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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

บทสรุปผูบริหาร 

การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดนิและปาไม 
 
การศึกษาเร่ืองการใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไมเปนการสํารวจกลไกของรัฐดาน

การบริหารจัดการท่ีดินและปาไมท่ีนําไปสูความไมเปนธรรมในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีผูมีอิทธิพลสามารถใชกลไกของรัฐในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรท่ีดินและปาไมในขณะท่ีประชาชนผูมีรายไดนอยไมสามารถใชกลไกดังกลาวได รายงานนี้ได
ทําการศึกษากรณีตัวอยางสามกรณีศึกษา ไดแก หนึ่ง กรณีโครงการจัดท่ีดินของรัฐดวยกลไกการออก
หนังสือแสดงการทําประโยชน นค.3 ซ่ึงสามารถนําไปขอเอกสารสิทธ์ิ สอง กรณีการครอบครองมรดกของ
ชาติดวยกลไกการใชแบบแจงการครอบครองท่ีดิน (สค.1) และ สาม กรณีการลงทุนของรัฐในโครงสราง
พื้นฐาน เชน การลงทุนสรางสนามบิน เปนตน  

กรณีการจัดท่ีดินของรัฐดวยการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน นค.3 นั้น จากการศึกษาพบวา 
ผลการดําเนินงานของโครงการนิคมสรางตนเองท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดท่ีดินใหประชาชนผูมีรายไดนอยได
กลายเปนกลไกใหนักลงทุนในภาคเอกชนสามารถเขาครอบครองทรัพยากรที่ดินของรัฐเพื่อการลงทุนได 
จากกรณีตัวอยางแสดงใหเห็นวา กลไกของการออก นค.3 นั้น ประชาชนผูเปนเจาของ นค.3 เดิม ไดนํา นค.3 
ท่ีรัฐจัดสรรใหไปออกเปนเอกสารสิทธ์ิ เชน โฉนด หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (นส.3) ซ่ึงไดมีการ
ซ้ือขายเปล่ียนมือไปยังนักลงทุนรายอ่ืนจนสภาพนิคมสรางตนเองเดิมไดเปล่ียนแปลงไปเปนโครงการลงทุน
ของภาคเอกชน เชน หมูบานจัดสรร หรือสนามกอลฟ เปนตน นอกจากนั้น ถึงแมสภาพความเปนนิคมสราง
ตนเองไดเปล่ียนไปแลว แตก็ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการนิคมฯนั้นๆ อยู เชน 
งบประมาณในการดูแลถนน เปนตน ซ่ึงในที่สุดแลวก็เทากับเปนการนํางบประมาณของรัฐมาใชเพื่อเอ้ือ
ประโยชนใหกับเจาของท่ีดินในปจจุบันนั่นเอง ท้ังๆ ท่ีมีการเปล่ียนมือการครอบครองท่ีดินในโครงการไป
เกือบหมดแลว 

ในสวนของกลไกการใชแบบแจงการครอบครองท่ีดิน (สค.1) เพื่อนําไปออกเอกสารสิทธ์ิ เชน 
โฉนด หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (นส.3) นั้น จากการศึกษาพบวาไดมีการนําเอกสาร สค.1 ไปใช
ในรูปแบบท่ีมิชอบ เชน การเพิ่มขนาดของพ้ืนท่ี การนํา สค.1 ของพ้ืนท่ีหนึ่งไปออกเอกสารสิทธ์ิในอีกพื้นท่ี
หนึ่ง หรือการนํา สค.1 ท่ีเคยถูกนํามาใชในการออกเอกสารสิทธ์ิแลวมาใชออกเอกสารสิทธ์ิซํ้าอีก การใช
ชองวางของกลไกของรัฐเชนนี้ไดทําใหท่ีดินของรัฐจํานวนมากท่ีควรสงวนไวเพื่อสวนรวมตกไปเปน
ทรัพยสินของผูมีอิทธิพล เชน การที่ผูมีอิทธิพลสามารถเขาครอบครองพื้นท่ีๆ ควรอนุรักษใหเปนมรดกของ
ชาติ เชน พื้นท่ีเกาะ ภูเขา หรือพื้นท่ีๆ มีความลาดชันสูง เปนตน ดังนั้น ถึงแมพื้นท่ีดังกลาวอาจสามารถแสดง
การไดมาซ่ึงเอกสารสิทธ์ิอยางถูกตอง แตการนํามรดกของชาติท่ีควรสงวนไวเพื่อประโยชนของสวนรวมมา
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ออกเอกสารสิทธ์ิใหกับผูมีอิทธิพลโดยอาศัยกลไกของ สค.1 จึงเปนกระบวนการอยางหนึ่งในการถายโอน
ทรัพยากรของประเทศสูผูมีอิทธิพล 

สําหรับกรณีการดําเนินนโยบายการลงทุนของรัฐในโครงสรางพื้นฐานหรือโครงการขนาดใหญ 
เชน การสรางสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟา หรือการตัดถนน เปนตน ไดเปนกลไกอยางหน่ึงใน
การถายโอนมูลคาทางเศรษฐกิจจากภาครัฐ (งบประมาณการลงทุน) มาสูมูลคาท่ีดินในบริเวณใกลเคียง และ
ทายสุดมาสูผูมีอิทธิพลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของแผนการลงทุนของภาครัฐไดกอนจึงสามารถนํา
ขอมูลแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญดังกลาวมาใชในการครอบครองท่ีดินในราคาที่ตํ่าเพื่อทํากําไร
จากมูลคาเพิ่มท่ีจะเกิดข้ึนไดในอนาคต ซ่ึงในกรณีการลงทุนขนาดใหญเชนนี้ ภาครัฐควรมีกลไกในการถาย
โอนสวนเกินทางเศรษฐกิจท่ีเจาของท่ีดินดังกลาวไดไปกลับสูภาครัฐเพื่อเปนการชดเชยงบประมาณการ
ลงทุนท่ีรัฐไดจัดสรรไปให กลไกการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาว ไดแก การนําระบบภาษี 
(Capital gains tax) จากการซ้ือขายท่ีดินมาใช เปนตน 

จากผลการศึกษากรณีตัวอยางท้ังสามกรณีศึกษา คณะผูวิจัยจึงไดจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือปองกันมิให
ผูมีอิทธิพลสามารถใชกลไกของรัฐเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว เชน การปรับรูปแบบการจัดท่ีดินของรัฐ
เพื่อประชาชนผูมีรายไดนอยมาเปนในรูปของธนาคารท่ีดิน การจัดทําฐานขอมูลผูท่ีเขารับสิทธิการจัดท่ีดิน
ของรัฐเพื่อปองกันการใชสิทธิซํ้าซอน การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท่ีดิน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการลงทุนของรัฐ และการพัฒนาเคร่ืองมือทางภาษีเพื่อความเปนธรรมในการ
บริหารจัดการท่ีดิน เชน ภาษีจากกําไรการขายทรัพยสิน (Capital gains tax) หรือภาษีจากมูลคาท่ีดินท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน (Betterment tax) เปนตน    
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1.  คํานํา   

  การวิจัยนี้พยายามท่ีจะศึกษาการใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีดิน ท่ีดินเปน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอุปทานอยูอยางจํากัด ทรัพยากรที่ดินมีบทบาททางเศรษฐกิจหลายประการ เพราะ
ท่ีดินเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญประเภทหนึ่ง เปนท้ังทุน สินทรัพย แหลงท่ีทํากิน และเปนส่ิงท่ีแสดงถึง
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตของผูถือครอง อีกท้ังยังเปนรากฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2551) ไชยยงค ชู
ชาติ (2517) ไดกลาวไววา “ระบบการถือครองท่ีดิน จะเปนเครื่องช้ีบอกถึงความเจริญกาวหนาในทาง
เศรษฐกิจของประเทศและประชาชน และระบบการถือครองที่ดินนี้เองยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการ
กระจายรายไดของคนกลุมตางๆขาดความเปนธรรมและไมมีความเสมอภาคดวย” ซ่ึงความเปนธรรมและ
ความเสมอภาคจะเกิดข้ึนไดนั้น ภาครัฐจะตองมีบทบาทในการควบคุม กํากับ และดูแลอยางจริงจัง 

จากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรการเมืองสํานักคลาสสิก เดวิด ริคารโด (David Ricardo) นั้น มูล
คาท่ีแทจริงของท่ีดินแปลงหนึ่งเกิดข้ึนจากสภาพหรือคุณลักษณะทางธรรมชาติ เชน ความลาดชันของท่ีดิน 
และสภาพภูมิศาสตรของพื้นท่ี และการลงทุนของสังคมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการท่ีต้ังอยู
ในท่ีดินแปลงน้ันหรือพื้นท่ีใกลเคียง มีสวนนอยมากท่ีมูลคาท่ีดินเกิดจากการลงทุนลงแรงของเจาของท่ีดิน
เอง เพราะเหตุนี้ คาเชาทางเศรษฐกิจจึงเกิดข้ึน โดยคาเชาทางเศรษฐกิจในท่ีนี้หมายถึงสวนเกินของทรัพยากร
ท่ีตองใชมากกวาท่ีจําเปนในการทําใหท่ีดินยังคงอยูในกระบวนการผลิตหรือใชประโยชนในรูปแบบเดิม
ตอไปได ดังนั้น คาเชาทางเศรษฐกิจจึงเปนมูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจท่ีสังคมเปนผูสรางข้ึน คาเชาทาง
เศรษฐกิจเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะโดยภาครัฐ ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหมูลคาท่ีดินเพิ่มข้ึน  

เนื่องจากสภาพทางธรรมชาติเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลใหท่ีดินมีมูลคาทางเศรษฐกิจ รัฐจึงมีหนาท่ี
รักษาสภาพธรรมชาติของท่ีดินไวเพื่อใหสังคมสวนรวมสามารถใชประโยชนจากมูลคาตามธรรมชาติอยาง
เทาเทียม สําหรับคาเชาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากโครงสรางพื้นฐานท่ีใชเงินภาษีของประชาชนทั่วไปและ
สรางข้ึนโดยสังคมนั้น รัฐมีหนาท่ีคืนผลตอบแทนสวนเกินเหลานี้ท้ังหมดใหกับสังคม หรืออยางนอยใน
สัดสวนท่ีมากกวาสวนเพิ่มของมูลคาท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับ เพราะสวนเกินเหลานี้ถือเปนสวนเพิ่มท่ีไมได
เกิดจากการลงทุนลงแรงของเจาของท่ีดิน (unearned increment) แตเม่ือพิจารณาตามขอเท็จจริงแลว   พบวามี
บุคคลบางกลุมใชอิทธิพลในการเขาครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินของรัฐ โดยอาศัยกลไกและ
นโยบายของรัฐเปนเคร่ืองมือในการถายโอนคาตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจ (economic rent) เพื่อ
ประโยชนสวนบุคคล  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและพื้นท่ีปา
ไมของรัฐ รวมท้ังนโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ ซ่ึงนําไปสูการ



2 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจโดยกลุมบุคคลท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและอํานาจโดยใชอิทธิพลรวม 3 
กรณีศึกษาคือ การเปล่ียนมือการครอบครองที่ดินในโครงการจัดท่ีดินของรัฐ การครอบครองมรดกของชาติ 
และการซ้ือขายท่ีดินสืบเนื่องจากโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐ ผลท่ีไดจากการศึกษานี้จะเปนพื้นฐาน
สําคัญของการวิเคราะหและนําเสนอนโยบายท่ีเปนประโยชนและเปนธรรมตอสวนรวม โดยมีกรอบแนวคิด
ในการศึกษาประเด็นการใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไมดังนี้ 

 

  
ในความเปนจริงแลว รัฐบาลไดดําเนินการจัดท่ีดินทํากินใหกับประชาชนภายใตโครงการตางๆอยาง

ตอเนื่องต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2478 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนท่ียากจน
และไรที่ดินทํากินไดมีท่ีดินประกอบอาชีพเปนหลักแหลง มีรายได ตลอดจนมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต 
และบรรเทาปญหาความยากจน  การดําเนินการของรัฐบาลในอดีตไดอาศัยท่ีมาของอํานาจจาก
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลายฉบับ เชน พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ร.บ. การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ถึงแมวาการจัดท่ีดินทํากินของรัฐไดดําเนินการมาเปน
เวลานานถึง 70 ปเศษแลวก็ตาม นโยบายของรัฐเร่ืองการจัดท่ีดินยังคงมีความสําคัญ โดยจะเห็นไดจาก
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนท่ี 8 และนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภา 
ตลอดจนแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 

ทรัพยากรที่ดนิและปาไม 
 มูลคาตามธรรมชาติ 
 มูลคาจากการลงทุนของรัฐ 

การบริหารเพือ่สังคม 
 เพื่อสวนรวมใชประโยชนรวมกัน   

(กรณกีารครอบครองมรดกของชาติ) 
 เพื่อกลับคืนสูรัฐ                               

(กรณกีารซ้ือขายท่ีดินบริเวณสนามบิน
สุวรรณภูมิ) 

 เพื่อกระจายผลประโยชนใหผูดอยโอกาส 
(กรณีโครงการจัดท่ีดินของรัฐ) 

มูลคาทางเศรษฐกิจ 

การใชกลไกของรัฐเปน
เคร่ืองมือในการถายโอน
ผลตอบแทนสวนเกินทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  (economic 
rent) เพื่อประโยชนสวน
บุคคล 



อดิศร อิศรางกูร และคณะ 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ในปจจุบัน หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดท่ีดินทํากินของรัฐมีหลายหนวยงาน เชน กรมท่ีดิน
โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดท่ีดินใหกับประชาชนในรูป
ของนิคมสรางตนเอง และกรมสงเสริมสหกรณจัดท่ีดินในรูปของนิคมสหกรณ โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. 
จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 องคการสงเคราะหทหารผานศึกจัดท่ีดินในรูปของโครงการนิคม
เกษตรกรรมทหารผานศึก โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดินและขอบังคับของคณะกรรมการจัด
ท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2519 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกรมปาไมดําเนินการจัดท่ีดินตามโครงการจัดท่ีดินและสงเสริมอาชีพดานปา
ไมตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงคหลักของโครงการจัดท่ีดินทํากิน
ของรัฐ โครงการทั้งหลายเหลานี้นาจะชวยกระจายความม่ังค่ังไปสูประชาชนท่ีไรท่ีดินทํากินซ่ึงเปนเร่ืองท่ีดี 
ดังนั้นโครงการดังกลาวจึงควรไดรับการสนับสนุน  

เพื่อยืนขอเท็จจริง คณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกในพื้นท่ีท่ีรัฐจัดสรรใหกับประชาชน
ในนิคมสรางตนเองลําตะคอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา ภายหลังจาก
ท่ีรัฐไดดําเนินการจัดสรรท่ีดินทํากินใหกับประชาชนและดําเนินการพัฒนาพื้นท่ีในโครงการแลว ประชาชน
ในพื้นท่ีโครงการไดขายท่ีดินออกไปเปนจํานวนมาก สงผลใหในปจจุบัน กรรมสิทธ์ิในท่ีดินสวนใหญตกอยู
ในมือของกลุมนายทุนและผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจโดยผานกระบวนการคนจน สวนประชาชน
จํานวนหนึ่งท่ีขายท่ีดินไปแลวก็กลับสูคนไรท่ีดินทํากินเชนเดิม หรือไปบุกรุกเขาทํากินในพื้นท่ีอ่ืนของรัฐ
ตอไป จากขอเท็จจริงท่ีไดกลาวมานี้ อาจสรุปไดวาเจตนารมณของภาครัฐในการจัดท่ีดินทํากินใหกับ
ประชาชนเพ่ือลดปญหาความยากจนนั้น นอกจากจะไมบรรลุเปาหมายแลว ยังมีผลเสียท่ีสะทอนใหเห็นวา
โครงการดังกลาวมีสวนทําใหท่ีดินของรัฐจํานวนหน่ึงผานกระบวนการท่ีอาศัยคนจนไปสูกลุมบุคคลท่ี
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ ในเม่ือโครงการจัดท่ีดินดังกลาวยังไมส้ินสภาพ แตผูครอบครองท่ีดินท่ีรัฐจัดใหสวน
ใหญเปนกลุมทุน คําถามท่ีตามมาคือ มีความจําเปนหรือไมท่ีรัฐยังคงมีงบลงทุนในพื้นท่ีๆกลุมทุนเขา
ครอบครองแลวในปจจุบัน  

สําหรับการศึกษาการใชอิทธิพลในการเขาครอบครองมรดกของชาตินั้น คณะผูวิจัยเลือกศึกษาการ
ครอบครองท่ีดินบนเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ท้ังนี้เนื่องจากพ้ืนท่ีเกาะชางเปนพื้นท่ีมีสภาพทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม มีคุณคาท่ีสมควรแกการอนุรักษและตกทอดเปนมรดกของประเทศไทยแหงหนึ่ง จึงมี
กลุมบุคคลตางๆตองการใชอิทธิพลในการเขาครอบครองท่ีดินบนเกาะชางโดยผานกลไกของรัฐ ประกอบ
กับนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐท่ีสนับสนุนใหเกาะชางเปนหนึ่งในแหลงทองเท่ียวท่ีมีความ
สวยงาม สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังการถือครองที่ดินและสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีบนเกาะชาง 
กรณีศึกษาท่ีสองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกท่ีผูท่ีเขมแข็งทางเศรษฐกิจใชในการเขามาครอบครองและ
ใชประโยชนท่ีดินบนเกาะชาง อีกท้ังดึงมูลคาทางธรรมชาติของท่ีดินนั้นเพื่อใชประโยชนสวนบุคคล แทนท่ี
จะรักษาไวเพื่อใหสวนรวมใชประโยชนรวมกันอยางเทาเทียม 



4 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวามีเคร่ืองมือในการใชอิทธิพลเพ่ือเขาครองท่ีดินบนเกาะชางอยูหลาย
ประเภท แตเคร่ืองมือในการใชอิทธิพลท่ีมีการใชอยางแพรหลาย คือ แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) 
ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญในการออกเอกสารสิทธ์ิ เชน โฉนด หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3 น.ส.
3 ก หรือน.ส.3 ข)  ประเด็นปญหาหลักของ ส.ค.1 คือ เอกสารดังกลาวไมมีหลักเกณฑพิกัดทางแผนท่ีท่ี
ชัดเจน สงผลใหเกิดปญหาพื้นท่ีทับซอนกับพื้นท่ีปาไม และเปดชองทางใหผูถือครองท่ีดินสามารถเพิ่มเนื้อท่ี
ท่ีระบุไวเดิมใน ส.ค.1 ในการนํา ส.ค.1 มาเปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน หรือใช ส.ค.1 ของ
ท่ีดินแปลงอ่ืนมาเปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธ์ิ หรือใช ส.ค.1 ของท่ีดินแปลงท่ีไดออกเอกสารสิทธ์ิ
ไปแลวแตยังมิไดจําหนาย นํามาเปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินแปลงอ่ืนอีก ตลอดระยะเวลา 
55 ปท่ีมีการใช ส.ค.1 เปนหลักฐานสําคัญในการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินนั้น มีหลักฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบวามีการใชอิทธิพลในการเขาครอบครองและใชประโยชนท่ีดินบนเกาะชาง แตรัฐไมได
ดําเนินการหามาตรการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับ ส.ค.1 จนกระท่ังมี พ.ร.บ. แกไขประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ
ท่ี 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติใหใช ส.ค.1 เปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธ์ิไดจนถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2553 
คณะผูวิจัยพยายามท่ีจะนําเสนอแนวทางในการจัดการกับปญหาดังกลาวเพ่ืออนุรักษพื้นท่ีเกาะไวเพื่อให
สังคมไดใชประโยชนอยางเทาเทียมกัน และรักษาไวเพื่อใหเปนมรดกของชาติสืบไป 

นอกจากการศึกษากลไกซ่ึงนําไปสูการใชอิทธิพลเพื่อเขาครอบครองท่ีดินในโครงการจัดท่ีดินของ
รัฐและที่ดินซ่ึงเปนมรดกของชาติแลว กลไกของรัฐท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีควรศึกษาคือ นโยบายและ
แผนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 
(megaproject) เนื่องจากโดยท่ัวไปแลวผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดใหญและกลุมทุนมักจะ
ทราบถึงประโยชนของโครงการพัฒนาขนาดใหญท่ีมีตอมูลคาของท่ีดินลวงหนา วาจะสงผลใหท่ีดินในพื้นท่ี
มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนหลายเทาตัว เม่ือบุคคลกลุมนี้ไดรับขอมูล ขาวสาร และความคืบหนาของนโยบายและ
แผนการพัฒนาพื้นท่ีของรัฐ จึงเกิดการกวานซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนมากเพื่อหวังเก็งกําไร 
สงผลใหท่ีดินในพื้นท่ีดังกลาวกลายเปนแหลงตนตอของกิจกรรมแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ ปญหาน้ีสงผล
ใหเกิดการกระจุกตัวของความม่ังค่ังในกลุมคนสวนนอยท่ีสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของ
รัฐ การวิจัยในสวนนี้พยายามที่จะศึกษาเคร่ืองมือและชองทางท่ีนักพัฒนาท่ีดินขนาดใหญ กลุมทุนการเมือง 
และกลุมผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใชเพื่อเขาถึงทรัพยากรที่ดินในบริเวณท่ีรัฐจะดําเนินโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ เพื่อท่ีจะสามารถนําเสนอแนวทางแกไขปญหาตอไป  

เพื่อยืนยันขอเท็จจริง คณะผูวิจัยไดเลือกศึกษาการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจาก
เปนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญท่ีอยูบริเวณชานเมือง การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานใน
พื้นท่ีเกือบท้ังหมดเปนการใชเงินภาษีประชาชน ดังนั้น ตามหลักความเปนธรรมแลว คาเชาทางเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มข้ึนจึงควรตกเปนของสังคม ประเด็นท่ีสําคัญประเด็นหนึ่งของงานวิจัยในสวนนี้คือ ความไมเทาเทียมใน
การรับรูขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ ซ่ึงทําใหเกิดผลประโยชนท่ีไมเปนธรรมจาก
การถือครอง ในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยจะเนนการสัมภาษณเชิงลึกกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีมี
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ประสบการณซ้ือขายท่ีดินในพื้นท่ีดังกลาว รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีท่ีเปนเจาของท่ีดินในอดีตและปจจุบัน  
รวมถึงหนวยงานทองถ่ิน โดยจะสอบถามถึงวิธีและกระบวนการซ้ือขายท่ีดิน และระดับราคาท่ีดินกอนและ
หลังการเปล่ียนมือ หลังจากนั้น คณะผูวิจัยจะนําขอมูลราคาท่ีดินท่ีไดไปเปรียบเทียบกับราคาประเมินของ
กรมท่ีดินและกรมธนารักษ แตจะเนนราคาตลาดท่ีไดมาจากการสอบถามและขอมูลราคาตลาดท่ีเก็บรวบรวม
โดยกรมท่ีดิน กรมธนารักษ และบริษัทท่ีปรึกษาเอกชน รวมถึงคาใชจายในการเวนคืนท่ีดินในการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

รายงานฉบับนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 จะนําเสนอวัตถุประสงคของการศึกษา กรอบ
แนวคิด และวิธีการศึกษา ในสวนท่ี 2 คณะผูวิจัยจะวิเคราะหประเด็นปญหาเกี่ยวกับการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิใน
การถือครองท่ีดินในโครงการจัดท่ีดินของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นท่ีนิคมสรางตนเองลําตะคอง รวมถึงกลไก
ของรัฐท่ีกลุมทุนใชเพื่อเขาครอบครองและทําประโยชนท่ีดินในบริเวณดังกลาว พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการจัดการกับปญหาดังกลาว สวนท่ี 3 จะศึกษาปญหาและกลไกที่กลุมทุนใชในการเขา
ครอบครองท่ีดินบนพื้นท่ีเกาะชางซ่ึงเปนสวนหน่ึงของมรดกของชาติ รวมถึงใหขอเสนอแนะแนวทางใน
การแกปญหา ในสวนท่ี 4 คณะผูวิจัยศึกษาปญหาการกวานซ้ือท่ีดินเนื่องจากการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐลวงหนา ซ่ึงนําไปสูการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจโดยกลุมทุน
และผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และศึกษากลไกของรัฐท่ีสงผลใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว พรอมท้ัง
เสนอแนวทางในการแกปญหา สวนท่ี 5 จะเปนการสรุปผลการศึกษา และการเสนอแนะแนวทางและ
นโยบายตางๆเพื่อปองกันมิใหผูมีอิทธิพลสามารถใชกลไกของรัฐเพื่อเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไมและ
แสวงหาประโยชนสวนตัว 

 

2. การเปลีย่นมือการครอบครองที่ดินในโครงการจัดท่ีดินของรัฐ:   
การออกเอกสารสิทธิข์องนิคมสรางตนเองลําตะคอง 

วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ัง “นิคมสรางตนเอง” คือเพื่อจัดท่ีดินใหแกประชาชนที่เดือดรอน
ยากจน และไมมีท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 นิคมสรางตนเองจัดวาเปนชุมชนใหม มีแบบแผนและมีการบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน และบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ นิคม
สรางตนเองจะมีการสงเสริมและแนะนําการประกอบอาชีพตามหลักวิชาการแผนใหม อีกท้ังนําเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาปรับใชท้ังในดานการผลิต การตลาด และใหสินเช่ือ ตลอดจนจัดต้ังกลุมเกษตรกรและพัฒนา
สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม เพื่อใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในนิคมสรางตนเองมีอาชีพ มีรายได และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในพื้นท่ีท่ีรัฐจัดใหอยางมีความสุข และมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีไดรับ โดยประชาชนที่ไดรับการ
จัดสรรท่ีดินเรียกวา “สมาชิกนิคม” (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   2552) 



6 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ปจจุบันมีนิคมสรางตนเองรวมทั้งส้ิน 43 แหง ใน 32 จังหวัด (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   
2552) คณะผูวิจัยเลือกสัมภาษณแบบเจาะลึกในพื้นท่ีนิคมสรางตนเองลําตะคอง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา นิคมสรางตนเองลําตะคองจัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2506 โดยให
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนผูดําเนินการ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการรวมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดพิจารณาพื้นท่ีปาโครงการปากชอง-หมูสี
ในทองท่ีอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 280,000 ไร ในวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.
2510 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดต้ังนิคมสรางตนเองลําตะคองข้ึน โดยใหยึด
พื้นท่ีตามแนวเขตแผนท่ีแนบทายประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 351 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซ่ึงออก
ตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  

วัตถุประสงคหลักในการจัดต้ังนิคมสรางตนเองลําตะคองคือ เพื่อจัดท่ีดินใหกับประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการสรางเข่ือนลําตะคองของกรมชลประทาน และประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยและทําประโยชน
ท่ีดินในบริเวณดังกลาวกอนท่ีจะมีการจัดต้ังนิคมสรางตนเองลําตะคอง ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนเหลานี้ต้ังถ่ิน
ฐานและประกอบอาชีพตลอดจนไดมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และเพื่อพัฒนาบริการข้ันพื้นฐานและการประกอบ
อาชีพเพื่อใหสมาชิกนิคมมีรายได มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถชวยเหลือตนเองและชุมชนได   

นิคมสรางตนเองลําตะคอง1มีพื้นท่ีประมาณ 280,000 ไร แบงเปนพื้นท่ีจัดสรรได 194,723 ไร และ
พื้นท่ีจัดสรรไมได 85,276 ไร จากจํานวนพื้นท่ีท่ีจัดสรรไดท้ังหมด สามารถแบงพื้นท่ีดังกลาวออกเปนพื้นท่ี
ผังจัดสรร (1,501 ครอบครัว) 27,075 ไร และพ้ืนท่ีราษฎรเดิมครอบครอง 167,648 ไร สําหรับพื้นท่ีจัดสรร
ไมไดนั้น แบงเปนพื้นท่ีสงวนกันไวปลูกปาทดแทน 33,965 ไร พื้นท่ีเพื่อกิจการนิคมฯ (217 แปลง) 6,697 ไร 
พื้นท่ีสวนราชการอ่ืนขอใช 21,461 ไร พื้นท่ีสาธารณะ (คลอง ภูเขา ถนน) 18,153 ไร และพ้ืนท่ีราษฎรมี
กรรมสิทธ์ิถือครอง 5,000 ไร 

สําหรับการบรรจุสมาชิกนั้น นิคมฯไดต้ังเปาหมายไวท่ี 11,250 ครอบครัว ซ่ึงจะครอบคลุมเนื้อท่ี 
194,723 ไร ปจจุบันมีสมาชิกนิคมฯรวมท้ังส้ิน 11,050 ครอบครัว โดยอาศัยและทํากินบนเนื้อท่ี 192,723 ไร 
จากจํานวนนี้ แบงเปนสมาชิกผังจัดสรร 1,501 ครอบครัว ซ่ึงครอบคลุมเนื้อท่ี 27,075 ไร สมาชิกราษฎรเดิม 
9,549 ครอบครัว ซ่ึงครอบคลุมเนื้อท่ี 165,648 ไร และมีพื้นท่ีท่ีรอการบรรจุเปนสมาชิกนิคมอีก 2,000 ไร 

ทางดานการออกเอกสารสิทธ์ิประเภท น.ค.3 นั้น นิคมสรางตนเองลําตะคองไดดําเนินการออก
เอกสารสิทธิ (น.ค.3) ใหแก 9,824 ครอบครัว เปนเนื้อท่ี 173,837 ไร แบงเปน สมาชิกผังจัดสรร 1,489 
ครอบครัว คิดเปนเนื้อท่ี 24,592 ไร สมาชิกราษฎรเดิม 8,353 ครอบครัว คิดเปนเนื้อท่ี 149,245 ไร และ
สมาชิกท่ียังไมไดรับ น.ค.3 1,226 ครอบครัว คิดเปนเนื้อท่ี 16,403 ไร 

                                                        
1  ที่มาของขอมูลพ้ืนฐานตางๆเก่ียวกับนิคมสรางตนเองลําตะคองคือ เอกสาร “สรุปผลการดําเนินงาน นิคมสรางตนเองลําตะ

คอง จังหวัดนครราชสีมา”  
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มีสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามมาตรา 11 แหง พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 ประมาณรอยละ 11 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

นิคมสรางตนเองลําตะคองมีจํานวนประชากรในเขตนิคมฯรวมท้ังส้ิน 43,973 คน  เปนชาย 17,377 
คน เปนหญิง 18,826 คน สําหรับการบริการทางดานการศึกษานั้น นิคมสรางตนเองลําตะคองมีศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน 5 แหง โรงเรียนประถมศึกษา 26 แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แหง สําหรับโครงสราง
พื้นฐานทางดานสาธารณสุข นิคมฯมีสถานีอนามัยจํานวน 8 แหง  

การคมนาคมในเขตนิคมสรางตนเองมีระยะทางรวมทั้งส้ิน 537 กม. แบงเปนถนนลาดยาง 190 กม. 
ถนนลูกรัง 346 กม. สะพาน ค.ส.ล. 20 แหง และทออุโมงค 12 แหง มีถนนลาดยางซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ
ของนิคมฯ 69 กม. และถนนลูกรัง 293 กม.  สําหรับแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนสําหรับอุปโภคและบริโภคใน
ครัวเรือนและเพื่อเกษตรกรรมในเขตนิคมสรางตนเองลําตะคองนั้น นิคมฯมีฝาย/ทํานบจํานวน 40 แหง บอ
บาดาลจํานวน 139 แหง ประปาหมูบาน 76 แหง และถังเก็บน้ําฝนจํานวน 85 แหง 

ประชาชนในเขตนิคมสรางตนเองลําตะคองสวนใหญปลูกพืชไร ไมผล และเล้ียงสัตว โดยมี
เกษตรกรปลูกพืชไรจํานวน 4,250 ครอบครัว ปลูกไมผลจํานวน 1,924 ครอบครัว และเล้ียงสัตวจํานวน 733 
ครอบครัว สําหรับการประกอบธุรกิจในนิคมฯน้ัน นิคมฯมีโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 แหง 
สหกรณการเกษตร 1 แหง และกลุมเกษตรกร 2 แหง 

จากการสํารวจเบ้ืองตนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2552 ในเขต
นิคมสรางตนเองลําตะคอง พบวาประชาชนดั้งเดิมท่ีไดรับการจัดท่ีดินจากรัฐนั้น ไดขายท่ีดินท่ีรัฐจัดสรร
ใหกับกลุมนายทุนไปเปนจํานวนมากท้ังๆท่ีนิคมสรางตนเองแหงนี้ยังมิไดพนสภาพการเปนนิคมสราง
ตนเอง ถึงแมจะมีแผนส้ินสภาพในป พ.ศ. 2546 ก็ตาม (กรมประชาสงเคราะห 2535) จากการสอบถาม
เจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในโครงการ รวมท้ังประชาชนในพื้นท่ีพบวา ปจจุบันยังคงมีประชาชนดั้งเดิม
อาศัยอยูในพื้นท่ีนิคมสรางตนเองลําตะคองจํานวนนอยมาก ปจจุบันในเขตนิคมสรางตนเองแหงนี้มีสนาม
กอลฟ 3 แหง โรงแรม และรีสอรท 6 แหง และจากการสํารวจพื้นท่ีใกลเคียงพบวามีโรงแรม และรีสอรทมาก
กวา 20 แหง จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหท่ีดินในบริเวณนั้นมีราคาสูง  และอาจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ี
นําไปสูการขายท่ีดินของประชาชนด้ังเดิมมากข้ึนไปอีก 

ในกรณีของนิคมสรางตนเองนั้น เม่ือสมาชิกนิคมไดปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆตามท่ีกฎหมายกําหนด
ครบถวน สมาชิกนิคมผูนั้นจะไดรับหนังสือการทําประโยชน (น.ค.3) ซ่ึงสมาชิกสามารถนําไปขอเอกสาร
สิทธ์ิตามประมวลกฎหมายท่ีดินได แตมีขอแมวาหามโอนภายในเวลา 5 ป ถาหากผูซ้ือเขามาซ้ือท่ีดินจาก
สมาชิกนิคมหลังจากนั้น ผูซ้ือและผูขายก็ไมมีความผิดแตประการใด แตมีบางกรณีท่ีภายหลังจากท่ีสมาชิก
นิคมไดรับเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายท่ีดินแลว สมาชิกนิคมไดขายท่ีดินท่ีตนถือครองไปโดยไมรอ
เวลา 5 ปตามท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินกําหนด ธุรกรรมการโอนในลักษณะนี้ถือวาเปน “การโอนลอย” ใหแก
ผูซ้ือ การกระทําในอีกลักษณะหนึ่งคือการทําสัญญาเงินกู โดยมีท่ีดินแปลงดังกลาวคํ้าประกันในราคาทีต่กลง
จะขายไวลวงหนา  



8 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

จากส่ิงท่ีไดกลาวมาในขางตนนี้ อาจสรุปไดวา “ชองวางทางกฎหมาย” เปนกลไกสําคัญท่ีสงผลให
กลุมนายทุน หรือผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจสามารถใชอิทธิพลในการเขาถึงท่ีดินท่ีรัฐมีความประสงค
ท่ีจะจัดใหกับคนจนหรือผูท่ีไรที่ดินทํากิน การท่ีผูรับท่ีดินในโครงการนิคมสรางตนเองขายท่ีใหกับกลุมทุน
อาจกลาวไดวารัฐไดนําท่ีดินของรัฐมาพัฒนาใหแกกลุมทุนโดยใชประชาชนท่ียากจนเปนทางผาน ในขณะท่ี
ในปจจุบันพื้นท่ีสํารองของรัฐโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาไมก็ใกลถึงจุดวิกฤติแลว 

นอกจากนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีรัฐนํามาจัดใหกับประชาชนในเขตนิคมสรางตนเองนั้น เปน
พื้นท่ีปาไม ดังนั้น การลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยภาครัฐจึงมีจํานวนสูงมาก เปนท่ีนาสังเกต
วาในเม่ือนิคมสรางตนเองลําตะคองยังไมส้ินสภาพแตผูครอบครองท่ีดินท่ีรัฐจัดใหไดขายท่ีดินใหกับกลุม
ทุนไปแลว และภาครัฐยังจัดสรรงบลงทุนท่ีตอเนื่องทุกป จึงเกิดคําถามวา จําเปนหรือไมท่ีรัฐลงทุนพัฒนาใน
พื้นท่ีท่ีกลุมทุนเขาครอบครอง ทําไมรัฐไมนํางบประมาณในสวนนี้ไปลงทุนในดานท่ีจําเปนมากกวา 
โดยเฉพาะถารัฐทราบดีวาพื้นท่ีบางสวนท่ีกลุมทุนกวานซ้ือไปแลวนั้นถูกท้ิงไวโดยไมไดใชประโยชน แต
มุงหวังในการเก็งกําไรเปนหลัก 

เนื่องจากในปจจุบันมีประชาชนดั้งเดิมอาศัยอยูในเขตนิคมสรางตนเองลําตะคองจํานวนนอยมาก 
และมีท่ีดินจํานวนมากในบริเวณนิคมฯท่ีถือครองโดยกลุมทุนท้ังๆท่ีนิคมสรางตนเองแหงนี้ยังมิไดส้ินสภาพ 
ประกอบกับในปจจุบันยังมีพื้นท่ีโครงการจัดท่ีดินของรัฐท่ียังเหลืออยูในนิคมสรางตนเองและนิคมสหกรณ
อีกหลายลานไร หากรัฐพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพ้ืนท่ีท่ีเหลือดังกลาวเรียบรอยแลว คาดวาจะมีการขาย
ท่ีดินออกไปอีกเปนจํานวนมาก เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวอีกในอนาคต คณะผูวิจัยขอเสนอใหรัฐ
ใชมาตรการในการแกไขชองวางทางกฎหมาย โดยดําเนินการยกเลิกการใหเอกสารสิทธ์ิเปนรายบุคคล แลว
ใชนโยบายอ่ืนๆแทน เชน การออกโฉนดชุมชน เปนตน นอกจากนี้ รัฐควรยุติงบลงทุนในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีโครงการท่ีประชาชนดั้งเดิมขายท่ีดินไปแลวเปนสวน
ใหญ แตยังไมส้ินสภาพโครงการจัดท่ีดิน โดยใหองคการปกครองสวนทองถ่ินเขามาพัฒนาใหเปนไปตาม
ความตองการของทองถ่ินเปนหลัก 

พรอมกันนี้รัฐควรท่ีจะติดตามการเปล่ียนมือการถือครองท่ีดินในเขตโครงการจัดท่ีดินของรัฐแตละ
โครงการ โดยประสานงานกับกรมท่ีดินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายท่ีดินในเขตโครงการ เพื่อ
ปองกันมิใหผูท่ีไดรับท่ีดินจากโครงการจัดท่ีดินของรัฐประเภทหนึ่งไปแลว และไดขายท่ีดินใหกับกลุมทุน 
เขาขอรับสิทธิในท่ีดินในโครงการจัดท่ีดินของรัฐประเภทอื่นอีก นอกจากน้ี รัฐควรจัดทําทะเบียนผูไดรับ
การจัดท่ีดิน (databank) ดวย 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

3. การครอบครองมรดกของชาต:ิ  
สิทธิการครอบครองและใชประโยชนพ้ืนท่ีเกาะชาง 

“พื้นท่ีเกาะ” ซ่ึงมีกระจายอยูในภาคตางๆของประเทศ เปนพื้นท่ีสวนหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีความ
สวยงามตามธรรมชาติ และมีคุณคาท่ีสมควรแกการอนุรักษตกทอดเปนมรดกของชาติ ตามกฎหมายแลว จะ
ไมสามารถออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินบนพื้นท่ีเกาะใหแกประชาชนได ยกเวนจะมีการครอบครองท่ีทาง
ราชการรับรอง แตดวยนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของภาครัฐท่ีสนับสนุนใหพื้นท่ีเกาะเปนแหลง
ทองเท่ียว แตขาดความพรอมในการบริหารจัดการ นโยบายดังกลาวจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกระตุนใหพื้นท่ีเกาะ
มีการเปล่ียนแปลงท้ังการถือครองท่ีดิน สภาพธรรมชาติ และความสงบสุข  

เม่ือพื้นท่ีเกาะเปนท่ีตองการของบุคคลกลุมตางๆนอกเหนือจากชุมชนดั้งเดิมแลว ความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนไดนํามาซ่ึงความเสียหาย โดยเฉพาะ ปญหาส่ิงแวดลอม ความไมมีระเบียบของส่ิงกอสรางท่ีเกิดข้ึน
จากการขาดผังเมือง ความขัดแยงระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียในเร่ืองการถือครองท่ีดินและการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ และความชอบธรรมของอํานาจรัฐตอชุมชนดั้งเดิม เม่ือพิจารณาตามขอเท็จจริงแลว นโยบายสงเสริม
และพัฒนาการทองเท่ียวเขามาสูพื้นท่ีเกาะของภาครัฐนั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีกระตุนใหผูท่ีมีความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจเขาครอบครองและใชประโยชนพื้นท่ีเกาะซ่ึงเปนมรดกของชาติ และสงผลใหชุมชนด้ังเดิมท่ีอาศัย
อยูในพื้นท่ีเกาะเปนเวลานานกลายเปนผูเสียประโยชน คณะผูวิจัยคาดวาปญหาดังกลาวนี้จะทวีความรุนแรง
มากยิ่งข้ึน 

งานวิจัยนี้จึงพยายามท่ีจะศึกษากลไกซ่ึงนําไปสูการใชอิทธิพลในการเขาครอบครองและใช
ประโยชนพื้นท่ีเกาะโดยกลุมทุนและผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อท่ีจะนําเสนอขอคิดเห็นเชิง
นโยบายเพ่ือแกปญหาดังกลาวตอไป โดยคณะผูวิจัยเลือกท่ีจะทํากรณีศึกษาในพื้นท่ีเกาะชาง อําเภอเกาะชาง 
จังหวัดตราด รวมท้ังสัมภาษณเจาหนาท่ีของรัฐ นักวิชาการ และประชาชนในพ้ืนท่ี  

หมูเกาะชางเปนพื้นท่ีเกาะท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีงดงามและอุดมสมบูรณ อีกท้ังมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนท้ังบนบกและทางทะเล ดังนั้น เกาะชางจึงถือวาเปนแหลงทองเท่ียว
ท่ีครบวงจนท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศ โดยกวารอยละ 80 ของพ้ืนท่ีบนเกาะชางเปนพื้นท่ีอุทยานแหงชาติ มี
ลักษณะทางกายภาพดังนี้2 ดานตะวันออกของเกาะเปนสวนท่ีชาวบานดั้งเดิมอาศัยอยู พื้นท่ีสวนใหญเปน
สวนผลไม ทางตอนใตของเกาะตอนกลางเปนท่ีต้ังของภูเขาสูง ทางตะวันออกชายฝงทะเลเปนท่ีต้ังของ
สถานท่ีราชการและเปนท่ีต้ังของชุมชน ชาวบานท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีทางตอนใตของเกาะประกอบอาชีพ

                                                        
2 ที่มา สํานักเลขาธิการวุฒิสภา (2552) 



10 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ประมง และพื้นท่ีทางดานตะวันตกของเกาะเปนบริเวณทองเท่ียว เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญมีการพัฒนาเพื่อ
การทองเท่ียว มีหาดทรายสวยและรีสอรทจํานวนมาก 

เนื่องจากพ้ืนท่ีบนเกาะชางจัดเปนพื้นท่ีท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ ประกอบกับนโยบายของ
ภาครัฐท่ีสนับสนุนใหพื้นท่ีเกาะชางเปนแหลงทองเท่ียว สงผลใหพื้นท่ีบนเกาะชางเปนท่ีตองการของบุคคล
กลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมทุนและผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันกลุมบุคคลตางๆเหลานี้ไดเขา
ครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินบนเกาะชางในรูปแบบตางๆ เชน กอสรางบาน ทําธุรกิจโรงแรม  
รีสอรท และสถานท่ีพักตากอากาศ ในพื้นท่ีท่ีเปราะบาง เชน พื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน เปนตน ซ่ึงตามกฎหมาย
ไมสามารถออกเอกสารสิทธ์ิใดๆได  

การวิจัยนี้พยายามศึกษาเคร่ืองมือและกลไกท่ีกลุมทุนและผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใชในการ
เขาถึงทรัพยากรที่ดินบนพ้ืนท่ีเกาะชาง จากการศึกษาพบวาการใชอิทธิพลในการเขาครอบครองพื้นท่ีมีอยู
หลายวิธี แตเคร่ืองมือท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายท่ีสุดวิธีหนึ่งคือ การใชแบบแจงการครอบครองท่ีดิน 
(ส.ค.1)  

แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) คือใบแจงการครอบครองท่ีดินเปนหลักฐานวาผูครอบครอง
เปนผูแจงวาตนครอบครองท่ีดินแปลงใดอยู3 ส.ค.1 ไมใชหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเพราะไมใชหลักฐานท่ี
ทางราชการออกให เพียงแตเปนการแจงการครอบครองท่ีดินของประชาชนเทานั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ท่ีดิน
ท่ีมี ส.ค.1 จึงทําการโอนกันโดยจดทะเบียน ไมสามารถนําไปขายหรือยกใหกันได แตสามารถโอนกันได
เพียงแสดงเจตนาสละการครอบครองและไมยึดถือ พรอมสงมอบ ส.ค.1 ใหผูรับโอนไปเทานั้น ก็ถือวาเปน
การโอนกันโดยชอบแลว ผูท่ีมี ส.ค.1 มีสิทธินํา ส.ค.1 มาขอโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส.3 น.ส.3ก หรือ น.ส.3ข) ได (กรมท่ีดิน 2543) 

ท่ีมาของ ส.ค.1 นั้นคือ มาตรา 5 แหง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ในป พ.ศ. 
2515 ไดมีการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 96 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ยกเลิกความในวรรค 2 
ของมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงเปนอันวานับแตวันประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
มีการบังคับใชแลว ก็จะไมมีการผอนผันการแจงการครอบครองท่ีดินอีก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จะไมมีการ
ออก ส.ค.1 ใหกับผูถือครองท่ีดินอีกตอไป ตอมาในวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ.
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 125 ตอนท่ี 29 ก 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บทบัญญัติมาตรา 8 กําหนดใหผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินอยู
กอนวันท่ีจะมีการบังคับใชประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดิน และมิไดยื่น
คําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน นําหลักฐานการแจงการครอบครองท่ีดินนั้นมา
ยื่นคําขอเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสองปนับแต

                                                        
3 ตัวอยางแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) แสดงไวในภาคผนวกของบทที่ 3 
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วันท่ีจะมีการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงก็คือภายในวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เม่ือพนกําหนดเวลาแลว 
หากมีผูนํา ส.ค.1 มาขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน พนักงานเจาหนาท่ีจะออก
โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหไดตอเม่ือศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงท่ีสุด
วาผูนั้นเปนผูซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนในท่ีดินโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนวันท่ีจะมีการบังคับใช
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

เนื่องจาก ส.ค.1 มิไดกําหนดพิกัดทางแผนท่ีไว เพียงแตระบุวาแตละดานหรือแตละทิศของท่ีดินท่ี
แจงจดอะไร ถึงแมวาจะผานการรับรองของกํานันหรือผูใหญบาน ก็มีปญหาตางๆเกิดข้ึนในเวลาตอมา 
ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนจาก ส.ค.1 ท่ีกลุมทุนหรือกลุมผูมีอิทธิพลใชในการเขาครอบครองท่ีดินมี 3 ประการ คือ 
กรณีผูถือครองท่ีดินเพิ่มเนื้อท่ีท่ีระบุไวเดิมใน ส.ค.1 เม่ือนํา ส.ค.1 มาเปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธ์ิ 
กรณีผูถือครองท่ีดินใช ส.ค.1 ของแปลงอ่ืนมาเปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธ์ิ และกรณีผูถือครองท่ีดิน
ใช ส.ค.1 ของท่ีดินแปลงท่ีไดออกเอกสารสิทธ์ิไปแลวแตยังมิไดจําหนาย นํามาเปนหลักฐานในการออก
เอกสารสิทธ์ิในท่ีดินแปลงอ่ืน 

กรณีตัวอยางท่ีผูท่ีมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ผูมีอิทธิพล หรือผูท่ีมีอํานาจรวมกับเจาหนาท่ีของรัฐ
เพิ่มเนื้อท่ีท่ีระบุไวเดิมใน ส.ค.1 หรือใช ส.ค.1 ของท่ีดินแปลงอื่นมาเปนหลักฐานในการออกเอกสารสิทธ์ิ
ปรากฏใหเห็นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีรายงานตรวจสอบที่ 22/2549 ใหกรมท่ีดิน
ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินในพื้นท่ีเกาะชาง ดังตอไปนี้ จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณบานเจก
แบ ตําบลเกาะชางใต กิ่งอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด พบวาโฉนดท่ีดินท่ีออกใหกับเจาของท่ีดินบางรายโดย
ใช ส.ค.1 เปนหลักฐานนั้น มีเนื้อท่ีมากกวา ส.ค.1 ท่ีแจงไวเดิม นอกจากนี้ จากการสํารวจพื้นท่ีบริเวณเกาะ
งาม หมู 3 (ดานใต) ตําบลเกาะชาง พบวามีการนํา ส.ค.1 จากพื้นท่ีหมูบานอ่ืนมาออกเอกสารสิทธ์ิ สําหรับ
ท่ีดินบริเวณอาวกะรัง หมู 3 ตําบลเกาะใต มีการครอบครองพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันท่ีไมสามารถจะออก
เอกสารสิทธ์ิใดๆได (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 2549 หนา 115-116) 

เปนท่ีนาสังเกตวา จากวันท่ี พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 มีผลบังคับใช จนถึง
วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เปนเวลานานถึง 55 ปนั้น ไดมีการใช ส.ค.1 เปนหลักฐานสําคัญในการออก
เอกสารสิทธ์ิในท่ีดินตลอดมา 

ถึงแมจะไมสามารถตรวจสอบไดวามีการใชอิทธิพลในการเขาครอบครองและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรท่ีดินบนพ้ืนท่ีเกาะไปมากนอยเพียงใด เนื่องจากหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลเหลานี้นอยมาก
เพราะเส่ียงตอการถูกฟองรองหม่ินประมาท  บางเร่ืองยังคงดําเนินการตามระบบราชการ แตบางเร่ืองไดหาย
เงียบไป ตรวจสอบไดยาก  แตจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและปรากฏในส่ือส่ิงพิมพมาตลอดสองทศวรรษนั้น 
เช่ือวามีเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนไมนอย 

จากการศึกษาที่ไดนําเสนอไวในขางตน คณะผูวิจัยขอเสนอแนวทางในการปองกันและแกปญหา
ดังนี้ เพื่อปองกันการใชอิทธิพลในการเขาครอบครองพ้ืนท่ีเกาะโดยใช ส.ค.1 เปนเครื่องมือนั้น รัฐไมควร
ดําเนินการใดๆที่จะมีผลตอพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ท่ี



12 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

อนุญาตใหนํา ส.ค.1 มายื่นคําขอเพื่อออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตอพนักงานเจาหนาท่ี
ภายในวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เชน การยกเลิก พ.ร.บ. ฉบับนี้เพื่อใหมีการผอนผันการใช ส.ค.1 ตอไป 
นอกจากนี้ รัฐควรกําหนดมาตรการใหมีการเปดเผยความกาวหนาในการพิสูจนสิทธิในกรณีบุกรุกท่ีดินของ
รัฐใหสาธารณะไดรับทราบเชนเดียวกับท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดดําเนินการอยูในปจจุบัน  

ภาคผนวก บทที่ 3 
แบบแจงการครอบครองท่ีดนิ (ส.ค.1) 

 
ท่ีมา กรมท่ีดิน 
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4.  การซ้ือขายที่ดินสืบเนื่องจากโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐ:  
การเก็งกําไรท่ีดินบริเวณสนามบินสุวรรณภูม ิ

รากฐานหนึ่งของความไมเปนธรรมในสังคมไทยในปจจุบันคือการท่ีเจาของท่ีดินไดรับประโยชน
จากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ โดยไมไดนํามูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนกลับคืน
ใหกับสังคม  เปนผลใหเกิดกิจกรรมแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจโดยกลุมผูมีอํานาจและมีอิทธิพลใน
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเมืองและชานเมืองท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเพิ่มมูลคาของท่ีดิน 

เม่ือโครงสรางการผลิตของประเทศไทยไดปรับเขาสูภาคอุตสาหกรรมและการบริการไปพรอมกับ
กระบวนการสูความเปนเมือง  ความตองการในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดทําใหท่ีดินใน
เมืองและชานเมืองกลายเปนพื้นท่ีฐานการผลิตหลักของประเทศ  ในชวงเวลาเดียวกันนี้ ภาครัฐไดวาง
นโยบายและแผนเพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณดังกลาว โดยการเพิ่ม “ความสามารถในการ
เขาถึง” ของพื้นท่ีนั้น ท้ังในดานการขนสงเดินทาง และการบริการทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อ่ืนๆ เชน ระบบขนสง ระบบคมนาคมส่ือสาร ระบบพลังงาน ระบบน้ํา และระบบการรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสีย ท่ีดินในเมืองและชานเมืองไดรับการลงทุนเพื่อปรับพื้นท่ีสําหรับใชประโยชนเปนท่ีอยูอาศัย อาคาร
สํานักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม  การลงทุนท่ีวามิไดจํากัดอยูเพียงในสวนของการปรับระดับท่ีดิน
เทานั้น แตรวมถึงการสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทตางๆ เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมเม่ือพื้นท่ีมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนา สามารถตอบรับ
กับอุปสงคในการใชประโยชนท่ีดินไดหนาแนนและหลากหลายมากข้ึน เปนผลใหมูลคาท่ีดินสูงตามไปดวย 
เนื่องจากการลงทุนในโครงการเหลานี้มีความเปนสินคาสาธารณะสูง อีกท้ังยังจําเปนตองใชเงินเปนจํานวน
มาก หนวยงานภาครัฐจึงเขามามีบทบาทหลักในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเร่ือยมา  

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีเมืองเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหมูลคา
ท่ีดินในเมืองและชานเมืองเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงถือเปนคาเชาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนของภาครัฐ  
เจาของท่ีดินไดรับประโยชนจากมูลคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนจากการลงทุนของสังคม เนื่องจากประเทศไทยไมมี
กลไกดานกฎหมายและการบริหารจัดการท่ีนําคาเชาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการลงทุนของรัฐกลับคืนสูสังคม 
การลงทุนภาครัฐจึงเอ้ือประโยชนใหกับเจาของท่ีดินและเปนสาเหตุสําคัญท่ีนําไปสูการแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจโดยกลุมทุนและผูมีอิทธิพล   

คณะผูวิจัยไดเลือกศึกษาการพัฒนาที่ดินบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  เนื่องจากเปนโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐท่ีอยูบริเวณชานเมือง ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยเนนวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางแนวคิดของรัฐบาลในอดีตท่ีจะผลักดันโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ



14 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ “โครงการสุวรรณภูมิมหานคร” และการกวานซ้ือท่ีดินในบริเวณแนวถนนบาง
นา-ตราดและถนนสายรอง เชน ถนนออนนุช ถนนกิ่งแกว ฯลฯ ของกลุมทุน  

ตามแนวคิดของรัฐบาลในอดีต โครงการสุวรรณภูมิมหานครต้ังอยูบนทางหลวงแผนดินสายบางนา-
ตราด (กิโลเมตรท่ี 32.5) ตําบลบานระกาศ และตําบลบางพลีนอย อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อ
ท่ี 4,516-1-40 ไร พื้นท่ีสวนมากท่ีใชเปนท่ีต้ังโครงการสุวรรณภูมิมหานครเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 2 แหง ท้ังนี้ บริษัทผูถือครองท่ีดินในบริเวณดังกลาวไดยกท่ีดินใหรัฐบาลจํานวน 685-4-25 
ไร เพื่อใหเปนท่ีตั้งรัฐสภาแหงใหม (หนังสือพิมพมติชน 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2548) โดยอาจหวังใหภาครัฐ
เขาไปลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาพื้นท่ีดังกลาว ซ่ึงจะใหมูลคาท่ีดินรอบขางเพิ่มสูงข้ึน เจาของ
ท่ีดินในบริเวณรอบขางก็จะไดรับอานิสงคจากการลงทุนนั้น ถือเปนการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนจากการลงทุนของภาครัฐ  

จากท่ีไดกลาวไวในขางตนวา มูลคาท่ีดินในเมืองและชานเมืองเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะของรัฐ คณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาแนวคิด นโยบาย และ
แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐบาลมีผลอยางไรตอราคาท่ีดินบริเวณสนามบินสุวรรณ
ภูมิ รวมท้ังพฤติกรรมการซ้ือขายท่ีดิน โดยเฉพาะการกวานซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนมากโดย
กลุมทุนและผูมีอิทธิพล 

จากการสํารวจของบริษัทเอเจนซ่ี ฟอรเรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด (AREA) พบวาราคาที่ดิน
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิในชวงท่ีรัฐบาลในอดีตมีแนวคิดผลักดันใหพื้นท่ีบริเวณสนามบินสุวรรณภมิูเปน
เมืองปกครองพิเศษปรับตัวข้ึนคอนขางมาก โดยเฉล่ียในรอบ 7 ป มีการปรับตัวข้ึนของราคาประมาณรอยละ 
23 ในบางพื้นท่ี เชน ประเวศ ออนนุช ราคาท่ีดินปรับตัวสูงข้ึนกวารอยละ 45 ขณะท่ีท่ีดินบริเวณถนนบางนา-
ตราดนั้น มีการปรับข้ึนของราคาท่ีดินประมาณรอยละ 36-56 จากการวิเคราะหของ AREA พบวาการปรบัข้ึน
ของราคาท่ีดินในบริเวณดังกลาวสวนใหญมีผลมาจากการกวานซ้ือท่ีดินของนักลงทุน  

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยก็ตองการศึกษาการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของรัฐในพ้ืนท่ีบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ วามีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานตอสาธารณชนในแตละข้ันตอนและกระบวนการวางแผนและดําเนินโครงการมากนอย
เพียงใด และเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถรับรูขอมูลลวงหนาและทําการกวานซ้ือท่ีดินเก็บไวเพื่อขายตอหรือไม 
การศึกษานี้จะชวยนําไปสูการใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาความไมเปนธรรมจากการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของรัฐและสภาวะอสมมาตรของขอมูลเกี่ยวกับโครงการดังกลาว 

จากการศึกษาการซ้ือขายท่ีดินบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิพบวา เคร่ืองมือและกลไกสําคัญท่ีกลุม
ทุนและผูมีอิทธิพลใชในการเขาครอบครองท่ีดินและแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจคือ ขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย
และแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ เชน 
โครงการสุวรรณภูมิมหานคร และโครงการกอสรางรัฐสภาแหงใหมบนพื้นท่ีบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 
ความไมเทาเทียมในการรับรูขอมูลดังกลาวกอใหเกิดผลประโยชนท่ีไมเปนธรรมจากการถือครอง ซ้ือขาย 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

และพัฒนาที่ดิน ปญหาดังกลาวคือการที่บุคคลบางกลุมในสังคมไดประโยชนจากอิทธิพลและอํานาจท่ีมีอยู
ในการเขาถึงขอมูลท่ีทําใหเกิดคาเชาทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีกลุมคนอ่ืนไมสามารถรับรูขอมูลนั้นได หรือไม
มีอํานาจและอิทธิพลในการกําหนดท่ีต้ังและรายละเอียดของโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กิจกรรม
ดังกลาวเก่ียวของกับการกระจายสวนเพิ่มของคาเชาทางเศรษฐกิจในจุดท่ีวา กลุมผูมีอิทธิพลและกลุมทุนได
ทําใหมูลคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนตกเปนของตนเองโดยไมมีการคืนสวนเพิ่มนั้นใหกับสังคม ซ่ึงนําไปสูความเหล่ือม
ลํ้าระหวางผูมีอํานาจและทรัพยสินกับประชาชนซ่ึงไมมีท้ังสองอยาง 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีกลุมทุนการเมืองและเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถกวานซ้ือท่ีดินไวเปนจํานวนมาก 
การกวานซ้ือท่ีดินในรูปแบบดังกลาวถือวาเปนการเก็งกําไรอยางชัดเจน พฤติกรรมนี้แตกตางจากความ
พยายามในการรวมแปลงเพื่อการลงทุนขนาดใหญของนักพัฒนาที่ดินท่ีมีความรูความเช่ียวชาญและทุน
ทรัพยในการพัฒนาท่ีดิน 

อันท่ีจริงแลว  ในอดีตประเทศไทยเคยมีกลไกการเก็บคืนคาตอบแทนสวนเกินจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนกลับคืนสูรัฐอยูประเภทหนึ่ง ซ่ึงปรากฏอยูใน มาตรา 21 ของ พ.ร.บ. วาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ซ่ึงไดกําหนดใหมีการคํานวณมูลคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึน (betterment) อัน
เนื่องมาจากการเวนคืนท่ีดินเพื่อการพัฒนาของรัฐ โดยใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการคํานวณราคาท่ีสูงข้ึนหรือลดลงของอสังหาริมทรัพยท่ีเหลือจากการเวนคืน พ.ศ. 2537 แตพระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิกไปในป พ.ศ. 2538 ดวยเหตุผลท่ีวาไมเหมาะสมและไมเปนธรรมตอผูท่ี
ถูกเวนคืนท่ีดินเพราะทําใหผูถูกเวนคืนบางรายไดรับคาทดแทนนอยลงหรือไมไดรับคาทดแทนเลย เหตุผล
ดังกลาวเปนการตีความจากมุมมองดานประโยชนของเจาของท่ีดินเปนหลัก จึงไมไดใหความสําคัญกับคา
เชาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการลงทุนของสังคม 

การแกไขปญหาการกระจุกตัวของคาเชาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของรัฐสามารถแบงไดเปน 2 แนวทางหลักคือ แนวทางการแกปญหาสภาวะอสมมาตรของขอมูลและ
แนวทางในการเก็บคาเชาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐคืนสูสังคม  

เพื่อแกปญหาสภาวะอสมมาตรของขอมูล รัฐควรสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากในชวงเวลาท่ีผานมาประชาชนในโครงการไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐและเขามามีสวนรวมในการวางผังเมืองและกําหนดนโยบาย
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐนอยมาก ความไมโปรงใสนี้เปนการเปดโอกาสใหกลุมทุนการเมืองและ
เจาหนาท่ีของภาครัฐสามารถใชอิทธิพลในการกําหนดตําแหนงท่ีต้ังของโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ซ่ึงเอ้ือประโยชนตอกลุมบุคคลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลและใชขอมูลดังกลาวในการกวานซ้ือท่ีดินเพื่อเก็งกําไร
ได การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนต้ังแตเร่ิมตนจะทําใหขอมูลการดําเนินโครงการมีความ
โปรงใสมากข้ึน และทําใหการเปล่ียนท่ีต้ังหรือปรับเปล่ียนรูปแบบโครงการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอคนบาง
กลุมโดยท่ีประชาชนท่ัวไปไมรับรูเปนไปไดยากข้ึน ความโปรงใสของกระบวนการวางแผนพัฒนาจะทําให
ชองทางในการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจเปนไปไดยากข้ึนดวย 



16 บทความเร่ือง การใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินและปาไม 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

นอกจากนี้ รัฐควรสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลการซ้ือขายท่ีดิน ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีไมมีการ
เปดเผยขอมูลการซ้ือขายท่ีดินตอสาธารณะทําใหเกิดความไมสมบูรณของขอมูลในตลาดที่ดิน ความไม
โปรงใสดังกลาวเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดกิจกรรมแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอ
เจาหนาท่ีภาครัฐและกลุมทุนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลการซ้ือขายไดมากกวาประชาชนท่ัวไป การเปดเผยขอมูล
การซ้ือขายนั้น ไมจําเปนตองระบุวาผูซ้ือขายเปนใคร อีกท้ังเจาหนาท่ีสามารถใชเทคโนโลยีการจัดระบบ
ขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัยในปจจุบันเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวโดยงาย การเปดเผยขอมูลการซ้ือขายใน
อดีตจะทําใหการซ้ือขายในอนาคตเปนไปไดงายข้ึน เพราะขอมูลมีความนาเช่ือถือมากข้ึน สงผลใหการปน
ราคาท่ีดินเกินกวามูลคาท่ีดินจริงก็จะเปนไปไดยากข้ึนเชนกัน ท้ังนี้ ภาครัฐควรกําหนดมาตรการท่ีทําใหผูซ้ือ
ขายท่ีดินตองแจงราคาซ้ือขายตามจริง 

สําหรับแนวทางในการเก็บคาเชาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐคืนสู
สังคมน้ัน รัฐควรพัฒนามาตรการและเครื่องมือทางการคลังท่ีบังคับใหเจาของท่ีดินตองจายคืนสวนเพิ่มของ
มูลคาท่ีดินใหกับสังคม ตัวอยางเคร่ืองมือทางการคลังนี้ไดแก ระบบภาษีทรัพยสิน (Property tax) ภาษีจาก
กําไรการขายทรัพยสิน (Capital gains tax) การเก็บคาประเมินพิเศษ (Special assessment levy) และ
คาธรรมเนียมผลกระทบการพัฒนา (Development impact fee) และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีทําใหเจาของท่ีดิน
รับภาระเพิ่มข้ึนในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของรัฐ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
7 ไดเสนอใหมีการนํามาตรการเหลานี้มาใช แตยังไมไดรับการสานตอใหเกิดผลอยางแทจริงจนถึงปจจุบัน 

5.  บทสรุป 

การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม เม่ือพิจารณาจากมุมมองของการครอบครองและ
เขาทําประโยชนทรัพยากรที่ดินและปาไมนั้น ความเปนธรรมจะเกิดข้ึนเม่ือ สังคมสวนรวมสามารถใช
ประโยชนท่ีดินของรัฐ โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีควรอนุรักษตกทอดเปนมรดกของชาติ อยางเทาเทียมกัน มีการคืน
ผลตอบแทนสวนเกินทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐสูสังคมโดย
ผานเคร่ืองมือทางการคลังตางๆ และมีการกระจายทรัพยากรที่ดินใหกับผูดอยโอกาส  

ดังนั้น ในสวนของการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไมเพื่อใหคนใชประโยชนนั้น รัฐควรท่ี
จะทบทวนและคํานึงถึงกลไกตางๆท่ีเกี่ยวของกับการนําท่ีดินของรัฐไปจัดใหกับประชาชนท่ีไรท่ีดินทํากิน 
คณะผูวิจัยเสนอใหรัฐติดตามการเปล่ียนมือการครอบครองที่ดินในเขตโครงการจัดท่ีดินของรัฐแตละ
โครงการ รวมท้ังจัดทําทะเบียนผูไดรับจัดท่ีดิน ท้ังนี้เพื่อปองกันมิใหกลุมบุคคลใดใชอิทธิพลผานชองวาง
ทางกฎหมายเพื่อเขาครอบครองที่ดินท่ีรัฐจัดใหผูไรท่ีดินทํากินหรือคนจน รวมท้ังปรับปรุงการออกเอกสาร
สิทธ์ิในการใชประโยชนและครอบครองท่ีดิน ใหอยูในรูปของโฉนดชุมชนหรือธนาคารท่ีดิน และสําหรับ
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โครงการจัดท่ีดินของรัฐท่ีมีการเปล่ียนมือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไปเกือบท้ังหมดแลว รัฐควรพิจารณายกเลิกเพิก
ถอนสถานภาพโครงการและระงับการจัดสรรงบลงทุนในโครงการดังกลาว 

สําหรับการบริหารจัดการพื้นท่ีเกาะและพื้นท่ีซ่ึงเปนมรดกของชาตินั้น รัฐควรมีมาตรการที่ชวย
ปองกันไมใหพื้นท่ีเหลานี้ตกอยูกับกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ คณะผูวิจัยเสนอใหรัฐพยายามปดชองทางที่ผู
มีอิทธิพลใชในการเขาครอบครองมรดกของชาติ รวมถึงเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการบุกรุกท่ีดินของรัฐให
สาธารณะไดรับทราบมากข้ึน  

นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังเสนอใหมีการเปดเผยขอมูลโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของรัฐ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาขนาดใหญ (megaproject) ใหประชาชนไดรับทราบ ตลอดจนมีโอกาสเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา อีกท้ังใชเคร่ืองมือทางการคลังตางๆ 
เชน การเก็บภาษีทรัพยสิน ภาษีจากกําไรการขายทรัพยสิน คาธรรมเนียมพิเศษจากการเพิ่มมูลคาท่ีดิน เพื่อ
คืนคาเชาทางเศรษฐกิจสูสังคม 
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