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ค�ำน�ำ
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ มีด�ำริวา่ ในระยะหลัง ๆ นี้
งานวิจยั ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ขยายตัวไปมาก ทัง้ ในการขยายพรมแดน
ความรูท้ างทฤษฎี เทคนิควิเคราะห์ โดยเฉพาะคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ
วิธีการวิจัย และการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่ออธิบายพฤติกรรมทั้ง
ในระดับจุลภาคและมหภาค งานวิจยั ดังกล่าวนัน้ ส่วนหนึง่ มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการสูง
และได้รบั การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง สมควรทีจ่ ะท�ำการสังเคราะห์หา “สถานภาพ
ขององค์ความรู้” หรือ “State of Knowledge” ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ได้
ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาขยายพรมแดนความรู้ รวมทั้งการจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อๆ ไปด้วย
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ จึงได้ริเริ่มจัดท�ำ
โครงการประมวลวิเคราะห์หาสถานภาพของความรู้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากเลขาธิ ก ารส�ำนั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณ และคณะกรรมการการด�ำเนินงานสรรหาผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการวิจยั เป็น “ผูร้ ”ู้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
นั้นๆ เป็นผู้จัดท�ำเอกสารประมวลวิเคราะห์หาสถานภาพของความรู้ 12 เรื่อง
เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานในชุดรายงาน (Series) ประมวลวิเคราะห์หา
สถานภาพความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิวฒ
ั น์ รัตนวราหะ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ด�ำเนินการประมวลวิเคราะห์ และได้รบั การสนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่
จากกองทุนพิเศษของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
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คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผูท้ รง
คุณวุฒิ ตลอดจนเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และทุกท่าน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญท�ำให้การด�ำเนินงานทัง้ หมดบรรลุผลส�ำเร็จอย่างดียงิ่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
ประธานกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
กรกฎาคม 2558
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ค�ำน�ำผู้เขียน
เศรษฐกิจทีด่ นิ ของประเทศไทย: ปริทศั น์สถานภาพความรู้ เป็นผลงาน
จากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประมวล
ความรูจ้ ากงานเขียนและงานวิจยั เกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ของประเทศไทย และ
เพือ่ ระบุชอ่ งว่างความรูด้ า้ นเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับงานวิจยั
ที่ควรส่งเสริมต่อไป
เป็ น ที่ ท ราบและยอมรั บ กั น ในวงการวิ ช าการ และนโยบายด้ า น
เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาว่า การบริหารจัดการทีด่ นิ ทีม่ ีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมเป็นพืน้ ฐานของการวางแผนเพือ่ ยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อจ�ำนวนประชากรในประเทศไทย
เพิม่ มากขึน้ มีการย้ายถิน่ ฐานจากพืน้ ทีช่ นบทสูเ่ มืองไปพร้อมกับการปรับเปลีย่ น
เชิงโครงสร้างและการเติบโตของเศรษฐกิจ ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ก็เพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนีร้ ปู แบบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ก็เปลีย่ นไป
จากอดีตที่แต่เดิมใช้ที่ดินเพียงเพื่อความต้องการปัจจัยสี่ในการด�ำรงชีวิต
แต่ในปัจจุบนั มีความต้องการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว และเพื่อการอยู่อาศัย
และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ตอบรับกับรูปแบบการบริโภคที่หลากหลาย
อีกทั้ง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ที่เอื้อต่อการ
สะสมทุนและทรัพย์สินประเภทต่างๆ โดยเฉพาะที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ก็มสี ว่ นทีท่ �ำให้ความเหลือ่ มลำ�้ ด้านเศรษฐกิจสังคมของคนในประเทศเพิม่ มากขึน้
อย่างน่ากลัว ประกอบกับการทีส่ ภาพภูมอิ ากาศได้เปลีย่ นแปลงไป แต่การขาด
การวางแผนควบคุมและบริหารจัดการที่เหมาะสม จึงน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์
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ที่ดินที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และยังเป็นชนวนความขัดแย้งทางสังคมระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ
ประชาชน
แม้ว่าระบบเศรษฐกิจจะมีวิวัฒนาการไปอย่างไรก็ตาม ที่ดินก็ยัง
คงไว้ซึ่งความส�ำคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบการผลิต ทั้งใน
บทบาทของการเป็นวัตถุดิบ การเป็นที่ตั้งของกิจกรรมเศรษฐกิจและการเป็น
สินค้าบริโภค แต่เนื่องจากที่ดินมีขนาดคงที่และจ�ำกัด จึงต้องมีนโยบาย
สาธารณะที่มุ่งจัดสรรและบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรมและความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ นโยบายทีด่ นิ ต้องเป็นทีย่ อมรับ
ของทุกฝ่ายและมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
จึงต้องใช้ความรู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ผ่านมา
ได้มีงานเขียนและงานวิจัยอยู่มากพอสมควรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างที่ดินกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ประเทศไทย ทั้งในด้านการถือครอง การใช้ประโยชน์และการซื้อขายที่ดิน
โดยมีกระบวนทัศน์และแนวความคิดเกี่ยวกับที่ดินที่หลากหลายและอาจ
ขัดแย้งกันในหลายกรณี แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจทีด่ นิ กับระบบสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นับวันยิ่งเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยสาเหตุ
ปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ งานเขียนและงานวิจัยที่ผ่านมา
จึงอาจยังไม่ครอบคลุมโจทย์ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ดินที่เกิดจากเงื่อนไข
และปัจจัยใหม่ๆ ในปัจจุบัน จึงสมควรให้มีการประมวลความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
ที่ดินของประเทศไทย เพื่อระบุช่องว่างความรู้ที่ควรสนับสนุนให้มีการวิจัย
เพิ่มเติมต่อไป
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ผู้เขียนขอขอบพระคุณส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ได้
สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ เขี ย นมี โ อกาสเรี ย นรู ้ จ ากโครงการปริ ทั ศ น์ นี้ โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ที่ได้ทาบทามให้ผู้เขียนรับผิดชอบ
การปริทัศน์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทยและให้ความเชื่อมั่น
ในการท�ำงาน ขอขอบพระคุณอาจารย์โสภณ ชมชาญ ทีไ่ ด้ให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับ
ทิศทางและประเด็นในการทบทวน และอนุเคราะห์ให้เอกสารและข้อมูลหลายชุด
ที่ใช้ในงานเขียนนี้ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาเศรษฐศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา นาคน้อย ที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงเนือ้ หารายงาน คุณวราทิตย์ ชมชาญ ทีไ่ ด้
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและเอกสาร ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิส์ ขุ เจริญ
ที่ได้สละเวลาออกแบบปกหนังสือ และที่ส�ำคัญที่สุดคือ นักเขียนและนักวิจัย
ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจที่ดิน
ของประเทศไทยเรื่อยมาแต่อดีต
ผู้เขียนหวังว่าผลการปริทัศน์ความรู้นี้จะเป็นพื้นฐานในการต่อยอด
ความรู้ด้านเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อสร้างแนวทางการวางนโยบายสาธารณะและ
แนวทางการบริหารจัดการทีด่ นิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นธรรมในประเทศไทย
ต่อไป
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บทที่ 1

บทน�ำ

มนุษย์มีความผูกพันกับที่ดิน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่ง
กลายเป็นเชิงตะกอน ด้วยผืนดินเป็นทั้งจุดก�ำเนิดชีวิตและสถานที่เติบโต
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งประกอบอาชีพ เป็นเส้นทางการเดินทางและ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ และท้ายสุดเป็นจุดจบของชีวิตที่ร่างกายกลายเป็นผงธุลี
ทีด่ นิ จึงเป็นเสมือนสิง่ ทีเ่ ชือ่ มต่อและร้อยโยงห้วงต่างๆ ของชีวติ มนุษย์เข้าด้วยกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับที่ดินไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่
ของการมีชวี ติ แต่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ทัง้ สิง่ ทีอ่ ยูบ่ นดิน ใต้ดนิ และ
เหนือดิน ตลอดช่วงชีวิตของคนเรา ที่ดินจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีชีวิต
ดังเช่นอากาศ น�ำ้ และธาตุอนื่ ๆ และเสมือนเป็นองค์ประกอบของร่างกาย และ
จิตใจ แม้ว่าเราอาจไม่ได้ส�ำนึกถึงความส�ำคัญของที่ดินอยู่ตลอดเวลาก็ตาม
ตราบใดทีม่ นุษย์เรายังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถด�ำรงชีวติ
อยู่บนท้องฟ้าได้ตลอดเวลา และยังไม่สามารถเนรมิตปัจจัยที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การด�ำรงชีวิตขึ้นมาได้จากอากาศธาตุ ตราบนั้นผืนดินก็ยังคงเป็นพื้นที่และ
พื้นฐานของชีวิตและอารยธรรมมนุษย์ต่อไป ถึงแม้ว่าระบบการผลิตทาง
เศรษฐกิจจะมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา โดยทุน แรงงานและข้อมูลความรู้
ได้เพิ่มความส�ำคัญในฐานะปัจจัยการผลิตพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจยุคใหม่
ที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และถึงแม้ว่าปฏิสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้เพิม่ มากขึน้ ในโลกเสมือนบนพืน้ ทีด่ จิ ทิ ลั ก็ตาม
แต่ ท ้ า ยที่ สุ ด ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งก็ ยั ง คงกลั บ มาจบลงบนผื น ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง
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ทางกายภาพของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การปฏิสัมพันธ์ของคน
ในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวทาง
การเมือง
วิวฒ
ั นาการของการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์และระบบเศรษฐกิจสังคมทัง้
ในระดับโลกและในประเทศไทยเกี่ยวพันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
กระบวนทัศน์ สถาบันและองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ ทีม่ นุษย์ได้สร้างขึน้
แต่เดิมในประวัติศาสตร์มนุษย์นับตั้งแต่สมัยยังไล่ล่าหาอาหารและมีวิถีชีวิต
เร่ร่อน มนุษย์มีมโนทัศน์ว่าที่ดินคือ ธรรมชาติและมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของระบบธรรมชาตินั้น และไม่มีความคิดในการถือครองและแสดงความเป็น
เจ้าข้าวเจ้าของในที่ดิน ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วิวฒ
ั นาการด้านเศรษฐกิจสังคมในยุคนีต้ า่ งก็ตงั้ อยูบ่ นฐานความคิดนัน้ แต่เมือ่
เกิดการปฏิวตั เิ กษตรกรรมและมนุษย์เริม่ สามารถปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ได้อย่าง
เป็นระบบ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น จึงเริ่มมีการจับจอง
และใช้ประโยชน์จากที่ดิน และมีการปักหลักตั้งถิ่นฐานเป็นเกษตรกรในพื้นที่
ถาวร ความมั่นคงในด้านอาหารและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากเกษตรกรรมท�ำให้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ขยายใหญ่ขนึ้ จากกลุม่ ครัวเรือนเป็นชุมชน เป็นหมูบ่ า้ น จนกระทัง่ มีววิ ฒ
ั นาการ
กลายเป็นเมืองเล็กใหญ่สืบเนื่องเรื่อยมา
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ กระบวนทัศน์เกี่ยวกับที่ดินก็เริ่มเปลี่ยนไป
ปรากฏการณ์หนึง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในวิวฒ
ั นาการของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับที่ดินคือ การพัฒนาความคิดที่ว่า มนุษย์สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดย
การจัดการกับระบบธรรมชาติด้วยการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่คุณภาพดิน น�้ำ
และอากาศเอื้ออ�ำนวยต่อการผลิตอาหารและการด�ำรงชีวิต ความคิดที่ว่า
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มนุษย์เป็นเจ้าของที่ดินในช่วงแรกอาจมองความเป็นเจ้าของในระดับชุมชน
กล่าวคือ ที่ดินไม่ได้เป็นของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง แม้ว่าอาจมีการแบ่งสรร
ที่ดินให้แต่ละครัวเรือนเพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูกและ
เลีย้ งสัตว์ได้ แต่ความเป็นเจ้าของทีด่ นิ ก็ยงั ตกอยูก่ บั ชุมชน ดังในกรณีทสี่ มาชิก
ชุมชนคนหนึง่ เสียชีวติ ไป ทีด่ นิ ทีค่ นๆ นัน้ เคยใช้ประโยชน์มาก่อนก็กลับไปเป็น
ของชุมชน เพื่อจัดสรรให้สมาชิกชุมชนคนอื่นต่อไป
กระบวนทัศน์ส�ำคัญเกี่ยวกับที่ดินที่ได้พัฒนาขึ้นในช่วงต่อมา คือ
ความคิดทีว่ า่ ผืนดินทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็นแปลงทีด่ นิ ย่อยๆ
และปัจเจกบุคคลสามารถครอบครองที่ดินแต่ละแปลงเป็นของตนเองได้ สิ่งที่
อุปโลกน์ขึ้นมาด้วยกันนี้คือ ระบบสิทธิที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในที่ดิน ซึ่ง
พร้อมกันนีต้ อ้ งมีวธิ กี ารปกป้องสิทธินนั้ ด้วยอ�ำนาจก�ำลังหรือด้วยธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ระเบียบกฎหมายและกลไกทางสังคมต่างๆ สังคมมนุษย์ได้พฒ
ั นาระบบความคิด
และสถาบันเกีย่ วกับสิทธิทดี่ นิ ขึน้ มา เพือ่ สร้างหลักประกันว่าความเป็นเจ้าของ
ที่ดินแบบปัจเจกบุคคลนั้นจะยังด�ำรงคงอยู่ได้ตลอดชีวิตตนเองและชั่วลูก
ชัว่ หลานสืบไป แนวคิดการถือครองทีด่ นิ แบบปัจเจกนี้ ได้พฒ
ั นาเรือ่ ยมาจนเป็น
พื้ น ฐานความคิดและสถาบันของเศรษฐกิจ ที่ ดินมาจนถึ ง ปั จจุ บัน และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนี้ไปอีกยาวนาน
ระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบปัจเจกบุคคลพัฒนามาพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเป็นทั้ง
สาเหตุและผลลัพธ์ และเป็นทัง้ ปัจจัยเกือ้ หนุนและอุปสรรคของการเปลีย่ นแปลง
ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
เรื่องเศรษฐกิจที่ดินเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกจากความท้าทายส�ำคัญด้าน
สิง่ แวดล้อมของโลก ไม่วา่ จะเป็นประเด็นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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การกัดเซาะชายฝัง่ หรือสภาพมลภาวะเป็นพิษ และความท้าทายด้านเศรษฐกิจ
สังคม เช่น การย้ายถิน่ ฐาน กระบวนการเป็นเมือง และความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่าง
ชนชัน้ และพืน้ ที่ ไปจนถึงประเด็นด้านการเมืองและความมัน่ คง เช่น การแย่งชิง
ทรัพยากร ความมัน่ คงด้านพลังงาน น�ำ้ และอาหาร ฯลฯ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแล้วแต่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการถือครองและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ
จึงมีความส�ำคัญมาก ทั้งในด้านวิชาการที่ต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต
และในด้านปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งด�ำเนินการวางแผนนโยบายและการออกแบบเพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ที่ดินกับเศรษฐกิจไทย
ในช่วงประมาณ 100 กว่าปีทผี่ า่ นมา ทีด่ นิ และตลาดทีด่ นิ มีความส�ำคัญ
มากยิง่ ขึน้ ในฐานะทีเ่ ป็นปัจจัยพืน้ ฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกไปอย่างเต็มตัว
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านต่างๆ ได้ท�ำให้ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มจ�ำนวนประชากรและปรับเปลี่ยน
โครงสร้างประชากร การย้ายถิ่นฐานเข้าสู่พื้นที่เมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ ย นแปลงเชิงโครงสร้างการผลิตเข้ า สู ่ ภาคอุ ต สาหกรรมและ
การบริการ นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินยังเปลี่ยนไปจากอดีต
ที่เดิมใช้ที่ดินเพียงเพื่อความต้องการปัจจัยสี่ในการด�ำรงชีวิต แต่ปัจจุบัน
ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งเพื่อรองรับ
เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออก ธุรกิจการท่องเทีย่ ว
และที่อยู่อาศัยและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลาดที่ดินเพิ่มความซับซ้อน
มากขึ้น ตามความหลากหลายในรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของคน
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ในสังคม และมาพร้อมกับความซับซ้อนของสถาบัน (institutions) ทางเศรษฐกิจ
ที่ควบคุมและก�ำกับความเป็นไปในระบบตลาด
ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ดินในระบบทุนนิยมได้เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น
ตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของหน่วยเศรษฐกิจ (economic units)
ทัง้ ปัจเจกบุคคล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึง่ ล้วนแล้วแต่
มีความต้องการในการใช้ทดี่ นิ ทีแ่ ตกต่างกันและเปลีย่ นแปลงไปในแต่ละยุคสมัย
หน่วยงานภาครัฐอาจต้องการก�ำหนดนโยบายและมาตรการทีใ่ ช้ในการจัดสรร
กรรมสิทธิ์และสิทธิในการใช้ประโยชน์ ประเภทและความเข้มข้นของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการโอนและซื้อขายที่ดิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีร่ ฐั ได้ตงั้ ไว้ แต่นโยบายและมาตรการดังกล่าว
อาจขัดแย้งกับความต้องการของปัจเจกบุคคล และการประกอบธุรกิจของ
ภาคเอกชน ซึง่ โดยมากค�ำนึงถึงผลประโยชน์ และผลก�ำไรของตนเองเป็นหลัก
ในขณะที่ภาคประชาสังคมอาจให้ความส�ำคัญกับการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ การสร้างความ
สมดุลระหว่างความต้องการในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กรกับความเหมาะสม
ในระดับสังคม จึงเป็นโจทย์และความท้าทายส�ำคัญของนโยบายสาธารณะ
ด้านเศรษฐกิจที่ดินเรื่อยมา
ในขณะเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจสังคมและภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ก็น�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในหลายกรณีได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลไกและแรงจูงใจในระบบตลาดที่มีอยู่
ไม่ได้บังคับปัจเจกบุคคลและองค์กรต่างๆ ให้ค�ำนึงถึงต้นทุนภายนอก และ
ผลกระทบระยะยาว จึ ง ท�ำให้ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ
ไม่สอดคล้องกับความเปราะบางและขีดจ�ำกัดของระบบนิเวศ และเกิดผลกระทบ
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สืบเนื่องต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งในลักษณะของภัยธรรมชาติและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เพื่อยังชีพและผลิตสินค้า
ปัญหาที่ดิน และสิ่งแวดล้อมในหลายกรณีได้กลายเป็นชนวนความขัดแย้ง
ในสังคมระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชน
ด้วยทีด่ นิ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในฐานะเป็นปัจจัยการผลิตพืน้ ฐานของ
ระบบเศรษฐกิจ แต่ที่ดินมีขนาดคงที่และจ�ำกัด ประกอบกับการที่ปัญหาและ
ความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมีอยู่
จ�ำนวนมากและมีความซับซ้อน จึงท�ำให้ต้องมีนโยบายสาธารณะที่มุ่งจัดการ
ปัญหาทีด่ นิ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความเป็นธรรมและความยัง่ ยืน ทัง้ นี้ นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจที่ดินจ�ำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและมีแนวทางปฏิบัติ
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง จึงต้องใช้ความรูท้ สี่ ามารถพิสจู น์ได้
ด้วยข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ผ่านมาได้มีงานเขียนและงานวิจัยอยู่
พอสมควรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมของประเทศไทย ทัง้ ในด้านการถือครองและการใช้
ประโยชน์ แต่อาจยังไม่ครอบคลุมโจทย์ปญ
ั หาด้านทีด่ นิ ทีเ่ กิดจากเงือ่ นไข และ
ปัจจัยใหม่ๆ ในปัจจุบัน จึงสมควรให้มีการประมวลความรู้เรื่องเศรษฐกิจที่ดิน
ของประเทศไทย เพื่อระบุประเด็นความรู้ที่ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยเพิ่ม
ในอนาคต ผลการปริทัศน์ความรู้นี้ยังจะเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทาง
ส�ำหรับการวางนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่ดีได้ต่อไป
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการปริทัศน์
วัตถุประสงค์หลักของงานนีค้ อื เพือ่ ประมวลความรูข้ นั้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจทีด่ นิ ของประเทศไทยตามประเด็นปัญหา กรอบแนวคิด กระบวนการ
และวิธีการวิจัย แหล่งข้อมูลและผลการศึกษา และเพื่อระบุช่องว่างความรู้

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

7

ที่ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ มี ง านวิ จั ย ที่ ป ระยุ ก ต์ ผ ลต่ อ ได้ ใ นการวางแผนนโยบาย
สาธารณะด้านเศรษฐกิจที่ดิน เนื้อหาการทบทวนในงานนี้ครอบคลุมประเด็น
เชิงเศรษฐกิจของที่ดินทั้งในพื้นที่เมือง ชนบทและป่าไม้ โดยเน้นเนื้อหา
ช่วงตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นหลัก แต่ก็มีการทบทวนโดยสังเขปเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจที่ดินก่อนหน้านั้นในช่วงก่อนและหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง เพื่อแสดง
ถึงวิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทยในการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจของไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
งานปริทศั น์นไี้ ม่ได้เป็นการประมวลประเด็นปัญหาทีด่ นิ และนโยบาย
การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย เพราะมีงานอื่นๆ จ�ำนวนมากที่ได้
รวบรวมเรือ่ งนีอ้ ยูอ่ ย่างละเอียดแล้วในอดีตทีผ่ า่ นมา แต่จะมุง่ น�ำเสนอประเด็น
และข้อโต้แย้งในเชิงแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ของประเทศไทย
โดยจะให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจที่ดิน เช่น ประเด็นเรื่องขอบเขตความหมายของค�ำว่า
ที่ดิน เรื่องประเภทและคุณลักษณะของทรัพยสิทธิ เรื่องประสิทธิภาพและ
ความเป็นธรรมในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน และประเด็นในเชิง
เศรษฐศาสตร์ เช่น ตลาดที่ดิน รูปแบบการใช้ที่ดิน สถาบันและนโยบายที่มี
ผลต่อเศรษฐกิจที่ดิน รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ เช่น วิธีการเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และวิธกี ารเก็บข้อมูลและประเภทข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเด็น
การทบทวนจะไม่จ�ำกัดอยู่เพียงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ดินที่เป็นโจทย์ส�ำคัญ
ส�ำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน แต่จะรวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ที่ดินในอนาคต ทั้งในด้านประชากร สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
นโยบายและการเมือง และประเด็นการวิจยั ด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ ในต่างประเทศ
ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยในภายภาคหน้า
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กรอบความคิด
เนื่องจากเรื่องที่ดินมีประเด็นและมุมมองการวิเคราะห์ที่หลากหลาย
ซับซ้อนและมีเนื้อหาครอบคลุมหลายศาสตร์และสาขาวิชา การปริทัศน์
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทยในครั้งนึ้ จึงได้ก�ำหนดกรอบ
ความคิดและแนวทางปริทศั น์ไว้เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินงานได้ภายในระยะเวลา
และทรัพยากรที่มีอยู่ กรอบความคิดในการปริทัศน์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ที่ดินของประเทศไทยในครั้งนี้ก�ำหนดตามขอบเขตความหมายของค�ำว่าที่ดิน
และวิวัฒนาการของบทบาทที่ดินในระบบเศรษฐกิจ ตามรายละเอียดดังนี้
นิยาม: ที่ดินกับเศรษฐกิจที่ดิน
ความหมายของค�ำว่า “ทีด่ นิ ” ในการปริทศั น์ในครัง้ นีเ้ ริม่ ต้นจากนิยาม
เชิงกายภาพโดยกว้างตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ดินทั่วไป ซึ่งรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�ำน�้ำ ทะเลสาบ
เกาะ และที่ชายทะเล ตามนิยามนี้ ที่ดินครอบคลุมพื้นดินบนพื้นผิวโลก
ไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นที่ดินชนิดใดจะอยู่เหนือหรือใต้น�้ำก็ถือเป็นที่ดินทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตความหมายของค�ำว่า “ที่ดิน” ถือเป็นประเด็นพื้นฐาน
ทีม่ ถี กเถียงกันมาก โดยเฉพาะแนวคิดทีว่ า่ ทีด่ นิ มีความหมายครอบคลุมมากกว่า
สภาพทางกายภาพและการเป็นปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึง
ความหมายเชิงสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นนี้ถือเป็นแก่นหลักของข้อโต้แย้ง
ในงานเขียนและขบวนการขับเคลื่อนด้านนโยบายที่ดินในประเทศไทย ซึ่งจะ
ทบทวนเปรียบเทียบให้เห็นในงานปริทัศน์นี้
ส่วนนิยามของค�ำว่า “เศรษฐกิจทีด่ นิ ” ทีใ่ ช้ในการก�ำหนดขอบเขตของ
การทบทวนนี้คือ ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างหน่วยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
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จากที่ดินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินและเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตและ
การผลิต โดยครอบคลุมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างทีด่ นิ กับหน่วยเศรษฐกิจทัง้ ใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ผูป้ ระกอบการและองค์กร รวมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจเหล่านีใ้ นการถือครองทีด่ นิ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และ
การโอนและแลกเปลี่ยนซื้อขายสิทธิในที่ดิน เนื่องจากความส�ำคัญของที่ดิน
ในระบบเศรษฐกิจไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะการเป็นปัจจัยการผลิตทีด่ นิ เท่านัน้ แต่ยงั
เป็นสินทรัพย์ส�ำคัญที่เก็บรักษามูลค่าได้อย่างมั่นคง และยังสามารถใช้เป็น
หลักประกันส�ำหรับผู้ถือครองที่ดินในการกระจายความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคาหรือเงินเฟ้อได้ ในสังคมไทยหรือสังคมไหนก็ตาม การถือครองที่ดิน
จึงเป็นวิธกี ารลงทุนหนึง่ ทีค่ รัวเรือนนิยมเลือกใช้ในการวางแผนส�ำหรับอนาคต
โดยเฉพาะในกรณีทมี่ เี งินออมเหลือจากการใช้จา่ ยต่างๆ แนวคิดและพฤติกรรมนี้
ไม่ได้มีเฉพาะในครัวเรือนดั้งเดิมในภาคเกษตรกรรมชนบท แต่หลงเหลือมา
จนถึงปัจจุบันในครัวเรือนในเมือง อีกทั้งที่ดินยังเป็นมากกว่าปัจจัยการผลิต
โดยตรง การถือครองที่ดินจึงมีความหมายและความส�ำคัญอย่างมากในเชิง
สังคมวัฒนธรรม และยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอ�ำนาจทางการเมืองของ
ผู้ถือครองที่ดินตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบัน
กระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจที่ดิน
ในงานเขียนและงานวิจัยระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มีอยู่
หลากหลายและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาเช่นเดียวกับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
สาขาอื่นๆ กล่าวคือ มีงานเขียนทั้งที่เป็นเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (positive
economics) และเศรษฐศาสตร์นโยบาย (normative economics) และ
มีงานวิชาการที่ใช้กรอบความคิดและทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ส�ำนัก
นีโอคลาสสิก (neoclassical economics) ส�ำนักเศรษฐศาสตร์สถาบัน
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(institutional economics) ส�ำนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (behavioral
economics) ส�ำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองนีโอมาร์กซิสต์ (Neo-Marxist)
และส�ำนักสถาบันใหม่ (new institutional economics) แม้ว่าการศึกษามิติ
ทางเศรษฐกิจของทีด่ นิ อาจถือเป็นแขนงหนึง่ ของเศรษฐศาสตร์ทงั้ ในเชิงทฤษฎี
และเชิ ง ประยุ กต์ แต่ขอบเขตของเนื้อหาก็ไม่ ไ ด้ จ�ำกั ดอยู ่ เ พี ย งในวงการ
เศรษฐศาสตร์ แต่รวมไปถึงศาสตร์อื่นๆ ท�ำให้การท�ำความเข้าใจกับเศรษฐกิจ
ทีด่ นิ มีความเป็นสหศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์ ทัง้ ประชากรศาสตร์
รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รวมไปถึงวิทยาศาสตร์กายภาพ
เช่น ภูมศิ าสตร์และธรณีวทิ ยา การทบทวนในงานนีจ้ งึ ได้เลีย่ งค�ำว่าเศรษฐศาสตร์
ที่ดินและใช้ค�ำว่าเศรษฐกิจที่ดินแทน เพื่อสื่อว่าในการท�ำความเข้าใจกับเรื่อง
ทีด่ นิ จากมุมมองเศรษฐกิจนัน้ ความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวไม่เพียงพอ
การศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินจ�ำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในวารสาร
วิชาการชัน้ น�ำในระดับนานาชาติ เช่น Land Economics, Land Use Policy,
Urban Economics และ Urban Studies เป็นการศึกษาในแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก ในส�ำนั ก เศรษฐศาสตร์ นี โ อคลาสสิ ก ในสาขา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและการตัดสินใจ
ของหน่วยเศรษฐกิจในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือนและผู้ประกอบการ
เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด (utility maximization) ในการเลือกที่ตั้ง
และระดับความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ
ประเภท แต่ก็มีหลายบทความที่ได้ใช้กรอบความคิดแนวอื่นๆ การปริทัศน์
ในครัง้ จะพยายามประเมินว่างานวิจยั และงานเขียนเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย
จัดอยู่ในกลุ่มไหนไปพร้อมกับการทบทวนเนื้อหาของงานเขียนนั้น
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วิวัฒนาการของบทบาทที่ดินในระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจที่ดินมีวิวัฒนาการไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคมของมนุษย์ นับตัง้ แต่ยคุ ไล่ลา่ หาอาหารและพัฒนามาถึงยุคเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมในชนบท ผ่านยุคสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานการผลิตอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เมือง มาจนถึงยุคของการผลิตและการค้าการบริการข้ามพรมแดน
รัฐชาติ และยุคหลังอุตสาหกรรม (post industrial) ที่การสร้างความมั่งคง
ทางเศรษฐกิจไม่ได้พึ่งอุตสาหกรรมหนักแบบเดิม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ที่ดินก็เปลี่ยนไปบทบาทหลักของที่ดินในระบบเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย
ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์โลกสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้เป็นกรอบความคิดในการท�ำความเข้าใจในวิวัฒนาการเศรษฐกิจ
ที่ดินของไทย
พืน้ ฐานของกระบวนทัศน์ดา้ นเศรษฐกิจทีด่ นิ คือ แนวคิดเบือ้ งต้นทีว่ า่
ทีด่ นิ เป็นเศรษฐทรัพย์ และเป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการผลิตทางเศรษฐกิจ แต่ทดี่ นิ
ในฐานะเศรษฐทรัพย์เองก็มีบทบาทและความส�ำคัญเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
เริ่มตั้งแต่ยุคโบราณสมัยไล่ล่าหาอาหารเรื่อยมาจนถึงยุคที่เกษตรกรรมเป็น
กิจกรรมพืน้ ฐานในการสร้างความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ทีด่ นิ ถือเป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตอาหารและปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ในการด�ำรงชีวิต มนุษย์ไม่ได้บริโภคที่ดิน
โดยตรง หากแต่ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิต เมื่อระบบเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยน
ไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรมในเมือง บทบาทหลักของทีด่ นิ คือเป็นทีต่ งั้ ของกิจกรรม
เศรษฐกิจในภาคการผลิตอุตสาหกรรมและเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของแรงงาน
บทบาทของที่ดินในฐานะวัตถุดิบจึงลดน้อยถอยลง ต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจ
มีวิวัฒนาการเป็นยุคสังคมหลังอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้น
การค้าการบริการและการผลิตทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ผูค้ นมีรายได้และความมัง่ คัง่
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มากขึ้น มีอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ล้นเหลือ และเริ่มกลับมาให้
ความส�ำคัญกับสภาพธรรมชาติทเี่ ริม่ สูญหายไปจากสิง่ แวดล้อมรอบตัวทีแ่ ออัด
อยูใ่ นเมือง ในเศรษฐกิจสังคมเช่นนี้ ทีด่ นิ ไม่ได้มเี พียงบทบาทในฐานะทีต่ งั้ ของ
การผลิตเท่านัน้ แต่มบี ทบาททีเ่ พิม่ มากขึน้ ในฐานะเป็นสินค้าบริโภค ประชาชน
ได้รบั อรรถประโยชน์โดยตรงจากการ “บริโภค” ทีด่ นิ นัน้ เช่น การใช้สวนสาธารณะ
และพื้นที่สันทนาการ รวมไปจนถึงการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติและอุทยาน
ประวัตศิ าสตร์ตา่ งๆ ทีไ่ ม่ได้มบี ทบาทในการผลิตสินค้าโดยตรง ปรากฏการณ์นี้
ได้เกิดขึน้ แล้วในประเทศยุโรป อเมริกาเหนือและญีป่ นุ่ ส�ำหรับประเทศไทยนัน้
แม้ยังไม่ได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสังคมหลังอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ แต่ก็เริ่มมี
ปรากฏการณ์สังคมที่แสดงถึงแนวโน้มที่ว่า ที่ดินมีบทบาทและความหมาย
ในฐานะเป็นสินค้าบริโภคมากขึ้น
ที่ดินในฐานะวัตถุดิบ
ในยุคโบราณที่มนุษย์ยังไล่ล่าหาอาหารท่ามกลางธรรมชาติและ
สิงสาราสัตว์ บทบาทหลักของทีด่ นิ คือ เป็นพืน้ ทีท่ ใี่ ห้อาหารและปัจจัยพืน้ ฐาน
ของการด�ำรงชีวิต แม้ว่าที่ดินในยุคนี้มีความส�ำคัญมากต่อความอยู่รอด
ของมนุษย์ แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับที่ดินเท่าใดนัก
เพราะถือว่าเป็นสิง่ ทีม่ มี าตามธรรมชาติ และเป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การด�ำรงชีวติ เท่านัน้
แต่เมือ่ กาลเวลาผ่านไป ประชากรเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ มีการเพาะปลูกทีเ่ ป็นไป
ตามฤดูกาล มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารและใช้ประโยชน์อื่นๆ พร้อมกับ
มีการตั้งถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินเป็นหลักแหล่ง มนุษย์เราจึงเริ่ม
มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและการครอบครองที่ดิน ในช่วงนี้ กสิกรรม
และการเลี้ยงปศุสัตว์กลายเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการใช้ที่ดินเพื่อด�ำรงชีวิต
ของมนุษย์
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เมือ่ การตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ได้ขยายใหญ่ขนึ้ กลายเป็นชุมชน หมูบ่ า้ น
และเมือง พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณชนบทรอบเมือง (hinterland) กลายเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่ส�ำคัญ ที่ดินชนบทรอบเมืองจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
กิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่เมือง การกระจุกตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจสังคม
ต่างๆ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความยากล�ำบากในการขนส่งเดินทาง การเลือก
ทีต่ งั้ ของกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่ กล้กนั จึงเป็นทางออกในการลดต้นทุนการขนส่ง
วัตถุดิบและปัจจัยที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในเมือง เมื่อวันเวลาผ่านไป
มีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีในการขนส่ง กิจกรรมผลิตอาหาร ทั้งจาก
กสิกรรมและปศุสัตว์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะทางที่ห่างออกจากตัวเมือง
ไปได้อีก เศรษฐกิจที่ดินจึงเปลี่ยนพื้นที่และที่ตั้งไปตามต้นทุนการขนส่ง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ เริม่ ปรากฏชัดเจนในงานเขียน
ของนักคิดชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยที่เกษตรกรรมยังคงเป็นสาขาเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ พื้นฐานความคิดในยุคนี้คือ ที่ดินมีบทบาทส�ำคัญในฐานะเป็น
ปัจจัยการผลิตด้านเกษตรกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดิน
ในยุคนี้มีอยู่ 4 กลุ่มส�ำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีว่าด้วยค่าเช่าที่ดิน (land rent) ของ
เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ของดินของอาร์เธอร์ ยัง (Arthur Young) ทฤษฎีที่ตั้ง (Location Theory)
ของโยฮาน ฟอน ธูเนน (Johann von Thunen) และทฤษฎีประชากรของ
ทอมัส โรเบิร์ต มัลธัส (Thomas Robert Malthus)
กฎว่าด้วยค่าเช่า (The Law of Rent) ของริคาร์โดได้เสนอไว้ว่า
ค่าเช่าทีด่ นิ ของแปลงทีด่ นิ ในทีต่ งั้ หนึง่ จะมีคา่ เท่ากับส่วนต่างระหว่างผลประโยชน์
ทางเศษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นกับผลประโยชน์
ทีไ่ ด้จากการใช้ทดี่ นิ ในแปลงสุดท้าย (marginal land) ทีไ่ ม่มกี ารเก็บค่าเช่าทีด่ นิ
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ภายใต้เงื่อนไขว่าวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเหมือนกันและใช้ปัจจัยการผลิต
ด้านแรงงานและทุนเท่ากัน ทั้งนี้ ค่าเช่าที่ดินจะแปรผันไปตามคุณภาพดิน
ที่เป็นอยู่แล้วตามธรรมชาติ (Ricardo, 1817/1951)
อีกหนึ่งแนวคิดพื้นฐานในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดิน
ในยุคเกษตรกรรมคือความคิดทีว่ า่ ทีด่ นิ เป็นเศรษฐทรัพย์ทสี่ ามารถเพิม่ มูลค่าขึน้
ได้โดยการใช้ทุน นักเขียนชาวอังกฤษชื่อ อาร์เธอร์ ยัง (Arthur Young)
ได้วเิ คราะห์เรือ่ งทีด่ นิ กับการเกษตรไว้อย่างละเอียดหลังจากทีไ่ ด้เดินทางส�ำรวจ
หลายพื้นที่ทั่วประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส และได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม
เกี่ยวกับเรื่องนี้ (Young, 1766, 1768, 1769) หนึ่งในแนวคิดที่ส�ำคัญคือ ที่ดิน
เป็นสินทรัพย์ทส่ี ามารถพัฒนาขึน้ ได้จากคุณภาพตามสภาพธรรมชาติทมี่ อี ยูแ่ ล้ว
โดยการใส่ปยุ๋ และการท�ำไร่หมุนเวียน เมือ่ เปรียบเทียบกับแนวคิดของริคาร์โด
ทีเ่ น้นคุณภาพดินตามธรรมชาติ จะเห็นว่าตามแนวคิดของยังถือว่า คุณภาพดิน
เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้มากกว่าความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ หากใช้ภาษาทางเศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์กค็ อื คุณภาพทีด่ นิ เป็นปัจจัย
ภายใน (endogenous) ไม่ใช่ปัจจัยภายนอก (exogenous) ที่มีผลต่อระดับ
ผลิตภาพของที่ดิน แนวคิดต่อเนื่องจากเรื่องการพัฒนาคุณภาพที่ดินคือ
การมอบสิทธิทดี่ นิ ให้กบั ชาวนา หลายประโยคในหนังสือของเขาได้รบั การกล่าว
ถึ ง และอ้ า งอิ ง โดยผู ้ ที่ ส นั บ สนุ น การถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ของชาวนา
ในสมัยต่อๆ มา เช่น “เวทมนตร์ของทรัพย์สนิ สามารถแปลงทรายเป็นทองได้”1
“ถ้าให้คนๆ หนึง่ เป็นเจ้าของก้อนหินเปล่าๆ เขาก็จะสามารถเนรมิตมันให้กลาย
เป็นสวนได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ให้คนๆ นั้นเช่าสวน เขาก็จะท�ำให้มันกลายเป็น
1

“The magic of property turns sand to gold” (Young, 1792: 7 November 1787.)
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ทะเลทราย”2 แนวคิดนีถ้ อื เป็นต้นตอหนึง่ ของการพัฒนาทรัพยสิทธิแบบปัจเจก
ที่รัฐตรากฎหมายออกมารองรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับที่
ธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้
ด�ำเนินการเป็นนโยบายในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก
อีกแนวคิดส�ำคัญในยุคนี้คือทฤษฎีที่ตั้งของฟอน ธูเนน (1826/1966)
ทีเ่ สนอว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีห่ นึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนขนส่ง
ตามระยะห่างจากแหล่งวัตถุดิบ ระยะทางจากตลาด และค่าเช่าที่ดินที่
เกษตรกรสามารถจ่ายได้ โดยที่ค่าเช่าที่ดินจะก�ำหนดโดยผลผลิตต่อพื้นที่
การพัฒนาระบบโครงข่ายและเทคโนโลยีการขนส่งท�ำให้สามารถลดต้นทุน
ในการขนส่งเดินทาง และมีผลส่วนหนึง่ ท�ำให้ลดความจ�ำเป็นในการกระจุกตัว
ของกิจกรรมการผลิต ซึ่งท�ำให้ขยายขอบเขตพื้นที่ของที่ดินที่น�ำมาใช้ในการ
เพาะปลูกได้ ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้านที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในยุคต่อๆ มา
ส�ำหรับทฤษฎีประชากรของทอมัส โรเบิร์ต มาลธัสนั้น แม้โดยทั่วไป
อาจเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับอาหาร แต่ก็เป็น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินโดยตรง ประเด็นที่เป็นแก่นสารของแนวคิดนี้
ระบุว่า การเพิ่มของประชากรมีอัตราสูงกว่าความสามารถของผืนดินในการ
ผลิตอาหารทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับมนุษย์ (Malthus, 1798: 13)3 การทีจ่ �ำนวนประชากร
2

“Give a man the secure possession of a bleak rock, and he will turn it into
a garden; give him a nine years’ lease of a garden, and he will convert it
into a desert.” (Young, 1792. 30 July 1787.)
3
“The power of population is indefinitely greater than the power in the
earth to produce subsistence for man.”
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ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ แต่ไม่สามารถผลิตอาหารทีม่ ากเพียงพอ จะน�ำไปสู่วกิ ฤต
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของมนุษย์ แนวคิดของมาลธัส
แสดงถึงข้อจ�ำกัดของทีด่ นิ ในการผลิตด้านเกษตรกรรมทีร่ องรับความต้องการ
ของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในยุครอยต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม
แนวคิดนีไ้ ด้มอี ทิ ธิพลอย่างมากต่อนโยบายประชากรและการพัฒนาในหลายยุค
หลายสมัย อย่างไรก็ตาม มาลธัสไม่ได้ค�ำนึงถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การเกษตรและการใช้ทนุ ในการเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ที่ ซึง่ ท�ำให้สามารถผลิตอาหาร
ได้เป็นจ�ำนวนมากและตอบรับกับความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
ได้เรื่อยมา
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ในฐานะวั ต ถุ ดิ บ ของการผลิ ต ในภาค
การเกษตรปรากฏอยู ่ ชั ด เจนในงานเขี ย นด้ า นเศรษฐศาสตร์ ยุ ค แรกของ
ประเทศไทย นับตัง้ แต่งานเขียนเรือ่ ง “เกษตรกรรมในสยาม: บทวิเคราะห์ทาง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม” (Die Landwirtschaft in
Siam: Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des Konigreichs Siam”
ของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ในปี พ.ศ. 2451 และต�ำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรก
ของประเทศไทยชือ่ “ทรัพยศาสตร์” โดยพระยาสุรยิ านุวตั ร (เกิด บุนนาค) ใน
ปี พ.ศ. 2454 ที่ดินในฐานะวัตถุดิบของการผลิตเป็นประเด็นส�ำคัญของการ
วิจยั และการวางแผนนโยบายสาธารณะเกีย่ วกับทีด่ นิ ในพืน้ ทีช่ นบทและป่าไม้
ของไทยมาเป็นเวลานาน
สรุปได้วา่ บทบาทของทีด่ นิ ในฐานะวัตถุดบิ การผลิตได้ปรากฏชัดเจน
ในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้และชนบท ซึง่ มีกจิ กรรมหลักคือ การผลิต
ระดับปฐมภูมใิ นการท�ำเหมืองแร่ ป่าไม้ และเกษตรกรรม ทีด่ นิ ในฐานะวัตถุดบิ
จึงเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจในอดีต ก่อนที่กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม การค้า
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และการบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมือง จะกลายเป็นพื้นฐานของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในช่วงต่อมา และบทบาทความส�ำคัญของที่ดินได้เปลี่ยนไป
ที่ดินในฐานะที่ตั้ง
จากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือ
และประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ โครงสร้างเศรษฐกิจได้ปรับเปลีย่ นจากฐานเกษตรกรรม
เข้าสูฐ่ านอุตสาหกรรม ไปพร้อมกับกระบวนการเป็นเมืองทีก่ ารตัง้ ถิน่ ฐานและ
กิจกรรมเศรษฐกิจสังคมของมนุษย์ได้กระจุกตัวและขยายใหญ่เป็นเมือง
มากขึ้น บทบาทของที่ดินเริ่มปรับเปลี่ยนจากการเป็นปัจจัยการผลิตโดยตรง
และได้เพิ่มความส�ำคัญในฐานะเป็นที่ตั้งของกิจกรรมที่ต้องการตั้งอยู่ใกล้กัน
เพื่อได้ประโยชน์จากการความประหยัดจากการกระจุกตัว (agglomeration
economies) คุณค่าของทีด่ นิ ตามคุณภาพของดินได้ลดน้อยลงเมือ่ เปรียบเทียบ
กับต�ำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินดังกล่าว แนวคิดเกี่ยวกับที่ดินและเศรษฐกิจ
ที่ดินกลุ่มที่สองคือทฤษฎีที่ตั้ง (Location Theory) ซึ่งให้ความส�ำคัญกับที่ตั้ง
ของที่ดินมากกว่าคุณภาพดิน จนกลายเป็นวลีที่เป็นที่นิยมพูดกันว่า ปัจจัย
สามประการทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในอสังหาริมทรัพย์คอื ทีต่ งั้ ทีต่ งั้ และทีต่ งั้ (location,
location, location) ด้วยเหตุนี้ ทฤษฎีเกี่ยวกับที่ดินในเมืองจึงตั้งอยู่บนฐาน
ความคิดที่ถือว่าคุณลักษณะหลักของที่ดิน คือ ที่ตั้ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมมาพร้อมกับกระบวนการเป็นเมือง เนื่องด้วย
ความต้องการของกิจกรรมต่างๆ ในการกระจุกตัวเพือ่ ได้ประโยชน์จากแรงงาน
และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่เดียวกัน แต่เมื่อการกระจุกตัวกลายเป็น
ความแออัด และท�ำให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมต่างๆ จึงได้เกิดแนวคิดในการย้าย
อุตสาหกรรมออกนอกพืน้ ทีเ่ มือง วัตถุประสงค์ดงั กล่าวเป็นพืน้ ฐานของแนวคิด
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ส�ำคัญด้านการวางแผนเมืองและชนบท (town and country planning) ของ
อังกฤษ ซึ่งมองว่าการวางผังเมืองต้องให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เมืองและพื้นที่
ชนบทรอบข้างไปพร้อมกัน เหตุผลส�ำคัญประการหนึง่ ของการออกข้อก�ำหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (zoning) ในพื้นที่เมืองก็คือการแก้ไขปัญหามลพิษและ
เหตุร�ำคาญ (nuisance) ที่เกิดจากอุตสาหกรรมในเมือง วิวัฒนาการความคิด
เกี่ยวกับที่ดินในเมืองในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่เฉพาะเพียงในประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรม แต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของพืน้ ทีเ่ มือง บทบาทของรัฐทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ในยุคนี้
จึงให้ความส�ำคัญกับเรื่องที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บทบาทของทีด่ นิ ในฐานะทีต่ งั้ ของการผลิตมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ มือง ซึง่ มีกจิ กรรมเศรษฐกิจระดับทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมใิ นการผลิต
ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการบริการ
ที่ดินในฐานะสินค้าบริโภค
การกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองเพิม่ มากขึน้ พร้อมกับ
การเติบโตของขนาดเมืองและความแออัดของการอยู่อาศัย การติดขัดในการ
เดินทางสัญจร ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมของเมือง และปัญหาด้าน
สังคมต่างๆ ท�ำให้คนในเมืองเริ่มถวิลหาสภาพธรรมชาติที่เริ่มมีลดน้อยลง
นักวางแผนและออกแบบเมืองจึงได้พยายามแปลงความปรารถนานี้ออกมา
เป็นสภาพกายภาพทีม่ คี วามหนาแน่นต�ำ่ มีสวนสาธารณะ พืน้ ทีโ่ ล่งว่างส�ำหรับ
การพักผ่อนและนันทนาการ และอยู่ห่างจากกิจกรรมเสี่ยงและน่าร�ำคาญ
เช่น อุตสาหกรรม สาเหตุหนึ่งของการย้ายที่อยู่อาศัยของคนจ�ำนวนมาก
จากพื้นที่ในเมืองที่แออัดไปสู่พื้นที่ชานเมือง คือ ความต้องการวิถีชีวิตที่ใกล้
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กับสภาพธรรมชาติ นับเป็นจุดเปลี่ยนของความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดิน
ในพื้นที่เมืองและชานเมือง
เมือ่ เศรษฐกิจเมืองได้กา้ วเข้าสูย่ คุ หลังอุตสาหกรรมและตัง้ อยูบ่ นฐาน
เศรษฐกิจในด้านการค้าและการบริการ บทบาทของที่ดินไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียง
ฐานะปัจจัยการผลิตและที่ตั้งดังที่เคยเป็นมาก่อนในยุคเกษตรกรรมและ
ยุคอุตสาหกรรม แนวคิดที่สามเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมา
ในยุคนีค้ อื แนวคิดทีว่ า่ ทีด่ นิ ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยการผลิตและทีต่ งั้ ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ แต่ที่ดินที่เป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่นันทนาการ ทั้งสวนหย่อม
สวนสาธารณะ พืน้ ทีโ่ ล่งและป่าในเมือง ซึง่ เป็นทีด่ นิ ทีม่ นุษย์สามารถ “บริโภค”
หรือได้รบั ประโยชน์โดยตรงได้ เมือ่ สังคมมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น อาหารการกิน ที่อยู่อาศัยและปัจจัย
ในการด�ำรงชีวิตอื่นๆ มีความมั่นคงมากขึ้น ที่ดินจึงกลายเป็นสินค้าบริโภค
ส�ำหรับนันทนาการและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศ ตัวอย่างหนึ่ง
จากการวิเคราะห์ในต่างประเทศ คือ บ้านหรือห้องในอาคารชุดที่อยู่ใกล้กับ
สวนสาธารณะมักมีมูลค่าที่สูงกว่าหน่วยที่อยู่อาศัยที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน
แต่อยู่ห่างจากสวนสาธารณะ (เช่น Hammer et al., 1974; Kitchen and
Hendon, 1967) แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับพื้นที่สีเขียวในสังคม
ที่มีความพร้อมด้านวัตถุและได้ผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
กระบวนการเป็นเมืองมาแล้ว
ในประเทศไทยเองก็เริ่มเห็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่สื่อ
ถึงการพัฒนากระบวนทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของที่ดินจากฐานะที่ตั้งของ
การผลิตเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลายเป็นสินค้าบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูค้ นทัง้ ในเมือง ปรากฏการณ์หนึง่ คือการสร้างบ้านตากอากาศและรีสอร์ท
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ส�ำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดของคนกรุงเทพในพื้นที่เขาใหญ่ ลักษณะ
กิจกรรมและการใช้ที่ดินเน้นด้านนันทนาการ แม้ว่าจะมีฟาร์มโคนมและสวน
ผักปลอดสารพิษอยูบ่ า้ ง แต่โดยมากเน้นการท่องเทีย่ วและการพักผ่อนของคน
เมืองเป็นหลัก ราคาทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในพืน้ ทีเ่ หล่านีส้ อื่ ถึงความต้องการใช้ทดี่ นิ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ท�ำกินของเกษตรกร
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับที่ดินในฐานะสินค้า
บริ โ ภค คื อ การรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารพั ฒ นาที่ ดิ น ผื น ใหญ่ ข องการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยในบริเวณย่านมักกะสันเป็นสวนสาธารณะและป่าขนาดใหญ่
ของเมือง แทนที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมตาม
ศักยภาพด้านมูลค่าทีด่ นิ เพือ่ สร้างรายได้และปลดภาระหนีส้ นิ ของการรถไฟฯ
ที่มีอยู่กว่าหลายหมื่นล้านบาท เหตุผลหนึ่งของการผลักดันให้พื้นที่มักกะสัน
เป็นสวนสาธารณะ คือ กรุงเทพมหานครไม่มพี นื้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ พียงพอและตำ�่ กว่า
มาตรฐานระดับโลก จึงต้องพัฒนามักกะสันให้เป็นปอดของเมือง อีกทั้งพื้นที่
ดังกล่าวมีความเสื่อมโทรม การพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์
จะท�ำให้พื้นที่มักกะสันมีคุณภาพดีขึ้น ข้อโต้แย้งในลักษณะคล้ายกันก็เกิดขึ้น
กับพื้นที่บางกระเจ้า ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้มีการก�ำหนดการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการก่อสร้างอาคาร เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้
เป็นปอดกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ในขณะทีเ่ จ้าของทีด่ นิ และคนทีอ่ าศัย
อยู่ในพื้นที่ก็ต้องการพัฒนาพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากศักยภาพเชิงที่ตั้งที่อยู่
ใกล้ศูนย์กลางเมืองมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กรณีตัวอย่างทั้งสองนี้แสดงถึงการ
เพิ่มบทบาทของที่ดินในฐานะสินค้าบริโภคในสังคมไทย โดยเฉพาะในพื้นที่
เมืองที่ผู้คนเริ่มมีรายได้เฉลี่ยมากขึ้นและความเป็นอยู่เชิงวัตถุที่ดีขึ้น จึงเริ่ม
โหยหาความสุขจากสภาพธรรมชาติที่จางหายไปในพื้นที่เมือง
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ความแตกต่างระหว่างแนวคิดทีด่ นิ ทัง้ สามกลุม่ นีส้ ะท้อนถึงวิวฒ
ั นาการ
ของเศรษฐกิจที่ดินในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการเคลื่อนย้าย
ที่ตั้งของฐานเศรษฐกิจจากพื้นที่ชนบทสู่พื้นที่เมือง และการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของทีด่ นิ จากในฐานะวัตถุดบิ ไปสูฐ่ านะทีต่ งั้ และสินค้าบริโภค ประเด็น
ข้อโต้แย้งในการวิจัยและในวางแผนนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทย
ก็สะท้อนถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสภาพเศรษฐกิจที่ดินและแนวคิด
เกีย่ วกับทีด่ นิ แบบเดิมกับแบบใหม่ทเี่ ปลีย่ นไปตามสภาพความเป็นจริงดังกล่าว
ในประเด็นนี้ พืน้ ทีช่ านเมือง (suburban) และขอบเมือง (peri-urban) ถือเป็น
จุดส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ ในยุคปัจจุบนั ทัง้ ในเชิงขนาด
ขอบเขตและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่ดินชนบทบนฐาน
เกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจทีด่ นิ เมืองบนฐานอุตสาหกรรมและการบริการ พืน้ ทีน่ ี้
ยังมีความเปราะบางด้านสิง่ แวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงทางสังคมจากแบบ
ชนบทไปสู่แบบเมือง ซึ่งท�ำให้เรื่องที่ดินในพื้นที่เหล่านี้มีความซับซ้อนและ
การซ้อนทับของมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
ประเด็นหลักเหล่านีจ้ ะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการประมวลความรู้
ด้านเศรษฐกิจที่ดินของไทยในรายงานฉบับนี้ ผู้อ่านบางท่านอาจตั้งข้อสังเกต
ได้วา่ กรอบดังกล่าวไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นฐานของการตอบค�ำถามวิจยั และการพิสจู น์
สมมติฐานใดๆ ซึ่งแตกต่างจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทั่วไป
นับเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของงานปริทัศน์ความรู้ในลักษณะนี้
แนวทางการปริทัศน์
เนื่องจากโครงการนี้เป็นการปริทัศน์สถานภาพของความรู้ เนื้อหา
ส่วนใหญ่จึงเป็นการทบทวนเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลความรู้ในเอกสารและ
สิง่ ตีพมิ พ์ทมี่ เี ผยแพร่มาก่อนหน้านี้ ทัง้ ทีเ่ ป็นบทความวิชาการ รายงานการวิจยั
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หนังสือ บทความแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน
ในสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนได้ครอบคลุมงานเขียนและผลงานวิจยั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบางส่วนของการปริทัศน์มาจากวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความจาก
เนื้อหา เพื่อเข้าใจถึงวิวัฒนาการของแนวคิดและแนวทางการศึกษาเรื่อง
เศรษฐกิ จ ที่ ดิ น ในประเทศไทย ผู ้ เขี ย นยั ง ได้ สั ม ภาษณ์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า น
เศรษฐกิจและที่ดิน เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่น่าจะมี
การศึกษาวิจัยต่อไป และได้น�ำมาประกอบในการเขียนบทสรุปและข้อเสนอ
แนะที่ได้จากการประมวลความรู้ในโครงการนี้
จากกรอบแนวคิดที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น การปริทัศน์ในครั้งนี้
จะแบ่งกลุม่ งานวิจยั และงานเขียนเกีย่ วกับทีด่ นิ ป่าไม้และชนบทออกจากทีด่ นิ
ในเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องจากการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจที่ดินในอดีต
มีการแบ่งกลุม่ ตามขอบเขตเชิงพืน้ ทีค่ อ่ นข้างชัดเจน แม้วา่ การศึกษาเศรษฐกิจ
ที่ดินในเขตพื้นที่เมืองและชานเมืองมีประเด็นที่คล้ายกับการศึกษาเรื่องที่ดิน
ในชนบทและป่าไม้ แต่กม็ คี วามแตกต่างในหลายประเด็นเนือ่ งด้วยทีด่ นิ ในเมือง
มีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่างจากทีด่ นิ ในชนบทและป่าไม้ กล่าวคือ จากมุมมองด้าน
การผลิต ที่ดินชนบทใช้ประโยชน์หลักในด้านเกษตรกรรมและกสิกรรม
ประโยชน์และมูลค่าที่ดินในชนบทจึงขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ระยะทางถึงตลาด ที่ดินจึงมีบทบาทในฐานะเป็นวัตถุดิบเป็นหลัก ส่วนที่ดิน
ในเมืองมักใช้เป็นที่ตั้งของกิจกรรมเศรษฐกิจในสาขาทุติยภูมิและตติยภูมิ
ประโยชน์และมูลค่าของที่ดินในเมืองจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึง
ของทีด่ นิ นัน้ เป็นหลัก ซึง่ ก�ำหนดโดยท�ำเลทีต่ งั้ ของแปลงทีด่ นิ ประกอบกับทีต่ งั้
ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการเชื่อมต่อกับโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ที่ดิน
จึงมีความส�ำคัญในฐานะที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ในขณะเดียวกัน การใช้ประโยชน์ที่ดินชนบทอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและราคาผลผลิตการเกษตร และโดยมากไม่
ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินผืนข้างเคียง แต่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและราคาที่ดินในเมืองมักขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดินในบริเวณ
ข้างเคียง และได้รับผลกระทบภายนอกทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากกิจกรรม
รอบข้างมากกว่าทีด่ นิ ในชนบท ลักษณะพิเศษเช่นนีท้ �ำให้เกิดความไม่แน่นอน
และความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาที่ดินในเมืองและชานเมือง โดยเฉพาะ
ส�ำหรับเจ้าของทีด่ นิ และนักพัฒนาทีด่ นิ ทีต่ อ้ งตัดสินใจว่าจะพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ใช้
ประโยชน์ในด้านใดจึงจะได้ประโยชน์สงู สุด แต่ไม่สามารถทราบอย่างมัน่ ใจได้วา่
ทีด่ นิ ผืนข้างๆ จะใช้ประโยชน์เพือ่ อะไร ในกรณีนี้ เครือ่ งมือการบริหารจัดการ
ที่ดินในรูปแบบข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (zoning) ซึ่งควบคุมและ
ชี้น�ำการพัฒนาที่ดินครอบคลุมบริเวณพื้นที่เดียวกัน ก็จะสามารถลดความ
ไม่แน่นอนและผลกระทบภายนอกส่วนนั้นได้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายและ
ข้อก�ำหนดที่ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่า
ที่ดินในเมือง
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาที่ดินชนบทกับที่ดินเมืองก็มี
ความแตกต่างกัน ที่ดินชนบทสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องลงทุน
มากนักในการปรับปรุงและพัฒนา โดยพึง่ ระบบชลประทานเป็นหลัก ในขณะที่
ทีด่ นิ เมืองต้องมีการลงทุนสูงในการปรับพืน้ ทีใ่ ห้ใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย
อาคารส�ำนักงานหรือโรงงาน การลงทุนที่ว่านี้ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงในส่วนของ
การปรับระดับที่ดิน แต่รวมไปถึงการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
อาคารสิ่งปลูกสร้าง การบริหารจัดการที่ดินในเมืองจึงเกี่ยวข้องอย่างมาก
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนสูง
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ระบบสถาบันทีก่ �ำกับธุรกรรมด้านทีด่ นิ ก็มผี ลอย่างยิง่ ต่อการถือครอง
เช่น ระเบียบกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไขด้านการเมือง
ในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการซื้อขายที่ดิน ปัจจัยเชิงสถาบัน
และการเมืองมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างทีด่ นิ ในเมืองกับทีด่ นิ ชนบท
และป่าไม้ บริบทของการศึกษาเศรษฐกิจที่ดินในเมืองกับในชนบทและป่าไม้
จึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก ด้วยเหตุดังกล่าว แนวคิดเกี่ยวกับที่ดิน
ในเนือ้ หาของบทความและงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาจึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่างทีด่ นิ ในชนบทและป่าไม้กบั ทีด่ นิ ในเมือง กลุม่ งานทีด่ นิ ชนบทกับป่าไม้
เน้นที่ดินในฐานะเศรษฐทรัพย์ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตโดยตรง ในขณะที่
ที่ดินในเมืองให้ความส�ำคัญกับที่ดินในฐานะที่ตั้งของกิจกรรมการผลิต และ
ในช่วงหลังที่ดินในฐานะเป็นสินค้าบริโภค
ภายใต้กรอบการทบทวนนี้ เนือ้ หาของการปริทศั น์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ
ที่ดินของไทยในรายงานนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 บท บทที่ 2 ต่อจากบทน�ำจะเน้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ดินและประเด็นและข้อโต้แย้งส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ดินป่าไม้และชนบท ซึ่งสะท้อนบทบาทของที่ดินในฐานะวัตถุดิบ ส่วนบทที่ 3
จะเน้นประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินในเมือง แต่บางประเด็นก็มีเนื้อหา
ที่คร่อมกันระหว่างที่ดินในพื้นที่ชนบทกับพื้นที่เมือง จึงน�ำเสนอไว้ในส่วนที่
คิดว่าเหมาะสมกับเนื้อความของประเด็นความคิดนั้น เนื้อหาในบทนี้เน้น
บทบาทของที่ดินในฐานะที่ตั้งและสินค้าบริโภค บทสุดท้ายเป็นการน�ำเสนอ
ช่องว่างความรู้และประเด็นการวิจัยที่ควรมีการส่งเสริมต่อไป การน�ำเสนอ
เนื้อหาการปริทัศน์จะเน้นที่ประเด็นหลักของความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ที่ดินไทย โดยจะไม่ลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นมากนัก แต่จะสรุปเนื้อหา
จากบทความวิชาการและรายงานวิจัยพร้อมระบุแหล่งอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองต่อไป

บทที่ 2

เศรษฐกิจที่ดินในป่าไม้และชนบท

ประเด็นส�ำคัญในเรื่องเศรษฐกิจที่ดินไทย
เนือ้ หาในงานปริทศั น์นมี้ าจากการทบทวนและประมวลงานเขียนและ
งานวิจัยที่วิเคราะห์เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
แม้ว่าผลงานวิชาการและองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ดินยังมีความหลากหลายไม่เท่ากับงานวิชาการในต่างประเทศ แต่ก็มีอยู่
หลายประเด็นที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดและมีแนวความคิดและ
ข้อเสนอที่มีผลต่อนโยบายที่ดินของไทย เนื้อหาส่วนแรกในบทนี้น�ำเสนอ
ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทยในภาพรวม โดยเน้นปัญหาและ
นโยบายที่ดินที่ส�ำคัญของประเทศไทย ตามด้วยข้อโต้แย้งหลักในแนวคิด
เกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ เนือ้ หาส่วนต่อมาลงรายละเอียดในประเด็นหลักเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้และชนบท นับตัง้ แต่การศึกษาทีด่ นิ ในประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจไทย สิทธิในที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดินกับการออกโฉนด ความเหลื่อมล�้ำ
และความเป็นธรรมด้านที่ดิน ไปจนถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องที่ดิน
ในภาพรวมแล้ว การศึกษาเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ ในประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกได้อย่างชัดเจนระหว่างที่ดินในพื้นที่ป่าไม้และชนบทกับที่ดินในพื้นที่
เมืองและชานเมือง จากมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ การศึกษากลุ่มแรกโดยมาก
เน้นการวิเคราะห์บทบาททีด่ นิ ในฐานะวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตระดับปฐมภูมิ
อาจมีบ้างที่เป็นเรื่องที่ตั้งในประเด็นเกี่ยวกับระยะทางการขนส่งไปยังตลาด
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สินค้าการเกษตร ในขณะที่กลุ่มหลังเน้นบทบาทที่ดินในฐานะที่ตั้งเป็นหลัก
และเริ่มมีบ้างที่เกี่ยวกับที่ดินในฐานะสินค้าบริโภค
เนือ้ หาของการศึกษาเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ โดยส่วนใหญ่เกีย่ วกับรูปแบบ
และสิทธิการถือครองที่ดิน การจัดสรรและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน บทบาท
ของที่ดินในวิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจ นโยบายที่ดิน และมาตรการการคลัง
เกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจ เนื้อหาของ
บทความและงานวิจัยเหล่านี้จึงมักคาบเกี่ยวกับสาขาอื่นของเศรษฐศาสตร์
นับตั้งแต่เรื่องที่ดินในบริบทเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบและ
ความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศและทรัพยากรน�้ำ เรื่องที่ดินในบริบทเศรษฐศาสตร์การเมือง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่มีผลต่อการถือครองที่ดินและ
การปฏิรูปที่ดิน ความเหลื่อมล�้ำระหว่างกลุ่มคนและชนนั้น ความขัดแย้งและ
การต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดจากปัญหาที่ดิน และในประเด็นเกี่ยวกับค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ (economic rent) ทีเ่ กิดจากการถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ไปจนถึงเรือ่ งทีด่ นิ ในประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับ
การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากอัตราดอกเบีย้
และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจฟองสบู่ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเขียนและการวิจยั บทความวิชาการ
และรายงานวิจัยเรื่องเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทยในภาพรวมสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ กลุม่ แรกเป็นการวิเคราะห์เชิงประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ
ซึ่งที่ไม่ได้มีความมุ่งหวังโดยตรงที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
แม้อาจมีประเด็นและองค์ความรูท้ นี่ �ำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายได้บา้ งก็ตาม
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อีกกลุม่ หนึง่ เป็นการศึกษาทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์
และองค์ความรูท้ นี่ �ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบายโดยตรง งานในกลุม่ นีจ้ �ำนวนมาก
เป็นรายงานวิจัยหรือผลการส�ำรวจที่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ได้ว่าจ้างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและบริษัทที่ปรึกษาให้เป็นผู้ศึกษา
เนื้อหางานจึงเน้นปัญหาที่ดินในเชิงนโยบายและไม่ได้ตั้งโจทย์เริ่มต้นในเชิง
ทฤษฎี แต่อาจมีผลการศึกษาเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็น
ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้
งานศึกษาเกีย่ วกับทีด่ นิ ในประเทศไทยในกลุม่ หลังนีเ้ กีย่ วข้องโดยตรง
กับการผลักดันและปรับเปลี่ยนนโยบายที่ดินของประเทศ งานโดยส่วนใหญ่
มักด�ำเนินการโดยนักวิชาการและเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการทีม่ พี นั ธกิจ
เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ดิน โครงการวิจัย
ที่ด�ำเนินการมาจึงมักเป็นเอกสารที่น�ำไปอ้างอิงต่อในการก�ำหนดนโยบาย
หรื อ อาจใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายที่ ไ ด้ ด�ำเนิ น การออกมาแล้ ว ตามที่
กฤษฎา บุญชัย (2545) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า งานวิจัยเรื่องที่ดินในประเทศไทย
มี น ้ อ ยมากที่ ด�ำเนิ น การโดยนั ก วิ ช าการอิ ส ระนอกระบบอ�ำนาจรั ฐ และ
นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ความเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์โดยตรง
ต่อความนิยมและความโน้มเอียงในการก�ำหนดนโยบายด้านที่ดินของรัฐไทย
ที่ให้ความส�ำคัญกับความรู้และความคิดเห็นของนักวิชาการและเทคโนแครต
ทีอ่ ยูใ่ นองค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษา มากกว่ากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ
เช่น ภาคประชาสังคมหรือประชาชนทัว่ ไป ถึงแม้วา่ ในช่วงหลังได้เริม่ มีงานเขียน
ของกลุ่มเครือข่ายประชาสังคมที่แสดงความเห็นแตกต่างจากสิ่งตีพิมพ์และ
งานเขียนของหน่วยงานราชการและนักวิชาการมากขึ้นก็ตาม แต่ก็นับว่า
เป็นส่วนน้อยมาก
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ในเชิงเนื้อหา งานวิจัยด้านเศรษฐกิจที่ดินไทยที่ผ่านมาจ�ำนวนมาก
เน้นการพรรณนาความเป็นมาในอดีตและสภาพปัญหาในปัจจุบนั (descriptive)
บางส่วนอธิบายสาเหตุของปัญหาทีไ่ ด้เกิดขึน้ (explanatory) และจ�ำเป็นต้อง
มีการแก้ไขในเชิงนโยบาย (diagnostic) แต่มีอยู่น้อยมากที่เป็นการศึกษาเชิง
พยากรณ์ (predictive) ซึ่งต้องมีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ขับเคลือ่ น (drivers) และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า จึงท�ำให้นโยบาย
สาธารณะของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจที่ดินเป็นไปในลักษณะการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้วเป็นหลัก แม้วา่ แนวทางวิจยั ทีท่ �ำมาแต่เดิมควรยังคงมีอยูต่ อ่ ไป
แต่เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงในโลกปัจจุบนั ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีและการเมือง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง จึงควร
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ม องไปถึ ง ปั ญ หาและประเด็ น ความท้ า ทายในอนาคต
เพื่อสร้างนโยบายและวางแผนเตรียมพร้อมรับมือไว้ ประเด็นนี้จะกล่าวถึง
อีกครั้งในบทสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้
ปัญหาที่ดินและนโยบายที่ดินในประเทศไทย
ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น งานปริทัศน์นี้ไม่ได้เน้นการประมวล
ประเด็นปัญหาที่ดินและนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย
เพราะมีงานอืน่ ๆ จ�ำนวนมากทีไ่ ด้รวบรวมเรือ่ งนีอ้ ยูอ่ ย่างละเอียดแล้วในหลาย
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตัวอย่างที่ส�ำคัญ ได้แก่ งานของไชยยงค์ ชูชาติ (2517)
ซึง่ ได้ประมวลปัญหาเรือ่ งการเช่าทีด่ นิ ของเกษตรกรทีน่ �ำไปสูน่ โยบายการปฏิรปู
ที่ดิน งานวิจัยของ Thai University Research Association (1980) ได้
วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทีด่ นิ และทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ งานเขียน
ของบรรเจิด พลางกูร (2523) มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับทรัพยากรดินและ
ปั ญ หาที่ ดิ น ของประเทศไทยหลั ง เริ่ ม มี น โยบายการปฏิ รู ป ที่ ดิ น รวมทั้ ง
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ชุดบทความของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) (2519, 2523ก และ 2523ข) ที่ประมวลประเด็นปัญหาที่ดิน
ไว้อย่างละเอียด ทั้งในเรื่องปัญหาการไร้ที่ท�ำกิน ปัญหาผู้เช่าที่ดินและปัญหา
ผู้มีที่ท�ำกินแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยมีการวิเคราะห์ทั้งในภาพรวม
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และกรณีศึกษาในพื้นที่ที่มีปัญหาที่ดินอยู่อย่าง
ชัดเจนในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิ่งตีพิมพ์ส�ำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน
ของไทยเป็นรายงานผลการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และเพือ่ วางนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทีด่ นิ โดยมีเนือ้ หาครอบคลุม
ทั้งเรื่องการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งของรัฐและเอกชน ตัวอย่าง
ส�ำคัญของงานในกลุ่มนี้คือรายงานการศึกษาเรื่อง “A Land Policy Study”
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมีทองโรจน์ อ่อนจันทร์ เป็น
บรรณาธิการ (Onchan, 1990) รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและ
นโยบายที่ดินของประเทศไทยที่ครอบคลุมมากที่สุดงานหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์โครงสร้างการเกษตรและเศรษฐกิจด้านการเกษตรของไทย
นโยบายการก�ำหนดประเภทการใช้ที่ดิน ทั้งในด้านขีดความสามารถและ
ความเหมาะสมในการใช้ที่ดิน นโยบายที่ดินที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
นโยบายป่าไม้ นโยบายการถือครองที่ดิน ทั้งในเรื่องสิทธิในการถือครองและ
การออกโฉนดทีด่ นิ นโยบายการปฏิรปู ทีด่ นิ และนโยบายการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกิน
ให้กับประชาชน รวมไปจนถึงการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดินและ
ระบบฐานข้อมูลที่ดิน
ในภาพรวม ประเด็นส�ำคัญที่เป็นพื้นฐานความคิดในงานเขียนกลุ่มนี้
คือ ปัญหาการไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรที่มักมีอาชีพรับจ้างท�ำการเกษตร
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และมีความยากจนมาก อีกปัญหาหนึง่ ทีส่ �ำคัญคือเรือ่ งการเช่าทีด่ นิ โดยเฉพาะ
ในประเด็นเกี่ยวกับอัตราการเช่าและสัญญาการเช่าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เช่า
งานเขียนในกลุ่มนี้มักกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแต่เดิม
เป็นการผลิตเพื่อพอยังชีพกลายมาเป็นการผลิตเน้นการขายและเป็นระบบ
ซึ่งท�ำให้เกษตรกรต้องใช้เงินสดเพิ่มมากขึ้นและมีเผชิญกับโอกาสเสี่ยงเป็น
หนีส้ นิ มากยิง่ ขึน้ บ่อยครัง้ น�ำไปสูก่ ารสูญเสียกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ของตนเองในทีส่ ดุ
ปัญหาสืบเนื่องตามมาคือ สภาพความเสื่อมโทรมของดินก็เริ่มชัดเจนและ
กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น
รายงานเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการที่ดินที่ส�ำคัญมีอีก
หลายฉบับ อาทิ การประมวลวิวัฒนาการของนโยบายที่ดินในประเทศไทยใน
“รายงานฐานข้อมูลด้านนโยบายทีด่ นิ ของประเทศไทย” ของสถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเรียบเรียงโดยโสภณ ชมชาญ (2548) รายงานด้าน
การบริหารจัดการที่ดินของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม จัดท�ำโดยสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2554, 2555)
และเอกสารอีกจ�ำนวนมากที่เป็นการรวบรวมข้อเสนอในการปฏิรูปนโยบาย
ทีด่ นิ ของประเทศ อาทิ “ข้อเสนอแนวทางและมาตรการการกระจายการถือครอง
ทีด่ นิ ในสังคมไทย” ของคณะกรรมการอ�ำนวยการเพือ่ แก้ไขปัญหาของเครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (2552) และ “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย:
ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ” ของคณะกรรมการปฏิรปู (2554)
ซึ่งได้ระบุถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ
และหนึง่ ในนัน้ คือเรือ่ งทีด่ นิ เอกสารเหล่านีไ้ ด้ประมวลข้อมูลและความรูเ้ บือ้ งต้น
เกีย่ วกับปัญหาทีด่ นิ ของประเทศไทยไว้อย่างละเอียด ทัง้ ในด้านกฎหมาย นโยบาย
และแผน เครือ่ งมือส�ำหรับการบริหารจัดการ และองค์กรทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งทีด่ นิ
เมื่อไม่นานมานี้ เอกสารของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาที่เรียบเรียงโดย
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พรทิพย์ เชื้องาม (2557) ก็ได้ประมวลข้อมูลส�ำคัญเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูประบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรของไทยจนถึงปี พ.ศ. 2547
ชุดงานวิจัยของศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดินของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ก็ได้สร้าง
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทย
ที่ครอบคลุมมากอีกชุดหนึ่ง โดยมีเนื้อหาของการศึกษาตั้งแต่เรื่องการบริหาร
จัดการที่ดินทั่วไป การบริหารจัดการที่ดินในระดับท้องถิ่น การบริหารจัดการ
ที่ดินเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่ป่า การพัฒนาและการอนุรักษ์
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ การพัฒนาและการผังเมือง ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาททีด่ นิ
สิทธิชมุ ชน การถือครองทีด่ นิ ของคนต่างด้าว ไปจนถึงเรือ่ งระบบภาษีทดี่ นิ และ
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน งานวิจัยกลุ่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ
ในเรื่องที่ดินของประเทศไทย และมีข้อเสนอแนะที่สามารถน�ำไปพิจารณา
ต่อได้ในเชิงนโยบาย แต่โดยมากไม่ได้เน้นการตอบโจทย์ในเชิงทฤษฎี4
ส่วนงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น�้ำ
และป่าไม้ในประเทศไทย” โดยอาทิตยา พองพรหม และวีระชัย นาควิบลู ย์วงศ์
(2557) ก็ได้ประมวลวิวฒ
ั นาการของแนวคิด นโยบายและมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ดิน น�้ำและป่าไม้ รวมทั้งเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและการปกครองทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบริหาร
จัดการ รวมถึงประเด็นความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิด
จากนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากร โดยแบ่งประวัตศิ าสตร์ออกเป็น
3 ยุค คือ หนึ่ง ยุคพ่อปกครองลูกสมัยสุโขทัยประมาณ ปี พ.ศ. 1792-1892
4

รายละเอียดของงานวิจยั เหล่าสามารถอ่านเพิม่ เติมได้ที่ http://landforum.trf.or.th/
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สอง ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ประมาณ ปี พ.ศ. 1893–2475 และ สาม
ยุคประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2476-2552
ส่วนรายงานเรื่อง “พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมา
จากอดีตสูป่ จั จุบนั ” โดยโสภณ ชมชาญ และคณะ (2557) ได้ประมวลเหตุการณ์
เกีย่ วกับนโยบายการเกษตรของประเทศไทยไว้อย่างละเอียดครบถ้วน เนือ้ หา
ในรายงานนี้หลายส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่มีผลต่อเศรษฐกิจที่ดิน
ของประเทศไทย นับตัง้ แต่เรือ่ งนโยบายทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร นโยบายการปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย นโยบายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นโยบายการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม นโยบายการก�ำหนดเขตเหมาะสม
ส�ำหรับการปลูกพืช รายงานสองฉบับหลังนีน้ บั เป็นเอกสารทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูล
เชิงประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดให้เป็นแหล่งอ้างอิงส�ำคัญในการศึกษาเรื่อง
ที่ดินต่อไปได้ แม้ว่าจะไม่ได้มีการวิเคราะห์ด้วยกรอบความคิดเชิงทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ก็ตาม
สรุปได้วา่ ประเด็นปัญหาหลักด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทยทีไ่ ด้มกี ารวิเคราะห์
ไว้อยู่พอสมควรแล้ว ได้แก่ การไร้ที่ดินท�ำกินและการเช่าที่ดินของเกษตรกร
ผู้ยากไร้ การพัฒนาสิทธิและความมั่นคงในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
การปฏิรูปที่ดิน ความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดิน ปัญหาที่ดินป่าไม้กับ
ความมั่นคงของประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินจนเกิดความเสื่อมโทรม
ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาที่ดินเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกัน
อย่างมาก การวิเคราะห์ปญ
ั หาทีด่ นิ และการก�ำหนดนโยบายทีด่ นิ จึงต้องประมวล
ประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่รายงานเหล่านีโ้ ดยมากเน้นการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาเพือ่ ตอบโจทย์เชิงนโยบายมากกว่าการสร้างองค์ความรูเ้ ชิงทฤษฎี จึงถือ
เป็นช่องว่างความรู้ที่ต้องเติมเต็มต่อไป
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ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทย
จากการทบทวนงานเขี ย นและสิ่ ง ตี พิ ม พ์ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ที่ ดิ น
ในประเทศไทยในช่วงประมาณ 100 ปีทผี่ า่ นมา พบว่าประเด็นข้อโต้แย้งเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจที่ดินมีอยู่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุด คือ เรื่องนิยาม
ความหมายของค�ำว่าที่ดินที่นอกเหนือไปจากนิยามเชิงกายภาพตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ตามมาด้วยประเด็นสืบเนื่องคือเรื่องประเภทและขอบเขตของ
ทรัพยสิทธิในการครอบครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ไปจนถึงเรือ่ งเครือ่ งมือและ
มาตรการในการบริหารจัดการทีด่ นิ ข้อโต้แย้งในเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ ในประเทศไทย
โดยมากเป็นประเด็นเชิงปทัฏฐาน (normative) ซึง่ เป็นข้อเสนอในเชิงนโยบาย
ที่ควรจะเป็น แต่ก็มีอยู่บ้างที่เป็นการโต้แย้งในเชิงปฏิฐาน (positive) ที่ตั้ง
อยู่บนกรอบความคิด และการวิเคราะห์ตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเด็นส�ำคัญที่เป็นข้อโต้แย้งมีอยู่มากมาย เช่น
		
		
		
		
		
		

ทีด่ นิ เป็นสินค้าทีซ่ อื้ ขายได้ทวั่ ไปในตลาด หรือเป็นสินทรัพย์ส�ำหรับ
การสร้างความมั่นคงในชีวิต
ทีด่ นิ ทุน หรือแรงงานเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ของระบบเศรษฐกิจใน
ภาคชนบทไทยในอดีต
สิทธิในที่ดินควรเป็นกรรมสิทธิ์ที่รับรองการเป็นเจ้าของ หรือให้
เฉพาะสิทธิในการใช้ประโยชน์
สิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ควรเป็นแบบถาวร หรือแบบ
มีก�ำหนดระยะเวลา
สิทธิในทีด่ นิ ควรเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล หรือกลุม่ คน ชุมชนและ
สาธารณะทั่วไป
การเช่ า ที่ ดิ น เป็ น ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม หรื อ เป็ น เพี ย ง
ปรากฏการณ์หนึ่งในกลไกตลาด
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ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในท�ำให้รัฐไทยต้องพัฒนาระบบ
ทรัพยสิทธิแบบทางการ
รัฐส่วนกลาง รัฐส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนควรท�ำหน้าที่ดูแลและ
บริหารจัดการที่ดินป่าไม้
รัฐควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาที่ดิน หรือ
ปล่อยให้เป็นบทบาทของเอกชน
การควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ท�ำให้เกิดผลดีตอ่ การใช้ประโยชน์
ที่ดินของเอกชนและสวัสดิการโดยรวมของสังคม หรือเกิดผลเสีย
มากกว่า
รัฐควรเก็บภาษีทดี่ นิ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดการใช้ทดี่ นิ
อย่างประสิทธิภาพ หรือไม่ควร
แปลงที่ดินและการผลิตเพื่อการเกษตรควรเป็นขนาดใหญ่ หรือ
ขนาดเล็ก
การฟื้นฟูชุมชนแออัดในเมืองควรเป็นแบบแนวราบแบบเดิม หรือ
แนวตั้งในอาคารสูง
รัฐ เอกชน หรือชุมชนควรมีหน้าที่ในการจัดการด้านที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง ฯลฯ

ข้อโต้แย้งเหล่านีแ้ สดงถึงขัว้ ความคิดทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
นั ก วิ ช าการและนั ก ปฏิ บั ติ ด ้ า นที่ ดิ น กลุ ่ ม ต่ า งๆ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว
แนวความคิดและแนวทางการบริหารจัดการที่ดินไม่ได้แยกส่วนออกจากกัน
อย่างชัดเจนเช่นนั้นเสมอไป ในหลายกรณีมีการผสมผสานความคิดเหล่านี้
เข้าด้วยกัน เนื่องจากแต่ละแนวคิดและแนวทางมีข้อสมมติและเงื่อนไขในการ
ด�ำเนินการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมไม่เหมือนกัน จึงต้องมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพือ่ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทถี่ กู ต้องและเหมาะสม
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เนื้อหาการทบทวนในสองบทต่อจากนี้จะน�ำเสนอข้อโต้แย้งเหล่านี้ในบริบท
ของประเทศไทย
ที่ดินเป็นสินค้าหรือมากกว่านั้น
ประเด็นพื้นฐานที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องเศรษฐกิจที่ดิน คือ ขอบเขต
ความหมายของค�ำว่าทีด่ นิ ทีก่ ว้างกว่านิยามตามลักษณะกายภาพและภูมศิ าสตร์
ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน แนวคิดกระแสหลักที่เป็นพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตร์ที่ดินและนโยบายที่ดินในยุคหลังคือ ที่ดินเป็นเศรษฐทรัพย์
ที่สามารถซื้อขายได้โดยปัจเจกบุคคลในตลาดที่ดิน งานเขียนและนโยบายรัฐ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ ส่วนแนวคิด
อีกกลุ่มหนึ่งที่โต้แย้งเรื่องขอบเขตความหมายนี้ถือว่าที่ดินเป็นมากกว่าสินค้า
โดยเป็ น ทั้ ง สิ น ทรั พ ย์ ทรั พ ยากรและสิ่ ง อื่ น ๆ ที่ มี ค วามหมายด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรมและไม่สามารถตีเป็นมูลค่าเงินและซื้อขายในตลาดได้
ที่ดินในฐานะเศรษฐทรัพย์
กระบวนทัศน์หลักทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของนโยบายทีด่ นิ ของรัฐไทยนับตัง้ แต่
มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วง 50-60 ปีท่ีผ่านมาคือ ที่ดินเป็น
เศรษฐทรัพย์ที่ปัจเจกบุคคลสามารถถือครอง ใช้ประโยชน์และซื้อขายใน
ตลาดได้ แนวคิดนี้เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ถือว่าที่ดิน
เป็ น สิ น ค้ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพที่ ส ามารถจั บ ต้ อ งได้
มีปริมาณจ�ำกัดและไม่พอเพียงกับความต้องการในพืน้ ทีห่ นึง่ และเวลาหนึง่ และ
สามารถโอนถ่ายการถือครองและการใช้ประโยชน์ระหว่างผูซ้ อื้ กับผูข้ าย ทีด่ นิ
ยังเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานเช่นเดียวกันกับแรงงานและทุน โดยมีนัยทั้ง
ในฐานะเป็นที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและในฐานะเป็นแหล่งสะสม
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ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่ในดิน เช่น น�้ำมัน แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ
คุณลักษณะส�ำคัญของทีด่ นิ ทีแ่ ตกต่างการปัจจัยการผลิตพืน้ ฐานอืน่ ๆ คือ ทีด่ นิ
มีอยู่อย่างจ�ำกัดบนพื้นผิวโลก5 และความต้องการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในที่ตั้งและพื้นที่หนึ่งจะท�ำให้อุปทานที่ดินไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ที่มักเพิ่มขึ้น
อยูเ่ สมอ อีกทัง้ รูปแบบและความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทัง้ ในชนบท
และในเมืองต่างมีความสัมพันธ์อย่างมากกับรูปแบบและระดับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของท้องถิน่ และของประเทศ นโยบายด้านเศรษฐกิจจึงเกีย่ วข้อง
กับนโยบายด้านที่ดินอย่างแยกออกจากกันไม่ได้
แม้ว่าที่ดินจะเป็นสิ่งที่จับต้องและมองเห็นได้อย่างประจักษ์ และ
ในโลกปัจจุบันมีการซื้อขายที่ดินกันเป็นปกติ แต่สิ่งที่เรียกว่าที่ดินในระบบ
เศรษฐกิจมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัวหลายประการทีท่ �ำให้การท�ำความเข้าใจและ
การวิเคราะห์ที่ดินในระบบเศรษฐกิจแตกต่างจากข้าวปลาอาหาร แปรงสีฟัน
ยาสีฟันและเศรษฐทรัพย์อื่นๆ ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดทั่วไป คุณลักษณะ
ของที่ดินในฐานะเศรษฐทรัพย์เป็นพื้นฐานความคิดของงานเขียนกระแสหลัก
และนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินโดยมากในประเทศไทย ลักษณะเฉพาะ
ของที่ ดิ น ที่ มี ผ ลต่ อ การตลาดที่ ดิ น มี อ ยู ่ ห ลายประการ อาทิ ที่ ดิ น และ
อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้6 จึงท�ำให้สิ่งที่มีการซื้อขายกัน
ในตลาดทีด่ นิ เป็นทรัพยสิทธิ (property rights) ในทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์นน้ั
5

แม้ว่าอาจสามารถถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ ดังเช่นในกรณีของการ
สร้างเกาะส�ำหรับสนามบินคันไซ (Kansai) ในประเทศญีป่ นุ่ และการเพิม่ พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
และพาณิชยกรรมในสิงคโปร์ การเพิ่มอุปทานที่ดินในลักษณะต้องใช้การลงทุนสูงมาก
จึงน่าจะเข้าข่ายของการเพิม่ ทุน (capital) มากกว่า ตามความคิดของ Harvey (1992: 34)
6
ยกเว้นในกรณีทมี่ กี ารโยกย้ายอาคารจากทีต่ งั้ หนึง่ ไปอีกทีห่ นึง่ ดังเช่นการย้ายอาคารไม้
ประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ามาก แต่กรณีดงั กล่าวมีเกิดขึน้ น้อยมาก
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อีกทั้งทรัพยสิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นชุดของสิทธิ (a bundle
of rights) ที่สามารถแยกออกจากกันได้ ทั้งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการเป็น
เจ้าของ สิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิในการโอนและขาย สิทธิในการกีดกัน
ผู้อื่น เป็นต้น การที่เราสามารถแยกสิทธิต่างๆ ออกจากกันได้เป็นคุณลักษณะ
พิเศษทีท่ �ำให้ตลาดทีด่ นิ แตกต่างจากตลาดสินค้าอืน่ ๆ ทัว่ ไป สิง่ ทีซ่ อื้ ขายกันใน
ตลาดที่ดินนั้นจึงไม่ใช่เพียงตัวกายภาพของที่ดินเอง แต่เป็นทรัพยสิทธิในการ
ถือครอง การใช้ประโยชน์ โอนและซือ้ ขาย รวมทัง้ สิทธิอนื่ ๆ ทีม่ ากับทีด่ นิ แปลงนัน้
กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับที่ดินของประเทศไทยในยุคหลัง ทั้งประมวล
กฎหมายทีด่ นิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน่ ๆ ล้วนแล้วแต่
มองว่าที่ดินเป็นเศรษฐทรัพย์ที่มีทรัพยสิทธิที่แบ่งแยกในระดับปัจเจกได้
ด้วยที่ดินและอาคารมีอายุการใช้งานนาน จึงท�ำให้ทรัพยสิทธิที่มา
พร้อมกับที่ดินและอาคารนั้นมีอายุยาวนานและสามารถเก็บทรัพยสิทธินั้น
ไว้ได้ตลอดไปในกรณีของที่ดินและได้เวลานานตามอายุขัยในกรณีของอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งการลงทุนในที่ดินมักติดอยู่กับที่ดินและเงินลงทุนในที่ดิน
มักมีสภาพคล่องต�่ำ การซื้อขายที่ดินจึงไม่เหมือนกับสินค้าอื่นๆ ที่สามารถซื้อ
มาขายไปได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ทีด่ นิ ในแต่ละผืนมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัวและ
ไม่มที ดี่ นิ อืน่ ทีท่ ดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ และมีคณ
ุ ลักษณะแตกต่างจากสินค้า
มาตรฐานที่ซื้อได้ในร้านทั่วไป จึงเป็นเรื่องยากในการเปรียบเทียบมูลค่าที่ดิน
ผืนหนึง่ กับอีกผืนหนึง่ และปรับเปลีย่ นมูลค่าตามคุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของ
ที่ดินแต่ละผืน ตัวอย่างเช่น ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืช
แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับสภาพดิน ความลาดชันของพื้นที่ การระบายน�้ำ และ
ปัจจัยอืน่ ๆ อีกหลายประการ ทีด่ นิ แต่ละผืนก็มคี ณ
ุ ลักษณะแตกต่างกันออกไป
จึงเป็นการยากทีจ่ ะก�ำหนดได้วา่ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างไรจึงสร้างประโยชน์
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สูงสุด และการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าทีด่ นิ จึงมักต้องพึง่ ข้อมูลความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
กระนัน้ ก็ตาม แม้แต่ผเู้ ชีย่ วชาญเองก็ไม่อาจสามารถประเมินมูลค่าของ
ที่ดินได้อย่างแท้จริงเนื่องจากสภาวะอสมมาตรทางข้อมูล (information
asymmetry) ในตลาดที่ดิน เนื่องจากคนซื้อคนขายที่ดินมีข้อมูลไม่เท่ากัน
และอาจมีการปกปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเอง ตามหลักเศรษฐศาสตร์
พื้นฐาน กลไกตลาดที่ดิน (หรือตลาดใดๆ ก็ตาม) จะสามารถจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ต่อเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายต่าง
มีข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายอย่างสมบูรณ์ ทั้งคุณลักษณะของแปลง
ที่ดิน สภาพตลาดที่ดินในพื้นที่และศักยภาพในการพัฒนาที่ดินนั้น ตามความ
เป็นจริงแล้ว ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อไม่สามารถทราบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับทีด่ นิ ได้ โดยมากผูข้ ายมักมีขอ้ มูลเกีย่ วกับคุณลักษณะและคุณภาพของทีด่ นิ
มากกว่าผู้ซื้อ เช่น ภัยพิบัติและความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในอดีต
แต่ไม่มีการข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ ในทางกลับกัน ผู้ซื้อที่เป็นนักพัฒนา
ทีด่ นิ ขนาดใหญ่มกั มีขอ้ มูลและความรูเ้ กีย่ วกับตลาดทีด่ นิ โดยรวม และมีขอ้ มูล
ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาตามศักยภาพของที่ดินนั้นมากกว่า
เจ้าของที่ดินเอง สภาวะอสมมาตรทางข้อมูลเช่นนี้ท�ำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าระดับประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรมในชนบทอาจรู้ว่าคุณภาพดินดีมากขนาดไหน แต่ไม่รู้ถึงศักยภาพ
หรือไม่สนใจทีจ่ ะพัฒนาทีด่ นิ ตนเองเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การพัฒนาทีด่ นิ
เพื่อประโยชน์ที่อาจสร้างรายได้มากกว่าก็ไม่เกิดขึ้น เป็นต้น ปัญหาสถาวะ
อสมมาตรของข้อมูลในตลาดที่ดินมีกล่าวถึงอยู่บ้างในงานเขียนเกี่ยวกับที่ดิน
ในประเทศไทย เช่น อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ (2552) แต่ไม่ได้
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มีการวัดและพิสูจน์สมมติฐานในเรื่องนี้โดยตรงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และ
วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หลักเศรษฐศาสตร์อีกประการหนึ่งที่เป็นพื้นฐานแนวคิดในงานเขียน
และนโยบายที่ดินไทยโดยทั่วไป คือ กลไกตลาดจะมีความสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อ
มีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งท�ำให้เกิดการแข่งขันกันทั้งในด้านอุปสงค์
และอุปทาน การตัดสินใจของผูซ้ อื้ หรือผูข้ ายคนใดคนหนึง่ จะไม่ท�ำให้ราคาตลาด
เปลี่ยนแปลง เพราะแต่ละฝ่ายต่างต้องยอมรับราคาตลาด (price taking)
อย่างไรก็ตาม ตลาดทีด่ นิ ในความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนัน้ ตลาดทีด่ นิ มักมีความ
เป็นท้องถิน่ และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะพืน้ ทีส่ งู ทีด่ นิ ผืนหนึง่ ทีป่ ระกาศขายในตลาด
จะมีผู้สนใจซื้อเพียงไม่กี่ราย ซึ่งอาจท�ำให้อ�ำนาจต่อรองของผู้ซื้อมีมากขึ้น
ในทางกลับกันในบางพื้นที่ เจ้าของที่ดินบางรายมีที่ดินอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ประกอบกับระบบภาษีที่ดินที่ไม่สะท้อนต้นทุนโอกาสของการถือครองนั้น
ท�ำให้เจ้าของที่ดินไม่จ�ำเป็นต้องรีบขายที่ดินแต่เก็บไว้รอพัฒนาหรือขาย
ในอนาคต จึงท�ำให้ราคาที่ดินไม่ปรับไปตามกลไกตลาดที่ท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
จากมุมมองของนักพัฒนาที่ดินเอกชน การใช้ที่ดินผืนหนึ่งจะได้
ประโยชน์สงู สุดได้ตอ่ เมือ่ ไม่มขี อ้ จ�ำกัดใดๆ ในการพัฒนาทีด่ นิ นัน้ เจ้าของทีด่ นิ
นักพัฒนาทีด่ นิ และผูเ้ ช่าต้องสามารถเปลีย่ นรูปแบบและระดับการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ได้ ต ามแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ และความเป็ น ไปในตลาด อย่ า งไรก็ ต าม
ตามความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยหลายประการได้ท�ำให้ตลาดทีด่ นิ ไม่สามารถปรับตัว
ได้เร็วตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ดังอย่างเช่น ในกรณีท่ีแปลงที่ดินมี
ขนาดเล็ก การรวมแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินอาจท�ำได้ยากและใช้เวลา
นานเกินกว่าที่ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจในขณะนั้นได้อย่าง
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ทันท่วงที ในกรณีทมี่ กี ารควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีเ่ ข้มงวด นักพัฒนาทีด่ นิ
อาจไม่มแี รงจูงใจมากพอทีจ่ ะลงทุนในพืน้ ทีน่ นั้ ท�ำให้โอกาสในการพัฒนาทีด่ นิ
มีไม่มากพอแม้ว่าจะมีศักยภาพในเชิงที่ตั้งก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ท�ำให้ภาครัฐ
จ�ำเป็นต้องแสดงบทบาทด้วยการพัฒนาที่ดินเอง โดยอาจลงทุนซื้อที่ดินเพื่อ
รวมแปลงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงกฎหมาย
ข้อก�ำหนดต่างๆ และใช้มาตรการจูงใจให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดิน
คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของที่ดินในฐานะเศรษฐทรัพย์ที่พบเห็น
อยู่ทั่วไปในสังคมไทย คือ ผู้มีฐานะและมีก�ำลังจ่ายมักซื้อที่ดินเก็บไว้เป็น
สินทรัพย์หลักของครอบครัว เนื่องจากเชื่อกันว่าที่ดินเก็บรักษามูลค่าได้อย่าง
มั่นคงและระยะเวลานาน และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกระจาย
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหรือเงินเฟ้อได้ การถือครองที่ดินจึงเป็น
วิ ธี ก ารลงทุ น หนึ่ ง ที่ ค รั ว เรื อ นนิ ย มเลื อ กใช้ ใ นการวางแผนส�ำหรั บ อนาคต
โดยเฉพาะในกรณีทม่ี เี งินออมเหลือจากการใช้จา่ ยต่างๆ แนวคิดนีไ้ ม่ได้มจี �ำกัด
เฉพาะในครัวเรือนดัง้ เดิมในภาคเกษตรกรรมชนบทไทย แต่หลงเหลือมาจนถึง
ปัจจุบันในครัวเรือนในเมือง ในกรณีที่สังคมนั้นมีต้นทุนโอกาส (opportunity
cost) ในการถือครองที่ดินอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากรัฐเก็บภาษีที่ดินหรือภาษี
ทรัพย์สนิ ในระดับตำ�่ มากดังเช่นในกรณีของประเทศไทย เจ้าของทีด่ นิ อาจยินดี
ปล่อยให้ทดี่ นิ รกร้างว่างเปล่า หรือยอมให้มกี จิ กรรมใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีต่ ำ�่ กว่า
ศักยภาพของพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อรอเวลาที่คิดว่าเหมาะสมที่จะพัฒนา
มากกว่าในอนาคต
สรุปแนวคิดกระแสหลักที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นของงานเขียน และ
นโยบายทีด่ นิ ไทยโดยทัว่ ไปได้วา่ โดยพืน้ ฐานแล้ว ตลาดทีด่ นิ มีความไม่สมบูรณ์
อย่างมาก เนื่องจากการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสิทธิในการครอบครองและ

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

41

การใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นอย่างอิสระ แต่เต็มไปด้วยความล้มเหลวของตลาด
ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ และจ�ำนวนผู้ซื้อ
ผู้ขายที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดท�ำให้เกิดการผูกขาด และข้อมูลในการซื้อขายที่ไม่
สมบู ร ณ์ กลไกตลาดมั ก เป็ น ไปตามการตั ด สิ น ใจของเจ้ า ของที่ ดิ น และ
นักพัฒนาที่ดินเพียงไม่กี่ราย อีกทั้ง ยังมีผลกระทบภายนอกทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ และความเป็นสินค้าสาธารณะของโครงสร้างพื้นฐานที่ท�ำให้เกิดมูลค่า
ในที่ตั้งของที่ดิน จึงเกิดแนวคิดสืบเนื่องในเชิงเศรษฐศาสตร์นโยบายที่ว่า
รัฐต้องแสดงบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะและแนวทาง
การบริหารจัดการที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาความเป็นอยู่และความมั่นคงของคนในสังคม
ที่ดินเป็นมากกว่าสินค้า
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทดี่ นิ ทัว่ ไปมักเริม่
จากข้อตกลงพื้นฐานว่า ที่ดินเป็นเศรษฐทรัพย์ที่มีการถือครอง ใช้ประโยชน์
และซือ้ ขายได้โดยปัจเจกบุคคลหรือหน่วยเศรษฐกิจอืน่ และเป็นหนึง่ ในปัจจัย
การผลิตพื้นฐานสามประการ คือ ที่ดิน ทุน และแรงงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากร
ที่สามารถน�ำมาผ่านกระบวนการผลิตสิ่งของที่กลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายกัน
ในตลาดได้ ข้อสมมตินี้แม้เป็นพื้นฐานหลักของการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่ดิน
กระแสหลักในปัจจุบนั แต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัดในการท�ำความเข้าใจกับปัญหาทีด่ นิ และ
ความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทย และสังคมอื่นๆ ตลอดเรื่อยมา
แม้ว่าหัวข้อหลักของงานปริทัศน์นี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ดิน แต่สิ่งที่เรียกกันว่า
ที่ดินนั้นมีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะใช้แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักทีก่ ล่าวมาในข้างต้นเพียงอย่างเดียวได้ จึงต้องขยายกรอบความคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ดังที่นักคิดนักเขียนทั้งในต่างประเทศ และประเทศไทย
ได้เสนอมาแต่อดีตแล้ว
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หนึง่ ในนัน้ คือ คาร์ล โพลานยี (Karl Polanyi) นักปราชญ์ชาวอเมริกนั
เชือ้ สายฮังกาเรียน ซึง่ ได้วเิ คราะห์ไว้ในหนังสือชือ่ “The Great Transformation:
The Political and Economic Origins of Our Time” ไว้อย่างลึกซื้งว่า
ทัง้ ทีด่ นิ แรงงานและเงินล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าสมมติ (fictitious commodities)
โดยที่สินค้าที่แท้จริงคือสิ่งของ (objects) ที่ผลิตขึ้นเพื่อการขายในตลาด
(Polanyi, 1944: 68-76) แรงงาน ทีด่ นิ และเงินทุนยังไม่ถอื เป็นปัจจัยการผลิต
ตราบใดที่ยังไม่มีตลาดเกิดขึ้น คนคือคน หรือเป็นคนท�ำงาน (workers) แต่ยัง
ไม่ใช่แรงงาน (labor) จนกว่าจะมีตลาดซือ้ ขาย ค�ำว่าแรงงานเป็นเพียงค�ำเรียก
กิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับการด�ำรงชีวิต ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อซื้อขาย
ในตลาด แต่มีเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และกิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถที่จะแยก
ออกจากส่วนอื่นๆ ของชีวิตได้ ในขณะที่ที่ดินก็เป็นเพียงอีกชื่อหนึ่งของ
ธรรมชาติ (nature) ซึ่งก็ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ในขณะที่เงินทุน (money)
ก็เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความสามารถในการซื้อ ซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากผลิตใดๆ
แต่เกิดขึน้ จากกลไกด้านการเงินการคลัง และมีขนึ้ มาเพือ่ ท�ำให้การแลกเปลีย่ น
ซือ้ ขายในตลาดเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึน้ อีกทัง้ คุณค่าของตัวเงินสามารถ
คงอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของสังคม เมื่อไหร่ที่คนไม่เชื่อในค่าของเงินนั้น
เงินตราก็เป็นเพียงกระดาษ และเศษโลหะ ด้วยเหตุว่าทั้งสามสิ่งนี้ไม่ได้สร้าง
ขึน้ มาเพือ่ การซือ้ ขายในตลาด การเรียกสิง่ เหล่านีว้ า่ เป็นสินค้าจึงเป็นการสมมติขนึ้
ทั้งสิ้น
แนวคิดของโพลานยีเป็นไปในแนวทางเดียวกับนักคิดนักเขียนหลายคน
ที่มองเห็นข้อจ�ำกัดของความหมายของที่ดินที่ใช้ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักทั่วไป แม้ว่าค�ำว่าที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตนั้นเป็นทุกอย่าง
ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการผลิต ไม่วา่ จะอยูบ่ นดิน เหนือดินหรือ
ใต้ดิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่ดินและแรงงานไม่เหมือนกับสินค้าอื่นที่
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ที่ผลิตขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตเพื่อซื้อขาย เพราะทั้งที่ดินและ
กิจกรรมของมนุษย์มีความหมายและความส�ำคัญมากกว่าการเป็นเพียงสินค้า
ในตลาด การถือให้ที่ดินเป็นเพียงสินค้าจึงเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันที่จริงแล้ว สิ่งที่การซื้อขายในตลาด
ที่ดินไม่ใช่ตัวที่ดินเองแต่เป็นทรัพยสิทธิต่างๆ ในที่ดินนั้น ด้วยทรัพยสิทธิ
ก็เหมือนสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ แต่มีเงื่อนไขของสังคมที่ก�ำหนด
ขอบเขตของสิทธินั้น อีกทั้งสิทธิ (right) ย่อมมาพร้อมกับหน้าที่ (duty) ซึ่ง
ผูถ้ อื สิทธินนั้ ต้องปฏิบตั ติ ามภายใต้กรอบทางกฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียม
ปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีส่ งั คมก�ำหนดขึน้ มา การก�ำหนดให้ทดี่ นิ เป็นเพียงสินค้าจึงละเลย
มิติด้านสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับการถือครอง ใช้ประโยชน์และซื้อขาย
ที่ดิน
งานเขียนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ถือว่าที่ดิน
เป็นมากกว่าสินค้าทางเศรษฐกิจและมีความหมายทางสังคมวัฒนธรรม อีกทัง้
ยังไม่ใช่เป็นสิ่งของที่สามารถแยกออกจากระบบนิเวศในธรรมชาติได้อย่าง
ชัดเจน ที่ดินยังเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนที่มี
ความซับซ้อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหมายไปเรื่อยๆ จึงไม่เหมือน
กับสินค้าบริโภคแบบแปรงสีฟันยาสีฟันที่ซื้อมาใช้แล้วหมดไป แนวคิดนี้เป็น
พื้นฐานของข้อเสนอที่ให้มีการสร้างทางเลือกของระบบทรัพยสิทธิที่ดินเป็น
แบบชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน นอกเหนือไปจากแบบปัจเจกบุคคลดังทีเ่ ป็น
อยูใ่ นปัจจุบนั ดังทีป่ รากฏในงานเขียนของ เสน่ห์ จามริก และยศ สันตสมบัติ
(บรรณาธิการ) (2536) อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544) และเอกสารของมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ (2557) รวมทั้งงานเขียนของกลุ่มนักเคลื่อนไหวและองค์กร
เอกชนที่สนับสนุนแนวคิดป่าชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ในป่าไม้โดยชุมชน
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน
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การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในประเทศไทยเกิดขึน้ พร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดเกี่ยวกับที่ดินและความสัมพันธ์
ระหว่างที่ดินกับองค์ประกอบอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
งานเขียนจ�ำนวนหนึง่ ได้ยกประเด็นการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ในการวิเคราะห์
วิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับที่ดินในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ บทความเรื่อง “บริบทและความสัมพันธ์ของ
การจัดการที่ดินในสังคมไทย” โดยโครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก
(2457) งานเขียนกลุ่มนี้ได้เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงของปัญหาที่ดินที่ผ่านมา
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดเกี่ยวกับที่ดิน
ในอดีตทีด่ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมและระบบสังคม วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ
ของคนในชุมชน ไม่ได้แยกส่วนออกมา การถือครองและการใช้ประโยชน์กเ็ ป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรม แต่ในภายหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการค้า
และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม วิธคี ดิ เกีย่ วกับทีด่ นิ ก็เริม่ เปลีย่ นแปลงไป ทีด่ นิ
กลายเป็นสินทรัพย์แบบหนึง่ ทีถ่ อื ครองได้โดยกรรมสิทธิข์ องปัจเจกบุคคล และ
เป็นปัจจัยการผลิตที่สามารถซื้อขายและโอนได้ตามกลไกตลาด นับเป็นการ
ตัดแยกความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินกับระบบสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่แต่เดิม
ออกจากกัน บทความในแนวนี้โดยมากมีจุดยืนและความเห็นในเชิงลบว่า
การเปลี่ยนแปลงไปสู่กรรมสิทธิ์ที่ดินแบบปัจเจกได้ท�ำให้เกิดผลเสียอย่างมาก
ต่อประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะคนยากจนในชนบทที่ถูกกลุ่มทุนและ
ชนชัน้ สูงเอารัดเอาเปรียบโดยการใช้เครือ่ งมือใหม่ในรูปแบบกรรมสิทธิป์ จั เจก
ที่ได้รับความชอบธรรมด้วยกฎหมายและอ�ำนาจบริหารของหน่วยงานภาครัฐ
จากส่วนกลาง
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ที่ดินในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
บทความและงานวิจยั เกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทยจ�ำนวนหนึง่ เป็นเรือ่ ง
เศรษฐกิจที่ดินในลักษณะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งอาจจัดอยู่ในกลุ่ม
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (positive economics) แต่โดยมากไม่ได้มีเนื้อหา
เพื่อการต่อยอดส�ำหรับการจัดท�ำนโยบายสาธารณะด้านที่ดิน ภาพรวมของ
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินของไทยในเชิงประวัติศาสตร์จึงเป็นไปตามที่
พรรณี บัวเล็ก (2555) ได้วเิ คราะห์ไว้เกีย่ วกับงานวิชาการเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจไทย กล่าวคือ งานเขียนโดยมากเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจไทยในอดีต และประมวลข้อมูลตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และ
แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวละครหรือปรากฏการณ์ที่ศึกษา การศึกษา
แนวนี้อาจมีบ้างที่ท้ายสุดมีการสรุปเป็นความรู้ใหม่ในเชิงนามธรรม จึงอาจ
จัดอยู่ในกระบวนการวิจัยแบบอุปนัย (inductive method) แต่โดยมาก
แทบไม่มีการตั้งทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาเป็นกรอบความคิดในการ
วิเคราะห์ แล้วพิสูจน์สมมติฐานด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ตามหลักวิธีการวิจัย
เชิงวิทยาศาสตร์ในแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ถึงแม้ว่าแนวทางการวิจัย
แบบการตั้งสมมติฐานจากแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน แล้วพิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (hypothetico-deductive method) เป็นแนวทางที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในวงการวิชาการสังคมศาสตร์ทวั่ ไป โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตร์
แต่งานเขียนและงานวิจัยที่ใช้วิธีวิจัยแนวนี้มีจ�ำนวนน้อยมากในการวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ดินไทย
แหล่งข้อมูลส่วนมากของงานเขียนเชิงประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย
คือ เอกสารและหลักฐานโบราณที่พอหลงเหลืออยู่ เช่น ศิลาจารึก จารึกลาน
ทองลานเงิน หนังสือใบลาน พระราชพงศาวดาร ต�ำนาน หนังสือราชการ
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เอกสารส่วนบุคคล และทีส่ �ำคัญคือบันทึกของชาวต่างชาติ ดังนัน้ ความเชือ่ ถือได้
(reliability) ของงานเขียนเหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้มาจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว แต่เนื่องจากงานโดยมากไม่ได้ตั้งกรอบความคิด
เชิงทฤษฎี จึงไม่ค่อยมีประเด็นด้านความเที่ยงตรง (validity) ของผลการวิจัย
ดังที่ปรากฏในงานปริทัศน์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย โดย
พรรณี บัวเล็ก (2555) เรื่องเศรษฐกิจที่ดินถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญหลัก
ในการท�ำความเข้าใจในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในยุคก่อน การปริทัศน์
ในครั้งนี้จึงได้ยึดโครงหลักตามเนื้อหาที่ได้ทบทวนไปแล้วในงานของพรรณี
แต่เสริมรายละเอียดให้มากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินจากแหล่งเอกสาร
อื่นๆ โดยมีประเด็นส�ำคัญดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดิน ทุนและแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทย
เนือ้ หาส่วนใหญ่ของงานเขียนเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย
เป็นเรื่องการถือครองและการใช้ที่ดินในระบบการผลิตในโครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคมแบบระบบศักดินา ซึ่งพระมหากษัตริย์และขุนนางมีอ�ำนาจครอบครอง
และมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน และมีการใช้แรงงานของไพร่ และทาส
ในการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรเป็นหลัก วิธีวิจัยและวิเคราะห์ของงานเหล่านี้
มักเป็นแบบพรรณนาและเรียบเรียงความเป็นไปและวิวฒ
ั นาการตามกาลเวลา
อาจมีการถกเถียงในประเด็นทีเ่ กิดจากความแตกต่างกันในการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ แต่ไม่ได้เป็นการโต้แย้งเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ประเด็ น เชิ ง ทฤษฎี ป ระการหนึ่ ง ที่ ส รุ ป ได้ จ ากการปริ ทั ศ น์ นี้ คื อ
ความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์ระหว่างที่ดิน ทุนและแรงงานของประเทศไทย
ได้เปลีย่ นแปลงไปตามบริบทของเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย
ในระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาในอดีตที่โครงสร้างการผลิตยังพึ่งการเกษตร
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แบบยังชีพเป็นหลัก เมือ่ ประชากรยังมีนอ้ ย ทีด่ นิ ยังมีอยูม่ ากมายดาษดืน่ และ
ทุนหรือเทคโนโลยีในการผลิตไม่ได้มกี ารพัฒนามาก แรงงานเป็นปัจจัยการผลิต
ที่ส�ำคัญ อ�ำนาจในการควบคุมแรงงานจึงเป็นเป้าหมายของการปกครอง
ในระบอบศักดินา ตัง้ แต่ภายในเขตอ�ำนาจของอาณาจักรสุโขทัยและอานาจักร
อยุธยา ไปจนถึงอาณาจักรล้านนาที่การแสวงหาแรงงานเป็นเรื่องส�ำคัญของ
การด�ำรงชีวิตและการผลิตในระดับครัวเรือน และเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ของระบบการปกครอง (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2527)
วันเวลาผ่านไป เมื่อที่ดินอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบเริ่มมีคนจับจอง
เกือบหมดและประชากรมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับมีการเปิดเสรีในการ
ค้าขายข้าวและผลิตผลทางการเกษตรกับต่างประเทศ ความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ เพาะปลูกได้เพิม่ มากขึน้ ผูค้ นจึงได้บกุ เบิกทีด่ นิ ใหม่ในพืน้ ที่
ที่ไกลออกไป ท�ำให้ที่ดินเริ่มมีมูลค่ามากขึ้น และเพิ่มความส�ำคัญมากขึ้น
เมือ่ เปรียบเทียบกับแรงงาน ในขณะทีท่ นุ ในรูปแบบของโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตก็เป็นปัจจัยที่ก�ำหนดคุณภาพ และมูลค่า
ของทีด่ นิ นัน้ โดยทุนมีความส�ำคัญเพิม่ มากขึน้ เมือ่ มีการน�ำเข้าเครือ่ งจักร และ
สินค้าทุนอืน่ ๆ จากต่างประเทศในช่วงเริม่ พัฒนาภาคการผลิตแบบอุตสาหกรรม
ต่อมา เมื่อเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในประเทศไทยได้วางรากฐานอย่างมั่นคง
และขยายตัวเรื่อยมา ที่ดินยิ่งเพิ่มความส�ำคัญในฐานะที่เป็นที่ตั้งของกิจกรรม
การผลิต โดยเฉพาะการผลิตนอกภาคเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและการบริการ
คุณภาพของดินมีความส�ำคัญน้อยกว่าที่ตั้งของที่ดินนั้น โดยที่มูลค่าที่ดิน
จะก�ำหนดโดยทุนหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา
และสารสนเทศ ทัง้ ภายในแปลงทีด่ นิ นัน้ และในบริเวณทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย แรงงาน
ที่ มี ทั ก ษะต�่ ำ ได้ เ คลื่ อ นย้ า ยตั ว มายั ง พื้ น ที่ ที่ มี ทุ น หรื อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
พร้อมกว่า ดังทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล และพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อมาภายหลังเมื่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและการบริการอย่างเต็มตัว และมูลค่า
การผลิตของประเทศส่วนใหญ่ในอยูใ่ นนอกภาคการเกษตรและอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ มือง
ความส�ำคัญของที่ดินในฐานะสินค้าก็ยังคงอยู่ แต่เป็นความส�ำคัญที่สามารถ
ทดแทนได้ด้วยทุนในรูปของอาคารสูงในพื้นที่เมือง ในขณะเดียวกัน ที่ดิน
ในชนบทและป่าไม้ยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้น เนื่องจากเป็นทุนทางธรรมชาติที่ใน
มักไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้หากสูญเสียไป
ชนชั้นในเศรษฐกิจที่ดินแบบศักดินา
อีกประเด็นส�ำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ดินไทย
ทีผ่ า่ นมาคือ เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ คนและชนชัน้ ในสังคมกับการสร้าง
ฐานอ�ำนาจและล�ำดับศักดิ์ในสังคมที่ส่วนหนึ่งแสดงออกมาในรูปแบบ และ
ขนาดการถือครองที่ดินที่แตกต่างกัน งานเขียนในกลุ่มนี้มักเป็นเนื้อหาเชิง
ประวัติศาสตร์แบบการร้อยเรียงเรื่องราวและน�ำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นตามหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการเล่าเหตุการณ์และเรื่องราว
ในสังคมศักดินาและเป็นงานเขียนในเชิงประวัติศาสตร์เสียเป็นส่วนใหญ่
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา สุโขทัย อยุธยา มาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ ตัวอย่างสิ่งตีพิมพ์ส�ำคัญที่ได้ประมวลเนื้อหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจที่ดินในสมัยอดีต เช่น งานเขียนเกี่ยวกับกฎหมายมังรายศาสตร์
โดย ประเสริฐ ณ นคร (2514) ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การได้มาซึง่ ทีด่ นิ กรรมสิทธิแ์ ละสิทธิในทีด่ นิ การเช่าทีด่ นิ และการพัฒนาทีด่ นิ
ทีป่ ระกาศใช้ในอาณาจักรล้านนา โดยเป็นการเรียบเรียงจากต้นฉบับเดิมทีเ่ ป็น
หนังสือใบลานทีเ่ ขียนเป็นภาษาไทยเหนือ อีกงานเขียนหนึง่ โดยสุวทิ ย์ ธีรศาศวัต
(2548) ได้ประมวลความรู้เรื่องที่ดินในประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละช่วงสมัยไว้
เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เงื่อนไข ข้อจ�ำกัดและโอกาสในการ
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พัฒนาและใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ ในการท�ำไร่ท�ำนาในสมัยก่อน โดยใช้แหล่งข้อมูล
ทั้งจากงานเขียนที่มีมาก่อนหน้านั้น ประกอบกับการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้รู้
ในท้องถิน่ ตามรูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์บอกเล่า (oral history)
งานเขียนเหล่านี้มีคุณค่ามากในการเป็นฐานความรู้เกี่ยวกับการถือครองและ
การใช้ที่ดินในอดีต แม้ว่าไม่ได้ใช้กรอบความคิดในเชิงทฤษฎีในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ก็ตาม
นอกเหนือจากงานศึกษาในเชิงประวัตศิ าสตร์แบบการร้อยเรียงเรือ่ งราว
และน�ำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงแล้ว งานเขียนอีกกลุ่มหนึ่งได้ประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยเศรษฐกิจกับทีด่ นิ โดยมีขอ้ ตกลงพืน้ ฐานว่าการตัดสินใจในด้านเศรษฐกิจ
ที่ดินเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการเมือง ตั้งแต่เรื่องชนชั้นในสังคมกับการ
ถือครองทีด่ นิ ในอดีต มาจนถึงการด�ำเนินนโยบายการปฏิรปู ทีด่ นิ การออกโฉนด
โฉนดชุมชน การควมคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น การใช้กรอบด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมืองท�ำให้สามารถเข้าใจในข้อจ�ำกัดและเงือ่ นไขทางการเมือง
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ได้ งานเขียนในกลุ่มนี้จึงมัก
เน้นประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน และชนชั้นในสังคม และ
การสร้างฐานอ�ำนาจ และล�ำดับศักดิใ์ นสังคม อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ด้านทีด่ นิ
ในประเทศไทยทีว่ เิ คราะห์โดยใช้กรอบเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างแท้จริง
ยังมีอยู่ไม่มากนัก งานเขียนโดยมากเป็นเพียงการพรรณนาปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในอดีต
งานเขียนส�ำคัญฉบับแรกทีไ่ ด้วเิ คราะห์เศรษฐกิจทีด่ นิ ในระบบศักดินา
จากมุมมองแบบมาร์กซิสต์ (Marxist) คืองานของจิตร ภูมิศักดิ์ (2539)
ในหนังสือชื่อ “โฉมหน้าศักดินาไทย” ประเด็นส�ำคัญของหนังสือนี้ คือ
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การอธิบายระบบการขูดรีดของชนชั้นศักดินาโดยการใช้ “อ�ำนาจที่ก�ำหนด
รูปแบบของชีวิตที่มีมากตามปริมาณที่ดิน” (จิตร ภูมิศักดิ์, 2543: 43-44)
โดยมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ผู้ท�ำงานในที่ดินจะต้องเสียค่าเช่าให้แก่เจ้านาย
และอยูภ่ ายใต้ระบบแรงงานเกณฑ์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวผูกโยง
อย่างลึกซึ้งกับลักษณะทางวัฒนธรรมที่มีการเหลื่อมล�้ำสูง การวิเคราะห์ของ
จิตรได้ให้ความส�ำคัญกับการถือครองที่ดินในฐานะเป็นเครื่องมือหลักของ
พระเจ้าแผ่นดินและขุนนางในระบบการผลิตทีบ่ งั คับขูดรีดให้ประชาชนท�ำงาน
แล้วส่งผลผลิตส่วนเกินให้กบั ผูป้ กครอง แนวคิดดังกล่าวสะท้อนอยูใ่ นงานเขียน
ของนักวิชาการรุ่นต่อมาด้วย เช่น งานเขียนในช่วงแรกของฉัตรทิพย์ นาถสุภา
(2519, 2524) และนักวิชาการคนอืน่ ๆ ทีท่ �ำงานวิจยั เกีย่ วกับเศรษฐกิจหมูบ่ า้ น
ไทยในอดีต เช่น อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2527) และสิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร
(2527)
แต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างออกไป โดยเสนอว่า
ระบบศักดินาไทยสมัยก่อนแตกต่างจากระบบขุนนาง (feudalism) ในยุโรป
ในประเด็นทีว่ า่ ระบบศักดินาไทยให้ความส�ำคัญกับการถือครองทีด่ นิ น้อยกว่า
การเกณฑ์แรงงานบังคับในลักษณะทาสและไพร่ และการกวาดต้อนเชลยศึก
จากการท�ำสงคราม (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2519; แล ดิลกวิทยรัตน์, 2522;
ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2527) ค�ำอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน คือ
ในยุคสมัยศักดินา ประชากรมีอยู่น้อย แรงงานจึงถือเป็นปัจจัยการผลิตที่มี
ความขาดแคลน (scarce) มากกว่าที่ดินที่มีเหลืออยู่มากมาย ผู้น�ำสมัยก่อน
จึงให้ความส�ำคัญกับแรงงานมากกว่าที่ดิน ในกรณีนี้ ใจ อึ้งภากรณ์ (2547)
ได้วเิ คราะห์เพิม่ เติมไว้อย่างละเอียดว่า การทีท่ ดี่ นิ ทัง้ หมดในยุคศักดินาถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีความหมายเพียงในเชิงสัญลักษณ์ เพราะ
การครอบครองที่ดินไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์จาก

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

51

ที่ดินนั้นได้ดังที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน เช่น การขายกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการ
ใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่น หรือการเอาที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้เงิน แม้ว่า
ก�ำหนดขั้นของบุคคลในสังคมตามยศศักดิ์ในระบบศักดินาได้ยึดตามขนาด
การถือครองทีด่ นิ ดังทีจ่ ติ ร ภูมศิ กั ดิ์ (2539: 423) กล่าวไว้กต็ าม แต่กน็ า่ จะไม่มี
ความหมายที่เกี่ยวกับที่ดินโดยตรง “เพราะแม้แต่ขอทานและทาสก็มียศ
ที่ดิน 5 ไร่ตามยศศักดิ์ และคนที่มีที่ดินจริงๆ 5 ไร่ ไม่น่าจะเป็นขอทานหรือ
ทาส” (ใจ อึง้ ภากรณ์, 2547) อนึง่ จากการวิเคราะห์ของใจ อึง้ ภากรณ์ (2547)
งานเขียนในช่วงหลังของฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2528) ได้เปลีย่ นจากแนวคิดเดิม
และหันมาสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า การถือครองที่ดินไม่ได้เป็นเครื่องมือหลัก
ของชนชั้นปกครองในสมัยก่อนเท่ากับการบังคับใช้แรงงาน ในประเด็นนี้
งานวิจัยในอนาคตอาจวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า การครอบครอง (possession)
และการเป็นเจ้าของ (ownership) ในที่ดินของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน
นั้นอยู่ในระดับใด และเกี่ยวข้องอย่างไรกับอ�ำนาจอธิปไตย (sovereignty)
ของกษัตริย์
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีการวิเคราะห์อย่างชัดเจนในเชิง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยคือรูปแบบและระดับความต้องการด้านที่ดิน
อันเนื่องมาจากการกวาดต้อนประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในพื้นที่พระนครและเมืองต่างๆ ในภาคกลาง เพื่อส่งเสริมอ�ำนาจของรัฐ
ในรัชสมัยพระเจ้าตากสินและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การตั้งถิ่นฐานของ
ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในเขตพระนครและพื้นที่ภาคกลาง
ของประเทศไทยเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายประชากรเพื่อเสริมความมั่นคง
ของรัฐ งานเขียนเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่นี้มีอยู่
พอสมควร แต่ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงประเด็นด้านการถือครองและการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เห็นอย่างชัดเจน
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ที่ดินกับการค้าระหว่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและการพัฒนาระบบทุนนิยม และ
การค้าระหว่างประเทศในต้นยุครัตนโกสินทร์มีผลโดยตรงต่อที่ดินในฐานะ
ปัจจัยการผลิต ในงานเขียนเรื่อง “ปากไก่ และใบเรือ: รวมความเรียงว่าด้วย
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์” นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2527)
ได้น�ำเสนอข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากเอกสาร และวรรณคดีไทย
ที่แสดงให้เห็นว่าระบบการผลิตแบบทุนนิยมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยมาในต้นยุค
รัตนโกสินทร์ตอ่ เนือ่ งมาจากสมัยอยุธยา พร้อมกับการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณ และ
ความหลากหลายของสินค้าทีม่ กี ารส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน
ในด้านปัจจัยการผลิต แรงงานมีความส�ำคัญมากขึ้นในกระบวนการผลิต
ในขณะที่ ร ายได้ จ ากการควบคุ ม ระบบการค้ า ขายอย่ า งผู ก ขาดได้ ล ดลง
(นิ ธิ เอี ย วศรี วงศ์, 2527) จนกระทั่งมีก ารลงนามในหนั ง สื อ สั ญ ญาทาง
พระราชไมตรีประเทศอังกฤษและประเทศสยาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
สนธิสัญญาเบาว์ริงกับรัฐบาลอังกฤษในปี พ.ศ. 2398 ซึ่งท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในระบบทุนนิยมของไทย และมีผลท�ำให้เปลี่ยน
บทบาทของที่ดินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ความต้องการในการเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะข้าว เป็นผลให้มีการลงทุนพัฒนาที่ดิน
ในรูปแบบต่างๆ โดยกลุม่ ทุนขุนนางและพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบชลประทาน เช่น การขุดคลองรังสิต และคลองอื่นๆ อีกมากมาย
(สุนทรี อาสะไวย์, 2530)
การส่งออกข้าวเพิม่ มากขึน้ นั้น ส่วนหนึง่ เป็นเพราะประเทศในยุโรปมี
ความต้องการข้าวเพือ่ การบริโภคในครัวเรือนและเพือ่ ใช้ในการผลิตต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมกลั่นสุรา ท�ำแป้งแทนข้าวสาลีที่ใช้ในการทอผ้า และใช้เป็น
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อาหารสัตว์ (เดวิด จอห์นสตัน, 2530: 18) อีกสาเหตุหนึ่งคือ แหล่งผลิตข้าว
ดั้งเดิมของประเทศยุโรป คือ อินเดียกับพื้นที่ตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้
ประสบกับปัญหาการผลิตตกต�่ำ อันเนื่องมาจากความวุ่นวายด้านการเมือง
ภายในประเทศ ท�ำให้ตอ้ งหาแหล่งผลิตข้าวใหม่ ประเทศไทยมีพนื้ ทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการปลูกข้าวอยู่มาก จึงมีการบุกเบิกและพัฒนาที่ดินส�ำหรับการ
ปลูกข้าวเพือ่ ส่งออกมากยิง่ ขึน้ (เดวิด จอห์นสตัน, 2530: 19) เหตุการณ์นแี้ สดง
ให้เห็นว่า แม้ว่าตลาดที่ดินโดยธรรมชาติมีความเป็นท้องถิ่น (localized) สูง
คือ ผู้ซื้อผู้ขายต่างเป็นคนในท้องถิ่น แต่ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัย
ด้านการค้าระหว่างประเทศ
งานเขียนและงานวิจัยในกลุ่มนี้เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมเป็นสาเหตุหลักในเชิงโครงสร้างที่ท�ำให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในกระบวนทั ศ น์ เชิ ง นโยบายและระบบเศรษฐกิ จ ที่ ดิ น
ของประเทศ นักวิชาการบางคนยังวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมทีเ่ ป็นสาเหตุหลักของปัญหาทีด่ นิ ในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้าน
การถือครองที่ดิน ยกตัวอย่างเช่น นงเยาว์ จิตตะปุตตะ (2549) ได้ศึกษา
ผลกระทบของการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไทยต่อการถือครอง
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ในช่วงต่างๆ ในประวัตศิ าสตร์ ทัง้ ในช่วงหลังสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ
พ.ศ. 2398 หลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และหลังการเริม่ ใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามความเห็นของนงเยาว์ จุดเปลี่ยน
ที่ส�ำคัญคือ นโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ได้
ส่งเสริมระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบปัจเจกบุคคล มีการซื้อขาย
ได้อย่างเสรี และไม่มขี อ้ จ�ำกัดในขนาดการถือครอง เป็นผลให้เกิดความแตกต่าง
อย่างมากระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากนายทุน
อุตสาหกรรมมีเงินทุนมากกว่า จึงสามารถซือ้ หรือเข้าถือครองทีด่ นิ ได้มากกว่า
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เกษตรกร เป็นผลสืบเนื่องท�ำให้เกิดปัญหาที่ดิน ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรและปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ตามมา
ประเด็นที่เป็นสนใจของงานในกลุ่มนี้คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวนากับนายทุน โดยเฉพาะนายทุนที่รับจ�ำนองที่ดินเพื่อแลกกับเงินกู้
ที่ชาวนาจะน�ำไปใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิต จากการวิเคราะห์หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ โดยสุนทรี อาสะไวย์ และนิติ กสิโกศล (2525) พบว่าชาวนา
มีความเสียเปรียบนายทุนมากในกรณีการน�ำโฉนดที่ดินไปจ�ำน�ำในช่วงหลัง
น�้ำท่วมในปี พ.ศ. 2460 และชาวนาจ�ำนวนมากไม่สามารถใช้หนี้ได้ จึงท�ำให้
สูญเสียที่ดินไปในที่สุด จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นจุดสนใจของงาน
วิเคราะห์ในกลุ่มนี้คือ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่ดินระหว่างนายทุนกับ
เกษตรกร ซึ่งเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์แบบเดิมระหว่างเจ้านายกับไพร่ ทาส
ในระบบศักดินา อนึ่ง งานวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แนวนี้เน้นการตีความ
หลักฐานโดยผู้วิจัย แต่ไม่ได้มีการพิสูจน์แนวคิดเชิงทฤษฎี
การพัฒนาตลาดที่ดิน
อีกประเด็นส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย คือ
การเกิดตลาดที่ดินที่มีการซื้อขายสิทธิในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพราะถือเป็น
จุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากที่ดินในฐานะที่เป็นปัจจัย
การผลิ ต และทรัพ ย์สิน โดยครอบคลุมทั้งความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งที่ ดิ นกั บ
หน่วยเศรษฐกิจในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ผู้ประกอบการ และองค์กร
การวิเคราะห์ในส่วนนี้สามารถใช้ส่วนหนึ่งของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของ
โรนัลด์ โคส (Ronald Coase) ที่ว่า การก�ำหนดขอบเขตทรัพยสิทธิส่วนบุคคล
(private property rights) ทีช่ ดั เจนถือเป็นเงือ่ นไขจ�ำเป็นของการแลกเปลีย่ น
ในตลาด การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดที่ดินในประวัติศาสตร์ไทยในอดีต
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จึงต้องเริม่ ต้นจากประเด็นเกีย่ วกับกรรมสิทธิห์ รือสิทธิในทีด่ นิ ในรูปแบบต่างๆ
อย่างไรก็ตาม งานเขียนที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวนี้ในการ
วิเคราะห์ จึงเป็นช่องว่างความรู้ที่นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถท�ำได้ในอนาคต
ในช่วงสมัยก่อนยุครัตนโกสินทร์ กฎหมายที่มีมาแต่ดั้งเดิมได้ระบุว่า
พระมหากษัตริย์มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินทั้งหมดในอาณาจักร ไม่ว่าที่ดินนั้น
เป็นที่ดินว่างเปล่าหรือเป็นที่ดินที่มีราษฎรจับจองใช้ประโยชน์อยู่แล้ว เช่น
ในกฎหมายมังรายศาสตร์ที่ใช้ในอาณาจักรล้านนา ได้ระบุว่า
มาตรา 1 มีบา้ นช่องทีห่ นึง่ มันหากไปแผ้วถางป่ายางเป็นบ้าน
ไม่ได้เป็นขุมของผู้ใด และไม่มีผู้ใดให้เป็นป่ายางในราชการมาแต่ก่อน
หากมันปรารถนาจะให้ทานกับวัดวาอารามทีไ่ ด้กด็ ี ให้ถามท้าวพระยา
ผู้กินบ้านเมืองที่นั้นก่อนจึงอุทิศให้ได้ เพราะแผ่นดินทั้งหมดเป็นของ
ท้าวพระยามหากษัตริย์ (ประเสริฐ ณ นคร, 2514: 110)
การจัดสรรที่ดินเกิดขึ้นในรูปแบบการจัดสรรอ�ำนาจในการถือครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินจากกษัตริย์ไปยังกลุ่มอ�ำนาจต่างๆ เช่น กลุ่มขุนนาง
อ�ำมาตย์ ข้าราชการและสถาบันศาสนา ส่วนราษฎรทั่วไปก็สามารถบุกเบิก
พื้นที่เพื่อจับจองในการท�ำกินและอยู่อาศัย เนื่องจากที่ดินอุดมสมบูรณ์ยังมี
อยู่มากในที่ราบ ประชากรยังมีอยู่น้อยและเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชน
เกษตรกรรมขนาดเล็ ก ความต้ อ งการในการบุ ก เบิ ก เพื่ อ การขยายพื้ น ที่
การเพาะปลูกจึงมีอยู่ไม่มาก อีกทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมยังมีระบบไพร่ และ
ทาสที่ท�ำให้แรงงานไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ การโอนกรรมสิทธิ์
และสิทธิในการใช้ประโยชน์จึงมีอยู่น้อยมาก วิธีคิดเกี่ยวกับที่ดินในระบบ
เศรษฐกิจนี้ยังถือเป็นปัจจัยการผลิตเป็นหลัก ไม่ได้มีความชัดเจนในลักษณะ
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ของทรัพย์สินและการเป็นเจ้าของ เมื่อที่ดินที่เจ้าของเดิมไม่ได้ท�ำประโยชน์
และปล่อยทิ้งไปหลายปี หากผู้อื่นต้องการเข้าไปท�ำประโยชน์ในที่ดินนั้น
ย่อมเป็นสิทธิเข้าไปท�ำแทนได้โดยผ่านกระบวนการรับรองจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในกรณีนี้ ทีด่ นิ ไม่ได้ถอื ว่าเป็นสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดอย่างแท้จริง
เพราะการโอนและเปลี่ยนสิทธิในที่ดินไม่ได้ผ่านกระบวนการซื้อขายในตลาด
แม้ว่าจะมีการก�ำหนดกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนว่าแผ่นดินทั้งหมดในอาณาจักร
เป็นของกษัตริย์ แต่ราษฎรทัว่ ไปก็ไม่ได้มกี ารท�ำธุรกรรมซือ้ ขายทีด่ นิ จึงถือได้วา่
ยังไม่มีตลาดที่ดินที่มีการซื้อขายที่ดินดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเด็นดังกล่าว
เป็นไปตามทฤษฎีโคส (Coase Theorem) ว่าด้วยทรัพยสิทธิส่วนบุคคลกับ
การแลกเปลี่ยนในตลาดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ต่อมา ลักษณะการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินได้เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบุกเบิกที่ดินตั้งแต่
ช่วงต้นรัตนโกสินทร์เพือ่ การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีน รวมไปถึงแนวนโยบายและท่าทีของรัฐบาลที่เปลี่ยนจากการ
ผูกขาดการค้าโดยตรงมาเป็นการเปิดเสรีในด้านการค้าและหันมาเก็บภาษี
อากรแทน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543) วิธคี ดิ ของรัฐเกีย่ วกับทีด่ นิ ได้เริม่ เปลีย่ นไป
และเริ่มให้ความส�ำคัญกับที่ดินในรูปแบบการเป็นทรัพย์สินที่มีความเป็น
เจ้าของทีช่ ดั เจน กระบวนทัศน์ทเี่ ปลีย่ นไปนีไ้ ด้ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทีด่ นิ
กับองค์ประกอบอืน่ ๆ ระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเปลีย่ นไปด้วยเช่นกัน
โครงการส�ำรวจวิจยั หลายงานได้บนั ทึกข้อมูลการเปลีย่ นแปลงในส่วนนี้
เช่น งานส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงปี ค.ศ. 1851-1910 โดย เจ โฮแมน
แวน เดอร์ ไฮด์ (J. Homan van der Heide) (1906) พบว่า เมือ่ ระบบการผลิต
ได้เริม่ ปรับเปลีย่ นจากแบบยังชีพในชุมชน และการค้าแบบแลกเปลีย่ นสิง่ ของ
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เป็นแบบการผลิตเพื่อการค้าขายด้วยเงินตรา พร้อมกับการยกเลิกระบบทาส
และพันธนาการต่างๆ ประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจด้านการผลิตและ
การตั้ ง ถิ่ น ฐานมากขึ้ น จึ ง ได้ หั น มาปลู ก ข้ า วเป็ น หลั ก แทนที่ ก ารผลิ ต พื ช
แบบอื่นๆ เป็นผลให้ที่ดินที่มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ถูกจับจอง
มากขึน้ ทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมกับการปลูกข้าวเริม่ มีจ�ำกัดลง จึงท�ำให้เกิดการบุกเบิก
ที่ดินในพื้นที่ใหม่ เริ่มมีการซื้อขายที่ดินในพื้นที่บริเวณที่มีการเพาะปลูกแล้ว
จึงท�ำให้เกิดตลาดทีด่ นิ เพือ่ การซือ้ ขายและการเช่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
วิวัฒนาการดังกล่าวสอดคล้องกับกฎว่าด้วยค่าเช่า (Law of Rent)
ของเดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) (1817/1951) ทีร่ ะบุวา่ ค่าเช่าทีด่ นิ (rent)
จะเท่ากับส่วนต่างระหว่างผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในแปลงทีด่ นิ ทีส่ ามารถสร้างผลผลิต
ได้สูงสุดกับผลผลิตที่เกิดขึ้นในแปลงที่ดินที่สร้างผลผลิตต�่ำสุด หรือที่ริคาร์โด
เรียกว่า ที่ดินส่วนเพิ่ม (marginal land) ในกรณีนี้ ค่าเช่าที่ดินในแปลงที่มี
ผลผลิตต�ำ่ สุดจะเท่ากับศูนย์ โดยสมมติให้ปจั จัยอืน่ ๆ เช่นทุนและแรงงานเท่ากัน
แนวคิดนี้เป็นรากฐานของทฤษฎีที่ระบุว่า ภายใต้ดุลยภาพของตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ (competitive equilibrium) ค่าเช่าจะเท่ากับมูลค่าส่วนเพิ่มของ
ผลผลิตจากการเพิม่ หน่วยทีด่ นิ ในกระบวนการผลิต โดยสมมติให้คา่ อืน่ ๆ คงที่
เมื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน
ในช่วงเวลาที่ แวน เดอร์ ไฮด์ ได้บรรยายไว้ จะเห็นได้ว่า ที่ดินอุดมสมบูรณ์
เพื่อการปลูกข้าวเริ่มมีน้อยลง จ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และประชาชน
มีเสรีภาพมากขึน้ ทีจ่ ะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยตนเองได้ ล้วนแล้วแต่
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายที่ดินและกลไกตลาดที่ดินที่เกื้อหนุนต่อ
การซื้อขายสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อมา
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วิวัฒนาการจากปัจจัยการผลิตสู่สินทรัพย์
การเปลีย่ นแปลงระบบเศรษฐกิจและการค้าท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของกระบวนทัศน์เกี่ยวกับที่ดิน โดยเปลี่ยนจากแนวคิดว่าที่ดินเป็นปัจจัย
การผลิตที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนในตลาดที่ดิน มาเป็นแนวคิดที่ถือว่าที่ดินเป็น
สินทรัพย์ที่ปัจเจกบุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างชัดเจนและสามารถ
ซื้อขายได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังได้เปลี่ยนบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจที่ดิน
โดยการสร้างระบบกรรมสิทธิ์ที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของรัฐกับทีด่ นิ ทีเ่ ป็นของเอกชน ในประเด็นนี้ จุดหมายทีส่ �ำคัญในประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย คือ การตราประกาศออกโฉนดทีด่ นิ พ.ศ. 2444 ในยุคสมัย
รัชกาลที่ 5 กฎหมายดังกล่าวนับเป็นจุดพลิกผันส�ำคัญจากที่แต่เดิมเป็นระบบ
ศักดินาที่ไม่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่เมื่อมีการ
ยกเลิกระบบไพร่และระบบทาส มีการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความต้องการครอบครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มากขึน้ จึงต้องมีการตรากฎหมาย
รองรับกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เอกสารขึน้ มาเป็นครัง้ แรกเพือ่ รองรับกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (Rajchagool, 1994) กฎหมายดังกล่าวได้กลายเป็น
รากฐานเป็นการจัดระบบกรรมสิทธ์ที่ดินแบบใช้กฎหมายรองรับ และตอกย�้ำ
กระแสความคิดการถือครองทีด่ นิ แบบกรรมสิทธิป์ จั เจกบุคคลมาจนถึงปัจจุบนั
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาที่ดิน
อีกประเด็นหนึง่ ทีป่ รากฏชัดเจนในการวิเคราะห์เนือ้ หาในหลายบทความ
คือ ความส�ำคัญของที่ตั้งแปลงที่ดินและระดับการเข้าถึงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรับการผลิตทั้งระบบชลประทานและระบบการขนส่ง แนวคิด
เชิงเศรษฐศาสตร์ในส่วนนี้คือ มูลค่าของที่ดินไม่ได้ถูกก�ำหนดด้วยคุณภาพ
ตามธรรมชาติของแปลงที่ดินนั้นเพียงอย่างเดียวดังที่เสนอไว้ในแนวคิดค่าเช่า
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ที่ดินของริคาร์โด แต่ทั้งคุณภาพและมูลค่าของที่ดินนั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้
โดยการใช้ทุน ตามแนวคิดของอาร์เธอร์ ยัง ซึ่งในที่นี้คือการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ
ในรายงานเรื่อง “General Report on Irrigation and Drainage in
the Lower Menam Valley” แวน เดอร์ ไฮด์ (van der Heide) (1903)
ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบใหม่ท�ำให้เกิดการบุกเบิกและการซื้อขายที่ดิน โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจาก
การพัฒนาการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศและการพัฒนาโครงข่าย
การขนส่งภายในประเทศ แต่ประเทศไทยก็ยงั คงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาระบบ
ชลประทานในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางให้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าที่เป็นอยู่
เพือ่ ให้มปี ริมาณน�ำ้ ทีพ่ อเพียงกับการปลูกข้าวในพืน้ ทีท่ นี่ ำ�้ ท่วมไม่ถงึ แวน เดอร์
ไฮด์ ได้แสดงตัวเลขราคาที่นาและค่าเช่าที่ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นาที่มี
ชลประทานเข้าถึงจะมีราคาและค่าเช่าแพงกว่าพื้นที่ที่ชลประทานเข้าไม่ถึง
แสดงถึงความส�ำคัญของระบบชลประทานต่อมูลค่าที่ดินในพื้นที่การเกษตร
ข้อมูลที่ปรากฏในงานเขียนของเดวิด จอห์นสตัน (David Johnston) (2530)
เกี่ยวกับสังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทยในช่วง พ.ศ. 2423-2473
ก็ได้ยืนยันในประเด็นนี้
บทความอื่ น ๆ แสดงถึ ง ความส�ำคั ญ ของระบบชลประทานต่ อ
การพัฒนาที่ดินในช่วงหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงมาจนถึงการใช้
นโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้แก่ งานวิจยั ของสุนทรี อาสะไวย์ (2530) ทีไ่ ด้วเิ คราะห์การพัฒนาคลองรังสิต
และการพั ฒ นาที่ ดิ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในเหตุ ก ารณ์ ส�ำคั ญ ในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและที่ดินของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่อง
การมีสว่ นร่วมของนายทุนขุนนางและทุนเอกชนในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
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พืน้ ฐานของประเทศ ส่วนรายงาน “โครงการพัฒนาของรัฐส�ำหรับประเทศไทย”
ได้รวมข้อเสนอของธนาคารโลกหรือธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะ
และพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development)
ที่เสนอต่อส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2503) รายงานฉบับนี้
ได้น�ำเสนอประเด็นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่ดินของ
ประเทศไทย โดยได้เสนอให้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านชลประทาน
ไปพร้อมกับการพัฒนาระบบถนนและการขนส่งเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ นับเป็นแนวคิดพื้นฐานของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับแรกๆ ของประเทศไทย ซึง่ เน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานตามแนวคิด
ในนโยบาย “น�้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบชลประทานแล้ว การพัฒนา
ระบบการขนส่งก็ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและที่ดิน
ในหลายพื้นที่ เช่น การสร้างรถไฟสายเหนือไปยังเชียงใหม่ได้ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก และตลาดที่ดิน
ในพื้นที่ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, 2542) และมีผลสืบเนื่อง
ต่อความเป็นอยู่ของชาวนาในพื้นที่เมื่อได้หันมาผลิตข้าวเพื่อส่งออก เมื่อมี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีการพัฒนาที่ดินเพื่อการเพาะปลูกมากขึ้น
เกษตรกรได้กู้หนี้ยืมสินเพื่อลงทุนในการปลูกข้าวมากขึ้น แต่เมื่อราคาข้าว
ตกต�่ำลง ท�ำให้ไม่มีรายได้เพียงพอจนมีหนี้สินที่ไม่สามารถช�ำระได้ จึงต้องเสีย
ที่ดินให้กับพ่อค้าไป (ปลายอ้อ ชนะนนท์, 2530) สรุปได้ว่าการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เมืองและชนบทตามนโยบายการพัฒนาในแนวทาง
ดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ใหม่ๆ เป็นการเปิดตลาดที่ดินให้
กว้างขึ้นกว่าเดิม และเป็นการสร้างรากฐานของเศรษฐกิจที่ดินไทยที่เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมาจนถึงปัจจุบัน
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สิทธิในที่ดิน
หัวข้อหลักในเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากทีส่ ดุ ในวงการ
วิชาการและนโยบายสาธารณะด้านทีด่ นิ ของไทยในช่วงประมาณ 100 ปีทผี่ า่ นมา
คือ เรื่องการพัฒนาสิทธิที่ดินของเกษตรกรที่ยากจนในชนบท ซึ่งครอบคลุม
แนวคิดและแนวนโยบายที่หลากหลาย นับตั้งแต่การจัดสรรที่ดินให้เกษตรกร
ท�ำกินในนิคมสร้างตนเองและนิคมสหกรณ์ ไปจนถึงแนวคิดการปฏิรูปที่ดิน
ที่ครอบคลุมตั้งแต่การก�ำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาและจัดสรรสิทธิ
ในทีด่ นิ การพัฒนาระบบชลประทานและโครงสร้างพืน้ ฐาน ไปจนถึงการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ ระบบการค้นคว้า ทดลอง สาธิตและฝึกอบรมส�ำหรับเกษตรกร
เนื่องจากบทความวิชาการและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและ
การปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยมีอยู่จ�ำนวนมาก การปริทัศน์ในส่วนนี้จะเน้น
งานเขียนของนักวิชาการและหน่วยงานรัฐทีม่ อี ทิ ธิพลต่อวิธคี ดิ และการด�ำเนิน
นโยบายด้านปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย งานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ที่ดินแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่
1. ปัญหาสิทธิการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะปัญหาการไร้ที่ท�ำกินและ
		 การเช่าที่ดิน;
2. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือครองทีด่ นิ ด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ ; และ
3. ผลประโยชน์และผลกระทบทีเ่ กิดจากการด�ำเนินนโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ
ปัญหาสิทธิการถือครองที่ดินกับความยากจนของเกษตรกร
โครงสร้างและระบบสิทธิการถือครองที่ดินนับประเด็นส�ำคัญที่สุด
ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ที่ ดิ น และเป็ น พื้ น ฐานของแนวคิ ด การปฏิ รู ป ที่ ดิ น และ
การปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน บทความ
และงานวิ จั ย จ�ำนวนมากได้ วิ เ คราะห์ เรื่ อ งนี้ ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต เริ่ ม ตั้ ง แต่

62

เศรษฐกิจที่ดินในป่าไม้และชนบท

งานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง “เกษตรกรรมในสยาม: บทวิเคราะห์ทาง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม” (Die Landwirtschaft in
Siam: Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des Konigreichs Siam”
ของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี ซึ่งได้ตีพิมพ์ครั้งแรก
โดยส�ำนักพิมพ์ C. L. Hirschfeld ในปี ค.ศ. 1908 และเกือบ 100 ปีให้หลัง
ในปี ค.ศ. 2000 มีการแปลเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ “Siam’s Rural
Economy under King Chulalongkorn” โดยวอลเตอร์ ทิปส์ (Walter Tips)
และมีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2544)
ในงานเขียนดังกล่าว พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ได้บันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมในชนบทไทยในด้านต่างๆ บทหนึ่งในนั้นมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการถือครองและการใช้ที่ดิน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และมีข้อมูล
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่ดินที่น่าสนใจ และสมควรน�ำมาศึกษาต่ออยู่หลายชุด
เนือ้ หาส�ำคัญส่วนหนึง่ ในงานเขียนดังกล่าวเป็นเรือ่ งโครงสร้างการถือครองทีด่ นิ
ในสยามในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 โดยมีขอ้ มูลและ
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่น่าสนใจหลายประการ
อาทิ ที่ดินในการท�ำการเกษตรโดยมากเป็นที่ดินขนาดเล็กและเกษตรกร
เป็นเจ้าของที่ดินเอง โดยขนาดที่ดินที่เล็กที่สุดคือ 3 ไร่ แต่ก็มีเจ้าของที่ดิน
ที่มีที่ดินขนาดใหญ่ถึง 10,000 ไร่ แสดงถึงความเหลื่อมล�้ำด้านการถือครอง
ที่ดินที่มีมาตั้งแต่สมัยนั้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าขนาดการ
ถือครองที่ดินขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์และความพร้อมด้านชลประทาน
กล่าวคือ ครัวเรือนเกษตรกรโดยมากมีทดี่ นิ ประมาณ 80-100 ไร่ ในบางบริเวณ
ที่ลุ่มน�้ำท่วมถึง เกษตรกรอาจมีที่ดินถึง 200 ไร่ แต่ในที่ดอนที่ต้องพึ่งน�้ำฝน
เป็นหลัก ก็อาจมีขนาดการถือครองที่ดินประมาณ 30-40 ไร่ หรืออย่างมาก
ก็ 60 ไร่ (Dilok Nabarath, 1908/2000: 85-86)
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หนังสือดังกล่าวยังระบุอกี ว่า ตามประเพณีและธรรมเนียมปฏิบตั แิ ต่เดิม
ประชาชนชาวสยามมีสิทธิขอพระราชทานที่ดินท�ำกินจากพระมหากษัตริย์ได้
แต่ขนาดที่ดินที่ขอต้องไม่มากไปกว่าความสามารถในการท�ำการเกษตร
ของแต่ละครัวเรือน (Dilok Nabarath, 2000: 64) และแม้ในช่วงหลังจาก
มีการเลิกทาสเลิกไพร่แล้วก็ตาม การใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นยังคงเป็น
เงื่อนไขส�ำคัญของการถือครองที่ดิน เพราะมีข้อก�ำหนดว่าหากเจ้าของที่ดิน
ได้ปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ใช้ประโยชน์ภายในเวลา 3 ปี ก็ต้องคืน
ทีด่ นิ นัน้ กับรัฐเพือ่ จัดสรรให้เกษตรกรคนอืน่ ต่อไป เกณฑ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเกณฑ์ส�ำคัญของการก�ำหนดสิทธิและขนาดในการ
ถือครองที่ดิน สิทธิที่ดินต่างๆ ไม่ได้แยกออกจากกัน อีกนัยหนึ่งคือ แรงงาน
ของครัวเรือนเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการก�ำหนดขนาดที่ดินที่สามารถถือครองได้
เมือ่ พิจารณาเกณฑ์ดงั กล่าวไปพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของทีด่ นิ และนำ�้ แล้ว
ก็จะได้ผลสอดคล้องกับตัวเลขที่แสดงมาข้างต้น กล่าวคือ การท�ำการเกษตร
ในบริเวณที่ลุ่มที่น�้ำท่วมถึงย่อมใช้แรงงานน้อยกว่าการผลิตในพื้นที่น�้ำน้อย
หากมี ส มาชิ ก ในครอบครั ว เท่ า กั น และความสามารถในการผลิ ต เท่ า กั น
นั่นหมายความว่า ครัวเรือนในพื้นที่ที่น�้ำท่วมถึงย่อมสามารถมีสิทธิถือครอง
และใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ขนาดพื้นที่กว้างกว่าในพื้นที่ที่มีน�้ำน้อย
ในการตีความหมายของค�ำว่าครัวเรือนนี้ แต่ดั้งเดิมไม่ได้จ�ำกัดเพียง
คนในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน แต่รวมไปถึงไพร่ ทาสและ
แรงงานอื่นๆ เจ้านายและขุนนางจึงมีสิทธิที่จะขอพระราชทาน และถือครอง
ทีด่ นิ ได้มากกว่าเกษตรกรทัว่ ไป แม้เมือ่ มีการเลิกไพร่เลิกทาสแล้ว เจ้านาย และ
ขุนนางก็ยังคงถือครองที่ดินไว้เช่นเดิม แต่ด้วยเหตุว่าเจ้านายและขุนนางไม่ได้
มีไพร่ทาสเป็นแรงงานในการท�ำการเกษตรในที่ดินของตนเองได้เหมือนเดิม
จึงได้ขายหรือให้เช่าที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำล�ำคลองหรือ
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ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากตลาด ส่วนทีด่ นิ ทีข่ ายหรือให้เช่าไม่ได้เนือ่ งจากตัง้ อยูห่ า่ งไกล
ก็จะคืนให้กับรัฐเพื่อน�ำไปจัดให้ผู้อื่นท�ำกินต่อไป ในอดีตเจ้านายและขุนนาง
ถือครองและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้ได้ เพราะยังมีทาสไพร่เป็น
แรงงานในการท�ำการเกษตร แต่เมือ่ ภายหลังการเลิกทาสเลิกไพร่ และเจ้าของ
สิทธิถือครองที่ดินต้องต้องจ่ายค่าแรงงานในการท�ำการเกษตร อีกทั้งยังต้อง
จ่ายภาษีที่ดินให้กับทางภาครัฐ ต้นทุนในการผลิตจึงเพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้
เจ้านายและขุนนางบางส่วนต้องคืนสิทธิการถือครองที่ดินให้กับรัฐไป (Dilok
Nabarath, 2000: 84) ปรากฏการณ์นี้แสดงถึงผลสืบเนื่องของการเลิกทาส
เลิกไพร่ต่อเศรษฐกิจที่ดินในสยาม ซึ่งนอกจากจะท�ำให้เกิดตลาดแรงงานที่
เสรีมากขึ้นแล้ว ยังมีผลต่ออุปทานของที่ดินที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการบุกเบิกของ
แรงงานเอง และจากการขายหรือให้เช่าโดยเจ้าของสิทธิการถือครองขนาดใหญ่
แต่เดิมที่ไม่มีแรงงานให้ใช้ได้ฟรีหรือมีแรงงานที่อยู่ในอาณัติน้อยลง
พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ด้วยเหตุผลข้างต้น
จึงท�ำให้การเช่าทีด่ นิ มีไม่มากนักในสยาม ส่วนทีพ่ อมีอยูบ่ า้ งก็เป็นการเช่าทีด่ นิ
ของลูกหลานที่ต้องการมีที่ดินท�ำกินใกล้กับพ่อแม่ของตนเอง แต่ถ้ายังไม่
สามารถซื้อได้ก็จะเช่าที่ดินของผู้อื่นที่อยู่ใกล้กันไปก่อนจนกระทั่งสามารถ
ซือ้ มาเป็นของตนเองได้ แต่แทบไม่มกี ารเช่าในรูปแบบอืน่ ทีพ่ บในต่างประเทศ
เช่น การเช่าแบบเดือนต่อเดือน (half-lease) และการเช่าสืบทอดไปยังรุน่ ต่อๆ ไป
(hereditary lease) (Dilok Nabarath, 1908/2000: 85)
พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ยงั ได้วเิ คราะห์ถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
การถือครองที่ดินกับการลงทุนในการพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกพืชสวนไว้
อย่างน่าสนใจว่า การท�ำสวนต้องมีการลงทุนในการพัฒนาและดูแลล�ำกระโดง
และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในที่สวน จึงท�ำให้มีเฉพาะเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่
ที่มีทั้งทุนและแรงงานที่สามารถลงทุนพัฒนาที่ดินและเป็นเจ้าของสวนได้
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เหตุผลนีท้ �ำให้มพี นื้ ทีใ่ นการท�ำสวนน้อยกว่าพืน้ ทีก่ ารท�ำนา แม้แต่เจ้าของทีด่ นิ
ขนาดใหญ่เองก็ได้หันมาใช้ที่ดินในการท�ำนามากขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงรายได้
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็วจากการผลิตข้าวเพือ่ ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
(Dilok Nabarath, 1908/2000: 134)
หนังสือนี้ยังระบุว่าราคาที่ดินต่อไร่มีตั้งแต่ 1 บาท ไปจนถึง 80 บาท
โดยเฉพาะที่ดินบริเวณ “ทุ่งใหญ่” ที่พัฒนาโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม
จ�ำกัด ท�ำให้กลายเป็นพื้นที่ที่ราคาที่นาแพงที่สุดของประเทศไทยในสมัยนั้น
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ราคาที่ ดิ น ที่ ส ะท้ อ นความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น น�้ำ และ
ภูมิอากาศ รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานและ
การขนส่งทางน�้ำ (Dilok Nabarath, 1908/2000: 87)
บทสรุปของหนังสือเล่มนีไ้ ด้เสนอแนวทางส�ำหรับนโยบายการเกษตร
ที่ควรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ได้แก่ การอบรมและการให้
การศึกษากับชาวนา การพัฒนาระบบขนส่งทั้งระบบรถไฟและระบบคลอง
การพัฒนาปศุสัตว์ การพัฒนาระบบการเงินและเครดิต และท้ายสุดคือ
การพัฒนาสหกรณ์ ทัง้ นี้ การจัดตัง้ ระบบสหกรณ์ถอื เป็นทางออกในการแก้ไข
ปัญหาสินเชื่อและการกู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม
ข้อเสนอเชิงนโยบายของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ไม่ได้ระบุถงึ ปัญหาโครงสร้าง
การถือครองทีด่ นิ ทีม่ คี วามแตกต่างกันมากระหว่างประชาชนทัว่ ไปกับเจ้านาย
รวมทั้งแนวทางในการปรับแก้โครงสร้างดังกล่าว
นักวิชาการในยุคหลังได้ทบทวนและวิเคราะห์งานเขียนฉบับนี้ไว้บ้าง
เช่น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และปรีชา เปีย่ มพงสานต์ (อ้างถึงใน วิชติ วงศ์ ณ ป้อมเพชร,
2544) ได้วจิ ารณ์ไว้วา่ แนวทางการปฏิรปู ทีเ่ สนอโดยพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์
เป็นการเสริมความพยายามในการปฏิรูปที่มีมาก่อนหน้านั้นของรัชกาลที่ 4
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และรัชกาลที่ 5 ในด้านการยกเลิกระบบพระคลังผูกขาดสินค้า การยกเลิก
ระบบทาส และการสร้างระบบคมนาคมที่ส�ำคัญคือ การสร้างทางรถไฟ แต่
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและวิธแี ก้ไขปัญหาเรือ่ งทีด่ นิ ทีเ่ สนอมานัน้
แตกต่างไปจากของกลุ่มขบถ ร.ศ. 130 และคณะราษฎร แนวคิดของพระองค์
เจ้าดิลกนพรัตน์เน้นการปฏิรูปแบบทีละขั้นทีละตอน และไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ปัญหาเชิงโครงสร้างการปกครอง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ในขณะที่ ค ณะราษฎรได้ ยึ ด ถื อ เรื่ อ งโครงสร้ า ง
การปกครองเป็นแก่นของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของสังคม
ไทยที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
ประเด็นเรือ่ งโครงสร้างและรูปแบบกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทีไ่ ม่เป็นธรรมและ
เป็นสาเหตุความเหลื่อมล�้ำของสังคมไทยได้รับความสนใจมาโดยตลอดในหมู่
นักวิชาการและนักนโยบายในรุ่นต่อๆ มา นับตั้งแต่ในต�ำราเศรษฐศาสตร์
เล่มแรกของประเทศไทยชื่อ “ทรัพยศาสตร์” เขียนโดยพระยาสุริยานุวัตร
(เกิด บุนนาค) ในปี พ.ศ. 2454 ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับงานเขียนของ
พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ในปี พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) ชุดหนังสือ “ทรัพยศาสตร์”
ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม เล่ม 1 และ 2 พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2454
เล่ม 3 พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 เมื่อพระยาสุริยานุวัตรพิมพ์สองเล่มแรก
ออกมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระทัย จึงทรง
ส่งเสนาบดีไปพบพระยาสุริยานุวัตรที่บ้านเพื่อขอไม่ให้เขียนอีกต่อไป และ
ได้ทรงเขียนวิจารณ์หนังสือนี้ในวารสารสมุทรสารของราชนาวีสมาคม มีสาระ
ส�ำคัญว่า หนังสือ “ทรัพยศาสตร์” จะท�ำให้คนไทยแตกแยกแบ่งกันเป็นชนชัน้
ทางราชการจึงได้ขอร้องไม่ให้ผู้พิมพ์น�ำหนังสือดังกล่าวออกเผยแพร่ เป็นเหตุ
ให้ไม่มีใครเขียนต�ำราวิชาเศรษฐศาสตร์โดยเปิดเผยในประเทศไทยมาอีก
เป็นเวลานาน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 รัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามสอน
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“ลัทธิ” เศรษฐกิจ โดยถือว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิดอาญา (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา, 2523) จนกระทัง่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
ทองเปลว ชลภูมิ จึงได้น�ำหนังสือ “ทรัพยศาสตร์” เล่มที่ 1 มาพิมพ์ใหม่ โดย
เปลีย่ นชือ่ เป็น “เศรษฐวิทยาเบือ้ งต้น” และในปี พ.ศ. 2477 ทรัพยศาสตร์ เล่ม 3
ได้รบั การตีพมิ พ์ออกมาเป็นครัง้ แรกด้วยชือ่ “เศรษฐกิจ-การเมือง หรือเศรษฐวิทยา
เล่ม 3” และมีการตีพิมพ์หลายครั้ง ครั้งล่าสุดเป็นการรวมทั้ง 3 เล่มเป็นฉบับ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2547 (สุริยานุวัตร, 2547)
ชุดหนังสือ “ทรัพยศาสตร์” นี้น�ำเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
พืน้ ฐานและอธิบายระบบเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกในสมัยนัน้ พร้อมกับ
เสนอแนวคิดในการประยุกต์แนวคิดและกลไกระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตก
กับสังคมไทย โดยมีเนื้อหาที่ตระหนักถึงความเป็นสังคมเกษตรกรรมและ
สภาพความเป็นจริงทีว่ า่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนายากจน เนือ้ หาส่วนส�ำคัญ
ของต�ำรานี้ระบุถึงปัญหาโครงสร้างการผลิตที่ไม่เป็นธรรมของไทย ทั้งในด้าน
ที่ดินและด้านทุน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของระบบการผลิตแบบศักดินา
ทีท่ �ำให้เกิดการขูดรีดแรงงาน ข้อเสนอในหนังสือดังกล่าวแสดงถึงความต้องการ
ของผูเ้ ขียนทีต่ อ้ งให้ประเทศไทยพัฒนาไปสูป่ ระเทศทีม่ งั่ คัง่ เข้มแข็ง เป็นอิสระ
และมีความเป็นธรรมในสังคม
ทั้งงานเขียนของพระยาสุริยานุวัตรและพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ต่าง
ก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาความด้อยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้ำ
ภายในสังคมไทย แม้ว่างานเขียนทั้งสองอาจเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ที่แตกต่างกันบ้าง แต่ก็มีทัศนะคล้ายคลึงกันในเรื่องการจัดการระบบการผลิต
ทีเ่ น้นการรวมกลุม่ แบบสหกรณ์ ซึง่ เกีย่ วโยงถึงเรือ่ งการปฏิรปู ระบบโครงสร้าง
การถือครองที่ดิน นับได้ว่าหนังสือทั้งสองเล่มนี้ได้น�ำเสนอประเด็นปัญหา
เศรษฐกิจที่ดิน และแนวทางแก้ไขที่ล�้ำหน้าไปมากกว่ากระบวนทัศน์ของ
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ชนชั้นน�ำไทยในขณะนั้น และคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้งานเขียนทั้งสองไม่ได้
รับการยอมรับจากผู้น�ำในช่วงดังกล่าว
ข้อเสนอส�ำคัญของพระยาสุริยานุวัตรในหนังสือ “ทรัพยศาสตร์” มี
เนือ้ หาบางส่วนคล้ายกับของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ในเรือ่ งการจัดตัง้ สหกรณ์
แต่เน้นไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่า โดยได้เสนอแนวคิดให้มีการปฏิรูป
โครงสร้างระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของไทย เริ่มตั้งแต่การกระจายกรรมสิทธิ์ก่อน
และเมือ่ มีการผลิตแล้ว จึงน�ำปัจจัยการผลิตของแต่ละคนมารวมกันในลักษณะ
สหกรณ์ โดยยึดหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความเสมอภาคในสังคม
ความคิดด้านการพัฒนาประเทศของพระยาสุริยานุวัตรแตกต่างจากกลุ่ม
เจ้านาย ร.ศ. 130 อย่างชัดเจนตรงแนวคิดที่เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านระบบ
เศรษฐกิจโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาเรือ่ งกรรมสิทธิใ์ นปัจจัยการผลิตทัง้ ในด้าน
แรงงาน ทุน และทีด่ นิ โดยเห็นว่าระบบการผลิตแบบศักดินาเป็นปัญหาทีท่ �ำให้
ประเทศไม่สามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ ส�ำหรับพระยาสุริยานุวัตรแล้ว
ทุนเป็นปัจจัยทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในหมูป่ จั จัยการผลิตทัง้ หมดโดยเฉพาะในการท�ำนา
ของชาวไทย การขาดแคลนทุนท�ำให้ชาวนาต้องล�ำบาก การขยายผลผลิต
ต้องติดขัดท�ำให้ต้องกู้เงิน แม้ว่าชาวนาจะออกแรงมากแต่ไม่มีทุนพอ จึง
ไม่สามารถพัฒนาที่ดินให้มีผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการได้ (วิไลวรรณ
นัดวิไล, 2535) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตต้องเกิดขึ้นพร้อมกับ
การเปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ์จากระบบศักดินาและนายทุนเป็นระบบสหกรณ์
ทีเ่ น้นการกระจายความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตและผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้มีความเป็นสังคมนิยมมากกว่าแนวคิดแบบการกระจาย
สิทธิแบบปัจเจกบุคคลให้กับชาวนา ดังที่อาร์เธอร์ ยัง (Authur Young)
ได้เสนอไว้ และเป็นแนวคิดพืน้ ฐานของนโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ในประเทศไทยและ
หลายประเทศทั่วโลก
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งานเขียนอีกฉบับหนึง่ ทีไ่ ด้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ เกษตรกรไทย
ประสบปัญหาการไร้ที่ท�ำกินและมีหนี้สินที่ท�ำให้เกิดความยากจนในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 และก่อนภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ (The Great
Depression) คือรายงานการส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจในชนบทไทยโดยคาร์ล
ซิมเมอร์แมน (Carle Zimmerman) ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านสังคมวิทยาที่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โครงการดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลไทย
และองค์กรทางศาสนาชื่อ International Council of Missions รายงาน
ดังกล่าวต่อมาได้รบั การตีพมิ พ์เป็นหนังสือชือ่ “Siam Rural Economic Survey
1930-1931” (Zimmerman, 1931)
รายงานการส�ำรวจนี้ได้น�ำเสนอข้อมูลส�ำคัญชุดหนึ่งที่แสดงถึงสภาพ
เศรษฐกิจที่ดินของชนบทไทยในสมัยเริ่มการตกต�่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่
ในระดับโลก ข้อมูลอัตราครัวเรือนไร้ทที่ �ำกินในแต่ละภาคของประเทศแสดงให้
เห็นว่า ภาคกลางมีครัวเรือนทีม่ ปี ญ
ั หาเป็นอัตราส่วนทีส่ งู ทีส่ ดุ ทัง้ ในด้านหนีส้ นิ
(ร้อยละ 49) และในด้านการไร้ที่ท�ำกิน (ร้อยละ 36) อัตราดังกล่าวสูงมากกว่า
อันดับสองรองลงมาคือภาคเหนือซึ่งมีครัวเรือนเป็นหนี้สินร้อยละ 18 และไร้
ที่ท�ำกินร้อยละ 27 ในขณะที่ภาคอีสานกลับเป็นภาคที่มีอัตราครัวเรือนเป็น
หนี้สินต�่ำสุด (ร้อยละ 11) และไร้ที่ท�ำกินน้อยที่สุด (ร้อยละ 18) เหตุผลหลัก
ทีภ่ าคอืน่ ๆ มีอตั ราการไร้ทดี่ นิ ท�ำกินตำ�่ กว่าภาคกลางคือ พืน้ ทีเ่ หล่านีย้ งั คงเป็น
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพและพึ่งพาตนเอง การขยายตัวของตลาดและ
การค้ายังไม่ได้ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ นบทของ
ภูมิภาคเหล่านี้มากเท่าใดนัก ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คณะราษฎร
ได้น�ำไปใช้ในการสนับสนุนแนวความคิดการปฏิรปู โครงสร้างกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน (พรรณี บัวเล็ก, 2555: 38)
จากผลการส�ำรวจดังกล่าว ซิมเมอร์แมนได้สรุปปัญหาเศรษฐกิจไทยของ
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ประเทศไทยในขณะนั้นไว้ 3 ประการ คือ หนึ่ง จ�ำนวนประชากรที่มีอยู่น้อย
สอง ระบบสินเชื่อ และการตลาดที่ยังไม่พัฒนา และสาม การขาดระบบ
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
หลังจากนั้นอีก 4 ปี ก็ได้มีการส�ำรวจในลักษณะเดียวกันโดย เจมส์
แอนดรูส์ (James Andrews) นักวิจัยด้านมานุษยวิทยาจากพิพิธภัณฑ์พีบอดี้
(Peabody Museum) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด การส�ำรวจดังกล่าวใช้เวลา
1 ปี โดยได้รับการสนับสนุนและว่าจ้างจากรัฐบาลไทย รายงานผลการส�ำรวจ
ชือ่ ว่า “Siam: 2nd Rural Economic Survey 1934-1935” (Andrews, 1935)
ได้แสดงข้อค้นพบในภาพรวมว่า แม้วา่ พืน้ ทีช่ นบทไทยยังคงเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่เน้นการผลิตภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่ก็เริ่มมีแนวโน้มของการพัฒนา
กิจกรรมด้านพาณิชยกรรมมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงการตกต�่ำ
ครั้งใหญ่และหลายประเทศก�ำลังประสบกับปัญหาความยากจน แต่เศรษฐกิจ
ชนบทไทยในหลายพื้นที่กลับได้รับผลกระทบน้อย เพราะยังคงมีการผลิต
แบบยังชีพและไม่ได้รบั ผลกระทบจากราคาส่งออกข้าวทีต่ กต�ำ่ ลงมากในช่วงเวลา
ดังกล่าว
ส�ำหรับในด้านเศรษฐกิจที่ดินนั้น การส�ำรวจครั้งที่สองไม่ได้ลงใน
รายละเอียดเรือ่ งการไร้ทที่ �ำกินเช่นเดียวกับการส�ำรวจครัง้ แรก แต่มขี อ้ ค้นพบ
ส�ำคัญคือ เกษตรกรในภาคกลางยังคงมีภาระหนี้สินมากกว่าเกษตรกรใน
ภาคอื่นๆ โดยเฉพาะภาคใต้และภาคเหนือที่ยังคงมีระบบการผลิตแบบยังชีพ
และประชาชนยังผลิตอาหารและสิ่งของเพื่อบริโภคใช้กันเองภายในพื้นที่
กระนัน้ ก็ตาม เกษตรกรทีป่ ลูกข้าวในพืน้ ทีภ่ าคกลางก็ยงั คงลงทุนในการพัฒนา
ที่ดินและจัดซื้อสินค้าทุน เช่น เครื่องมือท�ำการเกษตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการซือ้ ทีด่ นิ ใหม่เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของครัวเรือนยังคงอยู่
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ในระดับคงที่ที่ประมาณร้อยละ 5 จากการวิเคราะห์ของ Brown (1986)
การใช้จ่ายในลักษณะนี้ไม่น่าจะเป็นรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนชนบท
ที่ประสบความยากล�ำบากในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ จึงอาจสรุปได้ว่าครัวเรือน
เกษตรกรในพืน้ ทีเ่ หล่านีไ้ ม่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตำ�่ ครัง้ ใหญ่
ในระดับโลกมากนัก
ปัญหาการเช่าที่ดิน
อีกประเด็นหนึง่ ทีไ่ ด้กลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในนโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ
คือ การเช่าที่ดินที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่ท�ำให้เกษตรกรไทยยากจนและไม่สามารถพัฒนาการผลิตของตนเองได้
โดยพื้นฐานในระบบตลาดที่ดินทั่วไป การเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เป็น
ทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการพืน้ ทีด่ �ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือพืน้ ทีเ่ พือ่ อยูอ่ าศัย เพราะอาจไม่ตอ้ งการมีภาระทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity) ในการประกอบธุรกิจหรือการใช้จ่าย
ของครัวเรือน จึงเลือกทีจ่ ะเช่าแทนการซือ้ ทีด่ นิ การเช่าทีด่ นิ จึงไม่ได้เป็นปัญหา
ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจเสมอไป แต่ปญ
ั หาของการเช่าทีด่ นิ ของเกษตรกรไทย
ทีไ่ ด้กลายเป็นประเด็นส�ำคัญในนโยบายทีด่ นิ ของรัฐบาลในช่วงหลายทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมาคือ รูปแบบการเช่าทีด่ นิ ทีท่ �ำให้เกษตรกรไม่สามารถก่อร่างสร้างตัวได้
ผลผลิตทีไ่ ด้จากการปลูกข้าวและพืชอืน่ ๆ ก็หมดไปกับการจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ และ
หนี้สินอื่นๆ และเป็นสาเหตุส�ำคัญของความยากจนข้นแค้นของเกษตรกรไทย
การศึกษาเศรษฐกิจที่ดินไทยในหลายยุคหลายสมัยจึงให้ความสนใจในปัญหา
การเช่าที่ดินเป็นพิเศษ
อันที่จริงแล้วปัญหาการเช่าที่ดินของเกษตรกรไทยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่
แต่อย่างใดและมีการพูดถึงมานานก่อนที่จะมีความคิดให้การปฏิรูปที่ดิน
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เป็นนโยบายของรัฐ การศึกษาระบบการผลิตในอดีตหลายงานได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับปัญหาการเช่าที่ดินในชนบทไทย ดังที่มีปรากฏในงานเขียนของ
พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ ในเรือ่ งนี้ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสุธี ประศาสน์เศรษฐ
(2527) ได้วิเคราะห์ว่าชนชั้นเจ้าของที่ดินได้พัฒนาไปอย่างมากหลังจาก
มีการเปิดให้มีการถือครองกรรมสิทธิ์แบบเอกชนและการลงทุนพัฒนาระบบ
ชลประทานโดยนายทุนขุนนาง เมื่อการเพาะปลูกข้าวขยายออกไปมาก
ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินก็มากขึ้นจนราคาสูงขึ้น 5 เท่าระหว่างปี พ.ศ.
2429-2448 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขุนนางที่เป็นเจ้าของที่ดินได้เปิดให้คนอื่น
เช่าที่ดินมากยิ่งขึ้น และเน้นการเก็บก�ำไรในที่ดิน เนื่องจากเห็นว่าเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส�ำคัญและยั่งยืน ดังทรรศนะของกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ที่ว่า
จากการทีไ่ ด้รบั พิจารณาอย่างรอบคอบและได้มโี อกาสร่วมใน
ธุรกิจประเภทต่างๆ ด้วยตนเองแล้ว ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปที่ว่ากิจกรรม
ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส�ำหรั บ ขุ น นางที่ ต ้ อ งการยึ ด อาชี พ มาเลี้ ย งชี วิ ต
หรือเพื่อลงทุนนั้นยากที่จะหาอะไรดีไปกว่ากิจการด้านที่ดิน และ
ผลประโยชน์จากทีด่ นิ นัน้ จะหาอะไรดีไปกว่าการให้เช่าทีด่ นิ แก่ชาวนา
เป็นไม่มี (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสาร ร. 5 กษ. เพาะปลูก
เล่มที่ 15/25 พ.ศ. 2452)
ปั ญ หาการเช่าที่ดินมีอยู่ห ลายด้าน โดยเฉพาะเรื่ อ งสั ญ ญาเช่ า ที่
ไม่เป็นธรรม และในกรณีที่เจ้าของที่ดินให้ผู้อื่นเช่าที่ดินแต่ไม่ค่อยสนใจ
การปรับปรุงที่ดิน และชาวนาเองก็ไม่ค่อยใส่ใจที่จะพัฒนาที่ดิน เนื่องจาก
หากผลผลิตสูงขึ้น เจ้าของที่ดินจะเก็บค่าเช่าเพิ่มขึ้นตามผลผลิต (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา และสุธี ประศาสน์เศรษฐ, 2527) ประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาด้าน
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปในตลาดการเช่าที่ดินท�ำกิน

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

73

การศึกษาอีกงานหนึง่ ทีแ่ สดงข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการเช่าทีด่ นิ ของ
เกษตรกรไทย คือ งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจไทยของเจมส์
อินแกรม (James Ingram, 1995) ในภาพรวม อินแกรมสรุปว่าเศรษฐกิจไทย
ได้เปลี่ยนแปลงมากในช่วงปี ค.ศ. 1850-1950 โดยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งระบบ
การใช้เงินตรามากขึ้น มีการผลิตตามความถนัด (specialization) มีการ
แบ่งงานกันท�ำตามเชื้อชาติ (racial division of labor) โดยเฉพาะระหว่าง
คนเชือ้ สายจีนทีม่ กั เป็นพ่อค้าคนกลางกับคนไทยทีท่ �ำการเกษตรปลูกข้าวเป็น
จ�ำนวนมาก แต่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากขึ้น เพราะรายได้เฉลี่ยโดยทั่วไป
ยังคงตำ�่ อยู่ ไม่ได้เพิม่ ขึน้ จากอดีตเท่าใดนัก อีกทัง้ ยังไม่มกี ารพัฒนาทีเ่ พิม่ ระดับ
ผลิตภาพโดยการใช้สินค้าทุนและเทคนิคเทคโนโลยีใหม่ๆ ส�ำหรับในเรื่องการ
เช่าที่ดินนั้น อินแกรมได้ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการเช่าที่ดินในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480, 2493, 2506 จนถึงปี พ.ศ. 2510 และค้นพบว่า การเช่า
ที่ ดิ น มี เ พิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยมา งานของอิ น แกรมฉบั บ นี้ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินกับทุนและแรงงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผลงานตีพิมพ์ส�ำคัญอีกฉบับหนึ่งที่ท�ำให้เกิดนโยบายการปฏิรูปที่ดิน
ในช่วงต่อมาคือรายงานผลการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน (2507) น�ำโดย
ไชยยงค์ ชูชาติ เรือ่ ง “ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองทีด่ นิ กับภาวะการผลิต
ของชาวนาใน 5 จังหวัดภาคกลาง” ซึ่งได้เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อทราบถึง
สภาพการถือครองที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ลพบุรี และนครสวรรค์ ข้อค้นพบหลัก
ของงานศึกษานี้คือ ชาวนาในจังหวัดเหล่านี้เป็นผู้เช่าที่ดินมากกว่าร้อยละ 50
การเช่าทีด่ นิ ท�ำกินของเกษตรกรเป็นปัญหาส�ำคัญทีท่ �ำให้ชวี ติ ความเป็นอยูข่ อง
เกษตรกรเป็นไปอย่างยากล�ำบาก ด้วยการเช่าทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญา และการขาดแคลน
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ทุนในการผลิตท�ำให้เกษตรกรเสียเปรียบเจ้าของทีด่ นิ อย่างมาก ระบบการเช่า
ยังท�ำให้ผู้เช่าได้รับผลผลิตและรายได้ที่ต�่ำ เป็นเหตุให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวนาอยู่ในภาวะล�ำบากและเป็นปัญหาส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
หลังจากนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มอบหมายให้ไชยยงค์ ชูชาติ,
ไพรวรรณ เรศานนท์ และอ�ำนวย ชุมสมุทร (2512) ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบการเช่าทีน่ าใน 11 จังหวัดภาคกลาง ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมการท�ำสัญญา
ระยะเวลาและอัตราค่าเช่า ข้อค้นพบส�ำคัญของงานวิจัยดังกล่าวคือ ในพื้นที่
ศึ ก ษายั ง มี ก ารเช่านาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายอยู ่ ม ากและไม่ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2439 โดยเฉพาะใน 2 ด้านหลัก คือ
เรือ่ งการก�ำหนดช�ำระค่าเช่าและเงือ่ นไขการช�ำระค่าเช่า พร้อมกันนีก้ ารศึกษา
ดังกล่าวยังได้วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่านาของ
เกษตรกร และได้ขอ้ ค้นพบว่าระบบการเช่าทีน่ าในภาคกลางยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
และไม่เป็นธรรม ผู้เช่าส่วนมากไม่เคยมีที่นาเป็นของตนเองมาก่อน บางคน
ที่เคยมีก็ต้องขายไปเพราะเป็นหนี้ สภาพการผลิตของเกษตรกรก็ยังล้าสมัย
อยู่มาก โดยที่ชาวนามีต้นทุนในการท�ำนาสูงแต่มีรายได้ต�่ำ เนื่องจากผลิตผล
ต่อไร่อยู่ในระดับต�่ำ เพราะเกษตรกรขาดความรู้และเทคโนโลยี เป็นผลให้มี
รายได้สทุ ธิในการท�ำนาต�ำ่ แต่มหี นีส้ นิ มาก เมือ่ คณะผูว้ จิ ยั ได้สอบถามเกีย่ วกับ
แรงจูงใจในการปรับปรุงที่ดิน ผู้เช่าเกือบทั้งหมดตอบว่าจะปรับปรุงบ�ำรุงที่นา
ถ้ามีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเอง
งานวิจัยดังกล่าวเสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทั้งในด้านการใช้ปุ๋ย การปรับปรุงที่ดิน การพัฒนาและ
ส่งเสริมพันธุข์ า้ ว รวมไปถึงการให้สนิ เชือ่ และความรู้ ในขณะเดียวกันก็สง่ เสริม

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

75

การลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกับการควบคุมการเช่าที่นา โดยการแก้ไข
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2439 ให้เอื้อต่อผู้เช่ามากกว่าเดิม
เนือ้ หาส�ำคัญคือมีการระบุให้มสี ญ
ั ญาเช่าและอัตราค่าเช่าทีต่ ายตัว และก�ำหนด
บทบาทของรัฐในการจัดสรรทีด่ นิ ให้กบั เกษตรกรผูย้ ากไร้ ซึง่ รวมไปถึงการจัดตัง้
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานด้านการปฏิรูปที่ดินโดยตรง ข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะจากรายงานเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นฐานของนโยบายการปฏิรูป
ที่ดินขึ้นในประเทศไทยในช่วงต่อมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือ
เพื่อลดการเช่าที่ดินและให้เกษตรกรมีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเองมากขึ้น
นักเศรษฐศาสตร์และนักนโยบายที่ดินที่ผลักดันการปฏิรูปที่ดินใน
ประเทศไทยโดยมากเห็นว่าการเช่าที่ดินเป็นปัญหาที่ดินที่ส�ำคัญ เพราะท�ำให้
เกษตรกรไม่มคี วามมัน่ คงในทีด่ นิ และไม่ลงทุนในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งมีความเห็นแตกต่างออกไปจากกลุ่มนี้
โดยเห็นว่าการเช่าทีด่ นิ ในตัวเองไม่ได้เป็นปัญหา เพราะไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพ
การผลิต แต่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การขยายตัวเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ การให้เช่า
ทีด่ นิ ของเจ้าของทีด่ นิ ก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบเสมอไป แต่ปญ
ั หาทีด่ นิ อยูต่ รง
ทีค่ วามซำ�้ ซ้อนของเอกสารทีแ่ สดงกรรมสิทธิ์ รัฐต้องเร่งแก้ไขระบบออกเอกสาร
สิทธิให้มนั่ คงชัดเจน ไม่เพียงเท่านี้ นักเศรษฐศาสตร์กลุม่ นีไ้ ม่มนั่ ใจว่าการปฏิรปู
ทีด่ นิ จะช่วยให้เกิดการกระจายทีด่ นิ ได้จริง โดยเสนอให้กลไกตลาดท�ำงานโดย
อิสระมากกว่า
ตัวอย่างหนึ่งของงานเขียนในกลุ่มนี้คือบทความเกี่ยวกับการถือครอง
ที่ดินในประเทศไทยโดย นิพนธ์ พัวพงศกร (2517) ซึ่งได้ประมวลแนวคิดและ
ทฤษฎีเกีย่ วกับการเช่าทีด่ นิ ไว้อย่างละเอียด โดยได้เปรียบเทียบรูปแบบการเช่า
ทีด่ นิ แบบจ่ายค่าเช่าเป็นเงินกับรูปแบบจ่ายค่าเช่าด้วยผลผลิต บทความดังกล่าว
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แสดงเหตุผลเชิงทฤษฎีและพิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากพื้นที่กรณีศึกษา
ของประเทศไทย ซึ่งได้ข้อสรุปส�ำคัญว่าการเช่าที่ดินไม่ได้เป็นปัญหาเสมอไป
นอกจากนี้ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (2517) ยังได้วิพากษ์แนวคิดเชิง
สถาบันของนโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ของไทยว่า การปรับปรุงสถาบันทางเศรษฐกิจ
ของการเกษตรโดยการด�ำเนินนโยบายการควบคุมค่าเช่า ระบบภาษีที่ดิน
การก�ำหนดอัตราค่าจ้างของแรงงานทีท่ �ำงานในไร่นา รวมไปถึงการจัดรูปองค์การ
เพือ่ การรวมตัวทางการเกษตรนัน้ เป็นนโยบายในภาพกว้างมาก แต่มกั มองข้าม
ปัญหาความเดือนร้อนที่แท้จริงของเกษตรกร และเป็นนโยบายที่ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้จริง
แม้ว่าแนวคิดการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการเช่าที่ดินจะได้รับ
การคัดค้านจากนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่ม แต่การผลักดันด้านการเมืองของ
ชาวนาด้วยการเดินขบวนประท้วง ประกอบกับการผลักดันของนักวิชาการและ
ข้าราชการที่เห็นด้วยกับแนวคิดการปฏิรูปที่มีการเสนอมา รัฐบาลจึงได้ออก
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พร้อมกับการ
จัดตัง้ ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพือ่ ด�ำเนินนโยบายนี้
โดยตรง
ปัญหาการไร้ที่ท�ำกิน
นอกจากปัญหาการเช่าทีด่ นิ แล้ว สภาพการไร้ทที่ �ำกินก็ถอื เป็นปัญหาใหญ่
ในด้านที่ดินของประเทศไทยที่ได้มีการส�ำรวจและศึกษามามากพอสมควร
นอกเหนือจากงานรุน่ แรกๆ โดยพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์และพระยาสุรยิ านุวตั ร
และงานส�ำรวจในยุคต่อมาของนักวิชาการชาวอเมริกนั แล้ว ก็มกี ารส�ำรวจและ
งานเขียนอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ได้บันทึกจ�ำนวนผู้ไร้ที่ท�ำกินในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือ การส�ำรวจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยในปี
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พ.ศ. 2524 โดยองค์กร Asia Employment Programme Bangkok (ARTEP)
และส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลการส�ำรวจสรุปได้ว่ามี
ผูไ้ ร้ทที่ �ำกินทัง้ สิน้ 97,959 คน และมีผทู้ เี่ กือบไร้ทที่ �ำกินคือมีทดี่ นิ น้อยกว่า 5 ไร่
ประมาณ 228,056 คน ในขณะที่เกษตรกรที่มีที่ดินอยู่ 5-10 ไร่มีอยู่ประมาณ
200,016 คน และอื่นๆ อีกประมาณ 200,927 คน ระดับความรุนแรงของ
ปัญหามีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย อัตราการไร้
ซึ่งที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอยู่ในระดับที่สูงกว่าในภาคกลาง ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 10.6 ส่วนครัวเรือนที่ไร้ที่ท�ำกิน ซึ่งไม่ได้มีที่ท�ำกินมาอย่างน้อย 10 ปี
และท�ำงานเป็นแรงงานว่าจ้างในภาคการเกษตรเป็นหลัก ได้เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 80 ใน 10 ปีก่อนหน้านั้นเป็นร้อยละ 94 ส�ำหรับกลุ่มที่ถือครองที่ดิน
ท�ำกิ น อยู ่ น ้ อ ยมากถึ ง น้ อ ย ซึ่ ง โดยมากท�ำการเกษตรแบบพออยู ่ พ อกิ น
โดยตนเองนั้น มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91 เป็นร้อยละ 99 (ARTEP
and Agricultural Land Reform Office, 1983) เมื่อรัฐบาลของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ด�ำเนินนโยบายการลงทะเบียนคนจนมีการส�ำรวจสถานการณ์
ไร้ทดี่ นิ ท�ำกินอีกครัง้ หนึง่ ในปี พ.ศ. 2547 ปรากฏว่ามีผมู้ าลงทะเบียนผูไ้ ร้ทดี่ นิ
ท�ำกินรวม 1,303,360 ราย เป็นผูเ้ ช่าทีด่ นิ 678,077 ราย ยืมผูอ้ นื่ 314,090 ราย
และเป็นผู้รับจ้างท�ำการเกษตรจ�ำนวน 311,193 ราย แสดงให้เห็นว่าปัญหา
การไร้ที่ท�ำกินไม่ได้หมดไป มิหน�ำซ�้ำยังแย่ลงกว่าเดิมอีก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือครองที่ดินด้วยการปฏิรูปที่ดิน
ด้วยปัญหาไร้ที่ท�ำกินและการเช่าที่ดินมีต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยจึงได้พยายามด�ำเนินนโยบายแก้ไขในด้านต่างๆ
แนวคิดหนึง่ ทีส่ �ำคัญคือ การปฏิรปู ทีด่ นิ หรือการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการถือครอง
ที่ดิน ด้วยความหวังว่าจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อ
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ลดความยากจนของประชาชนและสร้างความเสมอภาคในสังคม งานเขียน
ในปี พ.ศ. 2475 เรื่อง“เค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ” (สมุดปกเหลือง) ของ
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) (2542) นับเป็นจุดเริม่ ต้นของนโยบาย
ปฏิรูปที่ดินและร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย
โดยปรี ดี พนมยงค์ได้น�ำเสนองานเขียนดังกล่ า วต่ อ รั ฐ บาลภายหลั ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในปี พ.ศ. 2475
ประเด็นส�ำคัญหนึง่ ในแนวคิดการปฏิรปู ทีด่ นิ คือการได้มาซึง่ ทีด่ นิ เพือ่
จัดสรรให้คนจน ในสมุดปกเหลืองฉบับดังกล่าว ผู้น�ำคณะราษฎรได้เสนอให้
รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเศรษฐกิจตั้งแต่
ในระดับชุมชนถึงระดับชาติ ส่วนส�ำคัญหนึ่งในแนวคิดดังกล่าวคือ เรื่องการ
ถือครองทีด่ นิ ปรีดไี ด้เสนอให้รฐั บาลจัดหาทีด่ นิ แรงงาน เงินทุนให้กบั ประชาชน
โดยให้มกี ารรวมหมูก่ รรมสิทธิท์ ดี่ นิ ของเอกชนและให้รฐั รับซือ้ ทีด่ นิ จากเจ้าของ
ที่ดินโดยความสมัครใจ ตามแนวคิดนี้รัฐจะจัดซื้อที่ดินจากคนรวยโดยการ
ออกใบกู้เงินให้กับเจ้าของที่ดินถือไว้ตามราคาที่ดินและมีดอกเบี้ยให้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 เจ้าของที่ดินเดิมก็จะได้รับพันธบัตรรัฐบาลที่จ่ายเงินงวดเป็น
ดอกเบี้ยตามที่ก�ำหนดไว้ แล้วรัฐก็จะน�ำเอาที่ดินนั้นมาพัฒนาต่อแล้วจึงจัดให้
กับประชาชนทีม่ คี วามจ�ำเป็น ในร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการประกอบเศรษฐกิจ
ซึ่งร่างขึ้นในสมัยที่ปรีดีมีส่วนในการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจ มีเนื้อหา
ในหมวดว่าด้วยการจัดซื้อที่ดิน ที่มอบอ�ำนาจให้รัฐบาลเข้าไปจัดการที่ดินให้
เกิดประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยเฉพาะทีด่ นิ ซึง่ รกร้างว่างเปล่า พร้อมกันนี้ นโยบาย
เศรษฐกิจของปรีดยี งั ให้มกี ารพัฒนาทีด่ นิ ไปพร้อมกับการพัฒนาสหกรณ์และมี
การจัดสร้างที่อยู่อาศัยอยู่กันเป็นชุมชน (อนุสรณ์ ธรรมใจ, 2547) นับได้ว่า
เป็นแนวคิดทีใ่ ห้ทดี่ นิ เป็นองค์ประกอบหลักในระบบประกันสังคมตามความคิด
แบบรัฐสวัสดิการ
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ข้อเสนอให้เน้นบทบาทของรัฐบาลในการจัดหาทีด่ นิ ให้กบั คนจน ซึง่ เป็น
เนือ้ หาส�ำคัญในสมุดปกเหลืองของปรีดี ถือว่าเป็นแนวทางแบบประนีประนอม
และแตกต่างอย่างมากจากแนวทางการยึดทรัพย์ตามที่ได้ด�ำเนินการไปก่อน
หน้านี้ในการปฏิรูปที่ดินและพัฒนาระบบนารวม (collective farming)
ในต่างประเทศ เช่น สหภาพโซเวียต แนวคิดการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
ปรีดี พนมยงค์ ผูกโยงกับแนวคิดการจัดระบบการผลิตแบบสหกรณ์ ซึ่ง
เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ ไม่วา่ จะมีกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ หรือ
เป็นเพียงผูเ้ ช่าก็ตาม (ชัยอนันต์ สมุทวณิช และขัตติยา กรรณสูต, 2532) แม้วา่
แนวคิดการปฏิรปู ทีด่ นิ ลักษณะนีเ้ ป็นแบบประนีประนอมมากกว่าของคอมมิวนิสต์
รัสเซีย แต่กไ็ ด้รบั ต่อต้านอย่างมากจากพระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดา นายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ และผูน้ �ำคนอืน่ ๆ ในคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุผลหลักคือ แนวคิดในเอกสารเค้าโครงเศรษฐกิจนั้นมาจาก
ระบอบคอมมิวนิสต์ ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
การเก็บภาษีมรดกของปรีดีจึงถูกต่อต้านอย่างรุนแรงและไม่ได้รับการสานต่อ
ให้เป็นนโยบายรัฐบาล
ต่อมาเมื่อกาลสมัยผ่านไป รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เสนอให้
มี ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น โดยมี
วัตถุประสงค์คือให้การเป็นเจ้าของทีด่ นิ และขนาดการถือครองทีด่ นิ ในประเทศ
มีความเหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และ
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งทีด่ นิ ออกเป็นขนาดเล็กเกินไป จากการแบ่งทีด่ นิ
ให้กบั บุตรหลานทีม่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากทีด่ นิ มีจ�ำกัด การแบ่งย่อยจะ
ท�ำให้ขนาดของแปลงไม่เหมาะสมกับการท�ำการเกษตรทีต่ อ้ งการขนาดแปลงที่
ใหญ่ขนึ้ เพือ่ ให้การผลิตมีประสิทธิภาพ แนวคิดพืน้ ฐานส�ำคัญของนโยบายปฏิรปู
ที่ดินนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกับแนวคิดของปรีดี พนมยงค์ ในประเด็นที่ว่า
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การถือครองทีด่ นิ แบบกรรมสิทธิส์ ว่ นบุคคลจะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรบ�ำรุง
รักษาและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ การผลิตอย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงดังกล่าว
ได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งทีด่ นิ มาก สังเกตได้จากการทีไ่ ด้ก�ำหนดให้กรมพัฒนา
ที่ดินอยู่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเมื่อมีการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2506
(กรมวิเทศสหการ, 2506: 135-136)
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา บทความและรายงานหลายฉบับได้ประมวล
ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิรปู ทีด่ นิ และประสบการณ์ในการด�ำเนินนโยบายปฏิรปู
ที่ดินในประเทศไทย นับตั้งแต่งานของไชยยงค์ ชูชาติ (2519) ซึ่งน�ำเสนอ
หลักการเหตุผลและวิธกี ารในการปฏิรปู ทีด่ นิ บทความของทองโรจน์ อ่อนจันทร์
(2526) ที่อธิบายเรื่องปฏิรูปที่ดินจากมุมมองสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และ
มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสถาบันเศรษฐกิจในชนบทที่ส่งเสริม
ระบบสินเชื่อการเกษตร การตลาดและการวิจัย นอกเหนือไปจากการจัดสรร
ที่ดิน นับได้ว่าเป็นความคิดในแนวเศรษฐศาสตร์สถาบัน ซึ่งเชื่อในก�ำหนด
พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ โดยการสร้างสถาบัน (institutions)
ที่เหมาะสม รวมถึงบทความของ Suehiro (1981) ซึ่งได้สรุปแนวคิดและ
หลักการเหตุผลของนโยบายการปฏิรปู ทีด่ นิ ของประเทศไทย และอุปสรรคของ
การด�ำเนิ น นโยบายดั ง กล่ า วหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศพระราชบั ญ ญั ติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
เอกสารอีกชุดหนึ่งเป็นการประมวลแนวคิดและประสบการณ์ในการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ โดยส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมเอง ได้แก่ ชุดเอกสาร
ที่ตีพิมพ์เมื่อครบรอบ 25, 27, 37, 38 และ 39 ปีของการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และงานเขียนของสุทธิพร จีระพันธุ์ (2554) งานเหล่านี้
โดยมากเป็นการประมวลประสบการณ์และโครงการของส�ำนักงานการปฏิรปู
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ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นับตั้งแต่การวิจัยและผลักดันของนักวิชาการในช่วง
ประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนกระทั่งถึงการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2518 โดยผ่านการต่อสู้และผลักดันของ
เกษตรกรที่ได้รวมกลุ่มกันเดินขบวนประท้วงเพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน
การเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายทีด่ นิ เอกสารทีไ่ ด้ประมวลเหตุการณ์ในช่วงเวลา
ดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีคอื สิง่ ตีพมิ พ์ของส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(2539) ซึ่งได้ล�ำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จนถึงการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดตั้งส�ำนักงานฯ
เอกสารอืน่ ๆ ของส�ำนักงานฯ มีการสรุปความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานด้าน
การปฏิรูปที่ดินอยู่บ้าง แต่โดยมากไม่ได้น�ำเสนอการประเมินหรือวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาตร์ใดๆ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือและต�ำราทีป่ ระมวลความรูเ้ กีย่ วกับ
การปฏิรปู ทีด่ นิ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ต�ำราของทศพล สมพงษ์
(2541) ซึ่งได้น�ำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินพร้อมยกตัวอย่าง
จากต่างประเทศโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชุมชน แต่ก็ไม่ได้มีการประเมิน
นโยบายการปฏิรูปที่ดินในเชิงเศรษฐศาสตร์
นอกเหนือจากสิง่ ตีพมิ พ์ของส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
แล้ว ก็ยังมีงานเขียนที่สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินอยู่พอสมควร เช่น บทความ
ประมวลเหตุผลสนับสนุนในเชิงทฤษฎีของสมภพ มานะรังสรรค์ (2528) ที่ได้
ยกตัวอย่างจากต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่านอกจากการปฏิรูปที่ดินได้เพิ่ม
ความเป็นธรรมในการกระจายการถือครองทีด่ นิ ไปให้กบั เกษตรกรผูย้ ากไร้แล้ว
ยังจะท�ำให้ผลผลิตต่อหน่วยที่ดิน (productivity per unit of land) เพิ่มขึ้น
อีกด้วย ประเด็นนี้เป็นข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีที่น่าสนใจ เพราะโดยทั่วไปจะตั้ง
สมมติฐานกันว่าการพัฒนาด้านการเกษตรให้ทนั สมัยขึน้ โดยการใช้เครือ่ งจักร
และขนาดทีด่ นิ ขนาดใหญ่จะท�ำให้สามารถเพิม่ ผลิตภาพได้ บทความของสมภพ
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ได้ประมวลเหตุผลและหลักฐานว่าการปฏิรูปที่ดินที่ท�ำให้ขนาดที่ดินเล็กลง
ก็สามารถน�ำไปสู่ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
เหตุผลแรกทีส่ มภพได้ยกขึน้ มาคือความเป็นกลางทางขนาด (neutral
to scale) ของปัจจัยการผลิตและเทคนิคการผลิต ขนาดที่ดินที่เล็กกว่า
เหมาะสมกับการผลิตเพราะท�ำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ทดี่ นิ แม้วา่ ปัจจัย
บางอย่างไม่สามารถแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อยเพื่อแยกกันใช้ประโยชน์ได้ เช่น
เครื่องจักรกล แต่ก็สามารถจัดตั้งองค์กรเกษตรกรแบบสหกรณ์ขึ้นเพื่อร่วม
ลงทุนและผลัดแบ่งกันใช้ได้ เหตุผลที่สองเกี่ยวข้องกับสภาพตลาดแรงงาน
ในประเทศก�ำลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทย ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง
ภาคการผลิตที่ทันสมัยกับภาคการผลิตแบบดั้งเดิม แต่เนื่องจากภาคการผลิต
ที่ทันสมัยสามารถรองรับแรงงานได้เพียงส่วนหนึ่ง จึงท�ำให้เกิดแรงงาน
ส่วนเกินจ�ำนวนมากในภาคการเกษตร การปฏิรูปที่ดินจะเป็นวิธีการหนึ่งที่
รองรับแรงงานส่วนเกินดังกล่าว อีกเหตุผลหนึ่งเป็นเรื่องการถือครองที่ดิน
ในลักษณะเป็นสินทรัพย์ ซึ่งเจ้าของเก็บไว้เพื่อเก็งก�ำไรโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ การปฏิรูปที่ดินที่กระจายการถือครองที่ดินจะท�ำให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์มากขึน้ เหตุผลสุดท้ายทีส่ มภพได้อา้ งถึงในการสนับสนุนการปฏิรปู
ที่ดิน คือ จะท�ำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาด
สินค้าการเกษตร และสร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ ให้กบั ตนเองได้โดยการ
ปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคเองภายในครอบครัว เหตุผลข้อสุดท้ายนี้คล้ายกับ
เรื่องความมั่นคงด้านอาหารที่มีการกล่าวถึงกันมากขึ้นในปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่
ได้ใช้ค�ำศัพท์เดียวกันก็ตาม
สิง่ ตีพมิ พ์อกี ฉบับหนึง่ ทีส่ นับสนุนการปฏิรปู ทีด่ นิ ไปพร้อมกับการปรับปรุง
นโยบายทีด่ นิ ของประเทศ คือ รายงานเรือ่ ง “Land Use and Development
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Policy Study” โดย Thai University Research Association (1980) เอกสาร
ฉบับดังกล่าวได้เสนอให้มีการเร่งรัดการออกหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์
(น.ส.3) ซึง่ ออกได้เร็วกว่าการออกโฉนด แต่เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารบุกเบิกทีด่ นิ
ในพื้นที่ป่าก็จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดและบังคับใช้มาตรการหยุดยั้งการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้ ในขณะเดียวกันก็เสนอให้มีการปฏิรูปที่ดินในที่ดินของเอกชน
ในพื้นที่ภาคกลางและการออกกฎหมายจ�ำกัดขนาดการถือครองไปพร้อมกัน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเก็งก�ำไรในที่ดินและความไม่เป็นธรรมในการ
ถือครองอย่างทีเ่ คยมีมาก่อน ข้อเสนอทีน่ า่ สนใจแต่ยงั ไม่สามารถได้ด�ำเนินการได้
ในประเทศไทย คือ การใช้มาตรการด้านเงินที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากการ
ใช้ไฟฟ้า ประปาและน�้ำชลประทาน เพื่อน�ำเงินที่เก็บได้ไปอนุรักษ์ปรับปรุง
คุณภาพดินและแม่น�้ำล�ำธาร ถือเป็นข้อเสนอให้ใช้มาตรการด้านการเงินเพื่อ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าค่อนข้างล�้ำหน้าส�ำหรับ
ประเทศไทยในสมัยนั้น
เนือ้ หาในงานเขียนกลุม่ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานของไชยยงค์ ชูชาติ
ของทองโรจน์ อ่อนจันทร์ และของส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ต่างมีเนือ้ หาทีแ่ สดงให้เห็นว่านโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ของไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดของธนาคารโลกที่น�ำเสนอไว้สิ่งตีพิมพ์ชื่อ
“Land Reform Policy Paper” ในปี พ.ศ. 2518 (World Bank, 1975)
บทความฉบับนีไ้ ด้วางหลักการพืน้ ฐาน 3 ประการในการด�ำเนินนโยบายปฏิรปู
ที่ดินในประเทศก�ำลังพัฒนา ได้แก่ หนึ่ง การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ
ท�ำการเกษตรได้บนที่ดินของตนเอง สอง การสร้างกลไกตลาดที่เอื้อต่อการ
โอนสิทธิในการใช้ประโยชน์ไปยังเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และสาม การกระจายทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีเ่ ท่าเทียมกัน
แม้ว่าความมุ่งหมายท้ายสุดอาจดูคล้ายกับข้อเสนอในงานเขียนของพระยา
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สุรยิ านุวตั รและนโยบายการจัดสรรทีด่ นิ ของรัฐบาลไทยทีม่ มี านานก่อนหน้านี้
ก็ตาม แต่ก็มีความแตกต่างกันมากในด้านหลักการและวิธีการพื้นฐานที่เน้น
กลไกตลาดในการจัดสรรสิทธิในที่ดินแบบปัจเจก
อนึง่ งานเขียนเกีย่ วกับปัญหาทีด่ นิ และนโยบายทีด่ นิ ของไทยทีผ่ า่ นมา
เน้นที่ดินการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และโดยมากเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการปลูกข้าว
เป็นหลัก ในงานเขียนเกี่ยวกับที่ดินการเกษตรของไทย ข้าวเป็นประเภท
พืชเพาะปลูกทีไ่ ด้รบั ประเด็นทีม่ คี วามสนใจมากทีส่ ดุ และมีผลต่อแนวความคิด
เกี่ยวกับนโยบายที่ดินของไทยมาก แต่ก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะข้าว
เป็นพืชเพาะปลูกที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจการเกษตรไทยมาเป็นเวลานาน
ประเด็นเรื่องที่ดินกับการผลิตข้าวจึงมีความเกี่ยวพันกันมาก โดยเฉพาะเรื่อง
การถือครองที่ดินและการเช่าที่ดินของชาวนา (Phelinas, 2001) การศึกษา
อย่างเป็นระบบในเรือ่ งการถือครองทีด่ นิ ของชาวสวนหรือการท�ำเกษตรกรรม
ประเภทอืน่ ๆ ยังมีอยูน่ อ้ ยมาก งานเขียนทีพ่ อมีบา้ งมักเป็นเรือ่ งวัฒนธรรมของ
ชาวสวน เช่น สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2554) ได้ศึกษาวัฒนธรรมชาวสวน
ในจังหวัดสมุทรสงครามตอนบน ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการขุดคลอง
ด�ำเนินสะดวกและการพัฒนาที่ดินด้วยการท�ำร่องสวนเพื่อการปลูกพืชผลไม้
ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาตลาดนำ�้ ในการแลกเปลีย่ นและซือ้ ขายสินค้าการเกษตร
ในพืน้ ที่ งานวิจยั ในอนาคตอาจเพิม่ ประเด็นการวิเคราะห์เรือ่ งการถือครองทีด่ นิ
และเรื่องเศรษฐกิจที่ดินอื่นๆ ที่มีกรอบทางทฤษฎีที่ชัดเจนมากขึ้น
ผลการด�ำเนินนโยบายปฏิรูปที่ดิน
งานวิจัยและงานเขียนอีกกลุ่มหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการด�ำเนิน
นโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ในยุคต่างๆ ทัง้ ในด้านปัญหาและอุปสรรคในเชิงกระบวนการ
และผลลัพธ์ในภาพรวมและส�ำหรับเกษตรกร สิ่งตีพิมพ์ที่ได้ใช้กรอบทาง
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เศรษฐศาสตร์ ใ นการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข องนโยบายการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ก็ มี อ ยู ่
พอสมควร การทบทวนในส่วนนีจ้ ะน�ำเสนอภาพรวมของงานเขียนเหล่านี้ และ
ส่วนเนื้อหาในแต่ละประเด็นโต้แย้งส�ำคัญจะน�ำเสนอในส่วนต่อไป
หลังจากที่รัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายการปฏิรูปที่ดินมาได้ระยะหนึ่ง
ก็เริม่ ต้องมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการด�ำเนินงานต่างๆ เนือ่ งด้วย
ปัญหาที่ดินในประเทศไทยได้เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในงานศึกษาของ
เกริกเกียรติ์ พิพัฒน์เสรีธรรม (2521) ได้แสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปที่ดินภายใต้
กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีปัญหาหลายประการ นอกจากเนื้อหา
ในกฎหมายมีข้อยกเว้นอยู่มากแล้ว ยังขาดแรงผลักดันทางการเมืองอย่าง
แท้จริง ท�ำให้ไม่สามารถกระจายสิทธิในการถือครองที่ดินได้ตามที่มุ่งหวังไว้
ตัง้ แต่ตน้ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้สนับสนุนให้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับ
ปัญหาทีด่ นิ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องอีกครัง้ ใหญ่ โดยสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทยได้รับหน้าที่ดังกล่าว และได้ผลลัพธ์ของการศึกษาเป็นสิ่งตีพิมพ์
ส�ำคัญเป็นรายงานชือ่ “A Land Policy Study” (Onchan, 1990) ทีไ่ ด้กล่าวถึง
มาแล้วในข้างต้น รายงานฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ
แทบทุกด้านในเรือ่ งทีด่ นิ ป่าไม้และชนบท แต่ไม่ได้ครอบคลุมเรือ่ งทีด่ นิ ในเมือง
และชานเมือง อาจด้วยเหตุทวี่ า่ ปัญหาทีด่ นิ ในเมืองยังไม่คอ่ ยได้รบั ความสนใจ
จากฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจ�ำและนักวิชาการด้านที่ดินในประเทศไทย
แม้ว่าในช่วงดังกล่าวความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองได้เพิ่ม
มากขึน้ แล้ว เนือ่ งจากการย้ายถิน่ เข้าเมืองไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เมืองและชานเมืองในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
อีกรายงานหนึง่ ทีส่ �ำคัญคือเรือ่ ง “Policy Agricultural Land Reform
in Thailand” (TDRI, 1990) ซึง่ ได้ประมวลนโยบายการปฏิรปู ทีด่ นิ และวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวนับตั้งแต่มีการจัดตั้งส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
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เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขึน้ ในปี พ.ศ. 2518 ทัง้ ในด้านรูปแบบ และขนาดพืน้ ที่
การปฏิรปู ทีด่ นิ ในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ การสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ รูปแบบสิทธิการถือครองและใช้ทดี่ นิ รวมไปถึงงบประมาณ
และแหล่งการเงินเพือ่ การปฏิรปู ทีด่ นิ รายงานฉบับนีไ้ ด้วเิ คราะห์ปญ
ั หาทีส่ �ำคัญ
ของการปฏิรปู ทีด่ นิ ในช่วงสิบกว่าปีนบั ตัง้ แต่การด�ำเนินนโยบายการปฏิรปู ทีด่ นิ
และน�ำเสนอแนวทางในการแก้ไขเชิงนโยบายทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
ของรัฐและที่ดินของเอกชน
งานเขียนของทองโรจน์ อ่อนจันทร์ (2537) ได้ประเมินการด�ำเนินการ
ตามนโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ของประเทศไทยในช่วงเกือบ 20 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2537
และได้ผลสรุปว่าการด�ำเนินนโยบายที่ผ่านมาถือว่าไม่ประสบผลส�ำเร็จจาก
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ เพราะในภาพรวมไม่ได้สร้างความเท่าเทียมกัน
ให้มากขึน้ ในการกระจายรายได้ และไม่ได้มผี ลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ การปฏิรปู ทีด่ นิ ในประเทศไทยสามารถประเมินวัดความส�ำเร็จ
ได้ยากกว่าประเทศอื่น เนื่องจากเป็นการจัดที่ดินของรัฐเป็นหลัก จึงไม่มีการ
จัดทีด่ นิ ใหม่ตามความหมายทีแ่ ท้จริงของการปฏิรปู ทีด่ นิ การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา
แทบไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสภาพการถือครองจากผูเ้ ช่ามาเป็นเจ้าของทีด่ นิ และ
ไม่มกี ารจัดทีด่ นิ ให้กบั ผูย้ ากไร้อย่างเป็นระบบ เมือ่ วิเคราะห์ในระดับเศรษฐศาสตร์
จุลภาคแล้ว โครงการปฏิรปู ทีด่ นิ ทีผ่ า่ นมาไม่ได้ท�ำให้เกิดแรงจูงใจและการลงทุน
ในการผลิ ต มากขึ้ น จนกระทั่ ง เกษตรกรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
สามารถเพิ่มรายได้และมีการเพิ่มและสะสมทุน ซึ่งน�ำไปสู่สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมทีด่ ขี นึ้ ได้ การปรับปรุงสิทธิทดี่ นิ ในเขตป่าไม้อย่างเดียวไม่เพียงพอ
และสิทธิที่ให้อยู่ก็เป็นเพียงสิทธิในการใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะให้เกิด
ผลทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ต้องให้เป็นสิทธิที่รับรองโดยกรมที่ดินจึงจะ
ได้ผล (Feder et al., 1988)
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เป็นทีน่ า่ เสียดายว่าหลายประเด็นปัญหาทีไ่ ด้กล่าวถึงในรายงานเหล่านี้
โดยเฉพาะปัญหาการไร้ทที่ �ำกินของเกษตรกร ในปัจจุบนั ก็ยงั คงมีปญ
ั หานัน้ อยู่
และอาจรุนแรงกว่าเดิม ในขณะที่บางมาตรการที่ได้มีการน�ำเสนอให้รัฐบาล
ด�ำเนินการเพือ่ สร้างกลไกในการบริหารจัดการทีด่ นิ แบบองค์รวมและไม่จ�ำกัด
เพียงแค่การจัดหาที่ดินท�ำกินให้กับประชาชน เช่น การเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า ก็ยังไม่ได้รับการด�ำเนินการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม
สิทธิการถือครองและการใช้ที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
อีกประเด็นหนึง่ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากนโยบายการปฏิรปู ทีด่ นิ และมีการถก
เถียงกันเรื่อยมา ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการด้านที่ดินใน
ประเทศไทย คือ เรื่องรูปแบบสิทธิในการถือครองที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ในปัจจุบันสิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินกว่า
30 ล้านไร่อยู่ในรูปแบบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการซื้อขาย
และโอนสิทธิให้ได้เฉพาะทายาทโดยธรรม เพราะยังถือว่าที่ดินดังกล่าวเป็น
กรรมสิทธิข์ องรัฐ แต่สภาพความเป็นจริงคือก็มกี ารซือ้ ขายและโอนสิทธิดงั เช่น
ตลาดที่ดินทั่วไปแม้มูลค่าและราคาที่ดินจะต�่ำกว่าที่ดินที่มีโฉนดก็ตาม
ทัง้ นีพ้ ระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 มาตรา 30 วรรคสอง ได้วางหลักการจัดที่ดิน
โดยของส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไว้ว่า ถ้าเป็นการ
จัดให้เกษตรกรและเป็นทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดมิให้มกี ารโอนสิทธิในทีด่ นิ
ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่
เกษตรกรแสดงความจ�ำนง ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกร ให้จดั ให้สถาบัน
เกษตรกรเช่า และมาตรา 36 ทวิ ได้ให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อม
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ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามประมวลกฎหมายทีด่ นิ มีอ�ำนาจออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินของ ส.ป.ก. ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมทีต่ อ้ งการให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของทีด่ นิ
ด้วยตนเองโดยวิธกี ารเช่าซือ้ ประเด็นส�ำคัญคือกฎหมายการปฏิรปู ทีด่ นิ ได้เปิด
ช่องทางไว้ให้ทาง ส.ป.ก. สามารถพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกร
จากเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดทัว่ ไปได้ ซึง่ จะเป็นการปลดเงือ่ นไข
ในการซือ้ ขายและโอนสิทธิในการถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ ฏิรปู
ที่ดิน ข้อโต้แย้งหลักในประเด็นนี้คือ สมควรหรือไม่ที่จะให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
ในพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ ซึง่ ปัจจุบนั ยังถือว่าเป็นกรรมสิทธิข์ องรัฐ กลายไปเป็นกรรม
สิทธิ์เอกชนของเกษตรกร และต่อไปอาจน�ำไปขายในตลาดที่ดินทั่วไปได้
แม้วา่ กฎหมายการปฏิรปู ทีด่ นิ จะเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ ฏิรปู
ทีด่ นิ ให้เป็นกรรมสิทธิส์ ว่ นบุคคลได้ แต่ประเด็นดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนมาก
ในด้านการเมือง ทีผ่ า่ นมาส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมได้ด�ำเนิน
โครงการน�ำร่องในการออกโฉนดให้กบั เกษตรกรในพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ ในจังหวัด
สระบุรีมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีการด�ำเนินนโยบายการพัฒนาสิทธิในพื้นที่อื่นๆ
ของประเทศ เนื่องจากจ�ำนวนที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปมีมากกว่า 30 ล้านไร่ หากมี
การเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
ในพืน้ ทีป่ ฏิรปู จะมีผลกระทบอย่างมากทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม นับตัง้ แต่
การตัดสินใจของเกษตรกรในการซือ้ ขายทีด่ นิ ชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรกร
มูลค่าทีด่ นิ และตลาดทีด่ นิ รวมไปถึงรูปแบบและความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
งานส�ำรวจและวิจยั จ�ำนวนหนึง่ ได้วเิ คราะห์ประเด็นนีจ้ ากมุมมองของ
เกษตรกรและจากมุมมองของนักวิชาการ ข้าราชการและนักการเมืองทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาของฝ่ายวิจยั ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (2552)
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ชนินทร จารุจนั ทร์ และวรรณพร ดอกจ�ำปา (2553) ปิตพิ งษ์ พึง่ บุญ ณ อยุธยา
(2553) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ต่างได้ผลส�ำรวจ
ไปในแนวทางเดียวกันคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ถือครองเอกสาร ส.ป.ก. 4-01
ต้องการให้มกี ารพัฒนาสิทธิในทีด่ นิ เป็นแบบโฉนด เพือ่ ให้สามารถน�ำไปจ�ำนอง
กับสถาบันการเงินและเพิม่ มูลค่าทีด่ นิ สูงมากขึน้ ได้ แม้วา่ ตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่ดินที่มาจากการปฏิรูปในที่ดิน
ของรัฐไม่สามารถซือ้ ขายได้ ทัง้ นี้ จากการส�ำรวจของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย (2554) พบว่าในความเป็นจริงมีการซือ้ ขายทีด่ นิ ส.ป.ก. กันทัว่ ไป
อยู่แล้ว โดยที่มูลค่าที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจะต�่ำกว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
แม้วา่ จะมีคณ
ุ ลักษณะของทีด่ นิ ใกล้เคียงกันก็ตาม แต่เหตุทมี่ ลู ค่าทีด่ นิ แตกต่าง
กันอย่างมากนั้นเป็นเพราะรูปแบบสิทธิในการถือครองและใช้ประโยชน์ไม่
เหมือนกัน จากข้อค้นพบนี้จึงเกิดแนวคิดพัฒนาสิทธิที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ให้เป็นโฉนดที่ดินที่สามารถมีการซื้อขายได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินตามที่
ได้กล่าวมาแล้ว
ประเด็นเรือ่ งการพัฒนาสิทธิทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ ได้รบั ความสนใจ
มากจากฝ่ายการเมือง นักวิชาการและองค์กรภาคเอกชนเป็นอย่างมากอีกครัง้ หนึง่
ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2545-2546 เมื่อรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ได้ด�ำเนินนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในช่วงนี้จึงได้มีเอกสารวิชาการและ
บทความจ�ำนวนหนึง่ แสดงความเห็นเกีย่ วกับการแปลงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01
เป็นโฉนดทีด่ นิ โดยมีทรรศนะทัง้ เชิงลบและเชิงบวก งานเขียนของฝ่ายทีเ่ ห็นด้วย
กับการพัฒนาสิทธิให้เป็นแบบโฉนดมีบทความของวารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
(2546) ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ (2546) ปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2553)
สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) และสิ่งตีพิมพ์หลายฉบับของ
ส.ป.ก. เอง เหตุผลหลักทีใ่ ช้ในการสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาสิทธิ คือ การสร้าง
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ความเป็นธรรมให้กบั เกษตรกรทีม่ ที รัพยสิทธิทไี่ ม่เท่าเทียมกับผูอ้ นื่ โดยเฉพาะ
เจ้าของที่ดินในบริเวณใกล้เคียง การสร้างความมั่นคงในสิทธิการถือครอง
ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกษตรกรสามารถน�ำโฉนดที่มีอยู่ไปจ�ำนองเพื่อ
กูย้ มื เงินมาพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ท�ำการเกษตรต่อไปได้ รวมถึงการสร้างกลไกตลาด
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็นไปตามศักยภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามเงื่อนไขเศรษฐกิจสังคม
ส่วนนักวิชาการฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีอานันท์ กาญจนพันธุ์ (สัญญา
ประชาคม ..., 2545) ยศ สันตสมบัติ (สัญญาประชาคม ..., 2545) และ
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2546) เป็นทีน่ า่ สนใจว่าทัง้ สามคนเป็นนักวิชาการด้านสังคม
ศาสตร์ทไี่ ม่ใช่นกั เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทัง้ บทความหนึง่
ในหลายปีต่อมาของศรีราชา เจริญพานิช (2553) เป็นต้น ความเห็นของ
นักวิชาการในกลุ่มนี้โดยมากเป็นห่วงว่าถ้ามีการให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแบบ
โฉนดในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ที่ดินเหล่านั้นก็จะตกไปอยู่ในมือของนายทุนที่จะ
สามารถกว้านซื้อที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและง่ายยิ่งขึ้น และจะไม่
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ได้ เนือ่ งจากไม่มกี ารช่วยเหลือ
เกษตรกรในเรื่องราคาสินค้าการเกษตร อีกประเด็นหนึ่งคือ ความเป็นห่วงว่า
การเปลีย่ นรูปแบบสิทธิทดี่ นิ เป็นกรรมสิทธิแ์ บบโฉนดจะน�ำไปสูก่ ารท�ำลายป่าไม้
ที่เพิ่มมากขึ้น และการให้โฉนดที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. จะท�ำให้การควบคุม
การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวเป็นไปได้ยากขึ้น
แม้วา่ ประเด็นเกีย่ วกับรูปแบบสิทธิการถือครองทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ
ไม่ได้ปรากฏอยูบ่ นหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมานีก้ ต็ าม แต่เนือ่ งจาก
เป็นที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินมีอยู่จ�ำนวนมากกว่า 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ และ
ตามความเป็นจริงก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการถือครองและการใช้ประโยชน์
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ทีด่ นิ อยูท่ วั่ ไปแล้วในหลายพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังมีแรงกดดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการขยายตัวของการเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างไม่หยุดยั้ง ข้อโต้แย้งในเรื่อง
รูปแบบสิทธิการถือครองในพืน้ ทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ คงจะกลับมาเป็นประเด็นเชิงนโยบาย
ในระดับประเทศอีกไม่ช้าไม่นาน
รูปแบบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
งานเขียนอีกกลุม่ หนึง่ ได้วเิ คราะห์รปู แบบการถือครองและใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ป่าของชุมชนชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
งานในกลุ่มนี้มีทั้งผลงานของนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ
โดยเฉพาะสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ให้ความสนใจในประเด็น
ด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ งานกลุ่มใหญ่ในเรื่องนี้เป็นงานวิจัย
ในพื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือของประเทศ เนื้อหางานวิจัยส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง
รูปแบบการจัดสรรและบริหารจัดการทีด่ นิ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดงั้ เดิม
ในยุคสมัยก่อนการพัฒนาเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจทุนนิยม อาทิงานของ Moerman
(1968) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการที่ดินของหมู่บ้านภาคเหนือของไทย โดยให้
ความส�ำคัญกับมุมมองของชาวบ้านนอกเหนือจากมุมมองด้านกฎหมายและ
สถิติที่เก็บโดยทางราชการ ข้อค้นพบส�ำคัญคือ ชาวบ้านมีการรวมตัวและมีวิธี
การจัดการที่ดินร่วมกันอยู่บ้างในรูปของเครือญาติ ซึ่งท�ำให้เกิดความมั่นคง
ในการถือครองทีด่ นิ ในบริเวณรอบๆ หมูบ่ า้ น ในส่วนนีช้ าวบ้านไม่สนใจทีจ่ ะร้องขอ
ให้ภาครัฐมาออกหนังสือส�ำคัญในทีด่ นิ ให้แต่อย่างใด แต่ถา้ เป็นทีด่ นิ ในบริเวณ
ทีต่ งั้ อยูห่ า่ งจากหมูบ่ า้ น ชาวบ้านจะต้องการให้ภาครัฐมารับรองสิทธิ เพือ่ ป้องกัน
มิให้เกิดการแย่งชิงที่ดินกับชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน
งานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งเน้นเรื่องที่ดินในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น
Keen (1972) ได้ศึกษาเรื่องการถือครองและการใช้ที่ดินตามประเพณีของ
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ชนเผ่าในพืน้ ทีศ่ กึ ษานิคมเชียงดาวและพืน้ ทีข่ า้ งเคียงในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
วิธกี ารส�ำรวจภาคสนามและสัมภาษณ์ การศึกษาดังกล่าวได้เน้นการวิเคราะห์
เศรษฐกิจของระบบไร่หมุนเวียน (swidden economies) ของชาวชนเผ่า
โดยมุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการถือครองและการใช้ที่ดินเพื่อการ
ปลูกฝิ่น ข้อค้นพบหลักคือในพื้นที่ศึกษามีรูปแบบการถือครองหรือกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ อยูส่ องประเภทซ้อนทับกัน แบบแรกเป็นไปตามกฎหมาย คือ การก�ำหนด
พื้นที่ป่าสงวน (forest reserve) ในขณะที่อีกประเภทเป็นการถือครอง
ตามประเพณี (customary tenure) ของชนเผ่า การศึกษาดังกล่าวยังพบว่า
การปลูกฝิน่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานการใช้แรงงานมากกว่าทีด่ นิ ชาวเขาจึงท�ำลายป่า
เพื่อขยายพื้นที่ส�ำหรับการปลูกฝิ่นออกไปอย่างไม่จ�ำกัด บทความนี้มีข้อเสนอ
ให้ภาครัฐรีบเข้าไปก�ำหนดสิทธิการใช้ที่ดินให้มีความมั่นคงตามกฎหมาย
โดยเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตร เพื่อให้ชนเผ่า
ที่ท�ำกินอยู่เกิดความรู้สึกว่าพื้นที่ของตนมีคุณค่าแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ โดย
อาจจะเริ่มจากให้สิทธิท�ำกินเป็นอันดับแรก แล้วจึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ ให้ชนเผ่าอยูอ่ ย่างถาวรไม่เคลือ่ นไปท�ำลายพืน้ ทีป่ า่ อืน่ อีกต่อไป จะเห็นได้วา่
แนวคิดนี้เป็นไปแนวทางเดียวกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ดินกระแสหลักที่เชื่อว่า
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์เป็นพื้นฐานของการสร้างความมั่นคง
ในการท�ำการเกษตรและการด�ำรงชีวติ แนวคิดนีเ้ ป็นพืน้ ฐานของนโยบายเกีย่ วกับ
สิ ท ธิ ก ารถื อครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินและนโยบายการปฏิ รู ปที่ ดิ น
ในประเทศไทยต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
งานวิจัยในประเด็นที่คล้ายกันของ Kunstadter, Chapman, and
Sabhasri (1978) ได้ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตรกรรมในพื้นที่ป่า
ในภาคเหนือของประเทศไทย เนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการวิเคราะห์ประเด็น
การถือครองและใช้ที่ดินของชนเผ่าต่างๆ คณะผู้วิจัยได้ค้นพบคุณลักษณะ
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เฉพาะด้านทีด่ นิ ของแต่ละชุมชน ซึง่ มีความหมายเชิงนโยบายว่า นโยบายและ
แนวทางการจัดการทีด่ นิ ของภาครัฐต้องค�ำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ชุมชนจึงจะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษา
และเสนอกลยุทธ์การท�ำเกษตรในพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะพื้นที่สูงในภาคเหนือ
4 ด้าน คือ หนึง่ การเพิม่ ผลผลิต สอง การเพิม่ มูลค่าของผลผลิตหรือทรัพยากร
สาม การลดค่าขนส่งสินค้าและการเก็บรักษา และสี่ การลดความกดดันจาก
การเพิ่มของประชากร นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอที่สนับสนุนแนวคิดของ Keen
(1972) ทีว่ า่ ต้องมีการผลักดันให้รฐั รับรองความมัน่ คงในสิทธิการถือครองทีด่ นิ
โดยวิธีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สูงเพื่อให้ลดการใช้ที่ดินลง
เพราะถ้าหากปล่อยให้การถือครองเป็นไปโดยไม่มหี ลักเกณฑ์ ในขณะทีจ่ �ำนวน
ประชากรของชนเผ่าต่างๆ เพิม่ ขึน้ จะท�ำให้เกิดความขัดแย้งในเรือ่ งทีด่ นิ ท�ำกิน
ระหว่างเผ่าได้
งานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งเน้นประเด็นเรื่องการบุกเบิกและบุกรุกพื้นที่ป่า
โดยวิเคราะห์ตงั้ แต่สถานการณ์ของการบุกรุกป่าไปจนถึงเหตุผลด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ในการศึกษาพื้นที่ป่าในภาคเหนือตอนบนโดยอานันท์
กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2538) มีข้อค้นพบส�ำคัญคือ ปัจจัยที่
ท�ำให้เกิดการบุกเบิกใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ มีอยูห่ ลายประการ ทัง้ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และที่ดินโดยตรง เช่น การสัมปทานป่าไม้เพื่อน�ำไปท�ำ
หมอนรถไฟท�ำให้จ�ำนวนต้นไม้ขนาดใหญ่ลดลง และท�ำให้ประชาชนสามารถ
บุกเบิกทีด่ นิ ท�ำกินได้งา่ ยขึน้ การขยายตัวของพืชพาณิชย์โดยเฉพาะยาสูบ อ้อย
และถั่วลิสง ท�ำให้เกษตรกรได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในพื้นที่ดอน รวมถึง
ปัจจัยทางอ้อม เช่น การส่งเสริมการก�ำจัดโรคมาลาเรียด้วยยาดีดีทีท�ำให้
ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคภัยไข้เจ็บในป่าลงได้มาก ประชาชนจึงสามารถ
บุกเบิกพืน้ ทีแ่ ละตัง้ ชุมชนในเขตพืน้ ทีป่ า่ ได้ อีกสาเหตุหนึง่ ทีส่ �ำคัญคือ ภาครัฐ
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ได้เข้าไปจัดตั้งชุมชนในเขตป่าเป็นหมู่บ้านทางราชการและมีการเก็บภาษี
บ�ำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2498 ภาครัฐได้ให้มีการแจ้งสิทธิ
ครอบครองและออกเอกสาร ส.ค. 1 แนวทางปฏิบตั เิ หล่านีท้ �ำให้ชาวบ้านเข้าใจว่า
รัฐบาลส่งเสริมการบุกเบิกพื้นที่ป่า งานวิจัยฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นว่านโยบาย
ด้านป่าไม้และทีด่ นิ ของรัฐมีผลโดยตรงการบุกเบิกและบุกรุกป่าของประชาชน
และมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างนโยบายของรัฐกับเศรษฐกิจที่ดิน
ในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ต่อเนื่อง
ปัญหาการถือครองและการใช้ที่ดินของชนเผ่าและชุมชนที่อยู่อาศัย
และท�ำกินอยู่ในพื้นที่สูงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันเรื่อยมา โดยเฉพาะ
ในมิติของการท�ำลายและอนุรักษ์ป่าไม้ท่ีเป็นพื้นที่ต้นน�้ำ ในช่วงหลังประเด็น
ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาคือเรือ่ งการท�ำการเกษตรเชิงพาณิชย์ในพืน้ ทีส่ งู จากการศึกษาของ
อัจฉรา รักยุตธิ รรม (2556) พบว่า เกษตรกรเลือกทีจ่ ะท�ำเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู
เพราะได้รับการผลักดันโดยภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์
เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ของเกษตรกร ในขณะเดียวกันก็เป็นกลยุทธ์ของเกษตรกร
ในการต่อรองกับภาครัฐ เพือ่ ทีจ่ ะอยูใ่ นเขตป่าต่อไปได้ เพราะถ้าหากเกษตรกร
ยังคงท�ำการเกษตรรูปแบบไร่หมุนเวียนแบบเดิม พื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้เพื่อพักดิน
อาจถูกรัฐกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของรัฐ
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานของพุฒิพงศ์ นวกิจบ�ำรุง (2556)
ที่ได้ศึกษาการท�ำเกษตรของชาวบ้านบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ งานวิจัยดังกล่าวพบว่าพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ใช้ไปในการท�ำเกษตร
แบบถาวรด้วยการปลูกข้าวโพด การต่อรองอ�ำนาจระหว่างเกษตรกรกับรัฐ
ในพื้นที่สูงแสดงให้เห็นถึงการรุกคืบของทุนเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สูง
เกษตรกรท�ำการผลิตบนพืน้ ทีท่ มี่ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ทีค่ ลุมเครือ โดยเป็นพืน้ ทีป่ า่ ทีร่ ฐั
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อ้างกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ แต่ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ไม่กล้าผลักดันชาวเขา
จากพืน้ ทีเ่ หล่านีไ้ ด้ดว้ ยเหตุผลทางการเมือง การศึกษาทัง้ สองชุดนีช้ ใี้ ห้เห็นถึง
กระบวนการที่ทุนได้รุกคืบเข้าไปใช้ปัจจัยการผลิตทั้งที่ดินและแรงงานของ
เกษตรกรในพื้นที่สูง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของชนเผ่า
ที่ท�ำการผลิตแบบยังชีพและอยู่ภายนอกวงจรการผลิตของทุน จึงสรุปได้ว่า
เศรษฐกิจทีด่ นิ แบบทุนนิยมในปัจจุบนั ได้ขยายตัวอย่างเต็มทีเ่ ข้าไปในพืน้ ทีส่ งู แล้ว
งานวิจยั ในลักษณะนีแ้ ม้วา่ ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
แต่ก็ถือว่าเป็นงานด้านเศรษฐกิจที่ดินและแสดงให้เห็นถึงมิติเชิงพื้นที่ของ
เศรษฐกิจทุนนิยมที่ปรากฏออกมาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั อืน่ ทีไ่ ด้วเิ คราะห์เรือ่ งการใช้ทดี่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้
ภายใต้กรอบความคิดเกีย่ วกับการขยายตัวเชิงพืน้ ทีข่ องทุนนิยมด้วยการปลูกพืช
เชิงพาณิชย์ประเภทอื่น เช่น ยางพารา ในงานวิจัยของยศ สันตสมบัติ และ
อรัญญา ศิรผิ ล (2556) เกีย่ วกับการบุกเบิกและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ การปลูก
ยางพาราในลุมน�้ำโขง คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบการผลิตยางพาราในสวน
ยางพาราขนาดใหญ่และสวนยางรายย่อยในลาว กัมพูชาและไทย ข้อเสนอของ
งานดังกล่าวคือ ไตรภาคีแห่งพลังการปิดล้อมข้ามชาติ ซึ่งประกอบด้วยรัฐ
เสรีนิยมใหม่ และทุนนิยมชายขอบ ได้ร่วมกันปิดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุม่ นำ�้ โขงเพือ่ ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เกษตรกรรม น�ำไปสูป่ ญ
ั หาการท�ำลายป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆ ตามมา เกษตรกร
ที่มีฐานะดี มีหลักทรัพย์และเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการลงทุนยังคงได้รับประโยชน์
จากราคายางพาราทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง แต่เกษตรกรรายย่อยต้องผ่านระบบเกษตร
พันธสัญญา และมีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียทีด่ นิ ของตนเองและกลายเป็นแรงงาน
ไร้ที่ดินต่อไป
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กรรมสิทธิ์ที่ดินกับการออกโฉนด
นอกเหนือจากเรื่องนิยามของค�ำว่าที่ดินแล้ว ประเด็นพื้นฐานที่มีการ
ถกเถียงกันเรื่อยมาทั้งในวงการวิชาการและนโยบาย คือ เรื่องประเภท และ
ขอบเขตสิทธิการถือครอง การใช้ประโยชน์ และโอนหรือซือ้ ขายทีด่ นิ ข้อโต้แย้ง
ในเรือ่ งนีม้ หี ลายประเด็น อาทิ สิทธิในทีด่ นิ ควรเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลหรือ
เป็นของกลุ่มคน ชุมชนหรือสาธารณะทั่วไป สิทธิในที่ดินควรเป็นกรรมสิทธิ์
ทีร่ บั รองการเป็นเจ้าของหรือให้เฉพาะสิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิการถือครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินควรเป็นแบบถาวรหรือแบบมีก�ำหนดระยะเวลา สิทธิ
การถือครองและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของคนต่างชาติควรเท่ากับคนสัญชาติไทย
หรือไม่ ฯลฯ ประเด็นเกี่ยวกับประเภทและขอบเขตสิทธิในที่ดินจึงเป็นแก่น
ของข้อโต้แย้งด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ และยังมีการถกเถียงกันเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั
งานเขียนเชิงประวัตศิ าสตร์จ�ำนวนหนึง่ ได้กล่าวถึงสิทธิและรูปแบบการถือครอง
ทีด่ นิ ในอดีต โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการตรากฎหมายในการคุม้ ครองและรับรอง
ในที่ดินและทรัพย์สิน ประเด็นส�ำคัญเรื่องสิทธิในสมัยสุโขทัยดังที่ปรากฏ
ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ระบุว่า “ … สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองทุกแห่ง
ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าคาง (ขนุน) ก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลาย
ในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนีใ้ ครสร้างได้ไว้แก่มนั ...” เนือ่ งจากในสมัยนัน้
ทีด่ นิ ทีร่ กร้างว่างเปล่ามีอยูท่ วั่ ไป ประชากรยังมีอยูไ่ ม่มาก จึงอยูใ่ นสภาพทีแ่ รงงาน
มีความขาดแคลนมากกว่าทีด่ นิ หลักการพืน้ ฐานของกฎหมายดังกล่าวคือ การ
ที่ผู้ใดได้ลงแรงในการบุกเบิกพื้นที่ท�ำกินในที่ดินแล้ว ก็ต้องได้สิทธิในที่ดินนั้น
ซึ่งเป็นในแนวคิดเดียวกับทฤษฎีทรัพย์สินจากแรงงาน (Labor theory of
property) ทีม่ าจากแนวคิดทรัพยสิทธิสว่ นบุคคลของจอห์น ล็อคทีจ่ ะกล่าวถึง
ต่อไปในภายหลัง
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ส่วนเรื่องสิทธิการถือครองที่ดินในยุครัตนโกสินทร์นั้น มีการกล่าวถึง
ในงานเขียนของชัย เรืองศิลป์ (2522) ซึง่ ได้วเิ คราะห์จากงานเขียนของคนรุน่ ก่อน
หลักการพืน้ ฐานสามประการของสิทธิการถือครองทีด่ นิ ในยุครัตนโกสินทร์ ได้แก่
1. ที่ดินทั่วราชอานาจักรเป็นของพระมหากษัตริย์ เมื่อพระราชทาน
		 ให้แก่วดั ใดหรือบุคคลใดก็จะตกเป็นกรรมสิทธิข์ องวัดหรือบุคคลนัน้
		 โดยที่กรรมสิทธิ์ดังกล่าวถือเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทได้
2. ราษฎรและข้าราชการทัว่ ไปได้แต่สทิ ธิครอบครองทีด่ นิ เท่านัน้ จึงไม่
		 สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ แต่กฎหมายก็ยอมให้มีการ
		 รับช่วงสิทธิการครอบครองเช่นเดียวกับกรรมสิทธิ์ แต่ไม่สามารถ
		 ซื้อขาย จ�ำน�ำ หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
3. ทางการไม่ตอ้ งการให้มกี ารท�ำนาเลือ่ นลอยหรือการครอบครองทีด่ นิ
		 ไว้เฉยๆ ถ้าทอดทิง้ นาของตนไปก็จะอนุญาตให้ผอู้ นื่ เข้ามาครอบครอง
		 แทนได้และถ้ายังไม่มีคนเข้ามาครอบครองก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
		 เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องขวนขวายหาคนเข้ามาท�ำ
ในลักษณะเดียวกัน การศึกษารูปแบบกรรมสิทธิ์ที่ดินส�ำหรับอาคาร
พักอาศัยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยการวิเคราะห์งานเขียนและเอกสาร
ประวัติศาสตร์ โดยผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต (2525) พบว่า รูปแบบ
การถือครองทีด่ นิ ส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่แตกต่างมากนักจากการถือครองเพือ่ ใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตรในอดีต แต่มีประเด็นเพิ่มเติมที่ส�ำคัญในส่วนของ
การเวนคืนที่ดินโดยพระมหากษัตริย์ กล่าวคือ แต่เดิมหากพระมหากษัตริย์มี
พระราชประสงค์ทดี่ นิ แปลงใด ก็สามารถเวนคืนได้โดยไม่ตอ้ งให้คา่ ตอบแทนใดๆ
เนื่องจากกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของพระมหากษัตริย์ แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มกี ารออกพระราชก�ำหนดยอมรับกรรมสิทธิส์ ว่ นบุคคล
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เป็นครั้งแรกในพระราชก�ำหนดว่าด้วยพระราชทานที่บ้าน เรือก นา สวน พ.ศ.
2409 โดยมีหลักการว่าหากพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชประสงค์ที่ดินเพื่อ
กิจการสาธารณะและความมัน่ คง เช่น การสร้างป้อม ขุดคูท�ำก�ำแพง การเรียก
ที่ดินคืนโดยไม่ตอบแทนราษฎรก็ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม แต่ถ้าวัตถุประสงค์
ของการเรียกคืนทีด่ นิ คือมาเพือ่ สร้างวัง บ้าน นา และสวนของพระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชการ โดยการไล่เจ้าของที่ดินเดิมออกไป ก็ถือว่าไม่สมควร และ
ต้องให้มีการซื้อขายกันในราคาที่เหมาะสม การออกพระราชก�ำหนดดังกล่าว
มีความส�ำคัญมากในประวัติศาสตร์ที่ดินไทย เนื่องจากเป็นการสร้างสถาบัน
(institutions) พืน้ ฐานส�ำหรับการรับรองความมัน่ คงในทรัพยสิทธิของประชาชน
พร้อมไปกับการจ�ำกัดขอบเขตอ�ำนาจการเวนคืนที่ดินโดยภาครัฐ ซึ่งนับเป็น
หลักการพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนในสมัยต่อมา
หลังจากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาองค์ประกอบพืน้ ฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทีด่ นิ ไทยในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม คือ การออกโฉนดทีร่ บั รองกรรมสิทธิข์ อง
ปัจเจกบุคคลและองค์กรตามกฎหมายทีด่ นิ แม้วา่ การออกหนังสือส�ำคัญทีร่ บั รอง
กรรมสิทธิห์ รือสิทธิในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ได้มมี านานตัง้ แต่กอ่ นสมัยรัตนโกสินทร์
แต่ก็เพิ่งมีการออกโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเป็นของรัชกาลที่ 5
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) ที่ต�ำบลบ้านแป้ง อ�ำเภอพระราชวัง
จังหวัดกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) มีเนื้อที่ 89-1-52 ไร่ หลังจากมีการ
เดิ น ส�ำรวจเป็ น ครั้ ง แรกโดยข้ า หลวงเกษตรและเจ้ า พนั ก งานกรมแผนที่
(กรมที่ดิน, ม.ป.ป.) การตรากฎหมายประกาศออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2444
ในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ได้กลายเป็นรากฐานของการจัดระบบกรรมสิทธ์ที่ดิน
แบบใช้กฎหมายรองรับมาจนถึงปัจจุบัน
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กฎหมายดังกล่าวถือเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจที่ดินไทย
เพราะได้แยกสิทธิการครอบครองออกจากสิทธิในการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
ซึง่ แตกต่างจากกระบวนทัศน์แต่เดิมตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทถี่ อื ว่า
แผ่นดินทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าแผ่นดิน และสิทธิของราษฎรเหนือ
ทีด่ นิ ขึน้ อยูก่ บั การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ นัน้ ตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ในอดีตตัง้ แต่สมัยล้านนา สุโขทัยและอยุธยาเรือ่ ยมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
หากราษฎรทีค่ รอบครองทีด่ นิ อยูแ่ ต่เดิมละทิง้ ทีด่ นิ และไม่ท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ นัน้
ก็จะเสียสิทธิการครอบครองนัน้ ไป การออกกฎหมายรับรองกรรมสิทธิแ์ บบโฉนด
จึงเป็นการรับรองสิทธิการครอบครองที่ไม่ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การประกาศออกโฉนดทีด่ นิ ได้ท�ำให้ทดี่ นิ กลายสถานภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์
โดยในเชิงเศรษฐศาสตร์ถือว่ามีมูลค่าในตัวเองแม้ว่าจะไม่มีการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ใดๆ อยูก่ ต็ าม ในความเห็นของนงเยาว์ จิตตะปุตตะ (2549) การเปลีย่ นแปลง
กระบวนทัศน์และกฎหมายดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลดีกับราษฎร แต่ก็อาจเป็น
สาเหตุที่ให้เกิดกลุ่มนายทุนที่ดินที่มีบทบาทเป็นนายทุนเงินกู้ให้กับเกษตรกร
ที่ประสบปัญหา และกลายเป็นต้นตอของปัญหาความยากจนข้นแค้นของ
ชาวนาไทยที่ยืดเยื้อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์งานเขียนเกี่ยวกับบริบทด้านเศรษฐกิจสังคมและ
เหตุการณ์ดา้ นเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 สามารถอนุมานได้วา่
เหตุผลหลักของการออกโฉนดทีด่ นิ แบบปัจเจกบุคคลในประเทศไทยในช่วงแรกนัน้
เกิดจากความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เกิดจาก
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง
ความต้องการพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ทดี่ นิ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์เริม่ ขาดแคลน
ปฏิสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานตามกลไกตลาดที่ดินท�ำให้ราคาที่ดิน
เพิม่ สูงขึน้ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาระบบคลองชลประทานและถนนหนทาง
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ได้เปิดโอกาสให้มีการจับจองและใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายพื้นที่ แต่ระบบ
การรับรองสิทธิในที่ดินที่มีมาแต่เดิมไม่สามารถจัดการกับปัญหาข้อพิพาท
เรื่องกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นระหว่างราษฎรได้ ดังที่ได้
เกิดขึ้นหลายกรณีในย่านรังสิต (สุนทรี อาสะไวย์, 2530) พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชด�ำริให้มีการเปลี่ยนระบบและ
ระเบียบว่าด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแบบระบบทะเบียนที่ดินแบบทอร์เรนส์
(Torrens) ซึ่งเซอร์ โรเบิร์ต ริชาร์ด ทอร์เรนส์ (Sir Robert Richard Torrens)
ได้พัฒนาขึ้นในประเทศออสเตรเลีย (กรมที่ดิน, 2505: 5) เหตุผลเริ่มแรกของ
การปรับเปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นแบบโฉนดของปัจเจกบุคคล
เกิดจากความต้องการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
จากระบบสิทธิในที่ดินแบบดั้งเดิม
จุดเริม่ ต้นนีแ้ ตกต่างจากหลายประเทศทีไ่ ด้ปรับเปลีย่ นระบบกรรมสิทธิ์
ที่ดินเป็นแบบปัจเจกบุคคล ในประเทศยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 แนวคิดทรัพยสิทธิส่วนบุคคลได้กลายเป็นพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากความคิดของจอห์น ล็อค (John Locke)
นักปรัชญาชาวอังกฤษ ซึ่งได้เสนอว่า ทรัพยสิทธิแบบปัจเจก (individual
property rights) เป็นสิทธิตามธรรมชาติ (natural rights) เนือ่ งจากทรัพย์สนิ
เกิดขึ้นได้จากการใช้แรงงานในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การทีป่ จั เจกบุคคลเป็นเจ้าของทรัพยสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับ
การผลิตและเป็นพืน้ ฐานของอิสรภาพของมนุษย์ แนวคิดนีเ้ รียกในภายหลังว่า
ทฤษฎีทรัพย์สินจากแรงงาน (Labor theory of property) อย่างไรก็ตาม
ล็อคได้ก�ำหนดเงื่อนไขของแนวคิดนี้ไว้ว่า ปัจเจกบุคคลสามารถถือครอง
ทรัพยสิทธิเฉพาะตนเองได้ต่อเมื่อยังมีที่ดินที่ดีเหลือเพียงพอส�ำหรับผู้อื่น7
แนวคิดทรัพยสิทธิแบบปัจเจกนี้เป็นพื้นฐานของการต่อสู้ที่น�ำไปสู่การปฏิวัติ
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ในฝรัง่ เศสและสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้วา่ การเปลีย่ นแปลงแนวคิดและกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยสิทธิในประเทศเหล่านี้มีรากฐานเชิงปรัชญาที่ชัดเจน
ส�ำหรับในประเทศญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศในยุคการ
ฟื้นฟูเมจิ (Meiji Restoration) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1868 คือ การปฏิรูประบบสิทธิ
การถือครองที่ดิน ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญคือนโยบายการออกโฉนดที่ดิน
ให้กับประชาชน นับเป็นการรับรองทรัพยสิทธิส่วนบุคคลในที่ดินอย่างเป็น
ทางการตามกฎหมาย เหตุผลหลักของการออกโฉนดที่ดินของญี่ปุ่นในช่วงนี้
คือ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบการเก็บภาษีของประเทศเพือ่ สร้างรายได้
ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านต่างๆ การเก็บภาษีทดี่ นิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้
จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดขอบเขตของสิทธิและมีเอกสารทีช่ ดั เจนและใช้อา้ งอิง
ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถประเมินมูลค่าในการจัดเก็บภาษีได้ ประโยชน์
ด้านระบบภาษีจงึ เป็นเหตุผลส�ำคัญของการพัฒนาระบบทรัพยสิทธิแบบปัจเจก
ในญี่ปุ่น (Tasaka and Nishizawa, 2003: 197) จึงกล่าวได้ว่า เหตุจูงใจของ
แนวคิดการออกโฉนดที่รับรองทรัพยสิทธิแบบปัจเจกของประเทศไทย ซึ่ง
เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรือ่ งทีด่ นิ นัน้ แตกต่างอย่างชัดเจน
จากของประเทศตะวันตกที่มีพื้นฐานจากปรัชญาสังคมและการเมือง และ
ของญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องการจัดเก็บภาษี
หลังจากการตรากฎหมายประกาศออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2444 แล้ว
ก็ได้มกี ารพัฒนาระบบกฎหมายและองค์กรเกีย่ วกับการออกโฉนดทีด่ นิ เรือ่ ยมา
ส�ำหรับงานเขียนทีไ่ ด้ปพู นื้ ฐานทางวิชาการเพือ่ การพัฒนากฎหมายและระบบ
7

“... there is enough, and as good, left in common for others” (Locke,
1690/1982: Chap. 5. Sec. 27)
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กรรมสิทธิ์ที่ดินแบบปัจเจกในประเทศไทยในช่วงแรกนั้นไม่ใช่งานเขียนด้าน
เศรษฐศาสตร์ แต่เป็นงานเขียนของนักกฎหมายชาวฝรัง่ เศสชือ่ โรแบร์ แลงกาต์
(Robert Lingat) หรือ ร. แลงกาต์ ในชุดหนังสือชือ่ “ประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทย”
หนังสือเล่มแรกในชุดนี้มีเนื่อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะ (แลงกาต์,
2483) งานเขียนดังกล่าวได้กลายเป็นเอกสารส�ำคัญทีต่ อ่ มาได้ใช้ในการพัฒนา
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบเอกชนของประเทศไทย ตามแนวคิดของแลงกาต์
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีโฉนดเป็นเอกสารรับรองนั้นจะให้สิทธิความเป็นเจ้าของที่
แยกออกจากการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่แตกต่างจากระบบเดิมที่มีอยู่
ในสยาม งานเขียนฉบับดังกล่าวมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการตราพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 นับเป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายที่ดิน
สมัยใหม่ของประเทศไทย (กฤษฎา บุญชัย, 2545)
ในช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม การออกโฉนดให้กบั ประชาชน
ถือเป็นวาระส�ำคัญของรัฐบาล โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจัดสรรที่ดิน
แนวคิดพื้นฐานของนโยบายที่ดินในยุคนี้คือการจัดสรรให้ราษฎรทุกครัวเรือน
มีที่ดินเป็นของตัวเอง โดยรัฐบาลจะจ�ำกัดให้ประชาชนแต่ละคนมีที่ดินได้
ในขนาดที่เหมาะสมกับอัตภาพของตนเอง รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดสรรทีด่ นิ ขึน้ มา 4 ฉบับ หนึง่ ในนัน้ คือ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการส�ำรวจ
การออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2496 เหตุผลส�ำคัญของการตรากฎหมายฉบับนี้คือ
ต้องการลดปัญหาที่เกิดจากกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในช่วงทศวรรษ 2490 นับได้วา่ รัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
มีความพยายามอย่างมากในการผลักดันนโยบายที่ดินที่จัดระบบกรรมสิทธิ์
ส่วนบุคคล รวมทัง้ การจัดสรรทีด่ นิ โดยรัฐให้กบั ประชาชนเพือ่ เป็นพืน้ ฐานของ
พัฒนาเศรษฐกิจ
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งานเขียนที่ได้วิเคราะห์นโยบายที่ดินในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ไว้อย่างละเอียด คือ ชุดบทความวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์โดยศรัญญู
เทพสงเคราะห์ (2553ก, 2553ข) ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ซึง่ ได้ตคี วามจาก
เอกสารราชการและสิง่ ตีพมิ พ์ทนี่ �ำเสนอนโยบายทีด่ นิ ในสมัยนัน้ เมือ่ ประมวล
เนือ้ หาของบทความทัง้ สองฉบับและวิเคราะห์เพิม่ เติมจากบทความอีกฉบับหนึง่
ของศรัญญู เทพสงเคราะห์ (2554) เกี่ยวกับการก่อตัวของคนชั้นกลางและ
แนวคิด “ทุนนิยมโดยรัฐ” ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงครามแล้ว สามารถอนุมาน
ได้ว่า นโยบายการออกโฉนดแบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลไปพร้อมกับนโยบาย
การจัดสรรที่ดินและการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรในสมัยนั้นเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีเ่ กือ้ หนุนการเกิดคนกลุม่ ใหม่ในสังคมไทยทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนหน้านัน้ คือ
การเกิดกลุม่ คนชัน้ กลางในพืน้ ทีเ่ มืองทีม่ คี วามคิด ค่านิยมและวิถกี ารด�ำรงชีวติ
แบบใหม่ และอาชีพใหม่ๆ ในด้านค้าขายพาณิชยกรรมและการบริการ ซึ่ง
แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้านั้นอย่างมาก (ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2554:
128-131) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเศรษฐกิจที่ดินกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากร
ความพยายามในการออกโฉนดที่ดินยังคงมีสืบเนื่องเรื่อยมา แต่การ
ออกโฉนดต้องใช้เวลานานในการส�ำรวจและมีขนั้ ตอนมากมายในการออกเอกสาร
ท�ำให้ไม่สามารถออกโฉนดได้จ�ำนวนมากพอตามความต้องการในการรับรอง
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทีเ่ พิม่ ตามการพัฒนาเศรษฐกิจไทย นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2444 จนถึง
พ.ศ. 2528 กรมที่ดินสามารถออกโฉนดที่ดินได้ 4 ล้านแปลงเศษ หรือร้อยละ
20 ของพื้นที่การถือครองทั่วประเทศ (113 ปี ..., 2557) ท�ำให้เกิดแนวคิด
ที่จะเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้มีการศึกษาและ
ส�ำรวจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกและนักวิชาการไทย น�ำไปสู่
เอกสารส�ำคัญที่เป็นพื้นฐานด้านแนวคิดและแนวทางการด�ำเนินงานในการ
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ออกโฉนดทีด่ นิ ทัว่ ประเทศไทย คือ รายงานการประเมินโดยเจ้าหน้าทีธ่ นาคารโลก
(Staff Appraisal Report) ชื่อ “Thailand: Land Titling Project” (World
Bank, 1984) ซึ่งได้เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ดินกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และมีขอ้ เสนอแนะให้รฐั บาลไทยพัฒนาระบบการส�ำรวจ ประเมิน
มูลค่า และออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับครัวเรือนที่ถือครองที่ดิน
และเป็นระบบฐานข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาของ
ภาครัฐ
จากข้อเสนอในรายงานดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ด�ำเนินโครงการ
ออกเอกสารสิทธิที่ดิน (Land Titling Program) ที่เรียกว่า “โครงการเร่งรัด
การออกโฉนดทีด่ นิ ทัว่ ประเทศ” ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2547 ซึง่ ได้รบั เงินกูย้ มื
จากธนาคารโลกรวมเป็นเงินกว่า 180 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งการสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคจากส�ำนักงานเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย
(Australian Agency for International Development–AusAID)
ในระหว่างนั้นก็มีการศึกษาเพื่อด�ำเนินโครงการในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
โดยมีรายงานการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยั ภายในประเทศ
เช่น งานศึกษาของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute,
1995) ที่น�ำเสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ด�ำเนินโครงการออกโฉนดที่ดิน
รวมทัง้ รูปแบบองค์กรในการด�ำเนินงานและบทบาทหน้าทีข่ องกรมทีด่ นิ ข้อเสนอ
เชิงนโยบายทีส่ �ำคัญของรายงานฉบับนีค้ อื การให้จดั ตัง้ ส�ำนักงานทีด่ นิ สาขาขึน้
ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ เร่งการออกโฉนดให้กบั ประชาชนในแต่ละพืน้ ที่ และข้อเสนอ
ให้มีการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงการนีน้ บั เป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย
ทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ แบบปัจเจกและเป็นรากฐานของการพัฒนา
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ตลาดทีด่ นิ ทัว่ ประเทศ และถือเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมของไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แนวคิดพื้นฐานของโครงการนี้คือ
เศรษฐกิจไทยและประชาชนโดยรวมจะได้ประโยชน์จากการมีกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
แบบปัจเจก ซึ่งมีความชัดเจนของแนวเขตที่รองรับโดยกฎหมาย และจะท�ำให้
ลดปัญหาความสับสนและความขัดแย้งที่เกิดมาจากความไม่ชัดเจนของ
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทีม่ มี าแต่เดิม การออกโฉนดจะท�ำให้ภาครัฐสามารถพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรและป้องกันการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ อีกทัง้ การเร่งรัด
ออกโฉนดในพื้นที่เมืองยังเป็นการเตรียมพร้อมส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาคเมืองอีกด้วย
ในช่วงนีถ้ อื เป็นยุคสมัยทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยได้พฒ
ั นาเป็นแบบทุนนิยม
มากขึน้ กระบวนทัศน์หลักทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของนโยบายและแผนงานพัฒนาสิทธิ
และการออกโฉนดก็พัฒนาเป็นแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ส�ำนักนีโอคลาสสิก
มากขึ้น โดยมีสมมติฐานส�ำคัญคือระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบปัจเจกจะท�ำให้
เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และส่งเสริมการพัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ การสะสมทุน ทัง้ นี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งมีการกระจาย
สินทรัพย์ของภาคเอกชนที่มีการก�ำหนดทรัพยสิทธิที่ชัดเจน ส่วนการพัฒนา
ชนบทเพื่อการลดความยากจนจะประสบความส�ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทุน
และการปฏิรปู ระบบกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ จะน�ำไปสูก่ ารลดความยากจนได้ แนวคิดนี้
เป็นพืน้ ฐานของการด�ำเนินโครงการด้านปฏิรปู ทีด่ นิ ทีธ่ นาคารโลกได้ด�ำเนินการ
ไปหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย องค์ประกอบหลักของโครงการปฏิรูป
ทีด่ นิ ตามแนวคิดของธนาคารโลกคือการออกโฉนดทีด่ นิ การขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ
การท�ำแผนที่ และจัดระบบการบริหารทีด่ นิ เป้าหมายคือการจัดระบบกรรมสิทธิ์
ให้พร้อมทีจ่ ะรองรับการท�ำงานตามกลไกตลาด ซึง่ เป็นแนวคิดของเศรษฐศาสตร์
ส�ำนักนีโอคลาสสิกทีเ่ ป็นพืน้ ฐานวิธคี ดิ และการท�ำงานขององค์กรนานาชาติแห่งนี้
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โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินของประเทศไทยได้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ถือเป็นความส�ำเร็จทีก่ ลายเป็นต้นแบบระดับโลกของการพัฒนา
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ให้กบั ประชาชน จนในปี พ.ศ. 2540 ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มจาก
ธนาคารโลก (World Bank Award for Excellence)
ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน
เป้าหมายหลักประการหนึง่ ของการออกโฉนดทีด่ นิ คือ การสร้างความ
มัน่ คงในสิทธิการถือครองทีด่ นิ (tenure security) ซึง่ เป็นหนึง่ ในหลักการส�ำคัญ
ของแนวทางการปฏิรปู ทีด่ นิ ทีธ่ นาคารโลกได้พยายามส่งเสริมในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย แนวคิดพื้นฐานคือเอกสารสิทธิที่ชัดเจนและมีกฎหมาย
รองรับในทรัพยสิทธิจะท�ำให้เกษตรกรที่ยากจนและไร้ที่ท�ำกินมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น เนื่องจากความมั่นคงในสิทธิการถือครองจะท�ำให้เกษตรกรไม่ต้องเช่า
ทีด่ นิ ไม่เป็นหนีส้ นิ และสามารถลงทุนในวัตถุดบิ และเทคโนโลยีทจี่ ะให้ผลิตผล
และมูลค่าในการผลิตเพิม่ ขึน้ ได้ ด้วยพืน้ ฐานแนวคิดดังกล่าว บทความวิชาการ
หลายฉบับได้ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากโครงการปฏิรูปที่ดิน
ในประเทศไทยในด้านการเงิน เศรษฐกิจและสังคม ทั้งกับเจ้าของที่ดินและ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
แบบตัดขวาง (cross-sectional) เช่น Chalamwong and Feder (1986)
ได้พฒ
ั นาแบบจ�ำลองทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าทีด่ นิ ความมัน่ คงของ
สิทธิการถือครองที่ดิน ผลิตภาพ และตลาดสินเชื่อ และได้ทดสอบแบบจ�ำลอง
ดังกล่าวโดยวิธกี ารทางเศรษฐมิตแิ ละใช้ขอ้ มูลเชิงปริมาณทีเ่ ก็บจากสามจังหวัด
ในประเทศไทย
อี ก งานวิ จั ย หนึ่ ง ของ Feder, Onchan, Chalamwong, and
Hongladarom (1988) ได้วเิ คราะห์ในลักษณะคล้ายกันแต่ครอบคลุมประเด็น
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของความมั่นคงในการถือครอง
ทีด่ นิ และใช้ขอ้ มูลทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบจ�ำลองเชิงทฤษฎีของ
งานวิจยั ฉบับนีม้ กี รอบความคิดคล้ายกับแบบจ�ำลองของ Chalamwong and
Feder (1986) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกรรมสิทธิก์ บั มูลค่า
ทีด่ นิ การสะสมทุน การพัฒนาทีด่ นิ ปัจจัยในการผลิตและระดับผลิตภาพ และ
ยังได้วิเคราะห์ผลกระทบของเอกสารสิทธิที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ผลประโยชน์กบั ต้นทุนในการออกโฉนดทีด่ นิ โครงการวิจยั อีกชุดหนึง่ ได้ใช้ขอ้ มูล
ระยะยาว (longitudinal) ซึ่งเป็นชุดงานของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Center for Applied Economic Research,
1990, 1993, 2002) งานวิจัยเหล่านี้ได้ผลการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสรุปโดยย่อได้ดังนี้
- การมีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความ
		 แตกต่างในราคาทีด่ นิ ทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิมรี าคาสูงกว่าทีด่ นิ ทีไ่ ม่มี
		 เอกสารตั้งแต่ร้อยละ 75 ถึง 197;
- การมีเอกสารสิทธิมผี ลต่อการเข้าถึงแหล่งสินเชือ่ ระดับการเข้าถึง
		 แหล่งกูย้ มื เงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27 เมือ่ มีเอกสารสิทธิ และได้รบั เงินกู้
		 เป็นจ�ำนวนเงินมากกว่าคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิระหว่างร้อยละ 75
		 ถึง 123 และยังได้รับดอกเบี้ยที่ถูกกว่า;
- จ�ำนวนการซือ้ ขายและโอนกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ มีมากขึน้ เมือ่ มีเอกสารสิทธิ;
- ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เกษตรกรเพิ่มการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น
		 เมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยเคมี;
- มูลค่าและผลผลิตต่อหน่วยพืน้ ทีส่ งู กว่าเมือ่ ทีด่ นิ มีเอกสารสิทธิ; และ
- โครงการเร่งรัดการออกโฉนดได้น�ำสู่การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
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อีกบทความหนึ่งของนักวิจัยกลุ่มนี้คือ Feder and Onchan (1987)
ซึ่งได้ตั้งค�ำถามวิจัยว่า ความมั่นคงในการถือครองที่ดินมีผลต่อการลงทุน
ในการผลิตด้านการเกษตรหรือไม่และอย่างไร และได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ในการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งเกษตรกรที่ มี ค วามมั่ น คงกั บ ไม่ มี
ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ข้อค้นพบส�ำคัญของบทความดังกล่าวคือ
ความมั่นคงในการเป็นเจ้าของที่ดินได้ท�ำให้เกิดการลงทุนในพื้นที่การเกษตร
และการพัฒนาปรับปรุงทีด่ นิ โดยเกษตรกร โดยได้น�ำเสนอระดับของผลกระทบ
ดังกล่าวด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ บทความฉบับนี้ได้กลายเป็นเอกสารที่ใช้
อ้างถึงกันอย่างแพร่หลายในการด�ำเนินนโยบายการพัฒนาสิทธิการครอบครอง
ทีด่ นิ ให้เป็นแบบทางการ (formalization) โดยเฉพาะในแผนงานและโครงการ
พัฒนาเอกสารสิทธิในที่ดินของธนาคารโลกที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้น
ในหลายประเทศทั่วโลก
งานวิจัยของ Feder and Onchan (1987) และบทความอื่นๆ ที่ได้
วิเคราะห์ในแนวทางเดียวกันต่างก็มีข้อสรุปที่สนับสนุนนโยบายการออก
เอกสารสิทธิแบบเป็นทางการ แต่กม็ นี กั วิจยั คนอืน่ ทีไ่ ม่เห็นด้วยและได้วพิ ากษ์
ผลการวิจัยดังกล่าว เช่น Bromley (2008) ได้โต้แย้งว่า บทความของ Feder
and Onchan (1987) ทีม่ พี นื้ ฐานความคิดเรือ่ งความมัน่ คงในการเป็นเจ้าของ
ที่ดินนั้น ไม่ได้น�ำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
“ความมั่นคงในการเป็นเจ้าของ” (ownership security) กับการลงทุนด้าน
การเกษตร กล่าวคือ ในความเห็นของบรอมลีย์ ค�ำว่า ความไม่มั่นคงในการ
เป็นเจ้าของทีด่ นิ (ownership insecurity) นัน้ เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายย้อนแย้ง
ในตัวเอง จริงอยูท่ วี่ า่ การครอบครองทีด่ นิ (occupancy of land) อาจมีความ
ไม่มั่นคง แต่ค�ำว่าการเป็นเจ้าของ (ownership) ในตัวเองนั้นย่อมสื่อถึง
ความมั่นคงอยู่แล้ว
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ตามความเห็นของบรอมลีย์ ปัญหาอีกประการหนึ่งในบทความของ
Feder and Onchan (1987) เป็นเรื่องการวัด กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
เปรียบเทียบเกษตรกรสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเอกสารสิทธิเป็นของตนเองและ
กลุ่มที่ท�ำกินอยู่บนที่ดินของรัฐ แต่บรอมลีย์เห็นว่าการศึกษานี้ไม่ได้เป็นการ
เปรียบเทียบเรือ่ งความมัน่ คงในการเป็นเจ้าของกับความไม่มนั่ คงในการครอบครอง
เพราะเกษตรกรเองก็ยอมรับว่าความเสี่ยงในการถูกไล่รื้อออกจากที่ดินที่
ครอบครองอยู่นั้นมีน้อยมาก อีกทังยังเป็นต้นทุนทางการเมืองที่สูงมากของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ จึงแทบไม่มกี ารไล่รอื้ เกษตรกรออกจากพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ประเด็นของการศึกษานี้จึงไม่ใช่เรื่องความมั่นคงในการถือครอง แต่เป็นเรื่อง
พฤติกรรมการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินในพื้นที่ชนบทของไทยมากกว่า
และไม่ใช่การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของเกษตรกร เพราะการวิเคราะห์
เน้นไปที่การตัดสินใจของสถาบันการเงินในการให้กู้กับเกษตรกรสองกลุ่ม
การศึกษาของ Feder และนักวิจัยหลายคนก่อนหน้านี้ก็ได้ยืนยันว่า มีเพียง
เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับเงินกู้จากสถาบัน
การเงิน จึงท�ำให้เกิดความสับสนว่าการมีเอกสารสิทธิอย่างเป็นทางการจะน�ำ
ไปสู่การลงทุนในการพัฒนาที่ดินของเกษตรกร
ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงเป็นความเข้าใจผิดของธนาคารโลกและหน่วยงาน
ต่างๆ ในการแปลความหมายของผลการวิจยั ของ Feder and Onchan (1987) ว่า
การออกเอกสารสิทธิอย่างเป็นทางการจะน�ำไปสูก่ ารลงทุนในการพัฒนาทีด่ นิ
และกระบวนการผลิตของเกษตรกร ประเด็นส�ำคัญที่ควรวิจัยมากกว่าคือ
หากเกษตรกรแต่ละกลุม่ สามารถเข้าถึงเงินกูไ้ ด้เหมือนกัน แต่มคี วามแตกต่างกัน
ที่ ว ่ า มี เ อกสารสิ ท ธิ ห รื อ ไม่ มี เกษตรกรทั้ ง สองกลุ ่ ม นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น
ในพฤติกรรมการลงทุนหรือไม่ ในความเห็นของบรอมลีย์ ประเด็นส�ำคัญด้าน
นโยบายในส่งเสริมการลงทุนและการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรจึงไม่ได้
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อยูท่ กี่ ารพัฒนาเอกสารสิทธิอย่างเป็นทางการให้กบั เกษตรกร แต่อยูท่ กี่ ารแก้ไข
ปัญหาการเข้าถึงเงินกู้ของเกษตรกรที่ไม่ได้ถึงกับไม่มีความมั่นคงในการ
ถือครองที่ดินอยู่เลย แต่ยังถูกปฏิเสธการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
แม้ว่างานเขียนของ Feder and Onchan (1987) อาจมีข้อบกพร่อง
ตามที่ Bromley (2008) ได้กล่าวไว้จริง แต่ก็เป็นบทความที่ได้รับการอ้างอิง
บ่อยครั้งในการสนับสนุนและโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายการสร้างความมั่นคง
ในการถือครองที่ดินด้วยการออกเอกสารสิทธิ
งานศึกษาในลักษณะคล้ายกันอีกชุดหนึ่งเป็นชุดบทความที่วิเคราะห์
โดยเจ้าหน้าทีข่ องธนาคารโลกทีไ่ ด้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ การออกโฉนด
ได้ท�ำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นและสร้างความมั่นคงในการถือครองของเกษตรกร
ในการน�ำเสนอบทความในการประชุมนานาชาติเรื่อง “Thailand Land
Titling Program: Challenges to Land Administration” ซึ่งจัดโดย
ธนาคารโลก กรมทีด่ นิ และหน่วยงานระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2546 ได้มกี ารน�ำเสนอบทความเกีย่ วกับผลกระทบของการออกโฉนด
ซึ่งโดยมากมีทิศทางในเชิงบวก ยกตัวอย่างเช่น Onchan and Aungsumalin
(2003) ได้ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อมของโครงการ
ออกโฉนดของประเทศไทยในระยะสั้นและระยะกลาง รวมทั้งแนวโน้มใน
ระยะยาว โดยการวิเคราะห์เชิงกึ่งทดลอง (quasi-experimental method)
เปรียบเทียบพื้นที่ภายในโครงการกับพื้นที่นอกโครงการ เก็บข้อมูลระดับ
ครัวเรือน และการใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์แสดง
ให้เห็นว่าโครงการออกโฉนดในภาพรวมได้สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านเศรษฐกิจนั้น เกษตรกรที่ได้รับ
เอกสารสิทธิมคี วามรูส้ กึ มัน่ คงในการถือครองทีด่ นิ และลงทุนในการพัฒนาทีด่ นิ
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และการผลิตมากขึน้ การมีเอกสารสิทธิยงั ท�ำให้สร้างความเชือ่ มัน่ จากสถาบัน
การเงินท�ำให้สามารถกูย้ มื สินเชือ่ ได้มากขึน้ เกษตรกรทีไ่ ด้รบั เอกสารสิทธิแล้ว
มีแน้วโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพืชที่เพาะปลูกเป็นพืชไม้ผลที่ท�ำให้ผลิตผลต่อไร่
สูงขึน้ พร้อมกับเพิม่ รายได้ตอ่ ไร่และรายได้ในการผลิตทัง้ หมด ทัง้ หมดนีน้ �ำไป
สู่มูลค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความยากจนของเกษตรกรที่ได้รับโฉนด
อยูใ่ นระดับต�ำ่ ลง ส่วนผลกระทบด้านสังคมนัน้ พบว่า ความมัน่ คงด้านกรรมสิทธิ์
ที่ดินท�ำให้ลดข้อขัดแย้งด้านที่ดินในชุมชนและท�ำให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น
อีกงานวิเคราะห์หนึ่งโดย Feder (2003) พบว่าโฉนดเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการทีด่ นิ ทีร่ ฐั สามารถใช้ในการสร้างความมัน่ คงให้กบั เกษตรกร
เจ้าของที่ดิน ท�ำให้มีการลงทุนพัฒนาปรับปรุงที่ดินของตน จากการศึกษา
เปรียบเทียบเกษตรกรทีม่ โี ฉนดกับทีไ่ ม่มโี ฉนดก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
เกษตรกรที่มีโฉนดสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ดีกว่าและมีผลผลิตสูงว่า 4-23%
ในขณะทีก่ ารศึกษาของ Gine (2005) ได้ประเมินความมัน่ คงของการถือครอง
ที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรจ�ำนวน
2,874 ครัวเรือนในปี พ.ศ. 2540 พบว่าในพื้นที่ที่รัฐบาลได้ออกเอกสารสิทธิ
ให้กับเกษตรกร แปลงที่มีการเช่าที่ดินจะมีโอกาสที่จะได้รับเอกสารสิทธิ
มากกว่าแปลงทีเ่ กษตรกรใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในการเพาะปลูกเอง และพืน้ ทีเ่ หล่านี้
มีอตั ราส่วนชดเชยความเสีย่ ง (risk premium) ส�ำหรับค่าเช่าแปลงทีด่ นิ ทีไ่ ม่มี
เอกสารสิทธิจะอยู่ที่ร้อยละ 6 ในทางตรงกันข้าม ในพื้นที่อื่นที่ไม่มีการ
ออกเอกสารสิทธิดงั กล่าว สิทธิในทีด่ นิ ไม่ได้มผี ลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร
ว่าจะให้เช่าที่ดินหรือจะใช้ประโยชน์เอง ในขณะที่ค่าเช่าที่ดินในแปลงที่ไม่มี
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เอกสารสิทธิในพื้นที่เดียวกันไม่ต้องมีค่าชดเชยความเสี่ยง ผู้วิจัยจึงสรุปผล
การวิจยั ว่า นโยบายการออกเอกสารสิทธิทดี่ นิ ให้กบั เกษตรกรในรูปแบบดังกล่าว
ได้ท�ำให้เกิดความบิดเบือนในกลไกตลาดการเช่าที่ดิน เนื่องจากได้ท�ำให้
เกษตรกรทีถ่ อื ครองทีด่ นิ มีความรูส้ กึ ไม่มนั่ คง (insecurity) ในการถือครองนัน้
อีกงานวิจัยหนึ่งที่ได้ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินผล
โครงการปฏิรปู ทีด่ นิ ของประเทศไทย คือ งานวิจยั ของบุญคง หันจางสิทธิ์ (2546)
ซึ่งได้ค�ำนวณอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Rates of
Return-ERR) ของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินในจังหวัดศรีสะเกษ เนื้อหาส่วนหนึ่งของ
บทความนี้มาจากรายงานของธนาคารโลกในการประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย (World Bank, 1982) ผลการวิเคราะห์
พบว่าอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์อยูใ่ นระดับสูง และผ่านการทดสอบ
ความเสีย่ งในด้านต่างๆ (sensitivity analysis) จึงคุม้ ค่าทีด่ �ำเนินโครงการ และ
ท�ำให้โครงการนี้ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากธนาคารโลก บทความนี้นอกจาก
จะได้น�ำเสนอผลการวิเคราะห์แล้ว ยังได้น�ำเสนอแนวคิดและวิธีการในการ
วิเคราะห์อัตราการผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการปฏิรูปที่ดิน
โดยเฉพาะการใช้ปจั จัยปรับเปลีย่ น (conversion factors) ทีใ่ ช้ในการปรับต้นทุน
และผลประโยชน์ทางการเงินให้เป็นต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์
ความส�ำเร็จของโครงการออกโฉนดที่ดินในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยหลายประการ จากการวิเคราะห์ของ Burns (2004) ปัจจัยส�ำคัญของ
ความส�ำเร็จในกรณีประเทศไทย ได้แก่ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนระยะยาวและการด�ำเนินการตามแผน
ความพร้อมด้านกรอบทางกฎหมาย ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ
กรมทีด่ นิ ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ตามความต้องการของประชาชนโดยการท�ำงาน
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ของส�ำนักงานที่ดินที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมไปถึงความมั่นใจของประชาชน
ในคุ ณ ภาพของการออกเอกสารสิ ท ธิ โดยไม่ มี ก ลุ ่ ม ผลประโยชน์ ที่ ท�ำให้
กระบวนการออกเอกสารสิทธิมีความซับซ้อนและวุ่นวายมากในประเทศอื่น
เช่น นักกฎหมายเอกชน นักส�ำรวจเอกชน และพนักงงานรับรองเอกสาร
สาธารณะ (public notaries)
แม้วา่ บทความวิชาการและรายงานวิจยั ทีไ่ ด้วเิ คราะห์สภาพปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาทีด่ นิ ไทยมีอยูจ่ �ำนวนมากในช่วงเวลาประมาณ 50 ปีทผี่ า่ นมา
และมีการยอมรับในระดับนานาชาติว่า โครงการออกโฉนดของประเทศไทย
ได้ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก แต่ดเู หมือนว่าปัญหาทีด่ นิ ของไทยไม่ได้รบั การ
แก้ไขให้ดีขึ้นเท่าใดนัก เพราะประเด็นปัญหาที่เคยมีการกล่าวถึงในอดีตเมื่อ
กว่าร้อยปีกอ่ นในงานเขียนของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์และพระยาสุรยิ านุวตั ร
ก็ยงั คงมีปญ
ั หาอยูเ่ ช่นเดิมในตอนนี้ ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพและความเป็นธรรม
ในการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเรื่องผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม งานเขียนกลุ่มหนึ่งได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการใช้ที่ดินกับความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นนี้ ได้มีการถกเถียงมาเป็นเวลานานก่อน
ค�ำว่า “ความยัง่ ยืน” จะกลายเป็นทีย่ อมรับและใช้กนั อย่างกว้างขวางในปัจจุบนั
ในบทความเรื่อง “ความผิดพลาดเกี่ยวกับนโยบายการจัดที่ดินของชาติ”
ไพรก�ำศรวล (2501) กล่าวว่า ปัญหาหลักด้านนโยบายทีด่ นิ ของไทย คือ ภาครัฐ
ไม่ได้ด�ำเนินนโยบายทีต่ งั้ อยูบ่ นฐานทางวิชาการ อีกทัง้ ยังมีเข้าใจผิดว่า ประเทศไทย
ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ได้อย่างไม่สิ้นเปลือง
และไม่เสือ่ มโทรม นอกจากนี้ การมอบหมายเรือ่ งทีด่ นิ ให้กบั กระทรวงมหาดไทย
ซึง่ มีพนั ธกิจในการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้กบั ราษฎร ท�ำให้เกิดการส่งเสริมการบุกเบิก
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และถือครองที่ดิน รวมทั้งโครงการจัดสรรที่ดินของรัฐที่ไม่ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของดิน สืบเนื่องมาถึงการตราประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 ที่ยิ่งท�ำให้มีการบุกเบิกที่ดินเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
(ไพรก�ำศรวล, 2501: 179) อีกบทความหนึ่งของบุญส่ง เลขะกุล (2501)
ในฐานะบรรณาธิการหนังสือนิยมไพร ก็แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
และเรียกร้องให้รฐั บาลปรับเปลีย่ นนโยบายจัดสรรทีด่ นิ ของประเทศ ความเห็น
ทั้งสองสอดคล้องกับความคิดเห็นของศักดิ์ ไทยวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมที่ดิน
ทีเ่ คยกล่าวไว้วา่ ความผิดพลาดของตนเองในช่วงทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรม
ที่ดิน คือ การออกประมวลกฎหมายที่ดิน ท�ำให้มีการแจ้ง ส.ค.1 ที่เป็นปัญหา
ผูค้ นจ�ำนวนหนึง่ ได้ใช้ชอ่ งทางนีใ้ นการครอบครองทีด่ นิ มากกว่าจ�ำนวนทีไ่ ด้รบั
อนุญาต จึงควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่
(กรมที่ดิน, 2554)
บทความเหล่านี้เขียนขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงความ
ตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการบุกเบิกที่ดินในพื้นที่ป่า
และพื้นที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายที่ดิน
ของรัฐเองและปัญหาด้านกฎหมายที่ดินที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข แม้ว่าจะมี
เสียงคัดค้านว่าประเด็นที่ไพรก�ำศรวล และบุญส่งได้ตั้งข้อสังเกตมานั้นอาจไม่
ถูกต้องนัก เพราะรัฐได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในกระบวนการออก
เอกสารสิทธิ ซึ่งจะไม่ท�ำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว (เสงี่ยม, 2501) แต่
ความเป็นจริงยังคงปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั ว่า ปัญหาทีด่ นิ และสิง่ แวดล้อมยังคงอยู่
และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก
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เอกสารสิทธิกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินและเศรษฐกิจที่ดินได้รับความสนใจ
อย่างมากอีกครั้งหนึ่งในวงการวิชาการไทยในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 เมื่อ
รัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรได้น�ำเสนอนโยบายแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ดินและที่ดินของชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2545 โดยมีใจความว่า ประเทศไทยมีที่ดินที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ หรือ dead asset อยู่มาก จึงต้องน�ำเอาที่ดินเหล่านั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ส�ำหรับประชาชนและการพัฒนาระบบทุนนิยม โดยไม่ยดึ ติดว่า ทีด่ นิ นัน้
เป็นของรัฐหรือของประชาชน แนวคิดดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากงานเขียน
ของเฮอร์นานโด เดโซโต (Hernando de Soto) นักเศรษฐศาสตร์และ
อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังของประเทศเปรู เดโซโตได้เสนอแนวคิด
การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการพัฒนาระบบทรัพยสิทธิอย่างเป็นทางการ
(formal property rights) ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
ทุนนิยม ประเด็นส�ำคัญทีก่ ลายเป็นพืน้ ฐานของนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
คือ ข้อสังเกตทีว่ า่ สินทรัพย์ของคนจนในประเทศมีอยูม่ หาศาล แต่ไม่สามารถ
น�ำไปใช้เป็นหลักประกันในการกูย้ มื เงินจากธนาคารเพือ่ ลงทุนพัฒนาธุรกิจต่อ
ไปได้ การพัฒนาทรัพยสิทธิแบบทางการให้กบั คนจนจะสามารถช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ (de Soto, 2003)
จากแนวคิดดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงออกนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
(asset capitalization) ด้วยการน�ำทรัพย์สนิ ของภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนจนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ สินทรัพย์ทพี่ อมีอยูก่ ส็ ามารถน�ำมาใช้คำ�้ ประกัน
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ให้สามารถกู้ยืมเงินไปลงทุนต่อ ประหนึ่งว่าเป็นการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
แนวคิดนีไ้ ด้มอี ทิ ธิพลต่อนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทีด่ นิ ของประเทศ
โดยเฉพาะการด�ำเนินงานของส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ซึง่ มีพนั ธกิจส�ำคัญประการหนึง่ คือการยกระดับทรัพยสิทธิในทีด่ นิ ทีไ่ ม่มโี ฉนด
แต่เป็นเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าท�ำประโยชน์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ หรือทีเ่ รียก
โดยทัว่ ไปว่า เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 นโยบายดังกล่าวมุง่ ไปทีก่ ารปรับเกณฑ์และ
ระเบียบต่างๆ ให้เกษตรกรสามารถน�ำเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไปใช้ได้ในการ
จ�ำนองกั บ ธนาคารเพื่ อ ขอกู ้ ยื ม เงิ น มาใช้ ใ นการลงทุ น ในที่ ดิ น ของตนเอง
(คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร, 2546)
ดังที่ได้ทบทวนไปก่อนหน้านี้ นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในส่วน
ที่ด�ำเนินการใช้กับสิทธิที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนั้น มีทั้งกลุ่มนักวิชาการและ
นักนโยบายที่เห็นด้วยกับการพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์
แบบโฉนด เช่น วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ (2546) ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ (2546)
และ ปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2553) กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย เช่น อานันท์
กาญจนพันธุ์ (สัญญาประชาคม ..., 2545) นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2546) และศรีราชา
เจริญพานิช (2553)
สิ่งตีพิมพ์ส�ำคัญที่แสดงข้อคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน คือ บทความของกลุ่มนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ได้รวม
เป็นหนังสือชือ่ “รวมบทความ: วิพากษ์แนวคิดแปลงสินทรัพย์เป็นทุนถึงปัญหา
การจัดการที่ดินในสังคมไทย” (ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ และวราภรณ์ เรืองศรี,
2547) ประเด็นหลักทีน่ �ำเสนอในหนังสือเล่มนีค้ อื นโยบายการแปลงสินทรัพย์
เป็นทุนมีรากฐานความคิดที่เชื่อว่า การพัฒนาระบบทุนนิยมขึ้นมาได้นั้นต้อง
ท�ำให้สินทรัพย์ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของปัจเจกบุคคลและต้องเกิดมูลค่าในตลาด

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

117

เงือ่ นไขทัง้ สองประการนีข้ ดั แย้งโดยตรงกับแนวคิดการพัฒนาทีต่ อ้ งการให้เกิด
ทางเลือกในการพัฒนาของชุมชนท้องถิน่ ด้วยวิธกี ารสร้างอ�ำนาจและยกระดับ
ความสามารถให้ประชาชนสามารถจัดการตัวเองได้ โดยไม่ต้องให้ทุกคน
โดยเฉพาะคนจนต้องสะสมทุนโดยผ่านกลไกตลาดเพียงอย่างเดียว จากมุมมอง
ของนักวิชาการทีว่ พิ ากษ์แนวคิดดังกล่าวในหนังสือฉบับนี้ ทีด่ นิ ในฐานะทีเ่ ป็น
สินทรัพย์ทสี่ �ำคัญทีส่ ดุ ของคนในท้องถิน่ ก�ำลังถูกปรับเปลีย่ นให้กลายเป็นสินค้า
ทีแ่ ลกเปลีย่ นซือ้ ขายได้งา่ ยในระบบตลาด แม้กระทัง่ สินทรัพย์ทเี่ ป็นกรรมสิทธิ์
ของรัฐ เช่น ที่ดินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ก็จะตกไปเป็นของเอกชน
ซึ่งอาจเป็นเอกชนที่มาพร้อมกับทุนนิยมโลกาภิวัตน์ จะเห็นได้ว่า ข้อโต้แย้งนี้
เป็นเรือ่ งเดียวกันกับข้อโต้แย้งพืน้ ฐานทีไ่ ด้ทบทวนมาในช่วงแรกตอนต้นบทว่า
ทีด่ นิ เป็นสินค้าเศรษฐกิจทีส่ ามารถซือ้ ขายได้ในตลาดทัว่ ไป หรือเป็นสินทรัพย์
ที่มีคุณค่ามากกว่าการเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
ข้อเสนอส�ำคัญในหนังสือเล่มนี้คือ ระบบสิทธิที่ดินแบบปัจเจกเป็น
ผลผลิตที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มชนชั้นน�ำที่ต้องการรักษาความต่างชั้น
ของสังคมตามระดับความสามารถในการครอบครองทีด่ นิ ดังนัน้ แนวทางแก้ไข
คือ ต้องสร้างทางเลือกในระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไม่ใช่ระบบสิทธิแบบปัจเจก
โดยการพัฒนาระบบกรรมสิทธิช์ มุ ชนทีต่ ง้ั อยูบ่ นฐานของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม
ของชุมชนและตามหลักการจารีตประเพณี ซึ่งมีความหลากหลายในรูปแบบ
ของสิทธิในทีด่ นิ เช่น “ทีด่ นิ หน้าหมู”่ ทีถ่ อื ครองโดยชุมชนในสังคมทางภาคเหนือ
ของไทย และที่ดินที่มีการใช้สอยร่วมกันระหว่างคนในชุมชน แนวทางที่เป็น
รูปธรรมของแนวคิดทางเลือกดังกล่าวคือ การพัฒนาโฉนดชุมชน ซึ่งเน้นการ
ถือครองร่วมกันของคนในชุมชน ตามตัวอย่างที่หลายชุมชนในประเทศไทย
ได้ออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ของชุมชนขึน้ มาเอง ข้อเสนอโฉนดชุมชนนีม้ เี ป้าหมาย
เพือ่ การแก้ไขปัญหาการสูญเสียทีด่ นิ ของเกษตรกร อันเนือ่ งมาจากความล้มเหลว
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ของการผลิตหรือเหตุผลอื่นๆ ที่ท�ำให้เกษตรกรต้องขายที่ดินของตนเองไป
รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่ตอบสนองหรือขัดแย้งความต้องการ
ในภาพรวมของชุมชน แนวคิดโฉนดชุมชนจึงเป็นทางเลือกในการถ่วงดุล
ระหว่างความต้องการของเกษตรกรในการถือครองกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ แบบปัจเจก
กับสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนโดยรวม
บทความในหนังสือเล่มนีไ้ ด้ยกหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบของ
การถือครองกรรมสิทธิ์แบบปัจเจก โดยเฉพาะจากการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
โดยภาครัฐ หลักฐานเหล่านี้โดยมากมาจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาในระดับ
ชุมชน ดังเช่น การศึกษาของอานันท์ กาญจนพันธ์ (2532) ในอ�ำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า การเร่งรัดออกโฉนดที่ดินไม่ได้สร้างความมั่นคง
ในระยะยาวให้กบั เกษตรกร แต่กลับสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านขายทีด่ นิ เพราะ
ราคาที่ดินสูงขึ้นในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรตกต�่ำ ในบางกรณีชาวบ้าน
อาจใช้โฉนดที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อได้จริง แต่เงินกู้ที่ได้มา
ไม่ได้น�ำมาใช้ในการผลิตทางการเกษตร แต่น�ำไปลงทุนนอกภาคการเกษตร
ซึ่งได้ผลตอบแทนมากกว่า และเงินกู้บางส่วนก็น�ำไปให้ผู้ไร้ที่ดินกู้ยืมต่อ
ในประเด็นคล้ายกัน จากการวิเคราะห์ของรีเบคก้า เลียวนาร์ด และ
กิง่ กร นรินทรกุล ณ อยุธยา (2545) พบว่า โครงการออกโฉนดทีด่ นิ ในประเทศไทย
ที่สนับสนุนโดยธนาคารโลกไม่ได้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการที่แต่เดิม
ต้องการขจัดความยากจนของเกษตรกร มิหน�ำซำ�้ กลับสร้างระบบทีท่ �ำให้มกี าร
ถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในชนบทไปยังนักลงทุนและนักเก็งก�ำไรที่ดินทั้งด้วย
วิธีที่ถูกต้องและที่มิชอบทางกฎหมาย การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่เกิดขึ้นจาก
การออกโฉนดยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มคนมีฐานะต้องการซื้อที่ดินเพื่อเก็บไว้
เก็งก�ำไร การออกโฉนดในระยะเวลาอันสั้นท�ำให้ผู้มีทรัพยากรและอ�ำนาจ
ในการเข้าถึงระบบราชการสามารถถือครองที่ดินและหาก�ำไรจากการซื้อขาย
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ได้อย่างรวดเร็ว และยังท�ำให้เกิดความขัดแย้งเรื่องที่ดินอย่างรุนแรงในพื้นที่
ชนบทของประเทศ นอกจากผลกระทบในระดับท้องถิ่นแล้ว โครงการเร่งรัด
ออกโฉนดยังมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เมือ่ มีการเก็งก�ำไรและ
กักตุนที่ดินไว้เป็นจ�ำนวนมาก ในขณะที่มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มสูงเกินกว่า
ความเป็นจริง ก็ท�ำให้เกิดสภาวะฟองสบูท่ ที่ า้ ยสุดก็ท�ำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึน้
ในปี พ.ศ. 2540 แนวทางแก้ไขทีบ่ ทความดังกล่าวได้เสนอไว้เป็นไปในแนวทาง
ของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ คือ การให้ความส�ำคัญกับต้นทุนทางสังคม
ของที่ดิน การเน้นการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนท้องถิ่น การจัดการกับที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าของนายทุนให้มกี ารใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งทีด่ นิ ระหว่างเอกชนกับรัฐ และระหว่างเอกชนกับเอกชน
โดยการสร้างกลไกด้านกฎหมายและการเมืองทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ข้อโต้แย้งของรีเบคก้าและกิง่ กร (2545) ในบทความดังกล่าวได้มาจาก
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องที่ดินจากมุมมองของชุมชน
และเกษตรกร และได้ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์แบบกรณีศกึ ษาด้วยข้อมูลจาก
ภาคสนาม ข้อโต้แย้งในบางเรือ่ งอาจต้องมีการวิเคราะห์เพิม่ เพราะวิธกี ารวิจยั
ที่ใช้ในบทความอาจไม่น�ำไปสู่ข้อสรุปในบางประเด็นได้ เช่น ในข้อโต้แย้งที่ว่า
โครงการเร่งรัดออกโฉนดท�ำให้เกิดการเก็งก�ำไรและกักตุนทีด่ นิ ไว้เป็นจ�ำนวนมาก
และท�ำให้มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มสูงเกินกว่าความเป็นจริง ท้ายสุดท�ำให้เกิด
สภาวะฟองสบูแ่ ละวิกฤติเศรษฐกิจนัน้ เป็นการเชือ่ มโยงปรากฏการณ์เศรษฐกิจ
จุลภาคกับระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค จึงต้องมีการวิเคราะห์ดว้ ยกรอบทฤษฎี
และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นระบบจึงจะสามารถได้ข้อสรุปเช่นนั้นได้
ตามความเข้าใจกันโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับวิกฤตการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2540 นัน้
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการล้มละลายของสถาบันการเงิน คือ การเก็งก�ำไร
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ในทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรมในพืน้ ทีเ่ มือง
และชานเมืองมากกว่าทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร แม้วา่ ในช่วงก่อนหน้านัน้ อาจมีการ
กว้านซื้อที่ดินและเก็งก�ำไรที่ดินการเกษตรอยู่พอสมควร แต่ในเชิงมูลค่าแล้ว
ไม่น่าจะมากเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เมือง อีกทั้งที่ดินที่มีการซื้อขาย
กันนั้นโดยมากน่าจะมีเอกสารสิทธิอยู่แล้วและไม่ได้ได้รับอานิสงส์โดยตรง
จากโครงการออกโฉนดที่ดินของธนาคารโลกในช่วงระยะก่อนวิกฤตการเงิน
ดังนั้น ด้วยข้อมูลและวิธีการวิจัยที่ใช้ในบทความดังกล่าว จึงไม่สามารถสรุป
ได้อย่างมัน่ ใจว่า โครงการออกโฉนดเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดภาวะฟองสบู่
และวิกฤตทางการเงินตามทีผ่ เู้ ขียนทัง้ สองได้น�ำเสนอไว้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้
ถือว่าเป็นช่องว่างการวิจัยที่น่าจะมีการพิสูจน์ต่อไป เพื่อให้ทราบแน่ชัดในเชิง
ประจักษ์วา่ การกว้านซือ้ และเก็งก�ำไรในทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหน
ที่น�ำไปสู่วิกฤตการเงินดังกล่าว
ปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อยที่บทความเหล่านี้ได้
น�ำเสนอมาก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับชนบทไทยของจามะรี
เชียงทอง และคณะ (2554) เมือ่ ไม่นานมานี้ ก็แสดงภาพปัญหาทีด่ นิ ทีค่ ล้ายกัน
ในชนบทไทยในปัจจุบนั คือ การเร่งรัดออกโฉนดโดยไม่มกี ารรองรับความมัน่ คง
ด้านอื่นๆ ของเกษตรกรเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมอย่างรวดเร็วในภาคชนบท กลุ่มทุนได้เข้าไปกว้านซื้อที่ดินในหลาย
พื้นที่เพื่อน�ำมาลงทุนท�ำธุรกิจเกษตรกรรมขนาดใหญ่ หรือน�ำไปจ�ำนองกับ
ธนาคารเพื่อกู้ยืมเงินมาลงทุนในธุรกิจต่างๆ
จากประสบการณ์ทพี่ บกับปัญหาในการด�ำเนินโครงการในหลายประเทศ
ประกอบกับหลักฐานทีแ่ สดงถึงผลกระทบของการออกเอกสารสิทธิทดี่ นิ แบบ
เป็นทางการ แนวคิดในระดับโลกก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง จากที่แต่เดิม
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ธนาคารโลกได้ยึดใช้แนวคิดการสร้างความมั่นคงในที่ดินเป็นแนวทางหลัก
ของการแก้ไขปัญหาที่ดินเกษตรกรรม และได้ส่งเสริมการออกโฉนดหรือ
เอกสารสิทธิในที่ดินในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ในช่วงหลัง
ธนาคารโลกเองได้เริม่ ทบทวนบทเรียนจากโครงการต่างๆ ทีไ่ ด้สนับสนุนไปทัว่ โลก
และได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในด้านนี้บ้าง ในบทความที่ได้ประมวลวิวัฒนาการ
และประเมินประสบการณ์ในการด�ำเนินนโยบายที่ดินชนบทของธนาคารโลก
ในช่วง 40 ปีทผี่ า่ นมา Deininger and Binswanger (1999) ได้สรุปว่า หลักการ
พื้นฐาน 3 ประการในการด�ำเนินนโยบายปฏิรูปที่ดินการเกษตรยังคงใช้ได้อยู่
คือ หนึง่ การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถท�ำการเกษตรได้บนทีด่ นิ ของตนเอง
สอง การสร้างกลไกตลาดทีเ่ อือ้ ต่อการโอนสิทธิในการใช้ประโยชน์ไปยังเกษตรกร
ทีใ่ ช้ประโยชน์ทดี่ นิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า และสาม การกระจายทีด่ นิ
และทรัพย์สินที่เท่าเทียมกัน
แต่ บ ทความดั ง กล่ า วได้ ส รุ ป บทเรี ย นและข้ อ ค้ น พบเพิ่ ม เติ ม จาก
ประสบการณ์ในการด�ำเนินนโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ในหลายประเทศว่า ระบบการ
ถือครองทีด่ นิ ร่วมกันของชุมชน (communual tenure systems) อาจมีอตั รา
ต้นทุน-ประสิทธิผล (cost-effective) ที่ดีกว่าการให้เอกสารสิทธิอย่างเป็น
ทางการให้กบั ปัจเจกภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม การประเมินแผนงานและโครงการ
ในการออกโฉนดให้กับประชาชนต้องใช้หลักความเป็นธรรม (equity) ไป
พร้อมเกณฑ์เชิงประสิทธิภาพ (efficiency) ที่ใช้มาอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน
นโยบายปฏิรูปที่ดินและการให้โฉนดที่ผ่านมามักไม่ให้ความส�ำคัญกับตลาด
การเช่าที่ดิน จึงท�ำให้ความเข้าใจในกลไกตลาดที่ดินขาดความสมบูรณ์ อีกทั้ง
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดซื้อขายที่ดินที่ผ่านมามักไม่ได้พัฒนา
ไปพร้อมกับการพัฒนาตลาดปัจจัยการผลิตอืน่ ๆ ในพืน้ ทีช่ นบท เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต การเข้าถึงเงินทุน ฯลฯ จึงท�ำให้นโยบายการปฏิรูปที่ดิน
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ด้วยการออกเอกสารสิทธิไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในด้านการยกระดับ
ความเป็นอยูข่ องเกษตรกรทีย่ ากจนได้ การปฏิรปู ทีด่ นิ จะน�ำไปสูก่ ารลดความ
ยากจนได้ตอ่ เมือ่ นโยบายและโครงการต่างๆ ส่งเสริมการท�ำงานของกลไกตลาด
โดยไม่ไปขัดขวางหรือสร้างอุปสรรคที่ไม่จ�ำเป็นในการตัดสินใจท�ำธุรกรรม
ระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย สิง่ ส�ำคัญในการปฏิรปู ทีด่ นิ คือการสร้างความเชือ่ มโยง
และครอบคลุมของกรอบด้านกฎหมายและสถาบัน ไปพร้อมกันกับการด�ำเนิน
โครงการน�ำร่องที่ใช้เป็นโอกาสเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้นโยบายและมาตรการ
ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขในแต่พื้นที่
โฉนดชุมชน
กระแสแนวคิดหนึง่ ทีก่ ลายมาเป็นทางเลือกส�ำคัญในการบริหารจัดการ
ทีด่ นิ คือ โฉนดชุมชน ซึง่ ได้รบั ความสนใจและการผลักดันอย่างมากจากองค์กร
พัฒนาภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา
แนวคิดนีเ้ กิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐทีไ่ ด้
ท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับประชาชนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
ในชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่รัฐได้ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้
แนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนนับเป็นส่วนหนึ่งของกระแสความคิดที่ต้องการให้
ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน และเป็นแนวทางเชิง
ประนีประนอมในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
ในพื้นที่ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่รัฐมักต้องยึดถือกฎหมายและแผนที่ของทางการ
ในการก�ำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ ในขณะที่ประชาชนในท้องถิ่นมักต้องการใช้
ประโยชน์จากพืน้ ทีป่ า่ โดยให้เหตุผลว่า ประชาชนได้ตงั้ ถิน่ ฐานมานานก่อนทีร่ ฐั
จะประกาศพืน้ ทีป่ า่ ซ้อนทับลงไปในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน แนวคิดโฉนดชุมชนมีประเด็น
เนื้อหาที่คาบเกี่ยวอยู่มากกับแนวคิดการบริหารจัดการป่าไม้แบบป่าชุมชน
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อีกทัง้ กลุม่ นักวิชาการและกลุม่ ประชาสังคมทีผ่ ลักดันเรือ่ งโฉนดชุมชนจ�ำนวนมาก
ก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวและต่อสู้ให้มีการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนมาเป็น
เวลานาน
การออกโฉนดชุมชนดูเหมือนเป็นทางเลือกหนึง่ ในแนวทางแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ แต่แนวคิดโฉนดชุมชนในช่วงแรกไม่ได้มีกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายออกมารองรับโดยเฉพาะ ตลอดจนขาดการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ที่ชัดเจนในการด�ำเนินงานส�ำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยังขาดองค์กรกลาง
ทีเ่ ป็นเจ้าภาพทัง้ ในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ จึงก่อให้เกิดปัญหาในการ
ด�ำเนินงาน รัฐบาลจึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการประสานงานและจัดโฉนดชุมชนขึน้
ในปี พ.ศ. 2553 และได้ออกระเบียบและก�ำหนดขั้นตอนในการขออนุมัติและ
การพิจารณาการออกโฉนดชุมชน จนในที่สุดจึงได้มีการมอบโฉนดชุมชน
เป็นแห่งแรกของประเทศให้กบั ชุมชนบ้านคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม แม้ว่าหลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลและแนวคิดโฉนดชุมชน
ไม่ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐเท่าใดนัก แต่แนวคิดและการผลักดันในภาค
ประชาสังคมก็ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยกลุ่มเครือข่ายด้านที่ดินยังคงพยายาม
ขับเคลื่อนและผลักดันเชิงนโยบายในเรื่องนี้อยู่เรื่อยมา
ประเด็นหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกัน คือ ความหมายของค�ำว่า “โฉนด”
ใน “โฉนดชุมชน” ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 โฉนดชุมชนหมายความว่า “หนังสืออนุญาตให้ชมุ ชนร่วมกัน
บริหารจัดการ การครอบครอง และใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ สร้างความมัน่ คง
ในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้อง
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบของรัฐ” อย่างไรก็ตาม นักกฎหมาย
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อีกกลุม่ หนึง่ ถือว่า นิยามของค�ำว่า “โฉนด” ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 ที่ระบุว่า “โฉนดที่ดิน” หมายความว่าหนังสือส�ำคัญแสดง
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจอง
ที่ตราว่า “ได้ท�ำประโยชน์แล้ว” ซึ่งเจ้าของต้องเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่ว่า
จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งตามนิยามนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงชุมชน
ซึ่งเป็นฐานของความคิดของกลุ่มที่ผลักดันเรื่องโฉนดชุมชน อย่างไรก็ตาม
มีความพยายามในการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาโดยคนในชุมชนและ
ให้ชุมชนนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแทน
ส�ำหรับในด้านวิชาการก็มีบทความที่สนับสนุนแนวคิดการถือครอง
กรรมสิทธิ์ร่วมโดยชุมชน อาทิ บทความของอานันท์ การญจนพันธุ์, ประภาส
ปิ่นตบแต่ง และนักวิชาการอื่นๆ ที่รวมเป็นหนังสือ “โฉนดชุมชน: จินตภาพที่
จับต้องได้” ซึง่ มีพงษ์ทพิ ย์ ส�ำราญจิตต์ (2556) เป็นบรรณาธิการ รวมทัง้ งานเขียน
ของไผทชิต เอกจริยกร (2555) กลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดนี้จะเน้นหลักการ
จัดการร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และเพื่อการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน กรอบการวิเคราะห์เรือ่ งการถือครอง
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ในกลุม่ นีจ้ ะมีกระบวนทัศน์ทกี่ ว้างกว่าการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่
ประโยชน์สูงสุดตามหลักแนวเศรษฐกิจกระแสหลักทั่วไป โดยครอบคลุมถึง
บริ บ ทในเชิ ง สั ง คมวั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของชุ ม ชน
สังเกตได้วา่ นักวิชาการในกลุม่ นีม้ กั สังกัดคณะและสาขาวิชาสังคมศาสตร์ดา้ น
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และรัฐศาสตร์ และมีอยู่น้อยมากที่สังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร์
บทความหลายฉบั บ โดยนั ก วิ ช าการชาวต่ า งประเทศก็ มี มุ ม มอง
ที่สนับสนุนแนวคิดโฉนดชุมชน จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เงื่อนไขและ
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ข้อจ�ำกัดในการบริหารจัดการด้านที่ดินของทางราชการไทย Mehl (1991)
ได้เสนอว่า ระบบการถือครองที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมกันของชุมชนอาจเป็น
ทางเลือกที่ดีในการจัดการกับปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าไม้และชนบท
ของประเทศไทย นอกจากนี้ Feder and Feeny (1991) เชื่อว่า ระบบ
การถือครอง การใช้ประโยชน์และบริหารจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
ของชุมชนอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่โอกาสในการลงทุนเพื่อ
เพิม่ ศักยภาพของทีด่ นิ มีอยูจ่ �ำกัด ทัง้ ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการปรับปรุง
คุณภาพดิน และขนาดของชุมชนไม่ใหญ่มากเกินไป และเนื่องจากที่ดินมีอยู่
อย่างจ�ำกัด จึงมีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะป้องกันไม่ให้คนภายนอกชุมชน
เข้ามาถือครองและใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ในชุมชน อย่างไรก็ตาม ตามความคิด
ของ Mehl (1991) ระบบกรรมสิทธิร์ ว่ มของชุมชนในประเทศไทยยังไม่สามารถ
พัฒนาได้อย่างเต็มที่ เพราะกระบวนทัศน์ของภาครัฐและกรอบด้านกฎหมาย
ที่ดินยังไม่ยอมรับระบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน หากอุปสรรคส่วนนี้ยังไม่ได้
รับการแก้ไข ก็คงไม่สามารถใช้ระบบกรรมสิทธ์ร่วมที่เป็นแก้ไขปัญหาที่ดิน
ในพื้นที่ป่าและชนบทได้
แม้ว่าวันเวลาผ่านไปหลายทศวรรษและมีการถกเถียงกันในเรื่องนี้
มานานแล้วก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ป่ากับแนวคิดอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนิเวศยังคง
เกิดขึน้ เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ความท้าทายส�ำคัญและทีย่ ากทีส่ ดุ ในเรือ่ งเศรษฐกิจ
ทีใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ คือ การสร้างความสมดุลและการประสานประโยชน์ในการอนุรกั ษ์
พื้นที่ป่าไม้ไปพร้อมกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพืน้ ทีป่ า่ และใกล้เคียง ประเด็นนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะในประเทศไทยแต่เกิดขึน้
ในแทบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหนังสือชือ่ “A Land on Fire:
The Environmental Consequences of the Southeast Asian Boom”
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ในบทชื่อ “Forests and Farmers: Only the Haunted Jungles Survive”
เจมส์ เดวิด ฟาน (James David Fahn) (2003) ได้บรรยายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทดี่ นิ เพือ่ เศรษฐกิจในชุมชนกับสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่
ป่าไม้ที่รัฐก�ำหนดให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ และกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ที่แตกต่างกันระหว่างชุมชนกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เนือ้ หาของบทนีส้ ามารถตีความได้วา่ กระบวนทัศน์และวิธคี ดิ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ของชุมชนในเขตป่าไม้ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทัง้ ประเทศไทย
มีความแตกต่างจากแนวคิดเชิงอนุรกั ษ์และเศรษฐกิจทีด่ นิ ของประเทศตะวันตก
ซึ่งเป็นฐานคิดของนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ความแตกต่างนี้
ท�ำให้เกิดปัญหาเรือ่ งกรรมสิทธิแ์ ละสิทธิในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และเกีย่ วเนือ่ ง
โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในประเทศในภูมิภาคนี้
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ว่านักวิชาการและผู้ที่สนใจในเรื่องที่ดินและ
ป่ า ไม้ ทุ ก คนจะเห็นด้วยกับแนวคิดโฉนดชุมชนเสมอไป ยกตั วอย่ า งเช่ น
โสภณ พรโชคชัย (2552, 2554) ได้คัดค้านการออกโฉนดชุมชนให้กับชุมชน
ทีไ่ ด้บกุ รุกในพืน้ ทีป่ า่ ไม้และพืน้ ทีส่ าธารณะอืน่ ๆ ด้วยเหตุผลว่า การออกโฉนด
ชุมชนเป็นการยอมรับการกระท�ำผิดของบุคคลทีม่ กั ใช้ขอ้ อ้างเรือ่ งความยากจน
ที่อาจไม่เป็นจริง ยังเป็นการขัดกับหลักการของการออกโฉนดที่ดิน และจะไม่
ท�ำให้เกิดความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ผู้สนับสนุนโฉนดชุมชน
มักอ้างถึง การออกโฉนดชุมชนยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท�ำลายป่าไม้
ในลักษณะเดียวกัน ตามความคิดเห็นของโสภณ พรโชคชัย การออกโฉนด
ชุมชนในเมืองตามโครงการบ้านมัน่ คงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.อ.ช.)
ก็เป็นการยอมรับสิทธิของผู้บุกรุกที่ดินที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน ทั้งๆ ที่คน
เหล่านี้ตอนนี้ไม่ใช่คนจนอีกต่อไปแล้ว ในขณะที่ชมรมอาสาสมัครอุทยาน
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ได้ท�ำหนังสือลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้มีการ
ทบทวนการจัดให้มีโฉนดชุมชนในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ไม่วา่ จะเป็นบทความวิชาการทีส่ นับสนุนหรือคัดค้านกับแนวคิดโฉนด
ชุมชนก็ตาม แทบทั้งหมดมาจากความคิดเห็นในเชิงเหตุผลและประสบการณ์
ของผู้เขียนและผลการวิเคราะห์เฉพาะกรณีในระดับชุมชน ยังมีงานวิจัยอยู่
น้อยมากทีแ่ สดงให้เห็นถึงผลประโยชน์และผลกระทบของการถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดินร่วมในลักษณะโฉนดชุมชนด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ อีกทั้งยังไม่มีการ
เปรียบเทียบการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบปัจเจกบุคคลกับแบบกรรมสิทธ์
ร่วมอย่างละเอียดรอบด้านว่ามีผลกระทบแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เนือ่ งจาก
ผลประโยชน์และผลกระทบอาจไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในด้านเศรษฐกิจที่สามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณและในระยะเวลาสัน้ ๆ งานวิเคราะห์ในเรือ่ งนีเ้ ท่าทีส่ ามารถ
สืบค้นมาได้ คือ งานวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื่อง “ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ของรูปแบบการถือครองทีด่ นิ ” โดยกรณ์พงศ์ ทองศรี (2553) ซึง่ ได้เปรียบเทียบ
สภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนในโครงการบ้านมั่นคงชนบทในจังหวัด
นครราชสีมา 2 แห่งที่มีรูปแบบการถือครองที่ดินที่ต่างกัน ในโครงการหนึ่ง
ประชาชนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบปัจเจก และอีกโครงการหนึ่ง
เป็นแบบกรรมสิทธิร์ ว่ ม ผลปรากฏว่า เมือ่ ด�ำเนินโครงการไปแล้ว 5 ปี หมูบ่ า้ น
ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกลับมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจดีกว่า เนื่องจากประชาชน
จ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงท�ำให้เกิดกระบวนการ
ในการร่วมมือพัฒนากันมากกว่า ทั้งยังสามารถสร้างฉันทามติหรือข้อตกลง
ในชุมชนได้งา่ ยกว่า ท�ำให้ภาครัฐและเอกชนจากภายนอกยินดีเข้ามามีสว่ นร่วม
พัฒนาและลงทุน ในขณะทีอ่ กี ชุมชนหนึง่ เมือ่ ได้รบั กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ แบบปัจเจกแล้ว
แต่ละครัวเรือนก็ให้ความส�ำคัญกับที่ดินของตนเอง และให้ความส�ำคัญกับ
การร่วมมือพัฒนากันน้อยลง
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อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นอืน่ ๆ ในมิตดิ า้ นเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
และการเมืองที่ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปในการประเมินผลประโยชน์และ
ผลกระทบของการถือครองที่ดินแบบชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับการถือครอง
แบบปัจเจก เช่น การลงทุนในการพัฒนาที่ดินและในการผลิต รูปแบบและ
ความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เงือ่ นไขและบริบทของการบริหารจัดการ
ที่แตกต่างกันมากระหว่างพื้นที่ชนบทกับพื้นที่เมือง โดยที่ชุมชนเมืองมีความ
หลากหลายของผูค้ น ทัง้ ในด้านการประกอบอาชีพ เศรษฐสถานะ และพืน้ ฐาน
ทางสังคม มากกว่าในชนบทที่เป็นภาคการเกษตรเป็นหลัก รวมไปถึงประเด็น
ในเชิงสถาบันและเศรษฐศาสตร์การเมือง
ระบบการเงิน สินเชื่อและเศรษฐกิจที่ดิน
ระบบการเงินและสินเชือ่ เป็นอีกหัวข้อหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในงานวิจยั
เกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ โดยครอบคลุมหัวข้อเกีย่ วกับระบบสินเชือ่ เพือ่ ส่งเสริม
การซื้อขายในที่ดิน ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในพื้นที่เมือง และ
ระบบการเงินเพือ่ การด�ำเนินนโยบายทีด่ นิ ทีม่ เี ป้าหมายเชิงสังคมเป็นหลัก เช่น
การช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในเมืองในการเข้าถึงทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
เป็นต้น
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเงิน สินเชือ่ และทีด่ นิ มีกล่าวถึงบ้าง
เล็กน้อยในงานเขียนของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์และพระยาสุริยานุวัตร
แต่งานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตลาดที่ดินกับตลาดสินเชื่อ
ในชนบทไทยอย่างประจักษ์ คือ รายงานการส�ำรวจชนบทไทยโดยเจมส์ แอนดรูส์
(Andrews, 1935) ที่ได้กล่าวถึงไว้แล้วข้างต้น งานส�ำรวจของแอนดรูส์ได้ให้
ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับเรือ่ งตลาดสินเชือ่ ในชนบท และมีขอ้ ค้นพบส�ำคัญคือ
การกู้ยืมเงินในพื้นที่ชนบทยังเกิดขึ้นระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมากกว่า
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เป็นการกูย้ มื เงินจากนายทุนและพ่อค้าคนกลางเชือ้ สายจีน (Andrews, 1935: 308)
การกู้หนี้ยืมสินจึงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนรู้จักกัน และแทบไม่มี
การบังคับให้ลูกหนี้ให้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้นอกเหนือไปจากเงินต้น
(Andrews, 1935: 319) ความสัมพันธ์ดงั กล่าวคล้ายกับกรณีการเช่าทีด่ นิ ในพืน้ ที่
ภาคกลางทีไ่ ด้มกี ารส�ำรวจในงานเดียวกัน กล่าวคือ แม้วา่ ผูเ้ ช่าทีด่ นิ จะตระหนักดีวา่
ถึงแม้ตนเองอาจไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ได้กต็ าม เจ้าของทีด่ นิ ก็คง
ไม่บงั คับให้จา่ ย เพราะอย่างไรก็รวู้ า่ ไม่มปี ญั ญาจ่ายได้อยูแ่ ล้ว (Andrews, 1935: 322)
แม้ว่าอาจมีการยึดทรัพย์สินที่จ�ำนองไว้อยู่บ้าง แต่ก็มีอยู่น้อยมาก โดยมาก
เป็นการเพิ่มหนี้สินที่ไม่ได้จ่ายคืนไปเรื่อยๆ และโดยมากไม่ได้มีการจ่ายค่า
ดอกเบีย้ ส่วนในกรณีทมี่ กี ารยึดทีด่ นิ นัน้ โดยมากก็มกั เกิดขึน้ กับผูเ้ ช่าทีไ่ ม่แสดง
ความพยายามในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ หรือแสดงท่าทีว่าจะไม่จ่ายคืน
เงินต้นที่ได้ยืมไป (Andrews, 1935: 324)
ในประเด็นนี้ โธมัส ลาร์สัน (Tomas Larsson) ได้ขยายความในเชิง
เศรษฐกิจการเมืองว่า ขอบเขตอ�ำนาจรัฐในพื้นที่ชนบทไทยในยุคดังกล่าวยังมี
ข้อจ�ำกัดในการบังคับใช้สัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ จึงท�ำให้การกู้ยืมเงิน
ในเชิงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับนายทุนชาวจีนเป็นไปได้ยาก (Larsson, 2013: 97)
เหตุผลหนึ่งที่รัฐไม่ใช้อ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมายหรือวิธีการอื่นเพื่อบังคับ
ใช้สญั ญาก็เพราะว่า รัฐไทยในเวลานัน้ ก�ำลังด�ำเนินนโยบายชาตินยิ มในการพัฒนา
จึงไม่ตอ้ งการให้เกษตรกรตกอยูใ่ นภาวะทีล่ �ำบาก และไม่ตอ้ งการด�ำเนินนโยบาย
และใช้อ�ำนาจรัฐที่ดูเหมือนว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนคนจีนที่เป็น
ชนกลุ่มน้อยของประเทศและกดขี่เกษตรกรในพื้นที่ชนบทที่เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ
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อีกสาเหตุหนึง่ ทีส่ �ำคัญคือตลาดทีด่ นิ ในพืน้ ทีช่ นบทยังไม่ได้พฒ
ั นาอย่าง
เต็มที่ แม้ว่าเจ้าหนี้จะสามารถยึดที่ดินคืนจากลูกหนี้ได้ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
จะขายที่ดินนั้นต่อไปได้ง่ายนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขอบเขตของตลาดที่ดิน
ในสมัยนั้นยังมีขอบเขตจ�ำกัด ผู้ซื้อผู้ขายมักอยู่ในหมู่บ้านหรือพื้นที่เดียวกัน
และมักเป็นเครือญาติเพื่อนฝูงกัน อีกทั้งกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้
เจ้าหนีย้ ดึ สินทรัพย์อนื่ ๆ ทีม่ สี ภาพคล่องมากกว่าได้ เช่น สัตว์เลีย้ งและเครือ่ งมือ
การเกษตร จึงเป็นเรือ่ งยากและเป็นการเสียเวลาทีเ่ จ้าหนีจ้ ะยึดทีด่ นิ แล้วขายต่อ
เพือ่ เอาเงินคืนจากลูกหนี้ ในลักษณะคล้ายกัน การทีร่ ฐั ลดภาษีทดี่ นิ และภาษีอนื่ ๆ
ให้กบั เกษตรกรทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ ในช่วงเศรษฐกิจตกตำ�่ แทนทีจ่ ะยึดทีด่ นิ จาก
เกษตรกรทีไ่ ม่จา่ ยภาษีนนั้ ส่วนหนึง่ ก็สะท้อนให้เห็นถึงตลาดทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่พฒ
ั นา
มากในช่วงเวลานั้น ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถจ่ายภาษีได้ ถึงแม้รัฐจะ
สามารถยึดที่ดินได้ก็ตาม รัฐก็จะต้องประสบกับความล�ำบากในการน�ำที่ดิน
มาขายต่อ เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะหาผู้ซื้อที่ดินในอาศัยอยู่พื้นที่เดียวกัน
(Larsson, 2013: 98)
ชุดข้อเสนอส�ำคัญของรายงานของแอนดรูส์ คือ การพัฒนาตลาดข้าว
ในกรุงเทพมหานคร การสร้างท่าเรือขึ้นใหม่เพื่อรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่
การสร้างทางหลวงเพื่อการขนส่งทางบก รวมถึงการขยายระบบสหกรณ์เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตและการขายผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้ง
การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ข้อเสนอเหล่านี้คล้ายคลึงกับงานอื่นๆ ก่อนหน้านั้น
จะเห็นได้วา่ ข้อค้นพบของนักวิชาการชาวอเมริกนั ทีเ่ ข้ามาในยุคหลังนีม้ ขี อ้ มูล
ที่ยืนยันข้อค้นพบของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์และพระยาสุริยานุวัตรที่มีมา
ก่อนหน้านีว้ า่ ประเทศไทยมีปญ
ั หาด้านความเหลือ่ มลำ�้ และไม่เป็นธรรมในการ
ถือครองที่ดิน และเป็นหนึ่งสาเหตุส�ำคัญของความยากจนของเกษตรกรไทย
อีกข้อเสนอหนึง่ ทีค่ ล้ายกันคือ รัฐบาลควรส่งเสริมระบบการผลิตแบบสหกรณ์
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เพื่อเป็นทางออกส�ำคัญที่จะท�ำให้เกษตรกรชนบทสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มงานเขียนในยุคนี้ มีเพียงงานของพระยาสุริยานุวัตร
เท่านั้นที่น�ำเสนอแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างโดยการปฏิรูปโครงสร้างสิทธิ
การถือครองที่ดินของประชาชน
อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ทีด่ นิ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ข้อเสนอของแอนดรูสไ์ ด้เน้นการพัฒนาระบบการขนส่ง
มากกว่าการพัฒนาด้านชลประทาน และเน้นการขนส่งทางบกมากกว่าขนส่ง
ทางน�้ำ ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวคิดก่อนหน้านี้ของแวน เดอร์ ไฮด์
(1906) ข้อแตกต่างนีแ้ สดงให้เห็นถึงการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ที่ดิน โดยเริ่มให้ความส�ำคัญกับโครงข่ายถนนแทนที่การขุดคลองเพื่อการ
พัฒนาที่ดินพร้อมกับการพัฒนาระบบชลประทานและการขนส่งทางน�้ำ และ
แสดงถึงอิทธิพลทางความคิดและอ�ำนาจของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมีบทบาท
มากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุหนึ่งที่รายงานนี้มีข้อเสนอ
ในแนวทางดังกล่าวอาจเป็นเพราะแอนดรูสเ์ ป็นนักวิจยั จากสหรัฐอเมริกาและ
ได้รบั อิทธิพลทางความคิดมาจากรัฐบาลของตนเอง ซึง่ ในเวลานัน้ ก�ำลังด�ำเนิน
นโยบายพัฒนาระบบถนนทัว่ ประเทศ ส�ำนักงานทางหลวง (Bureau of Public
Roads) ของสหรัฐอเมริกาได้ใช้อ�ำนาจของกฎหมายทางหลวง ปี ค.ศ. 1921
(Federal Highway Act of 1921) ในการระดมทุนสร้างถนนในท้องถิ่นและ
ระหว่างมลรัฐทัว่ ประเทศ เพือ่ กระตุน้ การจ้างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่
ครั้งใหญ่ในระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1930 (Weingroff, 1996)
กว่าห้าสิบปีหลังจากการส�ำรวจของแอนดรูส์ ผลงานวิจัยส�ำคัญอีก
ฉบับหนึง่ ทีม่ เี นือ้ หาส่วนหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทีด่ นิ กับตลาดสินเชือ่
ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2530 คือ การศึกษา
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เกีย่ วกับสัญญากู้ โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและอัตราดอกเบีย้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมา โดยนิพนธ์ พัวพงศกร (2531) งานวิจยั ดังกล่าวพบว่า บทบาทหลัก
ของทีด่ นิ ในตลาดสินเชือ่ คือเป็นสินทรัพย์ทเี่ กษตรกรใช้เป็นหลักประกันในการ
เข้าถึงสินเชือ่ ทัง้ สถาบันการเงินในระบบ คือธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
และธนาคารพาณิชย์ทวั่ ไป กับสินเชือ่ นอกระบบ ซึง่ โดยมากเป็นเงินยืมจากญาติ
และเพือ่ นหรือพ่อค้านายทุนในท้องถิน่ จากการส�ำรวจภาคสนามพบว่า ครัวเรือน
ของผูท ไี่ ดสนิ เชือ่ จากสถาบันการเงินมักเปนผูม รี ายได ทีด่ นิ ทาํ กินและทรัพยส นิ
มากกวาทั้งครัวเรือนที่กูเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพียงแหลงเดียวและ
ครัวเรือนที่ไมสามารถกูเงินไดเลยไม่ว่าจากแหล่งไหนก็ตาม แม้ว่าธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ได้ใชร ะบบสินเชือ่ แบบกาํ กับ (supervised credit)
ในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุมเกษตรกรและใหสมาชิก
ในกลุมค�้ำประกันหนี้รวมกัน เพื่อเปนการลดปัญหาการชําระหนี้และเปด
โอกาสใหเกษตรกร ซึ่งไมมีที่ดินของตนสามารถกูยืมเงินได แต่เกษตรกรที่
ยากจนก็ยังคงต้องพึ่งสินเชื่อนอกระบบอยู่ดี
ในการเข้าถึงสินเชือ่ นอกระบบนัน้ สัญญากูส้ ว่ นใหญ่ไม่มกี ารคำ�้ ประกัน
ใดๆ เนือ่ งจากคูส่ ญ
ั ญารูจ้ กั กันอย่างดีจนมีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกัน แต่กม็ กี ารน�ำเอา
ทีด่ นิ มาใช้ในการจ�ำนองหลักทรัพย์เพือ่ ค�ำ้ ประกัน โดยลูกหนีจ้ ะเอาเอกสารสิทธิ
ที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกหนี้ไปกู้เงินจากเจ้าหนี้
หลายรายพร้อมกัน นอกจากนี้ ก็มีการจ�ำน�ำหลักทรัพย์ โดยมอบที่นาให้กับ
เจ้าหนีท้ �ำกินเพือ่ ตัดดอกเบีย้ หรือเรียกว่าการท�ำนาตัดดอก นอกเหนือจากการ
ใช้ทดี่ นิ แล้ว ก็มกี ารคำ�้ ประกันโดยการใช้บคุ คลและผลผลิต หรือสินทรัพย์อนื่ ๆ
เช่น วัว อีกข้อค้นพบหนึ่งที่น่าสนใจคือ กรณีท่ีเป็นการกู้จากสถาบันการเงิน
เมือ่ เกษตรกรสูญเสียทีด่ นิ จากการผิดสัญญา ผูก้ จู้ ะไม่ได้สทิ ธิในการขอเช่าทีด่ นิ
ท�ำกินต่อ เพราะธนาคารจะนําที่ดินไปขายทอดตลาด ซึ่งแตกต่างจากการ
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กูน้ อกระบบทีม่ คี วามยืดหยุน่ อยูบ่ า้ ง โดยมีการต่อรองให้ลกู หนีส้ ามารถเช่าทีด่ นิ
ท�ำกินต่อไปได้ นับเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำให้สนิ เชือ่ นอกระบบยังคงมีความส�ำคัญ
ในชนบทไทยในสมัยนั้น
ประเด็นในเชิงทฤษฎีท่ีส�ำคัญจากงานวิจัยนี้คือการโยงกันของตลาด
(inter-locking markets หรือ interlinkages) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ในตลาดสินค้า
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในตลาดปัจจัย และในทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์
ในตลาดปัจจัยก็ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ในตลาดสินค้า ดังทีป่ รากฏในสัญญากู้
จ�ำนวนมากที่มีเนื้อหาผูกโยงกับตลาดการค้าพืชผลและตลาดปัจจัยการผลิต
รวมถึงตลาดที่ดิน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในสังคมชนบทไทย ค่าโสหุ้ยในการ
แลกเปลีย่ น (transaction cost) สูงมาก การโยงกันของตลาดจะสามารถลดค่า
โสหุ้ยดังกล่าวได้
เรือ่ งการเข้าถึงสินเชือ่ นับเป็นองค์ประกอบหลักของแนวคิดการปฏิรปู
ที่ดิน งานวิจัยส�ำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยเกือบทั้งหมด
ได้กล่าวถึงหรือวิเคราะห์ประเด็นเรือ่ งการเข้าถึงสินเชือ่ ไว้ ไม่วา่ จะเป็นงานของ
ไชยยงค์ ชูชาติ (2517, 2519) Chalamwong and Feder (1986) และ Feder
et al. (1988) สาระส�ำคัญของงานเหล่านี้คือการเข้าถึงสินเชื่อมีผลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาระบบการผลิตของเกษตรกรและชีวิตความเป็นอยู่ที่ตามมา
การขาดความมั่นคงในการถือครองที่ดินท�ำให้เกษตรกรไม่มีหลักประกันที่จะ
น�ำไปใช้ในการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินได้ ทางออก คือ การสร้างความมัน่ คง
ในการถือครองที่ดินโดยการออกเอกสารสิทธิให้กับเกษตรกร
ความคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินของ
ประเทศไทยตามที่ได้ทบทวนไปก่อนหน้านี้ หลังจากที่ประเทศไทยได้ด�ำเนิน
โครงการดังกล่าวไปแล้วกว่าสิบปี เจ้าหน้าทีธ่ นาคารโลก Byamugisha (1999)
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ได้วเิ คราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจดทะเบียนและออกเอกสารสิทธิ
ให้กบั เกษตรกร ในประเด็นเกีย่ วกับการพัฒนาด้านการเงินและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบจ�ำลองทีค่ รอบคลุมเศรษฐกิจทัง้ หมด
(economy-wide model) และใช้เครือ่ งมือเศรษฐมิตทิ แี่ ก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค
ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีช่วงระยะเวลา (time lag) ที่ห่างมากระหว่าง
การออกโฉนดกับผลกระทบในด้านการผลิต โดยใช้ข้อมูลจริงจากการจด
เอกสารสิทธิในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศไทยในการวิเคราะห์แบบจ�ำลองดังกล่าว
ผลการวิเคราะห์พบว่า การออกโฉนดที่ดินมีผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนา
ด้านการเงินในระยะยาวของประเทศ ในขณะที่ผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นไปในลักษณะเส้นโคงรูปตัวเจ (J) กล่าวคือ ในช่วงแรกจะมี
การเติบโตที่ลดลงแต่ก็จะค่อยๆ กระเตื้องขึ้นจนมีการขยายตัวอย่างคงที่
ในระยะยาว คุณภาพของการให้บริการด้านการออกเอกสารสิทธิ ซึ่งวัดโดย
ขนาดงบประมาณทีใ่ ช้ในการออกโฉนด ก็มผี ลกระทบเชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั อีกส่วนหนึง่ ในเรือ่ งนีเ้ กีย่ วข้องกับระบบการเงิน
ที่เกื้อหนุนต่อนโยบายด้านที่ดิน ความคิดหนึ่งคือ การจัดตั้งกองทุนและ
ธนาคารที่ดิน ซึ่งได้มีการเสนอมาตั้งแต่ในรายงาน “A Land Policy Study”
ทีท่ องโรจน์ อ่อนจันทร์เป็นบรรณาธิการ (Onchan, 1990) แม้วา่ รายงานดังกล่าว
ไม่ได้ลงในรายละเอียด แต่ได้วางรากฐานแนวความคิดไว้ และมีการผลักดัน
เชิงนโยบายจนกระทัง่ มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และการจัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในเวลาต่อมา
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งานวิจยั ทีไ่ ด้วเิ คราะห์แนวทางการจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ ไว้ในเชิงปริมาณ
คือ งานของดิเรก ปัทมสิรวิ ฒ
ั น์ และโสภณ ชมชาญ (2554) ซึง่ มีเนือ้ หาแบ่งเป็น
สองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นการทบทวนความเป็นมาเกีย่ วกับแนวคิดการจัดตัง้
ธนาคารที่ดินที่ผ่านมา โดยได้ส�ำรวจมติคณะรัฐมนตรีและการออกระเบียบ
และได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในอดีตของความพยายามในการจัดตั้ง
กองทุนปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นแนวคิดเบื้องต้นที่มีอยู่ในอดีตในการสร้างแหล่ง
การเงินเพื่อการเข้าถึงที่ดินของประชาชน ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์แหล่ง
เงินทุนทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับการจัดตัง้ และบริหารจัดการของธนาคารทีด่ นิ ผูว้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์แนวทางการระดมเงินทุนก้อนใหญ่เพือ่ น�ำไปจัดซือ้ ทีด่ นิ จากภาคเอกชน
แล้วน�ำที่ดินนั้นมาจัดสรรให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ หรือให้สินเชื่อเกษตรกร
น�ำไปซือ้ ทีด่ นิ ต่อไป ส�ำหรับงานวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้งานวิจยั ผสมผสาน
แนวคิดด้านอุปสงค์และอุปทานโดยใช้ข้อมูลจากผลส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเข้าใจตลาดการเช่าที่ดินเกษตรกรรมที่จ�ำแนก
ตามภูมภิ าคและประเภทของการเพาะปลูก ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์อตั ราการคืนทุน
(cost-recovery ratios) ของการด�ำเนินธุรกรรมด้านต่างๆ ทั้งการจัดหาที่ดิน
การเช่า การเช่าซื้อ รับจ�ำนองที่ดิน ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรเพื่อซื้อที่ดิน การรับ
เงินฝาก การพัฒนาที่ดิน รายงานฉบับนี้ยังได้เสนอแนวทางการได้มาซึ่งที่ดิน
ที่เหมาะสมกับการประกอบการเกษตร ธุรกรรมของธนาคารที่ดิน รวมทั้ง
ทางเลือกในการจัดตั้งโครงสร้างองค์กรของธนาคารที่ดิน
ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้คือ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน
พ.ศ. ... ซึง่ มีหลักการส�ำคัญคือ ธนาคารจะท�ำหน้าทีซ่ อื้ ทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมมาบริหาร
จัดการและจัดสรรให้เกษตรกรเช่าท�ำการเกษตรในราคาถูก และเปิดช่องทาง
ให้เกษตรกรสามารถกู้เงินจากธนาคารที่ดินไปซื้อที่ดินของตนเองได้ โดยเงิน
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ของธนาคารจะมาจากรัฐบาลเป็นหลัก แต่จะมีเงินทุนสมทบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริจาคของภาคเอกชน
ที่ดินกับปัจจัยด้านประชากรและสังคมวัฒนธรรม
เป็นที่ทราบกันดีว่า การตัดสินใจด้านเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลและ
ครัวเรือนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีเหตุผลอื่นๆ
ในด้านสังคมวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จากการศึกษาของ Mehl (1986)
พบว่า ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมทีม่ ผี ลอย่างมากต่อการตัดสินใจของครัวเรือน
เกษตรกรรมในชนบทของประเทศไทย ทัง้ ในด้านการถือครอง การซือ้ ขายและ
โอนมรดกที่เป็นที่ดินให้กับลูกหลาน ซึ่งเป็นผลสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงมากไปหลังจากที่เกษตรกรสามารถบุกเบิกและ
ครอบครองที่ดินเป็นของตนเอง แม้ว่าการโอนหรือซื้อขายที่ดินจะเป็นไปตาม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในกรอบของความสัมพันธ์
เชิงสังคมวัฒนธรรมของคนในครอบครัว
ข้อค้นพบหนึ่งคือรูปแบบการแบ่งมรดกที่ดินให้กับลูกหลานมีความ
ลักลั่นกันระหว่างหลักการตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องแบ่งมรดก
ให้กับลูกแต่ละคนเท่าๆ กันในกรณีไม่มีพินัยกรรม กับสภาพความเป็นจริง
ที่มักแบ่งให้ลูกคนหนึ่งมากกว่าและโดยมากเป็นลูกสาว ในหลายกรณีเป็น
ลูกสาวคนสุดท้องที่มักอาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นคนสุดท้าย ในขณะที่ลูกคนอื่น
ได้ยา้ ยออกไป ประเด็นนีเ้ ป็นไปตามข้อค้นพบก่อนหน้านัน้ ในชุมชนเกษตรกรรม
ชนบทในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ในงานเขียนของ Mizuno (1971: 87),
Moerman (1968: 93) และ Sharp and Hanks (1978: 48-49) เหตุผลของ
ความแตกต่างระหว่างหลักการแต่เดิมกับสภาพความเป็นจริงในช่วงหลังคือ
การเพิ่มขึ้นของประชากรและความต้องการในที่ดินท�ำให้ที่ดินที่ยังบุกเบิกได้

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

137

เหลือน้อยลง ถ้าเกษตรกรมีที่ดินอยู่น้อยและต้องแบ่งให้กับลูกหลายคน
ก็จะท�ำให้แต่ละคนมีทดี่ นิ น้อยเกินกว่าทีจ่ ะท�ำการเกษตรได้ จึงมักยกมรดกให้
กับลูกคนใดคนหนึ่งหรือไม่กี่คนเสียมากกว่า การศึกษาของ Mehl (1986)
ยังพบว่า ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมยังมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจอื่นๆ
เกีย่ วกับทีด่ นิ ไม่วา่ จะเป็นการซือ้ ขาย การให้เช่าและการขอสินเชือ่ จากธนาคาร
การที่เกษตรกรไทยสมัยก่อนมีการย้ายถิ่นฐานอยู่มากท�ำให้เกิดตลาดที่ดิน
ในชนบทที่มีการซื้อขายกรรมสิทธิ์ระหว่างเกษตรกรผู้บุกเบิกกับเกษตรกรที่
ย้ายเข้ามาใหม่ ส่วนเกษตรกรที่ย้ายออกจากหมู่บ้านตนเองก็มักขายที่ดินให้
กับพี่น้องหรือญาติที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนเดิม แม้กระทั่งในพื้นที่ป่าที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของรัฐและในเขตปฏิรูปที่ดินของส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยังมีตลาดทีด่ นิ เกิดขึน้ ได้ แม้วา่ กฎหมายจะห้ามการซือ้ ขาย
ที่ดินในพื้นที่เหล่านั้น
การศึกษาของ Mehl (1986) ได้แสดงให้เห็นถึงมิติด้านเพศภาวะที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่ดินในระดับชุมชนในชนบท และเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่น่าสนใจที่ยังไม่มีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์มากนัก จากการศึกษาของ
Antonopoulos and Floro (2005) พบว่า ในครัวเรือนรายได้น้อยใน
กรุงเทพมหานคร การถือครองทรัพย์สินส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย ทัง้ ประเภทและมูลค่าของสินทรัพย์ทถี่ อื ครองอยู่
แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถวิเคราะห์
ความแตกต่างในด้านการถือครองทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย มิตทิ างสังคมวัฒนธรรมนี้
มีส่วนที่ท�ำให้เกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดินในชุมชนชนบทในอดีต จาก
การศึกษาหมู่บ้านทางภาคเหนือโดย Moerman (1968) วิธีการจัดการที่ดิน
ร่วมกันโดยเครือญาติของชาวบ้านได้ท�ำให้สามารถเกิดความมัน่ คงในการถือครอง
ที่ดินได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งการใช้หนังสือส�ำคัญด้านที่ดินที่ออกให้โดยรัฐ

138

เศรษฐกิจที่ดินในป่าไม้และชนบท

เพราะมีระบบการยอมรับสิทธิของผูอ้ นื่ ทีต่ งั้ อยูบ่ นความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและไม่ได้
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็จ�ำกัดอยู่เพียงพื้นที่ในและรอบหมู่บ้าน เมื่อห่าง
ออกมาแล้วก็ตอ้ งพึง่ ให้ทางการมารับรองสิทธิ เพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิง
ที่ดินกับหมู่บ้านอื่น
จะเห็นได้ว่า งานเขียนในประเด็นสังคมวัฒนธรรมของเศรษฐกิจที่ดิน
ในชนบทไทยที่ได้ทบทวนมานี้เป็นผลงานในอดีตที่ค่อนข้างเก่าแล้ว จึงควรมี
การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เ พิ่ ม เติ ม อี ก ในอนาคต เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และรูปแบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ชนบทไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก
แล้วในปัจจุบนั ในขณะเดียวกัน งานเขียนและการส�ำรวจพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อที่อยู่อาศัยของครัวเรือนในเมืองก็พอมีอยู่บ้าง เช่น การส�ำรวจของ
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยทีด่ �ำเนินการเป็นประจ�ำภายใต้หวั ข้อ “พฤติกรรมการเลือกซือ้
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนไทย” และงานวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึกษาทีม่ กี ารเรียน
การสอนเรือ่ งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่งานเหล่านีม้ กั เป็นเพียงการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริโภค แทบไม่มงี านวิจยั ทีว่ เิ คราะห์ปจั จัยด้านสังคมวัฒนธรรม
ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจด้านทีด่ นิ ของครัวเรือนในพืน้ ทีเ่ มือง โดยเฉพาะ
งานทีม่ กี รอบแนวคิดทางทฤษฎีสงั คมศาสตร์ทชี่ ดั เจน จึงนับเป็นช่องว่างความรู้
ที่ต้องเติมเต็มต่อไป
ความเหลื่อมล�้ำกับปัญหาที่ดิน
เป็ น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปว่ า ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในการถื อ ครองที่ ดิ น
เป็นรากฐานของความเหลื่อมล�้ำด้านต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้งปัญหา
เศรษฐกิจสังคมอืน่ ๆ ทีส่ บื เนือ่ งต่อมา เมือ่ เศรษฐกิจของประเทศได้พฒ
ั นาเป็น
แบบทุนนิยมเต็มตัว แม้อาจมีบางช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำและราคาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ได้ลดลงไปบ้าง แต่ราคาทีด่ นิ ในภาพรวมก็ได้เพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด
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ตามจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
พร้อมกับการกว้านซือ้ ทีด่ นิ ของนายทุนทัง้ ในชนบทและในเมือง ความสามารถ
ของประชาชนในการเข้าถึงที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของและเพื่อใช้ประโยชน์จึงดู
เหมือนยากขึ้น ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและการประกอบธุรกิจ ความเหลื่อมล�้ำ
ในถือครองและเข้าถึงทีด่ นิ นีจ้ งึ เป็นประเด็นส�ำคัญของนโยบายและการบริหาร
จัดการที่ดินในประเทศไทยเรื่อยมา
บทความและงานวิจัยจ�ำนวนมากได้กล่าวถึงปัญหาการไร้ที่ท�ำกิน
การเช่าทีด่ นิ และความแร้นแค้นของเกษตรกรไทย แต่ไม่ได้วเิ คราะห์เรือ่ งความ
เหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่ดินโดยตรง เพราะไม่ได้แสดงภาพ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่มีที่ดินกับกลุ่มที่ไม่มีที่ดินและวิเคราะห์สาเหตุ
ของความแตกต่างนัน้ แต่กม็ งี านวิจยั และบทความวิชาการอยูบ่ า้ งทีไ่ ด้กล่าวถึง
ปัญหาความเหลือ่ มลำ�้ ของสังคมไทยอันเนือ่ งมาจากการถือครองทีด่ นิ ทีไ่ ม่เป็นธรรม
และมีการระบุถงึ ขนาดและรูปแบบการถือครองทีด่ นิ ทีแ่ ตกต่างกันมากระหว่าง
กลุม่ คนและชนชัน้ ในสังคม งานศึกษาประเด็นนีใ้ นอดีตไม่ได้น�ำเสนอข้อมูลเชิง
ประจักษ์ให้เห็นอย่างเป็นระบบและชัดเจน เนื่องจากมีอุปสรรคส�ำคัญคือ
กรมที่ ดิ น กระทรวงมหาดไทยไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล การถื อ ครองที่ ดิ น นั้ น
ต่อสาธารณะและไม่ได้มกี ารสร้างฐานข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย ข้อมูลการถือครอง
ที่ดินจึงเข้าถึงได้ยากส�ำหรับนักวิจัยในเรื่องที่ดิน รวมทั้งความล�ำบากในการ
สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมของความเหลือ่ มลำ�้
ด้านทีด่ นิ อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังได้มกี ารยินยอมให้นกั วิจยั เข้าถึงข้อมูลบางส่วน
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการค�ำนวณให้เห็นภาพรวมของการถือครองที่ดินของ
ประเทศไทย ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ท�ำให้สามารถสร้างฐานข้อมูลและค�ำนวณสูตรต่างๆ ได้งา่ ยขึน้
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งานศึกษาส�ำคัญที่แสดงข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความเหลื่อมล�้ำ
ในการถือครองทีด่ นิ ในประเทศไทยคือ “การศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์
จากทีด่ นิ และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพือ่ ให้การใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ เกิดประโยชน์สงู สุด” ของสถาบันทีด่ นิ (2544) ซึง่ มีวารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
เป็นหัวหน้าคณะวิจยั รายงานฉบับดังกล่าวได้น�ำเสนอข้อมูลทีส่ �ำคัญหลายชุด
เช่น ขนาดของแปลงที่ดินในประเทศไทยส่วนมาก (ร้อยละ 87) มีเนื้อที่ไม่เกิน
5 ไร่ และมีแปลงที่ดินขนาดใหญ่เกิน 100 ไร่ต่อแปลงประมาณร้อยละ 5 และ
มีการกระจุกตัวของที่ดินอยู่ทั่วไป ทั้งนี้ การกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน
แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การถือครองที่ดินแปลงเดียวที่มีขนาดเกิน 200 ไร่
(concentration of land size) และการทีผ่ ถู้ อื ครองรายเดียวมีทดี่ นิ หลายแปลง
(concentration of ownership) ซึง่ ทีด่ นิ หลายแปลงทีถ่ อื ครองนัน้ อาจอยูใ่ น
อ�ำเภอเดียวกันและต่างอ�ำเภอ แต่มีพื้นที่ถือครองรวมกันเกิน 200 ไร่
งานเขียนและบทความอื่นๆ ในช่วงต่อมาได้น�ำเสนอข้อมูลที่แสดงถึง
ความเหลือ่ มลำ�้ ในการถือครองทีด่ นิ เช่น ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2556) แสดงภาพ
การกระจุกตัวของการถือครองทีด่ นิ ด้วยข้อมูลขนาดทีด่ นิ ทีถ่ อื ครองโดยเจ้าของ
อันดับใหญ่สุดรายแรกและสัดส่วนของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดที่ถือครอง
โดย 50 อันดับแรก ใน 8 จังหวัด ในกรณีกรุงเทพมหานคร เจ้าของทีด่ นิ รายใหญ่
ทีส่ ดุ มีทดี่ นิ ถึง 14,776 ไร่ และเจ้าของทีด่ นิ 50 อันดับแรกมีสดั ส่วนการถือครอง
ถึงร้อยละ 10 ของพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทัง้ หมด ในขณะทีเ่ จ้าของทีด่ นิ รายใหญ่
ที่สุดในจังหวัดนครนายกถือครองที่ดินถึง 34,252 ไร่ และรายใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดปทุมธานีมีถึง 28,999 ไร่
ล่าสุดในการศึกษาเรือ่ ง “การกระจุกตัวของความมัง่ คัง่ ในสังคมไทย”
ดวงมณี เลาวกุล (2556) ได้วิเคราะห์ข้อมูลการถือครองที่ดินที่มีโฉนดในปี
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พ.ศ. 2555 โดยส่วนหนึ่งเป็นการค�ำนวณสัดส่วนการถือครองที่ดินของ
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีที่ดินมากที่สุด 20% แรก พบว่า เจ้าของที่ดิน
กลุม่ นีถ้ อื ครองทีด่ นิ ต่างจากกลุม่ ทีม่ ที ดี่ นิ น้อยสุดถึง 600 กว่าเท่า โดยผูท้ ถี่ อื ครอง
ที่ดินสูงสุดมีที่ดินในครอบครองถึง 630,000 ไร่ เมื่อจ�ำแนกผู้ถือครองที่ดิน
โดยน�ำสัดส่วนการถือครองทีด่ นิ ของบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คลมาหาค่าเฉลีย่ แล้ว
พบว่า กลุ่มผู้ที่ถือครองมากสุดร้อยละ 10 ถือครองที่ดินถึงร้อยละ 80 ของ
ที่ดินมีโฉนดทั้งหมด ส่วนกลุ่มที่เหลืออีกร้อยละ 90 กลับถือครองที่ดินเพียง
ร้อยละ 20 ของทีด่ นิ มีโฉนดทัง้ หมด ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ประเทศไทยมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอย่างมาก
การวิเคราะห์ที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งในงานวิจัยนี้คือ การค�ำนวณดัชนี
ความไม่เสมอภาคแบบค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) เพื่อแสดงระดับ
ความไม่เสมอภาคในการถือครองทีด่ นิ จากการค�ำนวณค่าจีนพี บว่า ประเทศไทย
มีการกระจุกตัวของการถือครองทีด่ นิ สูงู มากทัง้ ในระดับประเทศและรายจังหวัด
โดยในระดับประเทศสูงถึง 0.886 เมือ่ ค�ำนวณการถือครองของผูถ้ อื ครองทีด่ นิ
ทุกประเภท และยิ่งสูงมากขึ้นเมื่อพิจารณาเฉพาะการถือครองโดยนิติบุคคล
(ตารางที่ 1) ขณะทีร่ ายจังหวัดมีคา่ จีนอี ยูใ่ นช่วง 0.7–0.9 ส่วนในระดับภูมภิ าคนัน้
ภาคกลางมีความไม่เสมอภาคในการถือครองที่ดินสูงที่สุด (0.978) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต�่ำที่สุด (0.837) แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมาก
เมือ่ พิจารณาในระดับจังหวัดพบว่า จังหวัดทีม่ คี วามไม่เสมอภาคในการถือครอง
ทีด่ นิ มากทีส่ ดุ คือ จังหวัดสมุทรปราการ (0.957) รองลงมาคือ ปทุมธานี (0.954)
ส่วนจังหวัดที่ไม่เสมอภาคน้อยที่สุดคือ จังหวัดศรีสะเกษ (0.77) และพัทลุง
(0.804)
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ตารางที่ 1 รูปแบบและความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดินของไทย ปี พ.ศ. 2555
ประเภทของ
ผู้ถือครองที่ดิน

ผูถ้ อื ครองทีด่ นิ

ค่าเฉลีย่ ของพืน้ ทีถ่ อื ครอง สัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค
(Gini coefficient)
จ�ำนวน (ราย) ร้อยละ ไร่ งาน ตารางวา

ทุกประเภท

15,900,047 100.0

5

3

87

0.886

บุคคลธรรมดา 15,687,551

98.7

5

2

76

0.881

นิติบุคคล

1.3

26

1

85

0.953

212,496

ที่มา: ดวงมณี เลาวกุล (2556) หน้า 10

ผลการวิเคราะห์นมี้ คี วามส�ำคัญมากในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
ที่ดินไทยในปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานส�ำหรับการวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการถือครองที่ดินของประเทศไทย
ทั้งที่เกิดจากกลไกตลาดที่ดินและที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งไปที่การ
กระจายการถือครองทีด่ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น การเก็บภาษีทรัพย์สนิ และภาษีมรดก
ด้วยเหตุดังกล่าว การค�ำนวณระดับความเหลื่อมล�้ำด้านการถือครองที่ดิน
จึงควรมีการท�ำซ�้ำอีก โดยอาจก�ำหนดให้เป็นพันธกิจหนึ่งที่หน่วยงานราชการ
เช่น ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติหรือกรมทีด่ นิ รับผิดชอบด�ำเนินการเป็นประจ�ำต่อไป
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านการถือครองทีด่ นิ ย่อมต้องรวมไปถึง
เอกสารสิทธิประเภทอืน่ ๆ นอกเหนือไปจากโฉนดทีด่ นิ เช่น หนังสือรับรองการท�ำ
ประโยชน์ (น.ส.3) ซึ่งต้องใช้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นในการวิเคราะห์
นอกเหนือจากการทราบถึงระดับและรูปแบบของความเหลื่อมล�้ำ
ด้านทีด่ นิ แล้ว การท�ำความเข้าใจในสาเหตุของความเหลือ่ มลำ�้ ในการถือครอง
ที่ดินก็ถือเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม บทความและ
รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่ดินมักระบุถึงภูมิหลังมาจากประวัติศาสตร์ที่กลุ่ม
ชนชั้นน�ำของสังคมสามารถถือครองที่ดินได้เป็นจ�ำนวนมาก และการปฏิรูป
ที่ดินที่ยังไม่ประสบความส�ำเร็จในการกระจายการถือครองที่ดินจากคนรวย
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ไปยั ง คนจนเหมื อ นกั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศญี่ ปุ ่ น เกาหลี ใ ต้ แ ละไต้ ห วั น
ในประเด็นนี้ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2556) ได้เสนอข้อมูลที่ได้จากส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ชี้ว่า นักการเมืองเป็น
กลุ่มคนที่มีการสะสมที่ดินมาก โดยในปี พ.ศ. 2553 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภาถือครองทีด่ นิ โดยเฉลีย่ คนละ 121 และ 133 ไร่ ตามล�ำดับ
ตัวเลขดังกล่าวอาจอธิบายว่า เหตุใดนโยบายและการปรับปรุงภาษีที่ดินและ
ทรัพย์สินที่ผ่านมาจึงมักไม่เป็นผล ความลักลั่นของนโยบายภาครัฐเองก็ท�ำให้
เกิดความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมในการครอบครองที่ดินและสิทธิ
ในการใช้ประโยชน์ตา่ งๆ โดยเฉพาะนโยบายเกีย่ วกับการจัดหาทีด่ นิ ท�ำกินให้กบั
เกษตรกรผูย้ ากไร้ และนโยบายเกีย่ วกับสิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ในพื้นที่ป่าไม้ (โสภณ ชมชาญ, 2556)
กรอบแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาเรื่องความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล�้ำด้านที่ดินในหลายๆ งานด้วยกันคือแนวคิดการกีดกัน (exclusion)
การเข้าถึงทีด่ นิ โดยการทีภ่ าครัฐหรือกลุม่ ทุนสามารถใช้เครือ่ งมือทางกฎหมาย
และทางการปกครองหรืออ�ำนาจอิทธิพลอย่างอืน่ ในการกีดกันไม่ให้ผอู้ นื่ โดยเฉพาะ
ผู้มีรายได้น้อย สามารถครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ ดังตัวอย่าง
ปัญหาการก�ำหนดพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทบั กับพืน้ ทีท่ �ำกินของราษฎรทีไ่ ด้อยูม่ าเป็นเวลานาน
ก่อนหน้านัน้ หรือทีเ่ รียกว่าปัญหา “ป่ารุกคน-คนรุกป่า” (โสภณ ชมชาญ, 2556)
รวมถึงในกรณีของการไล่รอื้ ชุมชนแออัดในเมืองออกจากทีด่ นิ เอกชนหรือทีด่ นิ
ของรัฐ ซึ่งอาจถือเป็นการกีดกันคนยากจนในการเข้าถึงที่ดินและที่อยู่อาศัย
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการด�ำรงชีวิตในเมือง (อคิน รพีพัฒน์, 2541, 2542)
การศึกษาในลักษณะนี้โดยมากน�ำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย กระบวนการ
วางแผนและแนวทางการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่ดิน
ได้มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ อนึง่ ค�ำว่าการกีดกันทีใ่ ช้ในงานเขียนเหล่านีม้ คี วามหมาย
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คล้ายกับค�ำว่าการปิดล้อม (enclosure) ที่ยศ สันตสมบัติ และอรัญญา ศิริผล
(2556) ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องสวนยางพาราในลาว เขมรและไทย ตามที่ได้
ทบทวนไปแล้วข้างต้น
ในการศึกษาเรือ่ งการกีดกันในการเข้าถึงทีด่ นิ ในหนังสือชือ่ “The Power
of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia” คณะผูเ้ ขียนคือ Hall,
Hirch and Li (2011) ได้ขยายความของค�ำว่าการกีดกันให้กว้างขึ้นกว่าที่มี
การศึกษามาก่อนโดยนักวิจยั ผูอ้ นื่ โดยเริม่ ต้นจากข้อสังเกตเบือ้ งต้นว่า การเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยพื้นฐานแล้วเป็นการกีดกันแบบหนึ่ง แม้แต่
การใช้ที่ดินของคนจนเองก็ต้องมีวิธีการและมาตรการบางอย่างที่กีดกันไม่ให้
ผูอ้ นื่ เข้ามาใช้ได้ ข้อตกลงพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ในงานเขียนนีค้ อื การกีดกัน
เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และความสัมพันธ์
ทางการเมืองระหว่างตัวละครในเรือ่ งทีด่ นิ ล้วนแล้วแต่มเี รือ่ งการใช้อ�ำนาจเพือ่
การกีดกันเข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ สิน้ คณะวิจยั กลุม่ นีจ้ งึ ได้ตงั้ กรอบประเด็นการวิจยั
เรื่องที่ดินไว้ที่ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในการกีดกัน
ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาถือครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองด้วยวิธีการและ
มาตรการต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในช่วงเวลาตัง้ แต่ประมาณคริสต์ทศวรรษ 1990
เป็นต้นมา และได้เลือกวิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับปัญหาทีด่ นิ ในประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หนึ่งข้อค้นพบที่ส�ำคัญในงานนี้คือ มาตรการและวิธีการในการกีดกัน
ด้านทีด่ นิ มีอยูห่ ลากหลาย แต่สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ด้วยกัน ได้แก่ หนึง่
กฎระเบียบ (regulation) ที่ภาครัฐก�ำหนดและบังคับใช้ในการจ�ำกัดสิทธิและ
สร้างเงื่อนไขในการเข้าถึงที่ดินของประชาชน สอง ก�ำลัง (force) หรือการใช้
อิ ท ธิ พ ลและความรุ น แรงหรื อ การขู ่ ว ่ า จะใช้ ค วามรุ น แรงโดยภาครั ฐ และ
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กลุม่ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่รฐั ในการกีดกันการเข้าถึงทีด่ นิ โดยผูอ้ นื่ สาม ตลาด (market)
เป็นการกีดกันการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยกลไกราคาและ
มาตรการจูงใจต่างๆ ที่ท�ำให้ปัจเจกบุคคลสามารถเข้าถึงและถือครองที่ดินได้
พรัอมกับการกีดกันผู้อื่น และสี่ การสร้างความชอบธรรม (legitimation)
โดยการสร้างพื้นฐานทางศีลธรรมในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ซึง่ อาจใช้เป็นวิธกี ารต่อต้านการกีดกันโดยวิธกี ารทางกฎหมาย ก�ำลัง และตลาด
กรณีตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ในงานเขียนเล่มนี้เป็นเรื่องที่ดินในเขตป่าไม้
และเกษตรกรรมชนบทเป็นหลักและแทบไม่ได้วิเคราะห์เรื่องที่ดินในเมือง
แต่ก็มีกรอบความคิดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการวิจัยเรื่องที่ดินในเมือง
ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความเหลื่อมล�้ำด้านที่ดินนั้น
แม้ว่าจะพอคาดเดาได้ว่า การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทย
มีผลกระทบอย่างแน่นอนทัง้ เศรษฐกิจในระดับมหภาค ระดับชุมชนและระดับ
ครัวเรือน แต่เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทั้งในเชิง
ทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พอที่จะ
สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ความเหลือ่ มลำ�้ ด้านทีด่ นิ มีผลกระทบด้านต่างๆ
อย่างไรบ้าง ประเด็นที่ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้ำในการ
ถือครองที่ดินในประเทศไทย คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล�้ำ
ในการถือครองที่ดินกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ดังที่มีการวิจัย
ไปแล้วในต่างประเทศ เช่น งานของ Deininger and Squire (1998) และ
Deininger and Olinto (1999) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
การถือครองที่ดินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลระดับประเทศ
ในหลายประเทศ และได้ผลสรุปว่า ความเหลือ่ มลำ�้ ในการถือครองทีด่ นิ ในช่วง
เริ่มต้นของการวิเคราะห์ (initial land ownership inequality) มีผลกระทบ
ท�ำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดถอยลงในช่วงเวลาต่อมา
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อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นงานของ Erickson and Vollrath (2004) ที่ได้
วิเคราะห์ผลกระทบของความเหลื่อมล�้ำด้านการถือครองที่ดินต่อปัจจัย
การพัฒนาด้านต่างๆ ในระดับประเทศ และพบว่า ความเหลื่อมล�้ำด้านที่ดิน
ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านสถาบันและระบบการเงิน แต่มี
ผลอย่างชัดเจนต่อระดับการศึกษาของประชากรภาคการเกษตร ทั้งนี้ ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าสนใจคือ ผลกระทบของความเหลื่อมล�้ำด้านที่ดินมีเฉพาะกับ
ระดับการศึกษาของประชากรกลุม่ ทีไ่ ม่ได้เป็นเจ้าของทีด่ นิ แสดงถึงความเชือ่ มโยง
ของความเหลื่อมล�้ำที่ดินกับความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา
ในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล�้ำด้านความมั่งคั่ง
ในการถือครองที่ดินและทรัพย์สินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยังมีประเด็นเรื่องอัตราผลตอบแทนจากทุน (rate of return on capital)
ที่จะสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ (rate of growth of income) ตามที่
นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ โทมา ปีเก็ตตี (Thomas Piketty) (2013)
ได้เขียนไว้อย่างละเอียดในหนังสือชือ่ “Capital in the Twenty-First Century”
หนั ง สื อ ฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ฝรัง่ เศสและสหรัฐอเมริกา
โดยได้ใช้ข้อมูลภาษีในการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นว่า สาเหตุส�ำคัญของความ
เหลื่อมล�้ำด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือความเหลื่อมล�้ำในการถือครองทรัพย์สิน
โดยเฉพาะที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ประเด็นนี้น่าจะน�ำมาประยุกต์วิเคราะห์
ในกรณีประเทศไทยได้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า คนไทยมักซื้อที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์เก็บไว้ทั้งเพื่อเก็งก�ำไรและเพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน
ในขณะที่ความเหลื่อมล�้ำในแทบทุกด้านในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นเรื่อยมา
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ในอนาคต งานวิจยั เชิงเศรษฐศาสตร์ทตี่ อ้ งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากทุนกับความเหลื่อมล�้ำด้านความมั่งคั่งของ
ประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้กรอบความคิดและวิธีการวิจัยของปีเก็ตตี
ในหนังสือเล่มดังกล่าวได้ แต่ควรวิเคราะห์รวมไปถึงด้านที่อยู่อาศัย จากการ
วิเคราะห์ของ Rognlie (2015) พบว่า ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว สัดส่วนของรายได้ประชาชาติทเี่ พิม่ ขึน้ ทีม่ าจากรายได้จากทุนนัน้
ไม่ได้เกิดขึน้ อย่างเท่าเทียมกันในทุกสาขาเศรษฐกิจ เกือบทัง้ หมดมาจากรายได้
ในสาขาที่อยู่อาศัย ในขณะที่รายได้สุทธิจากทุนในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ อยู่ใน
ระดับคงที่หรือลดลงเล็กน้อยเรื่อยมา กล่าวคือ ราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นเป็น
สาเหตุหลักของผลตอบแทนจากทุน และเป็นสาเหตุหลักของความเหลื่อมล�้ำ
ด้านความมั่งคั่ง จึงเป็นประเด็นที่น่าจะน�ำมาวิเคราะห์กับสถานการณ์ใน
ประเทศไทย
นอกจากนี้ งานวิจัยในอนาคตอาจมุ่งไปที่การประเมินผลกระทบของ
นโยบายและมาตรการของรัฐต่อความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงที่ดินและที่อยู่
อาศัย เช่น นโยบายการเงินการคลัง นโยบายการพัฒนาเมือง นโยบายพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ฯลฯ และถ้าหากมีการปรับปรุงระบบภาษีที่ดินและทรัพย์สิน
ก็อาจให้มกี ารประเมินผลสัมฤทธิข์ องนโยบายหรือมาตรการของรัฐในการเก็บ
ภาษีทรัพย์สินเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดิน เป็นต้น
การจ�ำกัดการถือครอง
ประเด็นสืบเนื่องจากเรื่องความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดิน คือ
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับมาตรการในการลดความเหลื่อมล�้ำด้านที่ดินที่เหมาะสม
ความคิดหนึ่งที่เป็นที่สนใจและถกเถียงกันในหมู่นักนโยบาย นักวิชาการและ
นักขับเคลือ่ นทางสังคมคือมาตรการจ�ำกัดขนาดการถือครองทีด่ นิ นโยบายการ
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จ�ำกัดการถือครองที่ดินในประเทศไทยมีขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ซึ่งได้ด�ำเนินนโยบายที่ว่า “คนไม่มีที่ดินจะรักชาติได้อย่างไร”
รัฐบาลในสมัยนั้นได้ตราประมวลกฎหมายที่ดิน ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งก�ำหนด
เพดานขนาดการถือครองที่ดินที่ 50 ไร่ ไปพร้อมกับการส่งเสริมการถือครอง
ทีด่ นิ รายย่อย โดยเปิดโอกาสให้ราษฎรจับจองทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่า รัฐบาลยังได้
ส่งเสริมการขยายกิจการสหกรณ์ประเภทเช่าซื้อที่ดินเพื่อให้ราษฎรมีที่ท�ำกิน
และยังสร้างหลักประกันให้เกษตรกรมีทดี่ นิ ในการประกอบอาชีพได้ไม่เกิน 50 ไร่
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินปี พ.ศ. 2497 ได้ก�ำหนด
ให้การจ�ำกัดการถือครองทีด่ นิ มีผลบังคับใช้หลังจากออกกฎหมายแล้ว 7 ปี คือ
ในปี พ.ศ. 2504 แต่ไม่นานหลังจากนัน้ ได้เกิดการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2501 และได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2503 ให้ยกเลิกการจ�ำกัดการถือครองที่ดินตามกฎหมาย
ดังกล่าว ด้วยเหตุผลว่า การจ�ำกัดสิทธิในทีด่ นิ เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ในประเด็นนี้ วินยั บุญพราหมณ์ (2550) ได้วเิ คราะห์
หลักฐานเชิงประวัตศิ าสตร์เพือ่ อธิบายการยกเลิกการจ�ำกัดขนาดถือครองทีด่ นิ
ในครัง้ นัน้ และสรุปว่า มีกลุม่ ผลประโยชน์ได้สร้างแรงผลักดันทีส่ นับสนุนระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเพื่อให้รัฐบาลยกเลิกการจ�ำกัดการถือครองที่ดิน เป็นผลให้
กลุ่มทุนสามารถเข้าถือครองที่ดินได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน เกษตรกรผู้ยากไร้
มีที่ดินเพียงเล็กน้อยในการผลิตเพื่อยังชีพ จึงไม่สามารถทานอ�ำนาจทุนและ
ต้องสูญเสียที่ดินในที่สุด
เรื่องการจ�ำกัดขนาดการถือครองที่ดินของเอกชนยังคงมีการถกเถียง
กันมากในด้านนโยบายและการบริหารจัดการทีด่ นิ แม้วา่ ในปัจจุบนั ประเทศไทย
ไม่ได้มกี ารจ�ำกัดขนาดการถือครองแล้วก็ตาม แต่ความเหลือ่ มลำ�้ ในการถือครอง

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

149

ที่ดินที่เพิ่มมากขึ้นท�ำให้เกิดประเด็นค�ำถามและข้อถกเถียงกันว่า ภาครัฐ
ควรจะต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อจ�ำกัดขนาดการถือครองหรือไม่ ความเห็น
ในประเด็นนีม้ ที งั้ ทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยให้เหตุผลสนับสนุนว่า
การจ�ำกัดการถือครองจะท�ำให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองสามารถ
เข้าถึงทีด่ นิ ท�ำกินได้มากขึน้ และเป็นการลดปัญหาพืน้ ทีท่ งิ้ ร้าง ซึง่ เกิดจากการ
ที่เจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ปล่อยที่ดินให้ร้างไว้เพื่อการเก็งก�ำไรโดยไม่ท�ำ
ประโยชน์ใดๆ ท�ำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปโดยใช่เปล่า นักวิชาการ
และตัวแทนภาคประชาชนหลายคนในเครือข่ายการปฏิรูปที่ดินของประเทศ
ในปัจจุบนั ก็มที า่ ทีสนับสนุนให้มกี ารออกกฎหมายการจ�ำกัดการถือครองทีด่ นิ
อาทิ ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรปู (คปร.) (2554) ทีเ่ สนอให้มกี ารก�ำหนด
เพดานการถือครองที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน
ในทางกลับกัน ก็มีนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยหรือยังไม่สรุปว่าเห็นด้วย
กับแนวคิดการจ�ำกัดขนาดการถือครองทีด่ นิ โดยได้ให้เหตุผลว่า ปัญหาทีแ่ ท้จริง
อาจไม่ได้อยู่ที่ขนาดของการถือครอง แต่เป็นเรื่องการปล่อยทิ้งร้างที่ดินไว้
โดยไม่ใช้ประโยชน์ และการเก็งก�ำไรส�ำหรับการพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
ประเภทอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการเกษตร นิพนธ์ พัวพงศกร (2554) ได้ให้ความเห็นว่า
มาตรการจ�ำกัดการถือครองที่ดินและมาตรการภาษีที่เสนอโดยฝ่ายต่างๆ
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ไม่เต็มทีจ่ ากทีด่ นิ ได้ เพราะปัญหา
ที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากการกระจุกตัวของที่ดิน ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่ง
ในการใช้มาตรการลดความเหลื่อมล�้ำด้านที่ดินคือการขาดระบบการบริหาร
จัดการและระบบฐานข้อมูลการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เนื่องจากมีกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ที่ดินเป็นจ�ำนวนมาก หากไม่มีระบบการบริหารจัดการหรือฐานข้อมูลที่ดี
พอแล้ว ก็จะไม่สามารถบังคับใช้มาตรการเพื่อจ�ำกัดการถือครองที่ดินและ

150

เศรษฐกิจที่ดินในป่าไม้และชนบท

มาตรการทางภาษีเพื่อลดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มาตรการจ�ำกัดขนาดการถือครองที่ดินได้รับ
ความสนใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อประเด็นด้านความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดิน
ได้กลายเป็นวาระส�ำคัญในการปฏิรูปประเทศไทย ได้มีการถกเถียงและ
อภิปรายกันมากเกีย่ วกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการ
ดังกล่าว จึงควรมีการศึกษาในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ให้เกิดความกระจ่าง
ในเรื่องนี้ต่อไป
ความเป็นธรรมด้านที่ดิน
ประเด็นสืบเนื่องจากเรื่องความเหลื่อมล�้ำคือเรื่องความเป็นธรรม
แม้ว่าค�ำว่าความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมมักใช้คู่กันและใช้แทนกัน
ในการระบุถึงปัญหาความแตกต่างและลักลั่นกันระหว่างกลุ่มคนและชนชั้น
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในประเทศไทย แต่ทงั้ สองค�ำนีม้ คี วามหมาย
ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนัก ค�ำถามเบื้องต้นในเชิงนิยามคือ ความเหลื่อมล�้ำ
หรือความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินถือเป็นความ
ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ค�ำถามต่อมาในเชิงปทัฏฐาน (normative) คือ ควรและ
จ�ำเป็นหรือไม่ทบี่ คุ คลและกลุม่ คนทุกกลุม่ ไม่วา่ จะมีอายุ เพศ เชือ้ ชาติ การศึกษา
สถานะทางสังคมทีเ่ หมือนกันหรือแตกต่างกัน ต้องถือครองทีด่ นิ และใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างเท่าเทียมกัน แน่นอนว่า ในความเป็นจริงไม่มีทางเป็นไปได้ที่
ทุกคนจะมีทุกอย่างเหมือนกันและเท่ากันหมด อีกค�ำถามหนึ่งที่ตามมาคือ
ความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกันเท่าไหร่ถงึ จะถือว่าไม่เป็นธรรม ค�ำถามเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ยากที่จะตอบและสรุปได้ เพราะมีมุมมอง บริบทและเงื่อนไข
ในการพิจารณาอยู่หลากหลาย ทั้งเรื่องสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคล

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

151

ในการเลือกสรรทรัพยากรและการใช้จ่ายส่วนบุคคล กลไกตลาดเสรี บทบาท
ของรัฐ ประสิทธิภาพและสวัสดิการของสังคม และยังไม่รวมไปถึงข้อโต้แย้ง
ที่ว่า ที่ดินเป็นมากกว่าสินค้าและมีความหมายในเชิงสังคมวัฒนธรรมและ
อ�ำนาจทางการเมือง
แม้ว่าการนิยามเรื่องความเป็นธรรมจะเป็นเรื่องยากและมักไม่มี
ข้อสรุปก็ตาม แต่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า นอกเหนือไปจากเป้าหมายด้าน
ประสิทธิภาพแล้ว ความเป็นธรรมถือเป็นอีกเป้าหมายพื้นฐานของนโยบาย
สาธารณะด้านที่ดิน ในหลายกรณีอาจมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการก�ำหนดนโยบายที่ดิน แต่ในเชิง
เศรษฐศาสตร์แล้ว อาจมองประเด็นความยัง่ ยืนเป็นเรือ่ งประสิทธิภาพในเชิงพลวัต
(dynamic efficiency) และความเป็นธรรมระหว่างรุน่ วัย (inter-generational
justice) ก็ได้8 ความเป็นธรรมนับเป็นเรือ่ งพืน้ ฐานทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงอย่างละเอียด
ในการวิเคราะห์ วางแผนและด�ำเนินนโยบายสาธารณะทุกด้าน โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่ดินที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่มคน ชนชั้นและพื้นที่
เรื่องความเป็นธรรมมีพื้นฐานทางปรัชญาและศีลธรรมที่มีความซับซ้อน และ
มีเงื่อนไขด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอยู่มาก จึงมีประเด็นรายละเอียด
ปลีกย่อยทีต่ อ้ งใช้เวลามากในการอธิบายและอภิปราย เนือ้ หาเรือ่ งความเป็นธรรม
หลายส่วนจึงเกินขอบเขตของรายงานนี้ กระนั้นก็ตาม งานเขียนและข้อเสนอ
เชิงนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับที่ดินที่ผ่านมาจ�ำนวนมากมักอ้างถึงเรื่อง
ความเป็นธรรมอยู่เสมอ จึงจ�ำเป็นต้องประมวลความรู้พื้นฐานส่วนส�ำคัญไว้
ในงานปริทัศน์นี้

8

รายละเอียดในประเด็นนี้อ่านเพิ่มเติมได้ใน Stavinsa, Wagner, and Wagner (2003)
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จากการทบทวนงานเขียนและเอกสารเกี่ ย วกั บนโยบายเกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจที่ดิน การบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งบทความด้านสังคมวัฒนธรรม
และการเมืองทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ ในประเทศไทยทีม่ ขี อ้ สรุปเชิงปทัฏฐาน (normative)
และมีขอ้ เสนอเชิงนโยบาย พบว่า มีการใช้ค�ำว่าความเป็นธรรมอยูบ่ อ่ ยครัง้ มาก
แต่แทบไม่มีงานเขียนใดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า พื้นฐานเชิงปรัชญาและ
หลักความเป็นธรรมของงานนั้นคืออะไร แม้ว่าผู้อ่านอาจพออนุมานได้จาก
เนือ้ หาในงานนัน้ ว่า บทสรุปและนโยบายนัน้ ตัง้ อยูบ่ นหลักความเป็นธรรมแบบใด
ข้อสรุปหนึง่ ทีไ่ ด้จากการปริทศั น์งานเขียนเหล่านีค้ อื โดยส่วนใหญ่เป็น
เรื่องความเป็นธรรมในด้านผลลัพธ์ของการจัดสรร (distributive justice)
ซึ่งเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับในการจัดสรรทรัพยากร
หรือทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด อาทิ บทความและรายงานวิจัยที่กล่าวถึง
ความยากล�ำบากของเกษตรกรทีไ่ ร้ทด่ี นิ ท�ำกินหรือมีการเช่าทีด่ นิ ทีไ่ ม่เป็นธรรม
ถือว่ามีเนือ้ หาเกีย่ วกับความเป็นธรรมเชิงผลลัพธ์ของการจัดสรรโดยตรง ตัง้ แต่
งานเขียนของพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐและของพระยาสุรยิ านุวตั ร มาจนถึงงานเขียน
และข้อเสนอเชิงนโยบายของปรีดี พนมยงค์และนักวิชาการรุน่ หลังๆ ทีส่ นับสนุน
การปฏิรูปที่ดิน เช่น ไชยยงค์ ชูชาติ (2517, 2519) รวมไปถึงงานเขียนและ
งานวิจยั ทีก่ ล่าวถึงความเหลือ่ มล�ำ้ ในการถือครองทีด่ นิ เช่น รายงานเรือ่ งขนาด
การถือครองที่ดินของสถาบันที่ดิน (2544) และของดวงมณี เลาวกุล (2556)
งานเขียนและนโยบายทีด่ นิ ไทยในระยะหลังเริม่ ให้ความส�ำคัญกับความเป็นธรรม
เชิงกระบวนการ (procedural justice) ซึง่ เกีย่ วกับการเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินมากขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้
ข้อมูลและตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่ดินและได้รับผลประโยชน์จาก
การใช้ที่ดิน เรื่องความเป็นธรรมเชิงกระบวนการมีความส�ำคัญมากในการ
ด�ำเนินนโยบายสาธารณะ เมือ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้เข้าร่วมในการวางแผนและ

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

153

ตัดสินใจในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรทีด่ นิ และเห็นว่า กระบวนการจัดสรรนัน้
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ก็อาจยอมรับในผลลัพธ์ของการจัดสรรที่
ไม่เท่าเทียมกันได้ ข้อเสนอด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทีด่ นิ เริม่ มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานด้านการบริหารจัดการทีด่ นิ ทัง้ ของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น รายงานโครงการศึกษาเพือ่ วางนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการทีด่ นิ หลายฉบับของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551, 2555) และรายงาน“แนวทางการปฏิรูป
ประเทศไทย: ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ของคณะ
กรรมการปฏิรปู (2554) รวมถึงข้อเสนอในการปฏิรปู นโยบายทีด่ นิ จากเครือข่าย
ภาคประชาสังคม เช่น “ข้อเสนอแนวทางและมาตรการการกระจายการถือครอง
ทีด่ นิ ในสังคมไทย” ของคณะกรรมการอ�ำนวยการเพือ่ แก้ไขปัญหาของเครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (2552)
นอกเหนือจากเรือ่ งความเป็นธรรมในเชิงผลลัพธ์และกระบวนการแล้ว
ยังมีประเด็นความเป็นธรรมหรือความยุตธิ รรมในเชิงสมานฉันท์ (restorative
justice) ซึ่งใช้วิเคราะห์ในกรณีที่ผู้เสียประโยชน์ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยา
ในสิง่ ทีไ่ ด้เสียไป ทัง้ การขออภัยจากผูก้ อ่ กระท�ำความเสียหายและการปรับแก้
และชดเชยให้สงิ่ ทีเ่ สียหายไปกลับไปเป็นเช่นเดิม งานเขียนและงานวิจยั ในด้านนี้
มีอยูบ่ า้ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการเยียวยาและชดเชยผลกระทบทีป่ ระชาขนอาจได้รบั
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบของรัฐ เช่น งานวิจัยของ
พินิจ ธีระชาติ (2541) เกี่ยวกับปัญหาเงินชดเชยที่ไม่สะท้อนราคาตลาด ซึ่ง
ท�ำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดปัญหาในการด�ำเนินโครงการ
ของรัฐ งานเขียนของนัยนา เกิดวิชยั (2549) เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ
ทีร่ ฐั เวนคืนจากประชาชน โดยได้ยกกรณีตวั อย่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และการรถไฟแห่งประเทศไทย และงานวิจยั ของสุรสั วดี พึง่ สุข (2550) เกีย่ วกับ
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ชีวิตของประชาชนหลังจากถูกรัฐเวนคืนที่ดินเพื่อการสร้างเขื่อน ซึ่งพบว่า
การจ่ายเงินชดเชยของรัฐไม่สะท้อนความผลเสียทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
ที่เกิดจากการสูญเสียที่ดิน
อี กแนวคิดหนึ่งเป็นเรื่องความเป็นธรรมเชิ งแก้ แ ค้ นทดแทนหรือ
เชิงลงโทษ (retributive justice) ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานของการลงโทษ
ผูก้ ระท�ำผิดในระดับทีท่ �ำให้ผเู้ สียหายรูส้ กึ ว่าได้รบั ความยุตธิ รรมแล้ว และเป็น
พืน้ ฐานของการลงโทษทางกฎหมายทีม่ อี ยู่ งานเขียนในด้านนีโ้ ดยมากเป็นเรือ่ ง
ความยุติธรรมในด้านกฎหมาย บทความและงานวิจัยเรื่องที่ดินที่อาจจัดอยู่
ในกลุ่มนี้ได้คือ งานเขียนของกลุ่มองค์กรนอกภาครัฐและกลุ่มประชาสังคม
ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ขัดแย้งกับภาครัฐและถูกจับคุมขัง ดังเช่นในกรณี
ชาวบ้านในอ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูนที่ได้บุกรุกที่ดินที่ของนายทุนที่ปล่อย
รกร้าง ตัวอย่างงานเขียนในกลุ่มนี้คือรายงานเรื่องความข้ดแย้งด้านที่ดินของ
ศยามล ไกยูรวงศ์และคณะ (2548)
เมื่อวิเคราะห์ประเภทของหลักการความเป็นธรรมในงานเขียนเรื่อง
ที่ดินของไทยแล้ว พบว่า งานเขียนโดยมากมีเนื้อหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่เป็นไปตามหลักความเป็นธรรมพื้นฐาน (formal principle of justice)
ตามข้อเสนอของอริสโตเติลทีว่ า่ คนทีเ่ ท่ากันควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
และคนที่ไม่เท่ากันก็ควรรับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน9 อีกนัยหนึ่งคือ
แต่ละคนควรได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ตราบใดที่คนๆ นั้นไม่ได้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญในคุณสมบัติ สถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง แต่หลัก
ความเป็นธรรมพืน้ ฐานนีไ้ ม่ได้ระบุรายละเอียดว่า แต่ละคนควรได้รบั การปฏิบตั ิ
เท่าเทียมกันในด้านใดและอะไรคือเกณฑ์ของความเท่าเทียมกันนั้น เพียงแค่
ก�ำหนดว่า ในประเด็นหรือด้านที่เกี่ยวข้อง แต่ละคนที่เท่าเทียมกันควรได้รับ
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การปฏิบัติเท่ากัน ในการวิเคราะห์และประเมินเรื่องความเป็นธรรมด้านที่ดิน
จึงต้องมีการเลือกใช้หลักความเป็นธรรมเชิงเนือ้ หา (substantive principles
of justice) ที่มีอยู่หลายประการ ตัวอย่างที่ส�ำคัญมีดังนี้
- หลักส่วนแบ่งเท่าเทียมกัน (principle of equality) – แต่ละคนรับ
		 ภาระและประโยชน์ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน ข้อดีของหลักการนีค้ อื ทุกคน
		 ได้รบั การจัดสรรทรัพยากรเท่ากันหมด แต่กอ็ าจเกิดปัญหาเมือ่ บางคน
		 อาจรู้สึกว่า บางคนไม่เหมาะสมที่จะได้รับประโยชน์เท่ากับคนอื่น
- หลักความจ�ำเป็น (principle of need) – คนที่จ�ำเป็นมากกว่า
		 ควรได้รับการจัดสรรทรัพยากรหรือผลประโยชน์มากกว่า
- หลักความพยายาม (principle of effort) – คนที่พยายามมากกว่า
		 ควรได้รบั จัดสรรทรัพยากรหรือประโยชน์มากกว่าคนทีพ่ ยายามน้อยกว่า
- หลักผลการท�ำประโยชน์ (principle of contribution) – แต่ละคน
		 ควรได้รบั ประโยชน์ตามสัดส่วนของผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการลงทุน
		 ลงแรงของตนเอง หลักความพยายามและหลักผลการท�ำประโยชน์
		 แตกต่างกันตรงทีค่ นทีพ่ ยายามมากอาจไม่ได้สร้างผลประโยชน์มาก
		 เสมอไป
- หลักคุณสมบัติ (principle of merit) – คนทีเ่ ก่งกว่าหรือมีคณ
ุ สมบัติ
		 ดีกว่าควรได้รับจัดสรรทรัพยากรมากกว่า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ
		 การให้ทนุ การศึกษาตามเกณฑ์ดา้ นคะแนนสอบ การแบ่งมรดกทีด่ นิ
		 มากที่สุดให้กับลูกคนที่เพาะปลูกได้เก่งที่สุด เป็นต้น
- หลักศักยภาพในการสร้างประโยชน์สงั คม (principle of potential
		 social contribution) – หลักการนี้เน้นการจัดสรรทรัพยากรที่ให้
9

“Equals should be treated equally and unequals unequally.”
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จะท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมโดยรวม แม้ว่าคนที่ได้รับ
ประโยชน์นั้นจะไม่มีความสามารถหรือความพยายามก็ตาม เช่น
การให้เงินอุดหนุนในกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสื่อมโทรม ซึ่งท้ายสุด
จะท�ำให้พื้นที่เมืองโดยรวมดีขึ้น
หลักกลไกตลาดเสรี (principle of free-maket distribution)
หลักการหนึ่งที่อาจมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมากนักในวงการนโยบาย
ทีด่ นิ ไทย คือหลักกลไกตลาดเสรี เพราะดูเหมือนมีสว่ นทีท่ �ำให้มกี าร
เปลี่ยนมือการเป็นเจ้าของที่ดินจากคนจนไปสู่คนรวย อย่างไรก็ดี
หลักกลไกตลาดเสรีกถ็ อื ว่าเป็นหลักความเป็นธรรมแบบหนึง่ เช่นกัน
หลักตลาดเสรีเชือ่ ว่า คนทีย่ นิ ดีและสามารถจ่ายได้มากกว่าควรได้รบั
จัดสรรทรัพยากรมากกว่า และเป็นพืน้ ฐานของหลักการผูไ้ ด้ประโยชน์
เป็นผูจ้ า่ ย (Beneficiary-pays principle) ทีใ่ ช้ในการออกมาตรการ
เก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐ

การก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายทีด่ นิ มักตัง้ อยูบ่ นหลักความเป็นธรรม
หลายด้าน เพื่อให้ครอบคลุมบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ของสังคม ตัวอย่างเช่น
นโยบายการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินให้กบั คนยากจนมักตัง้ อยูบ่ นหลักความเป็นธรรม
ตามความจ�ำเป็น ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับการให้เงินอุดหนุนสวัสดิการสังคมและ
เงินอุดหนุนการประกันสุขภาพ และเงินช่วยเหลือของรัฐที่ให้กับคนจนและ
คนด้อยโอกาสในสังคม ในขณะที่การซื้อขายที่ดินในตลาดที่ดินทั่วไปตั้งอยู่
บนหลักกลไกตลาดเสรี โดยผูซ้ อื้ ทีย่ นิ ดีและสามารถจ่ายได้มากทีส่ ดุ จะสามารถ
ถือครองหรือเช่าที่ดินได้ ส่วนการที่พ่อแม่ยกมรดกเป็นที่ดินให้กับลูกอาจตั้ง
อยูบ่ นหลักการแบ่งสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน ซึง่ เป็นหลักความเป็นธรรมทีส่ ะท้อน
อยูใ่ นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยทีก่ �ำหนดให้มกี ารแบ่งมรดกกับทายาท
ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันในกรณีทไี่ ม่มพี นิ ยั กรรม แต่ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นบางชุมชน
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บางวัฒนธรรมอาจก�ำหนดให้ยกมรดกทีด่ นิ ให้กบั ลูกแต่ละคนในสัดส่วนทีต่ า่ งกัน
ด้วยเหตุผลทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ครัวเรือนในชุมชนชนบทของประเทศไทยในอดีต
มักยกมรดกทีด่ นิ ให้กบั ลูกสาวคนสุดท้องทีอ่ ยูอ่ าศัยกับพ่อแม่ ในขณะทีล่ กู คนอืน่
ย้ายออกจากบ้านไป หรืออาจแบ่งมรดกให้ลูกได้ตามหลักความจ�ำเป็น หลัก
ความพยายาม หรือหลักคุณสมบัติก็ได้ แต่ละหลักการมีความสมเหตุสมผล
ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่และสถานการณ์
เรือ่ งความเป็นธรรมแม้มคี วามซับซ้อนและละเอียด แต่กม็ กี รอบความคิด
เชิงปรัชญาทีค่ อ่ นข้างชัดเจนอยู่ งานวิจยั เรือ่ งความเป็นธรรมด้านทีด่ นิ ของไทย
ในปัจจุบนั ยังไม่ได้ใช้กรอบเชิงทฤษฎีและหลักการเหล่านีใ้ นการวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน จึงถือเป็นช่องว่างความรูท้ ตี่ อ้ งมีการศึกษาเพิม่ เติมอย่างละเอียดต่อไป
การเมืองเรื่องที่ดิน
เศรษฐกิจทีด่ นิ มีความสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกกับระบบการเมืองการ
ปกครองและบทบาทของรัฐเรือ่ ยมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ระบบการปกครองแบบ
ศักดินาในยุโรป จีน ญี่ปุ่น และไทยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดสรรที่ดิน
ให้กบั เจ้าขุนมูลนายเพือ่ แลกกับความจงรักภักดีตอ่ กษัตริยห์ รือผูป้ กครองสูงสุด
และการสนับสนุนด้านก�ำลังพลเพื่อการทหาร รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
จั ด เก็ บ ภาษี ที่ ตั้ ง อยู ่ บ นฐานที่ ดิ น รู ป แบบสิ ท ธิ ที่ ดิ น ในแต่ ล ะประเทศก็ มี
พัฒนาการทีแ่ ตกต่างกันตามระบบการปกครองและการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
ระบบกรรมสิทธิ์แบบปัจเจก (individual land ownership) เกิดขึ้นและ
แพร่หลายในประเทศอังกฤษและทวีปอเมริกาเหนือมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 16 พร้อมกับการพัฒนาระบบการปกครองและการเมืองที่เน้นเสรีภาพ
ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ระบบทุนนิยมได้เติบโต
อย่างรวดเร็วในสังคมเหล่านี้ ในขณะที่ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชาวนา
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(peasant land ownership) เป็นรูปแบบหลักในยุโรปตะวันออกและรัสเซีย
ที่การปกครองยังเป็นแบบศักดินาที่กีดกั้นอิสรภาพของแรงงานในช่วงก่อน
ทีจ่ ะมีการปฏิรปู ระบบการเกษตรและการปกครองในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 จนกระทัง่ มีการพัฒนาระบบสิทธิในทีด่ นิ ของระบบนารวม (collective/
communual farms) ภายใต้ระบบการปกครองของรัฐคอมมิวนิสต์ในสหภาพ
โซเวียตและจีน
งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการปกครองของไทย
ส่วนหนึง่ ถือว่าได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับเศรษฐกิจ
ที่ดิน ทั้งงานเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ (2539) ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2519, 2524)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2519) และใจ อึ้งภากรณ์ (2547) งานเขียนเหล่านี้เน้น
ภาพใหญ่เชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในระบบการปกครอง
ที่ใช้ที่ดินเป็นเครื่องมือทางอ�ำนาจ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง
และขุนนางกับไพร่ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองกับมหาอ�ำนาจต่างประเทศ
ที่มีผลต่อนโยบายด้านที่ดินภายในประเทศ (Larsson, 2013)
งานเขี ย นอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง เชื่ อ มโยงเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ที่ ดิ น กั บ การเมื อ ง
ในประเด็นเชิงสถาบัน (institutions) และบทบาทของรัฐในการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะด้านการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ค�ำว่าสถาบัน
ในที่นี้หมายถึงกฎกติกาในสังคมหรือข้อจ�ำกัดที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อก�ำหนด
ปฏิสัมพันธ์ในสังคม (North, 1990) ประเด็นเชิงสถาบันที่ส�ำคัญในเรื่องนี้คือ
การก�ำหนดขอบเขตของสิง่ ทีเ่ รียกว่าทีด่ นิ โดยรัฐหรือผูป้ กครอง ไม่เพียงเฉพาะ
รูปแบบขอบเขตของทรัพยสิทธิ แต่รวมไปถึงความหมายของค�ำว่าที่ดิน
นโยบายที่ดินไทยในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมาได้พยายามลดความซับซ้อนของ
ค�ำว่าที่ดิน และก�ำหนดนิยามที่ค่อนข้างตายตัวเพื่อให้สามารถตีความได้อย่าง
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ชัดเจนตามกฎหมาย และเพือ่ ให้การด�ำเนินนโยบายและการบริหารจัดการของ
รัฐเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การก�ำหนดความหมาย
ของที่ดินในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ไปจนถึงการก�ำหนดขอบเขต
ที่ดินของรัฐในพื้นที่ป่าไม้ลงบนแผนที่ แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามข้อสังเกต
ของเจมส์ สก็อต (James Scott, 1998) ที่ระบุว่า รัฐสามารถใช้อ�ำนาจในการ
ปกครองได้เฉพาะกับสิ่งที่รัฐมีความรู้และสามารถเข้าใจได้ แต่ความรู้ดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องมีการวัด (measuring) การจัดเป็นระบบ (systematizing) และ
การท�ำให้เข้าใจได้งา่ ย (simplifying) ซึง่ ย่อมมาพร้อมกับการละเลยข้อมูลและ
ความรู้ในท้องถิ่นที่มีความซับซ้อนและมีพลวัต ในกรณีของนโยบายที่ดินของ
ประเทศไทยก็คอื การจ�ำกัดขอบเขตของค�ำว่าทีด่ นิ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและด้านการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ของรัฐ และไม่ครอบคลุม
ถึงประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น
กับที่ดิน
อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องการเมืองกับที่ดิน คือ เรื่องกลุ่มผลประโยชน์
ที่มักต้องการผลักดันนโยบายสาธารณะ มาตรการและกฎหมายให้มีเนื้อหา
ทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจของกลุม่ ตนเอง โดยมักรวมกลุม่ กัน
และใช้อ�ำนาจในการต่อรองกับภาครัฐทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็น
ทางการด้วยเจรจาเบือ้ งหลัง ในขณะทีก่ ลุม่ ประชาชนชาวบ้านเริม่ มีการรวมตัว
ทางการเมื อ งเพื่ อ ต่ อ รองกั บ ภาครั ฐ ในการผลั ก ดั น นโยบายที่ ช ่ ว ยเหลื อ
ความเป็นอยู่ของตนเอง
กรอบแนวคิดหนึง่ ในการท�ำความเข้าใจเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ จากมุมมอง
ด้านการเมืองในแนวนี้คือการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสถาบันที่มีผลต่อนโยบาย
ของรัฐบาล ในงานเขียนเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยสิทธิในประเทศไทย Larsson
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(2007, 2008, 2013) ได้วเิ คราะห์ววิ ฒ
ั นาการของการสร้างสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพยสิทธิทเี่ ป็นผลมาจากนโยบายด้านความมัน่ คงของประเทศไทย ตัง้ แต่
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงการด�ำเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดทีด่ นิ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2527 ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานและอธิบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
ความด้อยพัฒนาในด้านสถาบัน (institutional underdevelopment)
ของประเทศไทยในช่วงทีอ่ ยูภ่ ายใต้ภยั คุกคามในการล่าอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วง
ศตวรรษที่ 20 กลับกลายเป็นความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ในช่วงต่อมา ภัยคุกคามด้านความมั่นคงเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการพัฒนา
ระบบทรัพยสิทธิในที่ดินในแต่ละยุคสมัย เนื่องจากประเด็นด้านความมั่นคง
มีผลอย่างมากต่อการก�ำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ กรอบทาง
กฎหมายและสังคมวัฒนธรรมที่เกิดจากแนวนโยบายของภาครัฐที่ก�ำหนดขึ้น
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงดังกล่าว ท�ำให้นักการเมืองและ
ข้าราชการมีทางเลือกอยู่จ�ำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ น�ำไปสู่
การพัฒนาระบบทรัพยสิทธิเอกชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการขยายระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลาต่อมา
จะเห็นได้วา่ สมมติฐานหลักในงานเขียนนีค้ อื ปัจจัยด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ (geopolitics)
มีผลต่อการพัฒนาระบบทรัพยสิทธิให้ทนั สมัยโดยรัฐสยามในช่วงคริสต์ทศวรรษ
1850 ถึง 1930 โดยทีร่ ฐั ได้ด�ำเนินยุทธศาสตร์ทลี่ าร์สนั เรียกว่าการก�ำหนดพืน้ ที่
เชิงตอบโต้ (counter-spatialization) เพื่อบรรเทาและปฏิเสธอ�ำนาจของ
มหาอ�ำนาจที่ใช้อ้างในการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติและประชากร
อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของคริส เบเคอร์ (Chris Baker, 2013)
การสรุปว่าความมั่นคงเป็นปัจจัยเดียวในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะนั้นดู
เหมือนจะแคบเกินไป รัฐไทยในความหมายของลาร์สนั มีเอกภาพเป็นหนึง่ เดียว
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(monolith) และไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว รัฐเต็มไปด้วย
กลุม่ ผลประโยชน์มากมาย และแม้วา่ เรือ่ งความมัน่ คงอาจเป็นพืน้ ฐานของการ
ก�ำหนดนโยบายแห่งรัฐ แต่ค�ำถามคือใครเป็นคนก�ำหนดภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงนั้น ในช่วงแรกที่มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินตามหัวเมืองและ
พืน้ ทีท่ ชี่ นชัน้ น�ำสามารถถือครองทีด่ นิ ขนาดใหญ่ได้ ค�ำถามคือการจัดสรรทีด่ นิ
ในช่วงนั้นเกิดจากความกังวลด้านความมั่นคงจริงหรือ ในขณะที่นโยบาย
การออกโฉนดในช่วงหลังคือ ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 ได้ท�ำให้ตลาดที่ดิน
ขยายตัวและมีสว่ นหนึง่ ทีส่ ทิ ธิทดี่ นิ ถูกจัดสรรโดยอิทธิพลทางการเมืองมากกว่า
กลไกตลาด ค�ำถามคือ ใครได้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว
ข้อเสนอของลาร์สนั เกีย่ วกับอ�ำนาจทางการเมืองกับรูปแบบการถือครอง
ทีด่ นิ แตกต่างจากแนวคิดของไทเรล ฮาเบอ์คอร์น (Tyrell Haberkorn, 2011)
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการถือครองที่ดินในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.
2516-2519 ในขณะที่ลาร์สันได้แสดงให้เห็นภาพของการพัฒนารูปแบบ
การถือครองที่ดินรายย่อย ฮาเบอร์คอร์นได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงระบบอ�ำนาจ
และการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจับจองและครอบครองที่ดิน
จ�ำนวนมากของคนบางกลุม่ ในสังคมไทย งานวิจยั ของฮาเบอร์คอร์นได้มงุ่ ไปที่
ขบวนการต่อสู้ของชาวนาที่เช่าที่ดินร่วมกับภาคีกลุ่มนักศักษาที่ได้พยายาม
ขับเคลือ่ นให้เกิดการปฏิวตั ิ แต่ไม่ใช่การปฏิวตั ดิ ว้ ยปืน แต่ดว้ ยการอ้างกฎหมาย
ที่ภายหลังพบว่า รัฐไทยไม่ยินดีที่จะบังคับใช้ การที่ชาวนาและนักศึกษาได้ใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับปัญหาการเช่าที่ดินที่ไม่เป็นธรรมนั้น
สือ่ ถึงการเปลีย่ นแปลงในด้านกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นด้านทีด่ นิ ทีไ่ ม่เหมือนกับ
คนรุ่นก่อนและไม่เหมือนกับการต่อสู้ด้วยวิธีแบบกบฏของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ของชาวนาและ
นักศึกษากลุ่มนี้ก็ถูกข่มขู่และคุกคามจากฝ่ายรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
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ผู้น�ำชาวนาหลายคนได้ถูกลอบสังหาร แต่ก็ไม่ได้มีการสืบสวนต่อเนื่องจนจับ
ผู้กระท�ำผิดได้จนถึงบัดนี้ ด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องที่ดินในช่วงเวลา
ดังกล่าว งานวิจยั ของฮาเบอร์คอร์นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
อ�ำนาจกับการใช้ความรุนแรงเพื่อขจัดเสียงต่อต้านในระบบการเมืองไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจที่ดินกับความมั่นคงปรากฏชัดเจน
ในยุคนโยบายชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงสมัยนั้น นโยบาย
ที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงและการสร้างชาติ โดยรัฐบาลได้
ส่งเสริมให้ราษฎรจับจองที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง
ในการด�ำรงชีวติ ท�ำให้เกิดการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทัว่ ทุกภาคในประเทศไทย
(ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2553ข) กระบวนการดังกล่าวนอกจากเป็นการลดปัญหา
เกษตรกรไร้ทที่ �ำกินได้บางส่วนแล้ว ยังมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันชาวต่างประเทศ
เข้าไปจับจองที่ดิน วิธีการหนึ่งในการส่งเสริมการบุกเบิกและจับจองที่ดิน
ในสมัยนีค้ อื การจัดตัง้ นิคม โดยมีพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ สหกรณ์นคิ ม พ.ศ. 2483
เป็นกฎหมายรองรับ เป็นผลท�ำให้มกี ารบุกเบิกทีด่ นิ ทัว่ ประเทศ ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลก็ได้จดั ตัง้ กรมประชาสงเคราะห์ขนึ้ เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรทีต่ อ้ งการจับจอง
ที่ดิน โดยการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองขึ้น ทั้งหมดนี้นอกจากเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรทีย่ ากไร้และไม่มที ที่ �ำกินเป็นของตนเองแล้ว ยังเป็นนโยบายการสร้างชาติ
ของจอมพล ป. พิบูลสงครามอีกด้วย (ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2553ข)
แนวคิดที่ว่านโยบายที่ดินเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในด้านการสร้าง
ความมัน่ คงของชาตินนั้ ปรากฏในงานเขียนยุคต่อๆ มา โดยเฉพาะในบทความ
ของไชยยงค์ ชูชาติ และนักวิชาการหลายคนที่สนับสนุนนโยบายการปฏิรูป
ที่ดิน ตามความเห็นของไชยยงค์ (2517: 113) การปฏิรูปที่ดินเป็นนโยบาย
การพัฒนาส�ำคัญทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายความมัน่ คงของประเทศในการ
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ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ บทความดังกล่าวได้เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งก็
เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับความท้าทายด้านความมั่นคง แนวคิดที่ว่า
การปฏิรปู ทีด่ นิ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความมัน่ คงของประเทศจึงสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของประเทศไทยในยุคนั้น
กรอบแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองอีกแนวหนึง่ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาด้านที่ดินคือการท�ำความเข้าใจในบทบาทและอ�ำนาจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการตัดสินใจและอิทธิพลที่มีต่อผลลัพธ์ด้าน
นโยบายสาธารณะ งานเขียนเกีย่ วกับนโยบายและการบริหารจัดการทีด่ นิ ของ
ประเทศไทยตามทีไ่ ด้ทบทวนไปแล้วนัน้ ส่วนมากเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ของภาครัฐและการตัดสินใจหน่วยเศรษฐกิจระดับครัวเรือน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีอยูห่ ลากหลาย ทัง้ ภาคเอกชน เช่น กลุม่ ธุรกิจการเกษตร
ธนาคารและองค์กรด้านการเงิน บริษัทพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และ
บริษทั ก่อสร้าง รวมไปถึงภาคประชาสังคม ทัง้ องค์การพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ
สมาคมและชมรมวิชาชีพ
ประเด็นส�ำคัญหนึง่ ในเรือ่ งนีค้ อื ปัญหาคอร์รปั ชัน่ ในระบบราชการไทย
ซึ่งตามนิยามของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2543) หมายถึง “ปัญหาการใช้ต�ำแหน่ง
หรืออ�ำนาจทางราชการและการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และ/หรือการ
ฉ้อโกงเอาเงินสาธารณะมาเป็นของตนและพรรคพวก หรือหาประโยชน์อื่นๆ
ซึ่งอาจมิใช่เป็นตัวเงิน วิธีการที่ใช้อาจจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิด แต่เป็น
พฤติกรรมซึ่งสาธารณชนจะไม่พอใจ เนื่องจากเป็นการกระท�ำที่ขัดกับความ
คาดหวังของสาธารณชนเรื่องมาตรฐานความซื่อสัตย์และพฤติกรรมที่ดีของ
บุคคลสาธารณะ” จากการสุม่ ส�ำรวจหัวหน้าครัวเรือนทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2542
(ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2543) และอีกครัง้ หนึง่ ในปี พ.ศ. 2557 (ผาสุก พงษ์ไพจิตร
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และคณะ, 2557) พบว่า ส�ำนักงานทีด่ นิ เป็นหน่วยงานทีผ่ ตู้ ดิ ต่อมักถูกเรียกร้อง
ค่าสินบนมากทีส่ ดุ ในการส�ำรวจทัง้ สองครัง้ แสดงถึงปัญหาคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กิดขึน้
ในวงกว้างและยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน นับเป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง
ในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ และปัญหานโยบายสาธารณะด้าน
ที่ดินของไทย
อีกมุมมองหนึ่งในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองของ
ที่ดิน คือ การวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ภาพรวม
ที่เห็นอยู่คือ ความขัดแย้งในด้านที่ดินของประเทศมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา
งานศึกษาของศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ (2548) ได้แสดงภาพสถานการณ์
ข้อพิพาทและความขัดแย้งด้านที่ดินในประเทศทั้งหมดกว่า 740 กรณี และ
พบว่า กลุม่ ปัญหาทีม่ มี ากทีส่ ดุ คือความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ในเรือ่ ง
นโยบายการประกาศเขตป่าทับกับพื้นที่ท�ำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน
ตามด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่สาธารณประโยชน์และปัญหาที่อยู่อาศัย
งานศึกษานีย้ งั ได้สรุปแนวทางการจัดการของภาครัฐและภาคประชาชนทีย่ งั คง
มีความแตกต่างกัน รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างในการออกนโยบายและ
การด�ำเนินงานภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ส�ำหรับงานวิจัยที่วิเคราะห์บทบาทและอ�ำนาจของหน่วยเศรษฐกิจ
ที่เป็นภาคเอกชนยังมีอยู่ไม่มากนัก งานวิจัยที่มีอยู่บ้างเป็นเรื่องกลุ่มบริษัท
การเกษตรขนาดใหญ่กบั รูปแบบการผลิตแบบพันธสัญญา (contract farming)
ซึง่ มีเนือ้ หาบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการถือครองทีด่ นิ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินอยู่บ้าง อาทิ ในงานวิจัยของกัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม และคณะ (2552)
งานของเบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และพรสิริ สืบพงษ์สังข์
(2554) พอพันธ์ อุยยานนท์ และอภิญญา วนเศรษฐ (2555) และรายงานวิจัย
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ของทศพล ทรรศนกุลพันธ์ (2556) งานวิจยั เหล่านีไ้ ด้คน้ พบรูปแบบการถือครอง
ทีด่ นิ ของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาว่า เกษตรกรอาจมีทดี่ นิ เป็นของ
ตนเอง หรือไม่ได้มที ดี่ นิ เป็นของตนเองและต้องเช่าทีด่ นิ หลายคนต้องเช่าทีด่ นิ
ท�ำกินที่เคยเป็นของตนเองมาก่อน แต่ก็อาจมีในบางกรณีเช่นการท�ำไร่อ้อย
ที่เกษตรกรมักต้องเช่าที่ดินเพิ่มเติมเพื่อให้ขนาดของการเพาะปลูกใหญ่
เพียงพอทีจ่ ะคุม้ กับการลงทุน งานวิจยั เหล่านีไ้ ด้แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม
ในความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับบริษัทธุรกิจการเกษตร รวมถึงความ
สัมพันธ์กบั ภาครัฐ ซึง่ ได้ท�ำให้ภาวะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตกอยูใ่ นบ่วงบาศ
ที่ยากที่จะหลุดพ้น
ในส่วนบทบาทของภาคประชาชนนั้น มีบทความและรายงานของ
เครือข่ายประชาชนหลายกลุม่ ทีเ่ น้นประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านทีด่ นิ
มากกว่าการวิเคราะห์บทบาทและอ�ำนาจของภาคประชาสังคมเอง มีเพียง
บทความเดียวทีพ่ อสืบค้นได้คอื งานของวิวฒ
ั น์ ฤทธิมา และภาณุ ธรรมสุวรรณ
(2555) ซึ่งได้วิเคราะห์บทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการเรียกร้องและ
ต่อรองกับภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่
กรณีศึกษาแถบเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง
งานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินได้ใช้แนวคิดในส�ำนัก
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดทางทฤษฎีอยู่หลากหลาย เช่น
การใช้ทฤษฎีด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการวิเคราะห์การตัดสินใจและ
พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ การใช้กรอบแนวคิดด้านทฤษฎีเกมในการ
วิเคราะห์การตัดสินใจและปฏิสมั พันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจ
ทีด่ นิ ฯลฯ งานวิจยั ในแนวนีม้ มี ากพอสมควรแล้วในต่างประเทศและครอบคลุม
ประเด็ น การวิ จั ย ตั้ ง แต่ เรื่ อ งการก�ำหนดประเภทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
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(Berkman, 1965) ต้นทุนธุรกรรม (transaction costs) ของการตัดสินใจ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Buitelaar, 2007) พฤติกรรมการถือครองที่ดินที่มี
ทัง้ แบบปล่อยเฉย (passive) และแบบลงทุนลงแรง (active) (Adams, 1991)
การตัดสินใจของหน่วยเศรษฐกิจในกระบวนการพัฒนาที่ดินและทรัพย์สิน
(Samruraa et al., 2010) ในปัจจุบัน ยังไม่พบงานวิจัยที่ใช้กรอบแนวคิด
ในลักษณะนี้ในการวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจที่ดินในประเทศไทย
ในกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองและการผลักดันในเชิงนโยบาย
นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มหนึ่งได้พยายามขยายกรอบ
แนวคิดเรือ่ งทีด่ นิ ในการพัฒนา โดยเสนอว่า ปัญหาทีด่ นิ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรือ่ ง
ของกลไกตลาดและการซื้อขายที่ดินแบบเดียวกับสินค้าทั่วไป และนโยบาย
ทีด่ นิ มีความส�ำคัญเกินกว่าการเป็นสวัสดิการสังคม (social welfare) แต่ทดี่ นิ
เป็นเรื่องพื้นฐานในระดับสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ สิทธิในการเข้าถึงที่ดิน
เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ (economic rights) ที่รัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องและ
รับประกันไว้ให้กับประชาชน สิทธิทางเศรษฐกิจนี้มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าสิทธิทางการเมือง (political rights) ทีม่ กั ถือเป็นแก่นสาระของการขับเคลือ่ น
ด้านสิทธิมนุษยชนทัว่ ไป แนวคิดนีเ้ ริม่ มีอทิ ธิพลต่องานเขียนและการขับเคลือ่ น
เชิงนโยบายทีด่ นิ ในประเทศไทย จะเห็นได้จากการทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าขึ้นมา
เป็นการพิเศษ เพื่อพิจารณาปัญหาการละเมิดสิทธิของประชาชนในด้านที่ดิน
และมีสิ่งตีพิมพ์ของส�ำนักงานฯ ที่วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านที่ดิน เช่น
รายงานของ ศศิน เฉลิมลาภ และคนอื่นๆ (2549) เกี่ยวกับปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้
ยังมีงานศึกษาเกีย่ วกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ สนอแนะการปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายในระดับปฏิบัติการ อาทิ การศึกษาเรื่องความเป็นธรรม
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ในกระบวนการยุติธรรมคดีที่ดินราษฎรยากจน โดยสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
และอื่นๆ (2557)
ในลักษณะเดียวกัน ก็ได้มีการใช้กรอบแนวคิดสิทธิมนุษยชนในการ
เคลื่อนไหวด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมือง ตัวอย่างคือ
การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองของเครือข่ายสลัมสี่ภาค และกลุ่ม
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) ซึง่ น�ำเสนอหลักการว่า เรือ่ งทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นเรือ่ ง
สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่รัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องและรับประกัน ในกรณี
ของโครงการบ้านมัน่ คงนัน้ กลุม่ ทีผ่ ลักดันเรือ่ งนีไ้ ด้ขยายความงานพัฒนาทีด่ นิ
และที่อยู่อาศัยให้เป็นมากกว่าการจัดหาที่ดินและการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยมีกรอบแนวคิดและ
กิจกรรมทีค่ รอบคลุมไปถึงเรือ่ งกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนและประชาชน
โดยเฉพาะคนยากคนจน ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการวางแผนและพัฒนาทีด่ นิ
และที่อยู่อาศัยทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท แนวคิดนี้ถือเป็นหลักการพื้นฐาน
การจัดตั้ง Asian Coalition of Housing Rights (ACHR) ที่ท�ำงานรณรงค์
และพัฒนาเครือข่ายด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยในระดับนานาชาติ

บทที่ 3

เศรษฐกิจที่ดินในเมือง
ประเด็นส�ำคัญของเศรษฐกิจที่ดินในเมือง
บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ่
เป็นเรือ่ งทีด่ นิ ป่าไม้และทีด่ นิ ท�ำกินในชนบท ซึง่ สะท้อนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจ
และโครงสร้างประชากรในอดีตทีโ่ ดยมากอยูใ่ นภาคการเกษตรในพืน้ ทีช่ นบท
อี ก ทั้ ง ยั ง แสดงถึ ง ความส�ำคั ญ ของปั ญ หาเรื่ อ งที่ ดิ น กั บ ความยากจนของ
เกษตรกรทัง้ ในเชิงนโยบายและเชิงเศรษฐกิจการเมือง จากเนือ้ หาทีไ่ ด้ทบทวน
ไปในบทก่อนจะเห็นได้ว่างานเขียนและงานวิจัยกลุ่มดังกล่าววิเคราะห์ที่ดิน
ในฐานะเป็นวัตถุดิบการผลิต
อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง
สามสี่ ทศศวรรษที่ผ่านมา โดยที่มูลค่าการผลิ ต ในภาคนอกเกษตรกรรม
ทัง้ อุตสาหกรรมและการบริการได้เพิม่ ขึน้ จนมีสดั ส่วนสูงกว่าภาคการเกษตรมาก
พร้อมกับกระบวนการเป็นเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยประชากรจ�ำนวนมาก
ได้ยา้ ยถิน่ ฐานเข้าสูเ่ ขตเมือง และมีการพัฒนาพืน้ ทีป่ ลูกสร้างส�ำหรับการอยูอ่ าศัย
และกิจกรรมการผลิตอุตสาหกรรมและการค้าการบริการมากขึ้น มูลค่า
เศรษฐกิจทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ มืองจึงเพิม่ สูงยิง่ ขึน้ ความส�ำคัญของทีด่ นิ ในฐานะทีต่ งั้
จึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีบทบาทส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจมากกว่าที่ดิน
ในฐานะวัตถุดิบ
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แต่งานเขียนและงานวิจยั ทีส่ ร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับทีด่ นิ ในเมืองของ
ประเทศไทยยังมีอยูน่ อ้ ยมาก ทัง้ ๆ ทีก่ ารลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริม
การพัฒนาที่ดินในช่วงหลายสิบปีมานี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองแทบทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการคมนาคมขนส่ง การสื่อสารและสารสนเทศ และ
สาธารณูปการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ด้วยแนวโน้มการย้ายถิ่นของ
ประชากรที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาสู่พื้นที่เมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมกับการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ปแบบการใช้ที่ดินจากพื้นที่แบบชนบทไปสู ่ พื้ นที่ แ บบเมื อ ง
จึงท�ำให้ความต้องการใช้ทดี่ นิ แบบเมืองจะยังคงเพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ประเด็นเรือ่ ง
เศรษฐกิจที่ดินในเมืองจึงเป็นหัวข้อวิจัยส�ำคัญที่ควรให้ความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น
ต่อไป
จากการประมวลงานเขียนและวิจัยเกี่ยวกับที่ดินในเมืองที่ปรากฏ
อยู่ในหนังสือและบทความในวารสารชั้นน�ำในต่างประเทศ เช่น Land Use
Policy, Land Economics, Urban Studies, Journal of Urban Economics,
Journal of the American Planning Association ฯลฯ พบว่า หัวข้อ
การศึกษาเศรษฐกิจที่ดินในเมืองมักครอบคลุมประเด็นหลัก ดังนี้
1. การจัดสรรประเภทการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (optimal
		 allocation of land uses);
2. การใช้ ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภทให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด (optimal
		 utilization of land uses);
3. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย
		 ทั่ ว ไปและที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีร ายได้ น้ อ ย ทั้ ง เรื่ อ งสลั ม และ
		 ที่อยู่อาศัยที่ราคาต�่ำกว่าตลาด (affordable housing);
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4. ผลกระทบของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ต่อการถือครองที่ดิน
		 และประเภทและความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน;
5. นโยบายและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคกับการใช้ทดี่ นิ และการพัฒนา
		 อสังหาริมทรัพย์; และ
6. เศรษฐกิจการเมืองเรื่องการถือครองและการใช้ที่ดินในเมือง
ในการศึกษาในสองกลุม่ แรก งานวิจยั และบทความจ�ำนวนมากได้มงุ่ ไปที่
ทฤษฎีที่ตั้ง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของที่อยู่อาศัย
และทีท่ �ำงานของปัจเจกบุคคลและครัวเรือน ซึง่ มีผลต่ออุปสงค์ดา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
และอุปสงค์สืบเนื่อง (derived demand) ในการเดินทางระหว่างบ้านกับที่
ท�ำงาน รวมถึงการเลือกที่ตั้งของบริษัทห้างร้านที่สะท้อนต้นทุนในการผลิต
และการขนส่ง งานวิจัยในกลุ่มที่สามเน้นเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทัง้ เรือ่ งการพัฒนาพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมและทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นการศึกษาทีค่ รอบคลุม
ทั้งการตัดสินใจของครัวเรือนในการเลือกที่อยู่อาศัยและการตัดสินใจของ
เจ้าของทีด่ นิ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาทีด่ นิ
ส่วนการศึกษาในกลุม่ ทีส่ มี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับนโยบายการใช้ทดี่ นิ ในระดับประเทศ
ภูมิภาคและเมืองที่มีผลต่อการใช้ที่ดิน ซึ่งรวมถึงมาตรการด้านผังเมือง เช่น
การก�ำหนดเขตการควบคุมการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (zoning) และการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่มีผลต่อความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)
ของที่ดินแต่ละแปลงในแต่ละพื้นที่ ส่วนหัวข้อในกลุ่มที่ห้ามักเป็นการศึกษา
ในประเด็นที่เชื่อมโยงที่ดินกับนโยบายและปัจจัยเศรษฐกิจระดับมหภาค เช่น
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ การเปิดเสรีตลาดการเงิน ฯลฯ
ซึ่งโดยมากจะวิเคราะห์ว่า ปัจจัยในระดับมหภาคมีผลต่อตลาดที่ดินและ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างไร กลุม่ สุดท้ายเน้นเรือ่ งการใช้ทด่ี นิ กับการพัฒนาเมือง
จากมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยเฉพาะจากมุมมองเรื่องคนจนเมือง
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ชนชั้นของคนในเมือง และการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ปรากฏ
ในพื้นที่เมือง งานส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดแบบมาร์กซิสต์
ความหลากหลายของหัวข้องานเขียนและงานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ทสี่ ามารถใช้ในการวิเคราะห์เรือ่ งทีด่ นิ ในเมือง
มีอยู่หลากหลาย ทั้งแนวคิดส�ำนักนีโอคลาสสิก เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
เศรษฐศาสตร์การเมือง และเศรษฐศาสตร์สถาบันทั้งเก่าและใหม่
หนึง่ ในกรอบความคิดทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการท�ำความเข้าใจกับเศรษฐกิจ
ทีด่ นิ ในเมืองคือ แนวคิดเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่าง “ทุน” กับทีด่ นิ ในลักษณะ
สินค้าทดแทนกัน (substitutes) โดยทุนในทีน่ คี้ อื พืน้ ทีอ่ าคารทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้วา่ ทุนต้องพึง่ ทีด่ นิ จึงจะสร้างและสะสมต่อไปได้
แต่ที่ดินก็เหมือนกับปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่สามารถหาปัจจัยอื่นมาทดแทนได้
เช่นกัน ในกรณีทรี่ าคาของทีด่ นิ สูงขึน้ ในพืน้ ทีห่ นึง่ หรือช่วงเวลาหนึง่ การ“บริโภค”
ที่ดินต่อคนจะลดลง โดยอาจเป็นการลดพื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์ หรือ
โดยการเพิม่ พืน้ ทีอ่ าคารให้สงู มากยิง่ ขึน้ การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับตลาดทีด่ นิ
ในเมืองจึงต้องเข้าใจการทดแทนที่ดินได้ด้วยทุน (พื้นที่อาคาร) และขีดจ�ำกัด
ของการทดแทนดังกล่าวที่ก�ำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ และการปลูกสร้างอาคาร รวมทัง้ เกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ของทุนทีค่ รัวเรือน
และผู้ประกอบการต้องการและยอมรับได้ในการทดแทนที่ดินด้วยทุน (พื้นที่
อาคาร) ปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับที่ดินในตลาดที่ดิน
คือ ต้นทุนสัมพัทธ์ระหว่างที่ดนิ กับการก่อสร้าง (Relative cost of land and
construction) โดยที่ต้นทุนในการก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบและ
ต้นทุนแรงงาน ภายในกรอบความคิดดังกล่าว งานวิจัยจ�ำนวนหนึ่งเกี่ยวกับ
ตลาดทีด่ นิ ในเมืองจึงมุง่ ไปทีก่ ารวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่าทีด่ นิ และ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อมูลค่าทีด่ นิ นัน้ ทัง้ การเติบโตด้านประชากรและเศรษฐกิจ และ
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กฎหมายและข้อก�ำหนดของภาครัฐที่ควบคุมประเภทและความเข้มข้นของ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ซึง่ มีผลต่อการขยายตัวของทุน (พืน้ ทีอ่ าคาร) เมือ่ เปรียบเทียบ
กับที่ดิน
ส�ำหรับในกรณีของเมืองในประเทศก�ำลังพัฒนาดังเช่นกรุงเทพมหานคร
และเมืองอืน่ ๆ ในประเทศไทย ตลาดทีด่ นิ ไม่ได้มเี พียงเฉพาะตลาดทีเ่ ป็นทางการ
(formal land markets) แต่มตี ลาดทีไ่ ม่เป็นทางการ (informal) อยูด่ ว้ ยเช่นกัน
ตลาดทีด่ นิ ทีไ่ ม่เป็นทางการในทีน่ หี้ มายถึงการซือ้ ขายสิทธิทดี่ นิ ทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้
กฎระเบียบของรัฐและผู้ซื้อขายสิทธิที่ดินนั้นไม่ได้เจ้าของสิทธิตามกฎหมาย
ซึ่งมักเกิดกับกรณีที่ดินส�ำหรับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบสลัม
หรือชุมชนแออัด และพื้นที่สาธารณะเช่นทางเดินเท้าและพื้นที่โล่งว่างที่ใช้
ประกอบธุรกิจหาบเร่แผงลอย ในตลาดทีด่ นิ แบบไม่เป็นทางการนี้ รูปแบบของ
การทดแทนกันระหว่างทีด่ นิ กับทุน (พืน้ ทีอ่ าคาร) และสถาบันทีก่ �ำกับธุรกรรม
ในตลาดย่อมแตกต่างจากรูปแบบในตลาดทีด่ นิ แบบทางการ ลักษณะทวิลกั ษณ์
(dualism) ของตลาดที่ดินในเมืองเช่นนี้เป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง
ในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินในเมืองในประเทศไทย
พฤติกรรมการตัดสินใจด้านที่ดิน
ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีส่ �ำคัญอีกส่วนหนึง่ เกีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การตัดสินใจในการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของหน่วยเศรษฐกิจ
ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจก ครัวเรือนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
การเลือกที่ตั้งเพื่อใช้ที่ดินในการอยู่อาศัยและด�ำเนินธุรกิจ การตัดสินใจเลือก
ทีต่ งั้ (location decisions) ย่อมมีผลต่อการใช้ประโยชน์ในต�ำแหน่งทีต่ งั้ และ
พื้นที่นั้นๆ และขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านโครงสร้างของเมือง ทั้งสภาพภูมิศาสตร์
ระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในเมือง แปลงที่ดินในพื้นที่ใด
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มีความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) สูง เนือ่ งด้วยระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ดี ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ที่มีความเข้มข้นของการ
ใช้ทด่ี นิ (land use intensity) สูงขึน้ และมีมลู ค่าการผลิตสูงขึน้ เช่น พาณิชยกรรม
และมีโอกาสที่จะท�ำให้เกิดการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อรับ
ประโยชน์จากความประหยัดจากการรวมกลุม่ (agglomeration economies)
ของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันหรือมีความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน
งานวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทยจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อหานี้
โดยเน้นการวิเคราะห์การตัดสินใจของครัวเรือนในการเลือกที่ตั้งที่อยู่อาศัย
งานกลุ่มนี้มักยึดทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้ง ตัวอย่างได้แก่
การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบที่ ตั้ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยนิธินันท์ วิศเวศวร (Wisaweisuan, 2001) ซึ่งวิเคราะห์
การตัดสินใจด้านที่ตั้งของครัวเรือน และงานวิเคราะห์เชิงทฤษฎีโดยอารยะ
ปรีชาเมตตา (2540) เกีย่ วกับกลยุทธ์ในการลงทุนของนักพัฒนาทีด่ นิ ในเขตเมือง
โดยเน้นกรณีที่สามารถรื้อถอนอาคารได้ในอนาคตและมีราคาที่ดินไม่แน่นอน
งานเชิงทฤษฎีในลักษณะนี้มีอยู่น้อยมากในประเทศไทย กรอบแนวคิดและ
ประเด็นเหล่านีอ้ าจประยุกต์ใช้ได้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจด้านทีด่ นิ ในเมือง
ในประเทศไทยต่อไป โดยอาจตัง้ ค�ำถามว่า การถือครองทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์
ของครัวเรือนในเมืองมีรปู แบบอย่างไร มีการถือครองแยกกันระหว่างหญิงชาย
หรือว่าเป็นกรรมสิทธิร์ ว่ มกัน และมีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างครัวเรือน
ในชนบทกับครัวเรือนในเมือง
ตลาดที่ดินในเมือง
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับตลาดทีด่ นิ ในเมืองของประเทศไทย
เท่าทีส่ ามารถสืบค้นมาได้มเี ฉพาะงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับตลาดทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตลาดที่ดินในพื้นที่เมืองต่างจังหวัดยังไม่มี
การพัฒนาเท่าใดนักในช่วงก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่า ตลาดที่ดนิ เหล่านีไ้ ม่มี
ความส�ำคัญและไม่มีการขยายตัว ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมานี้มีโครงการ
พัฒนาที่ดินเกิดขึ้นมากในเมืองหลักในภูมิภาคตั้งแต่เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต
นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น และเมืองท่องเที่ยว เช่น หัวหิน
และพัทยา ไปจนถึงเมืองชายแดนทีม่ กี ารขยายตัวของเศรษฐกิจและพืน้ ทีเ่ มือง
เช่น หนองคาย มุกดาหาร แม่สอด แม่สาย หัวข้อเรือ่ งตลาดทีด่ นิ ในเมืองเหล่านี้
จึงเป็นประเด็นการวิจัยที่ต้องมีการส่งเสริมต่อไป
แม้ ก ระทั่ ง งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ตลาดที่ ดิ น ในกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริมณฑลเองก็ไม่ได้มอี ยูม่ ากนักทีเ่ ป็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่าง
งานวิจัยที่ส�ำคัญในหัวข้อนี้คืองานส�ำรวจและวิเคราะห์สองโครงการที่น�ำโดย
บริษัทที่ปรึกษา PADCO จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้วิเคราะห์ตลาดที่ดินของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไว้อย่างละเอียดและครอบคลุมในหลายประเด็น
ที่มีความหมายเชิงนโยบายที่ส�ำคัญ งานวิจัยฉบับแรก (PADCO and Land
Institute Foundation, 1990) ได้ปูพื้นฐานในเชิงค�ำถามวิจัย กรอบความคิด
และวิธีการวิเคราะห์ส�ำหรับการส�ำรวจสภาวะตลาดที่ดินและที่อยู่อาศัย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้ปรับปรุงค�ำถามและกรอบการวิจัย
เพิ่มเติมและส�ำรวจข้อมูลอีกครั้งหนึ่งประมาณ 6-7 ปีต่อมา คณะผู้วิจัย
ได้รายงานผลการวิจัยไว้ในรายงานของ PADCO and National Housing
Authority (1997) งานวิจยั ฉบับแรกได้ด�ำเนินการส�ำรวจในช่วงหลังปี พ.ศ. 2533
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการพัฒนาที่ดินในประเทศไทย
อันเนือ่ งมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ กระบวนการ
เป็นเมืองทีม่ กี ารย้ายถิน่ ฐานของประชากรเข้าสูเ่ มืองใหญ่ รวมถึงการปรับเปลีย่ น
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นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
ที่ท�ำให้ตลาดที่ดินของประเทศไทยเปิดกว้างและขยายตัวมากขึ้น
สาระส�ำคัญของงานวิจัยทั้งสองฉบับคือการประเมินตลาดที่ดินและ
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีประเด็นหลักในการ
วิเคราะห์ได้แก่
1. แนวโน้มการพัฒนาที่ดินในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและ
		 ปริมณฑล
2. การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเอกชนทั้งประเภทและระดับราคา และ
		 ความแตกต่างจากแนวโน้มเดิม
3. แนวโน้มของราคาทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพืน้ ที่
		 ที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน
4. การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสาเหตุ
		 ของการเปลี่ยนแปลง
5. ปั จ จั ย ที่ ท�ำให้ ต ลาดที่ ดิ น และที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในกรุ ง เทพมหานคร
		 และปริมณฑลขาดประสิทธิภาพ
องค์ประกอบส�ำคัญของงานวิจัยทั้งสองชุดคือการประเมินราคาที่ดิน
โดยวิธกี ารออกแบบสอบถามไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ประเมิน
ราคาของแปลงที่ดินที่อาจขายได้ในเวลานั้นในแต่ละย่านที่เลือกมาเป็นกรณี
ศึกษา ข้อค้นพบส�ำคัญของการศึกษาในส่วนนีค้ อื ราคาทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแปลงที่ดินในพื้นที่ที่มีโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 21 ต่อปี แต่แปลงที่ดินที่ไม่มี
โครงสร้างพื้นฐานรองรับกลับมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าถึงร้อยละ 37 ต่อปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงที่ดินในพื้นที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในเขตปริมณฑล
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มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 ต่อปี เหตุผลหลักของแนวโน้มดังกล่าวคือ
อุปสงค์ของการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอยู่
ในระดับที่สูงมาก จึงเกิดแรงกดดันให้มีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
ชนบทที่อยู่ในบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานคร
มูลค่าที่ดินที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ที่มีโครงการสร้างพื้นฐานกับ
พื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานแสดงให้เห็นถึงระดับผลกระทบของการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในการพัฒนาทีด่ นิ ในแต่ละแปลงทีด่ นิ ซึง่ สูงถึง 2.2 เท่า
ในปี พ.ศ. 2531 และได้ลดลงเหลือ 1.7 เท่าในปี พ.ศ. 2533 ความแตกต่าง
ระหว่างราคาที่ดินในพื้นที่ทั้งสองประเภทแสดงให้เห็นถึงโอกาสของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในการทีเ่ ก็บคืนผลประโยชน์หรือผลก�ำไร (recapture) จากการ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้ เส้นความลาดชันของราคาทีด่ นิ (land price
gradient) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความชันน้อยลงและมีขอบเขต
ขยายไปยังพืน้ ทีบ่ ริเวณชานเมืองมากขึน้ ข้อค้นพบทีส่ �ำคัญอีกประการหนึง่ คือ
การเพิม่ ขึน้ ของราคาทีด่ นิ อย่างรวดเร็วท�ำให้นกั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถ
พัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลางได้ ต้นทุนทีด่ นิ
และต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ท�ำให้ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้น
ในงานวิจยั ฉบับต่อมา (PADCO and National Housing Authority,
1997) คณะที่ปรึกษาที่น�ำโดย เดวิด เดาว์ (David Dowall) จากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ (University of California, Berkeley) ได้ส�ำรวจตลาด
ที่ดินของกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่คล้ายกัน แต่มี
ประเด็นเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ที่เน้นเรื่องที่ดินส�ำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
มากขึน้ ผลวิจยั ส่วนหนึง่ ของการส�ำรวจทัง้ สองครัง้ ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
วิชาการในระดับนานาชาติ ส�ำหรับการประเมินตลาดทีด่ นิ ของกรุงเทพมหานคร
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ทัง้ สองงานนีใ้ ช้เทคนิคการวิเคราะห์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดย Dowall and Leaf (1991)
ซึง่ ประยุกต์ใช้ได้ในกรณีทไี่ ม่มขี อ้ มูลการประเมินทีด่ นิ ทีม่ กี ารเก็บอย่างเป็นระบบ
และเชื่อถือได้ เทคนิคการวิเคราะห์ดังกล่าวได้กลายเป็นแนวทางการประเมิน
ตลาดที่ดินในหลายเมืองในประเทศก�ำลังพัฒนา (Dowall, 1993) และน�ำมา
ใช้วิเคราะห์ตลาดที่ดินของกรุงเทพมหานครในงานของ PADCO ที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น จากการเปรียบเทียบระดับความลาดชันของราคาทีด่ นิ (Rent gradient)
ในกรุงเทพมหานครกับกรุงจาการ์ตาและนครการาจี พบว่า ราคาที่ดินใน
กรุงเทพมหานครมีความลาดชันน้อยกว่าจาการ์ตาแต่มากกว่าการาจี ซึง่ สะท้อน
ถึงความแตกต่างในรูปแบบการกระจายตัวของประชากรและความสามารถ
ในการเข้าถึงระบบขนส่งในแต่ละเมือง (Dowall, 1992)
หลังจากการศึกษาของ PADCO (1990, 1997) และ Dowall (1993) แล้ว
ก็มงี านวิเคราะห์เชิงประจักษ์ในลักษณะคล้ายกันแต่ใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
ที่ตั้งที่ชัดเจนมากขึ้น จากการศึกษารูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของราคา
ที่ดินในกรุงเทพมหานครโดย Wisaweisuan (2001) โดยการประมาณค่า
ความลาดชันของราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ. 2537-2540
ด้วยข้อมูลราคาตลาดในการซื้อขายที่ดิน พบว่า ความลาดชันดังกล่าวมีค่า
เป็นลบ กล่าวคือ ต�ำแหน่งที่ตั้งของที่ดินห่างจากศูนย์กลางเมืองเท่าไหร่ก็มี
ราคาทีด่ นิ ลดลงเท่านัน้ ในขณะทีต่ น้ ทุนในการเดินทาง (Transportation costs)
เพิม่ สูงขึน้ ตามระยะทางห่างจากศูนย์กลางเมือง ผลการวิเคราะห์เชิงประจักษ์นี้
เป็นตามทฤษฎีที่ตั้งว่าด้วยการแลกได้แลกเสียระหว่างการเข้าถึงกับพื้นที่
(access-space trade-off) ของ Alonso (1964) และ Muth (1969) ทีแ่ สดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเช่าทีด่ นิ (land rent) โครงสร้างเมือง (urban structure)
และรูปแบบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ข้อค้นพบทีส่ �ำคัญในงานนีค้ อื ราคาทีด่ นิ ของ
กรุงเทพมหานครสามารถแบ่งเป็นเขตพื้นที่ตามเส้นทางถนนสายหลัก ทั้งนี้
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เพราะระดับการเข้าถึงที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบถนนและท�ำให้เกิด
การพั ฒ นาพื้ น ที่ชานเมืองมากขึ้น กระนั้นก็ต าม การเกิ ด ศู นย์ ก ลางรอง
(subcenters) ในกรุงเทพมหานครอาจท�ำให้ราคาทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ ในบริเวณใกล้เคียง
แต่ไม่ได้ท�ำให้ลดความเป็นศูนย์กลางของเขตศูนย์กลางธุรกิจ (Central
Business District-CBD) ในเขตสีลม สาทร และบริเวณใกล้เคียง จึงแสดงว่า
โครงสร้างเมืองของกรุงเทพมหานครยังคงมีความเป็นแบบศูนย์กลางเดี่ยว
(monocentric) อยู่ และไม่ได้เป็นแบบหลายศูนย์กลาง (multiple-nuclei)
นอกจากงานวิจัยที่กล่าวมาแล้ว Dowall (1995) ยังได้ศึกษาวิกฤตด้านที่ดิน
ในเมืองในหลายประเทศ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือประเทศไทย ข้อค้นพบหนึง่ ของงาน
ดังกล่าวคือ ประเทศไทยในช่วงนั้นยังขาดระบบการประเมินตลาดที่ดิน
(Land market assessment) ทีม่ ฐี านข้อมูลทีเ่ ป็นระบบและเชือ่ ถือได้ ระบบ
ดังกล่าวมีความส�ำคัญมาก เพราะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์และประเมินตลาด
ทีด่ นิ ทีเ่ ป็นประโยชน์ทงั้ ส�ำหรับภาคเอกชนทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รวมทัง้ ประโยชน์ส�ำหรับภาครัฐในการออกแบบนโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้อย่างถูกต้อง รายงานดังกล่าวจึงได้น�ำเสนอให้มกี ารจัดตัง้ ระบบการประเมิน
ตลาดที่ดิน โดยมีองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญคือการประเมินมูลค่าที่ดินและ
ทรัพย์สินที่เป็นระบบและมีกรอบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รองรับ
เป็นทีน่ า่ เสียดายว่า นับตัง้ แต่ทงี่ านวิจยั ของ PADCO และ เดวิด เดาว์
ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อประมาณยี่สิบปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่มี
การวิเคราะห์ตลาดทีด่ นิ ในลักษณะเดียวกันอย่างนีอ้ กี เลย ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลรวมทั้งเมืองใหญ่ในภูมิภาคที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
การพัฒนาทีด่ นิ อย่างรวดเร็ว จึงอาจเป็นหัวข้อวิจยั หนึง่ ประเด็นทีส่ ามารถท�ำได้
ในเชิงประจักษ์ในอนาคต การศึกษาตลาดทีด่ นิ ในอดีตได้วเิ คราะห์สภาพตลาด
ในกรุงเทพมหานครโดยใช้ข้อมูลก่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบราง
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ซึง่ เป็นยุคสมัยทีโ่ ครงสร้างเมืองและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ยังต้องพึง่ ระบบถนน
เป็นหลัก แต่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา การใช้ประโยชน์ที่ดินกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมากตามการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
แบบราง โดยมีการสร้างอาคารชุดและอาคารส�ำนักงานในบริเวณรอบสถานี
รถไฟฟ้ามากขึน้ จึงเป็นทีน่ า่ สนใจว่า รูปแบบการกระจายตัวเชิงพืน้ ทีข่ องราคา
ทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานครได้เปลีย่ นไปอย่างไรบ้าง และโครงสร้างเมืองได้เปลีย่ นไป
หรือไม่และอย่างไร
ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่งทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทยมีการเผยแพร่รายงานเกีย่ วกับสถานการณ์ของตลาดทีด่ นิ ในพืน้ ที่
เมืองทั่วประเทศ เช่น รายงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate
Information Center) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นหลังจาก
เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2540 และรายงานของศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท
แอฟแฟร์ส (Agency for Real Estate Affairs) ซึง่ ได้ท�ำให้มขี อ้ มูลและความรู้
พืน้ ฐานเกีย่ วกับตลาดทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากขึน้ กระนัน้
ก็ตาม โดยมากก็ยังเป็นการรายงานผลการส�ำรวจข้อมูลและยังมีงานศึกษา
เชิงลึกอยู่น้อยมากที่มีกรอบวิจัยในเชิงทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้สร้าง
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย จึงเป็นองค์ความรู้
ที่ต้องพัฒนาเพิ่มต่อไป
การเปลี่ยนแปลงจากที่ดินชนบทเป็นที่ดินเมือง
แนวโน้มที่ผ่านมาของการขยายพื้นที่ปลูกสร้างเพื่อรองรับการพัฒนา
ทีด่ นิ เพือ่ อยูอ่ าศัยและอุตสาหกรรมในประเทศไทยคือการขยายพืน้ ทีไ่ ปในแนวราบ
ตามเขตรอบเมืองที่เคยเป็นแหล่งเพาะปลูกมาก่อน โดยเฉพาะนาข้าวและ
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สวนผักผลไม้ทเี่ คยเป็นแหล่งอาหารส�ำหรับคนเมืองและพืน้ ทีเ่ พาะปลูกส�ำหรับ
การส่งออก พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีความเปราะบางมากในหลายๆ ด้านทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารจัดการ ในพื้นที่เหล่านี้
กลไกตลาดทีด่ นิ มีพลังในการปรับเปลีย่ นประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มากกว่า
แรงต้านทานเพื่อการอนุรักษ์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ในด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติที่เคยรองรับการผลิตด้าน
การเกษตรที่ พึ่ ง พาและสอดคล้ อ งกั บ สภาพธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ่ แ ต่ เ ดิ ม อาจ
เสื่อมโทรมลง เพราะการพัฒนาที่ดินเพื่อรองรับการสร้างอาคารบ้านเรือน
จ�ำเป็นต้องมีการถมดินและปรับปรุงสภาพพื้นที่และสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ จึงท�ำให้ระบบการไหลของน�ำ้ คุณภาพดินและระบบนิเวศด้านอืน่ ๆ ต้อง
ปรับเปลี่ยนไป สาเหตุส�ำคัญคือการควบคุมการพัฒนาที่ดินเป็นไปตามกรอบ
นโยบายการพัฒนาเมืองที่เน้นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม และแทบไม่ได้ค�ำนึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมในภาพรวม ส่วน
มาตรการควบคุมและการบังคับใช้ตามผังเมืองรวมเท่าทีม่ อี ยูม่ กั ไม่ครอบคลุม
พื้นที่เปราะบางรอบเมือง จึงท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
อย่างไม่เป็นระเบียบและท�ำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แต่เดิม
ประเด็นนีไ้ ด้มกี ารกล่าวถึงมากแล้วในงานเขียนและงานวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบ
ของการพัฒนาเมืองต่อสิง่ แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ โดยมาก
เป็นการวิเคราะห์แบบกรณีศึกษา เช่น ผลกระทบของการขยายตัวของเมือง
ต่อระบบการเกษตรแบบสวนบ้านในจังหวัดนนทบุรี (พันธวัศ สัมพันธ์พาณิช, 2541)
ปัญหาสืบเนื่องต่อมาคือการสูญเสียพื้นที่การเกษตรที่มีคุณภาพดิน
ที่ดีและเหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ชานเมือง ตามประวัติศาสตร์
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ พื้นที่ชุมชนมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ดินและน�้ำมีความ
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อุดมสมบูรณ์และเหมาะกับการเกษตร เมื่อประชากรมากขึ้นก็จะขยายพื้นที่
ปลูกสร้างไปรอบชุมชนเดิมออกไปเรือ่ ยๆ จึงเป็นเรือ่ งปกติทกี่ ารพัฒนาทีด่ นิ เพือ่
สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยจะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ านเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพดินทีเ่ หมาะสมกับการเกษตร
เมื่อฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปจากสาขาเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมและ
การบริการ กลไกการจัดสรรทีด่ ินในตลาดที่ดนิ ก็ให้ความส�ำคัญและคุณค่ากับ
ที่ตั้งของแปลงที่ดินมากกว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่นั้น การจัดสรร
ทรัพยากรของตลาดที่ดินแบบนี้อาจดูเหมาะสมดี เพราะท�ำให้การใช้ที่ดิน
เกิดประโยชน์สงู สุดได้ แต่เนือ่ งจากการฟืน้ ฟูดนิ ทีส่ ญ
ู เสียคุณภาพไปให้กลับมา
มีคณ
ุ ภาพดีได้อกี ครัง้ หนึง่ นัน้ เป็นเรือ่ งยากหรือต้องใช้ตน้ ทุนสูง การให้ความส�ำคัญ
เพียงเฉพาะกับที่ตั้งที่ดินโดยไม่สนใจกับคุณภาพที่ดินจึงอาจเป็นการสร้าง
ต้นทุนภายนอกกับสังคมในอนาคตที่อาจจ�ำเป็นต้องใช้ที่ดินนั้นในการผลิต
อาหารและกิจกรรมอืน่ ๆ ทีข่ นึ้ อยูก่ บั คุณภาพดิน งานวิจยั เกีย่ วกับผลประโยชน์
และต้นทุนของการใช้ทดี่ นิ ในพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่างเมืองกับชนบทจึงเป็นประเด็น
ทีม่ คี วามส�ำคัญมาก นอกเหนือจากการส�ำรวจการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ด�ำเนินอยู่เป็นประจ�ำโดยกรมพัฒนาที่ดินแล้ว ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่
การเกษตรรอบเมืองอยูบ่ า้ ง เช่น การวิเคราะห์การปรับตัวและคงอยูข่ องการใช้
ที่ดินเกษตรกรรมด้านต่างๆ ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร (พิจักษณ์
หิญชีระนันท์, 2548)
การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ที่ดินในพื้นที่รอยต่อระหว่างชนบทกับ
เมืองย่อมเกิดขึน้ พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม
ทัง้ การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างการผลิตทีม่ ภี าคการเกษตรทีน่ อ้ ยลง รูปแบบ
การผลิตการเกษตรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ แหล่งรายได้ของเกษตรกรทีม่ าจาก
ภาคนอกการเกษตรมากขึน้ เป็นต้น ตัวอย่างงานวิจยั ในเรือ่ งนีไ้ ด้แก่ การวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ กับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ของภาคเกษตรกรรมในพืน้ ทีข่ ยายตัวของกรุงเทพมหานคร (ปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์,
2544) การติดตามส�ำรวจวิถชี วี ติ ของเกษตรกรชานเมืองภายหลังการขายทีด่ นิ
ท�ำกิน ในจังหวัดขอนแก่น (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 2544) และการวิเคราะห์
การเปลีย่ นแปลงสภาพครัวเรือนเกษตรกรในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
(ปัญญา หมั่นเก็บ, สุนิสา นุยไสน และ ทิพวรรณ ลิมังกูร, 2554)
ที่ดินกับที่อยู่อาศัยในเมือง
ในกลุ ่ ม งานเขี ย นเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ที่ ดิ น ในเมื อ งในประเทศไทย
รายการวิจัยและบทความจ�ำนวนพอสมควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
เพือ่ อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย เนือ่ งจากความรูเ้ กีย่ วกับ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย การปริทัศน์ในครั้งนี้
จะน�ำเสนอเฉพาะภาพรวมของปัญหาทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในเมืองเป็นหลัก โดยจะไม่กล่าวถึงนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยในเมือง ซึ่งหาอ่านเพิ่มเติมได้ในงานเขียนของกุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
(2550, 2557)
บทความและงานวิจยั ในหัวข้อนีใ้ นช่วงแรกโดยมากเป็นงานเขียนเกีย่ วกับ
ปัญหาทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดสลัมและปัญหาการรือ้ ย้ายและปรับปรุงสลัม
ในที่ดินเดิม (upgrading) โดยมีงานเขียนที่ส�ำคัญของอคิน รพีพัฒน์ และ
คนอื่นๆ (2525) อคิน รพีพัฒน์ (2542) และ Angel and Pornchokchai
(1989) งานเขียนเหล่านี้ได้วิเคราะห์สาเหตุและกระบวนการเกิดสลัมใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอ้ สรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า ปัญหาสลัมมีความเชือ่ มโยง
กับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทีม่ กี ารส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประกอบกับความล้มเหลวของภาคการเกษตรท�ำให้ประชากรชนบทหลั่งไหล
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เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงมากขึ้น แต่การพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองไม่สามารถ
ตอบรับความต้องการของคนเหล่านีไ้ ด้ ทัง้ ในด้านคุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสม
จึงท�ำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชน กลายเป็นชุมชนแออัด
ในหลายแห่งทั่วเมือง งานเขียนในกลุ่มนี้มีเนื้อหาเชื่อมโยงปัญหาชุมชนแออัด
ในเมืองกับปัญหาเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องความเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อมและความด้อยโอกาสของคนจนที่อาศัยอยู่ในสลัม
การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ การตัง้ ถิน่ ฐานในรูปแบบชุมชนแออัดมีววิ ฒ
ั นาการ
เรื่อยมาตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของการพัฒนาเมืองและ
การพัฒนาประเทศ จากการศึกษาของ Angel and Pornchokchai (1990)
การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ อยูอ่ าศัยในกรุงเทพมหานครก่อนช่วงคริสต์ทศวรรษ 1950
สามารถแบ่งการพัฒนาที่ดินเพื่ออยู่อาศัยออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
การสร้างบ้านเดีย่ วในแปลงทีด่ นิ ขนาดใหญ่ การสร้างทาวน์เฮาส์ และการสร้างบ้าน
ในชุมชนแออัดหรือสลัม ทัง้ นี้ แต่ละรูปแบบก็มคี ณ
ุ ลักษณะของอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัย
และสถานะด้านเศรษฐกิจสังคมของผู้อยู่อาศัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
แต่หลังจากช่วงปี 1950 เป็นต้นมา เริ่มมีการจัดสรรที่ดินโดยผู้ประกอบ
อสังหาริมทรัพย์เอกชน ซึ่งได้กลายเป็นตัวกลาง (intermediaries) ที่ส�ำคัญ
ระหว่างเจ้าของที่ดินเดิมที่ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในบริเวณชานเมือง โครงการจัดสรรทีด่ นิ ได้ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างมากในตลาดที่ดิน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินในย่านชานเมืองและ
โครงสร้างเมืองของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม การจัดสรรที่ดินของ
ภาคเอกชนไม่ได้มาพร้อมกับการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอ กลายเป็น
ปัญหาส�ำคัญทีภ่ าครัฐต้องเข้ามาจัดการ ปัญหาการจัดสรรทีด่ นิ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้เขียนได้ทิ้งท้ายไว้ในบทความดังกล่าว
ยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีระบบการ
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ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมวลกฎหมายและ
ระเบียบด้านการผังเมืองและการจัดสรรทีด่ นิ ให้มคี วามสอดคล้องซึง่ กันและกัน
ปั ญ หาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ไ ม่ ส มดุ ล กั บ การพั ฒ นาที่ ดิ น นี้ นั บ เป็ น
รูปแบบหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดที่ดินในเมือง กรอบแนวคิดหนึ่งที่มัก
ใช้เป็นพืน้ ฐานการวิเคราะห์ตลาดทีด่ นิ คือความล้มเหลวของกลไกตลาดในการ
จัดสรรที่ดินและพื้นที่อาคารเพื่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าความล้มเหลวของตลาดที่ดินถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป
ด้วยคุณลักษณะเฉพาะหลายประการที่ท�ำตลาดที่ดินไม่มีการแข่งขันสูง เช่น
จ�ำนวนผู้ซื้อผู้ขายที่มีอยู่น้อย ที่ดินแต่ละแปลงมีคุณลักษณะเฉพาะแปลงที่หา
แปลงอืน่ ทดแทนได้ยาก มีการลงทุนสูงและอสังหาริมทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องตำ�่
มีภาวะอสมมาตรของข้อมูลสูง ฯลฯ แต่ในกรณีของประเทศไทยมีปจั จัยเพิม่ เติม
หลายประการที่ท�ำให้ตลาดที่ดินไม่มีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวของตลาด
ทีด่ นิ ในเมืองในกรุงเทพมหานครและเมืองอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศส่วนส�ำคัญเกิดมาจาก
นโยบายของภาครัฐทีล่ งทุนสร้างถนนเฉพาะในระดับสายหลักหรือสายประธาน
แต่ไม่ลงทุนในถนนระดับรองทีเ่ ชือ่ มต่อแปลงทีด่ นิ กับโครงข่ายถนนทีใ่ หญ่กว่า
และปล่อยให้ภาคเอกชนลงทุนสร้างถนนสายรองในลักษณะตรอกซอกซอยเอง
นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจึงท�ำให้เกิดปัญหาบล็อกของเมือง
ที่ใหญ่เกินความเหมาะสม หรือที่เรียกว่าซูเปอร์บล็อก (superblock) รวมทั้ง
ที่ดินตาบอดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของตลาด
ที่ดินในลักษณะนี้จ�ำเป็นต้องพึ่งการแทรกแซงของรัฐ เนื่องจากปัญหาต้นทุน
ธุรกรรม (transaction costs) โดยเฉพาะปัญหาต้นทุนในการประสานงาน
(coordination costs) ทีเ่ ป็นอุปสรรคในการดึงดูดให้เอกชนทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ
มาร่วมลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น แม้ว่าแต่ละรายจะได้ประโยชน์
จากการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ตาม
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การวิเคราะห์ปัญหาตลาดที่ดินในเมืองด้วยกรอบแนวคิดเช่นนี้ยังไม่
ปรากฏในงานเขียนและงานวิจัยในประเทศไทย แต่ก็มีงานวิจัยและบทความ
ที่กล่าวถึงความจ�ำเป็นและวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนถนนสายรอง
ในพื้นที่เมือง อาทิ Archer and Tapananont (1995) ได้วิเคราะห์ปัญหา
พื้นที่ชานเมืองที่เป็นซูเปอร์บล็อกและแนวทางในการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง
ถนนสายรองในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนีจ้ �ำเป็นต้องพึง่ มาตรการ
ทางการคลัง เช่น ภาษีทดี่ นิ และภาษีทรัพย์สนิ และมาตรการทางกฎหมาย เช่น
การควบคุมการเติบโตของเมืองไปในทิศทาง ระดับและล�ำดับที่เหมาะสม
เพื่อให้ตลาดที่ดินในระดับแปลงย่อยสามารถตอบสนองความต้องการในการ
ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ด้านการเงินใหม่ๆ ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองในประเทศไทย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมการพัฒนาที่ดิน เช่น การเก็บภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมการประเมินพิเศษ (special assessment fees/taxes) และ
การจัดรูปที่ดิน (land readjustment) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในลักษณะ
คล้ายกันของ PADCO (1991) และ Dalton et al., (1991) ซึ่งได้ประมวล
ความรู้จากต่างประเทศและได้ชี้เห็นถึงช่องทางและมาตรการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาที่ดิน และท�ำให้ตลาดสามารถจัดสรรที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึน้ ส่วนหนึง่ ของเนือ้ หาและข้อเสนอแนะจาก
โครงการศึกษาเหล่านี้ได้ใช้เป็นพื้นฐานของแนวทางด้านการพัฒนาเมือง
ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
แต่กเ็ ป็นทีน่ า่ เสียดายว่า กว่ายีส่ บิ ปีผา่ นไปแล้ว หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องก็แทบ
ยังไม่ได้การด�ำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและบรรลุผลได้อย่างชัดเจน
งานเขียนอีกกลุ่มหนึ่งได้สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการประสานประโยชน์
ทีด่ นิ หรือการแบ่งปันทีด่ นิ (land sharing) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการบริหาร
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จัดการที่ดินที่มีอยู่จ�ำกัดในเมือง วิธีการแบ่งปันที่ดินมักใช้กับกรณีที่เจ้าของ
ทีด่ นิ ต้องการพัฒนาทีด่ นิ ผืนใหญ่ของตนเองแต่มชี มุ ชนได้เข้ามาบุกรุกอยูอ่ าศัย
ในที่ดินแปลงนั้นแล้ว วิธีการแบ่งปันที่ดินนี้ยึดหลักการความร่วมมือและ
การประนีประนอมกันระหว่างเจ้าของทีด่ นิ และผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรภาคประชาชนมีบทบาทเป็นตัวแทนเจรจาต่อรองและ
ไกล่เกลีย่ กับเจ้าของทีด่ นิ ให้แบ่งทีด่ นิ บางส่วนเพือ่ ขายหรือให้เช่ากับผูอ้ ยูอ่ าศัยเดิม
จากนัน้ หน่วยงานของรัฐจะน�ำทีด่ นิ มาจัดผังแบ่งแปลงให้ผอู้ ยูอ่ าศัยได้เป็นกรรม
สิทธิ์หรือเช่าในระยะยาว พร้อมไปกับการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยอาจให้ผอู้ ยูอ่ าศัยผ่อนช�ำระค่าทีด่ นิ กับหน่วยงาน
รัฐหรือสถาบันการเงินทีส่ นับสนุนโครงการเป็นขัน้ ตอนต่อไป โครงการแบ่งปัน
ที่ดินในลักษณะนี้ได้ประสบความส�ำเร็จพอสมควรในประเทศไทย และเป็น
ทางเลือกหนึ่งของการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เมืองที่มีชุมชนแออัดอาศัยอยู่
จึงมีบทความและงานวิจยั อยูบ่ า้ งทีไ่ ด้วเิ คราะห์และถอดบทเรียนจากโครงการ
เหล่านี้ อาทิ Angel and Boonyabancha (1988) และ Yap (1989)
ในช่วงหลัง งานเขียนและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับที่ดิน
ในเมืองส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยในประเทศไทยเริม่ ใช้กรอบความคิดสิทธิในทีอ่ ยู่
อาศัย (housing rights) และความมัน่ คงในการถือครองทีด่ นิ (tenure security)
เพื่อการอยู่อาศัย กรอบแนวคิดดังกล่าวแสดงถึงแนวคิดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ในเรื่องการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยเริ่มเห็นว่า
การพัฒนาทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ยในเมืองไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะเรือ่ ง
การสร้างอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยและโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำเป็น (site and services)
ซึ่งเป็นแนวคิดการยกระดับและพัฒนาชุมชนแออัดแบบเดิม แนวคิดยุคใหม่นี้
เน้นทีก่ ระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการออมทรัพย์และเรื่องอื่นๆ เข้าไปด้วยกัน งานเขียน
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จ�ำนวนหนึง่ ได้ถอดประสบการณ์ในการพัฒนาทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างมีสว่ นร่วม
ที่ได้ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในประเทศไทย ทั้งโครงการบ้านมั่นคงของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และงานอื่นๆ ที่ด�ำเนินการโดย Asian
Coalition of Housing Rights (ACHR) ตัวอย่างงานเขียนทีส่ รุปประสบการณ์
และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จและอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการ
ในลักษณะนี้คือ Boonyabancha (1999) Boonyabancha (2009) และ
Usavagovitwong and Posriprasert (2011)
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารศึกษาทีแ่ สดงถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์
ระหว่างที่ดินกับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในประเทศไทย
ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของความต้องการในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
ศูนย์กลางเมืองทีม่ ศี กั ยภาพในเชิงเศรษฐกิจสูงกับความพยายามในการคงอยูแ่ ละ
การสร้างความชอบธรรมของชุมชนแออัดในการตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นพืน้ ทีก่ ลางเมือง
แม้วา่ หัวข้อในลักษณะนีไ้ ด้มกี ารศึกษามานานพอสมวรแล้ว แต่ในช่วงหลังก็ได้
มีผู้ศึกษาเพิ่มเติมอีก ตัวอย่างการศึกษาในลักษณะนี้ได้แก่ งานของ ณัฐวุฒิ
อัศวโกวิทวงศ์, สักรินทร์ แซ่ภู่ และปนายุ ไชยรัตนานนท์ (2555) ซึง่ ได้วเิ คราะห์
ชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครของส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ข้อค้นพบหนึ่งคือความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ และการผสานประเด็น
ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่เข้ากับการวางแผนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย
โครงสร้างเมืองกับตลาดที่อยู่อาศัย
นโยบายที่ดินและที่อยู่อาศัยในอดีตมักเน้นไปที่การจัดสรรที่ดินและ
การสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ให้คนชัน้ กลางและผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ในเมืองสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง นับตั้งแต่การจัดตั้งธนาคาร
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อาคารสงเคราะห์ขนึ้ ในปี พ.ศ. 2496 และโครงการอาคารสงเคราะห์ในหลายแห่ง
ในกรุงเทพมหานคร จนกระทัง่ มีการจัดตัง้ การเคหะแห่งชาติและโครงการรือ้ ถอน
สลัมและย้ายชุมชนไปยังพืน้ ททีอ่ นื่ นโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัย
เหล่านีม้ งุ่ เน้นไปทีก่ ารแก้ไขปัญหาทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยในระดับจุลภาค กล่าวคือ
จะเน้นเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึงโครงการสร้างของเมืองและ
ตลาดทีด่ นิ ในภาพรวม จึงท�ำให้เกิดความลักลัน่ ระหว่างนโยบายทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
ที่มุ่งช่วยเหลือคนจนกับนโยบายการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การไม่เข้าใจหรือไม่ค�ำนึงถึงโครงสร้างเมืองในภาพรวมท�ำให้โครงการรื้อย้าย
สลัมในอดีตได้สร้างปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะในเรื่องความไม่
สมดุลเชิงที่ตั้งระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ท�ำงาน ผู้ที่เคยอยู่อาศัยในชุมชนแออัด
ทีถ่ กู ย้ายออกไปนอกเมืองไม่สามารถหางานในบริเวณใกล้เคียงได้ จึงต้องเดินทางไกล
เข้ามาท�ำงานในเมือง ประกอบกับระบบการขนส่งมวลชนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
จึงท�ำให้ประชาชนทีถ่ กู ย้ายออกไปต้องได้รบั ความล�ำบากมากขึน้ ในการเดินทาง
ท�ำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการด�ำรงชีวิต
จากทีป่ ระเทศไทยได้มปี ระสบการณ์ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาทีด่ นิ
และที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยมาหลายสิบปี ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
ต่างเห็นว่า นโยบายและการบริหารจัดการที่ดินในเมืองจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
โครงสร้างเมืองและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับมหภาคด้วย แม้ว่า
ในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้ยากก็ตาม อย่างไรก็ดี ในด้านงานเขียนเชิงวิชาการ
ก็ยงั มีงานวิจยั อยูไ่ ม่มากทีไ่ ด้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรือ่ งนี้ ทีพ่ อสืบค้นได้
คือรายงานของ อาเลน เบอร์ทอด (Alain Bertaud, 2010) ซึ่งได้ศึกษา
ผลกระทบของนโยบายและกฎระเบียบของรัฐต่อตลาดทีด่ นิ และความสามารถ
ในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ใน 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกาหลีใต้ จีน
และไทย โดยนักวิจัยได้เลือกกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษาหนึ่งในนั้น
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ประเด็นวิเคราะห์หลักของงานวิจัยนี้คือรูปแบบการ “บริโภคที่ดิน” (land
consumption) หรือการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเมืองตามระดับรายได้ของครัวเรือน
และรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ (spatial distribution) ของการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ นัน้ สมมติฐานและข้อเสนอหลักของรายงานฉบับนีค้ อื นโยบาย
และการบริหารจัดการที่ดินในเมืองที่ประสบความส�ำเร็จในด้านที่ดินส�ำหรับ
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับคนทุกสถานะ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงรูปแบบการใช้ที่ดินตาม
รายได้ครัวเรือนกับรูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน นโยบาย
ที่ดินในหลายเมืองคิดแบบแยกส่วนจึงไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
ในการวิเคราะห์กรณีศึกษาตลาดที่ดินในกรุงเทพมหานคร งานวิจัย
ดังกล่าวพบว่า บริษทั พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเอกชนรายใหญ่มบี ทบาทส�ำคัญทีท่ �ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตลาดที่ดินของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการสร้างคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรให้กับครอบครัวที่มี
รายได้สงู และปานกลางในช่วงแรก และครัวเรือนรายได้นอ้ ยจ�ำนวนมากในช่วง
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั หน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีพ่ ฒ
ั นาโดยบริษทั
เหล่านี้มีจ�ำนวนมากยิ่งกว่าที่พัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐ ปัจจัยหลักที่ท�ำให้
บริษทั พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยรายใหญ่มบี ทบาทส�ำคัญในการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับ
ผู้มีรายได้น้อยมี 4 ประการด้วยกัน
ประการแรก ข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เข้มงวดมากของ
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการก�ำหนดอัตราส่วนพืน้ ทีอ่ าคารรวมต่อพืน้ ทีด่ นิ
(Floor Area Ratio–FAR) ก่อนปี พ.ศ. 2547 เปิดโอกาสให้บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยได้ค่อนข้างอิสระในพื้นที่
นอกเหนือจากเขตศูนย์กลางธุรกิจ กลไกตลาดเสรีในตลาดที่ดินเปิดโอกาสให้
นักพัฒนาทีด่ นิ สามารถก�ำหนดอัตราทดแทนทีด่ นิ ด้วยทุน (rate of subsitutiton
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of capital for land) ที่เหมาะสม โดยการก�ำหนดจ�ำนวนชั้นและพื้นที่อาคาร
ที่ท�ำให้เกิดส่วนต่างสูงสุดระหว่างรายได้จากการขายกับต้นทุนในการซื้อที่ดิน
และต้นทุนก่อสร้าง เมือ่ ราคาทีด่ นิ เพิม่ สูงขึน้ นักพัฒนาทีด่ นิ ก็จะเพิม่ พืน้ ทีอ่ าคาร
เพือ่ ไม่ให้ราคาหน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ ขึน้ มากเกินไป โดยการสร้างคอนโดมิเนียม
ทีท่ มี่ ขี นาดห้องเล็กลง กลไกตลาดทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานครท�ำให้ความหนาแน่น
ของเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2533 อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้กบั แบบจ�ำลองเมืองศูนย์กลางเดีย่ ว
แบบดั้งเดิม (classical monocentric city model) ซึ่งเสนอไว้ในทฤษฎีที่ตั้ง
โดย Alonso (1964) Mills (1970) และ Muth (1985)
ปัจจัยทีส่ องทีท่ �ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตลาดทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานคร
คือ รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ครัวเรือนจ�ำนวนมากสามารถซื้อที่อยู่
อาศัยขนาดเล็กได้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อีกปัจจัยหนึง่ คือ ความไม่พร้อม
ของโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการจราจรขนส่งทีท่ �ำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก
เป็นผลให้เขตพืน้ ทีใ่ นศูนย์กลางเมืองหรือทีใ่ กล้กบั ศูนย์กลางเมืองเป็นทีต่ อ้ งการ
ของประชาชนและผูป้ ระกอบการ และท�ำให้ราคาทีด่ นิ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวเพิม่ สูง
ขึ้นมาก ด้วยเหตุดังกล่าว นักพัฒนาที่ดินจึงเลือกด�ำเนินโครงการรื้อถอนและ
สร้างอาคารใหม่ (redevelopment) บนแปลงที่ดินในเมืองแทนที่จะพัฒนา
โครงการในพื้นที่ชานเมืองและสามารถท�ำได้เพราะกฎระเบียบด้านผังเมือง
และอาคารไม่ได้เข้มงวดดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ปัจจัยสุดท้ายทีม่ ผี ลต่อการพัฒนา
ตลาดทีด่ นิ ทีท่ �ำให้คนจ�ำนวนมากสามารถเป็นเจ้าของทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพมหานคร
คือ การพัฒนาระบบการเงินเพือ่ การเคหะ โดยเฉพาะการให้กสู้ นิ เชือ่ ดอกเบีย้ ตำ�่
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
การวิเคราะห์ในงานวิจยั นีไ้ ด้ใช้ขอ้ มูลเก่าทีเ่ ก็บเมือ่ หลายสิบปีกอ่ นแล้ว
แต่ในช่วงสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา การสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางได้ท�ำให้รปู แบบ
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การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไปอย่างมากในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
และเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมืองที่เน้นระบบรางมากขึ้น แต่ใน
ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาเชิงประจักษ์ถงึ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว อีกทัง้ ยังไม่มี
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (capitalization rate) ใน
โครงการพัฒนาที่ดินของประเทศไทยที่มีการเปิดเผยในเชิงวิชาการ รวมถึง
ระดับการทดแทนระหว่างที่ดินกับทุนในภาพรวมของตลาดที่ดินในเมือง
ในปัจจุบัน ประเด็นเหล่านี้ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยเชิงลึกต่อไป
การย้ายถิ่นกับที่อยู่อาศัยในเมือง
อุปสงค์ด้านที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในเมืองเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
เปลีย่ นแปลงด้านประชากรในระดับประเทศทัง้ ด้านโครงสร้างประชากร แหล่งที่
ตั้งถิ่นฐานและก�ำลังการซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญคือ การย้ายถิ่น
ของประชากรจากภาคชนบทเข้าสู่เมืองได้ท�ำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัย
เป็นจ�ำนวนมากและภายในระยะเวลาอันสัน้ งานวิจยั บางชิน้ ได้แสดงความสัมพันธ์
ระหว่ า งการถื อ ครองและการใช้ที่ดินกับพลวั ต ด้ า นประชากรและปั จจั ย
เชิงภูมศิ าสตร์ในประเทศไทย เช่น Entwisle et al. (1998) ได้ด�ำเนินโครงการ
ศึกษาเพือ่ ประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาชุมชนชนบทแบบบูรณาการ
ในอ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2527-2537 ส่วนหนึง่
ของการศึกษาดังกล่าวได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับพลวัต
ด้านประชากร การถือครองที่ดินและเศรษฐกิจของชุมชนชนบท
สืบเนื่องจากงานของ Entwisle et al. ในการศึกษาของ Vanwey
(2003) ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันได้คน้ พบว่า การถือครองทีด่ นิ เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ย้ายถิ่นชั่วคราวของเกษตรกรในเขตชนบทของประเทศไทย การย้ายถิ่น
เป็นวิธกี ารหนึง่ ในการเพิม่ แหล่งรายได้ของครัวเรือนให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
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(diverstification) ทัง้ ในเชิงสาขาเศรษฐกิจและเชิงพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ Vanwey
ได้วิเคราะห์สมมติฐานนี้โดยมุ่งประเด็นวิเคราะห์ไปที่การถือครองที่ดิน โดย
ได้เลือกศึกษาครัวเรือนในอ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย (regression analysis) ตัวแปรตามในการวิเคราะห์
คือ ความเป็นไปได้ในการย้ายถิ่นชั่วคราว รวมทั้งเพศและจ�ำนวนของสมาชิก
ในครัวเรือนที่จะย้ายถิ่นชั่วคราว ข้อค้นพบหลักของงานวิจัยนี้คือ ครัวเรือน
ที่ถือครองที่ดินขนาดเล็กจะย้ายถิ่นเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้เพื่อเสริมจากรายได้
จากการเกษตร ในขณะที่ครัวเรือนที่ถือครองที่ดินขนาดใหญ่กว่าจะย้ายถิ่น
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกูท้ มี่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดในพืน้ ทีช่ นบท แนวโน้ม
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยในช่วงทีผ่ า่ นมาคือ ประชาชนในชนบทย้ายถิน่ ฐานเข้าเมือง
เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะการย้ายถิน่ เข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ท�ำให้เกิดความต้องการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่เมืองต่อมา ผลวิเคราะห์
จากงานวิจยั เหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า ปัญหาทีด่ นิ ในเมืองมีความเชือ่ มโยงกับปัญหา
ที่ดินในชนบท การท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินในเมือง
ไม่สามารถใช้เพียงกรอบแนวคิดแคบๆ ที่ดูเฉพาะความเป็นไปในเมืองได้
อย่างเดียว นอกจากนี้ การใช้กรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์ในส�ำนักนีโอคลาสสิก
เพียงอย่างเดียวอาจท�ำให้การวิเคราะห์มองไม่เห็นมิตอิ นื่ ๆ ของเรือ่ งเศรษฐกิจ
ทีด่ นิ เพราะปัจจัยทีผ่ ลต่อการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ มีอยูห่ ลากหลายและ
มีความซับซ้อน ทั้งในระดับโครงสร้างและระดับพฤติกรรมของครัวเรือน
จากมุมมองเชิงโครงสร้าง การลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยในเมืองอาจมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคได้ งานเขียนของประพันธ์ เศวตนันท์ (2515)
ได้ระบุวา่ การย้ายถิน่ เข้าเมืองท�ำให้เกิดความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพมหานคร
เป็นจ�ำนวนมาก แต่โครงการที่อยู่อาศัยของรัฐที่มีอยู่เพื่อรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรเข้าสู่เมืองไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่าใดนัก
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กลับเป็นการเพิ่มภาระให้แก่รัฐบาลไม่มีที่สิ้นสุด ความพยายามของรัฐบาลใน
การสร้างอุปทานด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยการเพิม่ หน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัย (housing units)
เพื่อให้เพียงพอกับอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัย โดยไม่ควบคุมหรือยับยั้งอัตราเพิ่ม
ของประชากรย่อมท�ำให้เกิดปัญหา นอกจากรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณ
เป็นจ�ำนวนมากแล้ว ยังมีปญ
ั หาทีด่ นิ ในเมืองหลวงทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด เมือ่ มีการใช้
ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยมากเกินไป การใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่น เช่น การค้าและ
อุตสาหกรรม ก็จะลดน้อยลงไปโดยปริยาย รัฐบาลจึงควรมุง่ ในด้านการพัฒนา
ภูมิภาคเพื่อก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าที่จะลงทุน
ในการสร้างที่อยู่อาศัย ประพันธ์ได้อ้างถึงทฤษฎีล�ำดับส�ำคัญที่ต�่ำของที่อยู่
อาศัย (Theory of low-priority housing) ในการเชื่อมโยงประเด็นเรื่อง
การลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยที่อาจมีผลต่อการเพิ่มอ�ำนาจซื้อ (purchasing
power) ของประชาชนในสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ
ภายในประเทศ หากแนวโน้มการลงทุนในลักษณะดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อไป
อาจท�ำเกิดภาวะเงินเฟ้อขึน้ ได้ภายในประเทศ นโยบายและโครงการด้านทีอ่ ยู่
อาศัยต้องด�ำเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาภูมิภาค เพื่อลดการหลั่งไหลของ
ประชากรเข้าเมืองหลวง การลดความเป็นเอกนครของนครหลวง แนวคิดนี้
แตกต่างจากข้อเสนอของนักนโยบาย นักวิชาการและกลุม่ ประชาสังคมทีเ่ ชือ่ ว่า
รัฐต้องเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะ
ผูย้ ากไร้ในเมือง ดังในตัวอย่างของการจัดตัง้ การเคหะแห่งชาติ และการด�ำเนิน
โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านมั่นคง และโครงการส่งเสริมการเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัยในด้านอื่นๆ
อีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์ทดี่ นิ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยคือก�ำลังการซือ้ ของ
ประชาชน ในอดีตมีรายงานที่ให้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์โดยคร่าวเกี่ยวกับ
รายได้และคุณลักษณะของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยอยู่เป็นประจ�ำ เช่น วารสารของ

194

เศรษฐกิจที่ดินในเมือง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แต่งานเหล่านี้ไม่ได้วิเคราะห์ภาพรวมในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ในช่วงหลังก็มีการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์อยู่บ้าง เช่น
การวิเคราะห์ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของคนไทย โดย นิธิสาร
พงศ์ปยิ ะไพบูลย์ (2554) แต่กถ็ อื ว่ายังมีองค์ความรูใ้ นเรือ่ งนีไ้ ม่มากนัก จึงต้อง
มีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักการพืน้ ฐานในเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทัง้ ในพืน้ ทีช่ นบทและในพืน้ ทีเ่ มืองคือ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด องค์ประกอบส�ำคัญในการด�ำเนินการตามหลักการดังกล่าวคือ การออก
มาตรการโดยรัฐเพือ่ บังคับหรือส่งเสริมให้เจ้าของทีด่ นิ ต้องใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ นัน้
อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่ปล่อยทิง้ ไว้อย่างเปล่าประโยชน์ อันทีจ่ ริงแล้วหลักการนี้
มีใช้มาตั้งแต่สมัยอดีต ย้อนกลับไปถึงยุคการตราใช้กฎหมายมังรายศาสตร์
ซึ่งถือเป็นกฎหมายเก่าแก่ที่สุดแห่งอาณาจักรล้านนานับตั้งแต่พญามังรายได้
ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 1839 ตามกฎหมายมังรายศาสตร์ หาก
“เรือกสวนไร่นาใดกลายเป็นนาร้างนาน 10 ปี ต่อมาไพร่ไทได้แผ้วถางบุกเบิก
ให้เป็นไร่นา ให้ไพร่ ท�ำนาโดยไม่เก็บค่านา 3 ปี ถ้าเกิน 3 ปีไปแล้ว ให้ขนุ กินเมือง
เก็บภาษีตามประเพณีโบราณ” (ประเสริฐ ณ นคร, 2514) แสดงถึงหลักการ
ที่ต้องการให้ที่ดินที่สามารถใช้เพาะปลูกไม่ถูกทิ้งร้างไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
หลักการดังกล่าวก็ยังคงใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากทางการไม่ต้องการ
ให้มีการท�ำนาเลื่อนลอยหรือการครอบครองที่ดินไว้เฉยๆ ถ้าผู้ใดทอดทิ้งนา
ของตนไปก็จะอนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาครองครองแทนได้ ถ้ายังไม่มีคนเข้ามา
ครอบครอง ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ต้องขวนขวายหาคน
เข้ามาท�ำต่อไป (ชัย เรืองศิลป์, 2522)
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดคือ การป้องกันและจัดการกับปัญหาการเก็งก�ำไรที่ดิน งานศึกษาและ
วิเคราะห์เชิงนโยบายจ�ำนวนหนึง่ ได้ระบุวา่ การเก็งก�ำไรในทีด่ นิ เป็นปัญหาใหญ่
ที่นโยบายและการบริหารจัดการที่ดินต้องจัดการ ด้วยเหตุผลส�ำคัญคือ
การเก็งก�ำไรในทีด่ นิ โดยปล่อยให้ทดี่ นิ รกร้างว่างเปล่าไปนัน้ ถือเป็นการสูญเปล่า
ทางเศรษฐกิจ (deadweight loss) อีกทั้งยังเป็นปัญหาด้านความเป็นธรรม
ในการถือครองที่ดินและปัญหาสืบเนื่องที่อาจท�ำให้ระบบเศรษฐกิจมหภาค
ได้รับผลกระทบต่อไปอีกด้วย
โดยนิยามพื้นฐาน การเก็งก�ำไรคือการซื้อที่ดินหรือทรัพย์สินไว้เพื่อ
ท�ำก�ำไรจากการขายทรัพย์สนิ นัน้ ในอนาคต นักเก็งก�ำไรมักมีเหตุผลหรือมีความเชือ่
ในปัจจัยที่จะท�ำให้มูลค่าทรัพย์สินนั้นเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งอาจเป็นการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของ
ประเทศจะเติบโตมากขึน้ การเก็งก�ำไรเกิดขึน้ ได้เมือ่ ผูซ้ อื้ สังเกตเห็นว่า มูลค่าทีด่ นิ
และทรัพย์สนิ ก�ำลังเพิม่ ขึน้ จึงคิดว่าแนวโน้มจะเป็นเช่นนัน้ ต่อไป ขณะเดียวกัน
การเก็งก�ำไรก็มลี กั ษณะพฤติกรรมรวมหมูแ่ บบความคลัง่ ไคล้ตามกระแส (mania)
เมื่อแต่ละคนท�ำตามคนอื่นในการตัดสินใจลงทุนในช่วงเวลาก่อนที่ตลาด
ฟองสบู่จะแตก (Kindleberger, 1978) ซึ่งโดยมากเกิดขึ้นเมื่อผู้เก็งก�ำไรไม่ได้
มีขอ้ มูลความรูท้ เี่ พียงพอเกีย่ วกับผลลัพธ์ทอี่ าจเกิดขึน้ กับการลงทุนของตนเอง
และมักลงทุนอย่างไม่ระมัดระวัง (Lindeman, 1976: 149) การเปลี่ยนแปลง
ในราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เป็นสาเหตุส�ำคัญของการเก็งก�ำไร ซึ่งมัก
ท�ำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์บูมหรือเฟื่องฟูขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะผู้ซื้อมักมองโลก
ในแง่ดวี า่ ตลาดจะยังคงเติบโตอีกต่อไป แม้วา่ จะมีสญ
ั ญานเตือนว่า ตลาดอาจ
ไม่โตหรือราคาจะไม่ขนึ้ อีกแล้วก็ตาม แต่เมือ่ สถานการณ์เริม่ แย่ลง ทุกคนไม่วา่
จะเป็นผู้บริโภค นักพัฒนาที่ดินหรือธนาคาร ต่างก็ตื่นตระหนกและมองโลก
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ในแง่รา้ ย และแต่ละคนอาจมีการตัดสินใจทีท่ �ำให้สถานการณ์โดยรวมยิง่ แย่ลง
ไปอีก (Ho and Kwong, 2002)
โดยทัว่ ไปปรากฏการณ์การเก็งก�ำไรทีด่ นิ จะมีภาพลักษณ์วา่ เป็นผลลบ
ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งในด้านประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ และในด้านระบบการเงิน และอาจเกิดผลกระทบสืบเนือ่ งต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีในบางกรณีที่การเก็งก�ำไร
ในที่ดินและทรัพย์สินจะช่วยลดสต๊อกที่อยู่อาศัยส่วนเกินในตลาด โดยเฉพาะ
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังการเกิดวิกฤตทีท่ �ำให้ราคาตกตำ�่ นักเก็งก�ำไรอาจ
ลงทุนซื้อที่ดินและอาคารที่ราคาถูกมากเพื่อหวังก�ำไรในอนาคต ซึ่งจะท�ำให้
ราคาทรัพย์สินกระเตื้องและเพิ่มสูงขึ้นและเป็นการฟื้นฟูสภาพตลาดต่อไปได้
(Jaffe and Sirmans, 1989: 23-24) ปัญหาการเก็งก�ำไรในทีด่ นิ จึงขึน้ อยูก่ บั ขนาด
เงื่อนไขและบริบทของตลาดแต่ละแห่ง
แม้ ว ่ า ประเทศไทยเคยประสบปั ญ หาการเก็ ง ก�ำไรในที่ ดิ น และ
อสังหาริมทรัพย์ที่น�ำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 มาแล้วก็ตาม
งานวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเก็งก�ำไรในที่ดินในประเทศไทยมีอยู่
ไม่มากนัก รายงานและบทความบางฉบับได้บันทึกเหตุการณ์ในภาวะฟองสบู่
ในช่วงทศวรรษ 2530 ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกับการเติบโตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ
ประเทศไทย และได้วเิ คราะห์ถงึ ผลกระทบของนโยบายของรัฐทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงนัน้
ที่มีผลต่อการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในกรุงเทพมหานคร เช่น ในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้ออกนโยบายควบคุม
คอนโดมิเนียมราคาสูง ท�ำให้นักลงทุนหันไปท�ำคอนโดมิเนียมราคาถูกบริเวณ
ชานเมืองแทนเพราะไม่ถูกเพ่งเล็งจากราชการ สถาบันการเงินก็ยินดีให้เงินกู้
มากกว่า ท�ำให้เกิดโครงการระดับราคาถูกมาก จึงเป็นการเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพย์ ในขณะเดียวกันก็เริม่ มีนโยบายเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามา
ตัง้ ถิน่ ฐานและถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย การส่งเสริมการพัฒนา
โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับคนท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณชานเมือง
ประกอบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ท�ำให้เกิดความ
ต้องการในการพัฒนาโรงแรมที่พัก จึงเกิดการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ท่องเที่ยว
หลายแห่ง เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และได้รับการส่งเสริมของส�ำนักงานส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) (ธนาคารกสิกรไทย, 2532)
บทความและงานวิจัยที่พอมีอยู่บ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็งก�ำไร
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงก่อนและหลังวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจไทย
ในปี พ.ศ. 2540 เช่น งานวิจัยของสถาบันที่ดิน (2544) ได้ท�ำการส�ำรวจและ
ประเมินตลาดที่ดินในประเทศไทย พบว่า ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
มีถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดที่พัฒนาได้ ซึ่งสามารถประเมินการสูญเสีย
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถงึ 127,384 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันก็มผี ไู้ ร้ทที่ �ำกิน
อยูก่ ว่า 8 แสนครัวเรือน แสดงให้เห็นว่า ปัญหาประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ต�่ำกว่าศักยภาพเกิดขึ้นพร้อมปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงที่ดิน
ในประเทศไทย
งานวิ เ คราะห์ อี ก ชุ ด หนึ่ ง เป็ น งานเขี ย นของโสภณ พรโชคชั ย
(Pornchokchai, 2002; Pornchokchai, 2003; Pornchokchai and Perera,
2005) ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดการเก็งก�ำไรในตลาดที่ดินและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพมหานครทีส่ บื เนือ่ งมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540
Pornchokchai (2002, 2003) ได้คน้ พบว่า จ�ำนวนทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพมหานคร
มีอัตราว่างถึงร้อยละ 14 แต่หน่วยที่อยู่อาศัยที่สะท้อนอุปสงค์ที่แท้จริง
(real demand) หรือความต้องการที่จะเข้าอยู่อาศัยจริง (occupancy rate)
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มีอัตราที่สูง มีหน่วยที่อยู่อาศัยส�ำหรับให้เช่าอยู่น้อยและมูลค่าการซื้อขาย
ไม่ลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีโครงการที่ผู้ซื้อไม่ได้ต้องการอยู่อาศัยจริงและ
ตั้งใจซื้อไว้เพื่อเก็งก�ำไรด้วยการขายต่อเพื่อให้ได้ก�ำไรส่วนต่าง (capital gain)
แต่เนือ่ งจากเกิดเศรษฐกิจตกต�ำ่ จึงไม่สามารถขายหน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยเหล่านัน้ ได้
จึงเปิดให้เช่าแทน การเก็งก�ำไรในกรณีของกรุงเทพมหานครถือเป็นปัญหาเพราะ
ได้กลายเป็นลักษณะพฤติกรรมแบบความคลั่งไคล้ตามกระแสที่ท�ำให้เกิด
ลงทุนมากเกินไปและการผลิตหน่วยทีอ่ ยูอ่ าศัยออกมามากเกินไป จ�ำนวนทีอ่ ยู่
อาศัยที่มีอยู่มากนี้กลายเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครในช่วงหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 อีกหลายปี
สาเหตุส�ำคัญของการเก็งก�ำไรทีเ่ ป็นปัญหาดังกล่าวคือ กลุม่ ผูบ้ ริโภคขาดความรู้
และข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเชือ่ ถือได้เกีย่ วกับสภาพการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
(Pornchokchai and Perera, 2005) ข้อค้นพบดังกล่าวน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์และหน่วยงานบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ให้ตลาดฟืน้ ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคมีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจทีด่ นิ ภายในประเทศ โดยเฉพาะการเก็งก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ ในภาวะฟองสบู่
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทนี่ �ำไปสูว่ กิ ฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540-2541 สาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้เกิดภาวะฟองสบู่คือแนวนโยบายผ่อนคลายด้านปรวรรตเงินตรา
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเคลือ่ นย้ายเงินตราโดยเสรี
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2533 ทางการไทยได้ประกาศว่าจะไม่ใช้
ข้อจ�ำกัดการช�ำระเงินหรือการโอนเงินเพือ่ ธุรกิจเงินเดินสะพัดระหว่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้สนับสนุนให้เอกชนเปิดกิจการวิเทศธนกิจ (Bangkok
International Banking Facilities: BIBF) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านการเงินของภูมิภาค มาตรการดังกล่าวได้ดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ
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เป็นจ�ำนวนมากในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2539 ซึ่งได้กระตุ้นการลงทุนและ
การเก็งก�ำไร สถาบันการเงินภายในประเทศได้ปล่อยสินเชือ่ อย่างไม่ระวัดระวัง
และมีการเก็งก�ำไรในราคาอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดสภาพ
ฟองสบู่ขึ้นในหลายภาคเศรษฐกิจ จนกระทั่งเริ่มมีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ และเมือ่ เกิดความเกรงกลัวในการลดค่าเงินบาทและสถาบันการเงิน
หลายแห่งได้ล้มละลาย เงินทุนจึงไหลออกจากประเทศเป็นจ�ำนวนมาก และ
มีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศต่อเนื่องมาอีกนานหลายปี
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556)
จากการประมวลเหตุการณ์ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 โดย
Nakarnthab, Karnchanasai and Piamchol (2004) พบว่า ในช่วงก่อน
วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 มูลค่าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเอกชนได้ขยายตัว
มาอย่างต่อเนือ่ ง และมีคา่ สูงสุดในปี พ.ศ. 2537-2539 ก่อนทีจ่ ะตกลงอย่างมาก
เมือ่ เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปีตอ่ มา ในช่วงเวลานัน้ ได้มนี กั ลงทุนรายใหม่
เข้าสูว่ งการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มโี ครงการก่อสร้างเกิดขึน้
มากมาย ในขณะเดียวกันก็มกี ารซือ้ ขายทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยเฉพาะอาคารห้องชุดไว้
เพื่อเก็งก�ำไรกันอย่างแพร่หลาย และจ�ำนวนมากไม่มีการเข้าอยู่อาศัยจริง
กระนั้นก็ยังมีโครงการใหม่เกิดขึ้นตลอดเรื่อยมา ภาวะฟองสบู่นี้ใช้เวลาก่อตัว
ขึ้นหลายปีโดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
จ�ำนวนมาก การให้สทิ ธิพเิ ศษด้านการลงทุนแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ การเปิดเสรี
ด้านการเงินโดยเฉพาะการจัดตั้ง BIBFs และความเชื่อมั่นของหลายฝ่ายว่า
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ เหมือนที่ผ่านมา แต่เมื่อภาวะฟองสบู่
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยได้แตกลง ก็ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งกับ
ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคสถาบันการเงินทั้งระบบ นอกจากการประมวล
เหตุการณ์ก่อนหน้าวิกฤตต้มย�ำกุ้งแล้ว บทความดังกล่าวยังได้วิเคราะห์
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการปล  อ ยสิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย์ กั บ ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานะการเงินของธนาคาร
พาณิชยและการปลอยสินเชือ่ ซึง่ มีความออนไหวต่อภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย
และความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย และได้ประเมินผลกระทบที่มีตอ
ภาคธนาคารพาณิชยท ตี่ อ้ งเผชิญกับความเสีย่ งของวัฏจักรอัตราดอกเบีย้ ขาขึน้
และราคาสินทรัพยที่ลดลงตามมา บทความนี้นับว่าเป็นหนึ่งในบทความเพียง
ไม่กี่ฉบับที่ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
กับระบบการเงินของประเทศไทย
งานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการวิเคราะห์ระบบการเงินที่สนับสนุนเป็น
เรื่องระบบการเงินที่อยู่อาศัยกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค ตัวอย่างเช่น
Subhanij (2009) ได้วิเคราะห์บทบาทของราคาที่อยู่อาศัยกับการเงินที่อยู่
อาศัย (housing finance) ในการเพิม่ ขึน้ ของหนีค้ รัวเรือนในประเทศไทย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้
แนวทางการก�ำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting framework)
กับสถาวะการเงินในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับราคา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและการจ่ายเงินค่าผ่อนบ้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับหนีค้ รัวเรือน
และตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีในช่วงปี 2007 สัดส่วน
ระหว่างหนี้ครัวเรือนกับอัตราการเพิ่มของราคาที่อยู่อาศัย (housing price
inflation) อยูใ่ นระดับต�ำ่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ในขณะทีอ่ ตั ราการเติบโต
ของการบริโภคไม่สงู มากเนือ่ งจากราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยอยูใ่ นระดับต�ำ่ และการใช้จา่ ย
ครัวเรือนก็อยูใ่ นระดับตำ�่ บทสรุปทีไ่ ด้จากงานวิจยั ในลักษณะนีอ้ าจเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค จึงควรมีการวิเคราะห์
ในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
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นอกจากปัจจัยด้านการเงินแล้ว ปัจจัยด้านข้อมูลก็มีผลอย่างยิ่งต่อ
การตัดสินใจของผู้ลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อาจน�ำไปสู่การเก็งก�ำไร
ที่ท�ำให้เกิดสภาพฟองสบู่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การตัดสินใจเลือกเวลาที่
เหมาะสม (optimal development time) ในการลงทุนพัฒนาเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างถาวร เนือ่ งจากมีขอ้ สังเกตว่า การเพิม่ ขึน้ ของราคา
สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนวิกฤตต้มย�ำกุง้ นัน้ ไม่ได้เป็นการ
เพิม่ ขึน้ ตามปัจจัยพืน้ ฐานทีแ่ ท้จริง แต่อาจเป็นผลมาจากการเก็งก�ำไรทีก่ อ่ ให้เกิด
ภาวะฟองสบูใ่ นราคาอสังหาริมทรัพย์ และภาวะฟองสบูน่ นั้ ได้น�ำไปสูก่ ารลงทุน
ก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ เร็วกว่าก�ำหนดเวลาอันเหมาะสม อารยะ ปรีชาเมตตา (2549)
ได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ โดยแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นที่มากเกินไปในข้อมูล
ที่ตนเองมีอยู่ ท�ำให้นักลงทุนปรับการคาดการณของตนที่สนองตอบตอการ
เปลีย่ นแปลงของปัจจัยพืน้ ฐานและโอกาสในการท�ำกําไรจากการซือ้ ขายสินทรัพย์
ในอนาคตทีม่ ากเกินไป และนําไปสูก ารลงทุนก่อสรา งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ทีเ่ ร็วกว่าก�ำหนดเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ภายใตภ าวะฟองสบู ราคาอสังหาริมทรัพย์
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไดท�ำให้นักลงทุนคาดหวังว่าจะสามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ในลักษณะ early exercise premium ทีม่ คี า่ เป็นบวกได้ แต่กลับ
ท�ำให้การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพในระยะยาว (dynamic
inefficiency) เพราะต้นทุนในการปรับเปลีย่ นสูงมาก บทความนีน้ บั ว่าเป็นหนึง่
ในงานวิจยั พืน้ ฐานเกีย่ วกับทีด่ นิ ทีใ่ ช้กรอบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทเี่ น้นการสร้าง
แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ ซึ่งมีอยู่น้อยมากในประเทศไทย
แม้ว่างานวิจัยดังกล่าวไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อพิสูจน์
สมมติฐานก็ตาม แต่ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีก็มีนัยเชิงนโยบาย
ที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ในกรณีโดยทั่วไป การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยน่าจะมีผล
ท�ำให้นักลงทุนชะลอเวลาในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ออกไป แต่ใน
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บางกรณีก็อาจท�ำให้มูลค่าของทางเลือกในการสร้างอาคารลดลงมากกว่าการ
ลดลงของมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในทันที ซึ่งก็อาจ
ท�ำให้นกั ลงทุนตัดสินใจลงทุนสร้างอาคารเร็วขึน้ กว่าเดิมได้ นโยบายการลงทุน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐในการพัฒนาพืน้ ที่ เช่น การประกาศพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณ
รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ก็อาจก่อให้เกิดการปัน่ ราคาทีด่ นิ และท�ำให้ภาคเอกชน
เกิดความคาดหวังท�ำก�ำไรมากเกินไป เกิดการลงทุนก่อสร้างที่เร็วเกินไป และ
ท�ำให้การใช้ประโยชน์ของที่ดินเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพในระยะยาว
การลงทุนเพือ่ พัฒนาทีด่ นิ เกีย่ วข้องโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจมหภาค
ของประเทศ งานเขียนและวิจยั อีกกลุม่ หนึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
กับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น งานของพิรยิ ะ ผลพิรฬุ ห์
(2553) ได้วเิ คราะห์วฏั จักรอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย และพบว่า วัฏจักร
ในช่วงขาขึ้นกินเวลาประมาณ 22.25 เดือน ในขณะที่วัฏจักรในช่วงขาลง
กินเวลานานกว่า คือ 44 เดือน โดยทัง้ วัฏจักรหนึง่ ตัง้ แต่จดุ ตำ�่ สุดจนถึงจุดตำ�่ สุด
กินเวลาประมาณโดยเฉลี่ย 69.25 เดือน โดยตัวแปรที่ชี้น�ำที่มีนัยส�ำคัญต่อ
วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ของประเทศทีไ่ ด้แก่ ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ปริมาณเงิน
(M2) ดั ช นี ห ลัก ทรัพ ย์ของกลุ่มอสังหาริมทรั พ ย์ แ ละสิ นเชื่ อ แก่ ผู ้ ซื้ อ บ้ า น
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัฏจักรอสังหาริมทรัพย์กับวัฏจักรเศรษฐกิจของ
ประเทศพบว่า ในช่วงเวลาขาขึ้น วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์จะเป็นตัวน�ำวัฏจักร
เศรษฐกิจประมาณ 14.3 เดือน แต่ในช่วงขาลงกลับพบว่า ผลทีไ่ ด้กลับแตกต่าง
จากการศึกษาฉบับอืน่ ในกรณีศกึ ษาต่างประเทศก็คอื วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศไทยเป็นตัวน�ำวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยวิกฤตการทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทยสองครั้งหลังคือในช่วงปี ค.ศ.1980 และปี ค.ศ.1997 นั้น
ต่างเกิดขึ้นจากวิกฤตการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ในขณะที่การถดถอยทาง
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เศรษฐกิจในช่วงเวลาอื่น พบว่า วัฏจักรเศรษฐกิจในช่วงขาลงกลับเป็นตัวน�ำ
วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ดี การเก็งก�ำไรทีด่ นิ อาจไม่มผี ลกระทบมากต่อเศรษฐกิจมหภาค
ในระยะยาว ตามทีอ่ มั มาร สยามวาลา (2514) ได้วเิ คราะห์ในเชิงทฤษฎีมานาน
แล้วว่า การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งก�ำไรไม่ได้ท�ำให้การสะสมทุนระดับชาติลดลง
จากระดับทีค่ วรจะเป็น แต่จะมีผลเสียจากการทีผ่ ซู้ อื้ ทีด่ นิ ปล่อยทีด่ นิ ให้รกร้าง
ว่างเปล่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเต็มทีใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้ศนู ย์กลางเมือง และ
ยังท�ำให้เมืองขยายออกไปอย่างไม่มรี ะเบียบในบริเวณชานเมือง เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้น
โดยใช่เหตุ ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลสืบเนื่องท�ำให้คนท�ำงานในเมืองต้อง
เดินทางไกลมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทัง้ เมืองหลักในภูมภิ าคอีกหลายแห่งในประเทศไทย สะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเศรษฐกิจที่ดินกับปัญหาด้านอื่นๆ ของเมือง
การทีบ่ างพืน้ ทีไ่ ม่มกี ารพัฒนาทีด่ นิ อย่างเต็มทีน่ นั้ ส่วนหนึง่ อาจเกิดมา
จากรูปแบบการถือครองและขนาดแปลงทีด่ นิ ในพืน้ ทีน่ นั้ จากการวิเคราะห์โดย
กฤติญา นิมมานรดี, ศักดิส์ ทิ ธิ์ เฉลิมพงศ์ และอภิวฒ
ั น์ รัตนวราหะ (2555) พบว่า
ในการพัฒนาอาคารชุดเพือ่ อยูอ่ าศัยในพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสนัน้
พื้นที่ที่มีการพัฒนาอาคารชุดมากที่สุดคือ พื้นที่ที่มีแปลงที่ดินขนาดใหญ่ของ
ภาคเอกชน เหตุผลหนึ่งคือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เลือกที่จะพัฒนา
ในแปลงที่ดินขนาดใหญ่ก่อน เพราะการรวมแปลงที่ดินขนาดเล็กเข้าด้วยกัน
เป็นผืนใหญ่จ�ำเป็นต้องใช้เวลาและอาจมีต้นทุนในการรวมแปลงที่ดินที่สูง
บางพื้นที่ที่อาจตั้งอยู่ภายในเขตรัศมีการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่มี
ขนาดแปลงที่ดินขนาดเล็กและรวมแปลงยาก ก็จะเกิดการพัฒนาที่ดินแบบ
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รือ้ สร้างใหม่นอ้ ย ส่วนพืน้ ทีท่ มี่ ที ดี่ นิ ของรัฐอยูม่ าก เช่น บริเวณสถานีสนามเป้า
ก็แทบไม่มีการพัฒนาของเอกชนเกิดขึ้นได้
การปล่อยที่ดินให้ว่างไว้โดยยังไม่มีโครงการพัฒนาอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสะสมที่ดิน (land bank) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทพัฒนาที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ในการรับมือกับราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นและในการจัดล�ำดับ
โครงการที่ต้องการพัฒนา เนื่องจากภาษีที่ดินและทรัพย์สินของประเทศไทย
อยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ต้นทุนโอกาสของการถือครองที่ดินไว้เฉยๆ โดยไม่ต้อง
พัฒนาเพือ่ ใช้ประโยชน์ใดๆ จึงอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ มาก นักพัฒนาทีด่ นิ ทีพ่ อมีเงินทุน
อยูบ่ า้ งจึงนิยมกว้านซือ้ ทีด่ นิ เก็บไว้จนกระทัง่ ถึงวันเวลาทีเ่ หมาะสม การสะสม
ที่ดินในลักษณะดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อตลาดที่ดินในเมือง และอาจเป็น
ปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำให้เกิดการขยายตัวของเมืองไปยังชานเมือง แม้ยงั มีทดี่ นิ ว่างเปล่า
เหลืออยูใ่ นพืน้ ทีก่ ลางเมืองก็ตาม ทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
ทีป่ ระเมินต้นทุนโอกาสดังกล่าว จึงไม่สามารถทราบถึงผลเสียทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่าง
แน่ชัด
อย่างไรก็ดี การสะสมที่ดินของภาคเอกชนก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผลเสีย
เพียงอย่างเดียว จากการศึกษาของ Foo (1990) พบว่าการสะสมที่ดินไว้ก่อน
ทีร่ าคาทีด่ นิ จะเพิม่ สูงขึน้ เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญของผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์
บางบริษัทในการพัฒนาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลางในกรุงเทพมหานคร แม้ว่าอาจไม่ใช่ทางเลือกในการพัฒนาที่ดีที่สุด
(sub-optimal use) ส�ำหรับทีด่ นิ แปลงนัน้ ในขณะทีบ่ ริษทั อืน่ ๆ ไม่สามารถทีจ่ ะ
สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาต�ำ่ ได้ เนือ่ งจากราคาทีด่ นิ และต้นทุนวัสดุกอ่ สร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ สูง
อย่างรวดเร็ว และไม่ได้สะสมทีด่ นิ เปล่าไว้เพียงพอส�ำหรับการพัฒนาโครงการ
อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันคือการประเมินมูลค่าการสูญเสียโอกาสทาง
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เศรษฐกิจอันเนือ่ งมาจากการปล่อยทีด่ นิ ให้รกร้างไปโดยไม่ใช้ประโยชน์ แม้วา่
ประเด็นนีจ้ ะเป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีส่ �ำคัญและ
มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาก แต่ที่ผ่านมามีเพียงการศึกษาเดียวของสถาบันที่ดิน
(2544) ซึง่ ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของทีด่ นิ ทิง้ ร้างไว้ปลี ะ
127,384,403 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เมือ่ สิบกว่าปี
ทีแ่ ล้ว และการวิเคราะห์ไม่ได้เชือ่ มโยงข้อมูลการถือครองทีด่ นิ กับข้อมูลเกีย่ วกับ
ประเภทและความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาจเนื่องจากข้อจ�ำกัด
ด้านการเข้าถึงและความพร้อมของข้อมูล เนื่องจากในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงของตลาดทีด่ นิ ในประเทศไทยไปมากพอสมควร จึงควร
มีการศึกษาในประเด็นนี้อีกต่อไป เพื่อให้การถกเถียงในประเด็นเชิงนโยบาย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับมากขึ้น
การใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ สถาบันทางสังคมและกลุ่มทุน
การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทยจะขาดเรือ่ งการถือครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐไม่ได้ เพราะรัฐถือเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ทัง้ ทีด่ นิ ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ชนบทและเมือง ทีร่ าชพัสดุเป็นทีด่ นิ ของรัฐ
ประเภทหนึง่ ทีห่ น่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามพันธกิจและภารกิจ
ที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย เนื่องจากที่ดินราชพัสดุรวมทั้งประเทศมีอยู่มากถึง
12.5 ล้านไร่ รูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่เช่นนี้
ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่
นั้นเองและในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่มูลค่าที่ดิน
เพิม่ สูงขึน้ อยูเ่ รือ่ ยมา ทีด่ นิ ราชพัสดุและทีด่ นิ ของรัฐวิสาหกิจทีม่ อี ยูจ่ �ำนวนมาก
เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ยังมีความส�ำคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับทิศทางและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เมือง
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ในอดีตเมื่อที่ดินยังคงมีเหลืออยู่มากและพื้นที่เมืองยังขยายออกไป
ชานเมืองได้เรื่อยๆ การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในบริเวณศูนย์กลางเมือง
มักเป็นไปตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน และมีแนวนโยบายที่ก�ำหนด
โดยกรมธนารักษ์ให้แต่ละหน่วยงานปฏิบตั ใิ ช้กนั เรือ่ ยมา แต่เมือ่ เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตมากขึน้ ทีด่ นิ เริม่ มีความขาดแคลนและภาคเอกชนเริม่ ต้องการ
ที่ดินในเมืองเพื่อตอบรับกับความต้องการด้านการพัฒนาด้านพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัย มูลค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นในเขตเมืองได้ท�ำให้ต้นทุนโอกาส
(opportunity cost) ของการถือครองและใช้ที่ดินของรัฐยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตาม
จึงได้เกิดแนวคิดในการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทดี่ นิ ของรัฐ และได้มกี ารศึกษา
แนวทางและวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินเพื่อน�ำไปนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดินในที่ราชพัสดุต่อไป
สิง่ ตีพมิ พ์ฉบับส�ำคัญทีไ่ ด้วเิ คราะห์เรือ่ งนีไ้ ว้เพือ่ เป็นฐานความรูส้ �ำหรับ
การก�ำหนดนโยบาย คือ รายงานการศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินของ
หน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และงานศึกษาอื่นๆ ของกรม
ธนารักษ์ งานเหล่านีเ้ น้นการศึกษาเรือ่ งปัญหา อุปสรรคและทางเลือกเชิงนโยบาย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ราชพัสดุ อาทิ งานวิจัยของสุเมธ ศิริคุณโชติ
และคณะ (2545) ได้วิเคราะห์แนวทางการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนิน
การจัดหาผลประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ และรายงานของวาสิทธิ์ นนทสิน และคณะ
(2554) ได้ประมวลปัญหาในการให้เช่าทีด่ นิ และอาคารในทีร่ าชพัสดุ พร้อมน�ำเสนอ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ราชพัสดุ อย่างไรก็ตาม งานวิจัย
เหล่านีเ้ ป็นการวิเคราะห์และประมวลปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นประเด็นๆ ไป โดยไม่ได้
มีการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ดินและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ งานวิจัย
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ในภายหน้าจึงอาจตัง้ กรอบความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ชดั เจนมากขึน้ และ
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐด้วยวิธิวิจัยเชิงปริมาณ
นอกจากที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ เ ป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ แ ละที่ ดิ น ของหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจแล้ว เรื่องการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของสถาบันทางสังคม
และกลุ่มทุนที่ส�ำคัญของประเทศก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส�ำคัญในการ
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย องค์กรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญมากในด้าน
เศรษฐกิจที่ดินไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยล่าสุด ส�ำนักงานทรัพย์สินฯ
มีทดี่ นิ อยูใ่ นครอบครองประมาณ 40,150 ไร่ โดยประมาณ 8,835 ไร่ เป็นทีด่ นิ
ในกรุ ง เทพมหานคร โดยจ�ำนวนมากกระจุ ก ตั ว อยู ่ ใ นย่ า นธุ ร กิ จ ที่ ส�ำคั ญ
ส่วนทีด่ นิ อีก 31,270 ไร่นนั้ ตัง้ อยูต่ ามภูมภิ าคต่างๆ (พอพันธ์ อุยยานนท์, 2549)
งานวิจยั และบทความวิชาการเกีย่ วกับบทบาทด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ ของส�ำนักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยส์ ว่ นหนึง่ เป็นเนือ้ หาในเชิงประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับ
ความเป็นมาและเหตุผลเชิงเศรษฐกิจการเมืองของการจัดตัง้ และการปรับเปลีย่ น
ขอบเขตหน้าทีข่ องกรมพระคลังข้างที่ งานวิจยั ทีส่ �ำคัญในเรือ่ งนีค้ อื วิทยานิพนธ์
เรื่อง “พระคลังข้างที่กับการลงทุนธุรกิจในประเทศ พ.ศ. 2433-2475” โดย
ชลลดา วัฒนศิริ (2529) ซึ่งได้วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับบทบาทในการ
ด�ำเนินงานลงทุนหาผลประโยชน์รายได้ของพระคลังข้างที่ท่ามกลางกระแส
การขยายตัวของระบบการค้าเสรี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมพระคลังข้างที่ในปี
พ.ศ. 2433 จนถึงสมัยแห่งการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นอกจากนี้
ยังมีบทความของทวีศิลป์ สืบวัฒนะ (2528) ที่น�ำเสนอรายละเอียดคล้ายกัน
กับงานของชลลดา
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งานเขียนทั้งสองฉบับนี้ได้เท้าความถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ที่มีการจัดตั้ง
พระคลังข้างที่ขึ้น เพื่อจัดการดูแลทรัพย์สินของพระราชวงศ์ ในสมัยรัชกาล
ที่ 4 หรือก่อนปี พ.ศ. 2393 พระคลังข้างที่มีรายได้จากการจัดเก็บเงินจ�ำนวน
ร้อยละ 5 ของรายได้ประเทศ โดยมีเงินรายได้สว่ นส�ำคัญจากภาษีทดี่ นิ หรือค่านา
ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่ มีปญ
ั หาในระบบการจัดเก็บรวบรวมเงินรายได้
แผ่นดิน จึงได้มีการปฏิรูปการคลังแผ่นดินและระบบรายได้พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ไปพร้อมกัน การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมนับตัง้ แต่เปิดประเทศ
ท�ำการค้าเสรีใน พ.ศ. 2398 เป็นต้นมา ตลอดจนพระราชภาระในการใช้จ่าย
ส่วนพระองค์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นแรงกระตุ้นให้พระมหากษัตริย์เริ่มหาทางที่จะ
เพิม่ พูนพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ จึงมีการน�ำพระราชทรัพย์บางส่วนไปลงทุน
หารายได้ด้วยวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เริ่มเกิดขึ้นในขณะนั้น พระคลังข้างที่จึงมี
บทบาทส�ำคัญในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่ในกิจการค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่
การออกพระราชทรัพย์ให้กู้โดยรับจ�ำนองทรัพย์สิน การหาผลประโยชน์จาก
ค่าเช่าทีด่ นิ ทีน่ า ตลาด ตึกแถว และการซือ้ หุน้ ร่วมลงทุนในบริษทั การค้าหลายแห่ง
ลักษณะการลงทุนของพระคลังข้างที่ได้มุ่งในการประกอบธุรกิจประเภทที่
หวังผลได้แน่นอนในรูปของการเก็บผลประโยชน์จากดอกเบีย้ เงินกู้ ค่าเช่าจาก
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนเงินปันผลจากการซื้อหุ้น ซึ่งถือเป็นการ
ลงทุนทางการเงินที่แม้ไม่ได้มีการผลิตโดยตรง แต่ก็มีส่วนในการพัฒนาธุรกิจ
ของกลุ่มพ่อค้า การมีส่วนร่วมลงทุนธุรกิจจ�ำนวนมากของพระคลังข้างที่จึงมี
ผลส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
นอกจากนี้ พระคลังข้างที่ยังมีบทบาทส�ำคัญในเรื่องการให้ยืมและใช้จ่ายแทน
งบประมาณแผ่นดิน เช่น ให้กรมโยธาธิการยืมเป็นจ�ำนวน 53,600 บาท ในปี
พ.ศ. 2454 เพือ่ สร้างถนน 3 สาย ข้อมูลเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า กรมพระคลังข้างที่
มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาที่ดิน
ในกรุงเทพมหานคร
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นอกจากงานเขียนของชลลดา วัฒนศิริ (2529) และทวีศลิ ป์ สืบวัฒนะ
(2528) แล้ว ก็ยังมีหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่เขียนโดย Tasaka and Nishizawa
(2003) ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการประมวลเหตุการณ์และวิเคราะห์เหตุผล
ของบทบาทของกรมพระคลังข้างที่ในการพัฒนาที่ดินในกรุงเทพมหานคร
หนังสือดังกล่าวได้ระบุถงึ เหตุการณ์ส�ำคัญในด้านการเงินการคลังระดับประเทศ
ที่ท�ำให้มีการจัดตั้งกรมพระคลังข้างที่ และในต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ในวัตถุประสงค์และนโยบายของในการได้มาซึง่ ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน
โดยเฉพาะการสะสมที่ดินในย่านพาณิชยกรรมส�ำคัญในพื้นที่เมืองชั้นใน
จนกลายเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร คณะผู้เขียนยังได้
วิเคราะห์แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาถนนราชด�ำเนินนอกและถนน
ราชด�ำเนินกลาง ซึง่ เป็นตัวอย่างของการลงทุนพัฒนาทีด่ นิ ของกรมพระคลังข้างที่
ในสมัยนั้น
เมื่อวันเวลาผ่านไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
กรมพระคลังข้างที่ได้ปรับสถานะเป็นส�ำนักงานพระคลังข้างที่ ต่อมาได้จัดตั้ง
เป็นส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามความในพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 แต่เดิมมีสถานะ
เป็นหน่วยราชการระดับกองในสังกัดกระทรวงการคลัง และเปลีย่ นสถานะเป็น
นิตบิ คุ คลเมือ่ ปี พ.ศ. 2491 ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยย์ งั คงเป็น
องค์กรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ ในเมืองมาจนถึงปัจจุบนั ทัง้ ในด้าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางพาณิชยกรรมและในด้านการให้เช่า
ทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนจ�ำนวนมากในพืน้ ทีช่ นั้ ในของกรุงเทพมหานคร
ในเรือ่ งนโยบายและแนวทางการลงทุนในด้านทีด่ นิ และด้านอืน่ ๆ ของส�ำนักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยใ์ นช่วงหลังนี้ ได้มกี ารประมวลไว้อย่างครอบคลุม
ในงานวิจัยของพอพันธ์ อุยยานนท์ (2549) ซึ่งได้น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
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การถือครองและบริหารจัดการทรัพย์สิน และแนวทางในการลงทุนด้านที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ฯ รวมถึงปัญหาและความท้าทาย
ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 นับเป็น
บทความส�ำคัญที่ได้เปิดเผยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และการลงทุนขององค์กรที่ส�ำคัญของประเทศไทยแห่งนี้
อีกหน่วยงานหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญด้านการพัฒนาทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานคร
ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือครองที่ดินใน
เขตศูนย์กลางเมืองกว่า 1,153 ไร่ โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่
เขตการศึกษาประมาณ 50% พืน้ ทีส่ �ำหรับส่วนราชการยืมหรือเช่าใช้ ประมาณ
20% และพื้นที่เขตพาณิชย์ประมาณ 30% (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556)
การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เป็นไปตามแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถ
ด�ำเนิ น พั น ธกิ จ หลั ก ได้ นั้ น จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ท รั พ ยากรเกื้ อ หนุ น เพิ่ ม เติ ม จาก
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะได้มาจากรายได้จากที่ดินที่ถือครองอยู่ แนวคิดนี้
คล้ายกับแนวคิดการถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็ถือครองที่ดินจ�ำนวนถึง 234,976.96 ไร่ ในกรุงเทพมหานครและใน
ต่างจังหวัดหลายแห่ง (รวิวรรณ รักถิน่ ก�ำเนิด, 2557) ทีผ่ า่ นมามีสงิ่ ตีพมิ พ์เกีย่ วกับ
การใช้ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ้างในลักษณะข่าวและบทความ
วิจารณ์ และมีหนังสือทีน่ �ำเสนอเรือ่ งราวความเป็นมาและข้อมูลเกีย่ วกับปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์อาคารในย่านสยามสแควร์ (พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ,
2553) และข้อพิพาทเรือ่ งทีด่ นิ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย (อุเทนฯ ..., 2557) อย่างไร
ก็ตาม ประเด็นเรื่องการถือครองและใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอืน่ ๆ ของรัฐ
ที่ผ่านมายังไม่มีการวิเคราะห์ด้วยกรอบความคิดและทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์
อีกสถาบันหนึ่งที่ส�ำคัญในสังคมไทย คือ วัด และองค์กรทางศาสนา
ซึ่งมีที่ดินและศาสนสมบัติอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัดและที่
ธรณีสงฆ์อนั เป็นทีด่ นิ ของวัดหรือเป็นศาสนสมบัติ อีกทัง้ ยังมีทกี่ ลั ปนา ซึง่ ไม่ใช่
ทีด่ นิ ของวัด หากแต่เป็นทีด่ นิ ซึง่ มีผอู้ ทุ ศิ แต่ผลประโยชน์ให้วดั หรือพระศาสนา
โดยเจ้าของทีด่ นิ ถวายเพียงค่าเช่าทีด่ นิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่วดั
แต่กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ยังคงเป็นของเจ้าของอยู่ ในปัจจุบนั ยังมีงานวิจยั และบทความ
อยูน่ อ้ ยมากทีป่ ระมวลสถานการณ์ทงั้ ในด้านการถือครองและการใช้ประโยชน์
ที่ดินของวัด เท่าที่พอสืบหามาได้ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ธรณี
สงฆ์ในกรุงเทพมหานคร โดยกิตติโชติ บัวใจบุญ (2542) การจัดการชุมชน
ที่อยู่อาศัยในที่ดินของวัดช่องนนทรี โดยสภาว์ รอดเรือง (2544) และข้อมูล
บางส่วนในการบริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ของวัด ซึง่ ได้มาจากการส�ำรวจ
ด้วยแบบสอบถาม ในงานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย
โดยณดา จันทร์สม (2555) เนื่องจากวัดและองค์การทางศาสนาถือครองที่ดิน
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก และมีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างวัดกับประชาชนและ
เอกชนอยู่เป็นเนือง เช่น กรณีวัดกัลยาณมิตรกับชุมชนวัดกัลยาณ์ กรณีวัด
ธรรมมิการามวรวิหารกับการสร้างสนามกอล์ฟอัลไพน์ และกรณีกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ วัดร้างหลายแห่งทัว่ ประเทศ แต่ยงั มีการศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ ยูน่ อ้ ยมาก
จึงถือเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ต้องมีการวิจัยเพิ่มต่อไป
ส่วนเรือ่ งการถือครองทีด่ นิ ของกลุม่ ทุนเอกชนนัน้ แม้วา่ จะเป็นทีท่ ราบ
กันดีและมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจ�ำว่า กลุ่มทุนขนาดใหญ่ของ
ประเทศไทยหลายกลุ่มมีการถือครองที่ดินเป็นจ�ำนวนมาก ดังที่มีรายงานว่า
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กลุม่ ทุนสิรวิ ฒ
ั นภักดีถอื ครองกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทัว่ ประเทศมากทีส่ ดุ กว่า 630,000 ไร่
กลุ่มทุนเจียรวนนท์ถือครองที่ดินไม่ต�่ำกว่า 2 แสนไร่ บริษัท สหอุตสาหกรรม
น�ำ้ มันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) ถือครอง 44,000 ไร่ เป็นต้น (เปิดตระกูลดัง …, 2557)
ความเห็นของนักวิชาการ นักนโยบายและหลายๆ ฝ่ายต่างมีความเห็นเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า การถือครองที่ดินเป็นจ�ำนวนมากโดยกลุ่มทุนได้ท�ำให้
เกิดปัญหาด้านความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่ดิน อย่างไรก็ตาม
ก็ยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับผลประโยชน์และผลเสียในเชิงเศรษฐกิจของการ
ถือครองที่ดินของกลุ่มทุนเหล่านี้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และอย่างเป็นระบบ
การเก็บคืนมูลค่าจากการพัฒนาที่ดิน
อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องเศรษฐกิจที่ดินในเมืองที่มีความส�ำคัญมาก
ส�ำหรับนโยบายสาธารณะ คือ มูลค่าทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐ ซึ่งถือเป็นลาภลอย (windfall) ส�ำหรับเจ้าของที่ดินที่ได้รับ
ประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร (unearned increment) ปัญหานี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องความไม่เป็นธรรมของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และความจ�ำเป็นในการออกมาตรการเก็บคืนมูลค่าจากการพัฒนาทีด่ นิ กลับสู่
สังคม (value capture) ตามหลักความเป็นธรรมแบบผู้ได้รับประโยชน์เป็น
ผู้จ่าย (Beneficiary-pays principle) มูลค่าที่ดินที่เพิ่มเกิดขึ้นจากโครงสร้าง
พื้นฐานที่ใช้เงินภาษีของประชาชนทั่วไปควรกลับคืนไปเป็นของสังคมทั้งหมด
หรือในสัดส่วนที่มากกว่าส่วนเพิ่มของมูลค่าที่ดินที่เจ้าของที่ดินจะได้รับ
เพราะถือเป็นส่วนเพิ่มที่ไม่ได้เกิดจากการลงทุนลงแรงของเจ้าของที่ดิน
ในประเทศที่มีการพัฒนาระบบและกลไกภาษีที่ดี เจ้าของที่ดินที่มีมูลค่าที่ดิน
สูงขึ้นต้องจ่ายเงินคืนให้กับสังคมในรูปแบบภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น
ภาษีจากก�ำไรในการขายทรัพย์สิน (capital gain tax) ภาษีประเมินพิเศษ
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(special assessment tax) และค่าธรรมเนียมการพัฒนา (development
fee) ฯลฯ
แนวคิดพื้นฐานที่ส�ำคัญในหัวข้อเรื่องการเก็บคืนมูลค่าที่ดินนี้คือ
แนวคิดของเฮนรี จอร์จ (Henry George) นักคิดชาวอเมริกันที่ได้เขียนและ
เผยแพร่หนังสือชื่อ Progress and Poverty ในปี ค.ศ. 1879 ซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างมากและขายได้หลายล้านเล่มทั่วโลก หนังสือนี้ได้มีการแปล
เป็นภาษาไทยชื่อ “ความก้าวหน้ากับความยากจน” โดยสุธน หิญชีระนันทน์
(จอร์จ, 1879/2545) หนังสือเล่มนี้วิพากษ์ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมและปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมในการถือครองและการเก็บเกีย่ วผลประโยชน์จากการพัฒนาทีด่ นิ
น�ำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมตามแนวคิดของจอร์จ (Georgism) ที่เชื่อว่า
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติเป็นมรดกของสังคมโดยรวม ผลประโยชน์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะมูลค่าที่ดินนั้น ถือเป็น
ของสังคมมนุษยชาติทงั้ หมดอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าของทีด่ นิ มีความชอบธรรม
ในการรับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินหรือความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นได้เฉพาะในส่วน
ทีต่ นเองได้ลงทุนลงแรงสร้างขึน้ มา ไม่วา่ จากการลงทุนพัฒนาทีด่ นิ สร้างโรงงาน
หรือผลก�ำไรที่เกิดการผลิตที่มาจากสะสมทุน แนวคิดของจอร์จในประเด็นนี้
แตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวคิดสังคมนิยม จอร์จได้น�ำเสนอวิธกี ารเก็บคืนค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติกลับสู่สังคม (value
capture) ด้วยการเก็บภาษีมูลค่าที่ดิน (land value tax) หรือที่เรียกกันว่า
ภาษีเดี่ยว (Single tax) เพราะแนวคิดนี้เชื่อว่า ถ้าสามารถเก็บภาษีมูลค่าที่ดิน
ได้แล้ว ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บภาษีอื่นๆ ให้ซ�้ำซ้อนไปอีก ภาษีมูลค่าที่ดินนี้เป็น
ภาษีทรัพย์สนิ ทีม่ งุ่ เน้นไปทีฐ่ านมูลค่าทีด่ นิ แต่ไม่รวมมูลค่าอาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาในทีด่ นิ นัน้ จอร์จเชือ่ ว่า ถ้าเก็บภาษีมลู ค่าทีด่ นิ ได้ในอัตราทีส่ งู พอ
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ก็จะครอบคลุมค่าเช่าที่เจ้าของพึงจ่ายคืนให้กับสังคม และสามารถยกเลิก
การเก็บภาษีรายได้จากแรงงานและทุน
เมือ่ ขยายความตามแนวคิดของจอร์จ ความไม่เป็นธรรมในการกระจาย
ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่เป็นรากฐานของความเหลื่อมล�้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย
เนือ่ งจากเจ้าของทีด่ นิ จ�ำนวนมากได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของรัฐ โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงในการพัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ “ส้มหล่น” หรือ “ลาภลอย”เกิดขึน้ กับเจ้าของทีด่ นิ
แทบทุกราย โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินในพื้นที่มีมูลค่าสูงหรือที่ดินแปลงใหญ่
ในเมือง ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากมูลค่าที่ดินที่ตกเป็นของเจ้าของที่ดินถือเป็น
แหล่งรายได้และความมั่งคั่งส�ำคัญของกลุ่มเจ้าของที่ดินในประเทศไทย และ
เป็นสาเหตุหนึ่งของความเหลื่อมล�้ำในสังคมสืบเนื่องตลอดมา
การบริหารจัดการทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ
ในปัจจุบันยังขาดกลไกการเก็บคืนค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent)
ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในบริเวณพื้นที่หนึ่งจึงตกเป็นของเจ้าของที่ดินเอกชน
โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ มืองและชานเมืองทีม่ กี ารลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานจ�ำนวนมาก
และมูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าของที่ดินจ�ำนวนมากได้รับค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆ อีกทั้งรูปแบบการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานของรัฐไทย โดยมากเน้นการใช้ภาษีของประชาชนทัว่ ไปและมีการลงทุน
โดยภาคเอกชนในสัดส่วนทีต่ ำ�่ จึงเกิดความไม่เป็นธรรมอย่างยิง่ ระหว่างเจ้าของ
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์กบั ประชาชนผูเ้ สียภาษี ปัญหานีเ้ ชือ่ มโยงกับเรือ่ งแรงจูงใจ
และโอกาสที่ท�ำให้เกิดกิจกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (rent seeking)
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โดยกลุ่มผู้มีอ�ำนาจและมีอิทธิพลในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ มืองและชานเมืองทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิม่
มูลค่าของที่ดินอย่างมาก
แม้เรื่องการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่ส�ำคัญมาก
ส�ำหรับนโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้และชนบทและทีด่ นิ ในเมือง แต่ทผี่ า่ นมา
มีงานวิจยั น้อยมากทีแ่ สดงข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นดังกล่าว หนึง่ ในงานวิจยั
ทีไ่ ด้วเิ คราะห์เรือ่ งนีไ้ ว้อย่างละเอียด คือ งานวิจยั ของอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
และคณะ (2552) ซึง่ เป็นการศึกษาเรือ่ งการใช้อทิ ธิพลในการเข้าถึงทรัพยากร
ที่ดินและป่าไม้ รวมทั้งการใช้กลไกของรัฐด้านการบริหารจัดการที่ดินและ
ป่าไม้ในการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ ซึง่ ท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ กรณีที่เกิดขึ้นบ่อย คือ ผู้มีอิทธิพลมักใช้
กลไกของรัฐในการแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรทีด่ นิ และป่าไม้
ในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถใช้กลไกดังกล่าวได้ ในงานวิจัยนี้
คณะผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์กรณีศึกษาสามตัวอย่าง ได้แก่ กรณีโครงการ
จัดที่ดินของรัฐด้วยกลไกการออกหนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ น.ค.3 ซึ่ง
สามารถน�ำไปขอเอกสารสิทธิ กรณีการครอบครองมรดกของชาติด้วยกลไก
การใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และกรณีการลงทุนของรัฐ
ในโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเน้นตัวอย่างของการลงทุนสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
กรณีการจัดทีด่ นิ ของรัฐด้วยการออกหนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ น.ค.3 นัน้
คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ผลการด�ำเนินงานของโครงการนิคมสร้างตนเองทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อจัดที่ดินให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้กลายเป็นกลไกให้นักลงทุนในภาค
เอกชนสามารถเข้าครอบครองทรัพยากรทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ การลงทุนได้ จากกรณี
ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า กลไกของการออก น.ค.3 นั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
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น.ค.3 เดิม ได้น�ำ น.ค.3 ทีร่ ฐั จัดสรรให้ไปออกเป็นเอกสารสิทธิ เช่น โฉนด หรือ
หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส.3) ซึ่งได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปยัง
นักลงทุนรายอืน่ จนสภาพนิคมสร้างตนเองเดิมได้เปลีย่ นแปลงไปเป็นโครงการ
ลงทุนของภาคเอกชน เช่น หมู่บ้านจัดสรรหรือสนามกอล์ฟ นอกจากนั้น
ถึงแม้สภาพความเป็นนิคมสร้างตนเองได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่ก็ยังมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการนิคมฯ นั้นๆ อยู่ เช่น งบประมาณในการ
ดูแลถนน ในที่สุดแล้วก็เท่ากับเป็นการน�ำงบประมาณของรัฐมาใช้เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั เจ้าของทีด่ นิ ในปัจจุบนั นัน่ เอง แม้มกี ารเปลีย่ นมือการครอบครอง
ที่ดินในโครงการไปเกือบหมดแล้วก็ตาม
ในส่วนของกลไกการใช้แบบแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค.1) เพือ่ น�ำไป
ออกเอกสารสิทธิ เช่น โฉนด หรือหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส.3) นั้น
การศึกษาดังกล่าวพบว่า ได้มีการน�ำเอกสาร ส.ค.1 ไปใช้ในรูปแบบที่มิชอบ
เช่น การเพิ่มขนาดของพื้นที่ การน�ำ ส.ค.1 ของพื้นที่หนึ่งไปออกเอกสารสิทธิ
ในอีกพื้นที่หนึ่ง หรือการน�ำ ส.ค.1 ที่เคยถูกน�ำมาใช้ในการออกเอกสารสิทธิ
แล้วมาใช้ออกเอกสารสิทธิซำ�้ อีก การใช้ชอ่ งว่างของกลไกของรัฐเช่นนีไ้ ด้ท�ำให้
ที่ดินของรัฐจ�ำนวนมากที่ควรสงวนไว้เพื่อส่วนรวมตกไปเป็นทรัพย์สินของ
ผู้มีอิทธิพล เช่น การที่ผู้มีอิทธิพลสามารถเข้าครอบครองพื้นที่ๆ ควรอนุรักษ์
ให้เป็นมรดกของชาติ เช่น พื้นที่เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ถึงแม้พื้นที่ดังกล่าวอาจสามารถแสดงการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิอย่างถูกต้อง
แต่การน�ำมรดกของชาติที่ควรสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาออก
เอกสารสิทธิให้กับผู้มีอิทธิพลโดยอาศัยกลไกของ ส.ค.1 จึงเป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่งในการถ่ายโอนทรัพยากรของประเทศสู่ผู้มีอิทธิพล
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ส�ำหรับกรณีการด�ำเนินนโยบายการลงทุนของรัฐในโครงสร้างพืน้ ฐาน
หรือโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้า
หรือการตัดถนน โครงการเหล่านี้ได้กลายเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการถ่ายโอน
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากภาครัฐในรูปงบประมาณการลงทุนมาสู่มูลค่าที่ดิน
ในบริเวณใกล้เคียง และท้ายสุดมาสู่ผู้มีอิทธิพลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของแผนการลงทุนของภาครัฐได้กอ่ นผูอ้ นื่ ผูม้ อี ทิ ธิพลเหล่านีส้ ามารถน�ำข้อมูล
แผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวมาใช้ในการครอบครองที่ดินใน
ราคาทีต่ ำ�่ เพือ่ ท�ำก�ำไรจากมูลค่าเพิม่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต ในกรณีการลงทุน
ขนาดใหญ่เช่นนี้ ภาครัฐควรมีกลไกในการถ่ายโอนส่วนเกินทางเศรษฐกิจ
ที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวได้ไปกลับสู่ภาครัฐ เพื่อเป็นการชดเชยงบประมาณ
การลงทุนทีร่ ฐั ได้จดั สรรไปให้ กลไกการถ่ายโอนส่วนเกินทางเศรษฐกิจดังกล่าว
เช่น การน�ำเก็บภาษีก�ำไรจากการขายทรัพย์สิน (capital gains tax)
จากผลการศึกษากรณีตัวอย่างทั้งสามกรณีศึกษา คณะผู้วิจัยได้มี
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้ผู้มีอิทธิพลสามารถใช้กลไกของรัฐเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การปรับรูปแบบการจัดที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนผู้มี
รายได้น้อยมาเป็นในรูปของธนาคารที่ดิน การจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ที่เข้ารับสิทธิ
การจัดที่ดินของรัฐเพื่อป้องกันการใช้สิทธิซ�้ำซ้อน การใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทีด่ นิ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการด�ำเนินโครงการ
ลงทุนของรัฐ และการพัฒนาเครื่องมือทางภาษีเพื่อความเป็นธรรมในการ
บริหารจัดการที่ดิน เช่น ภาษีจากก�ำไรการขายทรัพย์สินและภาษีจากมูลค่า
ที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น (betterment tax)
งานวิจัยดังกล่าวได้น�ำเสนอรายละเอียดเชิงกระบวนการของการ
แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ
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แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
ได้ท�ำให้เกิดผลประโยชน์กบั เจ้าของทีด่ นิ มากน้อยเท่าใด ข้อมูลเชิงปริมาณดังกล่าว
จะมี ค วามส�ำคั ญ เมื่ อ ต้ อ งมี ก ารก�ำหนดฐานและอั ต ราภาษี ท รั พ ย์ สิ น หรื อ
ภาษีประเภทต่างๆ ที่อาจน�ำมาใช้ในการออกมาตรการสร้างความเป็นธรรม
ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในอนาคต โดยการเก็บคืนมูลค่าทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้
กลับสู่สังคม (value capture) การศึกษาเชิงปริมาณในประเด็นนี้มีอยู่มาก
แล้วในต่างประเทศ เพราะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของการก�ำหนดอัตราภาษี
ทรัพย์สินและมาตรการด้านการคลังอื่นๆ แต่ยังมีงานวิจัยแนวนี้อยู่น้อยมาก
ในประเทศไทย
อันทีจ่ ริงแล้ว โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในอดีตก็ได้ยดึ หลักการ
ผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน โดยให้เจ้าของทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากมูลค่าทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ต้องเป็น
ผู้รับภาระด้านการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ดังในกรณีโครงการ
พั ฒ นาระบบคลองชลประทานรั ง สิ ต ซึ่ ง ผู ้ พั ฒ นาที่ ดิ น ต้ อ งลงทุ น ในการ
ขุดคลองเอง แต่ก็ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินจ�ำนวนมากในบริเวณสองฝั่งคลอง (สุนทรี
อาสะไวย์, 2533) ส่วนในกรณีของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในเมืองก็มตี วั อย่าง
ของการตัดถนนราชด�ำเนิน ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาถึงความไม่เป็นธรรมต่อสังคม
โดยรวมอันเนื่องมาจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากพัฒนาถนน กล่าวคือ หาก
รัฐบาลต้องน�ำเอาภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนทั่วไปมาใช้ในการพัฒนา
ถนนทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์เฉพาะคนในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ ก็จะถือว่าไม่เป็นธรรม
ต่อสังคม จึงต้องมีการใช้เครื่องมือการเงินการคลังที่เหมาะสม (นพนันท์
ตาปนานนท์, 2553) ดังที่ปรากฏในประกาศจัดที่สร้างถนนราชด�ำเนินว่า
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เพราะฉะนั้นจึงทรงมีพระด�ำริเห็นว่าสมควรจะเปลี่ยนแปลง
การจัดทีส่ ร้างถนนนีโ้ ดยวิธอี ย่างใหม่ ให้เจ้าของทัง้ หลายได้/เสียประโยชน์
คล้ายคลึง แลป้องกันเหตุขัดขวางในเรื่องการตัดถนนนั้นโดยวิธี
ก�ำหนดว่า เมื่อลงมือตัดถนนให้เจ้าพนักงานรับซื้อที่สร้างถนนไว้ก่อน
เมื่อท�ำถนนแล้วเสร็จต้องขายที่ดินริมถนนเท่าทุนคืนให้เจ้าของที่
ตามเดิม เพื่อให้เจ้าของที่ผู้ต้องที่ดินเป็นถนนไม่เหลือเลยนั้น ได้มี
โอกาสรับเงินทุนคืน แลให้เจ้าของที่ผู้มีที่ดินเหลือริมถนนอันจะได้รับ
ประโยชน์จากการสร้างถนนนั้นได้ออกเงินช่วยค่าสร้างถนนในเมื่อ
ถนนนัน้ แล้วเสร็จนัน้ ด้วย (ประกาศจัดทีส่ ร้างถนนราชด�ำเนิน ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 16 วันที่ 27 สิงหาคม ร.ศ. 118)
เรือ่ งความเป็นธรรมในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและมาตรการทีร่ ฐั
สามารถใช้ได้ในการเก็บคืนมูลค่าที่ดินนี้ เป็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมาในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินเพื่อการพัฒนาโดยรัฐ และได้มีการค�ำนึงถึง
ประเด็นนี้อยู่บ้างในกฎหมายไทย กล่าวคือ ตามมาตรา 21 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ได้ก�ำหนดให้มกี ารค�ำนวณมูลค่า
ที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น (betterment) อันเนื่องมาจากการเวนคืนเพื่อการพัฒนา
โดยรัฐ รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค�ำนวณ
ราคาทีส่ งู ขึน้ หรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์ทเี่ หลือจากการเวนคืน พ.ศ. 2537
ตามมาตรา 21 ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ก�ำหนดเกณฑ์และวิธกี ารค�ำนวณราคาทีด่ นิ
โดยเน้นราคาซื้อขายตามราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีลักษณะ รูปร่าง
หรือขนาดทีค่ ล้ายคลึงกัน และอยูใ่ นทีต่ งั้ ใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ทเี่ วนคืน
แต่ผลกระทบจากการเวนคืน และการด�ำเนินโครงการของรัฐแผ่ไปไม่ถึง
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พระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว ยั ง ก�ำหนดรายละเอี ย ดครอบคลุ ม ถึ ง กรณี ที่
อสังหาริมทรัพย์ทเี่ หลือจากการเวนคืนติดต่อกับอสังหาริมทรัพย์อนื่ ของเจ้าของ
คนเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังระบุถึงกฎหมายที่อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาอสังริมทรัพย์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
อย่างไรก็ตาม การออกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้มผี ลกระทบโดยตรง
ต่อการด�ำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
กรมโยธาธิการ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จนมีสอบถามประเด็น
ด้านกฎหมายเกีย่ วกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปยังส�ำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา
ในปี พ.ศ. 2538 จนกระทั่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป
เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ในสมัยบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการค�ำนวณราคาที่สูงขึ้นหรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือจากการ
เวนคืน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 โดยให้ความเห็นว่า เนือ่ งจากพระราชกฤษฎีกา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารค�ำนวณราคาทีส่ งู ขึน้ หรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์
ที่เหลือจากการเวนคืน พ.ศ. 2537 ส่งผลให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับความเดือดร้อน
เพราะต้องน�ำเอาราคาที่ดินในส่วนที่เหลือที่สูงขึ้นมาหักออกจากค่าทดแทน
น้อยลง บางรายนอกจากจะไม่ได้รบั เงินค่าทดแทนแล้วยังต้องหาเงินมารือ้ ถอน
ขนย้ายสิง่ ปลูกสร้างอีก นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผูถ้ กู เวนคืน รัฐบาลจึงได้ด�ำเนินการ
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งจะท�ำให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับเงินค่าทดแทน
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับโดยไม่ต้องน�ำเอาราคาที่ดินในส่วนที่เหลือที่สูงขึ้น
มาหักออกจากเงินค่าทดแทนที่ได้รับ
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แต่ประเด็นนีก้ ม็ กี ารถกเถียงได้วา่ การยกเลิกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการค�ำนวณราคาที่สูงขึ้นหรือลดลงของอสังหาริมทรัพย์
ที่เหลือจากการเวนคืน พ.ศ. 2537 ได้ท�ำให้เจ้าของที่ดินรายใหญ่จ�ำนวนมาก
ได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐ โดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
กับต้นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว หากรัฐต้องการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเจ้าของทีด่ นิ รายย่อยทีถ่ กู เวนคืนในเรือ่ งการรือ้ ถอน ขนย้าย
สิง่ ปลูกสร้าง ก็ควรแก้ไขรายละเอียดของกฎหมาย มิใช่ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา
ไปทั้งหมดดังที่เป็นอยู่ (อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ, 2552)
อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องการคืนผลประโยชน์ให้กับสังคมเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบราง เมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมานี้ นักวิชาการ
ด้านการขนส่งในประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับเรื่องความเป็นธรรมในการ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการพัฒนาระบบรางในกรุงเทพมหานคร
ด้วยข้อสังเกตที่ว่ามีโครงการพัฒนาที่ดินเกิดขึ้นจ�ำนวนมากในพื้นที่ใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสถานีรถไฟใต้ดิน และราคาที่ดินในพื้นที่เหล่านี้
ได้เพิ่มสูงขึ้นมากและในอัตราที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในเมือง จึงได้มีการศึกษาถึง
ผลกระทบของระบบขนส่งแบบรางต่อตลาดที่ดินในเมือง ยกตัวอย่างเช่น
Chalermpong (2007) ได้ใช้เทคนิควิเคราะห์ดว้ ยแบบจ�ำลองเฮโดนิก (Hedonic
models) ในการค�ำนวณมูลค่าทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
แบบราง โดยได้วิเคราะห์มูลค่าอาคารชุดที่อยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้าบีทเี อส
ผลการวิจัยพบว่า อัตราการเพิ่มของราคาที่ดินอันเนื่องมาจากความสามารถ
ในการเข้าถึงรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 300 บาทต่อเมตร
งานวิจัยอื่นในลักษณะคล้ายกันก็ได้ผลสรุปการวิเคราะห์ที่ยืนยันถึง
ผลกระทบของการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางต่อราคาทีด่ นิ Vichiensan
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et al. (2007) แสดงให้เห็นว่า ราคาที่ดินในบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญหลังจากทีไ่ ด้มกี ารเปิดให้บริการ โดยเฉพาะในพืน้ ที่
รอบสถานีเปลีย่ นถ่าย อีกงานหนึง่ โดย Chalermpong and Wattana (2009)
แสดงผลกระทบของการเข้าถึงรถไฟฟ้าต่อราคาที่ดินของแปลงที่ใช้ประโยชน์
เป็นอาคารส�ำนักงาน ในขณะที่ Vichiensan and Miyamoto (2010)
ได้เลือกหน่วยวิเคราะห์เป็นทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพมหานคร และได้ผลการวิเคราะห์
ไปในทิศทางเดียวกัน อีกงานวิจยั หนึง่ โดย Anantsuksomsri (2010) ได้วเิ คราะห์
ประเด็นเดียวกันแต่ใช้หน่วยวิเคราะห์เป็นบ้านเดี่ยวและมีขอบเขตการศึกษา
ที่กว้างขึ้นโดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษา
เชิงปริมาณทั้งหมดนี้ได้ผลสรุปที่ยืนยันถึงผลกระทบเชิงบวกของการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนแบบรางต่อมูลค่าทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีบ่ ริการ
(catchment areas) และยืนยันถึงความจ�ำเป็นในการปรับระบบภาษีทรัพย์สนิ
และมาตรการบริหารจัดการที่ดินให้สะท้อนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของ
ที่ดินที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร
ผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่อมูลค่าทีด่ นิ ในพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
ไม่ได้จ�ำกัดอยูเ่ พียงแค่ผลประโยชน์ในด้านบวกเท่านัน้ แต่กท็ �ำให้เกิดผลกระทบ
ในด้านลบได้เช่นกัน การวัดผลกระทบภายนอกเชิงลบของโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานสามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบจ�ำลองแบบวิธสี มมติเหตุการณ์
ให้ประมาณค่า (Contingent Valuation Model-CVM) เพื่อประเมินระดับ
ความเต็มใจที่จะจ่าย (willingness to pay) และความเต็มใจที่จะยอมรับ
ค่าชดเชย (willingness to accept compensation) แบบจ�ำลอง CVM เป็น
เครื่องมือที่ใช้ได้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรที่ไม่ได้
มีการซื้อขายในตลาดทั่วไป ซึ่งนิยมใช้ในงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น จรัญ
คุ้มพันธุ์ และคณะ, 2547) และการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ (เช่น
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ธานินทร์ ไชยเยชน์ และคณะ, 2550) ตัวอย่างงานวิจยั ในหัวข้อเกีย่ วกับตลาดทีด่ นิ
ในเมืองทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทยคือการวิเคราะห์ผลกระทบจากเสียงรบกวนจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ (Chalermpong and Klaiklueng, 2012) แต่ในกรณีที่
ต้องการทราบถึงกระทบต่อมูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถใช้แบบ
จ�ำลองเฮโดนิก (Hedonic model) ในการประเมินได้ ดังเช่นในงานของ
Chalermpong (2010) ที่ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเฮโดนิกในการประเมิน
ผลกระทบของเสียงจากการขึน้ ลงของเครือ่ งบินทีส่ นามบินสุวรรณภูมติ อ่ ราคา
ที่ดินและที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่รอบข้าง ผลการวิจัยพบว่า การก่อสร้าง
สนามบินมีผลต่อราคาที่ดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเสียงขึ้นลงของ
เครื่องบินอย่างมีนัยส�ำคัญ
การใช้แบบจ�ำลองแบบวิธสี มมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า (CVM) รวมถึง
วิธีการประมาณคาใชจายในการเดินทางแบบแบงเขต (Zonal Travel Cost
Method–ZTCM) ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ทดี่ นิ ในฐานะสินค้าบริโภคได้
หัวข้อหนึง่ ทีพ่ บในการศึกษาในประเทศไทย คือ การวิเคราะห์มลู ค่าเชิงนันทนาการ
ของสวนสาธารณะ เช่น สวนลุมพินี (Grandstaff and Dixon, 1986) สวนรถไฟ
(กันยารัตน กิตติสารวุฒิเวทย, 2546) และสวนสินติภาพ (จรัญ แซอึ้ง, 2546)
และมูลค่าเชิงสิ่งแวดล้อมและนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, 2538)
และพื้นที่ถ�้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง (วนิดา รัตนพันธุ์ และคณะ, 2547)
เครื่องมือการพัฒนาและบริหารจัดการที่ดิน
ชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจที่ดินอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องเครื่องมือและ
วิธีการในการพัฒนาที่ดิน โดยสามารถแบ่งได้ตามรูปแบบและเป้าหมายของ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เครื่องมือชุดหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดิน
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เพื่อการเกษตร เช่น การจัดรูปและจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรและการจัดรูป
ที่ดินในนิคมสร้างตนเอง ซึ่งด�ำเนินการพร้อมกับการพัฒนาระบบชลประทาน
และการสร้างถนน บทความและงานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือ
บริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้และเกษตรกรรมชนบทมีอยู่บ้างตามที่ได้
ทบทวนมาแล้วข้างต้น
ส่วนอีกกลุม่ หนึง่ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการทีด่ นิ
ในบริเวณชานเมืองและในเมืองซึง่ ก็มบี ทความและรายงานเป็นภาษาไทยอยูบ่ า้ ง
โดยมากเป็นการวิเคราะห์เรือ่ งการจัดรูปทีด่ นิ เสียเป็นส่วนใหญ่ เครือ่ งมือในกลุม่ นี้
ชุดหนึ่งเน้นไปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรบริเวณชานเมืองให้เป็นพื้นที่รองรับ
การขยายตัวของเมือง เช่น การจัดสรรทีด่ นิ (land subdivision) และการจัดรูป
ทีด่ นิ เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีช่ านเมือง (land readjustment) ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
รูปแปลงที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดินให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทดี่ นิ มากยิง่ ขึน้ การจัดรูปทีด่ นิ ส�ำหรับพืน้ ทีช่ านเมืองมีหลักการคล้ายคลึง
การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร แต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการปันส่วน
ที่ดินของเจ้าของแต่ละรายเพื่อน�ำมาจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐาน
เครื่องมืออีกชุดหนึ่งส�ำหรับการพัฒนาที่ดินในเมือง คือ เครื่องมือ
การรื้อถอนสร้างใหม่ (redevelopment) ซึ่งเน้นใช้ในการฟื้นฟูเมืองหรือ
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เมืองเดิมที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยู่บางส่วนแล้ว
อุปสรรคด้านทีด่ นิ ทีส่ �ำคัญในการฟืน้ ฟูเมืองในหลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
คือ โดยมากจ�ำเป็นต้องมีการรวมแปลงและถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในการพัฒนา
เพือ่ ให้สามารถสร้างอาคารทีม่ พี นื้ ทีใ่ ช้สอยมากขึน้ และมีความหนาแน่นมากขึน้
เครือ่ งมือการพัฒนาในรูปแบบนีพ้ บมากในประเทศญีป่ นุ่ เกาหลีใต้และไต้หวัน
ซึ่งมีการออกกฎหมายเพื่อการรวมแปลงที่ดิน (land consolidation) เช่น
กฎหมายการฟื้นฟูเมืองปี 1969 (Urban Renewal Act, 1969) ของญี่ปุ่น
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รายละเอียดเกีย่ วกับเครือ่ งมือการฟืน้ ฟูเมืองมีประมวลอยูบ่ า้ งในเอกสารทีเ่ ป็น
ภาษาไทย เช่น รายงาน “โครงการการจัดท�ำเครือ่ งมือทางกฎหมายในการฟืน้ ฟูเมือง
ส�ำหรับประเทศไทย” ทีน่ �ำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติโดยศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) และการประมวลเครื่องมือทางการเงิน
ทีน่ �ำมาประยุกต์ใช้ได้ในโครงการฟืน้ ฟูเมืองในประเทศไทย โดยอภิวฒ
ั น์ รัตนวราหะ
(2552) แต่งานเหล่านีก้ ไ็ ม่ได้มกี ารวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงเศรษฐศาสตร์
การจัดรูปที่ดิน
เครือ่ งมือในการพัฒนาและบริหารจัดการทีด่ นิ ในเมืองทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
มากเป็นพิเศษในหมูน่ กั วิชาการและนักผังเมืองนับตัง้ แต่ประมาณปี พ.ศ. 2530
เป็นต้นมา คือ แนวคิดการจัดรูปทีด่ นิ ในพืน้ ทีช่ านเมือง แนวคิดการจัดรูปทีด่ นิ
ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะ
จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International
Co-operation Agency-JICA) ซึ่งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาประจ�ำที่
หลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์ด้านการจัดรูปที่ดิน (Land pooling) ในออสเตรเลียมาก่อน
คือ เรย์ อาร์เชอร์ (Ray Archer) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian
Institute of Technology) ซึ่งได้เขียนบทความเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินไว้
หลายฉบับ (Archer, 1983, 1987) หลังจากที่ได้มีงานเขียนและการประชุม
วิชาการเกีย่ วกับการจัดรูปทีด่ นิ อยูจ่ �ำนวนหนึง่ ประกอบกับการขับเคลือ่ นของ
นักวิชาการไทยและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงได้ตระหนักถึงประโยชน์
และโอกาสการใช้เครือ่ งมือใหม่ในการพัฒนาเมืองประเภทนี้ และได้มกี ารผลักดัน
ให้มีการตรากฎหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ขึ้นในปี พ.ศ. 2547
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งานเขียนเกีย่ วกับการจัดรูปทีด่ นิ ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นการ
น�ำเสนอแนวคิด ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินโครงการ และแนวทางการด�ำเนิน
โครงการและประเด็นด้านกฎหมาย โดยมากเขียนขึ้นโดยหน่วยงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านนี้ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง (2556)
และ อุดม พัวสกุล (2553) บทความเชิงวิเคราะห์เท่าทีม่ เี ป็นภาษาอังกฤษก็เป็น
การน�ำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินในการด�ำเนินโครงการ
จัดรูปที่ดินเป็นหลัก เช่น Pornchokchai (2002) บทความและงานวิเคราะห์
ในกลุ่มนี้มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินและการรวม
แปลงที่ดินเพื่อการฟื้นฟูเมือง โดยที่เป็นเครื่องมือด้านการเงินในการพัฒนา
ที่ดินที่เป็นไปตามหลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary-pays
principle) เนื่องจากเจ้าของที่ดินต้องปันส่วนที่ดินให้กับส่วนกลางเพื่อน�ำไป
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น แต่ก็จะได้ประโยชน์จากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีรูปแปลงที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าก่อนด�ำเนินโครงการ
เครื่องมือเหล่านี้จึงถือเป็นมาตรการเก็บคืนมูลค่าที่ดินสู่สังคม (land value
capture) อีกชุดหนึง่ ทีใ่ ช้ได้ในการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาทีด่ นิ ในเมือง
อย่างไรก็ตาม งานเขียนเหล่านี้โดยมากไม่ได้วิเคราะห์การจัดรูปที่ดิน
ตามกรอบทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ จึงไม่เห็นถึงประเด็นเชิงพฤติกรรมและ
การตัดสินใจของเจ้าของทีด่ นิ และหน่วยเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีงานเขียน
อยู่น้อยมากที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยที่วิเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ของ
การด�ำเนินโครงการจัดรูปทีด่ นิ ในประเทศไทยทัง้ เชิงทฤษฎีและในเชิงประจักษ์
ดังทีน่ กั วิชาการต่างประเทศได้วเิ คราะห์กรณีศกึ ษาของประเทศญีป่ นุ่ เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์ และอิสราเอล (Hong and Needham, 2007)
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หนึ่งในบทความวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ที่พอมีอยู่บ้างคือ งานของ
อารยะ ปรีชาเมตตา (2537) เกี่ยวกับพฤติกรรมการต่อรองของเจ้าของที่ดิน
ในกรณีการจัดรูปที่ดินใหม่ บทความนี้ได้วิเคราะห์ปัญหาของการจัดรูปที่ดิน
ในเชิงทฤษฎีโดยใช้กรณีสมมติของแปลงที่ดินสองแปลงที่อยู่ติดกัน โดย
วิเคราะห์พฤติกรรมการต่อรองของเจ้าของทีด่ นิ ตามกรอบความคิดของทฤษฎี
เกม ในสถานการณ์สมมติ 3 กรณี คือ ในกรณีแรก ที่ดินสองแปลงมีเจ้าของ
เป็นคนเดียวกัน ซึ่งท�ำให้ไม่มีปัญหาการเอาประโยชน์ฟรีๆ (free rider) กรณี
ที่สอง เจ้าของที่ดินเป็นคนละคนกัน และแต่ละคนด�ำเนินกลยุทธ์แบบตัวใคร
ตัวมัน (non-cooperaive game) และกรณีที่สาม ที่ดินแต่ละแปลงมีเจ้าของ
คนละคน แต่มีการรวมตัวกันเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ร่วมกัน และมีบทลงโทษต่อ
ผูฝ้ า่ ฝืนข้อตกลงอย่างได้ผล (cooperatiive bargaining games with binding
threats) ผลการวิเคราะห์สรุปว่า ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดรูปที่ดิน
ใหม่นั้นถูกก�ำหนดโดยรูปแบบของการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าของที่ดินที่มี
แปลงติดกัน ทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของที่ดินเองหรือสังคมโดยรวม
โดยในแต่ละกรณีกจ็ ะได้ผลลัพธ์ทแี่ ตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวน�ำไปสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบายว่า กฎระเบียบทีบ่ งั คับให้เจ้าของทีด่ นิ ต้องเข้าร่วมโครงการ
อย่างไม่สมัครใจนัน้ เป็นการท�ำลายอ�ำนาจการต่อรองของเจ้าทีด่ นิ ในการท�ำโทษ
ฝ่ายตรงกันข้ามโดยการถอนตัว และท�ำให้ทั้งเจ้าของที่ดินและสังคมจะได้รับ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ผลกระทบของกฎระเบียบและมาตรการต่อตลาดที่ดิน
“ทีต่ งั้ ทีต่ งั้ ทีต่ งั้ ” (location, location, location) เป็นวลีทสี่ อื่ ถึงปัจจัย
ส�ำคัญที่สุดที่มีผลต่อมูลค่าที่ดิน แต่ละที่ตั้งมีคุณลักษณะไม่เหมือนกัน ทั้ง
ความสามารถในการเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการและคุณภาพการบริการ
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ของสถานที่เหล่านั้น ระยะทางจากศูนย์กลางเมือง คุณภาพของดินและ
สิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งต่อภัยพิบตั ิ เป็นต้น คุณลักษณะเหล่านีล้ ว้ นมีผลต่อมูลค่า
และราคาที่ดินทั้งสิ้น เนื่องจากมูลค่าที่ดินไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเชิงที่ตั้ง
ตามกายภาพอย่างเดียว แต่ยังถูกก�ำหนดโดยระดับทรัพยสิทธิที่รัฐหรือสังคม
ยอมรับให้เจ้าของที่ดินมีได้ในแปลงที่ดินนั้น กฎระเบียบและข้อก�ำหนดต่างๆ
ที่ออกโดยภาครัฐจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อมูลค่าที่ดิน ค�ำว่า “ที่ตั้ง” จึง
หมายรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้นด้วย
ในปัจจุบันภาครัฐได้เพิ่มกฎระเบียบและขัอบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทและความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มากขึน้ โดยเฉพาะในทีด่ นิ
ในพื้นที่เมือง นับตั้งแต่การออกข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยครอบคลุม
ตั้งแต่ประเภทการใช้ที่ดินที่อนุญาตให้ด�ำเนินการได้ในบริเวณพื้นที่หนึ่ง ดังที่
ปรากฏในข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (zoning) ตามผังเมืองรวม ไปจนถึง
การควบคุมความหนาแน่นอาคารในแต่ละพื้นที่ด้วยการก�ำหนดอัตราพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio–FAR) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อ
พืน้ ทีอ่ าคารรวม (Open Space Ratio-OSR) อัตราส่วนของพืน้ ทีอ่ าคารคลุมดิน
ต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร (Building Coverage Ratio-BCR)
ระยะถอยร่น (Setback) ขนาดมวลอาคาร เป็นต้น การควบคุมด้านผังเมือและ
อาคารย่อมมีผลกระทบต่อขนาด และรูปแบบอาคารทีเ่ จ้าของทีด่ นิ ในแต่ละแห่ง
สามารถพัฒนาได้ จึงเป็นการก�ำหนดระดับทรัพยสิทธิของทีด่ นิ แต่ละแปลงและ
มีผลต่อมูลค่าที่ดินและตลาดที่ดินในบริเวณดังกล่าว
กรณีตัวอย่างของข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของการควบคุมด้าน
ผังเมืองต่อตลาดที่ดินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย คือ
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เรื่องการควบคุมความหนาแน่นในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ตามบทบัญญัตใิ นผังเมืองรวมดังกล่าว การก่อสร้างอาคารในพืน้ ทีธ่ รุ กิจกลางเมือง
เช่น บนถนนสุขุมวิทตอนต้น ได้ถูกจ�ำกัดไว้ที่ไม่เกิน 7-8 เท่าของขนาดที่ดิน
และต้องมีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมอีก 4-5% ในกรณีนี้
ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ให้เหตุผลของการควบคุมความหนาแน่นอาคาร
ว่าได้ค�ำนึงถึงขีดความสามารถของโครงสร้างพืน้ ฐานในการรองรับจ�ำนวนประชากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่ และค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ด้านอัคคีภยั ส่วนในเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อยในพืน้ ทีร่ อยต่อของเมืองชัน้ กลาง
กับชั้นนอก ผังเมืองรวมฉบับดังกล่าวได้จ�ำกัดการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
ไม่ให้เกิน 1,000 ตารางเมตร ด้วยเหตุผลว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบ
สาธารณูปโภคทัว่ ถึงและอยูน่ อกเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนแบบราง
ทีภ่ าครัฐต้องการสนับสนุน การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จะท�ำให้มจี �ำนวนประชากร
เพิม่ ขึน้ แต่ดว้ ยโครงข่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการในปัจจุบนั ทีย่ งั ไม่พอเพียง
การพัฒนาความหนาแน่นสูงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม
และก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
ในประเด็นนี้ ได้มขี อ้ โต้แย้งจากกลุม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และองค์กร
เอกชนว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล การควบคุมความหนาแน่นที่ไม่
เป็นไปตามศักยภาพของที่ดินในกลางเมืองเป็นการผลักการพัฒนาออกไปยัง
เขตอื่น และท�ำให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ปลูกสร้างไปยังเขตชานเมือง
อย่างไร้ขอบเขต ในบางพื้นที่ที่มีการห้ามสร้างทาวน์เฮาส์ แต่พื้นที่เหล่านี้
มีทาวน์เฮาส์ส�ำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยอยู่แล้วจ�ำนวนมาก
การควบคุมที่เข้มงวดเกินไปจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ต้องย้ายไปอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลออกไป ดังทีใ่ นปัจจุบนั โครงการก่อสร้างอาคารชุด
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และทาวน์เฮาส์จ�ำนวนมากต้องเกิดขึน้ ในจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
เพราะไม่สามารถสร้างในเขตกรุงเทพมหานครได้ (โสภณ พรโชคชัย, 2556)
ข้อโต้แย้งของทัง้ สองฝ่ายล้วนแล้วแต่มเี หตุผลด้วยกันทัง้ สิน้ แต่ได้ขอ้ สรุป
ที่ไม่เหมือนกันเพราะตั้งอยู่บนเงื่อนไข ข้อสมมติ มุมมอง วิธีการวิเคราะห์และ
หลักฐานที่แตกต่างกัน โครงการพัฒนาที่ดินทั้งเพื่อที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมย่อมท�ำให้เกิดการไหลเวียนของประชากรและความต้องการ
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาอาคารทีม่ ากเกินกว่าขีดความสามารถ
ในการรองรับของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ย่อมท�ำให้เกิดผลกระทบต่างๆ
ดังที่ใช้เป็นหลักการเหตุผลของการควบคุมในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
มุมมองหนึง่ ของภาครัฐในการควบคุมการพัฒนาเมือง คือ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการพัฒนาทีด่ นิ มักเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะจัดการแก้ไขได้ในภายหลัง เมือ่ มีการ
พัฒนาที่ดินและมีอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วย่อมเป็นการยากที่จะทุบทิ้งรื้อถอน
และเปลี่ยนแปลงได้ การคาดการณ์และมาตรการควบคุมผลกระทบจึงมัก
ระมัดระวังและอาจเข้มงวดกว่าความจ�ำเป็น การก�ำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน
ต้องตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีการค�ำนวณตามหลักวิชาการ
ทีส่ ะท้อนความเป็นจริง กระนัน้ ก็ตาม ก็ยงั เป็นเรือ่ งยากเพราะการเปลีย่ นแปลง
ในตลาดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลและวิธีการที่ใช้
ในการวิเคราะห์เพือ่ การวางมาตรฐานการควบคุมอาจไม่สะท้อนความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นในเมืองขณะนั้น
ในขณะเดียวกัน ข้อโต้แย้งที่ว่า ความเข้มงวดในการควบคุมในพื้นที่
ชั้นในท�ำให้เกิดการพัฒนาที่ไกลออกไปและกระจัดกระจายจนเป็นปัญหานั้น
ก็สมเหตุสมผลในตัวเอง แต่ก็ตั้งอยู่บนข้อสมมติหลายประการ เช่น ที่ดิน
ทีส่ ามารถพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในขนาดทีเ่ หมาะสมไม่มหี ลงเหลืออยูพ่ นื้ ที่
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ชั้นใน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถรวมแปลงและรื้ออาคารเก่า
เพือ่ สร้างอาคารใหม่ได้อกี อีกข้อสมมติหนึง่ คือ ทุกโครงการจะต้องการพัฒนา
พื้นที่อาคารให้ได้มากกว่า 7-8 เท่าของแปลงที่ดินตามเกณฑ์สูงสุดที่ได้รับ
อนุญาตอยูใ่ นปัจจุบนั แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่วา่ ทุกโครงการต้องการเหมือนกัน
เพราะอาจมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีก่ �ำหนดขนาดของโครงการพัฒนา เช่น ข้อจ�ำกัดด้าน
เงินทุนและความต้องการตลาด ฯลฯ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่
กระจัดกระจายอยู่ตามชานเมืองและนอกเมืองนั้น โดยมากเกิดขึ้นในช่วง
ก่อนที่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบรางและเป็นรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร
เมื่อตลาดที่ดินได้เปลี่ยนไปตามการพัฒนาระบบขนส่งแบบราง และเมื่อผู้ซื้อ
นิยมการอยู่อาศัยในอาคารชุดมากขึ้น แรงกดดันของการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
นอกเมืองทีห่ า่ งไกลจากระบบรางอาจน้อยลง ส่วนข้อโต้แย้งทีว่ า่ การห้ามสร้าง
ทาวน์เฮาส์ในบางพืน้ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดผลกระทบกับผูม้ รี ายได้นอ้ ยนัน้ ก็ตงั้ อยูบ่ น
ข้อสมมติที่ว่า ราคาทาวน์เฮาส์อยู่ในระดับที่คนยากจนจ่ายได้ และการสร้าง
ทาวน์เฮาส์จ�ำนวนมากในเมืองถือว่าเป็นรูปแบบทีเ่ หมาะสมและสร้างสวัสดิการ
สังคมโดยรวมมากกว่าการสร้างอาคารชุดที่มีราคาต�่ำกว่าและอาจเหมาะสม
กับความสามารถในการจ่ายของผูม้ รี ายได้นอ้ ยมากกว่า นอกจากนี้ ตลาดแรงงาน
และต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของงานก็มผี ลต่อการเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัย ข้อโต้แย้งทีว่ า่ การควบคุม
ของรัฐในการสร้างที่อยู่อาศัยท�ำให้สวัสดิการโดยรวมของสังคมต�่ำลงนั้น
จึงตั้งอยู่บนข้อสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในเมือง
ข้อโต้แย้งเหล่านีจ้ �ำเป็นต้องพิสจู น์ดว้ ยการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ แต่การถกเถียงกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในปัจจุบันแทบ
ทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักการเหตุผล ข้อสมมติและข้อมูลบางส่วนของแต่ละฝ่าย
โดยไม่ได้มาจากการวิจัยที่มีกรอบทฤษฎีที่ชัดเจน และไม่มีการวิเคราะห์ที่ใช้
แบบจ�ำลองและวิธกี ารด้านเศรษฐศาสตร์และข้อมูลเชิงประจักษ์ทงั้ ในระดับเมือง
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และระดับย่าน จึงไม่อาจสรุปได้ว่า แท้จริงแล้วเหตุผลของฝ่ายใดใกล้เคียงกับ
สภาพการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงในเมืองมากกว่ากัน งานวิจยั ในต่างประเทศจ�ำนวนมาก
ได้วเิ คราะห์ผลกระทบของมาตรการด้านอาคารและผังเมืองต่อองค์ประกอบต่างๆ
ของตลาดทีด่ นิ เช่น มูลค่าทีด่ นิ (Ohls et al., 1974) ตลาดทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
(Grieson and White, 1981) การเลือกที่ตั้งที่อยู่อาศัย (Pogodziski, 1991)
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ และประเภทร้านค้า (Datta and Sudhir, 2013) ฯลฯ งานวิเคราะห์
เชิ ง ปริ ม าณที่ มี ก รอบทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ที่ ชั ด เจนในลั ก ษณะนี้ ยั ง ไม่ มี
ในประเทศไทย จึงถือเป็นช่องว่างความรู้ที่จ�ำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มต่อไป
ภาษีกับเศรษฐกิจที่ดิน
อีกประเด็นหนึง่ ทีส่ �ำคัญในเรือ่ งเศรษฐกิจทีด่ นิ ทัง้ ในเมืองและในชนบท
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการเก็บภาษีกบั สิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
และประเภทและความเข้มข้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน งานศึกษาในประเด็นนี้
มีทงั้ ทีเ่ ป็นการเรียบเรียงเหตุการณ์และการวิเคราะห์ประเด็นในเชิงประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจในยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเกี่ยวกับผลกระทบของการเก็บภาษีที่มีต่อการถือครอง
และการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เรื่องของภาษีในบริบทเศรษฐกิจที่ดินในอดีต
จะให้ความส�ำคัญกับพื้นที่การเกษตร เพราะรายได้หลักมาจากที่ดินเกิดจาก
การท�ำนาและการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ และฐานภาษีหลักขึ้นอยู่กับผลผลิต
ทางการเกษตร ในขณะที่ในปัจจุบัน มูลค่าที่ดินในเมืองสูงกว่ามูลค่าที่ดิน
ในชนบทมาก จึงท�ำให้รัฐมีโอกาสสร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่ดินในเมือง
มากกว่าในพืน้ ทีช่ นบท การวิเคราะห์มาตรการภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ ในปัจจุบนั
จึงค�ำนึงถึงที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเป็นหลัก
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เอกสารส�ำคัญทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับภาษีทดี่ นิ และทรัพย์สนิ ในประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจไทย คือ งานเขียนของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ในปี
พ.ศ. 2468 เรื่อง ต�ำนานภาษีอากรบางอย่าง ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
การเก็บภาษีประเภทต่างๆ ในอดีต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เอกสาร
ฉบับดังกล่าวได้บนั ทึกรายละเอียดเกีย่ วกับการเก็บอากรค่านาหรือ “หางข้าว”
ซึง่ มีทงั้ ทีเ่ ก็บกับนาน�ำ้ ท่าหรือนาคูโ่ คและนาฟางลอยหรือนาดอน ในนาแบบแรก
ซึ่งสามารถปลูกข้าวได้หลายครั้งในพื้นที่ที่มีน�้ำฝนมากและมีน�้ำท่าหรืออยู่
ใกล้แหล่งน�้ำ ชาวนาจะต้องเสียอากรค่านาไม่ว่าจะท�ำนาหรือไม่ก็ตาม นับว่า
เป็นการเก็บตามฐานมูลค่าทีต่ งั้ (site value) จึงนับเป็นภาษีมลู ค่าทีด่ นิ (land
value tax) หรือภาษีมลู ค่าทีต่ งั้ (site value tax) ส่วนนาแบบทีส่ องอยูใ่ นพืน้ ที่
ที่ต้องถึงน�้ำฝนเพียงอย่างเดียว ไม่มีน�้ำท่า จึงเสียภาษีเฉพาะในปีที่มีการท�ำนา
เท่านั้น จึงถือว่าเป็นการเก็บภาษีที่ดินตามฐานค่าเช่ารายปี (annual rental
value) ซึ่งค่าเช่าในที่นี้คือผลผลิตที่ได้จากการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้น
อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เจ้านายและขุนนางต่างครอบครอง
ที่ดินเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ต้องเสียภาษีที่ดินจนกระทั่งถึง
ในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) (ชัย เรืองศิลป์, 2522)
งานเขียนในยุคหลังทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับภาษีทดี่ นิ โดยมากเป็นเรือ่ งภาษี
บ�ำรุงท้องทีแ่ ละภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ โดยมากชีถ้ งึ ปัญหาของระบบภาษีทไี่ ม่
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องความไม่เป็นธรรม
ของอัตราภาษี และปัญหาของการวิธีการในการประเมินและจัดเก็บภาษี
งานเขียนที่ส�ำคัญในเรื่องนี้คืองานของเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2517)
ซึ่งได้ประมวลความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีที่ดินในต่างประเทศ และวิเคราะห์
ระบบภาษีที่ดินของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ตาม
พระราชบัญญัตภิ าษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เกริกเกียรติได้เสนอว่า รัฐบาลควร
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ปรับปรุงระบบภาษีบ�ำรุงท้องที่ เพราะอัตราภาษีทจี่ ดั เก็บอยูน่ นั้ ต�ำ่ มากและอยู่
ในระดับที่ต�่ำกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของเงินภาษี
แต่ละบาทแล้ว รายได้จากภาษีทดี่ นิ จะมีผลเสียต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าภาษีอนื่ ๆ
ที่จัดเก็บในเวลานั้น ด้วยเหตุนี้ เกริกเกียรติจึงเสนอมีการปรับอัตราภาษีบ�ำรุง
ท้องที่ให้สูงขึ้น พร้อมกับให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าตามขนาด
การถือครองทีด่ นิ อีกข้อเสนอหนึง่ ในงานเขียนดังกล่าวคือการเพิม่ ภาษีส�ำหรับ
ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ท�ำประโยชน์ และให้จดั เก็บภาษีในอัตราการก้าวหน้าตามระยะเวลา
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทัง้ นี้ การจัดเก็บภาษีที่ดนิ ที่เหมาะสมนอกจากจะเป็นการ
เพิม่ รายได้ของรัฐแล้ว ยังหวังผลให้น�ำไปสูก่ ารกระจายการถือครองทีด่ นิ อีกด้วย
บทความนีไ้ ด้น�ำเสนอรายละเอียดในการปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บและอัตราภาษี
ที่สะท้อนจ�ำนวนและขนาดการถือครองที่ดิน ขนาดของการผลิต รวมไปถึง
การจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการกสิกรรมด้วยตนเอง ในขณะ
เดียวกันก็ข้อเสนอให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินราคาที่ดิน ทั้งวิธีการ
ประเมินและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าที่ดิน
ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐได้พยายามผลักดันการปรับปรุง
ระบบภาษีทรัพย์สนิ เรือ่ ยมา ทัง้ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ซึง่ รับผิดชอบงานด้านนีโ้ ดยตรง และหน่วยงานอืน่ ๆ ตัวอย่างหนึง่ คือ การศึกษา
ของคณะกรรมการศึกษานโยบายการกระจายการถือครองทีด่ นิ (2540) ซึง่ ได้
วิเคราะห์การเก็บภาษีทดี่ นิ ในอัตราก้าวหน้า และเก็บภาษีเพิม่ จากผูท้ ถี่ อื ครอง
ทีด่ นิ โดยมิได้ท�ำประโยชน์ดว้ ยตนเองหรือเจ้าของทีป่ ล่อยให้ทดี่ นิ รกร้างว่างเปล่า
หรือเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น คณะกรรมการดังกล่าว
เห็นว่า มาตรการด้านภาษีทจี่ ะช่วยให้สามารถคุม้ ครองพืน้ ทีเ่ กษตรได้ไปพร้อม
กับการกระตุน้ การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จึงได้มขี อ้ เสนอ
ให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติ
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ให้มีลักษณะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
ทรัพย์สินอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ก็มีบทความและ
งานเขียนของนักเศรษฐศาสตร์การคลัง นักกฎหมาย และนักวิชาการด้านทีด่ นิ
อีกจ�ำนวนมากแทบนับไม่ถ้วนที่สนับสนุนการปรับปรุงระบบภาษีที่ดินและ
ทรัพย์สินของไทย อาทิ บุญเพราะ แสงเทียน (2536) ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์,
สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา และ จรัส สุวรรณมาลา (2537) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม (2541)
กวี คีรีภาส (2541) จรูญศรี ชายหาด และกรกัญญา เตชะรุ่งนิรันดร์ (2541)
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (2541) มูลนิธิสถาบันที่ดิน (2544) จรูญศรี ชายหาด
(2552) ดวงมณี เลาวกุล และเอื้อมพร พิชัยสนิธ (2551) ชมพูนุท โกสลากร
เพิ่มพูนวิวัฒน์ (2552) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553) ลันตา
อุตมะโภคิน (2553) ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2555) ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2554, 2556) รวมถึง
บทความอีกจ�ำนวนมากตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนการปรับปรุงระบบ
ภาษีที่ดินและทรัพย์สิน เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2541) และวรากรณ์ สามโกเศศ
(2541) ความเห็นของนักวิชาการเกือบทั้งหมดคือเห็นด้วยในหลักการกับการ
เก็บภาษีทรัพย์สนิ และทีด่ นิ แม้อาจมีความเห็นทีแ่ ตกต่างในรายละเอียดเกีย่ วกับ
ประเภทฐานภาษี อัตราภาษี และแนวการด�ำเนินการที่อาจมีปัญหาอยู่บ้าง
ก็ตาม (ปกิต แพร่ชินวงศ์, 2552)
ข้อเสนอหลักของงานเขียนเหล่านี้คือ มาตรการด้านการคลังเป็น
มาตรการส�ำคัญในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านการ
ถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในอัตรา
ก้าวหน้า ข้อเสนอนีโ้ ดยมากอ้างถึงกรณีศกึ ษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จในประเทศ
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ที่พัฒนาแล้ว อีกเหตุผลส�ำคัญที่ผู้สนับสนุนมักใช้ในการผลักดันภาษีที่ดินและ
ทรัพย์สินคือการสร้างรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
มีแหล่งรายได้เพิม่ ขึน้ ในการลงทุนและให้บริการพืน้ ฐานกับประชาชนในท้องถิน่
โดยเฉพาะในบริบทของการกระจายอ�ำนาจด้านการบริหารจัดการให้กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และพันธกิจทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในการบริการพืน้ ฐาน (ไกรยุทธ
ธีรตยาคีนันท์, สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และ จรัส สุวรรณมาลา, 2537) จากการ
ประมวลเนื้อหาในบทความเหล่านี้สามารถสรุปประโยชน์และข้อดีของการ
เก็บภาษีทรัพย์สินได้หลายประการ ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เลีย่ งได้ยาก เพราะเจ้าของแทบไม่สามารถย้ายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นทีด่ นิ
หรืออสังหาริมทรัพย์ไปพื้นที่อื่นเพื่อหลบหลีกการจ่ายภาษีได้
มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ เนือ่ งจากความยากในการเคลือ่ นย้าย
ทรัพย์สินท�ำให้เป็นการยากในการแทรกแซงในกลไกการจัดสรร
ทรัพยากร
มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ เนื่องจากที่ดินและ
ที่อยู่อาศัยเป็นสินค้าปกติ (normal goods) ที่มีความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อรายได้ที่สูง
ความเสถียรในการเก็บภาษี เนื่องจากฐานภาษีค่อนข้างคงที่ และ
สามารถปรับเปลี่ยนอัตราภาษีได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และเงือ่ นไขในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละช่วงเวลา อีกทัง้ ยังสามารถคาดการณ์
กระแสรายได้จากภาษีทสี่ ามารถเก็บได้ในอนาคตได้ดใี นระดับหนึง่
ระบบกลไกในการบังคับใช้ค่อนข้างชัดเจน ถ้าเจ้าของทรัพย์สิน
ไม่จา่ ยภาษี รัฐสามารถยึดทรัพย์สนิ ได้ตามกรอบกฎหมายทีก่ �ำหนดไว้
ส่งเสริมความเป็นอิสระของการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องรับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการ
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ของประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินในท้องถิ่น อีกทั้ง
ยังต้องมีวนิ ยั ด้านการคลังเพือ่ ให้เป็นไปตามรายได้ทเี่ ก็บได้ในท้องถิน่
สะท้อนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในกรณีที่ใช้รายได้จากภาษี
ทรัพย์สินในการลงทุนและจัดหาบริการพื้นฐานให้กับประชาชน
ในพื้นที่
อัตราการเก็บภาษีทรัพย์สินโดยมากเป็นแบบก้าวหน้าตามขนาด
การถือครองทรัพย์สนิ ในพืน้ ที่ จึงเป็นทีย่ อมรับว่ามีความเป็นธรรม
ทางสังคม

อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีทรัพย์สินก็มีข้อด้อยและปัญหาอยู่เช่นกัน

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ฐานภาษีที่ดินและทรัพย์สินที่กว้างและครอบคลุมคนจ�ำนวนมาก
แม้อาจสร้างความเป็นธรรมและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการ
การใช้ที่ดินและให้บริการสาธารณะ แต่ก็มักมีปัญหาการต่อต้าน
ทางการเมืองในกรณีทมี่ กี ารเริม่ เก็บเป็นครัง้ แรกและในกรณีทตี่ อ้ ง
เพิ่มอัตราภาษี
กลไกในการเก็บและจ่ายภาษีทรัพย์สนิ อาจท�ำให้ประชาชนยอมรับ
ได้ยากกว่าภาษีประเภทอื่น เช่น การต้องจ่ายเงินออกจากกระเป๋า
แทนที่จะถูกหักจากรายได้ดังเช่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา หรือ
การเก็ บ ภาษี เ ป็ น ก้ อ นแทนที่ จ ะเก็ บ ที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ยดั ง เช่ น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นเรื่องยากและอาจไม่เป็นที่ยอมรับ
ของเจ้าของทรัพย์สิน ท�ำให้ดูเหมือนไม่เป็นธรรม และท้องถิ่น
อาจไม่มีขีดความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้อย่าง
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แม่ น ย�ำและสม�่ ำ เสมอ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ ต ลาดที่ ดิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อาจขัดแย้งกับหลักการความเป็นธรรมแบบความสามารถในการ
จ่าย (ability-to-pay principle) เจ้าของทีด่ นิ บางคนอาจอยูอ่ าศัย
ในที่ดินราคาแพง แต่ไม่มีรายได้เป็นเงินสดมากพอที่จะจ่ายภาษี
ทรัพย์สินที่สูง เช่น คนชราที่เกษียณแล้ว
อาจเพิม่ ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างพืน้ ที่ ในท้องถิน่ ทีป่ ระชาชนฐานะดี
มีทรัพย์สนิ มูลค่าสูง รัฐบาลท้องถิน่ จึงเก็บภาษีทรัพย์สนิ ได้มากและ
ให้บริการพืน้ ฐานทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ แต่ในขณะทีบ่ างท้องถิน่ ทีป่ ระชาชน
มีฐานะยากจน ท�ำให้ไม่สามารถสร้างรายได้จากการเก็บภาษีได้
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อแต่ละท้องถิ่นสามารถก�ำหนดอัตราภาษี
ทรัพย์สินได้เอง

ข้อถกเถียงในรายละเอียดของการเก็บภาษีทรัพย์สินในประเทศไทย
มีอยู่หลายประการด้วยกัน ประเด็นที่ส�ำคัญคือใครควรจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
เก็บภาษีระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายได้จากภาษีจะแบ่งสรรกันอย่างไรระหว่างรัฐบาลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ฐานภาษีควรเป็นแบบใดระหว่างมูลค่าทรัพย์สนิ (capital
value) มูลค่าที่ตั้งหรือที่ดิน (site/land value) หรือค่าเช่าหรือมูลค่ารายปี
(rental/annual value) อัตราการเก็บควรเป็นเท่าไหร่ การใช้ทดี่ นิ และอาคาร
ประเภทใดควรได้รับการยกเว้นภาษีบ้าง เป็นต้น ข้อโต้แย้งเหล่านี้ได้ข้อสรุป
ระดับหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาใน (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ... ทีม่ กี ารพิจารณาและปรับปรุงในช่วงสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา
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อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่บทความของเกริกเกียรติได้รับการตีพิมพ์
จนถึงวันนี้ วันเวลาก็ได้ผ่านมาแล้วกว่า 40 ปี เป็นที่น่าเสียใจว่า ข้อเสนอ
ในการพัฒนาระบบภาษีทรัพย์สนิ ของนักวิชาการหลายคนและคณะกรรมการ
หลายชุดก็ยงั ไม่ได้รบั การผลักดันให้เกิดขึน้ ได้จริง อุปสรรคของการผลักดันให้
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษีที่ดินคงเป็นไปตามที่เกริกเกียรติได้เขียนไว้ใน
บทส่งท้ายของบทความว่า “การปรับปรุงย่อมจะได้รบั การคัดค้านจากชนกลุม่ น้อย
ทีเ่ สียประโยชน์ซงึ่ อาจกลายเป็นปัญหาการเมืองขึน้ มา ปัญหาจึงมีอยูว่ า่ รัฐบาล
ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ จากประชาชนจะมีความกล้าหาญพอทีจ่ ะท�ำให้สงิ่ ทีค่ วรจะท�ำ
หรือไม่?”
ที่ดินในกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แนวคิด
ดัง้ เดิมในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทดี่ นิ จึงได้มองว่า ตลาดทีด่ นิ มีขอบเขตจ�ำกัด
เฉพาะพืน้ ที่ (local) มีจ�ำนวนผูซ้ อื้ และผูข้ ายอยูน่ อ้ ย ไม่มสี นิ ค้าทดแทนได้อย่าง
สมบูรณ์ จึงมีความล้มเหลวของตลาดอยู่มาก แต่ในยุคเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
ทีท่ นุ และแรงงานสามารถเคลือ่ นย้ายได้งา่ ย มีการแบ่งงานกันท�ำระหว่างประเทศ
(International division of labor) ที่ท�ำให้แหล่งผลิตสินค้ามีความยืดหยุ่น
ในการเลือกทีต่ งั้ รวมทัง้ การเปิดตลาดเสรีดา้ นการค้า การท่องเทีย่ วและธุรกิจ
บริการด้านอื่นๆ ของประเทศไทยและในระดับโลก ท�ำให้ตลาดที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ได้เปิดกว้างไปตามกระแสโลกาภิวตั น์มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะใน
ธุรกิจการเงินทีม่ กี ารพัฒนาระบบการเงินและอนุพนั ธ์การเงินทีม่ คี วามหลากหลาย
การซื้อขายที่ดินที่แต่เดิมเป็นการซื้อขายและแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ในการใช้ประโยชน์ระหว่างผูซ้ อื้ กับผูข้ ายแบบง่ายๆ ก็ได้พฒ
ั นาให้มคี วามซับซ้อน
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังเช่นในกรณีการซื้อขายในกองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย์ (property fund) หรือกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Investment Trust-REIT)
จากการรายงานของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือในการลงทุน Fitch
Ratings จ�ำนวนและมูลค่าทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเรือ่ ยมา มูลค่าตาม
ราคาตลาดของกองทุนฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อยูท่ ปี่ ระมาณ 96,500 ล้านบาทเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2554 และเพิม่ เป็น 243,000
ล้านบาท เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 โดยที่จ�ำนวนกองทุนก็เพิ่มจาก 33 เป็น 46
กองทุนในช่วงเวลาเดียวกัน (Fitch: Thai Property ..., 2013) เป็นที่คาดว่า
ธุรกิจการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบนี้จะยิ่งเติบโตขึ้น เมื่อรัฐบาล
ปรั บ เปลี่ ย นกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) การเปลีย่ นแปลงในธุรกิจการเงินนีม้ ผี ลกระทบอย่างมาก
ต่อเศรษฐกิจที่ดินไทย และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความส�ำคัญมากขึ้น จึงเป็น
ปรากฏการณ์ที่ต้องสังเกตการณ์อยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันยังมีงานวิจัย
อยู่ไม่มากที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตลาดการเงินกับตลาดที่ดิน
ในประเทศไทย และนับเป็นวาระวิจัยที่จ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมต่อไป
การทีโ่ ครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจ
โลกและมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนได้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากในตลาดทีด่ นิ ภายในประเทศ จากการวิเคราะห์ของ วอลเดน เบลโล
และคณะ ในหนังสือสองเล่มคือ “Dragon in Distress: Asia’s Miracle
Economies in Crisis” (Bello and Rosenfeld, 1992) และ “A Siamese
Tragedy: Development and Disintegration in Modern Thailand”
(Bello et al., 1998) ซึ่งแปลเป็นหนังสือภาษาไทยชื่อ “โศกนาฏกรรมสยาม:
การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่” วอลเดน เบลโล และคณะ

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

241

ในทั้งสองงานได้วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย ตั้งแต่
คริสต์ทศวรรษ 1950 ซึง่ ในช่วงแรกได้เน้นอุตสาหกรรมเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า
และในช่วงหลังได้ปรับเปลีย่ นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก และ
เริ่มมีแนวคิดที่ชัดเจนในช่วงประมาณคริสต์ทศวรรษ 1990 ว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจจะต้องให้เป็นไปตามกลไกตลาดทีม่ กี ารแทรกแซงของรัฐให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ตามแนวคิดของส�ำนักนีโอคลาสสิกที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การพัฒนา
ระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก รัฐบาลไทยสมัยอานันท์ ปันยารชุนในช่วง
คริสต์ทศวรรษ 1990 ได้เปิดตลาดเสรีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน
ที่ท�ำให้เกิดการไหลเข้ามาของเงินทุนต่างประเทศ ปัญหาคือเงินทุนเหล่านี้
ไม่ได้ไหลเข้าไปในภาคการผลิต แต่ได้ทะลักเข้าไปในตลาดหุ้นและตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้น�ำไปสู่การเปิดและขยายตลาดที่ดินในพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน น�ำไปสูก่ ารเก็งก�ำไรในการซือ้ ขายทีด่ นิ ทีไ่ ม่ตงั้ อยู่
ฐานของความสามารถในการผลิตทีแ่ ท้จริง และในทีส่ ดุ เมือ่ เกิดภาวะฟองสบูแ่ ตก
ในตลาดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ จึงเกิดการล่มสลายของระบบ
การเงินและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในแนวคิดที่คล้ายกันนี้ นักวิชาการบางกลุ่มได้เสนอว่า ปัญหาที่ดิน
ทีผ่ า่ นมาเป็นผลพวงโดยตรงของพัฒนาการของเศรษฐกิจทุนนิยมในประเทศไทย
ซึง่ เป็นระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นการใช้ทดี่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิน้ เปลือง
โดยเฉพาะการใช้ทดี่ นิ อย่างเข้มข้นเชิงอุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงพาณิชย์
ขนาดใหญ่ การใช้ที่ดินแบบเข้มข้นและไม่พอเพียงท�ำให้เกิดปัญหาด้านความ
สมดุลของดิน น�้ำ ป่า นักวิชาการกลุ่มนี้จึงได้เสนอแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอยังชีพที่จะท�ำให้องค์ประกอบทั้งสามกลับมาสมดุลและสมบูรณ์ได้ดังเดิม
และจะท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเป็นฐานสวัสดิการของสังคมไทยได้
อย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่ง (ณรงค์ เพชรประเสริฐ, 2549)
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การกว้านซื้อที่ดินโดยคนต่างชาติ
ประเด็นสืบเนือ่ งจากกระแสโลกาภิวตั น์ในด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีม่ กี าร
กล่าวถึงมากขึ้นในช่วงประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา คือ การกว้านซื้อที่ดิน
จ�ำนวนมากโดยกลุม่ ทุนขนาดใหญ่ (land grab) ทีเ่ กิดขึน้ ในระดับโลก โดยเฉพาะ
ในทวีปแอฟริกาทีม่ กี ารกว้านซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ แสวงหาพืน้ ทีส่ �ำหรับการท�ำเหมืองแร่
และในทวีปเอเชียเพือ่ พืน้ ทีส่ �ำหรับการเพาะปลูก (von Braunm and MeinzenDick, 2009; Borras and Franco, 2012) แม้ว่าการกว้านซื้อและกักตุนที่ดิน
จะสามารถท�ำได้โดยกลุม่ ทุนภายในประเทศ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นประเด็นถกเถียงกันมาก
คือ การกว้านซือ้ ทีด่ นิ ในประเทศก�ำลังพัฒนาโดยกลุม่ ทุนจากประเทศตะวันตก
ตะวันออกกลาง จีนและเกาหลีใต้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรและด้านอาหารของประเทศก�ำลังพัฒนา ส�ำหรับในประเทศไทยนัน้
เรื่องการกว้านซื้อที่ดินนี้มีการกล่าวถึงอยู่พอสมควร โดยเฉพาะการกว้านซื้อ
ที่ดินของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของไทย ทั้งที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินในเมือง
รวมไปถึงการกว้านซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ การท�ำนาในจังหวัดในภาคกลาง และการถือครอง
ที่ดินและอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) โดยคนต่างชาติท่ีมากกว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการถือครองผ่านตัวแทน
อ�ำพรางหรือนอมินี หรือผ่านการถือหุ้นบริษัทที่ลงทุนในประเทศ เป็นต้น
อันทีจ่ ริงแล้วข้อโต้แย้งเรือ่ งการถือครองทีด่ นิ ของคนต่างชาติได้เกิดขึน้
ในอดีตมาก่อนนานแล้ว จากการศึกษาของศรัญญู เทพสงเคราะห์ (2554ข)
พบว่า ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2480 ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นได้เข้ามา
ถือครองที่ดินขนาดใหญ่ในประเทศไทยมากขึ้น โดยชาวญี่ปุ่นเหล่านี้จะออก
เงินทุนให้กับคนไทยท�ำการบุกเบิกจับจองที่ดินขนาดใหญ่เพื่อท�ำการเกษตร
โดยเฉพาะนาข้าว ถึงกับมีแนวคิดทีจ่ ะอพยพชาวนาญีป่ นุ่ มาท�ำนาในประเทศไทย
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(สุนทรี อาสะไวย์, 2533) ในช่วงต่อมาเมือ่ จอมพล ป. พิบลู สงคราม ด�ำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบชาตินยิ ม จึงได้มกี ารออกกฎหมายหลายฉบับทีค่ วบคุมการขยายตัว
ของเศรษฐกิจทุนนิยม โดยเฉพาะการควบคุมธุรกิจที่มีคนจีนและคนต่างชาติ
เป็นเจ้าของ และมีการออกมาตรการควบคุมดูแลการถือครองกรรมสิทธิ์
และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของคนต่างด้าวในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พ.ศ. 2486 และ กฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ดินในส่วนเกี่ยวกับคนต่างด้าว พ.ศ. 2486
(นงเยาว์ จิตตะปุตตะ, 2549) แนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการถือครอง
ที่ดินของคนต่างด้าวมาปรับเปลี่ยนอีกครั้งในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ที่มีนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ
รวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศที่รัฐบาลต้องการดึงดูดเข้ามาลงทุนในภาค
อุตสาหกรรม องค์ประกอบหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการลงทุนคือการใช้ที่ดิน
เป็นเครื่องมือจูงใจ จึงได้มีการยกเลิกการจ�ำกัดขนาดการถือครองของคนไทย
และการออกข้อยกเว้นในการถือครองที่ดินของคนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย (นงเยาว์ จิตตะปุตตะ, 2549)
การศึกษาการถือครองที่ดินของคนต่างชาติในประเทศไทยอย่างเป็น
ระบบและใช้ข้อมูลใหม่ยังมีอยู่ไม่มากนัก แม้ว่าจะมีรายงานข่าวในเรื่องนี้
ตามหน้าหนังสือพิมพ์อยูบ่ า้ งก็ตาม งานวิจยั เท่าทีพ่ อมีอยูใ่ นช่วงหลังนีเ้ ป็นการ
ศึกษาปรากฏการณ์โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วน�ำมาประมวลเป็นบทสรุป
การวิจัย และไม่ได้มีการทดสอบสมมติฐานเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่าง
งานวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ด้แก่ โครงการศึกษาสภาพปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์
ของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยสลิตตา โลกัตถกร และคณะ (2550) และ
โครงการต่อเนื่องในเรื่องเดียวกัน โดยศิริพร สัจจานันท์ และคณะ (2552)
โครงการทั้งสองได้รับการสนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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(สกว.) ในงานฉบับแรก คณะผูว้ จิ ยั พบว่า คนต่างด้าวจ�ำนวนมากถือครองทีด่ นิ
และอสังหาริมทรัพย์โดยปราศจากการควบคุมของกฎหมาย ท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อประเทศในหลายด้าน และแม้วา่ จะมีการออกมาตรการด้านกฎหมายหลายชุด
เพื่อป้องกันการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว แต่ก็ยังไม่สามารถ
บรรลุผลได้อย่างเต็มที่ เนือ่ งจากยังมีการถือครองโดยผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวหรือตัวแทนคนไทยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ปัญหาเหล่านี้
มีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ
งานฉบับที่สองเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากงานแรก โดยคณะผู้ศึกษา
ได้คัดเลือกจังหวัดที่คาดว่าจะมีการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของคน
ต่างชาติอยู่เป็นจ�ำนวนมาก 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ระยองและภูเก็ต
ผลการศึกษาในงานนี้ยืนยันผลการศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี้ว่า มีคนต่างด้าว
ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ศึกษา ทั้งที่
ถูกต้องตามกฎหมายและที่ให้คนไทยเป็นผู้ถือครองตามสิทธิตามกฎหมาย
แต่ในทางพฤตินยั เป็นการใช้ประโยชน์และครอบครองโดยคนต่างด้าว ส�ำหรับ
การใช้ประโยชน์และครอบครองทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย
มักเป็นการได้รบั สิทธิการถือครองผ่านทางกฎหมายทีร่ ฐั บัญญัตไิ ว้เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัตอิ าคารชุด
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
ส่วนรูปแบบทีใ่ ห้คนไทยเป็นผูถ้ อื ครองแทนนัน้ มักไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่เกิดขึ้นทั่วไปอย่างแพร่หลายในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่
ท่องเที่ยวชายทะเล ซึ่งเป็นที่ต้องการของคนต่างชาติ นอกเหนือจากการ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการถือครองทีด่ นิ ของคนไทยแทนคนต่างด้าวในพืน้ ทีก่ รณี
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ศึกษาแล้ว งานศึกษานี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ
“ไทม์แชริ่ง” (time sharing) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักลงทุนและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากการลงุทนในไทม์แชริ่งไม่ต้องถูกจ�ำกัดโดย
ข้อกฎหมายต่างๆ เหมือนกับในการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป
และคนต่างชาติสามารถซือ้ สิทธิในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรี อีกทัง้ ยังมีการ
บริหารจัดการโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ท�ำให้หน่วยงานของรัฐไทย
ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ ธุรกิจไทม์แชริง่ นีส้ ะท้อนถึงกระแสโลกาภิวตั น์
ที่ท�ำให้เศรษฐกิจที่ดินเริ่มมีความไร้พรมแดนในลักษณะคล้ายกันกับการ
เคลื่อนย้ายของทุนและแรงงาน อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ระหว่างธุรกิจการท่องเทีย่ วระดับโลกกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีเ่ กิดขึน้ ในระดับท้องถิน่
งานวิจยั เกีย่ วกับการถือครองทีด่ นิ ของคนต่างชาติอกี งานหนึง่ เป็นของ
ปิยะนุช โปตะวณิช (2554) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่สนับสนุนโดยส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในงานนี้ผู้ศึกษาได้เน้นเรื่องตัวแทนอ�ำพราง (nominee)
โดยได้ส�ำรวจลักษณะและรูปแบบการท�ำธุรกรรมของคนต่างชาติในประเทศไทย
โดยอาศัยตัวแทนอ�ำพราง ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของประเทศ รวมทัง้ ประเด็นด้านกฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำ
ธุรกรรมโดยอาศัยตัวแทนอ�ำพราง โดยยกตัวอย่างกฎหมายและมาตรการทีใ่ ช้
ในต่างประเทศ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่น�ำไปสู่การจัดท�ำกฎหมายเฉพาะ
ในเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้คน
ต่างด้าวเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากคน
ต่างด้าวมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าคนไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันและควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและไม่ให้คนไทย
เสียเปรียบมาก จึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุมในเรื่องนี้
หลายฉบับ แต่กฎหมายเหล่านีก้ เ็ ป็นอุปสรรคต่อคนต่างด้าวในการเข้ามาลงทุน
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และการแข่งขันทางการค้า จึงมีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายและอาศัยคนไทย
ให้เป็นผู้ด�ำเนินการท�ำธุรกรรมแทนคนต่างด้าวในรูปแบบธุรกรรมอ�ำพรางที่
หลากหลายวิธี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น คือการท�ำธุรกรรมอ�ำพรางที่
เป็นการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น
การใช้คนไทยถือครองแทนโดยผ่านความสัมพันธ์ทางครอบครัว การเช่าหรือ
ซือ้ ผ่านผูส้ ญ
ั ชาติไทย การตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลไทยแล้วถ่ายโอนในภายหลัง การใช้
นิติบุคคลซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สูงกว่าราคาทุนจดทะเบียน เป็นต้น
การศึกษานีไ้ ด้วเิ คราะห์วา่ การท�ำธุรกรรมอ�ำพรางมีผลกระทบทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและความมัน่ คงของประเทศ ในกรณีทดี่ นิ คนต่างด้าวถือครอง
ที่ดินเป็นจ�ำนวนมาก ย่อมท�ำให้สัดส่วนการถือครองของคนไทยลดลงและ
สูญเสียโอกาสในการถือครองที่ดิน และมีผลสืบเนื่องในด้านสังคม มีผลต่อ
ความเหลือ่ มลำ�้ เพราะมีบคุ คลกลุม่ หนึง่ กระท�ำการได้แต่อกี กลุม่ หนึง่ ทีด่ �ำเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมายต้องเกิดความเสียเปรียบ ยังก่อให้เกิดช่องว่างให้มีการทุ
จริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือเพื่อให้พ้นจากความรับผิด และ
มีปญ
ั หาเรือ่ งความมัน่ คงของประเทศ เนือ่ งจากคนต่างด้าวเหล่านีเ้ ข้ามาด�ำเนิน
ธุรกรรมโดยไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย และอาจเกีย่ วข้องกับการก่ออาชญากรรม
ข้ามชาติ เช่น การฟอกเงิน การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ และการใช้ความได้
เปรียบทางการเงินยึดเอาดินแดนของคนไทย เป็นต้น
ปรากฏการณ์การถือครองที่ดินโดยคนต่างชาติสะท้อนความเป็นไป
ของตลาดทีด่ นิ ในกระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นเศรษฐกิจและการลงทุน ซึง่ ในปัจจุบนั
ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงในตลาดการเงินและการลงทุนโดยตรงเพื่อการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมทัว่ ไป แต่ได้ขยายครอบคลุมไปถึงตลาดการบริการและตลาดทีด่ นิ
อสังหาริมทรัพย์ที่ในอดีตเคยเป็นตลาดที่มีการซื้อขายเฉพาะคนภายในพื้นที่
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เท่านั้น (localized markets) พร้อมกันนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็สื่อถึงการ
ปรับตัวอย่างเชื่องช้าของสถาบันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะ
องค์กร กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่อาจตามไม่ทันพลวัตเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวตั น์ รวมทัง้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นุ และแรงงานสามารถเคลือ่ นย้าย
ได้อย่างรวดเร็วและมีอุปสรรคด้านพรมแดนน้อยลง การปรับตัวที่เชื่องช้า
ดังกล่าวท�ำให้เกิดช่องโหว่ด้านเนื้อหากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
น�ำไปสูป่ ญ
ั หาด้านประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการถือครองและการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ด้วยเหตุดงั กล่าว เรือ่ งการถือครองและใช้ทดี่ นิ ของคนต่างชาติ
จึงเป็นประเด็นส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีค่ วรต้องมีการศึกษาวิจยั ในเชิงลึก
ต่อไป
ในอนาคต งานวิจัยเรื่องนี้ในประเทศไทยควรพัฒนาเนื้อหาต่อเนื่อง
จากการแสดงผลการส�ำรวจสภาพปั ญ หาและวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า น
เศรษฐกิจสังคมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีอยู่แล้ว โดยเริ่มจากการสร้างกรอบ
แนวความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อให้งานวิจัย
มีบริบทที่กว้างขึ้นและมีทฤษฎีรองรับอย่างชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ ตัวอย่างงาน
วิจัยในลักษณะนี้ในต่างประเทศ เช่น งานของ Vachadze (2013) ที่วิเคราะห์
เรือ่ งผลกระทบของการเปิดเสรีตลาดทีด่ นิ ภายในประเทศให้กบั คนต่างชาติตอ่
การสะสมทุนภายในประเทศ และงานวิเคราะห์ผลกระทบของการกว้านซื้อ
ที่ดินในระดับโลกต่อแรงงานในแต่ละท้องถิ่น โดย Li (2011)

บทที่ 4

ประเด็นวิจัยในอนาคต
การปริทัศน์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินไทยในสองบทก่อนหน้านี้
แสดงให้เห็นถึงช่องว่างด้านความรู้ที่จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไป เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ในด้านทฤษฎีและด้านนโยบายสาธารณะได้อย่างเหมาะสม
และทันสมัยต่อการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองและ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน การที่หัวข้อในการวิจัยยังตามไม่ทันปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้กระบวนทัศน์ของรัฐในการออกนโยบาย
และกฎหมายรวมทั้งการด�ำเนินงานไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง ท�ำให้เกิด
ปัญหาด้านประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในเรื่องการถือครองและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน หลายหัวข้อที่มีการศึกษาอยู่แล้วก็ควรศึกษาในเชิงลึกต่อไป
ตามที่ได้ทบทวนไปแล้วในแต่ประเด็นก่อนหน้านี้ อาทิ การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร การพัฒนา
สิทธิในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาษีที่ดินและทรัพย์สิน การบริหารจัดการที่ดินโดย
ชุมชนและโฉนดชุมชน การจัดตั้งธนาคารที่ดินและระบบการเงินเพื่อการเข้า
ถึงที่ดิน ฯลฯ แต่การวิจัยเรื่องเหล่านี้ก็ควรค�ำนึงถึงแนวโน้มและเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ประเด็นส�ำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ
ที่ดินไทยที่จ�ำเป็นต้องมีการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
ความเหลื่อมล�้ำและความเป็นธรรมด้านที่ดิน
ด้วยปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้และความมั่งคั่งในประเทศไทย
ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทั้งระหว่างกลุ่มคน ชนชั้น และพื้นที่
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อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกในอนาคต จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่รัฐบาลจะต้องด�ำเนินนโยบายสาธารณะที่มุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานวิจัย
เกีย่ วกับความเหลือ่ มล�ำ้ และความไม่เป็นธรรมด้านทีด่ นิ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่
ในการสร้างองค์ความรูแ้ ละหลักฐานเชิงประจักษ์ทรี่ องรับการก�ำหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ
งานวิจัยที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลการถือครองที่ดินและแสดงภาพรวม
ความเหลือ่ มลำ�้ เชิงปริมาณทีม่ อี ยูบ่ า้ งแล้ว เช่น งานของดวงมณี เลาวกุล (2556)
ควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหามีความละเอียดและครอบคลุม
มากขึ้น และควรด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามแนวโน้มของปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านทีด่ นิ งานวิจยั สืบเนือ่ งทีค่ วรส่งเสริมคือการวิเคราะห์เชิงลึก
เกี่ยวกับปัจจัยเชิงนโยบายที่ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงที่ดิน
และที่อยู่อาศัย ทั้งนโยบายป่าไม้และการเกษตร นโยบายการเงินการคลัง
นโยบายการพัฒนาเมือง นโยบายทีอ่ ยูอ่ าศัย ฯลฯ รวมทัง้ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
สังคมของความเหลื่อมล�้ำด้านที่ดิน โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเหลื่อมล�้ำในการถือครองที่ดินกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ
เช่น โครงสร้างการถือครองที่ดินกับการผลิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเหลื่อมล�้ำด้านที่ดินกับการพัฒนาด้านสถาบันและระบบการเงิน ต้นทุน
โอกาสและอัตราผลตอบแทนของการถือครองที่ดินและการลงทุนในที่ดิน
ส่วนในด้านนโยบายและมาตรการแก้ไขความเหลื่อมล�้ำนั้น ในอดีต
ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบภาษีที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ มาพอ
สมควรแล้ว แต่อาจต้องปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องประเภทฐานภาษี อัตราภาษีและ
การยกเว้นประเภทต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบภาษีทรัพย์สินเข้ากับการ
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วางแผนพัฒนาเมือง โดยเฉพาะการก�ำหนดเขตการพัฒนาและการควบคุม
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามผังเมืองรวม และเมือ่ มีการปรับปรุงระบบภาษีทรัพย์สนิ
ได้จริงแล้ว ก็อาจให้มกี ารประเมินว่า นโยบายหรือมาตรการของรัฐในการเก็บภาษี
ทรัพย์สนิ เพือ่ ลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในการถือครองทีด่ นิ ได้บรรลุผลสัมฤทธิ์
จริงหรือไม่ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมงานวิจยั เกีย่ วกับเครือ่ งมือด้านการเงินทีม่ งุ่
ช่วยเหลือการเข้าถึงที่ดินและที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมือง เพราะ
เป็นเครื่องมือส�ำคัญประเภทหนึ่งที่จะน�ำไปสู่การบรรเทาความเหลื่อมล�้ำ
ทางเศรษฐกิจสังคม
ส่วนงานวิจัยในเชิงคุณภาพที่วิเคราะห์เรื่องความเป็นธรรมด้านที่ดิน
ก็ควรประยุกต์ใช้กรอบเชิงทฤษฎีและหลักการเชิงปรัชญาและทฤษฎีความ
เป็นธรรมในการวิเคราะห์มากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งเน้นเพียงการน�ำเสนอตัวเลข
ระดับการถือครองที่ดินที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคน และชนชั้นในสังคม
การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกลไก และปัจจัยด้านประชากร สังคม และ
วั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ขาย และโอนถ่ า ยกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ในบริ บ ท
ทุนนิยมเมืองจะท�ำให้สามารถเข้าใจภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ดิน
ในประเทศไทยทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ได้ดยี งิ่ ขึน้ การวิจยั ในลักษณะนีย้ อ่ มต้องใช้
กรอบแนวคิดและเครือ่ งมือการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ กินไปกว่าการเก็บข้อมูลแบบ
ตัดขวาง แต่ควรลงในรายละเอียดระดับครัวเรือนและชุมชนมากขึน้ โดยอาจใช้
ความรู้ และวิธีวิทยาจากสังคมศาสตร์สาขาอื่นเข้ามาประกอบด้วย เช่น
มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์
ประเด็นส�ำคัญที่ควรศึกษาในเชิงลึกต่อไป คือ การถือครองและ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ เนื่องด้วยที่ดินแปลงขนาดใหญ่
และการถือครองทีด่ นิ จ�ำนวนมากโดยเจ้าของคนเดียวย่อมมีผลต่ออุปทานของ
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ทีด่ นิ ทีส่ ามารถพัฒนาได้ในช่วงเวลาหนึง่ และมีผลต่อราคาทีด่ นิ และตลาดทีด่ นิ
ในย่านนัน้ และเมืองนัน้ อีกทัง้ ยังมีประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองทีเ่ กีย่ วกับ
อิทธิพลและอ�ำนาจในการต่อรองของเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ในการก�ำหนด
สถาบันด้านที่ดิน ทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ธรรมเนียมปฏิบัติ และกระบวนการ
ในการด�ำเนินนโยบายและการวางแผน และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เจ้าของทีด่ นิ ขนาดใหญ่มสี ว่ นได้สว่ นเสียมากจากข้อบัญญัตทิ จี่ �ำกัดทรัพยสิทธิ
และจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐ จึงมักเข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ก�ำหนดนโยบายและกฎหมายมากกว่าเจ้าของที่ดินรายย่อยในรูปแบบต่างๆ
ผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมนั้นอาจมีผลดีหรือผลเสียต่อสังคมโดยรวมก็ได้
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ต่อตลาดที่ดิน
ในต่างประเทศมีอยู่ในหนังสือรวมบทความโดย Bostic (2009)
กระบวนการเป็นเมือง
นอกเหนือจากเรื่องที่ดินในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในยุคก่อน
นโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว การศึกษาเรือ่ งเศรษฐกิจ
ที่ดินในประเทศไทยที่ผ่านมาโดยมากเป็นเรื่องที่ดินการเกษตรและป่าไม้
โดยเฉพาะเรื่องการถือครองและใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร การเน้นงานวิจัย
ในหัวข้อเหล่านี้สะท้อนความส�ำคัญของป่าไม้และเกษตรกรรมในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของไทยในอดีต แต่ตามแนวโน้มในปัจจุบัน ประชากรไทย
เกินกว่าครึง่ หนึง่ ได้ตงั้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ มืองและมีวธิ ชี วี ติ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
ระบบเศรษฐกิจเมืองมากกว่าระบบเศรษฐกิจชนบท แม้แต่รปู แบบการด�ำรงชีวติ
และการใช้ทรัพยากรของผู้คนในพื้นที่ชนบทเองก็มีแนวโน้มที่คล้ายเคียงกับ
ผู้คนในเมืองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เข้าสู่
ยุคของอุตสาหกรรมและการบริการมาได้มานานระยะหนึง่ แล้ว เศรษฐกิจทีด่ นิ
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ของไทยในปัจจุบันจึงเป็นเศรษฐกิจที่ดินในเมืองมากกว่าในชนบท ทั้งในด้าน
มูลค่าการผลิต มูลค่าการซื้อขายที่ดินและจ�ำนวนผู้เกี่ยวข้องในตลาดที่ดิน
กระนั้นก็ตาม งานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินในพื้นที่เมือง
ยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินป่าไม้และชนบท เป็นที่น่าสังเกตว่า
ประเด็นการถกเถียงเรือ่ งทีด่ นิ ทัง้ ในวงการวิชาการและในด้านนโยบายในปัจจุบนั
ก็ยงั คงเป็นเรือ่ งทีด่ นิ การเกษตรและป่าไม้เป็นหลัก จริงอยูท่ วี่ า่ การเกษตรและ
ป่าไม้ยังคงมีความส�ำคัญมากทั้งในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมือง
แต่งานวิจัยด้านเศรษฐกิจที่ดินในอนาคตก็ควรให้ความส�ำคัญกับที่ดินในเมือง
มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
การทีง่ านวิจยั เกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ในเมืองยังมีอยูน่ อ้ ยมากนี้ ส่วนหนึง่
สะท้อนข้อจ�ำกัดในการวิจยั และการสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทย
ปัญหาที่ดินป่าไม้และชนบทมีประวัติศาสตร์มายาวนาน อีกทั้งยังมีเนื้อหา
เกี่ยวกับกับประเด็นด้านการเมืองอย่างแยกไม่ออก จึงได้รับความสนใจจาก
นักการเมือง ข้าราชการและนักวิชาการเสมอมา ในขณะที่เรื่องที่ดินในเมือง
เป็นเรือ่ งทีถ่ กู ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด การผลักดันด้านการเมืองก็มอี ยู่
ไม่มากเท่าใดนัก จ�ำนวนนักวิชาการทีท่ �ำวิจยั ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์เมืองและทีด่ นิ
ในเมืองก็มอี ยูน่ อ้ ยมาก โดยเฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนนักเศรษฐศาสตร์
สาขาอื่นๆ แม้ว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตร์เมืองที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอยู่บ้างก็ตาม โดยมากก็ให้
ความสนใจในทีด่ นิ การเกษตรและป่าไม้ และมีอยูน่ อ้ ยมากทีท่ �ำงานวิจยั เกีย่ วกับ
ที่ดินในเมือง ส�ำหรับกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในเรื่องที่ดินในเมืองนั้น โดยมาก
ก็ให้ความสนใจกับประเด็นเรือ่ งตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มักเป็นงานวิเคราะห์
เชิงธุรกิจมากกว่าการวิเคราะห์เชิงวิชาการด้วยกรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
จะมีอยูบ่ า้ งก็เป็นประเด็นเรือ่ งทีด่ นิ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยเฉพาะส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย
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เช่น เรื่องยกระดับคุณภาพชุมชนแออัดและโครงการบ้านมั่นคงของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พ.อ.ช.) เป็นต้น จึงยังมีการวิเคราะห์ปัญหาที่ดินในเมือง
อย่างเป็นระบบไม่มากเท่าที่ควร เท่าที่มีอยู่ในอดีตก็เป็นงานของนักวิชาการ
และทีป่ รึกษาชาวต่างชาติทมี กี ารว่าจ้างมาเป็นครัง้ คราว จึงไม่มคี วามต่อเนือ่ ง
ของการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องนี้
ประเด็นเกีย่ วกับทีด่ นิ ในเมืองอีกจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งการสร้างองค์ความรู้
เพิ่มเติมต่อไป อาทิ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ระดับและความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเมืองตามระดับ
รายได้ เศรษฐสถานะและประเภทการใช้ที่ดิน ในปัจจุบันยังไม่มี
การวิเคราะห์พนื้ ฐานในประเทศไทยทีแ่ สดงข้อมูลพืน้ ฐานเชิงปริมาณว่า
ครัวเรือนและหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ มีระดับการใช้ท่ีดินที่แตกต่าง
กันอย่างไร การวางแผนการใช้ทดี่ นิ ในเมืองทีผ่ า่ นมาล้วนแล้วแต่ใช้
ตัวเลขสมมติทคี่ าดประมาณโดยนักวิเคราะห์และนักวางแผนเองทัง้ สิน้
การพัฒนาที่ดินและตลาดที่ดินบริเวณขอบเมือง (peri-urban)
งานวิจยั ในประเด็นนีม้ อี ยูบ่ า้ งแล้วทีแ่ สดงภาพการเปลีย่ นแปลงของ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในบริเวณชานเมืองและขอบเมือง โดยเฉพาะ
การสูญเสียที่ดินการเกษตร งานวิจัยในประเด็นนี้โดยมากอยู่ใน
สาขาการวางแผนภาคและเมืองและภูมิศาสตร์เมือง แต่งานส่วน
ใหญ่เป็นการแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ไม่ได้แสดงถึง
พลวัตในเชิงเศรษฐกิจที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้น
งานวิจยั ทีแ่ สดงถึงหน่วยเศรษฐกิจ พฤติกรรมการตัดสินใจและกลไก
ตลาดที่ดินในพื้นที่ชานเมืองยังมีอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ชานเมืองและขอบเมืองทีม่ กี ารลงทุนพัฒนาหมูบ่ า้ นจัดสรร
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และพื้นที่อุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก และมีตัวละครที่เป็นกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ทงั้ ในประเทศและจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็เป็น
พืน้ ทีเ่ ปลีย่ นผ่านทีม่ คี วามเปราะบางด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมมาก
งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ดินในพื้นที่ขอบเมือง
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนนโยบายและการออกมาตรการรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ทีน่ ี้ ส�ำหรับเศรษฐกิจทีด่ นิ ไทยในยุคปัจจุบนั
พืน้ ทีข่ อบเมืองถือเป็นสมรภูมหิ ลักทัง้ ในการแย่งชิงทรัพยากรทีด่ นิ
และในการต่ อ สู ้ ด ้ า นความคิ ด และความหมายของค�ำว่ า ที่ ดิ น
ด้วยที่ดินในพื้นที่นี้มีบทบาททั้งการเป็นวัตถุดิบ เป็นที่ตั้ง และ
เป็นสินค้าบริโภค
รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของกิจกรรมเศรษฐกิจในแต่ละ
ประเภท ในปัจจุบันมีงานอยู่น้อยมากที่มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เกี่ยวกับการกระจายตัวของกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ทั้ง
อุตสาหกรรมและการบริการ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐทีม่ กั ไม่เป็นไปตามหลักการและ
เป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง
ผลกระทบของมาตรการของรัฐต่ออุปสงค์ อุปทานและการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ตามทีไ่ ด้ทบทวนมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ นโยบาย
และมาตรการของรัฐมีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สทิ ธิของเจ้าของ
ที่ดินและผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและมูลค่าที่ดินที่ขึ้นกับทรัพยสิทธิน้ัน
แนวโน้มในปัจจุบันคือรัฐจะออกมาตรการควบคุมการใช้ที่ดิน
ในด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งการควบคุมประเภทและความหนาแน่น
ของการใช้ที่ดินและอาคาร รวมไปถึงการก�ำหนดเขตอนุรักษ์พื้นที่
เกษตรกรรม และการต่ อ ต้ า นจากภาคเอกชนและประชาชน
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ต่อมาตรการควบคุมของภาครัฐ ประเด็นเหล่านี้สามารถวิเคราะห์
ได้ดว้ ยกรอบแนวคิดทัง้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ทดี่ นิ และเชิงเศรษฐศาสตร์
การเมือง แต่ในปัจจุบนั งานวิจยั แนวนีย้ งั มีอยูน่ อ้ ยมากในประเทศไทย
การขาคแคลนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในต�ำแหน่งที่ตั้ง
ทีเ่ หมาะสมในราคาทีเ่ หมาะสม ประเด็นนีเ้ กีย่ วข้องกับเรือ่ งราคาทีด่ นิ
ที่สูงที่ท�ำให้ผู้มีรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อยไม่สามารถซื้อหรือ
เช่าที่ดินอยู่ได้ในต�ำแหน่งที่ใกล้กับแหล่งงาน
การพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เวณรอบสถานี ร ถไฟฟ้ า ท�ำให้ ต ลาดที่ ดิ น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปลีย่ นไป และเป็นแนวโน้มส�ำคัญ
ที่จะยังคงอยู่อีกหลายสิบปี จึงควรมีการส�ำรวจและศึกษาในเชิง
เศรษฐศาสตร์มากขึน้ โดยเฉพาะในประเด็นเกีย่ วกับมาตรการด้าน
การคลังเพือ่ การเก็บคืนมูลค่าทีด่ นิ สูส่ งั คมทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการ
ออกมาตรการด้านการคลังเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดการเช่าทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ในเมือง งานวิจยั มีอยูน่ อ้ ยมาก
ที่วิเคราะห์ตลาดการเช่าที่ดินและที่อยู่อาศัยในเมือง ข้อมูลและ
ความรูท้ พี่ อมีอยูบ่ า้ งก็เป็นของบริษทั ด้านอสังหาริมทรัพย์ทมี่ กั ไม่เปิดเผย
กับสาธารณะ แต่เป็นความรูท้ สี่ �ำคัญในการบริหารจัดการทีด่ นิ และ
ที่อยู่อาศัยในเมือง โดยเฉพาะส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นแนวโน้มส�ำคัญระดับโลกทีท่ �ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพที่ดินและพื้นที่คลุมดิน (land cover) และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งน่าจะมีผลสืบเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

256

ประเด็นวิจัยในอนาคต

การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่อผลิตผลทางการ
เกษตรเริ่มมีบ้างแล้วในประเทศไทย เช่น งานวิจัยของอรรถชัย จินตะเวช
(2555) และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคการเกษตร เช่น
งานวิจัยของวิเชียร เกิดสุข, ศุภกร ชินวรรโณ และพรวิไล ไทรโพธทิ์อง (2554)
แต่ยงั ไม่มกี ารเชือ่ มโยงแนวโน้มดังกล่าวกับการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีค่ ลุมดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยตรง
งานวิจัยจ�ำนวนหนึ่งที่ได้วิเคราะห์เรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่คลุมดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ควรได้รับการสนับสนุนต่อไป แต่ควรเพิ่มประเด็น
ในเรือ่ งสาเหตุและปัจจัยทีท่ �ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้ ทัง้ ในระดับการตัดสินใจ
ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ และในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้าง
พื้นฐาน แนวทางการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นในงานวิจัยในต่างประเทศ คือ การใช้แบบจ�ำลองพฤติกรรม
ของภาคีการพัฒนา (agent-based modeling) และระบบพหุภาคี (multi-agent
systems) งานวิจัยในลักษณะนี้เริ่มมีใช้แล้วบ้างในการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการน�้ำและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ โดยนักวิจัยสาขาภูมิศาสตร์และ
เกษตรศาสตร์ เช่น งานของพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ และฟรังซัว บูเค (Francois
Bousquet) (2552) จึงควรทดลองน�ำเครื่องมือวิจัยแนวนี้มาประยุกต์ใช้ได้
ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจในพื้นที่เมือง
การเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่มีโอกาสเกิดบ่อยมากขึ้น
ก็อาจมีผลต่อตลาดที่ดินด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่
ลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้มกี ารซือ้ ขายทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์
ในต่างจังหวัดส�ำหรับเป็นทางเลือกในการอยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ ฐี านะ รวมถึงการ
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วางแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรับมือกับอุทกภัย เช่น
การก�ำหนดพื้นที่รับน�้ำ การสร้างฟลัดเวย์หรือทางระบายน�้ำท่วม การพื้นที่
แก้มลิง ฯลฯ รวมไปถึงการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (desertification)
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การผลิตด้านการเกษตร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและตลาดที่ดินแทบทั้งสิ้น
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านประชากร เศรษฐกิจและเทคโนโลยียังมีผลกระทบต่ออุปสงค์และ
อุปทานในระบบพลังงาน อาหารและน�้ำ ทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค ประเทศ
และระหว่างประเทศ แนวโน้มส�ำคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพลังงาน นำ�้
และอาหารยิง่ เพิม่ ความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และมีสว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงกับเรือ่ ง
ที่ดิน เพราะทั้งการผลิตและการบริโภคน�้ำ อาหารและพลังงานล้วนแล้วแต่
เกิดขึ้นบนที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานและ
การท�ำโซลาร์ฟาร์ม (solar farms) จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดิน
ในหัวข้อเหล่านี้ต่อไป ประเด็นนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาเรื่องคุณภาพ
ดินในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ท�ำการส�ำรวจ
คุณภาพดินทั่วประเทศไทยมาแล้วในอดีต แต่ยังคงต้องมีการส�ำรวจและ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เชิงภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล และความรู้ในการวิเคราะห์
เชิงนโยบายที่มีความเป็นสหศาสตร์ต่อไป
หัวข้อหนึ่งที่มีการวิจัยพอสมควรในต่างประเทศคือเรื่องปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อมูลค่าที่ดินทั้งพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ในชนบท เช่น
มลภาวะเป็นพิษและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ งานวิจัยระดับพื้นฐานนี้ยังมีอยู่
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น้อยมากในประเทศไทย และควรมีการสร้างองค์ความรู้ส่วนนี้ไว้เพื่อใช้
ประกอบในการออกนโยบายสาธารณะและเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการประเมินผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและตลาดที่ดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ ยังควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับกลไกด้านการเงินการคลัง
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
ประเทศไทยยังไม่มีใช้ เช่น การก่อตั้งกองทุนอนุรักษ์ที่ดิน (conservation
land trusts) หรือทรัสต์ที่มีองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก�ำไรมาบริหารจัดการ
ที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น สวนสาธารณะหรืออาคารประวัติศาสตร์
โดยให้เชือ่ มโยงกับการใช้มาตรการจูงใจของภาครัฐ โดยการลดอัตราหรือยกเว้น
การเก็บภาษีทรัพย์สินส�ำหรับกองทุนเพื่อกิจการสังคม เป็นต้น
การบริหารจัดการที่ดินในบริบทโลกาภิวัตน์
ธุรกรรมในตลาดที่ดินในปัจจุบันไม่ได้จ�ำกัดเพียงเฉพาะผู้ซื้อผู้ขาย
ในท้องถิ่น แต่ได้เปิดกว้างไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ของทุนและแรงงาน ที่ดิน
ในยุคโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ไม่ได้เป็นสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายเฉพาะ
ระหว่างผู้คนในพื้นที่เดียวกันอีกต่อไป การเคลื่อนไหวของทุนและแรงงาน
ในระดับภูมิภาคและระดับโลกมีผลกระทบต่อตลาดที่ดินในระดับท้องถิ่น
ในประเทศไทยไม่ทางตรงก็ทางอ้อม นับตัง้ แต่การซือ้ ขายทีด่ นิ ริมชายหาดของ
คนชาติ ต ะวั น ตก การใช้ ตั ว แทนอ�ำพรางในการซื้ อ ที่ ดิ น และอาคารชุ ด
ในเชียงใหม่และเชียงรายของคนจีนแผ่นดินใหญ่ การเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยจ�ำนวนมาก
โดยแรงงานต่างด้าวจากเมียนมาและเขมร ไปจนถึงการลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ของทุนต่างชาติและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ประเภทต่างๆ ในตลาดหุน้ ประเด็นเกีย่ วกับทีด่ นิ เหล่านีเ้ ป็นภาพความเป็นจริง
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ทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดทีด่ นิ ไทยทีจ่ �ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพือ่ สร้าง
ฐานข้อมูลความรูท้ จี่ ะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานโยบายสาธารณะทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
ประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับเศรษฐกิจทีด่ นิ ทีไ่ ด้มกี ารศึกษามาพอสมควรแล้ว
คือ เรือ่ งโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการทีด่ นิ ซึง่ แต่เดิมเป็นแบบรวมศูนย์
อยูท่ หี่ น่วยงานภาครัฐส่วนกลางและช่วงหลังเริม่ มีการผลักดันให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และกลุม่ ประชาสังคมในท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ งานวิจยั
ด้านนี้มีอยู่บ้างแล้วแต่โดยมากเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องความเป็นไปได้ในเชิง
กฎหมายและการบริหารจัดการ แต่ยังมีอยู่ไม่มากที่วิเคราะห์ในประเด็น
เชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความเป็นธรรม และในด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมือง เนื่องจากแนวโน้มการกระจายอ�ำนาจในการบริหาร
จัดการรัฐกิจน่าจะยังคงมีอยู่ต่อไป การวิจัยเรื่องที่ดินยังคงต้องให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นดังกล่าวนี้
องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่ดินในพื้นที่ต่างจังหวัดยังมีอยู่
น้อยมาก เพราะงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาได้มงุ่ ไปเฉพาะตลาดทีด่ นิ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล แต่พนื้ ทีต่ า่ งจังหวัดเหล่านี้ โดยเฉพาะเมืองหลักและเมืองท่องเทีย่ ว
ก�ำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและการย้ายถิน่ ของประชากร
และเมื่อประเทศไทยมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีน จะท�ำให้การลงทุนและการค้า
มีการเปิดเสรีมากยิง่ ขึน้ ตลาดทีด่ นิ ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณเมืองชายแดน
ก็จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาในประเด็นนี้ในพื้นที่เหล่านี้
อีกประเด็นหนึง่ ทีย่ งั มีการศึกษาอยูไ่ ม่มากนักคือการลงทุนของบริษทั ข้ามชาติ
ของไทยในตลาดทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ นับตัง้ แต่การซือ้ หรือ
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เช่าที่ดินระยะยาวในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาวและเมียนมา เพื่อ
การท�ำการเกษตรพันธสัญญาและปลูกพืชเชิงพาณิชย์ เช่น อ้อยและยางพารา
ไปจนถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มทุนไทยใน
ต่างประเทศ การทีก่ ลุม่ ทุนของไทยไปลงทุนเช่าและพัฒนาทีด่ นิ ในต่างประเทศ
เพื่อการผลิตด้านต่างๆ ย่อมมีผลต่อกระแสการลงทุนและการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และอาจมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศเหล่านั้น
การขยายขอบเขตของตลาดทีด่ นิ พร้อมกับความซับซ้อนทีเ่ พิม่ มากขึน้
ท�ำให้การด�ำเนินนโยบายทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม
เป็นไปได้ยากขึน้ การเปลีย่ นแปลงของตลาดทีด่ นิ เกิดขึน้ พร้อมกับการเปลีย่ นแปลง
การใช้ที่ดินหลายรูปแบบและหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ เช่น จากพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงประเภทพืช เช่น จากนาข้าวเป็นไร่อ้อย
การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของการปลูกพืช เช่น จากการปลูกมันส�ำปะหลัง
เพื่อเป็นอาหาร เปลี่ยนเป็นการปลูกเพื่อผลิตพลังงานทดแทน รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงตลาดเป้าหมายของการผลิต เช่น แต่เดิมผลิตเพื่อขายภายใน
ชุมชนหรือภายประเทศ เป็นการผลิตเพือ่ ส่งออก การเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ
ในแต่ละรูปแบบจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมทัง้ ในเชิงระดับการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงปริมาณ และปัจจัยและกลไกของการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ
ต�ำราด้านเศรษฐกิจที่ดิน
แม้ว่าเรื่องที่ดินเป็นประเด็นส�ำคัญมากในเชิงนโยบายสาธารณะและ
ในเชิงวิชาการ แต่การประมวลความรูพ้ นื้ ฐานด้านเศรษฐศาสตร์ทดี่ นิ เป็นต�ำรา
ภาษาไทยมีอยู่ไม่มากนัก เท่าที่พอสืบหามาได้มี ต�ำรา“เศรษฐศาสตร์ที่ดิน

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

261

เบื้องต้น” โดยค�ำพล พัวพาณิชย์ (2523 และ 2535) “เศรษฐศาสตร์ที่ดิน”
โดยทองโรจน์ อ่อนจันทร์ และ ประเสริฐ โฉมจันทร์ (2513) “เศรษฐศาสตร์
ทีด่ นิ ” โดยทองโรจน์ อ่อนจันทร์ (2530) และ “เศรษฐศาสตร์ทดี่ นิ ” โดยไกรสร
คือประโคน (2531) เนื้อหาโดยมาต�ำราเหล่านี้เน้นที่ดินการเกษตรในชนบท
เป็นหลัก และมีการน�ำเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทีด่ นิ ในเมืองเพียงเล็กน้อย
ซึ่งสะท้อนความสนใจของนักวิชาการผู้แต่งต�ำราและเป็นไปตามกระแสของ
ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจที่ดินที่ส�ำคัญของยุคนั้น ในขณะเดียวกัน ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับที่ดินในเมือง มักเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งหรือบทหนึ่งในต�ำรา
เศรษฐศาสตร์เมือง อาทิ “เศรษฐศาสตร์เมือง: ทฤษฎีการใช้ที่ดินในเมือง”
โดยบุญกิจ ว่องไวกิจไพศาล (2523) “เศรษฐศาสตร์เมือง” โดยประจักษ์
ศกุนตะลักษณ์ (2531) “เศรษฐศาสตร์เมือง” โดยโสมสกาว เพชรานนท์ (2547)
และ “เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์วา่ ด้วยเมืองและภูมภิ าค” โดยนิธนิ นั ท์ วิศเวศวร
(2552) แต่เนื้อหาโดยมากเป็นทฤษฎีและแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดิน
และมีเนื้อหาไม่ต่างกันมาก
ต�ำราเหล่านีม้ เี นือ้ หาส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีและแนวความคิดเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้นที่ได้ประมวลมาจากงานวิจัยและงานเขียนในต่างประเทศเป็นหลัก
เช่น คุณลักษณะของทีด่ นิ ในฐานะทีเ่ ป็นปัจจัยการผลิต คุณลักษณะของตลาด
ที่ดิน สิทธิในการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน การก�ำหนดมูลค่าและค่าเช่า
ที่ดิน แต่ก็มีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่มาจากผลการศึกษาปรากฏการณ์และปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการปัญหาที่ดินในการผลิต
ภาคการเกษตร เรื่องการจัดที่ดินและปฏิรูปที่ดิน และนโยบายการบริหาร
จัดการที่ดิน (เช่น ทองโรจน์ อ่อนจันทร์, 2530)
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นอกเหนือจากต�ำราเศรษฐศาสตร์ที่ดินและเศรษฐศาสตร์เมืองที่มี
เนือ้ หาเรือ่ งทีด่ นิ บางส่วนแล้ว ก็มตี �ำราบางเล่มในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่พอมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินอยู่บ้าง ต�ำรา
ภาษาไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดินจากมุมมองของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เท่าที่พอสืบค้นได้คือ หนังสือ “กระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
ในประเทศไทย” โดยสนธยา วนิชวัฒนะ (2556) เนือ้ หาหลักของหนังสือเล่มนี้
ประกอบด้วยลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ไทย ข้อมูลและกระบวนการในการ
ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัย และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ ในหนังสือนี้มีเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2540-2546 อยู่บ้าง แต่ไม่มีการวิเคราะห์
เชิงลึก จึงถือเป็นต�ำราในระดับพื้นฐาน
ส่วนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยสิทธิมีเขียนไว้โดยละเอียดในต�ำรา
ทางกฎหมายเกีย่ วกับภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เช่น ศุภลักษณ์ พินจิ ภูวดล (2547)
และในหนังสือเกี่ยวกับภาษีบ�ำรงท้องที่ เช่น ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล (2547)
แต่ก็เป็นเนื้อหาจากมุมมองด้านกฎหมายเป็นหลัก ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ
เนือ้ หาของต�ำราเหล่านีแ้ ทบทัง้ หมดสามารถจัดอยูใ่ นกลุม่ เศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก จึงมีเนื้อหาอยู่เพียงเล็กน้อยที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน ซึง่ น่าจะเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจทีด่ นิ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ
เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ รวมถึงทรัพยากรดินและทีด่ นิ การกระจายอ�ำนาจ
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ในการบริ ห ารจั ด การในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลต่ อ เศรษฐกิ จ ที่ ดิ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีดา้ นการลงทุนทีม่ ผี ล
ต่อตลาดที่ดินภายในประเทศ ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้ยังไม่ได้มีเขียนไว้ในต�ำรา
ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดินยุคก่อนๆ เนื่องจากต�ำราเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้เขียนขึ้น
เมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว แม้ว่าทฤษฎี แนวความคิดและปัญหาหลายเรื่องยังคง
ประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดินของไทยในปัจจุบัน แต่ก็ควรมี
การปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น นับเป็นช่องว่างด้านความรู้
อีกประการหนึ่งที่ควรต้องสร้างเสริมต่อไป
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80(8).
สถาบันวิจยั รพีพฒ
ั นศักดิ,์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัย
มหิดล, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิชุมชนไท
(2557) ความเป็นธรรมในกระบวนการยุตธิ รรมคดีทด่ี นิ ราษฎรยากจน.
รายงานเสนอต่อมูลนิธิส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ
ส�ำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ.
สนธยา วนิชวัฒนะ (2556) กระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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สนธยา วนิชวัฒนะ (2556) กระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สภาว์ รอดเรือง (2544) การจัดการชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในทีด่ นิ ของวัดช่องนนทรี.
วิทยานิพนธ์เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมภพ มานะรังสรรค์ (2525) ปฏิรปู ทีด่ นิ ความจริงหรือความฝัน. กรุงเทพฯ: วลี.
สมภพ มานะรังสรรค์ (2528) การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนา: ข้อสนับสนุนทาง
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. ใน ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม.
10 ปีกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. หน้า 75-79.
สลิตตา โลกัตถกร, สุณิตา วรวงศ์วสุ, ปองพิทย์ สามัตถิยากร (2550) รายงาน
โครงการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการถื อ ครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
คนต่างด้าวในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
สัญญาประชาคมจัดการทีด่ นิ . สัมภาษณ์ยศ สันตสมบัต.ิ กรุงเทพธุรกิจ, 9 ธันวาคม
2545.
สัญญาประชาคมจัดการทีด่ นิ . สัมภาษณ์อานันท์ กาญจนพันธุ.์ กรุงเทพธุรกิจ,
9 ธันวาคม 2545.
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2539) การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 244.
ส�ำนั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (2543) 25 ปี ปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพือ่ เกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม.
ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (2545) 27 ปี กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เกษตรกรในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ . กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรม.
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ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2546) 28 ปี ส�ำนักงานการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม จึงมาถึงซึง่ วันนี.้ กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานการปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2555) 37 ปี ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม.
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2556) 38 ปี ส�ำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม.
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2557) 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน:
เกษตรกรรักษ์ถนิ่ อยูก่ นิ อย่างยัง่ ยืน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานการปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2519) ทีด่ นิ
เพื่อการเกษตร: ปัญหาที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไข. วารสารเศรษฐกิจและ
สังคม. 13 (2). 2-17.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2523ก)
ปัญหาที่ดินท�ำกิน. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 17 (1). 2-68.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2523ข)
ปัญหาที่ดินท�ำกิน (2). วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 17 (4). 2-51.
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) แผนการใช้ที่ดินของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551)
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ นิ : การวางแผนการถือครอง

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้

285

ทีด่ นิ การสงวนและพัฒนาทีด่ นิ และการสงวนหรือหวงห้ามทีด่ นิ ของรัฐ.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2555)
โครงการศึ ก ษาเพื่ อ ก�ำหนดเป้ า หมายและแนวทางการใช้ ที่ ดิ น ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2556) จดหมายเหตุส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลงาน 5 ทศวรรษ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. 143-147.
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2503) โครงการพัฒนาของรัฐ
ส�ำหรับประเทศไทย. เอกสารแปลจากรายงาน A Public Development
Program for Thailand ของคณะส�ำรวจเศรษฐกิจของธนาคาร
ระหว่างประเทศเพือ่ การบูรณะและพัฒนา (International Bank for
Reconstruction and Development).
สิรลิ กั ษณ์ ศักดิเ์ กรียงไกร (2527) ระบบเศรษฐกิจไทยสมัยอยุธยา. ใน ฉัตรทิพย์
นาถสุภา กับ สมภพ มานะรังสรรค์ (บรรณาธิการ) ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมูลนิธโิ ครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
สุทธิพร จีระพันธุ (2554) การปฏิรปู ทีด่ นิ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
สุนทรี อาสะไวย์ (2530) ประวัติคลองรังสิต การพัฒนาที่ดินและผลกระทบ
ต่อสังคม พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๕๗. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และมูลนิธิต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
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สุนทรี อาสะไวย์ (2533) ปัญหาการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย
ของคนต่างชาติ: ศึกษากรณีญี่ปุ่น พ.ศ. 2398-2480, กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุนทรี อาสะไวย์ และนิติ กสิโกศล (2525) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1. เอกสารวิจัยหมายเลข 15 สถาบันไทย
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2554) วัฒนธรรมชาวสวนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ตอนบน (ต�ำบลท่าคา อ�ำเภออัมพวา ต�ำบลมะโนรา อ�ำเภอบางคนที).
วารสารหน้าจั่ว. 7, 218-255.
สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ (2545) การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการ
จัดหาผลประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ. รายงานผลการศึกษาวิจยั . [กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
กรมธนารักษ์.
สุรัสวดี พึ่งสุข (2550) ชีวิตหลังถูกเวนคืนที่ดินเพื่อการสรางเขื่อน: กรณีศึกษา
โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอวัดโบสถ
จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
ประชากรและสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุริยานุวัตร, พระยา (2547) ทรัพย์ศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: โฆษิต.
สุวทิ ย์ ธีรศาศวัต (2548) ประวัตศิ าสตร์เทคโนโลยีการเกษตร. กรุงเทพฯ: มติชน
เสน่ห์ จามริก และยศ สันตสมบัติ (บรรณาธิการ) (2536) ป่าชุมชนในประเทศไทย:
แนวทางการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
โสภณ ชมชาญ (2548) รายงานฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย.
โครงการเวทีสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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(ออนไลน์) เข้าถึงจาก: http://www.tlg.rmutt.ac.th/ ?p=1994.
25 ตุลาคม 2557.
โสภณ ชมชาญ (2556) ความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่ดินและ
ป่าไม้. ใน อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (บรรณาธิการ) ความเหลื่อมล�้ำและ
ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและบริการพืน้ ฐาน
ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ ชมชาญ, กรณิศ นพรัตน์ และโสภิณ ทองปาน (2557) รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยเรื่องพลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมา
จากอดีตสู่ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
โสภณ พรโชคชัย (2552) โฉนดชุมชน เรื่องวิบัติที่ต้องคัดค้านอย่างถึงที่สุด.
ประชาไทออนไลน์. 27 กันยายน 2552. เข้าถึงจาก http://www.
prachatai.com/journal/2009/09/25985. 10 ธันวาคม 2556.
โสภณ พรโชคชัย (2554) โฉนดชุมชน: เอาสมบัติชาติให้กฎหมู่. (ออนไลน์)
เข้าถึงจาก: http://www. thaiappraisal.org/thai/market/market_
view.php?strquery=market352.htm. 13 ธันวาคม 2556.
โสภณ พรโชคชัย (2556) ควรรีบแก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและปฏิรปู
การผังเมืองทั่วประเทศ. แถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์ไทย. ฉบับที่ 152/2556: 28 ตุลาคม 2556. (ออนไลน์)
เข้าถึงจาก: http://www.area.co.th/thai/area_announce/
area_anpg.php?strquey= area_announcement593.htm#.
20 ตุลาคม 2557.
โสมสกาว เพชรานนท์ (2547) เศรษฐศาสตร์เมือง. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) (2542) เค้าโครงการเศรษฐกิจ.
หนังสือชุดครบรอบ 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรษุ อาวุโส.
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