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การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2553 

“การลดความเหล่ือมลํา้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ” 
(Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity) 

 
 

หวัขอ้ที ่ 3.   

การสรา้งโอกาสด้านเศรษฐกิจ 

 

โอกาสการเข้าถึงทรพัยากรธรรมชาติ :  
กรณีศึกษาเรื่องท่ีดิน 
• การลดความเหล่ือมลํา้และสร้างโอกาสการเข้าถึงทรพัยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาเรื่องท่ีดิน 

• ความขดัแย้งปัญหาท่ีดิน-ป่า : แง่มมุปัญหาด้านโครงสร้างกฎหมายและนโยบายรฐั 
 

โดย   

อดิศร ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

นายบณัฑูร  เศรษฐศิโรตม ์
สถาบนัธรรมรฐัเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
 

รว่มจดัโดย 

มลูนิธชิยัพฒันา 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู 

และ 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
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การลดความเหล่ือมลํา้และสร้างโอกาส 
การเข้าถึงทรพัยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาเรื่องท่ีดิน 

อดิศร ์อิศรางกรู ณ อยธุยา 

1. บทนํา 

ปญัหาการไรท้ี่ดนิทํากนิของประชาชน การกกัตุนที่ดนิ การเกง็กําไรที่ดนิ การไม่ใชป้ระโยชน์ใน
ทีด่นิ หรอืการบุกรกุทีด่นิของรฐั เป็นปญัหาทีไ่ดร้บัความสนใจอยา่งมากในประเทศไทย แต่เป็นทีน่่า
เสยีดายอย่างยิง่ที่ปญัหาเหล่าน้ีกลบัไม่ได้รบัการพจิารณาอย่างถ่องแท้เพื่อหาแนวทางแก้ไขที ่
ตน้ตอปญัหาอยา่งแทจ้รงิ หลายสบิปีทีผ่า่นมา รฐับาลไทยกลบัวเิคราะหป์ญัหาดงักล่าวอยา่งผวิเผนิ
และใชว้ธิกีารแกป้ญัหาการไรท้ีด่นิทํากนิดว้ยมาตรการในลกัษณะกําป ัน้ทุบดนิโดยการนําพืน้ทีป่่า
เสื่อมโทรมมาจดัใหป้ระชาชน แต่สิง่ที่ปรากฏตามมาคอื การสูญเสยีพืน้ที่ป่าไมอ้ย่างมากมาย  
เพราะการนําพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรมมาจดัใหป้ระชาชนเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิแรงจงูใจในการบุกรุก
พืน้ทีป่่าสงวนมากยิง่ขึน้ (moral hazard) นอกจากนัน้ ยงัพบว่าในบางกรณี ทีด่นิทีร่ฐัไดจ้ดัให้
ประชาชนในอดตีไดถู้กเปลี่ยนมอืไปยงัเจา้ของใหม่ที่ไม่ใช่เกษตรกรหรอืผูด้อ้ยโอกาส และการจดั
ทีด่นิใหผู้ไ้รท้ีท่ํากนิในบางกรณี ทีด่นิที่ไดจ้ดัใหถู้กนําไปขายต่อจนกลายเป็นโครงการบา้นจดัสรร 
เป็นต้น ในบางโครงการพบว่า ที่ดินที่ร ัฐจัดให้ผู้ด้อยโอกาสเป็นที่ดินที่มีคุณภาพตํ่ า ขาด
สาธารณูปโภคที่สําคญั และมผีลผลิตทางการเกษตรตํ่าจึงทําให้เกษตรกรจําเป็นต้องขายที่ดิน
ดงักล่าวต่อนายทุน 

ปจัจุบันการจัดที่ดินให้ผู้ด้อยโอกาสยังดําเนินอยู่  ในขณะที่ภาครัฐยงัไม่มีการจัดทํา
ฐานขอ้มูลของผูท้ี่ได้รบัสทิธไิปก่อนหน้าน้ีแล้ว ทําใหม้แีนวโน้มว่าการจดัที่ดนิใหผู้ด้้อยโอกาสใน
ลกัษณะดงักล่าวจะเป็นโครงการต่อเน่ือง ซึง่หากเป็นเช่นนัน้จรงิจะสง่ผลกระทบอยา่งมากต่อการใช้
ที่ดนิในประเทศไทย ไดแ้ก่ หน่ึง การสรา้งแรงจูงใจใหม้กีารบุกรุกพืน้ที่ป่าไมม้ากยิง่ขึน้และสรา้ง
ความไม่สมดุลต่อระบบนิเวศ เช่น ปญัหาน้ําท่วม ปญัหาน้ําแลง้ และการสูญเสยีความหลากหลาย
ทางชวีภาพ สอง ผูด้้อยโอกาสไม่ได้รบัการช่วยเหลอือย่างแท้จรงิเพราะลําพงัการจดัที่ดนิอย่าง
เดยีวไมส่ามารถยกระดบัความเป็นอยูไ่ดแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติได ้สาม ทา้ยสดุทีด่นิทีร่ฐัจดัใหอ้าจ
ถูกเปลีย่นมอืไปยงันายทุนทีไ่มไ่ดท้าํการเกษตรและผูด้อ้ยโอกาสทีข่ายทีด่นิไปกจ็ะกลายเป็นผูไ้รท้ี่
ทาํกนิเชน่เดมิ 

ในเรื่องการไรท้ีท่ํากนินัน้ ในปี พ.ศ. 2542 พบว่า ราษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิทํากนิของตนเองมี
จํานวน 546,942 ครวัเรอืน (สํานักงบประมาณ 2542) และจากการขึ้นทะเบียนคนจนในปี พ.ศ. 
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2547 พบว่า ผูท้ีม่าลงทะเบยีนเป็นผูท้ีไ่มม่ทีีด่นิทาํกนิรวม 1,003,360 ราย เป็นผูเ้ช่าทีด่นิ 378,077 
ราย ยมืผูอ้ื่นทาํกนิ 314,090 ราย และเป็นผูร้บัจา้งทาํการเกษตรจาํนวน 311,193 ราย นอกจากน้ี
ยงัมผีูท้ี่มทีี่ดนิทํากนิแต่ไม่พอเพยีง  ต้องการที่ดนิทํากนิเพิม่อกี 1,651,922 ราย   รวมผูท้ี่มา
ลงทะเบยีนทีไ่ม่มทีีด่นิทาํกนิหรอืมทีีด่นิทํากนิแต่ไม่เพยีงพอทัง้สิน้จํานวน 2,955,282 ราย ปญัหา
การจดัที่ดินทํากินในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากที่ดินของรฐัที่นํามาจดัสรรให้กบัราษฎรขาด
ปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญั เช่น อยูห่่างไกลชุมชนเดมิ ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคและใช้
ในการเกษตร เป็นตน้ การขาดเงนิทุนในการพฒันาพืน้ทีท่ีต่นเองไดร้บั งบประมาณของหน่วยงาน
ภาครฐัไม่เพยีงพอสาํหรบัการพฒันาปจัจยัพืน้ฐาน ทัง้แหล่งน้ํา ถนน โรงเรยีน และสาธารณูปโภค
ในพื้นที่โครงการ ส่งผลใหก้ารดํารงชวีติของประชาชนเป็นไปดว้ยความยากลําบาก จงึขายที่ดนิ 
ทํากนิของตนทีร่ฐัไดจ้ดัให ้ และสุดทา้ยต้องกลบัมาเป็นผูไ้รท้ีด่นิทํากนิเช่นเดมิ รวมทัง้ภาครฐั
ประสบกบัปญัหาการขาดแคลนทีด่นิทีจ่ะนํามาจดัใหก้บัประชาชน 

รายงานน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตใินกรณี
ทีด่นิเป็นปญัหาที่มคีวามเชื่อมโยงกบัประเดน็ทางเศรษฐกจิหลายประการ ไดแ้ก่ ความเหลื่อมลํ้า
ทางรายได ้การกระจุกตวัของกําไรเกนิปกตจิากการดําเนินธุกจิทีข่าดการแข่งขนั การจบัจองทีด่นิ
เพื่อหวงัผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐั การดาํเนินมาตรการภาษทีีด่นิทีไ่ม่
เหมาะสม ไดแ้ก่ ภาษเีงนิไดจ้ากการขายทีด่นิ หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ  การบงัคบัใชก้ฎหมายสอง
มาตรฐาน และการมกีฎหมายการเชา่ทีด่นิทีข่าดประสทิธภิาพ  

รายงานฉบบัน้ียงัแสดงใหเ้หน็วา่การทีร่ฐับาลละเลยการแกป้ญัหาธุรกจิผกูขาดและไมบ่งัคบั
ใชก้ฏหมายการแข่งขนัทางการคา้ทําใหร้ายไดก้ระจุกตวัในกลุ่มธุรกจิเพยีงน้อยรายนัน้ไดนํ้าไปสู่
ปญัหาการกวา้นซือ้ทีด่นิเป็นอยา่งมาก ซึง่การกวา้นซือ้ทีด่นิในลกัษณะน้ี ทาํใหป้ระชาชนผูม้รีายได้
น้อยไม่สามารถเขา้ถงึทรพัยากรทีด่นิได ้ เพราะเหตุผลสองประการดว้ยกนัคอื หน่ึง การกวา้นซื้อ
ที่ดนิทําใหร้าคาที่ดนิสูงขึน้จนเกษตรกรไม่สามารถซื้อที่ดนิเพื่อดําเนินกจิกรรมทางการเกษตรได ้
และ สอง การทีท่ีด่นิมรีาคาสงูขึน้ทําใหเ้กษตรกรทีถ่อืครองทีด่นิอยู่ตอ้งเผชญิกบัค่าเสยีโอกาสของ
ทีด่นิทีม่มีลูคา่สงู ทาํใหเ้กษตรกรจาํนวนมากตอ้งขายทีด่นิทีม่อียู ่และเกบ็ทรพัยส์นิในรปูเงนิหรอืใน
รปูอื่นแทนเพราะไมส่ามารถถอืครองทีด่นิทีม่มีลูคา่สงูได ้

การศกึษาน้ีเสนอว่า เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึทรพัยากรทีด่นิไดอ้ย่างเป็นธรรมมาก
ขึน้  รฐับาลควรดาํเนินมาตรการทีเ่ป็นการแกป้ญัหาทีต่น้ตอมากขึน้ดงัต่อไปน้ี หน่ึง ปรบัปปรุงและ
บงัคบัใชก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้เพือ่ลดปญัหาการกระจุกตวัของรายไดแ้ละใหม้กีารกระจาย
รายไดท้ีเ่ป็นธรรมมากขึน้ ทัง้น้ีเพื่อลดกําลงัซือ้จากการกระจุกตวัของรายได ้สอง เร่งตรากฎหมาย
ภาษ ีCapital Gain หรอืภาษมีลูค่าเพิม่จากการถอืครองทีด่นิ โดยภาษ ีCapital Gain น้ีจะทาํหน้าที่
ถ่ายโอนกําไรส่วนเกนิจากการเกง็กําไรในทีด่นิมาสูภ่าครฐัมากขึน้ และช่วยลดการเกง็กําไรในทีด่นิ
ในทีสุ่ด มาตรการภาษี Capital Gain น้ีจะทําใหร้ฐัมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และช่วยลดขนาดของการสร้างหน้ีสาธารณะด้วย  สาม สร้างหลัก 
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ธรรมาภิบาลในการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อลดปญัหาการเลือกปฎิบตัิ หรือปญัหาสองมาตรฐาน
ระหว่างนายทุนและประชาชนผูม้รีายไดน้้อย และ สี ่ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าทีด่นิ
และการเช่าทีด่นิเพื่อการเกษตรเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมทัง้กบัผูเ้ช่าทีด่นิ และผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ  ทัง้น้ี 
เพือ่เป็นแรงจงูใจใหเ้จา้ของทีด่นิประสงคจ์ะปล่อยทีด่นิทีถ่อืครองอยูใ่หม้กีารเช่าเพื่อใชท้าํประโยชน์
มากขึน้ 

รายงานน้ีแบ่งเป็น 4 สว่นไดแ้ก่ สว่นที ่1 บทนํา สว่นที ่2 สาเหตุของการไรท้ีท่าํกนิ สว่นที ่3 
ผลกระทบจากปญัหาการไรท้ีท่าํกนิ และสว่นที ่4 บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

2. สาเหตขุองการไรท่ี้ทาํกิน 

การศกึษาน้ีจะพยายามแสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาการไรท้ี่ดนิทํากนิมใิช่เป็นปญัหาของการที่
เกษตรกรไมม่ทีีด่นิอยา่งทีร่ฐับาลเขา้ใจ แต่เป็นปญัหาทีม่คีวามเกีย่วโยงกบักลไกทางเศรษฐกจิอื่นๆ 
อย่างมาก การไรท้ีท่ํากนิมตี้นตอมาจากสาเหตุ 5 ประการดว้ยกนั  ไดแ้ก่  1) โครงสรา้งความ 
เหลื่อมลํ้าทางรายได ้2) การกระจุกตวัของรายไดจ้ากปญัหาการแขง่ขนัทางการคา้ 3) การเกง็กําไร
จากโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐั 4) การบงัคบัใชก้ฎหมายสองมาตรฐาน และ 5) กฎหมายการเช่าทีด่นิ
ทีข่าดประสทิธภิาพ สาเหตุการไรท้ีท่าํกนิในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

2.1 โครงสร้างความเหล่ือมลํา้ทางรายได้และการถอืครองท่ีดิน 

ปญัหาการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตใินกรณกีารไรท้ีด่นิทาํกนินัน้ ถงึแมส้ว่นหน่ึงจะเกดิขึน้
เพราะการขยายตวัของประชากรทําใหเ้มื่อครอบครวัเกษตรกรมจีํานวนสมาชกิมากขึน้กม็ผีลทําให้
พืน้ทีท่าํการเกษตรต่อประชากรลดลง แต่นอกเหนือจากปรากฏการณ์ดงักล่าวแลว้ สาํหรบัประเทศ
ไทยพบว่า สาเหตุสําคัญอย่างหน่ึงที่ทําให้ภาคเกษตรกรรมต้องสูญเสียที่ดินเป็นเพราะที่ดิน
ส่วนมากถูกเปลีย่นมอืมายงัผูซ้ือ้ทีไ่ม่ทําการเกษตร สาเหตุทีป่ระชาชนในภาคเมอืงมกีําลงัซือ้ทีด่นิ
เป็นเพราะภาคเมอืงมกีารกระจุกตวัของรายได้สูงมากดงัจะสงัเกตุได้จากโครงสร้างการกระจาย
รายไดข้องคนไทย (ตารางที ่1) 

ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสิทธ์ิ Gini (Gini Coefficient) 

ปี พ.ศ. รายได้ มลูค่าบา้นและท่ีดิน 

2549 0.5155 0.6933 

2550 0.4991 0.6864 

2552 0.4894 0.6583 

Source: Calculated from SES data tapes. 
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ตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าค่า Gini Coefficient ของรายไดข้องคนไทยอยูใ่นช่วง 0.5 ถอืว่า
ประเทศไทยมกีารกระจายรายไดท้ีม่คีวามเหลื่อมลํ้าระหว่างคนรวยและคนจนมาก และจากการที่
ภาคเมอืงมกีารกระจุกตวัของรายไดสู้ง จงึทําใหท้รพัยส์นิจํานวนมากถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็นการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์โดยการเขา้จบัจองทีด่นิในพืน้ทีเ่กษตรกรรมหรอืพืน้ทีใ่นภาคชนบท และ
ดว้ยเหตุน้ีเองทีท่าํใหเ้กษตรกรในภาคชนบทตอ้งสญูเสยีทีด่นิและเป็นผูไ้รท้ีท่าํกนิในทีส่ดุ ตารางที ่1 
แสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาการกระจุกตวัของทีด่นิในประเทศไทยมคี่า Gini Coefficient ในช่วง 0.65 ซึง่
เป็นค่าการกระจุกตวัสูงกว่าปญัหาการกระจายรายได้ หรอือาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่าประมาณ 
รอ้ยละ 90 ของคนไทยมทีีด่นิถอืครองไมถ่งึ 1 ไร ่ ในขณะทีค่นกลุ่มทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 10 ถอืครอง
ทีด่นิคนละมากกว่า 100 ไร ่  รายงานน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาการกระจุกตวัของทีด่นิในมอืคนกลุ่ม
น้อยเป็นผลสบืเน่ืองมาจากปญัหาการกระจุกตวัของรายไดข้องคนไทยนัน่เอง 

รปูที ่1 และรปูที ่2 แสดงใหเ้หน็ถงึความคลา้ยคลงึของเสน้ Lorenz Curve ของรายไดแ้ละ
เสน้ Lorenz Curve ของบา้นและทีด่นิ โดยขอ้มลูของการสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิพ.ศ. 2549 พ.ศ. 
2550 และ พ.ศ. 2552 พบว่า Lorenz Curve ของการถอืครองบา้นและทีด่นิของคนไทยมกีาร
กระจุกตวัในมอืคนจํานวนน้อย และเป็นปญัหาที่มคีวามรุนแรงมากกว่าปญัหาการกระจายรายได้
เสยีอกี ทา้ยสุด ตารางที ่3 และตารางที ่4 แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้มลูการกระจุกตวัของรายไดแ้ละของ
บา้นและทีด่นิ โดยทางดา้นทีด่นิพบว่า ประชาชนรอ้ยละ 20 ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิดคีรอบครอง
ทีด่นิมากถงึรอ้ยละ 65 ในขณะทีป่ระชาชนทีม่รีายไดน้้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 20 สุดทา้ยมทีีด่นิรวมกนั
เพยีงรอ้ยละ 0.23 เทา่นัน้ 

รปูท่ี 1 Lorenz Curve ด้านรายได้ 
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Source: Calculated from SES data tapes. 
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รปูท่ี 2 Lorenz Curve ด้านมลูค่าบา้นและท่ีดิน 
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Source: Calculated from SES data tapes. 

 

ตารางท่ี 2 สดัส่วนของรายได้แยกตาม decile 

decile 2006 2007 2009 

1 1.33 1.50 1.55 

2 2.52 2.67 2.81 

3 3.41 3.59 3.69 

4 4.35 4.54 4.65 

5 5.47 5.64 5.71 

6 6.88 7.04 7.06 

7 8.70 8.80 8.83 

8 11.38 11.48 11.45 

9 16.28 16.39 16.11 

10 39.69 38.35 38.14 

รวม 100 100 100 
Source: Calculated from SES data tapes. 
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ตารางท่ี 3 สดัส่วนของมลูค่าบา้นและท่ีดินแยกตาม decile 

decile 2006 2007 2009 

1 0.00 0.00 0.00 

2 0.10 0.09 0.23 

3 1.19 1.13 1.40 

4 1.74 2.23 2.60 

5 3.25 3.77 4.79 

6 5.71 5.32 5.17 

7 7.30 7.08 8.08 

8 10.16 11.16 10.61 

9 14.97 15.76 15.79 

10 55.59 53.45 51.32 

รวม 100 100 100 
Source: Calculated from SES data tapes. 

 

การกวา้นซื้อที่ดนิในลกัษณะน้ีทําใหป้ระชาชนผูม้รีายไดน้้อยไม่สามารถเขา้ถงึทรพัยากร
ทีด่นิไดเ้พราะเหตุผลสาํคญัสองประการดว้ยกนัคอื  

หน่ึง การกวา้นซือ้ทีด่นิโดยประชาชนในภาคเมอืงสง่ผลทาํใหร้าคาทีด่นิในพืน้ทีเ่กษตรกรรม
สงูขึน้ และทาํใหร้าคาทีด่นิในชนบทมแีนวโน้มสงูขึน้จนเกษตรกรไม่สามารถซือ้หาทีด่นิเพื่อดําเนิน
กจิกรรมทางการเกษตรได ้และ  

สอง การทีท่ี่ดนิมรีาคาสูงขึน้ทําใหเ้กษตรกรทีถ่อืครองทีด่นิอยู่ต้องเผชญิกบัค่าเสยีโอกาส
ของทีด่นิทีม่มีลูคา่สงู  หมายความวา่ ทีด่นิของเกษตรกรทีถ่อืครองอยูน่ัน้อาจมผีูม้าเสนอซือ้ในราคา
ทีส่งู ทาํใหห้ากเกษตรกรเกบ็ทีด่นิไวโ้ดยไมข่ายจะทาํใหเ้กษตรกรเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิเพือ่นําไป
ทําประโยชน์อื่นๆ ได ้เช่น ผลตอบแทนจากการฝากธนาคารเพื่อดอกเบีย้ ดงันัน้ หากเกษตรกรไม่
ขายทีด่นิทีม่คี่าเสยีโอกาสสงูกห็มายความว่าเกษตรกรตอ้งสญูเสยีรายไดใ้นรปูดอกเบีย้ทีค่วรจะได้
ไปทุกๆ เดอืน ดว้ยเหตุน้ีเกษตรกรจํานวนมากต้องขายทีด่นิทีม่อียู่และเกบ็ทรพัยส์นิในรปูเงนิหรอื
ในรปูอื่นแทนเพราะไมส่ามารถถอืครองทีด่นิทีม่มีลูคา่สสงูได ้

2.2 การกระจกุตวัของรายได้จากปัญหาการแข่งขนัทางการค้า 

ดงันัน้การศึกษาน้ีพยายามแสดงให้เหน็ว่าการที่ประชาชนจํานวนมากหรอืเกษตรกรไม่
สามารถใชป้ระโยชน์ในทีด่นิไดเ้ป็นเพราะโครงสรา้งการถอืครองทีด่นิของประเทศไทยนัน้ถูกทําให้
บดิเบอืนดว้ยโครงสรา้งความเหลื่อมลํ้าทางรายไดข้องไทย หากพจิารณาโครงสรา้งรายไดข้องคน
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ไทยพบวา่ การกระจายรายไดข้องคนไทยเป็นปญัหาทีม่คีวามรนุแรงมาก สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะการ
ดาํเนินธุรกรรมทีข่าดการแขง่ขนัทาํใหม้กีารกระจุกตวัของกําไรหรอืรายไดใ้นธุรกจิบางประเภท ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา การดําเนินธุรกรรมทีส่่อถงึการทําลายการแข่งขนัทางการคา้นับว่าเป็นสิง่ที่
ผดิกฎหมาย เช่น การตดัราคาใหต้ํ่ากว่าทุนเพื่อกําจดัคู่แข่ง การขายสนิค้าสองประเภทพ่วงเขา้
ดว้ยกนั การผูกขาดในตลาด หรอืการเป็นผูป้ระกอบการรายเดยีว (Monopoly) หรอืการฮัว้กนั
กําหนดราคาระหว่างผูป้ระกอบการหลายรายหรอืที่เรยีกว่า Cartel เช่น กรณีตวัอย่างบรษิทั 
Microsoft ของประเทศสหรฐัอเมรกิาถูกดาํเนินคดเีมื่อพบว่ามกีารขาย Internet Explorer รว่มกบั 
Microsoft Window เป็นตน้ 

พฤติกรรมการทําลายบรรยากาศการแข่งขนัเป็นสิ่งที่เป็นอนัตรายมากต่อการดําเนิน
เศรษฐกจิ เพราะเป็นสาเหตุสาํคญัของการกระจุกตวัของกําไรสว่นเกนิหรอืรายได ้ทาํใหป้ระโยชน์ที่
เกดิจากการทาํธุรกรรมทางเศรษฐกจิไมส่ามารถกระจายไปสูผู่ป้ระกอบการรายอื่นๆ หรอืประชาชน
ในสว่นอื่นๆ ได ้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารควบคุมพฤตกิรรมการทาํลายการแขง่ขนัทางการคา้
ของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่สี่วนแบ่งของตลาดสงูดว้ยกฎหมาย Anti 
Trust Law เพื่อมใิหผู้ป้ระกอบการดงักล่าวสามารถดาํเนินการทาํลายตลาดและทาํใหเ้กดิกําไรเกนิ
ปกตไิด ้สาํหรบัประเทศไทยเองกไ็ดม้กีารประกาศใชก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ แต่การบงัคบั
ใชก้ฎหมายดงักล่าวยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วรจงึทําใหผู้ป้ระกอบการไทยหลายรายสามารถได้
กาํไรเกนิปกต ิและทา้ยทีส่ดุเป็นสาเหตุหน่ึงทีนํ่ามาสูป่ญัหาการกระจายรายไดท้ีก่ระจุกตวัเป็นอยา่ง
มากดงัทีไ่ดแ้สดงไวข้า้งตน้ 

การศกึษาของเดอืนเด่น และคณะ (2545) เสนอว่าการผกูขาดทางธุรกจิในประเทศไทยนัน้ 
ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง โดยผลเสยีทางดา้นเศรษฐกจิจาก
การผูกขาดตลาดทําให้อตัราค่าบริหารหรือราคาสินค้าสูงเกินควร เช่น ในกรณีของโทรศัพท ์
เคลื่อนที ่สายเช่าโทรศพัท ์ปนูซเีมนต ์สง่ผลใหต้น้ทุนค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูซ้ือ้สงูขึน้ และ
ธุรกิจผูกขาดมกัขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนัน้การศึกษา
รายงานวา่ ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่อีาํนาจตลาดและอาํนาจเงนิสงูมกัจะใชว้ธิกีารในการทุ่มตลาด
เพื่อทําลายคู่แขง่รายย่อย สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการทีม่เีงนิทุนน้อยตอ้งปิดกจิการไป เพราะมอิาจขาย
ขาดทุนเพื่อสูก้บัผูป้ระกอบการรายใหญ่ซึง่มแีหล่งรายไดท้ีห่ลากหลายกว่า การตดัราคาเพื่อทาํลาย
คู่แข่ง นอกจากจะทําลายขวญักําลงัใจของผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว ยงัทําใหเ้กิดปญัหาความ
ยากจนตามมาดว้ย  

ทางการเมอืงผลงานวจิยัของคณะกรรมการรณรงคเ์พื่อประชาธปิไทย (ครป.) ในปี 2545 
สรุปว่าการผูกขาดทางธุรกจิส่งผลใหเ้กดิการผูกขาดทางการเมอืง เน่ืองจากผูท้ี่จะเขา้มามอีํานาจ
ทางการเมอืงจะตอ้งมฐีานทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่ การผกูขาดทาํใหธุ้รกจิสามารถสรา้งกาํไรสว่นเกนิ 
ไดม้าก ซึ่งกําไรดงักล่าวสามารถนําไปสนับสนุนพรรคการเมอืงได ้และพบว่าสายสมัพนัธ์ระหว่าง
ธุรกจิผกูขาดกบัการเมอืงทาํใหก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั 
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สาํหรบัตวัอย่างของการทําลายบรรยากาศทางการคา้ในประเทศไทยนัน้พบว่า มรีปูแบบที่
แตกต่างกนัออกไป การทีผู่ป้ระกอบการรายหน่ึงมอีาํนาจทางตลาดทีจ่ะกดีกนัหรอืจาํกดัการแขง่ขนั
ในตลาดไดใ้นระยะเวลาหน่ึงนัน้สามารถกระทาํไดโ้ดยการ 

1) กาํหนดราคาตํ่ากวา่ตน้ทุนของตนเอง (predatory pricing) เชน่ การกาํหนดราคาสนิคา้ที่
ตํ่าเกนิไปในอุตสาหกรรมไขไ่ก่สง่ผลกระทบต่อธุรกจิในระดบัทอ้งถิน่จาํนวนมาก 

2) หา้มขายสนิคา้ของคู่แขง่ (exclusive dealing) กรณีบรษิทัรถจกัรยานยนตแ์หง่หน่ึงหา้ม
ขายสนิคา้ของคูแ่ขง่  

3) การควบกจิการเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งตลาด (merging) การควบรวมธุรกจิระหว่างบรษิทั
ปูนซีเมนต์ยกัษ์ใหญ่สองบรษิัท มกีารกําหนดราคาร่วมกนั ส่งผลให้ราคาจําหน่ายปูนซีเมนต์ใน
ทอ้งตลาดสงูขึน้อกีเท่าตวั หรอืบรกิารโทรทศัน์ระบบบอกรบัสมาชกิทีก่ารกําหนดอตัราค่าบรกิารที่
สงูเกนิควรเพราะสามารถจาํกดัทางเลอืกของผูซ้ือ้ได ้ 

4) เลอืกปฏบิตั ิ(discriminatory behaviour) 

5) กาํหนดราคาขายปลกี (กรณเีครือ่งสาํอาง) หรอื  

6) การขายพว่ง เช่น กรณีการขายเหลา้พว่งเบยีร ์ซึง่ในปจัจุบนัไดข้ยายวงกวา้งครอบคลุม
ถงึผลติภณัฑโ์ซดา และน้ําดื่มบรรจุขวด  

เดอืนเด่น และคณะ (2545) ไดเ้สนอแนะแนวทางการสรา้งความเขม้แขง็ของผูบ้รโิภคจาก
ผลกระทบของธุรกจิผกูขาดดงัต่อไปน้ี  

• การสรา้งกระบวนการเรยีนรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการค้า และ
ชอ่งทางในการเรยีกรอ้งสทิธใิหก้บัองคก์รผูบ้รโิภคและผูบ้รโิภค 

• ส่งเสรมิความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัปญัหาการผูกขาดสําหรบัธุรกจิ (รายย่อย) และ
ผูบ้รโิภค 

• สรา้งกระบวนการใหเ้กดิเครอืข่ายผูบ้รโิภคในการจบัตาสนิคา้และบรกิารทีส่รา้งปญัหา
ต่อผูบ้รโิภคจากการผกูขาดและการแขง่ขนัทางการคา้ 

• ปรบัปรงุเพิม่เตมิ พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ  

• จดัทาํหรอืปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ค้า้ราย
ย่อยสามารถเข้ามาแข่งขันได้  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อน
ความเหน็หรอืการกาํหนดมาตรการต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อผูบ้รโิภค 

การศกึษาน้ีเสนอว่าการทีร่ฐับาลละเลยการแกป้ญัหาธุรกจิผกูขาดและไมบ่งัคบัใชก้ฏหมาย
การแข่งขนัทางการค้าทําใหร้ายได้กระจุกตวัในกลุ่มธุรกจิเพยีงน้อยรายนัน้ได้นําไปสู่ปญัหาการ
กวา้นซือ้ทีด่นิเป็นอยา่งมาก และทา้ยสดุประชาชนผูด้อ้ยโอกาสจะไมส่ามารถเขา้ถงึทรพัยากรทีด่นิได ้
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2.3 การเกง็กาํไรท่ีดินจากโครงสร้างพืน้ฐานของรฐั  

การลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานของรฐัเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่ทําให้เกิดการกระจุกตวัของ
รายได้ในกลุ่มธุรกจิการเมอืงและปญัหาการกระจายรายได้ตามที่กล่าวขา้งต้น นอกจากนัน้ การ
ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัยงัเป็นที่มาของการกวา้นซื้อที่ดนิเพื่อเกง็กําไรในบรเิวณพืน้ที่ที่
เป็นทีต่ ัง้ของโครงการอกีดว้ย เช่น กรณีการตดัถนนทางหลวงผ่านทีด่นิต่างๆ กจ็ะมกีารกวา้นซื้อ
ทีด่นิเกดิขึน้ล่วงหน้าก่อนมกีารดาํเนินโครงการ กรณีการสรา้งสนามบนิกจ็ะมกีารกวา้นซือ้ทีด่นิเพื่อ
ดาํเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หรอืโครงการรถไฟฟ้ากไ็ดม้กีารกําหนดเสน้ทางโครงการที่
อาํนวยใหม้กีารทาํกาํไรจากการซือ้ขายทีด่นิได ้

ปญัหาการกวา้นซือ้ทีด่นิในบรเิวณรอบๆ โครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัเป็นสิง่ที่
บัน่ทอนเศรษฐกจิไทยเป็นอย่างมากดว้ยเหตุผลสามประการ ไดแ้ก่ หน่ึง รฐับาลและประชาชนทัง้
ประเทศต้องแบกรบัภาระหน้ีสาธารณะที่เกิดจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการ
รถไฟฟ้า แต่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิกบัตกกบัเจา้ของทีด่นิสองขา้งเสน้ทางรถไฟฟ้าหรอืนกัธุรกจิที่
ดาํเนินโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยส์องขา้งทีโ่ครงการรถไฟฟ้าผา่น สอง เมื่อรฐับาลไมส่ามารถ
หารายไดจ้ากโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่าน้ีไดม้ากเท่าทีค่วร (เช่น จากการเรยีกเกบ็ภาษ ีCapital Gain 
ซึง่จะกล่าวต่อไป) รฐับาลกไ็มม่ทีรพัยากรเพยีงพอในการขยายบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานไปยงัพืน้ที่
อื่นๆ เชน่ ในจงัหวดัต่างๆ ทีค่วรมกีารเชื่อมต่อทางคมนาคมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และ สาม การ
ขาดรายได้จากการดําเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ี ทําให้รฐับาลต้องเรยีกเก็บภาษีใน
รปูแบบอื่นซึง่จะทาํใหเ้กดิความบดิเบอืนในสว่นอื่นของเศรษฐกจิตามมา 

การเกง็กําไรในทีด่นิบรเิวณรอบๆ โครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัอาจกล่าวไดว้่าเป็นปญัหาของ
ความไม่สมมาตรของข่าวสารขอ้มูลที่กลุ่มนักธุรกจิการเมอืงบางคนมขีอ้มูลล่วงหน้าว่าโครงการ
โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ําคญัๆ ของรฐัจะเริม่ดําเนินการที่ใดและเมื่อใด (Information Asymmetry) 
ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้า่การเกง็กาํไรในทีด่นิรอบๆ  โครงการโครงสร้างพื้นฐานของรฐัที่จริงแล้วก็
เป็นการเก็งกําไรจากการทราบข่าวสารขอ้มูลล่วงหน้านัน่เอง ส่วนการซื้อขายที่ดนิทําหน้าที่เป็น
ตวักลางในการสรา้งกาํไรจากการรูข้อ้มลูล่วงหน้า ในแวดวงการเงนิในตลาดหลกัทรพัยป์ญัหาเช่นน้ี
เป็นทีรู่จ้กัในชื่อว่า Insider Trade ซึ่งเป็นพฤตกิรรมของกลุ่มธุรกจิการเมอืงทีเ่ป็นการทําลาย
บรรยากาศซือ้ขาย 

ด้วยเหตุน้ีเองเมื่อมกีารกว้านซื้อที่ดินรอบๆ โครงการพฒันาของรฐัทําให้ประชาชนผู้มี
รายไดน้้อยตอ้งสญูเสยีทีด่นิในจาํนวนมาก แต่ทีส่าํคญัคอืประโยชน์ทีเ่กดิจากโครงการพฒันาของรฐั
เหล่าน้ีจะตกกบัผูเ้กง็กาํไรในทีด่นิมากกวา่เจา้ของทีด่นิเดมิทีข่ายทีด่นิออกไป  

2.4 การบงัคบัใช้กฎหมายสองมาตรฐาน 

การใช้เงนิเพื่อให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายที่เป็นสองมาตรฐานระหว่างคนรวยและคนจน 
นําไปสูก่ารออกเอกสารสทิธิท์ีเ่อือ้ประโยชน์ต่อผูท้ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิทีด่กีว่าในขณะทีป่ระชาชนผู้
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มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ดินได้และถูกจัดให้เป็น “ผู้บุกรุกที่ดินของรฐั” อยู่
ตลอดเวลา กรณีทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ไดแ้ก่ การใชเ้อกสารสทิธิ ์สค. เพื่อนําไปสูก่ารออกเอกสารสทิธิใ์น
ปรมิาณทีม่ากกว่าจํานวนทีร่ะบุไวใ้น สค.  การใชเ้อกสารสทิธิ ์สค. ซํ้า  หรอืการออกเอกสารสทิธิ ์
ในทีด่นิแปลงอื่นต่างจากที ่สค. ระบุไว ้เป็นตน้  นอกจากนัน้ ยงัมตีวัอยา่งอื่นทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการ
ถอืครองทีด่นิ โดยผูท้ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิในพืน้ทีท่ีไ่มค่วรมกีารออกเอกสารสทิธิ ์เช่น การถอืครอง
ทีด่นิบนเกาะหรอืพืน้ทีส่งูชนั เป็นตน้ 

ปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นประเดน็ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนและควรไดร้บัการวเิคราะห์
โดยหลกัการทางนิตศิาสตรท์ีเ่หมาะสม ซึง่อยูน่อกขอบเขตของการศกึษาครัง้น้ี ดงันัน้ ประเดน็เรื่อง
การบงัคบัใชก้ฎหมายสองมาตรฐานจงึขอกล่าวพอสงัเขปเพยีงเทา่น้ี 

2.5 กฎหมายการเช่าท่ีดินท่ีขาดประสิทธิภาพ 

ในอดตี การเช่าทีด่นิจดัว่าเป็นปญัหาอย่างหน่ึงของการถอืครองทีด่นิ โดยพจิารณาว่าหาก
เกษตรกรตอ้งเชา่ทีด่นิแทนทีจ่ะมทีีด่นิเป็นของตนเองแลว้เป็นการแสดงถงึรปูแบบการถอืครองทีด่นิ
อนัไมพ่งึประสงค ์เพราะรปูแบบการถอืครองทีด่คีวรเป็นรปูแบบการถอืครองทีเ่กษตรกรเป็นเจา้ของ
ทีด่นิเอง โดยสามารถดาํเนินกจิกรรมทางการเกษตรไดเ้องโดยไมต่อ้งจ่ายค่าเช่าใหก้บัเจา้ของทีด่นิ 
การศกึษาน้ีแสดงใหเ้หน็วา่การเชา่ทีด่นิหรอืการมทีีด่นิของตนเองลว้นมขีอ้ด ีขอ้เสยี ในตวัเองทัง้นัน้ 
และการเช่าเป็นรปูแบบการถอืครองทีด่นิแบบหน่ึงทีม่ปีระโยชน์กบัผูไ้รท้ีด่นิทํากนิหรอืผูป้ระสงคท์ี่
จะเชา่ทีด่นิบางประเภทดงัเหตุผลต่อไปน้ี 

การเช่าที่ดนิทําใหผู้ท้ีต่้องการดําเนินกจิกรรมทางการเกษตรที่มตี้นทุนน้อย ไม่สามารถมี
ที่ดินเป็นของตนเองได้ สามารถเช่าที่ดินเพื่อเริม่ต้นดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้ และเมื่อ
กจิกรรมทางการเกษตรไม่ประสบความสําเรจ็และเกษตรกรประสงคจ์ะโยกยา้ยไปดําเนินธุรกรรม
อื่น เกษตรกรก็สามารถบอกเลิกสญัญาเช่าและสามารถไปเริ่มธุรกรรมอื่นได้ทนัที่ ซึ่งต่างจาก
เกษตรกรทีต่อ้งมทีีด่นิเป็นของตนเองทีต่อ้งใชเ้งนิจาํนวนมากในการซือ้ทีด่นิก่อนการดาํเนินธุรกรรม
ทางการเกษตร และเมือ่พบวา่ธุรกรรมทางการเกษตรไมป่ระสบความสาํเรจ็ เกษตรกรทีเ่ป็นเจา้ของ
ทีด่นิอาจไมส่ามารถโยกยา้ยไปดาํเนินธุรกรรมทีอ่ื่นไดเ้พราะการขายทีด่นิแปลงเดมิทีค่รอบครองอยู่
อาจตอ้งใชเ้วลานานเพราะทีด่นิเป็นทรพัยส์นิทีเ่ปลีย่นสภาพเป็นเงนิสดไมง่า่ยนกั 

ดงันัน้ การเชา่ทีด่นิเพือ่ประกอบกจิกรรมทางการเกษตรจงึไมใ่ช่รปูแบบการถอืครองทีด่นิที่
สรา้งปญัหาแต่อย่างใด แต่กลบัเป็นรูปแบบการถอืครองทีเ่หมาะสมกบัเกษตรกรบางลกัษณะดว้ย 
แต่ในประเทศไทยพบว่า กฎหมายไทยไม่อํานวยให้เกิดการเช่าที่ดินเพื่อดําเนินธุรกรรมทาง
การเกษตร สาเหตุเป็นเพราะกฎหมายไทยถูกเขยีนไว้ใหเ้ขา้ขา้งผูเ้ช่ามากกว่าผูใ้หเ้ช่า เช่น ผู้ที่
ครอบครองทีด่นิเกนิกว่า 10 ปี สามารถแสดงความเป็นเจา้ของตามหลกัการครอบครองเชงิปรปกัษ์
ได ้หรอืหากเจา้ของทีด่นิประสงคจ์ะขายทีด่นิแปลงทีใ่หเ้ชา่อยูเ่จา้ของทีด่นิตอ้งเสนอขายใหก้บัผูเ้ช่า
ก่อน ดว้ยสาเหตุที่กฎหมายไทยใหค้วามคุม้ครองผูเ้ช่ามากกว่าผูใ้หเ้ช่า (กฎหมายไม่มคีวามเป็น
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กลาง) จงึทาํใหเ้จา้ของทีด่นิต่างๆ ไม่ประสงคท์ีจ่ะปล่อยใหผู้อ้ื่นมาเช่าทีด่นิเพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ 
ดงันัน้ ในประเทศไทย เจ้าของที่ดินหลายรายจึงยนิยอมที่จะปล่อยที่ดนิของตนเองให้ว่างเปล่า
มากกวา่ทีจ่ะหาเกษตรกรทีป่ระสงคจ์ะเขา้ทาํประโยชน์มาเช่าทีด่นิไป และทา้ยทีสุ่ด ปญัหาความไม่
เสมอภาคของกฎหมายการเช่าที่ดนิกลบักลายเป็นอุปสรรคสําหรบัเกษตรกรผู้ไร้ที่ทํากินในการ
เขา้ถงึทรพัยากรทีด่นินัน้เอง 

3.  ผลกระทบจากปัญหาการไรท่ี้ทาํกิน 

การที่เกษตรกรไทยไร้ที่ทํากินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
มากมายดงัต่อไปน้ี 

หน่ึง ในเชงิเศรษฐกจิ ปญัหาการไรท้ีท่ํากนิเป็นการสรา้งความไม่เสมอภาคทางรายได ้ทํา
ใหป้ญัหาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ 

สอง ในเชงิสงัคม การไรท้ีท่ํากนินําไปสู่การอพยพยา้ยถิน่ฐานออกจากทอ้งทีไ่ปสู่เมอืงหลวง 
ทาํใหเ้กดิความแตกแยกของครอบครวั และเพิม่สภาพปญัหาความแออดัในภาคเมอืงดว้ย 

สาม ดา้นระบบนิเวศพบว่า การไรท้ีท่ํากนิทําใหป้ระชาชนส่วนหน่ึงต้องบุกรุกที่สาธารณะ
หรอืพืน้ทีป่่าไมเ้พื่อแสวงหาพืน้ทีท่ํากนิใหม่ การบุกรุกพืน้ทีป่่าไมเ้พื่อเพาะปลูกพชืเศรษฐกจิ เช่น 
ขา้วโพด สวนสม้ หรอืยางพารา ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งสญูเสยีพืน้ทีต่น้น้ําไปอยา่งมาก และนําไปสู่
ปญัหาน้ําท่วม ปญัหาน้ําแลง้ และปญัหาดนิถล่มดว้ย ซึง่ปญัหาทัง้สามน้ีสรา้งความเสยีหายต่อชวีติ
และทรพัยส์นิปีละหลายหมืน่ลา้นบาท 

4. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาการไรท้ี่ทํากนิและปญัหาการเขา้ถงึทรพัยากรที่ดนิเป็น
ปญัหาที่ใหญ่กว่าที่คดิเพราะปญัหาดงักล่าวมคีวามเกี่ยวโยงไปยงัปญัหาเศรษฐกจิหลายประการ
ดว้ยกนั ตัง้แต่ปญัหาการกระจายรายได ้ปญัหาการแขง่ขนัทางการคา้ ปญัหาการเกง็กําไรในทีด่นิ
รอบๆ พื้นที่โครงการโครงสร้างพื้นฐานของรฐั ปญัหาการบงัคบัใช้กฎหมายสองมาตรฐาน และ
ปญัหากฎหมายการเชา่ทีด่นิทีข่าดประสทิธภิาพ ดงันัน้การแกป้ญัหาการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาติ
จงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึตน้ตอสาเหตุของปญัหาตามทีก่ล่าวมาดว้ย 

การศกึษาน้ีเสนอว่าเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึทรพัยากรทีด่นิไดอ้ย่างเป็นธรรมมาก
ขึน้รฐับาลควรดาํเนินมาตรการทีเ่ป็นการแกป้ญัหาทีต่น้ตอดงัต่อไปน้ี  

ประการที่หน่ึง ปรบัปรุงและบงัคบัใช้กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าเพื่อลดปญัหาการ
กระจุกตวัของรายไดแ้ละใหม้กีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรมมากขึน้ ทัง้น้ีเพื่อลดกําลงัซื้อทีด่นิจาก
การกระจุกตวัของรายได ้ 
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ประการทีส่อง เร่งตรากฎหมายภาษ ีCapital Gain หรอืภาษีมลูค่าเพิม่จากการถอืครอง
ทีด่นิ โดยภาษ ีCapital Gain น้ีจะทําหน้าทีถ่่ายโอนกําไรส่วนเกนิจากการเกง็กําไรในทีด่นิมาสู่
ภาครฐัมากขึน้ และช่วยลดการเกง็กําไรในทีสุ่ด มาตรการภาษ ีCapital Gain น้ีจะทาํใหร้ฐัมรีายได้
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และช่วยลดขนาดของการสร้างหน้ี
สาธารณะดว้ย  

ประการที่สาม สร้างหลกัธรรมาภิบาลในการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อลดปญัหาการเลือก
ปฏบิตั ิหรอืปญัหาสองมาตรฐานระหวา่งนายทุนและประชาชนผูม้รีายไดน้้อย และ 

ประการทีส่ ี ่ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าทีด่นิและการเช่าทีด่นิเพื่อการเกษตร
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมทัง้กบัผูเ้ช่าทีด่นิ และผูใ้หเ้ช่าทีด่นิ ทัง้น้ีเพื่อเป็นแรงจงูใจใหเ้จา้ของทีด่นิ
ประสงคจ์ะปล่อยทีด่นิทีถ่อืครองอยูใ่หม้กีารเชา่เพือ่ใชท้าํประโยชน์มากขึน้ 

การศกึษาน้ีเสนอว่า การนําพืน้ทีป่า่เสื่อมโทรมมาจดัรปูเพื่อแจกทีด่นิทาํกนิใหผู้ด้อ้ยโอกาส
ไมใ่ชว่ธิแีกป้ญัหาการไรท้ีด่นิทาํกนิทีถู่กตอ้ง เพราะการแจกทีด่นิไมไ่ดแ้กป้ญัหาทีต่น้ตอของสาเหตุ
อยา่งแทจ้รงิ แต่เป็นเพยีงใชท้รพัยากรของชาตเิพือ่สรา้งคะแนนนิยมทางการเมอืงเทา่นัน้ 
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