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ภมูภิาคลุม่น ้าโขงตัง้อยู่ทีจ่ดุบรรจบของเขตเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชยีตะวนัออกและเอเชยีใต ้ระหว่างสองประเทศยกัษใ์หญ่

ในทวปีเอเชยีคอื ประเทศจนีและอนิเดยี ภมูภิาคนีป้ระกอบดว้ย 5 ประเทศทีม่พีืน้ทีลุ่่มน ้าโขงเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก ่กมัพูชา ลาว 

เมยีนมาร ์ไทย และเวยีดนาม ภมูภิาคลุ่มน ้าโขงมคีวามพเิศษในความมั่งคัง่ทางสงัคมและระบบนิเวศ เพราะเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของ

ประชากร 237 ลา้นคน โดยภมูภิาคนีป้ระกอบดว้ยกลุม่ชาตพินัธุ ์329 กลุ่มทีพู่ดภาษาต่างๆ 410 ภาษา ท าใหภ้มูภิาคนีเ้ป็นหน่ึง

ในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางกลุ่มชาตพินัธุม์ากทีส่ดุในโลก นอกจากน้ันแม่น ้าโขงยงัเป็นแหล่งก าเนิดของความหลากหลาย

ทางชวีภาพระดบัโลกทีม่คีวามหลากหลายในระดงัสงูดา้นนิเวศวทิยาและการเกษตร 

ภมูภิาคลุม่น ้าโขงไดเ้ผชญิกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างรวดเรว็ในชว่งสองทศวรรษทีผ่่านมา ควบคู่ไปกบัการ

เปลีย่นแปลงทีเ่ดน่ชดัในหลายภาคสว่นทีส่ าคญั การเปลีย่นแปลงเหล่านีน้ ามาซึง่การแทนทีอ่นัส าคญัจากพืน้ทีส่่วนใหญ่ในชนบท

กลายเป็นพืน้ทีศู่นยก์ลางเมอืงทีเ่จรญิมั่งคัง่มากขึน้ ทีด่นิทัง้ทีเ่ป็นรากฐานส าหรบัการพฒันาชาตแิละความเป็นอยู่ของหลายลา้น

ชมุชนเกษตรกรรมในชนบท ยงัคงมบีทบาทส าคญัในภมูภิาคแม่น ้าโขง เกษตรกรรายย่อยในทัง้ 5 ประเทศมบีทบาทส าคญัในการ

พฒันาภาคเกษตรกรรม ทีเ่ป็นทีม่าของความมัน่คงดา้นอาหารและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อย่างไรก็ตาม ชมุชนในชนบทก าลงั

ถูกพดัพาเขา้สูก่ระบวนการระดบัภมูภิาคและระดบัโลกมากขึน้เร ือ่ยๆ โดยทีพ่วกเขาเองมกัจะตกอยูใ่นสถานะการแขง่ขนัที่

เสยีเปรยีบ ทีแ่ย่กว่าน้ันคอืพวกเขามกัถูกรดิรอนสทิธโิดยนโยบายระดบัชาตทิีไ่ม่ใหก้ารรบัรองสทิธหิรอืไม่สามารถเก็บเกีย่ว

ผลประโยชนท์ีพ่งึจะได ้

การท าความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาททีเ่ปลีย่นแปลงไปและการจดัสรรทีด่นิเพือ่การพฒันาเป็นขอ้มูลทีส่ าคญัทีจ่ะน าไปใชเ้พือ่เป็น

แนวทางส าหรบันโยบาย การวางแผน และแนวปฏบิตัเิพือ่อนาคตทีย่ ัง่ยนืมากยิง่ขึน้ บทความ “สถานะทีด่นิในเขตลุม่แม่น า้โขง” นี้

มุ่งหวงัทีจ่ะเป็นประโยชนใ์นการพูดคุยทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ระหว่างผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย โดยการรวบรวมขอ้เท็จจรงิและขอ้มูล

ทัง้หมดมาเพือ่พจิารณาและอธบิายประเด็นส าคญัและกระบวนต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ เพือ่จะเป็นพืน้ฐานส าหรบัการเจรจาที่

สรา้งสรรคแ์ละการตดัสนิใจรว่มกนั บทความ “สถานะทางทีด่นิในเขตลุม่แม่น า้โขง” ประกอบไปดว้ย 5 ส่วน คอื (1) กลุม่คนที่
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พึง่พาทีด่นิในเขตแม่น า้โขง รวมถงึการเปลีย่นแปลงเคลือ่นยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ การจา้งงานดา้นเกษตรกรรม และกระบวนการเชงิ

โครงสรา้งทีก่ าลงัด าเนินอยู่ของการเปลีย่นแปลงทางประชากรและการเปลีย่นผ่านดา้นเกษตรกรรม (2) ฐานทรพัยากรทีด่นิที่

กลุม่คนเหล่านีอ้าศยัพึง่พงิอยู่ รวมถงึการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและสิง่ปกคลุมทีด่นิ สภาพและการเปลีย่นแปลงดา้นการเกษตร และ

ตน้ทุนทางธรรมชาตขิองภมูภิาค (3) วธิกีารกระจายฐานทรพัยากรทีด่นินีภ้ายในชมุชน รวมทัง้การถอืครองทีด่นิขนาดเล็ก การ

ลงทุนในทีด่นิขนาดใหญ่ และการก าหนดลกัษณะการใชท้ีด่นิแบบอืน่ๆ 

(4) ความมัน่คงในการถอืครองทีด่นิ ซึง่ขึน้อยู่กบัสทิธใินทีด่นิว่าไดร้บัการยอมรบัและอยู่ในระเบยีบแบบแผนอย่างไร และ (5) 

เงือ่นไขการปกครองและการบรหิารทีด่นิทีก่ าหนดการเขา้ถงึและทีค่วบคมุเหนือทรพัยากรทีด่นิน้ัน รวมทัง้ประเด็นความโปรง่ใส 

ความเทีย่งธรรม หลกันิตธิรรม และการเขา้ถงึความยุตธิรรม บทความ “สถานะทางทีด่นิในเขตลุ่มแม่น า้โขง” มกีรอบทีก่ าหนดไว ้

ดว้ยตวัช ีว้ดัส าคญัจ านวนหน่ึงส าหรบัแต่ละส่วน โดยจะน าเสนอในสองระดบั ไดแ้กใ่นระดบัภมูภิาค คอืน าเสนอการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัส าคญัระหว่างประเทศต่างๆในลุ่มแม่น ้าโขงและการตรวจสอบกระบวนการขา้มพรมแดนทีเ่ป็นทีม่าและ

กอ่ใหเ้กดิประเด็นเร ือ่งทีด่นิ ซึง่รวมถงึการคา้และกระแสการลงทุนระดบัภมูภิาคในทีด่นิและภาคเกษตรกรรม ส่วนอกีระดบัหน่ึงคอื

ระดบัประเทศ ซึง่ขอ้เท็จจรงิและขอ้มูลเกีย่วกบัตวัช ีว้ดัหลกัจะถกูแยกออกและตรวจสอบเพือ่พจิารณาเงือ่นไขเฉพาะของแตล่ะ

ประเทศและทศิทางของการเปลีย่นแปลง 

 

ขอ้มูลจงึเป็นสิง่ส าคญัมากในการระบุปัญหาส าคญัของทีด่นิและในการก าหนดโครงสรา้งการตดัสนิใจและนโยบายเพือ่แกปั้ญหา 

แต่ถงึกระน้ัน ขอ้มูลเกีย่วกบัทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตมิกัจะมไีม่เพยีงพอ ไม่สอดคลอ้งกนั ขดัแยง้กนัเองและเขา้ถงึไดย้าก 

ดงัน้ัน สถานะทางทีด่นิฯ จงึชว่ยในการวเิคราะหข์อ้เท็จจรงิและขอ้มูลทีส่ าคญั ว่าอะไรทีเ่ป็นสาธารณะ อะไรทีไ่ม่ใช ่และเหตใุดจงึ

เกดิเป็นปัญหาขึน้มา โดยมคีวามมุ่งหวงัเพือ่จะพบวธิกีารทีส่รา้งสรรคใ์นการพฒันาการผลติ การจดัการและการแบ่งปัน

ขอ้เท็จจรงิและขอ้มูลทีด่ยีิง่ขึน้  



ทุกประเทศในเขตลุ่มแม่น ้าโขงก าลงัประสบกบัการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้คอืการผนัตวัออกจาก

ภาคเกษตรกรรมทีถ่อืเป็นภาคทีส่ าคญัส าหรบัประเทศ  แมภ้าคการเกษตรยงัคงเตบิโตอยู่ โดยในบางแห่งเตบิโตอย่างน่าประทบัใจ 

แต่กลบักลายเป็นวา่สว่นแบ่งตามสดัสว่นของผลติภณัฑม์วลรวมหรอื GDP ภายในประเทศกลบัลดลงเน่ืองจากการเตบิโตอย่าง

รวดเรว็มากขึน้ยิง่กวา่ของภาคอุตสาหกรรมและการบรกิาร อย่างไรก็ตาม รปูแบบเชน่นีจ้ะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ใน

ประเทศไทยและเวยีดนาม การขยายตวัของเมอืงและอุตสาหกรรมมคีวามกา้วหนา้มากกว่า โดยส่วนแบ่งใน GDP ของภาคเกษตร

ลดลงและคงทีโ่ดยประมาณในชว่ง 25 ปีทีผ่่านมา ส่วนทีก่มัพูชา ลาว และเมยีนมาร ์ส่วนแบ่งGDP ในภาคเกษตรสงูขึน้ แต่เห็น

การลดลงทีส่ าคญัจากปี 2010 ถงึปี 2016 เป็น 26.7, 19.5 และ 25.5 เปอรเ์ซน็ตต์ามล าดบั 

ทัง้นี ้สดัสว่นของประชากรทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมก็ลดลงเชน่กนั แต่อยูใ่นอตัราทีช่า้กวา่มากและยงัมสีดัส่วนคอ่นขา้งสูง 

(เชน่ รอ้ยละ 80 ในประเทศลาวและรอ้ยละ 70 ในประเทศเวยีดนาม แต่มเีพยีงรอ้ยละ 30 ในประเทศไทย) (แผนที ่1) สิง่นีแ้ละ

หลกัฐานอืน่ๆ ช ีใ้หเ้ห็นว่าการเปลีย่นผ่านดา้นเกษตรกรรม คอืการเปลีย่นแปลงของเกษตรกรรมภายใตแ้รงบงัคบัของความเป็น

เมอืงและความเป็นอตุสาหกรรม การเปลีย่นผ่านนีเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้แบบไม่เท่าเทยีม และในเขตลุ่มแม่น า้โขงนีย้งัถอืว่า

ห่างไกลจากการเปลีย่นผ่านทีส่มบูรณ ์ในประเทศกมัพูชา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม การสรา้งงานในภาคการผลติและภาค

บรกิารน้ันล่าชา้อย่างมนัียส าคญักว่าการเตบิโตของก าลงัแรงงานในพืน้ทีช่นบท หมายความว่าเกษตรกรรมยงัคงเป็นผูใ้หง้าน

เชงิกลยุทธส์ าหรบัประชากรจ านวนมากสว่นใหญ่ในชนบท ดงัน้ันการเขา้ถงึทีด่นิยงัคงเป็นปัญหาทีส่ าคญัในการด ารงชวีติของ

ชมุชนในชนบท นอกจากน้ันประชากรในชนบททีท่ าเกษตรกรรมนีม้แีนวโนม้วา่จะยากจนทีส่ดุอกีดว้ย อตัราความยากจนไดล้ดลง

อย่างต่อเน่ืองทัว่เขตแม่น ้าโขง แต่ตวัเลขนีไ้ม่เป็นจรงิส าหรบัพืน้ทีช่นบท (แผนที ่2) ตวัอย่างเชน่ รอ้ยละ 90ของครวัเรอืนที่

ยากจนในกมัพูชาอยู่ในชนบท ส่วนในประเทศไทย ความแตกตา่งอาจยิง่น่าประหลาดใจกว่าน้ันคอื แมจ้ะมเีพยีงหน่ึงในสามของ

ครวัเรอืนทีถ่อืว่าอยู่ในชนบทแต่ครวัเรอืนเหล่านีค้ดิเป็นรอ้ยละ 80 ของคนจนของประเทศไทย 

ลกัษณะทีไ่ม่สมบูรณข์องการเปลีย่นผ่านดา้นเกษตรกรรมเห็นชดัมากขึน้ในกลุม่ประชากรของประเทศลุ่มแม่น ้าโขง โดยเฉพาะ

ในการเคลือ่นยา้ยของประชากรในชนบท กระแสการยา้ยถิน่ฐานจากชนบทสู่เมอืงมคีวามส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัการขยายตวั 



ของเมอืงและโอกาสทีไ่ดร้บัจากการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร อย่างไรก็ตาม การอพยพยา้ยถิน่จากชนบทสู่เมอืง

เหล่านีม้จี านวนลดนอ้ยลงดว้ยกระแสการหลัง่ไหลของผูค้นทีม่ากเกนิปกตจิากในชนบทแห่งหน่ึงไปยงัชนบทอกีแห่งหน่ึงเพือ่

แสวงหาทีด่นิและโอกาสทางเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงนีม้กัไม่เป็นทีส่นใจในพืน้นีน้ั้น การเคลือ่นยา้ยจากชนบทสู่ชนบทมี

นัยส าคญัตอ่การกระจายทีด่นิ การเขา้ถงึ และความมั่นคงในการครอบครองทีด่นิ การยา้ยถิน่ฐานขา้มพรมแดนก าลงัมเีพิม่ขึน้

และมกัเช ือ่มโยงกบัชมุชนในชนบท เน่ืองจากแรงงานโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวออกจากชมุชนเกษตรกรรมในกมัพูชา ลาว และเมยีน

มารเ์พือ่หางานท า ซึง่ในประเทศไทยถอืเป็นเร ือ่งธรรมดา 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและทางประชากรเชน่นีม้าพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการ

ครอบคลมุทีด่นิในเขตแม่น ้าโขง ปัจจบุนัพืน้ทีลุ่ม่แม่น ้าโขงทีม่ป่ีาไมค้รอบคลมุ (แผนที ่3) คดิเป็นรอ้ยละ 47 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 

(ประมาณ 88.4 ลา้นเฮกตารห์รอื 552.5 ลา้นไร)่ ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่กษตรกรรมมสีดัส่วนเกอืบรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด (หรอื 

54.4 ลา้นเฮกตาร ์340 ลา้นไร)่ การเปลีย่นแปลงนีเ้กดิขึน้อย่างรวดเรว็ พืน้ทีเ่กษตรกรรมทัว่ทัง้ภมูภิาคเพิม่ขึน้มากกว่า 9 ลา้น

เฮกตาร ์(56.25 ลา้นไร)่ หรอืประมาณรอ้ยละ 20 ระหว่างปี 2539 ถงึ พ.ศ. 2558 ในขณะเดยีวกนั พืน้ทีป่่าไมก้ลบัลดลง 

เน่ืองจากการใชเ้นือ้ทีท่ีไ่ม่ใชป่่า(โดยเฉพาะการเกษตร)รกุล า้เขา้ไปในป่าธรรมชาตทิีเ่หลอือยู่ การเปลีย่นแปลงเหล่านีแ้ตกตา่งกนั

อย่างมากในแตล่ะประเทศ ในประเทศเวยีดนามมกีารขยายตวัของพืน้ทีเ่กษตรกรรมมากทีสุ่ด (ประมาณรอ้ยละ 65) ซึง่คลา้ยกบั

รปูแบบการขยายตวัทางการเกษตรในประเทศลาว เมยีนมาร ์และกมัพูชา (เรยีงจากมากไปนอ้ยตามสดัส่วน) ในทางกลบักนั 

ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเล็กนอ้ย สว่นทีก่มัพูชาและเมยีนมารน้ั์นพืน้ทีป่่าไมล้ดลงอย่างชดัเจนทีสุ่ด โดยมพีืน้ทีป่่า

สูญเสยีไปรอ้ยละ 22 และ 21 ตามล าดบั การขยายตวัของพืน้ทีเ่กษตรกรรมยงัเกดิขึน้พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบต่างๆใน

การเพาะปลูกพชื  มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัในพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืผลเชงิพาณิชยท์ีมุ่่งเนน้การสง่ออกทีส่่งผลตอ่ความ

หลากหลายในระดบัรวม โดยการเพาะปลูกส่วนหน่ึงไดเ้ปลีย่นจากการเพาะปลูกขา้วเป็นหลกัในปรมิาณมากมาสู่การเพิม่การปลูก

พชืทีเ่ป็นสนิคา้เกษตร อย่างไรก็ตาม การแทนทีด่ว้ยพชืทีข่ึน้ตามธรรมชาตใินทอ้งถิน่ ท าใหร้ะบบการเพาะปลูกมคีวาม

หลากหลายและยงัน ามาซึง่ความเรยีบง่ายทีล่งตวั โดยมพีชืเพยีงหกชนิดเท่าน้ัน คอืขา้ว มนัส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ย ยางพารา 

และปาลม์น ้ามนั ซึง่ปัจจบุนัครอบครองพืน้ทีเ่กษตรกรรมทัง้หมดรอ้ยละ 80 ในเขตลุ่มแม่น ้าโขง อย่างไรก็ตาม พชืผลเหล่านีย้งัมี

การกระจายตวัทีไ่ม่เท่ากนัอยู ่(แผนที ่4-8) 

ดชันีความหลากหลายของชนิดพชือาหาร (แผนที ่9) แสดงถงึการจ าแนกความหลากหลายของชนิดพนัธุพ์ชืทีใ่ชเ้พาะปลกูตาม

สดัสว่นพืน้ทีเ่พาะปลูก ทีร่ะดบัภมูภิาคจากความหลากหลายต ่า (ใกล ้0) ไปถงึความหลากหลายสงู (ใกล ้1) ความเขม้ขน้ของ

การผลติพชืผลทางการเกษตรเป็นอกีทศิทางหน่ึงทีเ่ด่นชดั และขณะเดยีวกนัยงัมบีทบาทส าคญัในการเตบิโตของภาคการเกษตร 

นอกจากนีย้งัสง่ผลทีส่ าคญัตอ่ความเสือ่มโทรมของทีด่นิดว้ย หลกัฐานทีเ่ห็นบอกเราว่าพืน้ทีส่่วนใหญ่ของภมูภิาคมคีวามเสือ่ม

โทรมในระดบัปานกลางถงึสูง ซึง่เป็นผลมาจากการสูญเสยีพชืพรรณธรรมชาต ิการปลูกพชืเชงิเดีย่ว การอนุรกัษด์นิทีไ่ม่

เหมาะสม และการเพาะปลูกบนดนิทีอ่อ่นแอและถกูกดัเซาะไดง้า่ยในพืน้ทีสู่ง การพงัทลายของตน้ทุนทางธรรมชาตเิป็นปัญหา

เรง่ด่วนทีม่ผีลกระทบทัง้ในปัจจบุนัและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัผูค้นทีต่อ้งพึง่พาเกษตรกรรมและทรพัยากรป่าไม ้เป็น

กลุม่คนทีย่ากจนทีส่ดุในสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง 

ทีด่นิเกษตรกรรมในประเทศลุ่มแม่น ้าโขงสว่นใหญ่อยู่ภายใตก้ารจดัการของเกษตรกรรายย่อย ทีย่งัคงเป็นส่วนส าคญัทีส่ดุของ

ประชากรในชนบททีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทีด่นิแมจ้ะเห็นว่าบรษิทัธรุกจิการเกษตรและนักลงทุนจะค่อยๆมบีทบาททีช่ดัเจนมาก

ขึน้ก็ตาม แต่ถงึกระน้ันท่ามกลางเกษตรกรรายย่อยเหลา่นีย้งัมกีารจดัสรรทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมอย่างไม่เท่าเทยีม ขนาดการถอื

ครองทีด่นิเฉลีย่ต่อครวัเรอืนทีท่ าการเกษตรแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ คอืตัง้แต่ 0.7 เฮกตาร(์4.375 ไร)่ในเวยีดนามถงึ 3.1 

เฮกตาร(์19.375 ไร)่ ในประเทศไทย ยกเวน้ในลาว พืน้ทีถ่อืครองเฉลีย่ต่อครวัเรอืนเกษตรกรรมลดลงในชว่ง 10 ปีทีผ่่านมา ความ

ผนัแปรในการถอืครองทีด่นิในแต่ละประเทศน้ันมมีากกว่าความผนัแปรระหว่างประเทศ ดชันี Gini Index ของการกระจายพืน้ที่

เกษตรกรรมของเกษตรกรรายย่อยน้ันคอ่นขา้งสงู (กมัพูชา: 0.47; ลาว: 0.34; เมยีนมาร:์ 0.48; ไทย: 0.49 และเวยีดนาม: 0.54) 

และมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ในทัง้ 5 ประเทศลุ่มแม่น ้าโขง 

  



  



แผนที ่10 แสดงการจ าแนกของทีด่นิดชันี Gini Index ในระดบัภมูภิาค ตวัเลขเหล่านี ้ไม่สามารถเก็บบนัทกึการไรท้ีด่นิไดต้ามที่

ตอ้งการเน่ืองจากยงัขาดขอ้มูลทีเ่ป็นระบบ กรณีศกึษาเหล่านีร้ะบุว่าการผนวกครวัเรอืนทีไ่รท้ีด่นิเขา้มาจะชว่ยแสดงใหเ้ห็นถงึ

ความเหลือ่มล า้ในทีด่นิทีสู่งขึน้ และทีส่ าคญัคอืการผนวกสมัปทานการเกษตรและป่าไมข้นาดใหญ่ทีด่ าเนินการโดยบรษิทัต่างๆ

แสดงใหเ้ห็นว่าการกระจายตวัระหว่างผูถ้อืทีด่นิทัง้หมดมคีวามไม่เท่าเทยีมกนัมากขึน้ (โดยมคี่า Gini Index ในกมัพูชาเท่ากบั: 

0.64; ลาว: 0.49; เมยีนมาร:์ 0.53; ไทย: 0.49 และเวยีดนาม : 0.56) 

 

มขีอ้ยกเวน้คอืประเทศไทย ทีม่ทีศิทางทีเ่ด่นชดัในบรรดาประเทศต่างๆในลุ่มแม่น ้าโขงมาตัง้แต่ชว่งปลายทศวรรษ 1990 คอื

ประเทศไทยมตีวัเลขทีเ่พิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ืองในการลงทุนทีด่นิขนาดใหญ่ ในขณะทีร่ฐับาลของประเทศลุ่มแม่น ้าโขงพยายามทีจ่ะ

ใชป้ระโยชนจ์ากทีด่นิทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างเต็มทีเ่พือ่ดงึดดูทุนเพือ่การพฒันา ค าช ีแ้จงของเหตุผลนีถู้กน าเสนออย่างชดัเจน 

คอื การใหส้มัปทานเพือ่แลกกบัการลงทุนทางการเงนิเป็นสิง่จ าเป็นในการเปลีย่นทีด่นิทีไ่ม่ไดใ้ชใ้หก้ลายเป็นตน้ทุน เพือ่สง่เสรมิ

การผลติสนิคา้ส่งออก และเพือ่กระตุน้โอกาสส าหรบัการพฒันาในทอ้งถิน่ เชน่ การจา้งงาน โครงสรา้งพืน้ฐานในชนบท สิง่

อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ และการเขา้ถงึตลาด 

แมจ้ะเคยเกดิขึน้มากอ่นหนา้นีแ้ลว้คอืการลงทุนทีด่นิขนาดใหญ่ในเขตแม่น ้าโขงทีเ่ร ิม่ตน้ขึน้ราวๆ ปีพ.ศ 2549 และไดร้บัการ

ส่งเสรมิเพิม่เตมิจากวกิฤตการเงนิโลก (2008)  ขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของตน้ทุนอาหารและเช ือ้เพลงิ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัตลาดการเงนิ ไดก้ระตุน้ใหนั้กลงทุนทัว่โลกและธรุกจิการเกษตรมาลงทุนในตลาดทีด่นิเกดิใหม่ในเขตแม่น า้โขง จนกระทัง่ถงึปี 

2554 การใหส้มัปทานทีด่นิจงึไดด้ าเนินอยา่งเต็มที ่(แผนภาพ 1) สง่ผลใหโ้ครงสรา้งเกษตรกรรมของประเทศลุ่มแม่น ้าโขง



เปลีย่นแปลงไปอย่างมาก พืน้ทีท่ ัง้หมด 4.1 ลา้นเฮกตาร ์(25.625 ลา้นไร)่ ถกูยกใหก้บับรษิทัต่างๆภายใตข้อ้ตกลงสมัปทาน

มากมายในภาคเกษตรกรรมและสมัปทานการปลกูตน้ไม ้ในกมัพูชา ลาว และเมยีนมาร ์พืน้ทีส่มัปทานทีด่นิคดิเป็นดงันีต้ามล าดบั 

คอืรอ้ยละ 37, 30 และ 16 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดทีใ่ชเ้พาะปลูกโดยเกษตรกรรายย่อย ส่วนสมัปทานทีด่นิในส่วนของแรน้ั่นมี

ความส าคญั รวมถงึพืน้ทีส่มัปทานการส ารวจทีท่ าใหเ้กดิการขยายพืน้ทีส่มัปทานเกษตรกรรมและป่าไมไ้ปเป็นพืน้ทีอ่ย่างนอ้ย 10 

ลา้นเฮกตาร ์(62.5 ลา้นไร)่ ยกเวน้ในประเทศลาวทีข่าดขอ้มูล

ทีท่ าใหก้ารประเมนิโดยละเอยีดมขีอ้จ ากดั 

พืน้ทีส่่วนใหญ่ภายใตก้ารสมัปทานทางการเกษตรถูกน าไป

เป็นพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืตามกระแส ไดแ้ก ่ยางพารา ออ้ย 

ปาลม์น ้ามนั มนัส าปะหลงั และขา้วโพด ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 76 

ของพืน้ทีส่มัปทานทัว่ทัง้ภมูภิาค ดา้นหน่ึงทีส่ าคญัของสภาพ

พืน้ทีส่มัปทานในเขตแม่น า้โขงคอืธรรมชาตขิองการลงทุน

ขา้มพรมแดนและกระแสการคา้ระหว่างประเทศในลุ่มน ้าโขง

ดว้ยกนัเองและกบัประเทศเพือ่นบา้นใกลเ้คยีง (แผนภาพ 2) 

ในขณะทีก่ารลงทุนจ านวนมากในการสมัปทานทีด่นิน้ัน

ขบัเคลือ่นโดยนักลงทุนในประเทศ (รอ้ยละ 43 ในกมัพูชาและ

รอ้ยละ 31ในลาว) กลุ่มทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองคอืนักลงทุน

ภายนอกจากประเทศจนี เวยีดนาม ไทย และเกาหลใีต ้

(รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 36 ของสมัปทานทัง้หมดในกมัพูชา

และรอ้ยละ 60 ในลาว) (แผนที ่11 และ 12) เวยีดนามและไทย

เป็นทัง้นักลงทุนในขอ้ตกลงทีด่นิขนาดใหญ่ และเป็นผูน้ าเขา้ 

ผูแ้ปรรปู และผูส้่งออกสนิคา้โภคภณัฑ ์ส่วนจนีถอืเป็นตลาด

ปลายทางทีใ่หญ่ทีส่ดุส าหรบัการส่งออกสนิคา้โภคภณัฑ ์

เกษตรระดบัภมูภิาค (แผนภาพ 2) 

ส่วนใหญ่แลว้ ผลประโยชนท์ีค่าดหวงัของการลงทุนในทีด่นิ

เหล่านีย้งัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดั แมจ้ะ มบีทบาทต่อ GDP ที่

เพิม่ขึน้ในประเทศเจา้บา้นแต่รายไดข้องรฐักลบัมนีอ้ยกว่าที่



คาดการณไ์ว ้และตน้ทุนทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของการพฒันา

เหล่านีโ้ดยทัว่ไปแลว้มมูีลคา่การสูญเสยีมากกว่าประโยชนท์ีไ่ด ้

ตน้ทุนเหล่านีส้่วนใหญถู่กแบกรบัโดยคนยากจนในชนบท สาเหตุ

ส าคญัของปัญหาคอืความไม่แน่ชดัในการถอืครองทีด่นิและการใช ้

ประโยชนใ์นทอ้งถิน่ การขบัไลค่รวัเรอืนชนบทออกจากพืน้ที่

สมัปทานมกัเกดิขึน้พรอ้มกบัการชดเชยทีม่อบใหอ้ยา่งไม่เพยีงพอ

เลยตลอดเวลาทีผ่่านมา และไดส้่งผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิง่

ในทางลบ ซึง่ขดัแยง้อย่างชดัเจนกบัวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นกล

ยุทธก์ารพฒันาในรปูแบบสมัปทาน การไม่ไดร้บัผลตอบแทนจาก

การลงทุนเหล่านีท้ าใหเ้กดิขอ้กงัวลในหมู่ผูก้ าหนดนโยบายทัว่ทัง้

ภมูภิาค ในปี 2555 ทัง้ลาวและกมัพูชาไดป้ระกาศการพกัช าระ

หนีช้ ัว่คราวส าหรบัสมัปทานใหม่ โดยกระบวนการแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้ทางทีด่นิถูกน ามาใช ้แต่ประเด็นในจดุทีน่่าเป็นห่วงใน

กมัพูชา ลาว และเมยีนมารน้ั์นเกีย่วขอ้งกบัการยกเลกิสมัปทานที่

ไม่ปฏบิตัติามหรอืปฏบิตัไิม่ครบตามขอ้ก าหนด ค าถามทีส่ าคญั

คอืว่าพืน้ทีเ่หล่านีจ้ะไดร้บัการดแูลรกัษาในฐานะทีด่นิของรฐัหรอื

จะแจกจา่ยคนืใหก้บัเกษตรกรและชมุชนหรอืไม่ ความตงึเครยีด

น้ันชดัเจนและอนาคตของการพฒันาตามรปูแบบสมัปทานน้ันยงั

ไม่เป็นทีเ่ช ือ่มั่น 

ความเป็นอยู่ทีด่ขีองเกษตรกรรายย่อยและอ านาจทีจ่ะไดร้บั

ผลประโยชนจ์ากทีด่นิเกษตรกรรมของตนเองน้ันขึน้อยู่กบัความ

มั่นคงในการครอบครองเป็นส าคญั เอกสารสทิธิท์ีด่นิและใบรบัรองการใชท้ีด่นิถอืเป็นวธิตีามหลกัการเพือ่การรบัรองทางกฎหมาย

อย่างเป็นทางการและเพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกู ้การ

จดัรปูแบบการถอืครองทีด่นิน้ันพฒันาทีส่ดุในเวยีดนาม 

ไทย และเมยีนมาร ์แมว้่าในสองประเทศหลงันี ้การก าหนด

โฉนดมแีนวโนม้ทีจ่ะไม่รวมส่วนใหญ่ๆของทีด่นิป่าไม ้ซึง่

เป็นสถานการณท์ีพ่บในลาวเชน่กนั 

นอกเหนือจากการท าโฉนดทีด่นิแต่ละผนืแลว้ กฎหมาย

และนโยบายทีม่อียู่ของแตล่ะประเทศในเขตลุ่มแม่น ้าโขงยงั

เป็นรปูแบบทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการยอมรบัในการมสีทิธถิอื

ครองดัง้เดมิ 

แมจ้ะมกีรอบกฎหมายทีส่นับสนุน แต่การใหก้ารรบัรอง

สทิธถิอืครองดัง้เดมิในทางปฏบิตัเิป็นไปอย่างชา้ๆ ไม่จรงิจงั 

และไม่สม ่าเสมอ สถานการณเ์ชน่นีเ้ป็นปัญหามาก

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมยีนมารท์ีก่ารออกกฎหมายมกัจะ

ถดถอย ไม่มกีารคุม้ครองทางกฎหมายทีช่ดัเจนส าหรบั

การมสีทิธถิอืครองดัง้เดมิ ตวัอย่างเชน่ ระบบการ

เพาะปลูกแบบเลือ่นลอย ไม่เชน่น้ัน ควรมกีารใชก้าร



จดัการรว่มในรปูแบบต่างๆในพืน้ทีท่ ัว่เขตลุม่แม่น า้โขงเพือ่เป็นกลไกสนับสนุนการอา้งสทิธิด์ ัง้เดมิเหนือทีด่นิ ป่าไม ้และพืน้ทีท่ า

การประมง 

ในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งในภาคทีด่นิและเกษตรกรรม รวมถงึการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของการลงทุน

และกระแสสนิคา้โภคภณัฑท์ีเ่กดิจากระบบตลาดและการเงนิในยุคโลกาภวิตัน ์การก ากบัดูแลทรพัยากรทีด่นิในเขตแม่น ้าโขง

ก าลงัอยู่ภายใตช้ว่งการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่เคยปรากฏมากอ่น ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมจากการเขา้มาถอืสทิธิใ์นทีด่นิ

ขนาดใหญ่และการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของตลาดทีด่นิไดก้อ่ใหเ้กดิความไม่มัน่คงทางสงัคม ท าใหเ้กดิความกงัวลในหมู่ผูก้ าหนด

นโยบายซึง่ส่งผลใหเ้กดินโยบายตอบสนอง เชน่ การเลือ่นการช าระหนี ้(ดงัทีก่ล่าวไป) มกีารปรบัปรงุการประเมนิผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้มและสงัคมและกระบวนการชดเชยใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ รวมถงึการจดัล าดบัความส าคญัของการลงทุนทีม่คีุณภาพสูง(ทีม่ี

ผลการด าเนินงานทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มคอ่นขา้งดกีว่า) นอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงนโยบายและกฎระเบยีบแลว้ สิง่ที่

เกดิขึน้เด่นชดัทีสุ่ดในประเทศลุม่แม่น า้โขงทัง้หมดคอืชอ่งว่างขนาดใหญ่ระหว่างนโยบายเหลา่นีก้บัแนวทางปฏบิตัขิองการบรหิาร

ทีด่นิ การทุจรติและการขาดความรบัผดิชอบตอ่สาธารณะยงัคงเป็นอุปสรรคส าคญัในการแกไ้ขปัญหาวกิฤตทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ 

การเวนคนืทีด่นิโดยรฐัเพือ่สง่เสรมิการลงทุนยงัคงมคีวามขดัแขง้กบัลกัษณะทีค่ลุมเครอืของขอ้ตกลงทีด่นิบางประเภทโดยเฉพาะ

ขอ้ตกลงทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเพือ่วตัถุประสงคต์อ่สาธารณะแตม่กัจะถกูน าไปพฒันาเพือ่ผลประโยชนส์่วนตวั และทีเ่กีย่วขอ้ง

ใกลช้ดิกบัประเด็นนี ้คอืโดยเฉพาะอย่างยิง่ในทศวรรษทีผ่่านมา ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในภาคประชาสงัคมในเขตแม่น า้โขง

และระดบัทีอ่งคก์รภาคประชาสงัคมสามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การเปลีย่นแปลงเหล่านีม้กั

เกดิขึน้ภายในแต่ละประเทศไม่วา่ประเทศน้ันจะเปิดมากหรอืเปิดนอ้ยต่อระบบการลงทุนตา่งๆ นอกเหนือจากการขาดซึง่สทิธทิัว่ไป

ส าหรบัภาคประชาสงัคมในบางประเทศในลุ่มแม่น ้าโขง สิง่ทีน่่ากงัวลเป็นพเิศษทีเ่พิง่เกดิขึน้ไม่นานมานีค้อืการปราบปรามกลุม่

องคก์รดงักล่าว ทีร่วมตวักนัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและความไม่น่าเช ือ่ถอืเกีย่วกบัการทุจรติในภาครฐัและการ

ลงทุนเกีย่วกบัทีด่นิ 

สทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืงและชนกลุ่มนอ้ยในทีด่นิและทรพัยากรอืน่ๆ แตกต่างกนัไปตามแตล่ะประเทศในลุ่มแม่น ้าโขง ถงึแม ้

กฎหมายระดบัชาตใินแตล่ะประเทศจะรวมบทบญัญตัเิพือ่รบัรองสทิธขิองคนเหล่าน้ัน แตโ่ดยทัว่ไปแลว้บทบญัญตัดิงักล่าวยงัไม่

เพยีงพอทีจ่ะท าใหช้นพืน้เมอืงและชนกลุม่นอ้ยสามารถอา้งสทิธเิพือ่

ปกป้องทีด่นิหรอือนุรกัษก์ารปฏบิตัแิบบดัง้เดมิ เชน่ การเพาะปลูกแบบ

หมุนเวยีน ในท านองเดยีวกนั แมว้่าสทิธิข์องผูห้ญงิและครวัเรอืนทีม่ี

ผูห้ญงิเป็นผูน้ าจะไดร้บัการคุม้ครองเป็นพเิศษภายใตก้รอบกฎหมาย 

แต่ก็ยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขใหด้ขีึน้ในดา้นการคุม้ครอง

ในทางปฏบิตั ิการขาดขอ้มูลทีจ่ าแนกเพศและขอ้มูลเกีย่วกบัความ

มั่นคงในการถอืครองสทิธทิีด่นิของผูห้ญงิยงัเป็นอุปสรรคส าคญัในการ

ตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกนั 

แม่น ้าโขงอยู่ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญ่เกีย่วกบัทีด่นิซึง่มี

ผลกระทบขยายไปในวงกวา้ง ดงัน้ันภมูภิาคนีจ้งึอยู่ในชว่งหวัเลีย้ว

หวัต่อทีส่ าคญั และจ าเป็นตอ้งมกีารตดัสนิใจทีเ่ขม้งวด ครอบคลุม และ

รบัผดิชอบอย่างเรง่ด่วน การครอบง าอย่างตอ่เน่ืองของตลาดการเงนิ

และสนิคา้โภคภณัฑร์ะดบัภมูภิาคและระดบัโลกแสดงใหเ้ห็นว่าทศิทางที่

ประเทศลุ่มแม่น ้าโขงทีก่ าลงัมปีระเด็นปัญหาส าคญัเกีย่วกบัทีด่นิจะถูก

น าพาไปโดยอทิธพิลภายนอกไม่มากก็นอ้ย เสน้ทางขา้งหนา้ขึน้อยู่กบั

ขดีระดบัทีอ่ านาจเหล่านีจ้ะถูกน ามาใชเ้พือ่ประโยชนข์องคนในชนบท

และเกษตรกรทีเ่ป็นคนสว่นใหญ่มากกวา่เพือ่คนส่วนนอ้ย ภมูภิาคนีจ้ะ
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