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แนวทางการจดัการทรพัยากรร่วม (ทีดิ่น) ในรปูแบบ 
“โฉนดชมุชน” เพือ่รกัษาพืน้ทีเ่กษตรกรรม*

บัณฑิต สุนทรวิกรานต์**

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มุ ่งศึกษาโดยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรร่วม (ที่ดิน) ของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงซึ่งเป็นพื้นที่น�าร่องโฉนดชุมชนในจังหวัด
นครปฐม พร้อมทั้งศึกษาบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในเชิงการน�านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation) และผลสมัฤทธิใ์นการปฏิบัต ิเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการรกัษาพ้ืนที่
เกษตรกรรมของประเทศในรูปแบบโฉนดชุมชน 
 ผลการศกึษา พบว่า รปูแบบสหกรณ์ทีช่มุชนใช้เป็นกลไกในการจดัการทีด่นิ แม้จะสามารถ
แก้ไขปัญหาการสูญเสียท่ีดินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนได้ แต่ข้อเสียคือ สร้างภาระ
ทางการบรหิารให้กบัชมุชนอย่างมากและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกจิของชุมชนไม่ได้ ชุมชนจงึต้อง
อาศัยการจัดการในรูปแบบวิสาหกิจที่มีความคล่องตัวกว่าในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้ในส่วนของบริบทแวดล้อมชุมชน เมื่อพิจารณาการน�านโยบายโฉนด
ชมุชนไปปฏบิตั ิพบว่า ไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร และเกดิภาวะชะงกังนั เนือ่งจากรฐับาลไม่ค่อยให้การ
สนับสนุนเท่าท่ีควรและสื่อสารนโยบายผิดพลาด เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
จงึมทีศันคตใินแง่ลบและไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัติามนโยบาย อกีทัง้ส�านกังานโฉนดชมุชน
ที่เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานยังมีปัญหาเรื่องสถานะอ�านาจทางกฎหมายที่ต�่าด้อยกว่า
หน่วยงานอืน่ ส่งผลให้มขีีดสมรรถนะของหน่วยงานไม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถสนบัสนนุการพฒันา
ของชุมชนได้ 
 ข้อเสนอแนะตามแนวทางการจัดการทรัพยากรร่วม (ที่ดิน) ในรูปแบบโฉนดชุมชน เพื่อ
รกัษาพ้ืนทีเ่กษตรกรรม ได้แก่ แก้ไขระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรแีละน�าเสนอเป็นพระราชบญัญตัิ 
เพื่อยกระดับสถานะอ�านาจและขีดสมรรถนะของส�านักงานโฉนดชุมชน รับรองสภาพนิติบุคคล
ให้แก่ชุมชนในรูปแบบองค์กรกลางชุมชน รับรองกติกาของชุมชนให้มีสภาพบังคับตามกฎหมาย 
และคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน

ค�าส�าคัญ : โฉนดชุมชน, ทรัพยากรร่วม, การรักษาพื้นที่เกษตรกรรม, ที่ดิน 

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา 
 ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ได้รับทุนสนับสนุนการท�าและตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ 2557 
 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
** นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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A Guide to Common-Pool Resources Management in 
Agricultural Land Preservation 

Through the Community Land Title

Bundit Soontornwigarn

Abstract
     The research adopts the qualitative approach and its purpose is to examine 
common-pool resources management of the Ban Khlong Yong Cooperative in the area 
of policy implementation and its outcomes. The results will be treated as 
recommendations for the agricultural land preservation reform through community 
land title. 
 The findings indicate that although the mechanism–used cooperative can 
solve the problem of land loss and preserve agricultural land, it creates the 
administrative burdens for the community and cannot fix the community’s economy. 
Instead, the community employs the enterprise form, which is more flexible and able 
to fix the economy of the community. In terms of environment, it is found that after 
the policy in relation to the community land title is implemented, it does not show 
any significant progress. This is caused by the government that does not support the 
community well enough in addition to policy communications failure. Meanwhile, the 
officers at the operational level have a negative attitude toward and do not follow 
the policy. In addition, the office of community land title is a key responsible agency; 
however, it lacks authority legally and it’s status also lower than other agencies in 
this aspect. As a result, the office of community land title does not have enough 
capacity to support the development of its community. 
 The recommendations for common-pool resources management in the form 
of the community land title to preserve agricultural land are as the following. First, 
the Regulations of the Office of the Prime Minister must be amended and enacted 
as Acts with the aim for the office of community land title to be empowered and 
increase its capacity. Second, the community must be legalized as a juristic person 
with corporative regulations. Finally, land utility rights should be protected. 

Key words : Community Land Title, Common-Pool Resources, 

       Agricultural Land Preservation, Land
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บทน�า
 “ปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร” เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านที่ดิน ที่สะท้อนกลับสู่สังคม 

และสร้างผลโยงใยปัญหาด้านท่ีดินกับปัญหาอื่น จนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ ท่ีผ่านมารัฐ

ได้ด�าเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จนสร้างผลกระทบให้

กับภาคเกษตรกรรมต้องแบกรับภาระปัญหาจากผลพวงการพัฒนาดังกล่าว เกษตรกรถูกชี้ชวนให้ปลูกพืช

เศรษฐกิจ พร้อมท้ังเสนอช่องทางท�าก�าไรและเงินกู้ยืมดอกเบ้ียต�่าให้แก่เกษตรกรเพ่ือลงทุน แต่เมื่อ

เกษตรกรปรับเปล่ียนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวกลับประสบปัญหาการขาดทุน เนื่องจาก

การปลูกพืชเศรษฐกิจและป้อนผลผลิตจ�านวนมากเข้าสู่ตลาด ท�าให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ราคาสินค้า

เกษตรจึงลดต�า่ลงซ่ึงเป็นไปตามหลกักลไกตลาด ประกอบกบัการเปล่ียนวถีิการผลติท�าให้เกษตรกรสูญเสยี

ศกัยภาพในการพึง่พาตวัเองและต้องแบกรับภาระต้นทนุการผลติทีส่งูมากจากการพึง่พาปัจจยัการผลติจาก

ภายนอก อาทิ ปุ๋ยเคมี สารก�าจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ดี เทคโนโลยีเครือ่งจักรกล และแรงงานนอกครวัเรือน

ซึง่ต้องจ้าง ฯลฯ ไม่เพยีงเท่าน้ันเมือ่เร่ิมฤดกูาลใหม่เกษตรต้องกูย้มืเงนิลงทนุจากสถาบันการเงนิทัง้ของรฐัและ

เอกชนเพ่ือหวังว่าผลผลติท่ีก�าลงัจะเกิดข้ึนจากการลงทนุคร้ังใหม่จะท�าให้ได้ก�าไร แต่กผ็ดิหวังกบัความไม่แน่นอน

ของสภาพดนิฟ้าอากาศ และความผนัผวนของราคาสนิค้าเกษตร ท�าให้เกษตรกรไม่มีก�าไรไปชดใช้หนีสิ้นให้สถาบัน

การเงนิ กลายเป็นวงจรขาดทนุซ�า้ซาก จนในทีส่ดุเกษตรกรต้องขายท่ีดนิและถกูสถาบันการเงินยึดขายทอดตลาด 

น�าไปสู่การสูญเสียปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการท�าเกษตรกรรมในวิถีชีวิตเกษตรกรนั่นคือ 

“ที่ดิน”

 การสูญเสียที่ดินของเกษตรกรได้สร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ อีก เช่น ปัญหา

การบุกรุกพ้ืนทีป่่านัน้ เกิดจากการท่ีเกษตรกรสูญเสยีทีด่นิเดมิของตนเองจึงแสวงหาทีด่นิอืน่มาทดแทน โดย

วธิกีารหักร้างถางพงและท�าลายป่าไม้ ท�าให้พ้ืนทีป่่าลดลงอย่างมาก กระทัง่ในช่วงปี พ.ศ. 2536-2542 พืน้ที่

ป่าเหลือเพียง ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ก่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้ขึ้น รัฐจึงได้ออกกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าไม้หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญตัอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 พระราชบัญญตัป่ิาสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แต่การด�าเนินการประกาศกฎหมายเหล่านี้ขาดการตรวจสอบพื้นที่

อย่างละเอียดจึงเกิดปัญหาพื้นที่ป่าทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัยและท�ากินของชุมชน ท�าให้เกิดปัญหาความ

ขดัแย้งระหว่างรฐักบัชมุชนในการอ้างสทิธกิารถอืครองทีด่นิ นอกจากนีร้ะบบกฎหมายทีด่นิของประเทศไทย

ได้ตอกย�้าความรุนแรงของปัญหายิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากการตราประกาศออกโฉนดท่ีดิน พ.ศ. 2444 
และประมวลกฎหมายทีดิ่น พ.ศ. 2497 ได้เปลีย่นแปลงวิธคิีดของสงัคมไทยให้มองทีด่นิเป็นเพียงทรพัย์สนิ 

จึงท�าให้เกดิการเกง็ก�าไร และสะสมทีด่นิจนเกดิปัญหาการกระจกุตวัของทีด่นิ ปัญหาความยากจน ปัญหา

การขาดแคลนทีดิ่นท�ากนิ ปัญหาการไร้ทีอ่ยูอ่าศยั ปัญหาทีด่นิรกร้างว่างเปล่า และปัญหาการสญูเสยีพืน้ที่
อันเหมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรมของประเทศ ตามมา
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 ปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรจึงเป็นต้นตอของปัญหาท่ีส�าคัญมาก ท่ีผ่านมารัฐจึงมีความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยแนวคิดหลักสองประการ ประการแรก คือ การแก้ไขปัญหาโดยการ

ออกกฎหมายบังคับใช้เพ่ือสงวนทรัพยากรไว้เป็นของรัฐ โดยที่รัฐเป็นผู้บริหารจัดการเพียงฝ่ายเดียว อาทิ 

พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 พระราชบัญญตัป่ิาไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญตัป่ิาสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติอุทยาน พ.ศ. 2504 

เป็นต้น  ประการทีส่อง คอื การจดัสรรทีด่นิรฐัให้กบัประชาชนทีเ่ป็นเกษตรกรซึง่ไม่มทีีด่นิท�ากนิ ด้วยการ

ประกาศกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นต้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินได้ เนื่องจากลืมค�านึงถึง

สภาพแวดล้อมท่ีมีความไม่แน่นอน และความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภัยธรรมชาติ ต้นทุนปัจจัยการ

ผลติ ราคาสนิค้าเกษตร ค่าครองชีพ เป็นต้น สดุท้ายการมอบทีด่นิให้กบัเกษตรกรในรปูแบบสทิธเิชิงปัจเจก 

จึงน�ามาสู่การสูญสูญเสียที่ดินและกลับเข้าสู่วงจรปัญหาเดิม

 ทั้งนี้ นโยบายโฉนดชุมชนจึงเกิดข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดิน ซึ่งแนวนโยบายเกิดจาก

แนวคิดของชาวบ้านท่ีประสบปัญหาท่ีดินในภาคเหนือและสรุปเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหา และได้รับ

ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม นักวิชาการ และนักพัฒนาเอกชน ในการพัฒนาและผลักดันจนน�าไปสู่

การก�าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ ในที่สุด จากท่ีผู้เขียนได้ศึกษาวิจัย เรื่องการจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อ

รกัษาพืน้ทีเ่กษตรกรรม กรณีศึกษาชมุชนสหกรณ์บ้านคลองโยง ซึง่เป็นผลงานวทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาโท 

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ ท�าให้ทราบว่า กลไกการจดัการ

ทรพัยากรร่วม (ทีด่นิ) ของชมุชนสหกรณ์บ้านคลองโยงสามารถแก้ไขปัญหาการสญูเสยีท่ีดนิและรกัษาพืน้ที่

เกษตรกรรมได้ แต่ก็มีปัญหาเกิดข้ึนหลายประการ อีกทั้งกลไกในการด�าเนินงานโฉนดชุมชนของรัฐที่

สนับสนุนชุมชนก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่มาก ฉะนั้น บทความชิ้นนี้ผู้เขียนจึงประสงค์ที่จะน�าเสนอแนวทาง

การจดัการทรัพยากรร่วม (ท่ีดนิ) ในรปูแบบโฉนดชมุชนเพือ่รักษาพ้ืนทีเ่กษตรกรรม ซึง่ได้จากการสงัเคราะห์

สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ท�าให้แนวทางการแก้ไขปัญหาการสูญเสยีทีด่นิของเกษตรกรและการรกัษาพ้ืนที่

เกษตรกรรมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อน�าเสนอแนวทางการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมโดยอาศัยการจัดการทรัพยากรร่วม (ท่ีดิน)  

ในรูปแบบโฉนดชุมชน
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ขอบเขตของการวิจัย
 ด้านเนือ้หา เป็นการศกึษาลกัษณะการจัดการทรพัยากรร่วมของชุมชนท่ีรบัรองสทิธใิห้จดัการท่ีดิน

ในรูปแบบโฉนดชุมชน ตลอดจนศึกษาการด�าเนินงาน และผลการด�าเนินงานตามระเบียบส�านักนายก

รฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัให้มโีฉนดชมุชน พ.ศ. 2553 โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการจดัการทรพัยากรร่วมในทาง

เศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีเกี่ยวกับการน�านโยบายไปปฏิบัติ มาเป็นกรอบในการศึกษาหลัก

 ด้านพืน้ที ่เฉพาะพืน้ท่ีชมุชนท่ีได้รบัรองสทิธใิห้จดัการทีดิ่นในรูปแบบโฉนดชมุชน คอื สหกรณ์บ้าน

คลองโยง มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 1, 5, 8 ต�าบลคลองโยง อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และหมู่ที่ 

2 ต�าบลลานตากฟ้า อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ด้านระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนด

ชุมชน พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน (มิถุนายน 2553 – กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

  

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเลือกพ้ืนชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นกรณี

ศึกษา เนื่องจากมีลักษณะส�าคัญ คือ 1) เป็นพื้นท่ีน�าร่องที่ได้รับการรับรองสิทธิให้ด�าเนินงานโฉนดชุมชน

แล้ว 2) เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรม และ 3) มีลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมคือ “ที่ดิน” 

อย่างชดัเจน  ซึง่ลกัษณะเหล่านีเ้หมาะสมแก่การศกึษาเพือ่เสนอแนะแนวทางในการรกัษาพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

ทั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) 

การสังเกตการณ์ (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และใช้วิธีการตรวจ

สอบความถกูต้องและน่าเชือ่ถอืของข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) ทัง้ในด้านแหล่งข้อมูล และด้าน

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล จากนั้นจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามค�าแนะน�าของ Miles and 

Huberman (1994 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา.  2554 : 365-368) เพื่อหาข้อสรุป และน�าเสนอเป็นผล
การศึกษา 

ผลการวิจัย
 การน�าเสนอผลการวจัิยในบทความช้ินนี ้ผูศึ้กษาจะน�าเสนอผลการวิจยัทีไ่ด้จากการศกึษากลไกการ

จัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงก่อน จากนั้นจะน�าเสนอบริบทสภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับกลไกการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนดังกล่าว อันได้แก่ การน�านโยบายโฉนดชุมชนไป

ปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ของส�านักงานโฉนดชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้น�าเสนอดังนี้
 กลไกการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง พบว่า มลีกัษณะเป็น “การจดัการ

ทรพัยากรร่วมในรปูแบบโฉนดชมุชน” ซึง่ “ทรพัยากรร่วม ในทีน่ีห้มายถงึ ทีด่นิ” เป็นทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ประเภทหนึ่ง ชุมชนจัดการทรัพยากรประเภทนี้ โดยใช้ระบบ “กรรมสิทธิ์ร่วม” ควบคุม “สิทธิเชิงปัจเจก” 
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กล่าวคือ ชุมชนถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกันเป็นโฉนดท่ีดินแปลงรวมและแบ่งพ้ืนท่ีกันเพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในลักษณะทีใ่ห้สหกรณ์ท่ีชมุชนจดัตัง้ข้ึนร่วมกนัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทัง้หมด (เกบ็รักษาเอกสารโฉนด

ท่ีดินไว้) และก�าหนดกฎกติกาเพื่อการจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิกภายในชุมชน 

(สทิธเิชงิปัจเจก) ซ่ึงกฎกตกิาทัง้หลายทีใ่ช้ในการจดัการทรพัยากรร่วมต้องร่างขึน้ให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ด�าเนินงานโฉนดชุมชน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นส�าคัญ  ทั้งนี้เครื่องมือ

ส�าคัญที่ใช้ในการจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิกชุมชนคือ “สัญญาการใช้ประโยชน์

ที่ดินรายปี” ที่สมาชิกต้องมาต่ออายุสัญญาทุกปี หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกติกาของชุมชนสหกรณ์ก็จะไม่

ต่อสัญญาให้ และเป็นเหตใุห้พ้นสมาชกิภาพต้องออกจากพืน้ทีข่องสหกรณ์ ซึง่เป็นขัน้ตอนสดุท้ายหลงัจาก

มีการพูดคุยเจรจาให้ปรับปรุงลักษณะการใช้ประโยชนที่ดินของสมาชิกแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้ผลการ

ศึกษายังพบว่า กลไกข้างต้นมีข้อดีและข้อเสียดังจะกล่าวต่อไป

 ข้อดขีองกลไกการจดัการทรัพยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง คอื สามารถแก้ไขปัญหา

การสูญเสียที่ดินและรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากชุมชนสหกรณ์มีลักษณะพิเศษสาม

ประการคอื ประการแรก ชมุชนสหกรณ์บ้านคลองโยงเป็นชมุชนเกษตรกรรมท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่าบลุ่มแม่น�า้

ท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่อันเหมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีปรากฏจึงเป็นไปเพ่ือ

การเกษตรกรรมเป็นหลัก ประการท่ีสอง  แม้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน 

พ.ศ. 2553 ไม่สามารถรองรบัสทิธใินการถอืครองทีด่นิของชมุชนได้ แต่ส�าหรบัสหกรณ์บ้านคลองโยง เป็นกรณี

พิเศษทีส่หกรณ์เป็นผูค้รองครอบกรรมสทิธิใ์นท่ีดนิ จงึได้รบัการรับรองสทิธใินการถอืครองท่ีดนิของชมุชน

โดยประมวลกฎหมายทีด่นิ และข้อบงัคบัสหกรณ์ซ่ึงเป็นกติกาท่ีชุมชนใช้จดัการทรพัยากรร่วม (ท่ีดนิ) ของชมุชน

ได้รับการรบัรองจากระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรดีงักล่าว และพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 จงึท�าให้

สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินของชุมชนได้เป็นอย่างดี ประการที่สาม มีกลไกการสนับสนุนด้าน

การควบคมุและใช้ประโยชนทีด่นิจากผงัเมอืงรวมจงัหวัดนครปฐมทีก่�าหนดคุม้ครองให้พ้ืนทีช่มุชนสหกรณ์

บ้านเป็นพื้นที่สีเขียว (Green Zone) ซ่ึงท�าให้พื้นที่นี้เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การท�าเกษตรกรรม เพราะไม่มี

โรงงานอุตสาหกรรมหนักที่จะส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรกรรมในพื้นที่เลย

 

ภาพที่ 1 กฎหมายที่รองรับและควบคุมการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน
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 ข้อเสียส�าคัญของกลไกการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมีสามประการ 

คือ ประการแรก การด�าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์สร้างภาระการบริหารให้กับชุมชน เพราะนอกจากจะ

ต้องปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ีกฎหมายก�าหนดแล้ว ยังมีภาระหน้าที่ในทางการบริหารจัดการหลายประการ 

อาท ิการวางแผน การเงนิ การผลติ การบรหิารสมาชกิ การบงัคบัใช้กติกาในการจดัการท่ีดนิ เป็นต้น ประการ

ท่ีสอง แก้ปัญหาด้านเศรษฐกจิของชมุชนไม่ได้ เพราะการพฒันาและการจดัการชมุชนของรปูแบบสหกรณ์

ไม่ยดืหยุน่ ขาดความคล่องตวัทางการบรหิารและมคีวามเป็นทางการมากจนเกนิไป ทัง้ยงัขาดมติิการพฒันา

ทีห่ลากหลาย ไม่เชือ่มโยงกบัประเด็นการพฒันาอืน่ ๆ ในสงัคม เพราะยดึพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้มากจนเกนิไป จงึ

ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายในกับภายนอกชุมชนเข้าด้วยกันได้ และไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ในที่สุด ประการที่สาม กระบวนการออกแบบกตกิาของชมุชนไม่

สามารถสร้างกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัของชมุชนได้ เพราะสมาชกิมส่ีวนร่วมในการร่าง หรอืออกแบบกตกิา

น้อยมาก จะมีส่วนร่วมมากที่สุดในขั้นตอนการพิจารณาลงมติในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น ไม่ได้มีการถกเถียง 

พูดคุย และอภิปรายร่างกติการ่วมกัน จึงไม่เกิดการเรียนรู้และไม่ให้ความส�าคัญในการยอมรับและปฏิบัติ

ตามกติกาของชุมชน พิจารณาได้จากภาพต่อไปนี้

 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการร่างหรือแก้ไขข้อบังคับ (กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วม)
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 ส�าหรบับริบทแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องได้ศกึษาผ่านการน�านโยบายโฉนดชมุชนไปปฏบิตัแิละผลสมัฤทธิ์

ของส�านกังานโฉนดชมุชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พบว่า กระบวนการพจิารณาอนญุาตเพือ่จดัให้มโีฉนด

ชุมชนเกิดปัญหามากที่สุดในขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน 

เน่ืองจากส�านักงานโฉนดชุมชนต้องด�าเนินการภายใต้สภาพบังคับทางกฎหมาย (ระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553) ที่ด้อยกว่าหน่วยงานดูแลรับผิดชอบที่ดิน ส่งผลให้

ไม่สามารถอาศัยสภาพบังคับทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อบังคับขอใช้พื้นที่ได้ ท�าให้ต้องอาศัยกระบวนการขอ

ความร่วมมือในการขอใช้พื้นท่ีจากหน่วยงานรับผิดชอบที่ดินเหล่านั้นเพื่อด�าเนินการโฉนดชุมชน แต่

หน่วยงานรับผิดชอบท่ีดินมักบ่ายเบี่ยงและไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือด�าเนินงานโฉนดชุมชน ซึ่งเป็นผลมา

จากการส่ือสารนโยบายท่ีผิดพลาดของรัฐบาลท�าให้ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานรบัผดิชอบทีด่นิเกดิทศันคตใิน

แง่ลบและไม่ให้ความร่วมมอือย่างเตม็ทีใ่นการปฏบิตัติามนโยบาย แต่ส่วนหนึง่กเ็ป็นเพราะฐานคตเิกีย่วกบั

การจัดการทรัพยากรของผู้ปฏิบัติงานเอง ชุมชนที่ยื่นขอด�าเนินงานโฉนดชุมชนจึงประสบปัญหาติดอยู่ใน

ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ ดังนั้น ส�านักงานโฉนดชุมชนจึงท�าได้เพียงแค่รับรองว่าชุมชนที่ย่ืนเร่ืองร้องขอ

ด�าเนินงานโฉนดชุมชนกับส�านักงานมีเหมาะสมที่จะด�าเนินงานโฉนดชุมชนหรือไม่เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าไม่สามารถคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนได้ อีกท้ังปัญหาส�าคัญคือกฎหมายโฉนดชุมชน

ไม่สามารถก�าหนดให้ชุมชนมีสภาพเป็นนิติบุคคลและไม่สามารถรับรองกติกาของชุมชนได้ ชุมชนจึงต้อง

แบกรับภาระทางการบริหารเพราะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ชุมชนไปยื่นของจดทะเบียนให้

ชุมชนมีสภาพเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

 เม่ือพิจารณาในด้านขีดสมรรถนะของส�านักงานโฉนดชุมชน พบว่า เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่และ

งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากส�านักงานโฉนดชุมชนไม่ได้ถูกจัดตั้งโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี จึงท�าให้ไม่มีโครงสร้างกรอบอัตราก�าลังและงบประมาณของตนเอง 

อาศัยเพียงการเกลี่ยอัตราก�าลังและงบประมาณจากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีมาให้ ด้วยเหตุนี้

ทรพัยากรทางการบรหิาร อาท ิงบประมาณ บคุคลกร และวสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ จงึไม่เพยีงพอ

ต่อการดูแลชุมชนที่อยู ่ในความรับผิดชอบกว่า 400 ชุมชน ท�าให้ไม่สามารถสนับสนุนชุมชนได้เต็มที่ 

โดยเฉพาะด้านงบประมาณส�าหรับการพัฒนาของชุมชน ดังนั้น จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดจึงท�าให้ผล
สัมฤทธิ์ในการน�านโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติอยู่ในระดับต�่า พิจารณาได้จากข้อมูลความคืบหน้าในการ

ด�าเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนท่ีผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และน�าเสนอไว้ในงานวิจัยเรื่อง 

การจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม กรณีศึกษาชุมชนสหกรณ์บ้าน
คลองโยง ซึง่แสดงให้เหน็ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 จ�านวนชมุชนทีไ่ด้รบัการอนญุาตให้ด�าเนนิงานโฉนด

ชมุชนมเีพยีง 3 ชมุชน และยังไม่พบว่ามกีารอนุญาตเพิม่เตมิแต่อย่างใด ซึง่สอดคล้องกบัทีผู่เ้ขยีนได้กล่าว

ไปแล้ว
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อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้เขียนได้ใช้หลักการออกแบบกติกาในการจัดการทรัพยากร (Design Principle) 
ของ Elinor Ostrom (1990) และทฤษฎเีกีย่วกบัการน�านโยบายไปปฏบิตัมิาประยกุต์เป็นกรอบในการศกึษา
วิจัยครั้งนี้ ซึ่งแนวคิดของ Ostrom ที่น�ามาใช้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างกติกาท่ีชุมชนสหกรณ์
บ้านคลองโยงออกแบบ และหลักการของ Ostrom ดังกล่าว ท�าให้พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของชุมชน คือ 
ไม่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในและภายนอกเข้าด้วยกันได้ ทั้งนี้หากชุมชนที่จัดการทรัพยากรร่วม
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนได้ จะเกิดความเสี่ยงต่อการจัดการทรัพยากรของชุมชนได้ใน
อนาคต ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยของ Ostrom ชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรทั่วโลกที่ประสบความล้มเหลว
จะมลีกัษณะทีเ่หมือนกันคอื กตกิาและการจดัการทรพัยากรของชมุชนไม่สามารถเชือ่มโยงและสอดคล้อง
กับระบบทีใ่หญ่กว่าได้ (Nested Enterprises) นอกจากนีเ้มือ่ใช้ตวัแบบการพฒันาองค์การของวรเดช จนัทรศร 
(2556) พิจารณาชุมชนก็พบว่า รูปแบบสหกรณ์ท่ีชุมชนใช้เป็นกลไกในการจัดการทรัพยากรของชุมชนได้
สร้างภาระและเกิดความไม่คล่องตัวทางการบริหาร จนเกิดปัญหาทางการเงินและกลายเป็นสาเหตุให้
สหกรณ์ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นซึ่งพบว่าเกิดปัญหา
ในลักษณะเดียวกัน เช่น งานวิจัยของ จรูญ เชื้อฉลาด (2553), กัลยาวัลย์ กัลยาวิสุทธิ์ (2549), สรินยา 
สมบุญ (2549), กิตติศักดิ์ งามนุช (2553), และภมรมาศ จิตรอ�าภร (2552) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
รกัษาพืน้ทีเ่กษตรกรรมให้ได้อย่างยัง่ยนื กลไกการจดัการทรพัยากรของชุมชนควรสนใจและให้ความส�าคญั
ในการออกแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของชุมชนกับเศรษฐกิจ
ภายนอกได้ด้วย โดยผู้เขียนจึงจักได้น�าเสนอแนวทางในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ในหัวข้อต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 แนวทางในการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่ผู้เขียนจะน�าเสนอประกอบด้วยกลไกสองส่วนดังนี้
 1. กลไกหลกั คอื ชมุชนซึง่ประกอบไปด้วยสององค์กรทีท่�าหน้าทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ องค์กรกลาง
ชมุชน และวสิาหกจิชุมชน โดยท่ี “องค์กรกลางชมุชน” มหีน้าทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมในการออกแบบ ก�าหนด 
และควบคุมบังคับใช้กติกาเพื่อบริหารจัดการที่ดินทั้งหมดของชุมชน ตลอดจนมุ่งลดภาระและสร้าง
ความคล่องตัวทางการบริหาร ตัดกระบวนการด�าเนินงานในส่วนที่ไม่จ�าเป็นออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ผิดพลาดที่พบจากรูปแบบสหกรณ์ ส่วน “วิสาหกิจชุมชน” ท�าหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
เป็นหลกั ด้วยวธิกีารสร้างความหลากหลายกลุม่วิสาหกจิในชุมชน เน้นรปูแบบเศรษฐกจิท่ีผลติสนิค้าเกษตร
ปลอดภัย  เชื่อมกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อเปิดตลาดไปที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะที่สนใจเร่ืองการดูแลสุขภาพ ซึ่ง
จะเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายในและภายนอกชุมชนเข้าด้วยกัน อีกท้ังยังมีหน้าท่ีส�าคัญในการเช่ือมโยง
กับเครือข่ายที่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 2. กลไกสนับสนุน มีสองส่วน ดังนี้ 1) หน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร
กลางชมุชน คอื “ส�านกังานโฉนดชมุชน”(หรอือาจแก้ไขชือ่เป็นอย่างอืน่) มีหน้าทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงาน



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์87

ขององค์กรกลางชุมชนท้ังในด้านการจัดการท่ีดินและการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมทั้งต้อง
สามารถรบัรองให้ชมุชนมสีภาพเป็นนติบิคุคลได้ รบัรองและคุม้ครองการใช้ประโยชน์ทีด่นิของชมุชน และ
รับรองกติกาในการจัดการท่ีดินของชุมชนให้สามารถมีสภาพบังคับได้ 2) หน่วยงานที่สนับสนุนด้าน
การควบคมุการใช้ประโยชน์ทีด่นิ คือ “ส�านกังานโยธาธิการและผงัเมอืงจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” โดยหน่วยงานนี้จะท�าหน้าที่ก�าหนดผังเมืองเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ให้เหมาะสม
แก่การท�าเกษตรกรรม ซ่ึงจะส่งผลท�าให้ชุมชนได้รับการคุ้มครองพื้นที่ไปด้วย และเกิดความม่ันคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
 ดงัน้ัน หากกลไกหลกัและกลไกสนับสนนุสามารถท�างานประสานเชือ่มโยงกนัได้เป็นอย่างดี ผูเ้ขยีน
เชือ่ว่าจะท�าให้เกดิผลลพัธ์ในการรกัษาพืน้ทีเ่กษตรกรรมและความมัน่คงในการถอืครองทีด่นิชมุชน ตลอด
จนแก้ไขปัญหาการสญูเสยีท่ีดนิของเกษตรกรซ่ึงเป็นรากฐานของปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องเชือ่มโยงได้ไปใน
คราวเดียวกัน อีกทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานล่างของ
ประเทศให้มีความเข้มแข็งและยืนอยู่ได้ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้เขียนจึงขอน�า
เสนอแนวทางเชงินโยบายและแนวทางเชงิปฏบิตัพิร้อมกบัแผนภาพเพ่ือให้เกดิความเข้าใจมากย่ิงขึน้ต่อไป
 แนวทางเชิงนโยบาย
 ต้องปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัให้มโีฉนดชมุชน พ.ศ.2553 และเสนอ
เป็นกฎหมายในระดบัพระราชบญัญัต ิซ่ึงอาจช่ือว่า ร่างพระราชบญัญตักิารจดัการทรพัยากรร่วมเพือ่รกัษา
พื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. .... โดยควรแก้ไขเนื้อหาสาระของกฎหมายดังนี้
 1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส�านักงานโฉนดชุมชน คือ ควรก�าหนดให้
หน่วยงานทีใ่ช้อ�านาจตามกฎหมายฉบบันี ้มอี�านาจหน้าทีต้่องก�าหนดเขตพืน้ทีเ่หมาะแก่การท�าเกษตรกรรม
ร่วมกัน เพ่ือความสะดวกในการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานรับผิดชอบท่ีดินมาด�าเนินการตามแนวทางการ
จัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังควรที่จะแก้กฎหมาย
เพื่อเสริมสมรรถนะในการด�าเนินการโดยการจัดตั้งส�านักงานโฉนดชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งอาจจะตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรมก็ได้และอาจใช้ชื่อว่า “ส�านักงานส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรร่วมเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม” เพื่อปรับเปล่ียนการสื่อสารเชิงนโยบายที่แต่เดิมใช้ชื่อว่า 
โฉนดชุมชน ซึ่งท�าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย พร้อมกันนี้ควรก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ให้สามารถ
ด�าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของชุมชนได้อย่างเต็มท่ีในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร 
งบประมาณ องค์ความรู้ เป็นต้น และปรับวิธีการติดตามประเมินผลเพื่อลดความเป็นทางการซึ่งท�าให้
สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น
 2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน คือ ประการแรก ต้องก�าหนดรับรอง
การมีสภาพเป็นนิติบุคคลให้ชุมชนทีผ่่านการพจิารณาอนญุาตให้สามารถด�าเนนิการตามแนวทางการจัดการ
ทรพัยากรร่วมได้ตามร่างกฎหมายใหม่ โดยไม่ต้องไปท�าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น เช่น 



88 ปีที่11ฉบบัที่21มกราคม–มถุินายน2559

สหกรณ์ สมาคม มลูนธิ ิฯลฯ ประการทีส่อง กฎหมายต้องรบัรองและคุม้ครองสทิธกิารใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ของชุมชน คือ รบัรองว่าชมุชนมสีทิธใินการใช้ประโยชน์ทีดิ่น แต่ต้องอยู่ในรปูแบบของกรรมสทิธิร่์วมเท่านั้น ซึ่ง
การรบัรองนีม้ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัการรบัรองของพระราชบัญญตัปิฏิรปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม แต่ต่างกนั
ตรงที่ไม่ได้รับรองให้เป็นสิทธิปัจเจก แต่รับรองให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมแทน ประการที่สาม ต้องก�าหนดให้
รับรองกติกาในการจัดการที่ดินของชุมชนที่ได้ออกแบบร่วมกัน ให้มีสภาพที่สามารถบังคับจัดการชุมชนได้ 
และถือว่าเป็นกฎหมายลูกของกฎหมายที่ร่างขึ้นใหม่ด้วย ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับข้อบังคับของสหกรณ์
 แนวทางเชิงปฏิบัติ
 1. ส�านกังานโฉนดชมุชน ควรเพิ่มอัตราก�าลังให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอกับภาระงาน และเพิ่มอัตรา
ก�าลังในต�าแหน่งใหม่ คอื เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการพฒันาของชมุชน เพือ่รองรบัภารกจิด้านการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการพัฒนาของชุมชน นอกจากนี้ต ้องเน้นการสื่อสารเชิงนโยบายโดยใช้วิธีการสื่อสาร
ท�าความเข้าใจอย่างหลากหลายผ่านสือ่ชนดิต่างๆ และเน้นการท�าความเข้าใจท้ังเจ้าหน้าท่ีระดบับรหิารและ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหน่วยงานดูแลรับผิดชอบท่ีดินอย่างจริงจัง เพ่ือ
ป้องกันทัศนคติในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�าเนินงานของส�านักงานโฉนดชุมชน
 2. หน่วยงานรับผิดชอบที่ดินที่เกี่ยวข้องทั้งหลายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ชุมชนใช้
ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานตนตามความเหมาะสม ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองต้องประสาน
ความร่วมมอืกบัส�านกังานโฉนดชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือส�ารวจ
พืน้ท่ีเหมาะสมแก่การท�าเกษตรและก�าหนดเป็นเขตรกัษาพืน้ทีเ่หมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรมเพือ่คุม้ครอง
พืน้ทีไ่ว้ส�าหรบัการท�าเกษตรกรรมของชุมชน โดยไม่ให้มกีารใช้ประโยชน์ในทีด่นิทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการ
ท�าเกษตรกรรมได้ ซ่ึงจะเป็นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรกรรมของชุมชน 
เช่น การขยายตัวของชุมชนเมอืงในลกัษณะหมูบ้่านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมหนกัทีส่่งผลต่อการท�า
เกษตรกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรกรรม เป็นต้น
 3. การออกแบบกตกิาท่ีใช้ในการจัดการทรพัยากรร่วมของชุมชน ต้องก�าหนดประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้
ลงไปในกติกาของชุมชน คือ ประเด็นแรก กระบวนการออกแบบและแก้ไขกติกาของชุมชนที่สร้าง
กระบวนการเรยีนรูข้องสมาชกิชมุชนร่วมกนัในทกุขัน้ตอน ประเดน็ทีส่อง ขอบเขตของทรพัยากรทีช่ดัเจน
ทั้งในด้านที่ดินและด้านสมาชิกของชุมชน ประเด็นที่สาม แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน ต้อง
ส่งเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน ใช้สัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินควบคุมสิทธิเชิงปัจเจกในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของชุมชน และก�าหนดขนาดการถือครองที่ดินของสมาชิก ประเด็นท่ีสี่ กติกาต้องก�าหนดให้มีความ
สอดคล้องกบัลักษณะภมิูสงัคมของชมุชน ประเดน็ทีห้่า ก�าหนดให้มีกลไกในการจดัการความขดัแย้งเกีย่ว
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในชุมชน ประเด็นที่หก ก�าหนดเรื่องระบบการจูงใจท่ีดีในการจูงใจให้สมาชิก
ต้องการเข้ามาท�างานเพื่อชุมชน และ ประเด็นสุดท้าย แนวทางการจัดการระบบการเงินของชุมชนต้อง
มุ่งเน้นการออมและการลงทุนพัฒนาชุมชนที่สมาชิกชุมชนทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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ภาพที่ 3 แนวทางการจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
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