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abstract

This article highlights the relationships between 

national land land rights system and the livelihoods of farmers, 

focusing on the case of the Royal Forest Department (RFD)’s 

National Forest Land Allotment project (Sor Tor Kor: STK). 

STK can be seen as an institutional initiation that aims to 

solve the conflicts between the State and local communities 

by allocating qualified petitioners with usufructuary rights on 

reserved forest land. Although the STK implementation has 

helped reduce tension between the two parties, I argue that 

the underlying concept of STK indeed reflects the officials’ 

distrustfulness on local people, which in relation to their 

poverty, are seen as the encroachers and destroyers of the 

“national” forests. In addition, the STK has become a new 

constraint of local livelihoods and the adaptation of farmers 

in reserved forest areas.  
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บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบสิทธิในที่ดิน

กับการด�ารงชีพของเกษตรกรซึ่งศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ สทก. ของกรมป่าไม ้ 

ซึ่งเป็นกลไกเชิงสถาบันที่ภาครัฐพัฒนาขึ้นมาเพื่อมอบ “สิทธิท�ากิน” ให้แก่

เกษตรกรในเขตป่าให้สามารถอยู่อาศัยและท�ากินต่อไปในเขตปรับปรุงป่าสงวน

แห่งชาติโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ดินดังกล่าวสามารถตกทอดไปถึง 

ทายาทได้ แต่ห้ามซื้อ-ขาย บทความโต้แย้งว่า การที่รัฐมอบเพียงสิทธิท�ากินให ้

แก่เกษตรกร แต่ละเลยหรือมองข้ามประเด็นเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดิน 

สทก. นอกจากจะตอกย้�าถึงความไม่ไว้วางใจของรัฐไทยที่มีต่อคนท้องถิ่นและ

ความยากจนของพวกเขา ซึ่งมักจะถูกมองอย่างเหมารวมในฐานะของผู้บุกรุก

และผู้ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติแล้ว สทก. ยังได้กลายมาเป็นเงื่อนไขใหม่

ต่อการด�ารงชีพและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตป่าอีกด้วย

คำ�สำ�คัญ  

เกษตรกรในเขตป่า, การถือครองที่ดิน, การด�ารงชีพ
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บทนำ�:�เกษตรกรในเขตป่าและปัญหาการเข้าถึงที่ดิน

คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่า ท่ีดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีพของ

เกษตรกรและคนในชนบท ท่ีดินเป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งรายได้ และยังเป็นเกราะก�าบัง

ให้แก่เจ้าของท่ีดินเมื่อเกิดความผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆ ในบางวัฒนธรรมการ

ถือครองที่ดินยังแสดงถึงสถานภาพและอัตลักษณ์ทางสังคมของเจ้าของที่ดินอีกด้วย ดังนั้น 

หากคนในชนบทสามารถเข้าถงึทีด่นิและมคีวามมัน่คงในการถอืครองทีด่นิ กจ็ะช่วยลดความ

เปราะบางของพวกเขาต่อความยากจนและความอดอยาก และอาจเพ่ิมศักยภาพในการปรบั

ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบัน คนชนบทจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในเขตป่า ต่างต้องเผชิญ

กับปัญหาความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ปัญหาไร้ทีดิ่นท�ากนิ และเกษตรกรอกีจ�านวน

มากยังไม่สามารถเข้าถึงท่ีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีมูลเหตุมาจากนโยบายการ

จัดสรรที่ดินที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงนโยบายการพัฒนาและการอนุรักษ์ของรัฐท่ีมักมองข้าม

การด�ารงอยู่ของชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้

ปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงที่ดินในเขตป่าในสังคมไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิด

ข้ึนมานานกว่าศตวรรษ นับตัง้แต่รัฐไทยรวมศนูย์อ�านาจการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม้ไว้

ที่ส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นเริ่มทวี

ความรนุแรงและชดัเจนมากข้ึนในช่วงท่ีเริม่ใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 

7 เป็นต้นมา เนื่องจากในแผนฯ ฉบับน้ีได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการท่ีดินป่าไม้ ซึ่ง

ก�าหนดให้ต้องมีพ้ืนที่ป่าอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ โดยแบ่งออก

เป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 จากนโยบายดังกล่าว 

ท�าให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการควบคุมดูแลพื้นที่ป่าได้ก�าหนดนโยบาย

และออกมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ 

เป็นท่ีน่าเสียดายว่านโยบายและมาตรการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่านั้น มักจะ

ปฏิเสธการด�ารงอยู่และสิทธิของ “ชุมชนท้องถิ่น” ในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
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ป่าไม้ ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ากลายเป็น “ผู้บุกรุก” มีการประมาณ

การว่าในปัจจุบันมีประชาชนมากกว่า 1 ล้านครอบครัว (มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ 2555) ที่ติด

อยู่ในเขตพื้นท่ีป่าของรัฐ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผลกระทบของการเป็น “ผู้บุกรุกป่า” ก็คือ เกษตรกรเหล่าน้ีไม่

สามารถอ้างสทิธิใดๆ ทางกฎหมายบนท่ีดินท่ีตนเองจบัจองและถอืครองอยู ่ถงึแม้ว่าพวกเขา

จะอ้างว่าได้จับจองและครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนที่รัฐจะประกาศในผืนป่านั้นๆ เป็นพ้ืนที่

ป่าของรฐั การไม่ยอมรบัสทิธขิองประชาชนในลกัษณะเช่นนีเ้ป็นผลให้เกดิความขดัแย้งอย่าง

กว้างขวาง ระหว่างชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่ากับหน่วยงานของรัฐที่ท�าหน้าที่ตามกฎหมาย

ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

นอกจากปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้แล้ว เกษตรกรในเขตป่า

จ�านวนมากยังไร้ท่ีดินท�ากิน จากการศึกษาของ เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย์ พบว่าประเทศไทยมี

เกษตรกรท่ีไร้ที่ดินท�ากิน 889,022 ราย เกษตรกรที่มีที่ดินท�ากินและไม่เพียงพอ 517,263 

ราย เกษตรกรมีที่ดินท�ากินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ 811,279 ราย และมีเกษตรกรท�ากินใน

ท่ีดินของรัฐ 1.15 ล้านราย ในพื้นที่ 21 ล้านไร่ (เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย์ 2554) ในขณะ

เดียวกัน มีการศึกษาที่ระบุชัดเจนว่าที่ดินในประเทศไทยร้อยละ 90 ถือครองโดยคนเพียง

ร้อยละ 10 ของประเทศ โดยครัวเรือนในภาคการเกษตรมากกว่าร้อยละ 40 ถือครองที่ดิน

น้อยกว่า 10 ไร่ และมทีีด่นิรกร้างว่างเปล่าถงึ 48 ล้านไร่ (มนนิธ์ สุทธิวัฒนานิติ 2555) 

จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เหน็ถงึปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินในประเทศไทย 

โดยท่ีดินส่วนใหญ่อยู่ในมือและครอบครองโดยคนส่วนน้อย

ในระยะเวลาที่ผ่านมา กรมป่าไม้และหน่วยงานที่รับผิดชอบกับการบริหารจัดการ

ทรพัยากรป่าไม้พยายามหาทางออกของปัญหาคนในเขตป่า โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐั

หลายหน่วยงานในหลายๆ ด้าน เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติ หน่วยงานด้านการ

พัฒนาสังคม และหน่วยงานด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือด�าเนินโครงการจัดสรรและ

จัดระเบียบชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายในเขตป่าให้มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เช่น 

โครงการจดัสรรทีด่นิท�ากนิในเขตป่า หรอื คจก. การจดัสรรทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม หรอื สปก. 

การจัดต้ังนิคมพัฒนาตนเอง และหมู่บ้านป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งมาตรการของรัฐในการจัดการ
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ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมาจะเน้น “การควบคุม” และ “จัด

ระเบียบชุมชน” แต่ไม่เน้นการจัดสรร “สิทธิ” ในที่ดินแต่อย่างใด โครงการ สทก. ซึ่งกรม

ป่าไม้ได้ด�าเนนิงานมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นอกีหนึง่พยายามของรฐัไทยในการแก้ไขปัญหา

การถือครองที่ดินป่าไม้อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยช่วยเหลือราษฎรที่มีความจ�าเป็น

ในการครองชีพให้สามารถเข้าท�ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อนและมีที่อยู่

เป็นหลักแหล่งตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิท�ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

จะได้รับหนังสืออนุญาต “สทก.” มีอายุการอนุญาต 5 ปี เงื่อนไขส�าคัญของหนังสืออนุญาต 

สทก. คือ ห้ามซ้ือ-ขายที่ดิน แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกได้ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้

ก�าหนดเง่ือนไขในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน สทก. โดยเกษตรกรต้องท�าประโยชน์ติดต่อกัน 

2 ปี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิท�ากิน

บทความชิน้นีต้้องการชีใ้ห้เห็นถึงข้อจ�ากดัของการจดัสรรสทิธใินทีด่นิท�ากนิในรปูแบบ 

สทก. ต่อการปรบัตวัและการด�ารงชพีของเกษตรกรในเขตป่า ค�าถามหลกัของบทความชิน้นี้ 

คือการให้ “สิทธิท�ากิน” นั้นเพียงพอและเอ้ือต่อการด�ารงชีพของเกษตรกรในเขตป่าภายใต้

กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อมหรือไม่ เพ่ือ

ทีจ่ะตอบค�าถามดังกล่าว ผูเ้ขยีนได้ศกึษาและวิเคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ สทก. 

ที่รับผิดชอบโดยกรมป่าไม้ นอกจากน้ี ผู้เขียนได้เข้าพื้นท่ีและสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่บ้าน

บารม ีต�าบลสมเดจ็เจรญิ อ�าเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบุร ีซึง่เป็นหมู่บ้านในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ และชาวบ้านได้รบัมอบหนงัสอือนุญาต สทก. จากกรมป่าไม้ เพ่ือให้สามารถอยู่อาศัย

และท�ากินในเขตป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การน�าเสนอเนือ้หาของบทความชิน้นีจ้ะแบ่งออกเป็น 4 ตอน หลงัจากบทน�า จะกล่าว

ถึงความเป็นมาและพัฒนาการของ สทก. พร้อมทั้งระเบียบและหลักเกณฑ์ของการอนุญาต 

ซึ่งจะท�าให้เข้าใจถึงแนวคิดและความเชื่อของรัฐที่อยู่เบ้ืองหลังวาทกรรม “สิทธิท�ากิน” จาก

นั้นจะน�าเสนอกรณีศึกษาบ้านบารมีซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการ สทก. โดยพยายามช้ีให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสิทธิท�ากินในท่ีดินกับการด�ารงชีพและความสามารถในการ

ปรับตัวของเกษตรกร และสุดท้ายเป็นบทสรุป 
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สทก.:�การจัดสรรสิทธิถือครองที่ดินในเขตป่าเพื่อการยังชีพ�

...ท�าอย่างไรส�าหรับให้คนที่อยู่ในป่าสงวนสามารถที่จะท�ากินได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย แล้วก็ไม่ผิดระเบียบของทางราชการ ไม่ท�าให้ป่าสงวนแห่งชาตนิีพ้ังลงไป

มากกว่าที่เป็นอยู่ สทก. นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 วันน้ี เกิดขึ้นที่บ้านห้วยตอง 

อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่น้ีเอง คือเราไปหลายแห่ง จากแม่แจ่มแล้วเข้าไป

ในเขตสันป่าตอง ก็มีชาวบ้านห้วยตองมาขอ นส.3 ผู้ว่าบอกว่าไม่ไหว พวกนี้ถ้าให ้

นส.3 ทีหลังป่าก็พังถล่มหมด ใช้ไม่ได้ ก็มาคิดว่าถูกต้องเพราะว่าถ้าให้ไป เขาก็

ขาย เสร็จแล้วเขากบ็กุเข้าไปอกี กข็ายสทิธิต่์อไป แม้จะไม่ม ีนส.3 กย็งัขายสทิธิ ์ทีผู่้

ว่าฯ ว่าอย่างนัน้ ก็ต้องหาวิธีแก้ไข

(พระบรมราโชวาท พระราชทานในวันปิดการสัมมนา 

“การพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ” 

ณ ส�านักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524)

การให้สิทธิท�ากิน หรือที่รู้จักกันในนาม สทก. เป็นความพยายามของกรมป่าไม้ที่จะ

แก้ไขปัญหาของชาวบ้านท่ีตดิอยูใ่นเขตป่าซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากนโยบายการประกาศเขต

ป่าของรัฐ หลักการส�าคัญของ สทก. ก็คือ การช่วยเหลือราษฎรที่จับจองและถือครองท่ีดิน

ป่าไม้อย่างผิดกฎหมาย หรือท่ีรัฐเรียกว่า “ผู้บุกรุกป่า” ให้มีที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยเป็น

หลักแหล่งและไม่ขัดต่อกฎหมายป่าไม้ อีกท้ังเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่มีความจ�าเป็นในการ

ครองชีพให้สามารถเข้าท�ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อน โดยเป้าหมาย

สูงสุดของการให้สิทธิท�ากิน หรือ สทก. ก็คือ การป้องกันไม่ให้ราษฎรที่อาศัยกระจัดกระจาย

ในเขตป่าเข้าไปบุกรกุและท�าลายป่าเพิม่ขึน้อกี (กรมป่าไม้ 2535) ดงัจะเหน็ได้จากพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทีน่�าเสนอข้างต้น หากมองอย่างผวิเผนิการจดัสรร

สิทธิท�ากินให้กับเกษตรกรในเขตป่าในรูปของ สทก. จะช่วยเปลี่ยนสถานภาพของเกษตรกร

จาก “ผู้บุกรุกป่า” มาเป็นเกษตรกรที่ท�ามาหากินในที่ดินป่าไม้ของรัฐอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ซ่ึงน่าจะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้
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ประโยชน์ท่ีดินและปัญหาไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรในเขตป่า อย่างไรก็ดี เมื่อมองอย่าง

พนิจิพเิคราะห์จะพบว่า การจดัสรรสิทธิท�ากนิในรปูของ สทก. มรีะเบยีบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

รฐัก�าหนดขึน้เพือ่ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย ดงันัน้ เนือ้หา

ในส่วนนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและพัฒนาการของ สทก. รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีมาพร้อมกับการให้สิทธิท�ากินในเขตป่ากับเกษตรกร

การจัดสรรสิทธิท�ากินในเขตที่ดินป่าไม้ในรูปแบบ สทก. เกิดขึ้นเมื่อประมาณสาม

ทศวรรษท่ีผ่านมา (กรมป่าไม้ 2535) ย้อนไปในปี พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้

ด�าเนนิการช่วยเหลอืราษฎรท่ี “บุกรุก” อยูใ่นป่าสงวนแห่งชาตใิห้ได้รบัอนญุาตโดยชอบด้วย

กฎหมาย เพื่อให้มีที่ท�ากินเป็นหลักแหล่งไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกต่อไป โดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้สั่งการให้กรมป่าไม้ (ณ ขณะนั้น กรมป่าไม้สังกัดกระทรวง 

เกษตรฯ) ให้ด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการจัดสรรทีดิ่นให้แก่ราษฎรในเขตป่าโดย

การน�าพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีเสื่อมโทรมมาจัดสรร ท้ังนี้ ในการด�าเนินจัดสรรท่ีดินท�ากิน

นั้นควรออกให้เป็น “ใบสัญญารับรองสิทธ์ิท�ากิน (สทก.)” และกรมป่าไม้ได้เร่ิมด�าเนินการ

มอบหนังสืออนญุาต สทก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 หรอืประมาณ 3 

ปี หลังจากท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี 

อย่างไรกต็าม การด�าเนนิโครงการ สทก. ต้องหยดุชะงกัไปในช่วงปลายทศวรรษ 2530 

เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นต้องการให้มีการมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-011 แทน

เอกสาร สทก. อย่างไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 รัฐมีนโยบายที่จะออกหนังสือ

อนุญาต สทก. ให้กับเกษตรกรในเขตป่าอีกครั้งหนึ่ง โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกรมป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Nation 

(Pongphon Sarnsamak 2012) เกี่ยวกับการโครงการของกระทรวงฯ ที่จะอนุญาตให้

เกษตรกรท่ัวประเทศกว่า 450,000 ราย ท่ีจับจองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สามารถอยู่

1 ส.ป.ก.4-01 คือ เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หน่วยงานหลักที ่

รับผิดชอบการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 คือ ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กรมป่าไม้ 

2535).
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อาศยัและท�ามาหากินในพืน้ท่ีน้ันๆ ต่อไป โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบรบัรองสทิธแิละออก

หนังสืออนุญาตท�ากินให้กับเกษตรกรเหล่านี้ ค�าสัมภาษณ์ดังกล่าวถือเป็นการคืนชีพให้กับ

โครงการจดัการทรพัยากรท่ีดินและป่าไม้ของกรมป่าไม้ หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า “โครงการ สทก.” 

ทัง้นี ้การฟ้ืนคืนชพีของโครงการ สทก. ส่วนหนึง่สบืเนือ่งมาจากมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่

วนัท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2540 และ 30 มถินุายน พ.ศ. 2541 ก�าหนดให้กรมป่าไม้ด�าเนินการ

ตามแผนการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ระดับพืน้ที ่โดยให้ท�าการส�ารวจพืน้ทีท่ีม่รีาษฎร

ครอบครองอยูอ่าศยัท�ากนิในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาตทิัว่ประเทศ และข้ึนทะเบียนผูถ้อืครองพ้ืนท่ี

ป่าไม้เพือ่น�ามาใช้เป็นฐานข้อมลูประกอบการบรหิารจดัการท่ีดินของรฐั เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดิน

ในพื้นท่ีป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมป่าไม้ได้สนองตอบมติคณะ

รัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นโดยด�าเนินการส�ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศด้วยการ

ใช้แนวทางการด�าเนินการตามมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินใน

พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

ข้อมูลจากหนังสือ ป่าไม้เพื่อการศึกษา ท่ีตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2555 ระบุว่านับตั้งแต่เริ่ม

ด�าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2525 กรมป่าไม้ได้มอบหนังสืออนุญาต สทก. ให้กับเกษตรกร

ในเขตป่าไปแล้วทั้งสิ้น 4,000 ราย รวมพ้ืนที่ประมาณ 30,000 ไร่ (กรมป่าไม้ 2555) และ

มเีป้าหมายทีจ่ะมอบหนังสืออนุญาตให้กับเกษตรกรในเขตป่าสงวนแห่งชาตอิกี 600,000 ราย 

(Pongphon Sarnsamak 2012)

กระบวนการและวิธีการออกหนังสืออนุญาต สทก. ของกรมป่าไม้นั้น จะแบ่งออกเป็น 

2 ขัน้ตอนหลกัๆ ได้แก่ ข้ันตอนแรก การประกาศเขตปรบัปรงุป่าสงวนแห่งชาต ิโดยกจิกรรม

หลักๆ ในขั้นตอนนี้ คือ กรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินส�ารวจในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ทีม่รีาษฎรอาศยัอยูว่่ามพีืน้ท่ีใดท่ียงัคงมสีภาพป่าอดุมสมบรูณ์ มพีืน้ทีใ่ดทีค่วรสงวนรกัษาไว้ 

มพีืน้ท่ีท่ีหมดสภาพป่าไปแล้วหรอืมลีกัษณะเส่ือมโทรมจ�านวนเท่าใด จากนัน้จงึจดัท�าแผนที่

เพือ่น�าเสนอต่อกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หลงัจากรฐัมนตรฯี ลงนามแล้ว

จะด�าเนนิการใน ขัน้ตอนทีส่อง คอื การส�ารวจพืน้ทีแ่ละตรวจสอบรบัรองสทิธิท�ากนิของราษฎร 

ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะมกีจิกรรมประกอบด้วย การประชมุชีแ้จงให้ราษฎรในพืน้ทีท่ราบถงึหลกัเกณฑ์
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ต่างๆ ในการให้สิทธิท�ากิน ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรผู้ที่ครอบครองพื้นที่ในเขตปรับปรุง 

ป่าสงวนแห่งชาติมายื่นค�าขอมีสิทธิท�ากิน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดหมายกับราษฎรเพ่ือเดิน

ส�ารวจการถือครองและตรวจสอบสภาพพื้นท่ี หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนด

เกี่ยวกับพื้นท่ี ก็จะท�าการรังวัดขอบเขตแปลงที่ดินพร้อมกับฝังหลักเขตแสดงแนวแปลงท่ีดิน

ที่จะให้สิทธิท�ากินไว้ด้วย 

ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า การก�าหนดลักษณะพื้นที่ที่จะอนุญาตให้เกษตรกรมีสิทธิท�า

กินนั้นพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โดยไม่มีการน�าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้ามาร่วมพิจารณา ซ่ึงเป็นการก�าหนดจากมุมมองของ 

เจ้าหน้าทีแ่ละนกัวิชาการทีอ่ยูห่่างไกลจากพืน้ท่ีจริง ขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนและชมุชน

ท้องถ่ิน ผลกระทบที่เกิดข้ึนคือ แนวทางการก�าหนดลักษณะของพ้ืนที่ที่จะอนุญาตให้มีสิทธิ

ท�ากนิดงักล่าวท�าให้ท่ีดินท�ากนิของเกษตรกรบนท่ีสูง โดยเฉพาะกลุม่ชนเผ่า “ตกเกณฑ์” ที่

กรมป่าไม้ก�าหนดขึน้ เพราะพ้ืนทีท่�ากนิส่วนใหญ่ของพวกเขาอยูบ่นภเูขาและมคีวามลาดชนั

สูง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีป่าไม้มองว่ามีความเปราะบางต่อการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินและ

เปราะบางทางระบบนิเวศ ท�าให้เกษตรกรบนที่สูงจ�านวนมากไม่เข้าข่ายท่ีจะได้รับหนังสือ

อนญุาต สทก. โดยทางออกของรฐัต่อพืน้ท่ีท่ีครอบครองโดยเกษตรกรแต่ตกเกณฑ์ไม่เป็นไป

ตามระเบียบของการออกหนังสืออนุญาต สทก. ก็คือ รัฐอนุโลมให้เกษตรกรท�ากินในพ้ืนที่

นั้นๆ ได้อย่างต่อเน่ืองและก�าหนดพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็น “เขตควบคุม” โดยมีเงื่อนไขว่า 

เกษตรกรต้องไม่ขยายพื้นที่ท�ากินออกนอกเขตควบคุมนี้ 

หนังสืออนุญาต สทก. ที่มอบให้เกษตรกรนั้นจะลงนามอนุญาตโดยผู้ว่าราชการ

จงัหวดัแห่งท้องทีท่ีป่่าสงวนแห่งชาติน้ันต้ังอยู ่โดยกรมป่าไม้ได้แบ่งประเภทของหนงัสอื สทก. 

ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 เรียกว่า สทก. 1 ก เป็นหนังสืออนุญาตที่ออกให้ครั้งแรก 

มีอายกุารอนญุาต 5 ปี แบบท่ี 2 เรียกว่า สทก. 2 ก เป็นหนังสอือนญุาตทีอ่อกให้ส�าหรบัผูท้ี่

ได้รับ สทก. 1 ก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ซึ่งกรมป่าไม้จะ

ออกหนังสือฉบับนี้ให้เพื่อมีสิทธิท�ากินในท่ีดินเดิมต่อไปโดยจะมีการเรียกเก็บหนังสือ สทก. 

1 ก ท้ังนี้ สทก. 2 ก มีอายุการอนุญาต 5 ปี เช่นเดียวกับแบบแรก แต่เกษตรกรต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตในอัตราไร่ละ 20 บาท ต่อหนึ่งคราวอนุญาต และเม่ือครบ
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ก�าหนดการอนุญาตก็จะมีการพิจารณาต่ออายุให้ ซึ่งทั้ง สทก. 1 ก และ สทก. 2 ก เกษตรกร

จะได้รับอนุญาตให้ครอบครองที่ดินตามที่ครอบครองจริง แต่ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว 

ส่วนแบบที ่3 เรยีกว่า สทก. 1 ข ซึง่เป็นหนังสืออนญุาตทีอ่อกให้ท�าการปลกูป่าหรอืไม้ยืนต้น

ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พูดแบบตรงไปตรงมาก็คือ เป็นหนังสือที่ออกให้แก่

ราษฎรท่ีได้รับหนังสืออนุญาตแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ที่ครอบครองพ้ืนที่เกินกว่า 20 ไร่ และ

มคีวามประสงค์จะปลกูป่าหรอืไม้ยนืต้นในท่ีดินส่วนทีเ่กนิดงักล่าว โดยกรมป่าไม้จะอนญุาต

ไม่เกิน 35 ไร่ต่อครอบครัว มีอายุการอนุญาตคราวละ 10 ปี และต้องช�าระค่าธรรมเนียม

หนังสืออนุญาตในอัตราไร่ละ 20 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น

ไม่น้อยกว่าไร่ละ 25 ต้น และเมื่อครบก�าหนดเวลาการอนุญาตก็สามารถขอต่ออายุได้

จะเหน็ได้ว่า สทก. เป็นกลไกเชงิสถาบันทีภ่าครฐัพัฒนาขึน้มาเพ่ือจัดสรรสทิธใินทีด่นิ

ให้แก่เกษตรกรในเขตป่าเพ่ือให้สามารถอยู่อาศัยและท�ากินต่อไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

โดยถกูต้องตามกฎหมาย ซ่ึงสิทธิท�ากินดังกล่าวสามารถตกทอดไปถงึทายาทได้ นอกจากนี้ 

เกษตรกรสามารถขออนุญาตน�าไม้ที่ได้ปลูกข้ึนภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปใช้ประโยชน์ 

และยังสามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของสินเช่ือ เพ่ือพัฒนาการเกษตรจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามโครงการที่กรมป่าไม้กับทาง

ธนาคารฯ ได้ร่วมมือพัฒนาข้ึน นอกจากนี้ สทก. ก็ได้ก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกษตรกรผู้ได้

รับหนังสืออนุญาตแบบต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นแล้วอาจถูกเพิกถอนสิทธิท�ากินได้ 

เงื่อนไขที่ส�าคัญของ สทก. ประกอบด้วย 1) ห้ามซ้ือ-ขายที่ดิน สทก. 2) ห้ามละทิ้ง

ไม่ท�าประโยชน์ หรือไม่อยู่อาศัยในท่ีดินท่ีได้รับ สทก. และไม่สามารถให้บุคคลอื่นนอกจาก

บุคคลในครอบครัวเข้าท�าประโยชน์ในที่ดิน สทก. และ 3) ให้ความร่วมมือกับพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ที่มาขอตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขหนังสืออนุญาต สทก. หากพิจารณา

เงือ่นไขต่างๆ เหล่าน้ีเราสามารถมองเห็นเจตนารมณ์ทีด่ขีองรฐัทีต้่องการลดแรงกดดันต่อการ

สูญเสียที่ดินในเขตป่าจากการเก็งก�าไรและกระบวนการกว้านซื้อที่ดินของนายทุน ทั้งนี้ 

เจ้าหน้าที่รัฐมองว่า การห้ามการซ้ือ-ขายท่ีดิน สทก. เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะป้องกันที่ดิน

หลุดมือจากเกษตรกรไปอยู่ในมือของนายทุน 
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กล่าวโดยสรุป สทก. เป็นการปรับกลไกเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับที่ดินป่าไม้เพ่ือให้

เกษตรกรมีสิทธิท�ากินและสามารถเข้าถึงที่ดินในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยรัฐเช่ือ

ว่าหากราษฎรมีที่ดินท�ากินเป็นหลักแหล่งและเพียงพอต่อการยังชีพของตนเองแล้ว พวกเขา

จะไม่เข้าไปบุกรุกท�าลายป่า ในท้ายที่สุดปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงที่ดินป่าไม้ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาตกิจ็ะค่อยๆ หมดไปจากประวตัศิาสตร์ของสงัคมไทย อย่างไรกต็าม การ

จัดสรรสิทธิท�ากินในรูปแบบของ สทก. นั้น เกษตรกรได้รับเพียง “สิทธิท�ากิน” กล่าวคือ

สามารถอยูอ่าศยัและท�ากนิในทีด่นิทีไ่ด้รบัจดัสรรได้อย่างถกูต้องตามกฎหมายและถ่ายทอด

เป็นมรดกได้ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน นั่นคือ เกษตรกรไม่สามารถขายหรือให้เช่าท่ีดิน 

สทก. ได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีกรมป่าไม้ก�าหนดไว้ และรัฐสามารถเพิกถอนสิทธิ

ท�ากินได้หากพบว่าเกษตรกรฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้น รัฐยังมีอ�านาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือที่ดิน สทก. 

ในหัวข้อถัดไปจะน�าเสนอให้เห็นถึงภาคปฏิบัติการของ สทก. ในระดับท้องถิ่น ซึ่งรัฐ

ได้เข้าไปจัดสรรสิทธิท�ากินให้กับเกษตรกรที่จับจองและครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวน 

แห่งชาติ

หมู่บ้านบารมี:�กรณีศึกษาการจัดสรรสิทธิทำ�กิน�(สทก.)�ให้กับราษฎร

หมู่บ้านบารมีเป็นหมู่บ้านจัดตั้งใหม่โดยการน�าคนที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติมาอยู่ร่วมกัน ดังนั้น สมาชิกของหมู่บ้านจึงมาจากหลากหลายพ้ืนเพเกือบ

จะครบทุกจังหวัดของประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2533 ชาวบ้านบารมีจะอาศัยอยู่ในที่ดินท�า

กินของตนเองซ่ึงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านเล่าว่า ในช่วงแรกของการอพยพเข้า

มาตัง้ถิน่ฐานประมาณปี พ.ศ. 2520 ชาวบ้านจะต้องซือ้ทีด่นิจาก “ผูจ้บัจอง” ท่ีอพยพเข้ามา

ก่อนแล้ว ดงันัน้ ชาวบ้านบารมไีม่ได้เป็นคนกลุ่มแรกทีเ่ข้ามาบกุเบกิและจบัจองทีดิ่นป่าไม้ที่

ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้จัดหาที่ดินจ�านวนหน่ึงน�ามาใช้จัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ

ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตใินบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว และได้พระราชทานชือ่ว่า 
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“โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” เม่ือมีการจัดตั้งโครงการห้วยองคตฯ จึง

ได้มีการอพยพชาวบ้านที่อยู่กระจัดกระจายในพ้ืนที่ท�ากินให้มาอยู่อาศัยในบริเวณเดียวกัน

ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของหมูบ้่านบารมใีนปัจจบัุนน้ี จงึกล่าวได้ว่า หมูบ้่านบารมเีป็นหมูบ้่านในโครงการ

พระราชด�าริ ในปัจจุบันหมู่บ้านบารมีมีประชากรประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่มีอาชีพท�าไร่ข้าวโพด ปลูกอ้อย มันส�าประหลัง และปลูกผัก 

โครงการห้วยองคตฯ ได้ด�าเนินงานจัดสรรที่ดินท�ากินให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านบารมี 

โดยในเบือ้งต้นทางโครงการฯ ได้เวนคืนท่ีดินจากชาวบ้านบารมแีละมกีารจ่ายค่าชดเชยการ

เวนคืนกับชาวบ้านไร่ละประมาณ 5,000 บาท จากน้ันทางโครงการฯ จึงน�าที่ที่เวนคืนน้ัน

มาพัฒนาพืน้ทีโ่ครงการและจดัสรรให้กบัชาวบ้าน โดยครอบครวัทีม่สีมาชกิในครวัเรอืน 5 คน

หรือน้อยกว่า จะได้รับการจัดสรรที่ดินท�ากิน 8 ไร่ ส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกว่า 5 คน 

จะได้รับการจัดสรรที่ดินท�ากิน 16 ไร่ ทั้งนี้ แต่ละครัวเรือนจะได้รับการจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็น

ทีอ่ยูอ่าศยัครวัเรือนละ 1 ไร่ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่า ก่อนทีท่างโครงการฯ จะเข้ามา

ด�าเนนิการจดัสรรทีดิ่นให้น้ันชาวบ้านบางคนมทีีดิ่นจ�านวนมาก ชาวบ้านบางคนถอืครองทีด่นิ 

100 กว่าไร่ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่มีการถือครองที่ดินจ�านวนมากก็จะได้รับค่าชดเชยการ

เวนคืน และในปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินครัวเรือนละ 8 ไร่ มีส่วนน้อยที่ถือ

ครองท่ีดิน 16 ไร่

จะเหน็ได้ว่า ขนาดของพืน้ทีแ่ปลงทีด่นิทีจ่ดัสรรโดยโครงการห้วยองคตฯ จะแตกต่างไป

จากกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ของกรมป่าไม้

สามารถจัดสรรท่ีดินท�ากินให้ชาวบ้านได้สูงสุดครอบครัวละ 20 ไร่ ชาวบ้านเล่าว่า ในช่วง

แรกๆ ทางโครงการสัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 25 ไร่ แต่ในที่สุดกลับได้เพียง 

16 ไร่ ซ่ึงชาวบ้านเองก็ไม่ทราบเหตุผลว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งนี้ การจัดสรรท่ีดินในช่วง

แรกซ่ึงด�าเนินการโดยโครงการฯ ยังไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตหรือเอกสารรับรองที่

เป็นทางการได้ ดังน้ัน ประมาณปี พ.ศ. 2550 ทางโครงการฯ จึงได้เชญิกรมป่าไม้เข้ามาส�ารวจ

พื้นที่เพื่อออกหนังสืออนุญาต สทก. ทั้งน้ีเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ

ซ่ึงช่องทางท่ีจะเป็นไปได้คือ การจัดสรรสิทธิท�ากินในรูปของ สทก.
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จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านหมูบ้่านบารมเีมือ่วนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2556 นายภานุ 

ภาณไุพชยนต์ เล่าว่าก่อนการจดัสรรทีด่นิท�ากนิของโครงการฯ ตนเองมีท่ีดนิท�ากนิประมาณ 

100 ไร่ ในช่วงนัน้ ถงึแม้จะไม่ค่อยสบายใจในการท�ามาหากนิมากนกัเพราะเป็นพ้ืนทีจั่บจอง

และเป็นพืน้ทีป่่าไม้ แต่ตนเองสามารถท�าไร่ข้าวโพด ไร่มนั และไร่อ้อย ซึง่สามารถขายได้เงิน

จ�านวนมาก อย่างไรกต็าม ในช่วงเวนคนืทีด่นิของโครงการฯ เพือ่น�ามาจดัสรรให้กบัเกษตรกร 

นายภานุคาดว่าตนเองจะได้รับที่ดินท�ากินประมาณ 25 ไร่ ซึ่งคิดว่าจะพอส�าหรับการท�ามา

หากินของครอบครวั แต่ในท่ีสดุครอบครวัของตนเองได้รับทีด่นิท�ากนิเพียง 8 ไร่ ซึง่ไม่เพียงพอ

ส�าหรับการสร้างรายได้ของครอบครัว ในขณะที่นายสมหมาย บุญจีน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้าน

บารมี เล่าว่าหลังจากการจัดสรรท่ีดินท�ากิน ครอบครัวของตนเองเสียเงินจ�านวนมากในการ

ปรับพื้นท่ีท�ากินแห่งใหม่ และพื้นท่ีท่ีได้รับการจัดสรรนั้นมีเจ้าของเดิมอ้างสิทธิ์และไม่ยอม

ให้ตนเข้าไปใช้ประโยชน์ ท�าให้ต้องมีเรื่องร้องเรียนและฟ้องร้องกัน

การจัดสรรท่ีดินและการออกหนังสืออนุญาต สทก. ถือเป็นการรับรองสิทธิการใช้

ประโยชน์ในเขตป่าของชาวบ้านอย่างเป็นทางการ ชาวบ้านรู้สึก “สบายใจ” มากข้ึนที่จะใช้

ประโยชน์ทีดิ่นในเขตป่า เพราะไม่ต้องกงัวลเกีย่วกบัปัญหาความขดัแย้งกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังรู้สึกว่าที่ดินยังเป็นของรัฐ หากกรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่จะ

เวนคนืเมือ่ไรกไ็ด้ และชาวบ้านกต้็องคนืซึง่ไม่มหีลกัประกนัอะไรทีส่ามารถสร้างความม่ันใจ

ให้กับชาวบ้านว่าตนเองเป็น “เจ้าของ” ที่ดิน และจะสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ต่อไปใน

อนาคต นอกจากนี้ ขนาดของพ้ืนที่ท�ากินที่ทางโครงการฯ จัดสรรให้นั้น ไม่เพียงพอต่อการ

ท�ามาหากินและสร้างรายได้ของสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ ชาวบ้านต้องการมีรายได้ที่เพ่ิม

ข้ึนจากท่ีดินของตนเอง แต่ไม่สามารถขยายการผลติได้เน่ืองจากขนาดของพืน้ทีจ่�ากดั ผลท่ี

เกิดขึ้นคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ที่มากพอที่จะน�าเงินส่วนเกินน้ันไปใช้

หนี้เดิมท่ีครอบครัวของตนเองติดค้างอยู่ ท�าให้ไม่สามารถหลุดจากการเป็นหนี้ได้

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสิทธิท�ากินที่ดินในเขตป่ายังมีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดในด้าน

การเข้าถึงแหล่งทุนของชาวบ้าน คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการผลิตของชาวบ้านในปัจจุบันต้อง

พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกและต้องอาศัยเงินทุนส�าหรับการผลิตทั้งด้านปุ๋ยเคม ี

ยาก�าจัดศัตรูพืช และค่าแรงงานท้ังเพื่อการเตรียมพื้นท่ีและเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการศึกษา
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พบว่า เงื่อนไขของหนังสืออนุญาต สทก. ท�าให้ชาวบ้านต้องหันไปพ่ึง “เถ้าแก่” เพ่ือการกู้

ยมืเงินมาลงทุนและประกอบอาชพีมากข้ึน ทัง้น้ีเพราะว่าหนงัสอือนุญาต สทก. ไม่เปิดโอกาส

ให้ชาวบ้านท่ีได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐได้ เช่น ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ผลท่ีเกดิข้ึนตามมากค็อื การเพ่ิมความเสีย่งในการสญูเสีย

ที่ดินท�ากินของชาวบ้าน เพราะดอกเบี้ยเงินกู้จากเถ้าแก่สูงกว่าแหล่งเงินทุนของรัฐ อีกทั้ง

ระยะเวลาในการผ่อนคืนก็ไม่ยืดหยุ่นเท่าแหล่งกู้ยืมในระบบที่เป็นของรัฐ อย่างไรก็ดี ใน

การศกึษาครัง้นีย้งัไม่มกีารศกึษาเกีย่วกบัจ�านวนหนีสิ้น แหล่งกูย้มื ศกัยภาพในการใช้คนืเงนิ

กู้ยืม และการสูญเสียท่ีดินท�ากินของชาวบ้านในพื้นที่ สทก. ซึ่งเป็นผลจากการที่ไม่สามารถ

คืนเงินกู้ยืมให้กับเจ้าของเงินกู้นอกระบบ 

คงไม่ถกูต้องและไม่เป็นธรรมกับโครงการห้วยองคตฯ นกั หากไม่กล่าวถงึบทบาทของ

โครงการฯ ในการสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ นับตั้งแต่เริ่มด�าเนิน

โครงการในต้นทศวรรษ 2530 นอกจากการจัดสรรท่ีดินเพื่ออยู่อาศัยและมาหากินให้กับ

ชาวบ้านแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้จัดและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังการพัฒนาแหล่งน�้า

เพื่อการเกษตรและสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เช่น ถนนเข้าหมู่บ้าน ระบบประปา โรงเรียน 

และโรงพยาบาล เป็นต้น ในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ทางโครงการฯ ได้ส่งเสริมให ้

ชาวบ้านท�าการเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมการร่วมกลุ่มของชาวบ้าน มีการจัดหาอาชีพเสริม

ให้แก่ราษฎรในพืน้ท่ี ยกตวัอย่างเช่น การปลกูผักปลอดสารพิษ การส่งเสรมิไม้ผล การส่งเสรมิ

เลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น ทั้งน้ี ทางโครงการฯ ได้ประสานหน่วยงานและองค์กรจากภายนอกให้

เข้าไปด�าเนินงานในพื้นที่โครงการ เช่น กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ “ซีพีเอฟ” และการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี การให้ความรู้และการฝึกอาชีพเสริมของหน่วยงานเหล่านี้ดูจะไม่ค่อย

บังเกิดผลตามท่ีคาดหวังเท่าไรนัก ส่ิงท่ีท้าทายต่อการพัฒนาอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้

กับชาวบ้านคือ ระบบการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ค�าถามและข้อสงสัยของชาวบ้านคือ 

เมื่อทางเจ้าหน้าที่มาส่งเสริมให้พวกตนรวมกลุ่มผลิตสินค้าของชุมชน เช่น กลุ่มท�าน�้าพริก 

เมื่อผลิตสินค้าได้แล้วชาวบ้านไม่รู้จะน�าสินค้านั้นไปจ�าหน่ายท่ีไหน หากจะให้วางจ�าหน่าย

ในชุมชนก็คงไม่สามารถสร้างรายได้เท่าไรนักเพราะก�าลังซ้ือและความต้องการภายใน
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ชมุชนมไีม่มากนกั จากการพดูคุยกบักลุม่ชาวบ้านพบว่า สิง่ทีพ่วกเขาต้องการการสนบัสนนุ

จากเจ้าหน้าท่ีไม่ใช่ชุดความรู้ว่าจะผลิตอย่างไร เพราะชาวบ้านมีความรู้และทักษะในการ

ท�าน�้าพริก แต่ไม่แน่ใจว่าจะน�าน�้าพริกไปขายที่ไหน นั่นคือ ชาวบ้านต้องการให้เจ้าหน้าที่

ช่วยหาตลาดของผลติภณัฑ์ชมุชน และการพฒันารปูแบบของสนิค้าชุมชนให้มีความน่าสนใจ

มากขึ้น

กล่าวโดยสรปุ การจดัสรรสทิธิในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรปูของ สทก. ช่วยสร้างความ

ม่ันใจให้กบัเกษตรกรในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ทีด่นิของรฐัมากขึน้ อย่างไรกต็าม เกษตรกร

ในเขตป่ายังมีความรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงที่ดินในระยะยาว เพราะยังไม่มี

หลักประกันใดๆ จากภาครัฐ นอกจากนี้ เงื่อนไขของหนังสืออนุญาต สทก. และขนาดพ้ืนท่ี

ทีจ่�ากดัยงัเป็นเงือ่นไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชพีของชาวบ้าน ด้วยเงือ่นไขดงักล่าว ท�าให้

ชาวบ้านในเขตป่าไม่สามารถหลุดจากวงจรของการเป็นหนี้สินได้ ดังนั้น ความพอเพียงของ

เกษตรกรซึง่เป็นภาพฝันของเจ้าหน้าที ่ไม่สามารถเกดิขึน้ได้ในชมุชนอย่างน้อยกใ็นหมูบ้่าน

บารมีซ่ึงเป็นกรณีศึกษาในคร้ังนี้

ขีดจำ�กัดของ�สทก.�ต่อการดำ�รงชีพของเกษตรกรในเขตป่า

มาถงึตรงนีค้งไม่มใีครปฏเิสธว่าการจดัสรรสิทธทิ�ากนิให้กบัเกษตรกรในเขตปรบัปรงุ

ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐ ที่ต้องการช่วยเหลือให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่อย่าง

กระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้มีท่ีท�ากินและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และ

สามารถเข้าถึงท่ีดินพร้อมทั้งใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้น้ันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งใน

ท้ายท่ีสดุแล้ว การจดัสรรสทิธทิ�ากนิให้กบัเกษตรกรในเขตป่าเป็นกลไกลเชิงสถาบนัทีส่�าคญั

อันน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและการแย่งชงิทีด่นิป่าไม้ระหว่างรฐักบัชมุชนท้องถิน่ 

รวมถึงการไร้ท่ีดินท�ากินของคนยากจนอีกด้วย 

การแก้ไขปัญหาท่ีดินป่าไม้โดยให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถือเป็นวิธีการที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาในยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
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สามารถตัดสินใจก�าหนดรูปแบบการการด�ารงชีพและใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่พวกเขา

ปรารถนา อีกทั้งเพื่อลดบทบาทของรัฐในการควบคุมและก�ากับการด�ารงชีพของปัจเจก แต่

ค�าถามใหญ่ก็คือ การให้เพียงสิทธิท�ากินแก่เกษตรกรนั้นเพียงพอหรือเอื้อต่อการด�ารงชีพ

ของเกษตรกรในเขตป่าหรือไม่? ท�าไมรัฐจึงไม่ยอมให้สิทธิความเจ้าของที่ดิน สทก. แก่

เกษตรกรในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาต?ิ เนือ้หาในส่วนนีอ้ภปิรายในประเดน็ค�าถามดงักล่าว

โดยพยายามชี้ให้เห็นว่าการที่กรมป่าไม้มอบเพียงสิทธิท�ากินให้แก่เกษตรกร แต่ละเลยหรือ

มองข้ามประเด็นเรือ่งสิทธิความเป็นเจ้าของท่ีดิน สทก. นัน้ ได้ตอกย�า้ถงึความ “ไม่ไว้วางใจ” 

ของรัฐไทยที่มีต่อคนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การด�ารงชีพของพวกเขา ซึ่งมักจะถูกมองอย่าง

เหมารวมในฐานะของ “ผู้บุกรุก” และ “ผู้ท�าลาย” ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (อานันท์ กาญ-

จนพันธุ์ 2543)

เป็นท่ีแน่ชัดว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สทก. ยังเป็นของรัฐ ในขณะที่เกษตรกรผู้ได้รับ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์มีสถานภาพเป็น “ผู้เช่า” ท่ีดินของรัฐ แม้ว่ารัฐเองจะอ้างว่าต้องการ

ช่วยเหลือให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยเป็น “ของตนเอง” แต่ในทาง

ปฏิบัติ รัฐยังคงพยายามรักษาอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือที่ดินที่จัดสรรและอนุญาตให้

เกษตรกรท�ากินและใช้ประโยชน์ โดยก�าหนดให้เกษตรกรต้องมาต่ออายุการอนุญาตทุกๆ 

5 ปี และต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอต่อหนังสืออนุญาตในรอบที่สอง นอกจากน้ี 

เกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาต สทก. ยังมีหน้าที่อีกหลายประการที่ต้องปฏิบัติ และเป็น

เงื่อนไขส�าคัญของการที่จะมีหรือไม่มี “สิทธิท�ากิน” หนึ่งในหน้าท่ีเหล่าน้ัน ได้แก่ ห้ามซื้อ-

ขาย ท่ีดิน สทก. และห้ามละทิ้งไม่ท�าประโยชน์ หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับ สทก. หาก

มีการตรวจสอบพบว่าเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาต สทก. ทิ้งที่ดิน สทก. ไว้เฉยๆ โดย

ไม่ท�าประโยชน์ติดต่อกันเกิน 2 ปี จะถูกเพิกถอนสิทธิท�ากิน 

ในมุมมองของรัฐไทย หากเกษตรกรในเขตป่าได้รับเอกสารสิทธิที่ดินที่แสดงถึงสิทธิ

ความเป็นเจ้าของที่ดิน พวกเขาจะพากันขายท่ี หรือน�าเอกสารดังกล่าวไปเป็นหลักประกัน

ส�าหรับการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ของรัฐมองว่า การกระท�าดังกล่าว

ถือเป็นเรื่องที่สุ่มเส่ียงและเป็นภัยคุกคามต่อที่ดินป่าไม้ เพราะมันมีโอกาสสูงมากที่ที่ดิน 

สทก. จะหลุดไปอยู่ในมือของนายทุนหรือบุคคลนอกชุมชน สิ่งที่เจ้าหน้าท่ีป่าไม้กังวลมาก
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ที่สุดคือ เมื่อที่ดินหลุดจากการครอบครองของเกษตรกรแล้ว พวกเขาจะพากันไปบุกเบิกป่า

แห่งใหม่ ซ่ึงท�าให้วงจรการท�าลายป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบส้ิน ดังนั้น ในมุมมอง

ของเจ้าหน้าท่ี วิธีการรักษาที่ดินท�ากินให้อยู่ในมือของเกษตรกรท่ีดีที่สุดก็คือ การห้ามซื้อ-

ขายทีด่นิ เพือ่ให้เกษตรกรในเขตป่ามทีีด่นิท�ากนิเพือ่การยงัชพีของตนเองและครอบครวัต่อไป

ในทัศนะของผู้เขียนและบทเรียนจากหมู่บ้านบารมีที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา การ

จ�ากัดการเข้าถึงตลาดและทุนโดยไม่อนุญาตให้เกษตรกรซื้อ-ขายท่ีดิน สทก. นั้น ได้สร้าง

เงื่อนไขใหม่ที่ไม่เอื้อต่อการด�ารงชีพและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตป่า เราต้องยอมรับ

ประการหนึ่งว่าในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่รวมถึงเกษตรกรในเขตป่าล้วนท�าการผลิตเพื่อ

ขายแทบท้ังสิ้น พวกเขาต้องการทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและใน

กระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี หรือปัจจัยการผลิตต่างๆ ประเด็นก็

คือว่า เมือ่เกษตรกรเหล่าน้ีไม่สามารถใช้เอกสารท่ีดนิทีพ่วกเขามสี�าหรบัค�า้ประกนัการกูเ้งนิ

เพ่ือการลงทุนจากสถาบันการเงินของรัฐซึ่งเป็นแหล่งทุน “ในระบบ” พวกเขาจะหันไปพึ่ง

แหล่งทุน “นอกระบบ” และ “เถ้าแก่” ในท้องถิ่น ซึ่งในเกือบทุกกรณีคิดดอกเบี้ยสูงกว่า

สถาบันการเงินของรัฐ ในสถานการณ์เช่นน้ี เกษตรกรในเขตป่าท่ีได้รับเอกสาร สทก. มี

โอกาสทีจ่ะเสยีทีด่นิท�ากินสูงมากหากไม่สามารถน�าไปเงนิไปจ่ายคนืเถ้าแก่ทีพ่วกเขากูยื้มมา 

ดังนั้น การห้ามไม่ให้เกษตรกรซื้อ-ขายที่ดิน สทก. นอกจากสะท้อนความไม่วางใจของรัฐ

ไทยต่อคนยากจนในเขตป่าแล้ว เงื่อนไขดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น

ในปัจจุบันท่ีเน้นการผลิตเพื่อการค้าและก�าไรมากกว่าการผลิตเพ่ือการยังชีพในครัวเรือน

การจดัสรรสิทธิท�ากนิในรปูแบบ สทก. ยงัสะท้อนความเชือ่ของรฐัไทยท่ีว่า “ป่าคอืบ้าน

ของต้นไม้” ซ่ึงป่าน้ันเป็นสมบัตส่ิวนรวมของคนทัง้ชาต ิการจะรกัษาผลประโยชน์ของประเทศ

ชาตเิพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงน้ันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและดแูลจาก

รัฐ รัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ของ 

คนท้ังชาติ ดังน้ัน ในพื้นที่ สทก. เราจะพบว่า กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนด

รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินและรูปแบบการด�ารงชีพส�าหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าใน

ลักษณะท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติส่วนรวมมากไปกว่านี้ ตัวอย่างเช่น มีการส่งเสริมให้

เกษตรกรในเขต สทก. หนัมาท�าการเพาะปลกูทีเ่น้นเพ่ือการยังชีพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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มกีารน้อมน�าแนวคดิเรือ่ง “เศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่เป็นปรชัญาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

มาใช้เป็นหลกัในการประกอบอาชพีและใช้ประโยชน์ทีด่นิ โดยมกีารแบ่งพืน้ทีต่ามแนวปฏบิตัิ

ของ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งแบ่งพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่สระน�้า (30%) 

พื้นท่ีนาข้าว (30%) พื้นที่สวนและพืชไร่ (30%) และพื้นที่ส�าหรับที่อยู่อาศัย (10%) ท้ังนี้ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐยอมรับว่า ที่ดินท่ีเกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นั้นมีพื้นที่จ�ากัด 

ดังนั้น เกษตรกรในพื้นที่ สทก. ควรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่าและหลากหลายท่ีสุด 

ทัง้การปลกูไม้ยนืต้นและพชืเกษตรในพืน้ท่ีเดียวกนัในรปูแบบของ “วนเกษตร” ซึง่จะเป็นการ

เพิ่มรายได้ถึง 2 ทาง ส�าหรับพันธุ์ไม้ท่ีเกษตรกรในพ้ืนที่ควรจะปลูกน้ัน ทางกรมป่าไม้ได้

จดัท�าเป็นรายการพันธ์ุไม้แนะน�าซึง่เจ้าหน้าทีม่องว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์เป็น “ไม้ 3 อย่าง” 

ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 ได้แก่ ไม้สัก สะเดา ยูคาลิปตัส สน

ประดิพัทธ์ สนทะเล ขี้เหล็ก กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ ไผ่ สะเดาช้าง และไม้ผลชนิดต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม รัฐมักจะมองข้ามพลวัตและความหลากหลายในการปรับเลือก

ยุทธศาสตร์การด�ารงชีพของชุมชนท้องถิ่น (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 2554) จากการศึกษา

พบว่า เกษตรกรในเขตป่าแต่ละครอบครัวต่างมีรูปแบบการท�ามาหากินท่ีหลากหลายและ

ไม่ได้ผูกติดกับการประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียว เช่น บางครอบครัวมีการท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ 

และรับจ้าง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ�านวนและการจัดการแรงงานในระดับครัวเรือน การให้เพื่อนบ้าน

เช่าที่ดินท�ากินในระยะสั้นโดยที่ตัวเองและสมาชิกในครัวเรือนออกไปรับจ้างในเมืองก็เป็น

รูปแบบหนึ่งในการท�ามาหากินของชุมชนในเขตป่า ซึ่งท�าให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ดู

เหมือนว่าเงื่อนไขของ สทก. ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติการดังกล่าวของชาวบ้าน นอกจากน้ี 

แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต สทก. มักจะมุ่งเน้นการผลิตแบบยังชีพโดยมองว่าการ

ผลิตเพื่อขายเป็นภัยคุกคามต่อที่ดินป่าไม้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะละเลยและมองข้าม

2 ดังท่ีบทความ “พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ด้านป่าไม้)” เผยแพร่ในเว็บไซต์

ส�านักโครงการพระราชด�ารแิละกจิการพเิศษ กรมป่าไม้ ได้อ้างองิพระราชด�ารัสตอนหนึง่ว่า “การปลกูป่าถ้าจะ

ให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่างแต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ 

ไม้เศรษฐกิจ …. ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า....” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://

bit.ly/1CH3agZ. 
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การพัฒนาการตลาดและการประกันราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ สทก. ประเด็นก็

คือ เกษตรกรในเขตป่าไม่ได้ปฏิเสธรูปแบบการด�ารงชีพแบบพอเพียงที่ทางเจ้าหน้าท่ีเสนอ

ให้กับพวกเขา แต่ค�าถามใหญ่คือ ในสภาพปัจจุบันพวกเขายังไม่สามารถสร้างรายได้เพียง

พอต่อค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของตนเองและครอบครัว แล้วพวกเขาจะอยู่อย่าง

พอเพียงได้อย่างไร

หากกล่าวโดยสรุป ต้องยอมรับว่าในแง่หนึ่งการให้สิทธิท�ากินแก่เกษตรกรในเขตป่า

ท�าให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดแรงปะทะและการ

เผชญิหน้าระหว่างเจ้าหน้าท่ีกบัคนยากจนในป่า แต่ในอกีแง่หนึง่ การให้สทิธทิ�ากนิในรปูแบบ 

สทก. ซ่ึงวางอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจของรัฐที่มีต่อคนท้องถิ่นและความยากจน

ของพวกเขา ได้กลายมาเป็นเงื่อนไขใหม่ต่อการด�ารงชีพและการปรับตัวของเกษตรกรใน

เขตป่า ซ่ึงในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่ได้เป็น “เจ้าของที่ดิน” อย่างแท้จริง แต่เป็นเสมือน 

“ผู้เช่า” ท่ีดินของรัฐ การไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นนอกจากท�าให้เกษตรกรรู้สึกไม่มั่นคงต่อ

การครอบครองที่ดินในอนาคตแล้ว ยังท�าให้เกษตรกรในเขตป่าขาดโอกาสในการใช้ที่ดิน

ในฐานะทนุหรอืทรพัย์สนิของตนเองเพือ่ยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนให้หลดุพ้น

จากความยากจนเฉกเช่นเกษตรกรอื่นๆ ท่ีอยู่นอกพ้ืนที่ป่าของรัฐ 

บทส่งท้าย:�ปัญหาที่ดินป่าไม้ต้องแก้ที่โครงสร้าง

การจัดสรรสิทธิท�ากินในเขตป่าในรูปแบบ สทก. ถือเป็นความพยายามของรัฐในการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการถือครองและกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ถือเป็นการจัดการเชิงสถาบันในการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ การให้สิทธิในการเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าถือเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการด�ารงชีพของเกษตรกรไทย 

ซึง่ท�าให้สามารถเข้าถงึทีด่นิเพือ่การด�ารงชพีและอยูอ่าศยัในทีด่นิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสิทธิในท่ีดินโดยให้เพียง “สิทธิท�ากิน” แต่ไม่ให้ “สิทธิความเป็น

เจ้าของ” เพื่อป้องกันที่ดินไม่ให้ “หลุดมือ” ไปจากเกษตรกรนั้นดูจะไม่เอ้ือต่อการด�ารงชีพ

ของเกษตรกรไทยในปัจจุบันที่ต้องการยกระดับและขยับขยายฐานะทางเศรษฐกิจของครัว



เรือน และดูเหมือนว่า การห้ามไม่ให้เกษตรกรซื้อ-ขายที่ดิน สทก. นั้น นอกจากจะกีดกัน

เกษตรกรในเขตป่าในการเข้าถึงแหล่งทุน “ในระบบ” แล้ว เงื่อนไขดังกล่าวยังผลักให้

เกษตรกรต้องหนัไปพึง่แหล่งทุน “นอกระบบ” มากขึน้ ซึง่อาจไปเพ่ิมความเสีย่งต่อการสญูเสยี

การครอบครองท่ีดินท�ากินของเกษตรกรให้สูงข้ึน

ผู้เขียนมองว่า การปฏิรูปท่ีดินท่ีเอื้อต่อการด�ารงชีพของเกษตรกรไทยในยุคของการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วคือการปฏิรูปกรรมสิทธ์ิในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน เกษตรกร

ไทยต้องเป็น “เจ้าของท่ีดิน” เพื่อท่ีพวกเขาจะได้มีอ�านาจอย่างเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจเพ่ือ

การลงทุนและสร้างผลประโยชน์จากที่ดินผืนนั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า “การ

ปฏิรูปที่ดินจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับที่ดิน” ซึ่งกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิด 

ดังกล่าวพยายามรณรงค์ให้สังคมเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อที่ดิน กล่าวคือ ทางกลุ่มต้องการให้

เปลี่ยนความเข้าใจจากเดิมที่มองว่าท่ีดินเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือเป็นสินค้าเพ่ือเก็งก�าไร 

ให้มองท่ีดินเป็น “ต้นทุนทางสังคม” เพราะเป็นฐานทรัพยากรที่ส�าคัญของการเป็นปัจจัยสี่

ในการด�ารงชพีของมนุษยชาติ ผูเ้ขียนมองว่า แนวคดิดังกล่าวโรแมนตกิและไม่สอดคล้องกบั

สภาพการเปลีย่นแปลงและพลวตัของเกษตรกรไทยในปัจจบุนัดงัทีไ่ด้เหน็จากประสบการณ์

ของชาวบ้านบารมี

ภาครฐัต้องยอมรับให้ได้เสียก่อนว่า ปัญหาทีด่นิป่าไม้เป็นปัญหาเชงิโครงสร้าง ดงัน้ัน 

การแก้ไขปัญหาทีดิ่นท่ียัง่ยนืต้องปรบัเปลีย่นเชงิโครงสร้าง และต้องด�าเนนิมาตรการหลายๆ 

มาตรการในหลายระดบัไปพร้อมๆ กนั ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ เช่น การออกกฎหมาย

ให้มีการเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินกระจุกตัว หรือการก�าหนดเขต

การใช้ประโยชน์ที่ดินและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง เป็นต้น ทั้งน้ี บทความนี้ได้พยายามช้ี

ให้เห็นว่า การผลักภาระของปัญหาที่ดินป่าไม้ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของเกษตรกรใน

เขตป่า โดยควบคุมและจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงที่ดินที่พวกเขาพึงจะได้รับ ไม่น่าจะเป็นค�า

ตอบของนโยบายที่น�าไปสู่การมีสังคมสันติสุขในอนาคต 
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