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ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร

ส

ารพันปัญหากฎหมายฉบับนี้ใคร่ขอเสนอเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ดินสาธารณะกับชุมชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่สงวนหวงห้าม
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใช้ร่วมกันหรือแม้แต่ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งรัฐบาล
จะต้องจัดสรรให้กับประชาชน ผู้มีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยหรือทำกิน
ดังกล่าวโดยเฉพาะ ในเรื่อง โฉนดชุมชน : ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดิน
ให้เกษตรกร ดังนี้
คำว่า “โฉนดชุมชน” คำ ๆ นี้อาจเป็นคำที่เกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่ค่อยเป็นที่
คุ้นหูกันมากนัก โดยมีที่มาจากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่มี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยได้ประกาศว่า “จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ที่ดินให้เกษตรกรโดยเน้นให้นำที่ดินที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรเป็น
ที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรผู้มีฐานะยากจนในรูปของธนาคารที่ดินและเร่งรัด
การออกเอกสารสิทธิใ์ ห้แก่เกษตรกรผูม้ ฐี านะยากจน และชุมชนซึง่ ทำกินอยูใ่ นทีด่ นิ
ของรัฐในรูปของ “โฉนดชุมชน”
จากนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในมาตรา ๘๕ ได้ ก ำหนดให้ รั ฐ ต้ อ งดำเนิ น การตามแนวนโยบายด้ า นที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
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(๑) กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทดี่ นิ ให้ครอบคลุมทัง้ ประเทศ โดยให้คำนึงถึง
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และกำหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการให้เกษตรกร
มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในทีด่ นิ เพือ่ ประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึงโดยการปฏิรปู ทีด่ นิ
หรือ วิธอี นื่ รวมทัง้ จัดหาแหล่งน้ำเพือ่ ให้เกษตรกรมีนำ้ ใช้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
ปัจจุบนั มีทดี่ นิ ของรัฐเป็นจำนวนมากได้ถกู ชาวบ้านบุกรุก
เข้าไปถือครองและใช้ประโยชน์ บางส่วนอ้างว่าเข้าไปอยู่ก่อนที่
รัฐจะออกประกาศเป็นทีส่ งวนหรือหวงห้าม ขณะทีบ่ างส่วนบุกรุก
เข้าไปถือครอง ในภายหลัง แต่โดยสรุปแล้วก็คือเป็นการถือครอง
ที่ ดิ น อย่ า งผิ ด กฎหมายอั น เป็ น ปั ญ หาที่ เ รื้ อ รั ง มาโดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่ายังจะมีการบุกรุกเพิ่มเติม
มากยิ่งขึ้น ทั้งโดยการเข้าไปถือครองเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนและการรับจ้างกลุ่ม
นายทุ น ต่ า งถิ่ น เข้ า ไปถื อ ครองแทนโดยหวั ง จะได้ ม าซึ่ ง เอกสารสิ ท ธิ์ ใ นภายหลั ง
จนกระทั่งได้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อร่วมกันหาทาง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันและ
เพื่อให้การใช้ที่ดินนั้นยังคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดสรรที่ดินทำกิน
ให้กบั เกษตรกรทีม่ ฐี านะยากจนในรูปของโฉนดชุมชนจึงเป็นทางเลือกใหม่ ทีจ่ ะทำให้
คนในชุ ม ชนมี โ อกาสในการถื อ ครองที่ ดิ น หรื อ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมของคนในชุมชนเอง
ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน
ทั้งที่มีที่ทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ซึ่งประกาศให้เป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ หรือบางส่วนเป็นเกษตรกรที่เช่าที่ดินคนอื่นทำกิน
ตลอดมาโดยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง หรือบางส่วนไร้ที่ทำกินเพราะได้ขายที่ดิน
ทำกินให้กับนายทุนไปแล้ว รวมทั้งกลุ่มคนยากจนที่ได้บุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชน
อยู่อาศัยทำกิน โดยบุคคลเหล่านี้มักจะประสบกับปัญหาการถูกไล่ที่ เครือข่ายชุมชน
ต่าง ๆ เหล่านีจ้ งึ ได้รว่ มกันหาทางแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้คนจนได้มที ดี่ นิ ทำกิน
และที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง
ปัญหาความขาดแคลนทีด่ นิ ทำกิน ถูกจัดให้เป็นปัญหาสังคมและความยากจน
ลำดับต้น ๆ ของประเทศ ทำให้ราษฎรบางส่วนต้องบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของรัฐ
แต่ในขณะเดียวกันการออกโฉนดชุมชนก็เป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วย
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ซึง่ เป็นทีม่ าของแนวคิดการจัดทำโฉนดชุมชน หรือ โฉนดชาวบ้าน นอกจากจะสอดคล้อง
กับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐแล้ว ยังเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือคนยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ ทั้งยังเป็นการควบคุม
และป้องกันมิให้ที่ดินของรัฐตกเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ
ดังนัน้ เมือ่ ปรากฏว่ามีราษฎรบุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ
จนสภาพที่ดินไม่อาจที่จะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้แล้ว ฝ่ายปกครอง
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินสำหรับพลเมือง
ใช้ ร่ ว มกั น จะนำบทกฎหมายที่ มี อ ยู่ ม าดำเนิ น คดี แ ก่ ผู้ บุ ก รุ ก
โดยไม่คำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็คงจะไม่ได้
เพราะบางครั้งการบุกรุกที่ดินของรัฐก็เกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเช่นกัน ซึง่ บางครัง้ ก็ตอ้ ง
ยอมรับความจริงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ปล่อยปละละเลยให้
ราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐโดยไม่จัดการให้ราษฎรออกไปจาก
ที่ดินตั้งแต่ระยะแรกที่มีการบุกรุกแล้ว การที่จะมาดำเนินการ
ให้ พ วกเขาออกจากที่ ดิ น ในภายหลั ง ที่ ไ ด้ ส ร้ า งบ้ า นเรื อ นเป็ น
หลักฐานมั่นคงแล้ว ก็อาจจะไม่เป็นผลดีในทางการปกครอง หรือในบางครั้งราษฎร
ผูบ้ กุ รุกไม่มที ดี่ นิ ทีจ่ ะใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและใช้ทำกินจริง ๆ การให้ราษฎรออกจากทีด่ นิ
จึงอาจจะเกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐในบางครั้งก็ไม่สามารถ
นำบทกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐในการลงโทษผู้บุกรุกมาแก้ไขได้เสมอไป แต่อย่างไรก็ดี
มิได้หมายความว่ารัฐจะต้องมีหน้าที่แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของราษฎรด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือเสมอไป เพราะมิเช่นนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ไม่มี
การสิ้นสุด ดังนั้น รัฐจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยใช้วิธีอื่น
การดูแลและรับผิดชอบที่ดินของรัฐในปัจจุบันมีส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการดูแลและรับผิดชอบหลายหน่วยงานด้วยกัน เมื่อมีปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ส่วนราชการดังกล่าวไม่อาจแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้โดยลำพัง ประกอบกับที่ดินของรัฐ
ได้ถกู บุกรุก และการยึดถือครอบครอง ทัง้ ในลักษณะส่วนตัวและเป็นหมูค่ ณะ ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง นับวันจะสร้างปัญหา
ทีซ่ บั ซ้อนและทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ถา้ มิได้รบั
การแก้ไขโดยทันท่วงที รัฐจึงมีนโยบายทีจ่ ะแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐดังกล่าว
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีมาตรการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ให้ครอบคลุมในเรื่องการจัดวางแผนการใช้ที่ดินของรัฐให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
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การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในรูปของโฉนดชุมชนตามการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลเท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของนโยบายทางด้านการจัดสรร
ทีด่ นิ ให้กบั เกษตรกรในอดีตทีล่ ม้ เหลวมาโดยตลอด อาทิ เช่น ในภาคการเกษตรต้องเผชิญ
กับปัญหาการเปลีย่ นมือทีด่ นิ ปัญหาการสูญเสียทีด่ นิ ทำกิน และปัญหาการกว้านซือ้ ทีด่ นิ
เพือ่ เก็งกำไรของพวกนายทุนมาแล้วอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จากปัญหาการประท้วง
เรียกร้องให้รัฐบาลต้องจัดสรรที่ทำกินให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย
ที่ยากจน จึงได้เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
การแก้ปญ
ั หาในอดีตทีผ่ า่ นมารัฐบาลได้เคยแก้ไขปัญหาโดยการออกเอกสารสิทธิ์
ในรูปของ สปก. ๔-๐๑ แต่กไ็ ม่สามารถสร้างความยัง่ ยืนให้กบั เกษตรกรได้ โดยเกษตรกร
มีความต้องการมีเอกสารสิทธิ์ที่สามารถนำไปจำนองกับธนาคาร
ได้ ห รื อ เปลี่ ย นมื อ ได้ ม ากกว่ า ซึ่ ง เป็ น เอกสารสิ ท ธิ์ ช นิ ด ที่ เ ป็ น
สาเหตุสำคัญทีท่ ำให้เกษตรกรต้องสูญเสียทีด่ นิ อยูอ่ าศัยหรือทำกิน
ไปได้โดยง่าย ขณะเดียวกันการเก็งกำไรทีด่ นิ มีผลทำให้ราคาทีด่ นิ
เพิม่ สูงขึน้ มีผลทำให้เกษตรกรบางรายต้องขายทีด่ นิ ทำกินของตนไป
และไม่สามารถประกอบอาชีพอืน่ ในการหาเลีย้ งชีพได้ ต้องกลับมา
เรียกร้องขอให้รัฐจัดสรรที่ดินทำกินให้อีก
“โฉนดชุมชน” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรที่ไม่มี
ที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินของ
เกษตรกรรายย่อย และปัญหาการใช้ทดี่ นิ ทีไ่ ม่ตรงตามความต้องการของชุมชน ให้เกิด
การใช้ประโยชน์และการถือครองทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน รูปแบบของโฉนดชุมชน ไม่แตกต่าง
ไปจากโฉนดที่ดินของภาครัฐมากนัก ในทางปฏิบัติแล้วแต่ละชุมชนสามารถพัฒนา
รูปแบบของโฉนดชุมชนทีแ่ ตกต่างกันออกไปได้ ภายใต้การให้สทิ ธิครอบครองและการ
ใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคลของชุมชน จะมีการควบคุมดูแลกฎระเบียบทีจ่ ดั ทำร่วมกัน
ของแต่ละชุมชน โดยใช้หลักในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดร่วมกัน
การที่ชุมชนมาจัดการที่ดินร่วมกัน โดยมีการออกกฎ กติกา และข้อตกลง
ร่วมกันในการดูแลรักษาทีด่ นิ เพือ่ ให้ทดี่ นิ นัน้ ยังคงอยูค่ กู่ บั คนในชุมชน เป็นการป้องกัน
การขายสิทธิให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย
แต่ตอ้ งการซือ้ ทีด่ นิ ไว้เพือ่ เก็งกำไร ดังนัน้ “โฉนดชุมชน” จึงมีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างการยอมรับการครอบครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
ของผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างจริงจัง และมุ่งดูแลรักษาให้ที่ดินผืนนั้นยังคงอยู่กับ
ผู้ที่ได้ทำกินและใช้ประโยชน์ตลอดไป
หลักการที่สำคัญของโฉนดชุมชน คือ ทุกคนในชุมชนสามารถเป็นเจ้าของ
ร่วมกันได้ทั้งหมดในที่ดินนั้นและเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทได้ โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันว่าห้ามขายทีด่ นิ แก่บคุ คลภายนอกชุมชน แต่สามารถขายให้แก่คนในชุมชนได้
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โดยผ่ า นคณะกรรมการของชุ ม ชน และทุ ก คนต้ อ งใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น อย่ า ง
ต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ทิ้งร้างว่างเปล่า โฉนดชุมชนไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่ ในการ
รักษาที่ดินไว้สำหรับชุมชนเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการจำนองกู้ยืมเงิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเกษตรและในครัวเรือนได้อีกด้วย โดยจะกำหนดให้กู้ยืม
จากกองทุนออมทรัพย์ทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายในกลุม่ ปฏิรปู ทีด่ นิ ของแต่ละชุมชน เพือ่ เป็นการ
แก้ปัญหาความต้องการจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและชุมชน ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความ
ไม่มั่นคงในที่ดินทำกินของเกษตรกร ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมด้วย โดยเกษตรกรที่ต้องการจำนองหรือขายที่ดินสามารถดำเนินการ
ผ่านธนาคารที่ดินของชุมชน ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป
โดยมีขอ้ ตกลงว่าจะต้องจำนองหรือขายทีด่ นิ นัน้ คืนให้กบั ธนาคาร
ที่ดินเท่านั้น ในราคาที่เป็นธรรมที่ชุมชนร่วมกันกำหนด ไม่ใช่
ราคาตลาดเพื่อการป้องกันไม่ให้ที่ดินตกไปอยู่ในมือของนายทุน
เพือ่ เก็งกำไร ทัง้ โฉนดชุมชนและธนาคารทีด่ นิ จึงน่าจะเป็นระบบ
การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ยากจนที่ไม่มี
ที่ดินทำกินหรือมีที่ทำกินไม่เพียงพอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีชุมชนเป็นผู้กำกับควบคุม และยังสามารถรักษาที่ดินไว้
เพื่อเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน
นโยบายการจัดสรรที่ดินในรูปแบบ "ธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชน" นับว่า
เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิง่ ทีร่ ฐั บาลจะต้องผลักดันให้คนจนได้รบั ประโยชน์เพราะการ
แก้ไขปัญหาที่ดินที่ผ่านมาพบว่าการจัดการที่ดินของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้เน้นการพัฒนาเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้
อุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่กลับละเลยภาคการเกษตร จึงเกิดการกว้านซื้อที่ดินเพื่อ
เก็งกำไร ทำให้มีการกำหนดราคาที่ดินสูงกว่าความเป็นจริง และธุรกิจการซื้อขาย
ทีด่ นิ นัน้ ได้สร้างกำไรให้กบั นักลงทุนอย่างมหาศาล ทำให้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมถูกเปลีย่ นมือ
จากเกษตรกรไปสูน่ ายทุนเป็นจำนวนมาก การขยายตัวของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม
ก็ยงิ่ ทำให้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมลดลง จนทำให้เกษตรกรส่วนหนึง่ ต้องเข้ามารับจ้างในเมือง
และส่วนหนึ่งต้องพึ่งพื้นที่ในเขตป่าเพื่อให้ชีวิตรอด
ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามที่จะทำให้สิทธิในที่ดินทำกินของชุมชนให้เป็นที่
ยอมรับมากขึ้น โดยการทำให้โฉนดชุมชนมีความชัดเจนมากขึ้น มีระบบการจัดการ
ที่ดินแบบองค์รวม ทุกคนในชุมชนมีสิทธิเท่าเทียมกัน หลักการดังกล่าวแตกต่างกัน
อย่างสิน้ เชิงกับโฉนดทีด่ นิ ของทางราชการ ดังนัน้ โฉนดชุมชนจึงเป็นทางออกทีส่ ามารถ
แก้ไขปัญหาที่ดินหลุดมือจากชุมชนได้ แต่ ณ เวลานี้การจัดการที่ดินในลักษณะของ
โฉนดชุมชน ยังไม่มรี ปู แบบการจัดการทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากแต่ละชุมชนยังอยูใ่ นช่วงของ
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โฉนดชุมชน :
ทางเลือกใหม่ในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร

การทดลองหาแนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองให้มากที่สุด
ประเด็นสำคัญโฉนดชุมชนไม่ได้อยูท่ กี่ ารออกเอกสารรับรองสิทธิแ์ บบโฉนดทีด่ นิ ทัว่ ไป
และขณะนี้ ยังไม่มคี ำว่าโฉนดชุมชนในกฎหมาย ทีผ่ า่ นมามีเพียงการรับรองสิทธิชมุ ชน
ดังนั้นการที่จะออกเป็นโฉนดชุมชนได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเสนอให้มี
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อไป
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว โฉนดชุ ม ชนจึ ง เป็ น การดำเนิ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ทีเ่ ป็นทัง้ ของเอกชน ควบคูก่ บั สิทธิรว่ มกันของชุมชน โดยสิทธิในทีด่ นิ ของเกษตรกร
ทีเ่ ป็นเจ้าของสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถเปลีย่ นมือได้ และสามารถ
ตกทอดไปสู่ ลู ก หลานได้ เป็ น สิ ท ธิ ด้ า นปั จ เจกของผู้ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของแต่ ล ะราย
แต่ขณะเดียวกันก็มีสิทธิของชุมชนมากำกับร่วมด้วย โดยสิทธิด้านชุมชนจะเข้ามา
ควบคุมเพื่อให้สามารถรักษาที่ดินไว้เพื่อเกษตรกรรมต่อไปได้
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