การถือครองและการใชประโยชน
*
ที่ดินในประเทศไทย
โดย นิวตั ิ เรืองพานิช
นายกสมาคมศิษยเกาวนศาสตร
อดีตคณบดีคณะวนศาสตร
หนังสือพิมพมติชนรายวัน คอลัมนกระแสทรรศน
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑๐๕๔๑

ประเทศไทยจั ดได ว าเป นประเทศที่ มี
การใชประโยชนที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพมากที่สุด
ประเทศหนึ่ งในโลก
จะเดิ นทางไปแห งหน
ตําบลใด จะพบว ามี ที่ดินถูกทิ้ งไวใหรกราง
วางเปลา โดยไมไดรับการใชประโยชนอยูทั่วไป *
แต ทุกตารางนิ้ วมี ผูจั บจองถื อครองเป นเจ าของ
หมด ทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตาม
กฎหมาย เรามักจะไดยินอยู เสมอว าราษฎร
ขาดที่ดินทํากิน ขณะเดียวกันทุกครั้งที่ผูครองบาน
ครองเมืองแสดงรายการทรั พยสินตามกฎหมาย
แต ละรายจะถือครองที่ ดินนั บรอยนั บพันไร เป น
ประจําตลอดมา อยางดีก็หลายสิบไร ซึ่งเกิน
ปรั ชญาความพอเพี ยงอยู ดี และถ าตรวจสอบ
ใหดีจะมีที่ดิน ทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและ
ที่ไมถูกตองตามกฎหมายรวมอยูดวยไดมีความ
พยายามจากหลายฝายที่ตองการใหออกกฎหมาย
*

จุฬารัตน ยะปะนัน นิติกร กลุมงานพัฒนา
กฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม.

จํากัดขนาดการถื อครองที่ดินและการเก็บภาษี
ที่ดินแบบกาวหนาเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดิน แต
ก็ไมเคยประสบความสําเร็จ เพราะไมมีผูใดอยาก
ออกกฎหมายมาบังคับใชกับตนเอง ซึ่งเปนเรื่องที่
พอจะเขาใจได โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมหรือเสรีนิยมอยางที่ใชกันในบานเรา
ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งประเทศประมาณ
๓๒๐ ลานไร เปนพื้นที่ที่ปกคลุมไปดวยตนไม
หรือปาไมอยูเพียง ๘๐ ลานไร หรือรอยละ ๒๕
ของพื้นที่ประเทศ และมีพื้นที่เปนปาเสื่อมสภาพ
และถูกยึดครองโดยประชาชนทั่วไปอีกไมต่ํากวา
๘๐ ลานไรเชนกันรวมกันแลวประเทศไทยยังมี
เนื้ อ ที่ ป า ตามกฎหมายอยู ม ากกว า ครึ่ ง หนึ่ ง
ของเนื้อที่ประเทศหรือประมาณ ๑๖๐ ลานไร
(พ.ศ. ๒๕๐๔ มี ๑๗๑ ลานไร) เพราะตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กําหนดไว
อยางชัดเจนวา พื้นที่ใดหากไมมีเอกสารสิทธิตาม
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พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหถือ
วาที่ดินนั้นยังคงเปนที่ดินปาไมอยูถึงจะไมมีตนไม
และหมดสภาพป าไปแลวก็ ตาม เพราะหาก
สามารถรักษาพื้นที่เอาไวได นานวันเขาปาไมก็จะ
กลับฟนคืนสภาพตามเดิมได นับวาเปนอัจฉริยะ
ของนั กกฎหมายที่ น าชมเชยยิ่ งที่ ออกกฎหมาย
โดยยึดพื้นที่เปนหลักมากกวายึดตนไมเปนหลัก
เพราะตนไมถูกตัดออกเมื่อใดก็ได ถึงแมกระนั้น
ก็ตาม ปาก็ยังถูกทําลาย พื้นที่ปาก็ถูกยึดครอง
ดังที่ปรากฏใหเห็นอยูโดยทั่วไปในขณะนี้ และเปน
การยึดครองพื้นที่อยางไม ถู กตองตามกฎหมาย
หากทานตองการทราบตัวเลขที่แนนอนก็ลองถาม
กรมที่ดินดูวา ไดออกโฉนดที่ดิน น.ส.๓ และ
เอกสารสิ ทธิ อื่ นๆ ตามกฎหมายไปแล วจํ านวน
เท าใด
เมื่ อรวมกั บที่ ราชพั สดุ และที่ เฉพาะ
พิเศษอื่นๆ แล วนํามาหั กออกจากเนื้อที่ประเทศ
๓๒๐ ลานไร ที่เหลือก็เป นเนื้อที่ ปาไมตาม
กฎหมายนั่นเอง กรมที่ดินเองก็ไมสามารถนําที่ดิน
ปาไมไปออกเอกสารสิทธิได รัฐบาลไหนมาแตะ
เรื่องที่ดินก็จะกลายเปนประเด็นปญหาการเมือง
ไป คงจะยังจํากันไดวารัฐบาลสมัยหนึ่งตองลมไป
เพราะกรณี ส.ป.ก. ๔-๐๑ ทั้งที่มีเจตนาดีที่ตองการ
จะแก ป ญ หาให ค นที่ อ าศั ย อยู ใ นที่ ดิ น ป า ไม
ประมาณ ๑๐ ลานคน ถึงจะยากดีมีจนก็อยากให
ถือครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย โดย
อาศัยกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน แตไมไดเนนที่การ
ปฏิรูปที่ดิน เพียงตองการใหถือครองที่ดินอยาง
ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น เปนการถายโอนที่ดิน
จากกรมปาไมให ส.ป.ก. แจกจายใหแกเกษตรกร

ที่ยากจนแบบใหเปลารวมรายละไมเกิน ๑๐๐ ไร
ซึ่งสวนใหญจะเกินความสามารถและศักยภาพที่
เกษตรกรจะใช ที่ ดิ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได
เนื่องจากคนยากจนยอมไมมีทุน ขาดแรงงาน
ขาดน้ํา ขาดปจจัยในการผลิตอื่นๆ ทางที่ดีที่สุด
ที่ เกษตรกรทํ าได คื อขายสิ ทธิ ในที่ ดิ นนั้ นอย าง
ที่ปฏิบัติกันอยู เชื่อวาเมื่อหมดโครงการแจกที่ดิน
ส.ป.ก. แล วราษฎรก็ ยั งคงขาดที่ ดินทํ ากินอยู ดี
แตก็เห็นดวยอยางยิ่งที่ตองการใหทุกคนอยูอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ลองมาชวยกันคิดวิธีที่จะให
ทุกคนอยูอยางถูกตองตามกฎหมาย แทนการแจก
ที่ดิน ส.ป.ก. แบบใหเปลา หันมาใชวิธีใหเชาที่กัน
บางจะไดหรือไม เพื่อใหทุกคนรับรูและยอมรับวา
ที่ดินเปนของหลวงเชามาใชประโยชน แตถือเปน
กรรมสิทธิ์ไมได แลวอาศัยหลักการจํากัดขนาด
การถือครองที่ดินและการเก็บภาษีแบบกาวหนา
มาใช โดยไมตองออกกฎหมายใหม แตอาศัย
กฎหมายป าไม บั งคั บใช เฉพาะในพื้ นที่ ป าไม
เทานั้น (กรณีนี้ตองคืนที่ ส.ป.ก. ใหมาเปนพื้นที่
ปาไมแกกรมปาไมดังเดิม)
คงจํากันไดวากรมปาไมเคยใหสัมปทาน
แกบริษัททําไมมาแลว โดยอาศัย พ.ร.บ. ปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ การใหสัมปทานก็เหมือน
กับการใหเชาระยะยาว โดยอาศัยหลักกฎหมาย
เดี ยวกั นนี้ ก็ ให ผู ที่ อาศั ยอยู ในที่ ดิ นป าไม อย าง
ไมถูกตองตามกฎหมาย ไดเชาที่ดินอยางถูกตอง
ตามกฎหมายไดหลักคิดกวาง ๆ ก็คือขณะนี้
ใครอยูที่ไหนก็ใหเชาอยูที่นั้นหามโยกยายซื้อขาย
เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน ผูที่จะเชาที่ปาไม
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ต องเป นคนไทยมี สั ญชาติ ไทย อายุ ไม ต่ํ ากว า
๒๐ ป ขนาดการถือครองที่ดินที่ใหเชาจะจํากัด
ตามลักษณะการใชที่ดินนั้น สําหรับคาเชาที่ดินให
เก็บคาเชาที่ดินแบบกาวหนา ตามขนาดการ
ถือครองและลักษณะการใชประโยชนที่ดิน และ
ใหเชาไดตลอดไปโดยไม จํ ากัดเวลาการเชาเพื่ อ
ไม ให เกษตรกรผู ยากไร ที่ เคยอยู ฟรี มาก อนต อง
เดือดรอน หากถือครองที่ดินเพียง ๑-๕ ไร เพื่อเปน
ที่อยูอาศัยและทําการเกษตรเพื่อการบริโภคเปน
หลัก อัตราคาเชาอาจจะเปน ๑-๕ บาท/ไร/ป เพียง
เพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และยอมรับสิทธิใน
การเชาที่ดินของรัฐเทานั้น ควรจะมีคณะกรรมการ
พิ จารณาในรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการกํ าหนด
ขนาดการถื อครองในการใช ที่ ดิ นแต ละประเภท
กําหนดคาเชาตามขนาดการถือครองและประเภท
การใชประโยชน ทั้งนี้ทั้งนั้นตองยึดหลักการ
กระจายการถือครองที่ดินและใชมาตรการคาเชา
บังคับ เพื่อไมใหถือครองที่ดินเกินขนาดที่กําหนด
การใช ประโยชน ที่ ดิ นต อจากนี้ ไปจํ าต องเน นที่
ประสิทธิภาพการผลิตใหคุมกับคาเชาหากเปนไป
ได ก็ จ ะช ว ยให ทุ ก คนอยู ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งตาม
กฎหมายมี ก ารใช ที่ ดิ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น สามารถจะพัฒนาที่ดินตามศักยภาพของ
ตนเอง รัฐก็จะมีรายไดจากคาเชาที่ดิน เจาหนาที่

จะไดปฏิบัติหนาที่ดวยความสบายใจ ไมตองถูก
กล าวหาว าละเว นการปฏิ บั ติ หน าที่ เนื่ องจาก
มี ผู กระทํ าผิ ดกรณี เช นนี้ นั บแสนนั บล านราย
และที่สํ าคัญจะได ไม ตองเปนประเด็ นกลาวหา
ทางการเมื องหรื อเป นเหตุ ให ใช เป นเรื่ องที่ จะ
เลื่อยขาเกาอี้กันอีกตอไป
××××
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