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 โครงการศึกษาวจิยัเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมดิสทิธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าเป็น
งานวจิยัเพื่อทาํความเขา้ใจภาพรวมของปญัหาและเหตุปจัจยัของปญัหาทีด่นิและบรบิทแวดลอ้มทัง้ทางเศรษฐกจิสงัคม
และการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นผลใหร้าษฎรรอ้งเรยีนวา่ถูกละเมดิสทิธแิละถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดขีบัไล่ออกจากทีด่นิอยู่
อาศยัทํากนิจนไดร้บัความเดอืดรอ้น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิจากเรื่องรอ้งเรยีนการละเมดิ
สทิธดิ้านที่ดนิและป่า วเิคราะห์สงัเคราะห์ประเดน็ทางนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จดัทําความเหน็ในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายและกฎหมาย ทีจ่ะนําไปสูก่ารคุม้ครองสทิธขิองประชาชน และจดัทําขอ้เสนอเพือ่การปฏริูป
โครงสรา้งระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิและปา่ โดยใชว้ธิกีารวจิยัเอกสาร วเิคราะหเ์รื่องรอ้งเรยีนการละเมดิ
สทิธ ิ70-80 กรณี และมกีารจดัประชุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (focused group) วเิคราะหส์งัเคราะหป์ระเดน็ทาง
นโยบายและกฎหมาย จดัประชุมรบัฟงัความเหน็จากผูท้รงคุณวฒุแิลว้จงึนําความเหน็มาจดัทาํรายงานวจิยั  
 ผลการศกึษาวจิยัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัทีด่นิ 5 ประเภทไดแ้ก่ ทีด่นิปา่ไม ้ทีด่นิสาธารณะ ทีด่นิราชพสัดุ 
ทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.) และทีด่นิเอกชน พบวา่เรื่องรอ้งเรยีนส่วนใหญ่สมัพนัธก์บันโยบายการดาํเนินงาน
ของรฐับาลเช่น การอนุรกัษ์ปา่ การปลูกปา่ การออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิ การปฏริูปทีด่นิ การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน 
โดยภาพรวมสรุปไดว้า่มลีกัษณะการละเมดิสทิธทิีด่นิปา่ไมไ้ดแ้ก่การจบักุมฟ้องรอ้งดาํเนินคด ีการกระทาํการรุนแรง
ต่อชวีติและทรพัยส์นิ การจาํกดัการทาํประโยชน์ทีด่นิ การจาํกดัการพฒันา การทาํโครงการของรฐัทบัทีร่าษฎรและ
ชุมชน และการเลอืกปฏบิตักิบัราษฎรทีย่ากจน โดยมปีระเดน็โครงสรา้งและสาระสาํคญัของนโยบายและกฎหมาย
ป่าไมเ้ช่นนิยามป่า การกําหนดพื้นที่ป่า การหา้มใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที่ป่า และการไม่ยอมรบั
สทิธชิุมชนเป็นเหตุปจัจยัสาํคญั และมขีอ้เสนอใหท้บทวนนโยบายปา่ไมแ้ห่งชาตใินประเดน็สาํคญัเช่นการกําหนด
พืน้ทีป่า่ การกาํหนดพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีช่นบทและพืน้ทีเ่กษตร ตลอดจนการกําหนดสทิธขิองชุมชน และเสนอให้
ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายใหเ้ป็นเอกภาพในรูปแบบประมวลกฎหมาย การปรบัหลกักฎหมายเป็นการส่งเสรมิ การ
ปรบัโครงสรา้งอาํนาจใหเ้ป็นแนวราบมากขึน้และการมสีว่นรว่มแบบพหุภาค ีตลอดจนแกไ้ขกระบวนการและวธิกีาร
กําหนด/ขยายพืน้ทีป่่า การนิยามความหมายของป่า การตรวจสอบพสิูจน์สทิธิ ์และการควบคุมบรหิารจดัการป่า 
รวมทัง้ทบทวนกระบวนการและวธิกีารตรวจสอบพสิจูน์สทิธริาษฎรในเขตปา่ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่30 ม.ิย. 
2541 ใหเ้ป็นวธิกีารทีร่าษฎรและองคก์รในทอ้งถิน่ยอมรบัและมสีว่นรว่ม 
 ในส่วนของที่ดนิสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นพื้นที่ทีม่ไิดอ้ยู่ในความครอบครองโดยชอบของบุคคลใดและ
ประชาชนใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นัน้ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งในที่ดิน
สาธารณประโยชน์มลีกัษณะดงัน้ี 1) การกําหนดทีส่าธารณะทบัทีด่นิทาํกนิของราษฎร แลว้เขา้ไปทาํลายทรพัยส์นิ 
ขบัไลข่ม่ขูคุ่กคามดาํเนินคดโีดยไมฟ่งัคาํคดัคา้นหรอืการมสีว่นรว่มตดัสนิใจของราษฎรคู่ขดัแยง้ เหตุปจัจยัแห่งการ
ละเมดิทีส่าํคญัคอืความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิสาธารณะ การเร่งรดัออกหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง และ
การประกาศที่สงวนหวงห้ามที่ขาดการแสวงหาข้อมูล หลกัฐาน พยานและข้อเท็จจริงที่ชดัเจน 2) หน่วยงาน
ราชการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทีด่นิสาธารณประโยชน์ ทําความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของราษฎรทีใ่ชป้ระโยชน์อยู่
เดมิโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรอืจ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรม แลว้ใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล่ ขม่ขู ่คุกคาม ดําเนินคด ี
โดยมสีาเหตุจากความต้องการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ ตลอดจนความสําคญัผดิในสถานะของที่ดนิ ไม่มี
ความชดัเจนในแนวเขต เจา้หน้าทีร่ฐัไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนของกฎหมาย และเจา้หน้าทีร่ฐัไมส่าํรวจการใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์ของหน่วยงาน 3) เอกชนบุกรุกทีส่าธารณประโยชน์ เพราะหน่วยงาน
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ราชการที่รบัผดิชอบไม่ดูแลรกัษาปล่อยให้เกิดการบุกรุก หรือทราบการบุกรุกแต่ไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้บุกรุก
ขดัขวางไม่ใหร้าษฎรเขา้ไปใชป้ระโยชน์ ใชอ้ทิธพิลขม่ขูคุ่กคามราษฎร การออกเอกสารสทิธหิรอือา้งหลกัฐานการ
ครอบครองทีด่นิทบัทีส่าธารณประโยชน์ โดยมสีาเหตุจากความตอ้งการครอบครองทาํประโยชน์ในทีด่นิและถอืเอา
ประโยชน์จากทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ควรกําหนดวธิกีารปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนั โดยนําปญัหา ข้อเสนอและความคิดเห็นจากประสบการณ์ในในพื้นที่มาประกอบ ในทาง
กฎหมายควรปรบัปรุงบทบญัญตักิฎหมายทีส่าธารณประโยชน์ใหส้อดรบักบัรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั โดยเฉพาะ
การชําระและประมวลบทบญัญตักิฎหมายทีด่นิทัง้หมด บ่งเน้ือหาอํานาจและวธิกีารบรหิารจดัการตรวจสอบทีด่นิ
ประเภทต่างๆ ใหช้ดัเจน โดยประชาชนมสีว่นรว่มในทุกกระบวนการ 
 ประเดน็ทีร่าชพสัดุซึ่งเป็นทรพัยส์นิอสงัหารมิทรพัยข์องแผ่นดนิซึ่งรฐับาลใชใ้นราชการอยู่หรอืสงวนไวใ้ช้
ในราชการภายหน้า พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ในทีร่าชพสัดุไดแ้ก่การทบัซ้อนกบัทีด่นิอยู่อาศยัหรอืทีท่ํา
กนิของราษฎร หน่วยงานราชการอ้างว่าเป็นที่ดนิที่หน่วยราชการเคยใช้ประโยชน์ แต่ไม่มหีลกัฐานยนืยนั และ
ขอบเขตการใชป้ระโยชน์ไม่แน่นอน หน่วยงานราชการเขา้ใชป้ระโยชน์สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของราษฎร 
เช่น การปรบัสภาพพืน้ทีข่องราษฎร เจา้หน้าทีร่ฐัใชว้ธิกีารรุนแรงในการขบัไล่ ขม่ขู ่คุกคาม ดําเนินคด ีราษฎรไม่
ทราบการประกาศการสงวนหวงหา้ม หรอืการอกหนังสอืสําคญัสําหรบัที่ดนิ ราษฎรไม่มสี่วนร่วมในกระบวนการ
พสิจูน์สทิธิ ์และหน่วยงานงานราชการบบีบงัคบัใหร้าษฎรเชา่พืน้ทีต่ามนโยบายรฐัผา่นโครงการต่างๆ เช่นโครงการ
รฐัเอือ้ราษฎร และโครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน สาเหตุการละเมดิสทิธใินทีร่าชพสัดุเกดิจาก หน่วยงานราชการ
มกัขดีขอบเขตบนแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศโดยไม่ไดส้าํรวจพืน้ทีจ่รงิว่ามรีาษฎรครอบครองทําประโยชน์อยู่ก่อน
หรือไม่ทําให้ที่ราชพัสดุมีขอบเขตไม่ชัดเจน หน่วยงานราชการมีความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไม่มี
พยานหลกัฐานการประกาศสงวนหวงหา้มทีช่ดัเจน เชน่ เอกสารการประกาศสงวนหวงหา้ม ขอบเขตทีต่ัง้และอาณา
เขตทีส่งวนหวงหา้ม เน้ือทีใ่นการสงวนหวงหา้ม  หน่วยงานประกาศทีส่งวนหวงหา้มทีด่นินัน้ เป็นตน้ และการไม่มี
กระบวนการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจนของหน่วยงานราชการเกีย่วขอ้ง  
 ทีด่นิเอกชนหมายถงึทีด่นิทีร่ฐัอนุญาตใหเ้อกชนถอืครองดว้ยความเป็นเจา้ของ (กรรมสทิธิ)์ และดว้ยการ
ครอบครองทําประโยชน์ โดยมหีรอืไม่มเีอกสารแสดงสทิธใินที่ดนิเป็นหลกัฐาน ลกัษณะการละเมดิสทิธไิดแ้ก่ 
ราษฎรพพิาทแนวเขตทีด่นิ การออกเอกสารสทิธแิละหนังสอืสําคญัสําหรบัทีด่นิ (ผดิพลาดคลาดเคลื่อน ผดิแปลง 
ออกทบัที่ราษฎร ออกเอกสารล่าช้า ไม่ออกเอกสาร ไม่เพกิถอนเอกสารสทิธทิี่ออกมชิอบ และคดัค้านการออก
เอกสารของราษฎร) และการดําเนินโครงการรฐักระทบสทิธใินทรพัยส์นิของเอกชน เช่นเจา้หน้าทีร่ฐัไม่ดําเนินการ
เวนคนืตามกฎหมาย เจา้หน้าทีร่ฐัไมด่าํเนินการขอใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตามกฎหมาย และเจา้หน้าทีด่าํเนินโครงการ
รุกลํ้าที่ดนิราษฎร เหตุปจัจยัที่ทําใหเ้กดิการละเมดิได้แก่ การนําชี้แนวเขตผดิพลาดของเจา้หน้าที่รฐั และชื่อสิง่
แสดงอาณาเขตทีด่นิซํ้า) การปฏบิตัริาชการทางทะเบยีนทีด่นิของเจา้หน้าทีร่ฐั (เช่นลงระวางทีด่นิผดิพลาด พมิพ์
เลขทีด่นิประจําแปลงคลาดเคลื่อนไม่ตรงกบัตน้ร่างแผนที)่ การปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าทีร่ฐั (สรา้งขัน้ตอนการ
ออกเอกสารสทิธแิละหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีด่นิเกนิความจาํเป็น เจา้หน้าทีร่ฐัไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ไมด่าํเนินการ
เวนคนืตามขัน้ตอนหรอืระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด รวมทัง้ไมด่ําเนินการขออนุญาตใชท้ีด่นิเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตามทีก่ฎหมายกําหนด ดําเนินโครงการก่อสรา้งรุกลํ้าทีด่นิทีม่ผีูถ้อืครอง จ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม) 
การรบัรูข้า่วสารและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน (ผูถ้อืครองทีด่นิไมท่ราบถงึการออกเอกสารสทิธแิละหนังสอื
สาํคญัสาํหรบัทีด่นิ ผูถ้อืครองทีด่นิไมท่ราบถงึการประกาศเวนคนื) และการหลอกลวง ฉ้อฉล ฉ้อโกง โดยมขีอ้เสนอ
ใหส้รา้งกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนการดําเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานรฐัทุกขัน้ตอนนับตัง้แต่ก่อน
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เริม่โครงการ เช่น การใหข้อ้มูล สํารวจพื้นที่ การรบัฟงัขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิ การกําหนดพจิารณาแนวทางการแก้ไข
ปญัหา ใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าทดแทนหรอืเวนคนืทีด่นิใหม่ เพื่อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั โดยใหผู้ท้ีเ่ป็นเจา้ของที่ดนิและผูท้ีม่สีทิธคิรอบครองที่ดนิมี
ส่วนร่วมในการกําหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และให้กรมที่ดนิมกีารปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบและกระบวนการออก
เอกสารสทิธโิดยใหป้ระชาชนหรอืชุมชนมสีว่นรว่ม 
 ทีด่นิในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก.) มลีกัษณะพฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ไดแ้ก่การจดัทีด่นิทบัซ้อน 
การออกเอกสารรบัรองสิทธิล่าช้า การดําเนินคดีราษฎรที่มีข้อพิพาท โดยมีสาเหตุจากการจัดที่ดินให้ผู้ไม่มี
คุณสมบตั ิการจดัทีด่นิปฏริปูทบัพืน้ทีป่า่ชุมชน การกนัทีด่นิคนืกรมปา่ไมท้าํใหร้าษฎรทีท่าํกนิไมไ่ดร้บัทีด่นิ การจดั
ทีด่นิลา่ชา้ทาํใหห้น่วยงานปา่ไมอ้า้งวา่ยงัเป็นพืน้ทีป่า่และถูกจบักุมดาํเนินคด ีสง่ผลใหเ้กดิปญัหาราษฎรไมส่ามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์ทีด่นิไมไ่ดห้รอืไมไ่ดร้บัเอกสารรบัรองสทิธ ิ 
 กล่าวโดยสรุป การละเมดิสทิธดิา้นทีด่นิและปา่ในภาพรวม มลีกัษณะขอบเขตการสงวนหวงหา้มทีด่นิของ
รฐัไม่ชดัเจน ขาดการมสี่วนร่วมของราษฎร ใชอ้ํานาจหน้าทีข่องเจา้พนักงานตามดุลพนิิจที่ไม่มมีาตรฐาน โดยมี
สาเหตุมาจากการใชอ้ํานาจรฐัส่วนกลางไปลม้ลา้งทําลายระบบสทิธอิํานาจของชุมชน ตลอดจนขาดกระบวนการ
คลีค่ลายขอ้พพิาททีม่ปีระสทิธภิาพเพราะขาดการมสี่วนร่วมของราษฎร รวมทัง้ความไม่ทนัสมยัของนโยบายและ
กฎหมาย และการขาดความรูค้วามเขา้ใจในบรบิททอ้งถิน่ของพนักงานเจา้หน้าที ่ทาํใหเ้กดิปญัหาขอ้พพิาทขดัแยง้
ในเรือ่งทีด่นิและปา่จาํนวนมากและมคีวามรุนแรง  
 โครงการวจิยัฯ มขีอ้เสนอในการปรบัปรุงนโยบายและกฎหมายดงัน้ี  
 ขอ้เสนอเชงิหลกัการ 
 - รฐัควรสง่เสรมิและสนับสนุนใหร้าษฎรไดร้บัสทิธทิีจ่ะมทีีด่นิอยูอ่าศยัและทาํกนิเพยีงพอต่อการยงัชพีและ
การพฒันาคุณภาพชวีติอยา่งทัว่ถงึ โดยสาํรวจราษฎรทีไ่มม่ทีีอ่าศยัทาํกนิและเรง่รดัจดัทีด่นิใหร้าษฎรผูไ้มม่ทีีด่นิทาํ
กนิใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ 
 - รฐัควรจดัการศกึษาใหร้าษฎรและเจา้หน้าทีร่ฐัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธแิละการปกป้องคุม้ครอง
สทิธใินทีด่นิของราษฎรและชุมชน และเมื่อราษฎรมขีอ้พพิาทเรื่องทีด่นิ รฐัควรจะตอ้งมหีน่วยงานใหข้อ้มูลและ
คาํปรกึษาแนะนําทางวชิาการและระเบยีบกฎหมายแก่ราษฎร  
 - เมื่อมปีญัหาพพิาทขดัแยง้เรื่องสทิธใินที่ดนิและทรพัยากร รฐัจะต้องวางโครงสรา้งและกลไกการแก้ไข
ปญัหาอยา่งมสี่วนร่วมแบบถาวร ราษฎรทีม่ปีญัหาพพิาทขดัแยง้เรื่องสทิธใินทีด่นิและทรพัยากร จะตอ้งมสี่วนร่วม
ในกระบวนการจดัการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทในทีด่นิ  
ขอ้เสนอเฉพาะหน้า 
 ด้านกระบวนการยติุธรรม เสนอใหย้ตุกิารกระทาํทีรุ่นแรงต่อราษฎรในพืน้ทีพ่พิาททัง้โดยหน่วยงานของ
รฐัและภาคเอกชน และสรา้งกลไกและกระบวนการยุตธิรรมทีใ่หช้่วยใหร้าษฎรไดเ้ขา้ถงึทรพัยากรในการต่อสูเ้พื่อ
ความเป็นธรรมในกระบวนการยตุธิรรมไดจ้รงิ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และในระดบัชาต ิ
 ด้านข้อมูลและระบบฐานข้อมูล รฐัควรปรบัปรุงการเก็บขอ้มูลและการเก็บรกัษาขอ้มูลและหลกัฐาน
เกีย่วกบัทีด่นิใหด้แีละปลอดภยั และมกีลไกใหส้าธารณตรวจสอบและเขา้ถงึขอ้มลูทีด่นิของรฐัไดโ้ดยงา่ย 
ขอ้เสนอระยะยาว 
 - ปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัทีด่นิและทรพัยากรทัง้หมด โดยทาํเป็น “ประมวลกฎหมายการบรหิารจดัการ
ที่ดินและทรพัยากร” ที่มลีกัษณะเป็นกฎหมายส่งเสรมิ เพื่อลดการทบัซ้อนของกฎหมายหลายฉบบัในที่แปลง
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เดยีวกนั ตลอดจนสามารถจดัการทีด่นิและทรพัยากรไดอ้ยา่งบรูณาการ รวมทัง้การสง่เสรมิเกดิการใชท้ีด่นิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และภายใตก้ฎหมายใหม่ ควรปรบัปรุงแกไ้ขระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการสาํรวจพสิูจน์สทิธริวมทัง้การ
ออกเอกสารสทิธ ิโดยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่ม 
 - ทบทวนระบบการถอืครองทีด่นิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยไมค่วรเกนิกว่า 50 ไร่ เพือ่ใหเ้กดิการกระจาย
การถอืครองทีด่นิ และทบทวนระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิทีม่หีลากหลายแบบเป็นมาตรฐานเดยีวกนัดงัน้ี 
 ระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของรฐั ควรมเีกณฑด์งัน้ี  
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์ระบบเดยีวคอื “โฉนดทีด่นิของรฐั” เพือ่ใหท้ีด่นิของรฐัมหีลกัฐานขอบเขตทีต่ัง้ที่
ถูกตอ้งและชดัเจน  
 - ในกรณรีาษฎรขอเชา่ทีด่นิของรฐั ใหจ้ดัทาํเป็นสญัญาเชา่ทีด่นิของรฐั  
 - ระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเอกชน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์“โฉนดทีด่นิ” ทัว่ไป 
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์“โฉนดทีด่นิ” แบบมเีงื่อนไข ซึ่งทีด่นิดงักล่าวเป็นทีด่นิทีอ่ยู่ในพืน้ทีคุ่ม้ครอง
เกษตรกรรม และเดมิเป็นทีด่นิของรฐัต่อมาจดัใหร้าษฎรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ เช่น ทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิ ทีด่นิใน
เขตนิคมสหกรณ์ ที่ดนิในเขตป่า เป็นต้น โดยมกีารกําหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ประกอบอาชพีเกษตรกรรม  
กาํหนดระยะเวลาหา้มจาํหน่ายจา่ยโอน การซือ้ขายทีด่นิตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากชุมชน 
 - ระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของชุมชน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 - เอกสารแสดงกรรมสทิธิข์องชุมชนเป็น “โฉนดทีด่นิ” ในทีส่าธารณประโยชน์ประเภทพลเมอืงใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั เช่น หนองน้ํา ทําเลเลี้ยงสตัว์ ป่าชุมชน ซึ่งชุมชนมีอํานาจในการบริหารจดัการที่ดินดงักล่าวเพื่อใช้
ประโยชน์รว่มกนั 
 - ระบบกรรมสทิธิเ์ชงิซอ้น เป็นทีด่นิในชุมชนทีม่สีทิธใินเชงิปจัเจก แต่ชุมชนมสีว่นในการควบคุมใหเ้ป็นไป
ตามแบบแผนของชุมชนดว้ย  
 - ดา้นการบรหิารจดัการทีด่นิทีเ่ป็นเอกภาพ ควรยุบควบรวมหน่วยงานราชการทีป่ฏบิตังิานซํ้าซอ้นกนัให้
มารวมกนัเป็นหน่วยงานเดยีว 
 - รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ให้ชุมชนท้องถิ่นมีอํานาจ แรงจูงใจ และความรู้ในการจดัการที่ดินและ
ทรพัยากรไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 - การซือ้ขายทีด่นิ ควรมกีลไกการควบคุมตรวจสอบทีเ่หมาะสมไมใ่หผู้ซ้ือ้อาศยัอาํนาจเหนือตลาดไปกวา้น
ซือ้ทีด่นิเพือ่เกง็กาํไรโดยไมท่าํประโยชน์ หรอืนําไปใชป้ระโยชน์ทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
 - รฐัควรสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการนโยบายสาธารณะในการกําหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกบั
ทีด่นิและทรพัยากร ทีม่สีว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 
 - การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัทีด่นิและทรพัยากร ควรสรา้งกลไกและกระบวนการตคีวามและบงัคบัใช้
กฎหมายใหอ้ยูบ่นฐานองคค์วามรูแ้ละขอ้เทจ็จรงิ 
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