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เน้ือหาท่ีน าเสนอ 

• ความส าคญัของปัญหา 

• สาเหตขุองปัญหาการไร้ท่ีท ากิน 
– ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ 

– การแข่งขนัทางการค้า 

– การเกง็ก าไรในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 

– การบงัคบัใช้กฎหมายสองมาตรฐาน 

– ความไม่เป็นธรรมของกฎหมายการเช่าท่ีดิน 

• ข้อเสนอแนะ 



ความส าคญัของปัญหา 
• ราษฎรท่ีไม่มีท่ีดินท ากินของตนเองมีจ านวน 546,942 ครวัเรือน 

(ส านักงบประมาณ 2542) 

• ผูล้งทะเบียนเป็นผูท่ี้ไม่มีท่ีดินท ากินรวม 1,003,360 ราย     
(การข้ึนทะเบียนคนจน พ.ศ. 2547)  
– เป็นผู้เช่าท่ีดิน 378,077 ราย  

– ยืมผู้อ่ืนท ากิน 314,090 ราย  

– เป็นผู้รบัจ้างท าการเกษตร 311,193 ราย  

• มีท่ีดินท ากินแต่ไม่เพียงพอ 1,651,922 ราย  

• ผูท่ี้มาลงทะเบียนท่ีไม่มีท่ีดินท ากินหรือมีท่ีดินท ากินแต่ไม่เพียงพอ
รวมทัง้ส้ิน 2,955,282 ราย 



สาเหตขุองปัญหาการไร้ท่ีดินท ากิน 
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ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ 

ขาดการแข่งขนัทางการค้า 

การเกง็ก าไรท่ีดิน                    
โครงสร้างพื้นฐานของรฐั 

การบงัคบัใช้กฎหมาย   
สองมาตรฐาน 

ความไม่เป็นธรรมของ
กฎหมายการเช่าท่ีดิน 



ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ 
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Lorenz Curve ด้านรายได้ 
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Lorenz Curve ด้านมลูค่าท่ีดิน 
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ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ 

decile รายได ้ มูลค่าบ้านและท่ีดิน 

1 1.55 0.00 
2 2.81 0.23 
3 3.69 1.40 
4 4.65 2.60 
5 5.71 4.79 
6 7.06 5.17 
7 8.83 8.08 
8 11.45 10.61 
9 16.11 15.79 
10 38.14 51.32 
รวม 100.00 100.00 

สดัส่วนของรายได้และมลูค่าบ้านและท่ีดินแยกตาม decile พ.ศ. 2552 



การกว้านซ้ือท่ีดินท าให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงทรพัยากรท่ีดินได้เพราะ 

1) การกว้านซ้ือท่ีดินส่งผลท าให้ราคาท่ีดินในพืน้ท่ีเกษตรกรรมสูงขึน้ 
จนเกษตรกรไม่สามารถซ้ือหาท่ีดินเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้ และ  

2) การท่ีท่ีดินมีราคาสูงขึน้หมายถึงทีดิ่นมีค่าเสียโอกาสสูง หมายความว่า
เกษตรกรจ านวนมากต้องขายท่ีดินท่ีมีอยูแ่ละเกบ็ทรพัยสิ์นในรปูเงินหรอืใน
รปูแบบอ่ืนแทน  เพราะไม่สามารถถือครองท่ีดินท่ีมีมลูค่าสูงได้ 
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ความเหล่ือมล า้ทางรายได้ 

ราคาซ้ือขายหรอื 

ค่าเสียโอกาสของท่ีดิน 

(จากก าลงัซ้ือ) 

ปัญหาการไร้ท่ีท ากิน 

ผลตอบแทนจาก 
การท าการเกษตร 



การแข่งขนัทางการค้า 
พฤติกรรมการท าลายบรรยากาศการแข่งขนัทางการค้า 
น าไปสู่การกระจกุตวัของก าไรเกินปกติในกลุ่มผูป้ระกอบการ 

1) ก าหนดราคาต า่กว่าต้นทุน (predatory pricing) 

2) ห้ามขายสินค้าของคู่แข่ง (exclusive dealing)  

3) การควบกิจการเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด (merging)  

4) การจ ากดัทางเลือกของผู้ซ้ือ  

5) การขายพ่วง (bundling) หรือ  

6) ก าหนดราคาขายร่วมกนั (pricing fixing) เช่น กรณีการก าหนด
ค่าธรรมเนียมร่วมกนัของธนาคารพาณิชยเ์ข้าข่ายหรือไม่? 
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การเกง็ก าไรในโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

การริเร่ิมโครงการ ส่งข่าวสารข้อมูลเฉพาะวงใน 

การกว้านซ้ือท่ีดินในราคาต า่จากเจ้าของเดิม 

เร่ิมการก่อสรา้งโครงการพฒันาด้วย เงินกู้  
(หน้ีสาธารณะ) หรอื งบประมาณของรฐั 

ท่ีดินบริเวณรอบๆ โครงการ 
ได้ประโยชน์จากราคาท่ีสงูขึน้ 

ควรมีการถ่ายโอนประโยชน์จากเจ้าของท่ีดิน
กลบัคืนสู่รฐัด้วยภาษี capital gain 
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การบงัคบัใช้กฎหมายสองมาตรฐาน 

• กรณีการเอ้ือประโยชน์ให้กบัเจ้าของท่ีดิน 
ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

• การท่ีผูด้้อยโอกาสถกูจดัให้เป็น “ผูบ้กุรกุ” 

• การออกเอกสารสิทธ์ิในพื้นท่ีท่ีไม่ควรมีเอกสารสิทธ์ิ 
เช่น เกาะ หรือ ท่ีดินบนภเูขาท่ีมีความสงูชนั 

• ผูด้้อยโอกาสบางรายถกูฟ้องร้องด าเนินคดีเรียกค่าเสียหาย 
ในการท าลายพื้นท่ีป่า ในขณะท่ีอีกหลายรายไม่ถกูด าเนินคดี 
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ความไม่เป็นธรรมของกฎหมายการเช่าท่ีดิน 
ควรให้การสนับสนุนการเช่าท่ีดินและการให้เช่าท่ีดินเพราะ 
 ท าให้ผูด้้อยโอกาสเข้าถึงท่ีดินได้มากขึน้ และ 
 ท่ีดินมีการใช้ประโยชน์ ไม่ถกูปล่อยให้ว่างเปล่า 
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มีท่ีดินเป็นของตวัเอง เช่าท่ีดิน 

ข้อดี 
1. เกิดความมัน่ใจ.... 
2. ลดความกงัวลในการผอ่นส่ง 

ข้อดี 
1. ใช้ทุนแรกเร่ิมน้อย 
2. มีความคล่องตวัในการเปล่ียนธรุกิจ 
3. ผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่าได้ประโยชน์ร่วมกนั 
4. ผูด้้อยโอกาสสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ 
5. ท่ีดินมีการใช้ประโยชน์สงูสดุ 

ข้อเสีย  
1. ต้องใช้เงินเร่ิมต้นมาก 
2. ใช้เวลานานในการขายเปล่ียนมือ 
3. หากต้องผอ่นส่งกไ็ม่ต่างอะไรกบัการเช่า 

ข้อเสีย 
1. มีความกงัวลในการจ่ายค่าเช่าทุกเดือน 



กฎหมายพิศวง 
1) กฎหมายครอบครองปรปักษ์ (กรณีพระพยอมฯ) น าไปสู่การไม่ให้ผูอ่ื้น 

ได้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน หรอืการปล่อยทีดิ่นให้ว่างเปล่า? 

2) กฎหมายท่ีเอื้อประโยชน์ต่อผูเ้ช่าท่ีดินแต่เจ้าของท่ีดินเสียเปรียบน าไปสู่การ
ไม่ให้เช่าท่ีดิน (กรณีสวนลุมไนทพ์ลาซ่า) หรอืการปล่อยทีดิ่นให้ว่างเปล่า? 

3) กฎหมายภาษีท่ีดินท่ีเรียกเกบ็จากเงินได้จากการขายท่ีดิน (เกบ็โดย 
กรมท่ีดิน) หรอืภาษีธรุกิจเฉพาะอาจเป็นเป็นภาษีท่ีเกบ็เมือ่ผูข้ายขาดทุน?  

4) กฎหมายภาษีท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์น าไปสู่การลงทุนในท่ีดินท่ีไรเ้หตผุล 
น าไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจทัว่ประเทศ? 

สรปุคือ ควรแก้ปัญหาทีต้่นตอสาเหตขุองปัญหา ไม่ใช่ปัญหาทุกเรือ่ง 
จะแก้ไขได้ด้วยการออกกฎหมาย...การพฒันาประเทศไมง่่ายอย่างทีคิ่ด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ปรบัปรงุและบงัคบัใช้กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าเพ่ือลด 
ปัญหาการกระจกุตวัของรายได้  ทัง้น้ี เพ่ือลดก าลงัซ้ือท่ีดินจาก 
ความเหล่ือมล า้ทางรายได้  

2. เร่งตรากฎหมายภาษี Capital Gain หรือภาษีมลูค่าเพ่ิมจากการ 
ถือครองท่ีดิน โดยให้ท าหน้าท่ีถ่ายโอนก าไรส่วนเกินจากการเกง็ก าไร
ในท่ีดินมาสู่ภาครฐัมากขึน้ (การเกง็ก าไรไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจ) 

3. สร้างหลกัธรรมาภิบาลในการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหา 
การเลือกปฎิบติั หรือปัญหาสองมาตรฐานระหว่างนายทุนและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และ 

4. ปรบัปรงุกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าท่ีดินเพ่ือให้เกิด 
ความเป็นธรรม ทัง้กบัผู้เช่าท่ีดินและผู้ให้เช่าท่ีดิน  
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การแจกทีดิ่นให้ผู้ด้อยโอกาส 
ไม่ใช่การแก้ปัญหาทีต้่นตอของสาเหตอุย่างแท้จริง... 

แต่เป็นเพียงการใช้ทรพัยากรของชาติ 
เพือ่สร้างคะแนนนิยมทางการเมืองเท่านัน้ 
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ขอบคณุครบั 


