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The Implications of National Forest Land Allottment Project (STK) on
Local Livelihoods and the Adaptation of Farmers in Reserved Forest Area

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
กับการดำ�รงชีพของเกษตรกรซึ่งศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ สทก. ของกรมป่าไม้
ซึ่งเป็นกลไกเชิงสถาบันที่ภาครัฐพัฒนาขึ้นมาเพื่อมอบ “สิทธิทำ�กิน” ให้แก่
เกษตรกรในเขตป่าให้สามารถอยู่อาศัยและทำ�กินต่อไปในเขตปรับปรุงป่าสงวน
แห่งชาติโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ดินดังกล่าวสามารถตกทอดไปถึง
ทายาทได้ แต่ห้ามซื้อ-ขาย บทความโต้แย้งว่า การที่รัฐมอบเพียงสิทธิทำ�กินให้
แก่เกษตรกร แต่ละเลยหรือมองข้ามประเด็นเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดิน
สทก. นอกจากจะตอกย้ำ�ถึงความไม่ไว้วางใจของรัฐไทยที่มีต่อคนท้องถิ่นและ
ความยากจนของพวกเขา ซึ่งมักจะถูกมองอย่างเหมารวมในฐานะของผู้บุกรุก
และผู้ทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติแล้ว สทก. ยังได้กลายมาเป็นเงื่อนไขใหม่
ต่อการดำ�รงชีพและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตป่าอีกด้วย
คำ�สำ�คัญ
เกษตรกรในเขตป่า, การถือครองที่ดิน, การดำ�รงชีพ
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บทนำ�: เกษตรกรในเขตป่าและปัญหาการเข้าถึงที่ดิน
คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่า ที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพของ
เกษตรกรและคนในชนบท ที่ดินเป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งรายได้ และยังเป็นเกราะก�ำบัง
ให้แก่เจ้าของที่ดินเมื่อเกิดความผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆ ในบางวัฒนธรรมการ
ถือครองที่ดินยังแสดงถึงสถานภาพและอัตลักษณ์ทางสังคมของเจ้าของที่ดินอีกด้วย ดังนั้น
หากคนในชนบทสามารถเข้าถึงทีด่ นิ และมีความมัน่ คงในการถือครองทีด่ นิ ก็จะช่วยลดความ
เปราะบางของพวกเขาต่อความยากจนและความอดอยาก และอาจเพิม่ ศักยภาพในการปรับ
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน คนชนบทจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในเขตป่า ต่างต้องเผชิญ
กับปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ปัญหาไร้ทดี่ นิ ท�ำกิน และเกษตรกรอีกจ�ำนวน
มากยังไม่สามารถเข้าถึงที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีมูลเหตุมาจากนโยบายการ
จัดสรรที่ดินที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงนโยบายการพัฒนาและการอนุรักษ์ของรัฐที่มักมองข้าม
การด�ำรงอยู่ของชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้
ปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงที่ดินในเขตป่าในสังคมไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิด
ขึน้ มานานกว่าศตวรรษ นับตัง้ แต่รฐั ไทยรวมศูนย์อำ� นาจการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ไว้
ที่ส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นเริ่มทวี
ความรุนแรงและชัดเจนมากขึน้ ในช่วงทีเ่ ริม่ ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
7 เป็นต้นมา เนื่องจากในแผนฯ ฉบับนี้ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ ซึ่ง
ก�ำหนดให้ต้องมีพื้นที่ป่าอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ โดยแบ่งออก
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 จากนโยบายดังกล่าว
ท�ำให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่และอ�ำนาจในการควบคุมดูแลพื้นที่ป่าได้ก�ำหนดนโยบาย
และออกมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าของประเทศให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้
เป็นที่น่าเสียดายว่านโยบายและมาตรการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่านั้น มักจะ
ปฏิเสธการด�ำรงอยู่และสิทธิของ “ชุมชนท้องถิ่น” ในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
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ป่าไม้ ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ากลายเป็น “ผู้บุกรุก” มีการประมาณ
การว่าในปัจจุบันมีประชาชนมากกว่า 1 ล้านครอบครัว (มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ 2555) ที่ติด
อยู่ในเขตพื้นที่ป่าของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผลกระทบของการเป็น “ผู้บุกรุกป่า” ก็คือ เกษตรกรเหล่านี้ไม่
สามารถอ้างสิทธิใดๆ ทางกฎหมายบนทีด่ นิ ทีต่ นเองจับจองและถือครองอยู่ ถึงแม้วา่ พวกเขา
จะอ้างว่าได้จับจองและครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนที่รัฐจะประกาศในผืนป่านั้นๆ เป็นพื้นที่
ป่าของรัฐ การไม่ยอมรับสิทธิของประชาชนในลักษณะเช่นนีเ้ ป็นผลให้เกิดความขัดแย้งอย่าง
กว้างขวาง ระหว่างชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ากับหน่วยงานของรัฐที่ทำ� หน้าที่ตามกฎหมาย
ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
นอกจากปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้แล้ว เกษตรกรในเขตป่า
จ�ำนวนมากยังไร้ที่ดินท�ำกิน จากการศึกษาของ เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ พบว่าประเทศไทยมี
เกษตรกรที่ไร้ที่ดินท�ำกิน 889,022 ราย เกษตรกรที่มีที่ดินท�ำกินและไม่เพียงพอ 517,263
ราย เกษตรกรมีที่ดินท�ำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ 811,279 ราย และมีเกษตรกรท�ำกินใน
ที่ดินของรัฐ 1.15 ล้านราย ในพื้นที่ 21 ล้านไร่ (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 2554) ในขณะ
เดียวกัน มีการศึกษาที่ระบุชัดเจนว่าที่ดินในประเทศไทยร้อยละ 90 ถือครองโดยคนเพียง
ร้อยละ 10 ของประเทศ โดยครัวเรือนในภาคการเกษตรมากกว่าร้อยละ 40 ถือครองที่ดิน
น้อยกว่า 10 ไร่ และมีทดี่ นิ รกร้างว่างเปล่าถึง 48 ล้านไร่ (มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ 2555)
จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทย
โดยที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในมือและครอบครองโดยคนส่วนน้อย
ในระยะเวลาที่ผ่านมา กรมป่าไม้และหน่วยงานที่รับผิดชอบกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้พยายามหาทางออกของปัญหาคนในเขตป่า โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
หลายหน่วยงานในหลายๆ ด้าน เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติ หน่วยงานด้านการ
พัฒนาสังคม และหน่วยงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อด�ำเนินโครงการจัดสรรและ
จัดระเบียบชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายในเขตป่าให้มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เช่น
โครงการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินในเขตป่า หรือ คจก. การจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม หรือ สปก.
การจัดตั้งนิคมพัฒนาตนเอง และหมู่บ้านป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งมาตรการของรัฐในการจัดการ

86 สุรินทร์ อ้นพรม

ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมาจะเน้น “การควบคุม” และ “จัด
ระเบียบชุมชน” แต่ไม่เน้นการจัดสรร “สิทธิ” ในที่ดินแต่อย่างใด โครงการ สทก. ซึ่งกรม
ป่าไม้ได้ดำ� เนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นอีกหนึง่ พยายามของรัฐไทยในการแก้ไขปัญหา
การถือครองที่ดินป่าไม้อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยช่วยเหลือราษฎรที่มีความจ�ำเป็น
ในการครองชีพให้สามารถเข้าท�ำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อนและมีที่อยู่
เป็นหลักแหล่งตามที่กฎหมายบัญญัติ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิท�ำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จะได้รับหนังสืออนุญาต “สทก.” มีอายุการอนุญาต 5 ปี เงื่อนไขส�ำคัญของหนังสืออนุญาต
สทก. คือ ห้ามซื้อ-ขายที่ดิน แต่สามารถตกทอดเป็นมรดกได้ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้
ก�ำหนดเงื่อนไขในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน สทก. โดยเกษตรกรต้องท�ำประโยชน์ติดต่อกัน
2 ปี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิท�ำกิน
บทความชิน้ นีต้ อ้ งการชีใ้ ห้เห็นถึงข้อจ�ำกัดของการจัดสรรสิทธิในทีด่ นิ ท�ำกินในรูปแบบ
สทก. ต่อการปรับตัวและการด�ำรงชีพของเกษตรกรในเขตป่า ค�ำถามหลักของบทความชิน้ นี้
คือการให้ “สิทธิท�ำกิน” นั้นเพียงพอและเอื้อต่อการด�ำรงชีพของเกษตรกรในเขตป่าภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อ
ทีจ่ ะตอบค�ำถามดังกล่าว ผูเ้ ขียนได้ศกึ ษาและวิเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ สทก.
ที่รับผิดชอบโดยกรมป่าไม้ นอกจากนี้ ผู้เขียนได้เข้าพื้นที่และสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่บ้าน
บารมี ต�ำบลสมเด็จเจริญ อ�ำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และชาวบ้านได้รบั มอบหนังสืออนุญาต สทก. จากกรมป่าไม้ เพือ่ ให้สามารถอยูอ่ าศัย
และท�ำกินในเขตป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การน�ำเสนอเนือ้ หาของบทความชิน้ นีจ้ ะแบ่งออกเป็น 4 ตอน หลังจากบทน�ำ จะกล่าว
ถึงความเป็นมาและพัฒนาการของ สทก. พร้อมทั้งระเบียบและหลักเกณฑ์ของการอนุญาต
ซึ่งจะท�ำให้เข้าใจถึงแนวคิดและความเชื่อของรัฐที่อยู่เบื้องหลังวาทกรรม “สิทธิท�ำกิน” จาก
นั้นจะน�ำเสนอกรณีศึกษาบ้านบารมีซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการ สทก. โดยพยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสิทธิท�ำกินในที่ดินกับการด�ำรงชีพและความสามารถในการ
ปรับตัวของเกษตรกร และสุดท้ายเป็นบทสรุป
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สทก.: การจัดสรรสิทธิถือครองที่ดินในเขตป่าเพื่อการยังชีพ
...ท�ำอย่างไรส�ำหรับให้คนที่อยู่ในป่าสงวนสามารถที่จะท�ำกินได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย แล้วก็ไม่ผดิ ระเบียบของทางราชการ ไม่ท�ำให้ปา่ สงวนแห่งชาตินพี้ ังลงไป
มากกว่าที่เป็นอยู่ สทก. นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 วันนี้ เกิดขึ้นที่บ้านห้วยตอง
อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่นี้เอง คือเราไปหลายแห่ง จากแม่แจ่มแล้วเข้าไป
ในเขตสันป่าตอง ก็มีชาวบ้านห้วยตองมาขอ นส.3 ผู้ว่าบอกว่าไม่ไหว พวกนี้ถ้าให้
นส.3 ทีหลังป่าก็พังถล่มหมด ใช้ไม่ได้ ก็มาคิดว่าถูกต้องเพราะว่าถ้าให้ไป เขาก็
ขาย เสร็จแล้วเขาก็บกุ เข้าไปอีก ก็ขายสิทธิต์ อ่ ไป แม้จะไม่มี นส.3 ก็ยงั ขายสิทธิ์ ทีผ่ ู้
ว่าฯ ว่าอย่างนัน้ ก็ต้องหาวิธีแก้ไข
(พระบรมราโชวาท พระราชทานในวันปิดการสัมมนา
“การพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ”
ณ ส�ำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524)

การให้สิทธิท�ำกิน หรือที่รู้จักกันในนาม สทก. เป็นความพยายามของกรมป่าไม้ที่จะ
แก้ไขปัญหาของชาวบ้านทีต่ ดิ อยูใ่ นเขตป่าซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากนโยบายการประกาศเขต
ป่าของรัฐ หลักการส�ำคัญของ สทก. ก็คือ การช่วยเหลือราษฎรที่จับจองและถือครองที่ดิน
ป่าไม้อย่างผิดกฎหมาย หรือที่รัฐเรียกว่า “ผู้บุกรุกป่า” ให้มีที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยเป็น
หลักแหล่งและไม่ขัดต่อกฎหมายป่าไม้ อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความจ�ำเป็นในการ
ครองชีพให้สามารถเข้าท�ำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือดร้อน โดยเป้าหมาย
สูงสุดของการให้สิทธิทำ� กิน หรือ สทก. ก็คือ การป้องกันไม่ให้ราษฎรที่อาศัยกระจัดกระจาย
ในเขตป่าเข้าไปบุกรุกและท�ำลายป่าเพิม่ ขึน้ อีก (กรมป่าไม้ 2535) ดังจะเห็นได้จากพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีน่ �ำเสนอข้างต้น หากมองอย่างผิวเผินการจัดสรร
สิทธิท�ำกินให้กับเกษตรกรในเขตป่าในรูปของ สทก. จะช่วยเปลี่ยนสถานภาพของเกษตรกร
จาก “ผู้บุกรุกป่า” มาเป็นเกษตรกรที่ท�ำมาหากินในที่ดินป่าไม้ของรัฐอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้
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ประโยชน์ที่ดินและปัญหาไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรในเขตป่า อย่างไรก็ดี เมื่อมองอย่าง
พินจิ พิเคราะห์จะพบว่า การจัดสรรสิทธิทำ� กินในรูปของ สทก. มีระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่
รัฐก�ำหนดขึน้ เพือ่ ควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ดังนัน้ เนือ้ หา
ในส่วนนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและพัฒนาการของ สทก. รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่มาพร้อมกับการให้สิทธิท�ำกินในเขตป่ากับเกษตรกร
การจัดสรรสิทธิท�ำกินในเขตที่ดินป่าไม้ในรูปแบบ สทก. เกิดขึ้นเมื่อประมาณสาม
ทศวรรษที่ผ่านมา (กรมป่าไม้ 2535) ย้อนไปในปี พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ด�ำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ “บุกรุก” อยูใ่ นป่าสงวนแห่งชาติให้ได้รบั อนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อให้มีที่ท�ำกินเป็นหลักแหล่งไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกต่อไป โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้สั่งการให้กรมป่าไม้ (ณ ขณะนั้น กรมป่าไม้สังกัดกระทรวง
เกษตรฯ) ให้ดำ� เนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรในเขตป่าโดย
การน�ำพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมมาจัดสรร ทั้งนี้ ในการด�ำเนินจัดสรรที่ดินท�ำกิน
นั้นควรออกให้เป็น “ใบสัญญารับรองสิทธิ์ท�ำกิน (สทก.)” และกรมป่าไม้ได้เริ่มด�ำเนินการ
มอบหนังสืออนุญาต สทก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2525 หรือประมาณ 3
ปี หลังจากทีม่ ีมติคณะรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินโครงการ สทก. ต้องหยุดชะงักไปในช่วงปลายทศวรรษ 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
เกษตรกรทัว่ ประเทศกว่า 450,000 ราย ที่จับจองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สามารถอยู่

ส.ป.ก.4-01 คือ เอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 คือ ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กรมป่าไม้
2535).
1
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อาศัยและท�ำมาหากินในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ต่อไป โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบรับรองสิทธิและออก
หนังสืออนุญาตท�ำกินให้กับเกษตรกรเหล่านี้ ค�ำสัมภาษณ์ดังกล่าวถือเป็นการคืนชีพให้กับ
โครงการจัดการทรัพยากรทีด่ นิ และป่าไม้ของกรมป่าไม้ หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “โครงการ สทก.”
ทัง้ นี้ การฟืน้ คืนชีพของโครงการ สทก. ส่วนหนึง่ สืบเนือ่ งมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมือ่
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2540 และ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2541 ก�ำหนดให้กรมป่าไม้ดำ� เนินการ
ตามแผนการจัดการทรัพยากรทีด่ นิ และป่าไม้ระดับพืน้ ที่ โดยให้ทำ� การส�ำรวจพืน้ ทีท่ มี่ รี าษฎร
ครอบครองอยูอ่ าศัยท�ำกินในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติทวั่ ประเทศ และขึน้ ทะเบียนผูถ้ อื ครองพืน้ ที่
ป่าไม้เพือ่ น�ำมาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐ เพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ
ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมป่าไม้ได้สนองตอบมติคณะ
รัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นโดยด�ำเนินการส�ำรวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศด้วยการ
ใช้แนวทางการด�ำเนินการตามมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ข้อมูลจากหนังสือ ป่าไม้เพื่อการศึกษา ที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2555 ระบุว่านับตั้งแต่เริ่ม
ด�ำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2525 กรมป่าไม้ได้มอบหนังสืออนุญาต สทก. ให้กับเกษตรกร
ในเขตป่าไปแล้วทั้งสิ้น 4,000 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ (กรมป่าไม้ 2555) และ
มีเป้าหมายทีจ่ ะมอบหนังสืออนุญาตให้กบั เกษตรกรในเขตป่าสงวนแห่งชาติอกี 600,000 ราย
(Pongphon Sarnsamak 2012)
กระบวนการและวิธีการออกหนังสืออนุญาต สทก. ของกรมป่าไม้นั้น จะแบ่งออกเป็น
2 ขัน้ ตอนหลักๆ ได้แก่ ขัน้ ตอนแรก การประกาศเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยกิจกรรม
หลักๆ ในขั้นตอนนี้ คือ กรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินส�ำรวจในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ทีม่ รี าษฎรอาศัยอยูว่ า่ มีพนื้ ทีใ่ ดทีย่ งั คงมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีพนื้ ทีใ่ ดทีค่ วรสงวนรักษาไว้
มีพนื้ ทีท่ หี่ มดสภาพป่าไปแล้วหรือมีลกั ษณะเสือ่ มโทรมจ�ำนวนเท่าใด จากนัน้ จึงจัดท�ำแผนที่
เพือ่ น�ำเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หลังจากรัฐมนตรีฯ ลงนามแล้ว
จะด�ำเนินการใน ขัน้ ตอนทีส่ อง คือ การส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละตรวจสอบรับรองสิทธิทำ� กินของราษฎร
ซึง่ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีกจิ กรรมประกอบด้วย การประชุมชีแ้ จงให้ราษฎรในพืน้ ทีท่ ราบถึงหลักเกณฑ์
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ต่างๆ ในการให้สิทธิท�ำกิน ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรผู้ที่ครอบครองพื้นที่ในเขตปรับปรุง
ป่าสงวนแห่งชาติมายื่นค�ำขอมีสิทธิท�ำกิน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดหมายกับราษฎรเพื่อเดิน
ส�ำรวจการถือครองและตรวจสอบสภาพพื้นที่ หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับพื้นที่ ก็จะท�ำการรังวัดขอบเขตแปลงที่ดินพร้อมกับฝังหลักเขตแสดงแนวแปลงที่ดิน
ที่จะให้สิทธิท�ำกินไว้ด้วย
ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า การก�ำหนดลักษณะพื้นที่ที่จะอนุญาตให้เกษตรกรมีสิทธิท�ำ
กินนั้นพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โดยไม่มีการน�ำปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้ามาร่วมพิจารณา ซึ่งเป็นการก�ำหนดจากมุมมองของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละนักวิชาการทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากพืน้ ทีจ่ ริง ขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่น ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ แนวทางการก�ำหนดลักษณะของพื้นที่ท่ีจะอนุญาตให้มีสิทธิ
ท�ำกินดังกล่าวท�ำให้ทดี่ นิ ท�ำกินของเกษตรกรบนทีส่ งู โดยเฉพาะกลุม่ ชนเผ่า “ตกเกณฑ์” ที่
กรมป่าไม้กำ� หนดขึน้ เพราะพืน้ ทีท่ �ำกินส่วนใหญ่ของพวกเขาอยูบ่ นภูเขาและมีความลาดชัน
สูง ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้มองว่ามีความเปราะบางต่อการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินและ
เปราะบางทางระบบนิเวศ ท�ำให้เกษตรกรบนที่สูงจ�ำนวนมากไม่เข้าข่ายที่จะได้รับหนังสือ
อนุญาต สทก. โดยทางออกของรัฐต่อพืน้ ทีท่ คี่ รอบครองโดยเกษตรกรแต่ตกเกณฑ์ไม่เป็นไป
ตามระเบียบของการออกหนังสืออนุญาต สทก. ก็คือ รัฐอนุโลมให้เกษตรกรท�ำกินในพื้นที่
นั้นๆ ได้อย่างต่อเนื่องและก�ำหนดพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น “เขตควบคุม” โดยมีเงื่อนไขว่า
เกษตรกรต้องไม่ขยายพื้นที่ท�ำกินออกนอกเขตควบคุมนี้
หนังสืออนุญาต สทก. ที่มอบให้เกษตรกรนั้นจะลงนามอนุญาตโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดแห่งท้องทีท่ ปี่ า่ สงวนแห่งชาตินนั้ ตัง้ อยู่ โดยกรมป่าไม้ได้แบ่งประเภทของหนังสือ สทก.
ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 เรียกว่า สทก. 1 ก เป็นหนังสืออนุญาตที่ออกให้ครั้งแรก
มีอายุการอนุญาต 5 ปี แบบที่ 2 เรียกว่า สทก. 2 ก เป็นหนังสืออนุญาตทีอ่ อกให้สำ� หรับผูท้ ี่
ได้รับ สทก. 1 ก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ซึ่งกรมป่าไม้จะ
ออกหนังสือฉบับนี้ให้เพื่อมีสิทธิทำ� กินในที่ดินเดิมต่อไปโดยจะมีการเรียกเก็บหนังสือ สทก.
1 ก ทั้งนี้ สทก. 2 ก มีอายุการอนุญาต 5 ปี เช่นเดียวกับแบบแรก แต่เกษตรกรต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตในอัตราไร่ละ 20 บาท ต่อหนึ่งคราวอนุญาต และเมื่อครบ
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ก�ำหนดการอนุญาตก็จะมีการพิจารณาต่ออายุให้ ซึ่งทั้ง สทก. 1 ก และ สทก. 2 ก เกษตรกร
จะได้รับอนุญาตให้ครอบครองที่ดินตามที่ครอบครองจริง แต่ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว
ส่วนแบบที่ 3 เรียกว่า สทก. 1 ข ซึง่ เป็นหนังสืออนุญาตทีอ่ อกให้ทำ� การปลูกป่าหรือไม้ยนื ต้น
ภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พูดแบบตรงไปตรงมาก็คือ เป็นหนังสือที่ออกให้แก่
ราษฎรที่ได้รับหนังสืออนุญาตแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ที่ครอบครองพื้นที่เกินกว่า 20 ไร่ และ
มีความประสงค์จะปลูกป่าหรือไม้ยนื ต้นในทีด่ นิ ส่วนทีเ่ กินดังกล่าว โดยกรมป่าไม้จะอนุญาต
ไม่เกิน 35 ไร่ต่อครอบครัว มีอายุการอนุญาตคราวละ 10 ปี และต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
หนังสืออนุญาตในอัตราไร่ละ 20 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
ไม่น้อยกว่าไร่ละ 25 ต้น และเมื่อครบก�ำหนดเวลาการอนุญาตก็สามารถขอต่ออายุได้
จะเห็นได้วา่ สทก. เป็นกลไกเชิงสถาบันทีภ่ าครัฐพัฒนาขึน้ มาเพือ่ จัดสรรสิทธิในทีด่ นิ
ให้แก่เกษตรกรในเขตป่าเพื่อให้สามารถอยู่อาศัยและท�ำกินต่อไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่ สิทธิทำ� กินดังกล่าวสามารถตกทอดไปถึงทายาทได้ นอกจากนี้
เกษตรกรสามารถขออนุญาตน�ำไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปใช้ประโยชน์
และยังสามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามโครงการที่กรมป่าไม้กับทาง
ธนาคารฯ ได้ร่วมมือพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ สทก. ก็ได้ก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกษตรกรผู้ได้
รับหนังสืออนุญาตแบบต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นแล้วอาจถูกเพิกถอนสิทธิท�ำกินได้
เงื่อนไขที่ส�ำคัญของ สทก. ประกอบด้วย 1) ห้ามซื้อ-ขายที่ดิน สทก. 2) ห้ามละทิ้ง
ไม่ท�ำประโยชน์ หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับ สทก. และไม่สามารถให้บุคคลอื่นนอกจาก
บุคคลในครอบครัวเข้าท�ำประโยชน์ในที่ดิน สทก. และ 3) ให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่มาขอตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขหนังสืออนุญาต สทก. หากพิจารณา
เงือ่ นไขต่างๆ เหล่านีเ้ ราสามารถมองเห็นเจตนารมณ์ทดี่ ขี องรัฐทีต่ อ้ งการลดแรงกดดันต่อการ
สูญเสียที่ดินในเขตป่าจากการเก็งก�ำไรและกระบวนการกว้านซื้อที่ดินของนายทุน ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่รัฐมองว่า การห้ามการซื้อ-ขายที่ดิน สทก. เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะป้องกันที่ดิน
หลุดมือจากเกษตรกรไปอยู่ในมือของนายทุน
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กล่าวโดยสรุป สทก. เป็นการปรับกลไกเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับที่ดินป่าไม้เพื่อให้
เกษตรกรมีสิทธิท�ำกินและสามารถเข้าถึงที่ดินในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยรัฐเชื่อ
ว่าหากราษฎรมีที่ดินท�ำกินเป็นหลักแหล่งและเพียงพอต่อการยังชีพของตนเองแล้ว พวกเขา
จะไม่เข้าไปบุกรุกท�ำลายป่า ในท้ายที่สุดปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงที่ดินป่าไม้ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติกจ็ ะค่อยๆ หมดไปจากประวัตศิ าสตร์ของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การ
จัดสรรสิทธิท�ำกินในรูปแบบของ สทก. นั้น เกษตรกรได้รับเพียง “สิทธิท�ำกิน” กล่าวคือ
สามารถอยูอ่ าศัยและท�ำกินในทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและถ่ายทอด
เป็นมรดกได้ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน นั่นคือ เกษตรกรไม่สามารถขายหรือให้เช่าที่ดิน
สทก. ได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ก�ำหนดไว้ และรัฐสามารถเพิกถอนสิทธิ
ท�ำกินได้หากพบว่าเกษตรกรฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้น รัฐยังมีอ�ำนาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือที่ดิน สทก.
ในหัวข้อถัดไปจะน�ำเสนอให้เห็นถึงภาคปฏิบัติการของ สทก. ในระดับท้องถิ่น ซึ่งรัฐ
ได้เข้าไปจัดสรรสิทธิท�ำกินให้กับเกษตรกรที่จับจองและครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
หมู่บ้านบารมี: กรณีศึกษาการจัดสรรสิทธิทำ�กิน (สทก.) ให้กับราษฎร
หมู่บ้านบารมีเป็นหมู่บ้านจัดตั้งใหม่โดยการน�ำคนที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติมาอยู่ร่วมกัน ดังนั้น สมาชิกของหมู่บ้านจึงมาจากหลากหลายพื้นเพเกือบ
จะครบทุกจังหวัดของประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2533 ชาวบ้านบารมีจะอาศัยอยู่ในที่ดินท�ำ
กินของตนเองซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านเล่าว่า ในช่วงแรกของการอพยพเข้า
มาตัง้ ถิน่ ฐานประมาณปี พ.ศ. 2520 ชาวบ้านจะต้องซือ้ ทีด่ นิ จาก “ผูจ้ บั จอง” ทีอ่ พยพเข้ามา
ก่อนแล้ว ดังนัน้ ชาวบ้านบารมีไม่ได้เป็นคนกลุม่ แรกทีเ่ ข้ามาบุกเบิกและจับจองทีด่ นิ ป่าไม้ที่
ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชด�ำริให้จัดหาที่ดินจ�ำนวนหนึ่งน�ำมาใช้จัดท�ำโครงการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าว และได้พระราชทานชือ่ ว่า
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“โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ” เมื่อมีการจัดตั้งโครงการห้วยองคตฯ จึง
ได้มีการอพยพชาวบ้านที่อยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ทำ� กินให้มาอยู่อาศัยในบริเวณเดียวกัน
ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นบารมีในปัจจุบนั นี้ จึงกล่าวได้วา่ หมูบ่ า้ นบารมีเป็นหมูบ่ า้ นในโครงการ
พระราชด�ำริ ในปัจจุบันหมู่บ้านบารมีมีประชากรประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำไร่ข้าวโพด ปลูกอ้อย มันส�ำประหลัง และปลูกผัก
โครงการห้วยองคตฯ ได้ด�ำเนินงานจัดสรรที่ดินท�ำกินให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านบารมี
โดยในเบือ้ งต้นทางโครงการฯ ได้เวนคืนทีด่ นิ จากชาวบ้านบารมีและมีการจ่ายค่าชดเชยการ
เวนคืนกับชาวบ้านไร่ละประมาณ 5,000 บาท จากนั้นทางโครงการฯ จึงน�ำที่ท่ีเวนคืนนั้น
มาพัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการและจัดสรรให้กบั ชาวบ้าน โดยครอบครัวทีม่ สี มาชิกในครัวเรือน 5 คน
หรือน้อยกว่า จะได้รับการจัดสรรที่ดินท�ำกิน 8 ไร่ ส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกว่า 5 คน
จะได้รับการจัดสรรที่ดินท�ำกิน 16 ไร่ ทั้งนี้ แต่ละครัวเรือนจะได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศัยครัวเรือนละ 1 ไร่ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่า ก่อนทีท่ างโครงการฯ จะเข้ามา
ด�ำเนินการจัดสรรทีด่ นิ ให้นนั้ ชาวบ้านบางคนมีทดี่ นิ จ�ำนวนมาก ชาวบ้านบางคนถือครองทีด่ นิ
100 กว่าไร่ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่มีการถือครองที่ดินจ�ำนวนมากก็จะได้รับค่าชดเชยการ
เวนคืน และในปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินครัวเรือนละ 8 ไร่ มีส่วนน้อยที่ถือ
ครองที่ดิน 16 ไร่
จะเห็นได้วา่ ขนาดของพืน้ ทีแ่ ปลงทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรรโดยโครงการห้วยองคตฯ จะแตกต่างไป
จากกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ของกรมป่าไม้
สามารถจัดสรรที่ดินท�ำกินให้ชาวบ้านได้สูงสุดครอบครัวละ 20 ไร่ ชาวบ้านเล่าว่า ในช่วง
แรกๆ ทางโครงการสัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 25 ไร่ แต่ในที่สุดกลับได้เพียง
16 ไร่ ซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่ทราบเหตุผลว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินในช่วง
แรกซึ่งด�ำเนินการโดยโครงการฯ ยังไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตหรือเอกสารรับรองที่
เป็นทางการได้ ดังนัน้ ประมาณปี พ.ศ. 2550 ทางโครงการฯ จึงได้เชิญกรมป่าไม้เข้ามาส�ำรวจ
พื้นที่เพื่อออกหนังสืออนุญาต สทก. ทั้งนี้เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งช่องทางที่จะเป็นไปได้คือ การจัดสรรสิทธิท�ำกินในรูปของ สทก.
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จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านหมูบ่ า้ นบารมีเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นายภานุ
ภาณุไพชยนต์ เล่าว่าก่อนการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินของโครงการฯ ตนเองมีทดี่ นิ ท�ำกินประมาณ
100 ไร่ ในช่วงนัน้ ถึงแม้จะไม่คอ่ ยสบายใจในการท�ำมาหากินมากนักเพราะเป็นพืน้ ทีจ่ บั จอง
และเป็นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ แต่ตนเองสามารถท�ำไร่ขา้ วโพด ไร่มนั และไร่ออ้ ย ซึง่ สามารถขายได้เงิน
จ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวนคืนทีด่ นิ ของโครงการฯ เพือ่ น�ำมาจัดสรรให้กบั เกษตรกร
นายภานุคาดว่าตนเองจะได้รับที่ดินท�ำกินประมาณ 25 ไร่ ซึ่งคิดว่าจะพอส�ำหรับการท�ำมา
หากินของครอบครัว แต่ในทีส่ ดุ ครอบครัวของตนเองได้รบั ทีด่ นิ ท�ำกินเพียง 8 ไร่ ซึง่ ไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการสร้างรายได้ของครอบครัว ในขณะที่นายสมหมาย บุญจีน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้าน
บารมี เล่าว่าหลังจากการจัดสรรที่ดินท�ำกิน ครอบครัวของตนเองเสียเงินจ�ำนวนมากในการ
ปรับพื้นที่ท�ำกินแห่งใหม่ และพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรนั้นมีเจ้าของเดิมอ้างสิทธิ์และไม่ยอม
ให้ตนเข้าไปใช้ประโยชน์ ท�ำให้ต้องมีเรื่องร้องเรียนและฟ้องร้องกัน
การจัดสรรที่ดินและการออกหนังสืออนุญาต สทก. ถือเป็นการรับรองสิทธิการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าของชาวบ้านอย่างเป็นทางการ ชาวบ้านรู้สึก “สบายใจ” มากขึ้นที่จะใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตป่า เพราะไม่ตอ้ งกังวลเกีย่ วกับปัญหาความขัดแย้งกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังรู้สึกว่าที่ดินยังเป็นของรัฐ หากกรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่จะ
เวนคืนเมือ่ ไรก็ได้ และชาวบ้านก็ตอ้ งคืนซึง่ ไม่มหี ลักประกันอะไรทีส่ ามารถสร้างความมัน่ ใจ
ให้กับชาวบ้านว่าตนเองเป็น “เจ้าของ” ที่ดิน และจะสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ต่อไปใน
อนาคต นอกจากนี้ ขนาดของพื้นที่ท�ำกินที่ทางโครงการฯ จัดสรรให้นั้น ไม่เพียงพอต่อการ
ท�ำมาหากินและสร้างรายได้ของสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ ชาวบ้านต้องการมีรายได้ที่เพิ่ม
ขึน้ จากทีด่ นิ ของตนเอง แต่ไม่สามารถขยายการผลิตได้เนือ่ งจากขนาดของพืน้ ทีจ่ ำ� กัด ผลที่
เกิดขึ้นคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ที่มากพอที่จะน�ำเงินส่วนเกินนั้นไปใช้
หนี้เดิมที่ครอบครัวของตนเองติดค้างอยู่ ท�ำให้ไม่สามารถหลุดจากการเป็นหนี้ได้
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสิทธิท�ำกินที่ดินในเขตป่ายังมีเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดในด้าน
การเข้าถึงแหล่งทุนของชาวบ้าน คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการผลิตของชาวบ้านในปัจจุบันต้อง
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกและต้องอาศัยเงินทุนส�ำหรับการผลิตทั้งด้านปุ๋ยเคมี
ยาก�ำจัดศัตรูพืช และค่าแรงงานทั้งเพื่อการเตรียมพื้นที่และเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการศึกษา
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พบว่า เงื่อนไขของหนังสืออนุญาต สทก. ท�ำให้ชาวบ้านต้องหันไปพึ่ง “เถ้าแก่” เพื่อการกู้
ยืมเงินมาลงทุนและประกอบอาชีพมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะว่าหนังสืออนุญาต สทก. ไม่เปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินสามารถเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐได้ เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาก็คอื การเพิม่ ความเสีย่ งในการสูญเสีย
ที่ดินท�ำกินของชาวบ้าน เพราะดอกเบี้ยเงินกู้จากเถ้าแก่สูงกว่าแหล่งเงินทุนของรัฐ อีกทั้ง
ระยะเวลาในการผ่อนคืนก็ไม่ยืดหยุ่นเท่าแหล่งกู้ยืมในระบบที่เป็นของรัฐ อย่างไรก็ดี ใน
การศึกษาครัง้ นีย้ งั ไม่มกี ารศึกษาเกีย่ วกับจ�ำนวนหนีส้ นิ แหล่งกูย้ มื ศักยภาพในการใช้คนื เงิน
กู้ยืม และการสูญเสียที่ดินท�ำกินของชาวบ้านในพื้นที่ สทก. ซึ่งเป็นผลจากการที่ไม่สามารถ
คืนเงินกู้ยืมให้กับเจ้าของเงินกู้นอกระบบ
คงไม่ถกู ต้องและไม่เป็นธรรมกับโครงการห้วยองคตฯ นัก หากไม่กล่าวถึงบทบาทของ
โครงการฯ ในการสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ นับตั้งแต่เริ่มด�ำเนิน
โครงการในต้นทศวรรษ 2530 นอกจากการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและมาหากินให้กับ
ชาวบ้านแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้จัดและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน�้ำ
เพื่อการเกษตรและสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เช่น ถนนเข้าหมู่บ้าน ระบบประปา โรงเรียน
และโรงพยาบาล เป็นต้น ในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ทางโครงการฯ ได้ส่งเสริมให้
ชาวบ้านท�ำการเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมการร่วมกลุ่มของชาวบ้าน มีการจัดหาอาชีพเสริม
ให้แก่ราษฎรในพืน้ ที่ ยกตัวอย่างเช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมไม้ผล การส่งเสริม
เลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ประสานหน่วยงานและองค์กรจากภายนอกให้
เข้าไปด�ำเนินงานในพื้นที่โครงการ เช่น กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ “ซีพีเอฟ” และการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การให้ความรู้และการฝึกอาชีพเสริมของหน่วยงานเหล่านี้ดูจะไม่ค่อย
บังเกิดผลตามที่คาดหวังเท่าไรนัก สิ่งที่ท้าทายต่อการพัฒนาอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้
กับชาวบ้านคือ ระบบการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ค�ำถามและข้อสงสัยของชาวบ้านคือ
เมื่อทางเจ้าหน้าที่มาส่งเสริมให้พวกตนรวมกลุ่มผลิตสินค้าของชุมชน เช่น กลุ่มท�ำน�้ำพริก
เมื่อผลิตสินค้าได้แล้วชาวบ้านไม่รู้จะน�ำสินค้านั้นไปจ�ำหน่ายที่ไหน หากจะให้วางจ�ำหน่าย
ในชุมชนก็คงไม่สามารถสร้างรายได้เท่าไรนักเพราะก�ำลังซื้อและความต้องการภายใน
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ชุมชนมีไม่มากนัก จากการพูดคุยกับกลุม่ ชาวบ้านพบว่า สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการการสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ชุดความรู้ว่าจะผลิตอย่างไร เพราะชาวบ้านมีความรู้และทักษะในการ
ท�ำน�้ำพริก แต่ไม่แน่ใจว่าจะน�ำน�้ำพริกไปขายที่ไหน นั่นคือ ชาวบ้านต้องการให้เจ้าหน้าที่
ช่วยหาตลาดของผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และการพัฒนารูปแบบของสินค้าชุมชนให้มคี วามน่าสนใจ
มากขึ้น
กล่าวโดยสรุป การจัดสรรสิทธิในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในรูปของ สทก. ช่วยสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั เกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของรัฐมากขึน้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
ในเขตป่ายังมีความรู้สึกไม่มั่นคงเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงที่ดินในระยะยาว เพราะยังไม่มี
หลักประกันใดๆ จากภาครัฐ นอกจากนี้ เงื่อนไขของหนังสืออนุญาต สทก. และขนาดพื้นที่
ทีจ่ �ำกัดยังเป็นเงือ่ นไขทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีพของชาวบ้าน ด้วยเงือ่ นไขดังกล่าว ท�ำให้
ชาวบ้านในเขตป่าไม่สามารถหลุดจากวงจรของการเป็นหนี้สินได้ ดังนั้น ความพอเพียงของ
เกษตรกรซึง่ เป็นภาพฝันของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ในชุมชนอย่างน้อยก็ในหมูบ่ า้ น
บารมีซึ่งเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้
ขีดจำ�กัดของ สทก. ต่อการดำ�รงชีพของเกษตรกรในเขตป่า
มาถึงตรงนีค้ งไม่มใี ครปฏิเสธว่าการจัดสรรสิทธิท�ำกินให้กบั เกษตรกรในเขตปรับปรุง
ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเจตนารมณ์ที่ดีของรัฐ ที่ต้องการช่วยเหลือให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่อย่าง
กระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้มีที่ท�ำกินและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และ
สามารถเข้าถึงที่ดินพร้อมทั้งใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้นั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งใน
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว การจัดสรรสิทธิทำ� กินให้กบั เกษตรกรในเขตป่าเป็นกลไกลเชิงสถาบันทีส่ ำ� คัญ
อันน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงทีด่ นิ ป่าไม้ระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิน่
รวมถึงการไร้ที่ดินท�ำกินของคนยากจนอีกด้วย
การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้โดยให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถือเป็นวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาในยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
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สามารถตัดสินใจก�ำหนดรูปแบบการการด�ำรงชีพและใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่พวกเขา
ปรารถนา อีกทั้งเพื่อลดบทบาทของรัฐในการควบคุมและก�ำกับการด�ำรงชีพของปัจเจก แต่
ค�ำถามใหญ่ก็คือ การให้เพียงสิทธิท�ำกินแก่เกษตรกรนั้นเพียงพอหรือเอื้อต่อการด�ำรงชีพ
ของเกษตรกรในเขตป่าหรือไม่? ท�ำไมรัฐจึงไม่ยอมให้สิทธิความเจ้าของที่ดิน สทก. แก่
เกษตรกรในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ? เนือ้ หาในส่วนนีอ้ ภิปรายในประเด็นค�ำถามดังกล่าว
โดยพยายามชี้ให้เห็นว่าการที่กรมป่าไม้มอบเพียงสิทธิท�ำกินให้แก่เกษตรกร แต่ละเลยหรือ
มองข้ามประเด็นเรือ่ งสิทธิความเป็นเจ้าของทีด่ นิ สทก. นัน้ ได้ตอกย�ำ้ ถึงความ “ไม่ไว้วางใจ”
ของรัฐไทยที่มีต่อคนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การด�ำรงชีพของพวกเขา ซึ่งมักจะถูกมองอย่าง
เหมารวมในฐานะของ “ผู้บุกรุก” และ “ผู้ท�ำลาย” ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2543)
เป็นที่แน่ชัดว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สทก. ยังเป็นของรัฐ ในขณะที่เกษตรกรผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์มีสถานภาพเป็น “ผู้เช่า” ที่ดินของรัฐ แม้ว่ารัฐเองจะอ้างว่าต้องการ
ช่วยเหลือให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยเป็น “ของตนเอง” แต่ในทาง
ปฏิบัติ รัฐยังคงพยายามรักษาอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือที่ดินที่จัดสรรและอนุญาตให้
เกษตรกรท�ำกินและใช้ประโยชน์ โดยก�ำหนดให้เกษตรกรต้องมาต่ออายุการอนุญาตทุกๆ
5 ปี และต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอต่อหนังสืออนุญาตในรอบที่สอง นอกจากนี้
เกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาต สทก. ยังมีหน้าที่อีกหลายประการที่ต้องปฏิบัติ และเป็น
เงื่อนไขส�ำคัญของการที่จะมีหรือไม่มี “สิทธิท�ำกิน” หนึ่งในหน้าที่เหล่านั้น ได้แก่ ห้ามซื้อขาย ที่ดิน สทก. และห้ามละทิ้งไม่ท�ำประโยชน์ หรือไม่อยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับ สทก. หาก
มีการตรวจสอบพบว่าเกษตรกรผู้ได้รับหนังสืออนุญาต สทก. ทิ้งที่ดิน สทก. ไว้เฉยๆ โดย
ไม่ท�ำประโยชน์ติดต่อกันเกิน 2 ปี จะถูกเพิกถอนสิทธิท�ำกิน
ในมุมมองของรัฐไทย หากเกษตรกรในเขตป่าได้รับเอกสารสิทธิที่ดินที่แสดงถึงสิทธิ
ความเป็นเจ้าของที่ดิน พวกเขาจะพากันขายที่ หรือน�ำเอกสารดังกล่าวไปเป็นหลักประกัน
ส�ำหรับการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมองว่า การกระท�ำดังกล่าว
ถือเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามต่อที่ดินป่าไม้ เพราะมันมีโอกาสสูงมากที่ที่ดิน
สทก. จะหลุดไปอยู่ในมือของนายทุนหรือบุคคลนอกชุมชน สิ่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กังวลมาก
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ที่สุดคือ เมื่อที่ดินหลุดจากการครอบครองของเกษตรกรแล้ว พวกเขาจะพากันไปบุกเบิกป่า
แห่งใหม่ ซึ่งท�ำให้วงจรการท�ำลายป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้น ในมุมมอง
ของเจ้าหน้าที่ วิธีการรักษาที่ดินท�ำกินให้อยู่ในมือของเกษตรกรที่ดีที่สุดก็คือ การห้ามซื้อขายทีด่ นิ เพือ่ ให้เกษตรกรในเขตป่ามีทดี่ นิ ท�ำกินเพือ่ การยังชีพของตนเองและครอบครัวต่อไป
ในทัศนะของผู้เขียนและบทเรียนจากหมู่บ้านบารมีที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา การ
จ�ำกัดการเข้าถึงตลาดและทุนโดยไม่อนุญาตให้เกษตรกรซื้อ-ขายที่ดิน สทก. นั้น ได้สร้าง
เงื่อนไขใหม่ที่ไม่เอื้อต่อการด�ำรงชีพและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตป่า เราต้องยอมรับ
ประการหนึ่งว่าในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่รวมถึงเกษตรกรในเขตป่าล้วนท�ำการผลิตเพื่อ
ขายแทบทั้งสิ้น พวกเขาต้องการทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและใน
กระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี หรือปัจจัยการผลิตต่างๆ ประเด็นก็
คือว่า เมือ่ เกษตรกรเหล่านีไ้ ม่สามารถใช้เอกสารทีด่ นิ ทีพ่ วกเขามีสำ� หรับค�ำ้ ประกันการกูเ้ งิน
เพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงินของรัฐซึ่งเป็นแหล่งทุน “ในระบบ” พวกเขาจะหันไปพึ่ง
แหล่งทุน “นอกระบบ” และ “เถ้าแก่” ในท้องถิ่น ซึ่งในเกือบทุกกรณีคิดดอกเบี้ยสูงกว่า
สถาบันการเงินของรัฐ ในสถานการณ์เช่นนี้ เกษตรกรในเขตป่าที่ได้รับเอกสาร สทก. มี
โอกาสทีจ่ ะเสียทีด่ นิ ท�ำกินสูงมากหากไม่สามารถน�ำไปเงินไปจ่ายคืนเถ้าแก่ทพี่ วกเขากูย้ มื มา
ดังนั้น การห้ามไม่ให้เกษตรกรซื้อ-ขายที่ดิน สทก. นอกจากสะท้อนความไม่วางใจของรัฐ
ไทยต่อคนยากจนในเขตป่าแล้ว เงื่อนไขดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น
ในปัจจุบันที่เน้นการผลิตเพื่อการค้าและก�ำไรมากกว่าการผลิตเพื่อการยังชีพในครัวเรือน
การจัดสรรสิทธิทำ� กินในรูปแบบ สทก. ยังสะท้อนความเชือ่ ของรัฐไทยทีว่ า่ “ป่าคือบ้าน
ของต้นไม้” ซึง่ ป่านัน้ เป็นสมบัตสิ ว่ นรวมของคนทัง้ ชาติ การจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ชาติเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่างแท้จริงนัน้ ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมและดูแลจาก
รัฐ รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ของ
คนทั้งชาติ ดังนั้น ในพื้นที่ สทก. เราจะพบว่า กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำ� หนด
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการด�ำรงชีพส�ำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าใน
ลักษณะที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติส่วนรวมมากไปกว่านี้ ตัวอย่างเช่น มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรในเขต สทก. หันมาท�ำการเพาะปลูกทีเ่ น้นเพือ่ การยังชีพและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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มีการน้อมน�ำแนวคิดเรือ่ ง “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาใช้เป็นหลักในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ โดยมีการแบ่งพืน้ ทีต่ ามแนวปฏิบตั ิ
ของ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งแบ่งพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่สระน�้ำ (30%)
พื้นที่นาข้าว (30%) พื้นที่สวนและพืชไร่ (30%) และพื้นที่ส�ำหรับที่อยู่อาศัย (10%) ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยอมรับว่า ที่ดินที่เกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นั้นมีพื้นที่จ�ำกัด
ดังนั้น เกษตรกรในพื้นที่ สทก. ควรใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและหลากหลายที่สุด
ทัง้ การปลูกไม้ยนื ต้นและพืชเกษตรในพืน้ ทีเ่ ดียวกันในรูปแบบของ “วนเกษตร” ซึง่ จะเป็นการ
เพิ่มรายได้ถึง 2 ทาง ส�ำหรับพันธุ์ไม้ที่เกษตรกรในพื้นที่ควรจะปลูกนั้น ทางกรมป่าไม้ได้
จัดท�ำเป็นรายการพันธุไ์ ม้แนะน�ำซึง่ เจ้าหน้าทีม่ องว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็น “ไม้ 3 อย่าง”
ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 ได้แก่ ไม้สัก สะเดา ยูคาลิปตัส สน
ประดิพัทธ์ สนทะเล ขี้เหล็ก กระถินยักษ์ กระถินณรงค์ ไผ่ สะเดาช้าง และไม้ผลชนิดต่างๆ
อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ มั ก จะมองข้ า มพลวั ต และความหลากหลายในการปรั บ เลื อ ก
ยุทธศาสตร์การด�ำรงชีพของชุมชนท้องถิ่น (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 2554) จากการศึกษา
พบว่า เกษตรกรในเขตป่าแต่ละครอบครัวต่างมีรูปแบบการท�ำมาหากินที่หลากหลายและ
ไม่ได้ผูกติดกับการประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียว เช่น บางครอบครัวมีการท�ำไร่ เลี้ยงสัตว์
และรับจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนและการจัดการแรงงานในระดับครัวเรือน การให้เพื่อนบ้าน
เช่าที่ดินท�ำกินในระยะสั้นโดยที่ตัวเองและสมาชิกในครัวเรือนออกไปรับจ้างในเมืองก็เป็น
รูปแบบหนึ่งในการท�ำมาหากินของชุมชนในเขตป่า ซึ่งท�ำให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ดู
เหมือนว่าเงื่อนไขของ สทก. ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติการดังกล่าวของชาวบ้าน นอกจากนี้
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต สทก. มักจะมุ่งเน้นการผลิตแบบยังชีพโดยมองว่าการ
ผลิตเพื่อขายเป็นภัยคุกคามต่อที่ดินป่าไม้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะละเลยและมองข้าม
ดังที่บทความ “พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ด้านป่าไม้)” เผยแพร่ในเว็บไซต์
ส�ำนักโครงการพระราชด�ำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ได้อา้ งอิงพระราชด�ำรัสตอนหนึง่ ว่า “การปลูกป่าถ้าจะ
ให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่างแต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้
ไม้เศรษฐกิจ …. ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ....” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://
bit.ly/1CH3agZ.
2
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การพัฒนาการตลาดและการประกันราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สทก. ประเด็นก็
คือ เกษตรกรในเขตป่าไม่ได้ปฏิเสธรูปแบบการด�ำรงชีพแบบพอเพียงที่ทางเจ้าหน้าที่เสนอ
ให้กับพวกเขา แต่ค�ำถามใหญ่คือ ในสภาพปัจจุบันพวกเขายังไม่สามารถสร้างรายได้เพียง
พอต่อค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของตนเองและครอบครัว แล้วพวกเขาจะอยู่อย่าง
พอเพียงได้อย่างไร
หากกล่าวโดยสรุป ต้องยอมรับว่าในแง่หนึ่งการให้สิทธิท�ำกินแก่เกษตรกรในเขตป่า
ท�ำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดแรงปะทะและการ
เผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั คนยากจนในป่า แต่ในอีกแง่หนึง่ การให้สทิ ธิทำ� กินในรูปแบบ
สทก. ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจของรัฐที่มีต่อคนท้องถิ่นและความยากจน
ของพวกเขา ได้กลายมาเป็นเงื่อนไขใหม่ต่อการด�ำรงชีพและการปรับตัวของเกษตรกรใน
เขตป่า ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่ได้เป็น “เจ้าของที่ดิน” อย่างแท้จริง แต่เป็นเสมือน
“ผู้เช่า” ที่ดินของรัฐ การไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นนอกจากท�ำให้เกษตรกรรู้สึกไม่มั่นคงต่อ
การครอบครองที่ดินในอนาคตแล้ว ยังท�ำให้เกษตรกรในเขตป่าขาดโอกาสในการใช้ที่ดิน
ในฐานะทุนหรือทรัพย์สนิ ของตนเองเพือ่ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนให้หลุดพ้น
จากความยากจนเฉกเช่นเกษตรกรอื่นๆ ที่อยู่นอกพื้นที่ป่าของรัฐ
บทส่งท้าย: ปัญหาที่ดินป่าไม้ต้องแก้ที่โครงสร้าง
การจัดสรรสิทธิท�ำกินในเขตป่าในรูปแบบ สทก. ถือเป็นความพยายามของรัฐในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการถือครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ถือเป็นการจัดการเชิงสถาบันในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ การให้สิทธิในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าถือเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการด�ำรงชีพของเกษตรกรไทย
ซึง่ ท�ำให้สามารถเข้าถึงทีด่ นิ เพือ่ การด�ำรงชีพและอยูอ่ าศัยในทีด่ นิ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสิทธิในที่ดินโดยให้เพียง “สิทธิท�ำกิน” แต่ไม่ให้ “สิทธิความเป็น
เจ้าของ” เพื่อป้องกันที่ดินไม่ให้ “หลุดมือ” ไปจากเกษตรกรนั้นดูจะไม่เอื้อต่อการด�ำรงชีพ
ของเกษตรกรไทยในปัจจุบันที่ต้องการยกระดับและขยับขยายฐานะทางเศรษฐกิจของครัว
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เรือน และดูเหมือนว่า การห้ามไม่ให้เกษตรกรซื้อ-ขายที่ดิน สทก. นั้น นอกจากจะกีดกัน
เกษตรกรในเขตป่าในการเข้าถึงแหล่งทุน “ในระบบ” แล้ว เงื่อนไขดังกล่าวยังผลักให้
เกษตรกรต้องหันไปพึง่ แหล่งทุน “นอกระบบ” มากขึน้ ซึง่ อาจไปเพิม่ ความเสีย่ งต่อการสูญเสีย
การครอบครองที่ดินท�ำกินของเกษตรกรให้สูงขึ้น
ผู้เขียนมองว่า การปฏิรูปที่ดินที่เอื้อต่อการด�ำรงชีพของเกษตรกรไทยในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือการปฏิรูปกรรมสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน เกษตรกร
ไทยต้องเป็น “เจ้าของที่ดิน” เพื่อที่พวกเขาจะได้มีอ�ำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจเพื่อ
การลงทุนและสร้างผลประโยชน์จากที่ดินผืนนั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า “การ
ปฏิรูปที่ดินจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับที่ดิน” ซึ่งกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวพยายามรณรงค์ให้สังคมเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อที่ดิน กล่าวคือ ทางกลุ่มต้องการให้
เปลี่ยนความเข้าใจจากเดิมที่มองว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือเป็นสินค้าเพื่อเก็งก�ำไร
ให้มองที่ดินเป็น “ต้นทุนทางสังคม” เพราะเป็นฐานทรัพยากรที่ส�ำคัญของการเป็นปัจจัยสี่
ในการด�ำรงชีพของมนุษยชาติ ผูเ้ ขียนมองว่า แนวคิดดังกล่าวโรแมนติกและไม่สอดคล้องกับ
สภาพการเปลีย่ นแปลงและพลวัตของเกษตรกรไทยในปัจจุบนั ดังทีไ่ ด้เห็นจากประสบการณ์
ของชาวบ้านบารมี
ภาครัฐต้องยอมรับให้ได้เสียก่อนว่า ปัญหาทีด่ นิ ป่าไม้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ดังนัน้
การแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทีย่ งั่ ยืนต้องปรับเปลีย่ นเชิงโครงสร้าง และต้องด�ำเนินมาตรการหลายๆ
มาตรการในหลายระดับไปพร้อมๆ กัน ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ เช่น การออกกฎหมาย
ให้มีการเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินกระจุกตัว หรือการก�ำหนดเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดินและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง เป็นต้น ทั้งนี้ บทความนี้ได้พยายามชี้
ให้เห็นว่า การผลักภาระของปัญหาที่ดินป่าไม้ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของเกษตรกรใน
เขตป่า โดยควบคุมและจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงที่ดินที่พวกเขาพึงจะได้รับ ไม่น่าจะเป็นค�ำ
ตอบของนโยบายที่น�ำไปสู่การมีสังคมสันติสุขในอนาคต
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