายได้ 85,000 บาท/คน/เดอืน จากธรุกจิส่วนตวั (ผลติป้าย

โฆษณา-ไวนิล) รายได้ดังกล่าวนับว่าค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่อาจสรุปว่าชาวชุมชนมีฐานะดี 

หรือร�่ารวย เน่ืองจากงานวิจัยฉบับนี้ไม่สามารถส�ารวจค่าใช้จ่าย และหน้ีสินของแต่ละ   

ครวัเรือนซึง่คาดว่าจะมอีตัราสงูมากด้วยเช่นกนั ยิง่ไปกว่านัน้ยงัพบว่าครวัเรอืนส่วนใหญ่

มีสมาชิกหลายคนแต่มีผู้มีรายได้อยู่ในสัดส่วนน้อย  เมื่อพิจารณาค่าครองชีพเฉลี่ยของ

สมาชกิครวัเรอืน โดยค�านวณจากรายได้รวมของครวัเรอืนต่อจ�านวนประชากรในครวัเรอืน 

กล่าวคือมีผู้ให้ข้อมูลด้านรายได้ 27 ครัวเรือน หรือ 62 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนทั้งหมด 

พบว่าประชากรมีค่าครองชีพเฉลี่ยค่อนข้างต�่า โดยมีครัวเรือนท่ีมีค่าครองชีพเฉล่ียของ

ประชากรไม่เกินคนละ 5,000 บาท ถึง 21 ครัวเรือน (หรือ 77 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนครัว

เรือนที่ให้ข้อมูล) โดยมีกลุ่มครัวเรือนกลุ่มใหญ่ที่สุด (10 ครัวเรือน หรือ 37 เปอร์เซ็นต์ของ

ครัวเรือนทีใ่ห้ข้อมลู) มค่ีาครองชพีเฉลีย่ไม่เกิน 1,000-2,000 บาท/คน นอกจากนัน้ ข้อมลู

ที่ได้ยังสะท้อนว่าประชากรภายในชุมชนหลังสน.ทองหล่อมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่าง

กันอย่างมาก คือมีครัวเรือนที่มีรายได้สูงมากอยู่จ�านวนหนึ่งแต่มีสัดส่วนน้อย และมีครัว

เรือนที่มีรายได้ต�่ามากอยู่ในชุมชนเดียวกันเป็นจ�านวนมาก 

14    เว็บไซต์ http://www.thairemap.com  ระบุค่าเช่าห้องพักที่ทองหล่อทาวเวอร์ เนื้อที่ใช้สอย 19 ตร. กม.พร้อม
เฟอร์นิเจอร์ราคาเดือนละ 14,000 บาท / เว็บปไซต์ http://www.be2hand.com ระบุราคาขายห้องพักที่อาคาร
ทองหล่อทาวเวอร์ 48.71 ตร.กม. ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ 1,970,000 บาท

ปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐเรื่องการถือครองที่ดิน 

 ในปี พ.ศ.2530 เอกชนเจ้าของทีด่นิเอกชนบรเิวณซอยทองหล่อ 18 ขายทีด่นิให้

นายทุนท่ีเตรยีมปลกูสร้างคอนโดมเินยีม “ทองหล่อทาวเวอร์” เจ้าของทีด่นิรายใหม่ไม่ต่อ

สัญญาเช่าให้แก่ผู้ที่เคยเช่าอาศัยแต่ยอมจ่ายค่ารื้อถอน ผู้เช่าจึงค่อย ๆ รื้อถอนสิ่งปลูก

สร้างออกไปจนเกือบหมด แต่บางส่วนก็ขยับมาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินที่เป็นที่ล�า

รางสาธารณะแทน นายทนุยงัเสนอค่ารือ้ถอนให้แก่นางทศันย์ี ดปีระเสรฐิเพือ่ให้ย้ายออก

ไปจากล�ารางสาธารณะ แต่นางทศันย์ีไม่รบัเงนิและไม่ยอมย้าย ต่อมานายทนุได้ถางทีด่นิ

รุกล�้าเข้ามาในบริเวณล�ารางสาธารณะท�าให้ชาวชุมชนแออัดไปเคลื่อนไหวคัดค้าน จน

กระทั่งการด�าเนินการดังกล่าวยุติลง

 ชาวชุมชนสังเกตว่าหลังจากมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียม “ทองหล่อทาวเวอร์” 

ทางบริษัทเจ้าของโครงการรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐพยายามผลักดันให้ย้ายชุมชนแออัดโดย

อ้างว่าเกรงจะเกิดความไม่ปลอดภัย เช่น ไฟไหม้ การลักขโมย และท�าให้ทัศนียภาพไม่

สวยงาม ชาวชมุชนรู้สกึว่าพวกตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะรัฐพยายามดแูลกลุม่คน

ที่มีฐานะดีกว่าคือผู้อยู่อาศัยในทองหล่อทาวเวอร์14  ทั้ง ๆ ที่พวกตนก็เป็นพลเมืองของรัฐ

เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นพวกตนยังอยู่ในพื้นที่นั้นมาก่อน ชาวชุมชนเห็นว่ารัฐมีที่ดิน

สาธารณะเป็นจ�านวนมากซึ่งควรจะน�ามาจัดสรรให้แก่ประชาชนผู้มีฐานะยากจนได้อยู่

อาศัย แต่รฐักดีกนัคนจนแต่กลบัอนญุาตให้นายทนุหรอืกลุม่ธรุกจิเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ 

ทางการพยายามผลักดันชุมชนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น เขตพระโขนง (ขณะนั้น

ชุมชนอยู่ในการปกครองของเขตพระโขนง) ออกหมายรือ้ชมุชนแออดัก�าหนดให้ชาวบ้าน

ออกไปจากพื้นที่ภายใน 30 วัน เนื่องจากมีผู้ไปร้องเรียนกับทางเขต ทางชุมชนต่อสู้ด้วย

การถวายฎกีาเมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ส่งผลให้มกีารสบืสวนข้อเทจ็จรงิอยูห่ลาย

ครั้งหลายหน 

 ต่อมามีการเจรจากับผู้แทนบริษัทที่จะสร้างก�าแพงร้ัวของคอนโดทองหล่อ

ทาวเวอร์ ทางบริษัทขอให้ผู้ที่ปลูกบ้านรุกล�้าเข้าไปในที่ดินเอกชนขยับบ้านออก ซึ่งทาง
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บรษิทัให้ค่าตอบแทนแยกเป็นราย ๆ ทางชาวบ้านยนิยอมขยับให้โดยดีแม้ว่าบ้านบางหลัง

ไม่ได้ล�า้แนวก�าแพงดงักล่าวก็ตาม พ.ศ. 2537-2538 มีการก่อสร้างคอนโดมเีนยีมโครงการ

ทองหล่อทาวเวอร์ริมคลองฝั่งตรงข้าม ท�าให้ชุมชนเริ่มถูกไล่ท่ี เพราะเจ้าของโครงการฯ

เห็นว่าชุมชนแออัดท�าให้ทัศนะวิสัยและสภาพแวดล้อมไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อการขาย/        

ให้เช่าห้องพัก เจ้าของโครงการร้องเรียนต่อทางส�านักงานเขตบึงกุ่มจนกระท่ังท�าให้ทาง

เขตฯมารื้อบ้านออกไป 2 หลัง จากนั้นมาชุมชนก็เริ่มรวมตัวกันเคลื่อนไหว 

 พ.ศ.2552 นิติบุคคลทองหล่อทาวเวอร์ท�าหนังสือไปยังส�านักงานเขตร้องเรียน

ว่ามีชาวบ้านในชุมชนต่อเติมบ้านชั้นเดียวให้เป็นบ้านสองชั้น บดบังทัศนียภาพของผู้อยู่

อาศัยในคอนโดมิเนียม เพราะผู้อยู่อาศัยในบ้านที่ต่อเติมจะสามารถมองเข้าไปใน

คอนโดมิเนียมท�าให้ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมสูญเสียความเป็นส่วนตัว และคนในบ้าน

อาจปีนเข้าไปลักขโมยของในคอนโดมิเนียมได้ ทั้งที่ความจริงแล้วการต่อเติมด้านที่ติด

กบัคอนโดมเินยีมนัน้ไม่มีช่องหน้าต่าง ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2552 ส�านกังานเขตวฒันา

มีค�าสั่งให้รื้อถอนอาคาร ถึง น.ส.พจนา ศรีสมัคร โดยอาศัยอ�านาจตาม พ.ร.บ.ลักษณะ

ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ม.117, 118, 112  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ม.69 (1) และ ม.89 (10) และพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

พ.ศ.2522 แจ้งให้รือ้ถอนสิง่ปลกูปักและสิง่ก่อสร้างออกจากทีส่าธารณประโยชน์ ภายใน 

30 วนั  ทางชุมชนจึงเคลือ่นไหวกบัทางส�านกังานเขตและขอเจรจากับนิติบคุคลทองหล่อ

ทาวเวอร์ ในปัจจบุนักรณีพพิาทนีอ้ยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกนัของอนกุรรมการ

ระดับเขตที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น 

 

ความพยายามแก้ไขปัญหาที่ผ ่านมา

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ที่เจ้าของที่ดินเอกชนในซอยทองหล่อ 18 ขายที่ดิน และ

เริม่ถมทีด่นิเพ่ือสร้างคอนโดมมเินยีมรกุล�า้ล�ารางสาธารณะ ชาวชุมชนจึงเริม่ไปร้องเรยีน

กบัส�านกังานเขตพระโขนง แต่ชาวชมุชนกลบัถกูเขตพระโขนงออกหมายไล่รือ้ชุมชนท�าให้

ผู้น�าชุมชนยื่นหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันท่ี 11 

กรกฎาคม พ.ศ.2531 และมีหนังสือตอบรับจากส�านักราชเลขาธิการพระราชวังว่าได้รับ

เรือ่งไว้พิจารณา และทราบในเวลาต่อมาว่าทางส�านกัราชเลขาธกิารพระราชวังส่ังการให้

ทางกรุงเทพมหานครสืบสวนข้อเท็จจริง แต่ทางเขตก็ด�าเนินการอย่างเชื่องช้า ในที่สุดได้

มีค�าสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (จ�าลอง  ศรีเมือง) มายังเขตพระโขนงให้ระงับ

การไล่รื้อ

 ต่อมา พ.ศ.2532 ชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์รวมพัฒนาชุมชน มีการ

เจรจาต่อรองกับผู้แทนบริษัทเอกชนที่ต้องการให้ชุมชนขยับบ้านที่รุกล�้าเข้าไปในที่ดิน

เอกชน เพือ่บรษิทัจะก่อสร้างก�าแพงรัว้ของคอนโดทองหล่อทาวเวอร์ หลงัจากการเข้าร่วม

กับศูนย์รวมฯ และมีการเจรจาต่อรองกับเอกชนที่เข้มข้นขึ้นท�าให้ชุมชนรวมกลุ่มเข้มแข็ง

และจัดต้ังคณะกรรมการในชมุชนเพือ่พฒันาชมุชนอย่างเป็นระบบระเบยีบมากขึน้ มกีาร

เคลือ่นไหวร้องเรียนต่อทางราชการกเ็กดิข้ึนเป็นระยะ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่นบัตัง้แต่ พ.ศ.

2552 เป็นต้นมา ที่ชุมชนถูกร้องเรียนอีกครั้งหลังจากที่พยายามปรับปรุงที่อยู่อาศัย 

 จากทีเ่คยเข้าใจกนัว่าการมผีูค้นไปอาศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่ย่างหนาแน่นและเกดิเป็น

ชุมชนแออัดท�าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม จุติอร รัตนอมรเวช แกนน�าชุมชนหลัง 

สน.ทองหล่อ กลบัชีว่้าชมุชนเป็นผูพ้ฒันาให้ภมูทิศัน์และสิง่แวดล้อมในพืน้ทีม่สีภาพดขีึน้

มาจากในอดีต จากเอกสารข้อมูลที่ชุมชนจัดท�าขึ้นมาพบว่า ได้มีการเลือกตั้งกรรมการ

ชุมชนใน พ.ศ. 2538 ซึ่งทางเขตวัฒนาได้รับรองคณะกรรมการดังกล่าวใน พ.ศ. 2539 

และต่อมาเมื่อได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์รวมพัฒนาชุมชนทางชุมชนมีการปรับปรุง

ทีอ่ยูอ่าศยัและสาธารณปูโภคโดยอาศยัเงนิทีกู่ย้มืมาจากกองทนุของศนูย์รวมฯ นอกจาก

นั้นทางชุมชนได้ส่งตัวแทนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์รวมฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง

ได้ให้ความร่วมมอืกบักจิกรรมของหน่วยงานราชการ และการท�ากจิกรรมเพือ่พฒันาชมุชน

ในลักษณะต่าง ๆ  ในหลายปีที่ผ่านมาชุมชนพยายามปรับภูมิทัศน์ในชุมชน มีการปลูก

ผักและสมุนไพรในพื้นที่สาธารณะของชุมชน และจัดท�าโครงการปลูกผักในกระบะ ร่วม

กันก�าหนดกฎระเบียบของชุมชน ก�าหนดให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชน มีส่วน

ร่วมในกจิกรรมของส่วนรวม และจดัตัง้กองทนุทีด่นิโดยเป็นสมาชกิร่วมกบัเครือข่ายสลมั 

4 ภาค
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การจัดการที่ดินและการผลักดันโฉนดชุมชน

 การรวมกลุม่กนัอย่างแขง็ขนั และจดัการทีด่นิอย่างเป็นระบบเกดิขึน้หลงัจากที่

ชุมชนเริ่มถูกผลักดันออกจากพื้นที่ ซึ่งชุมชนเข้าใจว่าเป็นเพราะการร้องเรียนของเอกชน

เจ้าของที่ดินในบริเวณใกล้เคียง การร่วมมือกันพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายเพื่อที่จะพิสูจน์

ตนเองและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีว่าว่าชุมชนไม่ได้เป็น “ภัย” หรือเป็นแหล่งเสื่อมโทรม 

กระนัน้กต็าม ชุมชนยงัคงถกูเจ้าหน้าทีร่ฐัและเอกชนคกุคามอยู่เป็นระยะ ๆ  จนกระท่ังถูก

ฟ้องร้อง พวกเขาจึงหวัง ว่าโฉนดชุมชนจะช่วยให้มีความมั่นคงเหนือสิทธิที่ดินมากขึ้น ได้

รบัการรบัรองสทิธิตามกฎหมาย และอยูไ่ด้อย่างมศีกัดิศ์ร ีช่วยให้ชุมชนสามารถปรบัปรงุ

คณุภาพชีวติและสภาพการอยูอ่าศยัทีด่ขีึน้ เข้าถงึระบบสาธารณปูโภคและบรกิารต่าง ๆ  

จากรัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น

 จุติอร รัตนอมรเวช แกนน�าชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ กล่าวว่ากติกาหลักในการ

จัดการที่ดิน ภายใต้โฉนดชุมชนคือไม่ให้ขายที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นกติกาที่มีมาก่อนหน้าการ

เรียกร้องโฉนดชุมชนไม่ต�่ากว่าห้าปี แต่ก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาแม้จะอาศัยอยู่ในที่ดิน

สาธารณะกย็งัมผีูข้ายทีด่นิซึง่ชมุชนพยายามผลกัดนัให้กลุม่คนเหล่านัน้ออกจากพืน้ทีไ่ป 

อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าผู้ที่เข้าใจแนวทางโฉนดชุมชนมีประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์

ของสมาชิกทั้งหมด แต่ก็พยายามท�าให้ตระหนักร่วมกันว่าโฉนดชุมชนไม่ได้ท�าให้แต่ละ

ครัวเรือนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่จะช่วยให้สามารถอยู่อาศัยในที่ดินได้อย่างถูกกฎหมาย 

(สัมภาษณ์ 3 เม.ย.2554)

 หลังจากการร่วมผลักดันโฉนดชุมชน ชุมชนเตรียมจดทะเบียนนิติบุคคลในรูป

แบบสหกรณ์ออมทรพัย์ เพือ่จะย่ืนเรือ่งเสนอออกโฉนดชมุชนต่อไป มรีายชือ่สมาชกิทีร่่วม

ขอออกโฉนดชมุชนทัง้สิน้ 69 ครวัเรอืน 287 ราย โดยมีนางจตุอิร รตันอมรเวช เป็นประธาน

กรรมการชุมชน และนางอัฐกร อุตมาวัฒนา เป็นรองประธานกรรมการชุมชน การ

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2554 พบว่าชุมชนยังรวบรวมรายชื่อ สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ของทางราชการคือ 50 ราย 

บทเรียนจากกรณีศึกษา 

 การศกึษาเบ้ืองต้นเกีย่วกบัข้อมลูประชากรแต่ละครวัเรอืนในชุมชนแห่งน้ีพบว่า

สมาชิกในชุมชนมีความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก  มีลักษณะการใช้

ที่ดินที่แตกต่างกัน มีหลายหลังคาเรือนที่ผู้อยู่อาศัยในที่ดินที่เตรียมการออกโฉนดชุมชน

เป็นเพียงผู้เช่าอาศัยซึ่งไม่นับเป็นสมาชิกชุมชนและไม่รวมอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขอออก

โฉนดชุมชน ข้อมูลดังกล่าวท�าให้มีข้อเสนอว่าการจัดการโฉนดชุมชนจ�าเป็นจะต้อง

พิจารณาถึงสถานภาพและความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชนให้ละเอียดรอบคอบ

กว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในชุมชน 

 

บทเรียนการจัดการโฉนดชุมชนกรณีชุมชนแออัด

 บทเรียนการทดลองจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนในกรณีศึกษาสองแห่ง 

คือชุมชนเพชรคลองจั่น และชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์ ภายใต้การดูแล

ของส�านักงานเขตในท้องที่ เมื่อเทียบกับปัญหาที่ดินกรณีอื่น ๆ ในเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน

แห่งประเทศไทยพบว่าขนาดที่ดินกรณีพิพาทของชุมชนแออัดมีขนาดเล็ก คือ 2 ไร่เศษ 
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ในกรณีชุมชนเพชรคลองจั่น และ 325 ตารางวาในกรณีชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ แต่ที่ดิน

อยู่ในบริเวณใจกลางเมือง ชาวชุมชนแออัดรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และจากกลไกโครงสร้างทางสงัคมทีจ่ดัการสทิธเิหนอืทีด่นิและการ

ปกป้องคุ้มครองพลเมือง 

การเรียกร้องโฉนดชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา

 โฉนดชุมชนนับเป็น “ทางเลือกหนึ่ง” ในการแก้ไขปัญหาแต่มิใช่ทางเลือกเดียว 

ชุมชนกรณีศึกษารวมทั้งชุมชนอื่น ๆ ในเครือข่ายสลัม 4 ภาคพยายามผลักดันการแก้ไข

ปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินในหลายวิธีการ นับตั้งแต่การเจรจาต่อรองกับหน่วยงานรัฐ

ระดับท้องถิ่น การขอเช่าที่ดินของรัฐและหน่วยงานที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไปจนถึงการผลัก

ดนัเชงินโยบาย เช่น การรณรงค์ให้มีการออกพระราชบัญญัตชิมุชนแออดั เป็นต้น ในหลาย

กรณีการผลักดันด้วยวิธีการอื่นประสบผลส�าเร็จ เช่น การเจรจาขอเช่าที่ดินของการรถไฟ

แห่งประเทศไทยในระยะยาวและในราคาถูก แต่ส�าหรับกรณีศึกษาทั้งสองแห่งนี้พบว่ามี

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางอื่น ๆ น้อยมากเนื่องจากเงื่อนไขตามกฎหมาย

ของสถานะทีด่นิเอง และความซบัซ้อนของระบบการท�างานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด้วย

เงื่อนไขดังกล่าว ท�าให้โฉนดชุมชนกลายมาเป็นทางเลือกและความหวังส�าคัญของการ

แก้ไขปัญหา กล่าวคอืโฉนดชมุชนเป็นความหวงัว่าจะช่วยท�าให้ชาวชมุชนแออดัได้รบัการ

รับรองสิทธิที่มั่นคงในที่อยู่อาศัยแม้ว่าจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์เอกชนเหนือท่ีดินก็ตาม        

“สิทธิท่ีมั่นคง” ในท่ีน้ีหมายถึงการจะไม่ถูกไล่รื้อจากหน่วยงานรัฐท่ีมีอ�านาจเหนือพื้นท่ี 

สามารถปรับปรุงและพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัตามสมควรเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน การ

เข้าถงึการพัฒนาและระบบสวสัดกิารและบรกิารของรฐั นอกจากน้ียังรวมถึงการสามารถ

ด�ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้นคือไม่ถูกคุกคามจากผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงที่          

ร้องเรียนชุมชนด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมหรือเป็นภัยสังคม

 แกนน�าเครือข่ายสลัม 4 ภาค แกนน�าชุมชนกรณีศึกษา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

พัฒนาทีอ่ยูอ่าศยั ยนืยนัว่าสมาชกิส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรบัหลกัการโฉนดชมุชนไปใน

ทางเดยีวกนั แม้จะมบ้ีางทีย่งัไม่เข้าใจหรอืไม่ยอมรบัแต่กระบวนการของเครอืข่ายจะช่วย

ท�าให้พวกเขามคีวามชดัเจนมากขึน้ตามล�าดบั นอกจากนัน้ การเข้าร่วมขบวนการกับเครอื

ข่ายอื่น ๆ ยังเสริมสร้างพลังของชาวชุมชนแออัดในการต่อรองกับรัฐและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ ทั้งในการเสริมสร้างความมั่นใจและความตระหนักในสิทธิของตนเอง            

การเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายพื้นฐานและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่

อาศัยและชมุชนแออดั กลไกรฐัและระบบราชการ ฯลฯ ซึง่ส่งผลให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็

และมีอ�านาจในการต่อรองกับอ�านาจภายนอกมากขึ้น

 ก่อนหน้าที่จะร่วมขบวนการเรียกร้องโฉนดชุมชน ทั้งสองชุมชนกรณีศึกษามี

ระบบการจัดการที่ดินร่วมกันมาก่อนแล้ว เนื่องจากชุมชนประสบปัญหาจึงปรึกษาหารือ

กันและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนเข้าร่วมกบัเครอืข่ายชมุชนอืน่ ๆ  กลไกการ

จัดการที่ดินของชุมชนสอดคล้องกับแนวทางของพื้นที่อื่นที่มีการจัดการโฉนดชุมชน เช่น 

มข้ีอตกลงร่วมกนัว่าจะใช้ทีด่นิเพือ่การอยูอ่าศยัและควบคมุไม่ให้มีการซือ้ขายสทิธเิหนอื

ท่ีดินเพือ่ค้าก�าไร เป็นต้น ดงันัน้ ชมุชนทัง้สองแห่งจงึไม่จ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นหรอืพฒันา

กลไกชุมชนและแนวทางการจดัการทีด่นิเพิม่เตมิมากนกัเมือ่เข้าร่วมขบวนการโฉนดชมุชน  

ภายหลังจากที่มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 

และชมุชนได้เข้าร่วมชมุนมุเดนิขบวนกบัขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม ในช่วง

เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2554 แล้วชาวชุมชนก็มีความชัดเจนและม่ันใจมากข้ึน

ว่าการขอออกโฉนดชมุชนมคีวามเป็นไปได้ จงึเตรยีมยืน่ขอจดทะเบยีนสหกรณ์ออมทรพัย์ 

เพื่อจะยื่นขอออกโฉนดชุมชนในนามสหกรณ์ออกทรัพย์ แต่กระบวนการจดทะเบียน

สหกรณ์ออมทรัพย์มีความยุ่งยากตามระเบียบราชการ ในช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล 

(เมษายน-กันยายน 2554) ชุมชนทั้งสองแห่งยังคงด�าเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ออม

ทรัพย์ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากจะต้องรวบรวมจ�านวนสมาชิก และจัดประชุมอย่างเป็น

ทางการให้ครบจ�านวนตามระเบียบ 
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ความเป็นไปได้ ปัญหาและอุปสรรคของโฉนดชุมชน

 ปัจจบุนัแม้ว่ารฐัจะยงัไม่รบัรองโฉนดชมุชนของชมุชนท้ังสองแห่ง แต่ชุมชนก�าลัง

ด�าเนนิการอย่างเป็นขัน้เป็นตอนตามระเบียบ เม่ือพจิารณาเงือ่นไขของกฎหมายเกีย่วกบั

ทีดิ่นสาธารณะประโยชน์ และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัให้มโีฉนดชมุชน 

พ.ศ.2553 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็พบว่ากฎหมายและนโยบายรัฐนั้น               

เอือ้ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเรือ่งสทิธเิหนอืทีด่นิมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ท�าให้การ

ออกโฉนดชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปได้สูง 

 กระนั้นก็ตาม แกนน�าของชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ และเพชรคลองจั่นเปิดเผย

ว่าพวกเขาและชาวชุมชนไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการขอออกโฉนดชุมชนจะประสบ

ความส�าเรจ็อย่างง่ายดาย เพราะจากประสบการณ์การต่อสูท้ีผ่่านมา และจากการประเมนิ

ท่าทขีองหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องพวกเขาเชือ่ว่าหน่วยงานจะไม่ยอมอนญุาตให้ออก

โฉนดชุมชนได้ง่าย ๆ 

 ถงึแม้ว่าโฉนดชุมชนจะเป็นเคร่ืองมือต่อรองกบัรัฐ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจดัการ

ที่ดินด้วยระบบโฉนดชุมชนหรือแนวทางอื่น ๆ ในท�านองเดียวกันนี้ส่งผลต่อการจัดความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจภายในชุมชนด้วยเช่นกัน แม้ว่าชุมชนแออัดจะครอบครองที่ดินขนาด

เล็กมาก แต่ภายในชมุชนมลีกัษณะการครอบครองและการใช้ทีด่นิค่อนข้างสลบัซบัซ้อน 

โดยที่สมาชิกแต่ละครัวเรือนมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมาก ปัจจัย

เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความยั่งยืนในการจัดการที่ดินและความสัมพันธ์ภายในชุมชน 

 การผลักดันโฉนดชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิเหนือที่ดินเป็นปัญหาเฉพาะ

หน้าเร่งด่วน แต่ทั้งสองชุมชนก็ยังมีปัญหาและภารกิจอื่น ๆ อีกหลายด้านที่ยังไม่ได้     

ด�าเนินการ เช่น การคิดค้นและออกแบบแนวทางการจัดการที่ดิน ระบบสิทธิ และการจัด

ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขเฉพาะของชุมชน รวมทั้งการมองหา 

กรอบคิดและส�ารวจข้อมูลที่ละเอียดและรอบด้านซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการคิดค้นออกแบบ

ดงักล่าว เช่น ข้อมลูเกีย่วกบัจ�านวนประชากรทีอ่าศยัอยูจ่รงิในชมุชนซึง่ไม่ใช่เพยีงจ�านวน

ประชากรตามส�ามะโนประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก หรือแม้แต่สถิติ

การเพิ่มประชากรของชุมชนซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการคาดคะเนความหนาแน่นของการอยู่

อาศัยในที่ดินในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้-ค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพของแต่ละครัว

เรือน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้การวิเคราะห์และสรุปบทเรียนการพัฒนาแนวทาง

การจัดการที่ดินที่เหมาะสมและยั่งยืน วางอยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นจริงและรอบด้าน ซึ่งจะ

มีส่วนหนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน และเสริมพลังของการเคลื่อนไหวได้



208   / 209โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้

 

ปฏิญญา วัฒนประพันธ์

มณฑิกา ตีรณวัฒนากุล

โฉนดชุมชน
และวิถีวัฒนธรรมไร่หมุนเวียน 

 ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการถือครองที่ดิน และข้อพิพาทต่าง ๆ ในภาคเหนือ 

เกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนาน รากฐานของปัญหาที่ปรากฏเห็นเด่นชัดที่สุดคือการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม โดยเฉพาะการพัฒนาที่ไม่ค�านึงถึงพื้นฐานทาง

วัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ละเลยภูมิปัญญาและวิถีความเป็นอยู่

ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรัฐไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน     

ในการก�าหนดชะตาชีวิตตนเอง 

 ผลของการพัฒนาจึงท�าลายระบบสังคม วัฒนธรรมและการพึ่งพาตนเองของ

ชุมชน ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงบรบิทสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิทีภ่าคเกษตรถกูลด

ความส�าคัญลง การสูญเสียที่ดินของเกษตรกรมีมากข้ึน เกิดปรากฏการณ์แย่งชิงการใช้

ทรัพยากรโดยเฉพาะที่ดิน  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิธีคิด โดยมองว่าที่ดินเป็นสินทรัพย์

ประเภทหนึ่ง ที่ปัจเจกสามารถครอบครองและจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จภายใต้ระบบ

กรรมสิทธิ์ที่รัฐนิยามขึ้น  โดยยึดนโยบายและกฎหมายที่ดินเป็นส�าคัญ ท�าให้ที่ดินถูก

ตีความหมายว่า ไม่ได้เป็นเพยีงแค่ปัจจยัการผลติ แต่เป็นทรพัย์สนิประเภทหนึง่ ทีส่ามารถ

ซ้ือขายเปลีย่นมอืและแปรเป็นทนุอืน่ได้ ปัญหาทีด่นิทีส่บืเนือ่งมาถงึทกุวนันี ้ จงึเกีย่วข้องกบั

วิธีคิดและการตีค่าความหมายของที่ดินเป็นส�าคัญ 

 การใช้กฎหมายส่วนกลางก�าหนดนยิาม วางระเบียบการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ 

แสดงให้เหน็ว่ารฐัต้องการเข้ามามบีทบาทต่อการจดัการทรพัยากรท้องถิน่ โดยมลีกัษณะ

ควบคมุให้ชมุชนอยูภ่ายใต้อ�านาจของรฐัส่วนกลาง โดยเฉพาะการประกาศเขตป่าอนรุกัษ์ 

ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่า แต่กลับละเมิดสิทธิของชุมชน โดยการประกาศเขตป่าทับ

พืน้ทีท่�ากนิ และทีอ่ยูอ่าศยัเดมิของชุมชน ส่งผลให้เกดิปัญหาซ�า้ซ้อนท�าให้ชมุชนถกูจ�ากดั

สิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และเข้าถึงทรัพยากรได้ยากยิ่งข้ึน เป็นปัญหาความ

ขัดแย้งที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง 
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 แม้ภาครฐัพยายามแก้ไขปัญหาข้อพพิาทเรือ่งทีด่นิมาโดยตลอด  แต่ปัญหาข้างต้น

ยังด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐท่ีผ่านมา         

ล้มเหลว เพราะกฎหมายการจัดการที่ดินที่มีอยู่ ไม่ว่าเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  

พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  และที่อยู่อาศัย  ล้วนมีข้อจ�ากัด และไม่ได้เอื้อต่อประโยชน์

ของบุคคล หรือสาธารณะอย่างแท้จริง  เงื่อนไขในกฎหมายเหล่านั้น ไม่สามารถควบคุม

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ หรอืป้องกันการกระจกุตวัของทีด่นิได้ แต่กลบัเร่งปฏกิริยิาท�าให้เกดิ

ความขดัแย้งเข้มข้นมากขึน้ อาท ิชาวบ้านในหลายชมุชนภาคเหนือ ได้เข้าท�าการผลิตใน

ทีด่นิรกร้างของเอกชนและกลุม่นายทนุ เพือ่บรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่ีดิน และยังชีพ

ให้กับครอบครัวในนามกลุ่มปฏิรูปที่ดิน จนเกิดการจับกุมด�าเนินคดีกลายเป็นผู้ต้องหา

และจ�าเลยทางสังคม 

กลุ ่มปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนบ้านโป่ง

 ชุมชนบ้านโป่ง ต�าบลแม่แฝก อ�าเภอสันทราย เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของเมอืงเชียงใหม่ ชุมชนมีวถิชีีวติผกูพนักบัการผลติทางการเกษตรมาตัง้แต่ในอดตี กล่าวคอื

มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีระบบการผลิตเพื่อยังชีพ แต่ก็มิได้ความหมายว่าชุมชนจะอยู่ได้

ด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์ เพราะยามขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ อาทิ ข้าว เกลือ ของใช้ 

ชุมชนก็มีการพึ่งพิง แลกเปลี่ยนสิ่งของ แรงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ตนขาดแคลน 

รวมทั้งเก็บออมไว้ใช้ยามจ�าเป็น จากทั้งภายในและภายนอกชุมชนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง

ยังเป็นเส้นทางการค้า ที่มีกลุ่มพ่อค้าวัวต่างเดินทางค้าขาย มาจากไชยปราการ ฝาง 

เชียงดาว แม่แตง ก่อนเข้าสู่เชียงใหม่ กลุ่มพ่อค้าเรือแม่ปะที่ถ่อเรือขึ้นมาขายสินค้าตาม

ล�าน�้าปิง 

 ชุมชนเกษตรบริเวณอ�าเภอสันทราย เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพื้นที่แรก ๆ ของ

เชียงใหม่ และภาคเหนือที่ประสบผลส�าเร็จ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการ

สนับสนุนและส่งเสรมิด้านการเกษตร และการจดัชลประทานของรฐั  ภาพความล้มเหลว

ทางการเกษตรของชุมชนบ้านโป่ง จึงไม่เคยถูกพูดถึง โดยเฉพาะปัญหาการสูญเสียที่ดิน

ท�ากนิ ทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ และแนวคดิเรือ่งการจดัการทรพัยากรของชมุชน

 ชาวบ้านโป่งสืบเชื้อสายมาจากชาวลั้วะ เดิมอาศัยอยู่ที่บ้านป่าแง ต.ขี้เหล็ก 

อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่  สนันษิฐานว่าการอพยพเกดิขึน้หลงัพระเจ้ากาวลิะตัง้เมอืงเชยีงใหม่

ได้ส�าเร็จในปี พ.ศ.2339 เดิมชุมชนบ้านโป่งตั้งหมู่บ้านบริเวณป่ารกทึบ มีน�้าท่าอุดม

สมบรูณ์และมีป่าต้นกวาวข้ึนอยู่อย่างหนาแน่น เป็นทีร่าบลุม่น�า้เหมาะส�าหรับท�าการเพาะปลกู

และตั้งถิ่นฐาน มีดินโป่งอยู่ 2 ที่ใหญ่ ๆ คือ ตีนคลองไม้แดง และข้างฟาร์มไก่ติดถนน      

ฝั่งตะวันออก ดินโป่งมีลักษณะสีขาวและหอม อุ้ยหนานแสนบอกว่า น�้าโป่งไหลซึมมา

จากดอยและป่าแพะ พอขดุเหมอืงชลประทานโป่งกเ็ริม่แห้งหายไป ขณะทีแ่ม่วนั1 บอกว่า 

น�้านองก็ท�าให้โป่งหายไปเช่นกัน ในเขตชุมชนบ้านโป่งในอดีต ยังเป็นที่ตั้งของฝายบ้าน

ป่าแง ผันน�้าลงไปตามล�าเหมืองทางทิศตะวันตกของแม่น�้าปิง เดิมชุมชนบ้านโป่งตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน มีประมาณ 30 ครัวเรือน แต่เผชิญกับอุทกภัย         

1   สัมภาษณ์แม่วัน  จอมนง อายุ 60 ปี
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จึงได้มีการย้ายมายังชุมชนปัจจุบัน เป็นชุมชนขนาด  329  ครัวเรือน ประชากร 1,198 คน 

ในจ�านวนนี้มีประชากรที่อยู่ในกลุ่มปฏิรูปที่ดิน จ�านวน 79 ครอบครัว 412 คน 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการถือครองที่ดิน

 ในระยะแรกของการตัง้ถ่ินฐานชมุชน  มีการบุกเบิกทีน่าเพือ่ปลกูข้าวเหนยีวนาปี 

โดยใช้พันธุ์พื้นบ้านคือ ข้าวขาว ข้าวลาย และข้าวก�าผาย การเลือกพันธุ์ในการปลูกข้าว 

ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวขาวและข้าวลาย ในแต่ละ

ปีชาวบ้านได้ผลผลิตไร่ละไม่เกิน 50 ถัง ส�าหรับคนที่ไม่มีที่ดินก็จะเช่าท�านาผ่ากึ่ง ก็คือ

แบ่งผลผลิตที่ได้ในอัตราครึ่งต่อครึ่งเป็นค่าเช่านา  

 หลงัจากทีถ่กูดงึเข้าสูก่ระบวนการผลติเชงิพาณิชย์ เกษตรกรชมุชนบ้านโป่งไม่มี

อิสระในการผลิต และการจัดการแรงงาน เกษตรกรมีสถานะหลายอย่างพร้อมกัน เช่น 

เจ้าของที่ดิน ผู้เช่าที่ดิน นายจ้าง แรงงานรับจ้าง พ่อค้ารายย่อย เจ้าของฟาร์ม รวมทั้งการ

เป็นแรงงานรับจ้างในที่ดินของตนเอง ในระบบเกษตรพันธะสัญญา เช่น การท�าฟาร์มไก่ 

ปลูกข้าวโพด เป็นต้น 

 พบว่าตระกลูทีม่กีารถอืครองทีด่นิมากทีส่ดุ ในชมุชนบ้านโป่งคอืตระกลูจอมนง 

กองเงิน ชมชื่น บัวลอย มีที่ดินเฉลี่ยตระกูลละประมาณ 30 - 40 ไร่ ดังนั้นการจัดช่วงชั้น

ทางสังคมในอดีต จึงมีพื้นฐานมาจากกลุ่มตระกูลหลักที่ถือครองที่ดินในชุมชน ที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน และการสูญเสียที่ดินจากผลการพัฒนาของรัฐ และ

พลังเศรษฐกิจจากภายนอก ไม่ได้น�าไปสู่ความขัดแย้งภายในชุมชนแต่อย่างใด

 ปัจจุบันลักษณะการถือครองที่ดิน และประเภทของการถือครอง แบ่งเป็นที่นา

และที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะถือเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ที่สวนเป็นเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก 

และทีไ่ม่มเีอกสารสทิธใินการถอืครองทีช่าวบ้านเข้าไปจบัจองท�าประโยชน์  เช่น เกาะกลาง

แม่น�้าปิง ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของร่องน�า้และการไหลของน�า้ปิง 

ลักษณะการถือครองที่ดินตามมรดกของตระกูลที่มีที่ดินมากที่สุดในชุมชน

รุ่นที่ 1

(พ.ศ.2480- 2525) 

ถือครองที่ดินเฉลี่ย 

30-40 ไร่

รุ่นที่ 3 

(พ.ศ.2535- 2550) 

ถือครองที่ดินเฉลี่ย 1-5 ไร่

ตระกูลกองเงิน    ตระกูลบัวลอย

ตระกูลชมชื่น      ตระกูลจอมนง

รุ่นที่ 2

ช่วงเริ่มขายที่ดิน 

(พ.ศ.2525- 2535) 

ถือครองที่ดินเฉลี่ย 7-10 ไร่

 ปัจจุบันผู้ที่ถือครองที่ดินสูงสุด 10 ไร่ คือแม่ภา อินต๊ะ ก่อนมาแต่งงานกับลุงดี 

อนิต๊ะ แม่ภาอยูใ่นตระกลูจอมนงซึง่เป็นตระกลูทีมี่ทีด่นิมาก นอกจากนัน้แล้วกมี็ทีด่นิของ

แม่ด้วง ชมชื่น ประมาณ 11 ไร่ ที่ดินบางส่วนติดจ�านองอยู่ในธนาคาร การเปลี่ยนแปลง

สภาพการถอืครองทีด่นิในหมูบ้่าน ถ้าเป็นทีน่าส่วนใหญ่ได้ถกูเปลีย่นมอืให้กบัทายาทของ

แต่ละตระกูล หลักเกณฑ์ในการแบ่งที่ดินให้ลูกหลานมักจะแบ่งในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กัน

ตามความเหมาะสม ปัจจบัุนการถอืครองทีด่นิเฉลีย่ประมาณ 4 - 5 ไร่ ในชมุชนจะไม่ค่อย

มีการขายที่นา เนื่องจากส่วนใหญ่จะต้องปลูกข้าวนาปี เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และ

ปลูกข้าวนาปรังเอาไว้ขาย
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พัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 พัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนบ้านโป่งแบ่งได้ 7 ช่วง 

 1. ช่วงแรกตัง้ถิน่ฐาน  ตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกมชีาวบ้านประมาณ 20 - 30 ครอบครวั 

ได้ช่วยกันบุกเบิกหักร้างถางพงเพื่อท�านา แต่ก็บุกเบิกได้ไม่มากนักเพราะที่ดินรอบข้าง

เป็นของชุมชนใกล้เคยีงหมดแล้ว  ชาวบ้านจงึได้บกุเบกิป่าแพะ (ป่าละเมาะ) เพือ่ปลกูข้าว

และปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน

 2. ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2503 - 2526  ในช่วงนี้มีโรงงานน�้าตาลตั้งขึ้นในหมู่บ้าน

ใกล้เคยีง ชาวบ้านจงึหนัมาปลกูอ้อยส่งโรงงาน เมือ่อ้อยราคาตกกเ็ปลีย่นมาปลกูถัว่เหลอืง

และงา  ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2508  ชาวบ้านยังท�าการเกษตรแบบพื้นบ้านไม่พึ่งพาสารเคมี 

แต่หลังจากนัน้ เมือ่โรงบ่มใบยาสบูของบรษิทัเทพวงศ์ก่อสร้างขึน้ โรงงานส่งเสรมิให้ชาวบ้าน

ปลูกยาสูบส่งให้โรงงาน ชาวบ้านจึงเริ่มใช้สารเคมีมาตั้งแต่นั้น

 ในปี พ.ศ. 2512 มกีารก่อตัง้สหกรณ์การเกษตรสนัทรายขึน้  ท�าให้ชาวบ้านเข้าถงึ

แหล่งทุนได้ง่าย  จงึกูเ้งนิสหกรณ์มาปลกูยาสบูและกระเทยีม แต่เนือ่งจากต้นทนุการผลติ

ที่สูง ส่งผลให้ชาวบ้านขาดทุน จึงกู้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนท้ายที่สุดมีหนี้สินมากเกินกว่า

จะช�าระคืนได้

 3. ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2533 ในระหว่างนี ้ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ได้เตบิโต

ข้ึนอย่างมาก ทั้งมีการตัดถนนเส้นเชียงใหม่-พร้าว ซึ่งตัวถนนได้ตัดผ่านที่นาที่สวนของ

ชมุชนบ้านโป่งประมาณ 30 กโิลเมตร ท�าให้ทีด่นิบรเิวณด้านหน้าตดิกบัถนนหลวง ซึง่เป็น

ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ต้องการของนายทุน ท�าให้ที่ดินมีราคาแพงขึ้นเป็นเท่าตัว และ

ได้รับความสนใจจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากชุมชนอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง

เชยีงใหม่ มีนายหน้าทีด่นิเข้ามาตดิต่อขอซ้ือทีด่นิบริเวณป่าแพะ ทีช่าวบ้านใช้เป็นทีท่�ากนิ 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ตดัสนิใจขายทีด่นิเพือ่น�าเงนิมาใช้หนีส้หกรณ์ แต่ชาวบ้านบางส่วนจ�าใจ

ต้องขาย เพราะนายทนุกว้านซือ้ทีด่นิปิดทางเข้าออกจนหมด ในระยะแรกนายหน้าเข้ามา

ขอซื้อที่ดิน ที่อยู่ติดกับถนนในราคาไร่ละ 10,000 - 20,000 ไร่  ชาวบ้านส่วนใหญ่จ�าเป็น

ต้องขายที่ดิน เนื่องจากต้องการเงินมาใช้หนี้สหกรณ์การเกษตรสันทราย จากนั้นก็เริ่ม

ขยายพื้นที่ ตีเป็นวงล้อมจากถนนใหญ่ลึกเข้าไปถึงบริเวณเชิงเขา ชาวบ้านบางส่วนจ�าใจ

ต้องขายในราคาที่ต�่าไร่ละ 4,000 - 5,000 บาท เพราะนายทุนกว้านซื้อที่ดินปิดทาง          
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เข้า - ออก ท�าให้ท่ีดินผืนใหญ่บริเวณป่าแพะตกเป็นของนายทุน ในช่วงหลังราคาท่ีดิน   

ติดถนนบางแห่ง ที่ยังพอหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้าน ก็เริ่มขยับขึ้นไปเป็นไร่ละ 30,000 – 

300,000 บาท 

 4. ราวปี พ.ศ. 2527 - 2528 พ่อหลวงนวล ชมชื่น ได้กว้านซื้อที่ดิน เพื่อเก็งก�าไร

ขายต่อให้แก่นายทุน โดยได้น�ารถไถเข้ามาปรับที่ดิน จนเกิดกรณีพิพาทขึ้น เนื่องจากได้

รุกล�้าเข้าไปยังที่ดินของชาวบ้าน ที่ยังไม่ได้ขายที่ดินของตนเอง จนชาวบ้านในส่วนที่ยัง

ไม่ได้ขายที่ดิน ได้รวมกลุ่มคัดค้านการรุกล�้าที่ดินและการขายที่ดินให้กับพ่อหลวง

 5. ต้นทศวรรษ 2530 ที่ดินทั้งหมดผืนใหญ่บริเวณป่าแพะจ�านวน 458 ไร่ ถูก

เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินอย่างรวดเร็ว และถูกน�าไปจ�านองกับสถาบันการเงินต่างๆ คือ

ธนาคารไทยพาณิชย์  บริษัทเงินทุนสินวัฒนา  บริษัทเงินทุน จี ซี เอ็น  บริษัทบริพัตรบ้าน

และทีด่นิ สหกรณ์การเกษตรสนัทราย เป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท เพือ่น�ามาลงทนุสร้าง

รีสอร์ท  ปรับพื้นที่  ท�าถนน วางเสาไฟฟ้าและสายไฟ วางระบบท่อส่งน�้าและเริ่มสร้าง

อาคาร จนกระท่ังก่อนวิกฤตเศรษฐกิจตกต�่าในปี 2541 การด�าเนินการก่อสร้างและวาง

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ยุติลงและถูกปล่อยทิ้งร้างจนถึงปี พ.ศ. 2545

 6. ระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2545  เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่า  

จึงมีคนในเมืองลักลอบเอาขยะมาทิ้งเป็นประจ�า ซึ่งเป็นขยะจากเทศบาลนครเชียงใหม่  

และคาดว่าได้ท�าการตกลงไว้กบัเจ้าของทีด่นิก่อนแล้ว  เพราะเจ้าของทีด่นิได้ขดุดนิบรเิวณ

นั้นไปขาย  จึงเกิดหลุมขนาดใหญ่และจะใช้บ่อนี้ท�าหลุมฝังกลบขยะ  โดยนายทุนได้อ้าง

ว่าเป็นทีด่นิของตนเองสามารถท�าอะไรกไ็ด้  แต่ชาวบ้านคดัค้าน เพราะเกรงเรือ่งกล่ินเหมน็ 

และน�า้เสียจากขยะ จะมีผลกระทบต่อแหล่งน�้าดื่ม  น�า้ใช้และน�า้ส�าหรับท�าการเกษตร

 7. ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน  ชาวบ้านได้ร่วมกันแผ้วถางพื้นท่ีดังกล่าว  

เพื่อท�าการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน  มีการจัดสรรที่ดินออกเป็นสามส่วนคือ  ที่ดินสาธารณะ  

ที่ท�ากิน และที่อยู่อาศัย  มีสมาชิกจ�านวน 79 ครอบครัว  โดยจัดสรรแบ่งที่ดินออกเป็น    

95 แปลง

พัฒนาการการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน

 ชุมชนบ้านโป่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่ดินจึงเป็นปัจจัยการผลิต

ท่ีส�าคัญเป็นฐานชีวิตของเกษตรกร จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ชุมชนบ้านโป่งประสบ

ปัญหาขาดแคลนทีด่นิท�ากนิมาตัง้แต่ยคุแรกเริม่ของการตัง้ชมุชน จะเหน็ได้ว่าทีด่นิรอบ ๆ 

ชุมชน มีการจับจองจากชาวบ้านหมู่บ้านข้างเคียงจนหมดแล้ว ท�าให้บรรพบุรุษต้องไป

บกุเบกิป่าแพะเพือ่เป็นทีท่�ากนิ ในระยะต่อมาช่วงทีเ่กดิอทุกภยัท�าให้แม่น�า้ปิงมกีารเปลีย่น

เส้นทาง อีกทั้งมีการกัดเซาะตลิ่ง ท�าให้ชาวบ้านริมน�้าปิงสูญเสียที่ดินไปจ�านวนหนึ่ง 

ประกอบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ดินที่มีอยู่จ�านวนน้อยของชาวบ้านก็ถูก

นายทนุกว้านซือ้เกอืบหมด และต่อมาในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 เกษตรกรทีเ่ป็น

แรงงานรบัจ้างในเมือง ถกูผลกัดนัให้กลบัคนืสูท้่องถิน่ แต่พวกเขาไม่มีทีด่นิท�ากนิเป็นของ

ตนเอง 

 ปัจจยัความไม่เป็นธรรมทัง้จากการขาดแคลนทีด่นิท�ากนิ และการกระจุกตวัของ

ทีด่นิในมอืของนายทนุ ล้วนเป็นตวัขับเคลือ่นหรือแรงจูงใจทีส่�าคญัทีท่�าให้ชาวบ้านรวมกลุม่ 

เกิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชน เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น        

เพือ่สร้างความเป็นธรรมแก่พวกเขา ปรากฏการณ์นีย้งัเป็นส่วนหนึง่ ของผลพวงความขัดแย้ง

ในแนวคิดการจัดการที่ดิน ที่ให้อ�านาจการเข้าถึงที่ดินของคนในสังคมไม่เท่าเทียมกัน

 พัฒนาการการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนบ้านโป่ง สรุปได้โดยสังเขปคือ

 2537 - 2544 

 บริเวณป่าแพะด้านตะวันออกของหมู่บ้าน มีที่ดินของนายทุนซือ้ทิง้ไว้ โดยไม่มี

การใช้ประโยชน์เกนิสบิปี นายทนุได้ขดุดนิลกูรงัไปขายจงึเกดิหลมุขนาดใหญ่ นายทุนจะท�า

เป็นบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งเป็นขยะจากเทศบาลนครเชียงใหม่  แต่เมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วย  

นายทุนจึงน�าโครงการเตาเผาขยะมาเสนอ  แต่ชาวบ้านกป็ฏเิสธอกี เพราะเกรงว่าโครงการ

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูข่องคนในชมุชนและ      สิง่แวดล้อม  อกี

ทัง้กลิน่เหม็นและน�า้เสยีจากขยะจะมีผลกระทบต่อแหล่งน�า้อปุโภคบริโภค และน�า้ส�าหรับ

ท�าการเกษตร
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 2545

 เดอืนมนีาคมชาวบ้านได้เริม่เข้าไปแผ้วถางป่าตดัหญ้า บกุเบกิเป็นท�ากนิ ในครัง้

แรกมสีมาชกิร่วมโครงการจ�านวนมาก แต่ต่อมาเหลอืเพยีง 79 ครอบครวั ในระหว่างนีช้าวบ้าน

ได้เริม่เข้าร่วมเป็นพนัธมติรกบัเครอืข่ายกลุม่ปฏริปูทีด่นิโดยชมุชน  เพือ่ผลกัดนัการแก้ไข

ปัญหาการถอืครองทีด่นิในระดบันโยบาย ผ่านหน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ  รวม

ถึงศูนย์อ�านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) 

และเสนอให้กรมที่ดินฟ้องร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิในที่ดินบริเวณดังกล่าวตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ หรอืให้รบัท�าการเวนคนืทีด่นิ และน�าทีด่นิดงักล่าวมาจดัสรรให้กลุม่ปฏริปู

ที่ดินโดยชุมชน

 2546 

 เดอืนมกราคมชาวบ้านจ�านวน 79 ครอบครวั เข้าไปรงัวดัและจบัสลากแบ่งแปลง

ที่ดิน  โดยแบ่งที่ดินออกเป็นสามส่วนคือ 1.ที่อยู่อาศัยได้ครอบครัวละ 2 งาน 2.ที่ท�ากิน

ได้ครอบครัวละ 2 - 3 ไร่  3.พื้นที่สาธารณประโยชน์ส่วนกลางจ�านวน 25 ไร่

 หลงัจากได้รบัการจดัสรรทีด่นิแล้ว สมาชกิเริม่เข้าไปท�าประโยชน์ในพืน้ที ่สร้าง

ทีพ่กัชัว่คราว ปลกูพชืยนืต้น เช่น ล�าไย ส้มเขียวหวาน มะม่วง ชะอม ควบคูไ่ปกบัการปลกูพชื

ล้มลุก เช่น มะเขือเทศ ฟักทอง ข้าวโพด และกลุ่มได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ภายในกลุ่ม โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อก�าหนดข้อตกลงร่วมกัน และให้วันที่ 20 ของทุกเดือนเป็น

วันประชุมของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นเวทีปรึกษาหารือและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

เช่น สร้างศาลาประชุมในพื้นที่ส่วนกลาง ซ่อมแซมถนน ปลูกพืชผักในแปลงรวม เพื่อหา

รายได้เข้าสมทบธนาคารทีด่นิของกลุม่ และกลุม่ได้วางแผนบรหิารจดัการน�า้  โดยในฤดแูล้ง

จะใช้เครื่องสูบน�้าจากคลองชลประทาน นอกจากนั้นกลุ่มยังส่งเสริมบทบาทสตรีให้ได้    

เข้าร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชสวนครัว เป็นต้น

 2547 

 กลุม่ได้จดัตัง้ตลาดชุมชน เพือ่เป็นช่องทางการจ�าหน่ายผลผลติและสนิค้าทัว่ไป 

และได้ร่วมกนัปลกูข้าวโพดในแปลงรวม เพือ่หารายได้เข้ากลุม่ ในปีนีม้อีงค์กรอืน่มาศกึษา

ดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่ม เช่น พอช. เป็นต้น

 2548 

 กลุ่มได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยร่วมกับศูนย์ต่อสู้

ความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากร 
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เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนของเครอืข่ายทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภาคเหนือ

ตอนบน และได้ท�าการเดนิส�ารวจรงัวัดทีด่นิรายแปลง  โดยใช้เครือ่งมอืจบัพกิดัดาวเทยีม 

(GPS) เพือ่ปรบัปรงุขอบเขตพืน้ทีแ่ละจดัระบบโฉนดทีด่นิชมุชนให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ มี

การสร้างเรือนพักรับรองในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นที่พักของผู้มาดูงาน  และที่

ส�าคัญคือ ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พ.ย. กลุ่มได้จัดงานมหกรรมปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนขึ้น

ในบรเิวณแปลงปฏิรูปท่ีดนิ  ซึง่มพีนัธมติรและภาคเีครอืข่ายชาวบ้านจากท่ัวประเทศ รวม

ทั้งองค์กรและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมจ�านานมาก

 2549 

 กลุ่มได้รื้อต้นชะอมในแปลงรวมออกเพื่อปลูกข้าวโพด มีการส่งเสริมบทบาท

กลุ่มสตรี และขยายผลไปยังกลุ่มสตรีอื่น ๆ ในเครือข่าย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือส่ง

เสริมให้ผลติของใช้ในครวัเรอืน เช่น น�า้ยาล้างจาน แชมพสูระผม เป็นต้น ส่วนการประชมุ

ประจ�าเดอืนได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งทกุวันที ่20 ของเดอืน ซึง่ได้ใช้การประชมุเป็นเวที

ระดมปัญหาเพื่อวางแผนงาน และถือเป็นวันออมทรัพย์ของชุมชนด้วย

 จุดเริ่มต้นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านโป่ง จึงเกิดขึ้น

จากสภาพปัญหาการขาดแคลนทีด่นิท�ากนิของชาวบ้าน ทีด่นิกระจกุตวัในมอืของนายทนุ 

ชาวบ้านท่ีมีความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินท�ากินจึงรวมตัวกันตามแนวทางประชาธิปไตย 

จดัตัง้เป็นขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาชนเพือ่ทวงคนืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ โดยการบกุเบกิ

เข้าไปใช้ประโยชน์ในทีด่นิทิง้ร้างของนายทนุ ซึง่ต่อมาเรยีกวิธกีารนีว่้า การปฏริปูทีด่นิโดย

ชมุชน ถือว่าเป็นวธีิการตอบโต้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทีร่ฐัหยิบย่ืนให้จนกลายเป็นแผล

เรื้อรัง และไม่เคยได้รับการแก้ไขจากสถาบันการเมืองและสถาบันหลักของสังคม

 ปฏิบัติการทีเ่รียกว่า การปฏิรูปที่ดนิโดยชุมชน จึงเป็นการแก้ไขปัญหาวิธีใหม่ที่

ระบอบการเมอืงทีม่อียูไ่ม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ประชาชนจงึต้องแสวงหาทางเลอืกใหม่

ด้วยตัวเองเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ๆ ในสังคม

ปัจจัยภายในที่ส ่งผลต่อการปฏิรูปที่ดิน

 • การขาดแคลนที่ดินท�ากิน

 ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ากิน เห็นชัดขึ้นหลังยุควิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 

ซึ่งวิกฤติที่เกิดขึ้นเป็นช่วง หลังจากที่ดินหลุดมือไปเพราะถูกนายทุนกว้านซื้อ เกษตรกรที่

เป็นแรงงานรับจ้าง ถูกผลักคืนถิ่นเป็นจ�านวนมาก แต่เม่ือกลับมาแล้วตกอยู่ในภาวะไร้

ที่ดินท�ากิน โดยไม่มีหน่วยงานรัฐใดยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแล สภาพปัญหาที่

กล่าวมานี ้ล้วนเป็นแรงขบัดนัให้ชาวบ้านต้องลกุขึน้มาแก้ไขปัญหาทีเ่ผชญิอยูด้่วยตวัเอง 

เพื่อต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ากิน และสร้างความ

มั่นคงในการถือครองที่ดินให้กับชุมชน

 • การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

 ระบบเกษตรเพื่อยังชีพของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ พ.ศ. 2503 - 2504 

ที่มีโรงงานน�้าตาลเข้ามาตั้งใกล้กับหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงหันไปปลูกอ้อย เพื่อส่งให้โรงงาน

น�้าตาลแต่ก็ไม่ได้ราคา ต่อมาปี พ.ศ. 2508 มีการตั้งโรงงานยาสูบของบริษัทเทพวงศ์ที่

บ้านศรงีาม ชาวบ้านหนัมาปลกูยาสบู เพราะโรงงานต้องการใบยาสบูจ�านวนมาก ชาวบ้าน

ได้รบัการส่งเสรมิให้ปลกูยาสบู โดยได้รบักล้าพนัธุ ์ปุย๋และยาฆ่าแมลงมาก่อน แล้วจงึหกัคนื

เมื่อได้ผลผลิต ซึ่งตอนนั้นราคาผลผลิตตกอยู่ที่ กิโลกรัมละ 1.20 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ดี

มาก แต่ต่อมาเมือ่ชาวบ้านเริม่ขยายพืน้ทีเ่พิม่การเพาะปลกูกนัมากขึน้ ท�าให้ราคาผลผลติ

ตกต�า่ลงเช่นกนัอกี ทัง้ต้นทนุเรือ่งปุย๋และยาฆ่าแมลงมรีาคาทีแ่พงขึน้ ชาวบ้านจงึเริม่เป็น

หนี้ และหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน เช่น ถั่วเหลือง แต่ปลูกไปก็ไม่ได้ผลผลิตดี 

ขาดทุนไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยและสารเคมี เพิ่มหนี้มากขึ้น แต่บางส่วนก็ยังคงเพาะปลูกต่อไป 

 ต่อมาปี พ.ศ. 2512 มีการตั้งสหกรณ์การเกษตรสันทรายขึ้นมา เป็นจุดเริ่มต้นที่

ท�าให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น จากการ

กู้เงินน�ามาลงทุนท�าการเกษตร ในขณะที่หนี้เดิมที่มีอยู่ก็ยังไม่หมดไป ปัญหาหนี้สินของ

ชาวบ้านจึงเริ่มสะสมเรื่อยมา ช่วงปี พ.ศ. 2516 มีเทคโนโลยีใหม่อย่างรถไถนาเข้ามาเพื่อ

ช่วยทุน่แรงเกษตรกร ชาวบ้านจงึกูเ้งนิมาซือ้รถไถนา เพือ่เป็นความหวงัใหม่ในการเพาะปลกู 

แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อหนี้เพิ่มขึ้นมาอีก ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านหันมาปลูกกะหล�่า

เป็นพชืเศรษฐกจิ ซ่ึงเป็นการเพาะปลกูทีต้่องใช้สารเคมีจ�านวนมาก ในขณะทีร่าคาผลผลติ

ตกต�า่ ประกอบกับประสบภาวะภัยแล้ง  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ปี พ.ศ. 2510 ที่มีการ
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สมัปทานป่า เมือ่ผลผลติราคาตกต�า่ น�า้ไม่เพยีงพอ ย่ิงท�าเกษตรยิง่เป็นหนี ้ชาวบ้านบางส่วน

จึงตัดสินใจปล่อยที่ทิ้งร้าง 

 ช่วงปี พ.ศ. 2527 -  2533 ที่ดินของชาวบ้านถูกนายทุนกว้านซื้อ เพื่อน�าไปปั่น

ราคา เกง็ก�าไร ชาวบ้านบางส่วนตดัสนิใจขาย เพราะภาวะความยากจนและเป็นหนี ้บางส่วน

จ�าใจต้องขายในราคาถกู เพราะนายทนุกว้านซือ้ปิดทางเข้าออกจนหมด เมือ่ท่ีดินท้ังหมด

ตกไปอยู่ในมือนายทุนแล้ว ก็ถูกน�าไปจ�านองกับสถาบันการเงินต่าง ๆ จนช่วงวิกฤติ

เศรษฐกิจปี 2540 ท่ีดินทั้งหมดที่ถูกจ�านองกับธนาคาร ถูกปล่อยทิ้งกลายเป็นหนี้เสีย        

ในขณะเดียวกันชาวบ้านจ�านวนมากขาดแคลนที่ดินท�ากิน และได้มีการเรียกร้องให้รัฐ

แก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินเรื่อยมา แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข

 เหน็ได้ว่าการเปลีย่นแปลงบรบิททางเศรษฐกจิและสังคมในพืน้ทีช่มุชนบ้านโป่ง 

เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ี

ก�าหนดโดยรฐั ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมเกดิการแข่งขนักนั และเดือดร้อนจากราคาผลผลิต

ตกต�่า น�าไปสู่การกู้หนี้ยืมสิน เป็นหนี้พอกพูน ท้ายที่สุดคือการสูญเสียที่ดิน กลายเป็น        

แรงงานรบัจ้างในเมอืง ขาดความมัน่คงในชวีติ เมือ่เกดิวกิฤตเิศรษฐกิจ กลุ่มแรงงานเหล่าน้ี     

ก็ถูกผลักดันคืนถิ่น แต่ก็ต้องมาประสบกับภาวะไร้ที่ดินท�ากิน 

 • การคัดค้านสัมปทานการดูดทราย

 ในขณะที่ชาวบ้านที่ประสบภาวะขาดแคลนที่ดินท�ากิน และปัญหาในลักษณะ

เดยีวกนั ได้เร่ิมรวมกลุม่กนัเพือ่หาทางแก้ไขปัญหาทีด่นิ ในขณะนัน้เองชาวบ้านได้ลกุข้ึน

มาต่อสู้ เรียกร้องความเป็นธรรมจากบริษัทเอกชน ที่ได้รับสัมปทานการดูดทรายจาก        

ล�าน�า้ปิง ซึง่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากทีด่นิริมตลิง่กดัเซาะ พงัทลายและทรุดตวั ท�าให้

ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูร่มิน�า้ปิง และผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากพืน้ทีเ่กษตรรมิน�า้ปิง ออกมาร่วมกนั

คัดค้านการต่อสัมปทานดูดทราย จนกระทั่งได้รับชัยชนะ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดได้มี

การสั่งให้ปิดท่าทรายในเวลาต่อมา 

 ชัยชนะในการเคลื่อนไหวของชุมชนในคราวนั้น ปลุกพลังให้ชาวบ้านที่ถูกกดขี่

เอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม มีก�าลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปใน

ประเด็นเรื่องที่ดิน โดยชัยชนะในครั้งนั้นได้สร้างกระบวนการความชอบธรรมของชุมชน 

เพื่อต่อสู้กับภัยความไม่เป็นธรรมทางสังคม

ปัจจัยภายนอกที่ส ่งผลต่อการปฏิรูปที่ดิน

 • ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล

 การพัฒนาที่มุ่งเน้นเพียงด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะในชนบทที่เกษตรกรเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก

แนวทางการพัฒนามากที่สุด เม่ือกลไกตลาดเข้ามาสู่ชุมชน ท�าให้วิถีชีวิต รูปแบบการ

ผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งในเรื่องปุ๋ย          

สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีราคาแพง ท�าให้ต้องพึ่งพาเงินทุนทั้งในและ

นอกระบบ โดยการน�าทีด่นิไปจ�านอง แต่กลไกลตลาดไม่ได้มหีลกัประกนั เมือ่ราคาพชืผล

ตกต�่า เกษตรกรจึงประสบภาวะขาดทุนและมีหนี้สิน ในขณะที่ที่ดินมีราคาสูงขึ้น ท�าให้

เกษตรกรมีแรงจูงใจอยากขายที่ดิน เพื่อหวังน�าเงินมาใช้หนี้  ส่งผลให้ที่ดินหลุดมือไป

 ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ได้เป็นแรง

ผลักดันให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่ท�ากินไม่เพียงพอ หรือไม่มีที่ดินท�ากิน เริ่มกลับมา
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ตระหนักถึงความไม่เท่าเทียม และความไม่เป็นธรรม ของการครอบครองทรัพยากรที่ดิน

ในชมุชน ทีก่ระจกุตวัในมอืของนายทนุ ซึง่ท�าให้พวกเขาไม่สามารถใช้ทีด่นิเป็นทนุส�าหรบั

การด�ารงชีวิตได้ 

การจัดการพื้นที่ โฉนดชุมชน

 วธีิการท่ีชาวบ้านใช้ในการจดัการทีด่นิหลงัจากเข้าบกุเบกิท่ีดิน  คือการใช้ระบบ

กรรมสิทธิ์รวมของชุมชน ในการจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิก แต่สิทธิในการจัดการที่ดินโดย

รวมยังเป็นของชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ที่ดินหลุดมือ ไปอยู่ในมือของบุคคล

ภายนอกหรือนายทุน  การจัดการในรูปแบบกรรมสิทธิ์รวม หรือหน้าหมู่น้ี เป็นประเพณี

ด้ังเดมิ ทีม่มีาตัง้แต่ในอดตีของชมุชนชาวล้านนา และมคีวามสอดคล้องกับหลักสิทธชุิมชน 

ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองสิทธินี้ไว้ ดังนั้นระบบการจัดการท่ีดินท่ีชาวบ้าน

น�ามาใช้จดัการทีด่นิโดยชมุชน จงึเป็นการผลติซ�า้ทางวัฒนธรรม ในการจดัการทรพัยากร

ภายใต้บริบทสังคมและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อเรียกร้องสิทธิและความชอบธรรม         

ในการครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 หลักการส�าคัญของโฉนดชุมชนคือ 

 • สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทกุแปลงร่วมกัน แต่สิทธใินการใช้

ประโยชน์ที่ดินเป็นของสมาชิกแต่ละคน ตามขอบเขตที่ระบุในแผนที่และโฉนดชุมชน

 • แปลงที่ดินเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้

 • ห้ามขายที่ดินแก่คนภายนอกชุมชนโดยเด็ดขาด

 • สมาชกิทกุคนต้องใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่างต่อเนือ่ง ไม่ปล่อยให้ทิง้ร้างว่างเปล่า

เกิน 2 ปี

 • สามารถเปล่ียนมือที่ดินให้แก่คนในกลุ่มได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ

 ในการบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ฉนดชมุชน มีการจดัตัง้กลไกคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ดูแลงานและกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการที่ดิน คณะกรรมการดูแลเรื่องน�้า

ส�าหรับการเกษตร คณะกรรมการดูแลงบประมาณไฟฟ้า คณะกรรมการดูแลกองทุน

ธนาคารที่ดิน และคณะกรรมการออมทรัพย์ 
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กฎระเบียบการจัดการพื้นที่ โฉนดชุมชน

 กฎระเบียบเกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและ

เท่าเทยีมในการจดัการและใช้ประโยชน์ทีด่นิ ซึง่มพีฒันาการมาตัง้แต่เริม่แรกทีเ่ข้าปฏริปู

ที่ดิน  โดยมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบไปบ้างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 1. สมาชิกต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรอย่างจริงจัง  ห้ามปล่อย

ทิ้งร้างว่างเปล่า

 2. หากสมาชิกรายใดมคีวามจ�าเป็นต้องเปลีย่นมอืทีดิ่น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ

ที่ดินฯ ทราบเพื่อน�าเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิก และห้ามขายที่ดินให้คนนอกกลุ่มโดย

เด็ดขาด

 3. หากมีการเปลี่ยนมือที่ดิน จะหักส่วนแบ่งรายได้เข้ากองกลาง และสมทบ

กองทุนธนาคารที่ดินตามอัตราที่ก�าหนดร่วมกัน เพื่อน�าเงินไปใช้ในกิจกรรมการจัดการ

ที่ดิน ปัจจุบันราคาที่ดินก�าหนดตายตัวแปลงละ 30,000 บาท เจ้าของที่ดินได้ 10,000 

บาท เข้ากองกลางของกลุ่ม 4,000 บาท และสมทบเข้ากองทุนธนาคารท่ีดินจ�านวน    

16,000 บาท

 4. สมาชกิต้องให้ความร่วมมอืกับกลุม่  เช่น ร่วมประชมุ ร่วมระดมเงนิ การตดิตาม

แก้ไขปัญหาช่วยเหลอืผูถ้กูจบักุมด�าเนนิคด ีฯลฯ กรณีทีมี่การเปลีย่นมอืทีด่นิเจ้าของแปลง

ที่ดินคนเดิมหรือผู้ซื้อที่ดินคนใหม่ จะต้องตกลงให้ผู้รับผิดชอบร่วมมือกับกลุ่มต่อไป

 5. ผูล้ะเมดิข้อตกลงจะถกูยดึทีด่นิคนืสูช่มุชน ไม่อนญุาตให้ท�ากินในท่ีดินผืนน้ัน

อีกต่อไป และคณะกรรมการอาจจัดสรรให้ผู้อื่นเข้าใช้ต่อไป

 พืน้ทีแ่ปลงปฏริปูทีด่นิโดยชมุชนบ้านโป่ง  ปัจจบัุนมเีนือ้ทัง้หมด 458.29 ไร่ (0.73 

ตารางกิโลเมตร) โดยมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสมาชิกกลุ่มฯ ดังตาราง    

ต่อไปนี้

ประเภทการใช้ที่ดิน ลักษณะการใช้ประโยชน์ พื้นที่ 
(ตร.กม)

พื้นที่ 
(ไร่)

1.แปลงส�าหรับ
การท�าการเกษตร

• ปลูกผักสวนครัวเช่น พริก มะเขือ ถั่ว ฟักทอง 
ผักพื้นบ้าน พืชผักตามฤดูกาล
• ปลูกชะเอม
• ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง/ล�าไย/ส้ม/กล้วย
• ปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู/ไก่/ปลา

• ปลูกบ้าน
• โรงเรือนเลี้ยงไก่

• เรือนรับรอง
• แปลงรวม
• ศาลาประชุม
• ร้านค้าชุมชน
• ถนน

รวม

2.แปลงที่อยู่อาศัย

0.44

0.22

0.07

0.73

277.38

138.64

42.27

458.29

3.แปลงที่สาธารณะ
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กองทุนธนาคารที่ดินชุมขน

 กลุ่มปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนบ้านโป่ง  นอกจากจะมีโฉนดชุมชน และกฎระเบียบ

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินแล้ว ยังมีการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อเป็น

กลไกในการควบคมุการเปลีย่นมอืทีด่นิ  โดยใช้ทนุเริม่ต้นจากการออมทรพัย์ร่วมกนัในกลุม่  

โดยการทอดผ้าป่า ค่าปรับและค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนมือที่ดิน

 ความส�าคัญของกองทุนธนาคารที่ดินในระดับชุมชน

 • เป็นกลไกส�าหรบัการควบคมุการเปลีย่นมอืทีด่นิ จากสมาชกิทีต้่องการเปลีย่นมอื  

เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีที่ดินท�ากินอยู่แล้ว

 • เป็นแหล่งเงนิทนุให้เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิ เพือ่การลงทุนท�าการผลิตในแปลง

ที่ดิน

 • เป็นกองทุนสวัสดิการ โดยสามารถน�าดอกผลที่ได้จากการบริหารจัดการของ

ธนาคารที่ดิน มาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน เช่น การสมทบงานฌาปนกิจศพ 

งานกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น

 • เป็นกองทุนส�าหรับการขับเคลื่อนกิจกรรม ร่วมกับเครือข่ายผู้ประสบปัญหา

ที่ดินอื่น ๆ ในการยื่นข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน รวมถึงการผลักดันข้อ

เสนอไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และกฎหมาย

 นอกจากจะน�าเงนิจากกองทนุช่วยเหลอืสมาชกิและกิจกรรมของกลุ่มแล้ว ยังมี

เป้าหมายในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนตั้งต้น ส�าหรับซื้อที่ดินจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

สถาบันการเงินหรือจากการขายทอดตลาดที่ดิน NPL

กิจกรรมกลุ ่มและความร่วมมือกับเครือข ่าย

 กลุม่ปฏิรปูท่ีดนิโดยชมุชน สนบัสนนุให้สมาชกิในชมุชนสร้างกระบวนการพึง่พา

ตนเอง เพื่อรักษาที่ดินให้สามารถหาเลี้ยงครอบครัว และตกทอดสู่ลูกหลานให้เกิดความ

ย่ังยืนต่อไป กระบวนการพึง่พาตนเองของกลุม่ปฏริปูทีด่นิบ้านโป่งจึงมกิีจกรรมดังต่อไปน้ี

 1. การท�าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรม

ยัง่ยนื โดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญัในเรือ่งการดแูลดนิ ลดการใช้สารเคมทุีกชนิด ส่งเสรมิให้

สมาชิกน�าวตัถดุบิจากธรรมชาตมิาใช้ มกีจิกรรมการท�าปุย๋ชวีภาพ และแกลบเผา เป็นต้น 

มีการเกบ็รกัษา และสบืทอดเมลด็พนัธุพ์ืน้บ้านโดยใช้ภูมิปัญญาของคนในชมุชน ร่วมกนั

ขายพันธุ์และปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

 2. กจิกรรมใช้ประโยชน์จากวฒันธรรมท้องถิน่ ประกอบด้วยกจิกรรมเลีย้งเจ้าที่

ทุกวันท่ี 11 มนีาคม ของทกุปี ซึง่ถอืเป็นวนัแรกทีช่าวบ้านบกุเข้าไปแผ้วถางทีท่�ากนิวนัแรก 

ซ่ึงเรียกกันว่าวันจอบแรกเสียมแรก เพื่อเป็นการแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่       

เจ้าทางที่คอยปกปักรักษาดูแลชาวบ้านที่เข้ามาอยู่อาศัย ใช้ประโยชน์ท�ากินในผืนดินนี้ 

ซึง่จะมกีารเลีย้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ตามประเพณดีัง้เดมิของชาวเหนอื หลงัจากถวาย

อาหารเล้ียงเจ้าทีแ่ล้ว ชาวบ้านกจ็ะทานอาหารร่วมกนั เป็นการสร้างความสามคัคปีรองดอง 

สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น

 กจิกรรมด�าหวัเจ้าปงทพิย์ มขีึน้ทกุวนัที ่15 เมษายน ของทกุปี หลงัจากมกีารรดน�า้

ด�าหัวผู้ใหญ่ตามประเพณสีงกรานต์ของภาคเหนอืแล้ว ชาวบ้านจะเตรยีมข้าวของเครือ่งใช้ 

เพื่อไปด�าหัวปงเจ้าทิพย์ตามต�านานความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

ชุมชนบ้านโป่ง ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

 ส่วนความร่วมมือกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ กลุ่มปฏิรูปที่ดินชุมชน

บ้านโป่ง มีการเคลื่อนไหวชุมนุมร่วมกับเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการเพื่อ

ขอให้มกีารแก้ไขปัญหา จดัวงเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ตลอดจนหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา ร่วมกับชุมชนอื่น ๆ ในเครือข่าย วางแผน วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ร่วม

กันกับเครือข่าย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และศึกษาดูงานเพื่อให้เห็น

กระบวนการ หรอืวธิกีารท�างานของแต่ละพืน้ที ่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่น�ามา

ปรับใช้ให้เหมานะสมกับชุมชนของตนเอง
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ป ัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานโฉนดชุมชน

 • ปัญหาความเข้าใจและมุมมองเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน

 การเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องใน

ลกัษณะใดกต็าม มักจะถกูตัง้ค�าถามจากสงัคม และถกูมองในแง่ลบ ดงันัน้การต่อสูเ้ร่ือง

สิทธิท่ีดินท�ากิน จึงถูกตราหน้าทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสังคมภายนอกว่า เป็นผู้บุกรุก

เข้าไปในที่ดินของผู้อื่น สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ซึ่งมุมมองเหล่านี้ถือว่าเป็น

อคติ ก่อให้เกดิความไม่ชอบธรรม ในกระบวนการแก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิ และการเข้าไป

ใช้ประโยชน์ในที่ดินของกลุ่มปฏิรูป 

 • ปัญหาคดีความของชาวบ้าน

 ตัง้แต่กลุม่ปฏริปูทีด่นิเข้ามาท�าประโยชน์ในทีด่นิ มชีาวบ้านถกูจบักมุด�าเนนิคดี

ในข้อหาบกุรกุทีด่นิเอกชน จ�านวน 17 ราย ปัจจบุนัเหลอืคดทีีย่งัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ

อีก 3 คดี

 • ปัญหาการด�าเนินการที่ล่าช้าของภาครัฐ

 การด�าเนินการของรัฐในเรื่องการจดทะเบียนเป็นกลุ่มองค์กรการใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลรองรับการขอพิจารณาเรื่องโฉนดชุมชน มีความล่าช้า 

ทั้งที่พื้นที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่น�าร่องเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนไปแล้ว 

 • ปัญหาสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่สม�่าเสมอ

 เนือ่งจากการด�าเนนิการของกลุม่ปฏิรูปทีด่นิ ต้องมีกจิกรรมทีห่ลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นการประชุมประจ�าเดือน ที่สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วม และมีกิจกรรมเคลื่อนไหว    

ร่วมกบัเครอืข่าย ไม่ว่าจะเป็นการชมุนมุ หรอืการรณรงค์ในรปูแบบต่าง ๆ การยืน่หนงัสอื        

เรยีกร้องกบัหน่วยงานราชการ หรอืแม้กระทัง่การไปให้ก�าลงัใจกบัพีน้่องต่างชมุชน ทีไ่ด้รบั

ความเดือดร้อนในประเดน็ปัญหาเดยีวกนั ท�าให้สมาชกิบางคนทีม่ภีารกจิส่วนตวั หรอืคนที่

เหน่ือยล้าจากการท�างาน ไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ ท�าให้ตดิตามสถานการณ์ปัญหา

ไม่ทัน
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ข ้อเสนอการสนับสนุนโฉนดชุมชนระดับพื้นที่

 ความเข้มแขง็ของกลุม่ปฏริปูทีด่นิบ้านโป่ง เกดิจากความเข้มแข็งของตัวบคุคล

ทีเ่ป็นผูน้�าและกรรมการของชมุชน จงึท�าให้สมาชกิทกุคนเข้าใจหวัใจของการจดัการพืน้ที่ 

ในรูปแบบโฉนดชุมชน รวมทั้งเป้าหมายทิศทางของการเคลื่อนไหว เพื่อให้รัฐบาลเร่ง

ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาทีด่นิ ให้เกดิความเป็นธรรมและยัง่ยืน ตามท่ีได้มกีารอนุมติัไปใน

รัฐบาลชุดท่ีแล้ว ซึ่งในจุดนี้เองชุมชนยังขาดการสื่อสาร เพื่อท�าความเข้าใจกับสังคม

ภายนอก ทีย่งัมมีมุมองทีไ่ม่ดแีละอคตต่ิอแนวคดิโฉนดชมุชน ดังน้ันชุมชนจึงควรยกระดับ

ท�าความเข้าใจกบัชมุชนข้างเคยีง องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และสังคมวงกว้างให้เข้าใจ

ในกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินของกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อให้ชุมชนข้างเคียง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และคนในสังคมวงกว้าง เกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มปฏิรูปที่ดิน 

ข้อเสนอการสนับสนุนโฉนดชุมชนระดับนโยบาย

 • ชุมชนท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการประสานงานจัดให้มี

โฉนดชมุชน (ปจช.) แล้ว รฐับาลควรสัง่การไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท�าการส่งมอบพืน้ท่ี

ให้แก่ชุมชน เพื่อน�าไปบริหารจัดการภายใต้หลักการโฉนดชุมชนตามมติคณะกรรมการ 

ปจช.  โดยให้ชุมชนที่ผ่านการรับรองจาก ปจช. แล้ว  มีสถานะเป็นนิติบุคคล  สามารถท�า

นิติกรรมได้

 • ควรมกีารปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบส�านักนายกฯ ในข้อทีเ่ป็นอปุสรรค และข้อจ�ากดั

ในการด�าเนินงานโฉนดชุมชนฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับระเบียบส�านักนายกฯ     

ให้เป็นพระราชบัญญัติโฉนดชุมชน ในระหว่างที่พระราชบัญญัติยังไม่มีผลบังคับใช้            

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง กฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ 

ให้สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิงานโฉนดชมุชน ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีา

ด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  

 • ควรเร่งรัดการออกกฎหมายภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า เพื่อควบคุมการใช้

ประโยชน์จากที่ดิน  และเร่งรัดจัดตั้งธนาคารที่ดิน ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายประกาศไว้ 

เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
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ห ้วยหินลาดใน ชุมชนปกาเกอญอที่ต ่อสู ้ เพื่อรักษาวิถีไร ่หมุนเวียน

 บ้านห้วยหนิลาดใน เรยีกตามลกัษณะของล�าห้วยทีเ่ป็นหนิลาดลงตามห้วย เป็น

ชนเผ่าปกาเกอญอ  ไม่ได้มกีารบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานทีแ่น่นอนว่าได้ก่อต้ังข้ึนเมือ่ไหร่ แต่

จากการสอบถามผู้อาวุโสที่สุดในหมู่บ้าน ทราบว่าบ้านห้วยหินลาดใน มีอายุไม่ต�่ากว่า 

100 ปี จากหลักฐานค�าบอกเล่าสืบต่อกันมา คือ มีผู้น�าหมู่บ้านมาแล้ว 2 คน บรรพบุรุษ

ผู้ก่อตั้งชุมชน คือ นายสุกา ปะปะ ซึ่งอพยพมาจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  เมื่อครั้งยัง

หนุ่มได้เดินทางมาที่บ้านป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้พบรักกับหญิงสาวชื่อนางนอ 

คือ สาวปกาเกอญอ จนกระทัง่แต่งงาน มบีตุรด้วยกนั ต่อมาปี พ.ศ. 2432 ได้พาครอบครวั

และญาตพิีน้่องรวม 3  ครอบครวั เดนิทางเข้ามาตัง้รกรากอยูท่ีบ้่านแม่ฉางข้าว (บ้านห้วย

ทรายขาว) อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  และได้มีครอบครัวและสืบทอดลูกหลาน            

 ปี พ.ศ. 2463 ทางการเข้ามาจัดเก็บภาษีการท�าไร่ ภาษีสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย 

พอปี พ.ศ. 2470 ประชากรได้เพิ่มขึ้นเป็น 30 ครัวเรือน ท�าให้ที่ท�ากินไม่เพียงพอ ชาวบ้าน

จงึได้มกีารแยกย้ายครอบครวั ออกไปหาทีท่�ากินใหม่ ทีเ่ป็นทีร่าบท�านาได้ เช่น บ้านปนูน้อย 

บ้านห้วยไร่ อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย บ้านออน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ส่วนที่เหลือก็จะ

อาศัยหมุนเวียนท�ามาหากิน  ตามเทือกเขาที่ไม่ห่างจากที่เดิมมากนัก ผู้เฒ่าเล่าว่าบ้าน

แม่ฉางข้าว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ผีดุ ชาวบ้านกลัวผีจึงมาอยู่ที่ คีส่าวี  มีความหมายว่า เป็น

พืน้ทีไ่ร่เหล่าเผาไม่ค่อยไหม้ แต่สตัว์ป่ารบกวนพชืผลทีป่ลกูไว้ อาศัยอยู่ได้เพยีงช่วงระยะ

เวลาหน่ึง กย้็ายไปอยูหั่วน�า้ห้วยหนิลาดและหอผท่ีา ปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีท�านาของชาวบ้าน

ห้วยหินลาดใน  

 ปี พ.ศ. 2486 ได้ย้ายไปอยูท่ี ่ห้วยแห้ง ปกาเกอญอ เรยีกว่า ทีโก๊ละลอซิ  มคีวาม

หมายว่า น�า้ห้วยแห้ง อยูไ่ด้ประมาณ 5 ปี จงึพากนัย้ายหมูบ้่าน เพราะสาเหตเุนือ่งมาจาก

มีน�้าไม่เพียงพอ และในช่วงนั้นมี 2 ครอบครัว ได้อพยพไปอยู่ที่บ้านห้วยหม้อ (ปัจจุบัน

เป็นทีท่�ากนิบ้านหนิลาดนอก) อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย  ส่วนใหญ่กจ็ะเคลือ่นย้ายไม่ไกล

จากเดิม 

 ปี พ.ศ. 2490 ได้โยกย้ายไปอยู่ที่ฝายผี ชาวปกาเกอญอ เรียกว่า มือคาตอท่ี        

มีความหมายว่า ฝายกั้นน�้าที่เกิดตามธรรมชาติ อยู่ได้เพียง 1 ปี ชาวบ้านก็พากันย้าย

หมู่บ้าน  เพราะเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้ผีแรง ท�าให้เกิดการเจ็บป่วย จึงย้ายไปอยู่ที่ เก่อลีแฮ 

มีความหมายที่เป็นพื้นที่ที่มีลมพัดแรงทั้งกลางวันและกลางคืน

 ปี พ.ศ. 2495 โยกย้ายหมู่บ้านมาอยู่บริเวณ เซวาเด่ มีความหมายที่เป็นพื้นที่

ป่าไม้ก่อขาว บนเนินเขาใกล้แหล่งน�้า

 ปี พ.ศ. 2503 ย้ายมาอยู่ที่ โชซูโกล๊ะ มีความหมายถึง ที่เป็นพื้นที่ ป่าไม้สนด�า 

สัตว์ป่า เช่น แรด ชอบอาศัยอยู่บริเวณนั้น

 ปี พ.ศ. 2507 ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จนถึงปัจจุบัน

 ปี พ.ศ. 2511 - 2512 มกีารแยกครอบครวั บางส่วนไปอยูห้่วยหนิลาดนอก เพราะ

สะดวกในการท�านา บางส่วนก็ตามไปอยู่กับพี่น้องบ้านท่าขี้เหล็ก เพื่อหาที่ท�านา

 ปี พ.ศ. 2543 ได้มีการรวบรวมหมู่บ้าน ห้วยหินลาดนอก, ห้วยหินลาดใน,            

ผาเยือง, ห้วยทรายขาว ประกาศเป็นหมู่บ้านทางการ ห้วยหินลาดในเป็นหมู่บ้านหลัก    

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543  ปัจจุบันมีนายชัยประเสริฐ โพคะ ด�ารงต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 
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พ้ืนท่ีตั้งชุมชนห้วยหินลาดใน

 ปัจจุบันชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตั้งอยู่ในหุบเขาอยู่ในเขตป่าธรรมชาติ (เป็น

ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปูน,โป่งเหม็น) ที่คงสภาพอุดมสมบูรณ์สูง มีระดับความสูงจากน�้า

ทะเล 800 - 900 เมตร อาณาเขตของหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณหุบเขา มีน�า้ห้วยหินลาดไหล

ผ่านหมูบ้่าน และตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตซิึง่ประกาศเมือ่ปี พ.ศ. 2517  ชาวบ้านทกุ

ครอบครัวก่อสร้างบ้านด้วยไม้แบบถาวร พื้นที่ท�ากินมีความลาดชันประมาณ  35 - 40 

องศาขึ้นไป วิถีชีวิตโดยทั่วไป มีการพึ่งพิงกับป่าที่เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร มีระบบ

การผลิตทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย มีทั้งระบบการท�างาน ท�าสวนในลักษณะ

วนเกษตร และการท�าไร่หมุนเวียน  ที่ยังมีการหมุนเวียน  7 - 10  ปี ต่อรอบ การเลี้ยงสัตว์

ยงัคงเลีย้งไว้เพ่ือการบริโภค และใช้ประกอบพธิกีรรม  เช่น ไก่ เป็ด หมู ่ปัจจุบนัมปีระชากร

ในชุมชนจ�านวน  24 หลังคาเรือน 105 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ  สัญชาติไทย

วิถีการด�ารงชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม

 ชาวปกาเกอญอยึดหลักปรัชญาพื้นฐาน 3 สิ่ง 

 ประการแรก ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิระหว่างคนกบัคน คอื ความสัมพนัธ์ระหว่าง

คนในครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบ้านที่ต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน  และแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ซึ่งกันและกัน ตลอดเวลา

 ประการทีส่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัธรรมชาติ เป็นการแสดงถึงศักยภาพ

ในการเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อม เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับการด�ารงชีวิต

ตนเอง

 ประการที่สาม ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่เหนือธรรมชาติ 

เป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีคุณและโทษกับมนุษย์ เพื่อให้รู้จักย�าเกรง 

และให้ความเคารพกับสิ่งที่เรียกว่าการท�าดีและท�าชั่ว

 ชาวบ้านนับถือผีเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผสมผสานกับการนับถือศาสนาพุทธ      

ยงัคงมกีารประกอบพธิกีรรมในการเลีย้งผป่ีา ผนี�า้ ผไีร่  และการผูกข้อมอืสู่ขวัญ และยังคง

วัฒนธรรมความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิไว้ เช่น การทอผ้าและย่ามไว้ใส่เอง และต�าข้าวกนิเอง    

มีวิถีชีวิตที่มีการพึ่งพาภายนอกน้อย

 ชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติค่อนข้างสูง ทุกครอบครัวจะมีสายสัมพันธ์

เก่ียวข้องกนัหมด ตระกลูหลกั ๆ ในชมุชนมอียู ่4 ตระกลู ได้แก่ ศริ,ิ โพคะ, ปะปะ และแอดู  

ลักษณะความสมัพนัธ์เชงิเครอืญาตทิ�าให้ชาวบ้านให้ความร่วมมอืต่อการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  

ทั้งกิจกรรมภายในหมู่บ้าน มีการช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

ชุมชน เช่น การเอามือ้เอาวนั การลงแขก และงานส่วนรวมของชมุชน เช่น การท�าแนวกนัไฟ 

การดับไฟป่า และงานที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  พิธีกรรมต่าง ๆ   

 ปัจจุบันชุมชนมีความสัมพันธ์กับคนภายนอกชุมชนมากขึ้น ทั้งในด้านการ

ปกครอง การศึกษา การรักษาพยาบาล และการค้าขาย ฯลฯ โดยคนในชุมชนยังคงรักษา

อัตลักษณ์ทางวฒันธรรมและประเพณเีอาไว้ และสามารถน�าความรูจ้ากภายนอกมาปรบัใช้   

ได้อย่างเหมาะสม
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การใช ้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน

 ชมุชนมีพืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 10,221 ไร่ แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น  2 ประเภทคอื พืน้ที่

ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ เนื้อที่ประมาณ 5,889 ไร่ พื้นที่ป่าชุมชน ชาวบ้านสามารถใช้

ประโยชน์ได้ โดยการเอาไม้มาสร้างบ้าน  ซ่อมแซมบ้านเรือน หาอาหาร สมุนไพร และ    

ล่าสัตว์ ส่วนพื้นที่ท�ากิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,632 ไร่  

 วิถีชีวิตปกาเกอญอมีการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน และมีวิถีการผลิตแบบ                

ไร่หมุนเวียน ที่มีวิธีคิด และปรัชญาอยู่เบื้องหลังมากมาย ชุมชนมีการจัดแบ่งพื้นที่เป็น        

5 ลักษณะ

 • พื้นที่หมู่บ้าน เป็นเขตพื้นที่ตั้งของหมู่บ้าน อันเป็นที่อยู่อาศัย ที่ปรุงอาหาร         

ท่ีพดูคุยสนทนา ทีพ่กัผ่อน และทีห่ลบัทีน่อน มขีอบเขตตามขนาดของชมุชน ภายในพืน้ที่

หมูบ้่านจะมกีารตดัต้นไม้ออกไปบ้าง เพือ่ให้โล่งพอทีจ่ะสร้างบ้านและจดัตัง้เป็นชมุชนได้ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นก็จะมีการปลูกต้นไม้ใช้สอย หรือไม้ผลเพื่อการบริโภคทดแทน  

เพื่อให้พื้นที่หมู่บ้านแลดูเขียวขจีและร่มรื่นอยู่เสมอ เช่น ไม้ไผ่ มะม่วง ขนุน

 เหตผุลของการจดัการพืน้ทีห่มู่บ้านให้มีลกัษณะเช่นนี ้ เพราะถอืเป็นวธิคีดิและ

อุดมคติของชุมชนปกาเกอญอทั่วไป หากหมู่บ้านใดไม่สามารถบรรลุตามอุดมคตินี้ได้       

ก็จะมีการกล่าวต�าหนิบรรดาผู้ปกครองดูแลหมู่บ้านว่า ไม่สามารถท�าให้หมู่บ้านร่มรื่น

ร่มเย็นได้ และกลายเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไม่ได้

 • พื้นที่ป่ารอบหมู่บ้าน พื้นที่ป่าบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านจะมีการเก็บไว้ เป็นป่า

ต้องห้ามทางความเชือ่ เพราะพืน้ทีป่่าแห่งนีจ้ะเกบ็ไว้ส�าหรบัท�าพธิกีรรมทางความเชือ่ต่าง ๆ 

เช่น การปัดรังควาญ การเรียกขวัญ การสะเดาะเคราะห์ เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง 

ที่ได้รับความเคารพย�าเกรงเป็นอย่างมาก

 • พื้นที่นา  เลยจากพื้นที่ป่ารอบหมู่บ้าน จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามล�าห้วยสาย

หลัก ๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งสามารถทดน�้าเข้าไปได้ พื้นที่เหล่านี้จะมีการบุกเบิกเป็นที่นา  

 • พื้นที่สวนหัวไร่ปลายนา เป็นบริเวณที่อยู่สูงถัดจากระดับนาข้ึนไปเล็กน้อย 

ที่น�า้ไม่สามารถเข้าไปได้ จัดให้เป็นพื้นที่ท�าสวน โดยมากจะมีการปลูกไม้ผล เช่น กล้วย 

มะละกอ เป็นต้น  อย่างไรกต็าม พชืผกัสวนครวับางชนดิกป็ลกูในทีน่ีด้้วยเช่นกนั เช่น พรกิ 

มะเขอื มนั เป็นต้น  ถอืเป็นสวนครวัแห่งทีส่องนอกจากสวนครวัทีบ้่าน ใช้ประโยชน์ในการ

เก็บพืชผักผลไม้เวลามาท�างานและอาศัยอยู่ในนา
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 • พืน้ทีไ่ร่หมนุเวยีน คอืพืน้ทีป่่าส�าหรบัท�ากนิ ในรปูแบบไร่หมนุเวยีนโดยเฉพาะ  

ถอืเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการยังชีพ ส�าหรับการพึ่งตนเองที่ส�าคัญของชุมชน เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารทั้งข้าวและพืชผักนา ๆ ชนิด เป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยให้พักฟื้นตั้งแต่ 6 - 10 ปีขึ้น

ไป หรอืทีเ่รยีกว่า “ไร่เหล่า” เม่ืออายุพกัฟ้ืนเวียนมาถึง พืน้ทีเ่หล่านีจ้ะถกูแผ้วถางหมนุเวยีน

ท�าเป็นไร่ต่อไป 

 รอบของไร่หมุนเวียน

 กระบวนการท�าไร่หมุนเวียน จะมีการปล่อยที่ดินให้พักฟื้นในระยะเวลาหนึ่ง       

จนธรรมชาติฟื้นคืนสภาพดังเดิม จะมีการกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นอีกครั้ง           

ซ่ึงถือว่าเป็นการใช้ท่ีดินให้เกิดสมดุล และความยั่งยืนของระบบนิเวศ และความมั่นคง

ของมนุษย์มากที่สุด ประกอบไปด้วย

 1.ไร่ปีทีท่�ากนิ ไร่เหล่าทีถ่กูปล่อยให้พกัฟ้ืนได้อายทุีเ่หมาะสมในการใช้ประโยชน์

แล้วจึงกลับมาถางไร่ เข้าท�าประโยชน์อีกครั้ง จะตกอยู่ในช่วง 6 - 10ปี

 2.ไร่เหล่าพกัฟ้ืน 1 ปี คอืไร่เหล่าทีถ่กูปล่อยทิง้ไว้ 1 ปี ซึง่ไร่เหล่าปีนีห้ลงัจากเกบ็เกีย่ว

ข้าวเสร็จยังมีพืชอีกหลายชนิด ให้สามารถเก็บกินได้อีกมากมาย เช่น เผือก มัน กะเพรา 

ฟักเขยีว เป็นต้น  ในระยะนีจ้ะมกีารเข้าไปเกบ็เกีย่วผลผลติต่าง ๆ  เหล่าน้ี ไว้บรโิภคยามแล้ง

 3.ไร่เหล่าพักฟื้น 2 ปี หรือไร่เหล่าขาว ที่เรียกเช่นนี้เพราะว่า ในระยะนี้จะมีต้น

หนาดหรือต้นสาบเสือขึ้นเต็ม และจะออกดอกสีขาวให้เห็นเต็มไปหมด ซึ่งค�าเรียกชื่อนี้ 

สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจน ไร่เหล่าปีนี้ยังมีพืชอีกหลาย

ชนิดที่สามารถเก็บกินได้ เช่น พริก มะเขือ พร้อมกับมีสัตว์ป่าขนาดเล็กเข้ามาอาศัยและ

หากินพืชผักที่ยังเหลืออยู่ในไร่ เช่น นกกระทา นกกระจาบ และหนู 

 4.ไร่เหล่าพักฟื้น 3 ปี หรือไร่เหล่าอ่อน ที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าในช่วงนี้ จะมีต้นไผ่

ที่ก�าลังแตกหน่ออ่อนข้ึนอยู่เป็นจ�านวนมาก จะไม่มีต้นหนาดหรือต้นสาบเสือให้เห็นอีก 

เพราะยอดไม้ไผ่ได้ข้ึนมาแทนที ่ไร่เหล่าในระยะนีย้งัมพีชืทีส่ามารถเก็บกินในไร่ได้อีก เช่น 

มะละกอ กล้วย และมีสัตว์ป่าบางชนิดเข้ามาพักอาศัยและหากิน เช่น หมูป่า เก้ง เป็นต้น 

ในช่วงนี้นี่เองที่ไร่เหล่าอ่อนนี้ได้กลายเป็นสถานที่ขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างดี เป็นสถานที่

เพื่อความอยู่รอดของสัตว์ทั้งหลาย 

 5.ไร่เหล่าพักฟื้น 5 ปี หรือไร่เหล่าหนุ่ม ที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าในช่วงนี้ หลังจาก

มีการทิ้งระยะพักฟื้นไปนาน ขนาดของต้นไม้ก็จะเท่าต้นแขน ต้นขา เปรียบได้กับคนวัย

หนุ่มสาวที่ก�าลังเจริญเติบโต ต้นไม้หลายชนิดออกดอก ออกผล ให้เก็บกินได้แล้ว อีกทั้ง

ต้นหญ้าชนิดต่าง ๆ  ได้เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินหมดแล้ว จะเห็นว่าไร่เหล่าช่วงนี้ดินจะ

มีความอุดมสมบูรณ์มาก

 6.ไร่เหล่าพักฟื้น 6 ปี หรือไร่เหล่าแก่ คือไร่เหล่าที่ถูกทิ้งไว้จนครบ 6 ปี ก�าลังจะ

เข้าสู่ปีท่ี 7 ก็จะน�าไร่เหล่าปีนี้กลับมาถางเพื่อใช้ท�าประโยชน์อีกครั้ง ถือเป็นไร่เหล่าที่มี

ความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเหมาะแก่การเพาะปลูก และจะได้ข้าวและพืชผักที่มีความ

อุดมสมบูรณ์

 •พื้นที่ป่าอนุรักษ์  พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เป็นการเฉพาะ โดยมากพื้นที่นี้จะ

เป็นป่าต้นน�า้ล�าธาร เป็นป่าดงดบิมีภูมิอากาศทีชุ่่มช้ืนตลอดทัง้ปี ห้ามใช้ประโยชน์ในรูปแบบ

ท่ีอยู่อาศัยและทีท่�ากนิโดยเดด็ขาด แต่อาจใช้ประโยชน์อย่างอืน่ได้บ้าง เช่น เกบ็อาหารป่า

ที่เป็นพืชผักชนิดต่าง ๆ เป็นที่ล่าสัตว์ป่า เก็บสมุนไพร

 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกระบวนการ

สบืทอดภมูปัิญญา บนพืน้ฐานความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชิดของคนกบัธรรมชาต ิทีรู้่จักวธิกีารใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ในขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพย�าเกรง

ต่อธรรมชาติ ปกปักรักษาดูแลให้ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกิดความ

ยั่งยืนต่อไป 
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พัฒนาการจัดการที่ดินชุมชนหินลาดใน

 พฒันาการประวตัศิาสตร์การใช้ทีด่นิของชมุชนหนิลาดใน สามารถแบ่งออกเป็น

ได้ 3 ช่วง คือ 1.ชุมชนจัดการทรัพยากรเอง โดยการตั้งถิ่นฐานและระบบการผลิต                  

2. สัมปทานป่าไม้ การขยายตัวของอ�านาจทุน   3. การแย่งชิงทรัพยากร 

 ช่วงแรก ชุมชนจัดการทรัพยากรเอง

 มกีารก่อตัง้ลงหลกัปักฐานเป็นการถาวร โดยมกีารสร้างบ้านและท�าไร่หมนุเวียน

เพือ่ปลกูข้าวและพชือืน่ทีเ่ป็นอาหาร บกุเบกิทีน่าเพือ่ท�านา แต่การท�านาได้ผลดีบ้างไม่ดี

บ้าง การท�านาอย่างเดยีวจงึมข้ีาวไม่พอกนิ ชาวบ้านจงึท�าไร่หมนุเวียนเพือ่ผลิตข้าวเพิม่ข้ึน 

แต่การท�าไร่หมุนเวียนก็มีวิธีการพักดินทิ้งไว้ 6 - 10ปี 

 การท�าไร่นั้นจะปลูกข้าวไร่ และปลูกพืชผักอื่น ๆ ด้วย เช่น แตง พริก มะเขือ ใน

ไร่ข้าวด้วย มีการปลูกฝ้ายเอาเส้นใยมาทอผ้า ไม่มีการค้าขาย เพราะการผลิตเป็นไปเพื่อ

ยงัชพีเป็นหลกั พ่ึงพาป่าเป็นหลกั แต่มกีารแลกเปลีย่นผลผลติกับหมูบ้่านอ่ืนบ้าง ในส่วน

ความสัมพันธ์กับอ�านาจรัฐนั้น ชาวบ้านได้มีการจ่ายค่าแรงแทนเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2463 

 ช่วงที่สอง การสัมปทานป่าไม้

 การสัมปทานป่าไม้ ช่วง พ.ศ. 2529 – 2531 ถือว่าเป็นการเข้ามาของระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมครั้งแรก ที่ส่งผลกระทบครั้งส�าคัญกับชาวบ้าน เนื่องจากมีการให้

เอกชนสัมปทานป่าไม้ และการสร้างถนนมีการท�าลายผืนป่าเป็นจ�านวนมาก เป็นการ

ท�าลายขวัญก�าลังใจ ความเชื่อม่ันของชาวบ้านที่ผูกขวัญไว้กับต้นไม้ ท�าให้ชาวบ้านลุก

ขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาผืนป่าไว้ โดยการเรียกร้องไม่ให้ตัดต้นไม้ในพื้นที่ชุมชน แต่การเรียก

ร้องก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดรัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ไป ในพ.ศ. 2530 แต่ผล  

กระทบและความเสยีหายไม่อาจเรยีกคนืได้ การคดัค้านสมัปทานป่าไม้ในครัง้น้ันเกิดข้ึน

พร้อม ๆ กันในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นกระแสการคัดค้าน ที่เกิดจากการต้องการ

รักษาป่าต้นน�า้ และหวงแหนป่าไม้ไว้ให้ลูกหลาน

 ช่วงที่สาม การจัดการทรัพยากรร่วมกับรัฐ

 การยกเลิกสัมปทานป่าไม้ไปใน พ.ศ. 2530 เหตุการณ์ครั้งนั้น ท�าให้ชาวบ้านมี

ความต่ืนตัวต่อการต่อสู้ปกป้องผืนป่า ที่เป็นดั่งชีวิตและลมหายใจของชุมชน ในขณะที่

เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวและเจริญเติบโตมากขึ้น อีกด้านหนึ่งรัฐก็ด�าเนิน

นโยบายยดึถอืป่าทัง้หมดเป็นของรฐั และไม่ยอมรบัสทิธปิระเพณขีองชมุชนในการจดัการ

ดูแลป่า มีการเข้มงวดกวดขันกับชุมชนที่อยู่ในเขตป่า และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่า 

ซึ่งนโยบายดังกล่าว ท�าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

 ในขณะเดียวกนัชมุชนกแ็สดงจดุยนื ขอร่วมจดัการทรพัยากรของชมุชนร่วมกบั

รัฐ เนื่องจากชุมชนมีความรู้การจัดการป่าไม้ที่สั่งสมจากบรรพบุรุษ ชุมชนหินลาดใน

สามารถพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เห็นว่า แนวทางการจัดการทรัพยากรป่า และการใช้

ประโยชน์ของชมุชนเ ป็นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกดิความยัง่ยนืและสมดลุใน

ระบบนเิวศได้ รวมทัง้การมีระเบียบ กฎเกณฑ์ วธิปีฏิบัตทิีเ่คร่งครัดของคนในชมุชน ท�าให้

เจ้าหน้าทีร่ฐัในท้องถิน่ให้การยอมรบักฎระเบยีบเหล่านัน้ รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมร่วมกบั

ชุมชนทั้งโครงการป้องกันไฟป่า และร่วมกันท�าแนวกันไฟ

กฎเกณฑ์และการจัดการที่ดิน 

 ชมุชนแบ่งพืน้ทีใ่นชุมชนเป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 18  แปลง 23 ครอบครัว จ�านวน 12 ไร่ 

0 งาน 18  ตารางวา พื้นที่ท�ากิน สวนไม้ยืนต้น, นา, ไร่ถาวร  จ�านวน 794 ไร่ 0 งาน 82 

ตารางวา และพื้นที่ไร่หมุนเวียน จ�านวน 823 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา

 ชุมชนมีกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ

 1. งดเว้นการใช้สารเคมีในไร่หมุนเวียน ในกรณีพื้นที่อื่น ๆ ให้หลีกเลี่ยงหรือใช้

ในปริมาณที่เหมาะสมตามความจ�าเป็น ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของชุมชน

 2. ห้ามไม่ให้ใช้รถไถหรอืเครือ่งจกัรในการพลกิหน้าดนิในพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนั

 3. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและรูปแบบการผลิต ต้องผ่านความเห็นชอบ

จากที่ประชุมของหมู่บ้าน

 4. การท�าการเกษตรในระบบไร่หมนุเวยีนและพืน้ทีน่า ให้เน้นการใช้พนัธุพ์ชืพืน้

บ้านหรือพันธุ์พืชในท้องถิ่นเป็นหลักในการเพาะปลูก

 5. พื้นที่ไร่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ได้เม่ือครบรอบการหมุนเวียน และใช้ได้

เพียง 1 ปีต่อรอบ
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 6. ห้ามขยายพื้นที่ท�ากินออกไปนอกขอบเขตพื้นที่ตามท่ีได้ส�ารวจไว้ในแผนท่ี  

1:4000

 7. ในการเผาไร่ทุกครั้ง สมาชิกในชุมชนต้องช่วยกันท�าแนวกันไฟ และควบคุม

ดูแลไม่ให้ไฟลุกลามไปนอกพื้นที่

 ชุมชนมีการจัดการระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วม คือ

 1. ให้มีการจัดการบริหารที่ดินทุกแปลงในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ส่วนสิทธิการ

ใช้ประโยชน์จะได้รับรองสิทธิภายใต้โฉนดชุมชน

 2. กฎระเบียบการจัดการที่ดินแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรที่สมาชิกเห็นร่วมกัน

 3. ทีด่นิสามารถตกทอดเป็นมรดกแก่ลกูหลานได้ โดยต้องแจ้งกับคณะกรรมการ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน

 4. การเปลี่ยนมือหรือการขายสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องผ่านกองทุน

ธนาคารทีด่นิเท่านัน้ และผูท้ีจ่ะได้รบัมอบสทิธิจากชมุชนต้องเป็นสมาชกิในชมุชนเท่านัน้

 5. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเช่าหรือใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน

 6. ให้แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ

ควบคุม และบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อตกลงของชุมชน

 7. ให้มีการส�ารวจข้อมูลรายแปลง และจัดท�าขอบเขตที่ดินท�ากินลงในแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศ  1:4000  และท�าการปักหลกัหมดุในพืน้ทีเ่พือ่แสดงแนวเขตของทีด่นิ

ท�ากิน

 8.  การแก้ไขกฎระเบยีบให้กระท�าได้โดยมตขิองคณะกรรมการเครอืข่าย 3 ชมุชน

หลักการกองทุนธนาคารที่ดินชุมชน

 1. เกบ็ออมเงนิร่วมกนัโดยคดิเป็นเงนิ ไร่ละ 1 บาท ต่อเดอืน  เพือ่ใช้จ่ายเงนิเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและเป็นค่าประสานงาน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร

ของคณะท�างานในการติดตามนโยบาย   

 2. เก็บออมเงินร่วมกันในส่วนของบ้านหินลาดในและผาเยือง โดยคิดเป็นเงิน 

คนละ 10 บาทต่อเดือน

 3. เกบ็ออมเงนิร่วมกนัในส่วนบ้านหนิลาดนอก โดยคดิเป็นเงนิ ครอบครวัละ 10 บาท 

ต่อเดือน

 4. ได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรภาคอีืน่ โดยใช้การประชุมร่วมกนัในการจัดสรร

งบประมาณส่วนหนึ่งเข้ากองทุนธนาคารที่ดิน

 5. ใช้เงินกองทุนธนาคารที่ดินจัดซื้อที่ดิน ที่สมาชิกต้องการขายและเปลี่ยนมือ

ภายในชุมชนโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชุมชน
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พื้นท่ีโฉนดชุมชนและเขตวัฒนธรรมพิเศษ

 ปัจจุบันชุมชนบ้านหินลาดใน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงาน

เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ให้เป็นพื้นที่น�าร่องโฉนดชุมชน  และก�าลังอยู่ในระหว่าง

การด�าเนินการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อรองรับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินปฏิรูป 

 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ชุมชนบ้านหินลาดใน เป็น

พ้ืนทีน่�าร่องเขตวฒันธรรมพเิศษส�าหรบักลุม่ชาตพินัธ์ุปกาเกอญอ และมแีผนทีจ่ะด�าเนนิ

การเพิกถอนพื้นที่ ที่รัฐประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนซึ่งทับซ้อนกับที่ท�ากินและ    

ทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชน อกีทัง้ยงัส่งเสรมิและยอมรบัระบบไร่หมุนเวียน ซ่ึงเป็นวิถีวัฒนธรรม

ของชุมชน ท่ีเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะผลักดันให้ระบบไร่หมุนเวียน

ของชาวกะเหรี่ยงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ และการจัดการที่ดินของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น การออกโฉนดชุมชน

กิจกรรมองค์กรและความร่วมมือกับเครือข ่าย 

 • กิจกรรมการท�าแนวกันไฟ  เริ่มท�าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี   

 • มีการสร้างหอคอยเผ้าระวังไฟป่า   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  องค์การ

บริหารส่วนต�าบล

 • ออกส�ารวจและตรวจป่า  เพือ่สอดส่องดแูล  และป้องกันการบกุรกุจากบคุคล

ภายนอก  โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน

 • เคลือ่นไหวชุมนมุร่วมกับเครอืข่ายปฏริปูทีด่นิภาคเหนอื ยืน่หนงัสือต่อหน่วยงาน

ราชการเพื่อขอให้มีการแก้ไขปัญหา จัดวงเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนหา

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนอื่น ๆ ในเครือข่าย วางแผน วิเคราะห์นโยบายและ

ยทุธศาสตร์ร่วมกนักบัเครอืข่ายทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ และศึกษาดูงานเพือ่

ให้เห็นกระบวนการ หรือวิธีการท�างานของแต่ละพื้นที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ        

เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง

ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินการโฉนดชุมชน

 • ปัญหาความเข้าใจและมุมมองเกี่ยวกับวิถีการผลิตไร่หมุนเวียน

 การผลิตแบบไร่หมุนเวียนมักจะถูกตั้งค�าถามและถูกมองในแง่ลบ ว่าเป็นวิถี

การผลิตแบบล้าหลงั ท�าลายป่า ดงันัน้การต่อสูเ้รือ่งสทิธใินการจดัการทรพัยากรของชมุชน

หินลาดในต้องต่อสู้กับมายาคติของสังคมภายนอกที่ตราหน้าว่า ชาวเขาเป็นผู้ท�าลายป่า 

สร้างปัญหาความเดอืดร้อนแก่สงัคม รวมถงึการเหมารวมว่า โฉนดชมุชนเป็นการเอาพืน้ที่

ป่ามาเป็นของตนเอง

 • ปัญหากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของรัฐที่ซับซ้อน

 กฎเกณฑ์ทียุ่ง่ยากของรฐั ทีร่ะบใุห้ชมุชนทีต้่องการเป็นพืน้ทีโ่ฉนดชมุชนต้องจด

ทะเบยีนเป็นนติบิคุคลเพือ่รองรบัสทิธกิารใช้ประโยชน์ เป็นปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิการขอ

ออกโฉนดชมุชน
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ข ้อเสนอการด�าเนินการโฉนดชุมชนระดับพื้นที่

 • ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากสมาชิกชุมชน ท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา

สั่งสมความรู้ในเรื่องการจัดการทรัพยากรป่า ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและให้เกิดความ

ย่ังยืน เป็นกระบวนการทางความคิดที่ตกทอดมาเฉพาะภายในชุมชนชาติพันธุ์เดียวกัน 

แต่คนภายนอกยังขาดการรับรู้ ท�าให้มีความเข้าใจผิดในวิถีชีวิตของชุมชน ดังน้ันชุมชน

จึงควรถ่ายทอดองค์ความรู ้ในรปูแบบสือ่ลกัษณะต่างๆ ทีท่�าให้คนภายนอกสามารถเข้าใจ

ชุมชนได้ง่ายขึ้น   

 • ในขณะทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัให้การยอมรบักฎระเบยีบวิธปีฏบิติัของชุมชน ชุมชนควร

จดัท�าร่างสญัญาประชาคมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานรฐัอืน่ในท้องถิน่

ให้เข้าใจและยอมรบัวธิกีารปฏิบัตขิองชมุชน โดยแจ้งประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ภายใน

เขตการปกครองท้องที่ของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในภายหลังว่า รัฐและ      

เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมรับหลักการของชุมชน 

ข้อเสนอการด�าเนินการโฉนดชุมชนระดับนโยบาย

 • ชุมชนที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้

มีโฉนดชุมชน (ปจช.) แล้ว รัฐบาลควรสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าการส่งมอบ

พืน้ท่ีให้แก่ชมุชน เพือ่น�าไปบรหิารจดัการภายใต้หลกัการโฉนดชมุชน โดยให้ชมุชนทีผ่่าน

การรับรองจาก ปจช. แล้ว  มีสถานะเป็นนิติบุคคล  สามารถท�านิติกรรมได้ โดยไม่ต้องจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีก และไม่ต้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นผู้ตรวจสอบอีกรอบในการอนุมัติพื้นที่จัดท�าโฉนดชุมชน

 • ควรเร่งรัดออกกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏิบัตใินการฟ้ืนฟวูถิชีีวติชาวปกาเกอญอ 

เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองทางวัฒนธรรมในพื้นที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิต โดยวางหลักปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 
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หนูเกณฑ์ จันทาสี

วิชัย ประไพเมือง 

โฉนดชุมชน
กับการทวงคืนผืนดินเดิม

 การศกึษาการถือครองทีด่นิ และการจัดการทีด่นิทีเ่ป็นธรรมในภาคอีสาน ด�าเนนิการ

ในสองพืน้ทีค่อื ชมุชนบ่อแก้ว จงัหวดัชยัภมู ิซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการปลกูสร้าง

สวนป่าคอนสาร และชุมชนดอนฮังเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ท�ากินชาวบ้านที่ถูก

ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของรัฐ 

 ทัง้สองพืน้ทีน่ี ้เป็นกรณตีวัอย่างนโยบายการจัดการทีด่นิของภาครัฐ ทีก่่อให้เกดิ

ความไม่เป็นธรรมกบัชมุชนท้องถิน่ ชมุชนจงึรวมตวักนัปกป้องสทิธิใ์นทีด่นิท�ากนิ คุม้ครอง

แหล่งอาหารเพื่อการยังชีพ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของชุมชนต่อไป 

ชุมชนบ่อแก้วกับการทวงคืนผืนดินเดิม

  ต�าบลทุ่งพระ อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้าเซิน

ตอนต้น สภาพการตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นบริเวณที่น�้าเซินไหลทะลุจาก

แนวทิวเขาสูงด้านทิศตะวันตก และทิศเหนือ ผ่านลงมายังพื้นที่ราบ ท�าให้ลักษณะดินซึ่ง

เกิดจากตะกอนพัดพา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท�าเกษตรกรรม 

 ชมุชนในเขตต�าบลทุง่พระตัง้ถิน่ฐานมานานกว่า 200 ปี มกีารบกุเบกิพืน้ทีท่�ากนิ 

กระทัง่ขยายตวัเป็นชมุชนใหม่ในหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านสวนป่า บ้านห้วยทรายทอง บ้าน

ห้วยสนามทราย ทั้งนี้ประวัติศาสตร์การใช้ที่ดินต�าบลทุ่งพระสามารถแบ่งได้เป็น 4            

ช่วงหลัก คือ 

 1.) ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ชุมชนจะมีการผลิตแบบหาอยู่หากิน โดยพึ่งพา

ทรัพยากรจากป่า รูปแบบการผลิตเป็นการผลิตเพื่อยังชีพ ในช่วงแรกความต้องการพื้นที่
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ท�ำกำรเกษตรจะมีไม่มำกนัก กระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมำ ชำวบำ้นมีกำรขยำย

พื้นที่เพิ่มมำกขึ้น ตำมพื้นที่ไหล่เขำป่ำภูซ�ำผักหนำม เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจจ�ำพวก ฝ้ำย 

พริก ขำ้วโพด ยำสูบ เป็นต้น 

 2.) ปี พ.ศ. 2500 – 2520 ในช่วงดังกลำ่ว ชำวบ้ำนเริ่มมีกำรบุกเบิกขยำยพื้นที่ 

เพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชเชิงเดี่ยวมำกขึ้น ประกอบกับรัฐได้พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น 

ถนนสำยหล่มสกั - ชมุแพ เขือ่นจฬุำภรณ์  ท�ำให้ชมุชนเริม่ท�ำกำรผลิตเพือ่ตอบสนองตลำด 

โดยพืน้ท่ีท�ำกนิของชำวบ้ำนจะขยำยเข้ำไปท�ำกินในบรเิวณหบุเขำของล�ำห้วยสุ ทีร่ำบเชงิเขำ

ในเขตภูซำง ภฝู้ำย ภรูวก  ขณะเดยีวกนัในช่วงดงักล่ำวรฐัได้ประกำศเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำภซู�ำผกัหนำม ในปี พ.ศ. 2516 ท�ำให้มกีำรเรยีกเกบ็ใบเสยีภำษบี�ำรงุท้องท่ีจำกชำวบ้ำน

ที่ถือครองท�ำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เหล่ำนี้

 3.) ปี พ.ศ. 2521 – 2530 ถอืเป็นช่วงทีเ่กดิควำมขดัแย้งในกำรจัดกำรทรพัยำกร

ป่ำไม้ในพ้ืนท่ีระหว่ำงชำวบ้ำนกบัเจ้ำหน้ำทีร่ฐัอย่ำงรนุแรง กล่ำวคือ ปี พ.ศ. 2521องค์กำร

อุตสำหกรรมป่ำไม้ (ออป.) ได้เข้ำด�ำเนินกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ เน้ือท่ี 4,401 ไร่ ในพื้นท่ี

ต�ำบลทุ่งพระ โดยกำรขับไล่ชำวบ้ำนออกจำกพื้นที่ท�ำกินและท่ีอยู่อำศัย ต่อมำช่วงปี       

พ.ศ. 2525 – 2529 เจ้ำหน้ำที่ได้อพยพขับไล่ชำวบ้ำนออกจำกพื้นท่ี ในเขตห้วยโป่ง            

บ้ำนพรมซ้ง หนองไรไก่ ผำผึ้ง และอีกหลำยหมู่บ้ำน โดยใน 2 เหตุกำรณ์ดังกล่ำวมี

ชำวบ้ำนทุง่พระรวมอยูด้่วย มำตรกำรจดักำรทรพัยำกรป่ำไม้ของรฐัดังกล่ำวได้สร้ำงผลกระทบ

ต่อสิทธิที่ดินท�ำกินมำจนกระทั่งปัจจุบัน

 4.)  ปี พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั รฐับำลได้ส่งเสรมิกำรผลติเพือ่กำรส่งออกอย่ำงเข้มข้น 

นับต้ังแต่ช่วงสมัยพลเอกชำติชำย ชุณหะวัณ ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีเป็นต้นมำ      

โดยพืชเศรษฐกิจท่ีมีกำรส่งเสริมในเขตนี้ ได้แก่ อ้อย ข้ำวโพด ถั่วเหลือง อย่ำงไรก็ตำม 

กำรผลติดงักล่ำวเกษตรกรต้องพึง่พำปัจจยักำรผลติจำกภำยนอกเป็นหลัก เช่น ปุย๋ ยำฆ่ำแมลง 

เมล็ดพันธุ์ อีกท้ังรำคำผลผลิตที่ไม่มีควำมแน่นอน และค่ำครองชีพในครัวเรือนที่สูงขึ้น 

ท�ำให้เกษตรกรเกิดภำระหนี้สิน ซึ่งน�ำมำสู่กำรเปลี่ยนมือที่ดินของเกษตรกรจ�ำนวนมำก 

ขณะเดยีวกนั ปัญหำข้อพพิำทเรือ่งทีด่นิ ทัง้กรณสีวนป่ำคอนสำร และปัญหำกำรทบัซ้อน

ระหว่ำงพืน้ทีป่่ำไม้ กบัทีท่�ำกินของประชำชนยังคงไม่มีข้อยุต ิท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งมำถงึ

ปัจจุบัน 

 นับตัง้แต่ ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมำ ชำวบ้ำนในเขตพืน้ทีลุ่่มน�ำ้เซนิตอนต้น ได้รวมกลุ่ม

ในนำม  “เครอืข่ำยองค์กรชำวบ้ำนอนรุกัษ์ลุม่น�ำ้เซนิ” โดยประกอบด้วยผูไ้ด้รบัผลกระทบ
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จำกปัญหำท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน�้ำเซิน เขตอ�ำเภอคอนสำร ภูผำม่ำน น�้ำหนำว และอ�ำเภอ

หล่มสัก โดยชำวบ้ำนในเขตต�ำบลทุ่งพระ ที่ประสบปัญหำกรณีสวนป่ำคอนสำรเป็นหนึ่ง

ในสมำชกิเครอืข่ำย พร้อมกนันี ้ชำวบ้ำนได้ร่วมกนัผลกัดนัให้หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง

พิจำรณำแก้ไขปัญหำ โดยมข้ีอเรยีกร้อง คอืให้ยกเลกิสวนป่ำคอนสำรโดยเด็ดขำด แล้วน�ำ

ทีดิ่นมำจดัสรรให้แก่เกษตรกรผูเ้ดอืดร้อน ส่วนพืน้ทีท่ีม่สีภำพสมบรูณ์ให้ชำวบ้ำนสำมำรถ

จัดกำรป่ำชุมชนได้  ต่อมำกำรแก้ไขปัญหำในส่วนรำชกำรได้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำน   

เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจรงิในกรณพีพิำทดงักล่ำว โดยมข้ีอสรปุว่ำ สวนป่ำคอนสำรได้ปลกูสร้ำง

ทับที่ดินท�ำกินและท่ีอยู่อำศัยของรำษฎรจริง และให้ด�ำเนินกำรยกเลิกสวนป่ำคอนสำร 

แล้วน�ำที่ดินมำจัดสรรให้แก่รำษฎรต่อไป

จุดเริ่มต ้นแห่งปัญหา

 สวนป่ำคอนสำรเริ่มด�ำเนินกำรเมื่อ ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมำ  ตำมเงื่อนไขกำร

สมัปทำนท�ำไม้ในพืน้ท่ีป่ำสงวนแห่งชำตป่ิำภซู�ำผกัหนำม บรเิวณพืน้ทีป่่ำเหล่ำไฮ่ โดยกำร

ปลูกสร้ำงสวนป่ำด�ำเนินกำรตำมระบบโครงกำรหมู่บ้ำนป่ำไม้ เนื้อที่ทั้งสิ้น 4,401 ไร่ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรปลูกสร้ำงสวนปำ่ไม่ได้ด�ำเนินกำรในพื้นที่เป้ำหมำยบริเวณป่ำเหลำ่ไฮ่ 

แต่ได้เข้ำมำปลูกสวนป่ำในพืน้ทีท่�ำกนิ และทีอ่ยูอ่ำศยัของชำวบ้ำน ท�ำให้เกิดทับซ้อนท่ีดิน

ของชำวบ้ำน และน�ำมำสูปั่ญหำผลกระทบ และควำมขดัแย้งในเวลำต่อมำ ทัง้นี ้สำมำรถ

พิจำรณำกำรเข้ำมำปลูกสร้ำงสวนป่ำขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ได้ดังต่อไปนี้

 (1) กำรชกัชวนให้ชำวบ้ำนเข้ำเป็นสมำชกิโครงกำรหมูบ้่ำนป่ำไม้ โดยจะได้สทิธิ

ท�ำงำนเป็นลูกจ้ำงของ ออป. ได้ที่ดินท�ำกินคนละ 5 ไร่ และที่อยู่อำศัยอีก 1 ไร่ กรณีที่   

ชำวบ้ำนไม่ยินยอม จะมีกำรข่มขู่ คุกคำม และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยเข้ำด�ำเนินกำร

กบัชำวบ้ำน รวมทัง้มกีำรจ้ำงผูม้อีทิธพิลในพืน้ที ่(นกัเลง) เข้ำมำข่มขู ่ เช่น กรณกีำรจบักมุ

นำยร่ืน เลศิคอนสำร ชำวบ้ำนหวัปลวกแหลมในข้อหำเผำป่ำ กำรจบักมุนำยทองค�ำ เดชบ�ำรงุ 

ชำวบ้ำนทุ่งพระข้อหำตัดต้นไม้ จ�ำคุก 3 เดือน กำรจับกุมนำยวรรค โยธำธรรม ข้อหำมี

อำวุธสงครำมอยู่ในครอบครอง ซึ่งกรณีนำยวรรค โยธำธรรม ไม่ยินยอมออกจำกพื้นท่ี      

จึงมีกำรใส่ร้ำยโดยกำรน�ำเอำระเบิดมำฝังไว้ในพื้นที่ จำกนั้นก็เขำ้ด�ำเนินกำรจับกุม 

 (2) กำรเรียกเก็บใบเสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ของชำวบ้ำน โดยเจ้ำหน้ำที่สวนป่ำ

สญัญำว่ำจะจ่ำยค่ำชดเชยให้ชำวบ้ำน ไร่ละ 100 บำท จนถงึปัจจบุนัชำวบ้ำนไม่ได้รบัค่ำ

ชดเชยดงักล่ำว ลกัษณะกำรเรยีกเกบ็หลกัฐำนข้ำงต้น จะใช้วธิข่ีมขูจ่ำกผูม้อีทิธพิลในพืน้ที่ 

ผู้ปกครองท้องถิ่น เพื่อบังคับให้ชำวบ้ำนยินยอมมอบหลักฐำนให้

 (3) กรณีบ้ำนน้อยภูซำง จ�ำนวน 11 ครัวเรือน ที่มีที่ท�ำกิน และที่อยู่อำศัยใน

บริเวณเป้ำหมำยกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ ถูกบังคับให้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรหมู่บ้ำน

ป่ำไม้ แต่ชำวบ้ำนไม่ยนิยอมโดยอ้ำงว่ำจะอยูท่ีเ่ดมิ ทำงเจ้ำหน้ำทีไ่ด้ข่มขู ่จนกระทัง่บำงส่วน

ต้องจ�ำยอมอพยพเข้ำอยู่อำศัยในพื้นที่จัดสรร ตำมโครงกำรหมู่บ้ำนป่ำไม้ บำงส่วนย้ำย

กลับไปอยู่กับญำติพี่น้อง และบำงส่วนไม่ยินยอมย้ำยออกจำกพื้นที่ เช่นกรณีของ            

นำยลอง อุ่นขัวเรือน ชำวบ้ำนหัวปลวกแหลม ที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน

 (4) กำรด�ำเนินกำรตำมระบบหมู่บ้ำนป่ำไม้  โดยกำรจัดสรรที่ดินประเภทที่อยู่

อำศัยเป็นแปลง  จ�ำนวน  100  แปลง จ�ำแนกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิออกเป็นสอง

ประเภท  คือ  เจ้ำของที่ดินเดิม และคนทั่วไปที่เข้ำมำอยู่เป็นลูกจ้ำง  โดยได้มีกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำน ได้แก่ โรงเรียน และวดั  ในปัจจบุันมสีมำชกิในชมุชน จ�ำนวนประมำณ  

130  ครัวเรือน ซึ่งขนำดของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจำกเดิมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น “ครอบครัว

ขยำย” อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินงำนตำมระบบโครงกำรหมู่บ้ำนป่ำไม้ ก็ยังไม่สำมำรถ

จัดสรรที่ท�ำกินให้กับสมำชิกหมู่บำ้นป่ำไม้ ได้จนกระทั่งปัจจุบัน

 (5) กำรด�ำเนนิกำรปลกูสร้ำงสวนป่ำ ในช่วงระยะแรกจะให้ผูน้�ำหมูบ้่ำน หรอืผูม้ี

อิทธิพล เป็นผู้คุมคนงำนปลูกป่ำ เพื่อป้องกันกำรกระทบกระทั่งกับเจ้ำของที่ดิน โดยจะ

ปลูกทบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชำวบ้ำน ทีอ่ยูใ่นช่วงของกำรผลติ และกำรเกบ็เกีย่ว พนัธุไ์ม้

ที่ปลูกในระยะแรกจะเป็นไม้เบิกน�ำ เช่น กระถินณรงค์ นนทรี ส่วนไม้ยูคำลิปตัส น�ำเข้ำ

มำปลูกใน ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมำ



256   / 257โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้

ผลกระทบจากสวนป่าคอนสาร

 กำรด�ำเนินกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำคอนสำร ได้ก่อผลกระทบต่อชำวบ้ำนในพื้นที่ 

รวมท้ังโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรผู้เดือดร้อนตลอดช่วง 34 ปี ที่       

ผ่ำนมำ โดยสำมำรถจ�ำแนกสภำพปัญหำผลกระทบได้ดังต่อไปนี้

 1) กรณผีูเ้ดอืดร้อนทีเ่กดิจำกกำรปลกูสร้ำงสวนป่ำทบัทีด่นิท�ำกนิ ได้แก่ ชำวบ้ำน

ที่มีที่ดินท�ำกิน ที่อยู่อำศัย อยู่ในพื้นที่ปลูกสร้ำงสวนป่ำปัจจุบัน

 2) กรณผีูเ้ดอืดร้อนทีเ่ป็นสมำชกิโครงกำรหมูบ้่ำนป่ำไม้ ได้แก่ ชำวบ้ำนทีย่นิยอม

เข้ำเป็นสมำชิกโครงกำรหมู่บ้ำนป่ำไม้ ที่ได้รับสัญญำว่ำจะด�ำเนินกำรจัดสรรที่ดินท�ำกิน 

และที่อยู่อำศัยให้ แต่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรจัดหำที่ดินท�ำกินได้

 3) กรณผีูเ้ดอืดร้อนทีเ่ป็นครอบครวัขยำย หมำยถงึ ชำวบ้ำนทีเ่ป็นบตุร เขย สะใภ้ 

หรอืทำยำท ของเจ้ำของทีด่นิเดมิ ซ่ึงปัจจุบันประสบปัญหำเร่ืองทีด่นิ กล่ำวคอื ไร้ทีด่นิท�ำกนิ 

หรือที่ดินท�ำกินไม่เพียงพอ

กระบวนการคัดค้านของชาวบ้าน 

 กำรคัดค้ำนโครงกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำคอนสำรของชำวบ้ำน เริ่มต้นมำตั้งแต่

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เร่ิมเข้ำมำด�ำเนินโครงกำร เม่ือปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมำ โดย

ชำวบ้ำนเรียกร้องให้ยกเลิกกำรปลูกสรำ้งสวนป่ำโดยเด็ดขำด และคืนสิทธิที่ดินท�ำกินแก่

รำษฎรผู้เดือดร้อน แต่อย่ำงไรก็ตำม ออป. ยังคงเข้ำด�ำเนินกำรกระทั่งปัจจุบัน ต่อมำมี

กำรร้องเรียนของรำษฎร ทั้งกำรยื่นหนังสือข้อร้องเรียนผ่ำนกลไกปกติของทำงรำชกำร    

เช่น นักกำรเมือง หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง หรือกำรชุมนุมของชำวบ้ำน ช่วงปี พ.ศ. 

2539 – 2540 กระทั่งปี พ.ศ. 2547 ชำวบ้ำนในนำม “เครือข่ำยองค์กรชำวบ้ำนอนุรักษ์     

ลุ่มน�้ำเซิน” ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนำยอ�ำเภอคอนสำร (นำยสมศักดิ์ อิทธิวรกุล) โดยกรณี

สวนปำ่คอนสำรมีข้อเรียกร้องดังนี้

 (1) ให้ยกเลิกสวนป่ำคอนสำรโดยเด็ดขำด

 (2) ให้ออกเอกสำรสิทธิ์แก่รำษฎรผู้เดือดร้อน

 (3) พื้นที่ที่มีสภำพป่ำสมบูรณ์ ที่ไม่มีกำรถือครองท�ำประโยชน์มำก่อน ให้มอบ

สิทธิแก่ชุมชนท้องถิ่นจัดกำรทรัพยำกรปำ่ไม้ ในรูปแบบ “ปำ่ชุมชน”
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มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ปี 2550  มกีำรประชมุเจรจำร่วมระหว่ำง ผูแ้ทนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้และ

คณะ กับผู้แทนกลุ่มรำษฎรพื้นที่น�ำร่อง 7 พื้นที่ ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษย

ชนแห่งชำต ิโดยม ีคณุสนุ ีไชยรส คณะอนกุรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ ด้ำนกำรจัดกำร

ที่ดินและป่ำ เป็นประธำนที่ประชุม ในกำรเจรจำกรณีสวนป่ำคอนสำรได้เสนอโครงกำร 

“พฒันำระบบกำรผลติอย่ำงยัง่ยนืตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง” มกีำรพจิำรณำประเด็น

เร่งด่วนของรำษฎรคอื กำรขอเข้ำใช้ประโยชน์ในพืน้ทีส่วนป่ำคอนสำร ในระหว่ำงกำรแก้ไข

ปัญหำทำงนโยบำย เหตผุลคอื รำษฎรทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำคอนสำร 

ตลอดระยะกว่ำ 30 ปี ไม่มทีีด่นิท�ำกินและทีด่นิท�ำกินไม่เพยีงพอ มมีติคณะท�ำงำนตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ยกเลิกสวนป่ำคอนสำรแล้ว  และระยะนี้ได้เขำ้ช่วงฤดูท�ำกำรผลิตแล้ว และ

ที่ผ่ำนมำทำงสวนป่ำได้ให้บุคคลทั่วไป ได้เข้ำท�ำประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ผู้เดือดร้อน ส่วนกำร

แก้ไขปัญหำข้อเรียกร้อง ให้มีกำรยกเลิกเพิกถอนสวนป่ำคอนสำรน้ัน จะต้องมีกำร

พิจำรณำรำยละเอยีด ในกำรตดัสนิใจของหน่วยงำนทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องอีกครัง้หน่ึง ข้อสรปุ

คือประเด็นกำรเข้ำท�ำประโยชน์ ให้กลุ่มชำวบำ้นที่เดือดร้อนท�ำแผนกำรเขำ้ท�ำประโยชน์ 

และให้ทำงหวัหน้ำสวนป่ำคอนสำรตดัสนิใจได้เลย โดยให้สทิธิกับกลุ่มชำวบ้ำนท่ีเดือดร้อน 

277 คน เป็นหลัก

 ปี 2550 นำยประนญู  สวุรรณภักด ีรองเลขำธิกำร ปฏบิตัริำชกำรแทนเลขำธกิำร

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีหนังสือถึงนำยญวนตรี  รังรำ ผู้แทนเครือข่ำย

องค์กรชำวบ้ำนอนุรักษ์ลุ่มน�้ำเซิน เรื่องแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีสวนป่ำคอนสำร ตำมหนังสือที่ สม 0003 / 2034 ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2550 โดย

คณะอนกุรรมกำรสทิธใินกำรจดักำรทีด่นิและป่ำ ชดุที ่2 มมีตว่ิำ กำรกระท�ำของกรมป่ำไม้ 

และองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (ออป.) ในกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำคอนสำร ท�ำให้ผู้ร้องได้

รับควำมเดือดร้อน ไม่มีที่ดินท�ำกิน ทั้งที่ผู้ร้องได้ครอบครองท�ำประโยชน์มำก่อนสวนป่ำ

คอนสำร ซึ่งเป็นกำรกระท�ำที่ละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของผู้ร้อง ขณะที่กำรแก้ไข

ปัญหำที่ล่ำช้ำของหน่วยงำนรัฐที่เก่ียวข้อง ก็เป็นกำรกระท�ำท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง         

คณะอนุกรรมกำรฯ จึงได้ก�ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ และมีข้อเสนอแนะเชิง

นโยบำย ดังนี้

 1. ให้รัฐบำลมีค�ำสั่งยกเลิกสวนป่ำคอนสำร ตำมมติคณะท�ำงำนตรวจสอบ        

ข้อเท็จจรงิกรณสีวนป่ำคอนสำร เมือ่วนัที ่7 กรกฎำคม 2548 ภำยใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่

ได้รับรำยงำนฉบับนี้

 2. ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ

กำรผลิตและกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ร้อง โดยสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกับ    

หน่วยงำนของรฐั จดัท�ำแผนกำรจดักำรและใช้ประโยชน์ทีด่นิ รวมทัง้กำรจดัเป็นป่ำชมุชน 

ภำยใน 90 วัน นับจำกวันที่ยกเลิกสวนป่ำคอนสำร

มติประชาคมต�าบลทุ ่งพระ

 ปี 2551 ประชุมประชำคมต�ำบลทุ่งพระ โดยนำยวิชัย พลอยปัทมวิชิต ก�ำนัน

ต�ำบลทุ่งพระ เป็นประธำนกำรประชุม โดยมีกำรพิจำรณำกรณีปัญหำสวนป่ำคอนสำร     

ซึ่งผลกำรประชุมประชำคมต�ำบลทุกหมู่บ้ำน มีมติให้ยกเลิกสวนป่ำคอนสำร และให้   

ด�ำเนินกำรจัดสรรที่ดินให้กับรำษฎรผู้เดือดร้อน พร้อมกันนี้ ในระหว่ำงกำรแก้ไขปัญหำ

จนกว่ำจะได้ข้อยตุ ิให้รำษฎรผูเ้ดอืดร้อนสำมำรถเข้ำท�ำประโยชน์ในพืน้ทีไ่ด้ จ�ำนวนเนือ้ที่ 

1,500 ไร่
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มติการแก้ไขปัญหาร่วมกับรัฐบาล 

 ปี 2552 เครอืข่ำยปฏิรปูทีด่นิแห่งประเทศไทย (คปท.) ได้ชมุนมุตดิตำมกำรแก้ไข

ปัญหำที่ท�ำเนียบรัฐบำล จำกนั้น วันที่ 9 มีนำคม 2552 นำยกรัฐมนตรี (นำยอภิสิทธิ์        

เวชชำชีวะ ) ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเพื่อแก้ไขปัญหำของเครือข่ำย

ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย โดยนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน

 ที่ประชุมมีมติ ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของคณะอนุกรรมกำรฯ 

คณะกรรมกำรฯ เหน็ชอบให้ผ่อนผนัให้รำษฎรได้อยู่อำศยั และท�ำกนิในทีด่นิดงักล่ำวตำม

วิถีชีวิตปกติไปพลำงก่อน เพื่อบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน และแจ้งส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  

ทีเ่กีย่วข้องชะลอกำรด�ำเนนิกำรใด ๆ  ทีอ่ำจเป็นมลูเหตใุห้เกดิควำมขัดแย้ง หรอืก่อให้เกิด

ควำมเดอืดร้อนในกำรด�ำเนนิชวิีตตำมปกตสิขุ และเสนอคณะรฐัมนตรรีบัทรำบต่อไป และ

ให้คณะอนกุรรมกำรฯ ทีจ่ะแต่งตัง้ขึน้ ไปด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิในพืน้ทีแ่ละเสนอ

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำรฯ ต่อไป

 กระทั่งวันที่ 17 กรกฎำคม 2552 ชำวบ้ำนผู้เดือดร้อนกรณีสวนป่ำคอนสำร เขำ้

ปักหลักรอค�ำตอบในกำรแก้ไขปัญหำสวนป่ำคอนสำรจำกรัฐบำล ในบริเวณพื้นที่พิพำท 

โดยมีข้อเรียกร้องทั้งสิ้น 4 ข้อ คือ ให้ยกเลิกสวนปำ่คอนสำรโดยเด็ดขำด ให้จัดสรรที่ดิน

ให้ชำวบ้ำนผู้เดือดร้อนในรูปแบบโฉนดชุมชน ในระหว่ำงกำรแก้ไขปัญหำให้ชำวบ้ำน

สำมำรถท�ำประโยชน์ในพืน้ที ่เพือ่เตรยีมกำรพฒันำพืน้ทีน่�ำร่องโฉนดชมุชน จ�ำนวนเนือ้ที่ 

1,500 ไร่ ตำมมติประชำคมต�ำบลทุ่งพระ และพื้นที่ที่มีสภำพป่ำสมบูรณ์ให้สิทธิชำวบ้ำน

และท้องถิ่นจัดกำรทรัพยำกรในรูปแบบปำ่ชุมชน   

 ต่อมำ วนัที ่27 สงิหำคม 2552 องค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไม้ (ออป.) ได้ฟ้องขับไล่ 

ชำวบ้ำนผู้เดือดร้อน และที่ปรึกษำเครือข่ำย รวม 31 คน ออกจำกพื้นที่พิพำทต่อศำล

จังหวัดภเูขยีว พร้อมกนันี ้ได้ขอคุม้ครองชัว่ครำว ในกำรห้ำมมใิห้ขยำยเขตพืน้ท่ีครอบครอง

ออกจำกพ้ืนท่ีเดิม ห้ำมน�ำวัสดุสร้ำงที่อยู่อำศัย ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และห้ำมขัดขวำง

โจทก์ในกำรเข้ำตรวจสอบ บ�ำรุงดูแลพื้นที่สวนป่ำพิพำท ซึ่งศำลอนุญำตตำมค�ำขอ และ

ได้น�ำหมำยห้ำมชั่วครำวมำติดในพื้นที่พิพำท วันที่ 28 สิงหำคม 2552 และศำลชั้นต้นมี

ค�ำพิพำกษำให้จ�ำเลย และบริวำรออกจำกพื้นที่ในวันที่ 27 เมษำยน 2553 ที่ผำ่นมำ

 ในอีกดำ้นหนึ่ง เครือข่ำยปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ได้ผลักดันให้เกิด

กำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงรฐับำลกบัเครอืข่ำยฯ กระทัง่เกดิกลไกกำรท�ำงำนร่วมในทกุระดบั 

ในกรณีปัญหำสวนป่ำคอนสำร นำยกรัฐมนตรีได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรแก้ไข

ปัญหำพิพำทที่ดิน กรณีสวนป่ำคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย 

รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ในวันที่ 18 สิงหำคม 2553 

 คณะอนุกรรมกำรฯ ชุดดังกล่ำว ประชุมคร้ังที่ 1/ 2553 ในวันที่ 22 กันยำยน 

2553 ณ ห้องประชุมอำคำรรัฐสภำ โดยที่ประชุมมีมติลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ในวันท่ี 8 ตลุำคม 2553 ซึง่ผลกำรลงพืน้ที ่ประธำนได้พจิำรณำเหน็ควรให้กนัพืน้ทีจ่�ำนวน

ประมำณ 1,500 ไร่ มำด�ำเนินกำรในรูปแบบโฉนดชุมชน ส่วนปัญหำคดีควำมให้ชะลอ

กำรบังคับคดีออกไปไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน ทั้งนี้ ให้รวบรวมเอกสำรข้อมูลเพื่อยื่นค�ำร้องขอ

จัดตั้งโฉนดชุมชนต่อไป

 นอกจำกนี ้ในกำรประชมุหำรอืร่วมระหว่ำงนำยกรฐัมนตร ีปลดักระทรวง หวัหน้ำ

ส่วนรำชกำร และผู้แทนขบวนกำรประชำชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เมื่อวันที่ 17 

กุมภำพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมงบประมำณ อำคำรรัฐสภำ 3 รัฐสภำ เพื่อพิจำรณำข้อ

เรียกร้องของ ขปส. โดยมอบนโยบำย และหลักกำรแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เพื่อให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องประชุมหำรือในรำยละเอียดร่วมกันต่อไป

 ในกรอบหลักกำรและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของ ขปส. ตำมข้อ 2. กรณี       

สวนป่ำคอนสำร ชุมชนบ่อแก้ว อ�ำเภอคอนสำร จังหวัดชัยภูมิ นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย

ให้ปลัดกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม รบัไปด�ำเนนิกำรเพือ่มใิห้เกดิควำมขดั

แย้ง รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (นำยชัยภัฎ สมบูรณ์ด�ำรงกุล) รับไป

พิจำรณำด�ำเนินกำรในส่วนของกำรบังคับคดี ในส่วนของกำรตรวจสอบพื้นที่เพื่อด�ำเนิน

กำรจดัท�ำโฉนดชมุชน รมต.นร. (นำยสำทติย์  วงศ์หนองเตย) จะได้มอบหมำยคณะท�ำงำน

ส�ำรวจและตรวจสอบพื้นที่โฉนดชุมชนภำคอีสำนเร่งด�ำเนินกำรลงพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ 

รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้น�ำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีรับทรำบในวันที่ 22 

กุมภำพันธ์ 2554
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การจัดการที่ดินของชุมชน

 กำรจัดกำรที่ดินของชุมชนบ่อแก้ว ได้แบ่งกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไว้ตำมที่    

คณะกรรมกำรชุมชนได้มีกำรปรึกษำหำรอืกนั ได้ก�ำหนดแบ่งเนือ้ทีอ่อกตำมจ�ำนวนทีเ่สนอ

ขอจดัท�ำโฉนดชมุชน เนือ้ทีท่ัง้สิน้ 1,500 ไร่ โดยจ�ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิออกเป็น

 พื้นที่แปลงรวม 150 ไร่

 พื้นที่สำธำรณะ 150 ไร่

 ทีอ่ยูอ่ำศยั 169 ไร่ ปัจจบุนัสำมำรถจดักำรได้ในพืน้ที ่120 ไร่ อยูอ่ำศยัและท�ำกนิ

 ที่ท�ำกิน 1,031 ไร่ สมำชิก 169 คน คนละ 6 ไร่

 ป่ำชุมชน จ�ำนวน 2 แปลง ได้แก่ ป่ำภูฝ้ำย และป่ำภูซำง 

การจัดองค์กรการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 กำรจัดองค์กรกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินชุมชนบ่อแก้ว ด�ำเนินกำรในรูปแบบ                        

คณะกรรมกำรโฉนดชุมชนจ�ำนวน 10 คน จำกกำรเลือกของสมำชิกชุมชน ซึ่งมีโครงสรำ้ง

ประกอบด้วย ประธำน 1 คน รองประธำน 2 คน กรรมกำรฝ่ำยกำรเงนิ กรรมกำรฝ่ำยบญัชี 

เลขำนุกำร อย่ำงละ 1 คน ส่วนที่เหลือเป็นกรรมกำร  เป็นตัวขับเคลื่อนกำรท�ำกิจกรรมใน

พื้นที่ กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ในพื้นที่ต้องผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร แล้วขยำยผล           

สู่สมำชิกร่วมทั้งกำรวำงแผนกำรจัดกำรพื้นที่ กำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปัจจุบันสมำชิกใน

ชุมชนมกีำรท�ำกำรผลติทัง้แบบส่วนบคุคลและแบบแปลงรวม โดยเน้นกำรปลกูพชืทีม่อียู่

ในท้องถิ่นเพื่อรักษำพันธุกรรมพื้นบ้ำนไว้ในพื้นที่
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กฎระเบียบโฉนดชุมชน

 1. กฎระเบียบนี้เรียกว่ำ  กฎระเบียบโฉนดชุมชน

 2. สมำชิกในกลุ่มจะต้องระดมทุนเพื่อกองทุนที่ดิน ปีละ  10 บำท ต่อหนึ่งไร่

 3. สมำชิกในกลุ่มไม่ประสงค์ที่จะท�ำประโยชน์ในที่ดินของตนเองให้แจ้งต่อ     

คณะกรรมกำรกลุ่มภำยในวันที่ 1 ของเดือนกุมภำพันธ์ ถึงสิ้นเดือน กุมภำพันธ์ ของทุกปี

 4. สมำชิกในกลุ่มจะซื้อหรือขำยที่ดินไม่ได้ถ้ำไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำก          

คณะกรรมกำรกลุ่มไม่น้อยกวำ่ 3ใน 4 ของสมำชิกทั้งหมด

 5. สมำชิกในกลุ่มจะซื้อขำยที่ดินให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่สมำชิกในกลุ่ม เกษตรกร  

หรือ ญำติพี่น้อง ไม่ได้

 6. สมำชกิในกลุ่มจะซือ้ขำย โอนกรรมสทิธิท์ีด่นิให้ได้เฉพำะผู้สืบทอดสกลุเท่ำนัน้ 

หรือเครือญำติ และ สมำชิกกลุ่ม

 7. สมำชิกในกลุ่มมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนเก่ียวกับปัญหำทำงด้ำนกำรเงินให้

ปรึกษำกับกรรมกำรกลุ่มได้ตลอดเวลำ

 8. เมือ่สมำชิกในกลุม่ได้น�ำทีด่นิมำขำยฝำกกบักลุม่แล้ว  เจ้ำของท่ีดินยังมสิีทธิ์

ท�ำประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้

 9. เมือ่สมำชกิในกลุม่มคีวำมประสงค์ทีจ่ะไถ่ถอนทีด่นิของตนเองคนืจะต้องจ่ำย

ดอกเบี้ยเพื่อเป็นคำ่บ�ำรุงกองทุ่น ร้อยละ 1 บำท ต่อปี

 10. สมำชิกในกลุ่มจะต้องระดมทุนเข้ำกองทุนที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 

มกรำคม ของทุกปี

 11. คณะกรรมกำรกลุ่มมีวำระ  4 ปี

 12. สมำชกิผูใ้ดทีก่ระท�ำผดิระเบยีบข้อบังคบัของกลุม่ถอืว่ำหมดสภำพกำรเป็น

สมำชิกกลุ่ม และจะไม่ได้รับกำรคุ้มครองจำกกลุ่ม

อุปสรรคการด�าเนินการโฉนดชุมชน

 ชุมชนบ่อแก้วเป็นกรณีพิพำทกับกรมป่ำไม้ โดยองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

(ออป.) ทีเ่ป็นผูไ้ด้รับมอบจำกกรมป่ำไม้ให้ดแูลพืน้ที ่กำรด�ำเนนิกำรโฉนดชมุชนทีผ่่ำนมำ 

มีควำมล้ำช้ำที่กระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในระดับปฏิบัติ และระดับ

นโยบำยของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ที่ส�ำคัญมีกำรด�ำเนินคดีกับชำวบ้ำน กล่ำวหำว่ำเป็นผู้บุกรุก  ชำวบ้ำนต้องต่อสู้

ในกระบวนกำรยุติธรรม ที่หน่วยงำนรัฐใช้เป็นเครื่องมือในกำรด�ำเนินกำรกับชำวบ้ำนที่

เดือดร้อน ซึ่งเป็นปัญหำใหญ่ในกำรแก้ไขปัญหำของชำวบ้ำน

 ที่มำกกว่ำนั้น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไม่เห็นด้วยในกำร

จัดท�ำโฉนดชุมชน จึงเป็นปัญหำและอุปสรรคที่ส�ำคัญ ท�ำให้ชำวบ้ำนไม่สำมำรถจัดกำร

พื้นที่ตำมที่วำงแผน และท�ำกำรผลิตในพื้นที่เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้
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ดอนฮังเกลือ ดินแดนอุดมสมบูรณ์ของบรรพชน

ประวัติศาสตร์ดอนฮังเกลือ  

 หลวงปู่วัน จำกบ้ำนนำเลำ ต�ำบลบึงเกลือ อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เลำ่

รำยละเอยีดเกีย่วกบัดอนฮงัเกลอืว่ำ ในปี พ.ศ. 2472 บิดำของท่ำนได้มำจบัจองปลกูบ้ำน 

และท�ำสวนอยู ่ในพื้นที่ดอนฮังเกลือ ในขณะนั้นก็มีผู ้ที่จับจองอยู ่ก่อนแล้วจ�ำนวน                    

8 ครอบครัว จำก 3 หมู่บำ้น คือ หมู่ที่ 6,7 และ 9 ของต�ำบลเมืองไพร ต่อมำได้แยกเป็น

ต�ำบลบึงเกลือ เมื่อปี 2535 ซึ่งครอบครัวเหล่ำนั้นยังมีลูก หลำน ได้ท�ำกินอย่ำงต่อเนื่อง

สืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน

 “ดอนฮังเกลือ” เป็นภำษำถิ่นของภำคอีสำน มีรำกฐำนจำกศัพท์อยู่สองค�ำคือ 

“ดอน” หมำยถึงพื้นที่ที่เป็นเนินเตี้ย ๆ  ที่สูงกว่ำบริเวณอื่น ๆ  ที่อยู่ใกล้เคียง และ “ฮังเกลือ” 

จำกค�ำบอกเล่ำของ พ่อทองอินทร์ แสนสนอง เล่ำว่ำดอนฮังเกลือ เป็นพื้นที่ที่มีอีเกีย 

(ค้ำงคำว) มำอยูอ่ำศยัเป็นจ�ำนวนมำก ชำวบ้ำนเลยเรยีกว่ำดอนฮงัเกลือ อกีควำมหมำยหนึง่

ของดอนฮังเกลือ มำจำกค�ำว่ำฮำงเกลือ ที่ชำวบ้ำนมำต้มเกลือที่บริเวณดอนแห่งนี้                

จึงเรียกกนัต่อมำว่ำดอนฮงัเกลอื ซึง่อำจเป็นไปได้เพรำะสภำพโดยรวมของพืน้ท่ีเป็นดินเค็ม 

น�้ำในบึงเกลือถึงฤดูแล้งที่มีปริมำณน�้ำน้อย น�้ำจะมีรสกร่อย พื้นดินโดยรอบก็จะสังเกต

เห็นเกร็ดเกลือเป็นสีขำวขึ้นโดยทั่วไป

 ในปี 2472 ก�ำนันสำ พรหมนันท์ ก�ำนันต�ำบลบึงไพร อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้ชักชวนชำวบ้ำนในต�ำบลมำขุดปิดท�ำนบตรงที่น�้ำไหลเข้ำออกบึงเกลือ หรือ

บริเวณปำกน�้ำยัง เพื่อกักน�้ำไว้ใช้ในกำรเกษตร ปี 2528 กรมชลประทำนได้ท�ำประตู

คอนกรตีปิดปำกน�ำ้ ท�ำให้น�ำ้ท่วมขงัพืน้ทีท่�ำกนิและพืน้ทีด่อนฮงัเกลือบำงส่วน ปี 2531 - 

2538 กรมชลประทำนได้มโีครงกำรอย่ำงต่อเนือ่ง ในกำรจดัท�ำฝำยและเส้นทำงคมนำคม

รอบบึงเกลือ ท�ำให้น�้ำท่วมขังยำวนำนขึ้น ท�ำให้ชำวบำ้นบำงคนละทิ้งที่ดินท�ำกิน เพรำะ

น�้ำท่วมไม่สำมำรถท�ำกำรผลิตได้ ท�ำให้พื้นที่บึงเกลือมีพื้นที่โดยทั้งหมด 7,500 ไร่

 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพพื้นที่ จำกกำรพัฒนำของรัฐในกำรจัดท�ำ

ฝำยชลประทำน และท�ำท�ำนบกั้นน�้ำ ท�ำให้พื้นที่ดอนฮังเกลือเปลี่ยนสภำพไปจำกพื้นที่

ดอน เป็นพืน้ทีก่กัเกบ็น�ำ้ ทีไ่ม่มขีอบเขตหรอืไม่มหีมดุหลกัฐำนทีแ่น่ชดั จงึเป็นสำเหตขุอง

ควำมขัดแย้งในปัจจบุนั ทีอ่งค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบงึเกลอืต้องกำรน�ำเอำพืน้ทีส่ำธำรณะ

ประโยชน์ดอนฮังเกลือ ไปท�ำศูนย์กีฬำและกำรออกก�ำลังกำยของชุมชน โดบไปทับที่ดิน       

ท�ำกินของชำวบ้ำน ที่ท�ำกินอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่บรรพบุรุษ จ�ำนวน 31 ครอบครัว เนื้อที่ 

31 ไร่ 3 งำน 05 ตำรำงวำ พืน้ทีก่ำรถอืครองโดยเฉลีย่ครอบครัวละ 1 ไร่ พืน้ทีเ่หล่ำนีช้ำวบ้ำน

ท�ำกำรผลิตโดยเพำะปลูกพืชผัก เช่น พริก ถั่วฝักยำว ข้ำวโพด และเพำะพันธุ์ข้ำวตลอด

ทั้งปี

เหตุแห่งความขัดแย้ง

 ดอนฮงัเกลอื ต�ำบลบงึเกลอื  อ�ำเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ มรีำษฎรบ้ำนหวัคใูต้ 

บ้ำนบ่อแก บ้ำนนำเลำ และบ้ำนน�ำ้จัน้  ต�ำบลบงึเกลอื จ�ำนวน 31 ครวัเรอืน เข้ำครอบครอง

ท�ำประโยชน์ตั้งแต่ป ี 2472 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นที่

สำธำรณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อ ปี 2474 พื้นที่ 65 ไร่เศษ และได้มีกำร

รังวัดออกเอกสำรเป็นหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง เลขที่ 42 ฉบับที่ 2319/2509 ลงวันที่ 

17 ตุลำคม 2509 รวมเนื้อที่ 78-2-43.2ไร่ ซึ่งกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่สำธำรณประโยชน์     

ชำวบ้ำนได้คัดค้ำนมำโดยตลอด  ต่อมำปี 2542 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบึงเกลือ และ

ส่วนรำชกำรอ�ำเภอเสลภมู ิตดิประกำศให้ผูท้ีค่รอบครองท�ำประโยชน์ ในบรเิวณดอนฮงัเกลอื

ออกจำกที่ดินท�ำกินทุกคน

 ปี 2540 - 2545 ชำวบ้ำนร่วมกับสมัชชำคนจนได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบำล       

และตั้งกลไกกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับรัฐบำล มีคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมี

นำยอ�ำเภอเสลภูมิ นำยมนตรี  บุพผำวัลย์ เป็นประธำน ได้ท�ำควำมเห็นของคณะท�ำงำน

มสีำระส�ำคญัคอื จำกกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงเหน็ว่ำ กำรประกำศเขตทีส่ำธำรณประโยชน์

ดอนฮังเกลือไม่ถูกต้อง มีควำมคลำดเคลื่อน สมควรเพิกถอนและออกเอกสำรสิทธิให้แก่

รำษฎรผู้เดือดร้อน
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 ปี 2552 ชำวบ้ำนในพื้นที่ดอนฮังเกลือ ได้ร่วมกับเครือข่ำยปฏิรูปที่ดินแห่ง

ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอในกำรแก้ไขปัญหำกับรัฐบำล นำยอภิสิทธิ์  เวชชำชีวะ เพื่อ

แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในพื้นที่ดอนฮังเกลือโดยมีข้อเรียกร้องคือ

 1.ให้เพิกถอนที่สำธำรณประโยชน์ออกจำกที่ดินท�ำกินของชำวบ้ำนผู้เดือดร้อน

 2.ให้ด�ำเนนิกำรออกเอกสำรสทิธแิก่รำษฎรผูเ้ดอืดร้อน ให้รัฐสนบัสนนุกำรจัดกำร

ที่ดินและทรัพยำกรของรำษฎรในรูปแบบโฉนดชุมชนและกำรจัดตั้งธนำคำรที่ดิน

 ปี 2553 คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำที่ดินสำธำรณประโยชน์  ที่เอกชนปล่อย

ทิ้งรำ้ง และเหมืองแร่  ซึ่งมีนำยถำวร  เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

เป็นประธำน มีมติให้ยุติเรื่องเพื่อรอด�ำเนินกำรตำมนโยบำยโฉนดชุมชน

การจัดการพื้นที่และการเข้าร ่วมโฉนดชุมชน

 ชุมชนมีกำรรวมกลุ่มกันอย่ำงเข็มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน มีกำรแบ่งกำร

ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชุมชนดอนฮังเกลือชัดเจน ทั้งแปลงบุคคลและแปลงรวม รวมถึงพื้นที่

ที่น�้ำท่วมถึงซึ่งชุมชนใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลำ 

 ชำวบ้ำนในพื้นที่ดอนฮังเกลือได้ยื่นขอจัดท�ำโฉนดชุมชนเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งำน 73 

ตำรำงวำ ชำวบ้ำนที่ครอบครองที่ดินและร้องขอท�ำโฉนดชุมชนมีจ�ำนวน 31 ครอบครัว  

คณะกรรมกำรประสำนงำนเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) มีมติให้จัดท�ำโฉนดชุมชนใน

พื้นที่ดอนฮังเกลือ และได้ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญำติให้

ใช้พื้นที่

 ในระดบัพืน้ทีช่ำวบ้ำนได้ยืน่เอกสำรขออนญุำตใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรฐั ตำม

มำตรำ 12 แห่งประมวลกฎหมำยที่ดิน โดยจดทะเบียนองค์กรเป็นนิติบุคลในนำม “กลุ่ม

เกษตรกรท�ำนำบึงเกลือ” เพื่อขอสัมปทำนบัตรประกอบกิจกำรในที่ดินของรัฐ โดยจะท�ำ

ในรูปแบบโฉนดชุมชน ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดให้มีโฉนดชุมชน 

พ.ศ. 2553  เพือ่ประโยชน์ในกำรเกษตรกรรมและทีอ่ยูอ่ำศยั  ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

มหำดไทย ผ่ำนส�ำนักงำนที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำเสลภูมิ ในที่ดินสำธำรณประโยชน์

ดอนฮังเกลือ
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การจัดองค์กรการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ชุมชนตั้งคณะกรรมกำรขึ้นจ�ำนวน 10 คน ประกอบด้วย ประธำน รองประธำน 

2 คน เลขำนุกำร บัญชี กำรเงิน อย่ำงละ 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมกำร เพื่อเป็นกลไก            

กำรท�ำงำนเรื่องโฉนดชุมชนและท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำที่ดิน

พิพำทแปลงดังกล่ำว  ในส่วนพื้นที่กำรใช้ประโยชน์มีกำรเพำะปลูกพืชหมุนเวียนตลอด   

ทั้งปีตำมฤดูกำลผลิต รวมทั้งจัดตั้งกองทุนที่ดินชุมชนเพื่อเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ 

รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมำชิก ใช้กู้ยืมในยำมฉุกเฉิน หรือใช้ในกำรจัดซื้อปัจจัย

กำรผลิตในพื้นที่

กฎระเบียบชุมชน

 1.) สมำชิกในกลุ่ม จะต้องระดมทุนเพื่อบ�ำรุงกองทุนที่ดินเดือนละ 10 บำท

 2.) สมำชิกในกลุ่ม ไม่ประสงค์ที่จะท�ำประโยชน์ในที่ดินของตนเองให้แจ้ง          

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มอยำ่งน้อย 30 วัน

 3.) สมำชิกในกลุ่ม จะซื้อหรือขำยที่ดินไม่ได้ถ้ำไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำก        

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม 3 ใน 4 ของสมำชิกทั้งหมด

 4.) สมำชิกในกลุ่ม จะซื้อหรือขำยที่ดินให้บุคคลที่ไม่ใช่เกษตรกรไม่ได้

 5.) สมำชิกในกลุ่ม จะซื้อขำยโอนกรรมสิทธ์ที่ดินให้ได้เฉพำะผู้สืบทอดสกุล

เทำ่นั้น

 6.) สมำชิกในกลุ ่ม มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับกำรเงินให้ปรึกษำกับ            

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 7.) เมือ่สมำชิกในกลุม่ ได้น�ำทีด่นิมำขำยฝำกกับกลุม่แล้วเจ้ำของทีด่นิยงัมสีทิธิ์

ท�ำประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้จนกว่ำจะไถ่ถอน

 8.) เมือ่สมำชกิในกลุม่ มีควำมประสงค์จะไถ่ถอนทีด่นิของตนเองคนืจะต้องจ่ำย

ดอกเบี้ยเพื่อเป็นคำ่บ�ำรุงกลุ่ม ร้อยละ 1 บำท ต่อปี

 9.) สมำชิกในกลุม่ จะต้องระดมทนุ ตัง้แต่ 1- 15 มกรำคม ของทุกปีให้แล้วเสรจ็

อุปสรรคการจัดท�าโฉนดชุมน

 ชมุชนดอนฮงัเกลอืมกีรณพีพิำทกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลและกรมทีด่นิ เนือ่ง

ด้วยทีด่นิสำธำรณประโยชน์ อยูใ่นควำมดแูลขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบึงเกลอื (อบต. 

บึงเกลือ) ที่ผ่ำนมำ อบต.บึงเกลือไม่เห็นด้วยในกำรด�ำเนินกำรโฉนดชุมชน เพรำะ อบต. 

ต้องกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พิพำท โดยไม่มีแนวทำงแก้ไขปัญหำให้กับคนที่อำศัย

ท�ำกินในพื้นที่มำก่อน

 นอกจำกนี้กำรขอสัมปทำนพื้นที่ของรัฐ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน

ในระดับจังหวัด แต่หน่วยงำนรำชกำรระดับจังหวัด ไม่มีควำมจริงใจในกำรด�ำเนินงำน

โฉนดชุมชน ท�ำให้กระบวนกำรส่งเร่ืองให้กรมที่ดินพิจำรณำอนุญำตให้ชุมชนเป็นพื้นที่

โฉนดชุมชนล่ำช้ำออกไป
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สรุปส่งท้าย
 

 จำกกำรศกึษำท�ำให้เหน็ว่ำ กำรเรยีกร้องสทิธใินทีดิ่นท�ำกินของชุมชนท้ัง 2 แห่ง 

มีประวัติศำสตร์ที่ยำวนำนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้มีกำรร้องเรียนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น

ไปจนถึงระดับนโยบำย แต่กระบวนกำรแก้ไขปัญหำก็ไม่ได้ข้อยุติ 

 ชมุชนทัง้ 2 แห่ง มกีำรสรปุบทเรยีนทีต้่องกำรรกัษำทีด่นิให้อยูก่บัเกษตรกร และ

รูปแบบที่จะรักษำที่ดินท�ำกินของชุมชนไว้ได้คือ กำรท�ำโฉนดชุมชน โฉนดชุมชนเป็นกำร

กระจำยกำรถอืครองทีด่นิทีเ่ป็นธรรม เพรำะประชำชนในชมุชนสำมำรถมส่ีวนร่วม ในกำร

จัดกำรที่ดินในชุมชนของตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรของชุมชน 

เพียงฝำ่ยเดียวดังที่ผ่ำนมำ 

 ตำมบทเรียนของชำวบ้ำน กำรแก้ไขปัญหำที่ดินให้ได้ข้อยุติ ต้องประกอบด้วย

สำมฝ่ำย คือประชำชนในชุมชนพื้นที่พิพำท  หน่วยงำนที่รับผิดชอบในพื้นที่ และฝ่ำย

นโยบำย  ถ้ำสำมส่วนมีกำรท�ำงำนร่วมกันอยำ่งจริงจัง กำรแก้ไขปัญหำก็จะบรรลุได้  

 ส่วนกำรด�ำเนนิกำรโฉนดชมุชนตำมระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรจดั

ให้มโีฉนดชุมชน พ.ศ.2553 และกำรแก้ไขปัญหำทีด่นิพพิำทกับหน่วยงำนของรฐั หำกจะ

ท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำได้ข้อยุติ และสร้ำงควำมย่ังยืนในกำรถือครองที่ดินให้กับชุมชน 

จ�ำเป็นต้องยกระดับระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดให้มีโฉนดชุมชนให้เป็น

กฎหมำย เพื่อที่จะสำมำรถบังคับใช้กับหน่วยงำนรำชกำร ให้ปฏิบัติตำมนโยบำยโฉนด

ชุมชนได้จริง
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รศ.ดร.สุธี ประศำสน์เศรษฐ

ชาวบ้านชายขอบ 
กับการรุกรานจากรัฐไทย
และกลุ ่มทุนในกระแสโลก

 จั่วหัวเรื่องไว้อย่ำงนี้ เพื่อย�้ำว่ำ ชำวบ้ำนชำยขอบไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งปัญหำ  

หำกแต่รัฐไทยและกลุ่มทุน ในกระแสทุนนิยมอันทรงพลังแรงกล้ำ ร่วมกันเป็นต้นเหตุ

ส�ำคัญสุด แท้ที่จริง ชำวบ้ำนเหล่ำนี้อยู่กันมำจำกรุ่นพ่อแม่ ปู่ยำตำยำย อย่ำงมีควำมสุข 

ตำมสภำพทีโ่อบอุ้มด้วยธรรมชำต ิป่ำเขำ ล�ำน�ำ้ ล�ำธำรมำยำวนำน  ไม่ได้สร้ำงควำมเดอืดร้อน

ให้แก่สังคม  หรือบำงกลุ่มก็จ�ำเป็นต้องเข้ำยึดที่ดินทิ้งร้ำง (โดยพวกเก็งก�ำไร) หรือไม่ก็

ท่ีดินสำธำรณะ ที่ชำวบ้ำนเคยใช้กันมำในอดีต แต่ต่อมำกลับกลำยเป็นกรรมสิทธิ์ส่วน

บุคคล ของผู้มีเงินทองหรืออิทธิพลไปเสียแล้ว จำกกำรเยี่ยมเยียนหลำยพื้นที่ในโครงกำร

นี ้ทัง้ทำงเหนอื อสิำน ใต้ และหนึง่พืน้ทีใ่นกรุงเทพมหำนคร กข็อตัง้ข้อสงัเกตเพือ่กำรแลก

เปลี่ยนกนัสกั 8 ประกำร (เมือ่กลบัสูห่อคอยงำช้ำง กต็อ้งใสภ่ำษำต่ำงด้ำวบ้ำง)  กล่ำวคอื

 ข้อหนึง่ รฐัไทยด�ำเนนินโยบำยทีเ่รยีกว่ำ กำรพฒันำนัน้  แท้ทีจ่รงิ เป็นกำรพฒันำ

ที่แยกขั้วสังคม  แม้เรำปฏิเสธไม่ได้ว่ำ กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำได้ก่อให้เกิดควำมม่ังคั่ง

มหำศำล ให้แก่ไม่กีส่บิตระกลู และควำมอยูด่กีนิดแีก่บคุลำกร ชัน้กลำงขึน้ไปของพวกเขำ

จ�ำนวนมำก แต่อกีด้ำนของเหรยีญ กระบวนกำรดงักล่ำวกค็อืกำรพฒันำทีร่กุรำนประชำชน  

ท�ำให้พวกเขำยำกจนลงกลำยเป็นผู้เหลือแต่พลังแรงงำนไว้แลกกับค่ำจ้ำงที่แทบไม่พอ

ประทังชีวิต   

 นโยบำยรัฐไทย เป็นไปตำมลัทธิเสรีนิยมใหม่  มุ่งเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน

และกำรเคลือ่นย้ำยเงนิทนุ ซึง่เป็นกำรเอือ้ให้กลุม่ทนุข้ำมชำตแิสวงหำก�ำไรได้สะดวกขึน้ 

และทีส่�ำคญักค็อื นโยบำยนีมุ่้งลดบทบำทรัฐ ทีจ่ะต้องปกป้องดแูลสงัคมส่วนด้อยโอกำส  

ซึ่งหมำยถึงกำรทอดทิ้งชำวบ้ำนชำยขอบ ให้ตกอยู่ในอ�ำนำจบงกำรของทุนภำยใต้

หน้ำกำกที่เรียกว่ำ “ตลำดเสรี”  ผลของแนวคิดเหล่ำนี้  จึงเป็นกำรโอนอ�ำนำจอธิปไตย

ปวงชน  ไปสูอุ่ง้มือกลุม่ทนุข้ำมชำตแิละกลุม่ทนุไทยทีเ่ช่ือมผลประโยชน์กนั  เพรำะรัฐไทย

ตอบสนองต่อข้อเรียกร้ององค์กำรระหว่ำงประเทศ ซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนข้ำมชำติ  
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โดยแทบไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อภำคประชำชน ประชำชนใช้อ�ำนำจอธิปไตยจนเกิด

รัฐบำลขึ้นมำได้ แต่รัฐบำลกลับไปตอบสนององค์กรต่ำง ๆ ที่ไม่ได้เลือกพวกเขำมำเป็น

รัฐบำล ชนชัน้น�ำทำงกำรเมือง ดเูหมือนจะเป็นคณะบคุคลในสงักดัของพลังข้ำมชำติหลำยชนิด

 ข้อสอง  ส�ำหรับชำวบ้ำนชำยขอบ ซึ่งมีฐำนทรัพยำกรจ�ำกัด พอที่จะเลี้ยงดู

ครอบครวักถ็กูแย่งชงิเอำไปโดยนโยบำยและพฤตกิรรมรฐัและกลุ่มทุน ดังเช่นกำรประกำศ

เขตป่ำเขตอทุยำนซ้อนทับพืน้ทีท่�ำกนิและทีอ่ยูข่องชำวบ้ำน และกำรขยำยตัวของกิจกำร

ต่ำง ๆ  เพือ่สนองกำรท่องเทีย่ว และกำรท�ำสวนป่ำ ตูก้บัข้ำวใบใหญ่ หรอื ซุปเปอร์มำร์เก็ต

ตำมธรรมชำติของชำวบ้ำนก็ถูกปล้นเอำไปเสียแล้ว คุณภำพชีวิตของพวกเขำย่อมตกต�่ำ

อย่ำงต่อเนื่อง

 ข้อสาม  ตั้งแต่ยุคที่อ้ำงกันว่ำเศรษฐกิจโชติช่วงชัชวำล ก่อนประสบวิกฤติ            

ปี พ.ศ.2540  กระตุน้ให้กลุม่ทนุ และคนชัน้กลำงในเมอืง  เข้ำกว้ำนซ้ือ หรอืเชิงบงัคับขำย

ทีด่นิไว้จ�ำนวนมหำศำล  เป็นกำรถ่ำยเททีด่นิไปสูก่ลุม่ทนุ และคนเมอืงในอัตรำเร่ง  มกีำร

แปลงทีด่นิเพือ่กำรเกษตรกรรม ไปเป็นทีด่นิจดัสรรเขตชำนเมอืง หรอืท�ำธรุกจิต่ำง ๆ  (Land 

reconversion) กระบวนกำรนี้  ยังด�ำเนินต่อไปอยำ่งไม่หยุดยั้งแม้ในปัจจุบัน

 ข้อสี่  ที่ดินหรือทรัพย์สมบัติสำธำรณะจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถูกปรับเปลี่ยน      

ให้เป็นกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเอกชน น�ำมำค้ำขำยแลกเปลี่ยน เพื่อแสวงหำมูลค่ำเพิ่ม     

ในระบบทุนนิยม หรือก�ำไรจ�ำนวนมหำศำล กระบวนกำรนี้อยู่ในกระแสเดียวกับ กำรโอน

สมบติัสำธำรณะไปเป็นของเอกชน  ทีด่�ำเนนิไปในยคุแรกเริม่ทุนนิยม  ต้ังแต่ช่วงศตวรรษท่ี 

16 ทีม่ขีบวนกำรล้อมรัว้ในประเทศองักฤษ ขบัไล่ไสส่ง ชำวนำออกจำกทีด่นิ โดยพวกขนุนำง

เจ้ำทีด่นิต้องกำรเอำท่ีดนินัน้ไปเลีย้งแกะสนองอุตสำหกรรมผ้ำขนแกะยคุนัน้ กระบวนกำรนี้ 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรสะสมทุนแบบเดิมหรือแบบปำ่เถื่อน มีกำรใช้ก�ำลังบังคับให้ชำวนำ

ออกจำกท่ีดินอย่ำงไร้ควำมปรำณี ผลคือเป็นกำรแยกชำวบ้ำนออกจำกปัจจัยกำรผลิต 

(ที่ดิน) ให้เป็นเพียงผู้ขำยแรงงำน  

 กำรแปลงสำธำรณสมบัติ เช่น ป่ำชุมชน  ที่สำธำรณะ ฯลฯ  เป็นกรรมสิทธิ์ ของ

เอกชนในรูปแบบใด ๆ ก็ตำม ถือวำ่ เป็น “ขบวนกำรล้อมรั้วใหม่” (the New Enclosure)  

ซึง่ส่วนส�ำคญั กค็อืกำรแย่งชงิทีด่นิหรอืฐำนทรพัยำกรเพือ่ยงัชีพ ไปจำกชำวบ้ำน  วิถีชีวิต
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และวัฒนธรรมชุมชน ย่อมสลำยลงเมื่อพวกเขำต้องกลำยเป็นชนชั้นกรรมำชีพใหม่   

ตัวอย่ำงของกระบวนกำรนีใ้นยุคปัจจบัุน  ก็คอืควำมเข้มงวด ในกำรปกป้องทรพัย์สนิทำง

ปัญญำ เช่น สิทธิบัตรยำ ของกลุ่มทุนขำ้มชำติ  เพื่อกอบโกยผลก�ำไรมหำศำลจำกผู้ป่วย

ทั่วโลก  ท้ังท่ีควำมรู้ในกำรผลิตตัวยำส่วนส�ำคัญมำจำกสมุนไพรที่บรรพชนของเรำ               

ได้ทดลองและคดัเลอืกไว้เป็นมรดกของมวลมนษุย์  หรอืบ้ำงก็มำจำกงำนวิจัยทำงวิชำกำร 

ทีม่อบให้เป็นสมบตัสิำธำรณะ (Public Domain)  แต่เหล่ำบรรษทัยำข้ำมชำต ิ อ้ำงว่ำเป็น

ทรัพย์สินทำงปัญญำของตนแบบเต็มร้อย นี่ก็คือตัวอย่ำงของ “ขบวนกำรล้อมรั้วใหม่”      

ซึ่งไร้ควำมเป็นธรรม และไร้ควำมจริงอย่ำงชัดแจ้งที่ผู ้ป่วยท้ังโลกต้องประสบอยู่                    

อกีตวัอย่ำงทีช่ำวนำชำวไร่ ต้องเผชญิ  กค็อืกำรผกูขำดเมลด็พนัธุ ์และพนัธุสั์ตว์เล้ียงต่ำง ๆ  

โดยกลุม่ทนุ ซึง่ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย ี ท�ำให้พนัธุพ์ชืและสัตว์เหล่ำน้ี มปีระสิทธภิำพ

คุ้มทุนเพียงรุ่นเดียว  ก็ต้องไปพึ่งกลุ่มทุนเกษตรกรรมอยำ่งต่อเนื่อง

 ข้อห้า กำรต่อสู้ของชำวบ้ำนชำยขอบเพื่อสิทธิในกำรใช้หรือครอบครองท่ีดิน  

เป็นกำรต่อสูเ้พ่ือควำมอยูร่อด  เพือ่วถิชีมุชน และเศรษฐกจิพอเพยีง  ส่วนกลุ่มทุนต้องกำร

แย่งชิงที่ดินไป เพื่อแสวงหำก�ำไรส่วนเกิน  และแสดงผลงำนว่ำได้เพิ่มสถิติพื้นที่ปำ่ไม้ได้

มำกขึ้น ควำมชอบธรรมทำงศีลธรรม (Moral legitimacy) ของผู้ต่อสู้เพื่อควำมอยู่รอด  

ย่อมอยูใ่นอนัดบัสงูกว่ำอย่ำงชดัแจ้ง  ยกเว้นผูท้ีม่รีะบบคณุค่ำว่ำ ก�ำไรต้องมำกก่อนควำม

เป็นมนษุย์   ดงันัน้กำรต่อสูข้องพวกชำวบ้ำนชำยขอบทัง้หลำยย่อมมคีวำมชอบธรรมทำง

ศลีธรรมหนนุอยู ่ แม้จะเป็นกำรต่อสูใ้นสมรภมูทิีฝ่่ำยตนเสยีเปรยีบอย่ำงมำก  และดิน้รน

อยู่ในทำ่มกลำงควำมไม่เป็นธรรมหลำยรูปแบบ อันได้แก่ ก) กำรขำดทรัพยำกรทุกชนิด

เพ่ือกำรต่อสู้ ข) กฎหมำยที่ไม่ครอบคลุมถึงสิทธิตำมจำรีตประเพณี ค) แนวโน้มที่ 

ข้ำรำชกำรหรอืกลไกรฐัมักเลอืกปฏิบัตต่ิอชำวบ้ำน  ในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย หรอืกำรเข้ำ

ถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้  อันน�ำไปสู่ข้อ ค) คือ กลไกรัฐ มักเข้มงวด  กับชำวบ้ำน  และหย่อน

ยำน หรือละเลยกำรบังคับใช้ กฎหมำยต่อกลุ่มชนชั้นน�ำ เช่น ผู้มีฐำนะและมีควำมเชื่อม

โยงกับศูนย์กลำงอ�ำนำจรัฐ ทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น  จึ่งอำจสรุปได้ว่ำ พฤติกรรม

ของกลไกรฐัโดยทัว่ไป  มกัมแีนวโน้มทีจ่ะรบัใช้กลุม่กำรเมอืงและกลุ่มทุน โดยมกัไม่แยแส

ต่อข้อมูลและปัญหำของชำวบ้ำน  นับเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อชำวบ้ำน  และที่เลวร้ำย  

กว่ำนีก้ค็อืภำยใต้จติส�ำนึกยคุสงครำมเยน็ กลไกรฐัแทบทัง้หมด จงึมทีศันะเชงิลบต่อกำรใช้

สทิธติำมรฐัธรรมนญู ในกำรชมุนมุของชำวบ้ำน เพือ่เรยีกร้องและปกป้องสิทธิต่ำง ๆ ของตน   

ในหลำยกรณีถึงกับมีกำรใช้ควำมรุนแรงจำกกลไกรัฐ และกลุ่มทุนกำรพัฒนำที่รุกรำน

ประชำชน  ดงักล่ำวข้ำงต้น กด็�ำรงอยูคู่ก่นักบัลทัธอิ�ำนำจนยิม อย่ำงไม่อำจปฏเิสธได้เลย

 ข้อหก ในแทบทุกพื้นที่ที่ได้เยี่ยมเยียน ได้มีกำรสร้ำงรูปธรรมชุมชนทำงเลือก 

โดยเฉพำะในกำรน�ำเอำแนวคดิโฉนดชมุชนไปปฏบิตัไิด้ กำรด�ำรงอยูข่ององค์กรชำวบ้ำนที่

เป็นหลักในกำรวำงกติกำร่วมกัน และด�ำเนินกำรให้เกิดควำมเป็นธรรมกับสมำชิกทุก

ครอบครวั  ซ่ึงบำงพืน้ที ่กเ็รียกว่ำ “ธรรมนญูชุมชน”  แต่เป็นทีน่่ำเสยีดำยที ่กำรตดัสนิใจทำง

นโยบำยเกิดล่ำช้ำหรือควำมหำญกล้ำทำงนโยบำยอ่อนยวบลง เม่ือไม่ใช่เร่ืองของพวก

นักกำรเมือง หรือกลุ่มทุนในบำงพื้นที่ แม้ยังเป็นกำรยำกที่จะรับหลักกำรโฉนดชุมชนไป

ปฏบิติัในเรว็วนั เพรำะต้องกำรใช้เวลำย่อยข้อมลูต่ำง ๆ  ให้ตกผลกึชดัเจนก่อน แต่ในพืน้ที่

เช่นนัน้กไ็ด้พสิจูน์ให้เหน็ประจักษ์ชัดถงึศกัยภำพของชำวบ้ำน  ในกำรอยูก่บัป่ำอย่ำงยัง่ยนื

และเกือ้กลูกนั ควำมเข้มแขง็ขององค์กรชำวบ้ำนกไ็ด้ช่วยปกป้องผนืป่ำอนัอดุมไว้ได้อย่ำง

นำ่ยกย่อง เพรำะด�ำเนินไปในท่ำมกลำงพลังท�ำลำยล้ำงที่หลำกหลำย

 นอกจำกนี ้กำรสร้ำงรปูธรรมชมุชนทำงเลอืกกไ็ด้น�ำเอำแนวคดิเหล่ำนีไ้ปปฏบิตักินั

มำกบ้ำงน้อยบ้ำง อนัได้แก่ แนวคดิ เกษตรอนิทรย์ี ควำมมัน่คงทำงอำหำร ควำมหลำกหลำย

ทำงชวีภำพ (เช่น สร้ำงคลงัเกบ็เมลด็ พนัธุพ์ืน้บ้ำน)  ควำมเสมอภำคในบทบำทชำย-หญงิ 

และเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมดนี้ ถือได้ว่ำ เป็นกำรต่อกรกับลัทธิพัฒนำนิยมอย่ำงน่ำ

ประทับใจ บำงแห่งก็ต่อสู้กับลัทธิบริโภคนิยมอย่ำงเด็ดเดี่ยวบำงพื้นที่ ชำวบ้ำนก็ยังติด

พฤติกรรมบริโภคแบบเดิม ๆ อยู่ ซึ่งก็ค่อย ๆ ปรับตัวเข้ำสู่อุดมกำรณ์ร่วมของชุมชนฯ         

กันต่อไป แนวคิดและภำคปฏิบัติกำรทั้งหมดที่กล่ำวถึงนี้ จัดได้ว่ำ เป็นนวัตกรรมสังคมที่

ส�ำคัญของชำวบ้ำน ซึง่เกดิขึน้ในท่ำมกลำงกำรต่อสูข้องขบวนกำรเคลือ่นไหวในพืน้ทีต่่ำง ๆ  

เพื่อเดินไปสู่เปำ้หมำยร่วมที่ว่ำ “ที่ดินต้องเป็นของผู้ถือคันไถ”

 ข้อเจ็ด  แกนน�ำชำวบ้ำนจ�ำนวนไม่น้อย  ได้รับประสบกำรณ์กำรต่อสู้ เรียกร้อง

สิทธิฯ มำก่อน (เช่น จำกสมัชชำคนจน หรือขบวนกำรเคลื่อนไหวเพื่อสังคมอื่น ๆ) และ

เรยีนรูว้ธิกีำรจดักำรต่ำง ๆ  ทีจ่�ำเป็นเพือ่เรียกร้องสทิธ ิ ไม่ว่ำในแง่กำรระดมทรัพยำกรและ

ก�ำลังคน กำรเจรจำต่อรอง งำนเครอืข่ำยเพือ่นมติร และขัน้ตอนต่ำง ๆ ในกำรจดัขบวนแถว 

เพือ่กำรต่อสู ้ทัง้ในระดบัรกุเรว็-ถอยเรว็ หรอื ต่อสูแ้บบตรงึพืน้ทีย่ดืเยือ้ ทัง้หมดนี ้ถอืได้ว่ำ

เป็นผลพวงจำกกำรถ่ำยทอด เทคโนโลยีทำงกำรเมืองของภำคประชำชนที่มีพลวัตสูง
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 ข้อแปด  ควำมเหน็ต่อบทบำทของโครงกำรวจิยั “กำรจดักำรทีด่นิกบัควำมเป็น

ธรรมทำงสงัคม”  ซึง่เป็นหนึง่ในชดุโครงกำรพัฒนำควำมเป็นธรรมทำงสงัคมเพือ่สขุภำวะ

ของสถำบนัวจัิยสงัคม จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ผมคดิว่ำโครงกำรนี ้ได้มีส่วนส�ำคญัในกำร 

กระตุ้นจิตส�ำนึกประวัติศำสตร์ของชุมชนต่ำง ๆ ที่ประสบปัญหำฯ โดยเปิดทำงให้มีกำร

บนัทกึประวตัคิวำมเป็นมำของชมุชน โดยกำรมส่ีวนร่วมร�ำลกึโดยคนหลำยรุน่ นบัเป็นกำร

ถ่ำยทอดควำมทรงจ�ำสู่คนรุ่นใหม่ จิตส�ำนึกประวัติศำสตร์นี้เป็นพื้นฐำนส�ำคัญของกำร

ต่อสู้ เพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดหรือชุมชนดั้งเดิมอยำ่งต่อเนื่อง นอกจำกนี้โครงกำรฯ ยัง

ร่วมสร้ำงควำมรู ้ร่วมกันระหว่ำงชำวบ้ำนกับนักวิชำกำร และนักกิจกรรมสังคม ใน

กระบวนกำรเรียนรู้นี ้บำงพืน้ทีก่ไ็ด้ใช้กจิกรรมนีเ้พือ่ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรวเิครำะห์วจิยั 

และประสบกำรณ์กำรต่อสู้ในพื้นที่อื่น ๆ ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะมีบทบำทน�ำในอนำคต  

นอกจำกน้ีโครงกำรวจิยันีก้ไ็ด้ให้ควำมชอบธรรม และก�ำลงัใจทีส่�ำคญัแก่ชำวบ้ำนทกุคน     

ในเครือขำ่ยกำรต่อสู้ ของกลุ่มที่ถูกละเมิดสิทธิ์และถูกแย่งชิงทรัพยำกร 

 ผลกำรวิจัยชุดนี้  ได้ชี้ชัดว่ำชำวบ้ำนชำยขอบผู้ถูกแย่งชิงทรัพยำกรฯ ได้แปลง

ตัวตนโดยรวมเป็นองค์ประธำน (Subject) หรือผู้กระท�ำกำรที่ต่อสู้ด้วยยุทธศำสตร์ที่จะ

ปกป้องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นในอันดับแรก และเมื่อรวมกันหลำยขบวนก็เข้ำร่วม

อยู่ในยุทธศำสตร์ใหญ่ที่จะปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูประบบโครงสร้ำงครอบง�ำ เพื่อให้เกิด

ควำมสมดุลในอ�ำนำจระหว่ำงรัฐ กลุ่มทุน และภำคประชำชน อันเป็นกระบวนกำรที่

ยำวนำน (อำจเลยรุ่นผมอย่ำงแน่ ๆ  )  และเชือ่มโยงกบัขบวนกำรเคลือ่นไหวทำงสงัคมอืน่

อีกหลำยขบวน ดงันัน้เรำไม่ควรวดัควำมส�ำเรจ็ของกำรต่อสูด้้วยผลลพัธ์สดุท้ำยทีพ่งึพอใจ

แต่อย่ำงเดยีว แต่ควรพจิำรณำทีก่ระบวนกำรต่อสูท้ีเ่ชือ่มร้อยกนัในหลำยขบวนเคลือ่นไหว

สังคมที่มีพัฒนำกำรเข้มแข็งขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งปริมำณและคุณภำพใหม่ อีกทั้งควำมเป็น

เอกภำพ ภรำดรภำพ และสำมคัคธีรรม กระบวนกำรต่อสูท้ีไ่ม่ย่อท้อและต่อเนือ่ง นัน่แหละ

คือควำมส�ำเรจ็แล้วในตวัมนัเอง ดงันัน้กค็งเป็นกำรเหมำะสมทีจ่ะลงท้ำยด้วยค�ำขวญัว่ำ 

“มวลชนทั้งผองต้องสำมัคคีกัน และสู้ต่อไป อย่ำได้ถอย”
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สัมภำษณ์ : ศ.เกียรติคุณ 

                  ดร.อำนันท์ กำญจนพันธุ์

เรียบเรียง : เมธี สิงห์สู่ถ�้ำ

โฉนดชุมชน 
นัยยะต่อสังคมไทย

 แม้กำรผลกัดนันโยบำยโฉนดชุมชนทีผ่่ำนมำ จะมีสถำนะเป็นเพยีงระเบียบส�ำนกั

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดให้มีโฉนดชุมชน และในรัฐบำลชุดปัจจุบัน (รัฐบำลนำงสำว

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่ำจะสำมำรถยกระดับระเบียบโฉนดชุมชนนี้ให้เป็น

กฎหมำยได้ แต่ในทำงปฏิบัติ กลับพบวำ่ชุมชนจ�ำนวนมำกก�ำลังด�ำเนินกำรจัดกำรพื้นที่

ในรปูแบบโฉนดชมุชน เพือ่ให้มกีำรรบัรองสทิธทิีด่นิท�ำกนิและทีอ่ยูอ่ำศยั ดงัทีม่กีำรร้องขอ

เพือ่ให้เป็นพืน้ทีโ่ฉนดชมุชนแล้วจำกชมุชน 435 แห่ง และเพิม่จ�ำนวนมำกขึน้เรื่อย ๆ

  ประเด็นโฉนดชุมชนในสังคมไทย ยังคงเป็นข้อสงสัยและมีค�ำถำมต่อชุมชนที่

ด�ำเนินกำรโฉนดชมุชนอย่ำงต่อเนือ่ง  กำรสือ่สำรท�ำควำมเข้ำใจกบัสงัคมวงกว้ำง ในนยิำม

ควำมหมำย ควำมส�ำคัญ และควำมเหมำะสมของโฉนดชุมชนต่อสังคมไทย ในแบบที่    

สัน้ ง่ำย และชัดเจน เพือ่ให้คนทัว่ไปสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจได้ จงึเป็นภำรกจิทีจ่�ำเป็นและ

เป็นส่วนหนึ่งของกำรผลักดันนโยบำยโฉนดชุมชน

	 	ศ.เกยีรตคิณุ	ดร.อานนัท์	กาญจนพันธุ	์อาจารย์ประจ�าภาควชิาสงัคมวทิยา

และมานษุยวิทยา	คณะสงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูท้ีน่�ำเสนอควำมส�ำคญั

ของแนวคิดโฉนดชุมชนในฐำนะที่เป็นกลไกเชิงซ้อนในกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน เพื่อให้

เกษตรกรยำกจนสำมำรถเข้ำถึงที่ดินและรักษำท่ีดินให้อยู่กับชุมชนเกษตรกรรมได้ใน        

ระยะยำว ได้ให้สมัภำษณ์กบัทมีงำนผลติสำรคดสีัน้บ้ำนดอนดนิดแีละทมีงำนผลติหนงัสอื    

โฉนดชุมชน และทั้งหมดนี้คือ โฉนดชุมชน นัยยะต่อสังคมไทย จำกอำจำรย์อำนันท์        

กำญจนพันธุ์
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    โฉนดชุมชนคืออะไร

 โฉนดชุมชนเป็นกำรออกเอกสำรสิทธิ์ชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วเอกสำรสิทธิ์จะ

ออกให้กับปัจเจกบุคคล เท่ำที่เป็นมำก็มักจะเน้นแบบนั้น แต่โฉนดชุมชนเป็นกำรออก

เอกสำรสิทธิ์ให้กับกลุ่มคนหรือส่วนรวม ซึ่งไม่ใช่กำรออกให้กับปัจเจกบุคคล 

 

    โฉนดชุมชนมีส่วนหนุนเสริมหรือสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านอย่างไรบ้าง

 ยกกรณตีวัอย่ำงชำวบ้ำนทีอ่ยูใ่นเขตป่ำ เดมิทมีชีำวบ้ำนท่ีอำศัยท�ำกินอยู่ในพืน้ท่ี

เขตป่ำซึ่งมีวิถีชีวิตในกำรท�ำกำรเกษตร ต่อมำหน่วยงำนรัฐได้มีกำรออกเอกสำรสิทธิ์ให้        

อำจจะในรปูแบบของ ส.ท.ก. หรอื ส.ป.ก. 4-01 กต็ำม แต่เป็นกำรออกให้กบัปัจเจกบคุคล 

ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรที่ชำวบ้ำนจะน�ำที่ดินไปขำยต่อ บำงครั้งยังไม่ทันที่ชำวบ้ำนจะได้

สทิธทิ�ำกนิในทีด่นิด้วยซ�ำ้ แต่กเ็อำไปขำย (ขำยสทิธิ)์ ก่อนแล้ว ส่วนคนท่ีเข้ำไปซ้ือส่วนใหญ่

จะเป็นนำยทนุจำกภำยนอกชมุชน หลงัจำกขำยทีด่นิแล้วชำวบ้ำนก็ต้องท�ำกำรบกุรกุพืน้ท่ี

ป่ำแห่งใหม่เพื่อประกอบอำชีพ และถ้ำมีคนให้รำคำที่ดินที่มำกพอ ชำวบ้ำนก็พร้อมจะ

ขำยทีด่นิและบกุรกุป่ำใหม่อีกครัง้ ทีพ่ดูมำทัง้หมด ก็เพือ่จะฉำยภำพให้เหน็ว่ำ กำรให้สทิธิ

ในลักษณะสิทธิของปัจเจกบุคคลจึงเท่ำกับเป็นกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนที่อำศัยท�ำกินอยู่

ในป่ำบกุรกุป่ำเพิม่มำกขึน้ และก็กลำยเป็นปัญหำอีรงุตงุนงัมำจนถงึตอนนี ้ดังนัน้ กำรผลักดัน

ให้มีกำรออกโฉนดชมุชน จงึถอืเป็นกำรให้สทิธกิบักลุม่บคุคลซึง่ไม่สำมำรถน�ำทีด่นิไปขำย

ให้กับบุคคลภำยนอกชุมชนได้ ซึ่งเท่ำกับว่ำเป็นกำรท�ำให้เขำเหล่ำนั้นได้มีที่ดินท�ำกำร

เกษตร ถือเป็นกำรปกป้องสิทธิท�ำกินของคนจนเอำไว้ และเท่ำกับเป็นกำรรักษำพื้นที่

เกษตรกรรมไปในตัวอีกด้วยเช่นกัน

    โฉนดชุมชนในปัจจุบันมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร

 ในปัจจบุนัโฉนดชมุชนยังไม่มีสถำนภำพในทำงกฎหมำย เพรำะตอนนีก้ฎหมำย

ทีด่นิในประเทศไทยให้สทิธเิฉพำะปัจเจกบคุคลหรอืนติบิคุคลเท่ำนัน้ แต่ไม่ได้รองรบัสทิธิ

ให้กับกลุ่มหรือองค์กรภำคประชำชน ชุมชน หรือกำรรวมตัวในลักษณะของกลุ่มคนใดๆ 

กฎหมำยไทยยังไม่ได้รองรับสิทธิตรงนี้ เพรำะฉะนั้น อย่ำงที่บอกไปว่ำ กำรผลักดันให้มี

โฉนดชมุชน ประโยชน์ด้ำนหนึง่ถอืเป็นกำรรกัษำป่ำ และอกีด้ำนหน่ึงเท่ำกับเป็นกำรรกัษำ

ทีด่นิให้กบัคนจน เพรำะช่วยให้คนจนไม่ต้องถกูบบีจำกกลไกตลำดจนต้องขำยทีด่นิ ทีด่นิ

กจ็ะอยู่ในมอืของคนทีต้่องกำรท�ำเกษตรอย่ำงแท้จรงิ ใครอยำกท�ำเกษตรกส็ำมำรถอยูใ่น

ท่ีโฉนดชุมชนนี้ได้ แต่ใครไม่อยำกท�ำก็ออกไป เพรำะโฉนดชุมชนสมำชิกชุมชนจะขำย

สิทธิของตนเองไม่ได้ เนื่องจำกเป็นสิทธิส่วนรวม

    การจัดท�าโฉนดชุมชนมีขั้นตอนและข้อก�าหนดอย่างไรบ้าง

 โฉนดชุมชนจะออกให้ได้ก็ต่อเม่ือมีกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นสหกรณ์ เป็น

ชุมชน หรือเป็นอะไรก็ได้ในลักษณะของกำรรวมกลุ่ม ซึ่งหลังจำกรวมกลุ่มแล้ว กลุ่มคน

เหล่ำน้ีก็จะไปขอสิทธิเพื่อด�ำเนินกำรเป็นโฉนดชุมชนกับส�ำนักงำนโฉนดชุมชน (ภำยใต้

ส�ำนักนำยกรฐัมนตร ีซึง่จะด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนตำมทีไ่ด้ระบไุว้ใน ระเบยีบส�ำนกันำยก

รฐัมนตรว่ีำด้วยกำรจดัให้มโีฉนดชมุชน ปี พ.ศ.2553) กำรให้สทิธใินลกัษณะของกลุม่คน

น้ีเรียกว่ำ “สิทธิเชิงซ้อน” โดยปกติแล้วกฎหมำยไทยจะให้สิทธิเฉพำะปัจเจกบุคคล แต่

โฉนดชมุชนจะเป็นกำรให้สทิธแิบบกลุม่ ซึง่กลุม่นัน้ ๆ  จะบริหำรจัดกำรกนัเองว่ำจะจัดสรร

ปันส่วนให้กับสมำชิกในระดับปัจเจกอย่ำงไร ดังนั้นกำรให้สิทธิแบบนี้จึงเรียกว่ำเป็นสิทธิ

เชงิซ้อน หมำยควำมว่ำ ให้สทิธกิบักลุม่บคุคลเป็นสทิธชิัน้ทีห่นึง่ แล้วกลุม่บคุคลเอำทีด่นินัน้

มำบรหิำรจดักำรใช้ประโยชน์ร่วมกนัเป็นสทิธชิัน้ทีส่อง แต่สทิธทิีปั่จเจกชนได้รบัจำกกลุม่

คือสิทธกิำรใช้ประโยชน์เท่ำนัน้ ส่วนสทิธคิวำมเป็นเจ้ำของทีด่นิจะยงัคงเป็นของส่วนรวม  

จึงจะเห็นได้ว่ำ สิทธิที่พูดถึงนี้เป็นสิทธิที่ซ้อนกันอยู่ 2 ลักษณะอย่ำงที่ได้พูดไป 

 ส่วนข้ันตอนและข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำโฉนดชมุชนนัน้ รำยละเอยีด

มอียู่ในระเบยีบส�ำนกันำยกฯ ยงัไม่ได้ออกเป็นกฎหมำย  รำยละเอยีดจงึไม่มอีะไรทีส่�ำคญัมำก 

แต่ที่ส�ำคัญคือ กลุ่มบุคคลนั้น ๆ  ต้องแสดงเจตจ�ำนงอย่ำงชัดเจนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อท�ำกำรเกษตร

   ถ้าปัจเจกบุคคลไม่อยากจะใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนนั้นแล้วจะท�าอย่างไร ถ้า

อยากจะขายต่อสามารถท�าได้หรือไม่

 กำรขำยในลกัษณะนีถ้อืว่ำเป็นกำรขำยสทิธใินกำรท�ำประโยชน์ ซึง่สมำชกิกลุม่

คนน้ันสำมำรถท�ำได้ โดยจะต้องขำยคนืให้กบักลุม่ แล้วกลุม่กจ็ะน�ำไปบรหิำรจดักำรต่อไป 

ซ่ึงอำจจะขำยให้กบับคุคลภำยนอกกลุม่ซึง่สำมำรถเข้ำมำซือ้สทิธแิละเข้ำมำเป็นสมำชกิ

ใหม่ของกลุม่ได้ แต่จะต้องยอมรบักฎกตกิำของกลุม่ ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะต้องใช้ประโยชน์

ในกำรท�ำกำรเกษตรเท่ำนั้น แต่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ในแบบอื่น เช่น กำรท�ำรีสอร์ท หรือ

อย่ำงอืน่ทีไ่ม่ใช่ท�ำกำรเกษตรไม่ได้ ตรงนีถ้อืเป็นจุดแข็งของโฉนดชุมชน เพรำะโฉนดชุมชน
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มเีป้ำหมำยหลกัคอื กำรใช้ประโยชน์เพือ่กำรเกษตรและต้องท�ำเกษตรอย่ำงแท้จริง ดงัจะ

เห็นได้ว่ำในประเทศไทยมีปัญหำมำกในเร่ืองกำรให้สทิธแิบบปัจเจกบุคคล ซึง่จะสำมำรถ

น�ำที่ดินไปขำยหรือเก็งก�ำไรได้ และเปลี่ยนมืออย่ำงอิสระ จนที่ดินในหลำย ๆ  ที่ได้เปลี่ยน

จำกป่ำกลำยเป็นรีสอร์ท ดังนั้น โฉนดชุมชนจึงเท่ำกับเป็นกำรตัดวงจรนี้ออกไปไม่ให้มี

ปัญหำที่ดินหลุดมือในอนำคตหลังจำกได้รับสิทธิ

    ธนาคารที่ดิน จะมีส่วนผลักดันโฉนดชุมชนอย่างไร

 “จริง ๆ แล้วโฉนดชุมชนกับธนาคารที่ดินเป็นคนละเรื่องกัน แต่เป็นคนละเรื่อง

เดียวกัน”  หมำยถึงว่ำ ธนำคำรที่ดินจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับที่ดินบำงแปลงที่เป็นที่ดิน

ของเอกชน1  ซึง่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ชำวบ้ำนต้องกำรใช้ประโยชน์ในรปูแบบโฉนดชมุชน        

จึงได้เข้ำไปจับจองท�ำประโยชน์ แต่ไม่มีควำมสำมำรถ (ไม่มีเงินเพียงพอ) ที่จะซื้อที่ดิน

แปลงนั้น ดังนั้น ธนำคำรที่ดินจะเข้ำมำมีบทบำทในส่วนนี้ คือ ธนำคำรที่ดิน (บริหำรงำน

โดยรฐั) จะเข้ำไปซือ้ทีด่นิให้ก่อน แล้วหลงัจำกนัน้จงึให้กลุม่ชำวบ้ำนผ่อนช�ำระคนืในภำย

หลัง 10 ปี 20 ปี หรอืมำกกว่ำนัน้กไ็ด้ตำมแต่ข้อตกลง โดยรฐัยนิยอมให้กลุม่คนทีต้่องกำร

ท�ำโฉนดชุมชนเหล่ำนั้นซื้อที่ดินได้ในรำคำที่ถูกกว่ำรำคำตลำด 

    ในกรณีที่ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคลได้ก่อน แล้วค่อยไปซื้อที่ดิน แล้ว

ขอด�าเนินการในลักษณะของโฉนดชุมชนสามารถท�าได้หรือไม่ 

 ในกรณนีีท้�ำได้แน่นอน แต่ยงัไม่มีให้เหน็ เนือ่งจำกไม่มีใครทีมี่เงินแล้วอยำกจะ

ซื้อที่ดินให้เป็นของส่วนรวม และคงไม่ใช่กรณีของคนจนที่เรำก�ำลังพูดถึง เพรำะคนจน

กลุ่มนี้ไม่มีเงินมำกมำยขนำดนั้น หำกกลุ่มบุคคลต้องกำรที่ดินเพื่อท�ำประโยชน์ในด้ำน

กำรเกษตร ธนำคำรทีด่นิจะเข้ำมำเป็นกลไกส�ำคญัให้โฉนดชมุชนสำมำรถด�ำเนนิกำรไปได้ 

แต่ธนำคำรที่ดินจะซื้อที่ดินให้เฉพำะในกรณีที่กลุ่มคนต้องกำรท�ำโฉนดชุมชนเท่ำนั้น คือ 

ให้สิทธกิบักลุม่คนเท่ำนัน้ เพรำะหำกซือ้ทีด่นิให้กบัปัจเจกบคุคล กส็ำมำรถน�ำทีด่นิไปขำย

1  ท่ีดนิท่ีชำวบ้ำนเข้ำไปใช้ประโยชน์เป็นทีด่นิรกร้ำงหรอืว่ำงเปล่ำ ไม่ได้ถกูใช้ประโยชน์จำกเจ้ำของทีด่นิแปลงนัน้ ๆ 
เป็นเวลำนำน หรอืบำงแปลงเป็นทีด่นิทีต่รวจสอบพบว่ำได้มกีำรออกเอกสำรสทิธิโ์ดยมชิอบ (เครอืข่ำยปฏิรปูทีด่นิ
แห่งประเทศไทย/กลุ่มปฏิบัติงำนท้องถิ่นไร้พรมแดน, “สังคมไทยต้องสูญเสียอะไร หำกไม่ปฏิรูปที่ดิน” รำยงำน
กำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีศึกษำเครือข่ำยปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย(คปท., กรกฎำคม พ.ศ. 2555),      
หน้ำ 6
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ได้ และก็จะกลำยเป็นปัญหำที่ดินหลุดมือ จนตกอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้น ในควำมเป็น

จริงแล้วรฐัไม่มเีงนิมำกมำยขนำดทีจ่ะไปซือ้ทีด่นิให้ทกุคนได้ทกุวนัอยูแ่ล้ว ดงันัน้ จะเหน็ว่ำ 

หำกรฐัให้สทิธชิมุชนเพือ่ท�ำโฉนดชมุชน กจ็ะเป็นกำรสนบัสนนุและแก้ปัญหำให้กบัชำวบ้ำน

หรือคนที่มักอ้ำงว่ำไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินท�ำกินไม่พอเพียง จะได้มีที่ดินเพื่อท�ำกำรเกษตร

จริง ๆ ไปชั่วลูกชั่วหลำน แต่ขำยไม่ได้

    สหกรณ์มีส่วนสนับสนุนโฉนดชุมชนอย่างไร

 สหกรณ์ที่เข้มแข็งจริงจะสำมำรถซื้อที่ดินได้ เพียงแต่ว่ำ สหกรณ์ยังรักษำสิทธิ

แบบปัจเจกเอำไว้ ไม่เหมอืนกบัโฉนดชมุชนโดยตรง คอื สหกรณ์ท�ำหน้ำทีแ่ทน หำกสมำชกิ

ต้องกำรใช้เงนิจำกสหกรณ์กส็ำมำรถใช้ได้ เนือ่งจำกระบบกำรบรหิำรจดักำรเป็นลกัษณะ

ของหุน้ ท่ีสมำชกิแต่ละคนมสีทิธทิีจ่ะใช้ประโยชน์แบบปัจเจก แต่โฉนดชมุชนนัน้สิทธเิหนอื

ทีด่นิจะเป็นของกลุม่ หำกต้องกำรให้สหกรณ์ซือ้ทีด่นิให้กบัสมำชกิ สหกรณ์กจ็ะซือ้ให้กบั

ปัจเจกแต่ไม่ได้ซื้อให้กลุ่ม 

   โฉนดชุมชน เป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงและมีมานานแล้ว แต่ท�าไมยังไม่เป็นที่

ยอมรับอย่างเต็มที่

 เพรำะว่ำสงัคมไทยให้ควำมส�ำคญักบัระบบตลำด เนือ่งจำกควำมเชือ่ทีว่่ำระบบ

ตลำดจะสำมำรถจัดสรรทรัพยำกรได้ดีที่สุด และกำรที่จะท�ำให้กลไกตลำดเขำ้มำจัดสรร

ได้ดีที่สุดก็คือ ต้องท�ำให้ที่ดินเป็นของปัจเจกบุคคลเท่ำนั้น เพรำะจะสำมำรถซื้อขำยได้ 

ใครต้องกำรก็ซ้ือ ระบบตลำดจึงถือเป็นกลไกที่กระจำยที่ดินได้ดีที่สุด นั่นคือควำมเชื่อ      

แต่ในประวตัศิำสตร์ท�ำให้เรำพบว่ำกลไกตลำดไม่ได้จดักำรท่ีดินดีท่ีสุดอย่ำงแท้จรงิ ท้ังน้ี

อำจจะดีหรือล้มเหลวก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วล้มเหลว ยกตัวอยำ่งเช่น ปี พ.ศ.2540 ช่วงที่

ฟองสบู่แตก ถือเป็นควำมล้มเหลวของกำรจัดกำรที่ดินด้วยกลไกของตลำด เมื่อเป็นเช่น

นี้เรำจะเอำกลไกตลำดเป็นตัวตั้งของกำรจัดกำรที่ดินไม่ได้  เรำจึงต้องมีกลไกท่ีเป็นทำง

เลือกส�ำหรับคนจน ซึ่งส�ำหรับคนรวยอำจไม่จ�ำเป็นเนื่องจำกคนรวยนั้นมีสำยป่ำนทำง

เศรษฐกิจยำวพอท่ีจะรองรบัควำมผนัผวนของตลำดได้ แต่คนจนหรอืคนด้อยโอกำสไม่มี

ควำมสำมำรถที่จะแบกรับควำมผันผวนหรือควำมเสี่ยงของกลไกตลำดได้ เมื่อมีกำรเก็ง

ก�ำไรที่ดินมำก หมำยควำมว่ำ รำคำที่ดินมีมูลค่ำเกินกว่ำที่คนจนจะเข้ำถึงได้ รำคำที่ดิน

สูงเกินกว่ำรำคำที่แท้จริง เช่น จำกรำคำจริง 1 ล้ำนบำท กลำยเป็น 2-3 ล้ำนบำท เมื่อ

คนจนเหล่ำนี้ไม่สำมำรถเข้ำถึงที่ดินได้ จึงกลำยเป็นคนจนไร้ที่ดิน ดังนั้น โฉนดชุมชนจึง

เป็นมำตรกำรรองรับคนทีไ่ม่สำมำรถเข้ำถึงทีด่นิภำยใต้กลไกตลำดได้ เพือ่ช่วยให้สำมำรถ

เข้ำมำใช้กลไกโฉนดชุมชนนี้เป็นกลไกทำงเลือกได้ส�ำหรับคนด้อยโอกำส ซึ่งกลไกโฉนด

ชุมชนก็สำมำรถเอื้อในส่วนนี้ได้ และเท่ำกับเป็นกำรรักษำพื้นที่เกษตรกรรมไว้ แทนที่จะ

ปล่อยให้ตลำดสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกพื้นที่ แล้วเปลี่ยนที่ดินจำกป่ำหรือจำกพื้นที่ที่อุดม

สมบูรณ์ให้กลำยเป็นอย่ำงอื่น

    ส่วนใหญ่แล้วโฉนดชุมชนท�าในพื้นที่แบบไหน

 รัฐบำลชุดที่แล้ว (รัฐบำลนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ) ท�ำได้เพียงกำรเอำที่ดินรัฐมำ

จัดสรรให้เท่ำนั้น แต่เมื่อครู่เรำได้พูดถึงเรื่องธนำคำรที่ดิน ซึ่งธนำคำรที่ดินจะว่ำด้วยเรื่อง

ของกำรซื้อสิทธิในที่ดินที่ไม่ใช่ของรัฐ (ที่ดินเอกชน) มำท�ำโฉนดชุมชน ส่วนโฉนดชุมชนที่

ท�ำได้ในตอนนี้ท�ำได้เฉพำะในที่ดินรัฐ เท่ำนั้น เนื่องจำกธนำคำรที่ดินยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นมำ 

จึงไม่มีส่วนเข้ำมำหนุนช่วย แต่หำกจะจัดตั้งธนำคำรที่ดินจริง ๆ ต้องมีเม็ดเงินที่สูงเพียง

พอ จึงจะสำมำรถน�ำไปซื้อที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำได้ 

 ส่วนที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำในเมืองไทยนี้มีมำกมำยที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ ส่วน

ใหญ่จะเป็นที่ดินที่เกิดจำกหนี้เน่ำ (NPL) หรือที่เกิดจำกกำรเก็งก�ำไรอยำ่งที่ได้พูดไป จน

รำคำทีดิ่นสงูเกนิควำมเป็นจรงิ เมือ่ธนำคำรต้องกำรขำยต่อจงึไม่มคีนซือ้ ดงันัน้ ทีด่นิเหล่ำนี้

ควรถูกจัดกำรโดยธนำคำรที่ดิน ซึ่งรัฐจะต้องเป็นผู้ท�ำหน้ำที่ซื้อที่ดินเหล่ำนี้มำท�ำโฉนด

ชุมชน เนื่องจำกที่ดินเหล่ำนี้ขำยให้กับเอกชนก็ไม่มีใครซื้ออยู่แล้ว จึงถูกทิ้งร้ำงมำเป็น     

สิบ ๆ ปี (นำ่จะได้) จนชำวบ้ำนต้องเข้ำไปจับจองท�ำประโยชน์

     จะท�าอย่างไรให้โฉนดชมุชนเดนิหน้าต่อไปได้ หรอื มหีน่วยงานใดบ้างทีจ่ะเข้า

มามีส่วนช่วยผลักดันให้โฉนดชุมชนเกิดขึ้นได้จริง

 จริง ๆ แล้วถ้ำจะให้ดี โฉนดชุมชนต้องออกเป็นกฎหมำย เพียงแต่ว่ำขั้นตอน      

ในกำรออกกฎหมำยมีระยะเวลำนำน รัฐบำลชดุทีแ่ล้วจงึท�ำได้เพยีงกำรออกเป็นระเบียบ

ส�ำนักนำยกฯ จงึท�ำให้หลำยทีย่งักลำยเป็นปัญหำเรือ้รงัอยูจ่นถงึปัจจบุนั เช่น กรณปัีญหำ

ที่ชำยทะเล กรณีที่อุทยำนทับที่ดินท�ำกินของชำวบ้ำน ล้วนกลำยเป็นปัญหำที่ต้องฟ้อง

ร้องกัน เนื่องจำกกำรถือกฎหมำยคนละฉบับ ในควำมเป็นจริงแล้วโฉนดชุมชนเป็นเพียง

ระเบยีบส�ำนกันำยกฯ มีศกัดิศ์รีทีต่�ำ่กว่ำ พ.ร.บ. ในขณะทีอ่ทุยำนและป่ำสงวนเป็น พ.ร.บ. 
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ซึ่งมีศักดิ์ศรีสูงกว่ำโฉนดชุมชน ดังนั้นกำรผลักดันเรื่องโฉนดชุมชนในปัจจุบันจึงยังคงไป

ไม่ถึงไหน

    ต้องการฝากอะไรไปสู่สังคมบ้าง

 อย่ำงแรก โฉนดชุมชนจะช่วยยับย้ังกำรบุกรุกป่ำ ป้องกำรกำรเปลี่ยนจำกกำร

ใช้ประโยชน์จำกป่ำเป็นรสีอร์ทหรอืเชงิพำณชิย์ โฉนดชมุชนจะช่วยยับย้ังกำรบกุรกุป่ำ ให้ป่ำ

ยังคงอยู่ได้ อย่ำงท่ีสอง กำรผลักดันให้เกิดโฉนดชุมชน เป็นกำรรักษำพื้นท่ีเกษตรให้กับ

ประเทศ เป็นมำตรกำรรองรับคนจนในกรณีที่เกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจ (เช่นเดียวกับช่วง

วิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540)

    อยากเห็นโฉนดชุมชนมีพัฒนาการไปในด้านใดในอนาคต

 อำจจะเรียกได้ว่ำโฉนดชุมเป็นเพียงมำตรกำรในช่วงเปลี่ยนผ่ำนก็ว่ำได้ ถ้ำเรำ

มองสภำพสังคมจะเห็นว่ำ ในสังคมไทยทุกวันนี้ ช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจนมีมำก 

คนรวยก็รวยล้นฟ้ำ คนจนก็จนดักดำน ในช่วงที่สังคมไทยยังมีควำมแตกต่ำงกันอยู่มำก 

หำกเรำไม่แก้ปัญหำอะไรเลย ควำมแตกต่ำงจะน�ำไปสูค่วำมขดัแย้ง ซึง่ควำมขดัแย้งนีไ้ด้

ก่อผลอย่ำงชัดเจนในช่วงทีผ่่ำนมำ เนือ่งจำกว่ำ เรำได้ปล่อยให้ช่องว่ำงน้ีว่ำงมำกเลย และ

ยังคงด�ำรงอยู่มำเป็นเวลำนำนมำก “เมื่อพูดถึงโฉนดชุมชน เรำจะเอำทั้งประเทศไทยเป็น

โฉนดชุมชนก็หำใช่ไม่” เรำเพียงต้องกำรที่จะเอำโฉนดชุมชนเป็นมำตรกำรรองรับในช่วง

เปลี่ยนผ่ำน เพรำะกลไกอุตสำหกรรมก็ไม่สำมำรถสนองหรือรองรับคนได้อย่ำงเต็มที่        

หำกเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ คนทีไ่ม่มีงำน (ตกงำน) ต้องกำรจะท�ำกำรเกษตรแต่ไม่มทีีด่นิเรำ

จะจัดกำรอย่ำงไร ดังนั้น โฉนดชุมชนจะเป็นตัวรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่ำนนี้ ในช่วงที่กำร

จ้ำงงำนยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ อำจกล่ำวได้ว่ำโฉนดชุมชนเหมือนเป็นสวัสดิกำรอย่ำงหนึ่ง

ส�ำหรบัประชำชนในช่วงเปลีย่นผ่ำน อนันีอ้ำจถอืเป็นข้อดอีย่ำงหน่ึง ซ่ึงเป็นมำตรกำรท่ีรฐั

จะต้องจัดให้ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม เช่นเดียวกับ กำรรับจ�ำน�ำข้ำวส�ำหรับชำวนำ มำตรกำร

คืนภำษีรถยนต์ส�ำหรับคนที่ต้องกำรซื้อรถยนต์ แต่คนที่มักถูกลืมเสมอคือคนชำยขอบ        

ซึ่งอำจเรียกว่ำ “มนุษย์ล่องหน” คือเขำเหล่ำนี้มีตัวตนอยู่ แต่เรำมองไม่เห็นหรือมองข้ำม

เขำไป ไม่เห็นเขำอยูใ่นสำยตำ ดงันัน้ รฐัทีด่ต้ีองมองเหน็ทกุคน ไม่ใช่มองเพยีงคนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น
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ดร.กฤษฎำ บุญชัย

โฉนดชุมชน 
การจัดการที ่ดินเพื ่อความเป็นธรรม 

ยั ่งยืน และมีประสิทธิภาพ

 ขบวนกำรปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนได้สร้ำงนวัตกรรมใหม่โดยจัดท�ำ “โฉนดชุมชน” 

ข้ึนมำ เพื่อสถำปนำระบบกรรมสิทธิ์ต่อที่ดินรูปแบบใหม่ ที่ชุมชนมีอ�ำนำจบริหำรจัดกำร 

และกระจำยกำรถอืครองทีด่นิ รวมไปถงึกำรวพิำกษ์นโยบำยจัดสรรทีด่นิของรัฐ และระบบ

กรรมสิทธิ์เอกชนที่พวกเขำมองว่ำเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ชำวนำสูญเสียที่ดิน

 กำรเคลื่อนไหวนโยบำยโฉนดชุมชนเกิดขึ้นในช่วงหลังปี  2545 เริ่มต้นจำก

สหพันธ์เกษตรกรภำคเหนือ (สกน.) และแพร่ไปหลำยภำค แต่มำชัดเจนในช่วงปี 2550 

อันเนื่องจำกกำรผลักดันร่ำง พรบ.ป่ำชุมชนให้ผ่ำนกำรรับรองของรัฐสภำไม่ประสบผล 

ควำมขัดแย้งเรื่องที่ดินปะทุขึ้นหลำยจุด เช่น กำรจับกุม ปรำบปรำมชำวบ้ำนที่อยู่ในพื้นที่

ป่ำอนุรกัษ์ เกดิควำมเคลือ่นไหวของเครอืข่ำยปฏริปูทีด่นิแห่งประเทศไทย (คปท.) ในขณะที่    

รฐัประสบควำมล้มเหลวในกำรแก้ไขปัญหำทีด่นิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออก สปก.ทีม่กีำรซือ้ขำย

เปลี่ยนมือมำกกว่ำครึ่ง กำรขึ้นทะเบียนคนจนที่ไม่สำมำรถจัดสรรที่ดินให้คนจนได้จริง 

และนโยบำยแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน

 ขบวนกำรประชำชนในนำม “เครือข่ำยปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.)” 

สำมำรถผลักดันนโยบำยโฉนดชุมชนให้รัฐบำลยอมรับได้ โดยรัฐบำลอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ 

มมีตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่11 พฤษภำคม 2553 ผ่ำนระเบียบส�ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย

กำรจัดกำรให้มีโฉนดชุมชน โดยระเบียบฯดังกล่ำวมีหลักกำรคือ มุ่งเน้นส่งเสริมให้

ประชำชนในชุมชนร่วมมือกันรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งใน                

กำรบรหิำรจัดกำรที่ดิน มีกติกำที่ชัดเจนในกำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ โดย

อำศัยหลักสิทธิร่วมกันของชุมชน
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 ภำยหลังจำกออกระเบียบฯ มำจนถึงปัจจุบัน มีชุมชนที่ยื่นขอจดทะเบียนจำก

คณะกรรมกำรประสำนงำนเพือ่จดัให้มโีฉนดชมุชน (ปจช.) จ�ำนวน 435 ชมุชน แต่ มเีพยีง

สองชมุชนเท่ำน้ันท่ีได้รับกำรอนมุตัแิละส่งมอบพืน้ทีจ่ำกหน่วยงำนรำชกำรแล้วคือ ชุมชน

สหกรณ์บำ้นคลองโยง เนื้อที่ 1,803 ไร่ และชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรโฉนดชุมชนปำ่ซำง 

จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 142 ไร่ และยังมีอีก 53 ชุมชนที่ได้รับกำรอนุมัติจำกปจช. แล้วแต่ยัง

ไม่มีกำรส่งมอบพื้นที่จำกหน่วยงำนรำชกำร 

 แม้กำรอนุมัติโฉนดชุมชนจะล่ำช้ำ แต่ชุมชนหลำยพื้นที่ไม่ได้รอกำรอนุมัติ          

โดยเริม่ด�ำเนนิกำรพฒันำระบบกำรจดักำรทีด่นิของชมุชนในรปูแบบต่ำงๆ เพือ่สร้ำงควำม

มั่นคงในที่ดินและทรัพยำกรของพวกเขำให้เกิดขึ้น

 เพื่อท�ำควำมเข้ำใจแนวคิด ที่มำ เง่ือนไขต่ำง ๆ ต่อกำรท�ำโฉนดชุมชน ระบบ    

กำรจัดกำรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน และผลที่เกิดขึ้น เครือข่ำยปฏิรูปที่ดินฯ จึงได้ริเริ่ม

โครงกำรศึกษำวิจัยเร่ือง “กำรถือครองที่ดินและกำรจัดกำรที่ดินกับควำมเป็นธรรมทำง

สังคม” เพื่อถอดบทเรียนกำรจัดท�ำโฉนดชุมชน 

 ชุมชนกรณีศึกษำทั้ง 6 แห่ง มีลักษณะควำมสัมพันธ์และกำรใช้ที่ดินที่แตกตำ่ง

กันออกไป สำมำรถจ�ำแนกเบื้องต้นเป็น 4 กลุ่ม

 1) ชุมชนเกษตรกรรมพึ่งพำฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน ชุมชนดังกล่ำวได้แก่ ชุมชน

ปกำกะญอบ้ำนหินลำดใน จังหวัดเชียงรำย ชุมชนบ้ำนตระ ต�ำบลปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 2) ชมุชนเกษตรกรรมพึง่ทรพัยำกรทีส่ร้ำงระบบจดักำรใหม่ ชมุชนดงักล่ำวได้แก่ 

ชุมชนบำ้นโป่ง เชียงใหม่ ชุมชนคอนสำร ชัยภูมิ ชุมชนดอนฮังเกลือ ร้อยเอ็ด ชุมชนบำ้น

ทับเขือ-ปลักหมู ตรัง ชุมชนสันติพัฒนำ และไทรงำมพัฒนำ สุรำษฎร์ธำนี 

 3) ชมุชนกึง่เมอืงกึง่ชนบท ตวัอย่ำงชมุชนดงักล่ำวในงำนศึกษำนีม้เีพยีง สหกรณ์

ชมุชนคลองโยง นครปฐม ซึง่มรีะบบกำรผลติเกษตรเพือ่กำรค้ำ และมอีำชพีอืน่ทีห่ลำกหลำย 

เช่น รบัจ้ำง ท�ำงำนในเมอืง ประกอบกบัภมูทิศัน์ชมุชนมกีลุม่อ่ืนๆ เช่น กลุ่มทุน หน่วยงำน

รัฐเขำ้มำใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

 4) ชมุชนเมอืง จำกกรณชีมุชนเพชรคลองจัน่ และชมุชนหลงั สน.ทองหล่อ พวกเขำ

เป็นชุมชนเมอืงทีต่ัง้ถิน่และประกอบอำชพีใกล้ย่ำนเศรษฐกิจ ควำมหมำยทีด่นิของพวกเขำ

เป็นเรื่องที่อยู่อำศัยที่เหมำะกับกำรประกอบอำชีพ 
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ฐานคิดสิทธิและความเป็นธรรมของชุมชน

 ชมุชนต่ำงๆ ท่ีเผชญิกบัปัญหำกำรคกุคำมสทิธใินกำรด�ำรงชีพและใช้ประโยชน์

จำกที่ดิน ได้สะท้อนถึงมุมมองต่อเรื่องสิทธิและควำมเป็นธรรมที่ชุมชนสมควรได้รับ ดังนี้

 1. สิทธิการบุกเบิกที่ดินและอยู่อาศัยมายาวนาน ชุมชนเกือบทั้งหมดต่ำง

อยูอ่ำศัยและท�ำกนิในพ้ืนทีท่ีม่ปัีญหำควำมขดัแย้งมำเป็นเวลำนำน ดังน้ันพวกเขำแม้จะ

ตระหนักว่ำกำรด�ำรงอยู่ของพวกเขำไม่มีกฎหมำยรองรับ หรือผิดกฎหมำย แต่พวกเขำก็

มองว่ำกำรบกุเบกิทีด่นิและอยู่กินมำนำนเป็นควำมชอบธรรมทำงสงัคมประกำรหนึง่ทีค่วร

ได้รับกำรรับรอง

 2. สทิธพิลเมอืง ชมุชนเกษตรกรรมอ้ำงถงึสทิธเิกษตรกรท่ีจะมท่ีีดินท�ำกินอย่ำง

เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพ เช่นเดียวกับชุมชนแออัดที่อ้ำงสิทธิของคนจนเมืองท่ีควรได้รับ

กำรดูแล และได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐในฐำนะที่พวกเขำเป็นพลเมืองของสังคม และท�ำ

ประโยชน์เพ่ือสังคม เช่น เกษตรกรท�ำหน้ำที่ผลิตอำหำรให้แก่สังคม คนจนเมืองก็เป็น

แรงงำนให้กับภำคเมืองเช่นกัน ดังนั้นเม่ือพวกเขำขำดแคลนท่ีอยู่อำศัยและท่ีท�ำกิน           

รัฐย่อมมีหน้ำท่ีในกำรคุ้มครองและส่งเสริมให้พวกเขำได้รับสิทธิในกำรเข้ำถึงที่ดินและ     

ที่อยู่อำศัย

 3. สทิธขิองผูอ้ยูอ่าศยัท�ากนิมาต่อเนือ่งและมีส่วนร่วมในชมุชน ชุมชนให้

ควำมส�ำคญักบัคนท่ีอยูอ่ำศยัและท�ำกนิมำอย่ำงต่อเนือ่ง มำกกว่ำคนท่ีเป็นสมำชิกชุมชน

แต่ในนำม แต่ไม่ได้อยูอ่ำศยัท�ำกนิในพืน้ที ่เนือ่งจำกคนทีไ่ม่ได้อยูอ่ำศยัมทีำงเลือกในกำร

แสวงหำรำยได้จำกทำงอื่น และพวกเขำก็ได้เลือกแล้วที่จะไม่อยู่ในพื้นที่ นอกจำกนี้คนที่

มีส่วนร่วมกับชุมชนและท�ำเพื่อประโยชน์ชุมชน พวกเขำต้องเสียสละเวลำ ทุน แรงงำน

ของตนเอง ดังนั้นชุมชนควรจะต้องมีระบบกำรชดเชย ตอบแทนคนเหล่ำน้ีให้ท�ำงำน          

ต่อไปได้อยำ่งเข้มแข็ง

 4. ปัจเจกเข้มแข็งภายใต้ระบบสิทธิชุมชน ชุมชนแทบทุกกรณียืนยันว่ำ      

กำรถือครองที่ดิน กำรเลี้ยงชีพของครอบครัวจะเข้มแข็งได้ จะต้องมีระบบชุมชนเข้ำมำ

หนนุเสรมิและสร้ำงควำมร่วมมอื ระดมทรพัยำกรทำงเศรษฐกจิและสังคม พร้อมกบัก�ำกบั

กำรใช้สิทธิของปัจเจกไม่ให้ละเมิดหรือกระทบต่อกำรอยู่ร่วมกันของชุมชน ดังนั้นชุมชน

จึงพยำยำมสร้ำงกติกำ และกลไกของชุมชนซ้อนกับสิทธิปัจเจก หรือท�ำให้สิทธิปัจเจกมี

เงื่อนไขก�ำกับไม่ไปกระทบต่อกำรด�ำรงอยู่ร่วมกันของชุมชน 

ท�าไมต้องเป็นโฉนดชุมชน

   เมื่อจ�ำแนกถึงที่มำ สำเหตุ มุมมองที่ชำวบ้ำนต้องกำรโฉนดชุมชนสำมำรถ

แยกแยะได้ดังนี้

 1. สร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการอยูอ่าศยัและท�ากนิในท่ีดินของรฐั 

หลำยชุมชนที่ตกอยู่ในเขตป่ำอนุรักษ์ ที่สำธำรณะประโยชน์ กำรเรียกร้องให้แปลงที่ดิน

สำธำรณะเหล่ำนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชำวบ้ำนรำยปัจเจกเป็นไปได้ยำกเพรำะขัดต่อ

กฎหมำย ขำดควำมชอบธรรมทำงสงัคมว่ำเป็นกำรเอำทีข่องรฐัมำเป็นของตน กำรจดักำร

ที่ดินในรูปโฉนดชุมชนซึ่งออกแบบมำเพื่อควำมม่ันคงในกำรถือครองที่ดินร่วมกันของ

ชุมชน และจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงยัง่ยนืจงึเป็นทำงออกหนึง่ทีส่ำมำรถเป็นไปได้ 

 2. ป้องกันท่ีดินหลุดมือ ทุกชุมชนเห็นตรงกันว่ำ ชำวบ้ำนยำกจนเป็นคนไร้

อ�ำนำจต่อรองทำงเศรษฐกิจ ท�ำให้ยำกที่จะรักษำผืนดินที่ตนเองอยู่อำศัยและท�ำกินได้

เป็นเวลำนำน กำรออกเอกสำรสิทธิ์ให้กับปัจเจกบุคคลมักไม่ถึงมือคนจน หรือไม่คนจนก็

ถือครองได้ไม่นำน กำรรักษำที่ดินให้มั่นคงต้องอำศัยพลังของชุมชนมำร่วมก�ำกับ โดย 

กำรมีข้อห้ำมซื้อขำยที่ดิน 

 3. ชมุชนสามารถออกแบบสทิธแิละการจดัการทีด่นิให้เหมาะกบัวฒันธรรม

ตนเอง เช่น ชุมชนหินลำดใน บ้ำนตระ ที่มีระบบกำรจัดกำรป่ำ ที่ดินร่วมกัน และมีไร่

หมุนเวียนที่ต้องอำศัยระบบสิทธิร่วม หรือ บ้ำนทับเขือ-ปลักหมู ที่ต้องกำรควำมมั่นคง     

ต่อระบบกำรจดักำรทีด่นิและทรพัยำกรของชมุชน เนือ่งจำกอยูบ่นฐำนระบบสทิธร่ิวมตำม

ประเพณี 

 4. ระดมพลงัทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงร่วมกนั ครอบครวัเกษตรกร

หรือคนจนเมืองเพียงล�ำพังยำกที่จะสร้ำงควำมม่ันคงในกำรจัดกำรทรัพยำกร กำรผลิต 

และเศรษฐกิจได้ กำรมีโฉนดชุมชนเป็นกำรเรียกร้องให้สมำชิกในชุมชนต้องมำรวมกลุ่ม 

ปรึกษำหำรือ ออกแบบระบบที่หนุนช่วยซึ่งกันและกัน มีที่ดินและทรัพยำกรของส่วนรวม 

มรีะบบกำรผลติร่วมกนัในบำงประเภท มกีำรระดมทนุร่วมกนั ท�ำให้สมำชกิมคีวำมมัน่คง

ในระบบจัดกำรร่วมมำกกว่ำจัดกำรเชิงปัจเจก 

 5.เอือ้ต่อการสนบัสนนุทรพัยากรและสาธารณปูโภคจากรฐั เนือ่งจำกโฉนด

ชุมชนเป็นนโยบำยรัฐ และมีรูปแบบกำรจัดกำรเป็นกลุ่มชุมชน ท�ำให้สมำชิกในชุมชน
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สำมำรถได้รับกำรบริกำรสำธำรณะและกำรอุดหนุนจำกภำครัฐในรูปแบบต่ำงๆ ได้ง่ำย

กว่ำรำยครอบครัว 

การจัดการโฉนดชุมชน บทสะท้อนวิธีคิดเรื่องความเป็นธรรม

 ระบบกำรจัดกำรโฉนดชุมชนของแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยกันไป 

สำมำรถแบ่งคร่ำวๆ ได้สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้โฉนดชุมชนรองรับกำรถือครองและใช้

ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่เดิม เช่น บ้ำนหินลำดใน บ้ำนตระ บ้ำนทับเขือ-ปลักหมู ชุมชนดอน

ฮังเกลือ สหกรณ์บ้ำนคลองโยง ชุมชนเพชรคลองจั่น และชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ และ

กลุ่มที่ออกแบบระบบโฉนดชุมชนขึ้นมำใหม่ เช่น บ้ำนโป่ง บำ้นบ่อแก้ว บ้ำนสันติพัฒนำ 

และไทรงำมพฒันำ ส่วนมำกชมุชนเหล่ำนีจ้ะจดัสรรทีด่นิให้กบัสมำชกิอย่ำงเท่ำเทยีมกนั

 ทั้งสองกลุ่มสร้ำงกฎ กติกำ ของกำรจัดกำรโฉนดชุมชนหลำยประกำร ได้แก่

 1.มีกำรแบ่งประเภทพื้นที่ออกเป็น 3 ประเภทคือ ที่สำธำรณะร่วม ที่ท�ำกิน และ

ที่อยู่อำศัย

 2.กำรจัดสรรที่ดินมีทั้งแบบให้เท่ำเทียมกัน รับรองสิทธิเดิมที่มีอยู่ และให้สิทธิ

พิเศษแก่สมำชิกที่มีที่ดินน้อยที่สุด (กรณีชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ)

 3.มีกติกำห้ำมขำยที่ดินให้กับคนภำยนอก หำกจะขำยที่ดินก็ให้ขำยให้กับกลุ่ม 

มีกฎห้ำมแสวงหำผลประโยชน์จำกที่ดินในเชิงทรัพย์สิน เช่น ห้ำมให้เช่ำที่ดินกับ                   

คนภำยนอก

 4.ให้สิทธิแก่สมำชิกชุมชน ที่ท�ำกำรเกษตร หรืออยู่อำศัยในพื้นที่ (สลัม) และมี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน แต่จะไม่ให้สิทธิกับคนภำยนอก (มำเช่ำที่ก่อนหน้ำท�ำ  

โฉนดชุมชน) และสมำชิกชุมชนที่ไม่ได้มีที่ดินในพื้นที่โฉนดชุมชน หรือไม่ร่วมกิจกรรม       

กับชุมชน หรือไม่ประสงค์จะมีโฉนดชุมชน หรือไม่ร่วมผลักดันโฉนดชุมชน

 5.มีกำรจัดกำรทรัพยำกร จัดกำรภูมิทัศน์ร่วมของชุมชน และกำรพัฒนำชุมชน

ร่วมกัน โดยสมำชกิจะต้องมำร่วมประชมุปรกึษำหำรอื และร่วมกจิกรรมกำรพฒันำชมุชน
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 จากรปูแบบการจดัการโฉนดชมุชนดงักล่าว สะท้อนถงึวธิคีดิเรือ่งความเป็นธรรม 

ดังเช่น ชมุชนทีม่รีะบบการจดัการร่วมอยู่แล้ว ความเป็นธรรมของพวกเขากค็อืการรบัรอง

สิทธิต่อที่ดินที่พวกเขามีอยู่ แม้สิทธิเหล่านั้นจะไม่มีกฎหมายรองรับก็ตาม ในแง่นี้ชุมชน

ยอมรับสิทธิปัจเจกและสิทธิเดิมที่มีอยู่ ไม่ได้ตั้งค�าถามว่าไม่เป็นธรรม ส�าหรับชุมชนที่

ออกแบบการจัดการใหม่ ส่วนมากความเป็นธรรมเกิดจากการจัดสรรที่ดินให้อย่าง           

เท่าเทียมกัน จะมีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือ มีการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู ้เดือดร้อนที่ดิน             

มากที่สุดก่อน ซึ่งสะท้อนวิธีคิดความเป็นธรรมในเชิงการสนับสนุนคนด้อยโอกาสด้วย

ผลท่ีเกิดขึ้นจากโฉนดชุมชน

 1. การปกป้องสิทธิชุมชนในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรใช้

โฉนดชมุชนตำมนโยบำยรฐัเพือ่ปกป้องสทิธิชมุชนยังไม่เหน็ผลชดัเจนนกั หลำยพืน้ทีท่ีอ่ยู่

ในเขตป่ำอนุรักษ์ยังคงถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี ถูกข่มขู่คุกคำมจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ เช่น บ้ำน

ทับเขือ-ปลักหมู ที่เพิ่งถูกเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติเข้ำไปตัดฟันต้นยำงของชำวบ้ำน         

ในพื้นท่ีสันติพัฒนำและไทรงำมพัฒนำก็ยังถูกกลุ่มทุนบริษัทสวนปำล์มใช้อิทธิพลมืด

คุกคำม 

 ปัญหาดังกล่าวมาจากรัฐไม่ได้สนใจใช้โฉนดชุมชนเป็นเครื่องมือปกป้องสิทธิ

ชมุชน ท�าให้ชาวบ้านยงัคงเผชญิภยัคกุคาม เกดิความรูส้กึไม่มัน่ใจ ไม่กล้าเส่ียงท่ีจะลงทุน

การผลิตและจัดการทรัพยากรระยะยาว อันกระทบต่อความเข้มแข็งในการจัดการโฉนด

ชุมชนด้วย  

 2. การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในการถือครองและใช้ประโยชน์

ที่ดิน ในบำงชุมชน เช่น บ้ำนโป่ง ดอนฮังเกลือ บ้ำนหินลำดใน บ้ำนทับเขือ-ปลักหมู        

บำ้นตระ ชำวบ้ำนมีรำยได้จำกผลผลิตที่เพำะปลูกไว้ในพื้นที่โฉนดชุมชน สำมำรถลดหนี้

สินลงได้ ชำวบ้ำนยังคงยืนยันว่ำยังไม่มีสมำชิกขำยที่ดินเพรำะควำมเดือดร้อนทำง

เศรษฐกิจ ระบบกรรมสิทธิ์และกำรจัดกำรร่วมเริ่มสร้ำงควำมมั่นคงในท่ีดินให้แก่ชุมชน

มำกขึ้น

 3. การสร้างความชอบธรรมต่อรัฐและสังคม บำงชุมชนเช่น หินลำดใน      

ดอนฮังเกลือ และสหกรณ์บ้ำนคลองโยง ที่ไม่ได้เผชิญสถำนกำรณ์กดดันจำกรัฐมำกนัก 

พวกเขำมีควำมชอบธรรมทำงสังคมในกำรจัดกำรที่ดินอยู่แล้ว โฉนดชุมชนเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนกำรสร้ำงควำมชอบธรรมดังกล่ำวให้เพิ่มมำกขึ้น แต่ส�ำหรับชุมชนที่อยู่ใน

พื้นท่ีรัฐและเอกชนโดยผิดกฎหมำย กำรจัดกำรโฉนดชุมชนต้องสำมำรถพิสูจน์ให้ได้ว่ำ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะไม่น้อยไปกว่ำผลประโยชน์เฉพำะตน เช่น จัดกำรนิเวศ

และทรัพยำกรให้ยั่งยืน จัดท�ำภูมิทัศน์ชุมชนให้น่ำมอง สรำ้งควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ

และสังคมแก่ชมุชน เพือ่เป็นตวัอย่ำงของชมุชนทีเ่ข้มแขง็ ซึง่กระบวนกำรพสิจูน์ควำมชอบ

ธรรมดังกล่ำวยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนนักในเวลำนี้
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ข ้อท้าทายของโฉนดชุมชน

 1.การจดัความสมัพนัธ์ระหว่างสิทธปัิจเจก สทิธชิมุชน และสทิธสิาธารณะ 

ในควำมสัมพันธ์ชั้นแรกระหว่ำงสิทธิสำธำรณะกับสิทธิชุมชนนั้น ขณะที่ชุมชนอ้ำงสิทธิ

ตำมรัฐธรรมนูญ และสิทธิทำงสังคม เช่น สิทธิกำรบุกเบิกท�ำกินมำนำน สิทธิกำรปกป้อง

รักษำทรัพยำกร สิทธิของพลเมือง แต่กระนั้นกำรอ้ำงสิทธิโดยเฉพำะในพื้นท่ีสำธำรณะ

ย่อมจะต้องพิสูจน์ให้สำธำรณะยอมรับว่ำกำรจัดกำรโฉนดชุมชนเป็นไปเพื่อประโยชน์

สำธำรณะไม่น้อยไปกว่ำประโยชน์ส่วนตน 

 2. ค�าถามเรือ่งความเป็นธรรม ยัง่ยนื และมปีระสิทธภิาพ ขณะท่ีชุมชนมุง่

ที่จะใช้โฉนดชุมชนเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ตนในกำรถือครองและจัดกำรที่ดิน แต่    

กำรจดักำรโฉนดชุมชนจะต้องตอบค�ำถำมว่ำสำมำรถสร้ำงประสิทธภิำพในกำรผลิตและ

แลกเปลี่ยนทรัพยำกรให้แก่สมำชิกมำกกว่ำกำรจัดกำรแบบปัจเจกได้อย่ำงไร จะสร้ำง

ควำมมัน่คงในกำรจดักำรทีด่นิได้อย่ำงไร และจะสร้ำงควำมยัง่ยนืของนเิวศและทรพัยำกร

อย่ำงไรด้วย 

 3.นโยบายรับรองสิทธิชุมชนของรัฐ แม้รัฐบำลจะมีระเบียบส�ำนักนำยก

รัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดให้มีโฉนดชุมชน แต่หลำยพื้นที่ที่เตรียมประกำศโฉนดชุมชน              

ก็ไม่ได้ควำมร่วมมือจำกกลไกรัฐที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ ท�ำให้ชุมชนยังอยู่ในภำวะเสี่ยงต่อกำร

คุกคำมทั้งจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ กลุ่มทุน และกลุ่มอิทธิพล ควำมไม่มั่นคงดังกล่ำวส่งผล          

ต่อกำรตัดสินใจของชุมชนว่ำจะพัฒนำโฉนดชุมชนให้เข้มแข็งก้ำวหน้ำหรือไม่ ดังนั้น         

รัฐเองจะต้องมีนโยบำยสนับสนุนโฉนดชุมชนให้เข้มแข็งมำกกว่ำท่ีเป็นอยู่ โดยใช้โฉนด

ชุมชนเพื่อกำรส่งเสริมชุมชนไม่ใช่ใช้เพื่อควบคุมบังคับชุมชน
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ข ้อเสนอต่อการจัดการโฉนดชุมชน

 1.ข้อเสนอระดับพื้นที่

 • สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรก�ำหนดกติกำ แผนกำรจัดกำร

โฉนดชุมชน และกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงทั่วถึง

 • สร้ำงกระบวนกำรจัดกำรโฉนดชุมชนให้มีควำมยืดหยุ ่น หลำกหลำย                    

ให้ควำมส�ำคญักบักระบวนกำรต่อรองในหมูส่มำชกิมำกกว่ำยดึกฎกติกำตำยตัว พร้อมกับ

สร้ำงทำงเลือกให้กับปัจเจกหลำยแบบ เช่น คนที่อยำกมีสิทธิในโฉนดชุมชนแต่ไม่พร้อม

จะมีส่วนร่วม คนที่อยำกจะขำยสิทธิเพรำะไม่ต้องกำรอยู่ต่อ กำรเปิดรับสมำชิกใหม่ท่ี

สำมำรถมีส่วนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน คนที่มีสิทธิในที่ดินอยู่เดิมแต่ไม่ต้องกำรจัดกำร

โฉนดชุมชน เสียงเหล่ำนี้จะต้องน�ำมำปรึกษำหำรือเพื่อหำทำงออกกำรจัดกำรร่วมกัน

มำกกว่ำจะใช้มติเสียงข้ำงมำก

 • พัฒนำระบบกำรจัดกำรโฉนดชุมชนให้รอบด้ำน โดยเฉพำะมิติกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ กำรสรำ้งควำมยั่งยืนในกำรจัดกำร

นิเวศและทรัพยำกรอย่ำงเป็นองค์รวม

 • ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของผู้น�ำ สมำชิก และเยำวชน ให้มี

ควำมรู้ ทักษะในกำรจัดกำรที่ดินให้รอบด้ำนยิ่งขึ้น

 2.ข้อเสนอระดับนโยบาย

 • ในระหว่ำงกำรด�ำเนินนโยบำยโฉนดชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนกำรรับรองและ

ปกป้องสิทธิที่ดินท�ำกินและที่อยู่อำศัยของชุมชน ควรยุติกำรจับกุม และป้องกันกำรข่มขู่

คุกคำมชมุชนในทกุรปูแบบ เพือ่ให้ชมุชนมคีวำมรูส้กึมัน่คงในกำรด�ำเนนิกำรโฉนดชมุชน

 • ปรับปรุงระเบียบฯ และประกำศโฉนดชุมชนให้มีควำมยืดหยุ่น รองรับชุมชน

ที่หลำกหลำย เช่น แก้ไขเรื่องควำมเป็นนิติบุคคล

 • เร่งรัดกระบวนกำรอนุมัติพื้นที่และส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชนโดยเร็ว 

 • สนับสนุนกำรจัดกำรโฉนดชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น งบประมำณ กำรประสำน

ควำมร่วมมือกับภำคีต่ำงๆ เพื่อหนุนเสริมโฉนดชุมชน

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรมบีทบำทสนบัสนนุกำรจดักำรโฉนดชมุชนและ

ร่วมปกป้องสิทธิชุมชนในกำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกร

 • ออกกฎหมำยโฉนดชุมชนแทนที่ระเบียบส�ำนักนำยกฯ เพื่อให้มีสถำนภำพ

บังคับใช้ได้จริง

 • ก�ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรที่ดินที่เป็นธรรม เช่น กำรเก็บภำษี

อัตรำก้ำวหน้ำ กำรคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม กำรสนับสนุนงบประมำณส�ำหรับสถำบัน

ธนำคำรที่ดิน
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สมนึก ตุ้มสุภำพ

โฉนดชุมชน
และความมั ่นคงทางกฎหมาย

 ค�ำว่ำ  “โฉนดชมุชน” ตำมกฎหมำยทีม่กีำรบญัญตัเิอำไว้ก่อนหน้ำนี ้อำจดเูหมอืน

ไม่ได้รับกำรยอมรับหรือรับรองมำกนัก เพรำะด้วยบทบัญญัติต่ำง ๆ เหล่ำนั้น หำได้มี

จินตนำกำรว่ำในช่วงเวลำของอนำคตจะมีกำรบัญญัติศัพท์ในทำงกฎหมำยค�ำนี้ แต่หำก

พจิำรณำสำระในเนือ้แท้แล้ว สำมำรถอธบิำยได้ด้วย  “อ�ำนำจแห่งสทิธ”ิ ตำมเงือ่นไขแห่ง

รัฐธรรมนูญนับตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ให้ควำมหมำยสิทธิของชุมชนที่สำมำรถจัดกำร

ทรัพยำกรได้อย่ำงอิสระ เพรำะมนุษย์หรือชุมชนย่อมมีสิทธิโดยธรรมชำติในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนและชุมชน

 

 โฉนดชุมชนจึงเป็นเอกสำรที่แสดงถึงกำรอนุญำตหรือยอมรับให้มีส่วนร่วมใน

กำรจัดกำรทรพัยำกรของรฐั เปรยีบประหนึง่ว่ำเจยีดแบ่งอ�ำนำจแห่งสทิธแิก่รำษฎรบำงส่วน 

เพื่อร่วมกับรัฐในกำรจัดกำรทรัพยำกร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมำยของหน่วยงำนรัฐด้วย    

ว่ำเอื้อประโยชน์ต่อกำรมีส่วนร่วมเพียงใด หำกกฎหมำยแห่งหน่วยงำนรัฐไม่ถูกปรับปรุง

เพือ่ให้สอดคล้องกบัเงือ่นไขระเบยีบโฉนดชมุชน ย่อมเป็นกำรยำก ทีโ่ฉนดชมุชนจะแสดง

อ�ำนำจที่ถูกแบ่งเจียดได้  บทควำมนี้มุ่งอภิปรำยสิทธิของชุมชนในสถำนะทำงกฎหมำย

แห่งรฐัธรรมนญูเป็นส�ำคญั เพือ่สะท้อนอปุสรรคทำงกฎหมำยของหน่วยงำนรฐัต่อระเบยีบ

โฉนดชุมชน
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โฉนดชุมชนที่มาในทางกฎหมาย

 สทิธชิมุชน คอืสทิธกิำรจดักำรของชมุชนในทรพัยำกรธรรมชำติ โดยอำศัยอ�ำนำจ

แห่งรฐัธรรมนญู มำตรำ 66 เป็นกำรอธบิำยอ้ำงองิกำรใช้อ�ำนำจแห่งสทิธต่ิอรฐั หรอืบำงส่วน

อำศัยอ้ำงอิงในสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิในธรรมชำติ แม้ค�ำว่ำสิทธิชุมชนในสังคมไทยจะ

เร่ิมถูกอภิปรำยในยุคสมัยของกำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 ท่ีเห็นควรบัญญัติ

สิทธิของชุมชน เพื่อผูกเงื่อนแห่งกำรรับรองให้ปรำกฏในทำงกฎหมำย ที่อ้ำงอิงต่อรัฐได้

เป็นรูปธรรมมำกขึ้น แต่ก็ยังปรำกฏข้อถกเถียงต่ำง ๆ นำนำ ในกำรอภิปรำยกรอบหรือ

ขอบเขตสิทธิของชุมชนที่เหมำะสมควรมีเพียงใด 

 กรรมำธิกำรผูย้กร่ำงรฐัธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ.2540 ยอมรบัว่ำค�ำอธบิำย หรอืกำร

ให้ค�ำจ�ำกดัควำมควำมหมำยของสทิธิชมุชน ดอูำจเป็นเรือ่งยำกในกำรบญัญตั ิเนือ่งด้วย

กำรหวงในอ�ำนำจแห่งรฐั ทีม่องว่ำจะเป็นกำรให้อ�ำนำจทีไ่ม่สำมำรถควบคุมกำรใช้อ�ำนำจ

เหล่ำนั้นได้ และอำจเกิดควำมสูญเสียในทรัพยำกรที่รัฐแบ่งอ�ำนำจให้แก่ชุมชนในกำร

จัดกำรใช้ประโยชน์  ควำมคุ้นชินในกำรใช้อ�ำนำจแห่งรัฐแต่เพียงผู้เดียวท่ีเคยมีมำ               

จึงปฏิเสธไม่ได้วำ่ท�ำให้เกิดกำรหวงแหนในอ�ำนำจที่อำจสูญเสียไป และเป็นควำมรู้สึกที่

ว่ำยังไม่คุ้นชินกับกำรใช้อ�ำนำจของรำษฎรชำวบ้ำน

 ค�ำปรำรภในระเบียบโฉนดชุมชนที่กล่ำวอ้ำงในมำตรำ 66 แห่งรัฐธรรมนูญ         

ในวัตถุประสงค์แห่งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล 

รักษำและใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ซึ่งมำตรำ 66 มีเจตนำแบ่งสิทธิชุมชนออกเป็นสองส่วน

คือ ส่วนแรกว่ำด้วยกำรอนุรักษ์  ฟื้นฟูวัฒนธรรมจำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ

ศลิปวฒันธรรมอนัดงีำม กำรยอมรบัในแบบวฒันธรรมของท้องถ่ินเก่ียวกับวัฒนธรรมทำง

ประเพณคีวำมเชือ่ของกลุม่ชำตพินัธุ ์วถิวีฒันธรรมประเพณคีวำมเชือ่ว่ำด้วยกำรอนรุกัษ์

ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของกำรอยู่อำศัย วัฒนธรรมกำรกิน กำรผลิต วัฒนธรรม

ทำงควำมเชื่อทำงศำสนำ รัฐธรรมนูญถูกบัญญัติให้ยอมรับและยืนยันในสิทธิของ

ชุมชน(บัญญัติวำ่ “ย่อมมีสิทธิ” หมำยถึง สิทธิธรรมชำติ) ทำงวัฒนธรรมต่ำง ๆ เหลำ่นั้น

 ส่วนที่สอง คือส่วนที่ว่ำด้วยสิทธิในกำรมีส่วนร่วม (กับรัฐ) ในกำรจัดกำร

ทรพัยำกร บ�ำรงุรกัษำ และใช้ประโยชน์อย่ำงสมดลุและย่ังยืน ในควำมหมำยว่ำทรพัยำกร

ไม่อำจเป็นสิทธิเด็ดขำดเฉพำะแต่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง แต่ชุมชนในมิติทำงธรรมชำติ 
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(ถ่ินฐำนพืน้ท่ีอยูก่บัทรพัยำกรนัน้) ย่อมมสีทิธร่ิวมจดักำรกบัรฐั และอำจอยูภ่ำยใต้เงือ่นไข

ในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยรัฐ ตำมเงื่อนไขมำตรำ 85(1)1  ฉะนั้นสิทธิชุมชนใน

อ�ำนำจกำรจัดกำรใช้ประโยชน์ ดูแลรักษำ จึงย่อมอยู่ภำยใต้ควำมยินยอมโดยรัฐ ตำม

เง่ือนไขแห่งรัฐธรรมนูญ ดงันัน้รฐัจงึมีหน้ำทีก่�ำหนดนโยบำยในด้ำนทีดิ่น ทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม 

 รัฐบำลสมัยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ได้แถลงนโยบำยในกำรบริหำรประเทศต่อ

รัฐสภำ โดยมีใจควำมในข้อ 4.2.1.8 “จะคุ้มครองและรักษำพื้นที่ที่เหมำะสมกับกำรท�ำ

เกษตรกรรมทีไ่ด้มกีำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนชลประทำนแล้ว เพือ่เป็นฐำนกำรผลิต

ทำงกำรเกษตรในระยะยำว ฟื้นฟูคุณภำพดิน จัดหำที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกรยำกจนใน

รูปของธนำคำรท่ีดิน และเร่งรัดกำรออกเอกสำรสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรยำกจน และชุมชน     

ที่ท�ำกินอยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภำพป่ำแล้วในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุนกำร

พัฒนำกำรเกษตรในรปูของนคิมกำรเกษตร” เพือ่ให้เป็นไปตำมบทบญัญติัในมำตรำ 85(2) 

แห่งรัฐธรรมนูญ2  

 ต่อมำคณะรฐัมนตรไีด้ลงมตเิหน็ชอบในร่ำงระเบยีบส�ำนักนำยกรฐัมนตรว่ีำด้วย

กำรจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ.25533  และประกำศใช้

ในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ.2553 แต่ด้วยล�ำดับชั้นในทำงกฎหมำยเป็น

เพียงแค่ระเบียบ จึงมีระดับชั้นทำงกฎหมำยที่ต�่ำกว่ำกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีควบคุมพื้นท่ี       

ของรัฐ และด้วยที่ผ่ำนมำยังไม่มีกำรแก้ไขบทบัญญัติต่ำง ๆ เหลำ่นั้นให้สอดคล้องเชื่อม

โยงกับระเบียบโฉนดชุมชน ฉะนั้นเง่ือนไขกำรใช้ที่ดินของรัฐจึงย่อมต้องตกอยู่ภำยใต้

บทบัญญัติแห่งกฎหมำยในระดับชั้นที่สูงกว่ำเป็นส�ำคัญ 

1 วิทยำนิพนธ์ “สิทธิมนุษยชนในกระบวนกำรยุติธรรม: ศึกษำค�ำพิพำกษำ กรณีคดีที่ดินป่ำไม้และผลกระทบจำก
กระบวนยุติธรรมของชุมชนบ้ำนห้วยกลทำ หลักสูตรปริญญำศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต (สิทธิมนุษยชนและกำร
พัฒนำ) บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2555 หนำ้ 84-90 
2 เอกสำรเผยแพร่ “โฉนดชุมชน” ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี,(ม.ป.ป.)
3 Ibid., หนำ้ 16

สะท้อนมิติทางกฎหมายของระเบียบว่าด้วย “โฉนดชุมชน”

 ระเบียบว่ำด้วยกำรจัดให้มีโฉนดชุมชน โดยนัยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนในกำร

รวมกลุ่มของชำวบ้ำนรำษฎรต่ำง ๆ ในกำรดูแลรักษำและใช้ประโยชน์ในทรัพยำกรของ

รัฐ เสมือนยอมรับในควำมมีตัวตนในถิ่นฐำนทำงธรรมชำติของรำษฎร แต่ด้วยประสงค์ที่

จะลดข้อถกเถยีง กำรโต้แย้งชงิพืน้ทีก่บักลุม่รำษฎร รฐัจงึเลอืกแสดงสญัลกัษณ์ในเอกสำร

กำรยอมรับสิทธิของชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน 

 ฉะนัน้ระเบยีบฉบบันีถ้อืเป็นเพยีงกำรผ่อนปรน อนญุำตในกำรใช้ทีด่นิของรฐัใน

รูปแบบหนึ่งเท่ำนั้น และถือเป็นรูปแบบกำรพิจำรณำในขั้นต้นของกำรประสงค์ใช้พื้นที่

ของรฐั เป็นกำรกลัน่กรองรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรของชมุชนในกำรใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ 

แต่ระเบยีบมใิช่ให้อ�ำนำจในกำรพจิำรณำอนญุำตให้เข้ำไปใช้ประโยชน์ในพืน้ทีไ่ด้ในทนัที 

เพียงแต่เห็นควำมเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ของชุมชนในกำรจัดกำรและเข้ำไปใช้

ประโยชน์ในพืน้ทีข่องรฐั  ซึง่ต้องพจิำรณำในเงือ่นไขแห่งบทบญัญตัขิองกฎหมำยทีค่วบคมุ

พืน้ทีอ่กีทหีนึง่ ฉะนัน้ เงือ่นไขในกำรพจิำรณำตำมระเบยีบฯฉบบันี ้เป็นกระบวนกำรคดักรอง

ชุมชนที่โต้แย้งหรือคำดว่ำจะมีกระบวนกำรโต้แย้งชิงพื้นที่กับรัฐ เพื่อปรับเปลี่ยน

กระบวนกำรขับเคลื่อนแย่งชิงพื้นที่ มำเป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำร

บรหิำรดูแลรกัษำทรพัยำกรธรรมชำตขิองรฐัแทน ดเูหมอืนเจตนำเพือ่บรรเทำปัญหำและ

แนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำทระหว่ำงรัฐกับรำษฎร 
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 แต่ประเด็นทำงกฎหมำยที่ไม่อำจละเลยเสียได้ ที่ต้องพิจำรณำว่ำ เงื่อนไขทำง

กฎหมำยทีค่วบคมุบงัคบัใช้กับพืน้ทีต่่ำง ๆ  นัน้ มีช่องทำงในข้อยกเว้นอย่ำงไรในกำรสอดแทรก

ให้ระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรให้มีโฉนดชุมชน มีสภำพผสมผสำนกลมกลืนไปกับ

บทบัญญัติต่ำง ๆ เช่นนั้น ซึ่งรัฐบำลผู้ท�ำหน้ำที่ออกระเบียบฉบับนี้ ทรำบเป็นอย่ำงดีว่ำ 

ระดับชั้นทำงกฎหมำยในระเบียบดังกล่ำวมีคุณค่ำเพียงใดต่อกฎหมำยท่ีมีกำรบังคับใช้

อยู่ ฉะนั้นอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประสำนงำนว่ำด้วยกำรจัดให้มีโฉนดชุมชน 

(ปจช.) ตำมระเบยีบฯฉบับนี ้หำได้มีอ�ำนำจถึงขนำดสัง่อนมัุตใิห้มผีลบงัคบั จดัให้มโีฉนด

ชุมชนในพื้นท่ีของรัฐต่ำงๆได้ ปจช.มีอ�ำนำจเพียงแต่เห็นชอบในหลักกำรในกำรจัดให้มี

โฉนดชุมชนของชุมชนท่ียื่นค�ำขอนั้นเท่ำนั้น หำได้มีผลบังคับผูกพันหน่วยงำนท่ีควบคุม

ดูแลรักษำพื้นที่ของรัฐตำ่ง ๆ ต้องปฏิบัติตำมควำมเห็นชอบนั้นด้วย

 ฉะนั้น เมื่อผ่ำนกระบวนกำรในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์กรชุมชน  

ผู ้ยื่นค�ำขอเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนแล้ว ต้องมำพิจำรณำในประเด็นของข้อบังคับทำง

กฎหมำยของพื้นที่ตำ่ง ๆ เหล่ำนั้นว่ำ มีเงื่อนไขอยำ่งไร

 - ท่ีสำธำรณประโยชน์ สำมำรถอนญุำตในรปูแบบของกำรสัมปทำน ตำมมำตรำ 

12 ประมวลกฎหมำยที่ดิน มิได้หมำยควำมวำ่จะมีหลักเกณฑ์เพียงกำรสัมปทำนเท่ำนั้น 

สำมำรถเป็นกำรให้หรอืให้ใช้ภำยในก�ำหนดระยะเวลำอันจ�ำกดักไ็ด้ แต่เหตผุลทีน่่ำจะให้

ด�ำเนนิกำรในรูปแบบสมัปทำนเพรำะเงือ่นไขของกำรใช้ในรูปแบบองค์กรชุมชนชำวบ้ำน 

ที่อำจไม่สำมำรถระบุระยะเวลำของกำรใช้ได้ จึงน่ำจะเป็นเงื่อนไขที่เหมำะสมที่สุดตำม

เงือ่นไขของบทบญัญตัน้ีิและสำมำรถอนญุำตทัง้บคุคลธรรมดำหรอืนติบิคุคล ไม่มกี�ำหนด

ในจ�ำนวนเนื้อที่ ระยะเวลำไม่เกิน 50 ปีตำมกฎหมำยกระทรวง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

มหำดไทยเป็นผู้มีอ�ำนำจอนุญำต

 - ท่ีรำชพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ.2518  สำมำรถอนุญำตให้

หน่วยงำนของรฐัใช้พืน้ทีไ่ด้เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงำน

ของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ และจัดให้มีกำรหำประโยชน์จำกพื้นที่ เช่นน�ำออกให้เช่ำตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม โดยอ�ำนำจ

คณะกรรมกำรท่ีรำชพัสดุอนุมัติ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือให้เช่ำเพื่อกำรอยู่อำศัย 

ประกอบกำรเกษตร ปลูกสร้ำงอำคำรฯ โดยอ�ำนำจอธิบดีกรมธนำรักษ์

 - พืน้ทีป่่ำสงวนแห่งชำต ิสำมำรถอนญุำตตำมมำตรำ 16 , 16 ทว ิของ พระรำชบญัญติั

ป่ำสงวนแห่งชำต ิพ.ศ.2507 ส่วนพืน้ทีป่่ำอนรุกัษ์อย่ำงอทุยำนแห่งชำติและเขตรกัษำพนัธุ์

สัตว์ป่ำ ไม่มีเงื่อนไขของกฎหมำยให้อ�ำนำจในกำรอนุญำตเข้ำท�ำประโยชน์ได้ คงต้อง

ด�ำเนินกำรเพิกถอนสภำพพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เสียก่อน

 จะเห็นว่ำเงือ่นไขทำงกฎหมำยของแต่ละพืน้ที ่มคีวำมแตกต่ำงกนัในสภำพของ

กำรอนุญำตให้ท�ำประโยชน์หรือใช้พื้นที่ ไม่ได้ผูกโยงด้วยเง่ือนไขกำรใช้ในรูปแบบโฉนด

ชุมชน จึงอยูท่ีเ่งือ่นไขแห่งกฎหมำยนัน้ ๆ  ว่ำจะเอือ้ประโยชน์แก่กำรขอใช้และท�ำประโยชน์

ของชุมชนเพียงใด 

 การพิจารณาเหน็ชอบกบัการใช้โฉนดชมุชนของชมุชนจงึเป็นกระบวนการรบัรอง

จากรัฐ และมีสถานะแห่งความเชื่อม่ันในวิถีการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน ซึ่งอาจดู        

มีคุณค่าเพิ่มขึ้นด้วยการรับรองจากองค์กรแห่งรัฐ แต่ยังไม่อาจสร้างมาตรฐานแห่งการ

รับรองที่จะใช้กล่าวอ้างต่อหน่วยงานรัฐอื่น ให้เกิดความชอบธรรมหรือเกิดการยอมรับ

อย่างแท้จริงได้

ประเด็นท้าทายกฎหมายแห่งอนาคต 

  กำรใช้เคร่ืองมือในรูปแบบโฉนดชุมชน ยังคงติดขัดอยู่ที่เง่ือนไขข้อบังคับทำง

กฎหมำยของพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ อุปสรรคของกำรประกำศใช้รูปแบบโฉนดชุมชนจึงยัง

ไม่สำมำรถประกำศใช้ในพืน้ที ่ทีชุ่มชนมีวถิกีำรอนรัุกษ์ดแูลรักษำ ในพืน้ทีเ่พือ่กำรอนรัุกษ์

ของรฐัได้  ท�ำให้ต้องย้อนกลบัมำพจิำรณำในสำระแห่งรฐัธรรมนญูทีว่่ำด้วยสทิธชิมุชนใน

มำตรำ 66 ว่ำจะมีอำนุภำพในกำรอธิบำยได้เพียงใดในประเด็นสิทธิชุมชน 

 ปัจจบุนัสทิธชิมุชนทีถ่กูยกขึน้โต้แย้งต่อรฐั ยงัมกีำรถกเถยีงในขอบเขตแห่งสทิธิ

ท่ีจะใช้โต้แย้งกับรัฐได้ แต่ด้วยวำทกรรมที่ว่ำ รัฐเป็นผู้ใช้ในอ�ำนำจแห่งสิทธิที่ได้รับกำร

มอบหมำยจำกปวงประชำ ทีจ่ะจดัสรรแบ่งปันแก่ประชำรำษฎรในทกุส่วนอย่ำงเสมอภำค 

เพื่อประโยชน์สำธำรณะโดยรวมแห่งรัฐ

 ฉะนัน้กำรกล่ำวอ้ำงในอ�ำนำจแห่งสทิธขิองรำษฎร จ�ำต้องถกูบญัญตัใินเงือ่นไข

เพื่อประโยชน์สำธำรณะส่วนรวมแห่งรัฐ (มำตรำ 29) เพรำะโดยข้อเท็จจริงรำษฎรยังหำ

ได้มีสิทธอิสิระอย่ำงจรงิจงัไม่ แต่ต้องอยูภ่ำยใต้เงือ่นไขกำรยนิยอมกำรใช้สทิธทิีเ่กีย่วข้อง

กับประโยชน์สำธำรณะ ทัง้ทีส่ทิธนิัน้จะเป็นสทิธโิดยธรรมชำตหิรอืสทิธใินควำมเป็นมนษุย์

ที่จ�ำต้องมีและใช้เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในควำมเป็นมนุษย์ก็ตำม  
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 จึงเห็นได้ว่ำกำรกล่ำวอ้ำงในสิทธิทำงธรรมชำติในควำมเป็นมนุษย์ ยังไม่อำจ

สร้ำงคณุค่ำในหลกัคดิมำกพอทีจ่ะท�ำให้หน่วยงำนของรฐัหนัมำใส่ใจ หรอืสนใจในคณุค่ำ

นี ้หำกไม่สำมำรถแสดงให้เหน็คณุค่ำในประโยชน์สำธำรณะอย่ำงชัดเจน หรอือำจเพรำะ

เหตผุลกำรถกูแยกคณุค่ำในควำมเป็นมนษุย์ทีแ่ตกต่ำงกนั ในชนช้ันทำงสังคม ควำมเช่ือ

ใจไว้ใจในคณุค่ำจงึแตกต่ำง และท�ำให้เกิดควำมกังวลในวิถทีีต่่ำงกนั ในกำรอนรุกัษ์และ

วิถีกำรผลิต 

 ฉะนัน้กำรสร้ำงและยกสถำนะโฉนดชมุชนในทำงกฎหมำยท่ีสูงข้ึนจึงเป็นเงือ่นไข

ในล�ำดบัแรกท่ีขบวนกำรภำคประชำสงัคมจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนนิกำร ผลักดนัให้เป็นรปูธรรม

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และแม้จะมีล�ำดับชั้นทำงกฏหมำยที่สูงขึ้นแล้ว แต่ยังจ�ำเป็นต้องสร้ำง

กระบวนกำรให้เกดิกำรปรบัปรงุกฎหมำยทัง้ระบบให้สอดคล้องเชือ่มโยงในวธิกีำรปฏบิตัิ 

ให้เป็นไปตำมสิทธิในรูปแบบโฉนดชุมชนหรือสิทธิชุมชนอย่ำงแท้จริง มิฉะนั้นเครื่องมือ

ในกำรกลำ่วอ้ำงคงไม่มีประสิทธิภำพที่จะท�ำให้รัฐละเว้นพื้นที่ ให้มีกำรแสดงสิทธิชุมชน 

ควำมชอบธรรมในวิถีกำรจัดกำรสิทธิชุมชนไม่ว่ำจะในรูปแบบโฉนดชุมชน หรือสิทธิใน

ธรรมชำตทิำงวฒันธรรมของชมุชนทีม่กีำรก่อร่ำงสร้ำงสรรค์ มคุีณค่ำและสมควรได้รบักำร

ยอมรับเมื่อเทียบกับกฎระเบียบของกฎหมำย แต่ตรำบใดที่ยังไม่อำจบัญญัติเงื่อนไข

รบัรองในทำงกฎหมำยทีค่รอบคลมุประเดน็สทิธิในทำงธรรมชำตไิด้อย่ำงสมบรูณ์ ตรำบนัน้

วิถีแห่งรัฐจะยังคงเพิกเฉยต่อคุณค่ำในวิถีชุมชน 

 กำรสร้ำงสรรค์เครื่องมือโฉนดชุมชนจำกองค์กรชำวบ้ำนที่เกิดจำกกำรตกผลึก

ทำงควำมคิดและกระบวนกำรเยียวยำในปัญหำกำรสูญเสียพื้นที่ของชุมชน ในอีกทำง

หนึ่งจึงเป็นสิ่งที่มีคุณูปกำรต่อแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ และยกระดับกฎหมำยของสังคม

ในอนำคตให้ยอมรับในคณุค่ำของสทิธทิำงธรรมชำต ิสทิธคิวำมเป็นมนุษย์ และสิทธขิอง

ชุมชนให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน
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เมธี  สิงห์สู่ถ�้ำ

โฉนดชุมชน
และธรรมนูญชุมชน

 กำรทีค่น ๆ  หนึง่ ครอบครวัหนึง่ ถกูตตีรำจำกสงัคมว่ำเป็นคนไม่ด ีเป็นครอบครวั

ทีเ่หน็แก่ตวั ไม่รูจ้กัเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของประเทศชำต ิหรอืเพือ่อะไรกต็ำมแต่ ทีท่�ำให้

ผู้ฟังเกดิภำพในใจไม่สูจ้ะดนีกั อำจท�ำให้เกดิภำพลบตดิตำฝังใจ  จนอำจหลงลมืทีจ่ะมอง

อย่ำงพนิจิพเิครำะห์ถงึภำพด้ำนอืน่ หรือหลงลมืทีจ่ะพจิำรณำถงึต้นสำยปลำยเหตวุ่ำเป็น

ไปได้หรือไม่ ว่ำคนเหล่ำนั้นอำจเป็นเพียงผู้ที่ถูกกล่ำวหำเท่ำนั้น และควำมที่ได้ยินได้ฟัง

นั้น เป็นควำมจริงหรือเป็นควำมเท็จ และใครเป็นผู้ที่พูดควำมจริงหรือควำมเท็จเหล่ำนั้น

 

 คงไม่ใช่เพยีงกำรหยบิยกเอำเร่ืองสมมตมิำตัง้ค�ำถำมแล้วตอบกนัเล่น ๆ  เท่ำนัน้ 

แต่ส่ิงท่ีผมจะเล่ำให้ฟังต่อไปนี้เป็นควำมจริงที่เกิดขึ้นแล้ว จับต้องได้ เป็นควำมจริงที่ถูก

ท�ำให้บิดเบี้ยวไป  เป็นควำมจริงของกลุ่มคนที่เผชิญกับข้อกล่ำวหำจำกสังคม ว่ำเป็นผู้

แย่งยึดที่ดินของรัฐหรือที่ดินของคนอื่นมำเป็นของตนเอง คนกลุ่มนี้จึงต้องพิสูจน์ให้เห็น

ถงึเป้ำหมำยและแนวทำงทีช่ดัเจนในกำรบรหิำรจดักำรทีด่นิด้วยกลุม่ของเขำเอง พวกเขำ

เรยีกส่ิงส่ิงนีว่้ำ  “ธรรมนญูชมุชน หรอืข้อตกลงร่วมของชมุชน”  แต่ในทีน่ีผ้มจะขอใช้ค�ำว่ำ 

“ข้อตกลงร่วมของชุมชน” เป็นหลัก ซึ่งหำกจะว่ำกันไปแล้ว  แม้ค�ำ ๆ นี้จะเป็นค�ำพูดที่ฟัง

ดูง่ำย แต่กลับทรงประสิทธิภำพ เพรำะว่ำพอเอำเข้ำจริงแล้ว กลับปฏิบัติและรักษำเอำไว้

ได้อย่ำงยำกยิ่ง 
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 ผมก�ำลงัพดูถงึระเบียบปฏิบัต ิหรอื “ข้อตกลงร่วมของชมุชนในกำรบรหิำรจดักำร

ทีด่นิบนแปลงทีด่นิโฉนดชมุชน” บทพสิจูน์เป้ำหมำยทีช่ดัเจนของชมุชน  ทีย่นืยนัแนวทำง

กำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดินท�ำกินและที่อยู่อำศัยของชุมชนด้วยรูปธรรมซ่ึงสัมผัสได้ และ

คอืจดุแขง็ของชมุชนทีใ่ช้พิสจูน์ข้อกล่ำวหำของสงัคม เพือ่ให้พวกเขำได้มชีวีติ มสีทิธิเ์สมอ

เหมือนคนทั่วไปในสังคม

 กำรบริหำรจัดกำรที่ดินในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” เกิดจำกบทเรียนส�ำคัญของ 

“กลุม่คนจน” หรอื “คนไร้ทีด่นิหรอืมทีีด่นิไม่พอเพยีงส�ำหรบักำรใช้ประโยชน์และอยู่อำศัย” 

ที่พยำยำมรวมตัวกันเพื่อน�ำเสนอนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำท่ีดินท�ำกินและท่ีอยู่อำศัย

ต่อรัฐตลอดช่วงหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ จำกประสบกำรณ์ได้บ่มเพำะเป็นบทสรุปควำมคิด

วำ่ ระหว่ำงทำงเดินแห่งกำรเรียกร้องสิทธ์ินั้น เม่ือปัญหำของคนจนได้รับกำรแก้ไขจนได้

รับกำรจดัสรรทีด่นิท�ำกนิ แต่เมือ่ถกูเงือ่นไขกลไกตลำดแบบทนุนิยมบบีค้ัน ภำวะเศรษฐกิจ

ถดถอย รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต�่ำ รำยได้ที่เคยได้รับย้อนศรกับค่ำครองชีพที่สูง

ขึน้ รวมไปถงึนโยบำยรฐัทีไ่ม่ได้สนบัสนนุให้เกษตรกรประกอบอำชีพตำมวถิเีดมิ ท้ำยทีสุ่ด

คนจนก็ต้องเผชิญกับกำรสูญเสียที่ดิน มองดูผืนดินที่ตัวเองเคยเป็นเจ้ำของหลุดลอยไป 

เหตุกำรณ์เหล่ำนี้เป็นยิ่งกว่ำโศกนำฏกรรม เพรำะมันเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำโดยที่ไม่มีกำร

แก้ไขหรือหนุนช่วยจำกภำครัฐแต่อย่ำงใด  สถำนกำรณ์เหล่ำนี้กลำยมำเป็นโจทย์ใหญ่ที่

พวกเขำ คนจนไร้ที่ดินต้องหำแนวทำงแก้ไข เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทำงซ�้ำรอยเดิมอีกต่อ

ไป และแนวทำงที่ว่ำนั้นก็คือโฉนดชุมชน

 โฉนดชุมชนเป็นระบบกรรมสิทธิ์เชิงซ้อนที่ต่ำงจำกโฉนดตรำครุฑ เนื่องจำกว่ำ

โฉนดชุมชนเป็นกำรตอกย�้ำให้สมำชิกชุมชนที่จัดท�ำโฉนดชุมชน ตระหนักรู้ถึงคุณคำ่ของ

ทีด่นิท�ำกนิ ท่ีจ�ำกดัค�ำนิยำมไม่ใช่กำรมองว่ำทีด่นิเป็นสนิค้ำเพือ่กำรเก็งก�ำไร หำกแต่เป็น

แหล่งผลติอำหำร แหล่งพนัธกุรรม และควำมมัน่คงของชวีติ  เป็นกลไกหรอืมำตรกำรหน่ึง

ทีป้่องกนักำรสญูเสยีท่ีดนิโดยใช้ระบบกรรมสทิธิเ์ชงิซ้อน หรอือำจเรยีกว่ำเป็นกำรใช้ระบบ 

“กรรมสิทธิ์ชุมชนถ่วงดุลกรรมสิทธิ์แบบปัจเจก”  

 พูดอีกนัยยะหนึ่งโฉนดชุมชนเป็นแนวทำงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ท่ีจะช่วยแก้ไข

ปัญหำที่ดินหลุดมือของเกษตรกรรำยย่อย เป็นมำตรกำรป้องกันกำรสูญเสียที่ดินไปสู่

บุคคลภำยนอกชุมชน อีกทั้งยังเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้ที่ดินที่ไม่ตอบสนองควำม

ต้องกำรของคนในชุมชน เนื่องจำกวำ่ หลักกำรเบื้องต้นของโฉนดชุมชนนั้น ก็คือกำรถ่วง

ดลุและสนับสนุนระหว่ำงสทิธแิบบปัจเจกกบัสทิธชิมุชนในกำรบรหิำรจัดกำรท่ีดินน่ันเอง 
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 ในเบื้องต้นของข้อตกลงร่วม สมำชิกชุมชนทุกคนต้องเข้ำใจนิยำมควำมหมำย

ของค�ำว่ำ “สทิธิชุมชน และ สทิธปัิจเจก” อย่ำงถกูต้องตรงกนัเสียก่อน  “สิทธชุิมชน” หมำย

ถงึ สทิธิในกำรเป็นเจ้ำของทีด่นิ โดยชมุชน (คณะกรรมกำรชมุชน) มอี�ำนำจในกำรควบคุม

ดูแลกำรใช้ประโยชน์ทีใ่นทีด่นิของสมำชิกให้อยูใ่นหลกัเกณฑ์เดยีวกนั ควบคมุดแูลกลไก

กำรเปลี่ยนมือหรือกำรซ้ือขำยที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำร

บริหำรจัดกำรท่ีดินจะตกอยู่กับสมำชิกทุกคนในชุมชนและยังประโยชน์แก่ลูกหลำนรุ่น    

ต่อไป

 ส่วนค�ำว่ำ “สทิธิปัจเจก” นัน้ หมำยถึง สทิธิในกำรบรหิำรจดักำรทีด่นิของสมำชกิ

แต่ละคนบนแปลงที่ดินของตนเองซึ่งถูกจัดสรรจำกกรรมกำรชุมชน ทุกคนสำมำรถเลือก

รปูแบบและวธีิกำรผลติซึง่ไม่ก่อผลกระทบทำงลบต่อสมำชกิคนอ่ืน ๆ  ได้ด้วยตนเอง สิทธิ

เหนือแปลงที่ดินจะคงอยู่กับสมำชิกแต่ละคนตรำบเท่ำที่สมำชิกคนนั้น ๆ ได้มีกำรใช้

ประโยชน์ท่ีดินอย่ำงต่อเนื่องและเคำรพข้อตกลงร่วมของชุมชน แต่หำกไม่มีกำรท�ำ

ประโยชน์หรือละเมิดข้อตกลงตำมเงื่อนไขที่ชุมชนได้วำงเอำไว้ร่วมกันแล้ว ชุมชนก็จะมี

สิทธิ์ยึดที่ดินแปลงนั้นคืนสู่ชุมชนเพื่อน�ำไปให้ผู้ที่ต้องกำรใช้ประโยชน์คนอื่นต่อไปได้

 ในกำรใช้ประโยชน์บนที่ดินของชุมชนนั้น โดยมำกแล้วชุมชนจะแบ่งกำรใช้

ประโยชน์ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.ที่สำธำรณประโยชน์ ซึ่งชุมชนได้สงวนไว้ส�ำหรับให้

คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น แปลงท�ำกำรผลิตร่วม ศำลำเอนกประสงค์ สนำม

กีฬำ 2.แปลงปัจเจก ส�ำหรับให้สมำชิกแต่ละครอบครัวใช้ประโยชน์ส�ำหรับท�ำกำรผลิต

หรือท�ำกจิกรรมอืน่ตำมแต่ข้อตกลงร่วมของชมุชน 3.ทีอ่ยูอ่ำศยั  กำรแบ่งกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินทั้ง 3 ลักษณะนี้อำจมีควำมคลำ้ยคลึงหรือแตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับกำรวำงข้อตกลง

ร่วมกันของสมำชิกชุมชน

 เพื่อให้เห็นถึงข้อตกลงร่วมของชุมชนที่ชัดเจนขึ้น จะขอสรุปควำมเอำเฉพำะข้อ

ตกลงร่วมหลัก ๆ ซึ่งแต่ละชุมชนที่มีกำรจัดกำรที่ดินแบบโฉนดชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติมำ

ประกอบกันให้เห็นพอเป็นสังเขปดังนี้

 ข้อแรก สมำชิกชุมชนต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับกำรจัดสรรอย่ำงแท้จริง 

ห้ำมปล่อยที่ดินให้ทิ้งรำ้งว่ำงเปล่ำ

 ข้อที่สอง หำกสมำชิกคนใดไม่มีควำมสำมำรถที่จะใช้ประโยชน์จำกแปลงที่ดิน

ได้แล้ว เช่น อำยุมำกแล้ว แต่ไม่มีผู้ที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป ให้สำมำรถขำยที่ดินแปลงนั้น

ได้ แต่ต้องแจ้งคณะกรรมกำรชุมชน และต้องน�ำเร่ืองเข้ำสู่กำรพิจำรณำในที่ประชุมของ

สมำชิกเพื่อให้มีควำมเห็นร่วมกันก่อนทุกครั้ง และห้ำมขำยที่ดินให้คนต่ำงถิ่นหรือบุคคล

ทีไ่ม่ใช่สมำชกิชมุชนเดด็ขำดเพรำะจะถอืเป็นโมฆะ แต่ทีด่นิจะต้องถกูขำยคนืให้แก่ชุมชน

ตำมรำคำประเมินของชุมชนนั้น ๆ

 ข้อที่สำม กรณีที่มีกำรขำยที่ดินคืนให้กับชุมชนแล้ว จะต้องถูกหักส่วนแบ่งรำย

ได้จำกรำคำขำยทีด่นิ เข้ำกองทนุทีด่นิชมุชนตำมอตัรำทีช่มุชนก�ำหนดร่วมกนั ทัง้นีเ้พือ่น�ำ

เงินจ�ำนวนดังกลำ่วไปใช้ในกิจกรรมกำรจัดกำรที่ดินต่อไป

 ข้อทีส่ี ่ในกรณทีีม่กีำรซือ้ขำยหรอืเปลีย่นมอืทีด่นิ เจ้ำของทีด่นิคนเดมิจะต้องเป็น

ผู้ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมของชุมชนให้กับผู้เป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่ ซึ่ง

เจ้ำของทีดิ่นรำยใหม่จะต้องยอมรับข้อตกลงเหล่ำนัน้ก่อน จึงจะสำมำรถเข้ำมำเป็นสมำชิก

ชุมชนได้ ทั้งนี้ กำรซื้อขำยที่ดินจะต้องด�ำเนินกำรผำ่นคณะกรรมกำรชุมชนทุกครั้ง

 ข้อที่ห้ำ  สมำชิกชุมชนต้องให้ควำมร่วมมือกับกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของ

ชุมชน เช่น ร่วมประชุม ร่วมระดมเงินทุนเพื่อท�ำกิจกรรมตำ่ง ๆ ต้องติดตำมสถำนกำรณ์

กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน และเครือขำ่ย  

 ข้อสดุท้ำย ผูท้ีล่ะเมิดข้อตกลงของชุมชนจะถกูยดึทีด่นิคนืสูชุ่มชน โดยไม่อนญุำต

ให้ท�ำกินในทีด่นิผนืนัน้อกีต่อไป และคณะกรรมกำรชมุชนจะเป็นผูด้�ำเนนิกำรจดัสรรทีด่นิ

แปลงนั้นให้ผู้ที่ต้องกำรใช้ประโยชน์คนอื่นเข้ำใช้ประโยชน์ต่อไป 

 นี่คือหลักกำรกว้ำง ๆ ที่โฉนดชุมชนทุกแปลงล้วนยึดถือปฏิบัติ แต่ละชุมชนจะ

มีกำรพลิกแพลงกำรใช้ข้อตกลงร่วมนี้ ตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง  บำงชุมชนใช้อยำ่ง

เข้มงวด  บำงชุมชนใช้อย่ำงยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรชุมชนที่จะพิจำรณำกำร

บรหิำรจัดกำรให้โฉนดชมุชนเดนิต่อไปได้อย่ำงไร ด้วยเหตผุลทีว่่ำสถำนกำรณ์แต่ละชมุชน

นั้นแตกตำ่งกัน นี่คือระบบกำรป้องกันกำรสูญเสียที่ดินที่ซึ่งมีควำมแตกต่ำงไปจำกโฉนด

ที่ดิน(โฉนดตรำครุฑ) ที่รู้จักกันทั่วไป  

 เหตุผลและข้อตกลงร่วมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เป็นสิ่งที่ชุมชนได้พยำยำมพิสูจน์ตัวเอง

จำกกำรถูกตั้งข้อกล่ำวหำที่บิดเบือนจำกควำมเป็น แม้หลำยครั้งกำรต่อสู้เพื่อให้ได้มำซึ่ง

โฉนดชมุชน และกรรมสทิธิใ์นกำรใช้ประโยชน์จำกทีด่นิ จะกลำยเป็นโศกนำฏกรรมทีต้่อง

แลกด้วยชีวิตของเกษตรกรในบำงชุมชน อย่ำงไรก็ตำม ณ วันนี้เขำเหล่ำนั้นยังคงต้อง

พิสูจน์ตัวเองต่อไป จนกว่ำควำมจริงของพวกเขำจะกลำยเป็นควำมจริงทำงสังคม
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 ในท้ำยน้ี หำกจะเปรยีบว่ำ ประเทศไทยใช้รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมำยสูงสุดในกำร

ปกครองประเทศ  ในชุมชนที่มีกำรจัดท�ำโฉนดชุมชนก็มีกำรใช้ “ข้อตกลงร่วมของชุมชน 

หรือในบำงแห่งเรียกวำ่ธรรมนูญชุมชน” เป็นข้อบัญญัติสูงสุดในกำรปกครองชุมชน ก็คง

ดูไม่ผดิไปนกั ดงันยิำมทีว่่ำ “โฉนดชมุชน เป็นรปูแบบกำรบรหิำรจัดกำรของกำรใช้สิทธิของ     

ชมุชนในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมตำมมำตรำ 66 แห่งรฐัธรรมนญูฯ        

ซึง่เป็นสิทธิรวมหมูข่องชุมชนในกำรจดักำรกำรครอบครองทีดิ่นและกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรท่ีดินเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรถือครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดินของชุมชน 

และเป็นกำรรักษำพื้นที่เกษตรในกำรผลิตพืชอำหำรในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร

โดยกำรเลือกรูปแบบกำรผลิตที่สอดคล้องกับ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและระบบภูมินิเวศ รวม

ทั้งกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล” ซึ่งสอดคล้อง

กับ‘บทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มำตรำ 66 และ 67 ว่ำด้วยหลักกำรและ

เจตนำรมณ์ที่มุ่งรับรองสิทธิชุมชน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

ประเพณี และวัฒนธรรมของตนเอง’ 

 ธรรมนูญชุมชนหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน จึงเป็นควำมแยบยลของชุมชน           

ที่ต้องกำรใช้บัญญัติข้อตกลงชุมชนให้เป็นกลไกและตัวแปรควบคุมกำรใช้ประโยชน์บน

แปลงที่ดินโฉนดชุมชน นั่นหมำยควำมวำ่ ผู้ที่จะสำมำรถมีวิถีชีวิตอยู่ในแปลงที่ดินโฉนด

ชมุชนได้ กต้็องยอมรบัข้อตกลงร่วมของชมุชน ซึง่เปรยีบเสมอืนกฎหมำยสงูสดุของชมุชน

นั่นเอง
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สัมภำษณ์ : สมนึก พุฒนวล

เรียบเรียง : ปฐมญำณินท์ เหลี่ยมเจริญ

ประสบการณ์
และแนวทางขับเคลื ่อนโฉนดชุมชน

 สมนกึ พฒุนวล ตวัแทนชำวบ้ำนทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้เป็นกรรมกำรประสำนงำน

เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ติดกัน 2 สมัย เป็นหนึ่งในแกนน�ำเครือข่ำยปฏิรูปที่ดินฯ 

ที่ร่วมผลักดันนโยบำยโฉนดชุมชน จนมีระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดให้มี

โฉนดชุมชนในปี พ.ศ.2553 

 ถึงแม้ปัจจุบันบำ้นทับเขือ-ปลักหมู จังหวัดตรัง ที่สมนึกอำศัยอยู่ จะยังไม่ได้รับ

กำรส่งมอบพื้นที่จำกอุทยำนแห่งชำติเขำปู่เขำยำ่ ให้เป็นพื้นที่โฉนดชุมชนตำมควำมเห็น

ชอบของ ปจช. ก็ตำม แต่แนวทำงกำรขับเคลื่อนโฉนดชุมชนในพื้นที่บ้ำนทับเขือ-ปลักหมู 

และเครือขำ่ยปฏิรูปที่ดินเทือกเขำบรรทัดยังคงเดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

 ด้วยเข้ำใจดว่ีำหวัใจของกำรผลกัดนัโฉนดชมุชน นโยบำยเป็นเพยีงองค์ประกอบ

หนึ่งเทำ่นั้น หากข้อท้าท้ายที่ส�าคัญคือชุมชนที่ด�าเนินการโฉนดชุมชน จะต้องด�ารงอยู่ใน

พืน้ทีไ่ด้และเดนิหน้าอย่างต่อเนือ่งในการปกป้องสทิธิข์องชมุชน รวมไปถงึการพฒันาองค์

ความรู้ วิถีเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันตามแนวทางโฉนดชุมชน

นั่นเอง

 สมนกึ พฒุนวล  เกดิในครอบครวัเกษตรกร ท�ำนำสบืสำนกนัมำตัง้แต่รุน่ตำยำย  

เมือ่เรยีนจบมธัยมศกึษำปีที ่3 ได้ศกึษำต่อในโครงกำรขยำยครสููช่นบท ในขณะนัน้ได้เข้ำ

ร่วมองค์กรจัดตั้งของนักศึกษำ ท�ำงำนเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองที่จังหวัดภูเก็ต เม่ือเรียน

ได้เพียง 1 ปี ก็เกิดเหตุกำรณ์ 6 ตุลำคม 2519  สมัยนั้นเป็นสมัยรัฐบำล ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปรำโมทย์ ได้เกิดกำรรัฐประหำรขึ้น กลุ่มนิสิตนักศึกษำทั่วประเทศได้รับผลกระทบจำก

กำรรฐัประหำร จำกเหตกุำรณ์ครัง้นัน้สนัตบิำลได้ตำมจบันสิตินกัศกึษำทีม่รีำยชือ่เข้ำร่วม
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กำรเคลื่อนไหวรวมถึงสมนึกด้วย ท�ำให้สมนึกต้องหนีเข้ำป่ำ และไม่สำมำรถกลับไปอยู่

บ้ำนได้ 

 ภำยหลังออกจำกป่ำ สมนึกก็รับจ้ำงท�ำสวนกรีดยำงที่จังหวัดสงขลำ  และไป

ท�ำงำนที่ประเทศมำเลเซีย กว่ำจะได้กลับมำท�ำสวนของตัวเองที่บ้ำนทับเขือ-ปลักหมู        

อีกครั้ง ก็อำยุได้ 50 ปี 

 พอเริ่มเขำ้ไปท�ำสวนในพื้นที่ สมนึกก็ได้รับค�ำเตือนจำกชำวบ้ำนว่ำอย่ำท�ำสวน

เปิดเผย เพรำะเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้จะเข้ำมำจับกุมด�ำเนินคดี ในขณะนั้นสมนึกมีควำมคิดที่

ต้องกำรรวมกลุ่มชำวบ้ำนต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินของชุมชน พอดีกับท่ีขณะน้ันเครือข่ำย

ปฏิรูปที่ดินเทือกเขำบรรทัด (ขณะนั้นใช้ชื่อว่ำเครือข่ำยองค์กรชุมชนรักเทือกเขำบรรทัด) 

ได้ชมุนมุคดัค้ำนกรณชีำวบ้ำนตระทีถู่กเจ้ำหน้ำทีจ่บักุม เนือ่งจำกน�ำแผงโซลำเซลล์ไปตดิ

ตั้งในพื้นที่ ต่อมำคนในชุมชนทับเขือ-ปลักหมู จึงได้เข้ำร่วมกับเครือขำ่ยปฏิรูปที่ดินเทือก

เขำบรรทัดและจัดตั้งองค์กรชุมชนบ้ำนทับเขือ-ปลักหมู และทั้งหมดนี้คือประสบกำรณ์

กำรขับเคลื่อนโฉนดชุมชนของสมนึก

    ชุมชนทับเขือ-ปลักหมู ถูกละเมิดสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่

 ต้ังแต่มีกำรประกำศพื้นที่ชุมชน เป็นพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ใน ปี พ.ศ.2510        

กถ็อืว่ำเป็นกำรละเมดิสทิธชิมุชนแล้ว เนือ่งจำกเป็นกำรประกำศโดยทีป่ระชำชนไม่มส่ีวน

รู้เห็น ไม่มีกำรลงส�ำรวจพื้นที่จริงว่ำมีชุมชนตั้งอยู่หรือไม่ ต่อมำปี พ.ศ.2525 ก็มีกำร

ประกำศเขตพื้นที่อุทยำนแห่งชำติเขำปู่เขำยำ่ ทับซ้อนบนพื้นที่ชุมชนอีกที  

 พอมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2541 เพื่อแก้ไขปัญหำข้อพิพำท

ทีด่นิในเขตป่ำ แทนทีจ่ะเป็นกำรแก้ไขปัญหำ กลบัเป็นกำรสร้ำงปัญหำเพิม่ให้กบัชำวบ้ำน

ในพ้ืนที่ ด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรพิสูจน์สิทธิ์ว่ำชำวบ้ำนอยู่มำก่อนหรืออุทยำนแห่งชำติ

ประกำศก่อน ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขและหลกัฐำนทีก่รมอุทยำนแห่งชำตฯิก�ำหนดเท่ำนัน้ 

ซ่ึงชำวบ้ำนไม่เห็นด้วยกบัหลกัฐำนกำรพสิจูน์สทิธิท์ีใ่ช้เพยีงภำพถ่ำยทำงอำกำศทีร่ำชกำร

มี เพรำะมันไม่เพียงพอ ที่ส�ำคัญส่วนรำชกำรละเลยหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และกำร

ตั้งถิ่นฐำนของชุมชน 

 ค�ำกล่ำวอ้ำงของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2541 ที่ว่ำหำกเข้ำ

ร่วมในกระบวนกำรพสิจูน์สทิธิข์องรัฐแล้ว  จะมีกำรชะลอกำรด�ำเนนิกำรจบักมุด�ำเนนิคดี 

และท�ำให้คนในพืน้ทีส่ำมำรถท�ำกนิในพืน้ทีไ่ด้ตำมปกต ิแต่ปัญหำทีไ่ม่ได้พดูกนัให้ชดัเจน

คือ ถำ้คุณมียำงพำรำ ผลไม้ สวนสมรมก็สำมำรถเก็บเกี่ยวกินได้ แต่หำกคุณโค่นต้นยำง

ในสวนของตวัเองเพือ่ปลกูใหม่ทดแทน จะโดนจบัทนัทข้ีอหำบกุรกุป่ำ ซึง่ตำมวถิปีกตขิอง

ชำวบ้ำน หำกต้นยำงพำรำไม่มีน�้ำยำงให้กรีดแล้วจะต้องโค่นต้นยำงแล้วปลูกใหม่  แต่

เจำ้หนำ้ที่กรมอุทยำนฯ ไม่ยินยอม เจ้ำหน้ำที่มักเข้ำไปสั่งห้ำมชุมชน ไม่ให้แผ้วถำง ห้ำม

โค่นต้นไม้แม้กระทั่งต้นยำงพำรำในสวนของตนเองก็ไม่ได้ หรือจะถำงหญ้ำเพื่อให้เดิน

กรีดยำงได้สะดวกชำวบ้ำนก็ท�ำไม่ได้ 

 ปี พ.ศ.2546  มีชำวบ้ำนทับเขือเข้ำไปปลูกยำงในที่ของตนเอง 2 งำน แล้วถูก

เจ้ำหน้ำท่ีจบักมุ ส่งฟ้องศำล ซึง่ศำลตดัสนิว่ำมคีวำมผดิ เนือ่งจำกชำวบ้ำนยอมรบัสำรภำพ

ว่ำเป็นสวนของตนเองและเข้ำไปปลูกต้นยำงจริง หลังจำกนั้นชำวบ้ำนคนอื่นจึงไม่กล้ำที่

จะฝืนโค่นต้นยำงเพื่อปลูกใหม่ สวนยำงของชำวบ้ำนก็รกขึ้น เวลำชำวบ้ำนไปกรีดยำงก็

ยำกล�ำบำกมำกขึ้น  บำงคนก็ไม่สำมำรถท�ำกินในที่ดินของตนได้ก็ต้องออกไปหำงำนท�ำ

ขำ้งนอก 

 นี่ถือว่ำเป็นกำรลิดรอนสิทธิ์ของชำวบ้ำน เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดว่ำกฎหมำย

บ้ำนเมืองและเจ้ำหน้ำที่กระท�ำรุนแรงต่อชำวบ้ำน ส่งผลกระทบทั้งด้ำนเศรษฐกิจ และ

ด้ำนจิตใจ เพรำะชำวบ้ำนมีควำมผูกพันกับสวนกับไร่ของตนเอง แต่เมื่อเกิดเหตุกำรณ์

แบบนี้ จึงต้องจ�ำใจออกไปหำงำนท�ำข้ำงนอกที่ไม่คุ้นชิน บำงครอบครัวลูกต้องออกจำก

พื้นที่ ไปท�ำงำนหำเงินส่งให้พ่อแม่ซึ่งอยู่ที่บ้ำน ท�ำให้ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน แม้

ครอบครัวจะไม่ได้แตกแยกแต่ก็ไม่สำมำรถท�ำให้ครอบครัวอบอุ่นได้ 

    รู้สึกอย่างไรที่ชุมชนตนเองถูกประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน

 อดีตอธิบดีกรมอุทยำนฯ คนหนึ่งเคยกล่ำวว่ำ “ถำ้เอำพื้นที่อุทยำนไปเป็นโฉนด

ชุมชนนั้นมันไม่ถูกต้อง เพรำะชำวบ้ำนเป็นผู้บุกรุกป่ำ” ตนเองเมื่อได้ฟังค�ำพูดนี้ ในฐำนะ

คนทีอ่ยูอ่ำศยัท�ำกนิในพืน้ทีป่่ำมำก่อน รู้สกึถงึควำมไม่เป็นธรรมทีเ่กดิข้ึน   อนัทีจ่ริงหลำย

คนในสังคมไทย คงมคี�ำถำมนีอ้ยูใ่นใจ เพรำะคนทัว่ไปมกัคดิว่ำถ้ำรัฐบำลออกโฉนดชมุชน

ให้คนในป่ำ พืน้ทีป่่ำกจ็ะหมดไป แต่นัน่เป็นควำมคิดควำมเชือ่ทีถ่กูบอกต่อกนัมำ แต่หำก

ถ้ำมำดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ จะพบว่ำบ้ำนทับเขือไม่ใช่พื้นที่บุกรุก  
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 นอกจำกนี้ยังมีบำงคนที่กล่ำวว่ำ  “ถึงจะอยู่มำก่อนก็ไม่สำมำรถอยู่ในป่ำได้ 

เพรำะคนในสังคมส่วนใหญ่รับไม่ได้ที่จะยอมให้ชุมชนอยู่ในป่ำที่เป็นเขตต้นน�้ำและมี

ควำมอดุมสมบรูณ์ ซึง่เหลอือยูเ่พยีงน้อยนดิในประเทศไทย  ค�ำพดูแบบนี ้ไม่เป็นธรรมกบั

ชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตป่ำ เพรำะควำมจริงแล้วคนที่อยู่กับป่ำ เขำช่วยดูแลรักษำป่ำ 

ถงึแม้ในบำงแห่งจะไม่มกีำรจดักำรเป็นองค์กรชมุชน แต่ธรรมชำตขิองคนทีอ่ยูก่บัป่ำย่อม

เข้ำใจถึงภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้นได้กับตัวเอง  เพรำะเขำต้องใช้ชีวิตอยู่กับป่ำ”

 “ถึงผมเพิง่จะเข้ำมำอยูใ่นชมุชน แต่ผมกเ็ข้ำใจดว่ีำ คนทีอ่ยูใ่นป่ำเขำรูสึ้กผูกพนั

กบัป่ำอย่ำงไร ผมเชือ่ว่ำคนเหล่ำนีส่้วนใหญ่ไม่ท�ำลำยป่ำหรอก  ทีเ่หน็พอจะมบ้ีำงทีท่�ำลำย

ปำ่ ก็เนื่องจำกมีส่วนรำชกำรให้ท้ำยหนุนหลังร่วมกันหำประโยชน์จำกป่ำ” 

 คนท่ีอยู่กับป่ำ ถ้ำเขำท�ำลำยป่ำต้นน�้ำ เขำรู้ว่ำเขำจะอดน�้ำ เพรำะมันหมำยถึง

ชีวิตของเขำ ผมมีควำมเห็นว่ำคนที่อยู่ในป่ำ เรำไม่ควรไปอพยพเอำเขำออกจำกป่ำ และ

ยังต้องสนับสนุนให้เขำอยู่กับปำ่ให้ได้ด้วย เพรำะคนเหล่ำนี้ มีส่วนช่วยในกำรดูแลรักษำ

ป่ำ ผมเชื่อว่ำถ้ำไม่มีคนเหล่ำนี้ ไม่กี่ปีปำ่ในบ้ำนเรำก็หมด ถ้ำจะไปหวังพึ่งกรมป่ำไม้หรือ

กรมอุทยำนฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนรำชกำรมำจัดกำรบริหำรพื้นท่ีป่ำ มันยำกเพรำะพื้นท่ีมัน

มำกและผลประโยชน์ก็มำกเช่นกัน  ขอให้ดูกันตำมข้อเท็จจริงเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ท�ำงำนกัน

มำก่ีปีแล้ว  พืน้ทีป่่ำไม้ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ ควรศกึษำเปรยีบเทยีบกบัชมุชนทีบ่รหิำรจดักำร

ป่ำด้วยตนเอง เอำข้อมลูข้อเทจ็จรงิมำศกึษำดกูนัว่ำชำวบ้ำนรกัษำป่ำได้จรงิมัย้ และพืน้ที่

ป่ำตรงไหนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

    ชาวบ้านต่อสู้รักษาสิทธิ์ในที่ดินตนเองอย่างไร 

 ก่อนหน้ำนี้ชำวบ้ำนไม่มีควำมเข้ำใจว่ำสิทธิว่ำคืออะไร ตนมีสิทธิอย่ำงไร เมื่อ

เจ้ำหนำ้ที่รัฐเขำ้มำบอกว่ำชำวบ้ำนอยู่ในพื้นที่นี้ผิดกฎหมำย ชำวบ้ำนก็เชื่อว่ำตนมีควำม

ผิด แม้ว่ำตำมควำมรู้สึกแท้จริงแล้วชำวบ้ำนรู้ว่ำที่ดินของเขำได้รับตกทอดกันมำพ่อแม่

ปู่ย่ำตำยำย แต่ควำมรู้สึกที่เชื่อว่ำ รัฐคือผู้มีอ�ำนำจก�ำหนดชะตำชีวิตของประชำชน เจ้ำ

หนำ้ที่รัฐบอกว่ำผิดก็ต้องผิด 

 แต่ถ้ำเทยีบกบัตอนนีช้ำวบ้ำนมีควำมรู้มำกข้ึน รู้สทิธขิองตนเองว่ำหำกมีใครเข้ำ

มำท�ำอะไรที่กระทบต่อชีวิตของคนในชุมชน ท�ำให้คนในชุมชนได้รับควำมเดือดร้อน นั่น

คือกำรละเมิดสิทธิ์ หำกชำวบ้ำนถูกละเมิดสิทธิ์ ก็จะต้องมีปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำ

 ซึ่งตั้งแต่มีองค์กรชุมชนขึ้นมำและมีกำรเรียนรู้ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ท�ำให้ชำวบ้ำนมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง จำกเดิมที่ชำวบ้ำนทับเขือ-ปลักหมู ต้อง

ท�ำสวนอย่ำงหลบ ๆ  ซ่อนๆ ต้องถำงสวนและใส่ปุ๋ยเฉพำะช่วงนอกเวลำรำชกำร คือตั้งแต่

เชำ้ตรู่ก่อนพระอำทิตย์ขึ้นถึงเก้ำโมงเชำ้ และห้ำโมงเย็นถึงพระอำทิตย์ตก 

 ทัง้ทีม่คีวำมกล้ำ ๆ กลวั ๆ เจ้ำหน้ำที ่แต่เมือ่เวลำผ่ำนไปชำวบ้ำนได้มกีำรเรยีนรู้ 

ชำวบ้ำนเริม่กล้ำและมัน่ใจมำกขึน้ในกำรพดูคยุต่อรองกบัเจ้ำหน้ำที ่เมือ่รวมกลุม่มอีงค์กร

ชุมชนแล้วชำวบ้ำนกลับมำมีวิถีชีวิตตำมปกติ ท�ำมำหำกินตำมเดิม มีควำมเป็นอยู่        

มั่นคงข้ึน และมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดควำมสำมัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคำรพกัน

มำกข้ึน มีกำรท�ำเกษตรแบบรวมหมู่ ช่วยเหลือกันท�ำแปลงรวม ส่งผลให้ระบบนิเวศใน

พื้นที่ชุมชนมีควำมสมดุลขึ้น ตัวชี้วัดส�ำคัญคือชุมชนสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำกปำ่ได้

มำกขึ้น อีกทั้งผลผลิตจำกกำรท�ำเกษตรที่หลำกหลำยก็มีปริมำณมำกขึ้นด้วย 

    ระบบเกษตรของบ้านทับเขือเป็นอย่างไร

 ก่อนหน้ำนี้ ชุมชนได้มีกำรระดมควำมคิดเห็นของชำวบ้ำนว่ำ อยำกให้ชุมชนมี

ระบบเกษตรแบบไหน เนือ่งจำกชมุชนทบัเขือ-ปลกัหมูอยูใ่นพืน้ทีส่งู และโดนข้อกล่ำวหำ
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จำกคนเมืองว่ำเป็นตัวกำรท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน ส่งผลกระทบกับคนเมืองและควำม

สมดลุของระบบนเิวศ ชำวบ้ำนจงึควำมเหน็ร่วมกันว่ำ ชมุชนจะหยดุกำรใช้สำรเคม ีเพรำะ

เมื่อฝนตก น�้ำจะชะลำ้งสำรเคมีไหลลงไปพื้นที่ด้ำนล่ำงและทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศ 

 นอกจำกน้ีกำรปลูกพืชยำงพำรำแบบเชิงเดี่ยว ถึงแม้จะมีควำมชุ่มช้ืน แต่หน้ำ

ดินไม่ได้ถูกปกคลุม จึงเกิดปัญหำกำรชะล้ำงหน้ำดินได้ ชำวบ้ำนจึงมีควำมคิดที่ต้องกำร

ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชที่หลำกหลำยให้เกิดสมดุลระหว่ำงคนกับธรรมชำติ เพรำะคน

ต้องกำรอำกำศท่ีด ีสขุภำพด ีและอำหำรกำรกนิทีส่มบรูณ์ และธรรมชำตต้ิองกำรกำรดแูล

รักษำให้สมดุล และเกื้อกูลกัน นี่จึงเป็นที่มำของระบบเกษตรแบบ 4 ชั้น 

 ระบบเกษตร 4 ชั้น เป็นกำรท�ำเกษตรแบบระบบปำ่ยำง หรือสวนสมรม คือปลูก

ยำงพำรำพันธุ์พื้นเมืองร่วมกับไม้ผลและพืชชนิดอื่น ๆ ทั้งที่เป็นอำหำร สมุนไพร และไม้

ใช้สอย ปลกูพืชตำมควำมเหมำะสม ตำม ธรรมชำตขิองกำรเจรญิเติบโตของพชืท่ีมคีวำม

สูงตำ่งกัน 4 ชั้น  เป็นกำรรักษำระบบนิเวศและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 พชืช้ันท่ี1 ปลกูพชืผกัทีข่ึน้เองตำมธรรมชำตเิพือ่คลุมดิน เช่น ผักกูด บวับก ขมิน้ 

ผักบุ้ง ชะพลู บอน ผักกำดนกเขำ คะน้ำภูเขำ 

 พืชชั้นที่2 ปลูกพืชที่เป็นไม้ยืนต้น เช่น ผักหวำนป่ำ เหมียง พริก พริกไทย กล้วย 

ผักหวำนบำ้น มะละกอ เหม้ำ พลู คล้ำ หมำก 

 พืชชั้นที่3 ปลูกต้นไม้ที่ควำมสูงกลำง ๆ เช่นลองกอง มังคุด ส้มโอ มะนำว 

มะม่วงหิมพำนต์ เนียง จ�ำปำดะ ไผ่ตง ฯลฯ 

 พืชชั้นที่4 ชั้นบนสุด เป็นไม้ยืนต้นเป็นชั้นที่มีแต่พืชเศรษฐกิจ เช่น ยำงพำรำ 

สะตอ มะพรำ้ว ทุเรียน มะม่วง ขนุน

 กำรท�ำเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืนของบำ้นทับเขือ-ปลักหมู ประกอบไปด้วย  

 1) กำรปลกูพชืหลำยชนดิและหลำยระดบัชัน้แซมระหว่ำงแนวยำงพำรำรวมทัง้

กำรลดละเลกิกำรใช้สำรเคม ีองค์กรชมุชนได้ส่งเสรมิให้ปลกูพชืหลำยชนิดและหลำยระดับ

ช้ันในแปลงเดยีวกนั  โดยปลกูยำงพำรำเป็นพชืหลกั  ส่วนพืน้ท่ีระหว่ำงแนวยำงและรอบ ๆ 

จะปลูกพืชที่เป็นอำหำร  สมุนไพร และไม้ใช้สอยหลำกหลำยชนิดผสมกันทั้งนี้ ชำวบ้ำน

ก�ำลังลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี  ส่วนยำฆำ่หญ้ำห้ำมใช้เด็ดขำด  เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของ

ดนิและสภำพแวดล้อมทีด่ ี และลดกำรพึง่พำปัจจยัภำยนอก 2) กำรเล้ียงสัตว์ไว้กิน ได้แก่  

ไก่  ปลำ  เพื่อประหยัดคำ่ใช้จ่ำยในครัวเรือน 3) กำรผลิตปุ๋ยและพันธุ์พืช มีแผนที่จะร่วม

กันท�ำปุ๋ยหมักจำกขี้ค้ำงคำว และร่วมกันท�ำแปลงพันธุ์ยำงพำรำ  ผัก  และผลไม้  เพื่อลด

ต้นทนุและลดกำรพึง่พำปัจจยัภำยนอก  และ 4) กำรรวมกลุม่ขำยผลผลติ มีแผนทีจ่ะร่วม

กันขำยยำงพำรำ  ผัก  และผลไม้  ตลอดจนแปรรูปผลผลิตตำมฤดูกำล  เพื่อจะได้ก�ำหนด

รำคำตลำดได้บ้ำงบำงส่วน 

 โดยภำพรวม ควำมหลำกหลำยของพนัธุพ์ชืและพืน้ทีป่่ำทีช่มุชนรักษำและฟ้ืนฟู

ขึ้นมำนั้น  เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและคนในสังคม ตนไม่เคยคิดว่ำป่ำที่ดูแล

อยู่จะเป็นเฉพำะของพวกเรำคนในชุมชน แต่มันเป็นของคนไทยทั้งประเทศ ชุมชนมีหน้ำ

ที่แค่ดูแลรักษำและใช้ประโยชน์บ้ำงจำกพืชผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นเพียงผล

ประโยชน์อันน้อยนิดเมื่อเทียบกับพื้นที่ป่ำที่ชุมชนรักษำ มีกฎกติกำในกำรดูแลให้เกิด

ควำมสมดุล และยั่งยืน  โดยที่ไม่ไปท�ำลำยมัน 

 “อยำกให้พื้นที่โฉนดชุมชนไม่ว่ำจะอยู่ในเขตป่ำหรือนอกเขตป่ำ มีแนวคิดนี้ 

เพรำะจะท�ำให้เกิดโฉนดชุมชนที่สร้ำงสมดุลทำงธรรมชำติ ทำงวัฒนธรรมและทำงสังคม

ขึ้นได้ทั่วประเทศ”
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    การคุกคามจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังมีอยู่หรือไม่

 กำรคุมคำมของเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ในช่วงแรก ปี พ.ศ.2525 ที่ประกำศเขตอุทยำ

นฯ ยงัไม่ได้มปัีญหำอะไร ถึงแม้จะประกำศเขตอุทยำนฯ แต่เจ้ำหน้ำทีก่ใ็ห้ชำวบ้ำนท�ำมำ

หำกินได้อย่ำงปกติ  เจ้ำหน้ำที่เริ่มเข้ำมำตรวจหนักใน ปี พ.ศ.2540 และหลังจำกปี พ.ศ.

2541 เจำ้หนำ้ที่เข้ำมำหำ้มเด็ดขำด ห้ำมโค่น ห้ำมถำง ช่วงที่เจำ้หนำ้ที่รุกอยำ่งหนักคือปี 

พ.ศ.2544 – 2545 มีกำรเดินตรวจเกือบทุกวัน

 วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2550 ได้มีกำรจัดตั้งองค์กรชุมชนบ้ำนทับเขือ-ปลักหมู

ขึ้นมำ วำงกฎกติกำและระเบียบต่ำง ๆ ในกำรใช้ที่ดินและทรัพยำกร มีกำรเดินกันแนว

เขตระหว่ำงพื้นที่ท�ำกินของชำวบ้ำนกับพื้นที่ป่ำสมบูรณ์ ท�ำเครื่องหมำยเอำสีสเปรย์พ่น

ตำมต้นไม้กันพื้นท่ีท�ำกินชำวบ้ำนออกจำกแนวป่ำ สมำชิกขององค์กรชุมชนมีข้อตกลง

ร่วมกันวำ่จะไม่มีกำรบุกรุกเข้ำไปในพื้นที่ป่ำสมบูรณ์โดยเด็ดขำด

 หลังมีกำรจัดตั้งองค์กรชุมชน และมีกฎกติกำในกำรดูแลรักษำป่ำ กำรคุกคำม

ของเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ก็ลดลง  แต่ในช่วงต้นปี พ.ศ.2555 เกิดเหตุกำรณ์กำรคุกคำมขึ้นอีก 

โดยเจ้ำหนำ้ที่ปำ่ไม้ และ หัวหน้ำอุทยำนฯน�ำก�ำลังเจำ้หน้ำที่เขำ้ตัดฟันยำงพำรำและพืช

ผลอืน่ๆของชำวบ้ำน 3 รำย เสยีหำยทัง้หมด  ทัง้ทีอ่งค์กรชมุชนและเครอืข่ำยฯ มข้ีอตกลง

กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังแล้ววำ่ให้ชำวบ้ำนในพื้นที่สำมำรถท�ำกินได้ตำมวิถีเดิม

 ดังน้ันจึงข้ึนอยู่กับนโยบำยของรัฐบำลและนโยบำยของอธิบดีกรมอุทยำนแห่ง

ชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ในแต่ละช่วงด้วยว่ำมีควำมเข้ำใจในวิถีควำมเป็นอยู่ของชำว

บ้ำนที่อยู่กับป่ำมำกน้อยแค่ไหน และมีนโยบำยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดโดยไม่

สนใจประวตัศิำสตร์และสทิธชิมุชนหรอืเปล่ำ แต่เมือ่ใดกต็ำมท่ีมกีำรคุกคำมจำกเจ้ำหน้ำท่ี 

ชำวบ้ำนจะช่วยเหลอืกนัสอดส่องดแูล และรณรงค์ให้สงัคมและฝ่ำยนโยบำยเข้ำใจปัญหำ

และแก้ไขปัญหำร่วมกับชำวบำ้น

    ช่วยเล่าเรื่องธรรมนูญชุมชน

 หลงัจำกเข้ำร่วมกบัเครอืข่ำยปฏริปูทีด่นิเทอืกเขำบรรทดัได้ไม่นำน องค์กรชมุชน

บำ้นทับเขือ-ปลักหมูได้ร่วมกันจัดท�ำธรรมนูญชุมชน โดยกำรระดมควำมคิดเห็นของชำว

บ้ำน ร่วมกับนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (อำจำรย์วิทยำ อำภรณ์) ชำวบ้ำน

ให้ควำมส�ำคัญของกระบวนกำรยกร่ำงธรรมนูญชุมชนมำก และใช้เวลำพูดคุยท�ำควำม

เขำ้ใจร่วมกันถึง 2 ปี จึงก�ำหนดให้มีธรรมนูญชุมชนได้ 

เมือ่ก่อนกำรจดักำรทีด่นิและทรพัยำกรธรรมชำตขิองบ้ำนทบัเขอื-ปลกัหม ูใช้ค�ำว่ำ     “กำร

จัดกำรทรัพยำกรโดยองค์กรชุมชน” และได้เปลี่ยนมำเป็น “โฉนดชุมชน” เพื่อให้เหมือน

กับเครือขำ่ยปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ แต่ควำมหมำยยังคงเดิม  

 เม่ือชุมชนรวมตัวกันเป็นองค์กรโดยมีธรรมนูญชุมชนเป็นกรอบในกำรจัดกำร

ชมุชน ท�ำให้ชมุชนเกดิควำมสำมัคคกีลมเกลยีวกนั ในกำรจดักำรทีด่นิและทรัพยำกรร่วม

กัน สมำชิกในชุมชนเข้ำถึงสิทธิของตนได้มำกขึ้น เช่น ชำวบ้ำนสำมำรถโค่นต้นยำงพำรำ

ในทีด่นิของตนเอง และแปรรปูไม้ในสวนของตนมำสร้ำงบ้ำนได้  ท�ำให้เหน็ได้ว่ำ หลงัจำก

ที่ชุมชนท�ำงำนร่วมกันในกำรจัดท�ำโฉนดชุมชน ชุมชนสำมำรถยกระดับควำมเข้มแข็งให้

กับชุมชนได้ และมีศักยภำพสูงข้ึนในกำรแก้ไขปัญหำ และป้องกันควำมเดือดร้อนต่ำงๆ  

ซึ่งส่วนหนึ่งถือเป็นผลส�ำเร็จของกระบวนกำรจัดท�ำโฉนดชุมชนของบ้ำนทับเขือ-ปลักหมู

 ส่วนในด้ำนกำรจัดกำรชุมชน แต่ก่อนนี้จะชุมชนจะให้ควำมส�ำคัญเฉพำะเร่ือง

ทรัพยำกรเป็นหลัก โดยขำดมุมมองกำรยกระดับชุมชนในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ธรรมนูญชุมชน คือกำรวำงกรอบในกำรจัดกำรชุมชนในทุกด้ำน  โดยแบ่งเป็น  

4  มิติ  คือ   1) ควำมเป็นมนุษย์  ได้แก่  ปัจเจกบุคคลมีควำมสุข 2) สถำบันสังคม  ได้แก่  

ครอบครัวมีควำมสุข  ชุมชน  องค์กร  เครือข่ำยเข้มแข็ง  3) ควำมม่ันคงในชีวิต  ได้แก่  

เศรษฐกิจดี  ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  4) 

ควำมเป็นธรรมในสงัคมและควำมโปร่งใส  ได้แก่  ระบบกำรเมอืงกำรปกครองระดบัชมุชน

ดี  ระบบกำรเมืองกำรปกครองระดับท้องถิ่นดี  ระดับเจำ้หน้ำที่รำชกำร  ระบบกำรเมือง

กำรปกครองระดับประเทศดี จะเห็นได้ว่ำ  องค์กรชุมชนบำ้นทับเขือ-ปลักหมูไม่ได้มุ่งแก้

ปัญหำเฉพำะเร่ืองทีด่นิเพยีงอย่ำงเดยีว  หำกแต่ก�ำลงัสร้ำง  “อธปิไตยชมุชน” หรืออ�ำนำจ

ในกำรก�ำหนดอนำคตของตนเองในทุกด้ำน   

 ชุมชนมบีทเรยีนร่วมกนัจำกกำรท�ำโฉนดชมุชนว่ำ “กำรรวมกลุม่กนัเป็นเครอืข่ำย 

นอกจำกจะสร้ำงพลังในกำรต่อรองกับหน่วยงำนรัฐ ยังเป็นกำรระดมควำมคิดควำมรู้      

เพื่อน�ำมำใช้ในกำรท�ำมำหำกินให้มีควำมม่ันคงยั่งยืนและสร้ำงสังคมที่เป็นธรรมและ

เป็นสุขด้วย” 
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    แนวทางขับเคลื่อนโฉนดชุมชนในอนาคตคืออะไร 

 กำรท่ีองค์กรชมุชนบ้ำนทบัเขอื-ปลกัหม ูเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเครอืข่ำยปฏริปูทีด่นิ

เทือกเขำบรรทัด และเครือข่ำยปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย  แนวทำงกำรขับเคล่ือน

นโยบำยโฉนดชุมชนท่ีผ่ำนมำ เป็นไปในแนวทำงเดยีวกนั ทัง้ในเรือ่งของกำรสร้ำงสิทธิท้ั์ง

สทิธิบุ์คคลและสทิธชิมุชน ทัง้สองเครอืข่ำยมส่ีวนผลกัดนัให้พ่ีน้องชำวบ้ำนเข้ำใจสิทธิแ์ละ

ขับเคลื่อนในกำรสร้ำงสิทธิ์ของตัวเอง  

 “โฉนดชมุชนมคีวำมส�ำคญักบัชมุชนและสงัคม เรำสำมำรถใช้ระบบโฉนดชุมชน

เป็นตัวช่วย ในกำรคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เป็นยำมดูแลพื้นที่ป่ำ รวมไปถึงกำรดูแล

เกษตรกรรำยย่อย ให้พัฒนำองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับวิถีเกษตรของตัวเอง แต่เรำต้อง

ยกระดับสิทธิใหม่ขึ้นมำในสังคม นั่นคือสิทธิชุมชนที่เรำผลักดันกันอยู่  ถึงเวลำที่เรำต้อง

ปฏิรูปวิถีกำรผลิต ปฏิรูปฐำนวัฒนธรรม  ฐำนคิด และทิศทำงกำรพัฒนำเสียที”  

 “ในฝ่ังนโยบำยของรฐัเรือ่งโฉนดชมุชน องค์กรชมุชนและเครอืข่ำยไม่ได้คำดหวงั

อะไรมำก แม้ว่ำนโยบำยจะไปได้ช้ำหรอืไปไม่ได้เลย แต่ชมุชนทีป่ฏบิตักิำรและจดัท�ำโฉนด

ชุมชนในระดับพื้นที่จะต้องเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ให้ได้ ชุมชนจะต้องขับเคลื่อนเรื่องโฉนด

ชุมชนโดยใช้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นตัวตั้ง”

 ส่วนทศิทำงของโฉนดชุมชนในอนำคตนัน้ ส่วนตวัคดิว่ำพฒันำไปได้แน่นอน แต่

ต้องอำศัยควำมอดทนของชุมชนผู้ปฏิบัติอย่ำงมำก โดยเฉพำะแกนหลักของเครือข่ำย 

เน่ืองจำกต้องท�ำควำมเข้ำใจกับพี่น้องชำวบ้ำนทุกคนทุกพื้นที่ที่จะท�ำโฉนดชุมชน ให้มี

จิตส�ำนึก มีควำมรู้สึกที่จะเสียสละ พร้อมที่จะท�ำเพื่อชุมชนและสังคม

 ถึงท่ีสุดแล้วโฉนดชุมชนเป็นเรื่องสวนกระแสสังคม เนื่องจากความคิด 

ความรู้สึกของคนในสังคมขณะนี้ มองเห็นว่าที่ดินมีไว้เพื่อขาย จึงเป็นหน้าที่ของ

ชมุชนและเครอืข่ายฯ ว่าจะท�าอย่างไรให้ชาวบ้านและคนทัว่ไปเข้าใจว่า ทีด่นิไม่ใช่

สนิค้าแต่มนัคอืชีวิต และโฉนดชุมชนไม่ใช่แค่เรือ่งการได้ทีดิ่นมาอย่างเดียว ไม่ใช่

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่มันมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

สังคมทั้งระบบ 

 “ถึงแม้โฉนดชมุชนอำจเป็นเพยีงสงัคมในฝัน สงัคมทีด่งีำมและสงบสขุ อำจเป็น

เรื่องยำกที่จะสร้ำง แต่ก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป”
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