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เมือวนัที 31 ตลุาคม นายอภชิาติ ศิริสุนทร ส.ส.บญัชีรายชือ พรรคกา้วไกล ในฐานะประธาน

กรรมาธิการการทีดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สภาผูแ้ทนราษฎร ไดโ้พสตแ์สดงความคิดเห็น 

ผ่านเฟซบุ๊กเพือคดัคา้นรา่งกฎกระทรวงอนญุาตใหค้นตา่งชาติถือครองทีดินไดไ้มเ่กิน 1 ไร ่แลกกบันาํเงินมา

ลงทนุในไทยอย่างนอ้ย 40 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดทงัหมดดงันี 

“ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไรซ้งึสิทธิในทีดิน รฐัยงัจะใหส้ิทธิตา่งชาติถือครองทีดินในประเทศไทย” 

ปัญหาเรืองสิทธิในทีดิน ถือเป็นสว่นหนงึของความเหลือมลาํสาํหรบัสงัคมไทยทียงัแกไ้ขไมไ่ด ้รฐับาล

เองก็ยงัไม่มีแนวทางแกไ้ขทีชดัเจน ทงัปัญหาการกระจกุตวัของทีดินเอกชน ปัญหาทีดินของหน่วยงานรฐั 8 

กระทรวง 19 กรม 3 รฐัวิสาหกิจ มีทีดินในการถือครองจาํนวนมากและทบัซอ้นกนั ทีสาํคญัคือตลอดระยะ 8 ปี 

ทีมีนายกรฐัมนตรีทีชือ “ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา” เคยมีนโยบายทวงคืนผืนป่า ทีออกโดย คณะรกัษาความสงบ

แหง่ชาติ หรือ คสช. คาํสงัที 66/57 ซงึกอ่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ระหว่างรฐักบัประชาชน เกิดการไล่รือและ

ขบัไลป่ระชาชนออกจากพืนที ไรที้ดินทาํกินและถกูดาํเนินคดีจาํนวนมาก 

ประเทศไทยมีพืนทีทงัหมด 320.70 ลา้นไร ่อยูใ่นความครอบครอง และดแูลของหนว่ยงานตา่ง ๆ 

จาํนวนมาก เชน่ 

กรมทีดิน ดแูลพืนที 130.74 ลา้นไร ่ส.ป.ก. ดแูลพืนที 34.76 ลา้นไร ่ป่าสงวนแหง่ชาต ิกรมป่าไม ้ดแูล

พืนที 144.54 ลา้นไร ่ราชพสัด ุกรมธนารกัษ์ 9.78 ลา้นไร ่การรถไฟ ดแูลพืนที 234,976.96 ไร ่

เมือนาํพืนทีป่าสงวนและทีดินราชพสัดมุารวมกนั เทา่กบัวา่ทีดินเกือบครงึของประเทศ จาํนวน 154.32 

ลา้นไร ่อยูภ่ายใตก้รรมสิทธิของรฐั 

ทีดินทีอยู่ในความครอบครองโดยรฐัสว่นหนงึเป็นทีดินของชมุชนและเป็นทีดินทาํกินของประชาชน ที

อาศยัทาํกินมายาวนาน 



ในขณะทีทีดินเอกชนหรือทีประชาชนมีสิทธิถือครองมีจาํนวนนอ้ย อีกทงัยงัมีปัญหาเรอืงการกระจาย

การถือครองสงู จากขอ้มลูของ ศนูยข์อ้มลูและขา่วสืบสวนเพือสิทธิพลเมือง (TCIJ) ระบวุ่า 

ประเทศไทยมีประชากร 64.871 ลา้นคน 

มีประชากรเพียง 15,900,047 คน ทีมีทีดินเป็นของตนเอง จาํนวนทีดินนอ้ยสดุคือ 1-10 ตารางวา มีผูถื้อครอง 

285,952 คน ทีดินมากทีสดุคือมากกว่า 1,000 ไรข่นึไป มีผูถื้อครองเพียงแค8่37 คนเทา่นนั นอกจากนนัยงัมีคน

จาํนวน 3,482,206 คน ทีถือครองทีดินเฉลียคนละ 1-5 ไร ่

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นว่า การถือครองทีดินทีอยูภ่ายใตก้รรมสิทธิของรฐัและประชาชนเพียงไม่กีราย 

แตก่ลบัมีประชาชนจาํนวนมากทีไรซ้งึทีดินทาํกิน อีกทงัยงัมีปัญหาทีดินทบัซอ้นกบัทีของรฐั นีจงึถือวา่เป็น

ปัญหาทีรฐับาลตอ้งกาํหนดใหเ้ป็นวาระเรง่ดว่นในการแกไ้ขปัญหา 

การทีคณะรฐัมนตรีมีมติใหช้าวตา่งชาตทีิมาลงทนุในรฐัไทยเพียง 40 ลา้นบาท เงือนไขเงินทนุตอ้ง

อย่างนอ้ย 3 ปี จะอนญุาตใหมี้ทีดินจาํนวน 1 ไร ่นนั ยงิจะทาํใหเ้กิดช่องว่างของความเหลือมลาํขยายเพิมมาก

ขึน บา้นและทีดินจะราคาสงูขนึ เดิมทีประชาชนเขา้ถึงยากอยู่แลว้การกาํหนดนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ

ดงักล่าวทาํใหเ้กิดชอ่งว่างเพิมมากขนึ 

ผมไมเ่ห็นดว้ยกับการออกนโยบายนีของรฐับาล ตราบใดทียงัไม่สามารถการแกปั้ญหาทีดินใหก้บั

ประชาชนคนไทยไดก็้ไม่ควรใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยวิธีนี 

ผมเสนอว่าควรกลบัมามองเรืองการปฏิรูปทีดินทงัระบบ เพือยกระดบัสิทธิการครอบครองและกระจาย

อย่างเทา่เทียมใหเ้กิดความมนัคงกบัประชาชน นีตา่งหากทีจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ เพราะหากชว่ยให้

ประชาชนสามารถพฒันาศกัยภาพในการประกอบอาชีพได ้ก็นาํมาซึงการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ

ดว้ยเชน่กนั” 

 

 

 



 

แสงเดอืน ตนิยอด วยั 55 ปี ชาวบา้นแม่กวกั อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง ทีทาํกินในพืนทีดงัเดมิของตนเองตลอด

มา ตอ่มามีการประกาศป่าสงวนทบัทีทาํกินของเธอ แตก่รมป่าไมอ้นญุาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนแ์ละอยูอ่าศยัไดโ้ดยให้

สิทธิ สทก. 1 และมีการมาส่งเสรมิใหเ้ธอปลกูยางพาราในพืนที 10 ไร ่

กระทงัวนัหนงึมีเจา้หนา้ทีมาตดัฟันตน้ยางพาราทิง เมอืเธอเรยีกรอ้งสิทธิก็ถกูแจง้ความดาํเนินคดีในขอ้หาบกุรุกป่า 

จนมีคาํพิพากษาเมือวนัที  กนัยายน  ทีผ่านมา ศาลฎีกาอา่นคาํพิพากษาใหแ้สงเดือนมีความผิดทีบกุรุกป่า

สงวน โดยใหจ้าํคกุ  ปี แตใ่หร้อลงอาญา และเสียคา่ปรบัอาญา ,  บาท คา่เสียหายทางแพ่ง ,  บาท 

ดอกเบียรอ้ยละ ก่อนหนา้มีคาํพิพากษากรณีแสงเดือนไม่นาน ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี พิพากษาให ้นายตะ

เปาะ งามยิง ชดใชเ้งิน 67,000 บาทพรอ้มดอกเบียอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี จากขอ้หาบกุรุกป่า 

นายตะเปาะ เป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณ คลา้ยพระของชาวกะเหรียง เรียกกนัวา่ เจา้วดั เกิดและเตบิโตทีบา้นองค์

พระ อาํเภอดา่นชา้ง จงัหวดัสพุรรณบรีุ มีหลกัฐานเป็นเอกสารว่าหมู่บา้นนีปรากฏมาตงัแตส่มยัรชักาลที 6 เป็น

อย่างนอ้ย ตอ่มาถกูป่าสงวนประกาศทบัทีอยู่อาศยัและทีทาํกิน 



ในปี 2548 เจา้วดัตะเปาะทีรา่งกายไมแ่ข็งแรง มือและแขนหงิกงอไมส่ามารถทาํงานได ้ถกูจบัพรอ้มของกลางคือ 

จอบ 1 เลม่ เพือปลกูขา้วไรแ่บบไรห่มนุเวียนไวกิ้นในครอบครวั จาํนวน 2 ไร ่และถกูตดัสินว่ามีความผิด ทงัทีมี

หลกัฐานวา่อาศยัอยูม่านานนบัรอ้ยปี และปัจจบุนัป่าฟืนสภาพสมบรูณจ์นไมเ่ห็นความเสียหายแลว้ 

และเมือตน้เดือนตลุาคม อยัการจงัหวดัเพชรบรีุ สงัฟ้องเด็กทีอายไุมเ่กิน 18 ปี 2 คน ทีติดตามผูป้กครองซงึเป็น

กะเหรียงดงัเดมิ ขณะเดนิทางกลบัไปอยูอ่าศยัในบา้นบางกลอยบนพืนทีดงัเดมิทีบรรพบรุุษรวมถึงเด็กทงัสองเกิด

และเตบิโตมา ในขอ้หาบุกรุกแผว้ถางอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

โดยเมือปี 2554 เจา้หนา้ทีอทุยานแหง่ชาตแิก่งกระจานบกุเผาทาํลายบา้น ยุง้ฉาง ชาวไทยเชือสายกะเหรียงทีบา้น

บางกลอยบนและใจแผน่ดิน จนชาวบา้น นาํโดย ปู่คออี มีมิ ฟ้องกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุเ์ป็นคดีใน

ศาลปกครอง จนศาลปกครองสงูสดุพิพากษาว่า เจา้หนา้ทีอทุยานแหง่ชาตแิก่งกระจานทาํผิดกฎหมายใหช้ดใชผู้ท้ี

ถกูเผาบา้น และชมุชนบางกลอยบนและใจแผน่ดินเป็นชมุชนทอ้งถินดงัเดมิของชาวกะเหรียง 

แตเ่มือชาวบา้นยกครอบครวัเดนิทางกลบัไปเพืออยู่อาศยัและทาํกินในพืนทีดงัเดมิคือบางกลอยบน กลบัถกู

เจา้หนา้ทีอทุยานแหง่ชาติอุม้ขนึเฮลิคอปเตอรล์งมา โดยบอกว่าจะชว่ยเหลือเรืองทีอยูที่ทาํกิน แตก่ลบัแจง้ความ

ดาํเนินคดีกบัชาวบา้นรวมทงัเดก็ๆ สุดทา้ยอยัการมีความเห็นสงัฟ้องเด็ก ๆ ตอ่ศาลดว้ย 



 

เหตกุารณเ์กิดเมือปี 2561 เจา้หนา้ทีหลายหน่วยงานไดเ้ขา้ตรวจสอบและตรวจยดึบรเิวณสวนเกษตรภูเรือ ใน

อาํเภอภเูรือ และอาํเภอดา่นซา้ยจงัหวดัเลย จาํนวน 6,229 ไร ่ซงึเป็นพืนทีสนามกอลฟ์ และโรงแรม/บา้นพกัตาก

อากาศโรงผลิตไวน ์ของบริษัทตระกลูดงั ตอ่มาพบวา่พืนทีดงักล่าวเคยมีการออกหนงัสือรบัรองการทาํประโยชน ์

(น.ส.3 ก.) มาก่อน จาํนวน 147 แปลง รวมเนือทีประมาณ 6,229 ไร ่

ขณะททีนุและบคุคลภายนอกสามารถมีเอกสารและใชพ้ืนทป่ีาหลายพนัไร่ โดยเจา้หนา้ทไีม่สามารถดาํเนนิคดีตาม

กฎหมายได ้แตป่ระชาชนดงัเดมิทอีาศยัอยูม่าเนินนานก่อนมีการประกาศพนืทป่ีา และทาํกินเพยีงเลก็นอ้ยตามวถิี

ชีวติ กลบัถูกดาํเนนิคดี 

ปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่ในพืนททีมีีการประกาศป่าทบัทีอยู่อาศัยและทีทาํกินเดิมกว่า 10 ล้านคน 

เป็นเนือทกีว่า 20 ล้านไร่ คิดเป็นชุมชนกว่า 3,000 ชุมชน 

ปัญหาประชาชนไมมี่ทีทาํกินเป็นปัญหาสาํคญั แตพ่บวา่คณะรฐัมนตรีกลบัอนญุาตใหบ้รษิัทอตุสาหกรรม

ปนูซีเมนตใ์ชพื้นทีป่าลุม่นาํชนัหนงึ เอ เพือระเบิดหินไปใชใ้นอตุสาหกรรมได ้ทาํใหภ้เูขาหายไปเป็นลกูและมลพิษ

ทางอากาศและเสียงตามมา 



ทงักรณีเหมืองหินทีตวัเมืองกาญจนบรุี ติดแม่นาํแม่กลอง ใกลก้บัสถานทีราชการสาํคญั เชน่ ศาลากลางจงัหวดั 

ศาลจงัหวดั จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั เคยมีการระเบิดหิน จนมีผลใหก้ระจกศาลจงัหวดัแตกมาแลว้ เมือหมด

ประทานบตัร แทนทีจะเขา้ฟืนฟสูภาพแวดลอ้ม กลบัมีการตอ่ประทานบตัรใหท้าํเหมืองหินตอ่ไปอีก 

กบัชาวบา้นทีอยู่มาเนินนาน กลบัมีความพยายามยึดพืนทีของชาวบา้น โดยลา่สดุเมือวนัที 11 ตลุาคมชาวบา้นที

อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม ่รอ้งเรียนถึงรองนายกรฐัมนตรี ประวิตร วงษสุ์วรรณ กรณีจะมีการประกาศ

อทุยานแหง่ชาติออบขานทบัทีอยู่อาศยัและทีทาํกินดงัเดิมของชาวบา้นจาํนวน 24,513 ไร ่

รฐัและเจา้หนา้ทีของรฐัมีหนา้ทีนาํความสงบสขุมาใหป้ระชาชนและทาํงานเพือประชาชน แต่ดเูหมือนนโยบายและ

การปฏิบตัเิรืองการใชพื้นทีอยูอ่าศยัและทีทาํกินของประชาชนทีผ่านมาเป็นไปทางตรงกนัขา้ม จาํเป็นอย่างยิงที

ตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและการปฏิบตั ิเพือใหป้ระชาชนคนดงัเดมิสามารถอยูอ่าศยัและทาํงานอย่างปกติ

สขุได ้

 


