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This paper discusses community land titles as a solution 

to land disputes in southern Thailand. It is drawn from research 

in two long-established and two newly-settled communities of 

Surat Thani and Trang provinces. Communities that are actively 

engaged in community land title campaigns are primarily 

those with marginalized people who see land ownership 

as a form of socio-economic security. The study has found 

that the scheme leads to at least 5 positive consequences: 

improving land management practices in the community; 

increasing community participation; providing solutions for 

other community problems; preventing state intervention and; 

contributing to the whole society. However; it is still neccessary 

to develop the implementation of the scheme at both 

community and national level. Besides, there are still needs to 

promote the scheme for the public’s better understanding of 

the dynamics in contemporary communities. In conclusion, I 

propose that community land titles should not be simply taken 

as a goal, but should be used to support marginalized people 

in their struggles to survive social inequality and to encourage 

other land reform schemes in the future.

keywords
land reform, inequality, resource management, community land title
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107แนวทางโฉนดชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรภาคใต้

บทความนี้ศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ดินของชุมชนภาคใต้ตามแนวทาง

โฉนดชุมชน โดยอภิปรายข้อมูลจากกรณีศึกษาที่เป็นชุมชนดั้งเดิม 2 กรณี และ 

ชุมชนที่เพิ่งรวมตัวกันใหม่ 2 กรณี จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มาร่วมกันท�าโฉนด

ชุมชนเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเห็นว่าการมีที่ดินจะเป็นสิ่งประกันความ

มั่นคงในชีวิตได้ ผลจากการท�าโฉนดชุมชนท�าให้เกิดผลดีอย่างน้อย 5 ประการ 

คือ เกิดการปรับการจัดการที่ดินในชุมชน เกิดการปรับการรวมตัวของคนใน

ชุมชน เกิดการขยายสู่การแก้ไขปัญหาทุกด้านของชาวบ้าน เป็นการป้อง-

ปรามการคุกคามจากรัฐ และน�าไปสู่ผลดีต่อสังคมในวงกว้าง แต่ขณะเดียวกัน

ก็ยังจ�าเป็นต้องพัฒนาการใช้แนวทางโฉนดชุมชนมาแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน

มากขึ้นทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาการ

ท�าความเข้าใจแนวทางโฉนดชุมชนกับสาธารณชน โดยอาศัยการอธิบายที่

สอดคล้องกับพลวัตของชุมชนในปัจจุบันอย่างรอบด้านมากขึ้น โดยสรุปผู้เขียน

เสนอว่า ไม่ควรมองโฉนดชุมชนเป็นเป้าหมายสุดท้าย แต่ควรจะเป็นเครื่องมือ 

ให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถตั้งหลักได้ท่ามกลางสังคมที่เหลื่อมล้�า และจะต้องน�า

ไปสู่การปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 

ต่อไป

คำ�สำ�คัญ  
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บทนำ�

โฉนดชุมชน คือ การจัดการที่ดินท่ีก�าหนดให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลที่ดินร่วมกัน ปัจจุบัน

การท�าโฉนดชุมชนในประเทศไทยยังเป็นช่วงเร่ิมต้นโดยมีข้ึนครั้งแรกประมาณ พ.ศ. 2540 

ชุมชนท่ีท�าโฉนดชุมชนได้คิดค้นรูปแบบท่ีมีความแตกต่างกันไป แต่มีจุดร่วมกันคือการใช้

ระบบกรรมสทิธิร่์วมของสมาชกิในการจดัการทีด่นิ ในบทความนีจ้งึขอเรยีกรวมๆ ว่า แนวทาง

โฉนดชุมชน แนวทางโฉนดชุมชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาการกระจุกตัวของการ

ถือครองท่ีดินในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด อันน�ามาซึ่งการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

ให้ท่ีดินเกิดการกระจายตัวไปยังคนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน โฉนดชุมชุนเป็น

แนวทางท่ีถูกเสนอเพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งในการปฏิรูปที่ดิน

ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินเป็นปัญหาส�าคัญของสังคมไทย ใน พ.ศ. 2555 กลุ่ม

ผู้ถือครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี

สดัส่วนการถอืครองท่ีดินสูงกว่ากลุม่ผูถ้อืครองท่ีดินน้อยทีส่ดุร้อยละ 20 คดิเป็น 325.7 เท่า 

โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินมากท่ีสุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนพ้ืนที่การถือครองที่ดินสูงถึงร้อยละ 

79.9 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินน้อยที่สุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนพ้ืนท่ีถือ

ครองทีดิ่นเพยีงร้อยละ 0.3 ของพืน้ท่ีท้ังหมดเท่าน้ัน (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ 2557, 4)

เม่ือพิจารณาบทบาทของรัฐเกี่ยวกับการจัดการที่ดินก็พบว่า มีการดึงอ�านาจเข้าสู่ 

ส่วนกลางโดยการออกกฎหมายมาควบคุม ตั้งแต่ประมาณช่วงรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ที่มี

การออกกฎหมายมาควบคุมหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2484 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

2503 แก้ไข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นต้น ซ่ึงท�าให้ 

ทับซ้อนกับพื้นท่ีท่ีชาวบ้านใช้อยู่ดังที่พบในพื้นที่จังหวัดตรังในการวิจัยครั้งนี้

ในพืน้ทีภ่าคใต้ตัง้แต่ประมาณทศวรรษที ่2520 กลุม่ผลประโยชน์ยังได้เข้ามาใช้ท่ีดนิ

จ�านวนมาก ดังท่ีเกิดข้ึนกับกรณีของปัญหาท่ีดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงปัญหา 

ดังกล่าวยังคงสืบเนื่องมาจนปัจจุบันดังท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ รัฐได้มีนโยบายเปิดป่าสงวน
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เสื่อมโทรมจากการสัมปทานท�าไม้มาให้บริษัทต่างชาติและกลุ่มทุนไทยเช่า จนกลายเป็น

พื้นที่สวนปาล์มน�้ามันขนาดใหญ่ เมื่อครบก�าหนดตามสัญญาเช่าแล้วกลุ่มนายทุนไทยก็ได้

สวมรอยครอบครองท�าประโยชน์ต่อ จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นบริษัทของกลุ่มทุนไทย 

ท่ีดินส่วนใหญ่กลายเป็นของกลุ่มนายทุน ดังจะพบได้จากการตรวจสอบข้อมูลในจังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีท่ีมพีืน้ทีส่วนป่าและป่าสงวนแห่งชาตทิีร่ฐัเปิดให้บริษัทคนไทยและชาวต่างชาติ

เช่ามากกว่า 200,000 ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้ที่เช่าเกิน 200 ไร่ ที่หมดสัญญาเช่าแล้ว 60,043 

ไร่ และท�าให้ในพ้ืนที่ภาคใต้มีปัญหาเรื่องการถือครองที่ดิน จนมีชาวบ้านส่วนหนึ่งรวมตัว

กันหาทางออกด้วยการจัดท�าโฉนดชุมชนขึ้น

วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา

บทความน้ีต้องการศกึษาถึงแนวคิดและวธิกีารท�าโฉนดชมุชน โดยพจิารณาครอบคลุม

ถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านในภาคใต้จนน�ามาซึ่งการสูญเสียที่ดิน ความส�าคัญ

ของทีด่นิกบัการผลติภาคการเกษตร และความม่ันคงในชวีติ ความม่ันคงในการถอืครองทีด่นิ

กับแนวคิดระบบกรรมสิทธ์ิแบบปัจเจกและระบบกรรมสิทธิ์ร่วม และเงื่อนไขเอื้อและขัดขวาง

ต่อการท�าโฉนดชุมชน

วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้ร่วมกับแกนน�าชุมชนที่ท�าโฉนดชุมชนซึ่งร่วมท�าวิจัยโดยจัด

ต้ังทีมวิจัยจากเยาวชนและแกนน�าในชุมชนรวมทั้งส้ินประมาณ 15 คน ทีมวิจัยได้ร่วมกัน

วางกรอบการวิจยั การออกแบบสอบถาม ประสานการจัดเวท ีการร่วมวเิคราะห์ข้อมลู วธิกีาร

เก็บข้อมูลมีทั้งการใช้แบบสอบถาม การจัดสนทนากลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

นอกจากน้ี ผูเ้ขยีนซึง่เป็นผูว้จิยัหลกัได้ศกึษาจากเอกสารอืน่ๆ ประกอบ ตลอดจนได้วิเคราะห์

เพิม่เตมิ และน�าไปแลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บชมุชนเป็นระยะตลอดช่วงเวลาการท�าวจิยั การวจิยันี้

จงึเป็นกระบวนการสรปุบทเรยีนของชมุชนไปด้วย ระยะเวลาในการวจิยัอยูใ่นช่วง พ.ศ. 2555-

2556 ชุมชนซึ่งเป็นพื้นท่ีวิจัยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานมาแต่เดิม 2 ชุมชน 

และชุมชนท่ีเพิ่งตั้งใหม่ในที่ดินของรัฐที่กลุ่มทุนเอกชนครอบครองผิดกฎหมาย 2 ชุมชน 

รวมท้ังสิ้น 4 ชุมชน ในจังหวัดตรังและสุราษฎร์ธานี
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การสำ�รวจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อถกเถียงและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้แบ่งได้เป็น 3 ด้านคือ ความ

ส�าคัญของท่ีดินกับภาคการเกษตรและความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน

กับแนวคิดระบบกรรมสิทธ์ิ และบทบาทของโฉนดชุมชน

ความส�าคัญของที่ดินกับภาคการเกษตรและความมั่นคงในชีวิต

ปัจจุบันสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรกรรมของไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จาก 

พ.ศ. 2533 ทีม่แีรงงานภาคเกษตรกรรมสูงถึงร้อยละ 63.4 ของผูม้งีานท�าทัง้หมด เหลอืเพยีง

ร้อยละ 41.1 ในปี พ.ศ. 2554 ในทางกลับกัน แรงงานได้ก้าวเข้าไปท�างานในภาคบริการ

และภาคการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคบริการ (การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและ

ภัตตาคาร การขนส่ง เป็นต้น) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจากร้อยละ 23.0 

ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 39.6 ในปี พ.ศ. 2554 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2557) ท�าให้

มีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกับผู้ท�างานภาคการเกษตรในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนใหญ่เหลือเพียงผู้สูงอายุเท่าน้ันที่ยังคงท�างานอยู่ในภาค

เกษตรกรรม ส่วนแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรมน้อยลง ดังจะเห็นได้จากในช่วง

ประมาณ 20 ปีทีผ่่านมา ประชากรกลุม่อาย ุ15-24 ปี มแีนวโน้มทีจ่ะท�างานภาคการเกษตร

ลดน้อยลงจากร้อยละ 35.3 ใน พ.ศ. 2530 เหลือเพียงร้อยละ 12.1 ใน พ.ศ. 2554 ส่วนใน

กลุ่มอายุ 25-39 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง พ.ศ. 2530-2540 และปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่องจนใน พ.ศ. 2554 เหลือผู้ท�างานในภาคการเกษตรร้อยละ 28.7 ขณะที่ใน

กลุม่อาย ุ40-59 ปี มสัีดส่วนคนท�างานในภาคการเกษตรเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัจากร้อยละ 

25.7 ใน พ.ศ. 2530 เป็นร้อยละ 46.3 ใน พ.ศ. 2554 ส�าหรบัผูส้งูอายหุรอือาย ุ60 ปีขึน้ไป 

มีสดัส่วนเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 4.4 ใน พ.ศ. 2530 เป็นร้อยละ 12.8 ใน พ.ศ. 2554 (ส�านกังาน

สถิติแห่งชาติ 2555)
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กระนั้นก็ตาม แม้ล่าสุดใน พ.ศ. 2556 สัดส่วนต่อก�าลังแรงงานในภาคเกษตรกรรม

จะยังคงสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอ่ืน คือร้อยละ 39.1 แต่สัดส่วนต่อ GDP ของภาคเกษตรกรรม

ก็กลับมีตัวเลขเกือบน้อยที่สุด คือเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้น ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่น เช่น 

ภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนต่อก�าลังแรงงานเพียงร้อยละ 13.8 กลับมีสัดส่วนต่อ GDP สูง

ถึงร้อยละ 38.1 (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557) ตัวเลขดังกล่าวแสดงว่าภาคเกษตรกรรม

ไม่ได้เป็นแหล่งรายได้หลกัของคนจ�านวนมาก และปัจจบุนัผูท่ี้อยูใ่นภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่

จะยากจนกว่าผู้ท่ีอยู่ในภาคเศรษฐกิจอื่น 

สภาพดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องการศึกษาของ เคลลี่ เบิร์ด (Kelly Bird) เคลลี่ แฮท

เทล (Kelly Hattel) เออชิ ิซาซาก ิ(Eiichi Sasaki) และ ลกัษมณ อรรถาพชิ (Bird et al 

2011) ท่ีพบว่าคนยากจนในประเทศไทยประมาณร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในชนบทและอยู่ใน

ภาคเกษตรกรรม โดยความเหลื่อมล�้าทางรายได้ในประเทศไทยสูงที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ นอกจากนี้ โจนาธาน ริกก์ (Jonathan Rigg) ยังพบว่าประเทศในซีกโลกใต้โดย

ทัว่ไป รวมทัง้ประเทศไทยด้วยน้ัน ผูท่ี้อยูใ่นภาคเกษตรกรรมในชนบทมคีวามยากจนเพิม่ขึน้ 

ริกก์เสนอว่าคนในซีกโลกใต้ปัจจุบันสัมพันธ์กับการเกษตรน้อยลง และวิถีชีวิตไม่ยึดโยงกับ

การถือครองที่ดินมากเหมือนในอดีต (Rigg 2006)

อย่างไรก็ตาม การที่จะสรุปว่าปัจจุบันภาคเกษตรกรรมและการถือครองท่ีดินไม่มี

ความส�าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนเหมือนในอดีตแล้ว ก็อาจเป็นการด่วนสรุปเกินไป เพราะ

เป็นการมองในภาพรวมกว้างๆ และมองว่าผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมเต็มใจหรือสามารถ

เลือกได้อย่างเต็มท่ีที่จะไม่อยู่ในภาคเกษตรกรรมต่อไป ทั้งที่อาจเป็นไปได้ว่าการต้องออก

จากภาคเกษตรกรรม เกิดจากแรงบีบท่ีชาวบ้านไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ ภาค

การเกษตรกรรมยังอาจเป็นทางเลือกให้กับคนที่ต้องการกลับมาท�าได้ หรือเม่ือมีเงื่อนไขที่

เหมาะสม ดังที่พบว่ามีแรงงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 

และเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2554-2555 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่สินค้าการเกษตรอยู่

ในเกณฑ์ดี เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่เข้ามาแทรกแซงราคา (กรวิทย์ ตันศรี 2557) และ

จากข้อมูลส�ามะโนการเกษตรของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556 พบว่า สัดส่วนของ

แรงงานในภาคเกษตรมีระดับการศึกษาสูงข้ึนจากใน พ.ศ. 2546 ในระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย และต�า่กว่าร้อยละ 97.2 ระดบัอาชีวศกึษาร้อยละ 1.6 ระดบัอดุมศกึษาร้อยละ 1.2 เป็น 

อัตราส่วนร้อยละ 94.5, 2.8 และ 2.7 ตามล�าดับ ใน พ.ศ. 2556 (อ้างถงึใน กรวิทย์ ตนัศรี 

2557) การท่ีภาคเกษตรกรรมยังมีความส�าคัญจึงย่อมส่งผลให้เห็นว่าการถือครองที่ดินมี

ความส�าคัญในสังคมปัจจุบันไปด้วย และถ้าต้องการทราบถึงสิ่งเหล่านี้ก็จ�าเป็นต้องศึกษา

ให้เห็นรายละเอียดการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่มที่เล็กลงมากกว่าการศึกษา

เชิงภาพรวมดังท่ีผ่านมา 

ความมั่นคงในการถือครองที่ดินกับแนวคิดระบบกรรมสิทธิ์:

ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมและกรรมสิทธิ์แบบปัจเจก

ข้อถกเถียงส�าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะในด้านการจัดการ

ทรัพยากรร่วมเร่ิมจากข้อเสนอของ แกร์เร็ตต์ ฮาร์ดิน (Garrett Hardin) ในบทความช่ือ 

“The Tragedy of the Commons” (Hardin 1968) ที่เสนอว่าการจัดการแบบกรรมสิทธ์ิ

ร่วมจะไม่ได้ผล เนื่องจากจะมีผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จ�านวนมากที่ถือโอกาสมาตักตวงแบบ

มอืเปล่า จนท�าให้ทรพัยากรส่วนรวมเสยีหายและกลายเป็นโศกนาฏกรรมของระบบทรพัย์สนิ

ส่วนรวมขึ้นในท่ีสุด 

ต่อมาข้อเสนอของฮาร์ดินได้รบัการคัดค้าน มกีารศกึษาทีส่นบัสนนุว่าระบบกรรมสทิธิ์

ส่วนรวมว่าเป็นระบบท่ีท�าให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ที่ด้อยโอกาส

สามารถใช้แนวทางการมส่ีวนร่วมเพือ่ต่อสู้ต่อรองกบัการแผ่ขยายเข้ามาของทนุนยิมทีท่�าให้

ตนเองเสียเปรียบได้ เช่น ข้อเสนอของ เอลินอร์ ออสตรอม (Elinor Ostrom) และโอลิเวอร์ 

วิลเลียมสัน (Oliver Williamson) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้เสนอให้จัดการทรัพยากรโดยกลไกของสังคมร่วมกัน

แทนท่ีการใช้กลไกตลาด (อ้างถึงใน วีรพงษ์ รามางกูร 2556, 98-106) โดยเห็นว่าเป็น

กลไกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เริ่มให้ความส�าคัญกับ

การปฏิรูปท่ีดินท่ีอาศัยชุมชนเป็นฐาน (a new “community-based” model of land 

reform) ควบคู่ไปกับมาตรการอื่นที่อาศัยกลไกตลาดซึ่งเคยท�าและมีปัญหามาแล้ว 

(Deininger and Binswanger 1999, 267) ส�าหรับกรณีประเทศไทยก็มีการเสนอให้มี
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การจัดการทรัพยากรโดยเพิ่มระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมเข้ามาเพ่ิม จากที่เคยมีเพียงสิทธิของ

บุคคลและสิทธิของรัฐเท่านั้น ดังกรณีการศึกษาของเสน่ห์ จามริก (2549) เป็นต้น โดย

เสน่ห์เสนอว่าระบบการจัดการแบบสิทธิชุมชนสอดคล้องกับฐานทรัพยากรท่ีเป็นป่าเขตร้อน 

สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของไทย ทั้งเป็นเครื่องมือให้กับคนด้อยโอกาส

กลุ่มต่างๆ ให้สามารถรับมือกับระบบทุนนิยมเสรีได้

แนวทางโฉนดชุมชน

อัจฉรา รักยุติธรรม (2548, 159) ได้ศึกษาพบว่าแนวคิด “โฉนดชุมชน” มีฐานคิดที่

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิทธิชุมชน ซ่ึงท�าให้เกิดการณรงค์เรื่องป่าชุมชน แต่ปัจจุบันกระแสเรื่อง

ป่าชมุชนกไ็ด้แผ่วลงไป ประมาณ พ.ศ. 2540 แนวคดิการปฏริปูทีด่นิโดยชุมชนได้เริม่ปรากฏ

ขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัล�าพนู และพฒันาต่อมาเป็นแนวคดิโฉนดชมุชน จากนัน้กม็ชีมุชนหลายแห่ง

ท่ัวประเทศน�าไปดัดแปลง ซึ่งรายละเอียดอาจแตกต่างกันไป แต่ก็มีจุดร่วมกันอยู่

กฤษฎา บญุชยั (2556, 294-304) ได้ให้รายละเอยีดเพ่ิมเตมิว่าชุมชนท่ีท�าโฉนดชุมชน

มลีกัษณะต่างกนัและมรีายละเอยีดการบรหิารจดัการต่างกนั โดยอย่างน้อยมชีมุชนท่ีท�าโฉนด

ชุมชนอยู่ 4 รูปแบบ น่ันคือ ชุมชนเกษตรกรรมพ่ึงพาฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนเกษตรกร

พึ่งทรัพยากรที่สร้างระบบจัดการใหม่ ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือแม้แต่ชุมชนเมือง เป็นต้น 

ปิยาพร อรุณพงษ์ (2555, 74-75) ได้ศึกษาเรื่องการปฏิรูปท่ีดิน โดยรวบรวม

ประสบการณ์การปฏริปูท่ีดนิในระดบัสากลทัง้ทีป่ระสบผลส�าเรจ็และล้มเหลว พบว่าการปฏริปู

ท่ีดินต่างประเทศมีอย่างน้อย 3 วิธีการ คือ การใช้กลไกภาษี การรับรองสิทธิชุมชนใน

กฎหมาย และการก�าหนดเพดานการถือครองที่ดิน ปิยาพรยังได้ศึกษาการปฏิรูปที่ดินใน

ประเทศไทย โดยเห็นว่าต้องให้ความส�าคัญกับการเปิดพื้นที่ให้กับการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน 

ปิยพรให้ความส�าคัญกับการท�าโฉนดชุมชนว่าเป็นภาคอวตารของสิทธิชุมชน ที่สอดคล้อง

กับ 3 แนวทางหลักของการจัดการที่ดินท่ีพัฒนาโดยชุมชนท้องถิ่นคือ 1) การปรับระบบสิทธิ

การจัดการท่ีดินโดยไม่อิงกับระบบกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ 

2) การปฏิรูปกลไก เพื่อกระจายอ�านาจการจัดการที่ดิน หรือเป้าหมายความเป็นธรรม และ 

3) การปฏิรูประบบการผลิตและการใช้ท่ีดินอย่างย่ังยืน หรือเป้าหมายความย่ังยืน
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สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม (2556) ศึกษาการท�าโฉนดชุมชนโดยกล่าวถึงปัญหาความ 

ซับซ้อนและการกระจุกตัวของท่ีดินในประเทศไทย การเกิดขึ้นของโฉนดชุมชนในไทย 

บทเรยีนการจดัการท่ีดินร่วมกันของชมุชนในต่างประเทศในรปูแบบต่างๆ 3 รปูแบบคอื 1) การ

ปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน 2) การจัดการที่ดินโดยชุมชนดั้งเดิมหรือชนพื้นเมือง และ 3) การ

จัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม 

โดยสรุป การศึกษาเก่ียวกับโฉนดชุมชนในประเทศไทยยังมีน้อย ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ได้

เสนอในเชงิภาพรวมกว้าง หรือเสนอประสบการณ์ของชมุชนบางพ้ืนที ่หรอืบางด้านในลกัษณะ

บอกเล่าเป็นหลักโดยยงัไม่วเิคราะห์เชือ่มโยงอย่างรอบด้านนกั โดยเฉพาะในประเดน็เกีย่วกบั

ปัญหาก่อนท่ีชาวบ้านจะหันมาท�าโฉนดชุมชน แนวคิด วิธีการ และผลที่เกิดขึ้นจากการท�า

โฉนดชุมชนว่าท�าให้เกิดความมั่นในการถือครองที่ดินเพียงใด

ผลการศึกษา

ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงชมุชนกรณศีกึษาท่ีท�าโฉนดชมุชนในด้านต่างๆ โดยครอบคลมุถึง

ปัญหาของชาวบ้านเก่ียวกับท่ีดินก่อนท่ีจะมาท�าโฉนดชมุชน ความส�าคญัของทีด่นิกบัการผลติ

ภาคเกษตรกรรม และความมัน่คงในการถอืครองทีด่นิจากระบบกรรมสทิธิแ์บบปัจเจกเปรยีบ

เทียบกับระบบกรรมสิทธ์ร่วม ตลอดจนเงื่อนไขเอื้อและขัดขวางต่อการท�าโฉนดชุมชน

บริบท/ความเป็นมา

การศึกษานี้ได้เลือกชุมชนที่เห็นว่าสามารถเป็นตัวแทนชุมชนภาคใต้ได้จ�านวนมาก 

โดยชุมชนที่เลือกมาได้ท�าโฉนดชุมชนรวมทั้งส้ิน 4 ชุมชน ชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยแบ่งได้เป็น 

2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งย่อยได้เป็น 2 รูปแบบคือ1 

1 ช่ือชุมชนและชื่อบุคคลต่อไปนี้เป็นชื่อสมมติทั้งหมด.
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กลุ่มที่ 1 ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่เดิม มี 2 รูปแบบ คือ

1. บ้านป่าประ เป็นกรณีศึกษาของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาเก่าแก่ยาวนานที่หันมาท�า

โฉนดชมุชน บ้านป่าประอยูบ่นพืน้ท่ีสูงบนเทือกเขาบรรทัด จงัหวดัตรงั มเีรือ่งเล่าถงึการก่อตัง้

ชุมชนย้อนกลับไปถึงประมาณ 300 ปี ในสมัยอยุธยา ใน พ.ศ. 2510 มีการประกาศเขต

ป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนพื้นที่ชุมชน และใน พ.ศ. 2518 มีการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าเทือกเขาบรรทัดทับซ้อนพื้นที่ชุมชนโดยชาวบ้านไม่ทราบ 

2. บ้านห้วยเสือ เป็นกรณีศึกษาของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาหลังทุนนิยมขยายตัว

ประมาณหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีหันมาท�าโฉนดชมุชน บ้านห้วยเสอืตัง้อยูบ่นพืน้ทีส่งูของ

เทือกเขาบรรทัด ใน พ.ศ. 2510 ทางราชการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับพ้ืนที่ชุมชน 

และใน พ.ศ. 2525 ทางราชการได้ประกาศเขตอทุยานแห่งชาตเิขาปูเ่ขาย่าทบัซ้อนชมุชนโดย

ชาวบ้านไม่ทราบ

ท้ังสองชุมชนตั้งอยู่ตรงรอยต่อคือ ชุมชนบ้านป่าประตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 จังหวัด 

คือ ตรัง สตูล และพัทลุง ส่วนชุมชนบ้านห้วยเสือตั้งอยู่บนรอยต่อของ 2 จังหวัด คือ ตรัง

และพัทลุง เงื่อนไขพิเศษที่ท�าให้เกิดการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรของทั้งสองชุมชนและ

ชมุชนบนทีส่งูของภาคใต้อืน่ๆ ทีพ่บได้ท่ัวไป ได้แก่การอยู่บนเส้นทางเดินข้ามฟากทะเลภาค

ใต้ที่ต้องผ่านเขตป่าเขาและที่สูง การตั้งชุมชนให้เป็นเหมือนด่าน หรือเป็นเมืองรองคอย

ปกป้องเมอืงหลกั การหนีภัยสงคราม การหนีโรคระบาด การหนคีดหีรอืเป็นโจร การหนกีาร

เก็บภาษี การเข้าไปจับจองหลังจากการสัมปทานป่า หรือหลังจากการตัดถนนเข้าไป และ

การตั้งใจเข้าไปท�ามาหากิน ซ่ึงอาจเกิดจากแรงดูดที่ในป่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ และ 

แรงผลักท่ีพื้นที่ราบมีท่ีดินให้ถือครองได้น้อยลง ท�าให้ผู้คนมีการโยกย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐาน

ในเขตป่าเขาบนท่ีสูง ซ่ึงอาจมีประชากรจ�านวนมากบ้างน้อยบ้าง อาจร้างไปในบางช่วง 

ไม่ต่อเนือ่ง และอาจมบ้ีานเรอืนอยูบ่นทีร่าบใกล้เคยีงควบคูไ่ปด้วยกไ็ด้ จากการศึกษาชุมชน

ในเขตป่าเขาบนท่ีสูงทั้ง 2 ชุมชน พบว่าก่อนท่ีชาวบ้านจะหันมาท�าโฉนดชุมชนได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงส�าคัญ 4 ครั้ง ดังนี้
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การเปล่ียนแปลงครั้งที่ 1 (ประมาณ พ.ศ. 2500) การถือครองที่ดินของพ้ืนที่ราบเริ่ม

ตึงตัว คนจึงเร่ิมขยายตัวเข้าไปหาที่ท�ากินในเขตป่าเขาบนที่สูงมากขึ้น และตั้งใจจะอยู่แบบ

ถาวรมากขึ้น ดังท่ีพบท้ังกรณีบ้านป่าประและบ้านห้วยเสือ ผู้ที่เข้าไปอยู่จะเป็นลูกหลานของ

คนท่ีได้จับจองมาก่อน หลังจากนั้นก็มีการขยายครอบครัวมากข้ึน มีการขยายพ้ืนท่ีท�ากิน

ออกไป แต่การใช้ที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่ยังเป็นแบบยังชีพ เช่น ท�าไร่ ท�านา หาของป่า 

การปลูกพืชเศรษฐกิจมีเพียงยางพาราที่ปลูกแบบ ป่ายาง ไม่ได้ท�าแบบพืชเชิงเดี่ยว

การเปลีย่นแปลงคร้ังที ่ 2 (ประมาณช่วง พ.ศ. 2512-2524) ทัง้ชาวบ้านป่าประและ

บ้านห้วยเสือต้องอพยพออกนอกพื้นที่ เนื่องจากได้มีกองก�าลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย (พคท.) เข้ามาเคลื่อนไหวในเขตป่าเขา โดยเฉพาะที่บ้านป่าประ ซ่ึงถูกใช้เป็น

ฐานท่ีม่ันขนาดใหญ่ ท�าให้ทางการเข้าไปปราบปราม เกิดการสู้รบกัน ชาวบ้านต้องโยกย้าย

ออกไปอยู่บนท่ีราบ ในช่วงนี้ทางการได้ประกาศเขตอนุรักษ์ทับพ้ืนที่ชุมชนโดยที่ชาวบ้าน 

ไม่ทราบ แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังไม่ได้เข้ามาคุกคามใดๆ

การเปลีย่นแปลงคร้ังท่ี 3 (ประมาณ พ.ศ. 2525-2531) เมือ่สถานการณ์สูร้บยตุลิง 

ชาวบ้านก็ได้กลับเข้ามายังชุมชนอีกคร้ังหน่ึง แต่ในช่วงนั้นการถือครองที่ดินบนที่ราบเริ่ม

ตึงตัวยิ่งกว่าเดิม และคนที่เสียเปรียบจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็มีมากข้ึน การย้อนกลับ

มาอยู่บนชุมชน นอกจากเป็นคนเดิมแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาเพิ่ม ซึ่งมักเป็นเครือข่ายหรือรู้จัก

กับคนเดมิมาก่อน ขณะท่ีคนเดิมบางคนก็ไม่ได้กลับมา คนเดมิบางคนให้รุน่ลกูหลานมาอยู่ 

บางคนได้ขายท่ีให้ผู้อื่นแล้วท�ามาหากินบนที่ราบ หรือคนรุ่นลูกหลานจ�านวนมากที่เคยอยู่

ในชุมชนก็ตัดสินใจไม่กลับมาปล่อยให้พ่อแม่กับลูกบางคนกลับมาอยู่แทน

จ�านวนคนทีเ่ข้ามาอยูใ่นชมุชนบนทีส่งูทัง้สองชมุชนในช่วงนีม้จี�านวนเพิม่ขึน้ กลุม่คนที่

เข้ามาก็มีหลากหลายกลุ่มและมีการขยายพื้นที่ท�ากินเพิ่ม โดยการตั้งชุมชนในระยะนี้มี

ลักษณะพิเศษ คือ

1) ด้วยสภาพพื้นที่ที่สามารถบุกเบิกท�ากินได้มีจ�ากัด การบุกเบิกที่ดินส่วนใหญ่จึง

เตม็พืน้ท่ีต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. 2525 แล้วหลงัจากนัน้การบกุเบกิเพิม่มน้ีอยลง การเปล่ียนมอื

หรอืการใช้ประโยชน์จงึอยูใ่นขอบเขตท่ีส่วนใหญ่ได้ขยายเตม็ทีแ่ล้วนี ้พืน้ทีบ่างส่วนทีช่าวบ้าน
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ใช้ปลูกไม้ผลหรือยางพารา ภายหลังก็มักปลูกในพ้ืนท่ีเดิมหรือป่าใส2 ที่ถูกใช้ประโยชน์มา

ก่อนแล้ว การจะบกุเบกิในพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมน้ันไม่คุม้ค่า ท�าให้การใช้ทรพัยากรไม่เกนิไป

กว่าระดับพอดี 

2) การใช้ประโยชน์จากทีด่นิยงัมลีกัษณะแบบยงัชพีเป็นหลกั การปลกูยางพารากย็งัท�า

แบบป่ายาง3 

3) ด้วยข้อจ�ากัดของการเป็นพื้นท่ีสูงซ่ึงไม่สามารถขยายพ้ืนที่และใช้ประโยชน์อย่าง

เข้มข้นเกินไปได้ ท�าให้ชาวบ้านส่วนมากมีบ้านเรือนอยู่บนท่ีราบใกล้เคียงด้วยท้ังในเขต

จังหวัดตรังและพัทลุง อันเป็นการสร้างทางเลือกหลายทาง ซึ่งลดการใช้ทรัพยากรในชุมชน

ไม่ให้เกดิความตงึเครียด ในชมุชนจงึเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้เป็นหลกั และมบ้ีานถาวร

หรือขน�าชั่วคราวอยู่

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ามีคนที่มีความคิดและปฏิบัติต่างไปจากนี้ บางคน

ท่ีอยู่ในชุมชนช่วงนี้ซึ่งมีทั้งในกลุ่มคนเดิมและคนใหม่ได้ขายที่ให้กับคนจากท่ีราบแล้วลงไป

อยู่ที่ราบ และพบว่าส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถสร้างฐานะได้ หลายคนอยากกลับมามีที่ดิน

และอยู่ในชุมชนอีก แต่ก็ไม่สามารถท�าได้เน่ืองจากไม่มีที่ดินแล้ว และที่ดินราคาแพงขึ้น 

ส่วนคนท่ีมาอยู่ใหม่ก็มักจะถือครองท่ีดินอย่างถาวร ท�าให้ชาวบ้านในชุมชนมีหลายกลุ่ม

การเปล่ียนแปลงครั้งที่ 4 (ประมาณ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา) ชาวบ้านเริ่มถูกข่มขู่

คกุคามและจบักมุด�าเนนิคดโีดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เนือ่งจากชุมชนได้ถูกเขตอนรุกัษ์ประกาศทบั 

โดยชาวบ้านป่าประเริ่มถูกจับกุมตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ต่อมาใน พ.ศ. 2533 ชาวบ้านจึงเริ่ม

รวมตวักนัต่อสู้ และได้เข้าร่วมกบัเครอืข่ายปฏริปูท่ีดนิเทอืกเขาบรรทดั (คปบ.) ใน พ.ศ. 2545 

ส่วนชาวบ้านห้วยเสือเริ่มถูกจับกุมต้ังแต่ พ.ศ. 2541 ต่อมาใน พ.ศ. 2550 ชาวบ้านจึงเริ่ม

รวมตัวกันและเข้าร่วมกับ คปบ.

2 ป่าใส คือ ป่าที่ฟื้นตัวใหม่หลังจากป่าเดิมถูกโค่นถาง มักเป็นป่าโปร่ง.

3 ป่ายาง คือ การท�าสวนยางพาราที่มีการปลูกพืชชนิดอื่นร่วมในแปลงเดียวกัน ท�าให้ไม่เป็นการ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบสวนยาง. 
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กลุ่มที่ 2 ชุมชนที่เพิ่งตั้งใหม่ในที่ดินของรัฐที่กลุ่มทุนเอกชนครอบครองผิดกฎหมาย 

มี 2 รูปแบบคือ

1. ชุมชนสันติธรรม เป็นกรณีศึกษาของชุมชนเพ่ิงตั้งใหม่ที่เกิดจากการขยายตัวจาก

ชุมชนเดิมที่อยู่ใกล้เคียงกันมารวมตัวกันในพื้นที่ของรัฐท่ีกลุ่มทุนเอกชนครอบครองอย่าง

ผิดกฎหมายโดยมทีัง้ชาวบ้านจากชมุชนเดมิและชาวบ้านจากทีอ่ืน่เข้าร่วมจ�านวนมาก จึงยัง

คงมีความเป็นชุมชนอยู่สูงและต่อมาก็หันมาท�าโฉนดชุมชน 

ชุมชนสันติธรรมตั้งอยู่ในอ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง

ของบ้านหมาก สมาชกิชมุชนสนัตธิรรมส่วนใหญ่จงึเป็นชาวบ้านหมาก ชมุชนบ้านหมากมกีาร

ต้ังถ่ินฐานนานแล้ว (ภาพศิ เพชรรตัน์ 2552) ใน พ.ศ. 2515 บรษิทัปลกูปาล์มน�า้มนัแห่งหนึ่ง

ได้เริม่เข้ามาในพืน้ทีจั่งหวดักระบีท่ีต่ดิกบัเขตชมุชน ต่อมากม็กีลุม่ทุนอืน่เข้ามากว้านซือ้ทีดิ่น

ด้วย 

ใน พ.ศ. 2519 รัฐบาลได้เปิดให้มกีารสัมปทานป่า และปี พ.ศ. 2520-2521 ได้มีบริษัท

เอกชนหลายแห่งทยอยกันเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ปัจจุบันนี้มีนายทุนท�าสวนปาล์มเข้าไปถือ

ครองใช้ประโยชน์ในที่ดินต�าบลบางสวรรค์ท้ังหมด 8 บริษัท ครอบครองพ้ืนที่ทั้งหมดไม่ต�่า

กว่า 40,000 ไร่ ขนาดการถอืครองพืน้ท่ีต�า่สุดมขีนาด 400 ไร่ และสงูสดุขนาด 15,000 ไร่ 

ส�าหรับสถานะทางกฎหมายของท่ีดินบริเวณนี้พบว่า ใน พ.ศ. 2518 พ้ืนที่นี้ถูก

ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อมา พ.ศ. 2528 ได้ประกาศให้พืน้ทีน่ีจ้�านวนมากเป็นเขต

ป่าไม้ถาวร และใน พ.ศ. 2537 ได้ประกาศให้พื้นท่ีที่เหลือจ�านวน 276 ไร่ เป็นเขตการ

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ซึ่งรวมถึงโครงการปฏิรูปที่ดินป่าย่านยาว ป่าเขาวงศ์ 

ป่ากระซมุ แต่พืน้ทีท่ัง้หมดน้ีถกูนายทุนโดยเฉพาะบรษิทัทีท่�าประโยชน์อย่างผดิกฎหมายด้วย

การปลูกปาล์มตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2519 และยังน�าพื้นที่บางส่วนไปออกหนังสือรับรอง

การท�าประโยชน์ (น.ส.3) อย่างผิดกฎหมาย4 

4 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

ได้ข้อสรุปว่า ที่ดินของบริษัทในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกร้องให้ตรวจสอบจ�านวน 20 แปลง ได้รับเอกสารสิทธิ 
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2. ชุมชนไทรทอง เป็นกรณีศึกษาของชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่มา

จากหลากหลายพืน้ท่ีและโยกย้ายเข้ามาอยูใ่นพืน้ท่ีของรฐัซึง่กลุม่ทนุเอกชนครอบครองอย่าง

ผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบการใช้ประโยชน์อย่างมิชอบโดยกลุ่มทุน จึงเป็น

ชุมชนเกิดใหม่ท่ีไม่มีพื้นฐานของความเป็นชุมชนมาก่อนและต่อมาก็หันมาท�าโฉนดชุมชน 

ชมุชนไทรทองต้ังอยูใ่นพืน้ท่ีอ�าเภอชยับุร ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีใน พ.ศ. 2518 พ้ืนทีน่ี้

ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าไสท้อนและคลองโซง ต่อมาเม่ือวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 

2528 บรษัิทซ่ึงเจ้าของเป็นนายทนุต่างชาตไิด้รับอนญุาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าท�าประโยชน์ใน

ท้องท่ีอ�าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้ือที่ 15,000 ไร่ เพ่ือปลูกปาล์มน�้ามัน ก�าหนด

สัญญาเช่า 15 ปี แต่ต่อมาใน พ.ศ. 2531 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนยกเลิกสัญญาเช่า 

ท�าให้บริษัทส้ินสภาพนิติบุคคล หลังจากนั้นได้มีกลุ่มคนพยายามตั้งบริษัทที่มีช่ือคล้ายกบั

บริษัทเดิม พร้อมท้ังได้ขอใช้พื้นที่ปลูกปาล์มต่อ แต่ทางราชการไม่อนุญาต จึงกลายเป็น 

การครอบครองใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีอ่ย่างผิดกฎหมายด้วยการปลกูปาล์มอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ 

พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ใน พ.ศ. 2537 รัฐบาลประกาศให้พ้ืนที่นี้เป็นเขตการปฏิรูปทีด่นิเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คือโครงการปฏรูิปท่ีดินเพือ่เกษตรกรรมป่าไสท้อน–ป่าคลองโซง มีพ้ืนท่ี 

9,500 ไร่ 

ใน พ.ศ. 2546 หลงัจากได้มคีณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนทีท่ัง้ระดบัอ�าเภอและจังหวัด 

ผลจากการตรวจสอบพบว่า พืน้ทีด่งักล่าวหมดสญัญาเช่าไปแล้ว แต่ยงัถกูนายทนุครอบครอง

ใช้ประโยชน์อย่างผดิกฎหมายอยู ่ จงึได้มชีาวบ้านคนยากจนเข้ามาในพ้ืนทีเ่พ่ือเรยีกร้องให้มี

การตรวจสอบ ปัจจุบันชุมชนไทรทองมีเน้ือที่รวมกันทั้งสิ้น 185 ไร่

น.ส.3 ก โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยอยู่ในต�าบลบางสรรค์ อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 

11 แปลง และในต�าบลคลองน้อย อ�าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ�านวน 9 แปลง.
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สมาชิก

ชาวบ้านในชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมกันคือ ล้วน

เป็นผู้เสียเปรียบท้ังในเชิงกฎหมาย เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ และในเชิงเศรษฐกิจ

สังคม เพราะเป็นกลุ่มที่มีฐานะยากจนและไม่สามารถปรับตัวได้ 

กรณีชุมชนบ้านป่าประ พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของบ้านป่าประคือมีทรัพยากร 

ธรรมชาติสมบูรณ์ ท�าให้ชาวบ้านลงมารับจ้างบนท่ีราบไม่มากนักแม้จะก็เริ่มมีบ้างแล้ว แต่

ชาวบ้านป่าประมบ้ีานและพกัอยูบ่นทีร่าบจ�านวนมาก เนือ่งจากต้องการให้ลกูได้เข้าโรงเรยีน

ซึ่งอยู่ในชุมชนท่ีราบ นอกจากนี้ก็พบว่าเริ่มมีคนจากภายนอกเข้าไปซื้อท่ีในบ้านป่าประ 

ขณะนี้ชาวบ้านในส่วนที่มารวมตัวกันเป็นองค์กรเพื่อท�าโฉนดชุมชนยังไม่สามารถ

สร้างความร่วมมือกันทั้งชุมชนได้ ท�าให้สมาชิกขององค์กรเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งในชุมชน

จากจ�านวนสมาชิกบ้านป่าประที่มีทั้งหมด 180 ครอบครัว โดยกลุ่มที่เป็นชาวบ้านป่าประ

มาแต่เดิมกับคนท่ีเข้ามาภายหลังปัจจุบันมีจ�านวนเท่าๆ กัน ส�าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกองค์กร

พบว่าเป็นกลุ่มที่เป็นชาวบ้านป่าประมาแต่เดิมประมาณร้อยละ 80 ขณะที่เป็นกลุ่มท่ีเข้ามา

ทีหลังประมาณร้อยละ 20 ขณะน้ีผู้ท่ีร่วมจัดท�าโฉนดชุมชนคือกลุ่มที่เป็นสมาชิกองค์กร

จ�านวน 71 ครอบครัวเท่าน้ัน ปัจจุบันสมาชิกขององค์กรเป็นเพียงคนส่วนหนึ่งในชุมชน การ

จัดท�าโฉนดชุมชนจึงท�ากันเฉพาะในหมู่สมาชิกองค์กร อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ที่อยู่ในและนอก

องค์กรก็มาจากกลุ่มต่างๆ ปะปนกัน เช่น เป็นเครือญาติกัน เป็นต้น 

กรณีของชาวบ้านห้วยเสือ ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์เช่นกัน ปัจจุบัน

ชาวบ้านอาศยัทรพัยากรในชมุชนได้น้อยลงขณะทีม่รีายจ่ายเพ่ิมขึน้ ชาวบ้านต้องหารายได้ที่

เป็นเงินสดมากข้ึน ชาวบ้านห้วยเสือจึงต้องท�างานรับจ้างถึงประมาณร้อยละ 90 ในขณะที่

ต้องท�าการเกษตรไปด้วย มีชาวบ้าน 8 คน จากจ�านวนทั้งหมด 83 ครอบครัว ที่มีอาชีพ

รับจ้างอย่างเดียว งานรับจ้างจะหาได้บนที่ราบ ดังน้ันชาวบ้านส่วนใหญ่จึงต้องลงมาอยู่บ้าน

บนท่ีราบเป็นหลัก เป็นการหาทางออกแบบตัวใครตัวมัน ยากที่จะรวมตัวกันได้เพราะไม่มี

เวลาและแยกกันอยู่ 
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ถ้าพจิารณาถึงการเปลีย่นแปลงการถือครองทีด่นิของคนกลุม่ต่างๆ ในบ้านห้วยเสอื จะ

เห็นถึงประสบการณ์ชีวิตของชาวบ้านท่ีต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจนกลายมาเป็นคนด้อย

โอกาสในสงัคมอย่างชดัเจน โดยพบว่าชาวบ้านห้วยเสอืในปัจจบุนัมทีัง้กลุม่ทีเ่ป็นเชือ้สายของ

ต้นตระกูล 4 คนแรกท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และกลุ่มผู้ที่เข้ามาภายหลังโดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 

2539-2540 ที่มีการเปลี่ยนมือของที่ดินในชุมชนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ตั้งถิ่นฐานบนที่สูง

เช่นบ้านห้วยเสือจะมีข้อจ�ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อราคายางตกต�า่ใน

ช่วง พ.ศ. 2539-2540 ชาวบ้านจึงขายท่ีดินแล้วออกไปหางานท�า และตั้งหลักแหล่งท่ีอื่น

โดยเฉพาะในที่ราบ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านมีข้อสังเกตว่าการปรับตัวดังกล่าวส่วนมากแล้ว

จะไม่ประสบผลส�าเร็จ เนื่องจากชาวบ้านไม่มีทุนหรือทักษะมากพอ บางคนจึงคิดจะกลับคืน

ไปยังชุมชนเดิมแต่ก็ท�าได้ยากเพราะได้ขายที่ดินไปแล้ว หรือเคยชินกับวิถีชีวิตในเมืองแล้ว 

ดังที่พบจากการรวบรวมขอ้มูลจ�านวนครอบครวัของรุน่ลูกและหลานของตน้ตระกูลทั้ง 4 คน

ท้ังหมดในปัจจุบัน พบว่ามีไม่ต�่ากว่า 62 ครอบครัว แต่ปัจจุบันยังอยู่ในชุมชนจ�านวน 19 

ครอบครัว หรือคิดเป็นร้อยละ 30.6 ของเชื้อสายทั้ง 4 ต้นตระกูล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.77 

ของจ�านวนครอบครัวทั้งหมดในชุมชนที่มีอยู่ 83 ครอบครัว ในจ�านวน 19 ครอบครัวที่ยังอยู่

ในชุมชนปัจจุบันถือครองที่ดินรวมกันประมาณ 234 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.5 ของพ้ืนที่

อาศัยและท่ีท�ากินทั้งหมดของชุมชนซึ่งมีอยู่ 1,200 ไร่ คนกลุ่มใหม่จึงมีจ�านวนมากกว่าคน

กลุ่มเดิม

ส่วนชาวบ้านห้วยเสือที่เข้ามาทีหลัง โดยเฉพาะที่ได้เข้ามาซื้อที่ในช่วง พ.ศ. 2539-

2540 ส่วนมากจะเป็นชาวบ้านจากที่ราบที่ประสบความล�าบากในการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพใน

สภาพท่ีทุนนิยมขยายตัวมากแล้ว ดังกรณีน้าหนู ซึ่งเกิดใน พ.ศ. 2489 เดิมเป็นคนที่ราบ 

แต่ขณะนั้นท่ีดินของพ่อแม่มีน้อยแล้ว น้าหนูต้องตระเวนหาเลี้ยงชีพโดยย้ายไปหลายจังหวัด 

และเปลี่ยนหลายอาชีพ แต่ก็ไม่สามารถสร้างฐานะดังหวังได้ จึงได้มาซื้อที่ดินในชุมชนห้วย

เสือ เพราะเห็นว่าการท�าการเกษตรจะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ และคิดจะยึดถือท�า

กินอย่างจริงจัง ในกรณีของผู้ที่เข้ามาซื้อที่ดินคนอื่นๆ ก็มีลักษณะคล้ายๆ กัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้เริ่มคุกคามชาวบ้านห้วยเสือตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 

2541 เป็นต้นมา ท�าให้ชาวบ้านหลายคนเริม่ลงัเล จากการรวบรวมข้อมลูพบว่าชาวบ้านท่ีหวงั
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จะอยูใ่นชมุชนอย่างถาวรมปีระมาณร้อยละ 70 ส่วนคนทีเ่ริม่แบ่งรบัแบ่งสูม้ปีระมาณร้อยละ 

30 ปัจจบุนับ้านห้วยเสือมบ้ีานถาวร 38 หลงั ในจ�านวนนีเ้ป็นบ้านของสมาชกิองค์กร 14 หลัง 

มีชาวบ้านท่ีมีท่ีดินของตนเฉพาะในชุมชนแห่งเดียวและอยู่ในชุมชนตลอด นอกจากน้ัน 

ชาวบ้านจะพยายามมีบ้านนอกชุมชน ออกไปรับจ้างนอกชุมชน และใช้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่ง

ท�ามาหากิน คือท�าสวนยางพาราและสวนสมรมหรือสวนป่ายางพารา5 

ขณะนีอ้งค์กรชุมชนบ้านห้วยเสือยงัไม่สามารถสร้างความร่วมมอืกนัท้ังชมุชนได้ ท�าให้

สมาชิกขององค์กรเป็นเพียงคนกลุ่มหน่ึงในชุมชน โดยช่วงแรกที่มีการเสนอต่อชุมชนว่าจะ

รวมตวักันเป็นองค์กร ได้มคีนในชมุชนสนใจเข้ามาเป็นสมาชกิสงูถงึ 60 กว่าครอบครัว ต่อมา

เมื่อองค์กรเริ่มตั้งกฎระเบียบข้ึน ท�าให้มีคนออกไปจากองค์กรจนเหลือ 33 ครอบครัว 

หลังจากนั้นก็เพิ่มจ�านวนขึ้นเป็น 44 ครอบครัว แล้วลดลงเหลือ 31 ครอบครัว การออกจาก

การเป็นสมาชิกมีหลายสาเหตุ อาทิ การไม่สามารถรับกฎระเบียบได้ เช่น บางคนอาจจะยัง

คิดท่ีจะขยายพื้นท่ีเพิ่ม บางคนไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรมกับองค์กร บางคนท�าผิดกฎของ

องค์กร เป็นต้น ในปัจจุบันจ�านวนสมาชิกเริ่มอยู่ตัว ไม่ขึ้นลงรวดเร็วเหมือนก่อนน้ี สังเกต

ได้ว่าผู้ท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและร่วมกิจกรรมอย่างแข็งขันจะเป็นผู้ที่หวังอยู่อาศัย

พึ่งพากันในชุมชนห้วยเสือเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งคนกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ 

กรณีชุมชนสันติธรรม และ ชุมชนไทรทอง ซึ่งเป็นชุมชนที่รวมตัวกันใหม่ของผู้ยากจน 

และไม่มีฐานทรัพยากรในชุมชนมาก พบว่าอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่คือการรับจ้าง การ

ที่สมาชิกชุมชนมีอาชีพรับจ้างจ�านวนมากท�าให้มีเวลาในการร่วมพัฒนาความเข้มแข็งของ

องค์กรน้อยลง

กรณบ้ีานสนัตธิรรมซึง่สมาชกิส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านหมากทีอ่ยู่ใกล้ๆ กนัมาก่อน เม่ือ

ที่ดินจ�านวนมากของบ้านป่าหมากกลายเป็นของนายทุน เจ้าของที่ดินเดิมซึ่งก็คือเกษตรกร

5 สวนสมรม หรือ สมลม หมายถึงสวนที่ปลูกพืชปะปนกันหลายชนิดภายในพื้นที่เดียวกัน โดยปลูก

พืชท่ีเจ้าของที่ดินเห็นว่าสามารถให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไว้ร่วมกับพืชส�าหรับบริโภค พืชสมุนไพร พืช

ที่มีประโยชน์ด้านเน้ือไม้ หรือมีความส�าคัญเชิงวัฒนธรรม ที่มีอยู่แล้วภายในที่ดินถือครองของตน.
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ท่ีอาศัยอยู่มาก่อนได้กลายเป็นผู้ใช้แรงงานในแปลงสวนปาล์ม ท�าหน้าที่ถางหญ้า ปราบ

วัชพืช ขุดหลุม ใส่ปุ๋ย ตกแต่งเกี่ยวทางปาล์ม6 เก็บเกี่ยวผลผลิต ต่อมากลุ่มชาวบ้านได้

พยายามต่อรองกับบริษัทขอรับเหมารวมทุกอย่างท�าเป็นแปลงๆ แปลงละประมาณ 100 ไร่ 

ท�าให้ตัวแทนบริษัทไม่พอใจ บริษัทจึงได้ตัดสินใจเอาลูกจ้างที่เป็นคนในพื้นที่ออก โดยให้

เหตุผลว่าท�างานไม่เรียบร้อยใน พ.ศ. 2530 บริษัทได้รับคนงานจากภาคอีสานเข้ามารับจ้าง

แทนคนงานในพื้นที่ และประมาณปี พ.ศ. 2545 เริ่มมีแรงงานต่างด้าวเข้าไปท�าหน้าที่แทน

คนอีสาน ด้วยเหตุน้ี กลุ่มชาวบ้านท่ีเคยเป็นเจ้าของที่ดินมาก่อนจึงได้กลายเป็นคนงาน

รับจ้างในสวนปาล์มของบริษัท และเมื่อบริษัทบีบให้ชาวบ้านออกจากงาน คนเหล่านี้ก็กลาย

เป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป การหางานรับจ้างเพื่อเลี้ยงชีพไม่ได้ท�าเฉพาะในพ้ืนท่ีที่ตั้งถิ่นฐาน

อยู่เท่านั้น แต่ต้องตระเวนหางานท�านอกพื้นที่ด้วย รวมทั้งมีชาวบ้านอีกจ�านวนหนึ่งที่กลาย

เป็นกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินท�ากินอย่างถาวร 

ชุมชนสันติธรรมเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพ่ือต้ังข้ึนมาใหม่ มีสมาชิก 85 

ครอบครัว ผู้ที่เป็นสมาชิกที่มาจากที่อื่นก็มีประสบการณ์ชีวิตคล้ายกันคือ มักเป็นคนที่มี

ท่ีดินมาก่อน ต่อมาได้สูญเสียที่ดินไป และต้องตระเวนหางานท�าตามท่ีต่างๆ จนในที่สุดก็

มาร่วมกันเรียกร้องที่ดินจากรัฐ เช่น นายสมบุญ อายุ 53 ปี จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 4 เคยมีอาชีพช่างโลหะ และ 6 ปีท่ีผ่านมาก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป บ้านเกิดของนายสมบุญ

อยู่ท่ีต�าบลไทรขึง อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาย้ายไปอยู่จังหวัดพะเยา แล้ว

ย้ายกลบัมาอยูอ่�าเภอพระแสง จากน้ันย้ายไปอยูท่ีอ่�าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช ก่อน

ท่ีจะมาร่วมเป็นสมาชิกชุมชนสันติธรรมใน พ.ศ. 2553

กรณีชุมชนไทรทองมีสมาชิกจ�านวน 154 ครอบครัว ผู้ที่เป็นสมาชิกบ้านไทรทองล้วน

มาจากทีอ่ืน่แต่กม็ปีระสบการณ์ชวีติคล้ายกนัคอื มกัเป็นคนทีม่ทีีด่นิมาก่อน ต่อมาได้สูญเสยี

ท่ีดินไป ต้องตระเวนหางานท�าตามที่ต่างๆ จนในที่สุดก็มาร่วมกันเรียกร้องที่ดินจากรัฐ เช่น 

6 ตกแต่งเกี่ยวทางปาล์ม คือ การเก่ียวทางปาล์มเก่าทิ้งและกองไว้ตามร่องสวนเพื่อให้สะดวกในการ

บ�ารุงรักษาและการเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไป.
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นายอมัพนัธ์ อาย ุ39 ปี จบการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) มอีาชพีรบัจ้าง

ทั่วไป บ้านเกิดของนายอัมพันธ์อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ เคย

ท�าอาชีพเป็นช่างซ่อมของบริษัทเอสบี เป็นพ่อครัวที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ ก่อนที่จะมาร่วมเป็น

สมาชิกชุมชนไทรทอง 

โดยสรปุ พืน้เพเดิมของสมาชกิชมุชนสันตธิรรมและชมุชนไทรทอง7 คอืผูไ้ร้ทีด่นิหรอื

ทีด่นิไม่พอท�ากิน โดยย้ายมาจาก 3 แหล่งคือ กลุ่มที่มาจากที่ราบซ่ึงท�าสวนยางพารา มี

จ�านวนมากทีส่ดุ นอกจากนีก้ม็บ้ีางทีท่�าสวนปาล์ม ส่วนการท�านาปัจจุบนัมีน้อยมาก กลุม่

ทีม่าจากท่ีราบมีประมาณร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมาจากในเมือง ซึ่งก็เป็นผู้ที่เคย

อยู่ในที่ราบมาก่อนแล้วต้องปรับตัวมาท�ามาหากินในเมือง อาชีพของกลุ่มนี้มีทั้งมาเช่าที่

เปิดร้าน ท�ากิจการค้าขาย และรับจ้าง แต่มักประสบปัญหาเรื่องการท�ามาหากิน จึงมัก

เปลี่ยนงาน เปลีย่นสถานท่ีท�ามาหากินอยูเ่สมอ กลุม่นีม้ปีระมาณร้อยละ 15.2 สดุท้ายคอื 

กลุม่ท่ีมาจากอาชพีประมงชายทะเล ซึง่โดยท่ัวไปกม็กัประสบกับปัญหาหนีส้นิและขาดท่ีดนิ

อยูแ่ล้ว กลุม่นีม้ีประมาณร้อยละ 8.2 นอกจากท้ังสามกลุ่มน้ีก็ยังมี กลุ่มอื่นๆ เช่น คนจาก

พื้นท่ีสูง ข้าราชการเกษียณ พ่อค้าเร่ เป็นต้น

สาเหตุท่ีท�าให้คนเหล่านี้มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินมีหลายประการที่มักเกี่ยวโยงกัน และ

มักน�าไปสู่การเป็นหน้ีสินและสูญเสียท่ีดิน เช่น การล้มเหลวในการปรับตัวไปท�าอาชีพอื่น 

การกู้เงินทั้งนอกและในระบบ ซึ่งแต่เดิมมักกู้มาเพื่อท�าการเกษตร ต่อมาก็มักกู้เพื่อการ

ลงทุน บางคนไปลงทุนท�ากิจการในเมืองซึ่งต้องมีทักษะและแข่งขันสูง บางคนมีรายจ่ายเพ่ือ

การศกึษาของลกูมากข้ึน เน่ืองจากนโยบายให้มหาวิทยาลยัออกนอกระบบ มกีารสอบโอเนต็

และเอเน็ตท่ีต้องเสียเงินมาก ค่านิยมที่ต้องส่งลูกไปเรียนท่ีโรงเรียนดังๆ ท�าให้ต้องเสียค่า 

แป๊ะเจีย๊ะมาก การเจบ็ป่วยของคนในครอบครัว ท�าให้เป็นหนี ้ต้องกูเ้งนิ ต้องน�าทีด่นิไปจ�านอง

จนหลดุมอื สมาชกิบางคนเคยประสบปัญหาอนัเนือ่งมาจากโครงการขององค์การอตุสาหกรรม

ป่าไม้ (ออป.) ที่ให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้ที่ดิน จึงขายที่ดินเดิมไปเข้า

7 ชุมชนสันติธรรมและชุมชนไทรทองเข้าร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ใน พ.ศ. 2552.
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โครงการปลูกไม้ แต่พอปลูกไม้แล้ว ออป. กลับยึดที่ดินโดยไม่ให้เงินคืนท�าให้สูญเสียที่ดิน 

เป็นต้น

กล่าวได้ว่าประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่มาร่วมท�าโฉนดชุมชนจากชุมชน 4 รูปแบบ คือ 

การเป็นคนทีเ่สยีเปรียบ เป็นผูท้ีต้่นทุนน้อย แม้จะพยายามมากเพียงใดกไ็ม่สามารถตัง้หลกั

ได้ ในขณะท่ีที่ดินเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลี้ยงชีพ คนเหล่านี้จึงพยายามเข้าถึงการถือครอง

ท่ีดิน หากพิจารณาประสบการณ์ชีวิตและความเป็นมาของแต่ละชุมชนข้างต้น เราสามารถ

ล�าดับพัฒนาการและรูปแบบของชุมชนในแบบต่างๆ ได้ดังนี้ เริ่มต้นจากชุมชนดั้งเดิมที ่

ค่อนข้างมคีวามมัน่คงมากทีส่ดุแบบชาวบ้านป่าประ ต่อมาคอืชมุชนบ้านห้วยเสือทีเ่ป็นชมุชน

ดั้งเดิมท่ีต้ังทีหลัง แต่พบว่าภายในชุมชนบ้านป่าประและบ้านห้วยเสือก็มีการแบ่งเป็นหลาย

กลุ่มดังจะกล่าวต่อไป ถัดมาคือชุมชนสันติธรรมที่ตั้งใหม่ แต่ยังอยู่ใกล้กับชุมชนเดิม และ

ชมุชนไทรทองทีต่ัง้ใหม่จากการรวมตัวของสมาชกิทีห่ลากหลายอย่างแท้จรงิ สมาชกิในแต่ละ

ชมุชนมกัผ่านประสบการณ์การปรบัตัวจนต้องสูญเสยีทีด่นิ ต้องออกไปจากภาคเกษตรกรรม 

และไม่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ สมาชิกเหล่านี้จึงต้องย้อนกลับมาสร้างความ

มั่นคงในชีวิตด้วยการถือครองที่ดินให้ได้อีกคร้ังหนึ่ง

การพิจารณาในเชิงภาพรวมและในเชิงพัฒนาการเช่นนี้ท�าให้เห็นว่าเราไม่สามารถ

สรปุได้ว่าชาวบ้านไม่ให้ความส�าคัญกบัภาคเกษตรกรรมและไม่ยึดโยงกบัการถอืครองทีด่นิ

อีกแล้ว เพราะน่ันเป็นการมองเพียงภาพตัดขวางของชาวบ้านโดยไม่สนใจเชิงพัฒนาการว่า 

การที่ชาวบ้านเป็นอยู่ในปัจจุบันน้ันเพราะอยู่ในฐานะเสียเปรียบมาโดยตลอดและปัญหาก็

เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านจึงยังหวังที่จะได้ถือครองที่ดินเพื่อสร้างความม่ันคงในชีวิตของเขา

วัตถุประสงค์ในการจัดท�าโฉนดชุมชน

ชุมชนท้ัง 2 กลุ่มได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการท�าโฉนดชุมชน ทั้งเพื่อแก้ปัญหาระยะ

สัน้หรอืเฉพาะหน้า และแก้ปัญหาระยะยาวของสมาชกิ จดุเน้นในการท�าโฉนดชมุชนโดยเฉพาะ

ในการเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าจึงแตกต่างกัน ชุมชนบ้านป่าประและบ้านห้วยเสือที่ตั้ง

ถิ่นฐานมาแต่ดั้งเดิม จะเลือกใช้แนวทางโฉนดชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับ 
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ข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับหน่วยงานรัฐด้านป่าไม้ ส่วนชุมชนที่เพ่ิงตั้งขึ้นใหม่ในที่ดินที่กลุ่มทุน

เอกชนครอบครองผิดกฎหมายอย่างชุมชนสันติธรรมและชุมชนไทรทอง จะเลือกใช้แนวทาง

โฉนดชมุชนเพือ่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการผลกัดันให้เกดิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและน�า

ที่ดินมาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งส่ีชุมชนก็ได้ขยายไปสู่การ

แก้ไขปัญหาอื่นๆ ของสมาชิกด้วย ดังจะเห็นจากการจัดองค์กรซึ่งจะกล่าวต่อไป

ความส�าคัญของที่ดินกับภาคการเกษตรและความมั่นคงในชีวิต

กรณีบ้านป่าประ จากการท่ีได้ส�ารวจสมาชิกของกลุ่มที่ท�าโฉนดชุมชนที่มีอยู่ 71 

ครอบครัว ซ่ึงอาศัยอยู่และท�ากินในชุมชนของชาวบ้านป่าประ พบว่าแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ตาม

จ�านวนมากน้อยตามล�าดับ คือ

กลุ่มท่ี 1 อาศัยทั้งในและนอกชุมชน ท�ากินในชุมชนอย่างเดียว มีจ�านวน 43 

ครอบครัว หรือประมาณร้อยละ 60.6 กลุ่มนี้สมาชิกส่วนใหญ่เข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานหลัง พ.ศ. 2511

กลุ่มท่ี 2 อาศัยในชุมชน ท�ากินในชุมชนอย่างเดียว มีจ�านวน 12 ครอบครัว หรือ

ประมาณร้อยละ16.9 กลุ่ม นี้สมาชิกส่วนใหญ่เข้ามาตั้งถ่ินฐานหลัง พ.ศ. 

2511

กลุ่มท่ี 3 อาศัยนอกชุมชน ท�ากินนอกชุมชน (ก�าลังรอรับผลจากอาสินที่ปลูกใน

ชุมชน) จ�านวน 8 ครอบครัว หรือประมาณร้อยละ 11.3 กลุ่มนี้สมาชิก

ส่วนใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐานทั้งก่อนและหลัง พ.ศ. 2511

กลุ่มท่ี 4 อาศยันอกชมุชน ท�ากนิทัง้ในและนอกชุมชน มี 5 ครอบครัว หรอืประมาณ

ร้อยละ 7 กลุ่มน้ีสมาชิกส่วนใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหลัง พ.ศ. 2511

กลุ่มท่ี 5 อาศัยท้ังในและนอกชุมชน ท�ากินทั้งในและนอกชุมชน มีจ�านวน 3 

ครอบครัว หรือประมาณร้อยละ 4.2 กลุ่มนี้สมาชิกส่วนใหญ่เข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานทั้งก่อนและหลัง พ.ศ. 2511 (ส่วนผู้ที่อาศัยในชุมชน ท�ากินทั้งใน

และนอกชุมชนไม่มี)
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ส่วนในการส�ารวจผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนของชาวบ้านป่าประพบว่า 

ถ้าแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตามจ�านวนมากน้อยตามล�าดับ จะได้ดังนี้

กลุ่มท่ี 1  อาศัยนอกชุมชน ท�ากินนอกชุมชน (ก�าลังรอรับผลจากอาสินที่ปลูกใน

ชมุชน) จ�านวนประมาณร้อยละ 40 ต่อไปมีแนวโน้มจะน้อยลง และพัฒนา

ไปเป็นกลุ่มที่อาศัยทั้งในและนอกชุมชน ท�ากินในชุมชนอย่างเดียว 

กลุ่มท่ี 2 อาศยัท้ังในและนอกชมุชน ท�ากินในชุมชนอย่างเดยีว มีประมาณร้อยละ 20 

ต่อไปมีแนวโน้มจะมากขึ้น

กลุ่มท่ี 3 อาศยันอกชมุชน ท�ากินท้ังในและนอกชมุชน มปีระมาณร้อยละ 20 ต่อไป

มีแนวโน้มจะมากขึ้น

กลุ่มท่ี 4 อาศัยทั้งในและนอกชุมชน ท�ากินทั้งในและนอกชุมชน มีจ�านวนประมาณ

ร้อยละ 19 ต่อไปมีแนวโน้มจะเท่าเดิม

กลุ่มท่ี 5 อาศัยในชุมชน ท�ากินในชุมชนอย่างเดียว มีจ�านวนประมาณร้อยละ 1 

ต่อไปมีแนวโน้มจะมากขึ้น (ส่วนผู้ที่อาศัยในชุมชน ท�ากินทั้งในและนอก

ชุมชนไม่มี)

จากการศึกษาการโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐาน การเข้าเป็นสมาชิกองค์กร และการท�ามา

หากินของชาวบ้านป่าประดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ได้ข้อสังเกตบางประการ คือ

1. ชาวบ้านป่าประมักมีถิ่นฐานแห่งที่ 2 อยู่บนที่ราบควบคู่ไปด้วยมานานแล้ว โดย

ขยายจากชาวบ้านท่ีอยู่บนที่ราบใกล้กับบ้านป่าประที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ�านวนมากที่สุด 

ในปัจจุบันคือในต�าบลปะเหลียน กลุ่มนี้เป็นผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานเดิมของบ้านป่าประ ต่อมาก็

มีคนจากท่ีราบอยูถ่ดัออกไปโยกย้ายเข้าอยูท่ีบ้่านป่าประ ได้แก่ ชาวบ้านในอ�าเภอย่านตาขาว 

จังหวัดตรัง และอ�าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ส่วนชาวบ้านที่ราบที่อยู่ไกลออกไปอีกจะมี

จ�านวนท่ีลดน้อยลงตามล�าดับ การที่มีจ�านวนคนมากน้อยจะเกี่ยวโยงถึงความสัมพันธ์ทาง

เครอืญาต ิอ�านาจต่อรองในชมุชน และความมัน่ใจต่อความม่ันคงและความรูส้กึเป็นเจ้าของ

พื้นท่ีในชุมชนของกลุ่มต่างๆ
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2. ปัจจบุนัเร่ิมมกีารเปลีย่นแปลงด้านรูปแบบการท�ามาหากนิของชาวบ้านอันเกีย่วเนือ่ง

ถึงการต้ังถ่ินฐาน การใช้ทรัพยากรในชุมชน และการมีบทบาทในองค์กรและการพัฒนา

ชุมชน แนวโน้มท่ีส�าคัญคือ ต่อไปคนในชุมชนที่ปรับตัวได้ดีจะมีบ้านอยู่ทั้งในและนอกบ้าน

ป่าประ และมีท่ีท�ากินในบ้านป่าประเป็นหลักมากขึ้น และอาจจะเพ่ิมจ�านวนของผู้ที่มีบ้าน

นอกชมุชนมากขึน้เน่ืองจากความจ�าเป็นต่างๆ โดยเฉพาะการทีต้่องส่งลกูเรยีนหนงัสอื ขณะ

เดียวกันในขณะน้ีก็ยังมีคนที่ยังต้องยึดอยู่กับการมีบ้านและท�ากินในบ้านป่าประอย่างเดียว

เป็นหลักอยู่เช่นกัน การปรับตัวท่ีต่างกันของคนในบ้านป่าประมาจากความพร้อมที่ต่างกัน 

โดยชาวบ้านยงัพยายามยดึการมท่ีีดินไว้ให้ได้มากท่ีสดุ แต่เนือ่งจากถกูบบีจากเงือ่นไขต่างๆ 

ทีท่�าให้การถอืครองทีด่นิในบ้านป่าประมน้ีอยลง จึงท�าให้ชาวบ้านพยายามหาทางออกหลาก

หลายทางมากขึ้น

กรณีบ้านห้วยเสือก็มีลักษณะหลายประการคล้ายกับบ้านป่าประคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนห้วยเสือหวังจะอาศัยพื้นที่นี้เป็นที่เลี้ยงชีพอย่างถาวร โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจ�ากัดด้านทุน

และทักษะที่จ�าเป็นในระบบทุนนิยม ซ่ึงท�าให้ปรับตัวในพ้ืนที่แบบอื่นล�าบาก ขณะเดียวกัน

ชาวบ้านก็พยายามหาช่องทางอื่นๆ ไว้รองรับถ้าการเลี้ยงชีพเฉพาะในชุมชนไม่เพียงพอ เช่น 

การไปรับจ้างภายนอกชุมชน การพยายามมีบ้านอยู่นอกชุมชนพร้อมกันไปด้วย เป็นต้น 

ดังนั้น ทั้งชาวบ้านกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่จึงสามารถร่วมมือกันได้เนื่องจากมีพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจสังคมคล้ายกัน ดังจะเห็นได้จากการประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่ต้องอาศัย

การเกษตรถึงร้อยละ 100 และอาชีพรับจ้างนอกชุมชนประมาณร้อยละ 90 และทุกกลุ่มต่าง

หวังท่ีจะอาศัยและได้รับประโยชน์จากชุมชนคล้ายกัน นั่นคือ การสร้างความม่ันคงในที่ดิน 

จึงมาร่วมกันจัดการที่ดินให้เกิดความยั่งยืน

กรณีชุมชนสันติธรรมสภาพทั่วไปของชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ท�ากิน

หรือมีท่ีท�ากินไม่พอ เดิมมักจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรวมทั้งรับจ้างในสวนปาล์มของ

นายทุนท่ีมีอยู่จ�านวนมาก ปัจจุบันชุมชนสันติธรรมมีอาชีพรับจ้างร้อยละ 80 ท�าการเกษตร

ร้อยละ 10 และค้าขายร้อยละ 10 

กรณชีมุชนไทรทอง ชาวบ้านท่ีเป็นสมาชกิชมุชนไทรทองเป็นคนยากจนทีม่าจากหลายที่ 

ปัจจุบันมีอาชีพรับจ้างร้อยละ 55 ท�าการเกษตรร้อยละ 25 ค้าขายร้อยละ 15 และอาชีพอื่นๆ 

ร้อยละ 5 
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กรณีชุมชนสันติธรรมและชุมชนไทรทองเป็นกรณีศึกษาของผู้ด้อยโอกาสที่สูญเสีย

ท่ีดิน และดิ้นรนต่อสู้เพื่ออยู่รอดในสังคมทุนนิยมมายาวนาน จนสรุปได้ว่าความม่ันคงใน

ชีวิตขึ้นอยู่กับการเข้าถึงการถือครองที่ดิน แต่ปัจจุบันชาวบ้านยังต้องพึ่งรายได้จากนอกภาค

เกษตรกรรมเป็นหลัก และยังไม่ได้รับประโยชน์จากการถือครองท่ีดินมากนัก ซึ่งไม่ได้

หมายความว่าสมาชิกไม่ให้ความส�าคัญกับการถือครองที่ดินแล้ว 

กล่าวโดยสรุป ชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชนที่หันมาท�าโฉนดชุมชนต้องการสร้างความม่ันคง

ในชวีติด้วยการถอืครองทีด่นิ และเลอืกใช้วธิกีารจดัการร่วมกนัแบบโฉนดชมุชน เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้ท่ีดินหลุดมือ แต่ขณะนี้ชุมชนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ชาวบ้านจ�านวนมากจึงยังคงต้องพ่ึง

รายได้นอกภาคเกษตรเป็นหลัก และสร้างทางเลือกในการปรับตัวหลายแนวทาง

วิธีการจัดองค์กร

การท�าโฉนดชุมชนท�าให้ชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน รวมตัวเป็นกลุ่มขึ้น มีการก�าหนด 

เป้าหมาย กฎระเบียบ โครงสร้างขององค์กร เลือกตั้งกรรมการ มีการก�าหนดหน้าที่ที่ชัดเจน

ขึน้ ท�าให้การด�าเนนิงานของกลุ่มมคีวามเข้มแขง็ขึน้ ซ่ึงพบได้ทัง้ในชมุชนดัง้เดมิและในชมุชน

ท่ีเกิดขึ้นใหม่ โดยในชุมชนดั้งเดิมจะมีการรวมตัวกันง่าย เนื่องจากสมาชิกรู้จักกันดีมาก่อน 

แต่พบว่าในชมุชนดัง้เดมิกลุม่ทีม่าท�าโฉนดชมุชนจะเป็นคนส่วนหนึง่ของชุมชนเท่านัน้ ไม่ได้

เป็นคนท้ังหมดในชุมชน การจัดองค์กรจึงท�าเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก โดยพยายามขยายไปยัง

คนอื่นในชุมชนให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิก แต่บางครั้งก็มีสมาชิกออกจากกลุ่มไปและกลาย

เป็นสมาชิกท่ัวไปในชุมชนก็มี

ส่วนในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างชุมชนสันติธรรมและชุมชนไทรทอง ซึ่งสมาชิกมีที่มา

จากหลายท่ีท่ีมาอาศัยรวมกันโดยมีกฎกติกาเดียวกัน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการ

เพียงชุดเดียวในชุมชน จึงไม่มีความซ�้าซ้อนเหมือนที่เกิดขึ้นในชุมชนดั้งเดิม

การจดัองค์กรของทัง้สีช่มุชนยงัเหน็ได้ถงึการขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาไปสูท่กุด้าน

ของสมาชิก ดังจะเห็นจากการจัดแบ่งตามฝ่ายงานของกรรมการองค์กรชุมชนซึ่งครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ เช่น ฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายวัฒนธรรม ฝ่ายเกษตร ฝ่ายทรัพยากร 
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นอกจากนี้ยังมีกรรมการชุดอื่นที่มีหน้าที่เฉพาะตามกิจกรรมนั้นๆ เช่น กรรมการร้านค้า

สหกรณ์ กรรมการกองทุนธนาคารท่ีดิน เป็นต้น ซ่ึงมรีายละเอยีดต่างกนัในแต่ละชมุชน ส่วน

การร่วมมือกับเครือข่ายในนามเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) และสหพันธ์

เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จะเป็นการประสานงานกับสมาชิกเครือข่าย การประสานกับภาคี

แนวร่วมของเครือข่าย และการรณรงค์สาธารณะและนโยบาย 

กฎระเบียบ

กฎระเบียบที่ส�าคัญที่ปรากฏในแต่ละชุมชนอาจแบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ การแบ่ง

ที่ดินในชุมชน การจัดสรรที่ดินในหมู่สมาชิก และการเปลี่ยนมือการถือครองท่ีดิน

การแบ่งที่ดินในชุมชน

ท้ังส่ีชุมชนได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนที่ ท�าข้อมูลสภาพพ้ืนท่ี สภาพทรัพยากร ได้

แบ่งประเภทของพื้นที่และก�าหนดการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ชุมชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมคอื

บ้านป่าประกบับ้านห้วยเสือจะแบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทีอ่ยูอ่าศยัและทีด่นิท�า

กิน ในแปลงทีด่นิท�ากินของสมาชกิก็ส่งเสรมิให้ท�าการเกษตรแบบยัง่ยนื 2) ป่าชมุชน ชุมชน

ได้ร่วมกันก�าหนดกฎระเบียบเพ่ือดูแลรักษาแลฟื้นฟูป่าร่วมกัน และ 3) สายน�้า ชุมชนได้

ก�าหนดการดูแลรักษาสายน�้าโดยวิธีการต่างๆ 

ส่วนชุมชนที่เกิดใหม่ 2 ชุมชน คือ ชุมชนสันติธรรมและชุมชนไทรทอง ซึ่งไม่มีพ้ืนที่

ป่าสมบูรณ์แล้ว ได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ 1) พ้ืนท่ีที่อยู่อาศัยรวม 

2) พ้ืนท่ีแปลงเกษตรของแต่ละครอบครัว และ 3) พ้ืนท่ีแปลงเกษตรรวมของชุมชนการแบ่ง

ที่ดินในชุมชนได้มีการบันทึกเป็นแผนที่ไว้อย่างชัดเจน ท�าให้การจัดการที่ดินเป็นระบบข้ึน

การจัดสรรที่ดินในหมู่สมาชิก

ในชุมชนดั้งเดิมท้ังบ้านป่าประและบ้านห้วยเสือนั้น แต่เดิมชาวบ้านได้มีการถือครอง

ที่ดินมาก่อนแล้ว องค์กรจึงก�าหนดระเบียบให้แต่ละครอบครัวถือครองที่ดินเดิมของตนโดย

ไม่มีการจัดแบ่งใหม่ แต่ได้ท�าแผนท่ีก�าหนดขอบเขตที่ดินให้ชัดเจน ส่วนชุมชนที่ต้ังใหม่ทั้ง
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ชุมชนสันติธรรมและชุมชนไทรทองได้มีการจัดสรรที่ดินต่างกันไป โดยชุมชนสันติธรรมซึ่งมี

พื้นท่ีมากคือ 1,410 ไร่ ได้แบ่งที่ดินให้สมาชิกสร้างที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 1 ไร่ และที่ดิน

ท�ากินครอบครัวละ 10 ไร่เท่ากัน ส่วนชุมชนไทรทองซึ่งมีพ้ืนที่น้อย คือ 185 ไร่ ได้แบ่งที่ดิน

ให้สมาชิกสร้างที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 0.5 ไร่ และจัดสรรที่ดินท�ากินให้แต่ละครอบครัว

ต่างกนั คอื คนกลุม่แรกได้ครอบครัวละ 2 ไร่ คนกลุม่ทีเ่ข้ามาอยูต่่อมาได้ครอบครวัละ 1 ไร่ 

และกลุ่มต่อมาได้รับจัดสรรครอบครัวละ 0.5 ไร่ ตามล�าดับ โดยหวังให้สมาชิกได้มาอยู่

ร่วมกันก่อนแล้วค่อยหาช่องทางขยายที่ดินให้เท่ากันต่อไป

การเปล่ียนมือการถือครองที่ดิน

ในการป้องกันการเปลี่ยนมือการถือครองที่ดิน ทุกชุมชนได้ก�าหนดระเบียบให้จัดตั้ง

กองทนุธนาคารท่ีดินชมุชนข้ึน เพ่ือควบคุมไม่ให้ทีด่นิถกูเปลีย่นมอืไปสูภ่ายนอก นอกจากนี้ 

ทกุชุมชน โดยเฉพาะในชมุชนดัง้เดมิ ได้ก�าหนดระเบียบว่าถ้ามกีารซือ้ขายที่ดนิต้องเป็นการ

ซ้ือขายกันภายในชุมชนโดยให้คณะกรรมการพิจารณา 

ผลที่เกิดขึ้น

ในที่นี้จะแบ่งการพิจารณาผลส�าคัญที่เกิดข้ึนออกเป็น 5 ด้าน คือ การป้องกันการซื้อ

ขายหรือเปลี่ยนมือ การสูญเสียที่ดิน/ความขัดแย้ง การบังคับใช้กฎระเบียบ การป้องกันการ

คุกคามจากรัฐ และการรณรงค์ระดับนโยบาย โดยแต่ละด้านจะกล่าวถึงทั้งด้านท่ีเป็นผลดี

และผลด้านลบหรือสิ่งที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุง

การป้องกันการสูญเสียที่ดินการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือ

การสูญเสียที่ดินของสมาชิกอาจเกิดขึ้นเกิดได้ใน 3 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 การ

เปลี่ยนมือภายในกลุ่มสมาชิก ลักษณะที่ 2 การเปลี่ยนมือภายในชุมชน และลักษณะที่ 3 

การเปลี่ยนมือกับคนภายนอกชุมชน จากการศึกษาทั้งส่ีชุมชนที่ท�าโฉนดชุมชนพบว่าการ

เปลี่ยนมือเกิดขึ้นน้อยมาก และมักเกิดในชุมชนเกิดใหม่ในระยะแรก โดยมักเกิดในรูปของ

การลาออกของสมาชิกเดิม และมีสมาชิกใหม่มาแทนภายใต้กฎระเบียบของชุมชน ส่วนใน

ชุมชนดั้งเดิมผู้ที่เป็นสมาชิกแทบไม่มีการเปลี่ยนมือการถือครองที่ดินทั้งสามลักษณะเลย 
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และการเปล่ียนแปลงเกิดจากการท่ีสมาชิกต้องการลาออกเช่นกัน ท�าให้ช่วงแรกจ�านวน

สมาชิกจะเพิ่มหรือลดอยู่เสมอ เมื่อจ�านวนสมาชิกเริ่มอยู่ตัวก็ไม่มีการเปลี่ยนมือการถือ

ครองท่ีดินเนื่องจากต้องยึดถือกฎระเบียบเป็นหลัก ในช่วงที่เก็บข้อมูลท�าวิจัยนี้พบว่าใน

ชุมชนดั้งเดิมมีการเปล่ียนมือเพียง 1 รายใน พ.ศ. 2556 ที่สมาชิกบ้านห้วยเสือต้องการขาย

ที่ดินให้คนภายนอกชุมชน ซึ่งเขาก็ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกไป ส่วนกองทุนธนาคาร

ทีด่นิของแต่ละชมุชนปัจจบุนัยงัอยูใ่นช่วงเริม่ต้นจงึมทุีนน้อยมาก ยังไม่มากพอทีจ่ะช่วยเหลอื

ได้จริง

ความขัดแย้ง/ความแตกต่างในชุมชน

ในแต่ละชมุชนพบว่ามคีวามแตกต่างของคนในชมุชน ซึง่อาจน�ามาซึง่ความขดัแย้งใน

อนาคตได้ ในชุมชนด้ังเดิมผู้ท่ีเป็นสมาชิกโฉนดชุมชนมักไม่ขัดแย้งกัน แต่จะมีความขัดแย้ง 

(หรอืแตกต่าง) ระหว่างผูท่ี้เป็นสมาชกิกับผูท่ี้ไม่เป็นสมาชกิเป็นหลกั โดยในบ้านป่าประ ถ้า

จดัแบ่งชาวบ้านป่าประทัง้หมดตามบทบาทการเคลือ่นไหวเรือ่งการจดัการทรพัยากรในชมุชน 

จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ

กลุม่ที ่1 ผูท่ี้เป็นสมาชกิองค์กรชมุชนบ้านป่าประมจี�านวน 71 ครอบครวั กลุม่นีเ้ป็น

คนท่ีต้องพึง่พาทรพัยากรในชมุชนเป็นหลัก กลุม่มกีฎระเบยีบควบคุมกนั

ได้ ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชกิ มทีัง้กลุม่คนเดมิ และคนที่

เข้ามาหลงั พ.ศ. 2525

กลุม่ที ่2 ผูท่ี้อยูเ่ฉยๆ มอียูป่ระมาณ 20 ครอบครัว ส่วนมากเป็นกลุม่ของผูท้ีอ่ยูม่า

ก่อน พ.ศ. 2512 มกัถือว่าเป็นผูอ้ยูม่าก่อน จงึถอืสทิธิท์ีจ่ะลกัลอบบกุเบิก

ทีใ่หม่อยูเ่ร่ือย และไม่ยอมเป็นสมาชกิองค์กรเนือ่งจากมกีฎระเบยีบทีบ่งัคับ

ไม่ให้บุกเบิกท่ีเพิม่

กลุม่ที ่3 ผูท่ี้เป็นสมาชกิของกลุม่หรือองค์กรอื่น มีอยู่ประมาณ 60 ครอบครัว 

ส่วนบ้านห้วยเสือพบว่าสมาชิกในชุมชนก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดและ

บทบาทในชุมชน ปัจจุบันชุมชนบ้านห้วยเสือ ที่มีทั้งหมด 83 ครอบครัว สามารถแบ่งได้เป็น 

4 กลุ่ม คือ
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กลุ่มท่ี 1 ผู้ท่ีเป็นสมาชกิองค์กรชมุชนบ้านห้วยเสอื มอียู ่33 ครอบครวั มทีัง้กลุม่คน

เดิมและคนทีเ่ข้ามาหลงั พ.ศ. 2525 คนกลุม่นีต้้องพึง่พาทรพัยากรในชมุชน

เป็นหลกั กลุม่มกีฎระเบียบควบคุมกนัได้ 

กลุม่ที ่2 ผูท่ี้อยูเ่ฉยๆ มอียูป่ระมาณ 10 ครอบครวั 

กลุม่ที ่3 ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มหรือองค์กรอื่น ซึ่งมี 2 กลุ่มย่อย คือ 1) กลุ่มที่เข้า

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ท่ีมีนโยบายให้เสาหลักเขตไป

ปักตามแปลง แต่ไม่มีระเบียบวิธีการที่ชัดเจน 2) กลุ่มที่ยึดโยงอยู่กับ 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ มีลักษณะคล้ายกับอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์เพื่อหวังให้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครอง และอาจมีผลประโยชน์ที่มิชอบร่วมกัน

กลุม่ที ่4  ผู้ที่ยังคิดที่จะบุกเบิก มีอยู่บ้างแต่จ�านวนน้อย มีทั้งกลุ่มคนเดิมและคนที่ 

เข้ามาหลัง พ.ศ. 2525

ท่ีผ่านมาองค์กรบ้านห้วยเสือได้จัดท�ากฎระเบยีบไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร โดยใช้บงัคับ

เฉพาะผู้ท่ีเป็นสมาชิกองค์กร ถ้าเปรียบกับกลุ่มอื่นในชุมชนแล้วพบว่า กลุ่มท่ีเป็นสมาชิก

องค์กรจะเป็นท่ียอมรบัของคนนอกองค์กร เน่ืองจากการมรีะบบระเบยีบ กฎทีอ่งค์กรออกมา

กเ็ป็นทีย่อมรบั คนนอกองค์กรท่ีท�าผดิระเบียบกต้็องแอบท�า ไม่ได้ท�าอย่างโจ่งแจ้ง และแม้ว่า

สมาชิกขององค์กรจะมีจ�านวน 33 ครอบครัว จากประชากรท้ังหมด 83 ครอบครัว แต่ใน

การจัดท�าโฉนดชุมชนก็ร่วมท�ากันหมดทั้งชุมชน การท่ีคนนอกองค์กรยอมรับกฎขององค์กร

และร่วมท�าโฉนดชมุชน เป็นเพราะทกุคนต่างกร็บัประโยชน์จากการจัดการทรพัยากรร่วมกนั 

เจ้าหน้าท่ีรัฐรับฟังชาวบ้านมากขึ้น 

ส่วนในชมุชนท่ีตัง้ใหม่ท้ังชมุชนสันติธรรมและชมุชนไทรทอง ซึง่ทกุคนล้วนเป็นสมาชิก

โฉนดชุมชน ไม่พบความขัดแย้งนักเน่ืองจากทุกคนใช้กฎกติกาเดียวกัน ความแตกต่างที่มี

จึงเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกันเป็นหลัก โดยพบว่าในชุมชนเกิดใหม่มีความขัดแย้งจาก

การแบ่งเป็นหลายกลุม่หลายพวกมาก่อน ต่อมาจงึคลีค่ลายลง พฒันาการการปรบัตวัเพือ่ลด

ความขัดแย้งของชาวบ้านในชุมชนเกิดใหม่พบได้ในการจัดรูปแบบองค์กรโดยแบ่งออกได้

เป็น 2 ช่วง 
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ช่วงท่ี 1 การรวมตัวของกลุ่มย่อยที่กระจัดกระจาย พบได้ในช่วงก่อน พ.ศ. 2552 

ลักษณะการจัดองค์กรแบบนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นไปเองในสภาพที่มีคนที่มีพื้นหลังชีวิตแตกต่าง

กันหลากหลายและมีจ�านวนมาก ส่วนใหญ่ไม่รู้จักใกล้ชิด หรือไม่มีวิธีคิดหรือมีเป้าหมาย

เดียวกนัมาก่อนทีจ่ะได้มารวมตวักนั ท�าให้เกดิผูน้�าของกลุม่ย่อยตามเครอืญาติ หรอืตามกลุม่

อุปถัมภ์ขึ้นจ�านวนมากในองค์กร ท�าให้ไม่ได้มีเป้าหมายขององค์กรร่วมกันอย่างแท้จริง แต่

อาจมีประโยชน์ร่วมในระยะสั้น เกิดการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มย่อย รวมทั้งภายใน

กลุม่ย่อยกจ็ะมกีารแลกเปลีย่นผลประโยชน์กนั องค์กรไม่สามารถขยายให้ใหญ่และเข้มแขง็

ได้ เมื่อใครหรือกลุ่มไหนบรรลุความต้องการของตนก็แยกตัวออกไปจากองค์กร ในที่สุดก็

แตกกันท้ังจากการถูกคุกคามจากภายนอกหรือแตกกันเองภายในองค์กรหรือชุมชน

ช่วงที่ 2 เป็นการรวมตัวแบบน�ารวมหมู่ การจัดองค์กรแบบน้ีเกิดข้ึนเม่ือสหพันธ์

เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) พยายามน�ามาใช้ตัง้แต่เริม่ตัง้องค์กรใน พ.ศ. 2552 เพ่ือให้สมาชกิ

ขึ้นอยู่กับองค์กร เป็นการจัดองค์กรโดยใช้มติร่วมจากการตกลงมาเป็นสิ่งชี้น�า ทุกคนจึงต้อง

ขึ้นอยู่กับมติร่วม แต่จะมีฝ่ายงานท่ีมีผู้รับผิดชอบ ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือองค์กรสามารถน�าพา

สมาชิกให้รวมตัวกันได้ยาวนานกว่าการจัดองค์กรแบบแรก

การบังคับใช้กฎระเบียบ

จากการศึกษาพบว่า ทั้ง 4 ชุมชนถือได้ว่าสามารถบังคับใช้กฎระเบียบได้ดี ผู้ที่ท�าผิด

กฎระเบยีบและไม่สามารถยอมรบักฎได้จะต้องออกจากการเป็นสมาชกิ ท�าให้จ�านวนสมาชิก

เปลีย่นแปลงอยูเ่รือ่ยๆ แต่ต่อมาจ�านวนสมาชกิทัง้ 4 ชุมชนกเ็ร่ิมอยู่ตวั โดยผูท้ียั่งเป็นสมาชกิ

อยู่คือผู้ท่ีพร้อมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ การยึดกุมกฎระเบียบไว้ได้ ไม่หละหลวมหรือถูก

บดิเบอืน ท�าให้เป็นท่ีน่าเชือ่ถอืของสมาชกิ และเป็นเงือ่นไขส�าคญัทีท่�าให้องค์กรเข้มแขง็ และ

เงื่อนไขส�าคัญท่ีท�าให้กฎได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือ การมีกลุ่มแกนน�าในชุมชนที่มี

คุณภาพ

การป้องกันการคุกคามจากรัฐ

ผลดีจากการเดินตามแนวทางโฉนดชุมชนที่เห็นได้ชัดคือการลดการคุกคามจากรัฐ 

โดยเฉพาะหลงัจากท่ีคณะกรรมการประสานงานเพือ่จัดให้มโีฉนดชมุชน (ปจช.) ได้คดัเลอืก
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ให้ท้ังสี่ชุมชนเป็นพื้นท่ีน�าร่องโฉนดชุมชน ดังกรณีบ้านป่าประและบ้านห้วยเสือ ซึ่งได้สร้าง

ความเข้มแข็งในการรวมตัวของชาวบ้าน การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการทรัพยากรใน

ชมุชน การผลกัดันระดับนโยบาย และการสร้างความเข้าใจกบัสงัคมส่งผลให้การคกุคามจาก

รัฐต่อชาวบ้านลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา

ส่วนสมาชิกของชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนนั้นมีการรวมตัวกันและแตกกันมาแล้ว 

หลายครั้งต้ังแต่ พ.ศ. 2546 จนชาวบ้านมารวมกันเป็นชุมชนสันติธรรมและชุมชนไทรทอง 

และต่อมาได้รวมตวัเป็นสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ใน พ.ศ. 2552 และเดนิตามแนวทาง

โฉนดชุมชน ท�าให้การคุกคามจากรัฐและกลุ่มทุนน้อยลง จนชุมชนสามารถด�ารงอยู่มาจน

ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม รัฐก็ยังมีบทบาทคุกคามชุมชนอยู่เป็นระยะในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ชาวบ้านเห็นว่ารัฐมักล�าเอียงเข้าข้างนายทุน ดังกรณีการบังคับใช้กฎหมาย การตัดสินคดี 

เป็นต้น ซึง่ชมุชนได้พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแนวทางกฎหมายและการพยายาม

รณรงค์ท�าความเข้าใจกับสังคมให้มากขึ้น

การรณรงค์ระดับนโยบาย

การท�าโฉนดชุมชนยังยกระดับไปสู่การรณรงค์ระดับนโยบาย โดยกระตุ้นให้รัฐแสดง

บทบาทอย่างถูกต้องและยุติธรรม เช่น การตรวจสอบพ้ืนที่ที่ถูกนายทุนยึดครองอย่างผิด

กฎหมาย การผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎหมาย นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจการเมืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดิน และยังได้ผลักดันให้เกิด

กฎระเบียบในการด�าเนินตามแนวทางโฉนดชุมชนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร

จัดการธนาคารท่ีดิน (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2554 รวมท้ังในเวลาต่อมา ได้มีการรณรงค์ให้

มีพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการ

จัดการท่ีดินและทรัพยากร พ.ศ. ...... (ฉบับประชาชน) ร่าง พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน 

พ.ศ. ...... (ฉบับประชาชน) ร่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า พ.ศ. ...... (ฉบับ

ประชาชน) และ ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ...... (ฉบับประชาชน) 
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การศึกษาชุมชนที่ท�าโฉนดชุมชนท้ัง 4 แห่ง ได้ค้นพบข้อสรุปส�าคัญคือ ในด้านความ

ส�าคัญของที่ดินกับภาคการเกษตรและความมั่นคงในชีวิต พบว่าถ้าพิจารณาเพียงวิถีชีวิต

การท�ามาหากินของสมาชิกผู้ร่วมท�าโฉนดชุมชนในปัจจุบันโดยมองไม่เห็นถึงพัฒนาการ จะ

ท�าให้เห็นเพียงบางด้านท่ีว่าชาวบ้านในปัจจุบันไม่ได้ท�าการเกษตรเป็นหลัก และที่ดินไม่มี

ความส�าคัญต่อการท�าการเกษตรและต่อความมั่นคงในชีวิตเหมือนในอดีตแล้ว การมอง 

เฉพะวิถชีวีติของชาวบ้านเฉพาะภาพปัจจบุนัดงักล่าว ส่งผลให้คนทัว่ไปคดิว่าชาวบ้านไม่จ�าเป็น

ต้องคิดค้นว่าจะหาที่ดินมาและรักษาที่ดินไว้อย่างไร ไม่ว่าจะด้วยระบบกรรมสิทธิ์เอกชน

หรอืระบบกรรมสทิธ์ิร่วมอกีต่อไป เพราะท่ีดนิและการผลติภาคเกษตรถูกลดความส�าคญัลง 

แต่ถ้าพิจารณาให้เห็นพัฒนาการของชาวบ้านในเชิงพลวัต จะเห็นว่าชาวบ้านที่สูญเสียความ

มั่นคงในชีวิตในอดีตล้วนสัมพันธ์กับการสูญเสียที่ดินจนต้องเลิกท�าการเกษตร ชาวบ้านจึง

ยังต้องการมีท่ีดิน

เมื่อพิจารณาจากมุมมองของสมาชิกผู้เข้ามาร่วมท�าโฉนดชุมชน โดยพิจารณาจาก

วงจรชวีติท้ังหมดท่ีคลีค่ลายจากอดตีมาจนปัจจบุนัจะพบว่า โฉนดชุมชนเป็นเครือ่งมือในการ

ปรบัตวัของผูท่ี้มอี�านาจน้อยในสงัคมทีม่ารวมตวักนัสร้างพลงัอ�านาจต่อรอง จากการเปรยีบ-

เทียบความมั่นคงในท่ีดินในอดีตพบว่าการถือครองแบบกรรมสิทธิ์เอกชนจะท�าให้สูญเสีย

ทีด่นิง่ายกว่า และการได้มาซึง่ทีด่นิกย็ากกว่าการจดัการด้วยระบบกรรมสทิธ์ิร่วม ส่วนประเดน็

ที่ว่าปัจจุบันชาวบ้านมีรายได้จากการเกษตรน้อยลงก็ไม่ได้ท�าให้การจัดการที่ดินแบบโฉนด

ชุมชนลดความส�าคัญลง เพราะสมาชิกที่เลือกมาร่วมกันจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน

เห็นว่าวิถีชีวิตก่อนที่จะหันกลับมาท�าโฉนดชุมชนนั้น ตนเองมีความเสียเปรียบและปรับตัว

ได้ยากกว่าการมาร่วมกันท�าโฉนดชุมชนมาก 

ในด้านความมัน่คงในการถอืครองท่ีดนิกบัแนวคดิระบบกรรมสทิธิ ์ชาวบ้านท้ังสีช่มุชน

เห็นว่าการมีท่ีดินและการรักษาที่ดินไว้ได้ ต้องเป็นระบบกรรมสิทธ์ิร่วม จึงจะท�าให้ไม่สูญ

เสียทีดิ่นไปดงัทีเ่คยเกิดข้ึนกับตนเองในอดีต โดยเฉพาะในชมุชนทีเ่ผชญิกบัปัญหาเฉพาะหน้า

รนุแรงทัง้สีช่มุชน ทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีอนุรกัษ์และพืน้ท่ีท่ีต้องการให้รฐัตรวจสอบการใช้ประโยชน์อย่าง
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ผดิกฎหมายของกลุม่นายทุน โดยท้ังส่ีชมุชนเลอืกทีจ่ะท�าโฉนดชมุชนเพือ่สร้างกรรมสทิธิร่์วม 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจบัุนซึง่เป็นช่วงเปลีย่นผ่านเพือ่สร้างกรรมสทิธิร่์วมท่ีสมบรูณ์มากขึน้ กถ็กู

ขัดขวางจากรัฐและทุน และความเข้าใจของคนในสังคม ในภาวะเช่นนี้ชาวบ้านได้ปรับตัว

โดยการอดทนรอคอย พร้อมท้ังสร้างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ สร้างความรู้ ความคิด และ

จิตส�านึกท้ังระดับบุคคลและครอบครัว พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งองค์กรผ่านกฎระเบียบ 

ผลักดันระดับนโยบาย และสร้างความเข้าใจของสาธารณชนไปพร้อมๆ กัน

ส่วนในด้านการค้นหาแนวทางโฉนดชมุชนทีเ่หมาะสมกบัชมุชนของตน พบว่าสามารถ

พิจารณาความมั่นคงของโฉนดชุมชนได้จากการสร้างกฎระเบียบที่มุ่งสร้างการร่วมมือและ

ระบบกรรมสทิธิร่์วม โดยในชมุชนทีอ่ยูม่าดัง้เดมิจะมีทนุเดมิมากกว่า ท�าให้สร้างโฉนดชุมชน

ท่ีมีความมั่นคงมากกว่า เพราะสมาชิกไม่หลากหลาย และเคยมีระบบความสัมพันธ์กันมา

ก่อน มีระบบผู้น�าที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ดี ในขณะที่โฉนดชุมชนจะ

สร้างความมั่นคงได้ยากข้ึนในชุมชนที่ตั้งใหม่ เพราะสมาชิกมาจากหลายกลุ่ม มีแกนน�า

หลายคน และไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน เงื่อนไขส�าคัญคือ การมีแกนน�าที่ดีจะท�าให้

น�าพาสมาชกิผ่านความเปลีย่นแปลงท่ีไม่แน่นอนไปได้ และยกระดบัความร่วมมือของสมาชิก

ให้เข้มแข็งขึ้น

ส�าหรับทิศทางในอนาคตผู้ศึกษาเห็นว่ารูปแบบของโฉนดชุมชนในช่วงต่อไปอาจปรับ

เปลี่ยนไปตามปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะจากเง่ือนไขการขยายตัวของทุนนิยมและกลไกรฐั

ในอนาคต ทีด่นิจงึอาจไม่ได้ถกูใช้ท�าการเกษตรด้วยวถิแีบบยงัชพี แต่อาจเป็นรปูแบบเกษตร

สมยัใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยทีนัสมยั หรอือาจไม่ถกูใช้ท�าการเกษตรเลยกไ็ด้ โดยอาจเปลีย่นไป

ท�ากจิกรรมอย่างอืน่ แต่จะต้องเป็นการจดัการร่วมกนัของสมาชกิ ดังนัน้ หลกัการส�าคญัทีส่ดุ

ของโฉนดชุมชนจึงได้แก่การสร้างความเป็นชุมชนหรือสร้างความร่วมมือกันข้ึน ซึ่งจะอยู่ใน

รูปของการสร้างกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน การสร้างองค์กรที่รวมสมาชิกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้

กลุ่มคนผูด้้อยโอกาสสามารถมอี�านาจต่อรองและรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงได้ และในทีส่ดุ

จะต้องมีการปฏิรูปที่ดินของประเทศเพื่อลดปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินให้

เกิดขึ้นจริงต่อไป
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