อยากให้คนไทยเป็นเจ้าของที่ดิน
ที่ดินทั่วประเทศจะมีราว 320 ล้านไร่ ทุกคนแทบจาขึ้นใจ แม้แต่ผมเมื่อ 80
ปีที่แล้ว เมื่อเรามีคนไม่กี่ล้านก็เริ่มจาได้ว่า เรามีที่ดินราว 320 ล้านไร่ คือ จานวนที่ดิน
คงที่ แต่ประชากรเราเพิ่มขึ้นทุกวัน มีช่วงหนึ่งสมัยวางแผนครอบครัว (Family Planning)
ไทยนับว่าวางแผนครอบครัวได้ผลเป็นที่กล่าวอ้างของสหประชาชาติ เราทาได้ผลชะลอ
การเกิด ของประชากรได้ ผ่า นไปหลายสิบ ปีจ นเดี๋ย วนี้เรากาลังประสบปัญหาขาด
แรงงานจากผลที่เราคุมกาเนิดได้ผล ในจานวน 320 ล้านไร่หรือราว 50% หรือครึ่งหนึ่ง
โดยทานาเสีย 70 ล้านไร่ ดูแล้วมากแต่เมื่อเทียบกับจานวนประชากรในปัจจุบันแล้ว คือ ราว
70 ล้านคน ทาให้ที่ดินของเราดูน้อยไปทันที ผมจาได้ว่าสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
อยู่ราว 8 ปี (2535-2543) ผมได้รับการซักถามอยู่เนือง ๆ จากระดับผู้บริหารหรือผู้นา
ต่างประเทศ โดยเฉพาะบรรดาผู้นาจีนจะถามอยู่เสมอว่า รู้สึกว่าไทยเรามีพื้นที่ที่ใช้
อาจไม่คุ้ม ค่า เพราะมีที่ดินทิ้งไว้เฉย ๆ เยอะ โดยไม่ปลูกอะไร เขาเหล่านั้นให้ข้อคิดว่า
ปัจจุบันอาจไม่จาเป็น แต่วันหน้าที่ไทยมีพลเมืองเป็น 100 ล้านคน อาจจาเป็น ต้องใช้
ที่ดินเหล่านี้อย่างคุ้มค่า ที่จริงไม่ต้องถึง 100 ล้านคน ขณะนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่า เรามีคน
เริ่ ม เยอะแล้ว ปั ญ หาต่ า ง ๆ เริ่ ม ตามมาแล้ ว ยิ่ งมี กิ น คนมี ส ตางค์ ก็ ซื้ อ ที่ ดิ น รายละ
700,000-800,000 ไร่ หรืออย่างน้อยเป็น 100,000 ไร่ โจทย์นี้อาจเป็นโจทย์เรื่องแรกที่
ควรพิจารณาเรื่องความเหลื่อมล้า เพราะมือใครยาวสาวได้สาวเอา ใครมีเงินต้องรีบซื้อ
ที่ดินได้ตามใจชอบ ถ้าสถานการณ์ยังเป็น เช่น ปัจ จุบัน นอกจากจะแก้ปัญ หาเรื่อ ง
เหลื่อมล้าในไทยไม่ ได้แล้ว คนจนไทยซึ่งกินข้าว อาจต้องซื้อข้าวจากเพื่อนบ้านมากิน
ทั้ง ๆ ที่คนไทยปกติต้องกินข้าวเป็นอาหารหลัก ซึ่ง ร.9 ท่านเคยมีพระราชดาริว่า เมื่อ
คนไทยกินข้าว ฉะนั้น คนไทยต้องปลูกข้าว คือ อย่ายอมแพ้แม้แต่พื้นที่บนภูเขาหรือ
ที่ดินที่มีความลาดชัน เพราะเพื่อนบ้านเราซึ่งเคยสั่งข้าวจากเมืองไทย เช่น อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ก็ปลูกข้าวบนภูเขาตามคันนากันแล้ว แม้ผู้เขียนจะเคยเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่เป็นผู้ว่าฯ ที่ไม่มีที่ดินมากนักเป็นของตนเอง เพราะระหว่างอยู่ในตาแหน่ง
ระมั ด ระวั งตั ว ในการซื้ อ ที่ ดิ น เมื่ อ เกษี ย ณแล้ ว ที่ ดิ น เริ่ ม มี ร าคาแพงจรดแทบไม่ ล ง
ประกอบมีเงินไม่มากพอที่จะจัดหาที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์กับ
ชื่อบทความที่ว่า อยากให้คนไทยเป็นเจ้าของที่ดินบ้าง เราอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่ไปเทียบ
กั บ พ่ อ ค้ า ที่ มี ที่ ดิ น หลายแสนไร่ เ ราเพี ย งแต่ มี เ ล็ ก น้ อ ยก็ พ อแล้ ว เป้ า หมายประสงค์

อยากจะให้ทุกคนทาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของ ร.9 โดยเน้นปลูกผักและปลูก
บรรดาไม้ต่าง ๆ คือ เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ ในระหว่างรับราชการมี
การพัฒนาที่ดินในแนวทางต่าง ๆ มากมาย หลายรูปแบบหรือ Model สาหรับคนด้อย
โอกาส การจัดรูปที่ดินของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ผมยังจาได้ว่าในสมัยหนึ่งมีการประกาศ
จากกรมการพัฒ นาชุม ชนจากกระทรวงมหาดไทยหาคนรับอาสาไปอยู่ภาคใต้ โดย
รัฐบาลจะจัดที่ดินจานวนหนึ่งให้ หลายคนมาจากอีสาน แม้โครงการนี้อาจไม่สมบูรณ์แต่
ได้จัดคนจานวนหนึ่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลประสงค์จะให้คนเข้าไปอยู่ อย่างน้อยได้
ช่วยเหลือด้านความมั่นคง และการจัดที่ดินสาหรับผู้ด้อยโอกาสที่โด่งดังคือ การจัดที่ดิน
ในรู ป นิ ค มสร้ า งคนเองของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ที่ จ ริ ง
กระทรวงมหาดไทยรับงานต่าง ๆ ไว้เยอะ ในขณะไม่จัดตั้งเป็นหน่วยงาน แต่เดิมเช่น
งานสาธารณสุข สังกัดกระทรวงมหาดไทย งานป่าไม้ก็เคยสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ
ขณะยังไม่จัดตั้งก็ให้กระทรวงมหาดไทยรับไปก่อน ที่จริงการจัดที่ดินทากินเป็นเรื่อง
ใหญ่ ต้องทาอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนหรือคนจนหรือคนด้อยโอกาสได้เข้าถึง
จริง ๆ สาหรับการจัดนิคมสร้างตนเองเหมือนหน่วยงานอื่น ๆ คือ ไม่มีเครื่องมือให้มีแต่
ที่ดินให้เท่านั้น โครงการจึงไม่สู้ได้รับความสาเร็จมากนัก ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมนิคม
สร้างตนเองหลายแห่งแทบทุกภาค เพราะผมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ ว่า ราชการจังหวัดได้สัมผัสกับนิคมสร้างตนเองหลายแบบ ปัจจุบันเข้าใจว่าที่ดินได้เปลี่ยนมือ
ไปหมดแล้ว และที่นิยมขายกันจริง ๆ คือ ที่ดินบริเวณรอบเขาใหญ่ แม้นิคมสร้างตนเอง
จะโอนไม่ได้โดยมีเงื่อนไขต้องถึงเวลา 10 ปี เข้าใจว่าขณะนี้ได้ถูกเปลี่ยนมือไปหมดแล้ว
การจัดที่ดินอีกประเภทหนึ่งคือ ปฏิรูปที่ดินเริ่มปี 2538 ได้จัดไปทั่วประเทศ
หลายพื้นที่ ที่ดินสวยมาก ดังกล่าวแล้วว่าไม่สู้ประสบความสาเร็จเพราะทางราชการมี
แต่เพียงให้ที่ดิน แต่ไม่ได้จัดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง แหล่งน้าและอุปกรณ์
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง เข้าใจว่าขาดงบประมาณจึงทาแต่เพียงได้กาหนดและแจก
เอกสารสิทธิให้ประชาชนไปได้เท่านั้นเท่านี้ แต่ปรากฏว่า ตอนหลังผู้มีสิทธิได้นาไปขาย
ให้คนมีสตางค์ เปลี่ยนมือไปหมดแล้ว นับว่าน่าเสียดายทีเดียว มีคากล่าวที่พูดกันเสมอ
คือ ทางราชการมอบที่ดินแก่ประชาชนเพื่อป้องกันการรุกป่า จริง ๆ แล้วนโยบายเหล่านี้
แทบไม่ได้ผลตามที่ประสงค์ เมื่อชาวบ้านได้รับที่ดินมาแล้ว แล้วเปลี่ยนมือไปมีการกล่าวว่า
ชาวบ้านเหล่านั้นได้กลับมาบุกรุกป่าใหม่ แล้วทางราชการก็แจกทีด่ นิ ใหม่ แล้วบุกรุกใหม่

เป็นวงเวียนดังกล่าว ผลจึงไม่เกิด ที่จริงการจัดที่ดินให้ราษฎรทีไ่ ด้ผลดีกค็ ือ อิสราเอล
ในรูปนิคมสร้างตนเอง คือ โมราฟ และคิบบุสาห์ พื้นที่สีเขียวกลางทะเลทราย ปัจจุบัน
คนไทยไปใช้แรงงานที่นั่นเยอะ มีประมาณ 600-700 แห่ง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ โดย
คนงานไทยกว่า 30,000 คน ทาการเกษตร ข้าราชการไทยเคยไปดูงานที่นี่มาเยอะ การ
จัดที่ดินของไทยขาดนโยบายที่ดี ขาดการต่อเนื่อง และไม่จริงจังเหมือนอิสราเอล ได้รับ
ผลผลิตทางการเกษตรไปขายทั่วโลก โดยคนไทยเป็นคนงาน ในช่วงหนึ่ง ผมได้รับเชิญให้
ไปบรรยายแก่แรงงานที่จะเดินทางไปทางานต่างประเทศทั่วโลก ผมได้ฝากข้อคิดและวิธี
ปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ภายในประเทศ โดยย้าว่า คนงานถือเสมือนตัวเป็นบุคคลมาในนาม
คนไทย ให้ประหยัด อดออม อดทน ประหยัด มีวินัย และเหมือนเราได้รับทุนไป
ต่างประเทศ ให้เก็บและสังเกตสิ่งดีงามแล้วนากลับมาปรับใช้ในประเทศไทย มีกรณีหนึ่ง
สามีภรรยาคู่หนึ่งกลับจากอิสราเอล แล้วได้นาประสบการณ์เรื่องทาเกษตรแทบทั้งหมด
ภายหลังเป็นศูนย์ดูงานของเกษตรกรไทยที่อุดรธานี ผมยังเคยไปดูงานในนามกระทรวง
แรงงาน คนไทยจานวนไม่น้อยไม่มีที่ดินเป็นของตนเองทั้ง ๆ ที่ไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม
ทุกคนควรมีที่ดินบ้าง แม้ข้าราชการหวังว่า จะมีที่ดินบ้างแต่ก็ยาก การจัดที่ดินส่วนใหญ่
มอบแก่ผู้ด้อยโอกาส แม้บรรดาข้าราชการหรืออาจกล่าวได้ว่า คนจนกลุ่มใหม่จะไปมีที่ดิน
หรือ หาที่ดินถูก ๆ ซึ่งไม่ได จึงไม่มที ั้ง ๆ ที่ควรมีที่ดินกับเขาบ้าง และหากมีที่ดินเป็นของ
ตนเองบ้าง นอกจากจะนาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของ ร.9 แล้ว ยังมีช่องทางทา
เกษตรอื่น ๆ ได้อีกมาก อย่างน้อยปลูกป่าก็ทาให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมแก่ประเทศ

