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๑. โหมโรงการปฏิรูปทดีิน

“ผืนดิน” เป็นส่วนสาํคัญของระบบนิเวศ เป็นต้นกาํเนิดทุกสรรพสิงทีจาํเป็นสาํหรบัสังคมมนุษย์และ

สรรพชีวิตต่างๆ ปัจจัยทีเกิดขึนโดยธรรมชาติเช่นนีจึงสะทอ้นการใชป้ระโยชนอ์ย่างถนอมรกัษาเพือการดาํรงชีพ

มากกว่าการครอบครอง ผืนดินยังเป็นปัจจัยพืนฐานและหัวใจของหลักการผลิตเพือ “แบ่งปัน” ใหม้นุษยไ์ดใ้ช้

ประโยชนแ์ละอยู่อาศัยร่วมกันมากกว่าการ “หวงกัน” การใช้ ประโยชนท์ีดินของตนเองและเพือนมนุษย์

อธิบายในแง่มุมของสิทธิในทีดินก็คือ แรกเริมเราใช ้“สิทธิตามธรรมชาติ”  ในการจัดการความสมัพันธ์

และใชป้ระโยชนท์ีดิน โดยต่อมาเราไดก้าํหนด “สิทธิตามกฎหมาย” และเปลียนแปลงการกาํหนดวิธีการปฏิบัติ

ต่อผืนดินกลายมาเป็น “ทีดิน” ภายใต้วิธีคิดการครอบครองเป็นเจ้าของโดยใช้ระบบกรรมสิทธิต่อทีดิน ทังนี

ระบบกรรมสิทธิได้สรา้งแรงจูงใจในการใช้ประโยชนแ์ละประสิทธิภาพในการผลิตในระบบเศรษฐกิจการค้า

วิธีคิดต่อทีดินจึงแปรเปลียนผืนดินเป็นสินคา้ทีสามารถเปลียนมือและถูกสงัสมเพือการลงทุนหรือเพือเก็งกาํไร

และไม่สามารถนาํมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ทาํให้เกิดปัญหาการถือครองทีดินทีคนส่วนใหญ่มีทีดินทาํกิน

ไม่เพียงพอหรือไม่มีทีดิน ปัญหาดังกล่าวรุนแรงขึนภายใตโ้ครงสรา้งสงัคมทีมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจและมี

ความเหลือมลาํสูง วิธีการปฏิบัติทีถูกเปลียนไปเช่นนีนาํไปสู่ปรากฏการณ์ทีเรียกไดว้่าสังคมขาดหลักในการใช้

ทีดินอย่างเป็นธรรม ทังความเป็นธรรมต่อธรรมชาติและความเป็นธรรมในฐานะการอยู่ร่วมกันอันเป็นวัฒนธรรม

พืนฐานทีสาํคัญของชีวิตมนุษย์

๒. นิยามการปฏิรูปทดีิน

ทีผ่านมา การปฏิรูปทีดินถูกนาํไปใชใ้นส่วนของแนวคิดและการนิยามทีแตกต่างกันไป  จนกระทงัปี ค.ศ.

๑๙๗๐ การปฏิรูปทีดินมุ่งเน้นไปทีการจัดสรรทีดินเป็นหลัก1 กล่าวคือ เป็นการเปลียนระบบการถือครองทีดิน

หรือการเปลียนกรรมสิทธิทีดิน เช่น ๑) การใหห้ลกัประกันการเช่าทีดินใหม้นัคงและใหโ้อกาสแก่ผูเ้ช่ามีโอกาสได้

กรรมสิทธิในทีดินไดก้วา้งขวางยิงขึน ๒) การควบคุมการใชท้ีดินโดยรฐับาลเพือดาํเนินการตามโครงการต่างๆ

เช่นการจัดรูปทีดิน (land consolidation ) ๓) การจัดนิคมของรฐับาล (land settlement ) ๔) การโอนกรรมสิทธิ

๑ สมภพ มานะรงัสรรค.์ ๒๕๒๔. นโยบายปฏิรูปทีดิน ความจริงหรือความฝัน. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพว์ลี.
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ในทีดินใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ช่า ๕) การเวนคืนการแบ่งแยกและการจัดสรรทีดินทีถือครอง เสียใหม่ ๖) การเวนคืน

ทีดินของชาติเพือผลการจาํกัดกรรมสิทธิในทีดินของเอกชน (land nationalization ) ๗) การเวนคืนทีดินของ

ชาติเพือนาํไปสูร่ะบบนารวม

กล่าวไดว้่า ความหมายของการปฏิรูปทีดินในระยะแรกมุ่งเฉพาะการกระจายและจัดสรรการถือครอง

ทีดินเสียใหม่เพือผลประโยชนข์องเกษตรกรรายย่อยทีมีทีทาํกินไม่พอหรือไม่มีทีทาํกิน เพือลดช่องว่างทาง ฐานะ

ความเป็นอยู่ของคนในสงัคม

ในปัจจุบันการปฏิรูปทีดินมุ่งพัฒนาการสรา้งแรงจูงใจใหใ้ชป้ระโยชนท์ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ ตังแต่

การจัดระบบทีดิน การให้กรรมสิทธิทีดินเพือสรา้งหลักประกันทีมันคงแก่เกษตรกร การกาํหนดขนาดการ ถือ

ครองทีดิน การจัดระบบการเช่าทีดินหรือการเก็บภาษีทีดินเพือความเป็นธรรม รวมถึงปัจจัยแวดลอ้มทีจาํเป็น

สาํหรบัการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กษตรกรใชป้ระโยชนแ์ละพัฒนาทีดินสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม เช่น การใหส้ินเชือการเกษตร การจัดระบบการตลาดการเกษตร การจัดหาเงินทุนเพือการปฏิรูปทีดิน

การพัฒนาทางกายภาพ ไดแ้ก่ การปรบัปรุงและบาํรุงดิน การจัดระบบการชลประทาน เป็นตน้

นิยามการปฎิรูปทีดินในพระราชบัญญัติ การปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ระบุว่า

“การปฏิ รูปทีดินเพือเกษตรกรรม” หมายถึง การปรับปรุงเกียวกับสิทธิและการถือครองในทีดินเพื อ

เกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดทอียู่อาศัยในทีดินเพือเกษตรกรรมนัน โดยรฐันาํทีดินของรฐั หรือทีดินทีรฐัจัดซอื

หรือเวนคืนจากเจา้ของทีดิน ซึงมิไดท้าํประโยชนใ์นทีดินนันดว้ยตนเองหรือมีทีดินเกินสิทธิตามพระราชบญัญัตินี

เพือจัดให้แก่เกษตรกรผู ้ไม่มีทีดินของตนเองหรือเกษตรกรทีมีทีดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

และสถาบนัเกษตรกรไดเ้ช่าซือ เช่าหรือเขา้ทาํประโยชนโ์ดยรฐัใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาอาชีพเกษตรกรรม

การปรบัปรุงทรพัยากรและปัจจยัการผลิตตลอดจนการผลิตและการจาํหน่ายใหเ้กิดผลดียิงขึน

นอกจากนี องคก์รชุมชนมองว่าการ ปฏิรูปทีดิน คือ การเปลียนแปลงทางอาํนาจในการจัดการปัจจัย

การผลิตหรือฐานทรพัยากรทีจําเป็นในการผลิต ซึงริเริมการผลักดันจากองค์กรชุมชนหรือองค์กรเกษตรกร

เพือเปลียนแปลงการผูกขาดอาํนาจการบริหารจัดการจากรฐัและทุนมาเป็นการใช้อาํนาจโดยองค์กรชุมชน

ซึงเป็นการยืนยันเรืองสิทธิชุมชน สิทธิการปกครองตนเอง และยืนยันว่าอาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

และชุมชนสามารถใชอ้าํนาจนนัไดโ้ดยตรง

การประมวลความหมายการปฏิรูปทีดินจากมุมมองทีหลากหลายข้างต้น ข้อสรุปทีน่าจะสามารถ

อธิบายความหมาย และสะท้อนแนวทางการปฏิ รูปทีดิน อาจกล่าวได้ว่า การปฏิ รูปทีดิน หมายถึง
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การกระจายสิทธิการถือครอง โดยผ่าน การออกแบบการใช้ประโยชน์ทีดิน การสรา้งระบบการบริหารและ

จดัสรรทีดิน เพอืนาํไปสู่เป้าหมายการใชท้ีดินอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม และยงัยืน

๓. ความสําคัญของการปฏิรูปทดีิน

ความพยายามในการลดความยากจนถือเป็นเหตุทางสังคมทีการปฏิรูปทีดินถูกนาํมาใชเ้พือแกปั้ญหา

รวมถึงการปรบัปรุงความยุติธรรม และความเสมอภาค การลดความขัดแยง้ในชนบท และยังเป็นการเพิมความ

มนัคงทางอาหาร การกระจายรายได ้และสวสัดิการอีกดว้ย การปฏิรูปทีดินจึงมีความสาํคัญหลายประการ คือ

S การปฏิรูปทีดินเป็นองค์ประกอบของการปฏิวัติสังคม (socialist revolution) ในช่วงศตวรรษที ๒๐

ขบวนการเคลือนไหวในประเทศสงัคมนิยมใชก้ารปฏรูิปทีดินเป็นเครืองมือในการยบัยงัอาํนาจของระบบศักดินา

S การปฏิรูปทีดินเป็นเครืองมือสาํคัญของประเทศทีเพิงได้รบัเอกราชเพือใชส้รา้งอาํนาจของรฐับาล

ต่อพนืทีชนบท และกลายมาเป็นโครงการสาํคัญของประเทศกาํลงัพฒันาทวัทงัโลกเพือสรา้งเศรษฐกิจใหเ้ติบโต

S การปฏิรูปทีดินเป็นหัวใจสาํคัญของการแกปั้ญหาเศรษฐกิจในประวัติศาสตรส์มัยใหม่ เป็นมาตรการ

ชีขาดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะกระบวนการเปลียนแปลงสังคมไปสู่ระบบเสรีนิยมดังกล่าวมีขันตอน

ทีจะตอ้งปฏิบัติทีสาํคัญ ๒ ขันตอน คือ การเลิกทาส และการปฏิรูปทีดิน ซึงส่งผลไปสู่การขยายการผลิตในภาค

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการขนส่ง ทาํใหป้ระชาชนมีงานทาํ ดังเช่น กรณีการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศญีปุ่ น “การโค่นลม้ระบบโชกุน” ทีทาํการผูกขาดในทีดินและทาํการปฏิรูปทีดินส่งผลใหเ้กิดการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของญีปุ่ นอย่างรวดเร็วไม่หยุดยัง การปฏิ รูปทีดินทําให้ประชาชนมีกรรมสิทธิในที ทํากิน

ก่อใหเ้กิดเสรีภาพของบุคคล และยงัเป็นส่วนเกอืกูลความเขม้แข็งของระบอบประชาธิปไตยอีกดว้ย

S การปฏิรูปทีดินเป็นเป้าหมายทีมีความสาํคัญสูงในการ

พฒันาระดับนานาชาติของสหประชาชาติ ประกาศ

“ทศวรรษแห่งการพฒันา” (First Development Decade)

การปฏิรูปทีดิน ถูกคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทาความยากจน

เพิมผลผลิตทางการเกษตรและสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่

รฐัชาติ ผลทีตามมาก็คือการปฏิรูปทีดินเป็นชุดนโยบาย

ทสีหประชาชาติเสนอแก่ประเทศทีไดร้บัเอกราชใหม่
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๔. วิธีการทสีําคัญของการปฏิรูปทดีิน

การปฏิรูปทีดินของ ประเทศในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างจากประเทศแบบสังคมนิยม กล่าวไดว้่า

ประเทศสังคมนิยมใชว้ิธีการแบบรุนแรง จึงถูกเรียกว่าเป็น “การปฏิวัติทีดิน” โดยวิธีการริบเอาทีดินเป็นของรฐั

และฆ่าเจา้ของทีดิน ดังตัวอย่าง ความรุนแรงเกิดขึนในจีนและฝรงัเศส อย่างไรก็ตามผลดงักล่าวทาํใหผู้ป้กครอง

ประเทศสามารถสรา้งเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศไดอ้ย่างมนัคง

ในขณะทีแนวทางของกลุม่ประเทศประชาธิปไตยไดด้าํเนินการปฏิรูปทีดินดว้ยการทาํใหท้ีดินเป็นของรฐั

ก่อน (nationalization) แลว้จึงการกระจายกรรมสิทธิทีหลงั การปฏิรูปจึงเป็นการพัฒนาและค่อยๆเปลียนแปลง

เช่น  การยกเลิกระบบเจา้ทีดิน การส่งเสริมกรรมสิทธิเอกชนในกลุ่มชาวนา เป็นต้น การนิยามและกิจกรรม ที

กว้างในการดําเนินการปฏิรูปทีดิน สะท้อนถึงความเข้าใจว่าการเข้าถึงทีดินมีหลาย แนวทาง กติกาและ

เครอืงมือในการจัดการทดีิน อันไดแ้ก่

๑. รัฐเป็นผู้นําในดําเนินการ (state-led approach) รฐับาลกลางเป็นผูร้ิเริมดาํเนินการปฏิรูปทีดิน

การปฏิบัติเป็นไปในลักษณะการบังคับบัญชา (top-down approach) โดยการออกแบบและสังการจากรัฐ

ส่วนกลางและดาํเนินการร่วมกับหน่วยงานของรฐัในระดับทอ้งถิน วิธีการนีมักจะถูกนาํมาปฏิบัติในช่วงทีมีการ

เคลือนไหวทางสังคมเป็นวิธีการทีประเทศทีได้รับเอกราชในช่วงหลัง ยุคล่าอาณานิคมในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ถึง

๑๙๘๐ นาํมาใชอ้ย่างแพร่หลาย เมือสังคมมีความต้องการเน้นเป้าหมายด้านความเป็นธรรมในการกระจาย

ทีดิน รัฐบาลจึงจําเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการเปลียนแปลงหรือถ่ายโอนกรรมสิทธิ รวมถึงให้ความ

ช่ วย เหลื อทางการเงิน แก่ คนจนที ไม่ มี ทุ นท รัพ ย์พ อในการซื อที ดิ น  วิ ธี ก ารที ใช้มี ห ล ายวิ ธี  อาทิ

การแจกจ่ายเอกสารสิทธิ (entitlement) เป็นการนําเอาทีดินของรัฐนํามาออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน

เข้าไปทํากิน ไม่อนุญาตให้ซือ-ขาย หรือเปลียนแปลงเจ้าของ การยึดทีดินคืน (expropriation) เป็นการใช้

อาํนาจรฐัยกเลิกกรรมสิทธิทีดินของเอกชน แลว้ยึดคืนเป็นของรฐัหรือจัดสรรทีดินดังกล่าวใหเ้อกชนรายอืนโดย

ไม่จ่ายค่าชดเชยใหเ้จา้ของเดิม วิธีดังกล่าวปรากฏในประเทศคอมมิวนิสตใ์นอดีต ในขณะทีประเทศประชาธิป

ไตยทีมีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไม่ใช้วิธีนีเพราะเป็นการละเมิดสิทธิของเอกชน ธนาคารทีดิน (land bank)

เป็นหน่วยงานสาธารณะทีไม่แสวงหากาํไร โดยทวัไป ธนาคารทีดินจะเป็นผู ้“ซือ” ทีดินจากเอกชนรายอืนทีไม่ได้
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ใชป้ระโยชน์ เพือจัดสรรทีดินใหแ้ก่ผู ้ไม่มีทีดินและเกษตรกร แหล่งรายไดข้องธนาคารอาจมาจากงบประมาณ

หรือช่องทางอืนๆ ตามทีกฎหมายกาํหนด

การปฏิ รูปโดยรัฐเป็นหลักสําคัญนีพบข้อจํากัด

กล่าวคือ ๑) รัฐมักมองข้ามหรือขาดความเข้าใจ

ในระบบสิทธิของชุมชนท้องถิน  ก่อให้เกิดการ

กีดกันการเข้าถึงทีดิน ๒) การเพิมขึนของปัญหา

การคอรัปชัน อันเป็นอุปสรรคในการได้ร ับโอกาส

การเข้าถึงทีดินอย่างเท่าเทียม ๓) ข้อจํากัดด้านทรัพยากรของรัฐ ๔) การไม่ได้รับความร่วมมือจากท้องถิน

เนืองจากระบบราชการทีไม่เอือต่อการใช้ประโยชน์ทีดินทีหลากหลาย แนวคิดทีแตกต่างในระบบกรรมสิทธิ

ของชุมชน รวมถึงความซบัซอ้นของบริบททางเศรษฐกิจการเมือง แต่กระนันรฐัยังมีบทบาทสาํคัญในการปฏิรูป

ทีดินในส่วนทีเกียวกับการออกกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย การใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิคและงบประมาณ

เป็นตน้

๒. ชุมชนเป็นฐานสําคัญ (community based approach)

วิธีการนีเกิดขึนในฐานะทีเป็นทางเลือกใหก้ับรูปแบบทีรฐัเป็นตัวนาํหลกัในการปฏิรูปทีดิน มีแรงผลกัดัน

จากความตอ้งการแสดงออกทางการเมืองจากคนฐานล่าง(bottom-up) และความรบัผิดชอบต่อผลประโยชน์

ของท้องถินเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพือประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของตนเอง

เชือมโยงอาํนาจการตัดสินใจของรัฐ โดยหลายโครงการทีดาํเนินการโดยชุมชนในขณะนีได้ร ับการยอมรับ

แมว้่าจะมีรูปแบบทีแตกต่างกัน เช่น ในฟิลิปปินส ์กลุ่มชาติพันธุ์ไดร้บัสิทธิตามรฐัธรรมนูญในทีดินของบรรพชน

ในลาตินอเมริกา กลุ่มชาติพันธุ์ไดร้บัโฉนดทีดินรวมในทีดินดังเดิมของตน เช่นเดียวกันกับทีโคลัมเบีย โบลีเวีย

เอกวาดอร์ และปานามา เป็นอีกหลายประเทศทชีนพืนเมืองไดร้บัโฉนดทดีินของชุมชน

ในส่วนของประเทศไทยพบรูปธรรมการจัดการทีดินโดยชุมชนทีเป็น

ทางการในรูปแบบของ “โฉนดชุมชน” แห่งแรกคือที สหกรณค์ลองโยง

อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงคข์องการออกโฉนด

ชุมชนเพือแกปั้ญหาการซือขายทีดินเพือเก็งกาํไรของเอกชน

และสญูเสียทีดินสาหรบัการเกษตรกรรมไปเป็นทีดินเชิงพาณิชย์
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กา รอ อก โฉ น ด ชุ ม ชน จ ะ เป็ น ก ารถ่ ว งดุ ล กั บ ก ล ไก ตล าด  ไม่ อ นุ ญ าต ให้ มี ก า รซื อ ข าย

และเพือรกัษาพนืทีเกษตรกรรมเอาไว้

การปฏิรูปทีดินของชาวสก็อตแลนดเ์ป็นอีกตัวอย่างของการไดร้บัสิทธิในการซือทีดินของตนคืนจากการ

อ้างข้อมูลประวัติศาสตรท์้องถิน ชุมชนได้จัดทาํคาํปฏิญาณในการใช้ทีดินของชุมชนในอนาคตร่วมกัน ทังนี

บทบาทของ รฐัในการปฏิรูปทีดินโดยชุมชนไม่สามารถมองขา้มได ้การสนับสนุนจากรฐัยังเป็นทีตอ้งการทังเพือ

การป้องกัน การละเมิด หรือการบุกรุกจากอิทธิพลภายนอก เพือรกัษาความโปร่งใส ความเท่าเทียมและการ

คุม้ครองสิทธิชุมชน เพือส่งเสริมความสามารถทอ้งถิน และการจัดหากฎหมายทีจาํเป็นเพือใหเ้กิดความมันใจ

ในการถือครองทีดิน

๓. การสนับสนุนจากกลไกตลาด (market assisted approach) หรือการใชก้ลไกราคาเป็นตัวนาํใน

การปฏิรูปทีดิน (market-led, market-mediated)

ในแนวทางนรีาคาของทีดินจะมีบทบาทสาํคัญในการใหโ้อกาส

การเขา้ถึงทีดินระหว่างเจา้ของทีดินกบัผูไ้รท้ีดินหรือมีทีดินนอ้ยผ่าน

การจ่ายค่าเช่า ค่าทดแทน เครืองมือทางการเงินจากรฐับาล

เช่น การปฏิรูปทีดินในประเทศบราซิล โคลมัเบีย ฟิลิปปินส ์และอเมริกาใต ้เป็นตน้ การใชม้าตรการ “ภาษีทีดิน”

ก็เป็นเครืองมือของกลไกตลาด เพราะอาํนาจในการเปลียนแปลงกรรมสิทธิยังคงเป็นของเอกชนเหมือนเดิม

รัฐบาล เพี ยงแต่ เข้าไปสร้างเงือน ไขให้ เอกชน เปลียนแปลงการตัดสิ น ใจ  หากเห็นว่าการทิ งที ดิน

ให้ว่างเปล่าจะทาํให้ ต้องเสียภาษีมากก็จะตัดสินใจทาํประโยชน์หรืออาจขายทีดินให้คนอืนไปส่งผลให้การ

จัดสรรทีดินมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากขึน โดยมีหลักการว่ารัฐบาลควรแทรกแซงการตัดสินใจ

ของเอกชนเท่าทีจาํเป็น และใชม้าตรการทีไม่บิดเบือนกลไกราคามากเกินไป

การใชก้ลไกตลาดนีมีข้อดีคือเกิดการต่อรองซึงเป็นทียอมรับของทุกฝ่าย และมีต้นทุนน้อยซึงจะเป็น

ประโยชน์ส ําหรับรัฐบาลทีขาดแคลนทรัพยากรในการปฏิ รูปทีดิน  ยิงไปกว่านันแนวทางกลไกตลาด

ยังสรา้งความพึงพอใจทังสองฝ่าย หากมีการสนับสนุนจากรัฐอย่างเพียงพอคนไรท้ีดินสามารถซือทีดินจาก

ตลาดได ้อย่างไรก็ตาม กลไกราคานีอาจไม่เหมาะกับการกระจายทีดินของประเทศทีไม่มีความเท่าเทียมกัน

แล ะข าดป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารบ ริห า รจั ด ก า รอ ย่ า ง รุน แ รง  (D e in in g e r, ๒ ๐ ๐๓ )2 เนื อ งจ าก

2 Deininger, Klaus W. Land policies for growth and poverty reduction. The World Bank. 2003.
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ความ โปร่งใสของกลไกตลาดสําหรับการขายหรือ เช่ าที ดินยั งคงเป็น ปัจจัยความสําเร็จที ส ําคัญ

รวมทงัการแทรกแซงจากรฐัยังมีความจาํเป็นในการควบคมุและตรวจสอบการทาํหนา้ทีของตลาดทีดินดว้ย

๕. ประสบการณก์ารปฏิรูปทดีินในบริบทสากล

หลายคนคงจะได้ยิ น โฆษณ าชิ นหนึ งที กล่ าว่ า “…ให้ออก ไปมองโลกให้กว้าง ไกลที สุ ด

เพือทีจะได้เห็นตัวเองได้ชัดเจนทีสุด” นีอาจเป็นแนวคิดหนึงทีทาํให้การเรียนรูแ้ละการศึกษาการปฏิรูปทีดิน

จาํเป็นทีจะต้องมีทังมุมมองทีกว้างและลุ่มลึกควบคู่กัน คือต้องเรียนรูอ้ย่างกว้าง รอบด้าน และหลากหลาย

เพือทาํความเขา้ใจกับตนเองอย่างลึกซึง ประสบการณ์การปฏิรูปทีดินจากต่างประเทศจึงไม่ใช่การศึกษาเพือ

ทาํตามๆกันหรือลอกแบบอย่างประเทศทีมีการปฏิรูปทีดินเกิดขึนเท่านัน แต่การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูป

ทีดินจากต่างประเทศน่าจะหวังผลลัพธ์ได้ในเชิงหลักคิดและแนวทางปฏิบัติ แต่หากจะหวังให้ไกลก็อาจเป็น

“การสรา้งภาวะฉุกคิด” หรือ “ภาวะการจุดติด” ในการมองปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมให้ชัดแจ้งเพือ

ไขทางสูก่ารแกปั้ญหาร่วมกัน

การปฏิรูปทีดินในยุคแรกเริมยังมิไดด้าํเนินการอย่างจริงจัง เนืองจากยังมีทีดินจาํนวนมากและความ

ต้องการทีดินของประชาชนมีไม่มาก แรงกดดันต่อทีดินมีไม่มาก การปฏิรูปทีดินจึงเป็นเพียงวิธีการทีช่วย

ผ่อนปรนความกดดันทางการเมืองและช่วยให้ผู ้ปกครองประเทศได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน

แต่หลังการปฏิวัติฝรงัเศส ค.ศ.๑๗๘๙ การปฏิรูป ทีดินจึงเป็นการจัดระบบการกระจายการถือครองทีดิน

อย่างจริงจงัและใชว้ิธีการทีรุนแรงจนถูกเรียกว่าเป็น “การปฏิวัติทีดิน”  แทน เพือทีผูป้กครองประเทศจะสามารถ

สรา้งเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศได ้อย่างมนัคง

๕.๑ บทเรียนความล้มเหลวในละตินอเมริกา แอฟริกา และอเมริกาใต้

ประเทศเปรูและโบลีเวีย เป็นประเทศกลุม่ละตินอเมริกาแรกหลงัสงครามโลกครงัที ๒ ทีมีความพยายาม

ในการปฏิรูปทีดินซึงค่อนขา้งมีความแตกต่างทังในรูปแบบและผลลัพธ์ทีได ้กรณีประเทศเอกวาดอรท์ีถือไดว้่า

เป็นตัวแทนของประเทศทีมีความพยายามปฏิรูปทีดินและได้รบัการสนับสนุนโดยสหรฐัอเมริกา เพือต่อต้าน
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การขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมูนิสตใ์นโซเวียต แต่ประสบการณ์การปฏิรูปทีดินในละตินอเมริกาก็ไม่ประสบ

ความสาํเร็จเนืองจาก ๑. สภาพภูมิศาสตรข์องกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเต็มไปดว้ยภูเขาและป่าทึบ ซึงเป็น

อุปสรรคต่อการติดต่อสัมพันธ์อันจะนาํไปสู่ความร่วมมือ ๒. นโยบายการปฏิรูปทีดินทีแจกจ่ายใหก้ับประชาชน

สรา้งความไม่พอใจใหก้ับนายทุนและเจา้ของทีดินจึงร่วมมือกันต่อตา้น ๓.นโยบายการลดจาํนวนประชากรเพือ

แกปั้ญหาความยากจน ขัดกบัประเทศทีเคร่งศาสนาและองคก์รศาสนา ๔.การปฏิรูปการศึกษาสงัคม โดยเฉพาะ

สาธารณะสุข ทาํใหเ้พิมประชากรอย่างรวดเร็วและอตัราการตายตาํเป็นภาระของประเทศ ๕.ความรูส้ึกชาตินิยม

ทีรฐัตอ้งเปลียนใหม้าเป็นภูมิภาคนิยมทาํไดย้าก ๖.ฐานทางนโยบายเศรษฐกิจ เงินทุน และทรพัยากรทีต่างกัน

เป็นอุปสรรคต่อการสรา้งภูมิภาคนิยม การขาดวัตถุดิบและเทคโนโลยีทีทันสมัย และแมป้ระเทศจะเปลียนเป็น

อุสาหกรรม แต่แรงงานยังคงผูกพันกับวิถีเกษตรกรรม ๗. ขา้ราชการ ทาํงานลา้ชา้ ทุจริต ๘. ผูน้าํในประเทศไม่

ยอมรบัในนโยบายมากนัก เพราะกลวัศูนยเ์สียอาํนาจ นอกจากนี สาเหตุของความลม้เหลวยงัเกิดจากประเทศ

ผูใ้หแ้ละประเทศผูร้บัมีเป้าหมายไม่ตรงกัน

๑) การปฏิรูปทดีินในโบลีเวีย (อเมริกาใต้)

การปฏิรูปทีดินครงัใหญ่ในโบลิเวีย ภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีอีโว โมราเลส เชือสายอินเดียนแดง

ไดเ้ริมนโยบาย “โครงการจัดสรรทีดิน" ภายใน ๕ ปี รฐับาลจะยกทีดิน ๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร (๓๑.๒๕ ลา้น

ไร่) ให้แก่คนพืนเมืองเชือสายอินเดียนแดงและเกษตรกรยากจนในพืนทีภาคตะวันออกของเมืองซานตาครูซ

ปันโดและเบนี โดยทีดิน เพียงรอ้ยละ ๑๐ เป็นของชนพืนเมืองซึงมีประชากรราว ๓ ลา้นคน พรอ้มกับมีนโยบาย

จัดสรรพืนทีเอกชนทีไม่ใชป้ระโยชนร์าวรอ้ยละ ๙๐ ของประเทศ โดยจะจัดสรรใหค้นพืนเมืองต่อไปจนกว่า จะ

ครบ ๒๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร (๑๒๕ ล้านไร่) คิดเป็น ๑ ใน ๕ ของพืนทีทังประเทศ การประกาศแจกทีดิน

ครงันีส่งผลใหเ้จา้ของทีดินไม่พอใจรฐับาลและอา้งว่านโยบายการปฏิรูปทีดินสรา้งความแตกแยกในโบลิเวีย

๒) การปฏิรูปทดีินของสาธารณรัฐซิมบับเว (แอฟริกา)



๙

ประสบการณ์ความลม้เหลวในการปฏิรูปทีดินจากประเทศลาตินอเมริกาซึงกาํลังเปลียนผ่านไปสู่การ

ปฏิวัติในปัจจุบนั เห็นชัดว่าเป็นการปฏิวัติต่อตา้นลทัธิเสรีนิยมใหม่ โดยเป็นขบวนการทีต่อตา้นการครอบงาํของ

สหรฐัอเมริกา โดยก่อนหน้านันลาตินอเมริกาเป็นกลุ่มประเทศทีนาํนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่มาใช้

มากกว่าประเทศอืนๆในโลก ทังนี ประเทศอารเ์จนตินา เป็นผู ้ทีนํานโยบายไปใช ้แล้วได้รับผลกระทบอย่าง

ค่อนข้างรุนแรง เช่น ลดภาษีศุลกากร แปรรูปรัฐวิสาหกิจมากทีสุดในโลก ขจัดการควบคุมทุน ปล่อยเสรี

ขายธนาคารให้ต่างชาติ ใช้ดอลลาร์เป็น สกุลเงิน  ทําให้เป็นหนีจํานวนมาก เและเศรษฐกิจล่มสลาย

กล่าวโดยสรุปได้ว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่  การปฏิ รูปทีดินในลาตินอเมริกาจึงไม่ค่อยสําเร็จ

เพราะเกิดแรงต่อตา้นจากเจ้าทีดิน (กลุ่มทุนชาติและขา้มชาติ) ผูน้าํประเทศไม่ยอมรบันโยบายปฏิรูปมากนัก

การใชว้ิธียึดทีดินถูกต่อตา้น และการกระจายทีดินไปใหเ้กษตรกร ทีไม่มีความรูค้วามสามารถในการบริหารทีดิน

ฯลฯ ปัจจยัเหล่านจีึงนาํไปสูค่วามลม้เหลวในการปฏิรูปทีดิน ในทีสดุ

๕.๒ บทเรียนความสําเร็จของการปฏิรูปทดีินในเอเชีย

การปฏิรูปทีดินในยุคทศวรรษ ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ คือนโยบายปฏิรูปทีดินทีดาํเนินการโดยภาครัฐ

โดยมีเป้าหมาย คือ การถ่ายโอนกรรมสิทธิทีดิน ลดการกระจุกตัวของทีดิน รฐัดาํเนินการโดยออกกฎหมายหรือ

ใช้อ ํานาจรัฐจํากัดการถือครองทีดินของเอกชนและการควบคุมค่าเช่า เป็นต้น จากประสบการณ์หลาย

ประเทศในเอเชียพบว่าการปฏิรูปทีดินไดล้ดความยากจนลดและมีผลดีต่อการพฒันาภาคเกษตร

ในสมยัประธานาธิบด ีมูกาเบ ไดย้กเอาเรือง การปฏิรูปทีดินมา

เป็นนโยบายหลกัในการหาเสียงกับคนทอ้งถินผิวสี ผลสืบเนือง

จากนโยบายประชานิยมเพือผลประโยชนท์างการเมืองและพวก

พอ้งนาํมาสู่การทาํลายโครงสรา้งการผลิต และความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ เนืองจากคนผิวสีทอ้งถินทีไดร้บัทีดินขาด

ความรูแ้ละเงินทุนทีจะนาํมา บริหารจดัการฟารม์ขนาดใหญ่

ซิมบบัเวไดเ้ปลียนสถานะการเป็นอู่ขา้วอู่นาํของทวีปแอฟริกา

มาเป็นประเทศทีขาดแคลนอาหารในทีสดุ



๑๐

๑) “ทดีินเพอืผูเ้พาะปลูก” กับการปฏิรูปทดีินในประเทศจีน

ก รณี ก า รป ฏิ รู ป ที ดิ น ใน ป ระ เท ศ จี น  มี เป้ า ห ม าย เพื อ ก า รกํ า จั ด ช น ชั น เจ้ า ข อ งที ดิ น

คาํขวัญของพรรคคอมมิวนิสตจ์ีน ทีว่า“ทีดินเพือผูเ้พาะปลกู”

ชาวนาผู ้ไร ้ทีดินถูกยุยงให้ต่อสู้กับเจ้าของทีดินทุกวิถีทาง

เจา้ของทีดินเกือบหนึงแสนคนเสียชีวิตในระหว่างการเคลือน

ไหวครังนี ประธานเหมา เจ๋อ ตุง ดําเนินการปฏิ รูปทีดิน

โดยบั งคั บ  ให้ช าว ไร่ ช าวน าปฏิ บั ติ เรือ งต่ า งๆ  เช่ น

สหกรณ์ขันพืนฐาน สหกรณ์ก้าวหนา้ และคอมมูนประชาชน

ใ น ช่ ว ง ต้ น ข อ ง ปี ๑ ๙ ๗ ๘

ห ลั ง จ า ก ก า ร เป ลี ย น แ ป ล ง จ า ก ร ะ บ บ ร่ ว ม ไ ป เ ป็ น ร ะ บ บ ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ค รั ว เ รื อ น

ชาวนาชาวไร่บางส่ วน ในจํานวนทั งหมด ๙๐๐ ล้านคน  เริมมี ชี วิ ตดี ขึน  รายได้ เพิ มขึน เล็ กน้อย

และสถานภาพทางสังคมดีขึนบ้าง  อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์นีได้สูญไปในเวลาไม่นาน เนืองจากโครง

สร้างราคาที ให้ประโยชน์กับสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรมชาวไร่ชาวนาถูกผลักกลับไป

สูค่วามยากจนอีกครงั

๒) การปฏิรูปทดีินผลิบานทีญปีุ่ น

การปฏิรูปทีดินในประเทศญีปุ่ นทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงกระจายการถือครองทีดิน สามารถแกปั้ญหา

ความยากจนของเกษตรกรและทาํใหเ้กิดความเสมอภาคทังทางเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ ซึงมีแนวทางการ

ดาํเนินงานทีนาํไปสูค่วามสาํเร็จในการกระจายการถือครองทีดินดังนี

ญีปุ่ นเริมตน้ดว้ย

การออกกฎหมายปฏิรูปทีดินเพือการเกษตร

กาํหนดมาตรการและวิธีปฏิบตัิต่างๆใหบ้รรลุ

วัตถุประสงคไ์วช้ดัเจนในกฎหมาย เช่น

เกณฑใ์นการเวนคืนทีดิน เงือนไขการซือทีดิน



๑๑

โครงสรา้งคณะกรรมการ และระยะเวลาของ การปฏิรูปทีดิน

การดําเนินการปฏิ รูปทีดิน  ได้กําหนดให้ครัวเรือนมีทีดินเพืออยู่อาศัยได้ไม่ เกิน ๖ .๒๕ ไร่ และ

ใหค้รวัเรือนมีทีดินเพือการเกษตรไดไ้ม่เกิน ๑๘.๗๕ ไร่ หรือ ๓ เท่าทีดินเพืออยู่อาศัย และเป็นการจาํกัดขนาด

การถือครองทีดินต่อครวัเรือนไม่ใช่ต่อคน ประกอบกับการกาํหนดโครงสรา้งคณะกรรมการในการวางแผนการ

เวนคืนทีดินในรูปของคณะกรรมการทีดิน ภายใต้หลักการประชาธิปไตยโดยการกาํหนดใหผู้ ้มีส่วนเกียวข้อง

ในการปฏิรูปทีดินมีส่วนร่วมในการวางแผนเวนคืนทีดิน ยิงไปกว่านันโครงสรา้งของคณะกรรมการมีความ

สมดุลค่อนข้างมาก ประกอบด้วยผู ้เช่าทีดิน เกษตรกรทีมีทีดินของตนเอง เจ้าของทีดินให้เช่า นักวิชาการ

และบุคคลทัวไป ขณะทีมีเจ้าหน้าทีของรัฐมีจํานวนน้อยมาก โครงสรา้งเช่นนีมีผลต่อแนวทางการ ปฏิรูป

ซึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเกษตรกรและคนใน

ชุมชนในเรืองทีเกียวกับชุมชน

ก่อนทีโครงการปฏิรูปทีดินจะสินสุดลง รฐับาลญีปุ่ นไดร้่างกฎหมายทีดินเพือการเกษตร (agricultural

land law) ขึนใหม่เพือรองรับการใช้ทีดินเพือการเกษตรในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพือกระจายสิทธิ

ครอบครองทีดินไปสูเ่กษตรกรใหไ้ดต้ามเป้าหมายและมีความเป็นธรรม เพือเป็นหลกัประกันว่าการปฏิรูปทีดินที

ดาํเนินการไปแลว้สามารถดาํรงอยู่ไดใ้นสงัคมชนบทตลอดไป และเพือเป็นการป้องกันการหวนกลบัมาของระบบ

การใหเ้ช่าทีดิน ในขอ้นสีะทอ้นถึงความรอบคอบและความต่อเนืองในการดาํเนินการปฏิรูป

แมก้ารปฏิรูปทีดินช่วยใหเ้กษตรกรมีทีดินทาํกินเป็นของตนเองแลว้ แนวคิดการปฏิรูปทีดินในญีปุ่ นไม่ได้

จาํกัดทีเฉพาะตัวทีดิน หากแต่รฐับาลญีปุ่ นยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพในระบบธุรกิจเกษตร

ส่งเสริมการเกษตรกรรมในรูปของสหกรณ์และใช้ระบบการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ให้มีการทาํสวน ผลไม้

และเลียงสัตว์ควบคู่กัน นําไปสู่การขยายตลาดทุน สินค้า และแรงงาน อันเป็นปัจจัยสาคัญในพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายสนับสนุนทีหลากหลายเหล่านี ดาํเนินไปควบคู่กับความพรอ้มของบุคลากรและ

ขอ้มูลของรฐั ทังนีพบว่า ญีปุ่ นมีผูเ้ชียวชาญทีศึกษาเกียวกับปัญหากรรมสิทธิทีดินมากมายทังในส่วนกลางและ

ส่วนทอ้งถิน เจา้หน้าทีระดับปฏิบตัิการมีความรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งในชุมชน ความสมัพันธ์ของผูเ้ช่าทีดินกับ

วิถีทางการเกษตร และปัญหากรรมสิทธิทีดินของเกษตรกรเป็นอย่างดี นอกจากนี รฐัมีขอ้มูลทีดินและเจา้ของ



๑๒

ทีดินทีถูกต้องจากระบบภาษีทีดินซึงเป็นผลทําให้การดาํเนินการปฏิรูปทีดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิงขึน

ประเทศญีปุุนไดอ้อกกฎหมายมาตรการพิเศษเพือส่งเสริมเกษตรกรควบคู่ไปกับการปฏิรูปทีดินเพือการ

เกษตร โดยใขว้ิธีเวนคืนดินจากเจา้ของทีดินรายใหญ่แลว้นามาจดัสรรขายคืนใหแ้ก่เกษตรรายย่อย กรณีการเช่า

ที ทํ า กิ น รั ฐ ก็ จ ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ม า จ ด ท ะ เบี ย น เพื อ ข อ ล ด ห ย่ อ น ค่ า เ ช่ า ไ ด้

นอกจากนียังไดต้งัคณะกรรมาธิการปฏิรูปทีดินเพือการเกษตรโดยเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมแสดงความคิดเ

ห็นด้วย ทาํให้ในช่วงปี ๑๙๕๐ ปริมาณของเกษตรกรทีไรท้ีทาํกินลดลงจากรอ้ยละ๔๖ เหลือเพียงรอ้ยละ๑๐

และในปี ๑๙๕๒ รฐับาลญีปุ่ นก็ไดอ้อกกฎหมายทีดินเพือการเกษตรซึงมีขอ้กาํหนดในการเปลียนทีดินไปใชใ้น

วัตถุประสงค์อืนที ไม่ ใช่การเกษตรอย่างเข้มงวด เพือสร้างความมันคงในทีดินทากินเพือการเกษตร

และรกัษาเสถียรภาพความมนัคงดา้นอาหาร3

บทเรียนการจัดสรรทีดินการถือครองทีดินทางการเกษตรของประเทศญีปุ่ นใหม่ทาํให้เกิดการกระตุ้น

การผลิต ญีปุ่ นยังดาํเนินการด้านต่างๆเพือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนอย่างต่อเนืองจนประสบ

ความสาํเร็จ นอกจากนียังมีการจาํกัดการถือครองทีดินควบคู่กับการเก็บภาษีทีดิน และในกรณีทีมีข้อพิพาท

เกียวกับทีดินในชุมชนของญีปุ่ น หากชุมชนใดมีกฎเกณฑ์ตามจารีตประเพณีเกียวกับทีดินให้ปฏิบัติตาม

ประเพณีนันโดยรัฐจะไม่เข้าไปละเมิดหรือยุ่งเกียว บทเรียนดังกล่าวจึงเป็นทีน่าเรียนรู้สาํหรับประเทศไทย

โดยเฉพาะการปฏิบตัติามรฐัธรรมนูญหมวดสิทธิชุมชนใหเ้ป็นผลไดอ้ย่างแทจ้ริง

๓) ไม้บรรทัดแห่งสิทธิในทดีินวัดได้ทีไต้หวัน

วิธีการปฏิรูปทีดินของไตห้วันดาํเนินการปฏิรูปทีดินตามแนวคิดทีเรียกว่า “ความเสมอภาคแห่งสิทธิใน

ทีดิน” (equalization of land rights) ของ ดร.ซุนยัดเซ็น โดยดาํเนินการตามหลกัความยุติธรรมในการครองชีพ

(principle of people’s livelihood) ของคนไตห้วันใน ๔ ลกัษณะ คือ ๑. การใหส้ิทธิเจา้ของทีดินประเมินมูลค่า

ทีดินในตอนแรกดว้ยตนเอง โดยมูลค่าทีดินทีเพิมขึนภายหลงัใหถ้ือเป็นสิทธิของรฐั เจา้ของทีดินจะเรียกรอ้งคืน

3 Ministry of agriculture of japan, Report on the implementation of economic social and cultural rights. pp. 155-156.



๑๓

ไม่ได้ ๒. การเก็บภาษีตามราคาทีแจ้ง ๓. การซือทีดินตามราคาทีแจ้ง และ ๔. มูลค่าทีดินทีเพิมขึนในอนาคต

ใหต้กเป็นของรฐั

ความสาํเร็จในการปฏิรูปทีดินของใต้หวัน ส่วนหนึงเกิดขึนได้เพราะในช่วงญีปุ่ นแพ้สงครามเจา้ทีดิน

รายใหญ่ทีเป็นชาวญีปุ่ นจํานวนมากได้หนีออกไปในขณะทีชนชันนําทางการเมืองทีส่วนใหญ่เป็นชาวจีน

ทีอพยพมาจาก แผ่นดินใหญ่ยังไม่ไดส้ะสมทีดินบนเกาะไตห้วันไวจ้ึงไม่ขัดขวาง ส่วนเจา้ทีดินรายใหญ่ทีไม่ใช่

ญีปุ่ น รฐับาลไดช้ดเชยการเอาทีดินกลบัมาดว้ยการใหม้าร่วมลงทุนหุน้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

ทีญีปุ่ นทงิไว้

๔) การปฏิรูปทดีินในเกาหลีใต้

ผลสาํเร็จของการปฏิรูปทีดินในเกาหลีใตซ้ึงดาํเนินการระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๙-๑๙๕๕ ไม่เพียงแต่ทาํให้

การถือครองทีดินทีเหลือมลําลดลง แต่ยังถือได้ว่าเป็นนโยบายการพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจทีส ําคัญ

เนื อ ง จ า ก ผ ล ข อ งก า รป ฏิ รู ป ที ดิ น ทํ า ให้ เก ษ ต รก ร ได้ เ ป็ น เจ้ า ข อ งที ดิ น ที ต น เอ ง เพ า ะ ป ลู ก

เกิดชาวนาอิสระจํานวนมาก สามารถช่วยลดความยากจนและทําให้ประชากรในชนบทมีการศึกษาสูงขึน

การกระจายการถือครองทีดินทาํใหค้วามเหลือมลาํลดลง (โดยทีสมัประสิทธิจีนี4 (gini coefficient) ไดล้ดลงจาก

๐ .๖๓ ในปี ๑๙๔๓ เหลือเพียง ๐ .๔๙ ในปี ๑๙๖๕) ครอบครัวในชนบท จึงมี เงินส่งบุตรหลานของตน

ไปเรียนหนังสือได้ อัตราการอ่านออกเขียนได้จึงสูงถึงเกือบ ๙๐% ตังแต่ในปี ๑๙๕๙ ซึงทรัพยากรมนุษย์

ทีมีคุณภาพ ไดก้ลายเป็น ปัจจัยสาํคัญทีส่งเสริม ใหเ้กิดการพัฒนา อุตสาหกรรมขนานใหญ่ นับตังแต่ทศวรรษ

๑๙๖๐ เป็นต้นมา จนเกาหลีใต้ได้ผันตัวเอง เข้าเป็นหนึงในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (ทีเรียกว่ากลุ่มประเทศ

OECD)

4 สมัประสิทธิจีนี (อังกฤษ: gini coefficient)

เป็นวิธีวัดการกระจายของขอ้มูลทางสถิติอย่างหนึงทีนิยมใชเ้ป็นตัวบ่งชคีวามเหลือมลาํของการกระจายรายไดห้รือการกระจายความ ราํรวย สมัประสิทธิจีนี

ถูกนิยามใหเ้ป็นอัตราส่วนซึงมีค่าระหว่าง ๐ และ ๑ สมัประสิทธิจีนีทีตาํจะแสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ หากค่านีสูงขึนหรือเขา้ใกล ้๑

มากเท่าไหร่กจ็ะบ่งชีถึงการกระจายรายไดท้ีเหลือมลาํกันมากขนึ



๑๔

รฐับาลเกาหลีใต ้สนับสนุนองค์การปกครองท้องถิน

ให้ทําหน้าทีกระจายการถือครองทีดินเพือการพัฒนาภาค

เกษตรในชนบท  ทําให้มี การกระจายทีดินให้เกษตรกร

ถึงรอ้ยละ ๑๕ กําหนดให้มีเพดานการถือครองทีดินเกษตร

กรรม ๑๘.๗๕ ไร่ โดยทีดินส่วนเกินก็จะนาํมากระจายใหผู้เ้ช่า

ทีดินดังเดิม  คนละ ๖ .๒๕ ไร่  ทําให้เกษตรกรเกาหลี ใต้

มี ที ดิ น ถึ ง ร้อ ย ล ะ ๗ ๐ ผ ล ผ ลิ ต ก็ เพิ ม ขึ น  ใน ส่ ว น

ของกระบวนการดาํเนินการรฐับาลไดอ้อกกฎหมายปฏิรูปทีดินเมือปี ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึงประกอบดว้ยหลักเกณฑ์

ทีส ําคัญ ๓ ประการ  คือ  ประการแรก  บุคคลจะเป็น เจ้าของ  ทีดิน เพื อการเกษตรได้ก็ต่ อ เมื อ เป็น

ผูเ้พาะปลูกในทีดินนันเอง ประการทีสอง บุคคลจะเป็นเจา้ของทีดินเกินกว่า ๓ จุงโบ (ประมาณ ๑๘ ไร่ ๓ งาน)

ไม่ได ้และ ประการทีสาม หา้มเกษตรกรปล่อยทดีินใหค้นอืนเช่า

จากจาํนวนประเทศทีกล่าวมาข้างต้น ประเทศทีประสบความสาํเร็จในการปฏิรูปทีดิน ได้แก่ ญีปุ่ น

ไต้หวัน เกาหลีใต ้เวียดนามใต ้และอินเดีย ในแต่ละประเทศนันเป็นทียอมรบักันอย่างมากถึงผลเชิงบวก เช่น

ผลผลิตทางการเกษตรทีเพิมขึน รายไดแ้ละสถานะทางสังคมของเกษตรกร โภชนาการ ความมันคงในวิถีชีวิต

และคุณลักษณะสาํคัญอืนๆในสังคมชนบท บทเรียนความสาํเร็จทีได้จากการศึกษาการปฏิรูปทีดินในเอเชีย

เพราะรัฐบาลมีกระบวนการทีชัดเจน และดาํเนินการอย่างจริงจัง ทําให้การปฏิรูปทีดินเป็นปัจจัยทีส่งเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจน เพราะการได้เป็นเจ้าของทีดิน (แม้เพียงขนาดเล็กน้อย)

ก็ถือเป็นทังตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม  (social safety net) แหล่งการจ้างงานโดยตนเอง (self-

employment) และการประกันภัย (self-insurance)ในกรณีทีบุคคลนันๆ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทังนี

การได้เป็นเจ้าของทีดินย่อมเป็นแรงจูงใจสาํคัญนาํไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยผ่านการลงทุนพัฒนาทีดิน

และปลูกพืชเศรษฐกิจในทีดินทีตนเองเป็นเจา้ของ

ในโลกของประเทศสงัคมนิยมเช่น จีน คิวบาและเวียดนาม ในช่วงเวลาหลงัสงครามโลกครงัที ๒ ฐานที

มันทางเศรษฐกิจของชนชันเจ้าของทีดินทีเคยครองครองระบบเศรษฐกิจของชนบทถูกทําลาย ผนวกกับ

มาตรการคุม้ครองการคา้ทีรกัษาระดบัราคาผลผลิตทางการเกษตรใหย้ังคงอยู่ในระดับสูง ไดส้่งผลต่อการดึงเงิน

ลงทุนมาสูช่นบท ครอบครวัเกษตรกรสามารถเพิมอาํนาจต่อรองทางการซือเพิมขึน อันเป็นการสรา้งหลกัประกัน



๑๕

การมีตลาดภายในสาํหรบัการเติบโตของอุตสาหกรรมทีกาํลงัก่อตัวขึน แนวทางการปฏิรูปทีดิน โดยการกระจาย

การถือครองทีดินก่อใหเ้กิดความเสมอภาคทางสังคมและช่วยกระตุ้น การพัฒนาเศรษฐกิจไดแ้มจ้ะอยู่ในช่วง

การเปลียนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจหลงัสงครามก็ตาม

๖. ปัจจัยและตัวชีวัดความสําเร็จในการปฏิรูปทดีิน

ประสบการณก์ารปฏิรูปทีดินในต่างประเทศเป็นบทเรียนในการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย

เพือไม่ใหเ้กิดความซาํรอยในประวัติศาสตรก์ารปฏิรูปทีดินทีล้มเหลว ในขณะทีประสบการณ์แห่งความสาํเร็จ

ก็สามารถนาํมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมการเมืองไทย ทังนีปัจจัยทีมีผลต่อ

ความสาํเร็จของการปฏิรูปทีดินทีสรุปไดจ้ากบทเรียนความสาํเร็จในต่างประเทศ โดยสามารถนาํมาพัฒนาและ

ประยุกตใ์ชใ้นการปฏิรูปทีดินในสงัคมไทย ไดแ้ก่

๑) ความจริงจังของรฐับาล (political will) นโยบายของพรรครฐับาลตอ้งเป็นไปเพือลดความเหลือมลาํ

ของกลุ่มคนทียากจนและไรท้ีดิน รวมถึงการบริหารงานปฏิรูปทีดินทีตอ้งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ไม่มีการ

คอรปัชัน และต้องประสานความร่วมมือกับท้องถิน มีโครงสรา้งองค์กรหรือคณะกรรมการในการดาํเนินการ

ทีเนน้การมีส่วนร่วมและมีสัดส่วนทีสมดุล มีวัตถุประสงคท์ีชัดเจนในการปฏิรูปทีดิน ไม่ว่าจะเป็นเพือเป้าหมาย

ทางศรษฐกิจ หรือเป้าหมายทางสงัคมทีตอ้งกาํหนดใหแ้น่ชดั

การปฏิรูปทีดินมักเกิดไดใ้นเงือนไขทีมีการเปลียนแปลงโครงสรา้งอาํนาจครงัใหญ่ และมีสาํนึกต่อชาติ

หรือชาตินิยมร่วมกัน เช่น หลังไดร้บัเอกราช หรือเปลียนแปลงการปกครอง เนืองจากยังมีการครอบครองทีดิน

ขนาดใหญ่มากนัก อุดมการณ์ชาตินิยมทาํให้สมาชิกยอมจาํกัดสิทธิการถือครองทีดินเพือส่วนรวมของชาติ

ประกอบกับบรรยากาศทางการเมืองทีเน้นสาํนึกส่วนร่วม โครงสรา้งการผูกขาดทีดินเดิมถูกรือถอน จากการ

เปลียนแปลงทางการเมือง รฐัมีความมุ่งมนั มีกลไกทีเขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ และทีสาํคัญคือการทีสงัคมเขา้ใจ

และยอมรับเป้าหมายและผลของการปฏิ รูปทีดินคือ การปฏิ รูปมุ่งไปทีความเป็นธรรม  ประสิทธิภาพ

และยงัยืนพรอ้มกัน



๑๖

๒) ความพรอ้มและเพียงพอของงบประมาณและระยะเวลาในการปฏิรูป เนืองจากการปฏิรูปทีดินเป็น

การปฏิรูปเชิงโครงสรา้งทีตอ้งอาศัยงบประมาณสูง ความสาํเร็จของหลายประเทศเกิดจาก นโยบายภาษีทีดิน

ทังทีประเมินภาษีตามมูลค่าทีดินและขนาดการถือครองทีดิน และนําเงินภาษีมาเป็นงบประมาณหลักใน

การปฏิรูปทีดิน อย่างไรก็ตาม การใชง้บประมาณในการปฏิรูปทีดินอย่างมีประสิทธิภาพในต่างประเทศ พบว่า

ส่วนใหญ่มักจาํกัดกรอบเวลาการปฏิรูปทีดินใหด้าํเนินการเสร็จสินภายในเวลา ๑๐ ปี เพราะหากปล่อยให้ใช้

เวลายืดยาวในการปฏิรูปทีดินจะก่อใหเ้กิดปัญหานานับประการ

๓) การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนือง เพือการวางแผน ปรบัปรุงและแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที

อาจเกิดขนึในการดาํเนินการปฏิรูป รวมถึงผลกระทบทงัทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเกิดขนึตามมาดว้ย

๔) การมีมาตรการทางนโยบายทีจาํเป็นดาํเนินการควบคู่การปฏิรูปทีดิน เช่น นโยบายการเพิมประสิทธิ

ภาพการผลิต (เช่น ภาษีทีดินแบบอตัรากา้วหนา้) นโยบายการเพิมและกระจายรายได้ นโยบายการเงินการคลงั

(เช่น การจัดหาสินเชือ) การใชแ้นวทางการมีส่วนร่วมไม่ใช่อาํนาจบงัคบั การชดเชยทีเป็นธรรมแก่ผูท้ีถูกรอนสิทธิ

การมีทางเลือกให้กับผู ้มีส่วนเกียวข้องทีเหมาะสมหลากหลาย มีระบบการสนับสนุนชุมชนอย่างชัดเจน เช่น

กองทุนทีดิน การกาํหนดอัตราค่าเช่าทีดินขันตาํ การส่งเสริมการผลิต ทังนี โดยดาํเนินการร่วมกับการติดตาม

และประเมินผลอย่างต่อเนือง

การปฏิรูปทีดินไม่อาจชีวัดความสาํเร็จได้จากการเปลียนสภาพการถือครองทีดินเพียงอย่างเดียว

หากแต่ต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ที เกษตรกร หรือผู ้ได้รับทีดินเกิดแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์ทีดินให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ทังในแง่ของ ความพยายามในการเพิมผลผลิตของเกษตรกร การลงทุนและการสะสมทุน

ทงันีเพือนาํไปสูป่ลายทางของการ เพิมรายได ้ลดความยากจน และการมีคุณภาพชีวิตทีดขีนึของประชาชน



๑๗

๗. โครงสร้างและความสัมพันธก์ับทดีินของสังคมไทยในอดีต

ยอ้นรอยประวัติศาสตรก์ารปฏิรูปทีดินในประเทศไทย พบว่า วิวัฒนาการ

ของระบบกรรมสิทธทิีดิน มีมาตงัแต่สมยักรุงสโุขทัย กรุงศรีอยุธยา

แต่กระบวนการทางกฎหมาย ซึงใชเ้ป็นหลักในการออกโฉนดทีดินนันเพิงจะมีใน

สมัยรชักาลที ๕ ซึงเป็นจุดเริมตน้ของการทาํใหท้ีดินกลายเป็นสินคา้เพือการเก็บ

ภาษีทีดินและผลผลิตรายไดข้องรฐั การเปลียนแปลงระบบกรรมสิทธิทีดินเป็นของ

กษัตริย์ไปสู่ระบบกรรมสิทธิทีดินของเอกชน มีการจัดตังกรมทะเบียนทีดินและ

ออกประกาศโฉนดมณฑลกรุงเก่า ร.ศ. ๑๒๐ วางระเบียบการเรืองโฉนดทีดินไว้

โดยแน่ชัด อันถือไดว้่าเป็นกฎหมายทีว่าดว้ยการจัดทาํทะเบียนทีดินและสิทธิของ

ผู ้เป็นเจ้า ของทีดินอย่างสมัยใหม่  ซึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยการออก

โฉนดทีดินฉบับแรกของประเทศไทย

แนวคิ ด เกี ย วกั บ การปฏิ รูปที ดิ น เริมป รากฏหลักฐาน ในการจัด ระบบการถื อครองที ดิ น

ในช่วงหลังการเปลียนแปลงการปกครอง ในปี ๒๔๗๖ คือ ในสมัยของนายปรีดี พนมยงค์ ทังนี วิวัฒนการ

การออกกฎหมายปฏิรูปทีดินพ.ศ. ๒๔๗๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอยู่สามช่วงเวลาสาํคัญ5 ช่วงแรกในปี พ.ศ.

๒๔๗๖ เคา้โครงการเศรษฐกิจทีคณะราษฎรนาํเสนอมีเนือหาสาระในการรวมทีดินถูกต่อตา้น จากคณะเจา้และ

ขุนนางขา้ราชการชนัสงูอย่างรุนแรงจนนายปรีด ีพนมยงคถ์ูกปลดและตอ้งลีภยัไปต่างประเทศ

ช่วงทีสอง รฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ตราประมวลกฎหมายทีดิน ๒๔๙๗ ซึงมีเนือหาสาระ

ในการจาํกัดการถือครองทีดิน แต่ต่อมาถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบบัที ๔๙ ในรฐับาลจอมพลสฤษดิ

ธนะรชัต ์นอกจากนนัยงัปรบัปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหเ้อกชนและต่างชาติไดส้ิทธิประโยชนใ์นการลงทุน

ประกอบการทางเศรษฐกิจในประเทศไทยยิงขึนซึงเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการถือครองทีดินแบบกระจุกตัวอยู่กับ

นายทุน เป็นส่วนใหญ่ในขณะทีชาวนาชาวไร่ตอ้งสญูเสียทีดิน

5 วีรวฒัน ์อริยะวิริยานันท.์  วิวฒันาการของการปฏิรูปทีดินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปทีดิน (พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ.

๒๕๑๘). วิทยานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเมือง คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ๒๕๕๒



๑๘

ช่วงทีสามภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ จากการเรียกรอ้งทีดินทํากินของสหพันธ์

ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย รฐับาลเฉพาะกาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม พ.ศ.

๒๕๑๘ ซึงมีเนือหาสาระในการจัดหาทดีินรกรา้งว่างเปล่าหรือทีดินของรฐัเพือใหร้าษฎรทาํกิน

๘. นโยบายเกยีวกับการปฏิรูปทดีินของไทย

การปฏิรูปทีดินมีการพูดถึงกันมานานนับตังแต่มีการเปลียนแปลงการปกครองทีมีความพยายามจะทาํ

การปฏิรูป และกระจายการถือครองทีดินมาโดยตลอดนับตังแต่นโยบายการใชแ้ละกรรมสิทธิทีดิน พ.ศ. ๒๕๒๕

นโยบายทีดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ และนโยบายการบริหารจัดการทีดินของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่การดาํเนินการ

แก้ไข ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควร อันเกิดจากหลายปัจจัยทังจากตัวนโยบาย และกฎหมาย รวมไปถึงผู ้นํา

นโยบาย ไปปฏิบตัิ

สถานการณท์ีดินในระบบการครอบครองส่วนบุคคลหรือแบบปัจเจก พบว่าไดน้าํไปสูปั่ญหาการสูญเสีย

ทีดินของผู ้ใช  ้ทีดินเพือการผลิตเป็นสาํคัญ การศึกษาเกียวกับการปฏิรูปทีดิน ดังเช่น ขอ้มูลที ส.ป.ก. สาํรวจ

เริมต้นจากนโยบายสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื อส่ งออก  ตังแต่ ปี  ๒๕๒๓  เป็นต้นมา พบว่า

จุดเปลียนแปลงทีทําให้ทีดินทํากินหลุดจากมือชาวนารวดเร็วเกิดจากการออกกฎหมายสาํคัญ ๒ ฉบับ คือ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ๒๕๒๐ และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๒๕๒๒

ซึงเอือใหต้่างประเทศเขา้มาลงทุน และครอบครองทีดินเพือประกอบอุตสาหกรรม เงินทุนต่างชาติไดไ้หลเขา้มา

ลงทุนเกียวกบัทีดินมากถึงรอ้ยละ ๕๐ ของการลงทุนทงัหมด สิงเหล่านนีาํไปสูปั่ญหาทีดินเอกชนทีมีเอกสารสิทธิ

การไม่มีระบบภาษีทีดิน คนรวยได้เปรียบโดยการซือทีดินเพือเก็บไว้เก็งกําไร โดยเฉพาะยุคทองปี ๒๕๓๔-

๒๕๓๕ (สมยัรฐับาลพล.อ.ชาติชาย ชุนหะวณั) ทีดินเป็นสินคา้ทีนายทุนกวา้นซืออย่างมหาศาล

นอกจากนี ปัญหาทีดินทีดาํเนินการภายใตห้ลกัการถือครองโดยรฐั ซึงนิยามว่าทีดินทีไม่มีเอกสารสิทธิ

ชัดเจนให้เป็นทีดินรัฐ เริมตังแต่ พ.ร.บ.ทีดิน ซึงคุกคามวิถีชีวิตชนบท จากนันก็มี พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ

๒๕๐๗ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ ๒๕๐๔ ประกอบกับขณะนันรัฐประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ๒๕๒๘

กาํหนดใหม้ีพืนที ป่าอนุรกัษร์อ้ยละ ๒๕ และป่าเศรษฐกิจรอ้ยละ ๕๐ กรมอทุยานแห่งชาตจิึงเร่งประกาศเขตป่า

อ นุ รั ก ษ์ โ ด ย ไ ม่ ส ํ า ร ว จ ก า ร ดํ า ร ง อ ยู่ ข อ ง ชุ ม ช น ใ น พื น ที ทํ า

ใ ห้ ป ร ะ ก า ศ เ ข ต ป่ า ทั บ ซ้ อ น พื น ที อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ ทํ า กิ น ข อ ง ช า ว บ้ า น

กลายเป็นปัญหาความขัดแยง้เรืองทีดินระหว่างรฐักบัชาวบา้นอย่างยืดเยือมาถึงทุกวนันี



๑๙

คณะกรรมการอาํนวยการเพือแกไ้ขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย ไดส้รุปสาเหตุของ

ปัญหาการปฏิรูปทีดินในทางนโยบาย ดังนี ๑) นโยบายการเร่งออกโฉนดทีดินและเอกสารสิทธิทีดินโดยไม่มีการ

วางแผนการใชท้ีดินอย่างเหมาะสม ไม่มีการควบคุมการเก็งกาํไรการซือขายทีดินและไม่มีมาตรการกระจายการ

ถือครองทีดิน ๒) นโยบายส่งเสริมการท่องเทียวซึงมีผลกระทบต่อการแย่งชิงทีดิน ๓) นโยบายการพัฒนา

โครงสรา้งพืนฐาน เช่น ถนน เขือน การเปลียนพืนทีเกษตรกรรมเป็นพืนทีอุตสาหกรรมและการบริการการ

ท่องเทียว รวมถึงการใช้นโยบายการเวนคืนทีดิน ๔) นโยบายการเพิมพืนทีป่าอนุรักษ์ให้ได้ร ้อยละ ๒๕

ทาํใหเ้กิดความขัดแยง้กับประชาชนอยู่อาศัยและทาํกินในทีดินมาก่อนการประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ ประกอบกับ

นโยบายการอนุรักษ์พืนทีสาธารณะทีไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวเขต ๕) นโยบายส่งเสริม

การทําสวนป่าเชิงพาณิชย์ในทีดินของรัฐ และ ๖) นโยบายการหวงห้ามการใช้ประโยชน์ในพืนทีราชพัสดุ

และปัญหาการกาํหนดแนวเขตททีบัซอ้นการทาํประโยชนใ์นทีดินของประชาชน

แม้ว่ารฐัจะมีนโยบายทีดิน ๒๕๓๐ ทีกาํหนดใหม้ีกฎหมายคุม้ครองพืนทีเกษตรกรรม การจัดเก็บภาษี

อัตราก้าวหน้า และการจัดตังธนาคารทีดิน เพือแก้ปัญหาความขัดแยง้ในทีดิน แต่นโยบายดังกล่าวไม่ไดห้ยิบ

มาใชอ้ย่างจริงจัง เช่น การตังกองทุนทีดินปี ๒๕๓๕ โดยความร่วมมือของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสาํนักงานปฏิรูปทีดินฯ เพือดาํเนินการจัดซือทีดินของเอกชนมาจัดสรรใหแ้ก่เกษตรกร

ในเขตปฏิรูปทีดิน แต่ผลสาํรวจในปี ๒๕๔๔ สามารถจัดทีดินให้เกษตรกรได้เพียง ๓,๒๖๖ ครอบครัวเท่านัน

โดยยังมีเกษตรกรมากกว่า ๒๙๖,๗๓๔ ครวัเรือนทียังไม่ไดร้บัการสนบัสนุน (สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน,

๒๕๔๔) กรณีทังหมดนียังถูกแวดลอ้มไปดว้ยแรงผลกัดันทางเศรษฐกิจของรฐักับกลุ่มทุนทีตอ้งการครอบครอง

ทีดินเพือผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ ส่งผลใหม้าตรการเพือการปฏิรูปทีดินใดๆก็ไรผ้ล

ความล้มเหลวของการปฏิรูปทีดินทําให้ไม่สามารถกระจายการถือครองทีดินได้ ประกอบกับการ

เปลียนแปลงโครงสรา้งการถือครองและการใชแ้รงงานในสงัคมชนบทก็ไดส้่งผลกระทบต่อโครงการปฏิรูปทีดินด้

วย เช่น การเร่งออกโฉนดแทนทีจะสรา้งความมนัคงในการถือครอง กลบักลายเป็นการจูงใจใหช้าวบา้นขายทีดิน

เพราะทีดินราคาสูง โฉนดจึงถูกนําไปใช้เป็นหลักประกันสินเชือ  โดยไม่ ได้นําไปปรับป รุงการผลิต

แต่นําไปลงทุนนอกภาคเกษตรเพราะผลตอบแทนดีกว่า ซึงเท่ากับว่าตัวโฉนดภายใต้โครงสรา้งเศรษฐกิจ

ทีบิดเบือนกลับเป็นตัวเร่งเรา้ใหท้ีดินหลุดเร็วยิงขนึ
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๙. กฎหมายเกยีวกับการปฏิรูปทดีินของไทย

ในอีกด้านหนึง พ.ร.บ. การปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลทาํให้เป็นอุปสรรคในทาง

ปฏิบัติ เนืองจากมีความยืดหยุ่นเกินไป ทําให้ผู ้ถือครองทีดินบางส่วนหลีกเลียงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี กฎหมายหลายฉบับที เกียวข้องกับการปฏิ รูปทีดินและการจัดทีดินก็ ไม่สอดคล้องกัน

ทาํใหเ้ป็นขอ้อา้งการเลือกใชก้ฎหมาย ปัญหาทางกฎหมายของการปฏรูิปทีดินจาํแนกไดด้ังนี

๑) กฎหมายปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม เป็นกฎหมายฉบับแรกทีจาํกัดสิทธิการถือครองทีดินอย่าง

เข้มงวดโดยมีขอ้ห้ามมิให้แบ่งแยกหรือโอนสิทธิในทีดินนันไปยังผู ้อืน ยกเว้นว่าเป็นการตกทอดทางมรดกแก่

ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพือให้ทีดินหมุนเวียนอยู่กับเกษตรกร ขณะที

กฎหมายจัดทีดินเพือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และประมวลกฎหมายทีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้กรรมสิทธิในการ

ถือครองทีดินอย่างสมบูรณ ์แมม้ีการปรบัแกไ้ขกฎหมายทังสองบางส่วน แต่ก็มีการผ่อนผันในเรืองของเงือนเวลา

ซึงถือเป็นปัญหาของการขัดกันของกฎหมายทีมีหลายฉบบั

๒) ปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายทีดินมีผลต่อการกระจายการถือครองทีดิน เนืองจากมาตรา ๖

ของประมวลกฎหมายฯ ใหอ้าํนาจอธิบดีกรมทีดินสามารถยืนคาํรอ้งขอต่อศาลใหส้งัเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ

ในทีดินในกรณีทีเจ้าของทีดินจะทิงทีดินให้เป็นทีรกรา้งว่างเปล่าและไม่ทําประโยชน์ใดๆ ติดต่อกันภายใน

ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด แต่ในทางปฏิบตัิไม่เคยปรากฏการใชม้าตรานี

๓) การขาดบทบัญญัติเกียวกับการกําหนดขนาดการถือครองทีดินไม่ว่าผู ้ถือครองทีดินเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล ทาํใหม้ีการกวา้นซือทีดินเพือเก็งกาํไรโดยเฉพาะในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม ซึงมีผลให้ราคาทีดินสูงมาก ประกอบกับรายไดจ้ากอาชีพเกษตรกรรมลดลงไม่เพียงพอต่อการ

ยังชีพ จึงเป็นสิงจูงใจใหเ้กษตรกรตอ้งการขายทีดินทาํกินของตน

๔) การไม่มีมาตรการภาษีทีดินทีสนับสนุนการลดขนาดการถือครองทีดิน กล่าวคือไม่มีการเรียกเก็บ

ภาษีทีดินในอตัรากา้วหนา้สาํหรบัเจา้ของทีดินทีไม่ไดท้าํประโยชนใ์นทีดินดว้ยตนเอง และควรเก็บภาษีในระดับ

ต่างกันสาํหรบัเกษตรกรเจา้ของทีดิน หรือยกเวน้ภาษีบางประเภทแก่เกษตรกรเพือลดตน้ทุนการผลิตของการ

เกษตร
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นอกจากนยีังพบว่าทิศทางของรฐัในการแกไ้ขปัญหาทีดินในปัจจุบนัมีทิศทางทีมุ่งไปสู่

การบูรณาการ (รวมศูนย์) การบริหารจัดการหน่วยงานรัฐระดับชาติมากขึน การแยกสิทธิและอํานาจ

เด็ดขาดต่อพืนทีประเภทต่างๆ เช่น พืนทีเขตอนุรกัษ์ พืนทีใชป้ระโยชน ์และอืนๆ อีกทงัยังพบ การใช้อาํนาจ

ตามกฎหมายเด็ดขาดยิงขึน เช่น การจับกุม ปราบปราม หรือกดดันผูก้ระทาํผิดกฎหมาย ซึงไม่แกปั้ญหาการ

ล ะ เมิ ด สิ ท ธิ  แ ล ะ ก า รทํ า ผิ ด ก ฎ ห ม าย ที เห ม า ะ ส ม ได้  เนื อ งจ าก ก ฎ ห ม าย ไม่ ได้ เ ปิ ด ช่ อ ง ให้

ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีของรฐั ทาํใหเ้กิดการการละเลยไม่ปฏิบัติ การออกเอกสารสิทธิผิดพลาด

การประกาศเขตป่าสงวนฯ พืนทีอุทยานฯ ผิดพลาด การใหเ้อกชนใชป้ระโยชนใ์นพืนทีทังทีหมดสญัญาสมัปทาน

ฯลฯ

๑๐. ปฏิรูปก่อนปฏิรูป

ความเหลือมล้าในด้านต่างๆ การถือครองทีดินถือเป็น ปัจจัยพืนฐานสําคัญของความเหลือมลํา

ในสังคมไทย สัดส่วนคนจนผู ้ถือครองทีดินเพือการเกษตรทีเป็นเจ้าของทีดิน จาํแนกตามการถือครองทีดิน ปี

พ.ศ. ๒๕๔๗ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แสดงให้เห็นชัดเจนถึง ความเหลือมลาํโดยเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจและโอกาสทางสงัคม

ทีมา : ขอ้มูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย สานักพัฒนาฐานขอ้มูลและ

ตวัชีวดัภาวะสงัคม สศช.

ขอ้มูลของเครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันทีดินแห่งประเทศไทย การลงทะเบียน

คนจนของกระทรวงพาณิชย์ การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ

และสภาทีปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุปฏิกิริยาเร่งสาํคัญในการ ปฏิรูปทีดิน ดังนี

(๑) ประมาณรอ้ยละ ๙๐ ของคนไทย มีทีดินถือครองไม่ถึง ๑ ไร ่ในขณะทีคนกลุม่ทีเหลืออีกรอ้ยละ ๑๐

ถือครอง ทีดินคนละมากกว่า ๑๐๐ ไร่
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(๒) มากกว่ารอ้ยละ ๗๐ ของทีดินทีมีผูจ้ับจอง ถูกปล่อยทิงไวใ้หร้กรา้งว่างเปล่า ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนห์รือ

ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที แต่เป็นการถือครองเพือเก็งกาํไร ทังนีข้อมูลปี ๒๕๔๓ ยังมีทีดินทิงรา้งในประเทศ ๔๘

ลา้นไร่

(๓) มีเกษตรกรไรท้ีดินทํากินมาลงทะเบียน เรืองปัญหาทีดินทํากินไม่น้อยกว่า ๓.๒ ล้านครอบครัว

(ประมาณ ๙.๖ ลา้นคน) โดยตัวเลขเกษตรกรไรท้ีดินทาํกินในปัจจุบันมีมากถึง ๘๘๙,๐๒๒ ราย มีทีดินทาํกิน

แต่ไม่เพียงพอ ๕๑๗,๒๖๓ ราย มีทีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ๘๑๑,๒๗๙ ราย

(๔) ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มคนทีมีทีดินมากทีสุด ๕๐ อันดับแรก ถือครองทีดินมากกว่ากลุ่มคนทีมี

ทีดินนอ้ยทีสุด ๕๐ อันดับสุดทา้ย ๓๙๐,๐๐๐ เท่า

สาเหตุสาํคัญทีทาํให ้ปัญหาความเหลือมลาํในสงัคมไทยยังคงอยู่อย่างต่อเนือง และนับวันจะทวีความ

รุนแรงเพิมมากขึน แมว้่าสังคมไทยจะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองทีมีความทันสมัยเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน ในประเด็นนีนักวิชาการหลายท่านวิเคราะห์ว่า ความก้าวหน้าและทันสมัยเหล่านีไม่ได้เกิดขึนไป

พรอ้มกับความพยายามทีจะสรา้งความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและการเมืองของคนในสังคม ในทางตรงขา้ม

ความก้าวหน้าเหล่านีกลับเป็นตัวเร่งทีทําให้ความเหลือมลําและไม่เท่าเทียมกันทางด้านต่างๆ ในสังคม

มีความรุนแรงเพิมมากขึน กล่าวอีกนัยหนึง คือ ยิงสังคมไทยมีความเจริญเติบโตมากขึนเท่าไหร่ การกระจุกตัว

ของอาํนาจและความมังคังยิงทวีความกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบุคคลจาํนวนน้อยในสงัคมเพิมมากขึน ในขณะที

คนส่วนใหญ่กลับไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองไทยในช่วงเวลาทีผ่านมา

เป็นจาํนวนนอ้ย เมือเปรียบกับสัดส่วนทคีนกลุม่นอ้ยทีราํรวย และมีอาํนาจในสงัคมไดร้บั

นอกจากนี กระบวนการสะสมความมังคังดังกล่าว ยังมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับระบบอาํนาจ

ในสังคมไทยด้วย กล่าวคือ ดว้ยความมังคังทีชนชันนํามีอยู่ ก็นําไปสู่ความสามารถในการสรา้งอาํนาจและ

อิทธิพลของกลุ่มของตนเองได ้ในขณะเดียวกันก็สามารถนาํเอาอาํนาจอิทธิพลทีถูกเสริมสรา้งเพิมมากขึนนัน

กลับไปใช้เพือการสะสมความมังคังให้กับกลุ่มชนชันนําเองอีกทีหนึง ซึงความสัมพันธ์อย่างเป็นขันเป็นตอน

ดังกล่าวนี ก็ไดน้าํไปสูก่ระบวนการสถาปนา “โครงสรา้งอาํนาจและความมงัคงั” ขึนมาเพือใชใ้นการดาํเนินการ

ของกลุ่มชนชันนําในสังคมในทีสุด โดยลักษณะของโครงสร้างอํานาจ และความมังคังในสังคมไทยนัน

อาจแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ โครงสรา้งอาํนาจส่วนกลาง และส่วนทอ้งถิน

ในความพยายามทีจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสรา้งดังกล่าว รัฐบาลจึงได้แต่งตังคณะกรรมการปฏิรูป

(คปร.) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิ รูปเพือศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิ รูปประเทศไทย
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เพือลดความเหลือมลา้และสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม โดยมีขอ้เสนอการปฏิรูปการจัดการทีดินเพือการเกษตร

ที คปร. เสนอ ๕ ขอ้ ดังนี

๑. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมคือกลไกทีถูกสรา้งขึนมาเพือเป็นหลกัประกันว่าทุกคนจะสามารถมีทีเพืออยู่อาศัย

และทาํกินได้ แต่สืบเนืองจากระบบราชการไทยมีวิธีการพิจารณาความยุติธรรมโดยใช้กระบวนการตังคณะ

กรรมการแลว้ปล่อยใหค้ณะกรรมการพิจารณาไป ซึงเรามักจะเห็นว่าในระหว่างการต่อสูน้ีฝ่ายทีมีกลไกอาํนาจ

รัฐในมือ ก็สามารถจะสร้างชุดความรูข้ึนมาเพืออธิบายความชอบธรรมและตัดสินปัญหา และโดยเฉพาะ

ความยุติธรรมทีเรากาํลังพูดถึงอยู่ในบริบทของสังคมปัจเจกชนนิยม โดยมีอุดมการณ์ทีอยู่ภายใตก้ระบวนการ

ยุติธรรมคือการปกป้องสิทธิของปัจเจกชนอย่างถึงทีสุด และต้องมีเงือนไขคือเป็นปัจเจกทีมีอาํนาจและมีเงิน

โลกแห่งมายาคติข้อนีจึงเป็นปัญหาทาํให้เกิดข้อถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ เพราะตัวความยุติธรรมทีกาํลัง

พูดถึงเป็นความยุติธรรมสาํหรบัคนมีเงิน คนไม่มีเงินก็ตอ้งติดคุก อีกทังความไม่รูข้องผูม้ีอาํนาจในกระบวนการ

ยุติธรรมทาํใหอ้าจละเลยต่อความเขา้ใจในวิถีชีวิตของคนทีสมัพันธ์กับทีดินทงัในทางจารีตประเพณีและวิถีชีวิตข

องชุมชน เนืองจากในกรณีของคดีทีดินเกินกว่าครึงเป็นชาวนาทีไรท้ีดิน โดยศาลตอ้งตัดสินคดีความทีเกียวกับ

ชีวิตของคน แต่ไม่เขา้ใจความรูพ้ืนฐานทางสงัคมและวฒันธรรมทีหลากหลายในการใชท้ีดินเหล่านัน

ม่านแห่งความไม่รูใ้นกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นการลดทอนย่อส่วนปัญหาในเชิงโครงสรา้งทีไม่เป็น

ธรรมในการถือครองและใชป้ระโยชนท์ีดินในสงัคมเหล่านีใหเ้หลือเพียงแค่กระบวนการทางศาลซึงเป็นเรืองทาง

เทคนิค และไม่มีทีว่างสาํหรบัการเข้าใจปัญหาในเชิงโครงสรา้ง กล่าวคือ ไม่เปิดโอกาสให้คาํอธิบายในเชิง

โครงสรา้งนนัไดเ้ขา้ในกระบวนการพิจารณา

นอกจากนี ความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรมทางสิงแวดลอ้มและการใชท้รพัยากรไม่ไดเ้กิดขึนในศาล

แต่เกิดขึนในกระบวนการทางสังคม กระบวนการทางการเมือง ซึงเป็นส่วนสาํคัญของโครงสรา้งทางสังคม

ทีว่ามานัน ปัญหาหลักของกระบวนการให้ความยุติธรรมของราชการไทยในขณะนีคือการส่งผลทําให้

ชาวบา้นไม่สามารถเขา้ถึงความยุติธรรมดา้นทรพัยากรได้

ดังนี เพือช่วยเหลือประชาชนหลายแสนครัวเรือนทีเกียวข้องกับคดีทีดินคนจน การปฏิ รูปทีดิน

จึงเสนอว่า กรณี  (๑) คดีทีดินทีศาลพิพากษาถึงทีสุดแล้ว ขอให้มีการพักโทษ ลดโทษ  และคุม (๒)

คดีทีดินอยู่  ระหว่างการพิจารณา ขอให้มีการจําหน่ายคดีชัวคราว อนุญาตให้เกษตรกรผู ้ต้องหา

และครอบครัวอยู่อาศัย ทํากินในทีดินเดิม และให้ทางานเป็นอาสาสมัครดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิน

จ น ก ว่ า ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ต า ม  น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล จ ะ แ ล้ ว เ ส ร็ จ (๓ )

ค ดี ที ปั ญ ห า ที ยั ง ไ ม่ เ ข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ยั ง มี ชุ ม ช น

ทีอยู่ในเขตป่าอย่างผิดกฎหมายจาํนวนมากทีอยู่ระหว่างการดาํเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรฐับาล



๒๔

จึงสมควรระงับการดาํเนินการใดๆ จนกว่าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรืองทีดินทาํกินตามนโยบายของรฐับาล

จะแลว้เสร็จ

ทงันีจากปัญหาความรูท้ีไม่เท่ากันของทังศาลทียึดตัวกฎหมายและชุมชนทกีารใชป้ระโยชนท์ีดินมีความ

หลากหลายและซับซ้อนบนพืนฐานของสังคมประเพณีและวิถีชุมชน เมือเกิดปัญหาคดีพิพาทขึนจาํเป็นต้อง

ดําเนินการจัดสรา้งกองทุนคดีทีดินและสิงแวดล้อมภาคประชาชน เพือช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาความ

ยุติธรรมในเบืองต้น บทเรียนของการจัดการปัญหาทีดินในเชิงกระบวนการยุติธรรม ทาํให้ต้องมองให้ลึกถึง

ตน้เหตุของปัญหา และพยายามทาํความเขา้ใจ “มุมมองต่อกรรมสิทธิ” ตังแต่ตน้ทางของสิทธิจนถึงปลายทาง

แห่งสิทธินนั โดยอาจพบการขัดกันของ “ความเขา้ใจทีต่างกัน” เพือนาํไปสูท่างแก้

เพราะแทท้จีริงแลว้ ความยุติธรรมไม่ใช่เป็นเรืองของอุดมคติหรือคุณค่าอะไร

แต่คือสิทธิพนืฐานของความเป็นมนษุย์

๒. ปฏิรูปการถือครองทีดิน ระบบกฎหมายเกียวกับการถือครองทีดินในสงัคมไทยเปิดโอกาสใหม้ีการ

ถือครองทีดินโดยเอกชนได้อย่างเสรี แม้จะมีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและบาํรุงท้องทีแต่ก็เป็นไปในอัตราทีตาํ

และไม่มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลใหร้ะบบภาษีทีมีอยู่ไม่เป็นภาระแก่ผูถ้ือครองทีดินจาํนวนมาก

จึงเป็นเงือนไขเบืองตน้ทีนาํมาสู่การพยายามครอบครองทีดินจาํนวนมากในรูปแบบต่างๆ ทังทีเป็นไปโดยชอบ

ดว้ยกฎหมายและทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

แม้ในกฎหมายทีดินจะมีการควบคุมไม่เกิดการทิงร้าง แต่ในสภาพความเป็นจริงไม่มีกระบวนการ

ตรวจสอบอย่างจริงจังเกิดขึน ทีดินจํานวนมากจึงถูกปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการทําประโยชน์เกิดขึน

หรือในส่วนของการปฏิรูปทีดินทีแมจ้ะหา้มโอนสิทธิใหแ้ก่บุคคลภายนอก แต่ก็เช่นเดียวกนัมีการโอนสิทธิเกิดขึน

ระหว่างบุคคลดว้ยกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การขาดมาตรการทางกฎหมายทีรดักุมทีจะจาํกัดขนาดของการ

ถือครองทีดินและไม่มีกลไกใดทีจะยับยังการกระจุกตัวของการถือครองทีดินทาํใหม้ีการกวา้นซือเพือเก็งกาํไร

ทีดิน ในขณะทีคนส่วนมากไม่มีทีดินทาํกินหรือมีทีดินเพียงเล็กนอ้ย ซึงขนาดการถือครองทีดินนันมีส่วนสมัพันธ์

กับความยากจนของครวัเรือนเกษตรกร จากการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือนของสาํนักงาน

สถิติแห่งชาติพบว่าความยากจนมีสดัส่วนทีลดลงตามขนาดการถือครองทีดินของครวัเรือนเกษตรกรทีเพิมขึน

เพือใหท้ีดินเพือการเกษตรทีจาํแนกไวแ้ลว้ไดก้ระจายไปยังเกษตรกรรายย่อยผูท้าํการเกษตรดว้ยตนเอง

ไดอ้ย่างทัวถึง และมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดเพดานการถือครองทีดินไวใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับ

จาํนวนพืนทีการเกษตรทีมีอยู่อย่างจาํกัด โดย (๑) ควรจํากัดเพดานการถือครองทีดินทีเหมาะสมไม่ให้

เกินครัวเรือนละ ๕๐ ไร่ โดยใช้อัตราภาษีเป็นกลไกควบคุม (๒) กําหนดมาตรการทางภาษีเพือจัดเก็บ
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ภาษีทีดินทีถือครองเกินขนาดจ้ากัดในอัตราก้าวหน้า (๓) การจัดตังกองทุนธนาคารทีดินเพือการ

เกษตร เพื อนําเงินทุนไปซือทีดินทีถือครองเกินขนาดจํากัด  รวมทังจัดซือทีดินที เป็นทรัพย์ประกัน

หนเีสียของธนาคารและสถาบนัการเงินมาบริหาร (๔) กองทุนธนาคารทีดินควรมีโครงสร้างการบริหารแบบ

กระจายอํานาจ เพือกระจายภารกิจความรบัผิดชอบและการมี ส่วนร่วมไปยังชุมชนและทอ้งถินทุกระดับ (๕)

สร้างกลไกประกันการสูญเสียทีดิน เพือไม่ใหท้ีดินเปลียนมือ ไปอยู่กับนายทุนอีก โดยเสนอให้ยกเลิกการ

ขายฝากทีดินเพือการเกษตรซึงไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรและสนับ สนุนเกษตรกรทีไดร้บัการจัดทดีินใหร้วมตัวกัน

เป็นกลุ่มเป็นองคก์รเครือข่ายทีเขม้แข็งมีความช่วยเหลือเกือกูล กันและมีอาํนาจต่อรองในการประกอบอาชีพ

การเกษตรไดอ้ย่างมีพลงั

๓. ปฏิรูปกรรมสิทธิ โดย (๑) ให้กรรมสิทธิในทีดินเพือการเกษตรกับเกษตรกรทีทาํเกษตรด้วย

ตนเอง และควรใชม้าตรการทางภาษีอัตราก้าวหนา้สงูเป็นกลไกควบคมุการใชท้ีดินเพือการเกษตรดงักล่าว

(๒) กรณีทีดินของรัฐ ทีจดัใหเ้กษตรกรไรท้ีทาํกินแลว้ถูกเปลียนมือไปยังผูอ้ืนโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ใหร้ฐันาํ

กลบัคืนมาเป็นทีดินส่วนกลางเพือใหก้องทุนธนาคารทีดินไดน้าํไปจัดสรรอย่างเป็นธรรมใหเ้กษตรกรผูไ้รท้ีทาํกิน

หรือผูม้ีทีดินไม่พอทาํกินต่อไป

ขอบคุณภาพจาก http://www.oknation.net

๔. ปฏิรูปการใช้ทีดิน โดย (๑) การกาํหนดเขตการใชท้ีดินและแผนการใชท้ีดินเพือการเกษตรขึนใหม่

โดยใชฐ้านขอ้มูลทีดินและการมีส่วนร่วมของชุมชนกาํหนดเขตและการทาํแผนทีการใชท้ีดินขึนใหม่ และ

(๒) คุม้ครองทีดินเพือเกษตรกรรม ออกกฎหมายคุม้ครองเพือช่วยหยุดยังการกวา้นซือทีดินเพือซือขายเก็งกาํไร

และเป็นการคุม้ครองทีดินเพือการเกษตรไม่ใหน้าํไปใชผ้ิดประเภท

๕. ปฏิรูประบบการจัดการทีดิน ไดแ้ก่ (๑)จัดระบบขอ้มูลทีดินเพือการเกษตรทังประเทศใหเ้ป็นขอ้มูล

สาธารณะ เพือใชใ้นการวางแผนกระจายการถือครองทีดิน การตรวจสอบการถือครองและใชท้ีดินเพือการเกษตร

ใหเ้หมาะสมและ เพือใหก้ารบริหารกองทุนธนาคารทีดินฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) จัดตังสถาบนับริหาร
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จดัการทีดินและกองทุนธนาคารทีดินเพือการเกษตร เพือมารบัผิดชอบบริหารกองทุนฯ และการจัดการทีดินเพือ

การเกษตร (๓) จดัตงัคณะกรรมการนโยบายทดีินเพือการเกษตรแห่งชาติมากากับดูแลทิศทางและยุทธศาสตร์

ของกองทุนฯ และสถาบันบริหารจัดการทีดินและกองทุนฯ (๔) จัดหาเงินทุนมาให้กองทุนฯ จัดซือทีดินเพือ

กระจายไปใหเ้กษตรกรผูไ้รท้ีดินหรือมีทีดินไม่พอทาํกินจาํนวนประมาณ ๑ ลา้นครวัเรือน (๕) ใหส้ถาบันบริหาร

จัดการทีดิน และกองทุนธนาคารทีดินเพือการเกษตรสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ออกระเบียบสํานักนายก

รฐัมนตรีรองรบัอาํนาจการบริหาร โดยมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรี ๑ ท่านเป็นผูก้าํกับดูแล (๖) ใหส้ถาบัน

บริหารจัดการทีดิน และกองทุนธนาคารทีดินฯ ทาํหน้าทีอาํนวยการกาํกับดูแล และประสานความร่วมมือใน

ระดับนโยบาย  (๗) จัดตังกองทุนธนาคารทีดินฯ ในระดับภูมิภาคและระดับทอ้งถิน เพือสนับสนุนการกระจาย

อาํนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการจัดการทีดินเพือการเกษตรในแต่ละท้องถิน (๘)

ใชเ้งินกองทุนธนาคาร ทีดินฯ จัดซือทีดินจากผูป้ระสงคต์้องการขายให้รฐัในราคาไม่สูงกว่าราคาประเมิน (๙)

เมือสถาบนับริหารจัดการ ทีดินเพือการเกษตรและกองทุนธนาคารทีดินฯ ดาํเนินการไปไดค้รบ ๕ ปี ใหส้ถาบนัฯ

จัดทําข้อเสนอการปรบัปรุงกองทุนธนาคารทีดินฯ และสถาบันบริหารจัดการทีดินและกองทุนธนาคารทีดินฯ

พรอ้มทังจัดทําร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทีดินเพือการเกษตรเสนอต่อรัฐบาลเพือมารองรับการ

บริหารจัดการทดีินเพือการเกษตรอย่างมนัคงในระยะยาวต่อไป

๑๑. กลุ่มเป้าหมายการปฏิรูปทดีิน

หากนึกถึงกลุ่มคนทีเป็นเป้าหมายสําคัญในการ

สร้างสังคมไทยทีเท่าเทียมในการแก้ปัญหาเรือง

ทีดิน ควรพิจารณาประชาชน ๓ กลุ่มเป้าหมาย

หลัก คือ (๑)คนจนเมืองทีอาศยัอยู่ในชุมชนแออัด

เ ป็ น บุ ค ค ล ที มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย ร ว ม ถึ ง ผู ้ ที มี

รายได้ระดับปานกลางทีทํางานมาก กว่า ๓๐

ปีแต่ไม่สามารถมีโอกาสเป็นเจ้าของทีดินได้ (๒)

กลุ่มเกษตรกรทีมีจาํนวน ๑ ใน ๓ ของประชากรรวม ทังประเทศ ซึงมีปัญหาเรืองทีดินหลายกรณีไม่ว่าจะเป็น

การถูกไล่รือจากภาครัฐ ไร้เอกสารสิทธิ ทางกฎหมาย ฯลฯ (๓) กลุ่มแรงงานทีไม่สามารถเป็นแรงงาน



๒๗

รับจ้างได้ตลอดชีวิต ซึงจะเป็นปัญหาใหญ่ทีตามมาในอนาคต  ทังนีกลุ่มทีต้องเร่งแก้ไขเร่งด่วน  คือ

กลุ่มเกษตรกรนนัคือทีมาของการปฏิรูปทีดินเพือการเกษตร

๑๒. ข้อเสนอแนะการปฏิรูปทดีิน: มุมมองจากบทเรียนต่างประเทศ

การปฏิรูปทีดินเป็นเรืองทีมีความสําคัญ  และในช่วงทีผ่านมา แต่ละรัฐบาลก็ได้มีความพยายาม

ดําเนินการด้วยแนวทางทีหลากหลาย แต่ก็ยังคงไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแท้จริง จนกระทังปัจจุบันที

กระแสดังกล่าวไดก้่อตัวขึนอีกครงั ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลของการสรา้งความปรองดอง หรือการลดความเหลือมลาํ

ในสงัคมก็ตาม ประเทศไทยน่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการศึกษาบทเรียนทีเกิดขึนในต่างประเทศ

๑. ภาษีทีดิน: เครอืงมือปฏิรูปในยุคทนนิยม

ในช่วงปี ๒๕๔๐ ทุนนิยมขยายตัวมากขึน เนืองจากโลกาภิวัตนเ์น้นแต่ในเรืองของกลไกตลาด ซึงเป็น

เครืองมือทีช่วยเอือในเรืองความมีประสิทธิภาพ นักเศรษฐศาสตร์มีความเชือว่าภาษีทีดินอาจจะใช้เป็น

เครืองมือ ทีจะทาํให้การใช้ทีดินมีประสิทธิภาพ และมีผลผลิตสูงขึน ทีผ่านมามีการผลักดันให้เกิดการแก้ไข

มาตรการทาง ภาษีทีดิน ตัวอย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิงปลูกสรา้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

ครม. ตังแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นเวลา ๑๐ ปี เต็ม แต่ยงัไม่เขา้สูก่ารพิจารณาของสภา โดยมีหลกัการของกฎหมายเพือ

การปรบัปรุง การจัดเก็บภาษีใหม้ีความเป็นธรรมมากขึน การอุดช่องโหว่ของผูท้ีจะหลีกเลียง การป้องกันการ

เก็งกาํไรในทีดิน ตลอดจนการกระจายรายไดใ้หก้ับองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน
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การปฏิรูปภาษีทีดินได้เกิดขึนมานานแล้วในต่างประเทศ โดยรูปแบบและ

พัฒนาการมีทังทีประสบผลสาํเร็จและลม้เหลว แต่ตัวอย่างบทเรียนเหล่านี

ก็น่าเรียนรูศ้ึกษา เพือการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับสงัคมไทย

เดนมารก์ ในปีค.ศ.๑๗๘๔ เจา้ชายรชัทายาทเฟรดเดอริก ไดช้่วยใหช้าวนา

กลายเป็นเจ้าของทีดิน เสนอให้มีการปฏิรูปภาษีทีดิน โดยเก็บภาษีตาม

มูลค่าของทีดินและทําเลทีตังไม่ใช่ขนาด โดยต่อมากลายเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติทัวยุโรป เดนมารก์เป็นประเทศทีประสบผลสําเร็จในการกระจาย

กรรมสิทธิทีดินเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทีสุดในยุโรปหลงัยุคการปกครอง

ฝรังเศส ใน ปีค .ศ .๑๗๙๘ สาธารณ รัฐใหม่ ของประชาชนฝรัง เศส

ได้ร ับเงินถึงรอ้ยละ ๘๐ ของรายได้ทังหมดจากการเก็บภาษีค่าเช่าทีดิน

ใ น ปี ค .ศ .๑ ๘ ๐ ๗ รั ฐ บ า ล น โป เลี ย น  ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ภ า ษี

เพือให้มูลค่าทีดินเพิมขึน แล้วทําการเก็บภาษี เมือมีการขายทีดินเพิมขึน

ฝรังเศสยังคงมีการเก็บภาษีค่าเช่าทีดิน ในอัตราร้อยละ ๑๓ ของรายได้

สหรัฐอเมริกา ในเมืองแคลิฟอร์เนีย ปีค.ศ.๑๘๙๐ การเก็บภาษีทีดิน

ทําให้เป็นเรืองยากทีจะเก็บสะสมทีดิน เอาไว้ ดังนันผู ้ เลียงปศุสัตว์

จึงจาํเป็นต้องขายผืนดินให้กับเกษตรกรในราคาทีเกษตรกรสามารถซือได้

พื น ที ใน เซ น ท รัล วาล ลิ (c e n tra l v alley) ได้ เป ลี ย น รูป เป็ น ฟ า ร์ม

และได้กลายเป็นดินแดน  “ตะกร้าขนมปังของอเมริกา” พืนทีทีชือว่า

มีผลิตผลมากทีสดุ

ปี ค.ศ.๑๙๙๐ ในบางเมืองของออสเตรเลียมีการเก็บภาษีทีดินพบว่ามีการ

ก่ อ ส ร้า ง เพิ ม ขึ น ร้อ ย ล ะ ๕ ๐ ต่ อ เอ เค อ ร์ ซึ ง ส ว น ท า ง กั บ ปี ที

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อังกฤษ ปี ค.ศ.๑๙๑๐ เลทชเ์วิรธ์ เมืองต้นแบบทีเก่าแก่ทีดูแลประชาชน

ในเมืองด้วยเงินภาษีค่าเช่าทีดิน โดยรูปแบบการทดลองนีได้ขยายไปถึง

รสัเซีย ประเทศไต้หวัน ในปีค.ศ.๑๙๔๐ ทีดินทังหมดบนเกาะมีคนจาํนวน

น้อยกว่า ๒๐ ครอบครวัผูกขาดเอาไว้ทังหมด รฐับาลชาตินิยมใหม่ไต้หวัน

จัดตัง โครงการผลิใหม่ของทีดิน (land to the tiller program) จัดเก็บภาษี

ทีดินเกษตรตามมูลค่าของค่าเช่า ผูถ้ือครองทีดินขนาดใหญ่จาํเป็นตอ้งขาย

เฮนรี จอรจ์ นกัเศรษฐศาสตรอ์เมริกัน

และไดร้บัรางวลัโนเบล ผูเ้สนอใหเ้ก็บ

ภาษีจากมลูค่า ทีดินเพียงอย่างเดียว

ภายใตแ้ผนการภาษีเดียว (single tax) คือ

ระบบภาษีทีเก็บจากแหล่งทมีาของรายได้

จากภาษีเพียงแหลง่เดียว

ซึงทาํใหเ้ศรษฐกิจเจริญขนึอย่างรวดเร็ว

เขาไดก้ล่าวถึงลักษณะภาษีทีดี ไว้ ๔ ขอ้ดงันี

คือ ๑.เป็นภาระแก่การผลิตน้อยทสีดุเท่าทีจะ

นอ้ยได้ ๒. เก็บไดโ้ดยง่ายและเสียค่าใชจ้่าย

นอ้ย และเป็นภาระโดยตรงแก่ผูท้ตีอ้งจ่ายจริง

๓. มีความแน่นอนเพือใหเ้จา้หนา้ทีมีโอกาส

กดขี หรือคดโกงไดน้อ้ยทีสุด และเพอืใหผู้เ้สีย

ภาษีอยากละเมิดกฎหมายและหลีกเลียงแต่

นอ้ยทีสุด ๔.เป็นภาระแก่ทุกคนเท่าเทียมกัน

เพือมิใหม้ีพลเมืองผูใ้ดไดเ้ปรียบหรือ

เสียเปรียบเมือเทียบกับผู้อืน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:HenryGeorgeL.jpg
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ทีดินส่วนเกินในการทําเกษตรให้กับชาวนา  ในราคาทีพวกเขาสามารถซือได้ การใช้ประโยชน์ทีดิน

เพือใหเ้กิดผลงอกเงยในระบบตลาดใหม่

ความอดอยากหมดไป โดยไตห้วันไดก้ลายเป็นประเทศทีติดอันดับโลกในดา้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

นนัคือมีจีดีพีสูงขึนรอ้ยละ ๑๐ ต่อปี และ รอ้ยละ ๒๐ ในดา้นอุตสาหกรรม

ปี ค.ศ.๑๙๔๐ ปรากฏการณ์เสือสีตัวแห่งเอเชีย

ของการเป็นศูนยก์ลางธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ

ริมขอบเอเชียแปซิฟิก การปฏิรูปทีดินเทศบาลเมือง

ของสิงคโปร์ ใชห้ลักการภาษีเดียวของเฮนรี จอรจ์

เ พิ ม ภ า ษี ที ดิ น ใ น อั ต ร า ร้ อ ย ล ะ ๑ ๖

ฮ่องกงทีมีทีดินทีจัด อยู่ในชันดีเลิศ โดย ๒ ใน ๕

ส่ วน ของงบป ระม าณ เป็ นภ าษี ค่ า เช่ าที ดิ น

ทีนํามาสร้างเมืองแห่งใหม่และ อุดหนุนให้พืนที

ชานเมือง ผลิตอาหารจาํนวนมาก

ญีปุ่ นระบุเนือหาการปฏิรูปทีดินไวใ้นรฐัธรรมนูญประชาธิปไตยฉบบัใหม่และมีการจาํกัดค่าเช่าทีดิน เกาหลีใต้

นาํเอารูปแบบการปฏิรูปภาษีค่าเช่าทีดิน มาใชใ้นรูปแบบทคีลา้ยคลึงกัน

อาร์เจนตินาและบราซิล ปฏิรูประบบภาษีจนสามารถเก็บภาษีได้คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของจีดีพี

เท่ ากั บ ค่ า เฉ ลี ย ขอ งกลุ่ ม ป ระ เท ศ โออี ซี ดี  (เย อ รมั น  อั งก ฤษ  ฝ รัง เศ ส  สแกนดิ เน เวี ย  สห รัฐ ฯ )

เมื อ เป รีย บ เที ย บ กั บ ไท ยที จั ด เก็ บ ภ า ษี ได้คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๗ ห รือ เพี ย งค รึงห นึ ง เท่ านั น  ทั งที

อารเ์จนตินาและบราซิล ไม่ต่างจากไทยคือเป็นประเทศทมีีรายไดร้ะดับปานกลางเหมือนกนั

การปฏิ รูปภาษีดังกล่าว ทําให้ประเทศเหล่านันมีรายได้พอจะใช้จ่ายด้านสังคม  ประเทศทีมีทรัพยากร

ธรรมชาติมาก เช่น เอกวาดอร์และอาร์เจนตินา สามารถต่อรองกับบริษัทข้ามชาติ อาทิ บริษัทนํามัน

บริษัทเหมืองแร ่ใหเ้พิมส่วนแบ่งรายไดจ้ากกาํไรใหร้ฐับาลเอามาใชจ้่ายไดส้งัคม

ภายใตก้ระแสการปฏิรูปประเทศไทย ภาษีทีดินน่าจะเป็นแกนหลกัของการปฏิรูปทีดิน เพราะเป็นกลไก

สาํคัญทีจะรือถอนโครงสรา้งการถือครองทีดินอย่างไม่เป็นธรรมจากกลุ่มคนทีถือครองทีดินในมือมากทีสุด

ซึงล้วนแต่เป็นนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง และนักธุรกิจใหญ่ ซึงถักทอเป็นเครือข่าย ความสัมพันธ์และ

โครงสรา้งอันแข็งแกร่ง ในการปฏิรูปทีดินรฐับาลอาจเก็บภาษีทีดินในอัตราทีสูงและก้าวหน้าจากเจา้ของทีดิน

ทีมิไดท้าํการเพาะปลูกหรือใชป้ระโยชนใ์นทีดินนัน เพือบงัคับใหเ้จา้ของทีดินตอ้งผ่องถ่ายทีดินออกไป เวน้แต่ว่า

ผูม้ีทีดินสามารถรวมตัวกันจัดโครงสรา้งการผลิตทีมีประสิทธิภาพจนมีผลผลิตเพียงพอทีจะจ่ายภาษี กรณีของ

ประเทศเยอรมนีทีใชภ้าษีเป็นกลไกกระจายทรพัยากร การผลกัภาระภาษีไปยังผูท้ีมีทีดินเพือทีรฐับาลจะไดน้าํ



๓๐

ทีดินนันมาทําการปฏิรูปทีดิน อย่างไรก็ตาม การบริหารการจัดเก็บภาษีทีดินทําได้ยากและมักจะได้รับการ

คัดคา้นจากผูท้ีเป็นเจา้ของทีดิน

๒. การรับรองสิทธิชุมชนในกฎหมายของต่างประเทศ

การพัฒนาความคิดเรืองสิทธิชุมชนทังในกฎหมายและคาํพิพากษาการรบัรองสิทธิชนพืนเมือง ชุมชน

ท้องถินดังเดิม และการยอมรับสิทธิของผู ้ทีอยู่อาศัยมาก่อนทีจะมีการตังรัฐสมัยใหม่ขึนของประเทศสหรัฐ

อเมริกา แคนาดาและออสเตรเลีย สะท้อนให้เห็นการเปลียนแปลงทางกฎหมายการครอบครองทีดิน เช่น

ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกายอมรบัมาตลอดมาว่า ชนพืนเมืองเป็นผู ้มีสิทธิเหนือดินแดนมาแต่เดิม

ตามหลักกฎหมายธรรมชาติ (natural law) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ทําสนธิสัญญารับรองสิทธิในทีดินของ

ชนเผ่ าไว้รวมกว่า ๓๐๐ ฉบับ ใน รูปแบบสิทธิ เหนือทีดินของชน เผ่ า  (trust land) และการตั ง เขต

สงวนของชนพืนเมืองขึนในพืนทีต่างๆ

ออกใหเ้ช่า ทาํเหมืองแร่ ขุดเจาะนาํมันและก๊าซ รวมถึงการตรากฎหมายเพือคุ้มครองสิทธิของชนพืนเมืองให้

สามารถรกัษาการดาํรงอยู่ของชนเผ่าและการปกครองตนเองใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน อย่างไรก็ตาม สิทธิใน

ทีดินของชนพืนเมืองไม่ใช่สิทธิพิเศษ หรือสิทธิเด็ดขาดทีรฐัไม่สามารถดาํเนินการใดๆ เหนือทีดินนนั สิทธิอาจถูก

จาํกัดลงไดเ้พือประโยชนส์าธารณะ

การรบัรองสิทธิของชนพืนเมืองในประเทศแคนาดามีพัฒนาการมาอย่างต่อเนืองและเป็นไปในทิศ

ทางที ดี  ศาลสูงป ระ เทศแคนาดาได้วางหลัก เกี ยวกับลักษณ ะของสิทธิ ในที ดินของชนพื น เมื อง

เพือพิสูจน์สิทธิในทีดินเหนือทีดินทีตกทอดมาตังแต่บรรพชน การพิสูจน์สิทธิทีอาศัยเพียงการบอกเล่า

แมว้่าทีดินทีชนพืนเมืองครอบครองจะไม่สามารถ

จาํหน่าย หรือโอนได้ แต่รฐับาลก็ใหอ้ิสระกบัชนพืนเมือง

ในการปกครองตนเอง (tribal sovereignty) การมีรฐับาล

ของชนเผ่า (tribal government) การมีศาลชนเผ่า (tribal

court) รวมถึงอาํนาจจัดการทดีินและทรพัยากร

ธรรมชาติทีชนพืนเมืองครอบครองอยู่ ทงัในแง่การนาํทีดิน
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แม้ไม่ได้เป็นหลักฐานทางเอกสารก็สามารถพิสูจน์สิทธิของชนพืนเมืองได้ หลักฐานการใช้ทรัพยากร

โดยเฉพาะภายหลังจากการรับรองสิทธิของชนพืนเมืองในรัฐธรรมนูญ รัฐบาลได้จัดมีกระบวนการรับฟัง

ขอ้เรียกรอ้งสิทธิและเจรจากับชนพืนเมือง และการปฏิบัติตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดต้กลงกันไว ้เช่น การตังเขต

สงวน การจ่ายค่าชดเชยใหก้ับชนพืนเมือง ทาํใหส้ิทธิของชนพืนเมืองในประเทศแคนาดามีความมันคงมากขึน

อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะมีการรบัรองสิทธิของชนพืนเมืองในประเทศออสเตรเลีย แต่กระบวนการไดร้บัสิทธิของ

ชนพืนเมืองยังเป็นเรืองทียากลาํบาก ใชเ้วลามาก ไม่แน่นอน ค่าใช้จ่ายสูง ยุ่งยาก ทาํให้เกิดการลดทอนการ

รบัรองและ คุม้ครองสิทธิของชนพืนเมืองในประเทศออสเตรเลียลงไปกว่าการรบัรองสิทธิชุมชนในสหรฐัอเมริกา

และประเทศแคนาดา

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ทีได้ร ับรองสิทธิของชนพืนเมือง เช่น ประเทศชิลี มีการตรากฎหมาย

คุ้มครองสิทธิเหนือทีดินทีชนพืนเมืองหรือชุมชนท้องถินดังเดิมครอบครองอยู่ ประเทศบราซิล มีการรับรอง

สิทธิของชุมชนทอ้งถินดังเดิมในรฐัธรรมนูญ เมือ ค.ศ. ๑๙๘๘ โดยรบัรองสิทธิของชุมชนทอ้งถินดงัเดิมในแง่ของ

การจัดองคก์ร จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ภาษา ความเชือ รวมทังสิทธิเหนือทีดินในความครอบครองของ

ชุมชนทีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ6 โครงการ zero hunger ของประเทศบราซิล โครงการทีนาเสนอสอดคลอ้งไป

กับเป้าหมายการขจัดความยากจน อาทิ โครงการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรายย่อยทีไม่มีทีทาํกินในประเทศ

บราซิลโดยมีการจัดตังสถาบันปฏิรูปทีดินขึน ซึงสามารถจัดทีดินให้แก่ ๓๗๒,๘๖๖ ครอบครัวในปี ๑๙๙๕-

๑๙๙๙ มากกว่ า ๓ทศวรรษก่ อนหน้านัน รวมกัน๓๗ ประเทศใน เอ เชี ยตะวันออก เฉี ย งใต้  เช่ น

ประเทศมาเลเซียทีมีความ  ก้าวหน้าในการรับรองสิทธิของชนพืนเมือง โดยได้รับรองให้ชนพืนเมือง

มีสิทธิในทีดิน ป่า หรือนาํ ในชุมชนทอ้งถินดงัเดิมทีไดอ้าศัยอยู่ รวมถึงการขยายสิทธิใหก้ับชนพืนเมือง เช่น กลุ่ม

orang asli และได้ มีการพัฒนาระบบศาลชนพืนเมือง (the native courts system) เพือทําหน้าทีวินิจฉัย

ข้อพิพาทเกียวกับ  กฎหมายจารีตประเพณีของชนพืนเมืองเป็นการเฉพาะโดยมี รูปแบบ  องค์ประกอบ

เขตอาํนาจศาล ในการปฏิบตัิหนา้ทีทีแตกต่างจากองคก์รตุลาการทัวไป

นอกจากนียังพบว่ามีนโยบาย หรือรูปแบบโครงการทีเกียวขอ้งสิทธิกับชนพืนเมืองของรฐับาลประเทศ

ลาวได้นําเอานโยบายการจัดการป่าแบบยังยืนทียอมรับบทบาทประชาชนในหมู่บ้านในการจัดการผลผลิต

6 กอบกุล รายะนาคร. ๒๕๔๓. พฒันาการของหลกักฎหมายสิงแวดลอ้มและสิทธิชุมชน. สถาบนัวิจัยสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่
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จากป่า ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ โดยรวมเอาหลักการหมู่บ้านการทําป่าทีมีมาก่อนหน้านี และจัดตังสมาคม

ป่าชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ ทาํหน้าทีในการจัดการป่าและทาํขอ้ตกลงทีเรียกว่ามาตรฐานการรบัรองชัวคราว

สาํหรับการประเมินสมาคมป่าประเทศลาว (interim certification standard used to assess VFAs in Lao

PDR) กล่าวถึงสิทธิของชนชุมชนในพืนเมืองในการวางหลักการจัดการป่าชุมชน โดยกําหนดว่าสิทธิตาม

กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนพืนเมือง ความเป็นเจ้าของ การใช้ และการจัดการพืนทีดิน

เขตทีดิน และทรพัยากรจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัและเคารพ

การยอมรบัสิทธิชุมชนในกฎหมายและคาํตัดสินของศาลทีกล่าวไปข้างต้น จะเห็นถึงการดาํนินการ

ทังในทางความคิดและการปฏิบัติทียอมรบัสิทธิของชุมชนในทีดินทีมีการครอบครองมาก่อนการประกาศสิทธิ

เหนือทีดินของรฐั ซึงตรงกับปัญหาขอ้พิพาทกรณีทีดินในเขตป่าและกลุ่มชนพืนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ทังบนทีสูง

และริมทะเลทีมีข้อพิพาทกับรฐัในปัจจุบัน แม้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖

และ ๖๗ จะให้การรับรองสิทธิชุมชนท้องถินในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน

แตใ่นความเป็นจริงยงัมีความแตกต่างทีหลากหลายอย่างมาก ทาํใหก้ารคุม้ครองสิทธิของชุมชนยังคงเกิดการถูก

เลือกปฏิบตัิทีมีความแตกต่างกนั

มีขอ้สงัเกตว่า แมร้ฐัธรรมนูญ ๒๕๕๐ จะบญัญัติไวใ้นมาตรา ๖๖, ๖๗ อยู่แลว้ แต่ไม่มีกฎหมายกาํหนด

ในรายละเอียดว่าสิทธิชุมชนคืออะไร ทําให้รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่มีผลในทางปฏิบัติ อีกทังกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติไม่สามารถเขียนให้แคบกว่ารฐัธรรมนูญได ้ขอบเขตตามรฐัธรรมนูญจึงต้องเป็นหลักสาํคัญ

อย่างไรก็ตามความมุ่ งหมายของกฎหมายฉบับนี  ต้องการให้ระบบกฎเกณฑ์มีความหลากหลาย

ไม่เฉพาะจากรฐัเท่านันทีนําไปสู่การบังคับใช้ โดยกฎกติกาของชาวบ้านทีร่างร่วมกันหากไม่ขัดต่อหลักการ

ก็ควรทีจะบังคับใชไ้ดเ้ช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านีควรทีจะตอ้งไดร้บัการแก้ไขต่อไปในอนาคตเพือสิทธิ

ความเท่าเทียม และการยอมรับสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของชุมชนในการจัดการทีดินให้เป็นรูปธรรม

ไดอ้ย่างแทจ้ริง
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๓. การกาํหนดเพดานการถือครองทดีิน

กรณีศึกษาการกาํหนดเพดานการถือครองทีดินในประเทศ

อินเดีย มีเพียง ๗ รัฐ ทีประสบความสาํเร็จ ในการกระจาย

การถือครองทีดินเพราะมีผลผลิตเพิมขึน ส่วนรฐัทีไม่ประสบ

ความสําเร็จมาจากปัญหาด้าน โภชนาการ ความยากจน

แ ล ะ เ รื อ ง ผ ล ผ ลิ ต  รั ฐ บ า ล ก ล า ง อิ น เ ดี ย

มีเป้าหมายการปฏิรูปทีดิน ๓ ประการ คือ ๑) ยกเลิกระบบนายหน้าเช่าช่วง ๒) กํากับดูแลการเช่าทีดิน

โดยอัตราค่าเช่าตอ้งไม่มากกว่า ๑ ส่วน ๔ หรือ ๑ ส่วน ของผลผลิต และ ๓) กาํกับดูแลขนาดการถือครองทีดิน

คือ มีเพดานการถือครองทีดิน มีการผลกัดันเรืองการ ถือครองเป็นชุมชน เพือทาํใหแ้ปลงใหญ่ขึนเพราะจะทาํให้

ตน้ทุนการผลิตลดลงและเพิมการจา้งงาน โดยมี เป้าหมายเพือทาํใหเ้กษตรกรไม่โดนเอารดัเอาเปรียบ

ทังนี เป้าหมายทีประสบความสาํเร็จทัวประเทศ คือ การยกเลิกระบบนายหน้าเช่าช่วง แม้ว่าค่าเช่า

ทีดินจะไม่ลดลง แต่รฐัเก็บรายไดม้ากขึน ส่วนปัจจัยทีเหลือทีไม่ประสบความสาํเร็จ เพราะขาดกลไกการบังคับ

ใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาเรืองการเก็บสถิติ ขอ้มูลเกียวกับลักษณะภูมิประเทศ ไม่มีกฎหมาย

หา้มถือครองทีดินทีไม่ไดท้าํประโยชน์ เนืองจากอินเดียมีการบังคับใชก้ารปฏิรูปทีดินทีแตกต่างกันไปขึนอยู่กับ

ระดับความมุง่มนัของแต่ละรฐัในการแกไ้ขปัญหาทีดิน

อย่างไรก็ตามมีหลักการและแนวทางปฏิบัติ เช่น การกําหนดเพดานพิจารณาจากประสิทธิภาพของ

พืนที จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน และชนิดของพืช ทีปลูก การกระจายทีดินส่วนเกิน การดาํเนินการจะเน้น

ไปทีเกษตรกรทีไม่มีทีทาํกิน โดยเฉพาะวรรณะ จัณฑาล ชนกลุ่มน้อย การจ่ายค่าชดเชยทีดินส่วนเกิน ควร

กาํหนดตาํกว่าราคาตลาด มีทงัรฐัจ่าย และผูจ้ดัสรรจ่าย ซึงจะจ่ายเป็นเงินสดหรือพนัธบตัรขนึอยู่กับแต่ละรฐั

การดาํเนินการปฏิรูปทีดินของอินเดียตลอดเวลา ๒๐ ปี สามารถกระจายทีดินได ้๓๖ ลา้นไร่ และมีผูไ้ด้

เช่าทีดิน ๑๑ ล้านคน ซึงคิดเป็นร้อยละ ๔ ของเป้าหมายทังหมด ตัวอย่างการดําเนินการของรัฐเบงกอล

ตะวันตก กระจายทีดินไดส้องลา้นครวัเรือน ปฏิรูปค่าเช่าได้ ๑.๕ ลา้นครวัเรือน ผลผลิตเติบโตรอ้ยละ ๔๒ ต่อปี

ผลผลิ ต พื ช ผั ก ส วนค รัว เพิ ม สอง เท่ า  การบ ริ โภ คต่ อหั ว เพิ ม ขึ น ร้อ ยละ ๙ .๖ แต่ ที น่ าสน ใจคื อ
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ผลสําเร็จทีเกิดขึนของรัฐ เบงกอลนําไปสู่ความตืนตัวของรัฐอืนๆ ปัจจุบันอินเดียยังอยู่ในกระบวนการ

ปฏิรูปทีดินและเดินหนา้ไปเรือยๆ เพราะมีตวัอย่างความสาํเร็จในประเทศตัวเอง

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปทีดินในประเทศอินเดียมีเงือนไขสาํคัญ  คือ มีการสํารวจว่าแต่ละภูมิภาค

มีลักษณะทีแตกต่างกันหรือไม่  มีการถือครองมากน้อยแค่ไหน ซึงจะทําให้แต่ละพืนทีมีการกระจายทีมี

ประสิทธิภาพ และเป็นจริงมากขึน นอกจากนี เมือมีการปฏิรูปทีดินแลว้ตอ้งมีการบริการตามหลัง ความช่วย

เหลือตอ้งตามมาดว้ย และจะตอ้งมีผลได้ทีเกิดขึนอย่างชัดเจน เช่น เมือปฏิรูปแลว้มีผลผลิตเพิมขึน เกษตรกร

สามารถยกระดับชวีิตได้ ซึงถา้มีการนาํร่องก็จะเกิดแรงบนัดาลใจใหส้ามารถขับเคลือนต่อไปได้7

สําหรับประเด็นการถือครองทีดินอย่างเป็นธรรมนัน เราอาจเรียนรู ้จากแนวทางและความคิด

ทีดาํเนินการ โดยในประเด็นเพดานการถือครองทีดินพบว่ามี ๒ ประเภท คือ หนึง เพดานการซือทีดินในอนาคต

บางประเทศ เช่น โบลิเวียมีการกาํหนดในรฐัธรรมนูญว่าในอนาคตห้ามซือทีดินเกินจาํนวนเท่าไหร่ ส่วนกรณี

อินเดียไดต้ังเพดานการถือครองทีดินในปัจจุบัน โดยใครถือครองเกินใหน้าํมากระจาย ทังนี ส่วนทีเกินก็มีการ

ชดเชยจากรฐัหรอืผูท้ีไดร้บัการจัดสรร เป็นตน้

หลายครงัทีเรามักจะไดย้ินเสียงเรียกรอ้งในการแก้ไขปัญหาทีดิน ซึงถือได้ว่าเป็นรากเหงา้ของปัญหา

ความเหลือมลาํและความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึงเราก็มักไดย้ินแต่ในรูปคาํถาม แต่เท่าทีสามารถตอบไดด้ังๆ

สําหรับการดําเนิ นการปฏิ รูปทีดินหลังจาการศึกษาวิธีการปฏิ รูปทีดินจากต่ างประเทศแล้วก็คื อ

ทางออกอยู่ทีการเริมต้นแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงันนัเอง

๑๓. ทางออก….อยู่ทจีุดเรมิต้น

นวัตกรรมการปฏิรูปทดีินโดยชุมชน: เปิดพืนทกีารปฏิรูปทดีินเพอืนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

7 ภัควดี วีระภาสพงษ์. ๒๕๕๕. การปฏิรูปทีดินในอินเดีย : กุญแจสู่อิสรภาพจากความยากจนและการ รกัษาสิงแวดลอ้ม. สารคดี ปีที ๒๘ ฉบบัที

๓๒๙ ( กรกฎาคม ๒๕๕๕ ) หนา้ ๑๕๒-๑๕๓.
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ถึงตอนนี อยากชวนมองใหเ้หน้ถึงความเป็นจริงทีเกิดขึนไดข้องการปฏิรูปทีดินจากความพยายามเล็กๆ

แต่ดาํเนินการอย่างต่อเนืองทังในเชิงปริมาณและคุณภาพของชุมชนในการสรา้งแนวทางใหม่ในการจัดการทีดิน

หรือทีเรียนกว่านวัตกรรมการปฏิรูปทีดินโดยชุมชน ซึงทาํใหเ้ห็นไดว้่า “การปฏิรูปทีดิน ไม่ไดท้าํแค่ฝัน”

จากปัญหาของแนวคิดและแนวทางการบริหารจดัการทีดินของรฐัทังในระดับนโยบายและระดับทอ้งถิน

ทาํใหชุ้มชนทอ้งถินจาํนวนมากเรียกรอ้งและผลกัดันใหร้ฐัมีนโยบายและมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการกระจ

ายอาํนาจการจัดการทรพัยากรทีดินจากรฐัสู่ประชาชน เพือนาํไปสู่การกระจายการเขา้ถึงทรพัยากรทีดินอย่าง

เป็นธรรม ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา มีขอ้เสนอจากภาคประชาชนและนักวิชาการใหร้ฐัปฏิรูประบบการจัดการ

ทีดินมาโดยตลอด แมว้่าขอ้เรียกรอ้งเหล่านีจะไม่ไดร้บัการตอบสนองจากภาครฐัมากเท่าทีควร แต่ในทางปฏิบตัิ

ปรากฏว่า ชุมชนจํานวนมากได้พัฒนารูปแบบทางเลือกการจัดการทีดินในลักษณะต่างๆแล้วมากมาย

และนําเสนอรูปแบบเหล่านันต่อสาธารณะเพือให้เป็นรูปธรรมตัวอย่างต่อรัฐและสังคม เพือเรียกรอ้งให้รัฐ

มีนโยบายสนบัสนุนการจัดการทดีินโดยชุมชนต่อไป

แนวทางการจัดการทดีินทีพฒันาโดยชุมชนทอ้งถิน อาจประมวลไดเ้ป็น ๓ แนวทางหลกั ดังนี

๑ . ก า รป รับ ระบ บ สิ ท ธิ ก า รจั ด ก า รที ดิ น โด ย ไม่ อิ ง กั บ ระบ บ ก รรม สิ ท ธิ ต าม กฎ ห ม าย

(เป้าหมายเชิงประสิทธิภาพ)

๒. การปฏิรูปกลไก เพือกระจายอาํนาจการจัดการทดีิน (เป้าหมายความเป็นธรรม)

๓. การปฏิรูประบบการผลิตและการใชท้ีดินอย่างยงัยืน (เป้าหมายความยงัยืน)

ผูป้ฏิบัติการปฏิรูปทีดินโดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นเป็นเกษตรกรทีไม่มีทีดินทาํกิน ตอ้งเช่าจากคนในชุมชน

หรือมีทีดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการหาเลียงครอบครวั โดยมีการจัดทาํโฉนดชุมชน การตังธนาคารทีดิน

และกลุม่ออมทรพัยข์องกลุ่มปฏิรูปทีดินขึนเพือสนับสนุนใหม้ีการทาํประโยชนใ์นพืนทีอย่างสงูสุด ประการแรก

คือ การจัดการทีดินในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” ซึงถือเป็นนวัตกรรมชุมชนทีเสนอทางเลือกของระบบสิทธิการ

จัดการทีดินโดยไม่อิงกับระบบกรรมสิทธิตามกฎหมาย หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกรรมสิทธิรูปแบบทีสาม

นอกเหนือจากระบบกรรมสิทธิทีดินโดยรฐักับเอกชนซึงเป็นระบบกรรมสิทธิหลกัเพียงสองรูปแบบทีใชม้าเป็นเวล

านาน รูปแบบของโฉนดชุมชนอาจมีลกัษณะคลา้ยกับโฉนดทีดินตามกฎหมายทีมีการระบุแผนทีแสดงขอบเขต

ขนาดทีดิน และผู ้ทรงสิทธิ แต่ภายในโฉนดมีการจาํแนกรายละเอียดเป็นขอบเขตกรรมสิทธิพืนทีของสมาชิก
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รายบุคคลและขอบเขตกรรมสิทธิทีดินสาธารณะหรือทีส่วนรวมของชุมชน แต่ละชุมชนอาจพัฒนารูปแบบของ

โฉนดชุมชนทีแตกต่างหลากหลายกันไป แต่ทีสาํคัญกระบวนการออกแบบและจัดทาํโฉนดชุมชนตอ้งเกิดจาก

การพิจารณาร่วมกันของสมาชิกภายในชุมชน และไดร้บัการยอมรบัจากชุมชนใกลเ้คียงเพือมิใหม้ีการอา้งสิทธิ

ซอ้นทับกันจนเกิดเป็นกรณีพิพาทตามมา

นอกเหนือจากตวัเอกสารคือ “โฉนดชุมชน” แลว้ กระบวนการจดัการทีดินร่วมของชุมชนเป็นเงือนไขหลกั

ทีจะทาํให้การปฏิรูประบบการจัดการทีดินบรรลุเป้าหมาย เพราะเริมต้นจากการวางแผนและสรา้งกลไกการ

จัดการทีดิน โดยในแผนฯมีการจาํแนกการใชข้องปัจเจกบุคคลหรือครวัเรือนเกษตรกร ภายใตก้ารสรา้งเงือนไข

กาํกบัว่าลกัษณะการใชป้ระโยชน ์และการเปลียนมือทีดินตอ้งผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพือมิใหก้ารใชท้ีดิน

ของปัจเจกบุคคลไปละเมิดสิทธิของผูอ้ืน หรือก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนร่วม

กล่าวในอีกแง่หนึง รูปธรรมของโฉนดชุมชนก็คือพืนฐานของสิทธิชุมชน หรือ โฉนดชุมชนคือ

ภาคอวตารของสิทธิชุ มชน เป็นสิทธิ ในการเป็น เจ้าของทีดิน  กล่ าวคือชุมชนมี อํานาจในการ

ควบคมุดูแลการใชป้ระโยชนท์ีดินของสมาชิกผูใ้ชป้ระโยชนท์ีดินใหอ้ยู่ในหลกัเกณฑเ์ดียวกัน ควบคมุการซือขาย

เปลียนมือทีดินเพือให้มันใจได้ว่าผลประโยชน์ในทีดินจะตกอยู่กับสมาชิกในชุมชน ไม่ใช่บุคคลต่างถิน

และเก็บผลประโยชนจ์ากครวัเรือนทีใชท้ีดินเพือรวบรวมเป็นกองทุนในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวม

ส่วนปัจเจกบุคคลซึงเป็นสมาชิกกลุม่ปฏิรูปทีดินจะมีสิทธิการใชป้ระโยชนท์ีดินภายใตเ้งือนไขกฎเกณฑข์องชุมช

น  สิทธินันจะคงอยู่ตราบเท่าทีผู ้ถือครองทีดินมีการใช้ประโยชน์และเคารพกติกาของชุมชนเท่านัน

หากไม่เขา้ทาํประโยชนห์รือมีการละเมิดขอ้ตกลง ชุมชนมีสิทธิยึดทดีินคืนแลว้นาํไปใหผู้อ้ืนใชป้ระโยชนต์่อไป

แนวทางทีสาํคัญอีกประการหนึง คือ กฎระเบียบการจัดการทีดิน โดยมีเพือเป้าหมายในการสรา้ง

กติกาและกลไก เพือกระจายอาํนาจการจัดการทีดิน ในรูปของการออกแบบคณะกรรมการบริหารจัดการทีดิน

การจัดตังกองทุนธนาคารทีดินเพือเกษตรกรรม การตราธรรมนูญชุมชน และ กําหนดวิธีการการบริหาร

จดัการทีดิน เป็นตน้
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๑๔. ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยังยืน: สามเสาหลักในการปฏิรูปทดีิน

หากพิจารณาอย่างลึกซึงแล้ว แรงจูงใจสาํคัญในปฏิบัติการหรือการสรา้งนวัตกรรมการจัดการทีดิน

โดยชุมชนเหล่านีคือการพยายามสะทอ้นใหเ้ห็นการผูกขาดปัจจยัการผลิตไวก้ับคนบางกลุม่ซึงไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์

ในทางทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และกฎหมายเองก็ไม่ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา   การปฏิ รูป

ทีดินโดยชุมชนจึงเป็นการสรา้งความตระหนกัและความพยายามในการสรา้งบรรทดัฐานของการดูแลทรพัยากร

ร่วมกบัการใชท้รพัยากรหรือการจดัการทรพัยากรแมจ้ะเป็นสิทธิขาดของแต่ละคนแต่เมือการใชน้ันกระทบต่อคน

หมู่มาก ทุกคนจึงมีสิทธิทีจะตรวจสอบและร่วมแกปั้ญหา

การสร้างนวัตกรรมในการการจัดการทีดินโดยชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโฉนดชุมชน และการคุ้มครอง

พืนทีเกษตร และธนาคารทีดินเพือสังคม  จึงเป็นเรืองของการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกษตรกรมีเสรีภาพ

ในการใชแ้รงงานของตนเอง ทาํการผลิตบนพืนดินทีมีความมันคง ปลอดจากการแทรกแซงของกลไกทุนนิยม

ทั งนี เพื อ ค วาม มั น ค ง ใน ก า รถื อ ค รอ งที ดิ น แ ล ะ อ ธิ ป ไต ย ท า งอ าห า ร  แ ล ะ เพื อ สิ ท ธิ เส รี ภ าพ

และศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของเกษตรกรทีทุกฝ่ายต้องให้การยอมรับและเคารพ  โดยในท้ายทีสุด

การปฏิรูปทีดินตอ้งเป็นรากฐานทีนาํไปสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร ทาํใหเ้กษตรกรมีอาํนาจการต่อรองเพิมขึน

มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า รกํ าห น ด น โยบ าย ขอ ง รัฐ ที เกี ย วกั บ ก าร เกษ ต ร  ส าม ารถ แก้ ไข ป รับ เป ลี ย น

ความสัมพันธ์ทางการผลิตทีไม่ เท่าเทียมมายาวนานให้คลีคลายไปในทิศทางทีมุ่ งสู่ความเท่าเทียม

ทังด้านเศรษฐกิจและการเมือง อีกทังชุมชนต้องมีอาํนาจในการตัดสินใจกาํหนดทิศทาง การบริหารจัดการ

การใช้ปัจจัยในผืนดินของชุมชนอย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยคํานึงถึงความสมดุล

ยงัยืนของระบบนิเวศ

การปฏิ รูปทีดินโดยชุมชนหรือชุมชนผู ้ก่อการดีเหล่านี  เป็นรูปธรรมทีสะท้อนถึงประสิทธิภาพ

ของการจดัการทีดินของชุมชนทีมีวิวัฒนาการขึนเป็นลาํดับ อันนาํไปสู่ความเขา้ใจต่อ แนวทางการปฏิรูปทีดิน

ในเชิงหลักคิด คือ การปฏิรูปทีดินตอ้งดาํเนินการดว้ยสถานะทีสาํคัญ ๒ ประการ คือ สถานะทางกฎหมาย

คือ โฉนดชุมชนหรือการรบัรองสิทธิชุมชน เพือใหเ้กิดความมันใจในการจัดการทีดิน อย่างถูกตอ้ง และสถานะ

ทางสั งคม คือ  มีการปฏิบัติ และดํา เนินการ  อันได้แก่การสร้างกฎระเบียบการจัดการ ทีดินตาม
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ทีได้ยกตัวอย่างไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า การทําหน้าทีและมีหน้าทีต่อสังคมในการใช้ประโยชน์ทีดิน

การดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติในลกัษณะเช่นนี….การปฏิรูปทีดินจึงมีความหมายและความสาํคญัยิง

จะเห็นได้ชัดเจนว่า รูปธรรมและแนวทางการจัดการทีดินทีพัฒนาโดยชุมชน ภายใตเ้ป้าหมายสาํคัญ

ในการปฏิ รูป ที ดิ น กล่ าวคื อ แน วทางก ารป รับ ระบบสิ ท ธิ ก ารจั ด ก ารที ดิ น โดย ไม่ อิ งกั บ

ระบบกรรมสิทธิตามกฎหมาย นําไปสู่เป้าหมายเชิงประสิทธิภาพในการใช้ทีดิน แนวทางการปฏิรูป

กลไกเพือกระจายอํานาจการจัดการทีดิน ก่อให้เกิดเป้าหมายด้านความเป็นธรรม และการปฏิรูป

ระบบการผลิตและการใช้ทีดินอย่างยังยืน เพือนําพาสังคมสู่เป้าหมายความยังยืน ซึงเท่ากับว่า

การปฏิ รูปทีดิน เป็นการปฏิ รูป เพือนําไปสู่ประสิทธิภาพ  ความป็นธรรม  และความยังยืน  หรือก็คือ

สามเสาหลกัของการปฏิรูปทีดิน

๑๕. สารพันปัญหา vs สารพัดวิธีการปฏิรูปทดีิน8

ปัจจุบนัสงัคมไทยยังไม่มีนโยบายการปฏิรูปทีดินอย่างเป็นระบบเพือการกระจายการถือครองทีดินอย่าง

เป็นธรรม การใช้หลายมาตรการพรอ้มกันในแก้ไขปัญหาโครงสร้างการถือครองทีดิน เช่น การมีส่วนร่วม

ในการดูแลจัดการทรพัยากรทีดินโดยชุมชน การจัดตังธนาคารเพือการปฏิรูปทีดิน การจาํกัดการถือครองทีดิน

รวมถึงการคุ้มครองพืนทีเพือเกษตรกรรม นับเป็นพืนฐานที ส ําคัญในการแก้ไขปัญหาเรืองทีดินทํากิน

ใหก้ับคนยากจนและเกษตรกรไดอ้ย่างยงัยืน

8 ศึกษาเพิมเติมจากรายงานการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ เรือง กระบวนการปฏิรูปทีดินและจัดการทีดินอย่างยงัยืนโดยประชาชน โดย

เครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย (คปท.) และ กลุ่มปฏิบตัิงานทอ้งถนิไรพ้รมแดน (local act.)
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ภาพสรุปแนวคิดและหลกัการของมาตรการสาํคญัในการปฏิรูปทีดิน

๑๖. ประเด็นทา้ทายต่อมาตรการสําคัญในการปฏิรูปทดีิน

การปฏิรูปทีดิน กลายเป็นสถานการณ์ทางสงัคมทีมีความซบัซอ้นและยากจะดาํเนินการเพือใหเ้กิดการ

กระจายการถือครองทีดินทีเป็นธรรม โดยเฉพาะในประเทศไทยนัน มาตรการสําคัญทีกล่าวถึงข้างต้นจึง

ยังมีขอ้ทา้ทายทีตอ้งคาํนึงถึงดังนี

Yการดําเนินการโฉนดชุมชนตอ้งสามารถสรา้งรูปธรรมทีสามารถบรรลุเป้าหมายทงัในเรืองความเป็นธรรม

ประสิทธิภาพการใชท้ีดินร่วม และความยังยืนในการจัดการทรพัยากรในพืนทีโฉนดชุมชน ทังนีอาจใชแ้นวทาง

การสรา้งระบบกรรมสิทธิร่วมของชุมชนมาใชใ้นการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงต่อรองกับระบบกรรมสิทธิของรฐั

มาตรการสาํคญัในการปฏิรูปทีดิน
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และเอกชน อย่างไรก็ตามปัจจัยความสาํเร็จทีสาํคัญคือความเขม้แข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมจากหลากหลาย

ภาคส่วนทงัรฐั ราชการ วิชาการ และประชาชน

Yการจํากัดการถือครองทีดิน ทีต้องคาํนึงของพืชแต่ละชนิด ทีมีความต้องการขนาดพืนทีทีแตกต่างกัน

อีกทังระบบขอ้มูล การถือครองทีดินในประเทศไม่โปร่งใส ไม่สะทอ้น ความจริง เช่น ออกโฉนดทับทีสาธารณะ

หรือการรุกทีสาธารณะ แล้วเอามาเป็นทีส่วนตัวของบรรดาผู ้มีอิทธิพลทังหลาย รวมถึงอาจ เกิดการต่อต้าน

จากกลุ่ม ผู ้ถือครอง ทีดินจาํนวนมาก การจาํกัดในการ ปฏิรูปทีดินทีส่งผลต่อจาํนวนการถือครองทีดินลดลง

โดยจะไป กระทบชนชนันาํของประเทศทีถือครองทีดินส่วนใหญ่ของประเทศ

Yการจัดตังกองทุนธนาคารทดีินเพอืการเกษตร

ควรมีโครงสรา้งการบริหารแบบกระจายอาํนาจ ในระดับตาํบล ระดับจงัหวัด และระดับชาติ เพือกระจายภารกิจ

ความรบัผิดชอบและการมีส่วนร่วมไปยังชุมชนและท้องถินทุกระดับ ทังนี ควรพิจารณา ประเด็นความพรอ้ม

ของเทคโนโลยีแผนทีภูมิศาสตร์ทีดิน (GIS) ทีจะเป็นเครืองมือสาคัญในการจัดทาํฐานขอ้มูลทีดิน ทัวประเทศ

ระบบตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการคัดเลือกทีดินเข้าสู่ธนาคารทีดิน ซึงมีผลต่อความน่าเชือถือ

ของประชาชน งบประมาณทีต้องใช้ และ ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย จึงจําเป็นต้องคิดถึงรูปแบบ

อืนมารองรบัดว้ย

Yภาษีทีดินในอัตราก้าวหน้า ต้องคํานึงถึง

ความแตกต่างของขนาดการผลิตพืชแต่ละชนิดที

ไม่เท่ากัน การคิดภาษีตามมูลค่าของการถือครอง

ทีดิน ขนาดการถือครองทีดินทีเหมาะสมในการใช้

ประโยชนใ์นแต่ละประเภท

๑๗. บทส่งท้าย

ปัญหาการถือครองทีดินเป็นรูปธรรมหนึงของปัญหาความเหลือมลําในสังคม อันได้แก่ ความไม่

เท่าเทียมกันในเชิงโครงสรา้งของเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดความเหลือมลําด้านความมังคัง ความไม่เท่าเทียมกัน

ในเชิงของสงัคมก่อใหเ้กิดความเหลอืมลําด้านโอกาส และความไม่เท่าเทียมกนั ในเชิงโครงสรา้งทางการเมือง
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ก่อให้เกิดความเหลือมลํ าด้ านอานาจ ทั ง ๓ โครงสร้างดั งกล่าวต่างมีปฏิสัมพันธ์ เชือม โยงกัน

การปฏิรูปทีดินจึงเป็นประเด็นหลกัหนึงในการปฏิรูปเพือลดความเหลือมลาํในทุกดา้น

พัฒ น าก ารป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ก า รป ฏิ รูป ที ดิ น ไท ยที ผ่ าน ม า ไม่ ได้ ดํ า เนิ น ก ารบ นพื น ฐ าน

ทางการเมืองทีแข็งแรง (pre-condition) ก่อนทีจะดาํเนินการปฏิรูปทีดิน อันไดแ้ก่ ความมีธรรมาภิบาล (good

governance) ก า รมี ร ะ บ บ นิ ติ ธ ร ร ม  ร ะ บ บ ก า ร เงิ น ก า รค ลั ง  แ ล ะ ร ะ บ บ สั ง ค ม ที เอื อ อํ า น ว ย

ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้เปลียนแปลงไปจากเมือ ๓๐ ปี ก่อนเป็นอย่างมาก

ความต้องการใช้ทีดินมีความหลากหลายมากขึน เทคโนโลยีด้านการผลิตต่างๆ มีความก้าวหน้ามากขึน

พึงพาทีดินนอ้ยลง ผูค้นในบา้นเมืองต่างเริมตระหนักถึงการใชท้ีดินทีไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลต่อการกินอยู่ทีดี

และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสิงแวดลอ้มและระบบนิเวศนข์องโลก

อย่างไรก็ตาม เป็นทียอมรับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยเปลียนแปลงเป็นเศรษฐกิจเสรีและ

ทุนนิยมกาํลังจะเต็มขัน  ทีเน้นการใหค้วามสาํคัญกับกลไกตลาดเป็นตัวกาํหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

พ ร้อมทั งลด บทบาทรัฐ ใน ระบบ เศ รษ ฐกิ จ  เปิ ด เส รีก ารค้า  การลงทุ น  การแป รรูป รัฐ วิส าหกิ จ

และการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นต้น แนวทางทีส ําคัญในการปฏิรูปทีดินในยุคปัจจุบันคือการใช้ระบบ

ภาษีทีดิน  เพื อเข้าไปจูงใจให้ผู ้ถือครองทีดินตัดสินใจทําประโยชน์จากทีดินหรือขายทีดินให้คนอืน

ภาครัฐควรส่งเสริมการจัดตังธนาคารทีดินเพือทําหน้าทีเป็นผู ้ซือทีดินจากเอกชนทีไม่ได้ใช้ประโยชน์เพือ

นาํมาจัดสรรทีดินใหแ้ก่เกษตรกรหรือผูท้ีตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากทีดิน นอกจากนี กลุ่มชุมชนทีมีการรวมตัวกัน

เป็นระยะเวลานาน ภาครฐัควรวางกลไกให้ชุมชน ร่วมกันดูแลทรพัยากรทีดิน เช่น การใช้โฉนดชุมชนให้เป็น

เอกสารอนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ ครอบครองและใช้ประโยชน์จากทีดินเพือแก้ไขปัญหา

การสญูเสียทีดินเกษตรกรรม

ความเป็นจริงของการปฏิรูปทีดินจึงขึนอยู่กับพลังของประชาชนและความตังใจดาํเนินการของรัฐ

และหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยเฉพาะการมีคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ทีรัฐบาลแต่งตังขึนเพือศึกษาและ

รวมรวมแนวทางปฏิรูปประเทศ หลังจากปัญหาการชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมืองใน พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยมีวัตถุประสงคเ์พือศึกษามูลเหตุของปัญหาความขดัแยง้และความไม่เป็นธรรมในสงัคมใหป้รากฏขึนเด่นชัด

จากความพยายามในการประมวลปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทีดินจากกลุ่มต่างๆ ซึงเป็นข้อมูลและ

ความเห็นทีเป็นประโยชน ์เพราะมีการลงพืนทีหาขอ้เท็จจริง และขอความเห็นจากประชาชนผูเ้ดือดรอ้นโดยตรง

ประกอบกับปัจจุบันเราพบว่ามีแนวทางการปฏิ รูปทีดิน  โดยนวัตกรรมชุมชนเกิดขึน เช่น  โฉนดชุมชน

กองทุนธนาคารทดีิน กลไกการบริการจัดการทดีิน เป็นตน้ อันพอจะเป็นแสงทีปลายอุโมงคก์ารปฏิรูปทีดินได้



๔๒

อย่างไรก็ตาม ก่อนการปฏิรูปทีดิน ยังมีแง่คิดและประเด็นสาํคัญทีจาํเป็นจะต้องตังโจทย์ และโยนลง

ไปถามคนทังสังคมเกียวกับการใหคุ้ณค่าต่อระบบเกษตรกรรม การละเลยการมองเห็นคุณค่าของผูค้นในภาค

เกษตรกรรม การมองทีดินเป็นแต่เพียงสินค้า เกษตรกรทีไร้ทางออกต้องขายทีดินเพือเอาตัวรอด  ฉะนัน

ควรอย่างยิงทีตอ้งหันมาใหค้วามสนใจต่อมิติของคุณค่าของทีดิน โดยเฉพาะในหว้งเวลาทีเราเกิดความสบัสนจน

กลายเป็นวิกฤตด้านคุณค่าต่อทรพัยากร โดยแง่คิดหนึงทีน่าสนใจ และขอหยิบยกมานาํเสนอคือการเปลียน

มิติการมองทีดินจาก “ทรพัยส์ินส่วนตัว” มาเป็น “ตน้ทุนทางสงัคม” คือ การใชป้ระโยชนใ์นทีดินและการถือครอง

ทีดินตอ้งคาํนึงประโยชนข์องสงัคมและ และใชเ้งือนไขความเป็น ธรรมเขา้มากาํกับ

ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปทีดินตอ้งกลบัคืนใหม้าหนุนใหค้นในชุมชนและผูใ้ชป้ระโยชนท์ีดินอย่างรูคุ้ณค่าได้

รบัการสนับสนุนในทุกระบบ พรอ้มกับมีหลักประกันและความมันคงในการถือครองทีดินได้อย่างชอบธรรม

เพือไม่ให้เกิดสภาพสังคมอย่างในปัจจุบันคือ ประเทศราํรวยแต่คนยากจน (rich country, poor people)

ซึงหมายถึงความราํรวยของคนกลุ่มเล็กๆ บนยอดพีระมิดทีไม่เท่าเทียมกันแห่งการแจกแจงอาํนาจทางการเมือง

อาํนาจเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม ในขณะทีคนส่วนใหญ่ทีฐาน พีระมิดยังยากจนแสนเข็ญโดยไม่มีการ

เปลียนแปลง แนวทางการปฏิรูปทีดินทีกล่าวมาจนถึงหน้าสุดท้ายนีคงพอทีจะทําให้ทุกคนในสังคมเข้าใจ

และไดต้ระหนักร่วมกัน

…………ไม่ใช่ปล่อยใหเ้กษตรกรหรือคนไรท้ีดินเผชิญปัญหาของสงัคมตามลาํพงั……...



บรรณานุกรม

กอบกุล รายะนาคร. ๒๕๔๓. พัฒนาการของหลักกฎหมายสิงแวดล้อมและสิทธิชุมชน. สถาบนัวิจยัสงัคม

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.

คณะกรรมการปฏิรูป. ๒๕๕๕. แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ

เลือกตัง. กรุงเทพฯ: สาํนักงานปฏิรูป.

คณะกรรมการปฏิรูป. ๒๕๕๔. ข้อเสนอการปฏิรูปทดีินเพือการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ (๗ กุมภาพนัธ์

๒๕๕๔). กรุงเทพฯ: สาํนักงานปฏิรูป.

คณะทาํงานศึกษามาตรการการกระจ่ายการถือครองทีดินทงั ๔ ชุด. ๒๕๕๒. ข้อเสนอแนวทางและ

มาตรการการกระจายการถือครองทดีินในสังคมไทย. นาํเสนอต่อ คณะกรรมการอาํนวยการ

เพือแกไ้ขปัญหา ของเครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมของคณะ

กรรมการอาํนวยการเพือแกไ้ขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย.

เครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย (คปท.) และ กลุ่มปฏิบตัิงานทอ้งถินไรพ้รมแดน (local act.). ๒๕๕๓.

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรอืง กระบวนการปฏิรูปทดีินและจัดการทดีินอย่างยังยืน

โดยประชาชน.

ทองโรจน ์อ่อนจนัทร.์ ๒๕๓๗. นโยบายปฏิรูปทีดินแบบไทยๆ: ความสาํเร็จหรือภาพลวงตา?. วารสาร

เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ ปีที ๑ ฉบบัท ี๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๓๗.

หนา้ ๖๘-๘๓.

นพรตัน ์นุสสธรรม. ๒๕๒๐. การปฏิรูปกฎหมายทีดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

วิทยานิพนธป์ริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต แผนกประวตัิศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.

บณัฑูร เศรษฐศิโรตม.์ ๒๕๕๓. ความขัดแย้งปัญหาทดีิน- ป่า: แง่มุมปัญหาด้านโครงสร้างกฎหมาย

และนโยบายรัฐ. เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการประจาํปี ๒๕๕๓ เรือง “การลดความ

เหลือมลาํและสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจ”



ปราเมศ เหล็กเพ็ชร.์ จาก “ธนาคารทดีิน” ถึง “ยกเครืองภาษี” วัดใจรัฐบาลแก้ปัญหา “เหลอืมลํา”

ถือครองทดีิน. แผนงานสรา้งเสริมนโยบายสาธารณะทีดี. สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.

ภคัวด ีวีระภาสพงษ.์ ๒๕๕๕. การปฏิรูปทีดินในอินเดีย : กุญแจสู่อิสรภาพจากความยากจนและการ

รักษาสิงแวดล้อม. สารคดี ปีที ๒๘ ฉบบัที ๓๒๙ ( กรกฎาคม ๒๕๕๕ ) หนา้ ๑๕๒-๑๕๓.

วีรวัฒน์ อริยะวิริยานนัท.์ ๒๕๕๒. วิวัฒนาการของการปฏิรูปทดีินในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะ

กรณีการ ออกกฎหมายปฏิรูปทดีิน (พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๕๑๘). วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเมือง คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.

สมภพ มานะรงัสรรค.์ ๒๕๒๔. นโยบายปฏิรูปทีดิน ความจริงหรือความฝัน. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพว์ลี.

สินีนาฎ เวชแพทย.์ ๒๕๓๙. แนวคิดของจอมพลสฤษดิ ธนะรัชตเ์กียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร มหาบณัฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร ์คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.

สนุทรียา เหมือนพะวงศ.์ ๒๕๕๔. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านป่าไม้และทดีินเพอืความเป็น

ธรรมในสังคมไทย. ใน คดีความคนจน: การวิเคราะหก์ฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทีส่งผล

กระทบต่อกลุ่มคนจนในสงัคม. เครือข่ายปฏิรูปทีดินแห่งประเทศไทย.

โสภณ ชมชาญ. ๒๕๕๔. ความไม่เท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้าสู่ทรัพยากรธรรมชาติและบริการ

พนืฐานของประเทศไทยด้านทีดินและป่าไม้ ใน ปาฐกถาเสาหลกัของแผ่นดิน ชุดความ

เหลือมลาํและความไม่เป็นธรรมในการเขา้ถึงทรพัยากรและบริการพนืฐานของประเทศไทย

ปาฐกถาครงัที ๒. ภาควิชาการวางแผน ภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั.

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม.

๒๕๕๑. ความเป็นมาของการวางแผนการถือครองทีดิน ใน รายงานสรุปสาํหรบัผูบ้ริหาร

โครงการจดัทาํยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทีดิน: การวางแผน การถือครองทีดิน การสงวนและ

พฒันาทีดิน และการสงวนหรือหวงหา้มทีดินของรฐั. สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และ สิงแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม.



สาํนกังานปฏิรูปทีดินจงัหวดัแพร.่ ๒๕๕๔. รายงานประจาํปี ๒๕๕๔ สํานักงานปฏิรูปทดีินจังหวัดแพร่.

อนุสรณ ์ร่างเล็ก. ๒๕๕๐. ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบในการจัดทีดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูป

ทดีินเพอืเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการป่าหนองหญ้าปล้อง ตาํบลเขาย้อย

ตาํบลทับคาง และตาํบลหนองปรง อาํเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร.ี วิทยานิพนธ์

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลยัการบริหารรฐักิจ

มหาวิทยาลยับูรพา.

Alec McEwen. Land Reform in Developing Countries: Legal and Institutional Aspects. Geomatics

Engineering, Land Administration Consultant, University of Calgary.

Deininger, Klaus W. 2003. Land policies for growth and poverty reduction. The World Bank.

James K. Boyce, Peter Rosset, and Elizabeth A. Stanton. 2005. Land Reform and Sustainable

Development. Workingpaper series number 98. University of Massachusetts, Amherst.

Jan A. Groenewald. 2003. Conditions for Successful Land Reform in Africa. Paper presented at

Pre-IAAE Conference on African Agricultural Economics, Bloemfontein, South Africa,

August 13-14, 2003. University of the Free State.

Michael Lipton. 2009. Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property

Wrongs. 23rd. Routledge.

Ministry of agriculture of japan, Report on the implementation of economic social and cultural

rights. pp. 155-156.

Roy Prosterman, Robert Mitchell. 2002. Concept for Land Reform on Java. Rural Development

Institute.

Saturnino M. Borras Jr. and Terry McKinley. The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State-

Led or Market-Led Models. Policy research brief. no. 2. November 2006. International

Poverty Centre. United Nations Development Programme.



Saturnino M. Borras Jr. State-Society Relations in Land Reform Implementation in the Philippines.

Development and Change Vol. 32 (2001), 545-575. Institute of Social Studies 2001.

Blackwell Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK.

Saturnino M. Borras Jr., Cristóbal Kay, A. Haroon Akram Lodhi. Agrarian Reform and Rural

Development: Historical Overview and Current Issues. ISS/UNDP Land, Poverty and

Public Action Policy Paper No. 1. United Nations Development Programme Bureau of

Development Policy. New York.

Solon L. Barraclough. 1999. Land reform in developing countries: The role of the state and other

actors. Discussion Paper No. 101, June 1999.

Tony Burns. Land Administration Reform: Indicators of Success and Future Challenges. Agriculture

and Rural Development. Discussion Paper 37.


