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บทสรุปย่อ 
 
ความยากจนเป็นปัญหาส าคัญที่รัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ความยากจน

ของคนไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมก็ยังมีความซับซ้อนท่ีแก้ไขไม่ได้อยู่  ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ได้เน้นการแก้ปัญหาไปในแนวทางของการให้ความส าคัญกับรายได้ ดังนั้นจึงมีการช่วยเหลือและ
การสงเคราะห์แก่คนยากจนในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนอีกแนวทางหน่ึง คือ ข้อเสนอให้มีการแก้ปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้าง 
โดยการพิจารณาแก้ไขข้อเสียเปรียบด้านกฎเกณฑ์ และผลการจัดการท่ีท าให้คนยากจนยากจนลง ในแนวทางนี้ กฎหมายและ
นโยบายการพัฒนาเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญที่ต้องถูกปรับแก้เพื่อขจัดข้อจ ากัดท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นอุปสรรคของการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  

การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยเอกสารท่ีมุ่งไปท่ีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาท่ี
ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทยใน 3 กลุ่มอาชีพ คือชาวนา ชาวสวนยางพารา และชาวประมง ซึ่งเป็นประชากรภาค
การเกษตรท่ียากจนจ านวนมากของประเทศ 

การศึกษาน้ีมีวัตภถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อรวบรวม ศึกษาข้อกฎหมาย และนโยบายการพัฒนาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคเกษตรกรรม 2) เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อกฎหมาย และนโยบายการพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของคนยากจนของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ ไต้หวัน) และ 3) เพื่อชี้ประเด็นข้อสังเกตและ
เสนอแนะบางประการเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายทางการเกษตร  

ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง ได้แก่โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีให้อ านาจรัฐในการออก
กฎหมายในการควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดการ โดยฝ่ายเดียว และการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐท่ีมีมากมายแต่ขาดการ
ประสานงาน มองข้ามความส าคัญของชุมชนท้องถิ่น ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี
ชนบทยากจน และโครงสร้างในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีรัฐมีแนวทางการพัฒนาท่ีเน้นการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากกว่าภาคเกษตรกรรม รวมถึงมาตรการจัดเก็บภาษีท่ีไม่เป็นธรรมกับคนยากจน ดังที่ต้อง
เสียภาษีทางอ้อมจากสินค้าและบริการในอัตราท่ีเท่ากับผู้ที่มีรายได้สูงกว่า ส่วนภาษีทางตรงที่ยังมิได้มีการจัดเก็บ เช่น ภาษี
ท่ีดิน ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น 

อุปสรรคด้านนโยบายการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่อความยากจนของชาวนา และชาวสวนยางพารา สัมพันธ์กับ 
นโยบายการส่งออกสินค้าวัตถุดิบขั้นต้นและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดังเห็นได้จากการส่งเสริมให้เกษตรกรขยาย
พื้นท่ีเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตแต่ประสิทธภาพการผลิตต่อไร่ยังต่ าท้ังข้าว และยาง อีกท้ังการขาดนโยบายการจัดโซนการใช้
ท่ีดินตามความเหมาะสมและสมรรถนะที่ดินเพื่อการเกษตร ท าให้มีการใช้ทรัพยากรที่ดินท้ังที่ผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพท่ีแท้จริงของพื้นท่ี  

กฎหมายเป็นอุปสรรค ในแง่ของการมีกฎหมายจ านวนมาก ค่อนข้างเก่าแก่ ไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การประเมินสภาพกฎหมายและมีระบบ
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายมีความจ าเป็น เพราะจะท าให้ การประเมินกฎหมายเพื่อยกเลิกหรือใช้บังคับต่อ  การแก้ไขกฎหมาย
เก่า หรือ การสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ จะท าได้สะดวก รวดเร็ว ท่ีตั้งอยู่บนฐานความจ าเป็นท่ีแท้จริง อย่างไรก็ตาม กฎหมายใด ๆ 
ต้องเป็นกฎหมายท่ีประชาชนต้องการ และมีส่วนร่วม  

ส าหรับบทเรียนเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายการแก้ปัญหาความยากของต่างประเทศน้ัน ประเทศไทยสามารถน า
บางส่วนไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยได้ เช่น ญี่ปุ่น เป็นกรณีศึกษาท่ีดีในเรื่องของ การจัดการประมง 
และการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร  ขณะที่มาเลเซีย เป็นกรณีศึกษาท่ีดีของการจัดการภาคการผลิตเกี่ยวกับยางพารา ส าหรับ 
ไต้หวัน จัดเป็นกรณีศึกษาท่ีดีด้านการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร   
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1. บทน า 
 

1.1 ปัญหาและความส าคัญของการศึกษา 
ความยากจนเป็นปัญหาส าคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับสังคม และการเมืองของประเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง การท่ีสังคมมีปัญหาความยากจนมากขึ้นเพียงใด ย่อมส่งผลต่อความแตกต่างของความเป็นอยู่ของคน
ในสังคมมากขึ้นเท่านั้น ในท่ีสุดอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศได้ ในทศวรรษที่ผ่านมา แม้ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศได้ส่งผลให้ระดับความยากจนของประเทศได้ลดลงจากเดิมบ้าง แต่วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ซึ่งเริ่มเมื่อ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อคนในประเทศโดยรวม กลุ่มคนยากจนใน
เมืองและชนบทต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จ านวนคนจนที่มีอยู่ในประเทศได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ดังจ านวน
ประชากรยากจนในปี พ.ศ. 2544 มีจ านวนถึง 8.6 ล้านคน หรือร้อยละ 13.6 ของประชากรทั้งประเทศ ระดับรายได้
เฉล่ียของคนยากจนท่ัวประเทศเฉล่ียเดือนละ 967 บาท หรือเฉล่ียวันละ 32 บาท (ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ2545) 

ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไป คนยากจน คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่ารายได้ที่ก าหนดไว้ในระดับหน่ึง 
(อภิชัย พันธเสน 2540) บ้างก็ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าคนยากจนนอกจากจะมีรายได้ต่ าแล้ว ยังสังเกตได้จาก 5 
ลักษณะส าคัญคือ ความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจ (Economic Insufficiency) ความไม่เสมอภาคในทางเศรษฐกิจ 
(Economic Inequity) ความขาดแคลน (Deprivation) หรือความขาดแคลนจากสภาพท่ีเคยเพียงพออยู่ก่อนแล้ว 
ความต้องพึ่งพา (Dependency) ถ้าอยู่โดยไม่พึ่งพารัฐแล้วจะอยู่ต่อไปไม่ได้ และความเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคม 
(Diseconomics) หรือความยากจน จนก่อให้เกิดปัญหาสังคม ส่วนอัมมาร สยามวาลา (2540) มองว่า คนจน คือ ผู้มี
รายได้ไม่พอเพียงที่จะซื้อหาอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ นักประวัติศาสตร์ เช่น 
นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวถึงผู้ยากจนว่า คือ ผู้ที่ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพยากรส าคัญที่ใช้ในการผลิต ทรัพยากร
ดังกล่าวได้รวมความถึงเส้นสายและเครือข่าย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีจะช่วยให้ผู้ที่ครอบครองทรัพยากรมีความ
ได้เปรียบบุคคลอื่นในการผลิตหรือการแสวงหารายได้ ท้ังโดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความยากจนใน
ความหมายที่กว้างกว่าประเด็นทางเศรษฐกิจ จะมองว่า ความยากจน คือสภาวะของความขาดแคลนในสิ่งที่จ าเป็น
ต่อความเป็นมนุษย์ (basic needs) ซึ่งมีนัยความหมายกว้างกว่าความจ าเป็นพื้นฐานหลักหรือปัจจัยสี่ของการ
ด ารงชีวิต อภิชัย พันธเสน (2540) ได้แบ่งกลุ่มคนยากจนของไทยว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า กลุ่มล่าง ซึ่งประกอบด้วย
เกษตรกรรายย่อย เกษตรกรไม่มีที่นาของตนเอง แรงงานรับจ้างในชนบท และกรรมกรไร้ฝีมือในเมือง ซึ่งคล้ายกับการ
จัดกลุ่มคนจน 3 ประเภท คือ คนจนในชนบท คนจนท่ีใช้แรงงาน และคนจนในเมือง (กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2541) 

นักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องความยากจน มักเสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือคนยากจน ด้วยการใช้
มาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บภาษีมรดก การจ ากัดการถือครองที่ดิน และการช่วยเหลือคนยากจนด้วยการจัดการ
ประกันสุขภาพ ให้มีการประกันการว่างงาน ประกันความชราภาพ และอื่น ๆ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแทบทุกรัฐบาล 
รวมถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับความยากจนของคนในประเทศ แต่ก็เป็นทีเ่ห็นไดช้ัดว่าความยากจน
เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก มีความซับซ้อน และมีหลายมิติ  ในการแก้ปัญหาความยากจนท่ีแท้จริงและให้ผลระยะยาว จึงควร
ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างมากกว่าการแก้ปัญหาแบบสังคมสงเคราะห์ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับความยากจน อาจเกิดขึ้นไดใ้นโครงสร้างการจัดการด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และโครงสร้างในการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  



อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย 2 

 

โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้จากการท่ีรัฐจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่นป่าไม้ ที่ดิน 
และน้ า โดยให้อ านาจในการควบคุม ก ากับ ดูแลและจัดการแก่หน่วยงานในระบบราชการ และราชการก็ได้มีการ
บัญญัติกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ อีกทั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็มีลักษณะการ
ท างานท่ีแยกส่วน ขาดการประสานงาน ท าให้มีการละเลยชุมชนท้องถิ่น ชุมชนจึงมีความเป็นอยู่ที่ล าบาก ยากแค้น 
ตลอดจนมีปัญหาขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐที่อ้างความเป็นเจ้าของทรัพยากรอยู่เสมอ เช่นการประกาศเขตพื้นที่ป่า
สงวน อุทยาน และเขตอนุรักษ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐได้ให้สิทธิสัมปทานต่าง ๆ แก่เอกชน เหล่านี้
ได้ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม พิจารณาไดจ้ากการท่ีรัฐใช้อ านาจตัดสินใจในการด าเนินการ
ใด ๆ กับส่ิงแวดล้อม รัฐมักจะพิจารณาว่าทรัพยากรส่ิงแวดล้อมมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจ  หรือ เป็นทุนทางเศรษฐกิจ 
รัฐจึงใช้ทรัพยากรในการตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ กฎหมายจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม และ
จัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ส่วนประชาชนได้ถูกกีดกัน ไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ใน
ส่วนของประชาชน ทรัพยากร มีสถานะเป็นทุนทางสังคม  ท่ีหมายถึงทรัพยากรที่เกื้อหนุนการมีชีวิตอยู่อย่างสันติสุข 
การใช้ทรัพยากรจึงเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นท่ีค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อคนในชุมชน และการมีทรัพยากรไว้ใช้อย่าง
ยั่งยืน 

โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่การพัฒนาที่ใช้หลักความไม่สมดุล โดยการ
ให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากกว่าภาคเกษตรกรรม มีการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม คน
ยากจนต้องเสียภาษีทางอ้อมจากสินค้าและบริการในอัตราที่เท่ากับผู้ที่มีรายได้สูงกว่า ส่วนภาษีทางตรง ท่ีควรจัดเก็บ
จากผู้ท่ีมีฐานะดี ก็มิได้มีการจัดเก็บ เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น   

อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือและกลไกที่สมควรพิจารณาให้มีการปรับให้เอื้อกับกลุ่มคนยากจนได้
มีโอกาสก้าวพ้นจากภาวะความยากจน ซึ่งปัจจุบันข้อกฎหมายต่างๆ มักเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนมากกว่า 
 ประเวศ วะสี (2545) ชี้ว่าประเทศยากจนเกือบทุกประเทศในโลกต่างใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา
ความยากจนแตส่่วนใหญไ่ม่ประสบความส าเร็จ และในการแก้ปัญหาของประเทศไทยนั้น ควรก าหนดยุทธศาสตร์
บูรณาการ 8 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 1) ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจพอเพียง 2) สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 3) คืน
สิทธิและความสามารถในการท ามาหากินของชุมชน 4) เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาคให้เกื้อกูลกัน 5) 
ประสานการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพลิกฟื้นประเทศ 6) อุดมศึกษากับการวิจัยที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง 7) ข้อมูลข่าวสารและ
การส่ือสารชุมชน และ 8) การปฏิรูปกฎหมายเพื่อคนจน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ทั้งแปดด้านต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างบูรณาการ ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถของชุมชนและระบบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกฎหมายเพื่อคนจนนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่าง
จริงจังให้มีผลในทางปฏิบัติ ท้ังนี้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่เอื้อประโยชน์กับคนจน 
กฎหมายบางส่วนของรัฐไทยยังมีอคติต่อคนจน กฎหมายที่ท าให้คนยากจนยิ่งจนและท าให้คนยากจนยากที่จะหลุด
พ้นสภาพจากความยากจน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และส ารวจว่ามีกฎหมายและ
นโยบายการพัฒนาใดบ้างที่มีอคติและไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาความยากจน หากได้ทราบถึงอุปสรรคและข้อจ ากัด
ด้านกฎหมายต่าง ๆ แล้ว จะน าไปสู่ข้อเสนอการแกไ้ขกฎหมายและการบัญญัติกฎหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนในเชิงโครงสร้าง และสมควรศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ ในการแก้ปัญหา
ความยากจนจากต่างประเทศเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
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เนื่องจากกลุ่มคนยากจนมีหลายกลุ่มทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หรือคนยากจนในเมือง

และชนบท ในการศึกษาครั้งนี้จะได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาที่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนยากจนในภาคการเกษตร 
โดยศึกษาคนยากจนใน 3 กลุ่มอาชีพ คือชาวนา ชาวประมง และชาวสวนยางพารา ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพหลักของคนใน
ชนบทและส่วนมากยังเป็นผู้ด้อยโอกาส นอกจากนีย้ังมีการศึกษาเบื้องต้นถึงข้อกฎหมายและนโยบายการพัฒนาทาง
การเกษตรของประเทศที่มีฐานการผลิตทางการเกษตรใกล้เคียงกับประเทศไทย ได้แก่ ญ่ีปุ่น มาเลเซยี และไต้หวัน 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศหน่ึงของโลกที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในการพลิก
ฟื้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายในประเทศโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจได้อย่างสันติ (Kawagoe 1998) ญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบศักดินา (Feudalism) ที่มีคน
ชั้นสูงกลุ่มน้อยเป็นผู้ถือครองที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจ
ของประเทศอยู่ในภาวะตกต่ า ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากจนท้ังในเมืองและชนบท อีกทั้งประเทศก็ถูกกระแส
การกดดันท้ังจากประเทศตะวันตกที่ชนะสงครามและประชาชนที่ยากจนจ านวนมากในประเทศ (Shimoji 1998) 
ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนท าให้เกิดการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมายอย่างขนานใหญ่ มีการออกกฎหมายใหม่ 
เช่น Agricultural Land Law 1952 และ Agricultural Basic Law 1961 เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างการผลิตทางด้านเกษตรกรรม มีการจัดสรรที่ดินการถือครองที่ดินทางการเกษตรของประเทศใหม่ ท าให้เกิด
การกระตุ้นการผลิต ญี่ปุ่นยังมีการด าเนินการด้านต่าง ๆ มีความพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างประสบความส าเร็จในการลดปัญหาความยากจนของประเทศ 

มาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543 ที่ผ่านมาได้อย่างเหนือความคาดหมาย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ
ที่มีการใช้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพ้ืนฐานของหลักความสมดุล  (Balanced Approach) ขององค์ประกอบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา เช่น นโยบายการเกษตรแห่งชาติ (The National Agricultural Policy 1992-
2010) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรให้ก้าวสู่ความเป็นหน่ึง ให้มีความทันสมัย มีการค้า มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับเรื่องนโยบายการพัฒนาประเทศ และมีความเคร่งครัดในการบังคับ
ใช้กฎหมาย จึงมีส่วนท าให้ประเทศมาเลเซียสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขึ้นมาได้ในระดับที่น่าพอใจ 
 การศึกษาอุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนในไทยและ
ต่างประเทศ จะท าให้ทราบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปสู่การขยายผลเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้างได้ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อกฎหมายและนโยบายการพัฒนา ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 

2. เพื่อรวบรวมและศึกษาเบื้องต้นถึงแนวคิด นโยบายการพัฒนา และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของต่างประเทศ 

3. เพื่อประมวลข้อสังเกตและประเด็นข้อควรแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคเกษตรของไทยที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและนโยบายการพัฒนา 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี้ มีขอบเขตด้าน กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา ดังนี ้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาวิจัยและศึกษากฎหมาย และนโยบายการพัฒนาทีเ่กี่ยวกบัความ

ยากจนของคนจนในภาคเกษตรกรรม 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ชาวนา ชาวประมงขนาดเล็ก และชาวสวนยางพาราราย
ย่อย เพือ่ประมวลปัญหาความยากจนของคนจนในภาคเกษตรของประเทศ 

2. ทบทวน สังเคราะห์ และวิเคราะห์ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ เพื่อเสนอแนะประเด็นข้อกฎหมายและนโยบายการ
พัฒนาในส่วนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาความยากจน 

3. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของข้อกฎหมายและนโยบายการพัฒนาเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมและการ
แก้ปัญหาความยากจนของประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย และไต้หวัน 
 
1.4 ขั้นตอนการศึกษา  
 ในระยะเวลาของการศึกษา 6 เดือน ประกอบด้วยกิจกรรมและขั้นตอนการศึกษาส าคัญดังนี้  

1. เข้าร่วมประชุมท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการก าหนดแนวทางการศึกษา สาเหตุและ
ปัญหาความยากจนของ 3 กลุ่มอาชีพในกลุ่มพื้นท่ีตัวอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดประเด็นการวิจัย 

2. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในภาคใต้ และกรุงเทพฯ 
3. จัดระเบียบข้อมูลเพื่อจ าแนกและจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล 
4. เขียนรายงานการศึกษาวิจัยเอกสารของการศึกษา 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รายงานการวิจัยเอกสารนี้ เป็นการประมวล จัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคด้านกฎหมาย
และนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทยในภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดทางแก้ความยากจนของคนไทย เพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปกฎหมายเพื่อคนจน การแก้ไข
กฎหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดและขจัดปัญหาความยากจนในประเทศ 
 
1.6 แหล่งข้อมูล 

เอกสารรายงานการวิจัย รายงานการสัมมนาทางวิชาการ บทความ ต าราวิชาการ และ Internet 
 
 



2. ปัญหาความยากจนในภาคเกษตรกรรม 
 
 ความยากจน เป็นปัญหาส าคัญที่สังคมไทยเผชิญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตความยากจนถูกมอง
ว่าเป็นปัญหาระดับท้องถิ่นหรือปัญหาระดับชนบท แต่นับวันปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงและกลายเป็นปัญหา
ระดับประเทศไปแล้ว ไม่ว่าปัญหานี้จะขยายวงกว้างขึ้นอย่างไรและเกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจและสังคมมากน้อย
เพียงไร เกษตรกรก็ยังเป็นกลุ่มคนจนส่วนใหญ่ของประเทศ แม้ว่ารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาได้พยายาม
สร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศและก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาความยากจนมากมายหลายรูปแบบ แต่
ความยากจนในภาคเกษตรกรรมที่สะสมมานานร่วมศตวรรษก็ยังแก้ไม่ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมองย้อนกลับไปในอดีต
เพื่อท าความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมและการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ศึกษา
มาตรการทางกฎหมายและนโยบายการพัฒนาประเทศต่างๆ ของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อความยากจนในภาค
เกษตรกรรม ตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน ได้แก่การให้
ความหมาย “ความยากจน” และเกณฑ์ในการวัดระดับความยากจน ของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีใช้เป็น
แนวทางในก าหนดนโยบายการพัฒนาและการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ  
 
2.1   สังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตร 

วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัย ท่ีมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก เป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีความเอื้อ
อาทร มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ มกีารใชพ้ืชผล
ตามธรรมชาตเิพื่อการดูแลสุขภาพและท าหัตถกรรมใช้สอยในครัวเรือน ระบบสังคมไม่ซับซ้อน ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน เป็นวิถเีกษตรกรรมทีพ่ึ่งตนเองได้แบบเศรษฐกิจพอเพียง มาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเมือง
หลังจากที่ท าสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านหลายครั้งและเริ่มมีการติดต่อกับชาวตะวันตก ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ท าให้สังคมมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งชนชาติและอาชีพ อย่างไรก็ตาม สังคมการผลิตในภาค
เกษตรกรรมก็ยังเป็นหัวใจส าคัญที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศจนเข้าสู่สมัยธนบุรแีละสมัยรัตนโกสินทร์  
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกและแนวคิดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่แผ่ขยายเข้ามาในแถบประเทศเอเชีย แม้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ แต่จ าเป็นต้อง
เปิดประเทศเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประทศตามสนธิสัญญาบาวริ่งปี พ.ศ. 2398 ซึ่งนอกจากการปรับเปล่ียนระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพของไทยเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อการค้า (กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2526) ประเทศไทยยังต้องปรับปรุง
ระบบศาลยุติธรรมและกฎหมายต่างๆ ตามแนวคิดของชาติตะวันตกเพื่อให้ต่างชาตยิินยอมใหน้ าคดีข้อพิพาทขึ้นสู่
ระบบการพิจารณาของศาลไทย ซึ่งเป็นการแกป้ัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (ไชยยศ เหมะรัชตะ 2544) และนับว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายอิทธิพลทางความคิดของชาติตะวันตกที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม การบริหารปกครอง และ
การเรียนรู้ของคนไทย 

ดังเห็นได้จากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเน้นขยายการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมที่
บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตติั้งแต่แรก ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปตะวันตก 
ผลของการขยายตัวทางอุตสาหกรรมท าใหโ้ครงสร้างการผลิตของประเทศเริ่มปรับตัวจากภาคเกษตรกรรมสู่
ภาคอุตสาหกรรม จากที่มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเคยต่ ากว่าภาคเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2523 เติบโตขึ้นถึง 10 
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เท่าตัวในช่วงเวลาสองทศวรรษ และมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงกว่ามูลค่าการผลิตภาคเกษตรถึงสามท่าตัว 
ในปี พ.ศ. 2543 (รูปที่ 2-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้

ความส าคัญของภาคเกษตรกรรมที่มีต่อเศรษฐกิจประเทศลดลง จากที่เคยมีมูลค่าเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 20 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2523 (สมพร อิศวิลานนท์ 2541) ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10 ของ 
GDP ในปี พ.ศ. 2543 (รูปที่ 2-2) ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการและอื่นๆ มีมูลค่าเศรษฐกิจในสัดส่วน
ร้อยละ 32 และร้อยละ 55 ของ GDP (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2545) อีกทั้งมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรลดลงจากร้อย
ละ 68 ของมูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมด เหลือเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น และความเจริญมั่งคั่งของเศรษฐกิจนอกภาค
เกษตรนี้ ยังเป็นแรงจูงใจแรงงานหนุ่มสาวจ านวนมากในภาคเกษตรกรรมเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการซึ่งกระจุกตัวในเมืองใหญ่ๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีความต้องการแรงงานและอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า  

ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาและการกระจายรายได้ที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาประเทศทีมุ่่งเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลใหภ้าคเกษตรกรรมขาดแคลนแรงงานท่ีเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมี
ผลกระทบต่อระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรอย่างมาก แม้รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาการเกษตรที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ การ
ชลประทาน การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการตลาด มีการส่งเสริมให้ปลูกพืชหลาก
ชนิดนอกจากการปลูกข้าวและปอ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย และผลไม้ เป็นต้น และได้มีการน าเทคโนโลยีและวิทยาการ
ใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นแรงงาน 
พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์เครื่องจักร และค่าด าเนินการ ประกอบกับค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรที่มีทุนน้อยขัดสน
ต้องกู้ยืมและเป็นหนี้สินมากขึ้น จากเดิมที่เกษตรกรมีหนี้สินเฉล่ียเพียง 1,050 บาทต่อครัวเรือนในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ได้เพิ่มขึ้นเป็น 37,019 บาทต่อครัวเรือนในปี พ.ศ.2541/42 ขณะที่
ครัวเรือนมีรายได้สุทธิจากการเกษตรประมาณ 21,860 บาทต่อปี (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2544) คิดเป็นร้อย
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ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2545 

รูปที่ 2-1 มูลค่าการผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมระหว่างปี 2523-2543 
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ละ 14 ของรายได้เฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือนของประเทศในปี พ.ศ. 2542 (152,748 บาท/ปี/ครัวเรือน) เท่านั้น (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 2545) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครัวเรือนเกษตรไม่เพียงมีรายได้ต่ าเมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอื่น แต่รายได้ของครัวเรือนจาก

ผลผลิตทางการเกษตรยังจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรผันผวนและตกต่ าซึ่งเกิดจากสภาวะการ
แข่งขันสูงของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับอุปทานส่วนเกินของสินค้าเกษตรในตลาดมีอยู่
ค่อนข้างมาก ดังเห็นได้จากราคาส่งออกข้าวในปี พ.ศ.2543 ตันละ 232 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อกับปี พ.ศ. 2540 ที่
สามารถส่งออกข้าวได้ตันละ 337 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นการลดลงถึงร้อยละ 31 (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2544) 
นอกจากแรงกดดันจากสภาวะการตลาดแล้ว การผลิตในภาคเกษตรกรรมยังมีความเส่ียงจากภัยธรรมชาติที่นับวันยิ่ง
ทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางเกษตรเกือบทุกปีท่ีซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกิจของเกษตรกร ท าให้
เกษตรกรส่วนหนึ่งต้องตกอยูใ่นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนลง และต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่
ตลอดเวลา 
 
2.2  นิยาม: ความยากจน 

การนิยามความหมายของความยากจนให้เป็นความหมายที่ยอมรับโดยปราศจากการโต้แย้งใด  ๆนั้น เป็น
เรื่องที่มีความเป็นไปไดค้่อนข้างยาก  เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสนใจปัญหาความยากจนมีมากมายหลาย
กลุ่ม ต่างก็มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความยากจนทีแ่ตกต่างกันและมองปัญหาในมิตทิี่ไม่เหมือนกัน จึงท าให้
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาความยากจนทีแ่ตกต่างกันไปด้วย ซึ่งสามารถรวบรวมและจัดกลุ่มการนิยาม “ความ
ยากจน” ในมุมมองของกลุ่มต่างๆ ไดด้ังนี ้

 
2.2.1 การให้ความหมาย “ความยากจน” ของนักเศรษฐศาสตร์ 

รูปท่ี 2-2 สัดส่วนมูลค่าเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี พ.ศ.2543  

เกษตรกรรม

10%

บริการ

และอ่ืนๆ

55%

อุตสาหกรรม

32%

การกอ่สร้าง

3%

 

(ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2543 ประมาณ 3,004.7 พันล้าน)  

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2545 
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นักเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มนักวิชาการท่ีมีบทบาทในการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความยากจน ได้มองปัญหาความยากจนด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และพบว่า นักเศรษฐศาสตร์ใช้ค า
ว่า “ความยากจน“ ในความหมายที่แตกต่างกันอย่างน้อย 5 ความหมาย (รังสรรค์  ธนะพรพันธ์ 2526) คือ 

1. ความอัตคัดทางเศรษฐกิจ (Economic Insuffiency) ซึ่งมี 2 นัยคือ 
1.1  ความอัตคัดในการยังชีพหรือในการประทังชีวิต (Subsistence Living)  หมายถึง

สถานการณ์ของประชาชนที่มีเงินได้ไม่เพียงพอกับการประทังชีวิตเพื่อความอยู่รอด โดยเชื่อว่ามีระดับการบริโภคขัน้
ต่ าที่เพียงพอแก่การประทังชีวิตในทางสรีรวิทยา ดังนั้นผู้มีเงินได้ต่ ากว่าระดับขั้นต่ าดังกล่าว ถือเป็นผู้ทีม่ีฐานะยากจน 

การก าหนดระดับความยากจนตามความหมายนี้ ยึดหลักเกณฑ์ทางโภชนาการ หรือทาง 
สรีรวิทยา โดยเน้นเฉพาะความต้องการอาหารขั้นต่ าของมนุษย์เป็นส าคัญ  อย่างไรก็ตาม ระดับความต้องการอาหาร
ขั้นต่ าเพื่อการประทังชีวิตใหอ้ยูร่อดนีม้ีได้หลายระดับโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างน้อย 2 ปัจจัยคือ 1) ขนาดและรูปร่าง
ของบุคคล  และ 2) ปริมาณและลักษณะของงานท่ีท า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาอย่างมากในการก าหนดระดับ
รายได้ที่เพียงพอกับการประทังชีวิต 

1.2  ความอัตคัดในการครองชีพ หมายถึงสภาวการณ์ของประชาชนที่มีเงินได้ต่ ากว่าระดับการ
ครองชีพขั้นต่ า  ทั้งนี้มาตรฐานการครองชีพขั้นต่ าหมายถึง ระดับการครองชีพท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน (Basic Needs)  ซึ่งมิได้มีเฉพาะแต่ความต้องการอาหารเท่านั้น  หากรวมถึงความต้องการปัจจัยอื่น  ๆไม่
ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และการพักผ่อนหย่อนใจ 

ดังนั้น ประชาชนที่มีฐานะยากจนตามความหมายนีค้ือ กลุ่มบุคคลที่มลัีกษณะชีวิตความ
เป็นอยู่ต่ ากว่ามาตรฐานการครองชีพขั้นต่ า อย่างไรก็ตามความสลับซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ท าใหย้ากที่จะ
ก าหนดมูลค่าความต้องการพ้ืนฐานต่าง  ๆดังกล่าวว่าควรอยู่ในระดับใด  

2. ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic Inequality) คือ สภาวะการครองชีพท่ีต่ ากว่า
มาตรฐานแบบฉบับของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ กล่าวคือในแต่ละสังคมจะมีระดับมาตรฐานการครองชีพทีเ่ป็นแบบ
ฉบับ (Norm)  ของมวลชนในสังคมนั้นๆ และผู้ที่มีภาวะการครองชีพทีต่่ ากว่ามาตรฐานแบบฉบับดังกล่าวกถ็ือว่าเป็น
กลุ่มประชากรที่ยากจน ดังนั้นระดับรายได้ที่ถือเป็นเกณฑ์ก าหนดความยากจนจึงแตกต่างไปตามกาลเวลา  และ
ตามแต่ละสังคม ตัวอย่างเช่น แม้ในประเทศเดียวกัน ระดับรายได้ที่ถือว่ายากจนส าหรับเขตเมืองอาจจะแตกต่างจาก
เขตชนบทก็ได้  แต่ก็มีค าถามว่าสภาวะการครองชีพท่ีจะถือว่าเป็นมาตรฐานตามแบบฉบับนั้นก าหนดขึ้นมาอย่างไร 

3. ความขาดแคลน  (Deprivation) หมายถึง ภาวะการครองชีพท่ีมีปัญหาขาดแคลน
ปัจจัยพื้นฐานอันเป็นส่วนประกอบส าคัญของภาวะการครองชีพ ที่เป็นแบบแผนโดยทั่วไปของมวลชนในแต่ละสังคม 
ในการก าหนดระดับรายได้ที่ยากจนตามวิธีการน้ี มีการพยายามหลีกเล่ียงการถืออัตวิสัย (Subjectivity) และยึดถือ
วัตถุวิสัย (Objectivity) มากยิ่งขึ้น โดยการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 

4. ความต้องการพึ่งพา (Dependency) หมายถึง สภาพการณ์ที่ประชาชนต้องพึ่งพารัฐบาลใน
การครองชีพในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลมีการจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์ประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งจ าต้องมีการก าหนดระดับรายได้ที่ถือว่ายากจน 

5.  ความเป็นปัญหาในสังคม (Diseconomic) หมายถึง สภาพการณ์ที่สังคมต้องประสบปัญหา
นานัปการอันเกิดจากการท่ีประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 
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โดยสรุป นักเศรษฐศาสตร์ได้ก าหนดความหมายของความยากจนไว้หลากหลาย มีประเด็นต่างๆ ท่ี
น ามาใช้ก าหนดคุณสมบัติของคนยากจน ได้แก่ รายได้ที่พอเพียง ฐานะทางสังคม ระดับการพ่ึงพา ความไม่เท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจ และความขาดแคลน ส าหรับปัญหาในการน าค านิยามเหล่านี้ไปใช ้คือจะสามารถวัดระดับความ
ยากจนตามค านิยามเหล่านี้ได้อย่างไร และความยากจนตามความหมายใดบ้างที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

 
2.2.2 การให้ความหมาย “ความยากจน” ขององค์กรภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ซึ่งนิยามคนจนว่าคือ “บุคคลที่มีความเส่ียง
ต่อการมีภาวะทุโภชนาการ เนื่องจากคนจนมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะบริโภคให้ได้มาตรฐานภาวะโภชนาการ” โดย
ค านวณจ านวนคนจนของประเทศไทยจากหลักวิชาการของนักเศรษฐศาสตร์ ท่ีก าหนดให้ “คนจน” คือผู้ที่มีรายได้ต่ า
กว่าระดับเส้นความยากจน (Poverty line) ซึ่งเป็นเกณฑ์ชี้วัดความยากจนโดยประมาณการจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าจ าเป็นพื้นฐานขั้นต่ าและเส้นความยากจนนี้ปรับเปล่ียนตามสภาวะ
ค่าครองชีพแต่ละช่วงเวลา แม ้สศช. มีแนวความคิดว่า “ความจน” ประกอบด้วย 7 มิติ ได้แก่ จนเงิน จน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จนทางสังคม จนทางการเมือง จนทางการศึกษา จนทางวัฒนธรรม และจนทาง
จิตวิญญาณ (สศช. 2541: อ้างใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐและศิริพร ยอดกมลศาสตร ์2541) แต่ในทางปฏิบัติ สศช. ได้
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความจนเพียงมิติเดียว และเป็นมิติที่ไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบท้ังเจ็ด กล่าวคือ แผน
พัฒนาฯ ก็ดี นโยบายการพัฒนาก็ดี มุ่งแต่เพียงการป้องกันมิให้คนจนต้องอยู่ในภาวะทุโภชนาการเท่านั้น (ณรงค์ 
เพ็ชรประเสริฐและศิริพร ยอดกมลศาสตร ์2541) 

อย่างไรก็ตาม แม้การนิยาม ”ความยากจน” ของภาครัฐไม่ได้รับการยอมรับนัก แต่เพื่อความสะดวก
ในการก าหนดนโยบายและสร้างมาตรฐานในการเปรียบเทียบเชิงปริมาณในการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจัดท าขึ้นทุกๆ 2 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ก็ท าใหม้องเห็นภาพกว้างๆ ของ
จ านวนคนจนของประเทศส าหรับการจัดท านโยบายและแผนของภาครัฐ (กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2541) 

 
2.2.3 การให้ความหมาย “ความยากจน” ของนักวิชาการและ”ผู้รู้” 

การนิยาม “ความยากจน” ในแวดวงนักวิชาการ ถือมาตรฐานของ ”ค าจ ากัดความ” ไว้อย่างเคร่งครัด 
ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่หากเป็นจริงเมื่อไรแล้ว ก็เป็นที่แน่ใจได้ว่าส่ิงที่ต้องการให้ค าจ ากัดความนั้นได้บังเกิดขึ้นด้วย 
เช่น หากเราให้ค าจ ากัดความของคนจนด้วยการหมายถึงการมีหน้ีสิน นั่นย่อมหมายความว่า คนจนทุกๆ คนที่มี
คุณลักษณะ “มีหนี้สิน” ก็ต้องมีลักษณะเป็น ”คนจน” ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลักษณะร่วมที่มีคุณสมบัติเป็นค า
จ ากัดความของความยากจนน้ัน จะต้องเป็นลักษณะร่วมที่แท้จริง และเกิดควบคู่กับความยากจนทุกๆ ครั้งเสมอโดย
ปราศจากข้อยกเว้น (สมชัย จิตสุชน  2544) ข้อจ ากัดนี้ท าให้การนิยามความหมายของความยากจนและคนจนได้
น าไปสู่ข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นการยากที่จะหาลักษณะร่วมที่แท้จริง และเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้ 
ส่วนกลุ่ม ”ผู้รู้” คือกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในปัญหาของความยากจนไมน่้อยไปกว่านักวิชาการ แตใ่นการให้ความ
หมายความยากจนไม่ยึดถึอเคร่งครัดในระเบียบวิธีการให้ค านิยามความยากจนเท่านักวิชาการ กลุ่มผู้รู้อาจเป็น
ตัวแทนคนจนหรืออาจเป็นนักวิชาการในสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีการศึกษาเรื่องคนจนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น 
แพทย์ วิศวกร  (สมชัย จิตสุชน 2544) ความหมายของ “ความยากจน” หรือ “คนจน” ของนักวิชาการและผู้รูท้ี่รวบรวม
ได้ เช่น  
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นิธิ เอียวศรีวงศ์ (อ้างใน อภิชัย พันธเสน 2540) ก็มองว่าคนยากจนคือ คนที่ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรส าคัญที่ใช้ในการผลิต โดยพิจารณาดูจากความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานและโอกาสในการเป็นเจ้าของทรัพยากร
ส าคัญในการผลิตเพื่อความอยู่รอดในการด ารงชีพ ซึ่งมปีระเด็นกว้างกว่าความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์  

นภาพร  พานิชชาต ิ(2545) กล่าวถึงความยากจนว่า ไม่ได้หมายถึงครอบครัวที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้น
ความยากจน หรือในระดับที่พอยังชีพได้เท่านั้น แต่ยังรวมหมายถึงคนที่ดอ้ยโอกาสด้านการศึกษา ด้านการเมือง ด้าน
วัฒนธรรม ขาดสิทธิและความยุติธรรมที่พึงมีพึงได ้

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2545) ได้ให้ความหมาย “ความยากจน” ว่าครอบคลุมสี่มิติคือ  
- จนทรัพย์สิน  คือ  ความจนตามความหมายเดิม  คือ มีรายได้ต่ า ขาดวัตถุปัจจัย 
- จนโอกาส คือ ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะ  เช่น  การ

รักษาพยาบาล  ไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ  ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตในสังคม  
จนโอกาสจึงมีความหมายกว้างและเป็นตัวแปรที่จะน าไปสู่การจนทรัพย์สินในที่สุด 

- จนอ านาจ คือ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ไร้อ านาจต่อรอง ไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง และได้รับผล
กระท าจากผู้มีอ านาจเหนือกว่า  ไม่ว่าอ านาจรัฐหรืออ านาจทุน จนอ านาจเป็นมิติทางการเมือง  
เป็นผลที่เกิดจากความสัมพันธท์ีไ่ม่เสมอภาคทางสังคม 

- จนศักดิ์ศรี  คือ  การทีถู่กดูถูกเหยียดหยาม  ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  ไร้ศักดิ์ศรีในสายตาของ
คนในสังคม  ได้รับการปฏิบัติในสังคมอย่างไม่เสมอภาค  เช่น การเหยียดผิว  เหยียดเชื้อชาติ  
เหยียดหยามอาชีพ ฯลฯ เป็นต้น 

อัมมาร สยามวาลา (2540) ให้ความหมาย “คนจน” ว่าคือ ผู้ที่มีรายได้ไม่พอเพียงที่จะซื้อหาอาหาร
ที่ให้คุณค่าทางอาหารเพียงพอตามหลักโภชนาการ  

อภิชัย พันธเสน (2540) มองว่า “ความยากจน” ควรพิจารณาส่วนประกอบท่ีส าคัญของความเป็น
มนุษย์ด้วย ซึ่งได้แก่ 1) ความยั่งยืนหรือความสามารถในการมีชีวิตอยู่ได้ 2) การได้รับความคุ้มครองหรือมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) การได้รับความรักและความอบอุ่น 4) การได้รับความเห็นใจและเข้าใจ 5) การมีส่วน
ร่วมในการก าหนดชะตากรรมของตนเอง 6) การพักผ่อนหย่อนใจ 7) การได้ท าในส่ิงที่สร้างสรรค์ 8) การได้รับการ
ยอมรับหรือมีความหมายในสังคมที่เกี่ยวข้อง และ 9) การมีเสรีภาพ 

Amartya Sen นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 1999 ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความยากจนใน
มุมมองความขัดสนท้ังรายได้ สถานภาพและสิทธิทางสังคมที่พึงมีตามวัฒนธรรมของแต่ละสังคม (สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2545) 

Paul Spicker (Gordon and Spicker 1999) นักวิชาการชาวอังกฤษที่เชี่ยวชาญด้านหลักและ
แนวคิดเกี่ยวกับความยากจนและความปลอดภัยในสังคม ได้ทบทวนความหลากหลายของค านิยามความยากจนใน
แง่มุมของสังคมวิทยา และจัดกลุ่มความหมายความยากจนโดยพิจารณาจาก เงื่อนไขปัจจัยทางวัตถุ (Material 
conditions) สถานภาพทางสังคม (Social position) และสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic position) ได้เป็น 11 
มิติดังนี้ (รูปที่ 2-3) 

1. ความต้องการพ้ืนฐาน (Need) พิจารณาส่ิงจ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีพ ได้แก่ ปัจจัยสี่ 
(อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) 
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2. มาตรฐานการครองชีพ (Standard of living) พิจารณาระดับมาตรฐานการครองชีพเมื่อเทียบกับ
ผู้อื่น โดยวัดจากรายได้และการบริโภค 

3. ทรัพยากรจ ากัด (Limited resources) พิจารณาความจ ากัดของทรัพยากร มองว่าขาดโอกาสใน
การสร้างรายได้ หรือไม่สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง  

4. ขาดความปลอดขั้นพื้นฐาน (Lack of basic security) พิจารณาความเส่ียงและความไม่แน่นอน
ของการด ารงอยู่ในสังคม มองว่าขาดความปลอดภัยพื้นฐานในสังคมซึ่งเป็นสิทธิท่ีพึงมีพึงได้ หรือขาดสิทธิท่ีจะได้รับ
ความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน 

5. ขาดการรับรองสิทธิ (Lack of entitlement) พิจารณาสถานภาพและสิทธิในการเข้าถึงปัจจัย 
สวัสดิการ และบริการในสังคม 

6. ความขาดแคลนปัจจัยที่จ าเป็นหลายประการ (Multiple deprivation) พิจารณาความขาดแคลน
ในหลายๆ อย่างที่สนับสนุนการด ารงชีพในสังคม เช่น การศึกษา สุขภาพท่ีดี เป็นต้น 

7. การถูกกีดกัน (Exclusion) พิจารณาการท่ีถูกกีดกันจากสังคม เช่น ถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วม
ในสังคม ถูกกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากร 

8. ความไม่เสมอภาค (Inequality) พิจารณาจากความไม่เสมอภาคในสังคม ความไม่เท่าเทียมใน
การกระจายทรัพยากร และความเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในสังคม 

9. สถานภาพทางสังคม (Class) พิจารณาการแบ่งชนชั้นในสังคม และความเหล่ือมล้ าของฐานะ
และสถานภาพในสังคม ซึ่งหมายรวมถึงการได้รับการยอมรับในสังคม 

10. การพ่ึงพา (Dependency) พิจารณาความต้องการพ่ึงพา ต้องคอยรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
หรือรัฐอยู่ตลอดเวลา 

11.  ความขัดสนข้นแค้น (Unacceptable hardship) พิจารณาความล าบากยากแค้นในการด ารง
ชีพในสังคมซึ่งขาดแคลนท้ังปัจจัยทางวัตถุ สถานภาพทางสังคม และสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
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ที่มา: Gordon and Spicker 1999. 
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การให้ความหมาย “คนจน” หรือ ความยากจน” ของนักวิชาการและกลุ่ม “ผู้รู้” ยังมีอีกหลากหลาย
และที่ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์วัดความยากจนใน
มุมมองของนักวิชาการในหลายสาขาวิชา เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2543 นั้น พอสรุปเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับเกณฑ์
วัดความยากจนไดด้ังนี้ (สมชัย  จิตสุชน 2544) 

- รายได้และรายจ่าย 
- การกระจายทุนและการกระจายรายได ้
- ทรัพย์สินหรือความสามารถในการบริโภค 
- หน้ีสิน 
- ความจ าเป็นพื้นฐาน สุขภาพ การศึกษา 
- บริการขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา สาธารณสุข ความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต 
- ทุนทางสังคม 
- มาตรฐานชีวิตเปรียบเทียบกับความคาดหวัง 
- การได้รับการยอบรับนับถือ 
- การมีการเลือกโอกาส สามารถก าหนดชะตาชีวิตของตนเองและครอบครัว 
- การมีสิทธิ์ มีเสียง 
- จิตวิญญาณ 

 
2.2.4 การให้ความหมาย “ความยากจน” ขององค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คลุกคลีกับงานพัฒนา งานส่วนใหญข่ององค์กรพัฒนาเอกชน
จะเน้นที่กลุ่มเป้าหมายคนจนหรือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอาชีพ ดังนั้นมุมมองและประสบการณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชน
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในความยากจนหรือคนจนได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ความคิดเห็นของพิเชษฐ์ เพชร
น้ ารอบ (2544) ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี ้

ความจนหรือคนจนมิได้หมายถึงคนที่ไม่มีเงินหรือจนเงิน  ซึ่งเป็นความหมายในยุคทุนนิยม แต่ค าว่า 
”จน” ตามความหมายดั้งเดิม ก่อนระบบทุนนิยมจะน าเงินตราเข้ามาใช้ มีความหมายถึง การทีไ่ม่มีที่จะไป ไม่มี
ทางออก เจอทางตัน ดังส านวนไทยที่ว่า จนแต้ม จนตรอก จนมุม หรืออับจน เป็นต้น เมื่อหาทางออกไม่ได้หรือไม่มี
ทางเลือกอื่นๆ ก็ต้องมีความทุกข์ เพราะต้องทนกับสภาพท่ีต้องยอมจ านนโดยไม่มีทางออก จนทางออกหรือหาทาง
ออกไม่เจอ เมื่อหาทางออกไม่ได ้ย่อมไม่อาจเข้าถึงทรัพยากร เช่น ที่ดิน ป่าไม้ ทะเล ภูเขา ได้ คนเหล่านี้จึงเป็นผู้ขาด
แคลนทรัพยากร จนเป็นเหตุให้ขาดปัจจัยส่ี และอื่นๆ ตามมา  

 
2.2.5 การให้ความหมาย “ความยากจน” ของคนจน 

ความยากจนคืออะไรในทัศนะของคนจนนั้น เป็นมุมมองของผู้ที่เผชิญอยู่กับปัญหา หรือคนที่สัมผัส
กับความยากจน ซึ่งสมชัย จิตสุชน (2544) ได้รวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวจากการประชุมสัมมนาต่างๆ ดังนี ้
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1. การระดมความคิดของชาวบ้าน จัดโดยสถาบันพัฒนาชุมชนและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน-ตุลาคม 2544 ซึ่งสรุปลักษณะความยากจนของชุมชนชนบทในสายตาคนจนได้ดังนี ้

- ลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไป ได้แก ่ไม่มีกิน/ไม่พอกิน รายได้น้อยไม่พอเลี้ยงครอบครัว และ
ค่าใช้จ่ายสูง 

- หน้ีสินและทรัพย์สิน ได้แก่ มีหนี้สิน ไม่มีหน้ีหรือมีน้อยเพราะกู้ไม่ได้ หน้ีสินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่
สามารถใช้หนี/้ลดหนี้ได้ ไม่มีคนให้กู้ ไม่มีที่ท ากิน ไมม่ีทรัพย์สิน สภาพบ้านเรือนไม่แข็งแรง
และขาดแคลนส่ิงอ านวยความสะดวก 

- อาชีพและลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่ มีอาชีพรับจ้าง ไม่ค่อยได้เรียน การศึกษาต่ า ขาด
ความรู้ประกอบอาชีพท่ีไม่เหมาะสม อายุมาก และถูกลูกหลานทอดทิ้ง ป่วย สุขภาพไม่ดี 
พิการ 

- ลักษณะครอบครัว ได้แก่ การมคีรอบครัวใหญ่ มีบุตรมาก 
- พฤติกรรม ได้แก่ บริโภคเกินตัว รักวัตถุนิยม เล่นหวย กินเหล้า เกียจคร้าน แยกตัว ไม่เข้า

กลุ่มหรือสังคม 
2. การรวบรวมของกลุ่มนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดส่งให้ไปใช้ชีวิต

ร่วมกับคนจนจ านวนสิบชุมชนเป็นเวลาประมาณสองเดือน ได้สรุปลักษณะความยากจนของชุมชนชนบทไว้ดังนี ้
- ไม่มีที่ท ากิน 
- มีอาชีพรับจ้างเป็นหลัก แต่มีงานทีไ่ม่แน่นอน 
- ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาต ิหรือทรัพยากรเส่ือมโทรม 
- โชคร้าย (ถูกโกง ถูกตัดขาดจากญาติมิตร) 
- อยากรวย (จึงลงทุนแต่ไม่ประสบความส าเร็จ) 
- จนเพราะท าตัวเอง (เกียจคร้าน เสพสุรา เล่นการพนัน ฯลฯ) 
- ไม่มีคนให้กู้ เพราะเกรงว่าไม่สามารถชดใชเ้งินคืนได ้
- พิการ ป่วยเรื้อรัง 

3. จากการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับลักษณะของความจนในชุมชนชนบท เมื่อวันท่ี 2-4 
กันยายน 2544 ณ วังรีสอร์ท จังหวัดนครนายก (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2544) ชาวบ้านได้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น สรุปพอสังเขปได้ดังนี้  

- การท ามาหากิน ได้แก่ ไม่มีที่ท ากิน มทีี่ดินน้อย หรือสูญเสียที่ท ากิน ไม่มีทุน เป็นหนี้ รับจ้าง
ท างานไม่ต่อเนื่อง หางานใหม่ไปเรื่อย  ๆ

- สภาพชีวิตครอบครัว ได้แก่ การศึกษาต่ า เรียนน้อย เจ็บป่วย ครอบครัวแยกกันอยู่ ใช้จ่ายใน
ส่ิงที่ไม่จ าเป็น 

- การอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง รู้สึกมีปมด้อย ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ของหมู่บ้าน รวมกลุ่มเฉพาะพวกของตัวเอง ปกปิดความจน ไม่ยอมรับว่าจน แสดงออก
ในทางตรงข้าม ท ามาหากินวันต่อวัน งานไม่แน่นอน 
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จะเห็นว่าลักษณะของคนจนหรือความยากจนในทัศนะของคนจนนี้ มีความแตกต่างกันไมม่ากนัก 
ปัญหาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดได้แก่ ปัญหาขาดแคลนที่ท ากิน การท ามาหาเล้ียงชีพด้วยการรับจ้าง ไม่มีงานท าอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
2.2.6 การให้ความหมาย “ความยากจน” ขององค์กรระหว่างประเทศ 

1.  สหประชาชาติ (1995) (อ้างอิงใน Gordon and Spicker 1999) ได้นิยาม “ความยากจน
สัมบูรณ”์ (Absolute Poverty) ว่าเป็นความขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานของการด ารงชีพ อันประกอบด้วย อาหาร น้ าดื่ม
ที่ปลอดภัย สุขา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งความขาดแคลนน้ีขึ้นอยู่กับ 1) ระดับรายได้ และ 
2) ความสามารถในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณสุขของรัฐ  
 จาก การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจและการลดความยากจน เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2543 ท่ีประชุมไดม้ีความเห็นร่วมกันว่า “ความยากจนมิได้มีเฉพาะมิติด้านการเงินหรือวัตถุเท่านั้น แต่
มีมิติทีซ่ับซ้อนหลายๆ ด้าน และมหีลายสาเหตุของความยากจน ดังนั้น นโยบายและมาตรการแก้ไขจึงต้องมีหลาย
มาตรการ มิใชม่เีฉพาะมาตรการทางด้านรายได้เท่านั้น” และจากการประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย 
“นโยบายเศรษฐกิจและการลดความยากจน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 ก็ยืนยันในนโยบายลดความจนว่าต้อง
มองปัญหาและสาเหตหุลายๆ ด้าน มิใช่เพียงการเพิ่มรายได้เท่านั้น จะต้องค านึงว่า “คนจน” นั้นมองสถานภาพ
ตนเองอย่างไรและต้องการอะไร (Huber 2000; อ้างใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2545)  

2. ธนาคารโลก พิจารณาระดับความยากจน จากระดับรายได้ส าหรับค่าครองชีพขั้นต่ าที่
ครอบคลุมถึงส่ิงจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีพ และใช้หลักการเดียวกันนี้ในการสร้างเส้นความยากจนสากล 
(Universal Poverty Line) เป็นดัชนีเปรียบเทียบภาพรวมของความยากจนในนานาประเทศ (Gordon and Spicker 
1999) 

3. ธนาคารพัฒนาเอเชีย มีกรอบความคิดเรื่องคนจนและความยากจน โดยมิได้พิจารณาผู้ที่มี
ปัญหาความจนเฉพาะกลุ่มจนเงินเท่านั้น แต่ยังจะพิจารณาไปถึงผู้ด้อยโอกาส  ด้อยอ านาจ  ด้อยศักดิ์ศรีด้วย  คน
กลุ่มนีถู้กเรียกรวมๆ กันว่า กลุ่มที่มีความเส่ียง มีความไม่แน่นอนในชีวิต (Vulnerable Groups) เช่น เด็ก คนชรา หญิง
หม้าย หญิงโสเภณี คนพิการ ชนกลุ่มน้อย แรงงานอพยพ เป็นต้น (Huber 2000; อ้างใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2545) 

 
การนิยามความยากจนท่ีกล่าวมา มีความหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ และ

บริบทแวดล้อมอื่นๆ กล่าวคือ ในส่วนของภาครัฐ แม้จะให้ความสนใจในความยากจนในแง่มุมหลายๆ ด้าน เช่น จน
ทางสังคม จนโอกาส แต่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลให้ความสนใจปัญหาความยากจนในมิติด้านรายได้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์
ในกระบวนการก าหนดนโยบาย ในส่วนของนักวิชาการได้มองความยากจนในหลายมิติและซับซ้อน มุ่งที่จะสร้างค า
จ ากดัความมากกว่าความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขความยากจน ซึ่งต่างจากนัก
เศรษฐศาสตร์ที่นิยามโดยค านึงถึงการน าไปใชใ้นด้านการวัดความยากจน ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนมองปัญหาความ
ยากจน จากสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เป็นลักษณะความยากจนท่ีค่อนข้างเป็นประเด็นเฉพาะของกลุ่ม และ
ส าหรับมุมมองกลุ่มคนจนเอง ได้สะท้อนให้เห็นภาวะปัญหาความยากจนท่ีก าลังเผชิญอยูจ่ริง  

หลายทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมองปัญหาความยากจนในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นที่ระดับรายไดต้่อ
หัวของประชากร มิได้เน้นที่ตัวคน เพราะตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรน์ั้นเชื่อว่า ถ้าแก้ไขระดับรายได้ของคนแล้ว 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความยากจนก็จะหมดไป  ดังนั้นจึงหาระดับรายไดข้ั้นต่ าเพื่อเป็นตัวก าหนดเส้นความยากจน 
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(ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2545) แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง มิติแห่งความจนมีหลายมิต ิแต่ละมิติกม็ปีัญหาทีแ่ตกต่าง
กัน ด้วยแนวคิดทีป่รับเปล่ียนไป ท าให้เกิดกระแสท้วงติงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีผ่านมาว่าเป็น
แนวทางที่ไม่ถูกต้อง ประเด็นโต้แย้งส าคัญเกิดจากการนิยาม “ความยากจน” “คนจน” ที ่สศช. ได้ใช้ประมาณการ
ความยากจนทีเ่น้นการวัดระดับรายได้เพียงอย่างเดียว และการนิยามของนักเศรษฐศาสตรท์ี่ใชก้ารมีรายได้หรือการ
บริโภคต่ ากว่าเกณฑเ์ป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลนัน้ เป็นความหมายทีก่ว้าง
เกินไป ท าให้รัฐไม่สามารถเข้าถึงรากเหง้าแห่งปัญหาความยากจนและมองข้ามสาเหตแุห่งความยากจนได้ และเมื่อ
ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก็เป็นการยากที่รัฐจะสามารถลดปัญหาความยากจนลง ดังนั้นนักวิชาการจ านวน
หน่ึงจึงได้มีความพยายามวิเคราะห์ปัญหาและความหมายของความยากจนใหก้ว้างขึ้น โดยพิจารณาว่าความยากจน
มิได้หมายถึง การขาดแคลนรายไดแ้ละปัจจัยสีเ่ท่านั้น แต่ควรรวมถึงความเส่ียงในการเข้าถึงสินค้าและบริการ
สาธารณะของรัฐ และครอบคลุมมิติต่างๆ ทีอ่าจน าไปสู่ความยากจน เช่น จนงาน จนการศึกษา จน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จนทางสังคม จนทางการเมือง จนทางวัฒนธรรม และจนทางจิตวิญญาณ แต่
การนิยามที่กว้างเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาในการก าหนดคนจนกลุ่มเป้าหมาย และยากที่จะหามาตรการในการวัด
ความจนได ้(มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2544) 

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาความยากจนของไทยมีการปรับเปล่ียน นักวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้องหัน
มาท าความเข้าใจกับบริบทความยากจน (Contextual Poverty) มากขึ้น ซึ่ง Gordon and Spicker (1999) มองว่า
เป็นการศึกษาปัญหาความยากจนในเชิงสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของสังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างทางการเมือง จึง
ควรมีการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนจนกับคนท่ีไม่จน และระหว่างคนจนกับสถาบันต่างๆ ในสังคม เพื่อให้เข้าใจ
ปัจจัยแวดล้อมที่สัมพันธ์กับปัญหาความยากจนมากขึ้น มองระดับความยากจนจากทางเลือกที่คนจนมี (choices 
one can make) และจากระดับความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งเป็นผลจากหนทางที่ตนเลือก (well-being – the outcome of 
choices one has made) ดังนั้นการศึกษา สิทธิและความเสมอภาคในการด ารงชีพของคนยากจน การเข้าถึง
สวัสดิการและบริการของภาครัฐ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการมีความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน จะช่วยท าให้เข้าใจว่า 
ความยากจนคืออะไร ใครคือคนจน คนจนอยู่ที่ไหน และคนจนจนอย่างไร  
 
2.3 ความยากจนในภาคเกษตรกรรม 

จากการใชเ้กณฑ์เส้นความยากจนเพื่อค านวณหาจ านวนคนยากจนในประเทศไทย พบว่าในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ.2504-2539) ทีเ่ศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงเฉล่ียร้อยละ 7.8 ต่อปี จ านวนคนยากจนและสัดส่วนคน
ยากจนต่อประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงจาก 17.9 ล้านคน หรือร้อยละ 32.6 ในปี พ.ศ. 2531 เหลือ 6.8 ล้านคน 
หรือร้อยละ 11.4 ในปี พ.ศ. 2539 (ตารางที่ 2-1) ต่อมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 จ านวนคนยากจนและ
สัดส่วนคนยากจนต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.9 ล้านคน หรือร้อยละ 13.0 ในปี พ.ศ. 2541 และเป็น 9.9 
ล้านคน หรือร้อยละ 15.9 ในปี พ.ศ. 2542 ตามล าดับ หลังจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จ านวนคนยากจนและสัดส่วน
คนยากจนต่อประชากรทั้งหมดเริ่มลดลงเป็น 8.9 ล้านคน หรือร้อยละ 14.2 ในปี พ.ศ. 2543 และเป็น 8.6 ล้านคน 
หรือร้อยละ 13.6 ในปี พ.ศ. 2544 ตามล าดับ (สศช. 2545) 
 
ตารางที่ 2-1 สัดส่วนและจ านวนคนยากจนตามสถานะทางเศรษฐกิจ ปี 2537-2544 

ปี พ.ศ. เส้นความยากจน คนยากจนทั้งประเทศ  คนยากจนในภาคเกษตรกรรม (ล้านคน) 
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(บาท/คน/เดือน) จ านวน 
(ล้านคน) 

%ของประชากร 
ทั้งประเทศ 

เกษตรกร
เจ้าของที่ดิน 

เกษตรกร
เช่าที่ดิน 

คนงาน
เกษตร รวม 

%ของคนยากจน
ทั้งประเทศ 

2533 522 15.3 27.2%      

2535 600 13.5 23.2%      

2537 636 9.7 16.3% 4.4 0.6 1.3 6.3 64.9% 

2539 737 6.8 11.4% 3.5 0.5 0.9 4.9 72.1% 

2541 878 7.9 13.0% 3.7 0.7 1.1 5.5 69.6% 

2542 886 9.9 15.9% 4.6 0.7 1.5 6.8 68.7% 

2543 882 8.9 14.2% 4.1 0.8 1.4 6.3 70.8% 

2544 967 8.6 13.6% 3.9 0.9 1.0 5.8 67.4% 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2545 

ในจ านวนคนยากจนของทั้งประเทศ พบว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม
เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาความยากจนมากที่สุดและมีปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอด ปี พ.ศ. 2544 มีคนยากจนในภาค
เกษตรกรรม 5.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของคนยากจนท้ังประเทศ (ตารางที่ 2-1) โดยแยกเป็นเกษตรกรเจ้าของ
ที่ดิน 3.9 ล้านคน เกษตรกรเช่าที่ดิน 0.9 ล้านคน และคนงานเกษตรอีก 1.0 ล้านคน และยังพบว่ากลุ่มที ่“ยากจน
มาก” (Ultra poor) คือผู้มีรายได้ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเส้นความยากจน มีการกระจุกตัวอยู่ในครัวเรือนเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการเกษตรกรรมค่อนข้างล้าหลัง (ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ2545) คนจนส่วนใหญท่ี่อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรมเหล่านี้อาจแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (วิทยากร เชียงกูล และคณะ 2545) 

1. เกษตรกรที่ถือครองที่ดินท าการเกษตร เป็นเกษตรกรเจ้าของที่ดินหรือทีเ่ช่าที่ดินท ากินจาก
ผู้อื่น มีประมาณร้อยละ 50 ของคนจนทั้งหมด คนจนกลุ่มนี้ยากจนเพราะต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพทีสู่งขึ้น 
ขณะทีร่าคาขายของพืชผลการเกษตรตกต่ า ซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ของวงจรการผลิตเพื่อขายซึ่งเกษตรกร
เสียเปรียบในระบบผูกขาดและจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง นอกจากนี้เกษตรกรยังมีภาระหน้ีสินท้ังในระบบ
และนอกระบบจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

2. แรงงานรับจ้างภาคเกษตร เป็นกลุ่มคนจนท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือปัจจัยการผลิตและไม่
สามารถเช่าที่ดินเพื่อท าการเกษตร คนกลุ่มนี้ไม่มีทักษะการผลิตอย่างอื่น ๆ จึงต้องหาเล้ียงชีพจากการรับจ้างในภาค
เกษตร มีประมาณร้อยละ 15 ของคนยากจนท้ังหมด ซึ่งมีรายได้และระยะเวลาการท างานท่ีไม่แน่นอน 

3. แรงงานรับจ้างนอกภาคเกษตร เป็นกลุ่มที่ต้องดิ้นรนท างานอื่น ๆ เช่น รับงานไปท าที่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป ท างานในเมือง ค้าขาย ฯลฯ 

  
อย่างไรก็ตาม จ านวนตัวเลขคนยากจนที่กล่าวมาจ ากัดเฉพาะคนจนที่ขัดสนทางเศรษฐกิจหรือรายได้ในการ

ยังชีพโดยพิจารณาจากเส้นความยากจนเท่านั้น ยังไมค่รอบคลุมถึงความยากจนที่เกิดจากความขัดสนในหลาย  ๆ
ด้านท่ีมีผลท าให้ขาดศักยภาพในการด ารงชีวิต กล่าวคือ การขาดการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย การไม่สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต การขาดที่ดินท ากินหรือท่ีดินท ากินไม่เพียงพอ การขาดการรวมกลุ่มและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การมีฐานะทางสังคมต่ า การขาดข้อมูลข่าวสารความรู้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการมีภาระ
การพ่ึงพาสูงและไม่สามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือต่าง  ๆของรัฐ อันน าไปสู่ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ
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และสังคม  ดังนั้นหากน านิยามของความยากจนในความหมายที่กว้างนี้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน จ านวนคนยากจนในภาคเกษตรกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 5.8 ล้านคน ก็จะเป็นตัวเลขทีป่ระมาณการไว้ต่ ากว่า
ความเป็นจริง 

 
สาเหตุความยากจนของเกษตรกร 
ขณะที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าดัชนีชี้วัดความยากจนท่ีเหมาะสมควรจะเป็นอะไร เส้นความยากจนท่ีธนาคารโลก

น ามาใช้กับนานาประเทศจึงยังเป็นดัชนีหลักที่ประเทศไทยใช้วัดระดับความยากจนของประเทศและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดกลุ่มคนยากจนเพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของความยากจน และมีนักวิชาการหลายท่านได้พยายาม
ศึกษาความยากจนในภาคเกษตรกรรม ซึ่งพอสรุปสภาพและสาเหตุของปัญหาได้ดังนี ้

John Kenrneth Galbraith ศึกษาปัญหาความยากจนของประเทศ (The Poverty of Nations) และได้
กล่าวถึงความยากจนในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาและยังเป็นประเทศเกษตรกรรมว่ามีหลาย
สาเหตุ (ประกอบ ทองมา 2524) คือ  

1. ความยากจนเกิดจากการขูดรีดระหว่างชนชั้น คือระหว่างนายทุนกับกรรมกร ระหว่างคนมีกับคน
จน  ซึ่งในระบบทุนนิยมเสรีไม่ได้มีการแข่งขันกันโดยเสรี แต่มีการผูกขาด คนที่มีอ านาจผูกขาดมากก็มี
อ านาจต่อรองมาก คนที่มีอ านาจผูกขาดเด็ดขาดก็มีอ านาจต่อรองเด็ดขาดและขูดรีดได้เด็ดขาดเช่นกัน 
ส่วนคนท่ีจะถูกขูดรีดก็คือคนยากคนจนซึ่งไม่มีอ านาจในการต่อรองนั่นเอง 

2. ความยากจนเกิดจากความขาดแคลนทรัพยากรทุนไม่ว่าจะมองด้านอุปสงค์หรืออุปทาน แต่บาง
ประเทศแม้จะมีทุนทรัพย์มากมายก็ยังมีความยากจนในสังคม ดังนั้นต้องมีสาเหตุอื่นอีกที่ท าให้เกิด
ความยากจน 

3. ความยากจนเกิดจากความไม่สันทัดจัดเจนในนโยบายเศรษฐกิจ คือการท่ีรัฐบาลของประเทศ
ขาดความช านาญในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการท่ีมีผู้ท่ีไม่มีความสามารถแต่
กลับมีอ านาจผูกขาดในการปกครองประเทศ ได้น าทฤษฎีเศรษฐกิจของตะวันตกมาใช้ในประเทศทั้งที่
ควรจะมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม 

 
สมพร อิศวิลานนท์ และเดชรัต สุขก าเนิด (2541) ศึกษาเรื่องความยากจนของครัวเรือนเกษตร และสรุป

ปัจจัยที่น าไปสู่ความยากจนของเกษตรกรคือ 
1. ความเหลื่อมล้้าในการถือครองที่ดิน ขนาดและการกระจายการถือครองที่ดินไม่เหมาะสมมี

ผลกระทบในทางลบต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร กล่าวคือ กลุ่มคนที่มีการถือครองที่ดินขนาด
เล็ก จะประสบกับปัญหาความยากจนมากกว่ากลุ่มคนที่มกีารถือครองที่ดินมีขนาดใหญ ่ 

2. ข้อจ้ากัดเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า ในการเปรียบเทียบครัวเรือนเกษตรที่มีขนาดถือครองที่ดินระดับ
เดียวกัน พบว่าเกษตรกรที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ าจะมีความสามารถในการสร้างรายได้มากกว่า 
และประสบปัญหาความยากจนน้อยกว่าเกษตรกรทีข่าดแหล่งน้ า 

3. ประเภทของกิจกรรมฟาร์ม ครัวเรือนเกษตรที่ท านาเป็นอาชีพหลักเป็นกลุ่มที่ยากจนทีสุ่ด กลุ่มที่
ยากจนรองลงมาคือครัวเรือนที่ปลูกพืชหลายอย่างและครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้มีความ
ยากจนกว่ากลุ่มที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ขณะที่กลุ่มเกษตรเพาะเล้ียงสัตว์น้ าประสบปัญหาความ
ยากจนน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
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4. ระดับการศึกษาของเกษตรกร กลุ่มเกษตรที่มีการศึกษาต่ ากว่าภาคบังคับ ประสบปัญหาความ
ยากจนมากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า 

 
ธวัช มกรพงศ์ (2537) ไดน้ าเสนอภาพรวมของปัญหาและสาเหตุของความยากจนในด้านปัจจัยการผลิต 

การว่างงานในชนบท และราคาพืชผลต่ าในภาคเกษตรกรรม ซึ่งพอสรุปได้ดังนี ้
ปัญหาปัจจัยการผลิต 
1. ทรัพยากรที่ดินท่ีอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับเกษตรกรรมถูกแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและเขต

อุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมเป็นแรงกดดันใหม้ีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อจัดสรรท า
ที่อยู่อาศัย และตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ประเทศต้องสูญเสียที่ดินท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกไปเป็นจ านวนมาก 
ตัวอย่างเช่น ท่ีดินที่เหมาะแก่การท านาที่สุดในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ถูกน าไปจัดสรรเป็นอยู่อาศัยหรือ
ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต่อมาได้ปล่อยน้ าเสียออกไป ท าให้พ้ืนท่ีใกล้เคียงได้รับความเสียหายทั้ง ๆ ที่รัฐได้
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรไปแล้ว เช่น การขุดคลองชลประทาน แต่การท่ีทางราชการไมเ่ข้มงวดในการ
ก าหนดพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่อุตสาหกรรม ท าให้เกษตรกรต้องสูญเสียไร่นาที่อุดมสมบูรณ์จนต้องอพยพเข้าไปท า
มาหากินในพื้นท่ีแห้งแล้งที่ขาดความอุดมสมบูรณ ์ 

2. แหล่งน้ าถูกท าลาย เช่นในกรณีภาคเหนือและภาคใต้ ทีม่ีการท าอุตสาหรรมป่าไม้และเหมืองแร่
แต่ขาดการควบคุมที่ดี ท าใหม้ีการตัดไม้ท าลายป่าเป็นจ านวนมาก ท าใหต้้นน้ า ล าธาร และแหล่งน้ าต่าง ๆ ต้องได้รับ
ความเสียหายและถูกท าลาย 

3. วิธีการผลิตของเกษตรกรไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง กล่าวคือแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศที่ผ่านมามักเน้นให้มีการใช้เครื่องทุ่นแรง เลือกพันธุ์พืชที่ดี ใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่เป็นชาวนารายย่อย มีที่ดินถือครองไม่มากนัก และมี
เงินทุนน้อย เพราะแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรดังกล่าวต้องลงทุนสูง ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐ เกษตรกรกย็ากที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการค้าได ้

4. ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เมื่อเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้เร่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด เพื่อการส่งออก ขณะที่การบ ารุงดินด้วยปุ๋ยมีต้นทุนสูง เกษตรกรจึงไม่มีแรงจูงใจใน
การบ ารุงรักษาคุณภาพดิน มีผลท าให้ดินเสื่อมสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ ์

5. ขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพอื่นๆ เนื่องจากเกษตรกรในชนบทส่วนใหญ่ยังได้รับ
การศึกษาน้อย ไม่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่า จึงต้องพึ่งการท าเกษตรซึ่งมีรายได้น้อย
ต่อไป 

ปัญหาการว่างงานในชนบท 
ปัญหาการว่างงานในชนบท เกิดจากการท่ีประชาชนขาดที่ดินท ากิน ท าให้ไม่มีปัจจัยการผลิต และ

การน าเครื่องทุ่นแรงมาแทนแรงงานคน ท าให้ความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมลดลง ซึ่งลักษณะการว่างงาน
ในชนบทมีทั้ง ไม่มีงานท า หรือมีงานท าไม่เต็มที่ หรือว่างงานตามฤดูกาล ปัญหาว่างงานในภาคเกษตรกรรมนี้ท าให้
เกษตรกรไม่มีรายได้เล้ียงชีพหรือมีน้อยและต้องเผชิญกับความอดอยาก จึงอพยพเข้าไปหางานท าในเมือง  

ปัญหาราคาพืชผลตกต่้า 
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ในระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีท่ีราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งพ่อค้าและนายทุนสามารถ
รวมตัวกันเพื่อก าหนดราคาพืชผลทางการเกษตรที่จะรับซื้อจากเกษตรกรเองได้ ท าให้เกษตรกรซึ่งมีอ านาจต่อรองใน
การค้าขายน้อยประสบกับปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผลการเกษตรอยู่ตลอดเวลา  

 
สภาพปัญหาความยากจนท่ีกล่าวมา เป็นปัญหาลูกโซ่ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจจะสรุปเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด

ปัญหาความยากจนได้ดังนี้ (สศช. 2545) 
1. ปัจจัยภายในตัวบุคคลและครัวเรือน หมายถึง คุณลักษณะและสภาวะวิสัยต่างๆ ท่ีอยู่ในตัวบุคคล

และครัวเรือนซึ่งเป็นสาเหตุท าให้บุคคลและครัวเรือนนั้นๆ ยากจน ซึ่งได้แก่   
1.1 การศึกษาต่ า ท าให้ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ

ตนและสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ ในขณะที่คนจนที่ได้รับการศึกษาในหมู่บ้านมักย้ายออกไปหางานท า
ในเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมและบริการซึ่งมีรายได้สูงกว่า 

1.2 มีค่านิยมบริโภควัตถ ุใช้จ่ายไม่ประหยัด แต่ไม่ขยันท างานและมีรายได้ต่ าจึงท าให้ต้องกูย้ืมและ
มีหนี้สินตามมา ตลอดจนมีภาระตกทอดทางด้านหนี้สิน 

1.3 มีปัญหาสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพได้ไม่เต็มที่   
1.4 หัวหน้าครัวเรือนมีอายมุาก ส่วนใหญ่มีอาย ุ70 ปีขึ้นไป ท าให้โอกาสในการหารายได้ลดลงและ

การศึกษาต่ ากว่าคนรุ่นปัจจุบัน 
1.5 ครัวเรือนขนาดใหญ ่ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวเฉล่ีย 6-7 คน และมีภาระในการเลี้ยงดูสูง 
1.6 มีทรัพย์สินและที่ดินท ากินน้อยหรือไร้ท่ีดินท ากิน ปัจจุบันทั่วประเทศมีเกษตรกรไร้ท่ีดินท ากิน

มากกว่า 8 แสนครัวเรือน  
1.7 มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย   

 
2. ปัจจัยด้านโครงสร้าง เป็นสภาวะวิสัยและปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 

และการจัดการ ทุกระดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันท่ีเป็นสาเหตุท าให้บุคคลและครัวเรือนยากจนได้แก ่
 แนวทางการพัฒนาประเทศทีมุ่่งเน้นความทันสมัยและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

มากกว่าการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  การให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม และ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการส่งออกและการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรจ านวนมากพึ่งตนเอง
ไม่ได้ มีหน้ีสิน และต้องย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมไปท างานท่ีอื่น 

 ความแปรปรวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกเนื่องจากอุปทานมากกว่าอุปสงค ์
 นโยบายด้านการศึกษาที่ผ่านมาเน้นความรูท้ีไ่กลตัว มองข้ามภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าใหค้นจน

ส่วนหนึ่งไม่ค่อยมโีอกาสในการใช้ภูมิปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
 นโยบายการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นเป้าหมายในเชิงพาณิชยแ์ละการส่งออก ท าให้การ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกระจุกตัวอยู่กับคนบางกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงและมีความสัมพันธ์กับอ านาจรัฐ  
ส่วนคนยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรกลับมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้และน าไปสู่ปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรและความขัดแย้งในสังคมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  
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 กฎหมายส่วนใหญ่ยังล้าหลังและไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนจน โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยังไม่กระจายอ านาจให้กับชุมชนท้องถิ่นใหม้ีสิทธิในการจัดการตามที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภาษีที่ดินยังไม่ส่งเสริมการกระจายการถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนยัง
ไม่มีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  และกฎหมายภาษีทรัพย์สินและมรดกยังไม่ได้จดัเก็บ
ในอัตราก้าวหน้า เป็นต้น 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและท าแบบสังคม
สงเคราะห์มากกว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ การสร้างงานในชนบทเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรยากจน การ
ดูแลคนชราและเด็กทีถู่กทอดทิ้ง การบริจาคสิ่งของให้กับคนยากจน คนอนาถา โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาความยากจน 

 การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานในการสร้างเครือข่าย ขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะคนยากจน   ขาดการบูรณการอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านแผนงาน แผนเงิน แผนคน
และการประสานงานท่ีเป็นระบบระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนงานโครงการต่าง  ๆของหน่วยงานราชการ และแผน
ชุมชน  รวมทั้งแผนงาน โครงการต่างๆของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ยากจน
และกลุ่มเป้าหมายคนจนที่แท้จริง ตลอดจนขาดระบบการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง  

 โครงสร้างความสัมพันธ์ในชนบทได้เปล่ียนจากแบบช่วยเหลือเกื้อกูลไปเป็นแบบต่างคนต่างอยู่
และมีความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น รวมทั้งขาดการรวมกลุ่มและเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
อ านาจต่อรองกับธุรกิจเอกชนและอ านาจจากนอกชุมชน 
 

3. ปัจจัยทางธรรมชาติ หมายถึง  ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  และเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
ประมงอันเนื่องมาจากการเร่งน าไปใช้ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยขาดการบริหารจัดการท่ีดี เป็นต้น ซึ่งอาจ
สรุปได้ดังนี ้

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง และน้ าท่วม 
ศัตรูพืชระบาดอันเนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวท าให้ระบบนิเวศน์ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ

และขาดความสมดุล 
ความเส่ือมโทรมร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของเกษตรกร 

 
การท่ีปัจจัยในตัวบุคคลและครัวเรือนบางอย่างอาจเป็นอิสระจากปัจจัยด้านโครงสร้าง เช่น ปัญหาสุขภาพ 

การมีสติปัญญาต่ าอันเนื่องมาจากพันธุกรรม การมบีุตรมากเนื่องจากขาดการวางแผนครอบครัวท าให้มีภาระในการ
เล้ียงดูสูง เป็นต้น  แต่ปัจจัยในตัวบุคคลและครัวเรือนบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านโครงสร้าง อาทิ การมีทีด่ินท ากิน
น้อยหรือไร้ท่ีท ากินของเกษตรกรจ านวนมากส่วนหน่ึงเป็นเพราะนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อประโยชนใ์หก้ับคนรวยมากกว่าคนจน  เป็นต้น  ส่วนปัจจัยทางธรรมชาติ ในกรณีของ
ประเทศไทยมักเป็นผลมาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและก่อตัวเป็นสาเหตุของปัญหาความยากจนในภาคเกษตรกรรม 
(รูปที่ 2-4) 

 
       รูปที่ 2-4  ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจนในภาคเกษตรกรรมกับปัจจัยสาเหตุต่างๆ 
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 จะเห็นว่า ความยากจนในสังคัมไทยปัจจุบันนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไม่ใช่
เป็นปัญหาของปัจเจกบุคคลอย่างที่เข้าใจกันมาเป็นเวลานาน นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2544) ย้ าว่าความยากจนเกิดจากการ
เข้าไม่ถึงทรัพยากรที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งหมายถึง ไม่มีหลักประกันความมั่นคงด้านอาหาร และไม่มีเครือข่าย
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต หรือที่ธนาคารโลกเรียกว่า Safety Net อันเป็นวัฒนธรรมสังคมที่ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 
และทั้งนี้ก็มีสาเหตุหลักคือ 

1. การจัดการทรัพยากรที่รวมศูนย์โดยรัฐ รัฐเป็นฝ่ายเข้าไปจัดการทรัพยากรทั้งหลายแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรที่มุ่งท าก าไรในตลาดแทนที่จะมองถึงการด ารงชีวิตของคนเป็นหลัก ดังนั้นที่ดินท่ีถูก
น าไปใช้ท าอะไรก็ได้ที่ท าให้เกิดก าไรในตลาด แม้จะไม่ใช่เพื่อการผลิต นับเป็นวิธีการจัดการท่ีกีดกันคนจ านวนมาก
ไม่ให้เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นได้ จนเป็นเหตุให้เกิดความยากจน 

2. ความด้อยอ านาจของคนจน นอกจากคนจนจะถูกกีดกันออกไปจากทรัพยากรแล้ว ยังเข้าไม่ถึง
กระบวนการตัดสินใจในทางการเมืองโดยเฉพาะการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร ไม่มีอ านาจต่อรอง หรือกล่าวอีกนัย
คือ คนจนเข้าไม่ถึงทรัยากรทางการเมือง ซึ่งได้แก่ ส่ือทุกชนิด พรรคการเมือง การรณรงค์ และการท าประชาพิจารณ์ 
เป็นต้น 

นอกจากนั้น นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2544) ยังมองว่ากฎหมายก็เป็นตัวกีดกันคนจนให้หลุดออกไปจากการใช้
ทรัพยากรด้วย และที่ผ่านมากระบวนการเรียนรู้ของคนไทยถูกครอบง าด้วยวิธีการและนโยบายการพัฒนาที่ 
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เรียกว่า “การพ่ึงทุนต่างชาต”ิ อย่างมาก ดังนั้นสังคมไทยต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ใหม่ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ความยากจนเชิงโครงสร้าง ให้ดีขึ้น และต้องท าความเข้าใจเสียใหม่ว่าความยากจน
ไม่ใช่ปัญหาเชิงสังคมสงเคราะห็อีกต่อไป  ไม่เช่นนั้นการผลักดันหรือปรับเปล่ียนนโยบายต่างๆ จะเป็นเรื่องยากเพราะ
ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 
2.4  ปัจจัยด้านโครงสร้างกับความยากจนของเกษตรกร 
 เมื่อกล่าวถึงปัจจัยด้านโครงสร้าง ก็ต้องค านึงถึงระบบการบริหารจัดการของประเทศที่มีขนาดใหญ่และ
ประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ หลายระบบ เช่น ระบบการบริหารราชการ ระบบการเมือง ระบบนิติบัญญัติ ระบบ
เศรษฐกิจ และระบบการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาปัจจัยด้านโครงสร้างมีความซ้ าซ้อนเนื่องจาก
ลักษณะโครงสร้างของระบบท้ังประเทศมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เช่นการศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างด้าน
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความยากจนในภาคเกษตรกรรม ก็ยังจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึง

ความยากจนในภาคเกษตรกรรม 

ปัจจัยในตัวบุคคลและครัวเรือน ปัจจัยทางธรรมชาต ิ ปัจจัยในตัวบุคคลและครัวเรือน 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง 
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วิวัฒนาการของปัญหาในภาพรวมของระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขัอง และศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีสัมพันธ์กับปัญหาความ
ยากจนในมิติต่างๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

2.4.1  พัฒนาการปัญหาความยากจนในชนบท 
กฤษฎา บุญชัย (2544) ได้อธิบายถึงแนวทางและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการพัฒนายุคต่างๆ 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งท าให้ทราบผลกระทบของการพัฒนาต่อคนชนบท และพัฒนาการของปัญหาความยากจน
ดังนี ้

1. ยุคปรับระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจการค้า  ปฏิวัติเขียว  กับทุนนิยมค่าเช่า 
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างจริงจังเมื่อมีการ

เปิดประเทศและเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และครั้งที่สองในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนมาถึงการเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 รูปธรรมที่เห็นชัดเจนว่าได้มี
ผลกระทบต่อภาคชนบทของไทยก็คือ  การสัมปทานไม้ทีเ่ริ่มในภาคเหนือและขยายตัวไปสู่ภาคอื่นๆ นโยบายปฏิวัติ
เขียวที่เข้าไปร้ือระบบเกษตรแบบดั้งเดิมของชุมชนท่ีเน้นการยังชีพไปสู่การเกษตรแผนใหม่เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม มีการน าเข้าเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม ่ใช้ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวในการปลูกพืชพาณิชย์ ใช้ปุ๋ยเคมี 
ยาปราบศัตรูพืช  และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมารองรับ  เช่น เขื่อน  ถนน  เป็นต้น (เจิมศักดิ ์ปิ่นทอง 2534) 

การเปล่ียนรูปแบบการเกษตร ไดส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและชุมชนที่อาศัย ท าใหฐ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว และการขยายตัวของพืชพาณิชย์ท าให้พันธุ์พืชพื้นบ้านสูญพันธไ์ป 
นายทุนท้องถิ่นสร้างรายได้ด้วยการปล่อยเงินกู้ใหแ้ก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาการผลิต โดยมีข้อผูกมัดในเรื่องการรับ
ซื้อผลผลิตในราคาที่นายทุนก าหนดและยังคิดดอกเบี้ยอัตราสูง เกษตรกรจึงตกอยู่ในสภาวะย่ าแย่เพราะรายได้จาก
ผลผลิตที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิต และดอกเบี้ย สภาวะเศรษฐกิจที่
ย่ าแย่ท าให้ชาวบ้านต้องขายที่นา แล้วเช่าที่นาเพื่อท ากิน เศรษฐกิจทีไ่ม่มีเสถียรภาพของชุมชน ผนวกกับระบบทุน
นิยมทีย่ึดกุมระบบการผลิตของภาคเกษตรกรรม ท าใหชุ้มชนเกษตรกรต้องสูญเสียความสามารถในการจัดการการ
ผลิตด้วยตนเองเพราะขาดเงินทุน ขาดที่ดิน ขาดเทคโนโลยี และมปีัญหาหน้ีสิน จนกลายเป็นแรงงานรับจ้างที่ขาด
ความมั่นคงในรายได้ และบางส่วนไดอ้พยพเข้าเมืองไปหาอาชีพนอกภาคเกษตร 

นอกจากนี้ มกีารสร้างเครือข่ายของภาคธุรกิจได้แก่  สภาหอการค้า  สภาอุตสาหกรรม และ
สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวของคนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งกลายเป็นพลังส าคัญที่
สามารถเข้าถึงอ านาจรัฐได้ มีลักษณะเป็นทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนอุปถัมภ์ที่มีส่วนผลักดันนโยบายการสร้างความ
เจริญให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและเมือง และมีบทบาทส าคัญในการน าทรัพยากรจากชนบทเข้าสู่เมืองด้วยต้นทุนของ
ภาคชนบท เช่น การยกเลิกการจ ากัดขนาดการถือครองที่ดินของประกาศคณะปฏิวัต ิท่ีเปิดโอกาสให้เอกชนเข้า
ครอบครองที่ดินของประชาชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น และนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมโดย
การลดภาษีต่างๆ ในขณะที่เก็บค่าพรีเมีย่มข้าวจากเกษตรกร 

ความเดือนร้อนของชาวนาชาวไร่ท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐและระบบนายทุน ชาวไร่ชาวนาจึง
รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องใหร้ัฐบาลเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาที่ท ากิน ปัญหาค่าเช่านา 
ปัญหาราคาพืชผลตกต่ า และปัญหาการถูกอพยพจากเขื่อน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนปัญหา
หน้ีสินของชาวนาชาวไร่ (กสส.) มีการออก พ.ร.บ. ค่าเช่านา  และ พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ในปี พ.ศ. 2518 

2.  ยุคการเติบโตของอุตสาหกรรม การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และสังคมชนบท 
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ช่วงทศวรรษที่  2520  วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์ราคาน้ ามันครั้ง
ที่ 2 ของโลก ในปี พ.ศ. 2522-2523  รัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ได้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโดยการ
รับเงื่อนไขการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ให้มีการเน้นบทบาทและความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในสาขาการเกษตร  อุตสาหกรรม การพัฒนาพลังงาน และการส่งออก  ผลของ
นโยบายดังกล่าว ท าให้การพัฒนาขยายเข้าไปสู่ชนบทอย่างรวดเร็ว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เรียกว่า 
“อุตสาหกรรมส่งออก น าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” 

นโยบายอุตสาหกรรมส่งออกและเร่งรัดการปฏิรูปภาคเกษตรนี ้ท าให้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกระจุกอยู่ในกลุ่มนักธุรกิจนายทุนที่กระจายอยู่ในเมืองใหญ่ ขณะที่เกษตรกรเดิมกลายเป็นปัจจัยแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือบางส่วนท่ีไม่มีทางเลือกอื่น ก็เข้าไปจับจองพื้นที่ป่าสงวนท ากิน ซึ่งมีไม่ต่ ากว่า 10 ล้านคน และ
ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมของการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ก็คือ การขยายตัวของช่องว่างระหว่างรายได้ของชาวเมืองและ
ชาวชนบท 

3. ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ การเก็งก าไร และการเติบโตของทุนนิยมไทย 
ขณะที่เศรษฐกิจไทยก าลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนของภาคเกษตรที่หนุนการเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมและเมือง  ขณะที่เศรษฐกิจภายนอกก าลังซบเซา  แหล่งทุนจากต่างประเทศจึงไหลเข้ามาสู่เมืองไทย 
เศรษฐกิจฟองสบู่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ทีร่ัฐเริ่มชูนโยบายให้ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ หรือ New 
Industrial Country - NIC) ซึ่งเป็นนโยบายที่ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น “เสือตัวที่ห้าแห่งเอเชยี” ด้วยฐานทาง
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ก าหนดแผนในการลดจ านวนประชากรในภาคเกษตรลง 

การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ด้วยการขยายการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ท าให้มีการ
กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไรอย่างกว้างขวาง และกดดันให้ชาวบ้านที่ไร้ท่ีท ากินต้องเคลื่อนย้ายเข้าไปอาศัยพื้นท่ีป่า ใน
อีกด้านหน่ึงทีร่ัฐให้สัมปทานการท าไม้แก่ภาคเอกชนเป็นผลให้พ้ืนท่ีป่าลดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2528 
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ มีการแบ่งพื้นทีป่่าออกเป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ นอกจากการให้
เอกชนได้รับสัมปทานการท าไม้แล้ว รัฐยังเปิดโอกาสให้เช่าพื้นที่ปลูกป่าพาณิชย์ ท าให้ท่ีดินสาธารณะของชุมชนถูก
แย่งชิง จนเกิดปัญหาความขัดแย้ง ในที่สุดก็เกิดกระบวนการเคล่ือนไหวของชาวบ้านในการคัดค้านสัมปทานการท า
ไม้จนมีการประกาศยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2531 

แต่ภายในกรอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  รัฐมีโครงการจัดที่ท ากินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีป่า
สงวน (คจก.) ซึ่งมีแผนการที่จะอพยพคนกว่า 10 ล้านคนออกจากป่า จนเกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชนในภาค
อีสานครั้งใหญเ่มื่อปี พ.ศ. 2535 จนต้องมีการประกาศยกเลิกโครงการ 

4.  ยุคโลกาภิวัฒน์ รัฐและทุนเบียดประชาชนตกขอบในนามของการพัฒนาและการ
อนุรักษ ์

ระบบเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาแมว้่าจะได้รับแนวคิดการพัฒนาเพื่อความทันสมัยมาจากประเทศ
ตะวันตก  แต่กระบวนการดูดซับผลผลิตมูลค่าส่วนเกินจากภาคชนบท ก็ยังอยู่ที่ระบบรัฐและทุนภายในที่เติบโตมาใน
ยุคเผด็จการหรือท่ีเรียกว่า “ทุนนิยมอุปถัมภ์” ในระบบศักดินา (รังสรรค ์ธนะพรพันธ ์2540) และเมื่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเริ่มเชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจเสรขีองโลก ในสมัยของรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ทีเ่ข้ารับการ
ช่วยเหลือจาก IMF และจุดที่เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ท่ีท าให้ประเทศไทยถูกผนวกเข้ากับตลาดเสรีในกระแส
โลกาภิวัฒน์ คือ การเปิดนโยบายการเงินเสรีในสมัยของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (เสน่ห์ จามริก 2541) 



อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย 24 
 

 

ในระบบทุนนิยมเสร ีบทบาทของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคการเงิน มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ท าให้รายได้ประชาชาติโดยภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น  แต่ความยากจนสัมพัทธ์กลับมีปัญหารุนแรงเมื่อช่องว่างของรายได้
ห่างมากขึ้นทุกขณะ 

ในยุคนี้ กระแสความเคลื่อนไหวที่ส าคัญอีกประการหน่ึงคือ ความคิดของกระแสส่ิงแวดล้อมนิยม
ของคนชั้นกลาง โดยมองข้ามความหลากหลายของชาวชนบทและคนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่กับป่ามาก่อน และรัฐ
คุ้นเคยกับการจัดการป่าโดยมองว่าป่าเป็นเพียงสินค้าไม้กไ็ด้เปล่ียนไปเปน็การขยายฐานอ านาจ เริ่มมีการจัดชั้น
คุณภาพลุ่มน้ าด้วยฐานความคิดเรื่องการจัดการเพื่อใหไ้ด้ปริมาณน้ าสูงสุด ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ าได้
ถูกปิดล้อมและถูกกดดันด้วยกระแสอนุรักษ์ใหค้นชนบทอพยพจากพื้นท่ีป่า ขณะเดียวกันรัฐกป็ล่อยปละละเลยคน
ท้ายน้ า  ให้ใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ ากัด  และสนับสนุนการเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรม 

นอกจากนั้น สถานการณ์ที่ท้าทายต่อคนจนในอนาคตคาดว่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้น  
โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรและควบคุมเศรษฐกิจของไทย  กรณีการแย่งชิงทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเริ่มเป็นปัญหามากขึ้น  เช่น ข้าวหอมมะลิ  มะระขี้นก  และอื่น ๆ ภายใต้แนวคิดทรัพยากรไร้
พรมแดน  และระบบสิทธิบัตรการค้า  กลไกทางการค้าระดับโลกที่ผนวกเอากระแสส่ิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนจะมี
ผลกดดันต่อประเทศทีก่ าลังพัฒนา 

นโยบายการพัฒนาที่ผ่านมาหลายๆ นโยบาย ส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการด ารง
ชีพของเกษตรกร ดังสรุปในตารางที่ 2-2 ผลกระทบดังกล่าวมีผลท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ยากจน เกษตรกรส่วน
ใหญ่ท่ีได้รับผลกระทบซึ่งเป็นผู้เสียเปรียบ ดอ้ยโอกาส ขาดสิทธิและอ านาจในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เพื่อต่อสู้กับ
แนวนโยบายของรัฐ เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมจากภาครัฐ  เช่น เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ  เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก สมัชชาชาวนาชาวไร่อีสาน  สมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้  สมัชชาคนจน  เป็นต้น   

 
ตารางที่ 2-2 ผลกระทบของนโยบายต่างๆ ของรัฐ 

ช่วงเวลา นโยบาย ผลกระทบ 
พ.ศ. 2504-2519 1. การสัมปทานการท าไม้ พื้นที่ป่าลดลง 

2. การปฏิวัติเขียวทีส่่งผลให้
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมหายไปและ
สร้างระบบเกษตรเชิงเดี่ยวแทน 

พืชพนัธุ์พื้นบ้านสูญหาย  เศรษฐกิจชุมชนเข้าสู่กลไกตลาด  
เกิดระบบทุนนิยมค่าเช่าในระบบการผลิตของเกษตรกร 

3. การสร้างเขื่อนขนาดใหญ ่ อพยพชาวบ้านออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดโดยไม่ได้รับค่าชดเชย
หรือการดูแล 

4. การยกเลิกการจ ากัดขนาดการถือ
ครองที่ดินของคณะปฏิวัต ิ

เปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชนเข้าจับจองที่ดินของประชาชนมาก
ขึ้น 

พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน 1. มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 
NICs โดยเร่งพัฒนาฐานเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรม 

เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมบริการ  ท าให้เกิดการ
กว้านซื้อที่ดิน มีการเก็งก าไรกันอย่างกว้างขวาง ส่วนชาวบ้าน
ที่ไร้ที่ท ากินจึงต้องบุกรุกเข้าไปท ากินในเขตพื้นทีป่่า 

2. การให้เอกชนเช่าพื้นที่ปลูกป่า
พาณิชย ์

ที่ดินสาธารณะของชุมชนถูกแย่งชิง 

3. การประกาศเขตป่าอนุรักษ ์ เขตป่าอนุรักษ์ทับซ้อนพื้นที่ท ากิน  ป่าชุมชน  ที่อยู่อาศัยของ
ชาวบ้าน  และบางพื้นที่ต้องอพยพชาวบ้านออกจากป่า 
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จะเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเข้าสู่ทุนนิยมท าให้เกิดทั้งความมั่งคั่งและความยากจนพร้อมๆ กัน 

“ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เกิดการพัฒนาและด้อยพัฒนา เกิดศูนย์กลางความมั่งคั่งและบริวาร เกิด
ความเป็นอิสระและการพ่ึงพาในขณะเดียวกัน” (Thomas Balogh 1905 อ้างใน ประกอบ ทองมา 2524) ดังเห็นได้
จากความยากจนของภาคเกษตรกรรมที่เป็นผลพวงมาจากทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่1 ซึ่งมีทั้งนโยบาย โครงการ กิจกรรม และมาตรการต่างๆ ของรัฐ หากพิจารณาถึงผู้ยากจนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่
ประสบปัญหาเรื่องที่เหมือนกันและปัญหาที่แตกต่างกัน พอที่จะแบ่งนโยบายเหล่านี้ เป็นนโยบายที่ท าให้เกษตรกรทั่ว
ประเทศตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ และนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ยากจนบางกลุ่มในบางพื้นที่ได้แก่ นโยบาย
อนุรักษ์ป่าและการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และประเด็นค าถามทีน่่าสนใจ คือ นโยบายหรือกฎหมายใดบ้างที่มี
ความส าคัญ และเป็นปัญหาทีท่ าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ยากจน และยากจนมานาน   

 
2.4.2  การเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกร: ปัญหาที่ท าให้จน 

ปัญหานโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมามีส่วนท าให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ยากจนโดยเฉพาะ
เกษตรกร เช่น สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 
สมัชชาชาวนาชาวไร่อีสาน สมัชชาคนจน สมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน เป็นต้น  การรวมกลุ่มของคนจนหรือผู้เสียเปรียบ
เหล่านี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อรองเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมทั้งจากรัฐบาลและให้ได้รับความสนใจจาก
สังคมโดยรวม  ดังนั้นการท าความเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุของการรวมกลุ่ม และการเดินขบวนเรียกร้องของผู้
ยากจนกลุ่มต่างๆ ท าให้ทราบได้ว่านโยบายและกฎหมายใดบ้างที่มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อความยากจนของ
เกษตรกร ซึ่งพอสรุปได้ดังนี ้

1. การก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวและจัดตั้งองค์กรของชาว 
นาชาวไรเ่ป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ซึ่งปัญหาของชาวนาที่เป็นสาเหตุของการรวมกลุ่ม พอสรุปได้
ดังนี้ (กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2526) 

(1) ปัญหาที่ดินท ากิน ภายหลังการเปิดประเทศเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประทศตาม
สนธิสัญญาบาวริ่งปี พ.ศ. 2398 ระบบเศรษฐกิจยังชีพของไทยได้ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อการค้า ท าให้ท่ีดินซึ่ง
เป็นปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น แม้จะมีการออกโฉนดที่ดินเพื่อรับรองสิทธิ์ในท่ีดินของชาวนา แต่ที่ดินกลับตกอยู่ใน
มือของขุนนางและเจ้านายส่วนใหญ ่ชาวนาที่ไร้ท่ีท ากินต้องเช่าที่ดินซึ่งค่าเช่าค่อนข้างสูง และชาวนาที่ต้องการความ
เป็นอิสระจากระบบเช่าที่ดินในฐานะผู้เช่าต้องอพยพไปบุกเบิกหาที่ดินใหมเ่องในท่ีห่างไกล อย่างไรก็ตาม ที่ดินมี
จ ากัดและประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น จึงท าให้ปัญหาที่ดินทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2503 – 2516 

(2) ปัญหาหน้ีสิน ในการผลิตสมัยใหม่เพื่อการค้า ชาวนาต้องลงทุนส าหรับปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ซึ่งชาวนาส่วนใหญต่้องกู้ยืมและเป็นหน้ีสิน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน ขึ้นลงตามระบบตลาดโลก อีก
ทั้งรัฐยังเก็บค่าพรีเมี่ยมข้าว ท าให้ชาวนามีรายได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ สภาวะที่รายได้น้อยขณะท่ีรายจ่ายสูงท าให้
เกษตรกรชาวนาตกอยู่ในสภาพลูกหนี้ท่ีเสียเปรียบและสูญเสียกรรมสิทธิ์ท่ีดินในท่ีสุด  

เมื่อสภาพปัญหารุนแรงขึ้น จึงเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เดือดร้อนเป็นสหพันธ์ชาวนา
ชาวไร่แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ 

 พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาวนาชาวไร ่
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาชาวไร ่
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 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมการเช่านา แก่ชาวนาชาวไร ่
สหพันธ์ฯ ท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาวนาชาวไร่ โดยติดตามการจ่ายค่าเช่านาให้

เป็นไปตามกฎหมาย และช่วยประชาสัมพันธช์ี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ พ.ร.บ. ควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2517 ท าให้
เจ้าของที่ดินและนายทุนไม่สามารถเอาเปรียบชาวนาได้อย่างแต่ก่อน และความเคลื่อนไหวนี้ไดก้ลายเปน็ความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างผู้น าชาวนากับนายทุน และสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยไดเ้รียกร้องต่อรองให้
รัฐบาลแก้ไขปัญหาหลัก ๆ 3 เรื่องคือ การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน การก าหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐาน และการปฏิรูปที่ดิน 
แม้ว่ารัฐบาลจะมโีครงการพัฒนาชนบท แต่เป้าหมายจริงคือการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ดังนั้นโครงการน้ีจึงไมไ่ด้
แก้ปัญหาการล้มละลายของชาวชนบท ตรงกันข้ามกลับสนับสนุนให้เกิดระบบทุนนิยมในภาคเกษตร 

2. การชุมนุมเรียกร้องของชาวบ้านในกรณคีวามขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 
2544) 

(1) ความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ท ากิน อันเกิดจากที่อุทยานแห่งชาติทับท่ีท ากินของประชาชน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง 2538 ปรากฏว่าความถี่ของความขัดแย้งเพิ่มสูงมาก (ตารางที่ 2-3) เกือบร้อยละ 80 ของ
การชุมนุมราษฎรเป็นการชุมนุมที่เกิดจากความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากร และความขัดแย้งเรื่องที่ท ากินในป่ามี
ความถี่สูงสุด โดยสูงถึงร้อยละ 40 ของความขัดแย้งทั้งหมด เช่น การปลูกยูคาลิปตัสตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติปี 
พ.ศ. 2528 ซึ่งทับที่ท ากินของชาวบ้านในภาคอีสาน และการอพยพประชาชนออกจากป่าอนุรักษ์ตามโครงการจัดสรร
ที่ท ากิน (คจก.) ให้กับผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีป่าสงวนเสื่อมโทรม 

(2) ความขัดแย้งด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ที่ใช้อวนลาก อวนรุน ที่มีอัตราการท าลายทรัพยากรสูง และความขัดแย้งระหว่างนากุ้งกับนาข้าว ใน
ปัจจุบันได้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระดับชาตแิล้ว 

 
ตารางที่ 2-3 จ านวนครั้งของการเดินขบวนของประชาชนในประเด็นปัญหาต่าง  ๆ
ประเด็นปัญหา 2538 2533 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การใช้ที่ดินในเขตเมือง 33 9.51 2 2.86 
2. การใช้ทรัพยากรน้ า 58 16.71 10 14.29 
3. ที่ท ากินในเขตป่า 137 39.48 24 34.26 
4. คัดค้านโครงการขนาดใหญ ่ 41 11.82 15 21.43 
5. มลพิษอุตสาหกรรม ขยะเมือง 65 18.73 7 10.00 
6. การชุมชุมเรียกร้องในมิติ
ประชาธิปไตย 

13 3.75 12 17.14 

รวม 347 100.00 70 100.00 
ที่มา : ประภาส ปิ่นตกแต่ง 2541 

 
 ความเคลื่อนไหวของเกษตรกรที่กล่าวมา ล้วนสะท้อนถึงปัญหาส าคัญของการบริหารจัดการของภาครัฐ ไม่
ว่าจะเป็น ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ า และปัญหาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านีน้ับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านได้แก ่
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1. โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัฐ (2523) (อ้างใน มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2544) ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยโครงสร้างที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความยากจนได้แก่ ระบบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ระบบตลาด ระบบสินเชื่อ ระบบการศึกษา และระบบความปลอดภัย 
ซึ่งลักษณะปัจจัยโครงสร้างในแต่ละพื้นทีอ่าจมีผลกระทบต่อความยากจนแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาปัจจัย
โครงสร้างในระดับพื้นที่ จึงจ าเป็นต่อการศึกษาปัญหาความยากจน 

2. กฤษฎา บุญชัย (2543) (อ้างใน มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2544) เห็นว่า ปัญหาความยากจนเกิดจากปัญหา
โครงสร้างอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการแก้ไขโครงสร้างอ านาจการเข้าถึงปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจจึงเป็น
ทางหน่ึงที่ช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนได ้

3. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2544) มองว่า ความยากจนเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลวของจัดการทรัพยากร
ของรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

อาจสรุปได้ว่า ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กับระบบต่างๆ เช่น ระบบการ
ผลิต ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระบบการศึกษา ระบบการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และระบบอื่นๆ ดังนั้น รัฐจ าเป็นต้อง
เข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ของปัญหาและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่าง
แท้จริง 
 
2.5 งานศึกษาความยากจนในประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้าง 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยากจนมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 ในสมัยของรัฐบาล นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายสวัสดิการสังคมส่วนรวมของประเทศ มีงานบุกเบิกที่ส าคัญ 2 ชิ้น ใน พ.ศ. 2518 คือ 1) 
งานวิจัยของ เมธ ีครองแก้วและคณะ ทีศ่ึกษาความยากจนสัมบูรณ์ด้วยการใช้ฟังก์ชันการบริโภคเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา และ 2) งานวิจัยของ ไตรรงค์ สุวรรณคีรีและคณะ ที่ต้องการหาเกณฑ์ในการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
โดยการใช้ความต้องการอาหารขั้นต่ าหรือความพอเพียงด้านอาหารเป็นเครื่องมือในการวิจัย  (เมธี ครองแก้ว 2540: 
อ้างใน กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2541) งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาความยากจนด้วยเกณฑ์รายได้เป็นหลัก เพื่อให้
รัฐบาลน าไปใช้วางแผนพัฒนาหรือก าหนดนโยบายและใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลความส าเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม 
 อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีผ่านมาโดยวัดที่เกณฑ์รายได้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความยากจนได้ ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็มิได้สะท้อนความส าเร็จในการแก้ปัญหาความ
ยากจนอย่างแท้จริง เนื่องจากความยากจนมีหลายมิติเข้ามาเกี่ยวข้อง หากวัดความยากจนด้วยเกณท์รายได้เพียง
อย่างเดียว จ านวนคนจนจะมีแนวโน้มทีน่้อยกว่าความเป็นจริง (ประทีป วีระพัฒนนิรันดร ์2544) ดังนั้นในปัจจุบันงาน
ศึกษาความยากจนจึงมคีวามหลากหลายมากขึ้นทั้งด้านมุมมองและแนวคิดของปัญหา 
 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยากจนในชนบทมีมาก และมีประเด็นศึกษาที่ปรับเปล่ียนแนวคิดไปตาม
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ (กฤษฎา บุญชัย 2541) 

1. งานศึกษาเพื่อนิยามความหมาย ”ความยากจน” และการสร้างเกณฑ์ชี้วัดความยากจน 
2. งานศึกษาด้านทัศนคติ ความพึงพอใจ ของคนจนต่อการพัฒนา การให้ความรู้หรืองานประเมินผล

โครงการแก้ปัญหาความยากจน 
3. งานศึกษาบริบท โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีสร้างปัญหาความยากจน 
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4. งานศึกษาที่สะท้อนมุมมอง ความคิด วัฒนธรรม ตลอดจนความเคลื่อนไหวของคนจนเอง ในการปรับตัว
หรือต่อต้านการนโยบาย โครงการพัฒนาทีม่ีผลกระทบต่อคนจน และการแสวงหาทางเลือกการพัฒนา
จากประชาชน 

5. งานศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งชุมชนและประชาสังคม 
 
ส่วนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง ได้แก่  
1. มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด (2544) ศึกษานโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรพัยากรในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและความยากจนในสังคมไทย” งานศึกษานีช้ี้ให้เห็นว่า การจัดการน้ าของไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเน้นการจัดหาน้ ามากกว่าการจัดสรรน้ า และในกระบวนการจัดหาน้ า ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คน
กลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและสร้างความยากจนให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรน้ ากลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงไมน่้อยไปกว่าปัญหาการใช้ทรัพยากรดิน และได้เสนอแนะใหป้รับปรุง
การจัดการทรัพยากรน้ าขนานใหญ ่

2. ประยงค์  เนตยารักษ์ (2544) ศึกษาเรื่อง “การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของคนจนในชนบทไทย” เป็น
การศึกษาความสัมฤทธิ์ผลของการใช้นโยบายสินเชื่อช่วยเหลือผู้ยากจนของรัฐ ซึ่งพบว่านโยบายและมาตรการสินเชื่อ
ที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือชาวชนบทยากจนค่อนข้างน้อย เพราะชาวชนบทท่ีประกอบอาชีพรับจ้างเพียง
อย่างเดียว หรือเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เช่าที่ดินขนาดเล็ก หรือชาวชนบทท่ีมีที่ดินน้อยเหล่านี้ ไม่มหีลักทรัพย์ค้ า
ประกันเงินกู้ มผีลผลิตน้อยไม่พอขาย และส่วนใหญ่ต้องการสินเชื่อเพื่อการบริโภคในช่วงเวลาที่ขาดรายได้ ถึงแม้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จะให้มีการรวมกลุ่มกู้ และค้ าประกันเองภายในกลุ่ม  แต่สมาชิกที่อยู่ใน
กลุ่มส่วนหน่ึงจะต้องมีหลักทรัพย์  เช่นที่ดิน  ซึ่งสมาชิกที่มีฐานะดีเหล่านี้ล้วนไม่เต็มใจที่จะค้ าประกันบุคคลทีย่ากจน
และไม่มีหลักทรัพย์เลย ดังนั้นชาวชนบทท่ีมีฐานะยากจนจึงไม่มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่ม และไม่มีโอกาสได้กู้เงิน 

3. โสภณ  ชมชาญ (2544) ศึกษาเรื่อง “การจัดการทรัพยากรที่ดินและความยากจน” โดยได้ทบทวน
นโยบายที่ดินของรัฐที่มผีลต่อคนยากจน 7 เรื่อง คือ กรรมสิทธิ์ท่ีดิน  การจัดที่ดินท ากิน  การควบคุมการเช่าที่ดิน  การ
กระจายการถือครองที่ดิน  ภาษีที่ดิน  การสูญเสียที่ท ากิน  และกองทุนที่ดิน  และผลจากการวิเคราะห์นโยบายที่ดิน 
ดังกล่าว พบว่านโยบายของรัฐที่มีมาในอดีตขาดเอกภาพ  ขาดความต่อเนื่อง  และการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ 

4. ประภาพรรณ  อุดมจรรยา (2541) ศึกษาเรื่อง ”ภาษีมรดก-ทางเลือกที่เป็นไปได้หรือไม”่ ได้กล่าวถึง
หลักแนวคิดของภาษีมรดกว่าเป็นมาตรการอันหน่ึงที่จะลดความแตกต่างในฐานะความเป็นอยูข่องคนในสังคมได ้ดัง
เห็นได้จากการบังคับใช้มาตรการน้ีในประเทศโลกเสรีหลายประเทศ โดยค านึงถึงลักษณะและอัตราภาษีที่ใช้ในการา
จัดเก็บให้อยู่ในความพอดีและสมดุล ไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมือง การท่ีประเทศไทยยกเลิกภาษีมรดก
เป็นเวลากว่า 54 ปี อาจเป็นเหตุให้คนท่ัวไปสะสมรายไดเ้ช่นเดียวกันกับคนมีฐานะร่ ารวยในอดีตคือ สะสมที่ดิน 
บ้านเรือนที่เป็นอสังหาริมทรัพยจ์นมากเกินควร แม้ประเด็นกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนโดยตรง แต่
ชี้ให้เห็นว่าการกระจายการถือครองที่ดินและทรัพย์สินยังคงกระจุกอยู่ที่คนกลุ่มน้อยของประเทศ 

5. นราชูวงศ์ โลกะกะสิน (2539) ศึกษาเรื่อง “นโยบายของรัฐ และมาตรการทางกฏหมายในการปกป้อง
และแก้ไขปัญหาบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าไม”้ อาจกล่าวได้ว่างานชิ้นนี้ได้น าเสนอกรณี
ตัวอย่างปัญหาการใช้นโยบายและกฏหมายที่เป็นรูปธรรมเฉพาะกรณี กล่าวคือ กรณีศึกษาดังกล่าว รัฐได้ด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วยการใช้นโยบายและกฎหมาย โดยมีโครงการจัด
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ที่ดินท ากินให้แก่ผู้บุกรุกหลายรูปแบบ ด้วยการรับรองสิทธิในที่ดิน และการให้สิทธิท ากิน ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทีน่ ามาป้องกันและบังคับใช้แก่ผู้บุกรุก  

6. เสน่ห์  จามริก (2536) (อ้างใน กฤษฎา บุญชัย 2541) ศึกษาเรื่อง “ป่าชุมชนในประเทศไทย” เป็นงาน
ศึกษาบทบาทและเงื่อนไขของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรในภาคเหนือและอีสาน แม้จะไม่ได้กล่าวถึงความ
ยากจนโดยตรง แต่ก็ชี้ชัดว่านโยบายการพัฒนาของรัฐในนามของการแก้ไขปัญหาความยากจนหรืออ่ืนๆ ได้สร้าง
ผลกระทบ แรงกดดันต่อชุมชนและป่าเอง มีส่วนท าให้ชุมชนปรับกระบวนการตอบโต้กับกระแสการพัฒนาโดยตรง  

7. ฐานันดร  กิตติวงศากุล (2535) ศึกษาเรื่อง “กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับยางพารา : 
ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวน“ เป็นกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างด้านกฎหมายได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
อย่างไรบ้าง กฎหมายฉบับใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านต่างๆ ของเกษตรกรชาวสวนยางและกฎหมายเหล่านั้นมี
ผลกระทบอย่างไร  เช่น ผลกระทบของกฎหมายอันเนื่องจากการหาประโยชน์เข้ารัฐ  ผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อ
ระบบการค้ายางและผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางทั้งทางตรงและทางอ้อม  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างราคา
ยาง การรวมตัวของชาวสวนยาง และ มาตรฐานการด ารงชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง 

8. ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์ (2535) (อ้างใน กฤษฎา บุญชัย 2541) ศึกษาเรื่อง “ความยากจน ส่ิงแวดล้อม 
และการพัฒนา” เป็นงานท่ีใช้แนวคิดวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิพากษ์การพัฒนาที่ผ่านมา
โดยตรง โดยชี้ให้เห็นว่า ปัญหาความยากจนท่ีแท้จริงเกิดจากโครงสร้างที่ก่อปัญหา การผูกขาดอ านาจของชนชั้นน า
ในการควบคุมทรัพยากรและแย่งชิงทรัพยากรจากท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ชนบทอ่อนแอ น ามาซึ่งความเหล่ือมล้ า
ทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาเรื้อรัง ทางออกต้องปรับโครงสร้างอ านาจในการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรโดยเปิด
โอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและจัดการทรัพยากรของตนเอง 

9. เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง (2534) (อ้างใน กฤษฎา บุญชัย 2541) ศึกษาเรื่อง “วิวัฒนาการบุกเบิกที่ดินท ากิน
ในเขตป่า” ทีส่ร้างความเข้าใจใหม่ของชุมชนในเขตป่า ท่ีเปล่ียนสภาพจาก การ “บุกเบิก” ในช่วงทีร่ัฐบาลสนับสนุน
กลายเป็น การ “บุกรุก” ในช่วงทีร่ัฐหวงและกันพื้นที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนที่ไร้ท่ีท ากิน 

10. ไชยยศ เหมะรัชตะ (2530) ศึกษาเรื่อง “การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก“ ปัญหาการ
ขายฝากที่เกิดขึ้นคือ เกษตรกรจ านวนมากที่ได้ขายฝากที่ดินไว้ในราคาต่ าและถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูร้ับขายฝาก
ด้วยวิธีการต่างๆ จนในที่สุดต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปเพราะไม่อาจไถ่ถอนได้ และท าใหเ้กษตรกรไร้ท่ีดินท ากิน
เป็นของตนเอง ดังนั้นจึงให้มีกฎหมายห้ามการขายฝากที่ดินเกษตรกรรม แต่ในทางปฏิบัติยังมีการขายฝากที่ดินของ
เกษตรกรอยู ่

11. งานศึกษาของนักวิชาการท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับความคิดความเคลื่อนไหวของชาวบ้าน ซึ่งได้วิเคราะห์
บริบททางโครงสร้างและนโยบายการพัฒนาของรัฐ ได้แก่ กนกศักดิ์ แก้วเทพ (2530) เรื่อง “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่
แห่งประเทศไทย”  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2527) เรื่อง “อุดมการณ์ของผู้มีบุญภาคอีสาน” ประภาส ปิ่นตบแต่ง 
(2541) เรื่อง “ขบวนการเคล่ือนไหวประชาชนด้านส่ิงแวดล้อมจากสมัชชาคนจน” และอื่นๆ ที่พยายามสะท้อนมุมมอง
ของคนจน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวของกระบวนการเคล่ือนไหวต่าง  ๆเพื่อเสริมสร้างอ านาจการต่อรอง
ให้แก่ประชาชน ในการปรับเปล่ียนนโยบายและผลักดันให้สัมพันธภาพทางอ านาจมีความสมดุลและเป็นธรรมแก่
ประชาชนระดับล่างมากยิ่งขึ้น งานศึกษาเหล่านี้มองความยากจนว่าเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐโดยตรง 
(กฤษฎา บุญชัย 2541) 
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12. งานศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เวทีชาวบ้าน (2534) มหกรรมประชาชน 21 (2535) เวที
ส่ิงแวดล้อม (2533-2535) สิทธิชุมชนกับทรัพยากร (2536) เป็นต้น วิพากษ์นโยบายการพัฒนาพร้อมกับเสนอทิศ
ทางการแก้ปัญหาความยากจน โดยการกระจายอ านาจ ยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร อันเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการปรับสัมพันธภาพทางอ านาจในการจัดการทรัพยากรของสังคมซึ่งเป็นตัวแก้ปัญหาความยากจน ทีเ่กิด
จากความเหล่ือมล้ าในการใช้ทรัพยากรที่เป็นอยู่ (กฤษฎา บุญชัย 2541) 

13. การเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านอีสาน เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2541 ท่ี จ.สุรินทร์ ได้ชี้สาเหตุของปัญหา
ความยากจนว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากการสูญเสียค่านิยมความสมถะของตน โดยกระแสบริโภคเข้าครอบง าและตามมา
ด้วยการสูญเสียฐานทรัพยากรและตลาดของตนเอง ตกอยู่ภายใต้กติกาของตลาดภายนอก ที่เกษตรกรมิได้มีส่วนใน
การก าหนด และผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ ดังเช่น ชาวบ้านในกลุ่มสมัชชาคนจนทีม่ีความขัดแย้งกับ
ภาครัฐ ซึ่งให้ความหมายความยากจนในมุมมองเกี่ยวกับสิทธิและอ านาจของประชาชนว่า ประชาชนไร้อ านาจ ไร้สิทธิ 
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงทรัพยากร การด ารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง อันเป็นปัญหารุนแรงเชิงโครงสร้าง
และวัฒนธรรม (กฤษฎา บุญชัย 2541)  
                                

กล่าวโดยสรุป ความยากจนในภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยได้เกิดขึ้นและเรื้อรังมานาน แนวทางที่รัฐบาล
ได้พยายามแก้ไขคือ การก าหนดนโยบายการพัฒนา การออกกฎหมาย การด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร การแก้ไขปัญหามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผล ดังเห็นได้จากการท่ีปัญหายังคงอยู่ ท้ังนี้ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ
ยากจนในภาคเกษตรกรรมมาจากปัจจัยในตัวบุคคลและครัวเรือน ปัจจัยด้านโครงสร้าง และปัจจัยทางธรรมชาติ  
ปัจจุบันมีนักวิชาการจ านวนมากได้ให้ความสนใจในการศึกษาและวิจัยปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้างมากขึ้น 
เพราะเชื่อว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง 



3. กฎหมายและนโยบายการพัฒนากับความยากจน 
 

ปัญหาความยากจนของไทย เป็นเรื่องที่มีผู้สนใจศึกษาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เน้น
การศึกษาความยากจนเชิงรายได้และนักสังคมศาสตร์ที่ศึกษาความยากจนในเชิงสังคม แต่กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
ความยากจนเริ่มเปล่ียนแปลงเมื่อพบว่าความยากจนท่ีมีมานานร่วมศตวรรษยังคงเป็นปัญหาใหญ่ท่ียากจะแก้ไขของ
สังคมไทย และนับวันปัญหาความยากจนก็ยิ่งทวีความรุนแรง ดังนั้นนักวิชาการจึงให้ความส าคัญกับปัญหาความ
ยากจนเชิงโครงสร้างมากขึ้น โดยพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐ นโยบายการพัฒนาของประเทศ 
และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจน และเพื่อท าความเข้าใจประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อความ
ยากจนในด้านนโยบายการพัฒนาและกฎหมาย จ าเป็นต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการพัฒนา 
แนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาประเทศ และแนวคิดของกฎหมายและมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาของประเทศ การศึกษาประเด็นดังกล่าวจะเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของกฎหมายและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกฎหมายที่มีต่อประชาชนผู้ยากจน และผลกระทบของ
กฎหมายและนโยบายการพัฒนาต่อการแก้ปัญหาความยากจน 

 
3.1 กฎหมายกับการพัฒนา 
 “การพัฒนา” เป็นแนวคิดที่เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นสมัยที่บรรดาประเทศในยุโรปต้องการ
ขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศ แนวคิดการพัฒนานี้น าไปสู่
การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งนอกจากการใช้วิธีการล่าอาณา
นิคมแล้ว ยังได้พยายามขจัดอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ภายในประเทศ มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจและกฎหมายที่เกื้อหนุนกัน เพื่อให้การหาแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม การเคล่ือนย้ายทุนและ
สินค้าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเสรี เหล่านี้ได้ท าให้การค้า อุตสาหกรรม และตลาดของสินค้าของประเทศตะวันตก
เกิดการขยายตัวกว้างขึ้น เช่น ประเทศอังกฤษได้สร้างกติกาทางการค้าจนสามารถการควบคุมแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอาณานิคม และสามารถควบคุมทะเลซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุดิบและการ
ระบายสินค้า (ชุมพร ปัจจุสานนท ์2530) นับเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายการพัฒนาให้
สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี  

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรได้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงและสันติภาพของโลก และได้มีการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือ
ประเทศต่างๆ แต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวได้เน้นการปลดปล่อยประเทศอาณานิคมให้เป็นประเทศเอกราช 
และให้ความส าคัญกับการบูรณะประเทศภายหลังสงคราม มากกว่าการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแก่ประเทศอาณานิคมอย่างจริงจัง ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในโลก 
ซึ่งประเทศอาณานิคมเหล่านั้น ปัจจุบันคือกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาประเทศนี้เป็นแรง
กดดันให้มีการรวมกลุ่มของประเทศก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาขอให้องค์การสหประชาชาติก าหนด
มาตรการเพื่อทดแทนความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศก าลังพัฒนาประเทศและประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนา
แล้ว เช่น กฎเกณฑ์มาตรการพิเศษตามหลักการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) และหลักไม่ต่างตอบแทน (non-
reciprocity) กล่าวคือ การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศที่ก าลังพัฒนา ตลอดจนมาตรการความช่วยเหลือทางด้าน การค้า 
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การเงิน เทคโนโลยี อาหาร และสิทธิมนุษยชน (ชุมพร ปัจจุสานนท ์2530) ซึ่งมาตรการท้ังสองเป็นตัวอย่างของการใช้
กฎหมายให้เป็นกลไกในการสร้างความเท่าเทียมและลดความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีตัวแปรมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการพัฒนา
และศักยภาพของการพัฒนาของแต่ละประเทศ อีกทั้งแนวคิด หลักการ และวิธีการของการพัฒนายังขึ้นอยู่กับบุคคล 
เวลา และสถานท่ี เนื่องจากความต้องการของคนในแต่ละสังคม แต่ละประเทศ แต่ละยุคสมัย มีความแตกต่างกัน เช่น 
การพัฒนาในประเทศทุนนิยมได้อาศัยหลักเสรีนิยมเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
สังคมได้ง่าย ส่วนการพัฒนาในประเทศสังคมนิยมจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน และปัจจัยการผลิตจะอยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐ ซึ่งอาจมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของมนุษย์ได้ (ชุมพร ปัจจุสานนท ์2530) ดังเห็นได้จาก
แผนพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมนานาชาติ ซึ่งได้การปรับเปล่ียนไปตาม
ยุคสมัยด้วยเช่นกัน กล่าวคือ  

ช่วงทศวรรษ 1960s - แผนพัฒนาเน้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนอัตราการเพิ่ม
ผลผลิตของแต่ละประเทศ 

ช่วงทศวรรษ 1970s - แผนพัฒนายังคงเน้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาอัตราการเพิ่มของ
รายได้ประชาชาติเป็นดัชนี แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรและสามารถ
ควบคุมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้มากกว่า จะมีความได้เปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่า
ประเทศอื่น ซึ่งมีผลต่อเนื่องท าให้เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาคมโลก 

ช่วงทศวรรษ 1980s - แผนพัฒนาเริ่มเน้นปัจจัยและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หลังจากที่เรียนรู้ว่า
การเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้านเดียวยิ่งสร้างความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจในสังคมนานาชาติ
และยิ่งเกิดความไม่เป็นธรรมในการพัฒนา ดังนั้นแผนการพัฒนาของสหประชาชาติจึงให้
ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเสมอภาค ความเที่ยง
ธรรม และความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาที่กระจายความเจริญไปสู่ชนบทมาก
ขึ้น 

 

และสหประชาชาติยังได้ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาที่ดี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของ
นานาชาติ (UN Document, E/cn. 4/1334, para. 27 อ้างอิงใน ชุมพร ปัจจุสานนท ์2530) ไว้ดังนี ้

1. แกนกลางของวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือการน าเอาศักยภาพของมนุษย์ที่มีอยู่ไปปรับใช้ให้เกิด
การผสมผสานกับความต้องการของสังคม 

2. มนุษย์ต้องเป็นตัวการในกระบวนการพัฒนา มิใช่เป็นแค่วัตถุประสงค์แห่งกระบวนการพัฒนา 
3. การพัฒนาหมายความถึง ความพึงพอใจทั้งความต้องการพ้ืนฐานทางด้านวัตถุและท่ีมิใช่วัตถ ุ
4. การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นข้อก าหนดพื้นฐานของกระบวนการพัฒนา 
5. คนในสังคมจะต้องสามารถเข้าร่วมอย่างเต็มที่ ในการก าหนดรูปแบบแห่งการพัฒนาโดยอาศัยความ

เป็นจริงและสถานะของตนเป็นเกณฑ ์

6. การเคารพหลักความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติเป็นส่ิงที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา 
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7. กระบวนการพัฒนาที่ดี จะต้องผสมผสานความต้องการของปัจเจกชน และสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งหมายรวมถึง การผสมผสานทางส่ิงแวดล้อมในด้านกายภาพ และความพอเหมาะพอดีกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม 

 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาและความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายกับการพัฒนา จะเห็น

ได้ว่า “การพัฒนา” ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องนิติศาสตร์ด้วย เพราะกฎหมายไม่ใช่เป็น
เพียงเรื่องว่าด้วยกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ แต่กฎหมายยังต้องเป็นส่ิงที่วางกฎเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรม
ในสังคมและก่อให้เกิดความมั่นใจในการด ารงชีพของประชาชน และกฎหมายยังมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมากเช่นกัน เพราะกฎหมายมีบทบาทเกี่ยวพันกับการพัฒนาอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 
(ชุมพร ปัจจุสานนท ์2530) 

1. กฎหมายบัญญัติเนื้อหาสาระที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามนโยบาย กฎหมายจะต้องมีความชัดเจน 
แน่นอน ไม่ซับซ้อนเพื่อความมั่นใจแก่ผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับของกฎหมาย กฎหมายต้องมีความเป็นธรรมและ
สะท้อนความต้องการของสังคมหรือประโยชน์ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นส าคัญ กฎหมายต้องมีลักษณะ
ยืดหยุ่นเพื่อปรับเข้าได้กับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

2. กฎหมายก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบกลไกของรัฐให้สอดคล้อง
ประสานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และสามารถควบคุมซึ่งกันและกันได ้

3. กฎหมายก าหนดภาระรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และกฎหมายต้องวางกลไกควบคุมการใช้
ดุลยพินิจและการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ เพื่อลดช่องว่างของการใช้กฎหมายในทางมิชอบ 

4. กฎหมายมีส่วนก าหนดนโยบาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่การพัฒนาและความถูกต้องของนโยบาย 
 
เนื่องจากกฎหมายมีลักษณะสภาพบังคับซึ่งขึ้นอยู่กับองค์กรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกฎหมายเป็นส าคัญ 

ดังนั้น 1) นโยบาย 2) กฎหมาย 3) องค์กร และ 4) เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบ จึงเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ต้องปรับเปล่ียน
ในลักษณะที่สอดคล้องกันเพื่อสะท้อนความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือกระบวนการปรับเปล่ียน
ของส่วนประกอบดังกล่าวต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและให้เป็นเหตุเป็นผลเกื้อกูลกันจึงจะท าให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล
ของนโยบายการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ค าถามที่ตามมาก็คือ ความเป็นธรรมและความถูกต้องในแง่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมคืออะไร หากหมายถึงความเป็นธรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมได้รับประโยชน์และต้องการแล้ว 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายการพัฒนาก็ควรมีโอกาส มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการได้
อย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกของกฎหมายต้องสร้างความเสมอภาคในทางความคิด และให้สิทธิไม่เพียงกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่รวมถึงเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตราและใช้กฎหมายให้มากที่สุด นอกจากจะ
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในสังคมแล้วยังท าให้นโยบายการพัฒนาและมาตรการต่างๆ อยู่
บนรากฐานของความถูกต้องและความเป็นธรรมมากขึ้น และท าให้ประชาชนมีความมั่นใจในกฎหมายและเกิดความ
ร่วมมือในด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน 

 
3.2 นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

ด้วยอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากประเทศตะวันตกช่วงภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็เริ่มจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศตน ได้แก่ ประเทศเวียดนามได้เริ่มจัดท าแผนพัฒนาฯ ในปี พ.ศ. 2501 ภายหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจาก
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศมาเลเซียที่เริ่มประกาศใช้แผนมาเลเซียฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2509 ส่วนประเทศไทยนั้นได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2493 โดยการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นเพื่อติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดสภาวะเงินเฟ้อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยติดตาม
ความเคลื่อนไหวของระดับราคาสินค้า ผลผลิตมวลรวมของประเทศ และจัดท าบัญชีประชาชาติ แต่ปัญหาสภาวะ
เศรษฐกิจของไทยยังไม่กระเตื้องขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2497 รัฐบาลไทยจึงได้ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกให้
ช่วยส ารวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งธนาคารโลกได้เสนอรายงานการส ารวจในปีต่อมา (พ.ศ. 2498) โดยมี
สาระส าคัญ 2 ประการคือ (ชุมพร ปัจจุสานนท ์2530) 

1. เสนอให้ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ– เพราะถึงแม้ประเทศไทยมีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

2. เสนอให้พัฒนาองค์กรของรัฐ – ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาองค์กรที่เป็นระบบ โดยเฉพาะองค์กร
ด้านการเงินและการคลัง จึงเสนอให้จัดตั้งส านักงบประมาณขึ้นเป็นเอกเทศ ซึ่งเดิมการบริหารด้าน
งบประมาณอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับกองในกรมบัญชีกลาง และเสนอให้จัดระบบ
ด้านการงบประมาณใหม่ให้ท างานควบคู่กับสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อควบคุมการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และติดตาม
ประเมินผลเศรษฐกิจของต่างประเทศ 

ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการพิจารณาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งต้องการเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป็นหลัก จึงให้จัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2502 และเริ่มจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 จนปัจจุบันมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวมี
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยดังรายละเอียดในตารางสรุปวิวัฒนาการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตารางที่ 3-1, ตารางท้ายบท) จะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 3 (พ.ศ. 2504-
2519) เน้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็น เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเข้า และ
การเกษตรเพื่อการส่งออก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-6 (พ.ศ. 2520-2539) ยังคงส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7-9 (พ.ศ. 2540-2549) เริ่มให้ความส าคัญกับความ
สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม การกระจายรายได้ และการบริหารจัดการท่ีด ี

หากพิจารณาจากแนวทางแผนพัฒนาที่สหประชาชาติให้ไว้กับนานาประเทศและข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2497 จะเห็นว่ารัฐบาลไทยปรับเปล่ียนแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามหลังสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เช่น การท่ีธนาคารโลกได้
เคยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะด้านการเงินการคลังและการจัดระบบการบริหาร
งบประมาณและการลงทุน และการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ. 2498 แต่รัฐบาลไทยเริ่ม
ตระหนักถึงการสร้างเสถียรภาพทางการเงินและการบริหารการลงทุนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
และเริ่มเห็นความส าคัญของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่ปรากฎในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) 
หลังจากที่ได้ส่งเสริมให้มีการเร่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง
กว่า 2 ทศวรรษ  
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แม้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ได้มีการปรับแนวนโยบายให้มีความสมดุลในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และเริ่มมีโครงการการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานั้น
ประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประเทศขาดดุลการค้า รัฐบาลขาดดุลการคลัง และประชาชนมีเงินออมลดลง 
ดังนั้นนโยบายที่ออกมาจึงยังคงเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ และกว่าทศวรรษที่ประเทศไทยเริ่ม
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก าหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2535-2539) ขณะที่องค์การสหประชาชาติได้ส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523 (1980s) ว่าการเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคในสังคม และได้ให้แนวทางการ
พัฒนาประเทศที่ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นด้วย 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาเกือบครึ่งศตวรรษ ท าให้ประเทศไทยค่อยๆ 
พัฒนาจากสังคมเกษตรที่ล้าหลังไปสู่สังคมอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า วิถีชีวิตและมาตรฐานการด ารงชีพของประชาชน
เปล่ียนไปเป็นลักษณะสังคมเมืองมากขึ้น แต่การพัฒนาที่ขาดความสมดุลโดยเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นส่วน
ใหญ่ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และการพัฒนาทางการเมือง ขณะที่
เศรษฐกิจประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่สังคมก็ยังอ่อนแอ พื้นฐานของสังคมไม่เข้มแข็ง การเมือง
ยังล้าหลังและปรับตัวช้า มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อย (ตารางที่ 3-1) ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ประกอบกับการ
บริหารจัดการของภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่ปรับเปล่ียนเพื่อการรองรับแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบ
การค้าเสรี ท าให้เกิดผลของการพัฒนาไปในทิศทางลบด้วย โดยที่ผลกระทบดังกล่าวอยู่ในรูปของปัญหาสังคมไม่ว่า
จะเป็นปัญหาความยากจนท่ีทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาความเล่ือมล้ าของคนในสังคมเพราะความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม ปัญหาการขาดแคลนบริการพ้ืนฐานทางสังคม ปัญหาการ
ปรับตัวไม่ทันของสังคมและระบบราชการไทยต่อการเปล่ียนแปลง และปัญหาสังคมอื่นๆ แม้รัฐบาลพยายามจะ
แก้ปัญหาดังกล่าว แต่มาตรการการแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้ เพราะปัญหาที่สะสมมา
นานเหล่านี้เกี่ยวพันกับโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการของประเทศและโครงสร้างของการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน  

ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงได้มีการปรับแนวทางการพัฒนาที่เน้นการบริหารจัดการท่ีดี
ของภาครัฐและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา 
และปฏิรูปกฎหมาย และกระทั่งปัจจุบันในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้มีการปรับแนวทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศและการสร้างความเข้มแข็งของภาคสังคม ได้แก่การ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน การบริหารจัดการท่ีดีของ
ภาครัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็
ตาม ความสัมฤทธิ์ผลของนโยบายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ขึ้นอยู่กับการน าไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
มากกว่า 
 

3.2.1 แนวคิดการพัฒนากับปัญหาความยากจน 
จากความตื่นตัวในการแก้ปัญหาความยากจนทั้งในกลุ่มนักวิชาการและนักพัฒนา จึงไดม้ีความ

พยายามในการท าความเข้าใจถึงแนวคิดหรือแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาของรัฐบาลว่าสอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับสังคมไทยอย่างไร และเหตุใดจึงส่งผลให้คนไทยกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมต้องตกอยู่ใน
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สภาพที ่“ยากจน” มากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่แย่กว่าเดิม ซึ่งมีนักวชิาการได้แสดงทัศนะดังกล่าวไวค้่อนข้าง
หลากหลายดังนี ้

1.  ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์ (2535) เป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองมีความเห็นว่าความยากจนเป็น
ปัญหาทีเ่กิดจากโครงสร้างอ านาจที่ควบคุมและการแย่งชิงทรัพยากรในท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อนโยบายลดความยากจน
ของรัฐบาลเน้นเพียงการจ้างงานและการสร้างรายได้ การแก้ไขปัญหาของรัฐจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน
ได้ และยังมองว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล ขณะทีร่ายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น แต่
สถานการณ์ความยากจนและการว่างงานไม่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็น คนส่วนมากยัง
ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ ขณะเดียวกันจ านวนประชากรก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่โครงการทางเศรษฐกิจ
ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการจ้างงาน ประกอบกับการพัฒนาที่เน้นแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยไมไ่ด้พิจารณาเรื่องความ
เหล่ือมล้ าในการครอบครองทรัพยสิ์น  จึงกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะที่ผ่านมาล้มเหลวในเรื่อง การ
กระจายรายได้และทรัพยากร รวมทั้งการกระจายอ านาจมีลักษณะที่เหล่ือมล้ ากันมาก (ปรีชา เปี่ยมพงศ์ศานต์ อ้างใน 
โกศล วงศ์สวรรค ์2537) 

2.  ธวัช  มกรพงค์ (2537) ได้กล่าวถึงการพัฒนาชนบทท่ีผ่านมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่า เน้นหนัก
ทีก่ารพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การสร้างถนน สะพาน แหล่งน้ า 
การขยายไฟฟ้า เป็นต้น  ซึ่งมิได้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีที่ท ากินไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 
โครงการของรัฐที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เช่น การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
การเกษตร การให้ความช่วยเหลือในเรื่องพันธุ์พืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และสินเชื่อทางการเกษตร ซึ่งตกถึงมือ
เกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 

3.  กฤษฎา  บุญชัย (2541) ได้อธิบายแนวคิดในมุมมองทางด้านรัฐศาสตร ์เศรษฐศาสตร์การเมือง 
และสังคมวิทยาว่า การทีน่ิยามความยากจนว่าเป็นเรื่องของการจนอ านาจ จนโอกาสโดยเชื่อมโยงกับบริบททาง
เศรษฐกิจการเมือง สัมพันธภาพทางอ านาจของกลุ่มต่าง  ๆในสังคมทีไ่ม่เท่าเทียมกัน และแนวทางการพัฒนาทีถู่ก
ผูกขาดโดยรัฐและชนชั้นน าของสังคม ซึ่งเป็นมุมมองในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งแตป่ี พ.ศ. 2520 ทีร่ัฐเปล่ียน
ยุทธศาสตร์ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่เรียกว่า “อุตสาหกรรมน าการ
ส่งออก” (export-ledgrowth) ผลพวงจากยุทธศาสตรด์ังกล่าวท าให้รัฐกับภาคธุรกิจรุกเข้าไปในพื้นทีช่นบทเพื่อใช้
ทรัพยากร ดิน น้ า และป่า จนน าไปสู่ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรในชนบทอย่างกว้างขวาง เนื่องจากชาวบ้านใน
ชุมชนเหล่านัน้ต้องพึ่งพาทรัพยากรดังกล่าวเพื่อการด ารงชีพอยู่ก่อนมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อนโยบายการพัฒนาของ
รัฐบั่นทอนปัจจัยการผลิตส าคัญของประชาชน จึงท าให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอและตกอยู่ภายใต้โครงสร้างอ านาจที่
ถูกรัฐและเอกชนครอบง า 

4.  ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ (2541) กล่าวถึงการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาว่า การที่ประเทศพัฒนาไปสู่
ความทันสมัยและเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม ท าใหม้ีการโยกย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม แตร่าคาสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงเพิ่มขึ้นทุกปใีนขณะท่ีราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่ า ท าให้เกษตรกรที่ยังรักษาอาชีพเดิมอยู่มรีายได้ลดลง เกิดสภาวะเกษตรกรจนลง ดังที่ถูกจัดไว้ใน
กลุ่ม “คนจนชนบท” 
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5.  นิธิ เอียวศรีวงค์ (2543) มองว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐล าเอียงเข้าข้างภาคเศรษฐกิจ และ
นโยบายสาธารณะถูกก าหนดโดยคนกลุ่มน้อย ซึ่งได้ควบคุมและช่วงชิงทรัพยากรไปจากคนชนบทที่มีสถานภาพทาง
การเมืองอ่อนแอ ประชาชนในชนบทถูกริดรอนสิทธิในการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการผลิตท าให้ผู้คนในชนบท
กลายเป็นคนจนในท่ีสุด มีนโยบายของรัฐจ านวนมากที่ท าให้คนท่ีไม่จนมากจนลง และคนจนมีความยากจนมากขึ้น 
ได้แก่ นโยบายพัฒนาทรัพยากรน้ า และนโยบายป่าไม้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติซึ่งไม่อนุญาตให้
ราษฎรเข้าไปมีกิจกรรม หากินในป่า เป็นนโยบายที่ไม่รอบคอบ ริดรอนปัจจัยการผลิตของชาวชนบทโดยเฉพาะที่ดิน
และน้ าจนเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความยากจน 

6.  ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ (2544) มองว่า การพัฒนาในกระแสทุนนิยม ก่อให้เกิดภาวะ “รวย
กระจุก จนกระจาย” หรืออีกนัยหนึ่งคือ ยิ่งพัฒนา ความยากจนยิ่งรุนแรงขึ้น ท าใหค้วามเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนีท้ิศทางการพัฒนาประเทศและการวางแผนระดับชาติจากส่วนกลางกไ็ม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างและมีความหลากหลาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม อีกทั้งโครงการส่วนใหญ่ยังแก้ปัญหาแบบแยกส่วนและขาดการประสานเชื่อมโยงโครงการเข้าด้วยกัน 

7.  พิเชษฐ์  เพชรน้ ารอบ (2544) ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ได้อธิบายว่า ปัจจุบันคนไทยทุกคนมีโอกาส
เป็นคนจนได้ เพราะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐที่ใช้วิสัยทัศน์พัฒนาตามแนวทางของประเทศ
ตะวันตก โดยทีไ่ม่เข้าใจสังคมไทยอย่างแท้จริง จนกลายเป็นการพัฒนาเพื่อรับใช้คนส่วนน้อยให้มั่งคั่งยิ่งขึ้น แต่คน
ส่วนใหญ่ของประเทศกลับอดอยากยากจนลง ความยากจนจึงเป็นปัญหาโครงสร้างที่แก้ไขได้ยาก เพราะเป็นส่ิงที่
เกิดขึ้นโดยระบบ โดยโครงสร้าง โดยนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา นโยบายในการ
พัฒนาประเทศท าให้การแบ่งสรรทรัพยากรโน้มเอียงไปในทางที่จะท าให้คนที่มั่งมมีีความได้เปรียบยิ่งขึ้น 

8.  มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด (2544) เห็นว่า ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับความยากจนเกิดจากนิยามของคนจน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใช้ประมาณการความยากจน ซึ่งเน้นจาก
การวัดระดับรายได้แต่เพียงด้านเดียว และมองว่านิยามดังกล่าวท าใหภ้าครัฐหลงทางไม่สามารถเข้าถึงรากเหง้าแห่ง
ปัญหาความยากจนได ้

จะเห็นได้ว่านักวิชาการและนักพัฒนาต่างมองว่า การทีร่ัฐบาลเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรม และเน้นการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก เป็นเหตุของปัญหาความ
เหล่ือมล้ าของรายได้ และการสูญเสียปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เป็นการสร้างวัฒนธรรมสังคมแบบ “มือใครยาว
สาวได้สาวเอา” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวชนบทหรือเกษตรกรเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ และเพื่อให้ได้ภาพผล
พวงของการพัฒนาที่ผ่านมาชัดเจนยิ่งขึ้น อาจพิจารณาได้จากความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและ
ผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่สมชัย จิตสุชน (2544) ได้รวบรวมไว้ดังนี ้

1.  กรอบแนวคิดของการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาที่ผ่านมาเน้นในเรื่องการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว โดยมองข้ามมิติ

ด้านสังคมเช่น สุขภาพ การศึกษา เสรีภาพ และความมั่นคงในชีวิต 
1.2 การพัฒนาถูกก าหนดโดยแนวคิดการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรีท่ีเน้นระบบตลาด ในขณะท่ี

ระบบตลาดไม่ได้รับประกันความเป็นธรรม คนที่ได้เปรียบในทางธุรกิจและการเมืองสามารถอาศัยช่องทางการตลาด
เอาเปรียบคนจนและผู้ด้อยโอกาสได้ง่าย 

1.3 การพัฒนาที่เน้นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและละเลยภาคเกษตรกรรมจนท าให้ไม่
สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนในภาคการเกษตรให้เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นในสังคมได ้
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1.4 การพัฒนาเพื่อเพิ่มสัดส่วนของการผลิตเพื่อขายท าให้ต้องอิงกับความเปล่ียนแปลงในภาวะ
ตลาด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม 

1.5 สร้างและเพิ่มความเหล่ือมล้ าของฐานะทางสังคม โดยเฉพาะแนวความคิดเรื่อง trickle-
down effect ไม่เป็นจริง เพราะผลพวงของการพัฒนาไม่ได้ไปถึงคนส่วนใหญ่ของสังคมอย่างมากพอที่จะท าให้ความ
เหล่ือมล้ าในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาลดลง แม้ท าให้จ านวนคนจนลดลงแตผ่ลลัพธก์็ยังไม่น่าพึงพอใจ 

1.6 การเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตและวิถีชีวิตที่รวดเร็ว ท าให้คนท่ัวไปโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสไม่
สามารถปรับตัวได้ทัน ขาดความรูค้วามสามารถในการเลือกวิถีทางการด ารงชีพท่ีเหมาะสมและยั่งยืน 

2.  ผลกระทบของแผนพัฒนาต่อสังคม 
2.1 เน้นความเจริญทางวัตถุเท่านั้น ละเลยการพัฒนาในด้านจิตใจ ท าให้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

น้อยลง คนไม่รู้จักกันมากขึ้น มีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัว 
2.2 การพัฒนาที่เน้นความเจริญของ “ชาต”ิ ในองค์รวมท าให้ “ทุนทางสังคม” ร่อยหรอลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางสังคมในระดับชุมชน ซึ่ง “ทุนทางสังคม” น้ี อัมมาร สยามวาลา (2544) ได้ให้ความหมายว่า 
เป็น “ความไว้วางใจกันท่ีเกิดขึ้นในหมู่คนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน และแบ่งปันทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันและแบ่งปันประโยชน์
ที่ได้มาเหล่านี้อย่างเป็นธรรม และความเป็นธรรมที่ว่านี้เป็นความเป็นธรรมในกรอบและความเข้าใจร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนน้ันๆ” 

2.3 เนื่องจากความส าเร็จของการพัฒนาบางครั้งวัดด้วยความ “ทันสมัย” ดังนั้นคนยากจนท่ีไม่ 
“ทันสมัย” จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เจริญ เป็นส่ิงแปลกปลอมและส่วนเกินของสังคม คนจนจึงไม่ได้รับการ
ยอมรับในวงสังคมทั่วไป และส่วนใหญ่ต้องคบค้ากันเองในกลุ่มคนยากจนเท่านั้น 

3.  ผลกระทบของแผนพัฒนาต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3.1 ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี ก่อให้เกิดปัญหาการ

แย่งชิงทรัพยากรระหว่างกัน และการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะที่ไม่ยุติธรรมของรัฐ 
3.2 การพัฒนาก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตัวเลขของการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงขึ้น แต่ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศยิ่งชัดเจน
และแผ่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น 

แนวทางของแผนและนโยบายการพัฒนาประเทศไม่ใช่เป็นเพียงกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ แต่ยังมีบทบาทส าคัญในการสร้างรากฐานของสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศด้วย ดังนั้นกระบวนการก าหนดแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงมีความส าคัญ
อย่างมากเช่นกัน 

 
3.2.2 กระบวนการวางแผนและนโยบาย  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานส าคัญที่มี
บทบาทเปรียบเสมือนองค์กรสูงสุดทางเศรษฐกิจที่ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศดังเช่นรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กร
สูงสุดทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2539) สศช. นอกจากท าหน้าที่วางแผนพัฒนาฯ แล้วยังมี
บทบาทในการก าหนดนโยบายประเทศโดยผ่านการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติหลายชุด เช่น 
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและ
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เอกชน คณะกรรมการอีสต์เทิร์นซีบอร์ด เป็นต้น และยังเป็นกรรมการของคณะกรรมการส าคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจอีกหลายชุดที่มีบทบาทต่อการด าเนินนโยบายและการบริหารการพัฒนา  

หากมองด้านความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง วิกฤติการณ์ทางการเมืองอาจมีส่วนท าให้นโยบายและ
แผนพัฒนาที่ผ่านมามองข้ามภาคเกษตรและภาคประชาชน ความเจริญทางเศรษฐกิจจึงตกอยู่ในกลุ่มนักธุรกิจและ
นายทุนมากกว่า ท้ังนี้เพราะในกระบวนการวางแผนและนโยบายการพัฒนา มีเพียงฝ่ายบริหารนักการเมือง 
ข้าราชการ และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนและนโยบายประเทศ (รูปที่ 3-1) และ
เนื่องจากการเมืองไทยที่ผ่านมาขาดเสถียรภาพ มีการท ารัฐประหารรวม 9 ครั้งและมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อย 
กล่าวคือในช่วงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 70 ปีท่ีผ่านมา (มิถุนายน 2475 ‟ มิถุนายน 2545) มีการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลถึง 54 ชุด ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีรวมถึง 23 ชุดที่เข้ามาบริหารประเทศได้ไม่เกิน 6 เดือน 
และมีการประกาศใช้และยกเลิกรัฐธรรมนูญไปถึง 15 ฉบับ (นคร พจนวรพงษ์ และอุกฤษ พจนวรพงษ์ 2453 และ
เพิ่มเติมจากข้อมูลปัจจุบัน) โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 3 (2515-2519) นอกจากเกิดการจลาจลวันมหา
วิปโยคแล้ว ยังมีการจัดตั้งรัฐบาลถึง 8 ชุด (ตารางที่ 3-1) ซึ่งท าให้การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและทิศ
ทางการพัฒนามักถูกปรับเปล่ียนตามยุคสมัยของนักการเมืองที่เข้ามาบริหารในแต่ละรัฐบาล  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้วยโครงสร้างและกระบวนการจัดท าแผนและนโยบายการพัฒนาที่ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วม กรอบการพัฒนาจึงมักเป็นไปตามมุมมองของนักการเมืองและคนกลุ่มน้อย
ที่มีอิทธิพลทางการเมือง ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจึงไม่ได้รับความส าคัญ
เท่าที่ควร ดังเห็นได้จากการกระจุกตัวของการพัฒนาและมีช่องว่างต่างๆ ในระบบการบริหารประเทศและมาตรการ
ทางกฎหมายที่เปิดให้ผู้มีอ านาจและมีอิทธิพลทางการเมืองตักตวงผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างชอบธรรม  

 

3.3 กฎหมายไทยกับการแก้ปัญหาความยากจน 

 “กฎหมาย” หมายถึงกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับความเป็นธรรมตามความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ และสอดคล้อง
กับจารีตประเพณีวิถีชีวิตที่คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537) หลักกฎหมายดังกล่าวเป็นส่ิงที่คนไทย
ยึดถือมาแต่โบราณ แต่เมื่อโลกเปล่ียนไป สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น มีวิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นจึง
มีการใช้อ านาจรัฐในการก าหนดกฎเกณฑ์และบัญญัติกฎหมายขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทันใช้ในสังคม ซึ่งที่

ตัวแปรต่างๆ  
- รายได้ประชาชาต ิ
- การศึกษา 
- พัฒนาการด้านอุตสาหกรรม 
- พัฒนาการด้านเกษตร  
- สาธารณูปโภค ฯลฯ 

- โครงสร้างทางรัฐธรรมนูญ 
- ระบบการเลือกตั้ง 
- ระบบการเมือง 
- โครงสร้างฐานอ านาจ 
- โครงสร้างกลุ่มผลประโยชน ์

ปัจจัยในการพิจารณา (INPUT) กระบวนการพิจารณา (PROCESS) 

 
นโยบาย 
กฎหมาย 

สิ่งที่ได้ (OUTPUT) 

รูปที่ 3-1 กระบวนการวางแผนและนโยบาย* 

* ดัดแปลงจากตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะของ นักรัฐศาสตร์ Ira Sharkansky 

ที่มา: เสถียร เหลืองอร่าม 2524 
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ผ่านมามีการบัญญัติกฎหมายมากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ  

กฎหมายนอกจากจะเป็นเครื่องก ากับการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองแล้ว ยังเป็นเครื่องสนับสนุนในการ
ใช้อ านาจเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกกฎหมายรองรับนโยบายของรัฐเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
ให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันกฎหมายก็ยังท าหน้าที่เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติของคนในสังคม
เพื่อให้ปฏิบัติในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในสังคม กฎหมายก็จะท าหน้าที่เป็น
เครื่องชี้ขาด ตัดสินและหาข้อยุติให้ และกฎหมายยังมีบทบาทเป็นเครื่องส่งเสริมการสร้างและพัฒนาสังคมในด้าน
ต่างๆ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2539) ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามกรอบ
ที่ก าหนดไว้  

จากบทบาทท่ีกฎหมายมีต่อการพัฒนา 4 ขั้นตอนที่ ชุมพร ปัจจุสานนท ์(2530) กล่าวถึงข้างต้น และหน้าที่
ของกฎหมายในมุมมองของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองในความคิดเห็นของบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2539) ท าให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างนโยบาย กฎหมาย องค์กร และเจ้าหน้าที่ ดังแสดงในรูปท่ี 3-2 ภายใต้กรอบ ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐบาลวางแผนและก าหนดนโยบาย รัฐสภาออกกฎหมายเพื่อก ากับองค์กรและเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบนโยบายและเพื่อก าหนดกรอบกติกาที่สนับสนุนให้การด าเนินนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ส่วนใน
ระดับองค์กรหรือกระทรวงที่ดูแลนโยบายก็อาจมีการก าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้
เป็นแนวปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎระเบียบเหล่านั้นก็ต้องสอดคล้องกับกฎหมายแม่และ
นโยบาย รวมทั้งอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบก็ต้องด าเนินการตามนโยบายและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อประชาชนก็เพื่อควบคุม ชี้ขาด และสนับสนุนให้นโยบาย
เกิดผลไปในทิศทางเดียวกัน 

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

รัฐบาล 

นโยบาย 02 นโยบาย 03 นโยบาย 01 

องค์กร 03 องค์กร 04 องค์กร 02 องค์กร 01 องค์กร 05 

เจ้าหน้าที ่

ประชาชน 

เจ้าหน้าที ่ เจ้าหน้าที ่ เจ้าหน้าที ่เจ้าหน้าที ่

กฎหมาย 01 

นโยบาย nn 

กฎหมาย 02 กฎหมาย 03 

องค์กร xx 

กฎหมายย่อย 0201 กฎหมายย่อย 0401 

ก ากับ  สนับสนุน 
ก ากับ  สนับสนุน ก ากับ  สนับสนุน 

ควบคุม ช้ีขาด ส่งเสริม 

รูปที่ 3-2 ความสัมพันธ์ของนโยบาย กฎหมาย องค์กร และเจ้าหน้าที ่

รัฐสภา 
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 จะเห็นได้ว่าหากรัฐบาลและรัฐสภาท างานเป็นอิสระจากกันและยึดหลักของรัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้ง และมีการ
ปรับเปล่ียนนโยบาย กฎหมาย องค์กร และเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลเกื้อกูลกัน ก็จะท าใหค้วามสัมฤทธิ์ผลของนโยบายการพัฒนาอยู่ใน
ระดับสูง น่ันคือ นโยบายดี กฎหมายเป็นธรรม องค์กรมีความพร้อม และเจ้าหน้าที่ไม่บกพร่อง และหาก
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งประนีประนอมกับมาตรฐานท่ีควรจะเป็น หรือเพียงผู้ที่มีบทบาทในการบริหาร
ประเทศมองข้ามความส าคัญของโครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ก็จะเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวของ
นโยบายการพัฒนาได้  

หากพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวดที่ 5 ที่ได้กล่าวถึงเรื่องแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มี 19 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 71 ถึงมาตรา 89 ซึ่งเป็นแนวทางในการตรากฎหมายและการก าหนด
นโยบายในการการพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน และมาตราที่มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการก าหนดนโยบายที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งมีความเชื่อว่าจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและความยากจนของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศมีดังนี ้
 มาตรา 76 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ทุกระดับ 
 มาตรา 79 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการ และคุณภาพชีพวิตของประชาชน 
 มาตรา 82  รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
 มาตรา 83  รัฐต้องด าเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  
 มาตรา 84 รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
เกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ
เกษตรกร 

 มาตรา 87  รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ก ากับดูแลให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้น
การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบ
กิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค 
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 นอกจากนี้ “รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกเขียนขึ้นจากหลายมุมมอง โดยเฉพาะจากมุมมองของสามัญชน
ทั่วไปและมุมมองของผู้ที่จะอยู่ภายใต้กติกา ไม่เหมือนเช่นรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ทั้ง 15 ฉบับ ที่ส่วนใหญ่เขียนจาก
มุมมองของผู้ที่อยู่ในอ านาจ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอ านาจ และผู้ที่ใช้อ านาจ ที่มีอิทธิพลในการชี้น าให้เขียนกติกาใน
รัฐธรรมนูญเพื่อเกื้อกูลตนเองและเพื่อการมีอ านาจต่อไป” (อานันท์ ปันยารชุน 2543) ดังนั้นจึงมีหลายมาตราที่ให้สิทธิ
และเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้น เป็นสิทธิและเสรีภาพในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ ในการทวงถามความ
เป็นธรรมจากภาครัฐ และในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ซึ่งได้แก่  

มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
องค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น 

 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์ขากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับคนหรือชุมชนท้องถิ่น และมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมาย
บัญญัติ 

มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัต ิ

 

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนี้ ไม่ได้ลบล้าง
กฎหมายเก่าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ท่ีออกมาในช่วงระหว่าง 27 มิถุนายน 2475 ถึง 10 ตุลาคม 2540 โดย
อัตโนมัติ ท้ังนี้เพราะเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็แล้วจะมีผลใช้บังคับได้ทั่วไปและตลอดไปจนกว่าจะถูกยกเลิก ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่ากฎหมายของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากจะมีจ านวนมากและซ้ าซ้อนแล้ว กฎหมายยังล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและยังให้อ านาจพนักงานของรัฐมากเกินไป จนกลายเป็นอุปสรรคส าคัญในการ
พัฒนา (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2539)  และหากวิเคราะห์ปัญหาของกฎหมายไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาความยากจนอาจแยกเป็นประเด็นได้ดังนี ้

 

3.3.1 กระบวนการนิติบัญญัต ิ
1. แนวคิดของกฎหมาย 
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ในคติเกี่ยวกับกฎหมายที่มีมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของประเทศตะวันตกต่างก็
ยึด “หลักความเป็นธรรม” ท่ีสอดคล้องกับจารีตประเพณีและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ แต่พื้นฐานแนวคิดดังกล่าว
ถูกปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลาในกระบวนการนิติบัญญัติ และแนวคิดของนักกฎหมายไทยก็มีความหลากหลาย
ในทางวิชาการตามที่ได้รับอิทธิพลจากหลักกฎหมายที่ตนศึกษามาจากประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ท้าทาย
ส าหรับนักกฎหมายไทยก็คือการประสมประสานแนวคิดกฎหมายต่างๆ ท่ีได้ศึกษามาปรับใช้กับบริบทและ
สภาพการณ์ของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ากฎหมายไทยยังไม่ได้สะท้อนส่ิง
ที่เป็นธรรมในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในสังคม และกฎหมายไทยยังมีข้อบกพร่องและมีประเด็นความขัดแย้งกันใน
แนวคิดทางวิชาการซึ่งมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย  

ดังเช่นแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนของไทยยังขาดอุดมการณ์เชิงปรัชญาแบบ
ประชาธิปไตยและเสรีนิยม เนื่องจากประเทศไทยใช้กฎหมายมหาชนเป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อ านาจของรัฐเท่านั้น 
ไม่ได้สะท้อนอุดมการณ์เชิงคุณค่าและคุณธรรมที่มีลักษณะเป็นสัญญาประชาคมระหว่างคนในสังคมที่มีต่อกันไม่ว่า
จะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้อยู่ใต้ปกครองดังเช่นหลักกฎหมายมหาชนในประเทศตะวันตกที่ให้ประชาชนหรือ
ผู้แทนมีส่วนร่วมในการจัดท ารัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มแรก และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้รัฐธรรมนูญนั้นในการ
ควบคุมรัฐให้ปฏิบัติตามสัญญาประชาคมได้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2538) และหากกฎหมายให้อ านาจรัฐ กฎหมายก็
ต้องมีการควบคุมการใช้อ านาจรัฐด้วย ต้องมีควบคู่กันอยู่ตลอดเวลา ยิ่งมีอ านาจมากขึ้นเท่าใด ความจ าเป็นในการ
ควบคุมการใช้อ านาจยิ่งต้องมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว (โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์ 2541) และสาเหตุที่
กฎหมายมหาชนของไทยเป็นกฎหมายให้อ านาจรัฐมากกว่าการควบคุมอ านาจรัฐนั้น เป็นเพราะว่า 

- สังคมไทยขาดประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งเป็นการรวมตัวกลุ่มประชาชนที่มีมาก
พอในการทวงถามสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกดดันภาครัฐได้ในช่วงการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 ขณะที่ประชาสังคมในสังคมตะวันตกเกิดขึ้น
พร้อมๆ กับการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบกษัตริย์เป็นระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม 

- ความเข้าใจและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย คนไทยถูกสอนกันมาว่า 
“กฎหมายคือ ค าส่ังของรัฐาธิปัตย์ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษ” และถูกท าให้เชื่อว่า “ความเป็นธรรมตามตัว
บทกฎหมายที่ตราขึ้นเท่านั้นที่เป็นความเป็นธรรมที่ยอมรับได้ในสังคม” ซึ่งท าให้คนไทยเข้าใจว่าเมื่อใดที่สามารถ
เข้าถึงหรือเป็นรัฐาธิปัตย์ได้ก็สามารถใช้อ านาจในการสร้างความเป็นธรรมและตรากฎหมายได้แม้จะขัดกับหลัก
นิติศาสตร์และหลักความเป็นธรรม 

แนวคิดที่ว่ากฎหมายคือรัฐาธิปัตย์นั้นเป็นทฤษฎีที่ถูกกล่าวถึงในปลายคริสศตวรรษที่ 19 และ
ระยะต้นของคริสศตวรรษที่ 20 ที่ประเทศอังกฤษเป็นประชาธิปไตยแล้ว ซึ่งรัฐาธิปัตย์ของอังกฤษหมายถึง สภาสามัญ
กับสภาขุนนาง โดยสภาสามัญเป็นผู้แทนราษฎรท่ีประชาชนเลือกเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามความต้องการของราษฎร เป็น 
สภาที่อยู่ใต้อ านาจประชาชน และทฤษฎีนิติศาสตร์ของตะวันตกระบุว่า การเขียนกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยที่
ประชาชนสามารถควบคุมรัฐสภาจัดเป็นเครื่องมือการออกกฎหมายที่ดี เพราะท าให้สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ได้
รวดเร็วขึ้นและสอดคล้องกับคติประชาธิปไตย แต่ในประเทศไทย ข้าราชการกลุ่มน้อยที่อาศัยสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ฝ่ายออกกฎหมาย ดังนั้นจึงพบว่ากระบวนการท่ีท าลายสิทธิของบุคคลและสิทธิของชุมชนได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตาม
กระแสนิติศาสตร์และกฎหมายไทย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2544) 
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ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทย จะดัดแปลงแนวคิดตะวันตกที่ว่า
ถ้าทรัพยากรไม่เป็นของรัฐก็เป็นของส่วนบุคคลนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศตะวันตกมีการวางแผนและการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแต่แรก อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลัก เมื่อประเทศไทยไม่มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีพอก่อนการขยายตัวของอิทธิพลทุนนิยมเสรี จึงท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาทรัพยากร
เส่ือมโทรมและร่อยหรอ ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตทางธรรมชาติของเกษตรกร และปัญหาความยากจนบน
ความไม่เสมอภาคในการพัฒนา ดังนั้นแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจึงเริ่มขยายตัววงกว้างขึ้น 
กล่าวคือการให้สิทธิแก่ชุมชนในการจัดการ การใช้ประโยชน์ และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ 2537) อย่างไรก็ตาม แนวคิดสิทธิชุมชนนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน 

 

2. การเมืองในโครงสร้างรัฐสภา  
ในบรรดารัฐธรรมนูญของไทยทั้ง 16 ฉบับ มีเพียง 10 ฉบับที่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญแบบ

รัฐสภาที่มีกลไกส าคัญคือ การเลือกตั้ง ความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลต่อสภา และสิทธิของรัฐบาลที่จะยุบ
สภา กระน้ันก็ตามมิได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญแบบรัฐสภาจะจ ากัดอ านาจของรัฐหรือของสถาบันการเมือง และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้เหมือนกันทุกฉบับขึ้นอยู่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ส่วนอีก 
6 ฉบับที่ไม่ได้ออกโดยการปกครองแบบรัฐสภาเรียกว่าเป็นแบบเผด็จการ เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เหล่านั้นให้อ านาจเด็ดขาดแก่คณะรัฐประหารโดยไม่ค านึงถึงหลักการและกลไกประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (โภคิน พล
กุล 2529) ในการท ารัฐประหารแต่ละครั้งมีการใช้อ านาจรัฐประหารปกครองอยู่โดยประกาศคณะปฏิวัติช่วงเวลาหน่ึง 
แล้วตราธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรขึ้นใช้ชั่วคราว ให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเสนอแต่งตั้งได้ทั้ง
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยคณะรัฐประหารและข้าราชการประจ า  

สภานิติบัญญัติที่มาจากการแต่งตั้งนี้จะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งกระบวนการนิติ
บัญญัติเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะรัฐประหารโดยพฤตินัย เห็นได้จากการบัญญัติรับรองประกาศของ
หัวหน้าคณะรัฐประหารให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายและยังชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นช่องทางในการก าหนด
แนวนโยบายของรัฐและอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองในลักษณะเผด็จการทางสภาได้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537) 
การใช้อ านาจแฝงครอบง าสถาบันในระบอบรัฐสภาที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยครั้งนี้ จึงท าให้อุดมการณ์ศักดิ
นานิยมและอ านาจนิยมขยายตัวและแทรกซึมในทัศนคติและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย (โภคิน พลกุล 2529) 
ดังนั้น 70 ปีระบอบประชาธิปไตยจึงยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีนิยมยังไม่ฝังรากลึกใน
สังคมไทย 

3. วัฒนธรรมอ านาจนิยมอุปถัมภ์และทุนนิยมอภิสิทธิ ์
อุดมการณ์อ านาจนิยมที่ขยายตัวจนกลายเป็นวัฒนธรรมครอบง าสังคมไทยมานาน 

ผสมผสานได้เป็นอย่างดีกับระบบอุปถัมภ์ท่ีปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนเกื้อกูลกันในเพื่อนท่ีมีความสัมพันธ์เชิง
อุปถัมภ์ร่วมกันจนกลายเป็น “วัฒนธรรมอ านาจนิยมอุปถัมภ์” น่ันหมายความว่านักการเมืองผู้ใดที่ต้องการเข้าไปใน
โครงสร้างอ านาจของสังคมต้องสร้างและขยายความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ท้ังในระดับบนและระดับล่าง ไม่ว่าจะเป็น
ราษฎรในเขตการเลือกตั้ง เครือข่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และแม้กระท่ังผู้น าฝ่ายทหาร  จะเห็นว่าระบบอุปถัมภ์มี
อยู่ในการเมืองทุกระดับ ส่วนทุนท่ีนักการเมืองใช้หล่อเล้ียงระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์น้ีก็แสวงหามาจากส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจในสังคมไทย เช่นเดียวกันกับกลุ่มทุนและธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งจากอ านาจทางการเมืองก็ต้องสร้าง
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ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ร่วมกับนักการเมือง ดังนั้นจึงเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ อ้างใน บวร
ศักดิ์  อุวรรณโณ 2537)  ท่ีนับวันก็แทรกซึมเข้ากับระบบการเมืองไทยจนยากจะแยกออก 

4. อ านาจในการออกกฎหมาย  
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประมาณ 601 ฉบับ (ตารางที่ 3-2) 

จัดเป็นหมวดหมู่ได้10 กลุ่มกฎหมาย ในกลุ่มกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา และการสาธารณสุข มี
จ านวนพระราชบัญญัติมากถึง 111 ฉบับ รองลงมาเป็นกลุ่มกฎหมายการเมือง การบริหาร และกฎหมายปกครองอ่ืนๆ  
มีถึง 108 ฉบับ และกฎหมายเหล่านี้ยังมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารออกอนุบัญญัติในรูปแบบต่างๆ อาทิ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ได้โดยไม่มีการจ ากัดหรือควบคุม จึงท าให ้
ปริมาณกฎหมายของไทยในระดับอนุบัญญัติมีไม่ต่ ากว่า 20,000 ฉบับ  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการมอบอ านาจ
ในพระราชบัญญัติเป็นการ “โอน” อ านาจนิติบัญญัติให้ฝ่ายบริหารรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบกฎหมายดังกล่าว และม ี

ตารางที่ 3-2 กลุ่มกฎหมายของไทย 
กลุ่มกฏหมาย จ านวน 

„ กฎหมายการเมือง การบริหารและกฎหมายปกครองอ่ืน ๆ  108  
„ กฎหมายการเงิน การคลัง การธนาคารและรัฐวิสาหกิจ  85  
„ กฎหมายการสื่อสาร โทรคมนาคม  12  
„ กฎหมายการขนส่ง  32  
„ กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม  26  
„ กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ  45  
„ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ป่าไม้ ทรัพย์สินของแผ่นดิน การเกษตร การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  61  
„ กฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา และการสาธารณสุข  111  
„ กฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคม  41  
„ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา  80  

รวมกฏหมาย 601  
ที่มา: สถาบันพระปกเกล้า 2545 

 
กฎหมายหลายฉบับท่ีมอบอ านาจนี้ให้ระดับอธิบดีข้าราชการประจ า เพื่อต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน แต่ไม่มีระบบการควบคุมและตรวจสอบท่ีดี นอกจากนี้อนุบัญญัติที่ฝ่ายราชการบริหารออกมากมายนี้จะ
ยังคงมีผลบังคับใช้ถึงแม้พระราชบัญญัติแม่บทถูกยกเลิกไปแล้ว จนกว่าจะมีการออกอนุบัญญัติตามกฎหมายฉบับ
ใหม่โดยไม่เงื่อนเวลาที่ชัดเจน ท าให้ผู้อยู่ใต้กฎหมายเกิดความสับสน และยังให้อ านาจแก่ผู้รักษาการตามกฎหมาย
สามารถเลือกออกอนุบัญญัติได้ตามเนื้อหาและเวลาที่ต้องการ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537) กระบวนการนิติบัญญัติ
ลักษณะนี้ท าให้พระราชบัญญัติของไทยมีแต่หลักเกณฑ์กว้างและมีอนุบัญญัติที่มากมายท าให้ผู้อยู่ใต้กฎหมายยาก
จะติดตามรายละเอียดของกฎหมายและอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในการเลือกใช้กฎหมายและเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายได ้

นอกจากนี้ในกระบวนการนิติบัญญัติไทย ฝ่ายบริหารยังสามารถควบคุมการเสนอกฎหมาย
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ และประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคฝ่ายข้างมากที่ร่วมรัฐบาลมีอ านาจใน
การวินิจฉัยประเภทและรับรองร่างพระราชบัญญัติด้วย ประกอบกับสมัยประชุมมีน้อย ท าให้การเสนอร่างกฎหมาย
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมักเป็นไปได้น้อย ส่วนใหญ่ส่วนราชการและรัฐมนตรีผู้ควบคุมหรือก ากับส่วนราชการน้ัน
เป็นผู้เสนอร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังนั้นการออกกฎหมายเพื่อควบคุมและลดอ านาจระบบราชการจึงยัง
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เป็นไปได้ยาก และกระบวนการออกกฎหมายที่ล่าช้าและจ ากัดเรื่องเวลาท าให้มีร่างกฎหมายคั่งค้างในสภานิติ
บัญญัติเป็นจ านวนมาก และความล่าช้ามักเป็นประโยชน์ต่อการยืดเวลาของการมีในอ านาจระบบราชการเดิม (บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ 2537)  

เมื่อกระบวนการนิติบัญญัติของไทยยังเป็นเรื่องของส่วนราชการและการเมืองบริหารที่เป็น
ฝ่ายใช้กฎหมายเป็นผู้เสนอร่างและแก้ไขกฎหมายทั้งหมด โดยมีรัฐสภาเป็นเพียงผู้ตรวจกฎหมาย และมี
คณะกรรมาธิการวิสามัญที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นจากข้าราชการผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ร่วมพิจารณากฎหมาย กฎหมายก็
ยังไม่อาจสะท้อนความต้องการและปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู้อยู่ใต้กฎหมายได้อย่างที่แท้จริง ดังนั้นใน
กระบวนการนิติบัญญัติต้องพิจารณาการเปิดโอกาสให้องค์กรตัวแทนประชาชนที่สัมผัสและเข้าใจปัญหาของ
ประชาชนได้ดี เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นได้อย่างเต็มที่เพื่อสมาชิกรัฐสภาจะได้รับฟังข้อมูลท้ัง 2 ฝ่ายแทนท่ี
จะมีข้อมูลจากส่วนราชการเพียงฝ่ายเดียว (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537) 

 

5. ระบบข้อมูลกฎหมาย 
กฎหมายมีจ านวนมากโดยเฉพาะจ านวนอนุบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายบริหารและยังไม่มีผู้ใด

รวบรวมจ านวนไว้แน่นอน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537)  การท่ีไม่ได้จัดระบบข้อมูลของกฎหมายทุกระดับไว้ด้วยกัน ไม่
เพียงท าให้ไม่ทราบว่าประเทศไทยมีกฎหมายกี่ฉบับ ประเภทใดบ้าง และกฎหมายหรือระเบียบใดที่ยังมีผลบังคับใช้
อยู่ แต่ยังท าให้ยากต่อการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การบริหารราชการ และการออกกฎหมายใหม่ จึงมี
ส่งผลให้กฎหมายที่ออกมาในระดับต่างๆ เกิดความซ้ าซ้อนกันและมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น 
 

3.3.2 เนื้อหาสาระของกฎหมาย 
1. วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ในบ้านเมือง ดังนั้น กฎหมาย
จึงท าหน้าที่หลายอย่างเช่น ก ากับ สนับสนุน และส่งเสริม แต่กฎหมายไทยส่วนใหญ่ มุ่งการควบคุม จากการศึกษา
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในปี พ.ศ. 2536 พบว่าจ านวนกฎหมายที่มีลักษณะจ ากัดการกระท าหรือกระทบ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และควบคุมการประกอบการของเอกชนรวม 170 ฉบับ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2538) คิด
เป็นร้อยละ 33 ของจ านวนกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในขณะน้ัน ซึ่งการควบคุมบางอย่างเกินความจ าเป็น เช่น การ
ควบคุมโดยเพิ่มขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ ในการด าเนินกิจการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้ได้ซึ่งข้อมูลของ
กิจการของคนละส่วนราชการ ได้แก่การให้เอกชนขอจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
ก่อนเปิดกิจการ ขณะที่รัฐมีข้อมูลดังกล่าวจากการจดทะเบียนการค้าตามประมวลรัษฎากรอยู่แล้ว (บวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ 2538) ซึ่งเป็นความซ้ าซ้อนที่ไม่จ าเป็น 

อีกตัวอย่างเช่น กฎหมายสหกรณ์ที่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาตนเองในรูปของ 
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป็นนิติบุคคล แต่สาระของกฎหมายกลับมีลักษณะเป็นการควบคุมและก ากับโดยภาครัฐ 
กึ่งบังคับให้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และการบริหารจัดการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบางคนที่
ส่วนใหญ่เป็นคนที่ภาครัฐสนับสนุน ผลก าไรท่ีได้รับไม่ได้ถูกจัดสรรให้สมาชิกเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งลักษณะของ
กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกอย่างแท้จริง และ
กฎหมายบางฉบับกไ็ม่ได้ให้ความส าคัญกับชุมชนและสังคม เช่น การแก้ไขและยกร่างกฎหมาย 11 ฉบับในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้แรงกดดันจากองค์กรระหว่างประเทศหรือรัฐบาลของประเทศมหาอ านาจ ซึ่ง
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กฎหมาย 10 ฉบับใน 11 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน การพ่ึงพา
เงินทุนและองค์ความรู้จากต่างประเทศ การฟื้นฟูภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และการส่งเสริมการค้าเสรีมากขึ้นเพื่อดึงเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศ (สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 2542)  

นอกจากนี้กฎหมายไทยยังเน้นการปกป้องสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนแบบสุดโต่ง ขณะที่
ประเทศเสรีนิยม เช่น สหรัฐอเมริกา ยังป้องกันไม่ให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไปกระทบต่อสังคมส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันการผูกขาดการค้า หรือ ประเทศญี่ปุ่น ท่ีมีการจ ากัดการถือครองที่ดินควบคู่กับการเก็บภาษีที่ดิน และในกรณี
ที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของญี่ปุ่น หากมีในชุมชนน้ันจะมีกฎเกณฑ์ตามจารีตประเพณีท่ีชุมชนใช้อยู่ก็ให้ปฏิบัติตาม
จารีตประเพณีน้ันโดยกฎหมายของรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ขณะที่กฎหมายบัญญัติของไทยยังกีดกันสิทธิท่ีเคยมีตาม
จารีตประเพณี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเดิมการพิจารณาว่าผู้ใดมีสิทธิในที่ดินหรือไม่ 
จะพิจารณาความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ ต่อมามีการส่งเสริมการออกเอกสารสิทธิ์เพื่อแสดงสิทธิในการท า
ประโยชน์ กล่าวคือผู้ใดมีที่ดินที่แจ้งไว้แล้วสามารถไปขอรับเอกสารสิทธิ์การครอบครองได้(สมชาย ปรีชาศิลปกุล 
2544) 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยมีลักษณะที่เปราะบางเนื่องจาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่รับรองสิทธิเสรีภาพแบบ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย” และท าให้ผู้มีอ านาจในการ
ปกครองประเทศและรัฐสภาสามารถออกกฎหมายในรูปของประกาศหรือค าส่ังที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ 
ดังเช่นประกาศหรือค าส่ังต่างๆ ของคณะปฏิวัติและคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ยังเป็นกฎหมายใช้บังคับอยู่ ยัง
ไม่มีบทกฎหมายให้ยกเลิก ดังนั้นการมีรัฐธรรมนูญแบบรัฐสภาขึ้นใหม่โดยรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว ้”
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย” เท่ากับเป็นการรับรองการจ ากัดสิทธิเสรีภาพท่ีไม่ถูกต้องให้ด ารงอยู่ต่อไปโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ (โภคิน พลกุล 2529) 

ดังนั้นกฎหมายที่ดีต้องไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมของรัฐและการใช้อ านาจของส่วน
ราชการ แต่กฎหมายต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังพระบรม
ราโชวาทท่ีว่า “กฎหมายมีไว้ส าหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความสงบ” แล้วจะลดความขัดแย้งในสังคม
และการละเมิดกฎหมาย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537) 

2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
กฎหมายของไทยส่วนใหญ่มีเนื้อหาส้ันและไม่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยทั่วไปจะเป็นการจัดตั้ง

องค์กรหรือคณะกรรมการ นิยามความหมายของค าต่างๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรและพนักงานเจ้าที่ท่ี
รับผิดชอบ ก าหนดโครงสร้าง หน้าที่ และวาระของคณะกรรมการ มาตรการการควบคุม และบทลงโทษ สาระส่วน
ใหญ่จะมอบให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนด ซึ่งมักจะเขียนในกฎหมายว่า ”ให้รัฐมนตรีว่าการ.......ที่รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจออกกฎกระทรวง (และ/หรือแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่) เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้....” แม้กระท่ังในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มักจะมีข้อความว่า  ”.....ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ อยู่
หลายมาตรา เช่น ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มีถึง 15 มาตรา และเมื่อไม่มีเงื่อนไขเวลา
ชัดเจนว่าเมื่อไรจึงจะมีการบัญญัติกฎหมายเหล่านั้นก็อาจน าไปสู่ความสับสนของประชาชนและปัญหาในการบังคับ
ใช้กฎหมายดังเช่น มาตรา 39 และ 40 เป็นต้น ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหากฎหมายนี้ยังอาจน าไปสู่ผลในทางตรงกัน
ข้ามกับเจตนาของกฎหมายได้ เช่น พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
มีเพียง 24 มาตรา แต่มีอนุบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการส่งออกเป็นร้อยฉบับ ท าให้ผู้ใช้กฎหมายต่างคน
ต่างก็ใช้กฎหมายมาตราเดียวกันต่างความหมายกันและขัดแย้งกันได้ 
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เนื้อหาของกฎหมายบางฉบับไม่สอดคล้องกับสภาพเป็นจริง เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่
นิยาม “ป่าหมายถึงที่ดินท่ียังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน” แม้ที่ดินผืนน้ันไม่มีต้นไม้สักต้น หรือการที่เนื้อหา
ในกฎหมายให้ความส าคัญกับ “ไม้” ท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจมากกว่า “ป่า” ซึ่งมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศน์วิทยา
เพราะเป็นที่รวมของทรัพยากรทางชีวภาพท่ีหลากหลาย การให้ความที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนย่อมน าเป็นสู่การ
ตีความที่แตกต่างกันและการเลือกบังคับใช้กฎหมายได ้

นอกจากนี้กฎหมายไทยยังให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินไป โดยปราศจากกลไกใน
การควบคุมการใช้ดุลพินิจและการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ท าให้เกิดช่องโหว่ของการใช้กฎหมายในทางมิชอบ
ได้ ในอดีตรัฐพยายามริบอ านาจในการจัดการทรัพยากรเพื่อต้องการดึงอ านาจท้องถิ่นเข้ามาสู่ส่วนกลาง เพื่อความ
มั่นคงของประเทศเพราะรัฐไม่สามารถแยกได้ว่าใครเป็นใคร มาจากไหน  แต่ปัจจุบันรัฐยึดทรัพยากรไปไว้ที่ส่วนกลาง
แล้ว และได้จัดสัมปทานทรัพยากรให้เอกชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ท าให้ข้าราชการใน
หน่วยงานท่ีได้รับอ านาจในการจัดการมีบทบาทและความส าคัญอย่างมาก และอาจประพฤติมิชอบได ้

3. ความเป็นธรรม  
 เมื่อแนวทางการออกกฎหมายมิได้มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของสังคมและประชาชนเป็นที่ตั้ง 
และวัตถุประสงค์ของกฎหมายยังมุ่งการควบคุม การให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และการใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือสนองนโยบายของผู้มีอ านาจออกกฎหมาย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537) ผลลัพธ์ก็คือความไม่เป็นธรรมของ
กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น การจัดสรรและการให้สิทธิในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
ประเทศที่ไม่เท่าเทียมกัน และวิธีการด าเนินนโยบายที่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบของกลุ่มในสังคม ตัวอย่างเช่น 
การถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 2544) ซึ่งได้แก่  

 การยกเลิกขนาดการถือครองที่ดินในปี พ.ศ. 2502 ของคณะปฏิวัติ เพราะกฎหมาย
ดังกล่าวท าให้คนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลเสียผลประโยชน ์

 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป‟ กล่าวถึงการหมดสิทธิ
ครอบครองที่ดินในกรณีที่เจ้าของที่ดินที ่

o ทอดทิ้งที่บ้านที่สวนเกินระยะเวลา 9-10 ปี 

o ไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่ีโฉนดเกินระยะเวลา 5 ปี 

o ทอดทิ้งที่ น.ส.3 เกินระยะเวลา 3 ปี 

แต่ต่อมามีการแก้กฎหมายโดยประกาศคณะปฏิวัติให้ขยายระยะเวลา ในกรณี โฉนด 
เป็น 10 ปี และ น.ส.3 เป็น 5 ปี และการท้ิงที่ดินน้ันหากจะให้หมดสิทธิต้องให้อธิบดีกรมที่ดินยื่นค าร้องต่อศาล เมื่อ
ศาลส่ังเพิกถอนแล้วจึงจะหมดสิทธิ และพบว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่เคยมีผลบังคับเพราะปฏิบัติไม่ได้ เนื่องจาก 

o การทอดทิ้งที่ดินเกินระยะเวลา 5 ปี หรือ10 ปี นั้นต้องทอดทิ้งต่อเนื่องตลอด  
o เป็นไปได้ยากที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินท่ีมีอยู่จ ากัดไปส ารวจที่ดินครั้งละแปลง 
o การหาหลักฐานว่าเจ้าของได้ทอดทิ้งที่ดินต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง 10 ปี มีความ

ยุ่งยากและเป็นไปได้น้อยมาก 

 ในการปฏิรูปที่ดินไม่เคยมีการใช้มาตรการเวนคืนท่ีดินแปลงใหญ่ท้ังที่ควรจะด าเนินการ 
แต่ใช้วิธีการเจรจาตกลงด้วยราคาตลาด การปฏิรูปที่ดินจึงถูกเบี่ยงเบนให้ไปท ากับที่ดินของรัฐ ซึ่งด าเนินการได้ง่าย
กว่าโดยการเจรจากับกรมป่าไม้และน าเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วจึงน าที่ดินไปจัดสรรให้แก่ประชาชน 
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 ในกรณีท่ีต้องเวนคืนท่ีดิน ยังมีเงื่อนไขในกฎหมายก าหนดว่าจะต้องท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปี แต่หากเจ้าของที่ดินท าการแบ่งที่เป็นแปลงเล็กๆ จนขนาดเล็กกว่าที่กฎหมายก าหนด ก็ไม่จ าเป็นต้อง
ปฏิรูป สามารถหลบเลี่ยงกฎหมายได้ เหล่านี้คือช่องว่างที่ท้ังข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างรับรู้ และพยายาม
หลีกเล่ียงการถูกปฏิรูปที่ดิน 

 ภาษีมรดกและภาษีที่ดิน ก าหนดให้ทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินท่ีท าประโยชน์หรือมีรายได้สูง
ต้องเสียภาษีสูง แต่มีผู้ไม่เห็นด้วยคัดค้านโดยอ้างว่าไม่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 ในประมวลกฎหมายแพ่งมีบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ว่า การเข้าไปท าประโยชน์ในที่รกร้าง
ว่างเปล่านั้นต้องมีเงื่อนไข คือ โดยสงบ เปิดเผย มีเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี แล้วไปยื่นค าร้องให้
ศาลส่ังว่ามีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้ที่ดินนั้น ซึ่งเป็นไปได้ยาก และยังพบว่า มีที่ดินรกร้างมากมายที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์ และมีการกระจุกตัวไม่มากนักคือ ที่ดินขนาดเกินกว่า 200 ไร่ มีอยู่ประมาณร้อยละ 15 ของประเทศ ขณะที่
การถือครองที่ดินขนาดกลางโดยไม่ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มีมากถึงประมาณร้อยละ 70 

 การขายฝาก เป็นอีกแนวคิดที่ไม่เป็นธรรม โดยปกติการกู้เงินจากธนาคาร จะใช้วิธี
จ านอง แต่ถ้ากู้เงินกับเอกชน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีให้ขายฝาก เพื่อเล่ียงขั้นตอนการบังคับคดีที่ยุ่งยาก เมื่อถึงเวลาไถ่ถอน 
หากผู้รับฝากต้องการท่ีดินก็จะมีการบ่ายเบี่ยง ไม่มาตามนัด ไม่รับเงิน ไม่โอนคืนให้จนกระทั่งที่ดินหลุดมือไป ซึ่งเป็น
วิธีที่ใช้กันมานานจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการแก้กฎหมายขายฝากในปี พ.ศ. 2541 แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขจนถึงขั้น
ยกเลิกกฎหมาย ขณะท่ีมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกเพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่สร้างสรรค์และไม่เป็นธรรม 

เมื่อกฎหมายบัญญัติไม่อาจสะท้อนความเป็นธรรมเสมอไป ย่อมน ามาซึ่งความขัดแย้งกับ
จารีตประเทศและความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ และก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องของกฎหมายและนโยบายของรัฐเอง
ด้วย เช่น  กฎหมายป่าสงวนทับพ้ืนท่ีของชาวบ้านและต้องขับไล่ชาวบ้านออกจากป่าสงวนซึ่งขัดแย้งกับแนวนโยบาย
ส่งเสริมการขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537) 

4. ความทันสมัย 
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่า แต่มีอยู่หลายฉบับที่ไม่มีการปรับปรุง

แก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยที่เปล่ียนแปลงไป ท าให้เนื้อหาสาระของกฎหมายล้าสมัย และสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เช่น  

o พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งตราขึ้นในสมัยที่เรือส่วนใหญ่เป็น
เรือพาย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2538) ขณะที่ปัจจุบันมีเรือยนต์หลายประเภท 

o พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 ที่ตราขึ้นในสมัยที่เกิดภาวะขาดแคลนข้าวภายหลัง
สงครามโลก (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2538) เพื่อจ ากัดปริมาณและควบคุมราคาการซื้อขายข้าว แต่ปัจจุบันข้าวล้นตลาด
และราคาเป็นไปตามกลไกของตลาดและพ่อค้าคนกลาง  

o พ.ร.บ. ส ารวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ. 2489 ซึ่งออกมาควบคู่กับ พ.ร.บ. การค้า
ข้าว พ.ศ. 2489 เพื่อห้ามการกักตุนข้าว และมีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2503 เพียงเพิ่มความหมายของค าว่า “ข้าว” ให้
รวมถึงข้าวเหนียวเช่นเดียวกับความหมายที่ให้ไว้ใน พ.ร.บ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 เท่านั้น 

o พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายที่พัฒนามาจากกฎหมายอากรค่าน้ า 
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ตรา พ.ร.บ. อากรค่าน้ า ร.ศ.
120 เพื่อควบคุมการจับสัตว์น้ าเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ าลดลง จนในปี พ.ศ. 2490 ได้ปรับปรุงเป็น พ.ร.บ. การประมง 
พ.ศ. 2490 (ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ 2543) แม้จะมีการแก้ไขไปแล้ว 3 ครั้งในปี พ.ศ. 2513, 2515 และ 2528 แต่มิได้
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กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 79 และบทลงโทษ
ยังต่ าท าให้มีการท าประมงผิดกฎหมายอยู่มาก 

5. ประสิทธิภาพ 
กฎหมายก าหนดหลายขั้นตอนในการด าเนินการและส่วนใหญ่ไม่ได้มีระยะเวลาก ากับในแต่

ละขั้นตอนท าให้เกิดความล่าช้าและไม่แน่นอนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและความเส่ียงของของการด าเนินกิจการของ
เอกชนโดยไม่จ าเป็น เช่น การด าเนินกิจการการส่งออกเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานตั้งแต่ กระทรวงพาณิชย์ กรม
ศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีดูแลเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่ส่งออก ซึ่งแต่ละหน่วยงานมี
ขั้นตอนมากและไม่มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ท าให้การท ากิจกรรมหน่ึงอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ เช่น 
การขอคืนภาษีอากร เป็นต้น นอกจากนี้ขั้นตอนของระบบข้าราชการบริหารท่ีมีมากและเงื่อนเวลาที่ไม่มีก าหนด อาจ
น ามาซึ่งช่องทางการเลือกปฏิบัติและการประพฤติมิชอบของข้าราชการได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอุปถัมภ์
และอภิสิทธิ์ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2538)  

 
3.3.3 การบังคับใช้กฎหมาย 

1. โครงสร้างของระบบราชการ  
ระบบการบริหารราชการของไทย มีการจัดองค์กรและระบบการตัดสินใจตามแนวตั้ง เป็น

ขั้นตอนลดหล่ันลงมาจากระดับกระทรวงจนถึงระดับกรมกองและแผนกต่างๆ ตามล าดับ ท าให้การประสานงานตาม
แนวราบระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปัญหาของการประสานงานยังมีสาเหตุมา
จาก การรวบอ านาจในการบริหารงานไว้ที่ผู้บังคับบัญชา ไม่มีการกระจายอ านาจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น (วีระพล สุวรรณนันต์ 2534) ดังนั้นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของราชการจึงออกมาในรูปของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานงานในระดับต่างๆ แต่จะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า (สมชาย ปรีชาศิลปกุล 
2544) 

1. คณะกรรมการมีอ านาจจริงหรือไม่ ในการตัดสินใจและส่ังการให้หน่วยงานรับไปปฏิบัติโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

2. หน่วยงานท่ีท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ มีขีดความสามารถเพียงใด
ในการประมวลและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจต่อไป 

มีกฎหมายหลายฉบับท่ีให้อ านาจแก่ส่วนราชการต่างๆ ใกล้เคียงกันมากเกินไป ท าให้
หน่วยงานมีอ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการออกกฎหมายที่ไม่รัดกุมใน
ช่วงเวลาและยุคสมัยของผู้บริหารประเทศต่างกัน ท าให้ส่วนราชการมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินงานซ้ าซ้อนกัน 
เช่น การจัดสรรที่ดินของรัฐ ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมที่ดิน กรมประชาสงเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทย 
ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ทั้งๆ ที่ภาระงานน้ีมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนและ
การท าผลประโยชน์ในที่ดินนั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยต้นทุนท่ีต่ าที่สุด (วีระพล สุวรรณนันต์ 2534) การด าเนินงานท่ี
ซ้ าซ้อนของหน่วยงานรัฐนี้นอกจากจะไม่เป็นการประหยัดและเป็นการด าเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะเป็น
อุปสรรคในการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศที่คุ้มค่าอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก  
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- แต่ละหน่วยงานต่างมุ่งปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลเฉพาะหน่วยงานของตน ไม่ได้ค านึงถึง
หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ท าให้ขาดการวางแผนงานร่วมกันในการด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

- การท างานในลักษณะต่างคนต่างท าและไม่มีการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อีกทั้งการประเมินผลงานตามกิจกรรมเฉพาะส่วนของหน่วยงานไม่ได้สะท้อนถึงความสัมฤทธิผลของ
นโยบายที่เกิดกับประชาชน 

- การจัดสรรงบประมาณที่ต้องกระจายให้หลายๆ หน่วยงานด าเนินการในเรื่องลักษณะ
เดียวกัน ท าให้งบประมาณในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานไม่เพียงพอ และเกิดประสิทธิผลต่อกิจ 
กรรมต่ า  

ความเหล่ือมล้ าในหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐนี้ ก็ยังน าไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้ และยิ่งยากที่จะก าหนดเป้าหมายร่วมกันพัฒนาและจัดกลไกการด าเนินงานท่ี
สัมพันธ์กัน เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยให้มี
การปรับโครงสร้างจาก 13 กระทรวง 1 ทบวง 125 กรม เป็น 20 กระทรวง 136 กรม ซึ่งให้เหตุผลแนบท้ายของ
พระราชบัญญัติว่า “..เพื่อปรับปรุงระบบราชการท้ังระบบ โดยการปรับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นใหม่ และ
ปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดส่วนราชการท่ีปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ที่ส าคัญในการปรับระบบการท างานในรูปของกลุ่มภารกิจ เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการท่ีมีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานท่ีซ้ าซ้อนกัน..” รูปแบบการจัดโครงสร้างตามภาระงาน (Functions) 
ดังกล่าวนีม้ีลักษณะเป็นการรวมศูนย์มากขึ้น ในมุมมองของการบริหารองค์กรท าให้เกิดการบริหารจัดการคล่องตัว
มากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถมากและมีประสิทธิภาพในการจัดการสูง อย่างไรก็ตาม แนว
ทางการบริหารดังกล่าวเน้นการแก้ปัญหาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเป็นส าคัญ แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง
แนวทางการประสานงานร่วมกันท่ีเป็นปัญหาของระบบราชการมานาน ความเป็นอิสระในการด าเนินงานจากอิทธิพล
ทางการเมือง และระบบการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน 

นอกจากปัญหาขาดการประสานงานท่ีดีที่หลายรัฐบาลมองข้ามความส าคัญแล้ว ท่ีผ่านมาผู้
ที่มีอ านาจหน้าที่จัดสรรทรัพยากรยังขาดความเข้าใจงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานปฎิบัติ (วีระพล สุวรรณนันต์ 
2534) เนื่องจากมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนต าแหน่งค่อนข้างบ่อย อีกทั้งแต่ละหน่วยงานต่างก็มีโครงการจ านวนมาก
และมีลักษณะงานแตกต่างกัน ดังนั้นงานแต่ละชนิดต้องอาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลายด้านเพื่อบริหารงาน
ตามเป้าหมายและตามก าหนดระยะเวลา และการท่ีจะจัดสรรทรัพยากรให้ได้สัดส่วนที่ความเหมาะสมตามความ
ต้องการในแต่ละของโครงการและจัดแผนการปฏิบัติงานท่ีรัดกุมได้นั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษางานแต่ละ
ชนิดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินล าดับความส าคัญของงานและการบริหารผิดพลาดน้อยที่สุดด้วย 

2. การใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อผลการด าเนินนโยบายและผล

การบังคับใช้กฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่มิได้น าเอากฎหมายไปใช้ในแนวทางเดียวกันโดยการตีความที่
แตกต่างกันออกไปก็ท าให้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสรุปประเด็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายได้ดังนี ้

- ขาดประสิทธิภาพ – การบังคับใช้ไม่ทั่วถึงและไม่เสมอภาค เช่น ระบบการออกเอกสาร
สิทธิ์ของรัฐที่ด าเนินการไม่ทั่วถึงและมีข้อบกพร่อง ต่อมาท าให้เกิดความขัดแย้งมากมายระหว่างกลุ่มคนที่อยู่และใช้
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ประโยชน์ในพื้นท่ีมานานกับกลุ่มคนที่เข้ามาโดยมีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งในทางกฎหมาย คนที่ถือเอกสารสิทธิ์ย่อมมีสิทธิท่ี
ดีกว่า เช่นท่ี อ.ป่าซาง จ.ล าพูน เกิดกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินบ่อยๆ และกรณีที่มีการพิสูจน์เอกสารสิทธิ์ในที่ 31 
แปลง พบว่ามี 15 แปลงที่มีเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าระบบเอกสารสิทธิ์ของรัฐมีความบกพร่อง 
มีคนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงอ านาจรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ หรือกฎหมายสัญชาติไทย พ.ศ.2456 
ก าหนดว่าใครเกิดในพ้ืนท่ีประเทศไทยได้สัญชาติไทย แต่รัฐไทยไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง จึงท าให้คนส่วน
หน่ึงโดยเฉพาะชาวเขาไม่ได้รับสัญชาติไทย และคนเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นๆ 
ด้วย ซึ่งเป็นการกีดกันความสามารถของคนกลุ่มหนึ่งในการเข้าถึงทรัพยากร (สมชาย ปรีชาศิลปกุล 2544) 

- ขาดกรอบในการปฏิบัติ -- กิตติศักดิ์ ปรกติ (2544) มีความเห็นว่าประเด็นที่ท าให้คน
ยากจนล าบากคือ โครงสร้างทางกฎหมายที่รับรองสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน (รัฐธรรมนูญ มาตรา 48) ที่กล่าวถึงการ
คุ้มครองการแข่งขันโดยเสรี และอย่างเป็นธรรม แต่โดยทั่วไปหากยอมรับหลักเสรีภาพในทรัพย์สิน ย่อมหมายความว่า
ใครเป็นเจ้าของก็ย่อมมีสิทธิเด็ดขาดจะน าไปใช้สอยอย่างไรก็ได้ ขณะท่ีผู้คนในสังคมมากมาย แม้นักกฎหมายก็มัก
มองข้ามค าว่า “อย่างเป็นธรรม” และส่ิงที่น่าเป็นห่วงคือค าว่า “อย่างเป็นธรรม” ท่ีปรากฏอยู่หลายมาตราใน
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไร และมีกรอบกติกาส าหรับแนวปฏิบัติอย่างไร และการตีความควรพิจารณาวัตถุประสงค์
หรือเจตนาของกฎหมายในแนวทางใด 

- ความจริงจังในการปฏิบัติตามกฎหมาย – สุรสีห์ โกศลนาวิน (2544) มีความเห็นว่า ความ
ยุติธรรมอยู่ที่ภาคปฏิบัติ หากกฎหมายใดที่มีอยู่แต่ไม่สามารถใช้บังคับได้ ก็ไม่สามารถช่วยสังคมได้ ในรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดไว้ให้ประชาชนมีสิทธิท่ีจะด าเนินการในแง่ของบุคคลหรือชุมชนได้หลายประการแต่ในทางปฏิบัติกลับท าไม่ได้ 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความยากจน เช่น มาตรา 45, 46, 83, 84, 86  หากมาตราเหล่านี้ มีกฎหมายลูกรองรับ
เพื่อให้สามารถท าได้ในทางปฏิบัติก็จะเกิดกลไกเปล่ียนแปลงไปถึงระดับรากหญ้า เช่น การเร่มต้นท่ีสิทธิชุมชนท่ีจะท า
ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตและมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาความยากจนได้ และกฎหมายข้อมูลข่าวสารก็มีความส าคัญเพราะสามารถน าไปสู่กระบวนการประชา
พิจารณ์ได้ แต่ปัญหาคือยังไม่มีการออกกฎหมายลูกที่จะรองรับเพื่อให้กฎหมายรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช ้

- การเลือกใช้กฎหมาย -- เช่น กรณีการท าประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการท่อแก๊สไทย-
มาเลเซีย ท่ีรัฐบาลถือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539 แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อไม่ต้องเปิดเผยผล
การท าประชาพิจารณ์และไม่จ าเป็นต้องเอาผลการท าประชาพิจารณ์มาพิจารณาเป็นแนวปฏิบัติ (บรรจง นะแส 
2545) นอกจากนี้ส่วนราชการท่ีมีอ านาจให้ด าเนินการรับผิดชอบตามกฎหมาย มักจะตีความเข้าข้างตนเองและ
ด าเนินการไปในลักษณะที่มองข้ามประโยชน์ส่วนรวม 

- การสร้างเงื่อนเวลา – เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ระบุระยะเวลาของการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีชัดเจน ก็อาจเป็นช่องว่างท าให้เจ้าหน้าที่ใช้เงื่อนเวลาในการชะลอการให้บริการและเพื่อสร้างอ านาจเหนือ
ผู้มารับบริการ 

3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  
ประชาชนส่วนหน่ึงไม่สามารถเข้าถึงกฎหมาย ในเมื่อไม่รู้ก็ท าให้ไม่เข้าใจถึงประโยชน์ท่ี

แท้จริงของกฎหมาย และเพราะความไม่รู้จริงท าให้เกิดความไม่กล้า ซึ่งท าให้เกิดการยอมจ านนต่อผู้ใช้กฎหมายได้
ง่าย ไม่เกิดการเข้าไปมีส่วนร่วมและในที่สุดย่อมตกเป็นฝ่ายถูกกระท าอยู่เสมอ แม้รัฐธรรมนูญก าหนดสิทธิของ
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ประชาชนในการมีส่วนร่วมปรับแก้ไขกฎหมายก็ตาม ปัจจุบันยังขาดกลุ่มหรือองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งในการ
เคลื่อนไหวเพื่อท่ีจะท าให้สิทธิของประชาชนปฏิบัติได้จริงตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ 
 

3.4  กฎหมายและนโยบายการเกษตร 
 แม้มูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมจะลดลงเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม แต่เกษตรกรรมยังเป็น
ฐานอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่และคนยากจนของประเทศ และปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
ของไทยยังมากติดอันดับโลก เช่น 1) ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ท่ีสุดของโลก ในปี พ.ศ. 2540 ปริมาณการส่งออก
ข้าวสารคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณข้าวในตลาดโลก 2) ไทยส่งออกยางธรรมชาติแปรรูปขั้นต้นมากอันดับหน่ึงของ
โลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา และ 3) ยอดการส่งออกอาหารทะเลของไทยยังน าบรรดาประเทศอื่นๆ ในแถบ
เอเชีย นับว่าภาคเกษตรกรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างมากอยู่ อย่างไรก็ตามการพัฒนา
พื้นที่เกษตรกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา กระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ปัจจัยการผลิตเช่น ท่ีดิน น้ า ป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น ในอัตราที่สูงและไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้
ทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมโทรมร่อยหรออย่างรวดเร็ว เกิดสภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคชนบทและการด ารงชีวิตของเกษตรกรอย่างมากจน
กลายเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาความยากจนในภาคเกษตรกรรม  
 รัฐบาลทุกยุคสมัยกล่าวถึงการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร มีนโยบายและมาตรการความช่วยเหลือ
เกษตรกรมากมาย การแก้ปัญหาที่ผ่านมามักเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การแทรกแซงราคาพืชผลช่วงที่
สินค้าเกษตรล้นตลาด และการผ่อนผันช าระหนี้เมื่อพืชผลเสียหาย เป็นต้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เน้นตัวสินค้าเกษตร 
ไม่ได้ให้ความส าคัญมากพอกับปัจจัยความเส่ียงอื่นๆ ของภาคเกษตรกรรม เช่น ภัยธรรมชาติที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น และการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่มีผลจากระบบนิเวศวิทยาที่เปล่ียนไป มาตรกรความช่วยเหลือของ
รัฐบาลแม้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ แต่เพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงปัญหาเดิมก็เกิดขึ้นซ้ าอีกและยิ่ง
ทวีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผลผลิตล้นตลาด ปัญหาราคาสินค้าตกต่ า และปัญหาหน้ีสินเกษตรกร ซึ่งเป็นผล
จากความไม่มั่นคงของรายได้และอาชีพในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นจึงได้มีความพยายามในการศึกษานโยบายและ
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ท้ังปัจจัยด้านการผลิตและปัจจัยด้านการตลาด 
ในการศึกษานี้จึงเลือก 3 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม คือ ชาวนา ชาวสวนยางพารา และชาวประมง เป็นกรณีศึกษา ซึ่ง
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตและปัจจัยการตลาดดังแสดงในตารางที่ 3-3 
ทั้งนี้ นอกจากการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจวิถีเกษตรกรรมของแต่ละกลุ่มอาชีพแล้ว จะวิเคราะห์แนวทาง 
วัตถุประสงค์ และการด าเนินการของมาตรการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรในกลุ่มอาชีพดังกล่าว 
 

ตารางที่ 3-3 กรอบกฎหมายและนโยบายการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา 

  ข้าว ยางพารา ประมง 

ปัจ
จัย
กา
รผ
ลิต

 

ที่ดิน   

น้ า   

ป่าไม้   

ทรัพยากรทางทะเล 
  

สิ่งแวดล้อม    
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พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์น้ า   

ปุ๋ย   

เทคโนโลยี/อุปกรณ์ 
  

ทุน/สินเช่ือ/หนี้   

แรงงาน 
  

ปัจ
จัย
กา
รต
ลา
ด ราคา   

ตลาด   

การแปรรูป   

พ่อค้าคนกลาง/ผู้ส่งออก   

 
  

ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการผลิตใน
การแก้ปัญหาภาคเกษตร รัฐบาลจึงได้กล่าวถึงความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) และได้ก าหนดให้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนเป็นแนวทางหลักในการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐตลอดจนมาตรการ
ทางกฎหมายที่เน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในลักษณะการจัดการท่ีเหมาะสมตามแนวคิดการพัฒนาการเกษตร
แบบยั่งยืนนั้นยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ดังเห็นได้จากแนวทางและความสัมฤทธิ์ผลของนโยบาย
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมต่างๆ เช่น 

1. นโยบายการจัดการที่ดิน  
นโยบายการจัดการท่ีดินเริ่มต้นในสมัยสุโขทัยที่เน้นให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในที่ดินอย่างเสรี 

เนื่องจากในสมัยนั้นมีที่ดินว่างเปล่าเป็นจ านวนมากและมีจ านวนประชากรน้อย ในสมัยอยุธยาให้มีนโยบายที่เน้น
เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อป้องกันการแก่งแย่งที่ดิน และต่อมาได้มีการก าหนดนโยบายการจัดการท่ีดินด้านต่างๆ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ และได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบขึ้นใหม่อีกหลายหน่วยงาน 
อย่างไรก็ตาม จ านวนหน่วยงานท่ีมากขึ้นแต่ขาดการประสานงานท่ีดี ท าให้ทิศทางการด าเนินนโยบายของรัฐไม่มี
เอกภาพและด้อยประสิทธิภาพ จนมีการวางนโยบายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ให้รวมหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานบริหารจัดการท่ีดินเพียงหน่วยงานเดียวโดยมีรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรง และให้มีการ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เป็นจ านวนมากให้สันพันธ์กันและเป็นระบบ แต่ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
นโยบายดังกล่าวก็ไม่สามารถด าเนินการได ้

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้ใช้อ านาจตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินก าหนด นโยบายที่ดินแห่งชาต ิเป็นนโยบายกลางให้หน่วยงานต่างๆ ถือเป็นกรอบการ
ด าเนินงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกันและลดความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน แต่นโยบายที่ดินแห่งชาตินี้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาการจัดการท่ีดินที่มีลักษณะต่างคนต่างท าได้ (ประเสริฐ เอมรื่น 2538)  เนื่องจากนโยบายดังกล่าวไม่มี
สภาพบังคับหน่วยงานต่างๆ ได้โดยตรง จึงท าให้ประสิทธิภาพและเอกภาพการจัดการท่ีดินของรัฐยังคงเป็นปัญหา
ใหญ่จนถึงปัจจุบัน และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่ีดินที่มีอยู่มากมายและยังไม่ถูกจัดให้เป็นระบบได้แก ่

- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

- พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

- พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 



อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย 54 

 

- พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

- พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 

- พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 

2. นโยบายการจัดการน้ า  
นโยบายการจัดการน้ าเริ่มขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง “กรมคลอง” ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันคือ “กรม

ชลประทาน” แต่แนวนโยบายของรัฐที่ผ่านมาเป็นการมุ่งเน้นการจัดหาน้ าและการพัฒนาแหล่งน้ ามากกว่าการ
จัดการน้ าและการอนุรักษ์แหล่งน้ า เช่น การจัดสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ าและฝาย ตลอดจนระบบชลประทานเพื่อการ
ส่งน้ า เป็นต้น ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเกษตรกรรมหลายฉบับได้แก ่

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน ในหมวด 2 เรื่อง แดนแห่งกรรมสิทธิ์
และการใช้กรรมสิทธิ ์

- พ.ร.บ. ชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 

- พ.ร.บ. ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

- พ.ร.บ. คันและคูน้ า พ.ศ. 2505 

- พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 

- พ.ร.บ. น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
นอกจากกรมชลประทานแล้วยังมีอีก 30 หน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆ 8 กระทรวง ท่ีมีส่วนเกี่ยวกับ

การจัดการน้ า อย่างไรก็ตามหน่วยงานเหล่านี้มักมีปัญหาการประสานงาน จึงให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ และคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ท าหน้าที่วางแนวทางการจัดการน้ าและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ (ประเสริฐ เอมรื่น 2538) และเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการน้ า ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ส่วนท่ี 6 
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ก าหนดให้รักษาคุณภาพของแหล่งน้ าต่างๆ และจัดระบบ
การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ โดยยึดหลักความจ าเป็น ล าดับความส าคัญ และ
ความเป็นธรรม  

3. นโยบายการจัดการดิน 

นโยบายการจัดการดินเริ่มขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2506 เมื่อรัฐบาลจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อศึกษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่เหมาะสม และนโยบายการจัดการดินชัดเจนขึ้นเมื่อถูก
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3-4 (พ.ศ. 2515-2524) และได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 โดย
นโยบายการจัดการดินมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเส่ือมโทรมของดินและน้ า และการวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุง ซึ่ง
มีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ก ากับนโยบายกลุ่มเดียวกันกับนโยบายการจัดการท่ีดิน  

4. นโยบายสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
รัฐบาลมีนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 โดยให้มีสหกรณ์การเกษตรเป็น

องค์กรบริหารจัดการสินเชื่อให้แก่เกษตรกร แต่ประสบความล้มเหลวในการบริหารจัดการ ในช่วงปี พ.ศ. 2515 ถึง 
พ.ศ. 2520 รัฐให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ขยายสาขา และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขยาย
สินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมผ่านทางธนาคารพาณิชย์ การขยายตลาดสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลน
เงินทุนเพื่อท าการเกษตร โดยเฉพาะเงินทุนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ที่ดิน ปุ๋ย  ยาฆ่าโรคและแมลง เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้รัฐต้องการลดบทบาทสินเชื่อนอกระบบ (อัมมาร สยามวาลา 2534)  

5.  นโยบายด้านการเกษตรอื่นๆ  



อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย 55 

 

 นอกจากนโยบายเกี่ยวกับปัจจัยหลักๆ ของการเกษตรกรรม รัฐบาลยังมีนโยบายด้านการเกษตรอีก
มากมาย ดังเช่น แผนกลยุทธ์ในการยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตกรท่ี
ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2544) เสนอขึ้นเป็นวาระแห่งชาติด้านการเกษตร ซึ่งมีมาตรการส าคัญ 4 ด้านคือ 

1. การลดความเสี่ยงของเกษตรกร โดยออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการประกันรายไดแ้ก่
เกษตรกรในกรณีราคาผลผลิตเกษตรตกต่ า และออกกฎหมายประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด 
รวมทั้งปศุสัตว์ สัตว์น้ า และเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ท่ีเกิดจากภัยธรรมชาต ิ

2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
จัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในระบบและนอกระบบ และการค้ าประกันเงินออมและการกู้ยืมเงินระหว่าง
สหกรณ ์

3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรท้องถิ่นใน
รูปแบบหน่ึงหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยรัฐสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้าน
การตลาด  

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้บริการการศึกษาแก่เกษตรกร จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล และ
จัดท าทะเบียนข้อมูลของเกษตรกร 



4. กฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชาวนา 
 
4.1  สภาพเศรษฐกิจข้าวไทย 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของไทยที่น ารายได้เข้าประเทศมาเป็นเวลาช้านาน แม้ปัจจุบันสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกของข้าวไทยลดลงจากร้อยละ 18 ของ GDP ภาคเกษตรในปี พ.ศ.2540 เป็นประมาณร้อยละ 13 ของ GDP
ภาคเกษตรในปี พ.ศ. 2543 แต่ปริมาณการส่งออกข้าวไทยยังมีมากถึง 7.6 ล้านตันข้าวสาร เป็นมูลค่า 70,122.98  

ล้านบาทในปี พ.ศ. 2544 และชาวนาไทย
ในชนบทก็ยังเป็นก าลังส าคัญในการผลิต
อาหารให้กับชาวโลกบนพื้นที่เพาะปลูก 
65.64 ล้านไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 2545) อย่างไรก็ตาม ยังมี
ประเทศผู้ผลิตข้าวที่ส าคัญได้แก่ จีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และ
เวียดนามที่สามารถผลิตข้าวได้มากกว่า
ประเทศไทย (รูปที่ 4-1) ประเทศจีน ผลิต
ข้าวได้มากที่สุดคือ 190.168 ล้านตัน แต่
ส่วนใหญ่ยังผลิตเพื่อการบริโภคใน
ประเทศที่มีประชากรประมาณ 1.3 
พันล้านคน ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเวียดนามและอินโดนีเซียเน้นการ
ผลิตข้าวเพื่อการส่งออกมากขึ้น ท าให้
ปริมาณอุปทานข้าวในตลาดโลกเพิ่มมาก
ขึ้น ชาวนาไทยจึงประสบปัญหาราคาข้าว
ตกต่ าที่เป็นผลจากภาวะการตลาดที่มี
การแข่งขันสูง 

ภาวะการแข่งขันในตลาดโลก 
เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตรายส าคัญต่างๆ 10 ประเทศ พบว่าประเทศไทยมีผลผลิต

ข้าวเฉล่ีย 420 กิโลกรัมต่อไร่ จากพื้นท่ีเก็บเกี่ยว 61 ล้านไร่ (ตารางที่ 4-1) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ 
ชาวนาไทยมีประสิทธิผลการผลิตต่ าที่สุด ขณะท่ีประเทศญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวได้มากถึง 1,072 
กิโลกรัมต่อไร่ จากพื้นท่ีเก็บเกี่ยวที่จ ากัดเพียง 11 ล้านไร่ รองลงมาคือประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ท่ีมี
ผลผลิตข้าวต่อไร่เท่ากับ 998, 708, 680 กิโลกรัม ตามล าดับ พัฒนาการทางการเกษตรของประเทศผู้ผลิตคู่แข่ง
เหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ท่ีสูงน ามาซึ่งต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่
ต่ าลง นอกจากนี้การพัฒนาพันธุ์ข้าวและวิธีการผลิตที่ให้ประสิทธิภาพการผลิตสูง ประเทศเหล่านี้ยังพยายามพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของพันธุ์ข้าวสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น ประเทศจีนท่ีได้พัฒนาข้าวหอมพันธุ์ จงเจี้ยน เบอร์ 
2 ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทยและยังมีราคาต่ ากว่าถึงร้อยละ 30 ปัจจุบันประเทศจีนมีพื้นที่ปลูก
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รูปท่ี 4-1 ปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตส าคัญในปี พ.ศ. 2543 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2545 
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ข้าวพันธุ์ จงเจี้ยน เบอร์ 2 นี้กว่า 7 ล้านไร่ ซึ่งให้ผลผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 7 ล้านตัน/ปี และขณะที่จีนยังมีสต๊อก
ข้าวสารในประเทศประมาณ 100 ล้านตัน (กรุงเทพธุรกิจ 2545) จึงท าให้จีนน าเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยน้อยลง  

นอกจากนี้การเป็นสมาชิกองค์การค้า
โลก (WTO) ของประเทศจีน ยังเป็นใบเบิกทาง
ในการขยายตลาดสินค้าจากประเทศจีนไปยัง
ตลาดโลกซึ่งรวมทั้งสินค้าเกษตรเช่น ข้าวพันธุ์ 
จงเจี้ยน เบอร์ 2 นี้ด้วย และด้วยต้นทุนการผลิตที่
ต่ ากว่ามากท าให้ข้าวจากจีนมีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงกว่าข้าวหอมมะลิไทยในตลาดโลกและ
อาจเป็นไปได้ที่ตลาดประเทศไทยก็อาจได้รับ
ผลกระทบหลังจากที่ไทยท าเขตการค้าเสรี
ส าหรับสินค้าเกษตรกับประเทศจีน 

ราคา 

สภาวะการแข่งขันของตลาดโลกนี้ ท า
ให้ราคาข้าวที่เกษตรกรไทยขายได้มีความผัน
ผวนสูงและมีแนวโน้มลดลง เช่น ในช่วงปี
เพาะปลูก 2540/41 - 2543/44 (รูปที่ 4-2) จากที่  
ชาวนาเคยขายข้าวได้สูงถึง 6,962 บาท/ตัน ราคาลดลงต่ าถึง 4,621 บาท/ตัน และแนวโน้มของราคาข้าวลดลงเฉล่ีย
ร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2544) วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวตกต่ าที่มีผลต่อรายได้ของชาวนา
ไทยนี้เกิดจากระบบตลาดภายในด้วยคือ 

o ผลผลิตที่มีมากกว่าความต้องการในตลาด โดยเฉพาะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคมและช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายผลผลิต
ทันทีหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการช าระหนี้ ท าให้ผลผลิตขายได้ในราคาต่ า 

o ระบบการตลาดท้องถิ่นท่ีช่วยกระจายผลผลิตยังมีน้อย เกษตรกรต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางซึ่งมี
อิทธิพลในการก าหนดราคาซื้อข้าวจากเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4-1  ผลผลิตข้าวเฉล่ียต่อไร่ชองประเทศผู้ผลิตต่างๆ  
                  ในป ีพ.ศ. 2543  
  เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร ่ 
  (1,000 ไร)่ (กก.) 

1 ญี่ปุ่น 11,063 1,072 

2 จีน 190,644 998 

3 อินโดนีเซีย 72,019 708 

4 เวียดนาม 47,843 680 

5 บังกลาเทศ 66,875 536 

6 พม่า 37,500 533 

7 ฟิลิปปินส ์ 25,232 492 

8 บราซิล 22,951 487 

9 อินเดีย 278,750 481 

10 ไทย 61,007 420 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2545 
 

รูปท่ี 4-2 ราคาข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายได้ในปีเพาะปลูก 2534/35 – 2543/44 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2545 
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o สินค้าข้าวพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นส่วนใหญ่ และมีการแปรรูปเป็นสินค้าในประเทศปริมาณน้อย 
เช่นในปี พ.ศ. 2542/43 มีการแปรรูปข้าวเพียงร้อยละ 9 ของผลผลิต ท าให้ราคาข้าวผันผวนตาม
ราคาในตลาดโลกซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

ภัยธรรมชาติ 
นอกจากสภาวะทางการตลาด ผลผลิตทางการเกษตรของชาวนายังขึ้นอยู่กบัความเส่ียงภัยทางธรรมชาติที่

เกิดจากน้ าท่วมและภัยแล้งเกือบทุกปี ในช่วงเวลา 11 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2532/33 – 2542/43) เกิดน้ าท่วมถึง 6 ปี 
และสลับกับภัยแล้งอีก 5 ปี ปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรเฉล่ียมากกว่า 6 ล้านไร่ และ
ในปี พ.ศ 2538/39 มีพื้นที่เกษตรเสียหายจากน้ าท่วมถึง 12 ล้านไร่ ส่วนภัยแล้งที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายแก่พื้นที่
การเกษตรถึง 3 ล้านไร่โดยเฉล่ียต่อปี ขณะที่พ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณร้อยละ 80 ต้องพึ่งพาน้ าฝน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 2544) ชาวนาไม่เพียงประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ชาวนาไทยจ านวนมากยังต้อง
ต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ที่ดินท ากิน แรงงานเกษตร  อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
และปุ๋ย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง  

ต้นทุนการผลิต 
จากตัวเลขต้นทุนการผลิตข้าวในช่วง พ.ศ. 2538-2541 ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (2541) ประมวลได้ใน

ตารางที่ 4-2 จะเห็นว่าการผลิตข้าวมีต้นทุนอยู่ในช่วง 1,300-2,400 บาทต่อไร่ หากพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ต้นทุนการปลูกข้าวก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,700-4,500 บาทต่อตัน โดยที่ข้าวนาปรังให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปี
เนื่องจากมีผลผลิตต่อไร่สูงท าให้มีต้นทุนการผลิตต่อตันที่ต่ ากว่า แต่ส่วนใหญ่ชาวนาปลูกข้าวนาปี ซึ่งมีผลผลิตใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตข้าวทั้งหมด หรือประมาณ 18.79 ล้านตันในปีเพาะปลูก 2540/41 ทั้งนี้เพราะ
ข้าวนาปีมีศักยภาพการส่งออกสูงกว่าเช่น ข้าวหอมมะลิ และผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปรัง
ยังม ีความแปรปรวนสูงเนื่องจากปัญหาเรื่องน้ าและปัญหาเรื่องคุณภาพ โดยทั่วไปชาวนาปลูกข้าวนาปรังเพื่อชดเชย
ความ เสียหายที่เกิดกับการปลูกข้าวนาปี (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2543) 
 

ตารางที่ 4-2 ต้นทุนการผลิตข้าวในปี พ.ศ. 2538-2541  
  2538/39 2539/40  2540/41 

ข้าวนาปรัง       
  ต้นทุนผันแปร     (บาท/ไร)่ 1,697.15 1,827.16 2,030.08 

  ต้นทุนคงที่          (บาท/ไร)่ 254.00 254.08 353.82 

  ต้นทุนทั้งหมด    (บาท/ไร)่ 1,951.15 2,081.23 2,383.30 

  ต้นทุนต่อตัน      (บาท) 2,706.17 2,943.75 3,595.63 

ข้าวนาปี       

  ต้นทุนผันแปร     (บาท/ไร)่ 1,067.55 1,163.48 1,194.70 

  ต้นทุนคงที่          (บาท/ไร)่ 218.95 219.36 219.45 

  ต้นทุนทั้งหมด    (บาท/ไร)่ 1,286.50 1,382.54 1,414.15 

  ต้นทุนต่อตัน      (บาท) 4,163.53 4,459.81 4,285.30 
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ที่มา : องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 2541   
 

สัดส่วนประเภทต้นทุนการผลิตข้าวนาปีที่ส าคัญ (ตารางที่ 4-3) คือ ค่าแรงงาน สูงถึงร้อยละ 64.5 ค่าใช้
ที่ดิน (ค่าเช่า, ภาษี) ร้อยละ 14.6 และค่าปุ๋ย ร้อยละ 9.3 ของต้นทุนรวม ขณะท่ีต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังคิดเป็น
ค่าแรงงานร้อยละ 48.0 ค่าใช้ที่ดิน ร้อยละ 16.4 และค่าปุ๋ย ร้อยละ 16.3 ของต้นทุนรวม เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 
จะพบว่าค่าใช้ที่ดิน ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงน้ ามันเชื้อเพลิง ยาปราบศัตรูพืช และวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการ
ปลูกข้าวนาปรังสูงกว่าการปลูกข้าวนาปีกว่า 2 เท่า 

 

ตารางที่ 4-3 ประเภทต้นทุนการผลิตข้าวที่ส าคัญ  

 นาปี นาปรัง 

ต้นทุนรวมเฉล่ีย*          1,567.66  100.00%          2,154.40  100.00% 

ค่าแรงงาน          1,011.14  64.50%          1,034.11  48.00% 

ค่าใช้ที่ดิน             228.88  14.60%             353.32  16.40% 

ค่าปุ๋ย             145.79  9.30%             351.17  16.30% 

อื่นๆ             181.85  11.60%             415.80  19.30% 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย 2543  

*ส าหรับข้าวนาปีเป็นต้นทุนการผลิตเฉลี่ยจากปีเพาะปลูก 2540/41-2542/43  

  ส่วนข้าวนาปรังเป็นต้นทุนการผลิตเฉลี่ยจากปีเพาะปลูก 2541-2542  
 

หากพิจารณาราคาข้าวที่ชาวนาขายได้ประมาณ 6,962 บาทต่อตัน ในปีเพาะปลูก 2540/41 (รูปที่ 4-2) 
ขณะที่มีต้นทุนการผลิตข้าวประมาณ 4,285 บาทต่อตัน ชาวนาจะมีก าไรประมาณ 2,677 บาทต่อตันหรือประมาณ
ร้อยละ 38 ของราคาขาย แต่เมื่อราคาข้าวลดลงเหลือ 4,621 บาทต่อตันในปีเพาะปลูก 2543/44 และหากผลผลิตต่อ
ไร่ไม่เพิ่มสูงขึ้นและคิดเฉล่ียต้นทุนการผลิตข้าวยังอยู่ที่ประมาณ 4,000 ต่อตัน ชาวนาจะมีก าไรเหลือเพียง 621 บาท
ต่อตันหรือประมาณ 62 สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้น หากสถานการณ์เศรษฐกิจข้าวของเกษตรกรเป็นเช่นประมาณการ
ภายใต้ค่าครองชีพของประเทศที่สูงขึ้น ปัญหาความยากจนของชาวนาก็จะยิ่งทวีความรุนแรง แม้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา
หลายยุคหลายสมัยได้ใช้มาตรการและนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในรูปแบบต่างๆ มากมาย แต่
ปัจจุบันปัญหาความยากจนของชาวนาก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ท่ีแก้ไม่ได้และขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้นจึงต้องทบทวนการ
บริหารประเทศของรัฐในด้านนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ท่ีผ่านมาว่ามีข้อบกพร่องและมีผลกระทบต่อ
อาชีพชาวนาอย่างไร ทั้งในด้านปัจจัยการตลาดและปัจจัยการผลิต 

 
4.2 นโยบายของรัฐกับปัญหาปัจจัยการผลิตข้าว 

4.2.1 ที่ดิน 
ที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการเกษตร และปัจจุบันชาวนามีปัญหาขาด

แคลนทรัพยากรที่ดินท่ีมีคุณภาพส าหรับการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรรม 
ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินท่ีไม่มีประสิทธิภาพของรัฐที่ด าเนินมาตั้งแต่อดีต 
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และ ความไม่จริงจังในการแก้ปัญหาปัจจัยที่ดินของเกษตรกรของรัฐบาลท่ีผ่านมาในช่วงระยะเวลาร่วม 100 ปี ซึ่งพอ
สรุปเป็นวิวัฒนาการการจัดการท่ีดินของไทยในตารางที่ 4-9 (ตารางท้ายบท) 

นโยบายการปฏิรูปที่ดิน 
แนวคิดการปฏิรูปที่ดินของไทยเริ่มปรากฏชัดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เนื่องจากระบบการ

ถือครองที่ดินท่ีผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพพอ ดังนั้นแนวคิดการปฏิรูปที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินเพื่อ
ผลประโยชน์ของชาวไร่ชาวนาจึงขยายวงกว้างขึ้น แต่รัฐบาลด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินในความหมายที่
กว้างขวางออกไป กล่าวคือ การปรับปรุงสถาบันทางเศรษฐกิจของการเกษตรให้ดีขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบาย
การเกษตรต่างๆ ได้แก่ การควบคุมค่าเช่า ระบบภาษีที่ดิน การก าหนดอัตราค่าจ้างของผู้ที่ท างานในไร่นา การ
ปรับปรุงระบบสินเชื่อทางการเกษตร การจัดรูปองค์การของการร่วมมือทางการเกษตร และการศึกษาเกี่ยวกับ
การเกษตร เป็นต้น ซึ่งท าให้นโยบายต่างๆ มองข้ามปัญหาความเดือนร้อนท่ีแท้จริงของเกษตรกร (เกริกเกียรติ พิพัฒน์
เสรีธรรม 2517) เช่น  

- การจัดที่ดินในรูปสหกรณ์นิคมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2481  
- การจัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์เพื่อจัดที่ดินในรูปนิคมสร้างตนเอง ในปี พ.ศ. 2483  
- การออก พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 
- การออก พ.ร.บ. ควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2493 
- การออก พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
- การออก พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
- การออก พ.ร.บ. จัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2517 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2517 กลุ่มพลังชาวไร่ชาวนาเดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมและกดดันให้
รัฐบาลออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินโดยเร็ว แรงกดดันจากพลังชาวไร่ชาวนานี้ได้ผล เพราะท าให้มีการบัญญัติเรื่องการ
ปฏิรูปที่ดินไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 (มาตรา 81) และในท่ีสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
ผ่านร่าง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และประกาศใช้เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2518 (ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2543)  

พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

"การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" หมายถึง “การปรับปรุง เกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยู่ อาศัยในท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน าที่ดินของรัฐ หรือที่ดินท่ีรัฐจัดซื้อ 
หรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือ มีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบัน
เกษตรกร ได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าท าประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การปรับปรุง
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและ การจ าหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น” (มาตรา 4) 

ผลการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
มีการจัดตั้งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ให้เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2542 ส.ป.ก. ได้ด าเนินการปฏิรูป
ที่ดินในพื้นท่ี 69 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพ้ืนที่ 59,439,337 ไร่ (ตารางที่ 4-4) เป็นที่ดินของรัฐ 58,960,293 ไร่คิดเป็น
ร้อยละ 99.19 และที่ดินเอกชนท่ีไม่รวมที่ราชพัสดุ 419,863 คิดเป็นร้อยละ 0.71 ส.ป.ก. ได้มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 
4-01 บนที่ดินของรัฐให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,021,077 ฉบับเป็นพื้นที่ 14,191,862 ไร่ ส าหรับเกษตรกรจ านวน  
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837,038 ราย เฉล่ียจ านวน 17 ไร่ต่อราย และมีเกษตรกรที่ได้ ส.ป.ก. 4-01 จ านวน 184,039 ฉบับที่ออกให้กับ
เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 อยู่แล้ว  

ส าหรับท่ีดินเอกชนได้ด าเนินการปฏิรูปและจัดที่ดินให้เกษตรกรท าประโยชน์ไปแล้ว 428,066 ไร่ โดย
ให้ท าสัญญาเช่าและเช่าซื้อ ส าหรับพ้ืนท่ีที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกษตรกรไปแล้วมีจ านวน 10,229 ไร่ ให้กับเกษตรกร
จ านวน 577 ราย เฉล่ียจ านวน 18 ไร่ต่อราย ดังนั้น ส.ป.ก. ยังมีเนื้อท่ีอีก 35,405,307 ไร่ท่ีประกาศเขตแล้วและรอ
ด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินเอกชนเพียง 40,749 ไร่ และที่ดินทีย่ังรอประกาศเขตปฏิรูปที่ดินอีก 9,404,143 ไร่ 

 

ตารางที่ 4-4 การจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ในช่วงปี พ.ศ. 2518-2542      

 
ที่ดินรัฐ 

(ไร)่ 
ที่ดินเอกชน 

(ไร)่ 
รวมท้ังหมด 

(ไร)่   จ านวนราย  
 เฉล่ียจ านวน
ไร่ต่อราย  

 เนื้อที่ท่ีได้รับมอบ      58,960,293          

 ที่ทรัพย์สินบริจาค/ราชพัสดุ               59,181         

 ที่จัดซื้อ             419,863         

 รวม      58,960,293           479,044      59,439,337       
             

 เนื้อที่ด าเนินการ (ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว)      49,556,150           479,044      50,035,194       

 มอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 (1,021,077 ฉบับ)     14,191,862             837,038  17 
             

 จัดให้เกษตรกรเข้าท าประโยชน ์            

        ท าสัญญาเช่า             296,375             19,268  15 

        ท าสัญญาเช่าซื้อ             131,691               7,603  17 

 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกษตรกร               10,229                  577  18 

             438,295         

 เนื้อที่รอด าเนินการ      35,364,288             40,749      35,405,037       
             

 เนื้อที่รอประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน        9,404,143                     -          9,404,143       
ที่มา: ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 2543 
    

 

จากการติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ ส.ป.ก. ในช่วง พ.ศ. 2539-2542 พบว่ามีเกษตรกรที่ไม่ท า
ประโยชน์ด้วยตนเองจ านวน 10,311 ราย จากการส ารวจ 325,042 รายบนเนื้อท่ีรวม 5,608,080 ไร่ และมีเกษตรกร
จ านวน 1,589 รายที่ได้ขายที่ดินไปแล้ว ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2543) 

 
ปัญหาของการด าเนินนโยบายการปฏิรูปที่ดิน  
การด าเนินนโยบายการปฏิรูปที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2543) ในช่วงเวลา 

25 ปี (พ.ศ. 2518-2542) ประสบปัญหาหลายประการได้แก่  

 การจัดซื้อที่ดินเอกชนมาด าเนินการปฏิรูปกระท าได้ยาก เนื่องจากคนไทยมีวัฒนธรรมความเชื่อ
ว่าที่ดินคือทรัพย์สินท่ีแสดงถึงอ านาจ ความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูล เป็นสาเหตุหน่ึงที่เจ้าของที่ดินไม่ยอมขาย 
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ประกอบกับไม่มีกฎหมายภาษีที่ดิน และราคารับซื้อต่ ากว่าราคาในตลาดไม่จูงให้เจ้าของที่ดินขาย อีกทั้งราคาที่ดินท่ีมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐไม่สามารถระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินได้เป็นจ านวนมากๆ  

 มีนายทุนและเจ้าของที่ดินจ านวนมากที่ต่อต้านการปฏิรูปที่ดิน และพยายามใช้วิธีการต่างๆ ใน
การขัดขวางการปฏิรูปที่ดินของรัฐ เช่น ปลุกปั่นประชาชนให้มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานปฏิรูปที่ดิน ร้องเรียนต่อทาง
ราชการและนักการเมืองโดยกล่าวหาว่าการปฏิรูปที่ดินเป็นการริดรอนสิทธิราษฎร ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินต้องถูก
สอบสวนส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิรูปที่ดินของรัฐ (พินิต สุวรรณะชฎ 2528) 

 การขยายตัวของการบุกรุกที่ดินของรัฐ ท้ังนี้เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและรัฐขาดการ
ดูแลรักษาและควบคุมป่าไม้ที่มีประสิทธิผล และเมื่อน าวิธีการปฏิรูปที่ดินเข้าเสริมในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ ท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปที่ดินท่ีต้องการกระจายที่ดินให้กับเกษตรกร และท าให้เกิดระบบการจัดที่ดิน 
2 ระบบในกฎหมายเดียวกัน 

 ที่ดินของรัฐที่ประกาศเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท่ีมีผู้บุกรุกอยู่ ดังนั้นการด าเนินการ
ปฏิรูปที่ดินในพื้นท่ีดังกล่าวจึงเป็นการจัดที่ดินเพื่อรับรองสิทธิผู้บุกรุกในท่ีดินของรัฐเสียส่วนใหญ่ ท าให้การกระจาย
ที่ดินไม่ได้ไปสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศไทย 2535) 

 ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดซื้อที่ดิน ในกรณีท่ีเจ้าของที่ดินต้องการขายที่ดินท่ีอยู่นอก
เขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากตามกฎหมายต้องรอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งต้องใช้เวลาใน
การด าเนินการ ทาง ส.ป.ก. ไม่มีอ านาจในการด าเนินการได้เองยกเว้นเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปเท่านั้น 

 มีหลายหน่วยงานด าเนินการปฏิรูปที่ดินและการจัดที่ดิน เช่น ส.ป.ก. กรมที่ดิน กรม

ประชาสงเคราะห์1 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการให้สิทธิในท่ีดินที่แตกต่างกันและมีการจัดที่ดินใน

ลักษณะต่างคนต่างท า จึงยากต่อการควบคุมการบริหารงานท่ีดิน  

 การให้ความส าคัญกับงานปฏิรูปที่ดินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีน้อย เนื่องจาก ส.ป.ก. ต้อง
อาศัยความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงตั้งอนุกรรมการประสานงาน
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และอนุกรรมการประสานงานสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสังคม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากหน่วยงานอื่นๆ มากมาย เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน 
เป็นต้น แม้อนุกรรมการได้ให้ความร่วมมือด้วยดีก็ตามแต่ก็เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติน้อย เนื่องจากงานปฏิรูป
ที่ดินเป็นงานรอง และหน่วยงานเหล่านั้นไม่ได้รับงบประมาณและก าลังคนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
(พินิต สุวรรณะชฎ 2528) 

 ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิโดยเฉพาะกรณีการตรวจสอบข้อมูลการมีที่ดิน
อยู่ก่อน ไม่สามารถกระท าได้โดยเร็ว ดังนั้นในทางปฏิบัติ ส.ป.ก. จึงเร่งจัดสรรท่ีดินให้ไปก่อน และเมื่อพบว่าผู้ขอรับ
สิทธิขาดคุณสมบัติแล้วจึงค่อยเพิกถอนสิทธิ การเพิกถอนสิทธิสามารถท าได้ตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติงาน เช่นการรังวัดและสอบสวนสิทธิ ไม่มีข้อมูลและขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการด าเนินการท าให้ต้องใช้ดุลพินิจ
เป็นหลักซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได ้

 การเร่งรัดจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ที่เน้นประสิทธิภาพในการด าเนินการแบบ “วัด” “จัด” “แจก” เป็น
ส าคัญ แม้เป็นการด าเนินการท่ีเร็วขึ้น สามารถรังวัดได้โดยไม่ต้องรอเวลาการส ารวจแผนท่ีอย่างแต่ก่อน แต่การ

                                                 
1
 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยก่อน พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
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ด าเนินการเช่นน้ีไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมของการถือครองที่ดิน เนื่องจากผู้ถือครองที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ 
ตามขนาดที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดก าหนดไว้ก็จะได้ครอบครองที่นั้นได้เลย ท าให้ไม่สามารถน าเอาที่ดินมา
กระจายให้แก่เกษตรกรผู้ยากจนและไร้ท่ีท ากินตามเจตนารมย์ของกฎหมายได้ และปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐก็ยิ่ง
ขยายวงกว้างขึ้น (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศไทย 2535) 

 เจ้าของที่ดินที่มีขนาดที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ ส่วนใหญ่ได้แบ่งแยกที่ดินให้แก่ทายาท ซึ่งท าให้ท่ีดิน
ถูกตัดซอยให้มีขนาดเล็กลงไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตร และที่ดินยังไม่ถูกกระจายไปให้แก่เกษตรกรที่มีปัญหาที่ดินท ากิน
อย่างแท้จริง (NIDA Consulting Center อ้างใน (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศไทย 2535) 

 เนื่องจากรัฐไม่มีข้อมูลของขนาดพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตรแต่ละประเภท (Scale of 
Economy) และไม่มีก าหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตรที่ชัดเจน (Land Use Suitability) จึงเป็นข้ออ้างส าหรับ
ผู้ที่ไม่ยอมลดขนาดที่ดินท ากิน โดยอ้างว่าไม่เพียงพอในการท ากิน 

 
ปัญหาของกฎหมายการปฏิรูปที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีผลท าให้เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ เนื่องจากมี

ลักษณะของการยืดหยุ่น ท่ีท าให้ผู้ถือครองที่ดินบางส่วนหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งพอสรุปปัญหาของ
กฎหมายการปฏิรูปที่ดินไว้ “แฟ้มกฎหมาย (Law Profile): พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518” 
(ตารางที่ 4-5) นอกจากนี้ยังมีกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินและการจัดที่ดินซึ่งมีหลายประเด็นท่ี
ไม่สอดคล้องกัน ท าให้เป็นข้ออ้างในการเลือกใช้กฎหมายได้ เช่น  

 กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกฎหมายฉบับแรกที่จ ากัดสิทธิการถือครองที่ดินอย่าง
เข้มงวดโดยมีข้อห้ามมิให้แบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่น ยกเว้นว่าเป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาท
โดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อให้ที่ดินหมุนเวียนอยู่กับเกษตรกร ขณะที่กฎหมายจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินอย่างสมบูรณ์ 
แม้มีการปรับแก้ไขกฎหมายทั้งสองบางส่วน แต่ก็มีการผ่อนผันในเรื่องของเงื่อนเวลาเช่น การห้ามโอนที่ดินในช่วง
ระยะเวลา 5-10 ปี 

 ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลต่อการกระจายการถือครองที่ดิน 
 ในมาตรา 6 ให้อ านาจอธิบดีกรมที่ดินสามารถยื่นค าร้องขอต่อศาลให้ส่ังเพิกถอนหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดินในกรณีท่ีเจ้าของที่ดินจะทิ้งที่ดินให้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าและไม่ท าประโยชน์ใดๆ ติดต่อกันภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด แต่ในทางปฏิบัติไม่เคยปรากฏการใช้มาตรานี้ (ศิริ เกวลินสฤษฎ์ิ อ้างใน ประเสริฐ เอม
รื่น 2538) เนื่องจากยากแก่การพิสูจน์และไม่ข้อมูลในการติดตามที่ด ี

 ขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดขนาดการถือครองที่ดินไม่ว่าผู้ถือครองที่ดินเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (ประเสริฐ เอมรื่น 2538) ท าให้มีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไรโดยเฉพาะในช่วงการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลให้ราคาที่ดินสูงมาก ประกอบกับรายได้จากอาชีพเกษตรกรรมลดลง
ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ จึงเป็นส่ิงจูงใจให้เกษตรกรต้องการขายที่ดินท ากินของตน 

 ไม่มีมาตรการภาษีที่ดินท่ีสนับสนุนการลดขนาดการถือครองที่ดิน กล่าวคือไม่มีการเรียก
เก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าส าหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ท าประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง และควรเก็บภาษีในระดับ
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ต่ าส าหรับเกษตรกรเจ้าของที่ดิน หรือยกเว้นภาษีบางประเภทแก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตของการเกษตร 
(ประเสริฐ เอมรื่น 2538) 

 

 

ตารางที่ 4-5 แฟ้มกฎหมาย (Law Profile): พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

กฎหมาย พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

หลักการ เหตุผล และ 
วัตถุประสงค์ 

ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเป็น ปัจจัย
ส าคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางเกษตรกรรม แต่ปัจจุบัน ปรากฏว่าเกษตรกรก าลัง
ประสบความเดือดร้อน เนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิในที่ดิน และกลายเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องเสียค่าเช่าที่ดิน
ในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบ ารุงรักษา จึงท าให้อัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ า 
เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินและการจ าหน่าย ผลิตผลตลอด
มา ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการเมืองของประเทศ
เป็นอย่างมาก จึงเป็นความจ าเป็น อย่างยิ่งที่รัฐจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุด 
โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีท่ีดินท ากิน และให้การใช้ท่ีดินเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด พร้อมกับการจัดระบบการผลิตและจ าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อให้ความเป็นธรรม
แก่เกษตรกร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการลดความเหลื่อมล้ าในฐานะของบุคคล
ในทางเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้รักษาการและมีอ านาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และ 
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย 

หน่วยงานหลัก 
ที่ด าเนินการ 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

หน่วยงานย่อย 
ที่ด าเนินการ 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สังกัด ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (จัดตั้งเม่ือมีเขตปฏิรูป
ในท้องที่จังหวัดนั้นๆ) 

คณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

งบประมาณ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง 
โครงสร้างกฎหมาย 5 หมวด 48 มาตรา 

 นิยาม  ม.1 -  ม.5 
หมวด 1 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ม.6 - ม.11 
หมวด 2 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และ 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ม.12 - ม.24 

หมวด 3 การด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ม.25 – ม.39 
หมวด 4  อุทธรณ์ ม.40 – ม.46 
หมวด 5 บทก าหนดโทษ ม.47 – ม.48  

 จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย พ.ร.บ. นี้
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ประวัติการ
แก้ไขและ 
เหตุผล 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519  
เหตุผลเพื่อขอแก้ไข: เนื่องจาก พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ยังมีบทบัญญัติที่ไม่รัดกุมและเหมาะสม ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ได้แก่เรื่อง การออกพันธบัตร การช าระ ราคาหรือค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเสียใหม่โดย
รีบด่วนเพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความคล่องตัวและสนองนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
สาระส าคัญที่แก้ไข: 

- เพ่ิมรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง รักษาการตาม พ.ร.บ. นี้   
- ปรับปรุงเร่ืองการช าระราคาหรือค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อหรือเวนคืนซึ่งให้ช าระเป็นเงินสด และหรือพันธบัตรในมาตรา 35 
ซึ่งเป็นการให้อ านาจกระทรวงการคลังออกพันธบัตรเพ่ือช าระราคาหรือค่าทดแทนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 
เหตุผล: การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ด าเนินการมาระยะหนึ่ง แต่การด าเนินการยังมีอุปสรรคท าให้การงานไม่อาจด าเนินไปโดยเหมาะสมตามควร 
สมควร ขยายขอบเขตการจัดที่ดินในการปฏิรูปที่ดินให้กว้างขวางขึ้นให้สามารถช่วยเหลือ ผู้ที่ประสงค์จะเป็นเกษตรกรได้ และอาจจัดที่ดินให้แก่ผู้
ประกอบกิจการสนับสนุน และต่อเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินได้ด้วย เพื่อให้งานด าเนินไปครบวงจรของภาค เกษตรกรรม นอกจากนั้น ในการจัดหาที่ดิน
มาด าเนินการปฏิรูปที่ดินได้มีปัญหา ว่าจะจัดซื้อท่ีดินจากผู้ท่ีสมัครใจขายได้หมดทั้งแปลงหรือไม่ และการน าที่ดิน ของรัฐมาใช้จัดที่ดินมีปัญหาว่า ยัง
ไม่มีแนวทางท่ีแน่ชัดระหว่างงานที่รับผิดชอบ เกิดปัญหาว่า ส.ป.ก. สมควรจะน าท่ีดินส่วนใดมาใช้จัดได้เมื่อใดและเพียงใด ทั้งยังมีข้อจ ากัดที่ ส.
ป.ก. จะเข้าด าเนินการในที่ดินที่มีผู้ประสงค์บริจาค เพราะที่ดินนั้นต้องกลายเป็นที่ราชพัสดแุละที่ดินอาจมีขนาดไม่กว้างมาก ซึ่งไม่เหมาะสมท่ีจะ
ก าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเล็ก ๆ โดยพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ ส่วนในขั้นน าที่ดินมาจัดให้แก่ประชาชนนั้น กฎหมายปัจจุบันได้แยกข้อแตกต่าง 
ระหว่างที่ดินที่เป็นของรัฐมาแต่เดิมกับที่ดินที่ได้มาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืน ท าให้ไม่อาจจัดสิทธิในท่ีดินให้แก่ประชาชนให้สอดคล้องกัน สมควร
แก้ไขโดย ค านึงถึงเป้าหมายและความต้องการของผู้ขอรับการจัดที่ดินเป็นส าคัญ เพื่อให้สิทธิในท่ีดินมีส่วนเกื้อหนุนสภาพความเป็นอยู่ใน
ภาคเกษตรกรรมตามความเป็นจริง อนึ่ง องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และ
แนวทางในการก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปัจจุบันเสียใหม่ 

วิเคราะห์เนื้อหากฎหมาย 

มาตราส าคัญ ข้อสังเกต 
วัตถุประสงค์ 
มาตรา 4 กล่าวถึง
ความหมาย "การ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม" ซึ่ง
สามารถสรุปภาระงาน
ที่รัฐต้องด าเนินการ
ดังนี้ 
1. ปรับปรุงเกี่ยวกับ

สิทธิและการถือ
ครองในที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

2. จัดที่อยู่อาศัยในที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมนั้น 

3. จัดที่ดินให้แก่
เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน
ของตนเอง หรือ

- กิจกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรมีถึง 7 ขั้นตอน ซ่ึง ส.ป.ก. ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การพัฒนาอาชีพ การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด ในเม่ือกฎหมายก าหนดให้ ส.ป.ก. 
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และไม่ได้ระบุชัดเจนว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและจัดสรรงบของตนเพ่ือกิจกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินของ  
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เกษตรกรที่มีที่ดิน
เล็กน้อยไม่เพียงพอ
แก่การครองชีพได้
เช่าซื้อ เช่า หรือ
เข้าท าประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
มาตราส าคัญ ข้อสังเกต 

4. จัดที่ดินให้แก่สถาบัน
เกษตรกร ได้เช่าซื้อ 
เช่า หรือเข้าท า
ประโยชนใ์นการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  

5. ให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม  

6. ให้ความช่วยเหลือใน
การปรับปรุง
ทรัพยากรและปัจจัย
การผลิต 

7. ให้ความช่วยเหลือใน
การผลิตและการ
จ าหน่ายให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น 

โดยน าที่ดินของรัฐ หรือ
ที่ดินที่รัฐจัดซื้อ หรือ
เวนคืนจากเจ้าของ
ที่ดิน ซ่ึงมิได้ท า
ประโยชน์ในที่ดินนั้น
ด้วยตนเอง หรือ มีที่ดิน
เกินสิทธิตามมาตรา 29 

ส.ป.ก. ดังนั้นท าให้การด าเนินการปฏิรูปครบวงจรตามกฎหมายกระท าได้ล่าช้า 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
มาตรา 12 ก าหนดให้
มีคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการดังนี้ 
1. รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
(ประธาน

 
กรรมการจากภาครัฐ โดยต าแหน่ง 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์11 คน 

- กระทรวงมหาดไทย     5 คน 

- กระทรวงการคลัง      2 คน  

- กระทรวงอุตสาหกรรม  2 คน 

- กระทรวงพาณิชย์      1 คน  

- ส านักนายกรัฐมนตรี     1 คน 
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กรรมการ) 
2. ปลัดกระทรวง

เกษตรและ
สหกรณ์  

3. ปลัดกระทรวง
พาณิชย์  

4. ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  

5. ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  

6. อธิบดีกรม
ชลประทาน  

7. อธิบดีกรมปศุ
สัตว์  

8. อธิบดีกรมป่าไม้  
9. อธิบดีกรมประมง  
10. อธิบดีกรมพัฒนา

ที่ดิน  
11. อธิบดีกรม

ส่งเสริม
การเกษตร  

12. อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  

13. เลขาธิการ
ส านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร  

14. อธิบดีกรมการ
ปกครอง  

15. อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน  

16. อธิบดีกรมที่ดิน  
17. อธิบดีกรม

ประชาสงเคราะห์  
18. อธิบดีกรม

ส่งเสริม
อุตสาหกรรม  

19. อธิบดีกรมธนา
รักษ์  

20. อธิบดี
กรมบัญชีกลาง  

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  1 คน 
กรรมการจากภาคประชาชน โดยต าแหน่ง 

- สถาบันการเกษตร   2 คน  
กรรมการจากภาคประชาชน โดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

- ผู้แทนเกษตรกร   6 คน  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ             ไม่เกิน  3 คน 
 

- คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน รวม 31-34 คน เป็นตัวแทนของส่วนราชการถึง 23 หน่วยงาน ซึ่งอาจพิจารณาบทบาทของหน่วยงานดังกล่าวจาก
การปฏิรูปที่ผ่านมากว่า 20 ปีเพ่ือปรับโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับการด าเนินการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- อาจพิจารณาให้มีตัวแทนจากส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ภาคละ 1 คนร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อจะได้มีตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติงานระดับ
ท้องถิ่น 

- มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาขนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพียง 8 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของตัวแทนภาครัฐ – สัดส่วนดังกล่าว
นอกจากจะไม่ได้แสดงถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 แล้ว 
ท าให้ไม่มีการถ่วงดุลการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมที่ให้ถือเสียงข้างมาก เพราะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง 
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21. ผู้อ านวยการ
ส านัก
งบประมาณ  

22. ผู้จัดการธนาคาร
เพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร  

23. ประธาน
คณะกรรมการ
กลางกลุ่ม
เกษตรกรแห่ง
ประเทศไทย  

24. ประธานชุมนุม
สหกรณ์
การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

25. เลขาธิการ
ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
(เลขานุการ) 

+ ผู้แทนเกษตรกร 6 
คน (โดยคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง) 
+ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 
3 คน (โดย
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) 
มาตรา 14 มีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละ
สองปี 

มาตราส าคัญ ข้อสังเกต 
 - ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า กรรมการที่เป็นผู้แทนเกษตรกรต้องมาจากการเลือกตัวแทนของชาวเกษตรกรเอง เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

ในชุมชน 

- ควรก าหนดว่า กรรมการที่เป็นผู้แทนเกษตรกร ต้องเป็นตัวแทนจากภาคละ 2 คน ทั้งนี้เพ่ือกระจายการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีลักษณะ
การเกษตรกรรมและปัญหาการถือครองที่ดินที่แตกต่างกัน 

- ควรก าหนดจ านวนกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมและชัดเจน และควรระบุคุณสมบัติว่าเป็นผู้รู้ ผู้มีความสามารถ หรือนักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและอ่ืนๆ ตามหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 

- อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ไม่มีแล้ว ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
มาตรา 13 ให้ตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเม่ือมีการ

- คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวม 21 คน มีโครงสร้างล้อคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพียงแต่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่ง
ไม่ได้สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 
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ก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ในจังหวัดนั้น ซึ่งมี
กรรมการดังนี้ 
1. ผู้ว่าราชการ

จังหวัด (ประธาน
กรรมการ) 

2. เกษตรจังหวัด  
3. ปศุสัตว์จังหวัด  
4. ป่าไม้จังหวัด  
5. ประมงจังหวัด  
6. ผู้แทนกรม

ชลประทาน  
7. ผู้แทนกรม

พัฒนาที่ดิน  
8. สหกรณ์จังหวัด  
9. พาณิชย์จังหวัด  
10. เจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัด  
11. นายอ าเภอและ

ปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอในท้องที่ที่
มีการปฏิรูปที่ดิน 

12. พัฒนาการ
จังหวัด  

13. ประชาสงเคราะห์
จังหวัด  

14. ราชพัสดุจังหวัด  
15. อุตสาหกรรม

จังหวัด  
16. ผู้แทนธนาคาร

เพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร  

17. ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด 
(เลขานุการ) 

+ ผู้แทนเกษตรกรใน
จังหวัดนั้น 4 คน (โดย
รัฐมนตรีแต่งตั้ง) 
มาตรา 14 มีวาระอยู่
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ในต าแหน่งคราวละ
สองปี 
มาตรา 15 กรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งต้องไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ใน
สัญญากับ ส.ป.ก. หรือ
ในกิจการที่กระท า
ให้แก่ ส.ป.ก. ทั้งนี้ ไม่
ว่า โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

- เพ่ือความโปร่งใส “กรรมการ” ในที่นี้ควรรวมถึงกรรมการทุกคนของทั้งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด 

 

มาตราส าคัญ ข้อสังเกต 
มาตรา 16 วรรค (3) 
กล่าวถึงการให้
กรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งโดย
คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่มีอ านาจให้
ออก 

- หากต้องการส่งเสริมประชาธิปไตยและเห็นด้วยกับการเลือกตัวแทนเกษตรกรมาเป็นกรรมการแล้ว การสิ้นสภาพของกรรมการก็ควรให้
เป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยด้วย 

ที่ดินที่น ามาปฏิรูป 
มาตรา 29 ที่ให้
อ านาจ ส.ป.ก. จัดซื้อ
หรือด าเนินการเวนคืน
ที่ดินที่  
 (1) ที่ดินแปลงเดียว
หรือหลายแปลงมีเนื้อ
ที่รวมกันเกินกว่าห้า
สิบไร่ ซ่ึงบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันไม่
ว่าคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้
ประกอบเกษตรกรรม
ด้วยตนเองให้ ส.ป.ก. 
มีอ านาจจัดซื้อหรือ
ด าเนินการเวนคืน
ที่ดินส่วนที่เกินกว่า
ห้าสิบไร่  
(2) ถ้าที่ดินดังกล่าวใน 
(1) มีเนื้อที่รวมกันเกิน
กว่าหน่ึงร้อยไร่ และ
เจ้าของที่ดินผู้ประกอบ
เกษตรกรรมด้วย

- การให้จัดซื้อหรือเวนคืนในที่ดินส่วนเกินตามที่กฎหมายก าหนดนี้ท าให้ไม่สามารถที่จะซื้อได้ทั้งแปลง และการซ้ือได้ที่แปลงเล็กแปลงน้อยไม่
อาจท าให้การท าเกษตรเกิดความคุ้มทุน 

- การเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรมากกว่าที่กฎหมายก าหนด ท าให้มีผู้อ้าง
ว่าเป็นเกษตรกรรายใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทุนยังคงได้ครอบครองที่ดินเป็นจ านวนมากอยู่ ไม่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของกฎหมายที่
ต้องการกระจายการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ยากจน (พินิต สุวรรณะชฎ 2528) 

- ในการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรไม่ได้ระบุว่าต้องท าการเกษตรจริงในพื้นที่ที่ครอบครองร้อยละเท่าไรของที่ดินที่ถือครอง ถือเป็นช่องทางที่
เจ้าของที่ดินอ้างความประสงค์ของการท าเกษตรบนที่ดินของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกเวนคืนที่ดิน 
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ตนเองใช้เพื่อการเลี้ยง
สัตว์จ าพวก สัตว์ใหญ่
ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดชนิด 
จ านวน และเง่ือนไขใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ 
ส.ป.ก. มีอ านาจจัดซื้อ
หรือด าเนินการเวนคืน
ที่ดินส่วนที่เกินกว่า 
หน่ึงร้อยไร่  
(3) ที่ดินแปลงใดถ้า
เจ้าของไม่ได้ใช้ที่ดิน
ประกอบเกษตรกรรม
ด้วย ตนเอง หรือมิได้
ใช้ประกอบ
เกษตรกรรมอย่างใด
หรือประกอบ
เกษตรกรรม เล็กน้อย 
หรือประกอบ
เกษตรกรรมบางส่วน
เพียงเป็นการแสดง
สิทธิในที่ดิน ให้ ส.ป.ก. 
มีอ านาจจัดซื้อหรือ
ด าเนินการเวนคืน
ที่ดินนั้นได้ในส่วนที่
เกินกว่ายี่สิบไร ่ 
ถ้าเจ้าของที่ดินตาม 
(3) มีความประสงค์จะ
ประกอบเกษตรกรรม 
ด้วยตนเองและแสดง
ได้ว่าตนมี
ความสามารถและมี
ปัจจัยที่จะท าที่ดินนั้น
ให้เป็น ประโยชน์ทาง
เกษตรกรรมได้ ทั้งตน
จะเป็นผู้ประกอบ
เกษตรกรรมในที่ดินนั้น 
ด้วยตนเอง ให้ยื่นค า
ร้องต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานอ้างอิง 
ประกอบค าร้อง เม่ือ
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พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
สอบสวนแล้ว ให้
รายงานต่อ 
คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการ
มอบหมายเพ่ือ
พิจารณาอนุญาตให้ผู้
ร้องขอนั้นมีสิทธิใน
ที่ดินต่อไป ตามขนาด
ใน (1) หรือ (2) แล้วแต่
กรณี และให้ 
คณะกรรมการ
ก าหนดเงื่อนไขใน
การอนุญาต ในกรณี
ผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน
ดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไข ให้ ส.ป.ก.มี
อ านาจจัดซื้อหรือ
ด าเนินการเวนคืนที่ดิน 
นั้นเพ่ือใช้ในการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ต่อไป  
สิทธิในท่ีดิน 
มาตรา 39 ที่ดินที่
บุคคลได้รับสิทธิโดย
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม จะท าการ
แบ่งแยก หรือโอนสิทธิ
ในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่น
มิได้ เว้นแต่เป็นการตก
ทอดทางมรดกแก่
ทายาทโดยธรรม หรือ
โอนไปยังสถาบัน
เกษตรกร หรือ ส.ป.ก. 
เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

- การตกทอดทางมรดกซึ่งเป็นสิทธิในที่ดินที่บุคคลได้รับนี้ ไม่มีข้อก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ชัดเจน (ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 2543) ว่า จะสามารถแบ่งแยกให้ทายาทได้หรือไม่ ถ้าหากทายาทโดยธรรมมีที่ดินเพ่ือการเกษตรอยู่แล้วจะรับโอนรวมพ้ืนที่เกิน
กว่า  50 ไร่ได้หรือไม่  
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มาตราส าคัญ ข้อสังเกต 
การบริหารจัดการ 
มาตรา 5 ให้
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
รักษาการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่กับ
ออกกฎกระทรวง เพ่ือ
ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละ
กระทรวง  

- จากภารกิจของการปฏิรูปที่ดินเห็นชัดว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นเจ้าภาพ แต่ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
กฎหมายฉบับนี้ด้วย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าในการบริหารจัดการได้ 

 

 ปัญหา พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่มีผลต่อการจัดพื้นที่เกษตรกรรม (ประเสริฐ เอมรื่น 
2538) 

 ไม่มีรายละเอียดในการก าหนดพื้นที่สีเขียวส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตร
และไม่มีการบังคับเจ้าของที่ดินในพ้ืนท่ีสีเขียวต้องท าการเกษตร 

 กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมก าหนดผังเมืองในชุมชนของตน 
ท าให้ผังเมืองที่ถูกก าหนดขึ้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและไม่ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน 

 ไม่มีการชดเชยแก่เจ้าของที่ดินที่เสียประโยชน์จากการถูกจ ากัดสิทธิในการใช้ที่ดินตาม
ผังเมือง 

ด้วยความไม่เป็นเอกภาพของนโยบายและกฎหมาย ประกอบกับความไม่ต่อเนื่องของการด าเนิน
นโยบายของข้าราชการการเมืองและการแก้ปัญหาที่ดินโดยอ านาจรัฐเพียงฝ่ายเดียว จึงยังท าให้ปัญหาที่ดินของคน
ยากจนยังคงมีอยู่ ซึ่งโสภณ ชมชาญ (2544) มองแนวทางการจัดการท่ีดินกับการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร
ในหลายด้านซึ่งพอสรุปประเด็นได้ในตารางที่ 4-6  

 
ตารางท่ี 4-6 ผลจากนโยบายท่ีดินกับปัญหาที่ดินของคนยากจน 

นโยบาย ผลจากนโยบาย ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ สาเหตุ 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (กฎหมาย
หลายฉบับและมติ ครม.) 

 กรมป่าไม้มอบพื้นที่ป่าให้ 
ส.ป.ก. 44.28 ล้านไร่ เพื่อ

 ยังมีผู้ไร้กรรมสิทธิ์ในเขต
ป่าอนุรักษ์ และไม่ทราบ

ยังไม่มีข้อยุติในวิธีแก้ไข
ปัญหา 
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แก้ปัญหาผู้ไร้กรรมสิทธิ์ที่
อาศัยในเขตป่า 

 ที่ดินออกเอกสารสิทธิได้ 
27 ล้านแปลง 

จ านวน 

 ยังมีพื้นที่ที่ต้องด าเนินการ
ออกเอกสารสิทธิ์ต่อไป 

การจัดที่ดินท ากิน 
(พ.ร.บ จัดที่ดินเพ่ือการครอง
ชีพ พ.ศ. 2511, ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497, 
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518) 

ด าเนินการมาแล้ว 66 ปี จัด
ได้ 23.74 ล้านไร่ จ านวน 
1.4 ล้านครอบครัว  

 ไรท้ี่ดินท ากิน 546,942 
ครอบครัว 

 ไร้กรรมสิทธิ์อีกจ านวน
หนึ่ง 

 ขาดที่ดินส ารอง 

 นโยบายไม่มีเอกภาพ 

 ขาดความต่อเนื่อง 

 ที่ดินที่จัดให้ไม่เหมาะต่อ
การเกษตร 

 ด าเนินการได้ช้า มี
ขั้นตอนมาก และลงทุนสูง  
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นโยบาย ผลจากนโยบาย ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ สาเหตุ 

การควบคุมการเช่าที่ดิน 
(พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524, 
พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518) 

รัฐควบคุมไม่ได้ ยังมีการเช่าที่ดินจ านวนมาก
ถึง 1.5 ล้านครอบครัว และยัง
มีปัญหาความไม่เป็นธรรม
ของค่าเช่า 

 ความต้องการที่ดินท ากิน
มีสูงมาก 

 รัฐสนองความต้องการ
ที่ดินท ากินไม่ได ้

การกระจายการถือครองที่ดิน  ยังไม่ได้ด าเนินการ ถือครองที่ดินจ านวนมากละ
ทิ้งที่รกร้างว่างเปล่า 

ไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง 

ภาษีที่ดิน (พ.ร.บ บ ารุงท้องที 
พ.ศ. 2506, พ.ร.บ. ภาษี
โรงเรือนและทีดิน พ.ศ. 2475) 

ไม่มีผลใดๆ ต่อการกระจาย
การถือครอง เพราะกฎหมาย
เหมาะสมต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

ไม่มีการกระจายการถือครอง
ที่ดินที่เป็นธรรม และมีที่ดิน
ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีจ านวน
มาก 

ไม่มีบทบัญญัติที่ช่วยให้เกิด
การกระจายการถือครองที่ดิน 
และท าประโยชน์ในที่ดิน 
 

การสูญเสียที่ดินท ากิน (มติ 
ครม. และข้อบังคับ  
ธ.ก.ส.) 

 กองทุนหมุนเวียนช่วยได้ 
14,971 ราย วงเงิน 1,863 
ล้านบาท 

 ธ.ก.ส ช่วยได้ 9,299
สัญญา วงเงิน 912 ล้าน
บาท 

ยังมีปัญหาอีกจ านวนมาก คือ
มีการจ านองที่ดิน 14.6 ล้าน
ไร่ และขายฝากที่ดิน 0.23 
ล้านไร ่

 รัฐจัดวงเงินให้ไม่เพียงพอ 

 มีระเบียบขั้นตอนที่
ยุ่งยาก 

กองทุนที่ดิน (พ.ร.บ  
ธ.ก.ส แก้ไข พ.ศ. 2535 
มาตรา 34 ทวิ) 

จัดที่ดินให้แรงงานรับจ้างได้ 
3,288 ราย เนื้อที่ 35,423 ไร่ 

ขึ้นทะเบียนรับจ้าง 52,262 
ราย ในปี 2535 และยังมี
แรงงานรับจ้างอีกมากค้างอยู่ 

มีปัญหาเรื่องกฎหมายและ
การบริหาร 

 

4.2.2 น ้า 
น้ าเป็นปัจจัยธรรมชาติที่ขาดไม่ได้ส าหรับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาข้าวที่ท ากันในท่ีราบ

ลุ่มและต้องการใช้น้ าในการผลิตมากกว่าพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งการท านามีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่ 
ฤดูกาล และกรรมวิธี (วิเชียร ณ นคร 2540) เช่น  

- นาลุ่ม นาพรุ – การท านาในพ้ืนท่ีที่มีน้ าขังอยู่ตลอดเวลา 

- นาดอน – การท านาในพ้ืนท่ีที่มีน้ าขังในช่วงฤดูกาลท านาเท่านั้น 

- นาปี – เป็นการท านาในฤดูกาล ท่ีต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 

- นาปรัง – เป็นการท านาโดยอาศัยน้ าจากท านบหรือชลประทาน 

- นาหว่าน – เป็นกรรมวิธีการปลูกข้าวด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ในที่นา 

- นาด า -- เป็นกรรมวิธีการปลูกข้าวด้วยการถอนต้นกล้าจากที่อื่นมาปลูกในท่ีนา 
ผลผลิตข้าวขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าในพ้ืนท่ีเพาะปลูกอย่างมาก ในการท านาจึงต้องปรับระดับพื้นท่ี

กระทงนาและคันนาเพื่อให้สะดวกในการขังน้ าและการระบายน้ า แต่เนื่องจากปัจจุบันความแปรปรวนของฝนเกิดขึ้น
เกือบทุกปี ชาวนาจึงประสบกับปัญหาฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง และฝนชุกมากเกินไปจนเกิดสภาวะน้ าท่วมอยู่เสมอ หาก
เกิดน้ าท่วมไร่นาก็เน่าเสียหาย หากเกิดภัยแล้ง ดินแห้งเกินไปก็จะท าให้เกิดกรดในดินมากขึ้น ดังนั้นระบบชลประทาน
และระบบการจัดการน้ าจึงมีความส าคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของชาวนาอย่างมาก 
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นโยบายการจัดการน้ า 

รัฐจึงมีกรมชลประทานที่ท าหน้าที่จัดการเรื่องน้ าและให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ าแก่เกษตรกร อย่างไร
ก็ตามมาตรการการจัดการน้ าที่ผ่านมาเน้นการจัดหาน้ าและการพัฒนาแหล่งน้ ามากกว่าการจัดการน้ าและการ
อนุรักษ์แหล่งน้ า ดังนั้นนโยบายของรัฐมีเพียงการเร่งรัดเพิ่มปริมาณแหล่งเก็บกักน้ า เช่น ฝายกั้นน้ า อ่างเก็บน้ า และ
เขื่อน และโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการน้ าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
การใช้น้ าให้สอดคล้องกับแหล่งน้ าและการจัดการน้ าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

และจัดการแหล่งน้ าอีกประมาณ 30 หน่วยงานภายใต้ 8 กระทรวง2 (ประเสริฐ เอมรื่น 2538) ได้แก ่

 กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 ส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

 คณะกรรมการสร้างงานในชนบท ส านักนายกรัฐมนตร ี
 ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทและคณะกรรมการการจัดหาน้ าสะอาด กระทรวงมหาดไทย 

 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมอุทกศาสตร์ กระทรวงกลาโหม 

 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

 

เนื่องจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและในการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานยัง
ขาดเอกภาพ ท าให้การจัดการน้ าเพื่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (ประเสริฐ เอมรื่น 2538) ซึ่งย่อมมี
ผลกระทบต่อแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรของชาวนาโดยตรง ต่อมาจึงจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (กทช.) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อจัดท าแผนและนโยบายการใช้ การจัดการ การ
พัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าของประเทศ เพื่อให้มีหลักและนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นหน้าที่ของ กทข. จึงรวมถึงการจัดท าแผนการจัดการ การจัดสร้าง และการพัฒนา
แหล่งน้ าต่างๆ และการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ
นโยบาย 

 

ปัญหาของการด าเนินนโยบายการจัดการน้ า 
 หลายหน่วยงานรับผิดชอบ เนื่องจากมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายและตามมติ

คณะรัฐมนตรีในการจัดการทรัพยากรน้ าหลายหน่วยงาน ต่างคนคนต่างด าเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับที่ตน
ถือ ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าและความขัดแย้งในการด าเนินงานได้ง่าย ซึ่งไม่เกิดประสิทธิภาพในการจัดการน้ าของรัฐ 
เช่น กรมชลประทานต้องการก าหนดเขตคันและคูน้ าเพื่อจัดสร้างระบบคูน้ า ตาม พ.ร.บ. คันและคูน้ า พ.ศ. 2505 
ขณะที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางต้องการจัดรูปที่ดิน ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ท าให้มีการ
แย่งพื้นที่ในการด าเนินงานซึ่งอาจมองข้ามประโยชน์สูงสุดที่เกิดกับพื้นท่ีเกษตรกรรม (ประเสริฐ เอมรื่น 2538) 

                                                 
2
 เป็นหน่วยงานก่อน พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
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 ขาดการประสานที่ด ีการด าเนินงานนโยบายของรัฐที่ไม่มีเอกภาพสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แม้มีคณะกรรมการระดับชาติคอยก ากับดูแลและประสานงาน แต่การ
ประสานงานในการจัดการน้ าที่ผ่านมาก็ยังขาดประสิทธิภาพ 

 พื นที่เกษตรกรรมที่กระจัดกระจาย เนื่องจากพื้นท่ีท าการเกษตรของไทยมีอยู่กระจัดกระจาย 
ไม่มีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการจัดระบบชลประทานหรือแหล่งน้ าต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้พ้ืนท่ี
ทางการเกษตรที่เข้าถึงแหล่งชลประทานได้เพียงร้อยละ 22 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด (เมธี ครองแก้ว 2544) 

 ขาดแผนการจัดสรรน ้าที่ชัดเจน ในการจัดสรรน้ าให้แก่เกษตรกรแต่ละพ้ืนท่ีของกรม
ชลประทานไม่มีแผนการจัดสรรที่ชัดเจน เกษตรกรต้องรวมตัวกันหรือส่งตัวแทนเพื่อเจรจาและประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่เพื่อขอให้เปิดระบายน้ าเข้าสู่พื้นที่ของตนเป็นที่ๆ ไป โดยกรมชลประทานจะพิจารณาจากความเสียหายของ
พื้นที่ กล่าวคือ พ้ืนท่ีใดที่ไม่ได้รับน้ าในฤดูแล้งที่ผ่านมาก็มีสิทธิ์ได้รับน้ าก่อน และพื้นที่ใดที่ได้รับความเสียหายไม่
สามารถท านาปีได้ จะได้รับสิทธิ์ในการท านาปรังก่อน (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศไทย 2543) 

 ประสิทธิภาพของระบบชลประทาน ระบบชลประทานของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ 
เนื่องจากพื้นท่ีนาในเขตชลประทานส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดรูปที่ดินและระบบคันคูน้ าที่เหมาะสม ท าให้การใช้น้ าและการ
กักเก็บน้ าไม่สามารถควบคุมได้ เป็นเพียงระบบท่ีใช้เสริมการท านาปีในช่วงขาดน้ าฝนเท่านั้น (สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
แห่งประเทศไทย 2543) 
 

ปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าส่วนใหญ่มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

โดยรัฐ ซึ่งกฎหมายก าหนดขึ้นในอดีตที่ยังมีทรัพยากรน้ าอยู่มากและเพียงพอต่อความต้องการ เนื้อหากฎหมายจึงเน้น
ในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ าและการกระจายน้ า ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติลดลงและ
เส่ือมโทรมอย่างมาก ซึ่งต้องการการบริหารจัดการน้ าที่ดีที่เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ าและเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ า
ธรรมชาติพร้อมๆ กัน  ดังนั้นกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ยังล้าสมัยไม่ได้แก้ไขให้มีความสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรน้ าและมี
ผลต่อการเกษตรกรรมของชาวนา หรือกล่าวอีกนัยคือ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติให้มีการจัดการท่ียั่งยืนควบคู่กันด้วย หาก
พิจารณาข้อจ ากัดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ าที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพและต่อ
การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม สามารถสรุปประเด็นได้ในตารางที่ 4-7 

จากการสัมมนาเรื่อง “การจัดท ากฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า” ใน
หัวข้อ “การใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม” ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ได้ร่วมแสดงความคิดในประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายพอสรุปได้ดังนี ้

 การจัดการการใช้และการอนุรักษ์น้ าเพื่อการเกษตร ต้องบริหารและควบคุมแหล่งต้นก าเนิดของ
น้ า แหล่งน้ าตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่จัดสร้างขึ้นด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมให้เสมอภาคและควรก าหนดไว้ใน
กฎหมายในลักษณะเป็นหลักกว้างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ ให้รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และรักษาแหล่งน้ าให้
มีความสมบูรณ์ตลอดไป รวมถึงทางน้ าทุกสาย ล าน้ าธรรมชาติในประเทศทุกแห่ง และก าหนดให้ชัดเจนว่าหน่วยงาน
ใดรับผิดชอบดูแลรักษาทางน้ าเหล่านี้ หากผู้ใดกระท าผิดท าให้ล าน้ าหรือทางน้ าเสียหาย น้ าไม่สามารถใช้ในกิจกรรม
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เพื่อการเกษตร หรือกิจกรรมอย่างอื่นได้ ก็สามารถให้องค์กรประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย หรือหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 
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ตารางที่ 4-7 ข้อจ ากัดของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร  
เนื้อหากฎหมาย ข้อจ ากัดของกฎหมาย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1339 เจ้าของที่ดินจะต้องรับน้ าซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูง
มาในที่ดินของตน น้ าไหลตามธรรมดามายังที่ดินต่ า และจ าเป็นแก่ที่ดิน
นั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่สูงกว่าจะกันเอาไว้ได้เพียงที่จ าเป็นแก่
ที่ดินของตน 
มาตรา 1340 เจ้าของที่ดินจะต้องรับน้ าซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูง
มาในที่ดินของตน ถ้าก่อนที่ระบายน้ า น้ าได้ไหลเข้ามาในที่ดินของตน
ตามธรรมดาอยู่แล้ว ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายน้ า ท่านว่า
เจ้าของที่ดินต่ าอาจเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินสูงท าทางระบายน้ าและออก
ค่าใช้จ่ายในการนั้น เพื่อระบายน้ าไปให้ตลอดที่ดินต่ าจนถึงทางน้ าหรือ
ท่อน้ าสาธารณะ ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิแห่งเจ้าของที่ดินต่ าในอันจะเรียกเอา
ค่าทดแทน 
มาตรา 1355 เจ้าของที่ดินริมทางน้ าหรือมีทางน้ าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอา
น้ าไว้เกินกว่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์ของตนตามควร ให้เป็นเหตุเสื่อมเสีย
แก่ที่ดินแปลงอ่ืน ซ่ึงอยู่ตามทางน้ านั้น 

ทั้ง 3 มาตรากล่าวถึงสิทธิในการใช้น้ าของประชาชนทั่วไป 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งในการใช้น้ าที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงไม่ได้กล่าวถึงการจัดการน้ าที่เหมาะสม 
เพราะปัจจุบันแหล่งน้ าธรรมชาติมีจ ากัดขณะที่ความ
ต้องการใช้น้ ามีมากขึ้น เนื่องจากจ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้น ความต้องการใช้น้ าของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการมีมากขึ้น ซ่ึงน ามาซึ่งปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
(ประเสริฐ เอมรื่น 2538) 

พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
เป็นกฎหมายที่ควบคุมการจัดท าชลประทานโดยเอกชนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น้ าเพ่ือการเพาะปลูกของเอกชนและป้องกัน
การใช้น้ าในปริมาณมากเกินความจ าเป็น ซ่ึงการจัดท าชลประทานแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ การชลประทานส่วนบุคคล, การชลประทานส่วน
ราษฎร และการชลประทานส่วนการค้า 

กฎหมายเน้นการควบคุมการใช้น้ าของเอกชนมากว่า
มาตรการการจัดการน้ าที่สมดุลกับแหล่งน้ าธรรมชาติใน
ชุมชน  

พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  
เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจรัฐในการจัดหาแหล่งน้ าส าหรับการชลประทาน
แก่ประชาชน  

กฎหมายเน้นการจัดหาแหล่งน้ าโดยรัฐ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง
การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และไม่ได้ก าหนด
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้น้ าของเกษตรกรจากระบบ
ชลประทานที่รัฐจัดสร้างขึ้น ซ่ึงท าให้เกษตรกรเน้นการใช้
และอาจใช้น้ าอย่างไม่มีประสิทธิภาพได ้

พ.ร.บ. คันและคูน้ า พ.ศ. 2505 
เป็นกฎหมายที่ให้เกษตรกรจัดท าคันน้ าและคูน้ าเพ่ือสามารถใช้ประโยชน์
จากโครงการชลประทานของรัฐ  

เป็นการจัดการน้ าในระดับไร่นา ซ่ึงวิธีการจัดท าคูน้ าเพ่ือ
รับส่งน้ ามีการระเหยและรั่วซึมของน้ าสูง ซึ่งไม่เหมาะกับ
สภาวะการณ์ปัญหาน้ าในปัจจุบัน (ประเสริฐ เอมรื่น 
2538) 

พ.ร.บ. น้ าบาดาลพ.ศ. 2520 

เป็นกฎหมายควบคุมการใช้น้ าใต้ดินในเขตน้ าบาดาล ไม่มีมาตรการเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลนอกเขตน้ า
บาลหรือเขตห้ามสูบน้ าบาดาล (ปราโมทย์ ไม้กลัด 2535) 

พ.ร.บ. การจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
เป็นกฎหมายที่รวมการจัดการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
การจัดการน้ าในฉบับเดียวกัน 

กฎหมายกล่าวถึงการจัดการน้ าแต่ยังเน้นการจัดหาแหล่ง
น้ ามากกว่า และไม่ได้เน้นมาตรการการใช้น้ าที่เหมาะสม
เพ่ือเกษตรกรรม เพราะการใช้น้ าอย่างเสรีที่เป็นอยู่ย่อมไม่
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สอดคล้องกับทรัพยากรน้ าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก 

 ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้วัตถุมีพิษหรือสารเคมีทางการเกษตรโดยตรง เพื่อเป็น
ป้องกันมลพิษที่ไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง ใน พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 28 กล่าวถึงการควบคุม
มลพิษทางน้ าแต่ใช้บังคับเฉพาะการกระท าในทางน้ าชลประทาน และใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แม้ให้
อ านาจรัฐบาลควบคุมการใช้สารพิษจากการเกษตรกรรมได้เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่เห็นผลในทาง
ปฏิบัติ 
 

4.2.3 แรงงานและเทคโนโลย ี
แรงงานและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร แต่เนื่องจาก

แรงงานภาคเกษตรกรรมไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ท าให้การท านาในปัจจุบันขาดแคลนแรงงานจึง
เป็นเหตุให้ต้นทุนแรงงานภาคเกษตรสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย 2543) ดังนั้นจึงมีการน าเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น รถเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งสามารถ
นวดข้าวเป็นเมล็ดและท าการบรรจุในกระสอบพร้อมขายได้เลย ความสะดวกรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรดังกล่าว
กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากส าหรับชาวนา อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทางการเกษตรเหล่านี้ต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ชาวนาส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนด้วยตนเอง จึงเป็นช่องว่างท าให้เกิดธุรกิจ
รถรับจ้างเกี่ยวข้าว และเมื่อความต้องการใช้เครื่องทุ่นแรงนี้มีมากขึ้นท าให้ค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวข้าวเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวเป็น 
400-500 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากค่าจ้างไร่ละ 200-250 บาทในช่วงปี พ.ศ. 2530 (ไพฑูรย์ ศิริรักษ์ 2545) 
ทั้งนี้เพราะตลาดการให้บริการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นของเจ้าของรถ 

เนื่องจากจ านวนรถรับจ้างเก็บเกี่ยวข้าวยังมีจ ากัด ชาวนาจึงต้องมีการจองคิว ดังนั้นจึงเกิดอาชีพ
นายหน้ารับจองคิวรถจากต่างจังหวัดเข้ามา อย่างเช่น ในพื้นท่ีท านาจังหวัดพัทลุงและสงขลา ท่ีประสบปัญหาขาด
แคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวและมีรถรับจ้างเก็บเกี่ยวข้าวมาจากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน เข้ามารับจ้าง
เก็บเกี่ยวในพ้ืนท่ีไม่ต ากว่าปีละ 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการใช้บริการรถเก็บเกี่ยวเหล่านี้นอกจากวิถีการท านาของ
ชุมชนแล้วยังมีผลกระทบต่อพื้นท่ีท านาของเกษตรกรเนื่องจากในระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวเป็นเวลานับเดือน 
เจ้าของรถรับจ้างเก็บเกี่ยวนี้มักน าเป็ดจ านวน 2,000-3,000 ตัวมาปล่อยเล้ียงไว้ในท่ีนาเพื่อให้กินข้าวเปลือกที่ตกหล่น
จากรถเก็บเกี่ยวซึ่งตกหล่นประมาณไร่ละ 100 กิโลกรัม และเป็ดเหล่านี้ยังหากินกับลูกปลาเล็กปลาน้อยในท่ีนาที่มีน้ า
ขังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของพื้นที่นา นอกจากนี้ยังมีวัชพืชที่ติดมากับรถเก็บเกี่ยวต่างถิ่นที่กระจายและรุก
ลามไปในท้องนาท าให้เกิดความยุ่งยากในการก าจัดและท าให้ผลผลิตลดลง (ไพฑูรย์ ศิริรักษ์ 2545) 

ขณะที่ปัจจัยแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ของประเทศไทยยังพึ่งตัวเองไม่ได้ (เมธี ครองแก้ว 2544) ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่สูงซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ของครัวเรือนชาวนา รัฐบาลยังไม่มีนโยบายและกฎหมายใดที่ชัดเจนที่จะช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตเหล่านี้
และยังไม่มีมาตรการควบคุมกิจกรรมในการผลิตที่ท าให้ชาวนาเสียหายหรือเดือดร้อนเช่น ค่าจ้างหรือวิธีการเก็บเกี่ยว 
หรือ ลดภาษีอุปกรณ์เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่จ าเป็น เป็นต้น 
 

4.2.4 ปัจจัยอื่นๆ  
นอกจากต้นทุนปัจจัยแรงงานท่ีสูงขึ้น ยังมีต้นทุนผันแปรอื่นๆ ได้แก่ ทุน ปุ๋ย พันธุ์พืช และยาปราบ

ศัตรูพืช ซึ่งมีต้นทุนท่ีสูงเช่นกัน ปุ๋ยเป็นปัจจัยที่ที่จ าต่อคุณภาพของผลผลิต ภาคเกษตรกรรมมีปริมาณความต้องการ
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ปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้น สังเกตได้จากปริมาณปุ๋ยทีอ่งค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (2540) จ าหน่ายให้เกษตรกรในปี พ.ศ. 2540 
กว่า 3 แสนตัน (รูปที่ 4-3) เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2536 และตัวเลขความต้องการปุ๋ยเคมีก็เพิ่มขึ้น
สูงจาก 786,000 ตันในปี พ.ศ. 2523 เป็น 3,300,000 ตันในปี พ.ศ. 2537 โดยเฉล่ียมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ต่อปี 
(จิตรา สิริพัฒนากุล 2542) อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังต้องน าเข้าวัตถุดิบปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งราคา
ปุ๋ยเคมีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นจึงยังต้องศึกษาผลของนโยบายให้ความช่วยเหลือปุ๋ยแก่เกษตรกร เช่น นโยบายปุ๋ย
แห่งชาติ โครงการปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และโครงการบริษัทปุ๋ยแห่งชาติ เป็นต้น ว่าให้
ประโยชน์แก่เกษตรกรมากน้อย และช่วยลดปริมาณการพ่ึงพิงปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศได้หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 นโยบายของรัฐกับปัญหาการตลาดข้าว 
รัฐบาลมีมาตรการแทรกแซงการค้าข้าวมาแต่อดีต เช่น มาตรการเก็บภาษีส่งออก (พรีเมี่ยมข้าวและอากร

ส่งออก) การก าหนดโควต้าส่งออกหรือห้ามส่งออก มาตรการข้าวส ารอง เป็นต้น ซึ่งต่อมามาตรการเหล่านี้ถูกยกเลิก
ไปในปี พ.ศ. 2529 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย 2543) จึงมีมาตรการการแทรกแซงตลาดด้วย
นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือกโดยการประกันราคาและพยุงราคาและมาตรการในการสนับสนุนด้านการ
ส่งออกเป็นมาตรการหลักที่รัฐได้ด าเนินการมาโดยตลอด 

นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือก  
นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือกเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ซึ่งรัฐมี

นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือกนี้เกือบทุกปี และมีองค์การต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาด าเนินการตาม
นโยบาย ซึ่งมีมาตรการต่างๆ กัน (วันชัย มีชาติ 2532) เช่น 

o การพยุงราคาข้าว โดยรัฐบาลให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือก
จากชาวนาในราคาที่รัฐบาลก าหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวนาในการขายข้าวและท าให้เกิดการแข่งขันในการ
รับซื้อข้าวเปลือก ท าให้ราคาในท้องตลาดสูงขึ้น นอกจากนี้บางปีรัฐบาลยังมีมาตรการเสริมโดยให้หน่วยทหารของ
กระทรวงมหาดไทยเข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาด้วย ดังนั้นมาตรการน้ีจึงถูกน ามาใช้เกือบทุกป ี

ที่มา : องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

รูปท่ี 4-3 ปริมาณปุ๋ยท่ี อ.ต.ก. จ าหน่ายให้เกษตกรช่วงปี พ.ศ. 2536-2540  
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o การประกันราคาข้าวเปลือก เป็นมาตรการท่ีรัฐบาลก าหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกแต่จะไม่เข้า
ไปรับซื้อโดยตรง  จะให้โรงสีหรือพ่อค้าข้าวเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาประกัน ดังนั้นรัฐบาลจึงมี
มาตรการช่วยเหลือผู้รับซื้อข้าวเปลือก เช่น ให้อุดหนุนด้านดอกเบี้ย และให้โควต้าการส่งออกข้าวเป็นต้น แต่รัฐบาล
ด าเนินการด้วยมาตรการน้ีในปี พ.ศ.2519 และปี พ.ศ.2529 เท่านั้น 

o การประกวดราคารับซื อข้าวสาร โดยรัฐบาลให้องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส) ท าหน้าที่ประกวด
ราคารับซื้อข้าวสารจากโรงสีและพ่อค้าในราคาประมูลท่ีรัฐบาลคาดว่ามีก าไรพอหากซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่
รัฐบาลก าหนด การประกวดราคานี้จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าการประกวดราคาทั่วๆ ไป ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นภาวะการ
ตลาดข้าวโดยเชื่อว่าจะท าให้โรงสีและพ่อค้าข้าวแย่งกันซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา และรัฐบาลใช้มาตรการน้ีเพียง 2 ปี
เท่านั้นในช่วง พ.ศ. 2518-2530 

o การลดภาระของผู้ส่งออกและส่งเสริมการค้าเสรี  เป็นมาตรการเสริมที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนการส่งออกมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเสรีในตลาด โดยลดค่าพรีเมี่ยมข้าว ลดภาระการส ารองข้าว 
ให้เงินกู้แก่พ่อค้าข้าว และขยายตลาดการส่งออกมากขึ้น ท้ังนี้เชื่อว่าจะท าให้ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้จะสูงขึ้น
ตาม 

o การชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดู รัฐบาลให้หน่วยงานเช่น ธ.ก.ส. และ อ.ค.ส. เข้าไป
รับฝากและรับจ าน าข้าวเปลือกจากชาวนาในช่วงต้นฤดูเพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาดมากเกินไป โดยจะ
จ่ายเงินให้แก่ชาวนาไปใช้จ่ายจ านวนหน่ึงก่อน พอเมื่อราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นในช่วงปลายฤดู ชาวนาก็สามารถน า
ข้าวเปลือกไปขายได้แล้วน าเงินไปช าระหนี้พร้อมค่าฝากแก่หน่วยงานของรัฐ  

 
จะเห็นได้ว่ามาตรการต่างๆ ท่ีรัฐบาลด าเนินการในอดีตด้วยการยกระดับราคาข้าวเปลือกเป็นการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าและแนวนโยบายมักเปล่ียนแปลงไปตามผู้ท่ีเข้ามาเป็นรัฐบาลจึงท าให้การด าเนินนโยบายนี้ไม่มีความ
ต่อเนื่อง และเมื่อรัฐบาลยังขาดนโยบายระยะยาวในการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ า ท าให้นโยบายการยกระดับ
ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากนโยบายขาดเอกภาพ กล่าวคือรัฐบาลก าหนดนโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือก
ขณะที่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวสารบริโภคได้ในราคาถูกและเหมาะสม ท าให้แนวนโยบายของรัฐ
ขัดแย้งกันเอง เนื่องจากราคาข้าวสารผันตามต้นทุนราคาซื้อข้าวเปลือก ดังนั้นท าให้พ่อค้าข้าวเอกชนไม่แน่ใจใน
นโยบายและไม่สามารถซื้อข้าวเปลือกตามราคาที่รัฐบาลก าหนดได้ และเมื่อรัฐบาลไม่มีมาตรการรับซื้อข้าวสารจาก
โรงสีหรือผู้ค้าข้าวในราคาที่คุ้มทุนกับราคาข้าวเปลือกก็ท าให้การรับซื้อข้าวเปลือกในราคาประกันท าไม่ได้  

ในปัจจุบัน รัฐบาลยังคงด าเนินการแทรกแซงตลาดโดยผ่านคณะกรรมนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) และใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และได้ปรับเปล่ียนหลาย
มาตรการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ตลาดมากขึ้น ได้แก ่

 โครงการจ าน าข้าวเปลือกของธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 
 การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้ส่งออก โรงสี และผู้ค้าข้าวเปลือกเพื่อใช้ในการสต๊อกข้าว 
 โครงการชดเชยการส่งออกข้าว 

 การซื้อขายข้าวโดยรัฐต่อรัฐ 

 โครงการรับซื้อข้าวสารของ อ.ค.ส. 
 การก าหนดมาตรฐานข้าวหอมมะล ิ
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อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของโครงการท่ีลดภาระการส่งออกและการรับซื้อของพ่อค้าข้าวไม่ได้ตกแก่ชาวนา
และโครงการดังกล่าวไม่ได้ช่วยพยุงราคาข้าวได้เท่าไรนัก ขณะที่โครงการแทรกแซงราคาของรัฐที่ต้องการให้ประโยชน์
เกิดแก่เกษตรกรโดยตรงก็ยังไม่เป็นผลดังเจตนา เพราะรัฐบาลไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง ดังเช่น ท่ีรัฐบาลประกาศ
ในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี 2544/45 โดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 8.5 ล้านตัน แต่ปรากฏว่ารับจ าน าได้จริงเพียง 5 
ล้านตันเศษ หรือร้อยละ 58 ของเป้าหมาย (พรวุฒิ สารสิน 2545) ซึ่งไม่ท าให้การรับจ าน ามีผลต่อราคาข้าวเปลือกใน
ตลาดมากนัก 

ในระบบตลาดข้าวของไทยเม็ดเงินก าไรส่วนใหญ่ตกอยู่ที่พ่อค้าข้าวและผู้ส่งออกมากกว่าชาวนา ดังข้อมูล
เปรียบเทียบราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้และราคาส่งออกใน ตารางที่ 4-8 ผู้ส่งออกมีรายได้จากการส่งออกข้าวพอๆ 
กับการท่ีชาวนาผู้ผลิต ขณะท่ีต้นทุนการผลิตของชาวนายังสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในการด าเนินการของผู ้ 

 

ตารางที่ 4-8 เปรียบเทียบราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้และราคาส่งออก 

   (บาท/กก.)  

 ราคาที่เกษตรกรขายได ้ ราคาส่งออก* ผลต่าง  

2539/40 5.52 11.69 6.17  

2540/41 6.96 13.27 6.31  

2541/42 5.76 10.79 5.04  

2542/43 4.68 10.67 5.99  

2543/44 4.62 9.12 4.50  
*ค านวนจากข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าว  

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2545    
 

 
ส่งออกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐด้วย และการท่ีคณะกรรมการนโยบายข้าวมีมาตรการให้เกษตรกรจ าน าข้าวเปลือก 
ได้เฉพาะพื้นที่จังหวัดของตนเองเท่านั้น เป็นการลดอ านาจในการขายข้าวเปลือกของชาวนาเพราะจ านวนโรงสีท่ีร่วม
โครงการมีให้เลือกน้อยลง และหากโรงสีดังกล่าวมีสต๊อกข้าวเต็มชาวนาก็ไม่สามารถจ าน าข้าวได้ ท าให้ชาวนาต้องน า
ข้าวเปลือกไปขายให้กับพ่อค้าซึ่งมักกดราคารับซื้อ (พรวุฒิ สารสิน 2545) ซึ่งกลายเป็นผลกระทบในด้านลบต่อชาวนา  
 



5. กฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยาง 
 
5.1  การผลิตและการตลาดของยางพารา 

1) ความเป็นมาของการปลูกยางพาราในประเทศไทย 
ยางพารา (Para  Rubber) หรือยางธรรมชาต ิ(Natural Rubber) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hevea 

Brasiliensis ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยางพันธุ์ดีที่สุด เดิมเป็นพชืพื้นเมืองในป่าแถบร้อนของลุ่มน้้าอะเมซอน ประเทศบราซิล 
ทวีปอเมริกาใต้ (พายัพ นามประเสริฐ 2538 อ้างในพรพิมล คงขุนเทียน 2539) ชาวพื้นเมืองเขาเรียกยางพาราหรือ
ต้นไม้ที่ให้ยางนี้ว่า “คาอุทช์ชุค” (Caoutchouc) ซึ่งแปลว่าต้นไม้ร้องไห้ ส่วนชื่อ “ยางพารา” ท่ีเรียกกันแพร่หลายนั้น
มาจากชื่อของเมืองท่า Para ที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายยางบนฝ่ังแม่น้้าอะเมซอน (http://www.geocities.com/ 
Nashville/Oray/3009/history/052.htm 2000) ในปี พ.ศ. 2419 ชาวอังกฤษได้เริ่มน้าเมล็ด และต้นกล้ายางพาราไป
ปลูกที่ประเทศศรีลังกา มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นผลให้การเพาะปลูกยางพาราแพร่หลายออกไปในแถบเอเชีย จนใน
ที่สุด ภูมิภาคนี้กลายเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม ฝนตก
ชุกตลอดปี มีดินอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก มีท่าเรือขนส่งสินค้าได้ทุกฤดูกาล อีกทั้งแรงงานหาง่ายและมี
ค่าจ้างต่้า (ฐานันดร กิตติวงศากุล 2535 อ้างในพรพิมล คงขุนเทียน 2539) 

ประเทศไทยเริ่มปลูกยางพาราครั้งแรกที่จังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2443 และได้ขยายพื้นทีป่ลูกอย่าง
กว้างขวางใน 14 จังหวัดภาคใต ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 ได้ขยายพื้นท่ีปลูกในภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง
และตราด ในปี พ.ศ. 2521 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรได้เริ่มทดลองปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และหนองคาย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2539) และในปี พ.ศ. 2540 พบว่า 
ประเทศไทยได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกยางกระจายอยูใ่น 40 จังหวัดทั่วประเทศประมาณ 12 ล้านไร่ (ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 2543) 

2) ลักษณะเฉพาะของสินค้ายางพารา 
 ยางพาราจัดเป็นสินค้าปฐมภูมิ (Primary Products) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม

ต่างๆ แตอุ่ปสงค์ของสินค้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประเทศศูนย์กลางอุตสาหกรรมชั้นน้าของโลกเริ่มหันไปใช้วัสดุ
สังเคราะห์และส่ิงประดิษฐ์อื่นๆ ท่ีทดแทนวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ (วิโรจน์ กลั่นเปา 2517 อ้างในพรพิมล คงขุน
เทียน 2539) ขณะที่ลักษณะการผลิตของยางพาราแตกต่างจากสินค้าเกษตรชนิดอื่น กล่าวคือ ยางพาราเป็นพืชที่เมื่อ
เติบโตมีอายุได้ขนาดแล้ว (ประมาณ 6 ปี) สามารถให้น้้ายางได้ตลอดไปจนกระทั่งอายุประมาณ 25 ปีแล้วจะให้น้้า
ยางลดลง ดังนั้นยางพาราใหผ้ลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปโีดยไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล แมใ้นช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อนออกมา
ใหม่ต้นยางจะให้น้้ายางลดลงเพราะต้องหล่อเลี้ยงใบอ่อน แต่การลดลงนี้มปีริมาณน้อยมากและไมม่ีกระทบต่อ
ผลผลิต (พรพิมล  คงขุนเทียน 2539) 

3) ปริมาณการผลิตยางพารา 
 ประเทศอาเซียนเป็นแหล่งผลิตและส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นมากที่สุดในโลก ผลิตได้ประมาณร้อยละ 

80 ของผลผลิตของโลก และประเทศมาเลเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นรายใหญท่ี่สุดในช่วงทศวรรษ 
2520 ในปี พ.ศ. 2529 ประเทศมาเลเซียผลิตได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของปริมาณการผลิตทั่ว
โลก รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซียผลิตไดป้ระมาณ 1 ล้านตัน หรือร้อยละ 23.6 และประเทศไทยผลิตไดป้ระมาณ 8 
แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 17.7 แตก่ารผลิตยางแปรรูปขั้นต้นของมาเลเซียเริ่มลดลงตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2531 เป็นต้นมา 
เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายลดพื้นท่ีปลูกยางพาราเพื่อแก้ปัญหายางแปรรูปล้นตลาดโลกและราคาตกต่้า 
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ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานกรีดน้้ายางในสวนยางพาราในช่วงที่อุตสาหกรรมขยายตัว ท้าให้ชาวสวนยาง
บางส่วนหันไปปลูกปาล์มน้้ามันและโกโกซ้ึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังส่งเสริมให้มีการใช้
ยางแปรรูปในประเทศมากขึ้นแทนการเน้นการส่งออกยางพารา 

 ในทางตรงกันข้าม ปริมาณการผลิตยางของไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มการผลิตและการส่งออก
เฉล่ียประมาณร้อยละ 13 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2525-2535 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2539) เนื่องจาก
ประเทศไทยมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารามากขึ้นทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขณะเดียวกันส้านักงานกองทุนสงเคราะห์
การท้าสวนยางได้ปรับปรุงคุณภาพพันธุ์
ยางพาราและส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดทีี่
ให้ผลผลิตสูงทดแทนยางพันธุ์พื้นเมือง ท้า
ให้น้้ายางที่กรีดได้ต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น จน
ประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกยางแปรรูป
มากที่สุดในโลกตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2534 เป็นต้น
มา และในปี พ.ศ. 2543 ปริมาณการผลิต
ยางธรรมชาติของไทยเพิ่มขึ้นถึง 2.524 
ล้านตัน (รูปที่ 5-1) ซึ่งมากกว่าปริมาณการ
ผลิตของมาเลเซียถึง 4 เท่าเพราะปริมาณ
การผลิตยางของมาเลเซียลดลงเหลือ
ประมาณ 0.615 ล้านตัน  

4) การแปรรูปยางพารา 
น้้ายางพาราสามารถน้าไปแปรรูปขั้นต้นให้เป็นน้้ายางข้นและยางแห้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ซึ่งประเทศไทยจ้าแนกประเภทการผลิตยางตามคุณภาพของยางได้ 6 ประเภทคือ 
1. ยางแผ่นรมควัน ซึ่งแบ่งเป็นเกรดดังนี้  

1.1 ยางแผ่นรมควันชั้น 1X หรือยางชั้นหนึ่งพิเศษ เป็นยางแผ่นรมควันท่ีสะอาดปราศจากสิ่ง
สกปรก การผลิตยางประเภทน้ีเกือบทั้งหมดผลิตโดยเจ้าของสวนยางพาราขนาดกลางหรือขนาดใหญท่ีม่ีความ
ช้านาญในการผลิตอย่างแท้จริง ชาวสวนขนาดเล็กไม่สามารถผลิตได้ ปริมาณการผลิตยางชนิดนีม้ีน้อยมากจนไม่มี
การผลิตอีกเลยหลังปี พ.ศ. 2533 เนื่องจากไม่มีความต้องการของตลาด เพราะผู้ใช้สามารถใช้ยางธรรมชาติประเภท
อื่นท่ีราคาถูกและมคีุณภาพทีท่ดแทนกันได้ 

1.2 ยางแผ่นรมควันชั้น 1 เป็นยางแผ่นชั้นสูงรองจากชั้นหนึ่งพิเศษ การผลิตมีความพิถีพิถัน
เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ผลิตโดยเจ้าของสวนยางพาราขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ โดยปริมาณการผลิตมีไม่มากนัก 
เพราะความต้องการของตลาดมีจ้ากัด ปัจจุบันประเทศไทยผลิตยางชั้นหนึ่งประมาณร้อยละ 2 ของยางที่ผลิตได้
ทั้งหมด 

1.3 ยางแผ่นรมควันชั้น 2 เป็นยางคุณภาพรองจากยางแผ่นรมควันชั้น 1 ปริมาณยางแผ่นรมควัน
ชั้น 2 ส่วนมากเป็นยางที่ผลิตได้จากสวนยางขนาดเล็ก และส่วนหนึ่งเป็นยางที่ตกเกรดจากยางชั้น 1 ท่ีผลิตได้จาก
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รูปที่ 5-1 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติปี พ.ศ. 2539-2543 

ที่มา: International Rubber Study Group (IRSG) 2001  
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สวนยางขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่ปริมาณความต้องการของตลาดลดลงเพราะผู้ใช้หันไปใช้ยางแท่ง 10   และ
ยางแผ่นชั้น 3 ทีม่ีคุณภาพท่ีดีแทน 

1.4 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นยางคุณภาพรองจากยางแผ่นรมควันชั้น 2 ซึ่งตลาดต้องการมาก
ที่สุด เพราะราคาไม่สูงมากนักและสามารถน้าไปใช้ผลิตเป็นล้อยานพาหนะ รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถผลิต
ยางเกรดนี้ได้เป็นจ้านวนมาก 

1.5 ยางแผ่นรมควันชั้น 4 เป็นยางแผ่นคุณภาพรองลงมาจากยางแผ่นรมควันชั้น 3 ความต้องการ
ของตลาดโลกมีน้อย และขายไดใ้นราคาต่้า 

1.6 ยางแผ่นรมควันชั้น 5 เป็นยางคุณภาพชั้นสุดท้ายในการค้ายาง มีราคาต่้าสุดในประเภทยาง
แผ่นรมควันด้วยกัน ในปัจจุบันแทบจะไม่มีการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 4 และชั้น 5  

1.7 ยางตกเกรดหรือยางอื่นๆ มีคุณภาพต่้ากว่ายางแผ่นรมควันชั้น 5 ประกอบด้วยยางแผ่น
รมควันหรือเศษยางสกปรกที่ตัดทิ้งจากยางแผ่นรมควันชั้นต่าง ๆ  รวมถึงยางแผ่นดิบสกปรก หนา และยาวมากเกินไป  
ยางประเภทน้ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแท่ง ในอัตราสูงถึงร้อยละ 30-35  และที่เหลืออีกร้อยละ 65-70  เป็นเศษขี้
ยาง (อุดมศรี ชวานิสากุล 2544) 

2. ยางแท่งมาตรฐานไทย (Standard Thai Rubber: STA) ยางแท่งที่ประเทศไทยผลิตมทีั้งหมด 6 
ชนิด ได้แก ่

2.1 ยางแท่งชั้น SL เป็นยางแท่งที่มีคุณภาพสูงสุด มีความสะอาด ราคายางแท่งชั้น SL สูง
ใกล้เคียงกับยางแผ่นรมควันชั้น 1  

2.2 ยางแท่งชั้น 5 เป็นยางแท่งคุณภาพรองจากชั้น SL วัตถุดิบที่ใช้เป็นยางก้อนที่แปรรูปมาจาก
น้้ายางสด  เช่นเดียวกับยางแท่งชั้น SL แต่ไม่มีข้อจ้ากัดเรื่องสี ปริมาณการผลิตมีน้อยกว่ายางแท่งชั้น SL เนื่องจาก
โรงงานผู้ใช้ยางสามารถใช้ยางอื่นทดแทนได้ เช่น ยางแท่งชั้น 10 หรือยางแผ่นชั้น 2 เป็นต้น 

2.3 ยางแท่งชั้น 10 เป็นยางแท่งชั้นรองจากยางแท่งชั้น 5 ใช้น้้ายางเป็นวัตถุดิบและมีส่วนผสม
บางส่วนเป็นยางแผ่นหรือยางก้อน ยางแท่งคุณภาพดีจะมีคุณสมบัติที่แน่นอนเพราะสามารถให้คอมพิวเตอร์ควบคุม
ระบบการผลิต และตลาดโลกมีความต้องการยางแท่งชั้น 10 นี้ มากกว่ายางแท่งชั้น SL และชั้น 5 ส้าหรับเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตยางรถยนต์ แต่ปริมาณการผลิตของไทยยังมีไม่มากนัก เพราะมีราคาต่้ากว่าราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 

2.4 ยางแท่งชั้น 20 เป็นยางแท่งที่ประเทศไทยมีการผลิตออกจ้าหน่ายมากที่สุดในประเภทยาง
แท่ง ซึ่งน้าไปผลิตยางรถยนต์ ยางแท่งชั้น 20 นี้มส่ีวนผสมหลักของเศษยางและขี้ยางถึงร้อยละ 65 และยางแผ่นชั้น
ต่้า แต่เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตนีม้ีจ้ากัดท้าให้การผลิตในประเทศไทยยังมีน้อย 

2.5 ยางแท่งชั้น 50 เป็นยางแท่งที่มีคุณภาพต่้าที่สุดและมีราคาถูกที่สุดในประเภทยางแท่ง แต่มี
ข้อดีที่สามารถบอกคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ได ้

2.6 ยางแท่ง CV (Constant Viscosity) เป็นยางแท่งคุณภาพสูงซึ่งในกระบวนการผลิตมีการผสม
สารเคมีเพื่อควบคุมให้เนื้อยางมีความอ่อนตัวคงที่ยาวนาน  ซึ่งสะดวกในการน้าไปแปรรูปของโรงงานและยังสามารถ
บอกคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน ส้าหรับราคาขายอยู่ระดับเดียวกับยางแผ่นรมควันชั้น 2 

3. น้้ายางข้น (Concertrated ratex) เป็นยางที่ผลิตจากน้้ายางสดที่ได้จากการรวบรวมซื้อจาก
ชาวสวนขนาดเล็ก และน้ามาแปรรูปโดยใช้เครื่องปั่นเพื่อลดปริมาณน้้าจากประมาณร้อยละ 65 ให้เหลือประมาณร้อย
ละ 40 และผสมแอมโมเนียเพื่อถนอมน้้ายางไมใ่ห้จับตัวหรือบูดเสีย สามารถรอเวลาการใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
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น้้ายางข้นเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภทท่ีจ้าเป็นต้องมีส่วนผสมสารเคมีหรือ
สารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม 

4. ยางแผ่นผ่ึงแห้ง (Air Drug Sheet: ADS) เป็นยางแผ่นชั้นดีที่ผลิตโดยน้าน้้ายางมารวมกันใน
ปริมาณมากๆ แล้วผ่านกระบวนการกรอง การท้าให้แข็งตัว และการท้าแผ่นท่ีประณีตและสะอาด ขนาดความหนา 
ความกว้างยางของแผ่นยางต้องเท่ากัน จากนั้นต้องผ่านกระบวนการอบในห้องอบความร้อน ส้าหรับความต้องการ
ของตลาดนั้นมีจ้ากัด 

5. ยางเครพ (Crepe) การผลิตยางเครพของไทยในระยะแรกเป็นการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพเศษ
ยาง ขี้ยางและยางติดเปลือกให้เป็นสินค้าวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น โดยการน้ายางคุณภาพต่้าไปผ่านกระบวนการล้าง
น้้า การรีดหลายๆ ครั้ง เพื่อขจัดดินและส่ิงสกปรกแยกออกจากเนื้อยาง การผลิตยางเครพมีน้อย เนื่องจากมีการน้า
วัตถุดิบไปใช้ผลิตยางแท่งมากกว่า 

6. ยางอื่นๆ เป็นยางที่ไม่อยู่ในประเภทยางทั้งหมดที่ได้กล่าวมา  เป็นยางชั้นต่้าที่ตกเกรดไม่มีการ
ระบุชั้น เช่นยางแผ่นดิบรมควันไม่สุก ยางแท่งไม่ระบุคุณภาพ และเศษยางแผ่นรมควัน เป็นต้น  

ประเทศไทยผลิตและส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นประเภทยางแผ่นรมควันมากที่สุด รองลงมาคือ ยาง
แท่ง และน้้ายางข้น ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยส่งออกยางแผ่นรมควันประมาณ 1,055.1 พันตัน ขณะที่ประเทศคู่
แข่งขันอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียส่งออกเพียง 56.9 พันตัน และ 24.8 พันตัน ตามล้าดับ (IRSG 2001) ทั้งนี้
เนื่องจากทั้งสองประเทศมุ่งผลิตและส่งออกยางแท่งซึ่งเป็นยางแปรรูปขั้นต้นท่ีตลาดมีความต้องการมากขึ้น เพราะ
ยางแท่งสามารถบอกคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ได้แน่นอนกว่ายางประเภทอื่น เหมาะกับการท้าผลิตภัณฑ์ยางที่
ต้องการทราบคุณสมบัติเฉพาะของยาง และสะดวกในการเคล่ือนย้ายขนส่งมากกว่ายางแผ่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 
ประเทศอินโดนีเซียส่งออกยางแท่งมากที่สุดคือ 1,420.2 พันตัน รองลงมาคือประเทศมาเลเซียส่งออกประมาณ 
815.2 พันตัน และประเทศไทยส่งออกยางแท่งประมาณ 540.9 พันตัน (IRSG 2001) 

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปยางขั้นต้น 
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราขั้นต้นของไทย  เริ่มจากการแปรรูปยางดิบเป็นยางแผ่นรมควันเพื่อ

ส่งออกมาตั้งแต่ก่อนปี พ .ศ.  2 4 7 0  และได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สรุปการเปล่ียนแปลงออกเป็น 3 ช่วงเวลา 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2 5 3 9 )  ดังนี ้

1. ช่วงเร่ิมต้นการค้ายางจนถึงปี พ.ศ. 2512 ยางดิบที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดถูกแปรรูปเป็น
ยางแผ่นรมควัน เนื่องจาก 1) การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกและใชเ้วลานานในการขนส่ง และ 2) ยางแผ่นรมควันเป็น
ที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของไทย ชาวสวนยางส่วนใหญเ่ป็นชาวสวนยางขนาดเล็กซึ่งกรีดน้้า
ยางแล้วน้ามาท้าเป็นยางแผ่นเก็บรวบรวมไว้ในจ้านวนพอสมควรจึงค่อยน้าส่งขายพ่อค้าคนกลางหรือขายให้โรงงาน
รมควันยางแผ่นโดยตรง ซึ่งโรงงานรมควันยางแผ่นมีขนาดเล็กและมักตั้งอยู่ในแหล่งที่มีการท้าสวนยาง 

2. ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2512-2530 ตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป เริ่มเปล่ียนมา
ซื้อยางแท่งเนื่องจากสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของยางได้ และสามารถใช้เครื่องจักรช่วยในการเคล่ือนย้ายยางแท่ง
ได้เมื่อมีความต้องการยางแท่งสูงขึ้น จึงเกิดโรงงานแปรรูปยางแท่งเพื่อการส่งออกในประเทศมากขึ้น 

3. ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมน้้ายางมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ที่ทางรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายลดพื้นท่ีปลูกยางพาราและนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
ใช้น้้ายางในประเทศ ท้าใหม้ีน้้ายางข้นออกสู่ตลาดโลกลดลง และบางช่วงที่เกิดการขาดแคลนน้้ายางขึ้นในประเทศ
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เนื่องจากฝนตกชุก มาเลเซียต้องน้าเข้าน้้ายางข้นจากไทย นอกจากนี้การตื่นตัวต่อการระบาดของโรคเอดส ์มีส่วนท้า
ให้ความต้องการใช้ถุงมือยางและถุงยางอนามัยเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้น้้ายางข้นซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงขยายการผลิตยางธรรมชาติเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดย
มีการส่งออกประมาณร้อยละ 95 ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้้ายางข้น 
ส่วนผลผลิตยางที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางส้าเร็จรูปภายในประเทศ   

  การขยายตัวของการผลิตและการส่งออกยางพารา ท้าให้จ้านวนโรงงานแปรรูปยางเพิ่มขึ้นประมาณ 
314 โรงงาน จ้าแนกเป็น 5 ประเภทดังแสดงใน ตารางที่ 5-1 ซึ่งประมาณร้อยละ 87 ตั้งอยู่ในภาคใต้ และ ผลผลิตจาก
การแปรรูปขั้นต้นในชนิดต่างๆ จะถูกน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางรถยนต์ ยางรัดของ 
ถุงยางอนามัย และถุงมือยาง เป็นต้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2 5 3 9 ) 

 
ตารางที่ 5-1 จ้านวนโรงงานแปรรูปยางพารา     
  จ้านวนโรงงาน 

ประเภทโรงงานแปรรูป วัตถุดิบ ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง รวม 

1. โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน   ยางแผ่นดิบ 13 40 70 123 

2. โรงงานผลิตน้้ายางข้น   น้้ายางสด 11 20 34 65 

3. โรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง น้้ายางสด   3 6 9 

4. โรงรีดยางเครพ   เศษยาง 6 22 38 66 

5. โรงงานผลิตยางแท่ง   น้้ายางสดและเศษยาง 9 11 31 51 

 รวมทุกประเภท 39 96 179 314 
ที่มา: อุดมศรี ชวานิสากุล 2544 

 
6) การซื้อขายยางพารา 

การซื้อขายยางพาราแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
1. การซื้อขายโดยผ่านตลาด (Open Market) เป็นการซื้อขายสินค้าของสมาชิกในตลาดกลางทีม่ี

การจัดสร้างส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โกดังเก็บสินค้า การให้บริการหักบัญชี การระงับข้อพิพาท และการจัด
ชั้นคุณภาพของสินค้า ซึ่งตลาดซื้อขายยางที่เป็นทางการน้ีจ้าแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ตลาดขั้นปฐม (Primary 
Market) ที่ตั้งขึ้นตามความต้องการของผู้ผลิต และ 2) ตลาดปลายทาง (Terminal Market) ที่ตั้งขึ้นส้าหรับผู้ซื้อหรือ
ผู้ใช้ยาง ตลาดทั้ง 2 ลักษณะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การเคล่ือนไหวของราคายางในตลาดใดตลาดหนึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นๆ ด้วย ซึ่งตลาดยางพาราของโลกมปีระมาณ 9 แห่ง ได้แก ่

 ตลาดสิงคโปร ์เกิดขึ้นเพราะความได้เปรียบทางภูมิศาสตรข์องประเทศสิงคโปร ์ท่ีเป็น
ทางผ่านของเส้นทางเดินเรือระหว่างซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออก และอยู่ใจกลางแหล่งผลิตยางพาราส้าคัญ
ของโลก โดยมีสมาคมการค้ายางของสิงคโปร์ (Rubber Association of Singapore :RAS) เป็นองค์กรที่ด้าเนินงาน
และควบคุมการประกอบธุรกิจการยางของสิงคโปร์ ท้าหน้าที่เป็นสถานท่ีประมูลซื้อขายยางประจ้าสัปดาห์และเป็น
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า 
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 ตลาดกัวลาลัมเปอร์  เดิมการซื้อขายยางกับต่างประเทศจัดท้าผ่านตลาดสิงคโปร์ ต่อมาได้มี
การจัดตั้งองค์กรซื้อขายยางแห่งสหพันธ์มลายา ซึ่งปัจจุบันเปล่ียนเป็นคณะกรรมการควบคุมการซื้อขาย ออกและเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการยาง และจัดตลาดกลางเพื่อท้าการประมูลซื้อขายยางของมาเลเซีย 

 ตลาดโตเกียวและตลาดโอซากา้ เป็นตลาดทีด่้าเนินการซื้อขายยางจริงและการซื้อขายยาง
ล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ซื้อกับผู้ขายจะก้าหนดราคา เงื่อนไข และวิธีการ ร่วมกัน 

 ตลาดลอนดอน เป็นตลาดปลายทางในประเทศอังกฤษทีอ่้านวยความสะดวกให้แก่โรงงาน
ผลิตภัณฑท์ี่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบ และเป็นตลาดขายต่อให้แก่ประเทศอื่น  ๆในยุโรป ตลาดยางลอนดอนมีองค์กรท่ี
ควบคุมตลาดอยู ่2 องค์กร คือ สมาคมการค้ายางแห่งลอนดอนเป็นศูนย์กลางซื้อขายยางจริง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 
และสมาคมตลาดปลายทางยางลอนดอนเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 

 ตลาดนิวยอร์ก เป็นตลาดปลายทางที่ซื้อขายยางจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ด้าเนินการ
โดยสมาคมการค้ายางแห่งนิวยอร์ค ปัจจุบันได้ปิดให้บริการไปแล้ว เนื่องจากมีผู้ใช้บริการไม่มากนัก  

นอกจากนี้ยังมีตลาดฮัมบูกส์ ประเทศเยอรมันนี และตลาดเซี่ยงไฮ้และตลาดไหหล้า ในประเทศจีน
แต่ปริมาณการซื้อขายยางที่ผ่านตลาดดังกล่าว ยังมีปริมาณที่น้อยมาก ประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการซื้อขาย
ยางทั้งหมด (อุดมศรี  ชวานิสากุล 2544) 

วิธีการซื้อขายยางโดยผ่านตลาดค้ายางนี ้ผู้ผลิตหรือผู้ที่มียางอยู่ในครอบครองจะส่งค้าส่ังขายโดย
ผ่านโบรกเกอร์หรือนายหน้าของตลาด ซึ่งต้องระบุชนิด ชั้นคุณภาพ ปริมาณ และราคาสินค้า จากนั้นโบรกเกอร์จะ
เสนอขายในตลาด หากมีบุคคลใดต้องการซื้อก็จะติดต่อผ่านโบรกเกอร์เช่นเดียวกัน การซื้อขายจะเกิดขึ้นโดยราคาที่
จ้าหน่ายได้จะเป็นราคาอ้างอิงของยางชั้นคุณภาพนั้น  ๆในตลาด ราคาที่ประกาศในตลาดทางการจะเป็นราคาที่
เกิดขึ้นจริง และสมาชิกของตลาดทุกคนรับทราบ แต่ทว่าราคาอ้างอิงดังกล่าวไมอ่าจสะท้อนราคาที่เป็นจริงของยางใน
ตลาดท้องถิ่นได้เสมอไป 

2.  การซื้อขายโดยตรง (Direct Sale) เป็นการติดต่อซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่
ผ่านตลาด การซื้อขายในลักษณะนี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด (อุดมศรี  ชวานิสากุล 
2544) เช่นการซื้อขายระหว่างผู้ส่งออกยางกับผู้ผลิตล้อยางในต่างประเทศหรือกับนายหน้าในต่างประเทศโดยตรง 

 การก้าหนดราคาซื้อขายยางในลักษณะนี้จะใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดทางการ และแนวโน้มของ
ราคายางในอนาคตในการก้าหนดทิศทางราคายางด้วยเสมอ แตก่ารซื้อขายในลักษณะนี้ผู้ส่งออกแต่ละรายไม่ทราบ
ถึงการก้าหนดราคาส่งออกของผู้ส่งออกรายอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดข้อเสียเปรียบได้เปรียบในการส่งออกหากผู้ส่งออกแต่ละ
รายมีต้นทุนการจัดซื้อสินค้าเพื่อส่งออกแตกต่างกันมาก ดังนั้นผู้ส่งออกจึงจ้าเป็นต้องใช้การคาดคะเนและพยากรณ์
แนวโน้มในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจ้านวนมากเพื่อให้ราคาที่ได้รับสอดคล้องกับภาวะทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด 
และเพื่อช่วยลดอัตราเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในการค้ากับต่างประเทศ 

7) ระบบตลาดยางพาราของไทย 
ระบบการตลาดยางพาราของไทยเป็นการซื้อขายโดยไม่ผ่านตลาดซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะติดต่อท้าการซื้อ

ขายกันโดยตรง ซึ่งเป็นการซื้อขายยางที่ชาวสวนยางต่างคนต่างขายยางให้กับพ่อค้าคนกลางระดับต่างๆ ดังแสดงใน
แผนภูมที่ 5-2 ดังนั้นการก้าหนดคุณภาพ การชั่งน้้าหนักและราคา ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย ลักษณะการ
ซื้อขายยางดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ระดับ (อุดมศร ีชวานิสากุล 2544) คือ 
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1. การจ้าหน่ายยางระหว่างชาวสวนยางหรือพ่อค้าท้องถิ่นกับโรงงานผู้ผลิตยางดิบภายในประเทศ 
2. การซื้อขายระหว่างโรงงานผู้ผลิตยางดิบกับโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ 
ซึ่งในระบบตลาดการซื้อขายยางของไทยนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราระดับต่างๆ (วลัยพร อาจ

หาญณรงค ์2538) ดังนี ้
1. พ่อค้าระดับหมู่บ้านและพ่อค้าเร่ คือผู้ท่ีติดต่อซื้อยางตรงกับเจ้าของสวนยางรายย่อยทั่วไป โดย

รับซื้อในรูปของยางแผ่นดิบตามหมู่บ้านของตนในขอบเขตทีเ่ส้นทางคมนาคมเอื้ออ้านวย ราคารับซื้อที่พ่อค้าเร่ตั้งไว้
จะต่้ากว่าราคาในท้องตลาดเฉล่ียกิโลกรัมละ 10-50 สตางคส้์าหรับค่าแรงงานและค่าขนส่ง ธุรกิจลักษณะนี้ยังมีอยู่ใน
หมู่บ้านทีม่ีเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก หรือไม่มีความปลอดภัยในการขนส่ง หรือด้วยเงื่อนไขอื่นๆ ที่ท้าใหเ้จ้าของสวน
ไม่สามารถน้ายางพาราออกไปจ้าหน่ายให้พ่อค้าในหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง 

ส่วนพ่อค้าระดับหมู่บ้าน เป็นนายทุนหมู่บ้านที่รับซื้อยางจากชาวสวนในรูปของยางแผ่นดิบ แล้ว
น้าไปขายต่อให้พ่อค้าในเมือง นอกจากการซื้อขายยางพ่อค้าเหล่านี้ยังท้าหน้าที่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้พ่อค้าเร่และ
เจ้าของสวนยางรายย่อยในหมู่บ้าน และความสัมพันธ์เจ้าหน้ี-ลูกหนี้น้ีท้าใหเ้จ้าของสวนยางรายย่อยต้องน้ายางพารา
ของตนไปขายให้แก่พ่อค้าในระดับหมู่บ้าน 

2.  พ่อค้าคนกลาง เป็นร้านค้าหรือบริษัททีท่้าธุรกิจซื้อยางเป็นหลัก โดยตั้งร้านรับซื้อยางในรัศมทีี่
ใกล้กับแหล่งผลิตให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า การซื้อขายของพ่อค้าคนกลางมีมากกว่าพ่อค้าระดับ
หมู่บ้าน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า และมักจะได้รับสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยจากบริษัทเจ้าของโรงงานและผู้

เกษตรกร 

ยางแผ่นดิบ น้้ายางสด 

พ่อค้าเร่ พ่อค้าหมู่บ้าน พ่อค้าคนกลาง 

โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน   
โรงงานผลิตน้้ายางข้น   

โรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง 
โรงรีดยางเครพ   

โรงงานผลิตยางแท่ง   

พ่อค้ารวบรวมท้องที่ 
ตัวแทนหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น 

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

รูปที่ 5-2 วิถีการตลาดยางพาราของไทย 

ที่มา: ดัดแปลงเพิ่มเติมจาก  
        สา้นักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2540 
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ส่งออก ส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางจะมีโรงรมยางพาราเองหรือเช่าจากเจ้าของโรงรมยางพารารายอื่นๆ พ่อค้าคนกลาง
เป็นผู้ที่มีอ้านาจซื้อยางพารามากที่สุดเพราะมีทุนสะสมมากกว่าผู้ซื้อระดับอื่นๆ ในตลาด 

3. บริษัทเจ้าของโรงงานและผู้ส่งออก บริษัทผู้ส่งออกมักจะมีโรงงานแปรรูปยางของตนเองและ
ส่วนใหญ่จะซื้อยางมาจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางและเจ้าของสวนขนาดใหญ่บางราย ทั้งในรูปของยาง
แผ่นดิบและยางรมควันมาผ่านกระบวนการจนเป็นสินค้าส้าเร็จรูปส่งออก ราคาส่งออกสุดท้ายของยางแต่ละเกรดจะ
ขึ้นอยู่กับการตกลงซื้อขายของบริษัทกับบริษัทนายหน้า 

8) สถานการณ์ตลาดยางพารา 
ตลาดยางพาราโดยเฉพาะยางธรรมชาติเป็นตลาดของผู้ซื้อ เนื่องจากอุปทานส่วนเกินในตลาดมี

ปริมาณมากอีกทั้งมีการผลิตและการใช้ยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนมีเพิ่มมากขึ้น จากตัวเลขการใช้ยางในปี 
พ.ศ. 2543 (รูปที่ 5-3) ของประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ 5 ประเทศคือ  สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลีใต้ มีประมาณ 
9,335.4 พันตัน เป็นยางสังเคราะห์ถึงร้อยละ 61 และยางธรรมชาติเพียงร้อยละ 39 นอกจากนี้การใช้ยางสังเคราะห์
ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังเช่นในปี พ.ศ. 2543 มีการใช้ยางสังเคราะห์ท่ัวโลก 10,680 พันตัน เพิ่มจาก 8,820 พันตันในปี 
พ.ศ. 2537 คิดเป็นร้อยละ 21 หรือเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี

ในขณะท่ีผู้ใช้ยางสังเคราะห์รายใหญ่อย่างสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต่างก็ผลิตยางสังเคราะห์ใช้เอง 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตยางสังเคราะห์รายใหญ่ท่ีสุดคือผลิตได้ประมาณ 2,385 พันตันในปี พ.ศ. 2543 คิดเป็น
ร้อยละ 22 ของการผลิตยางสังเคราะห์ท่ัวโลก รองลงมาคือญี่ปุ่นผลิตได้ 1591.6 พันตันคิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งทั้งสอง
สามารถผลิตได้เกินพอกับการใช้ยางสังเคราะห์ภายในประเทศ 

จะเห็นได้ว่าอุปสงค์ของยางธรรมชาติจะไม่เติบโตมากนักหรืออาจจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปริมาณยาง
ธรรมชาติในสต๊อกในประเทศผู้ใช้ยังมีปริมาณมาก ดังเช่นในปี พ.ศ. 2543 ปริมาณสต๊อกยางธรรมชาติของประเทศ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น บราซิล และอินเดียรวมถึง 23,720.2 พันตัน (IRSG 2001) ดังนั้นราคายางธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง
และราคามักผันผวนตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก 
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 ที่มา: IRSG 2001 

รูปที่ 5-3 การใช้ยางของประเทศผู้ซื้อยางรายใหญ่ปี พ.ศ. 2543 



อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย 106 

 
 

 

5.2  ปัญหาการผลิตยางพาราของชาวสวนยาง 
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 5-2) จาก 4,677 พันไร่ ใน ปี พ.ศ. 2505 เป็น 

12,396 พันไร ่ในปี พ.ศ. 2540 มีอัตราการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเฉล่ียร้อยละ 4.72 ต่อปี และผลผลิตต่อไร่เพิ่มจาก 57 
กิโลกรัมต่อไร ่ในปี พ.ศ. 2505  เป็น 227 กิโลกรัมต่อไร ่ในปี 2540 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว การขยายพื้นท่ีปลูกยาง
ได้ท้าให้ประเทศไทยผลิตยางไดม้ากเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิตยางโลก ซึ่งผลผลิต
ประมาณร้อยละ 90 มาจากภาคใต้และอีกประมาณร้อยละ 10 มาจากภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 2543) ซึ่งนับได้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีส่วนช่วยให้เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ มีงานท้า  

 
ตารางที่ 5-2 การขยายตัวการผลิตยางพาราของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2505 - 2540 

 
ปี พ.ศ. 

พื้นที่เพาะปลูก 
(พันไร่) 

อัตราการขยายตัวของ 
พื้นที่เพาะปลูก (ร้อยละ) 

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร ่
(กิโลกรัม) 

2505 
2510 
2515 
2520 
2525 
2530 
2535 
2540 

4,677 
7,385 
8,377 
9,275 
10,001 
10,399 
11,139 
12,396 

- 
57.90 
13.43 
10.72 
7.83 
3.98 
7.15 
11.28 

57 
57 
58 
63 
65 

123 
150 
227 

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2540 
 

เกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 1.09 ล้านครัวเรือน และมีการจ้างงานกรีดยางปีละ 5 
แสนคน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2543) และ พื้นที่ปลูกยางของชาวสวนยางเป็นพื้นที่ขนาดเล็กไม่เกิน 15 ไร่ 
ประมาณร้อยละ 9 5 . 7  ของชาวสวนยางนิยมแปรรูปน้้ายางสดเป็นยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควัน เพราะว่า
คุณสมบัติทางกายภาพของน้้ายางสดจะถูกท้าลายโดยแบคทีเรียหลังจากการกรีดประมาณ 4 ชั่วโมง ท้าให้ชาวสวน
ยางไม่สามารถเก็บน้้ายางสดไว้ได้นาน และวิธีการแปรรูปน้้ายางสดเป็นยางแผ่นดิบสามารถท้าได้ง่าย (ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 2 5 4 0 อ้างในเดือนรุ่ง ช่วยเรือง 2 5 4 3 ) 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก แต่ประสิทธิภาพ
การผลิตของไทยได้รับการพัฒนาเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น และชาวสวนยางยังมีปัญหาและข้อจ้ากัดในด้านการผลิต ซึ่ง
พอสรุปประเด็นส้าคัญได้ดังนี ้

1. ประสิทธิภาพการผลิตยางต่้า เนื่องจาก 
- ชาวสวนยางส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายย่อย ซึ่งมีอยู่ถึง 95% (ฐานันดร กิตติวงศากุล 2535) 

และมีพื้นที่ปลูกยางพาราโดยเฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 15 ไร่ (ศูนย์ศึกษาเอเปค 2542 อ้าง
ในอุดมศร ีชาวนิสากุล 2544) ชาวสวนยางรายย่อยเหล่านี้ มีแรงงานท่ีช่วยกันท้าสวน
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ยางพาราเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเรือน ท้าให้ขาดก้าลังในการพัฒนาการผลิต มกี้าลังการผลิตน้อย 
จึงส่งผลใหช้าวสวนยางมีรายได้น้อย (เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 2543)  

- เทคโนโลยีที่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ส่วนมากยังใช้เทคโนโลยีแบบเดิม โดยเฉพาะด้านการ
บ้ารุงรักษาและการกรีดยาง ท้าให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่้า คือเฉล่ียปีละประมาณ  218 กโิลกรัม
ต่อไร่ หรือเพียงร้องละ 61 ของผลผลิตต่อไร่ของแปลงทดลองวิชาการซึ่งเฉล่ียปีละ 317 
กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนย์ศึกษาเอเปค 2542 อ้างในอุดมศร ีชวานิสากุล 2544) 

2. คุณภาพผลผลิตต่้า เนื่องจาก 
- ชาวสวนยางยังขาดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตยางท้าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่้า 

และคุณภาพที่ได้ไม่สม่้าเสมอ ในกรณีน้้ายางสด บางครั้งไม่สามารถน้าไปผลิตน้้ายางข้นได้ 
ส่วนกรณียางแผ่นดิบ เมื่อน้าไปผลิตยางแผ่นรมควัน ก็จะได้ยางแผ่นรมควันคุณภาพต่้า  ท้า
ให้ขายยางได้ในราคาต่้า (ศูนย์ศึกษาเอเปค 2542 อ้างในอุดมศร ีชาวนิสากุล 2544) และ
เกษตรกรที่มีทักษะการกรีดยางไม่ถูกต้อง จะส่งผลใหต้้นยางเส่ือมโทรมเร็วด้วย (เดือนรุ่ง 
ช่วยเรือง 2543) 

3. ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจาก  
- ขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง ท้าให้ค่าจ้างในการกรีดยางมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย  ๆ

(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2543) 
- ต้นทุนการผลิตยางพารามีหลายรายการและมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งพบว่า ต้นทุนการผลิต

ยางพาราในปี พ.ศ. 2540 อยู่ในระดับ 22.7 บาทต่อกิโลกรัม และเพิ่มเป็น 23.1 บาทต่อ
กิโลกรัมในปี พ.ศ. 2541 (ศูนย์ศึกษาเอเปค 2542 อ้างในอุดมศร ีชวานิสากุล 2544) ต้นทุน
การผลิตยางพารามี 2 ประเภทคือ (เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 2543) 
1. ต้นทุนคงที ่ หมายถึงต้นทุนการผลิตที่ไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต  ได้แก ่

ค่าเช่าที่ดิน ภาษีที่ดิน ค่าเส่ือมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสของเงิน
ลงทุน และดอกเบี้ยเงินกู ้

2. ต้นทุนผันแปร  หมายถึงต้นทุนการผลิตที่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต  
ได้แก่ 

2.1 โสหุ้ยการผลิต  ประกอบด้วย  พันธุย์าง ปุ๋ย ยาก้าจัด/ป้องกันศัตรูพืช น้้ามัน
เชื้อเพลิง เมล็ดพืชคลุมดิน ไม้ชะ ไฟฟ้า และอื่นๆ  

2.2 แรงงาน ประกอบด้วย ค่าเตรียมดิน  ค่าวางแนวปลูก ค่าขุดหลุม ค่าปักไม้ชะ ค่า
คลุมดินรองก้นหลุม ค่าใส่ปุ๋ย ค่าเปิดแก่ง ค่าปลูกพืชคลุมดิน  ค่าปราบ/ถางวัชพืช 
ค่าพ่นยาปราบศัตรู ค่ากรีดยาง ค่าเก็บน้้ายาง ค่าท้ายางแผ่นดิบ และอื่น  ๆ

2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ค่ารถแทรกเตอร์ รถไถ เครื่องพ่นยา เครื่องสูบ
น้้า จอบ  มีด รองเท้าบู๊ท  โรงรีดยาง  มีดกรีดยาง  ตะกง  ไม้ตากยาง  ที่กรองน้้า
ยาง  ถังน้้ายาง ถ้วยรองน้้ายาง  ล้ินยาง  ลวดแขวนน้้ายาง  เครื่องจักรรีดยาง  หิน
ลับมีด  หินฟอสเฟต/แก๊สน้้ากรด และอื่นๆ 
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4. ขาดความยืดหยุ่นในการผลิต เนื่องจากการปลูกยางพาราจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-7 ปี ก่อนทีจ่ะ
สามารถกรีดน้้ายางได้ ชาวสวนยางพาราซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตยางรายย่อยจึงมีข้อจ้ากัดในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญ
กับความผันผวนของราคายางในตลาดโลก กล่าวคือในปีที่ราคายางในตลาดโลกสูง ชาวสวนยางก็ไม่สามารถเพิ่ม
อุปทานของยางได้ในระยะเวลาอันส้ัน และเมื่อราคายางในตลาดโลกต่้าลงก็ไม่สามารถาลดการกรีดยางได้เนื่องจาก
ชาวสวนยางมีรายได้จากยางเป็นหลัก (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2543) 

5. ความช่วยเหลือของภาครัฐไม่ทั่วถึง หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางใน
ด้านการผลิตได้อย่างทั่วถึง เช่น (ฐานันดร กิตติวงศากุล 2535)   

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพเพราะขาดการพัฒนาบุคลากร ท้าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การยางพาราในทุก  ๆด้าน อย่างแท้จริงออก
ปฏิบัติงานส่งเสริมและเผยแพระเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับเกษตรกร  

- งานวิจัยและพัฒนามีฐานแคบ ไม่อาจพัฒนาการผลิตและการตลาดได้อย่างแท้จริง เพราะได้
งบประมาณและบุคลากรจ้ากัด  

- ไม่ได้ส่งเสริมใหช้าวสวนยางมีอาชีพเสริมนอกจาการท้าสวนยางเพียงอย่างเดียว ท้าให้
เกษตรกรขาดทางเลือกในการหารายได ้

- การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมในประเทศมีอยู่ในสัดส่วนที่น้อย
มาก (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2543) 

 
5.3  ปัญหาการตลาดยางพาราของชาวสวนยาง 

จากการส้ารวจของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)  พบว่าชาวสวนยางจะขายผลผลิต
ให้แก่พ่อค้าคนกลางในเมืองโดยตรงร้อยละ 36.72 ขายผ่านพ่อค้า ระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 33.10 และขายใหพ้่อค้าเร่
ร้อยละ 15.62 ตามล้าดับ และพบว่าประมาณร้อยละ 94.85 ของผลผลิตเหล่านี้จะต้องถูกล้าเลียงผ่านพ่อค้าคนกลาง
ในเมืองก่อนจะถึงโรงงานรมควัน แสดง ให้เห็นว่า พ่อค้าคนกลางมบีทบาทส้าคัญต่อระบบการตลาดยางธรรมชาติ
อย่างมาก และมีผลผลิตเพียงร้อยละ 3.12 เท่านั้นท่ีขายผ่านสหกรณ์การเกษตร  และผลผลิตอีกร้อยละ 2.03 จะขาย

ให้แก่โรงงานรมควันโดยตรง  
โครงสร้างตลาดการซื้อขายยางดังกล่าวเป็นตลาดของผู้ซื้อ เนื่องจากมีผู้ขายรายย่อยจ้านวนมากและมผู้ีซื้อ

น้อยราย (ฐานันดร กิตติวงศากุล 2535) ท้าใหบ้ริษัทเจ้าของโรงงานและผู้ส่งออกตลอดจนพ่อค้าคนกลางไม่กี่รายมี
อ้านาจในการต่อรองการซื้อขายสูงและผูกขาดตลาดยาง และผู้เสียผลประโยชน์ส่วนใหญ่กลับเป็นชาวสวนยางที่ต้อง
ขายยางในราคาที่ต่้ากว่าราคาตลาด ทั้งที่ราคายางมีความผันผวนสูงและมีแนวโน้มต่้าลง ดังนั้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้มีการพัฒนาตลาดยางของไทยโดยจัดตั้งตลาดกลางยางพาราแห่งแรกขึ้นที่ศูนย์วิจัยยางสงขลา เมื่อปี 
พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ตลาดกลางยางพาราแห่งนี้เป็นสถานท่ีหรือเป็นศูนย์กลางที่ผู้ซื้อขายยางมาประกอบ
ธุรกิจการซื้อขายยางร่วมกัน สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ซื้อและผู้ขายยางภายใต้ระเบียบของตลาดที่ทุกฝ่ายยอมรับ 
และพยายามพัฒนาตลาดยางให้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเสร ี

อย่างไรก็ตาม ลักษณะโครงสร้างตลาดยางภายในประเทศยังคงไม่เปล่ียน ปัญหาราคายางผันผวนและ
ตกต่้ายังคงด้าเนินอยู่ และเกษตรกรสวนยางยังคงต้องขายยางต่้าว่าราคาซื้อขายในตลาดต่างประเทศประมาณ



อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย 109 

 
 

 

กิโลกรัมละ 10 บาท (สมศักดิ์ พงษ์พันธารักษ์ 2545 :  อ้างในโฟกัสภาคใต้ 2545) ทั้งนี้เนื่องจาก ข้อจ้ากัดทั้งด้าน
ชาวสวนยางและการด้าเนินงานของรัฐ (อุดมศรี ชวานิสากุล  2 5 4 4 ) เช่น  

1. เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  อาศัยอยู่กระจัดกระจาย และมีฐานะยากจน  
ประกอบกับขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการตลาด  ท้าให้ขาดอ้านาจต่อรองราคาและขายผลผลิตได้ใน
ราคาที่ไม่เป็นธรรม 

2. แม้จะมีตลาดกลางกระจายมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง ตลาดที่ท้าการประมูลยางซึ่งมี
ประมาณ 200 แห่งทั่วประเทศยังไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง และเปิดด้าเนินการเป็นครั้งคราวต่อเมื่อมีการใช้
นโยบายแทรกแซงราคายางในตลาดที่มีการประมูลยางในท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ้ากัดทางด้านงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่ท่ีมีความช้านาญในการด้าเนินการ 

3. สถาบันเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจ้าหน่ายยางพารายังไม่มีความเข้มแข็งพอ  เนื่องจากขาด
ความรู้ความสามารถ ในเชิงธุรกิจและการตลาด  ตลอดจนขาดการเชื่อมโยงด้านข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง แม่นย้าและ
รวดเร็ว 

 
5.4  นโยบายยางพารา 

ในปี พ.ศ. 2455 ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมยาง
ประดิษฐ์และมีความต้องการยางดิบเป็นปริมาณมาก ท้าให้ยางพารามีมูลค่าสูงขึ้นและประเทศผู้ผลิตยางอย่างไทย
หันมาปลูกยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น แต่ในปี พ.ศ. 2470 – 2474 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่้าทั่วโลก ท้าให้ราคา
ยางพาราลดต่้าลงมาก ส่งผลกระทบต่อประเทศผูผ้ลิตยาง ประเทศไทยจึงลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีแห่งข้อตกลง
ควบคุมยางระหว่างประเทศ (International Rubber Regulation Agreement: IRRA) พ.ศ. 2477 เพื่อจ้ากัดปริมาณ
ส่งออก ห้ามมิให้เพาะปลูกยางขึ้นใหม่และจ้ากัดปริมาณการเพาะปลูกยางทดแทน มีผลบังคับใช้ในช่วง พ.ศ. 2477-
2487 และได้ออก พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นมาตรการท่ีท้าใหร้ัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมต่าง  ๆที่
เกี่ยวข้องกับยางแบบครบวงจรมาจนถึงปัจจุบัน (ฐานันดร กิตติวงศากุล 2535) นับตั้งแต่ การปลูกต้นยาง การท้ายาง 
จนถึงการส่งออกยาง อาจกล่าวได้ว่าการเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมยางพาราของรัฐบาลในอดีตนั้นเป็นเพียงการใช้
กฎหมายที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างประเทศ ส่วนนโยบายทีมุ่่งให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศนั้น
ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-5 รัฐบาล เน้น
การเพิ่มรายได้ประเทศด้วยการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก และเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาราคายางโลกตกต่้ามาก
ขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มเน้นการแก้ปัญหาราคายางตกต่้า ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ท้ังที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการตลาดยางพาราดังสรุปได้ในตารางที่ 5-3  

แม้รัฐบาลไทยมมีาตรการและนโยบายในการแก้ปัญหาราคายางตกต่้า แต่ปริมาณการผลิตและการส่งออก
ยางพาราของไทยยังเพิ่มขึน้ทุกป ีท้ังนี้เนื่องจากการแก้ปัญหาด้วยการแทรกแซงราคา ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่้า และการลด
ภาษีต่างๆ เป็นมาตรการแก้ปัญหาระยะส้ัน การแก้ปัญหาไม่ได้เน้นการลดอุปทานจากการผลิตภายในประเทศ และ
ยังให้ความส้าคัญไม่มากนักกับการลดต้นทุนการผลิตของชาวสวนยาง เพราะบางมาตรการ เช่น การลดภาษีส่งออก 
และการงดเว้นการเก็บเงินสงเคราะห์ปลูกยางแทนจากผู้ส่งออก เป็นการลดต้นทุนของธุรกิจส่งออกมากกว่า ซึ่งต้นทุน
ที่ลดลงเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มราคารับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยาง  
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ตารางที่ 5-3 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับยางพาราในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
แผน

พัฒนาฯ 
 

จุดเน้นนโยบาย 
 

มาตรการ/การด้าเนินงาน 
ฉบับที ่  

1-5 
 

ส่งเสริมยางพาราให้เป็น
พืชเศรษฐกิจส่งออกเพ่ือ
เพ่ิมรายได้เข้าประเทศ    
 
 

 การขยายพ้ืนที่ปลูกยาง 
- ให้เงินสนับสนุนการปลูกยาง เช่น 
o โครงการสงเคราะห์การปลูกยางพาราแก่ผู้ไม่มีสวนยางมาก่อนตาม พ.ร.บ. 

กองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง พ.ศ. 2503 
- ขยายพ้ืนที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
o โครงการน้าร่องการพัฒนาปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

กระทรวงเกษตรฯ 
o โครงการส่งเสริมการปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของศูนย์อ้านวยการ

ช่วยเหลือตามพระราชด้าริเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ปรับปรุงพันธุ์ยางและส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ใหม่ 

- วิจัยยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า 
- โครงการเร่งรัดปลูกยางแทน เช่น เร่งให้ภาคใต้ปลูกยางพันธุ์ใหม่แทนยางพันธุ์เก่า 

และ เร่งให้ภาคตะวันออกให้มีการปลูกยางแทนมันส้าปะหลัง 
ฉบับที ่

6-9 
 

พัฒนาคุณภาพยาง 
พัฒนาระบบตลาด 
และส่งเสริมการใช้ยาง
ในประเทศเพ่ือแก้ปัญหา
ราคายางตกต่้า              

 แก้ปัญหาราคายาง 
- แทรกแซงตลาดยางด้วยการรับซื้อยาง 
- การลดภาษีส่งออกยางประเภทต่างๆ 
- ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพยาง 
- การพัฒนาตลาดยาง ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ใน

การขนส่ง   
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อให้มกีารใช้ยางในประเทศ  
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
- ควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง – เริ่มการก้าหนดพื้นที่ปลูกยาง (Zoning) 
- ก้าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจยางพารา 
- การจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้า 

 การขยายพ้ืนที่ปลูกยาง (ผลทางอ้อมจากการแก้ปัญหาอื่นๆ) 
- โครงการเร่งรัดการปลูกยางพาราเพ่ือกระจายรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
นอกจากนี้ยังมนีโยบายและมาตรการอื่นๆ แต่มีข้อจ้ากัดในทางการปฏิบัต ิ(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2543) เช่น 
(1) มาตรการก้าหนดเขตเศรษฐกิจยางพารา เช่นใน พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ให้อ้านาจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ ก้าหนดเขตการท้าสวนยางและเขตห้ามปลูกยาง แตท่ี่ผ่านมายังไม่มีการประกาศใช้
เขตเศรษฐกิจยางพาราอย่างเป็นทางการ   

(2) มาตรการส่งเสริมการรวมตัวเป็นสหกรณ์ มาตรการน้ีไม่สามารถช่วยยกระดับราคายาง หรือแก้ปัญหา
คุณภาพยางได้ตามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากสหกรณ์หลายแห่งไม่มีประสบการณ์ทั้งการผลิตและการตลาด และขาด
บุคลากรในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร 

(3) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ ดว้ยการก้าหนดอัตราภาษีศุลกากรที่สูงส้าหรับ
ยางสังเคราะห์ เพื่อใหใ้ช้ยางธรรมชาตใินประเทศมากขึ้น แตอ่ัตราเพิ่มของการใชย้างธรรมชาตใินประเทศยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่้า ทั้งนี้เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดที่ต้องใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ควบคู่กนั ดังนั้น 
นโยบายส่งเสริมควรเน้นการวิจัยทางด้านเทคโนโลยกีารผลิตทีใ่ห้มีการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้นด้วย 
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(4) มาตรการพัฒนาระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้า ยังมีปัญหาในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามสัญญาอยู่มาก 
อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างๆ ท่ีผ่านมามักด้าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ในขณะท่ีระบบการผลิต

และการตลาดของพืชเศรษฐกิจยางพารา มีวิถีและวงจรที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ด้านการเกษตรกรรม การพาณิชย์ และการ
อุตสาหกรรม ดังนั้นผลการด้าเนินนโยบายหนึ่งๆ อาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจ
ยางพาราของไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งพอสรุปประเด็นได้ดังตารางที่ 5-4 

 
ตารางที่ 5-4 ผลกระทบของนโยบายที่เกี่ยวกับยางพารา 

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

1. นโยบายการผลิตยางเพื่อการส่งออก การส่งเสริมการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราเพ่ือเน้นการส่งออกที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบดังนี้ 
o การส่งเสริมและการขยายตัวการผลิตยางและ

อุตสาหกรรมยาง ท้าให้เกิดการจ้างงาน ช่วยสร้าง
รายได้ และการกระจายรายได้สูก่ลุ่มต่างๆ ทั้งเกษตรกร 
ลูกจ้างโรงงานแปรรูปยาง และผู้ประกอบการ (อุดมศรี 
ชวานิสากุล 2544) 

o การเพิ่มพื้นที่ปลูกยางท้าให้ผลผลิตทั้งประเทศเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ
ประมาณร้อยละ 4.04 ในขณะที่ความต้องการยางพาราของโลกขยายตัว
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.15 ต่อปีเท่านั้น การขยายการผลิตยางที่เกินอุป
สงค์ของตลาดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ราคายางตกต่้า (ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 2543) 

 o การเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก ท้าให้ธุรกิจยางพาราผูกติดกับ
เศรษฐกิจโลกที่ควบคุมไม่ไดแ้ละราคายางในประเทศผันผวนตาม
ตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา (วลี พร้อมปัญญา 2535) และความอ่อนไหว
ของราคายางในประเทศไดส้่งผลกระทบต่อรายได้หลักของเกษตรกร
ชาวสวนยางอย่างมาก ดังเห็นได้จากมาตรการแทรกแซงตลาดราคายาง
ในตลาดของรัฐบาล ซ่ึงใช้งบประมาณจ้านวนมากในการรับซื้อยางจาก
เกษตรกรและการสร้างโกดังไว้เก็บดังแสดงในตารางที่ 5-5 

2. นโยบายการแทรกแซงตลาดยางพารา แก้ปัญหาราคายางโดยวิธีเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดโดยรับซื้อยางจากเกษตรกรเกิดขึ้นครั้ง
แรกในช่วงปี 2534 และด้าเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการใช้มาตรการแทรกแซงตลาดยางพารา มีดังนี้ (เดือน
รุ่ง ช่วยเรือง 2543) 
o เกษตรกรชาวสวนยางขายยางได้ราคาสูงขึ้น ราคายาง

แผ่นดิบที่รัฐบาลแทรกแซงสูงกว่าต้นทุนการผลิตยาง
ของชาวสวนยาง 

o รัฐต้องใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมากและต้องขาดทุนในโครงการ
แทรกแซง เพราะราคาแทรกแซงสูงราคาจริงในตลาด  

o การที่รัฐบาลก้าหนดราคาแทรกแซงของยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3 และคุณภาพ 4 ให้มีความแตกต่างกันมาก 
ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางเร่งปรับปรุงคุณภาพยาง 

o การที่รัฐบาลมียางเก็บไว้ในสต็อกเป็นจ้านวนมาก ไม่เป็นผลดีในเชิง
จิตวิทยาด้านการตลาด หากผู้ใช้ยางคาดว่า เม่ือใดที่ไทยต้องน้ายางใน
สต็อกออกขายจะมีอิทธิพลส่งผลให้ราคายางในตลาดโลกปรับตัวลดลง
อีก 

 o สมาคมยางพาราไทยและสมาคมผู้ผลิตและส่งออกน้้ายางข้น ได้รับ
ผลกระทบจากการแทรกแซงของรัฐบาลที่ต้องซ้ือยางแผ่นดิบจาก
เกษตรกรในราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป 

3. นโยบายภาษี นอกจากจะเป็นเครื่องมือทางการคลังในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐแล้ว รัฐยังสามารถน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
แทรกแซงตลาดยางพาราได้ เช่น การลดภาษีส่งออก การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 0.75 และการลดภาษีน้าเข้า
กรดฟอร์มิคที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการท้ายางแผ่น ซึ่งนโยบายภาษเีหล่านี้มีส่วนท้าให้ต้นทุนการผลิตยางของไทยลดลงและสามารถแข่งขัน
กับตลาดโลกได้มากขึ้น ซ่ึงมีผลท้าใหก้ารผลิตและการตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ (พงศักดิ์ อรุณศิริพร 2532) 
o อุปสงค์น้าเข้ายางของประเทศผู้ซื้อเพ่ิมขึ้น o พื้นที่กรีดยางเพิ่มขึ้นเพราะราคายางยังจูงใจชาวสวนยาง 
o ราคาขายยางแผ่นรมควันสูงขึ้น o กระตุ้นการส่งออกมากขึ้น และท้าให้ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ

ลดลง 
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ตารางที่ 5-5 งบประมาณที่รัฐน้าไปใช้แทรกแซงตลาดโดยรับซื้อยางจากเกษตรกร 
ปีงบประมาณ การด้าเนินงาน งบประมาณที่ใช ้

(ล้านบาท) 
2534 องค์การสวนยาง (อสย.) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเข้าแทรกแซงตลาดยาง 200 

กรมวิชาการเกษตรสร้างโกดัง 50 
ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง (สกย.) ก่อสร้างโกดัง 25 

2536 สกย. แทรกแซงตลาดด้วยเงินทีส่้ารองไว้ซื้อปุ๋ยปี 2537–2539 มาใช้หมุนเวียนซื้อขายยาง 900 
2539 อสย. แทรกแซงตลาดด้วยเงินกู้จากธนาคารกรุงไทยเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 200 

อสย. กู้เงินจากธนาคารกรุงไทยเพ่ือเป็นสินเช่ือเพ่ือการส่งออก 500 
เม่ือสิ้นสุดโครงการแทรกแซงยางพาราของ สกย . (2537–2539) ยางพาราปรับตัวลดลงอีก
ครั้ง รัฐบาลให้ อ.ส.ย. กู้เงินจากธนาคารกรุงไทยเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

1,000 

อสย. กู้เงินเพ่ิมจากธนาคารกรุงไทยเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 1,000 
อสย. กู้เงินเพ่ิมจากธนาคารกรุงไทยเพ่ือเป็นสินเช่ือเพ่ือการส่งออก 2,000 

2540 เกิดวิกฤตการณ์ยางพาราตกต่้าในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นท้าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการด้ารงชีพ รัฐบาลจึงให้ อสย. ด้าเนินการช่วยเหลือด้วยการเข้าแทรกแซง
ตลาดยางพารา นับเป็นโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ 1 

n.a. 

2541 โครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ 2-4 2,000 
2542 โครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ 5 4,000 

โครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ 6 4,000 
ที่มา : เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง (2543) 

 
 
5.5  กฎหมายยางพารา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดยางพาราได้แก่  
1. พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ .ศ.  2 4 8 1 แก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ.  2 5 4 2 
2. พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง พ .ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ .ศ. 2530 
3. พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การสวนยาง พ .ศ.  2 5 0 4 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ.  2 5 3 5 
4. พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ .ศ.  2 5 1 7 
5. พระราชบัญญัต ิ ส่งเสริมการลงทุน พ .ศ.  2 5 2 0 
6. พระราชบัญญัต ิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ .ศ.  2 5 2 2 
7. พระราชบัญญัติ เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.  2 5 2 2 
8. พระราชก้าหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร พ .ศ.  2 5 3 0 

 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดังแสดงในตารางที่ 5-6  
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ตารางที่ 5-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดยางพารา 
กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

1. พ.ร.บ. ควบคุมยาง 
พ.ศ. 2481 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 

สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
 

เพ่ือรองรับข้อตกลงการควบคุมยางระหว่างประเทศ ในการควบคุมต้องมี
การขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทุกๆ ขัน้ตอน ตั้งแต่การปลูกยาง การท้ายาง 
การค้ายาง และการส่งออกยาง  

2. พ.ร.บ. กองทุน
สงเคราะห์การท้าสวน
ยาง พ.ศ. 2503 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2530 

ส้านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท้าสวนยาง 
กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ์

จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง เพ่ือช่วยเหลือเจ้าของสวนยาง
และสวนไม้ยืนต้นในการปรับปรุงสวนยางและสวนไม้ยืนต้นทีมี่ผลผลิตต่้า
ให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น โดยด้าเนินการ ส่งเสริมหรือสงเคราะหก์ารปลูกยาง
พันธุ์ดีทดแทนยางพันธุ์เก่า และการปลูกแทนไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย 

3. พระราชกฤษฎีกา การ
จัดตั้งองค์การสวนยาง 
พ.ศ. 2504 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2535 

องค์การสวนยาง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

ก้าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์การสวนยางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ท้าหน้าที่เป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ค้ายาง
โดยท้าการผลิตต้นกล้ายางพันธุ์ดีให้แก่ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ท้าสวนยางเพื่อใช้ปลูกแทนและรับซื้อยางจากสวนเอกชนเพื่อส่งจ้าหน่าย
ให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ  

4. พ.ร.บ. กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 
พ.ศ. 2517 

กระทรวงการคลัง จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการ
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การพยุงราคา และการจ้าหน่ายผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นและ ผลิตภัณฑ์อาหาร  

5. พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนของไทยโดยให้สิทธิประโยชน์ในรูปภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร 

6. พ.ร.บ. การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 
2522 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

จัดตั้ง”นิคมอุตสาหกรรม” ทั่วราชอาณาจักรและก้าหนดสิทธิประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ทั้งทางภาษีและมิใช่ภาษี เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
อุตสาหกรรมอันเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

7. พ.ร.บ. เศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ. 2522 

ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

จัดตั้งส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือท้าหน้าที่ในด้านการรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่น้าแผนแม่บท ไป
ด้าเนินการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้ได้ ผลตามแผนที่วางไว้หรือขจัดอุปสรรคในทางปฏิบัติเพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข ต่อไป  

8. พระราชก้าหนดพิกัด
อัตราภาษีศุลกากร 
พ.ศ. 2530 

กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง 

ก้าหนดอัตราอากรขาเข้าและขาออกส้าหรับสินค้าชนิดต่างๆ แต่ไม่ได้มี
การควบคุมการน้าเข้ายางธรรมชาติ  

 
5.5.1  ผลกระทบของกฎหมาย  
 มาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบ ต่อระบบการค้ายาง โครงสร้างราคายาง และเกษตรกรชาวสวน

ยาง ได้แก่  
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1. พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542  

แม้ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2481 ถูกยกเลิกและออก พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ใหม่
เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2540 แล้วก็ตาม ฐานันดร กิตติ
วงศากุล (2535) และพรพิมล คงขุนเทียน (2539) ได้วิเคราะห์ผลกระทบของ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2481 หลาย
ประเด็น ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ในระบบเศรษฐกิจยางพาราปัจจุบัน เช่น 

o กฎหมายมีการควบคุมการค้ายางทุกขั้นตอน และผู้ค้ายางต้องส่งบัญชีการซื้อยางทุกเดือน 
แต่รัฐบาลมิได้ควบคุมการผูกขาดการค้ายาง ดังนั้นในระบบทุนเสรีนิยมท้าให้มผู้ีส่งออกยางจ้านวนน้อยรายและ
ผูกขาดตลาดยางของไทย ซึ่งนโยบายการส่งออกยางและการค้ายางของผู้ส่งออกผู้ค้ายางรายใหญม่ีผลกระทบต่อ
เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะพ่อค้าคนกลางในระดับท้องถิ่นหรือในเมืองส่วนใหญ่ด้าเนินการตามนโยบายของบริษัท
ส่งออกส่วนใหญ ่

o กฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงการแยกประเภทยางและชั้นยางชัดเจน ท้าใหไ้ม่มีการควบคุม
ปริมาณการผลิตยางที่ไม่ไดคุ้ณภาพ ซึ่งเมื่อเกษตรกรชาวสวนยางผลิตยางคุณภาพต่้าออกมาอาจจะไม่มีผู้รับซื้อ หรือ
ถูกกดราคา หรืออาจเป็นเรื่องอ้างกีดกันทางการค้าในการน้าเข้ายางของต่างประเทศได ้

o กฎหมายก้าหนดให้การปลูกยางใหม่ การท้ายาง การค้ายาง การครอบครองยาง และการ
ส่งยางออกนอกประเทศ จะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน แต่ที่ผ่านมาการด้าเนินนโยบายถูกปล่อยให้มีการค้าเสรี ซึ่ง
ส่งผลต่อโครงสร้างราคายางในประเทศและมีผลต่อชาวสวนยางโดยตรง กล่าวคือ การก้าหนดราคายางในประเทศ
ขึ้นอยู่กับพ่อค้าในระดับต่างๆ ซึ่งชาวสวนยางส่วนใหญ่ไม่มีอ้านาจต่อรอง เป็นฝ่ายเสียเปรียบ และต้องขายในราคาต่้า
กว่าที่ควรจะเป็นซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนยาง 

o กฎหมายไม่มีการก้าหนดโควต้าการปลูกยางและการส่งออก ซึ่งเป็นการควบคุมอุปทาน
ยางในตลาดที่มีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของราคายาง แตก่ฎหมายเพียงก้าหนดขั้นตอนการอนุญาตจากเจ้า
พนักงานเพื่อประโยชนใ์นเชิงสถิติ และการวางแผนเพื่อการพัฒนายาง  

2. พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง พ.ศ. 2503  
o กฎหมายให้การส่งเสริมการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม

โครงการอีสานสีเขียว ตามมาตรา 21 ทวิ ของพ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง พ.ศ. 2503 (แก้ไขฉบับที่ 4 ปี 
พ.ศ. 2530) บัญญัติไวว้่า “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการท้าสวนยางพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น ในกรณีผู้ซึ่งไม่มีสวนยางมา
ก่อน และมีที่ดินเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าสองไร ่มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ในการท้าสวนยางให้ยื่นค้า
ขอรับการสงเคราะห์ต่อส้านักงานกองทุนฯ” ซึ่งเป็นผลให้มเีกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นท่ีปลูกยางต่้ากว่า 15 ไร่ เพิ่มขึ้น
เป็นจ้านวนมากถึงประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ ขณะที่มีการศึกษาถึงขนาดพื้นที่เพาะปลูกคุ้ม
ทุนว่าต้องไมต่่้ากว่า 15 ไร ่(ฐานันดร กิตติวงศากุล 2535) 

o กฎหมายก้าหนดให้มกีารจัดเก็บเงินสงเคราะห ์(cess) จากการส่งออกยาง แต่บางช่วง
รัฐบาลงดการเก็บภาษีส่งออกส่วนน้ีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง แต่กลับส่งผลให้รัฐบาลขาดงบประมาณ
ส่วนที่จะน้าไปใชส้งเคราะห์เกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่ได้ประโยชน์จากการงดเก็บภาษีส่งออกที่แท้จริง ประโยชน์
โดยตรงตกอยู่กับผู้ส่งออกผู้ค้ายางรายใหญ่มากกว่า 
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o กฎหมายถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น การจัดเก็บเงินสงเคราะห์จากการส่งออก มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในการปลูกยางทดแทน แต่กลับเป็นภาระของผู้ผลิตยาง เพราะในทางปฏิบัติ
พ่อค้ายางจะหักเงินค่าสงเคราะห์เป็นต้นทุนอย่างหน่ึงไว้ด้วยเสมอ ท้าให้ชาวสวนยางกลายเป็นผู้รับภาระต้นทุนส่วนน้ี 

o กฎหมายก้าหนดในมาตรา 8 ว่าผู้จะได้รับการสงเคราะห์ต้องเป็นเจ้าของสวนยางที่มีต้น
ยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ได้ผลน้อย แต่ไม่ได้ก้าหนดว่าความเสียหาย
ของต้นยางนั้นต้องไม่เกิดจากการท่ีเจ้าของสวนยางตัดต้นยางขายให้โรงงานไม้แปรรูปก่อนอายุ 25 ปี ดังนั้นจึงเปิด
โอกาสให้เจ้าของสวนจ้านวนมาตัดขายต้นยางขณะที่ต้นยางยังมีขนาดเล็กและยังให้น้้ายางได้ดี เพื่อรับเงินก้อนแล้ว
รอรับสงเคราะห์รอบใหม่ ซึ่งอาจท้าให้ปริมาณน้้ายางที่ควรได้ต่อต้นยางไม่เต็มที่ตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ประมาณ 25 ปี 

3. พระราชก้าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
o กฎหมายก้าหนดให้จัดเก็บภาษีส่งออกโดยอาศัยราคายางที่จะประกาศในพระราชกิจจา

นุเบกษาเป็นฐานในการประเมิน แต่ปรากฏว่า ราคาประกาศดังกล่าวไมส่อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของราคาใน

ตลาดโลก ท้าให้ผู้ส่งออกพยายามเล่ียงภาษี โดยการปรับเปล่ียนช่วงเวลาของการส่งออก เช่น หากราคาประกาศถูก
ก้าหนดไวใ้นอัตราสูงมาก และผู้ส่งออกคาดว่าราคาประกาศจะถูกก้าหนดให้ต่้าลงในโอกาสต่อไป ผู้ส่งออกกจ็ะชะลอ
การส่งออก ถ้าราคาประกาศก้าหนดไว้ต่้ามาก ผู้ส่งออกก็จะหลีกเล่ียงภาษี โดยการส่งออกในช่วงนั้นให้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของราคาประกาศ ท้าให้ผู้ส่งออกหาทางลดความเส่ียงโดยการซื้อยางจากเกษตรกรใน
ราคาต่้าไว้ก่อน (ฐานันดร กิตติวงศากุล 2535) 

 
5.5.2  ข้อบกพร่องของกฎหมายยางพารา 

ฐานันดร กิตติวงศากุล (2535) พบว่ากฎหมายยางพาราทีส่่งผลกระทบในด้านลบเนื่องจากกฎหมาย
เหล่านั้นมีข้อบกพร่องดังนี้  

o กฎหมายขาด “รายละเอียดหลัก” ซึ่งท้าให้ขาด “ความโปร่งใส” พ.ร.บ. ต่างๆ ท่ีตราโดยรัฐสภามี
ลักษณะส้ันมาก ปล่อยให้สาระส้าคัญและรายละเอียดไปปรากฏอยู่ในกฎหมายล้าดับรองที่ตราโดยฝ่ายบริหาร จึงท้า
ให้กฎหมายยางพาราของไทย ขึ้นอยู่กับความคิดของผู้ใช้กฎหมาย ท้าใหข้าดความโปร่งใส ไม่มีหลักเกณฑ์ 
ตัวอย่างเช่น การขอส่งยางออกไปต่างประเทศแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ซึ่งอาจไม่ได้ตระหนักถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงทางเศรษฐศาสตรใ์นเรื่องอุปสงค์ อุปทาน และราคา เป็น
ต้น 

o กฎหมายขาดการแบ่งประเภทกฎหมาย ควบคุม ก้ากับ ส่งเสริม กฎหมายยางที่กล่าวมาส่วน
ใหญ่เน้นการควบคุมมากกว่าการส่งเสริม ซึ่งการควบคุมของกฎหมายนั้น มักเพิ่มค่าใช้จ่ายให้นักธุรกิจเพราะการ
ควบคุมก่อให้เกิดกระบวนการต่างๆ เกิดความล่าช้า ความซ้้าซ้อน และยังขัดแย้งกับกฎหมายอื่นๆ ด้วย 

o กฎหมายเป็นที่มาของขั้นตอนและความล่าช้าในระบบราชการ  เช่น กรณีการส่งออกยางจะเริ่ม
ตั้งแต่การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการส่งออก และต้องด้าเนินการตามกฎระเบียบการส่งออกตามกฎกระทรวง และ
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเจ้าพนักงานเข้าด้าเนินการตรวจและมาตรการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออกยาง 
 

5.5.3  ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลต่อทิศทางยางพาราของไทย 
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กลุ่มประเทศผู้ผลิตและกลุ่มประเทศผู้ใช้ยางได้มีข้อตกลงและก้าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การค้ายางและการรักษาเสถียรภาพตลาดยางพาราโลก กฎเกณฑ์และข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศที่ก้าหนดขึ้น
เหล่านั้น (ตารางที่ 5-7) ย่อมมีผลกระทบต่อแนวทางการผลิตและเงื่อนไขการค้ายางของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง
ประเทศไทย เช่น การจัดตั้งองค์การการค้าโลก และการจัดเขตการค้าเสรีอาเซียน ท้าให้ประเทศไทยสามารถค้าขาย
ยางได้เสรีมากขึ้น และประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ได้แก่ แก้ไขภาษีขาเข้าใน พ.ร.บ. ก้าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน หรือ การส่งเสริมอุตสาหกรรมยาง (พรพิมล คงขุนเทียน 2539) เป็นต้น  
 
 
ตารางที่ 5-7 ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลต่อทิศทางยางพาราของไทย 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ สาระส้าคัญเกี่ยวกับการผลิตและการค้ายาง 
World Trade Organization (WTO) – 2530 การ เพิ่ม/ลด ภาษีน้าเข้ายางประเภทต่างๆ ของประเทศผู้น้าเข้า

ต้องผ่านทาง WTO 
ความตกลงเกี่ยวกับมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
(Agreement on Trade – Related Investment Measures: 
TRIMs) 

ห้ามมิให้ประเทศภาคีก้าหนดมาตรการการลงทุนที่มีผลเป็นการกีด
กันหรือบิดเบือนการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ทุกประเทศยกเลิก
มาตรการการลงทุนที่มีผลต่อการกีดกันการน้าเข้าต่างๆ ดังนี ้

- ห้ามก้าหนดสัดส่วนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศที่ผู้ผลิต
ต้องใช้ในการผลิตสินค้าเป็นสัดส่วนต่อการน้าเข้า 

- ห้ามก้าหนดสัดส่วนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ผู้ผลิตต้องการใช้ใน
การผลิตสินค้าตามปริมาณการส่งออก 

- ห้ามออกข้อบังคับหรือเง่ือนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตใน
การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ 

ความตกลงว่าด้วยการช่วยอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ 
(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures: 
SCM) 

เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือในการผลิต เช่น การให้อัตราดอกเบี้ยต่้า การประกัน
เวลา และการช่วยเหลือเพ่ือการส่งออก 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) - 2510 ก้าหนดอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน (CEPT) ประเทศสมาชิกต้องลด
อัตราภาษีลงในส่วนของสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 

ความตกลงควบคุมยางระหว่างประเทศ (International Rubber 
Regulation Agreement: IRRA) - 2477 

จ้ากัดปริมาณส่งออก ห้ามมิให้เพาะปลูกยางขึ้นใหม่และจ้ากัด
ปริมาณการเพาะปลูกยางทดแทน มีผลบังคับใช้ในช่วง พ.ศ. 
2477-2487  

ความตกลงยางธรรมชาติระหว่างประเทศว่าด้วยการรักษา
เสถียรภาพราคายาง (International Natural Rubber Agreement 
on Price Stabilization: INRAPS) – 2519 

เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยวิธีการสร้างมูลภัณฑ์กันชนและ
การก้าหนดโควต้า 

ความตกลงยางธรรมชาติระหว่างประเทศ (International Natural 
Rubber Agreement: INRA) – 2522 

เพ่ือรักษาเสถียรภาพยางธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของปริมาณการ
ใช้และการผลิตยางธรรมชาติของโลก เสริมสร้างความม่ันคงใน
รายได้ของยางธรรมชาติ 
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5.6  บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับยางพารา1  
1. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 เป็นหน่วยงานระดับกองที่มีความรับผิดชอบในการค้นคว้าทดลองเรื่องยางและพืชที่เกี่ยวข้องกับยาง 

ศึกษาวิจัยยางเกือบครบวงจร การเพิ่มผลผลิตยาง การปรับปรุงพันธุ์ยาง การก้าหนดพื้นที่ในการบ้ารุง พืชแซมยาง 
การแปรรูปยางดิบให้มีคุณภาพสูง การแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยาง การควบคุมการค้า การใช้ยาง
ภายในประเทศ การส่งออกยาง การให้บริการพันธุ์ยาง การควบคุมการขยายพันธุ์ยางและอื่นๆ ซึ่งด้าเนินการโดยใช้
อ้านาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542       

2. ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 หน่วยงานน้ีเป็นรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับพื้นท่ีปลูกยางพันธุ์ดี เพื่อทดแทนยาง

พันธุ์พื้นเมืองที่ให้ผลผลิตต่้า ตาม พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง พ.ศ. 2530 เป็นหน่วยงานทีร่ัฐใช้เป็น
เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยและส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดี เป็นความช่วยเหลือ
ชาวสวนยางในระยะเวลา 7 ปีครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามปกติ โดยได้รับการสงเคราะห์
เป็นเงินสด และอุปกรณ์ในการท้ายาง 

3. องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
หน่วยงานน้ีเป็นรัฐวิสาหกิจ เริ่มด้าเนินงานจริงจังเมื่อปี พ .ศ. 2492 องค์การสวนยางมีบทบาท เป็นทั้ง

เจ้าของสวน เจ้าของโรงงาน พ่อค้า และจัดหาพันธุ์ยางให้ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยางท้าไปใช้ปลูก
ทดแทนตามโครงการ ซึ่ง มีหน้าทีต่ามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ .ศ.  2504 แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  1 
พ.ศ.  2 5 0 8  ฉบับที่  2 พ.ศ.  2 5 1 5 และ ฉบับที่  3 พ.ศ.  2 5 3 5 ดัง นี ้

o ท้าหน้าที่ประกอบการเกษตรกรรม โดยมุ่งศึกษาการท้ายางพารา การสร้างแปลงเพาะและ
แปลงขยายพันธุ์ยางพันธุ์ด ี 

o ท้าการผลิตยางชนิดต่าง  ๆ
o ประกอบการค้าและธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิต ผลิตภัณฑ ์
o อ้านวยกิจการแก่รัฐบาลและประชาชนเกี่ยวกับยางพารา 

4.   ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการเผยแพร่ ชักจูงส่งเสริม และช่วยเหลือให้มีการลงทุนในกิจการท่ีส้าคัญ 

และเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคม ได้เริ่มด้าเนินการครั้งแรกในปี พ .ศ.  2497 และได้มี การส่งเสริมการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ พ .ศ.  2 5 0 2 ซึ่งจ้าแนกได้ 3 ประเภทคือ   

o อุตสาหกรรมผลิตยาง ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่น น้้ายางข้น เป็นต้น 
o อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ รองเท้า ยางรถยนต์ ท่อยาง เป็นต้น 
o อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา 

5.  ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 มีบทบาทในฐานะดูแลส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสนิค้าที่มีคุณภาพ ควบคุมการด้าเนินกิจการ

อุตสาหกรรมมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การด้าเนินงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5-7 ได้แก่  

                                                   
1
 เป็นหน่วยงานก่อน พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
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o โครงการศึกษาลู่ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางส้าเร็จรูป เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นวัตถุดิบ 

o โครงการก้าหนดมาตรฐาน ทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ลักษณะ
โครงการเป็นการเร่งรัดก้าหนดมาตรฐานท่ีมีแนวโน้มในการส่งออกสูง พร้อมทั้งให้บริการ วิเคราะห์ทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  

6.  นิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 
เป็นหน่วยงานท่ีเข้ามามีบทบาทในด้านการกระจายรายได้ และส่งเสริมให้มีการปลูกยางพารา โดยกรม

ประชาสงเคราะห์มีบทบาทในการผลิตและพัฒนายาง โดยให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองปลูกยางพารา โดยประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ นอกจากการปลูกยางแล้ว กรมประชาสงเคราะห์ยังสนับสนุนให้สมาชิกมีการ
แปรรูปยางแผ่นดิบ โดยจัดตั้งโรงงานแปรรูปยาง รวมทั้งการรวมกลุ่มขายยาง 

การผลิตยางและพัฒนายางในนิคมสร้างตนเองได้มีมานานแล้ว ตั้งแต่กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้ง
นิคมสร้างตนเองขึ้นในจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา และในปี พ .ศ.2521 ได้ขยายโครงการไปยังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
7.  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

มีบทบาทในการพัฒนายางพาราในลักษณะแนะน้า ส่งเสริม และบริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต โดยมีแนวทางการด้าเนินงานการส่งเสริมทุกรูปแบบ 
ตั้งแต่การเยี่ยมเยียน เป็นรายบุคคล การส่งเสริมผ่านกลุ่มบุคคล แ ละการส่งเสริมผ่านทางส่ือมวลชนต่าง  ๆ

8.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 มีบทบาทต่อการพัฒนายางโดยให้เงินกู้แก่เกษตรกร เพื่อลงทุนปลูกสร้างสวนยาง โดยร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ 
9.  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 

หน่วยงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง คือ ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน โดยร่วมเป็นกรรมการวิชาการคณะที่ 45 มี
หน้าที่การก้าหนดมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเช่าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก ่

o ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยสามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศอัน
เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานการค้า และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ เพราะประเทศไทยมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นในร่างมาตรฐาน
ต่าง ๆ ได ้

o ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศ
สมาชิก 

o ได้รับมาตรฐานส่ิงตีพิมพ์และเอกสารที่คณะกรรมการจัดท้า สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการ
ก้าหนดมาตรฐานของประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสงค์จะส่งยางไปจ้าหน่ายต่างประเทศ 

 
จากการพิจารณาบทบาทขององค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา  พบ ว่าแนวทางส่งเสริมและขยาย

พื้นที่ปลูกยางพารานั้นด้าเนินการโดยหลายหน่วยงาน (ตารางที่ 5-8) ไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย ที่มีส่วนส่งเสริมการปลูกยาง
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และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม และ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้เข้าไปมีบทบาทในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางมานานแล้วตั้งแตป่ี พ .ศ.  2 4 8 6  ที่รัฐใหก้รมประชาสงเคราะห์ในนิคมสร้าง
ตนเองเริ่มการส่งเสริมการปลูกยางในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่ในอดีตเคยมีปัญหาเรื่องความมั่นคง และรัฐได้
ใช้งบประมาณไปเป็นจ้านวนมากทั้งในการสงเคราะห์ปัจจัยการเพาะปลูกและรวมถึงการแทรกแซงราคายาง อย่างไร

ก็ตามก็ยังมีค้าถามว่าท้าไมทุกวันน้ีเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้
 

ตารางที่ 5-8 บทบาทขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา 

หน่วยงาน/สังกัด 

บทบาทหลัก 
ส่งเสริม
การปลูก

ยาง 

พัฒนาการ
ผลิตของ
เกษตรกร 

ช่วยเหลือปัจจัย
การผลิตให้แก่
ชาวสวนยาง 

พัฒนาระบบ
ตลาดของ
เกษตรกร 

ส่งเสริม 
อุตสาหกรรม

ยาง 

แทรกแซง
ตลาดยาง 

1. สถาบันวิจัยยาง       
2. ส้านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท้าสวนยาง 

      

3. องค์การสวนยาง       
4. ส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

      

5. ส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

      

6. กรมประชาสงเคราะห ์       
7. กรมส่งเสริมการเกษตร       
8. ธ.ก.ส.       

 
 
 



6. กฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมง 

 
6.1 ความส าคัญของการประมงไทย 

ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศที่มีผลผลิตการประมงสูงสุดในโลก ในปี พ.ศ. 2536 ผลผลิตประมง
ของไทยมีมากถึง 3.3 ล้านตัน เป็นผลผลิตจากการจับสัตว์น้้าในทะเลประมาณร้อยละ 83 ซึ่งมากเป็นอันดับสามใน
กลุ่มประเทศเอเชีย (วัฒนา สุกัณศิล 2543) และเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก การประมงมี
ความส้าคัญมากเป็นอันดับสองรองมาจากพืชเกษตรในภาคเกษตรกรรม มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 19.6
ของมูลค่าเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม และประมาณร้อยละ 2.1 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2542 (กองคลังข้อมูลและสนเทศ
สถิติ 2545) นอกจากนี้การประมงยังส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมทออวน 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า และอุตสาหกรรมห้องเย็น (สมนึก ศรีปล่ัง 2530) และท้าให้เกิดอาชีพและการจ้างงานถึง 
826,980 คน ในปี พ.ศ. 2542 โดยแยกเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมงทะเล 161,670 คน เกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝั่ง 77,870 คน ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด 404,340 คน และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
ประมงอีก 183,100 คน (กองเศรษฐกิจการประมง 2543) 
 
6.2 พัฒนาการประมงทะเลของไทย 

การประมงทะเลของไทยได้พัฒนาวิธีการและเครื่องมือท้าประมงมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 (รูปที่ 6-1) ที่
เริ่มจากการจับสัตว์น้้าชายฝั่งด้วยเบ็ด การออกหาปลาผิวน้้าด้วยเรือใบและใช้อวนตังเกที่เอามาจากประเทศจีน 
ต่อมาได้น้าเครื่องยนต์จากประเทศญี่ปุ่นมาติดกับเรือประมงแทนใบเรือ และในปี พ.ศ. 2503 ได้เริ่มใช้เครื่องมืออวน
ลากแบบแผ่นตะเข้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี และเริ่มใช้อวนรุนท่ีมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้้าสูงใน
เวลาต่อมา พัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณ์การประมงที่เข้ามาในวิถีการประมงของไทยเหล่านี้เป็นปัจจัยส้าคัญ
ท้าให้การประมงของไทยมีความก้าวหน้าในเชิงพาณิชย์อย่างมาก จากเดิมที่มีเรืออวนตังเกอยู่ประมาณ 100 ล้าในปี 
พ.ศ. 2494 ได้เปล่ียนเป็นเรือติดเครื่องยนต์และมีจ้านวนเพิ่มขึ้นเป็น 2,557 ล้าในปี พ.ศ. 2502 และมีหลายล้าได้เพิ่ม
ขนาดระวางบรรทุกจาก 11 ตันเป็น 30 ตัน ท้าให้จับสัตว์น้้าได้เพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 100,000-170,000 ตัน (ชลิตา 
บัณฑุวงศ์ 2543) 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือประมงอวนลากและ
การส้ารวจค้นหาแหล่งท้าประมงเพื่อจูงใจให้มีการลงทุนท้าประมงมากขึ้น ท้าให้จ้านวนเรือติดเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วเป็น 5,136 ล้าในปี พ.ศ. 2507 และ19,047 ล้าในปี พ.ศ. 2510 (รูปที่ 6-2) ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมประมง เช่น การส่งเสริมการท้าประมงน้้าลึกและการสร้างโรงงานแปรรูปสัตว์น้้า
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี พ.ศ. 2505 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) รัฐบาลเน้น
การเพิ่มก้าลังการผลิตและขยายการส่งออกเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีการลงทุนจัด
โครงสร้างพื้นฐานทางการประมงให้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่และสถานีทดลองประมงเพิ่ม และให้
การสนับสนุนทางวิชาการด้านการประมง การแปรรูปสัตว์น้้า และการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ด้วยแรงสนับสนุนของภาครัฐ
ท้าให้มีการจับสัตว์น้้าได้มากถึง 1,587,077 ตันในปี พ.ศ. 2514 เพิ่มขึ้นจากปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ในปี พ.ศ. 2509 
ถึง 1.2 เท่า และเป็นสัตว์น้้าทะเลถึงร้อยละ 85 (วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อ้างใน ชลิตา บัณฑุวงศ์ 2543) 
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รูปที่ 6-1 รูปแบบการใช้เครื่องมือประมงของไทย 

การจับสัตว์น้้าชายฝั่งด้วยเบ็ด รัชกาลที่ 5  

 พ.ศ. 2440 
 

เร่ิมท้าโป๊ะเพ่ือจับปลาทู 

 เร่ิมมีการใช้อวนตังเก เบ็ดราว และการจับปลาหมึก
โดยใช้ไฟล่อ 

เร่ิมการประมงปลาผิวน้้าด้วยเรือใบและ
น้าเอาอวนตังเกจากประเทศจีนมาใช้ 

พ.ศ. 2468 
 

 พ.ศ. 2473 เร่ิมใช้เครื่องยนต์จากประเทศญี่ปุ่นมาแทนใบเรือ 

เอกชนทดลองใช้อวนลากคู่และอวนลาก
แผ่นตะเฆ่แต่ไม่ส้าเร็จ 

พ.ศ. 2493  

 พ.ศ. 2496 อวนกางกั้นแล้วดึงหรือลาก 

เร่ิมท้าประมงน้้าลึกใช้เครื่องมืออวนลาก
แบบแผ่นตะเฆ่จากประเทศเยอรมันนี 

พ.ศ. 2503  

 พ.ศ. 2510 เร่ิมใช้อวนรุนจับปลา 

ใช้แหขนาดใหญ ่ พ.ศ. 2513  

 พ.ศ. 2522 เร่ิมใช้อวนลอยกันมาก 

 พ.ศ. 2523 อวนยก 

เครื่องมืออวนลาก พ.ศ. 2525  

ที่มา: ศูนย์การพัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2529 

 
อย่างไรก็ตามการขยายตัวของการท้าประมงด้วยเครื่องมืออวนลากที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้้าสูงถึง 

ร้อยละ 81 ของปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ 1,379,260 ตัน ในปีพ.ศ. 2516 (รูปที่ 6-3) ท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้้าในน่านน้้า
ของไทยเริ่มลดลงและกองเรือประมงของไทยเริ่มออกไปท้าประมงนอกน่านน้้าของประเทศมากขึ้น แม้รัฐบาลเริ่ม
ตระหนักถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้้าในน่านน้้าไทยแต่ยังไม่มีการด้าเนินการเพื่อจ้ากัดปริมาณ
การท้าประมงหรือจ้านวนเรือประมงอวนลาก ดังนั้นกิจการประมงจึงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และครัวเรือนประมง
หันมาท้าประมงเชิงพาณิชย์มากขึ้น ดังเห็นได้จากตัวเลขจ้านวนครัวเรือนประมงในปี พ.ศ. 2538 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 
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รูปที่ 6-2 จ านวนเรือประมงที่ติดเครื่องยนต ์

ที่มา: Wattana Sugunnasil 2000  และชลิตา บัณฑุวงศ์ 2543 
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50,176 ครอบครัว (ส้านกังานสถิติแห่งชาติ 
2538 อ้างใน Wattana Sugunnasil 2000) และจ้านวน
เรือติดเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นถึง 51,702 ล้า (รูปที่ 6-2)  

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3-4 รัฐบาลหันมา
ให้การส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้้า การปรับปรุง
มาตรฐานผลิตผลประมง อุตสาหกรรมการประมง และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง เช่น กิจการ
ห้องเย็น ซึ่งในปี พ.ศ. 2520 องค์การห้องเย็นของรัฐ
ได้รับเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในการปรัง
ปรุงกิจการห้องเย็นของประเทศ (สุมน เสวกวรรณ อ้าง
ใน ชลิตา บัณฑุวงศ์ 2543) ขณะที่รัฐยังคงด้าเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมสัตว์น้้าเพื่อ 
การส่งออกนี้ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในน่านน้้าไทยยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และเมื่อมีการ
ขยายเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศเพื่อนบ้านท้าให้แหล่งประมงของไทยลดน้อยลง (รูปที่ 6-4) ประมงพาณิชย์
เริ่มขาดแคลนพ้ืนท่ีท้าประมงและจับสัตว์น้้าได้น้อยลง จากที่เรืออวนลากเคยสามารถจับสัตว์น้้าได้ในอัตราเฉล่ีย 298 
กิโลกรัม (กก.) ต่อชั่วโมง (ชม.) ในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 54 กก./ชม. ในปี พ.ศ. 2528 และเหลือ 3 กก./ชม. ในปี 
พ.ศ. 2542 (สถิติการประมง อ้างใน อนุสรณ์ ไชยพาน 2545) และผลผลิตทางการประมงมีแนวโน้มลดลงประมาณ
ร้อยละ 6.6 ต่อปีจากปี พ.ศ.2538 ที่เคยจับสัตว์น้้าได้ 1.92 ล้านตัน ลดลงเหลือ 1.42 ล้านตันในปี พ.ศ.2542 ซึ่ง
ผลผลิตร้อยละ 91 ได้จากการประมงพาณิชย์ และสัตว์น้้าที่จับได้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเหลือเพียงร้อยละ 55 ที่เหลือ
เป็นปลาเล็กปลาน้อยซึ่งมีลูกสัตว์น้้าเศรษฐกิจปะปนอยู่ด้วยประมาณร้อย 17 (อนุสรณ์ ไชยพาน 2545)  
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รูปท่ี 6-3 สัดส่วนสัตว์น้ าท่ีจับได้ด้วยเครื่องมือ  
ประเภทต่างๆ ในปี พ.ศ. 2516 

ที่มา: Fisheries 
Department, Fisheries 
Statistics 1982 อ้างใน 
Wattana Sugunnasil 2000   

ประมงพ้ืนบ้าน ประมงพาณิชย์ 

ชายฝั่ง 
ประมงพาณิชย์ ประมงพาณิชย์ ประมงพ้ืนบ้าน 

ประมงพาณิชย ์ประมงพาณิชย์ 

นอกน่านน้้าไทย เขตประมงน้้าลึก เขตประมงชายฝั่ง 

เปลี่ยนเป็น 

ขยายตัว 
ขยายพ้ืนที ่

ประสบปัญหาการขยายเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะของประเทศเพ่ือนบ้าน ละเมิดกฎหมาย 

ช่วงปี พ.ศ. 
2503-2515 

ช่วงปี พ.ศ. 
2516-2530 

ช่วงปี พ.ศ. 
2531-ปัจจุบัน 

รูปที่ 6-4 การขยายตัวประมงพาณิชย์ในเขตประมงต่าง  ๆ
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ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและปัญหาขาดแคลนแหล่งประมงธรรมชาติดังกล่าว ท้าให้
ประมงพาณิชย์ที่ได้ลงทุนในอาชีพและกิจการประมงไปแล้วเป็นจ้านวนมาก ต้องพยายามปรับตัวและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง ดังเช่น การกลับเข้ามาท้าประมงในน่านน้้าไทยของเรือประมงขนาดเล็ก การลักลอบท้าการประมงในเขต
ทะเลหลวงของเรือประมงขนาดกลาง การร่วมลงทุนท้าประมงกับต่างประเทศของเรือประมงขนาดใหญ่ การ
ปรับเปล่ียนชนิดของอวนเพื่อให้สามารถจับปลาผิวน้้า การพัฒนาวิธีการจับปลาด้วยแสงไฟฟ้าและเครื่องมือ
อิเลคทรอนิกประเภทโซน่า (sonar) การลดขนาดตาอวนก้นถึงลงเพื่อให้สามารถจับปลาขนาดเล็กเพิ่มขึ้น และรวมถึง
ประมงพาณิชย์บางส่วนท่ีกลับเข้าไปท้าประมงในเขตชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งประมงหลักของชาวประมงพื้นบ้าน 

 
6.3 นโยบายเกี่ยวกับการประมงทะเล  

บทบาทของรัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมการประมงของไทยมีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งพอสรุปเป็นนโยบายการ
ประมงทะเลออกเป็น 4 ช่วงระยะเวลา (ชลิตา บัณฑุวงศ์ 2543) ดังนี ้

 ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2503 : ช่วงวางแผนพัฒนาการประมงทะเล   
(1) การวางแผนการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล  ในปี พ.ศ. 2492 

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) ได้ศึกษาปัญหาทาง
เศรษฐกิจและทางเทคนิคเกี่ยวกับการบ้ารุงทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยและมีข้อคิดเห็นว่า การประมงของ
ไทยไม่มีระเบียบแบบแผนและล้าหลัง ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและขาดการจัดระเบียบองค์การท่ี
จะบ้ารุงรักษาทรัพยากรและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร และพบว่ารัฐบาลไทยใน
ขณะนั้นยังไม่ไดใ้ห้ความส้าคัญกับการท้าประมงเท่าใดนัก จึงเสนอให้รัฐบาลไทยปรับปรุงการประมงทั้งด้านการ
บริหาร การด้าเนินงาน การศึกษาค้นคว้าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจประมง และการส่งเสริมให้มีการขยายตัวของการ
จับสัตว์น้้าและพัฒนาผลผลิตที่ได้จากการประมงทะเลให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้  

(2) การค้นคว้าทดลองเพื่อพัฒนาการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งสถานี
ประมงทะเลแห่งแรกที่ จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเครื่องมือประมงทะเลแบบใหม่ เช่น 1) การ
ทดลองน้าเส้นใยสังเคราะห์มาใช้ท้าอวนลอยปลาอินทรีย์ในราวปี พ.ศ.2495 และปรากฎว่ามีประสิทธิภาพในการจับ
ปลามากกว่าอวนที่ท้าจากเส้นใยธรรมชาติหลายเท่าตัวซึ่งต่อมาชาวประมงหันมาใช้กันมาก 2) การทดลองท้าปลาป่น
เป็นอาหารสัตว์ โดยจัดตั้งโรงงานปลาป่นขนาดเล็กและใช้เครื่องสมัยใหม่ขึ้นที่เกาะมัตโพน ปากน้้าชุมพร เพื่อน้าสัตว์
น้้าขนาดเล็กที่ไม่ได้ขนาดมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ แทนที่จะทิ้งลงทะเลไปอย่างเปล่าประโยชน์ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศในปัจจุบัน 3) การน้าอวนลากแผ่นตะเข้มาทดลอง
ใช้ในราชการในปี พ.ศ.2495  

(3) การจัดระเบียบตลาดค้าสัตว์น ้า ในปี พ.ศ.2496 ได้ออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลาปี พ.ศ. 2496 เพื่อจัดตั้งองค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ท้าหน้าที่เป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้้า อ้านวย
ความสะดวกในการขนถ่ายสัตว์น้้าจากเรือประมง และการจัดระเบียบการซื้อขาย  

 ช่วงปี พ.ศ. 2503-2515 : ช่วงส่งเสริมการท าประมงทะเลในเชิงพาณิชย ์ 
(1) การส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือประมงอวนลาก โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

เยอรมันตะวันตก ช่วยฝึกสอนเจ้าหน้าที่ไทยและชาวประมงให้รู้วิธีตัดเย็บประกอบอวนลากและวิธีการใช้เครื่องมือที่
ถูกต้อง รวมทั้งการส้ารวจแหล่งสัตว์น้้าในอ่าวไทยเพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการท้าประมงมาเผยแพร่แก่
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ชาวประมง และพบว่าเครื่องมืออวนลากหน้าดินชนิดที่ใช้แผ่นตะเข้ใช้ได้ผลดี ชาวประมงจึงหันมาใช้เครื่องมือประเภท
นี้มากขึ้น 

(2) การส้ารวจแหล่งประมงใหม ่ในช่วงปี พ.ศ.2500-2504 กรมประมงได้ท้าการส้ารวจแหล่ง
ประมงร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้าให้ทราบว่าบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีทรัพยากร
สัตว์น้้าอุดมสมบูรณ์มาก ต่อมากรมประมงได้ส้ารวจแหล่งประมงนอกชายฝั่งอื่นๆ เพิ่มเติม และเริ่มต่อเรือส้ารวจของ
ตัวเองโดยการสนับสนุนจาก FAO จากนั้นในช่วงปี พ.ศ.2505-2507 กรมประมงได้มีเรือส้ารวจประมง 1 และเรือ
ส้ารวจประมง 2 ซึ่งถือเป็นเรือส้ารวจประมงที่ทันสมัยของโลกและมีประสิทธิภาพสูงในการท้าประมงอวนลากและเบ็ด
ราวซึ่งสามารถจับปลาหน้าดินได้ถึง 298 กิโลกรัมต่อชั่วโมงลากอวน ส่งผลให้มีการตื่นตัวและขยายตัวในการท้า
ประมงอวนลากอย่างกว้างขวาง 

(3) การส่งเสริมการท้าประมงน ้าลึก ในปี พ.ศ.2505 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เริ่มให้
การส่งเสริมการลงทุนการท้าประมงน้้าลึก โดยก้าหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นเรือท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ท้า
ประมงในน้้าลึกไม่ต่้ากว่า 30 เมตร และต้องมีโรงงานแปรรูปบนบก ต่อมามีการเปล่ียนเงื่อนไขว่าต้องเป็นเรือขนาด 
150 ตันกรอส ขึ้นไป 

(4) การจัดสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงในพื นที่ต่างๆ เช่น ในปี พ.ศ.2510-2512 มีการ
สร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ท่ีจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต   

(5) การพัฒนาผลผลิตการประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น การทดลองปรับปรุงวิธีการเก็บ
รักษาคุณภาพสัตว์น้้า  การทดลองส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า และเริ่มทดลองส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า
กร่อยตามแนวชายฝั่งทะเล เป็นต้น 

 ช่วงปี พ.ศ.2516-2530 : ช่วงการขยายตัวอุตสาหกรรมการประมงทะเลและการส่งออกสัตว์น้ า  
(1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น ้า เนื่องจากการจับสัตว์น้้าเกินศักยภาพการผลิต

ของธรรมชาติท้าให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้้าในน่านน้้าไทย และปัญหาจากการขยายเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะของประเทศเพื่อนบ้านท้าให้ปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ลดลง ดังนั้นจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จาก
สัตว์น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการใช้แรงงาน ทุน และอุปกรณ์การประมงที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่้า 

(2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ัง ได้ออกระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการท้าประมงเนื่องจากเห็นว่าความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้้าอาจ
ส่งผลให้ระดับผลผลิตสัตว์น้้าของประเทศไม่สามารถขยายตัวตามที่ต้องการได ้

(3) การส่งเสริมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลและกุ้งน้้า
กร่อยนับแต่ช่วงปี พ.ศ.2527-2528 เป็นต้นมา การเพาะเล้ียงกุ้งทะเลได้มีการขยายตัวอย่างมากจนกลายเป็นสินค้า
สัตว์น้้าส่งออกที่ส้าคัญของประเทศ 

 ช่วงปี พ.ศ.2531 ถึงปัจจุบัน : ช่วงการเติบโตของเศรษฐกิจประมงทะเลและแนวคิดการพัฒนา
อย่างย่ังยืน  
(1) การให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ระบบนิเวศชายฝ่ัง การท้าประมงและ

เพาะเลี ยงสัตว์น ้าอย่างย่ังยืน เช่น การวางแนวปะการัง การพัฒนาการเพาะเล้ียงกุ้งบริเวณชายฝั่งให้มีความยั่งยืน
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดระบบชลประทานน้้าเค็ม การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน การแบ่งโซนท้า
กินของเครื่องมือประมงต่างชนิด เป็นต้น 
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(2) การจัดการทรัพยากรประมงและทรัพยากรชายฝ่ังอย่างเป็นระบบ เช่น การก้าหนดนโยบาย
และแนวทางฟื้นฟูทะเลไทย เพื่อเป็นแผนระยะยาว 20 ปี ท่ีครอบคลุมการจัดการทรัพยากรทะเลในทุกด้าน และการ
จัดโครงสร้างการท้างานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและทรัพยากรชายฝ่ัง 
เช่น การส่งเสริมให้มีการจัดการป่าชุมชน การสนับสนุนให้มีกฎหมายรองรับสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการจัดการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น 
 

6.4 กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงไม่ใช่มีเพียงกฎหมายที่ว่าด้วยการประมงโดยตรง แต่ยังมีกฎหมายที่

เกี่ยวกับองค์ประกอบแวดล้อมของการท้าประมงด้วยเช่น  กฎหมายที่เกี่ยวกับเรือและการเดินเรือ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การก้าหนดเขตทางทะเล และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น (ภาคภูมิ 
วิธานติรวัฒน์ 2543) ซึ่งกฎหมายที่มีสาระเกี่ยวข้องกับการประมงอาจสรุปได้ดังในตารางที่ 6-1 

 

ตารางที่ 6-1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง 
กฎหมาย สาระส าคัญ 

กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดเขตและสิทธิทางทะเลไทย 
กฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่เป็น
อนุสัญญาภายใต้สหประชาชาติ ได้แก ่

- อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขต
และเขตต่อเนื่อง 

- อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง 

- อนุสัญญาว่าด้วยการประมงและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเล
หลวง 

- อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป 

- อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล 
 

การก้าหนดเขตและสิทธิทางทะเลของไทย เป็น 4 เขตคือ 

- เขตน่านน้้าภายใน คือทะเลตอนในของเส้นฐานตรงที่ใช้วัดทะเลอาณาเขต ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของแผ่นดิน รัฐเจ้าของมีอ้านาจอธิปไตยเหนือพื้นดิน ใต้ดิน และอากาศเหนือ
พื้นดินขึ้นไป 

- ทะเลอาณาเขต คือเขตอธิปไตยของรัฐเหนือทะเลโดยวัดจากเส้นฐานของทะเลออกไป 
12 ไมล์ทะเล รัฐเจ้าของมีอ้านาจอธิปไตยเหนือพื้นน้้า ใต้น้้า และอากาศเหนือพื้นน้้า 

- เขตต่อเนื่องจากทะเลอาณาเขตวัดจากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต
ออกไป 24 ไมล์ทะเล เป็นเขตที่รัฐมีอ้านาจในการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจค้นของผิด
กฎหมายในเรือ 

- เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ 200 ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณา
เขต เป็นเขตที่รัฐมีสิทธิในการส้ารวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวิจัย 
การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ขณะที่ประเทศอื่นมีสิทธิในการเดินเรือ 
การบินผ่าน การวางสายหรือท่อใต้ทะเล โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ
ของรัฐซ่ึงเป็นเจ้าของเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ 

 
กฎหมายเกี่ยวกับเรือและการเดินเรือ 
พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. 
2456 

ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีอ้านาจควบคุมการเดินเรือในน่านน้้าไทย ท่าเรือ เขต
จอดเรือ แพ การขุดลอกหรือรักษาร่องน้้า การท้าเครื่องหมายการเดินเรือ การน้าร่องและ
การออกใบอนุญาตให้ผู้น้าร่อง 

พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481 ให้กรมเจ้าท่ามีอ้านาจในการจดทะเบียนเรือ ท้านิติกรรม ควบคุมทะเบียนเรือ และตรวจ
สภาพเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ้าเรือ 
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กฎหมาย สาระส าคัญ 

กฎหมายเกี่ยวกับกิจการประมง 
พ.ร.บ. สิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย พ.ศ. 2482 

คุ้มครองสิทธิการท้าประมงในน่านน้้าไทยของคนไทย โดยห้ามเรือต่างชาติ หรือมีเจ้าของ
เป็นคนต่างด้าว หรือเรือไทยแต่มีคนประจ้าเรือเป็นคนต่างด้าว ท้าการประมงในน่านน้้า
ไทย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางการไทย 

พ.ร.บ. จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 
2496 

ควบคุมกิจการแพปลาให้ด้าเนินการค้าอย่างเป็นธรรมกับชาวประมง และจัดตั้งองค์การ
สะพานปลาให้มีหน้าที่ดูแลระบบตลาดของชาวประมงให้เป็นธรรม และจัดระบบสวัสดิการ
ของผู้ประกอบอาชีพประมง สหกรณ์หรือสมาคมการประมง และหมู่บ้านประมง 

พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 ก้าหนดประเภทและเขตการท้าประมง จัดระเบียบและควบคุมการท้าประมง 
พระราชกฤษฎีกา อุตสาหกรรมห้องเย็น 
พ.ศ. 2501 

จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น เพื่อส่งเสริมงานขององค์การสะพานปลาในการรักษา
ระดับราคาสินค้าสัตว์น้้า และการเก็บรักษาสัตว์น้้า โดยเฉพาะในช่วงสัตว์น้้าล้นตลาด 

กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดพื้นที่คุ้มครองในทะเล เกาะ ชายฝั่ง สัตว์น้ า และคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าหมายถึงที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ป่าหมายถึงที่ดินที่รวมถึงภูเขา ห้วย คลอง หนอง บึง บาง ล้าน้้า ทะเลสาบ เกาะ และที่

ชายทะเลที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน และได้ก้าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
กฎหมาย 

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่ดินหมายถึงพ้ืนที่ดินทั่วไปและให้รวมถึง ภูเขา ห้วย คลอง หนอง บึง บาง ล้าน้้า 
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล 

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 

ก้าหนดสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ซ่ึงห้ามล่า ห้ามมีไว้ในครอบครองหรือซื้อขาย 
ยกเว้นได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 วันที่ 10 พ.ย. 2537 
ก้าหนดให้ปลา เต่า ปะการัง จระเข้ ปู กบ คางคก และหอยรวม 56 ชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง 

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้า ทะเลชายฝั่ง และพื้นที่ปากน้้า 
ก้าหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทะเลที่ก้าหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จะมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ เช่น ห้ามดูดทราย ห้ามทอดสมอเรือในแนวปะการับ ห้าม
เพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง เป็นต้น 

 

6.5 ผลกระทบของการพัฒนาการประมงทะเล  
จากการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างเสรีและมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการ

ส่งออกโดยปราศจากการจัดการและการควบคุมที่ดีมีผลให้เกิดปัญหาการประมงและปัญหาลูกโซ่แก่ชาวประมงได้แก ่
 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเล เนื่องจากการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้้า 

อย่างเช่น อวนลาก อวนรุน และเรือป่ันไฟปลากะตัก ซึ่งมีความสามารถในการท้าลายล้างสูงท้าให้การจับสัตว์น้้าเกิน
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ แม้ปริมาณสัตว์น้้าในท้องทะเลร่อยหรอลงแต่ความต้องการสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก
ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ชาวประมงจึงยังคงแข่งขันกันเพิ่มสมรรถภาพในการประมงด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งท้าให้แหล่ง
ทรัพยากรสัตว์น้้ายิ่งเส่ือมโทรมลง 

 ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ชายฝ่ัง ทรัพยากรชายฝั่งอันได้แก่ ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล 
ดงสาหร่าย และแนวปะการัง มักถูกท้าลายจากกิจกรรมและนโยบายการพัฒนาของรัฐด้วยความไม่รู้และไม่เข้าใจใน
ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง เช่น การใช้ทรัพยากรชายฝั่งในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ท่ีบริเวณเกาสมุย ส่งผล
ให้มีการเปล่ียนแปลงของกระแสน้้า เป็นเหตุให้มีการทับถมของตะกอนทรายบริเวณแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่ง
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เพาะพันธุ์และแหล่งอนุบาลของลูกสัตว์น้้าที่ส้าคัญของอ่าวไทย การสัมปทานป่าชายเลนเพื่อเผาเป็นถ่าน  การเปล่ียน
ป่าชายเลนเป็นนากุ้ง การปล่อยน้้าเสียจากการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝั่ง และการท้าลายแนวปะการังจากการประมง
ด้วยอวนลากและอวนรุน (อนุสรณ์ ไชยพาน 2545)  

 การท าประมงผิดกฎหมาย เนื่องจากทรัพยากรทะเลท่ีมีอยู่อย่างจ้ากัดเพราะท้องทะเลมีสภาพท่ี
เส่ือมโทรมอย่างมาก ขณะท่ียังมีประชากรที่ด้ารงชีพด้วยการท้าประมงยังมีอยู่จ้านวนมากท้าให้เกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีผิดกฎหมาย เช่น การใช้อวนตาถี่ขึ้น ระเบิด และยาเบื่อ ในการท้าประมง การจับสัตว์น้้า
ที่ยังมีขนาดเล็กหรือในฤดูกาลที่ห้าม และการท่ีเรือประมงพาณิชย์อวนรุนอวนลากละเมิดกฎหมายเข้าไปท้าประมงใน
เขตชายฝั่งระยะ 3,000 เมตร ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการท่ีน่านน้้านอกเขตชายฝั่งของไทยมีสัตว์น้้าลดลงนั่นเอง (วัฒนา 
สุกัณศีล 2543) เป็นต้น 

 ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรทะเลและทรัพยากรชายฝ่ัง มักเกิดขึ้นเมื่อมีการแย่งชิงทรัพยากร
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด ซึ่งมีลักษณะความขัดแย้งแตกต่างกัน (วัฒนา สุกัณศีล 2543) เช่น  

 ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ เนื่องจากเรือประมง
พาณิชย์อวนรุนอวนลากละเมิดกฎหมายรุกล้้าเข้ามากวาดจับสัตว์น้้าในเขตชายฝั่ง และยังท้าให้เครื่องมือของ
ชาวประมงพื้นบ้านเสียหาย 

 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงจับสัตว์น้้าและกลุ่มชาวประมงเพาะเล้ียง เช่น การจับ
จองและกั้นเขตเพาะเล้ียงซึ่งเป็นการจ้ากัดการใช้พื้นที่หาปลาและกีดขวางเส้นทางการจับสัตว์น้้า ปล่อยน้้าเสียจาก
การเพาะเล้ียงลงคลองและชายฝั่งทะเลท้าให้ปริมาณสัตว์น้้าในบริเวณนั้นลดลง  

 ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การใช้พื้นที่ชายฝั่งเพื่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม การถ่ายเทน้้าเสียจากโรงงานสู่ทะเลชายฝั่ง และการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยว 

 ความยากจนของประมงพื้นบ้าน ชาวประมงพื้นบ้านคือกลุ่มผู้ท่ีท้าการประมงในเขตชายฝั่งโดยใช้
เรือไม่มีเครื่องยนต์หรือเรือที่มีเครื่องยนต์นอกเรือขนาดต่้ากว่า 10  ตันกรอส  และใช้เครื่องมือจับสัตว์น้้าแบบพื้นบ้าน
ที่ท้าเอง เช่น ลอบเบ็ด ฉมวก ไซ แร้ว หรือเครื่องมือที่ซื้อมา เช่น อวนปู อวนปลา อวนกุ้ง แห ซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่
ไม่ท้าลายล้าง (สถานการณ์และปัญหาของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านภาคใต ้2540)  โดยสัดส่วนของผลผลิตจากการ
ท้าประมงพื้นบ้านอยู่ระหว่างร้อยละ 6-7 เท่านั้น (ประภาส ป่ินตกแต่ง 2543)  ในขณะท่ีสัดส่วนของจ้านวนครัวเรือน
ท้าประมงพื้นบ้านคิดเป็นร้อยละ 92.3 ของจ้านวนครัวเรือนท้าประมงทั้งหมดในปี พ.ศ. 2543 (สุนันทา นิลเพชร 
2543) และจากการลักลอบเข้ามาท้าประมงในเขตชายฝั่งของเรือประมงพาณิชย์ที่ใช้อวนลาก อวนรุน และเรือปลา
กะตัก ซึ่งเป็นการประมงแบบท้าลายล้างและสร้างความเสียหายในพ้ืนท่ีเขตชายฝั่ง (วัฒนา สุกัณศีล 2543) เช่น  

 ท้าให้ปลาหลายชนิดสูญพันธ์ในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยแถบ อ.จะนะ จ.สงขลา ได้แก่ ปลา
แป้น ปลากรวด ปลาม้า ฯลฯ   

 ท้าลายหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามัน บ้านแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี ่
 ท้าลายพันธุ์ปลาเป็นจ้านวนมากรวมทั้งปลาหายากอย่างปลาอินทรีย์ เพราะเรือปลากะตักใช้

อวนตาถี่มาก ที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย อ.สายบุรี จ.ปัตตาน ี
นอกจากนี้ยังท้าให้ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้้าได้น้อยลงมากและท้ามาหากินได้อย่างล้าบาก เช่น 

สามารถท้าอวนกุ้งได้เพียงวันละ 0.1-0.3 กิโลกรัม/วัน (วัฒนา สุกัณศีล 2543) และท้าให้เครื่องมือประมงพื้นบ้าน 
เช่น ลอบ ไซ อวนกุ้ง เสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้เพื่อยังชีพของชาวประมงพื้นบ้าน 
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กล่าวคือ ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้้าได้น้อยลง เนื่องจากสัตว์น้้าลดลงเป็นจ้านวนมาก ท้าให้มีรายได้น้อยไม่
เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และนับวันความเดือดร้อนน้ียิ่งทวีความรุนแรงจนท้าให้ชาวประมงพื้นบ้านตกอยู่
ในภาวะความยากจนเพราะปัจจัยการผลิตในการยังชีพถูกท้าลายและต้นทุนการท้าประมงเพิ่มสูงขึ้น (บรรจง นะแส 
2543) 
 
6.6 ปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง 

กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมงมีอยู่เป็นหลายฉบับ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายเหล่านี้ยังมีจุดอ่อน
และมีปัญหาในการบังคับใช้ ส่งผลกระทบต่อความยากจนของชาวประมงพื้นบ้านในลักษณะต่างๆ ดังแสดงในตาราง
ที่ 6-2 ซึ่งประเด็นปัญหากฎหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ดังนี ้

(1) กฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความซ้้าซ้อนทั้งในแง่เนื้อหาและหน่วยงานรับผิดชอบ ผลที่ตามมาคือการ
กระท้าผิดบางอย่างแม้กระท้าไปเพียงครั้งเดียวแต่เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายฉบับและท้าให้เกิดการปล่อยปะ
ละเลยเนื่องจากขาดหน่วยงานเจ้าภาพในการบังคับใช้กฎหมาย  

(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงมีมาก ท้าให้เกิดความขัดแย้งและความซ้้าซ้อนในการใช้กฎหมาย 
(3) อัตราโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้เบาเกินไป ท้าให้ผู้กระท้าผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย  
(4) ขาดการกระจายอ้านาจในการบังคับใช้กฎหมายท้าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดความคล่องตัว และ

บางครั้งท้าให้เกิดความเสียหายไม่ทันต่อเหตุการณ์   
(5) มีช่องว่างของกฎหมายท้าให้ผู้กระท้าผิดหลุดรอดจากการถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมหรือ

ได้รับโทษสถานเบากว่าที่ควรจะเป็น ท้าให้ผู้กระท้าผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย   
(6) ความหย่อนยานของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากเจ้าหน้าที่เกรงกลัวอิทธิพลของ

ผู้กระท้าผิดหรืออาจอยู่เบื้องหลังการกระท้าผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเสียเอง ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ขาดขวัญก้าลังใจในการท้างาน เป็นต้น 
 
ตารางที่ 6-2 ประเด็นกฎหมายที่ส่งผลต่อความยากจนของชาวประมงพื้นบ้าน 
กฎหมาย เนื้อหาสาระ ประเด็นที่ส่งผลต่อความยากจน 
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5  ก้าหนดเขตต้าบลทางทะเล 

 

 ก้าหนดเขตทางทะเลของอ้าเภอและจังหวัด 

 เขตปกครองทางทะเลของต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ยังไม่ชัดเจน ส่วน
ใหญ่ยึดถือขอบเขตตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา1 ความไม่ชัดเจนของเขตปกครองทางทะเลมีผลให้
ประกาศจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิด
หรือการท้าประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ในเขตจังหวัดนั้นๆไม่
สามารถบังคับใช้ได้เต็มที่ เช่น ประกาศห้ามใช้เครื่องมืออวนที่ใช้
ประกอบเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าท้าการประมงในท้องที่ภาคใต้บาง
จังหวัด  มีผลให้ไม่สามารถยับยั้งการท้าประมงแบบท้าลายล้างและ
มีส่วนท้าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านเดือดร้อนเพราะปริมาณสัตว์น้้า
ลดลง (อนุสรณ์ ไชยพาน 2545) 

                                                 
1 รายงานคณะท้างานศึกษาด้านกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาการท้าการประมง
ปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบ 
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 ให้อ้านาจกรมเจ้าท่าด้าเนินการเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนเรือ การท้านิติกรรม และการ
ควบคุมทะเบียนเรือ ตลอดจนการตรวจสภาพ
เรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประจ้าเรือ 

 การควบคุมทะเบียนและจ้านวนเรือประมงโดยกรมเจ้าท่าไม่
สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้้าในทะเลไทย ท้าให้มีจ้านวนเรือประมง
โดยเฉพาะเรือประมงพาณิชย์มากเกินกว่าปริมาณสัตว์น้้าที่จะ
รองรับได้ ทรัพยากรสัตว์น้้าในทะเลไทยจึงร่อยหรอและท้าให้
ชาวประมงพ้ืนบ้านหากินล้าบากขึ้น (ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ 2543) 
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 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออก
ตามความในมาตรา 32  พ.ร.บ.ประมง 2490 
อาทิประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับ
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง ห้ามมิให้ใช้
เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท้าการ
ประมงในท้องที่จังหวัดปัตตานี ซ่ึงมีผลบังคับใช้
เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2541, ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2515 ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้
เครื่องมืออวนรุนอวนลากท้าการประมงภายใน
เขต ระยะ 3,000 เมตร นับจากขอบน้้าตามแนว
ชายฝั่ง  ประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 
ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2517 ห้าม
เครื่องมือคราดหอยทุกชนิดที่ใช้กับเรือยนต์ท้า
การประมงในเขตระยะ 3,000 เมตรนับจาก
ขอบน้้าตามแนวชายฝั่ง ประกาศกระทรวง
เกษตรและ สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2522 ห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุน และ
อวนถุงทุกชนิด ทุกขนาดประกอบเรือยนต์ท้า
การประมงในบริเวณพื้นที่อ่าวพังงา  เป็นต้น 

 การยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2526 เรื่อง
ก้าหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบเครื่อง
ก้าเนิดไฟฟ้าท้าการประมงปลา ซึ่ง (1)ห้ามมิให้
ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เครื่องมืออวนหรือเครื่องมือชนิด
หนึ่งชนิดใดที่มีช่องตาเล็กกว่า 2.5 ซ.ม. โดยวัด
จากจุดกึ่งกลางเง่ือนถึงกึ่งกลางเง่ือนเม่ือตา
อวนเหยียดตรงใช้ประกอบกับเครื่องก้าเนิด
ไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ) ท้าการประมงในทะเล 

 มีปัญหาในการบังคับใช้ประกาศเรื่อง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรุนที่
ใช้ประกอบเรือยนต์ท้าการประมงในท้องที่จังหวัดปัตตานี เนื่องจาก
จังหวัดปัตตานีขอผ่อนปรนการใช้ประกาศฉบับนี้เป็นเวลา 2 ปี 
ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2541 ถึง 2 พฤษภาคม 2543 ท้าให้การท้าลาย
ทรัพยากรสัตว์น้้าและระบบนิเวศชายฝั่งยังคงด้าเนินต่อไปและ
กระทบต่อการท้ามาหากินของชาวประมงพ้ืนบ้านอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

 มีปัญหาในการบังคับใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา 32  พ.ร.บ.ประมง 24902  เนื่องจาก (1) 
บทลงโทษตาม มาตรา 65 เบาเกินไป กล่าวคือ ปรับตั้งแต่ห้าพัน
บาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ้า ท้า
ให้ผู้กระท้าผิดไม่มีความเกรงกลัวเพราะผลประโยชน์ที่ได้คุ้มค่า  (2) 
คดีความผิดตามกฎหมายประมงเป็นคดีขึ้นศาลแขวง ต้องส่งฟ้อง
ภายใน 48 ชั่งโมง ท้าให้เรือประมงสามารถกลับไปท้าการประมงได้
อีกอย่างรวดเร็ว  (3) เป็นคดีที่ท้าผิดในทะเล ท้าให้การจับกุมและ
รวบรวมพยานหลักฐานยุ่งยาก จึงจับกุมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  
(4) ปัญหาเรื่องเขตอ้านาจสอบสวน ไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในเขต
จังหวัดใด เนื่องจากเขตการปกครองทางทะเลไม่ชัดเจน  (5)  ไม่มี
การริบเรือหรือเครื่องมือประมงเพราะชาวประมงใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายโดยท้าสัญญาเช่าแสดงไว้ในการขอคืนของกลางต่อศาล
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 (1) ก้าหนดให้เป็น
ดุลยพินิจของศาลในการริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ให้หรือมีไว้เพื่อใช้
ในการกระท้าผิด แต่หากทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็น
ใจในการกระท้าผิดจะริบไม่ได้ และ (6) ข้อจ้ากัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่
มีไม่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์มีน้อย งบประมาณสนับสนุนมีไม่
เพียงพอและการตัดสินใจจะท้าอะไรต้องรอค้าสั่งจากเบื้องบนจึงจะ
ท้าได้ การแก้ปัญหาจึงล่าช้าไม่ทันการ (7) กลุ่มอิทธิพล/ 
ผลประโยชน์ธุรกิจประมง ยังมีอ้านาจเหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ 2543 และสุนันทา นิลเพชร 2543) 

                                                 
2 รายงานคณะท้างานศึกษาด้านกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาการท้าการประมง
ปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบ 

กฎหมาย เนื้อหาสาระ ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อความยากจน 
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หรืออ่าวในท้องที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด
โดยเด็ดขาด เว้นแต่การกระท้าของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 
(2)ให้ใช้ประกาศนี้เม่ือพ้นก้าหนดสามสิบวัน 
นับตั้งแต่วันปิดประกาศตามความในมาตรา 
60 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 
เป็นต้นไป 

การยกเลิกประกาศฉบับนี้มีส่วนท้าให้เกิดการท้าลายล้าง
ทรัพยากรสัตว์น้้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาเศรษฐกิจที่ถูกจับก่อน
วัยอันควร ท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้้าร่อยหร่อและชาวประมง
พื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน 

 มาตรา 69  เครื่องมือท้าการประมง เรือ สัตว์
น้้า และสิ่งอ่ืนๆ ที่ใช้ในการกระท้าความผิด
หรือได้มาโดยการกระท้าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ศาลจะริบเสียก็ได้ แต่ถ้า
เป็นการกระท้าความผิดตามมาตรา 19 หรือ
มาตรา 20 ให้ศาลริบสิ่งเช่นว่านั้นเสียทั้งสิ้น 

 มาตรา 32  รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจ้า
จังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะภายในเขต
ท้องที่ของตนมีอ้านาจประกาศก้าหนดได้
ดังต่อไปนี้ 
(1) ก้าหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือ
ท้าการประมงทุกชนิด ก้าหนดขนาด ชนิด 
จ้านวน และส่วนประกอบของเครื่องมือท้าการ
ประมงที่อนุญาตให้ใช้ในที่จับสัตว์น้้า 
(2) ก้าหนดมิให้ใช้เครื่องมือท้าการประมง
อย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้้าโดยเด็ดขาด 
(3) ก้าหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจ้าที่ให้
ห่างกันเพียงใด 
(4) ก้าหนดวิธีใช้เครื่องมือท้าการประมง
ต่างๆ 
(5) ก้าหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก 
ก้าหนดเครื่องมือที่ให้ใช้ และก้าหนดวิธีท้าการ
ประมงในที่จับสัตว์น้้าใดๆ ในฤดูดังกล่าว 
(6) ก้าหนดชนิด ขนาด และจ้านวนอย่างสูง
ของสัตว์น้้าที่อนุญาตให้ท้าการประมง 
(7) ก้าหนดมิให้ท้าการประมงสัตว์น้้าชนิด
หนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด 

 

 มาตรา 69 ให้ความส้าคัญกับการเบื่อปลา (ดูมาตรา 19) การ
ระเบิดปลาและการใช้กระแสไฟฟ้าจับปลา(ดูมาตรา 20) ว่าเป็น
การกระท้าผิดรุนแรงจึงก้าหนดโทษไว้สูงสุดคือศาลต้องริบ
สิ่งของที่ใช้ในการกระท้าผิดหรือได้มาโดยการกระท้าความผิด 
ในขณะที่การใช้เครื่องมือไฟฟ้าจับปลา(ดูมาตรา 20) ว่าเป็นการ
กระท้าผิดรุนแรงจึงก้าหนดโทษไว้สูงสุดคือศาลต้องริบสิ่งของที่
ใช้ในการกระท้าผิดหรือได้มาโดย การกระท้าความผิด ในขณะที่
การใช้เครื่องมือประมงฝ่าฝืน มาตรา 32 กลับเป็นความผิดไม่
รุนแรงคือศาลจะริบสิ่งของที่ใช้ในการกระท้าผิดหรือได้มาโดย
การกระท้าความผิดเสียก็ได้ จึงส่งผลให้ผู้กระท้าผิด เช่น การใช้
เรืออวนรุนอวนลากจับสัตว์น้้าในเขต 3,000 เมตร ไม่เกรงกลัว
กฎหมาย 
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 รัฐบาลมีอ้านาจออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนด
เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 

 
 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ้านาจตามกฎหมายจับกุมชาวประมงพ้ืนบ้านที่
ท้าการประมงในเขตอุทยานฯ ทั้งๆ ที่เครื่องมือที่ชาว ประมงพื้นบ้าน
ใช้ เช่น อวนลอยกุ้ง อวนลอยปลา และลอบ  เป็นต้น เป็นเครื่องมือ
ที่กรมประมงส้ารวจแล้วว่าไม่ท้าลายทรัพยากรสัตว์น้้าก็ตาม (ชลิตา 
บัณฑุวงศ์ 2543) 

 การประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทับซ้อนพื้นที่หากิน
ของชาวประมงพ้ืนบ้าน  (สุนันทา นิลเพชร 2544)  

 
6.7 อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการประมง 

นอกจากประเด็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มีนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนได้
เสนอแนวคิดและแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมงและทรัพยากรชายฝั่งซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ของการประมง เช่น  

(1) การจัดการประมงโดยชุมชน ได้มีการน้าแนวคิดการจัดการประมงโดยชุมชนมาแก้ปัญหาทรัพยากร
ชายฝั่งและพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้านหลายโครงการได้แก่ การสร้างส่ิงอ้านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การใช้
การศึกษา การส่งเสริมการเพาะเล้ียง การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
แต่โครงการเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนื่องจากมีอุปสรรคต่างๆ (กังวาล จันทรโชติ 2541) พอสรุปได้ดังนี ้

 ยังไม่มีการให้อ้านาจแก่ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานภาครัฐให้
เหตุผลว่าชุมชนยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ 

 การจัดการประมงโดยชุมชนยังเป็นแนวคิดใหม่ส้าหรับคนไทย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว และในการด้าเนินการต้องปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องให้
สอดรับกับการจัดการโดยชุมชนด้วย 

 กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สนับสนุนให้มีการครอบครองทรัพยากรประมงของชุมชนและระบบสิทธิการ
ท้าประมง 

 องค์กรชาวประมง ได้แก่ สมาคมประมง สหกรณ์ประมง และกลุ่มเกษตรท้าการประมง ตั้งขึ้นมา
เพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น กฎหมายไม่ได้ก้าหนดบทบาทให้องค์กรเหล่านี้มี
อ้านาจในการจัดการทรัพยากรแต่อย่างใด 

(2) การท าลายทรัพยากรโดยเรือปั่นไฟล่อกะตัก การใช้แสงไฟล่อจับปลากะตักเป็นการท้าลายพันธุ์
สัตว์น้้าชนิดอื่นๆ ในปริมาณที่สูง ปัญหานี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับกลุ่ม
ประมงพาณิชย์หรือนายทุน แม้ปัจจุบันปัญหานี้ได้คล่ีคลายไประดับหน่ึง แต่ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นอีกได้ เนื่องจากมี
เงื่อนไขที่เอื้อให้มีการท้าประมงปลากะตักอยู่ (บรรจง นะแส 2544) เช่น 

 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยู่ภายใต้การครอบง้าของ
ระบบการเมืองและนักการเมืองที่ไม่โปร่งใสที่ส่วนใหญ่หาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิ

 เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างตรงไปตรงมาและมักมีช่องโหว่ให้มีการ
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เช่น การยกเลิกประกาศการห้ามใช้เรือป่ันไฟปลากะตัก พ.ศ.
2526 มาเป็นประกาศให้มีการป่ันไฟปลากะตัก พ.ศ. 2539 ส่งผลให้มีการท้าประมงปลากะตัก
ประกอบไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้นและมีผลต่อการท้าลายลูกปลาเศรษฐกิจอื่นๆ (ภาคภูมิ วิธาน
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ติรวัฒน์ 2543) ซึ่งรัฐมนตรีที่ยกเลิกค้าส่ังดังกล่าวมิได้น้าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ แต่เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกลับโยนเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติพิจารณาตัดสินใจ (บรรจง นะแส 2544) 

 การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองได ้

(3) การท าลายทรัพยากรประมงด้วยเคร่ืองมือประมงอวนลาก ยังมีอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
ประมงอวนลากนี้ (บรรจง นะแส 2544) เช่น 

 กลุ่มประมงอวนลากมีอ้านาจทุนเหนือกว่ากลุ่มประมงพื้นบ้าน จึงยังสามารถฝ่าฝืนการท้าประมง
ทีผิ่ดกฎหมายได ้

 การให้จับสัตว์น้้าอย่างเสรีถูกปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานาน ท้าให้ปัจจุบันมีจ้านวนเรือประมง
อวนลากเพิ่มขึ้นมาก จึงเกิดความยากล้าบากในการควบคุมและแก้ไขปัญหา 



7. มาตรการทางการเกษตรในต่างประเทศ 
 
7.1 ญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก แต่เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็น
เกาะและมีพื้นที่ราบส าหรับท าการเกษตรจ ากัด ท าให้ญี่ปุ่นต้องน าเข้าสินค้าประเภทอาหารเป็นจ านวนมากในแต่ละปี
โดยอาศัยการขนส่งทางเรือเป็นหลัก และเพื่อป้องกันวิกฤติการณ์ทางอาหารของประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงก าหนด
มาตรการต่างๆ และให้เงินอุดหนุนแก่ชาวนาและชาวประมงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการผลิตข้าวและปลาซึ่งเป็น
อาหารหลักส าคัญของชาวญี่ปุ่นในปริมาณที่เพียงพอส าหรับการบริโภคภายในประเทศ ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมี
ความสามารถในการผลิตข้าวและสัตว์น้ ารองรับความต้องการของคนในประเทศได้เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น (กังวาลย์ 
จันทรโชติ 2541) ดังนั้นญี่ปุ่นจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและสังคมชนบทอย่างมาก โดย
ก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจของชาวชนบทญ่ีปุ่น
อย่างจริงจัง 

7.1.1  การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  
ในปี พ.ศ. 2411 ประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้การปฏิรูปที่ดิน (Land Reform) ในการเปล่ียนโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจและสังคมและเพื่อพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีผลท าให้ชาวชนบทมีความเป็นอิสระจากข้อผูกมัดที่เกิดจาก
อิทธิพลของบรรดานายทุนขุนศึกที่คอยเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินเอกชนถูกบังคับโดยกฎหมายให้เสีย
ภาษีที่ดินให้แก่รัฐบาลกลางเท่านั้น และรัฐบาลให้การสนับสนุนในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้การส่งเสริมอบรม
เกี่ยวกับวิชาชีพเกษตรกรรมแผนใหม่ ให้บริการด้านเครดิตสินเชื่อและเคมีภัณฑ์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เครื่องอุปโภคและส่ิงบริโภคมีราคาถูกลง ปัญหา
การว่างงานลดลง และเกษตรกรเริ่มมีเงินออมมากขึ้น แม้การปฏิรูปที่ดินครั้งแรกนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร แต่ก็เป็นผลท า
ให้มีการกระจายสิทธิครอบครองที่ดินไปสู่เกษตรกรที่ยากจนระดับหน่ึง ซึ่งเป็นการลดความเหล่ือมล้ าทางฐานะของ
บุคคลแทนที่การสร้างฐานความมั่งคั่งแก่ชนชั้นนายทุนดังที่เป็นมาในอดีต 

อย่างไรก็ตามยังมีชาวนาอีกจ านวนมากที่ยังไม่มีที่ท ากินและต้องเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรจากเจ้าของ
ที่ดินรายใหญ่ ชาวนาผู้เช่าที่ดินได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิในการท ากินและขอลดค่าเช่าที่ดินหลายครั้ง ซึ่งรัฐบาล
ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายมาโดยตลอด จนมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Land Reform) 
ครั้งส าคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488) มีการออกกฎหมายบังคับให้เจ้าของที่ดินที่มีที่ดินเกินกว่า 1 
เฮกตาร์ หรือประมาณ 6.25 ไร่ ให้ขายส่วนท่ีเกินกว่ากฎหมายก าหนดให้แก่รัฐบาลในราคาเวนคืนท่ีรัฐบาลก าหนด  
และรัฐบาลได้น าที่ดินน้ันไปให้เช่าหรือเช่าซื้อโดยให้สิทธิแก่ผู้เช่ารายเดิมก่อน ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปโครงสร้างกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินเพื่อการเกษตรที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก สามารถเปลี่ยนวิถีการท าการเกษตรในระบบการเช่าที่ดินจาก
เจ้าของที่ดินรายใหญ่ท่ีมีมานาน เป็นการท าเกษตรอิสระของชาวนาบนท่ีดินของตนเอง ความส าเร็จของการกระจาย
กรรมสิทธิ์ท่ีดินนี้ นอกจากช่วยให้ชาวนามีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง อันเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคมได้โดยรวม และท าให้เกิดความเสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวญี่ปุ่นแล้ว 
นโยบายการปฏิรูปที่ดินน้ียังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศญี่ปุ่น และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยายก าลังการผลิตทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากแพ้สงคราม  (Shimoji 1998) 

แม้การปฏิรูปที่ดินดังกล่าวประสบผลส าเร็จค่อนข้างดี แต่รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่ารายได้ของเกษตรกร
และชาวชนบทยังมีน้อยกว่ารายได้ของบุคคลในอาชีพอื่น ทั้งนี้เพราะความช านาญงานและทักษะยังมีไม่เพียงพอต่อ
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การท่ีจะไปรับจ้างเพื่อหารายได้เพิ่มจากอาชีพอื่นนอกเกษตร ดังนั้นรัฐบาลจึงได้สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมในระบบธุรกิจเกษตร และแก้ปัญหาที่ดินถูกแบ่งซอยเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย โดยวิธีการด าเนินการใน
รูปแบบสหกรณ์และใช้ระบบการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ให้มีการท าสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย และ
ความสัมฤทธิ์ผลของนโยบายนี้ท าให้เกษตรกรของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็ง และน าไปสู่การขยายตลาดทุน สินค้า และ
แรงงาน อันเป็นปัจจัยส าคัญในพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมา 

 
 สาระส าคัญของกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน 

1. การเวนคืนที่ดิน 
รัฐบังคับเวนคืนท่ีดินในส่วนท่ีเกินกว่าขนาดที่ดินท่ีกฎหมายก าหนด คือ 

- ครัวเรือนมีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 เฮกตาร์1 

- ครัวเรือนมีที่ดินเพื่อการเกษตรได้ไม่เกิน 3 เฮกตาร์  
ที่ดินท่ีว่างเปล่าและที่ดินท่ีให้เช่าแต่อยู่นอกเขตหรืออ าเภออื่นที่ตนไม่ได้อาศัยอยู่จะถูกเวนคืน
ทั้งหมด โดยถือสภาพของที่ดินก่อนวันประกาศใช้กฎหมายที่ดิน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2489  
หมายเหต ุยกเว้นท่ีจังหวัดฮอกไกโด ให้ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 4 เท่าของขนาดที่ดินท่ีกฎหมาย
ก าหนดในจังหวัดอื่น คือ ส าหรับท่ีอยู่อาศัยไม่เกิน 4 เฮกตาร์ และ ส าหรับการเกษตรไม่เกิน 12 
เฮกตาร ์
 

2. เงื่อนไขการซื้อที่ดิน 
1) ราคาเวนคืน 

รัฐใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2488 เป็นฐานในการก าหนดราคาเวนคืน และมีเงินค่าชดเชยจ่าย
ให้กับเจ้าของที่ดินส าหรับ 3 เฮกตาร์แรกที่รับเวนคืน ซึ่งมีสูตรการค านวณดังนี ้

 ่ปัจจัยคงทีดนิคา่เช่าที่ราคาทีด่นิ   
   
ค่าเช่าที่ดิน = ราคาที่ทางการก าหนดไว้ใช้ส าหรับการเก็บภาษ ี

rent) land dCapitalizeารใหเ้ช่า(รายไดจ้ากก
value)  ิน(Landมลูคา่ทีด่

 ่ปัจจัยคงที   

 
ตารางที่ 7-1 ราคาเวนคืนที่ดินของญี่ปุ่นท่ีใช้ในการปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.2488)  

ประเภทที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน 
(เยน/เฮกตาร์) 

ปัจจัย
คงที่ 

ราคาเวนคืน 
(เยน/เฮกตาร์) 

เงินชดเชยส าหรับ 3 เฮกตาร์
แรก (เยน/เฮกตาร์) 

ที่ดินชั้นล่างที่เป็นนาข้าว 200 38-40 7600 2200 
ที่ดินชั้นบนที่เป็นทุ่งหญ้า 100 45-48 4500 1300 

                                                   
1
 1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่ 



อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย 135 

 
 

 

 
2) การช าระค่าที่ดิน 

- รัฐจ่ายค่าที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นเงินสดไม่เกิน 1,000 เยน และส่วนท่ีเหลือจ่าย
เป็นพันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย 3.6% ต่อปี ภายในระยะเวลา 30 ปี 

- เกษตกรซื้อที่ดินในราคาเวนคืน โดยช าระเป็นเงินสด หรือเป็นเงินผ่อนอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 3.2 ต่อปี ภายในระยะเวลา 30 ปี และจะได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินก็ต่อเมื่อได้ช าระ
ค่าที่ดินหมดแล้ว 

 
3. คณะกรรมการที่ดิน 

ในการด าเนินนโยบายการปฏิรูปที่ดิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีดิน 3 ระดับคือ 
1) คณะกรรมการท่ีดินส่วนท้องถิ่น (Village Land Committee) - ประกอบด้วยกรรมการ 10 

คนที่มาจากการเลือกตั้งตัวแทนของคน 3 กลุ่มคือ 

 เกษตรกรผู้เช่าที่ดิน   5 คน  

 เจ้าของที่ดินให้เช่า  3 คน  

 เกษตรกรที่มีที่ดินของตนเอง 2 คน  
และบุคคลทั่วไปท่ีเป็นกลาง 1-3 คน โดยให้เลือกประธานคณะกรรมการจากกรรมการ 

2) คณะกรรมการท่ีดินส่วนจังหวัด (Prefecture Land Committee) - ประกอบด้วยกรรมการ 
20 คนที่มาจากการเลือกตั้งตัวแทนของคน 3 กลุ่มคือ 

 เกษตรกรผู้เช่าที่ดิน   10 คน  

 เจ้าของที่ดินให้เช่า    6 คน  

 เกษตรกรที่มีที่ดินของตนเอง   4 คน  
และบุคคลทั่วไปท่ีเป็นกลาง 5-10 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ 

3) คณะกรรมการท่ีดินส่วนกลาง (Central Land Committee) - ประกอบด้วยกรรมการ 23 
คน คือ 

 ตัวแทนเกษตรกรผู้เช่าที่ดิน    8 คน  

 ตัวแทนเจ้าของที่ดินให้เช่า   8 คน  
และบุคคลทั่วไปท่ีเป็นกลางอีก 7 คน (นักวิชาการ 5 คน และตัวแทนจากองค์กรการเกษตร 
2 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง เป็นประธานคณะกรรมการ 

 
หลังจากที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการท่ีดินส่วนท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการท่ีดินส่วนท้องถิ่นจะ
ก าหนดแผนการเวนคืนที่ดินในท้องถิ่นของตน แล้วส่งให้คณะกรรมการท่ีดินส่วนจังหวัด
อนุมัติ จากนั้นรัฐก็จะด าเนินการเวนคืนตามแผนการเวนคืนท่ีดินดังกล่าว 
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4. ระเบียบอื่นๆ 

ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรผู้เช่าที่ดิน และควบคุมสัญญา
การเช่าที่ดินท่ีมีอยู่เดิม เช่น  

- การช าระค่าเช่าให้อยู่ในรูปของเงินสดเท่านั้น (เดิมมีการช าระเป็นพืชผลของเกษตรกร 
เป็นต้น)   

- ห้ามให้มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน หรือห้ามเจ้าของที่ดินปฏิเสธการต่อสัญญาเช่า 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีดินส่วนท้องถิ่น 

 
 การด าเนินการปฏิรูปที่ดิน 

การด าเนินการปฏิรูปที่ดินเป็นภาระงานท่ียาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
ของเจ้าของที่ดินประมาณ 6 ล้านครัวเรือน ซึ่งมีเจ้าของที่ดินเหล่านั้นกว่า 2 ล้านครัวเรือนที่ออกมาต่อต้านนโยบาย
การปฏิรูปที่ดินน้ี อย่างไรก็ตามกว่าที่รัฐจะสามารถด าเนินการได้ต้องใช้ก าลังคนกว่า 400,000 คน รวมทั้ง
คณะกรรมการท่ีดิน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ท้ังในส่วนท้องถิ่น ส่วนจังหวัด  และส่วนกลาง เข้าช่วยในการด าเนินการ และ
รัฐใช้จ่ายงบประมาณส าหรับการปฏิรูปที่ดินน้ีกว่า 1 พันล้านเยนในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ. 2489 – 2491) ของการ
ด าเนินการ ซึ่ง 60% คิดเป็นค่าด าเนินการปฏิรูปที่ดิน และที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนต่าง  ๆ

เนื่องจาก (Supreme Commander for the Allied Powers – SCAP) ก าหนดให้เร่งการปฏิรูปให้
เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี ดังนั้น หลังจากที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการท่ีดินส่วนท้องถิ่นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2489 และ
คณะกรรมการท่ีดินส่วนจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 การเวนคืนท่ีดินครั้งแรกก็สามารถด าเนินการได้ทันทีใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2490 และในส้ินปี พ.ศ. 2491 รัฐด าเนินการเวนคืนท่ีดินกว่า 10 ครั้ง ตามแผนการเวนคืนท่ีดินที่
คณะกรรมการท่ีดินส่วนท้องถิ่นเสนอ ซึ่งรวมที่ดินท่ีเวนคืนได้ถึง 1.63 ล้านเฮกตาร์  และที่ดินท่ีเวนคืนได้ก็จ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรผู้เช่าที่ดินโดยทันที และเนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อที่สูงเกือบ 200% ช่วงหลังสงคราม ได้ท าให้ราคาซื้อ
ที่ดินท่ีเกษตรกรต้องช าระคืนมีมูลค่าต่ าลงมาก เกษตรกรจึงสามารถช าระค่าที่ดินท้ังหมดได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปี 
เท่านั้น (Kawagoe 2000) 

ก่อนที่โครงการปฏิรูปที่ดินจะสิ้นสุดลง รัฐได้ร่างกฎหมายที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Land 
Law) ขึ้นใหม่และเริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2495 กฎหมายนี้ถูกตราขึ้นเพื่อให้มีการกระจายสิทธิครอบครองที่ดินไปสู่
เกษตรกรให้ได้ตามเป้าหมายและมีความเป็นธรรม เพื่อเป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปที่ดินท่ีด าเนินการไปแล้ว 
สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมชนบทตลอดไป และเพื่อเป็นการป้องกันการหวนกลับมาของระบบการให้เช่าที่ดิน ซึ่งมี
สาระส าคัญคือ  

- การซื้อขายที่ดินการเกษตรต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นทุกครั้ง 
- เจ้าของที่ดินที่ต้องขายที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้เช่าเดิมเท่านั้น 
- ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน 3 เฮกตาร ์
- เกษตรกรที่เคยเช่าที่ดินท าการเกษตรมากกว่า 0.3 เฮกตาร์จึงจะมีสิทธิ์ซื้อที่ดินจากโครงการ

ปฏิรูป 
- ไม่อนุญาตให้บริษัทหรือนิติบุคคลซื้อที่ดินจากโครงการ 
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- ค่าเช่าที่ดินถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดให้อยู่ระดับต่ า 
- ปกป้องสิทธิ์ของการเช่าที่ดินอย่างจริงจัง ท าให้เจ้าของที่ดินไม่มีช่องทางไล่เกษตรกรผู้เช่าที่ดิน

ออก หรือขู่บังคับให้เลิกท าสัญญาเช่า 
- ไม่อนุญาตให้มีกรรมสิทธิ์ท่ีดินในท้องถิ่น (Village or Town) ที่ตนไม่ได้มีที่อยู่ตามส าเนาทะเบียน

บ้าน ดังนั้นใครที่ย้ายถิ่นท่ีอยู่ ท่ีดินที่มีอยู่เดิมก็เข้าข่ายเป็นที่ดินท่ีไม่มีเจ้าของดูแล (Absentee 
Landlord) ต้องถูกรัฐเวนคืนโดยปริยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการจ ากัดการใช้และการมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินไว้
กับคนในชุมชุนหรือท้องถิ่นน้ันๆ 

 
หลังการปฏิรูปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท าให้ชนชั้นกรรมาชีพมีโอกาสได้สิทธิครอบครองที่ดินตาม

ความเหมาะสมของขนาดครอบครัวและประเภทของเกษตรกรรม จากจ านวนเกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเองร้อยละ 
31 ในปี พ.ศ. 2484 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2499 (Kawagoe 2000) ในขณะท่ีระบบศักดินาและระบบการ
ให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีมาหลายชั่วอายุคนสลายไปในท่ีสุดและก่อให้เกิดความเสมอภาคของคนในสังคมมาก
ขึ้น นอกจากการปฏิรูปท าให้มีการกระจายที่ดินไปสู่สังคมชนบทแล้ว ยังมีส่วนท าให้มาตรฐานการครองชีพของชาว
ชนบทดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีแรงจูงใจในการลงทุนและพัฒนาในท่ีดินของตนเองซึ่งท าให้ประสิทธิภาพด้าน
การเกษตรสูงขึ้นและส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วย 
 

 สรุปปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
1. แรงจูงใจทางการเมือง 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้อ านาจการควบคุมของ SCAP ได้เร่งการปฏิรูป
ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2489-2493 ซึ่งมีพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party - LDP) ที่ได้รับเสียง
สนับสนุนจากชาวชนบทอย่างมากจากการชูนโยบายการปฏิรูปที่ดินมาตลอด และเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงข้าง
มากในสภามานานเกือบ 40 ปี นับว่าการ ปฎิรูปที่ดินเป็นแรงจูงใจทางการเมืองที่พรรคเสรีประชาธิปไตยพยายาม
ปฏิบัติอย่างจริงจัง จนมีผลท าให้ระบบการใหเ้ช่าที่ดินของเจ้าของที่ดินรายใหญ่สลายตัวไป มีการแทนท่ีด้วยการ
กระจายกรรมสิทธิท์ี่ดินและรายได้อย่างเสมอภาคมากขึ้น ท าให้ชาวนาชนบทมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
นอกจากนี้ปัจจัยทางการเมืองทีเ่อื้อต่อการปฏิรูปในขณะน้ันคือ การจ ากัดและริดรอนอ านาจและอิทธิพลของ
นายทุนและเจ้าของที่ดินรายใหญ่โดยกฎระเบียบต่างๆ ของ SCAP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการสลายก าลัง
ทหารพร้อมๆ กับการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในญี่ปุ่นหลังสงคราม  

 
2. แรงกดดันทางเศรษฐกิจ 

แม้ภาคเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศในขณะน้ัน แต่การท าเกษตรส่วนใหญ่เป็น
ระบบการให้เช่าที่ดิน ชาวนาส่วนใหญ่จึงไม่มีที่ดินของตนเองและต้องเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดิน ผลผลิตที่ได้เกือบครึ่ง
ก็ต้องจ่ายให้เจ้าของที่ดินเพื่อเป็นค่าเช่า เจ้าของที่ดินเหล่านั้นมีอ านาจอิทธิพลในชุมชนและในการเมืองอย่างมาก 
ดังนั้นความพยายามที่ใช้มาตรการหรือออกนโยบายใดเพื่อช่วยเหลือชาวนามักไม่เป็นผลหากขัดต่อผลประโยชน์ของ
เจ้าของที่ดิน ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งการเช่าที่ดินท ากินระหว่างผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่กับชาวนาผู้เช่าที่ ความ
ไม่เสมอภาคในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความยากจนของชาวนาเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงและต้องได้รับ
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การแก้ไข ดังนั้นเมื่อมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ประชาชนจึงตอบรับวิธีการและด าเนินการต่างๆ ตามนโยบาย
ด้วยด ี

 
3. บุคลากรและข้อมูลของรัฐ 

เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเรื่องที่ถกกันมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นจึงมี
ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้มากมายทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เช่นในระดับท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่การเช่า
ที่ดิน (Tenancy Officers) หลายคนมีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างในชุมชน ความสัมพันธ์ของผู้เช่าที่ดินกับวิถีทาง
การเกษตร และปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นอย่างดี และเนื่องจากโอกาสงานในเวลานั้นมีค่อนข้างจ ากัดอันเป็นผลจาก
ความเสียหายของสงคราม ท าให้รัฐบาลได้รับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทีม่ีการศึกษาดีและขยันท างานซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ ผลจากการปรับปรุงการเสียภาษีที่ดินของรัฐช่วงก่อน
สงคราม ท าให้รัฐมีข้อมูลที่ดินและเจ้าของที่ดินที่ถูกต้อง (Kawagoe 2000) ท าให้การการด าเนินการปฏิรูปที่ดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 การส่งเสริมการใช้พื้นที่เกษตรกรรม 

อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินสู่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายการ
ปฏิรูปที่ดินน้ี ไม่ได้ปรับเปล่ียนโครงสร้างการเกษตรกรรมจากเดิมแต่อย่างใด กล่าวคือ ขนาดพื้นที่การเกษตรต่อ
ครัวเรือนหลังการปฏิรูปเฉล่ีย 0.99 เฮกตาร์ (ปี พ.ศ. 2498) ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 1.09 เฮกตาร์ต่อครัวเรือนโดยเฉล่ีย
ในปี พ.ศ. 2484 หรือกล่าวอีกนัยคือ การปฏิรูปที่ดินท่ีผ่านมาไม่ได้พิจารณาถึงขนาดที่ดินท่ีเหมาะสมส าหรับการท า
เกษตร ดังนั้นที่ดินเพื่อการเกษตรจึงถูกแบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย และต่อมาเมื่อสภาวะเศรษฐกิจประเทศ
เปล่ียนแปลงไป  

ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้จากการเกษตรไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสมาชิกใน
ครัวเรือนก็มีอายุมากขึ้น ประกอบกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้
เกษตรกรหันไปยึดการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นงานประจ าแทนและท า
การเกษตรเป็นอาชีพเสริมและแรงงานภาค
เกษตรได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2498-2503 
(ดูรูปท่ี 7-1 ช่วง 1960-1970)  

 
ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงออกกฎหมายเกษตรกรรมพื้นฐาน (Basic Agriculture Law) เพื่อลด

ช่องว่างการเจริญเติบโตระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนการเกษตรกรรม เช่น การเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรรมทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร อนุญาตให้มีการโอน
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รูปท่ี 7-1 การเปล่ียนแปลงการท าเกษตรของครัวเรือนญี่ปุ่น 
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กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตร และการขยายพื้นท่ีการเกษตร เป็นต้น และมีการแก้ไขกฎหมายที่ดินเพื่อการเกษตร
ใน พ.ศ. 2505 เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งมีสาระส าคัญคือ 

- เดิมที่ไม่อนุญาตให้บริษัทหรือนิติบุคคลท าการซื้อพื้นที่การเกษตรนั้น ให้ยกเว้นกรณีท่ีเกษตรกร
จัดตั้งบริษัทเพื่อด าเนินธุรกิจการเกษตรสามารถซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรได ้

- ส่งเสริมให้มีการรวมพื้นที่การเกษตรและบริหารในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร 
- เกษตรกรสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินได้เพิ่มเกินกว่า 3 เฮกตาร์ หากไม่เกินก าลังแรงงาน

ในการท าเกษตรของครัวเรือน 
ในช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ ท าให้มีการเปล่ียนการใช้พื้นที่

เกษตรกรรมเพื่อประโยชน์อื่นๆ และเป็นผลให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นส่ิงจูงใจให้เกษตรกรขาย
ที่ดิน รัฐบาลจึงปรับแก้กฎหมายที่ดินเพื่อการเกษตรโดยส่งเสริมให้มีการถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินโดยสัญญาเช่า 
(leasehold) แทนการขายขาดโดยตรง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2513 แต่มาตรการดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร  

 
 การบริหารจัดการการเกษตรกรรม 

มาตรการต่างๆ ท่ีรัฐบาลพยายามส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเกษตรกรรม แม้ด าเนินการไปได้
ระดับหนึ่งแต่ก็ต้านทานแรงดูดซับปัจจัยการผลิตจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมได้ยาก รัฐบาลจึงเสริมการ
พัฒนาการเกษตรโดยเน้นการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในระดับภูมิภาค (Regional Farm Management) 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นจึงผ่อนปรนเรื่องการจ ากัดการถือครองที่ดิน โดยให้มี
การโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของเกษตรกรที่ต้องการเลิกอาชีพเกษตรกรรมหรือต้องการลดพื้นที่เกษตรกรรมไปให้กับ
เกษตรกรที่ต้องการขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมได้ เป็นเงื่อนไขให้เกิดสภาพคล่องในการถ่ายโอนพื้นที่เกษตรกรรมระหว่าง
เกษตรกร (Liquidity of agriculture land) และในปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบสิทธิในที่ดินเพื่อให้มีกระตุ้น
ให้มีการใช้พื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้นในบางพื้นที่ โดยให้สิทธิเกษตรกรในการท าประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นได้ตลอดชีพ 
แต่มีเงื่อนไขว่าที่ดินน้ันจะกลับเป็นของเจ้าของเดิม (Usufructuary rights) ซึ่งเป็นมาตรการท่ีได้ผลและกลายเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อมา เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พื้นที่เกษตรกรรม
ในปี พ.ศ. 2523 และกฎหมายการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเกษตรกรรม (Agricultural Management 
Framework Reinforcement Law) ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและขยายระบบ
สิทธิการใช้ประโยชน์บนท่ีดิน และในปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ด าเนินการภายใต้ระบบสิทธิการท าประโยชน์
บนที่ดินน้ีกว่า 70,000 เฮกตาร์จากจ านวนพื้นท่ีเกษตรกรรมที่ใช้สิทธิในการด าเนินการขยายพื้นท่ีเกษตรภายใต้
กฎหมายอื่นๆ รวมประมาณ 110,000 เฮกตาร์ คิดเป็น 68% (แผนภูมที่ 7-2) และในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ด าเนินการ
ภายใต้ระบบนี้ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 18,000 เฮกตาร์ (Shimoji 1998)  

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นจึงมีระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการเกษตร 2 รูปแบบคือ 1) กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ภายใต้กฎหมายที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Land Law) และ 2) สิทธิการใช้ประโยชน์บนท่ีดินภายใต้กฎหมาย
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเกษตรกรรม (Agricultural Management Framework Reinforcement 
Law) ผลของการส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนี้ท าให้มีเกษตรกรขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมที่มีขนาด
มากกว่า 5 เฮกตาร์มากขึ้น ซึ่งสวนทางกับวัตถุประสงค์ของการปฎิรูปที่ดินเดิมที่ต้องการยกเลิกการให้เช่าที่ดินและให้
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เกษตรกรท าเกษตรกรรมบนที่ดินของตนเอง แต่ก็เป็นแนวทางที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรกรรม และเป็น
ภาระกิจส าคัญที่ทุกรัฐบาลต้องด าเนินการเนื่องจากสภาพวิกฤติด้านอาหารเป็นปัญหาหน่ึงที่ประเทศญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าลังเผชิญอยู่ ดังที่ The Investigated Council (1998) กระทรวงเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง

ระบุว่า ญ่ีปุ่นมีปริมาณผลผลิตทางเกษตรที่ผลิตได้ในประเทศลดลงและต้องพึ่งพาการน าเข้าเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ
การน าเข้าประเภทอาหารมีมูลค่ามากถึง 2.4 เท่าของผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศ และพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศก็
ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเปล่ียนการใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัยที่ต้องรองรับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
กว่า 40% ของเกษตรกรเป็นคนสูงอายุประมาณ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งทั้งสองปัจจัยเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงสภาวะวิกฤติของ
เกษตรกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

ประเทศญี่ปุ่นตระหนักว่า เมื่อใดที่พื้นท่ีเกษตรกรรมเปลี่ยนสภาพไปแล้วก็ยากที่จะเปล่ียนให้กลับมา
ใช้เพื่อการเกษตรอีก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้รักษาพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตรให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพื่อ
เอาไว้ใช้ในอนาคต โดยส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างจิตส านึกของคนญี่ปุ่นให้
ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่เกษตรว่าเป็นสาธารณสมบัติของสังคมญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เป็นเพียงสมบัติของส่วนบุคคลเท่านั้น 
และขยายการเกษตรกรรมแบบธุรกิจการเกษตร (Agricultural Corporation) เนื่องจากเกษตรกรรมครัวเรือนเริ่มมี
ข้อจ ากัดด้านก าลังแรงงานท่ีลดลง กล่าวคือ มีการกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการท าเกษตรในรูปของบริษัท
ที่มีการขยายเงินลงทุน ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวาง
แผนการผลิต และการบริหารตลาดสินค้าเกษตร 

 
7.1.2 แผนการใช้ที่ดินแห่งชาต ิ

ประเทศญี่ปุ่นมีการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางการใช้ที่ดินของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญ
ดังนี้ (ประเสริฐ เอมรื่น 2538) 

รูปท่ี 7-2 สัดส่วนการใช้สิทธิในการขยายพื้นที่เกษตรกรรมของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2539  

สญัญาซ้ือที่ดิน

ตามกฎหมายที่

ดินเพ่ือเกษตร

กรรม

สญัญาซ้ือที่ดิน

ตามกฎหมายว่า

ด้วยการสง่เสริม

การใช้ที่ดินสทิธิการท าประโยชน์

บนที่ดินของผูอ้ืน่ 

(Usufructuary rights)

68%

สญัญาเช่า 

(Leasehold)

4%

อืน่ๆ 

(Other)

28%

หมายเหตุ : จากจ านวนพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทีมี่การโอนกรรมสิทธิท์ัง้หมด 11,000 เฮกตาร์
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1. มีการบัญญัติแผนการใช้ที่ดินแห่งชาติเป็นแผนแม่บท และให้มีแผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัดและ
ระดับเทศบาลเป็นแผนรองรับ 

2. ในแผนแม่บทการใช้ที่ดินจะมีการจัดพื้นที่เป็นเขตต่างๆ คือ เขตเมือง เกษตรกรรม ป่า 
สวนสาธารณะ และพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

3. ในการจัดท าแผน จะมีการส ารวจสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผน และมีสภาวางแผนการใช้ที่ดินแห่งชาติและมีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมในการวางแผนด้วย 

4. มีการน ากฎข้อบังคับการใช้ที่ดินและมาตรการอื่นที่ป้องกันความเดือดร้อนของสาธารณชน การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ การเกษตรกรรมและที่ป่าไม้ การรักษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ การควบคุมการ
พังทลาย การควบคุมน้ าท่วม และมาตรการเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจทางที่ดินเพื่อไม่ให้มีการเก็งก าไรมาใช้บังคับด้วย 

5. การก าหนดเขตพื้นที่หรือการใช้กฎข้อบังคับในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะมีระยะเวลาส้ินสุด 
6. ในการบริหารงาน นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี จะมีหน้าที่รับผิดชอบ

ระดับสูงและส่ังการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ โดยมีสภาการใช้ที่ดินแห่งชาติเป็นแกนกลางในการประสานงาน 
ควบคุมดูแล และรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัดจะมีสภาจังหวัดเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินและมี
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ที่ดินระดับจังหวัดร่วมรับผิดชอบอยู่ด้วย 
 

7.1.3 กฎหมายการปรับปรุงที่ดิน พ.ศ. 2495 
ประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการการปรับปรุงที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบครบวงจร อัน

เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวในการพัฒนาที่ดิน ซึ่งรวมถึง การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาการจัดการน้ า การ
ชลประทาน การระบายน้ า การจัดรูปท่ีดิน การปรับปรุงถนนในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภาวะ
ความเป็นอยู่ในพ้ืนท่ีชนบท โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากมาตรการการปรับปรุงที่ดินน้ีเป็นโครงการท่ีตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่มี
ที่ดินเป็นของตนเอง ดังนั้นเกษตรกรและผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายด าเนินการเองภายใต้
ความช่วยเหลือของรัฐบาล และโครงการท่ีจะด าเนินการได้ตามกฎหมายต้องมีผู้ได้รับผลประโยชน์ในพื้นท่ีเห็นด้วยกับ
โครงการ 2 ใน 3 ของผู้ได้รับผลประโยชน์ท้ังหมดในพ้ืนท่ี และต้องมีอย่างน้อย 5 ราย (พินิต สุวรรณชฎ 2528) 

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดงบประมาณประเภทบริการสาธารณะเป็นจ านวนมากส าหรับให้ความช่วยเหลือ
โครงการปรับปรุงที่ดินน้ี และต่อมายังได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทด้านการเกษตร ซึ่งท า
ให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายเกษตร และได้จัดท าแผนระยะยาวในการปรับปรุง
ที่ดิน เป็นแผน 10 ปี ที่มีการก าหนดเป้าหมายและขนาดการลงทุนของโครงการท่ีชัดเจนขึ้น ซึ่งท าให้การพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมของญี่ปุ่นประสบความส าเร็จอย่างมากและมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.1.4 การจัดการประมงโดยชุมชน 
ในยุคที่ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และแบ่งเขตการปกครองโดยซามูไร 

มีการออกกฎหมายอูร่า (Ura Law) ในปี พ.ศ. 2286 เพื่อการจัดเก็บภาษีอากรจากชุมชนประมง โดยซามูไรเป็นผู้
ก าหนดสิทธิและเก็บค่าธรรมเนียมในการท าประมง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการการจัดการประมงของประเทศ 
อย่างไรก็ตามกฎหมายอูร่านี้ถูกยกเลิกไปพร้อมกับการล่มสลายของราชวงค์โตกุกาวาในปี พ.ศ. 2410 ต่อมาได้มี
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ความพยายามในการเสนอร่างกฎหมายขึ้นใหม่หลายฉบับในสมัยราชวงค์เมจิ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ประเทศ จึงไม่มีกฎหมายการจัดการประมงใดๆ บังคับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า 30 ปี เป็นผลให้มีการ
ท าประมงเสรี ท าประมงเกินขนาด เกิดการแย่งชิงทรัพยากรจนกลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่ม
ชาวประมงด้วยกัน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดกฎหมายประมง พ.ศ. 2444 ซึ่งนับเป็นกฎหมายประมงฉบับแรกของ
ประเทศญี่ปุ่น 

กฎหมายประมง พ.ศ. 2444 ได้ให้สิทธิการท าประมงแก่กลุ่มองค์กรประมง (Fishery Societies) และ
ชาวประมงรายย่อยตามวิถีการท าประมงชายฝั่งที่มีมาในอดีต ในปี พ.ศ. 2453 ได้เริ่มใช้อวนลากซึ่งเป็นอุปกรณ์จับ
สัตว์น้ าที่มีประสิทธิภาพสูงในการท าประมงบริเวณนอกชายฝั่งมากขึ้น รัฐบาลจึงออกมาตรการควบคุมการท าประมง
ด้วยระบบการออกใบอนุญาตการท าประมง โดยจ ากัดการท าประมง จ ากัดขนาดของเรือและอุปกรณ์ที่ใช้  จ ากัดพื้นที่ 
และอนุญาตให้ท าประมงตามฤดูกาลที่เหมาะสม เป็นต้น และประมาณ 15 ปีต่อมา ชุมชนประมงเริ่มติดตั้ง
เครื่องยนต์ส าหรับเรือชายฝั่งขนาดเล็กและหลังจากนั้นไม่กี่ปีการใช้เรือยนต์ท าประมงก็แพร่หลาย ท าให้ทรัพยากร
ชายฝั่งร่อยหรออย่างรวดเร็วและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงชายฝั่งอย่างมาก จนกระทั่งภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการปฏิรูปการท าประมงโดยออกเป็นกฎหมายประมงฉบับใหม่ พ.ศ. 2492 ด้วยแนวคิดของ
การจัดการประมงบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย เน้นประสิทธิภาพในการท าประมงและการใช้ทรัพยากรประมง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กล่าวได้ว่าพัฒนาการของการจัดการประมงในประเทศญี่ปุ่นมีหลักการส าคัญคือ 1) ทรัพยากร
ประมงจะต้องมีเจ้าของที่ชัดเจน และ 2) ต้องมีการควบคุมการท าประมง ในปัจจุบันมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการประมงที่ใช้ควบคู่กันคือ กฎหมายประมง พ.ศ. 2492 และ กฎหมายสหกรณ์ประมง พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นการให้
สิทธิการท าการประมงแก่ชุมชนในรูปสหกรณ์ประมง (Fishery Cooperative Associations) กล่าวคือ รัฐให้
ชาวประมงในแต่ละท้องถิ่นจัดตั้งสหกรณ์ประมงภายใต้กฎหมายสหกรณ์ประมงที่เน้นหลักประชาธิปไตย แล้วรัฐจะ
มอบสิทธิในการท าการประมงให้กับสหกรณ์ประมงนั้นๆ เพื่อด าเนินการจัดสรรสิทธิการท าการประมงให้กับ
ชาวประมงที่เป็นสมาชิกต่อไป ซึ่งรูปแบบการจัดการประมงดังกล่าวเป็น “การจัดการประมงโดยชุมชน (Community-
Based Fishery Management)” ท่ีมีระบบและขั้นตอนส าคัญ (กังวาลย์ จันทรโชติ 2541) ดังนี ้

 
1. ระบบสิทธิการท าการประมง 

รัฐบาลจะใช้ระบบสิทธิการท าการประมงในการจัดการประมงบริเวณชายฝั่ง (Coastal Fishery) 
โดยรัฐบาลกลางจะมอบอ านาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาให้สิทธิการท าการประมงแก่สหกรณ์ประมงที่อยู่
ในท้องถิ่นน้ัน สิทธิการท าการประมงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
 สิทธิการท าการประมงพื้นฐาน ได้แก่ ประมงสัตว์น้ าที่อยู่กับที่และพืชน้ าที่แทบจะไม่ใช้เครื่องมือใดๆ และประมง
โดยใช้เครื่องมือประเภทลอบปลา อวนติดตา อวนลากทับตลิ่ง เป็นต้น เป็นสิทธิการท าประมงที่ใช้เงินทุนไม่มากนัก
และเหมาะกับชาวประมงขนาดเล็ก 
 สิทธิการท าการประมงโดยใช้โป๊ะเชือกขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง หากการลงทุนเกินความสามารถของ
สหกรณ์ประมง รัฐก็จะให้สิทธิน้ีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกโดยรัฐเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจ านวนหน่ึง 
 สิทธิการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง เป็นสิทธิในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่งและสาหร่ายทะเลในพ้ืนท่ีที่รัฐได้
ก าหนดไว้ และต้องเล้ียงสัตว์น้ าตามชนิดและจ านวนที่รัฐก าหนด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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สิทธิการท าการประมงพื้นฐานและสิทธิการเพาะเล้ียงสัตว์น้ ามีอายุ 10 ปี โดยสหกรณ์ประมง
จะต้องด าเนินการต่ออายุจากรัฐบาลท้องถิ่น ส่วนใหญ่รัฐจะต่ออายุสิทธิให้เพื่อความมั่นใจของชาวประมง แต่การ
ก าหนดอายุของสิทธิน้ีขึ้นมาก็เพื่อเป็นช่องทางส าหรับการยกเลิกสิทธิของสหกรณ์ประมงที่ไม่ได้ท าการประมงอย่าง
แท้จริง ส่วนสิทธิการท าการประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่งมีอายุความเพียง 5 ปี เนื่องจากการท าประมงโดย
ใช้โป๊ะเชือกขนาดใหญ่สามารถจับสัตว์น้ าได้ในปริมาณสูง และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่งก็อาจก่อให้เกิดมลภาวะ
ในบริเวณชายฝั่งได้ ดังนั้นรัฐจะควบคุมการให้สิทธิการท าประมงโดยใช้โป๊ะเชือกขนาดใหญ่และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ชายฝั่งค่อนข้างมากเพื่อเป็นการรักษาระดับปริมาณสัตว์น้ าในทะเลและมลภาวะในบริเวณชายฝั่ง 

  
2. ระบบการออกใบอนุญาตท าการประมง 

รัฐบาลมีระบบการออกใบอนุญาตท าการประมงส าหรับการจัดการการประมงนอกชายฝั่ง 
(Offshore Fishery) และการประมงน้ าลึก (Deep Sea Fishery) ที่ต้องใช้เครื่องมือท าประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและ
เป็นเครื่องมือประเภทเคล่ือนท่ี เช่น อวนล้อมจับ อวนลาก เบ็ดราว เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตท าการประมงนี้มี 2 ประเภท
คือ 
 ใบอนุญาตท าการประมงที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นใบอนุญาต 5 ปี ส าหรับท าการประมงในเขตของรัฐบาล
ท้องถิ่นนั้นๆ  
 ใบอนุญาตท าการประมงที่ออกโดยรัฐบาลกลาง เป็นใบอนุญาต 5 ปี ส าหรับท าการประมงนอกชายฝั่งของ
ท้องถิ่นตั้งแต่ 2 ท้องถิ่นขึ้นไป หรือนอกเขตประมงของท้องถิ่นแต่ยังอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 200 ไมล์ทะเล หรือ
การท าประมงนอกน่านน้ าทะเลญี่ปุ่น 

 
การจัดการประมงโดยชุมชนนี้ ด าเนินการตามหลักประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด

เป็นรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีที่รัฐบาลกลางก าหนดไว้ให้ โดยรัฐบาลท้องถิ่น
จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านการประมงประจ าท้องถิ่นเพื่อเป็นท่ีปรึกษาด้านการประมงของจังหวัดและ
ก าหนดแผนการจัดการประมงชายฝั่งของจังหวัดในกรอบที่เอาผลประโยชน์ของชาวประมงในจังหวัดเป็นที่ตั้ง และ
ทางฝ่ายชาวประมงก็จะรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ประมงและจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิการท าการประมงเพื่อท า
หน้าที่เสนอขอสิทธิการท าประมงจากรัฐบาลท้องถิ่นและจัดสรรการท าประมงให้แก่ชาวประมง ดังแผนภูมที่ 7-3 และ
แนวทางการจัดการและการด าเนินการของสหกรณ์ประมงมีประเด็นส าคัญคือ 

 
1. การจัดการทรัพยากรประมง เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ประมง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยการประมงของรัฐบาลท้องถิ่นและสหกรณ์
ประมง กล่าวคือ 

- สหกรณ์ประมงจะรวบรวมข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ าแต่ละชนิดและปริมาณการท า
ประมงของสมาชิกประมงในแต่ละป ี

- สถาบันวิจัยการประมงท้องถิ่นท าหน้าที่ประเมินขนาดของสต๊อกและปริมาณสูงสุดที่
จับได้ของสัตว์น้ าแต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดการทรัพยากรประมงของ
สหกรณ์ประมง 
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- สหกรณ์ประมงจะควบคุมการจับสัตว์น้ าของสมาชิก เช่น การก าหนดโควต้าการจับ
สัตว์น้ าให้แก่สมาชิกแต่ละคน การก าหนดขนาดตาอวนที่ใช้ และการห้ามจับสัตว์น้ า
ในบางฤดูกาล ท้ังนี้เพื่อไม่ให้มีการจับสัตว์น้ าเกินกว่าปริมาณสูงสุดที่จับได ้

- สหกรณ์ประมงจะซื้อหรือผลิตลูกสัตว์น้ าเพื่อปล่อยลงสู่ท้องทะเลตามค าแนะน าของ
สถาบันวิจัยการประมงท้องถิ่น อันเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และรักษาระดับ สต๊
อกของสัตว์น้ าแต่ละชนิด 

2. การจัดการปริมาณการท าประมง เป็นการควบคุมปริมาณการท าประมงที่เหมาะสมกับ
ขนาดของสต๊อกของสัตว์น้ า โดยมาตรการต่างๆ เช่น 

- ควบคุมปริมาณการจับสัตว์น้ า ได้แก่ ควบคุมขนาดและจ านวนเรือประมง ควบคุม
ระยะเวลาของการท าประมง และควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือในการท าประมง 

- ควบคุมขนาดการจับสัตว์น้ า ได้แก่ การก าหนดขนาดของสัตว์น้ าที่จับ และการ
ก าหนดฤดูกาลการจับสัตว์น้ า 

3. การจัดการแหล่งท าประมง เป็นการรักษาแหล่งท าประมงและระบบนิเวศไม่ให้เสื่อมสภาพ 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 

- ป้องกันแหล่งท าการประมงและระบบนิเวศให้ปลอดจากมลภาวะ 
- ฟื้นฟูแหล่งท าการประมงที่ก าลังเส่ือมโทรม 
- หมุนเวียนการใช้แหล่งประมง 
- ตรวจตราไม่ให้เรือประมงจากที่อื่นเข้าไปท าประมงในเขตที่สหกรณ์ประมงรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน 

คณะกรรมการจัดการ 
สิทธิการท าการประมง 

รัฐบาลท้องถิ่น 

คณะกรรมการประสานงาน 
ด้านการประมงประจ าท้องถิ่น 

แผนการจัดการประมง
ชายฝั่ง 

ชาวประมง 

เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด รวมตัว 

จัดตั้ง จัดตั้ง 
ให้ค าปรึกษา 

- สมาชิกประกอบด้วย ชาวประมงเลือก
ตัวแทนของชาวประมง 9 คน และ
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการประมง 7 คน 

- มีวาระ 5 ปี 
 
 

ก าหนด 

จัดสรรสิทธ ิ

สหกรณ์ประมง 

เสนอขอสิทธิ 

อนุมัติตามแผนฯ 

รูปที่ 7-3 การจัดการประมงโดยชุมชนของประเทศญี่ปุ่น 
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การท่ีรัฐบาลญี่ปุ่นกระจายอ านาจในการจัดการประมงไปยังท้องถิ่นและสหกรณ์ประมงอย่าง
สมบูรณ์น้ี ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการการจัดการและร่วมรับผิดชอบท้ังในการใช้และรักษา
ทรัพยากรประมงของชุมชน ประกอบกับชาวประมงญี่ปุ่นมีวินัย มีความรับผิดชอบสูง และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน
อย่างเคร่งครัด จึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้การจัดการประมงโดยชุมชนของประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความยั่งยืน ดังตัวอย่างการท าประมงหอยเป๋าฮื้อในตารางที่ 7-2 นอกจากนี้การจัดการแหล่งท าประมงให้แก่
ชาวประมงทุกระดับอย่างชัดเจนด้วยวิธีการจัดการโดยชุมชนนี้ยังช่วยลดความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรประมง
ระหว่างชาวประมงกลุ่มต่างๆ ให้น้อยลง อีกทั้งช่วยให้รัฐบาลสามารถวางแผนพัฒนาและช่วยเหลือชาวประมงในแต่
ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีข้อมูลการจ าแนกชาวประมงเป็นกลุ่มที่ชัดเจน   
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ตารางที่ 7-2 การท าประมงหอยเป๋าฮื้อของญี่ปุ่นด้วยวิธีการจัดการประมงโดยชุมชน  
ประเภทสัตว์น้ า     หอยเป๋าฮื้อ 
แหล่งทรัพยากร   อ าเภออาเบะ 

สิทธิการท าประมง สหกรณ์ประมงอาเบะ 
งบประมาณ สหกรณ์ประมงอาเบะและเงินสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น 
ผลผลิตต่อปี  30-50 ตัน (จากเดิมน้อยกว่า 10 ตัน/ปี) 

วิธีการซื้อขาย ประมูลที่ตลาดโอซาก้าทุกวัน 
รายได้เฉลี่ยของชาวประมง 2,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน 

มาตรการในการจัดการ 

1. การจัดการทรัพยากรประมง 
- ปรับปรุงและสร้างความอุดมสมบูรณ์ฟื้นท้องทะเลให้เหมาะสมกับการอาศัยของหอยเป๋าฮื้อ เช่น สร้างแหล่งหญ้าทะเล  
- ลดจ านวนศัตรูของหอยเป๋าฮื้อ ซึ่งได้แก่ ปลาหมึกยักษ์ เม่นทะเล และปลาดาว โดยอาศัยกลไกการตลาด เช่น รับซ้ือ

ปลาหมึกยักษ์ในราคาท่ีสูงกว่าตลาดถึง 3 เท่า และส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากเม่นทะเลมากขึ้น เพื่อจูงใจให้
ชาวประมงช่วยขจัดศัตรูของหอยเป๋าฮื้อเหล่าน้ี 

- เพิ่มขนาดสต๊อกของหอยเป๋าฮื้อ โดยปล่อยลูกหอยเป๋าฮื้อสู่ท้องทะเลทุกปีในจ านวนท่ีเหมาะสม  
2. การจัดการปริมาณการท าประมง 

- สิทธิในการจับหอยเป๋าฮื้อเป็นของชาวประมงที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงอ าเภออาเบะเท่าน้ัน และสิทธินี้จะขายหรือ
ให้คนอื่นเช่าไม่ได้ ซึ่งสมาชิกจะจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 หากพลเมืองของอ าเภออาเบะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกต้องการ
จับหอยเป๋าฮื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 15 

- ห้ามท าประมงหอยเป๋าฮื้อในช่วงวันท่ี 25 กันยายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี และในช่วงที่อนุญาตให้ท าประมงให้ท า
ประมงไม่เกิน 5 วันต่อสัปดาห์ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น.  

- ห้ามใส่ชุดด าน้ าในการจับหอยเป๋าฮื้อ  
- ขนาดหอยเป๋าฮื้อที่อนุญาตให้จับต้องไม่เล็กกว่า 9 ซม. ซึ่งสหกรณ์ประมงมีจุดตรวจ ณ บริเวณจุดรับซื้อ หาก

ชาวประมงละเมิดข้อห้ามนี้จะถูกห้ามท าประมง 1 สัปดาห์  
3. การจัดการแหล่งท าประมง 

- สหกรณ์ประมงจัดให้มีเรือตรวจ 2 ล าๆ ละ 3 คนโดยให้สมาชิกสหกรณ์ประมงทุกคนหมุนเวียนกันท าหน้าท่ีตรวจตรา
การจับหอยเป๋าฮื้อทั้งกลางวันกลางคืน  

- จัดให้มีการรณรงค์และให้ความรู้แก่คนท่ัวไปในการปกป้องคุ้มครองลูกหอยเป๋าฮื้อและการรักษาจ านวนสต๊อกหอย
เป๋าฮื้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ข้อบกพร่องของการจัดการท่ีต้องด าเนินการแก้ไข 
1. ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมปริมาณการจับในแต่ละปีให้เหมาะสมกับขนาดสต๊อกของหอยเป๋าฮื้อ กล่าวคือเมื่อ

ชาวประมงจับได้จนถึงปริมาณท่ีก าหนดแล้วต้องหยุดการท าประมงทันทีแม้จะยังไม่สิ้นสุดฤดูการท าประมง  
2. การห้ามใส่ชุดด าน้ าในการจับหอยเป๋าฮื้อ ท าให้ชาวประมงที่มีสุขภาพแข็งแรงได้เปรียบ ดังนั้นเพื่อความยุติธรรมควรให้ใส่

ชุดด าน้ าได้แล้วใช้มาตรการการก าหนดปริมาณการจับในการควบคุมแทน  
3. ในการตรวจตราไม่ให้ชาวประมงที่อื่นเข้ามาจับหอยเป๋าฮื้อมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ประมงอาเบะต้องรับภาระเท่า

เทียมกัน ดังนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจตราน้ี ควรให้สหกรณ์ประมงอื่นๆ ควบคุมไม่ให้ชาวประมงของตนลักลอบเข้า
มาท าประมงหอยเป๋าฮื้ออย่างเคร่งครัด 
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7.2 มาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียภายหลังได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) เป็น สหพันธ์

มลายู ประกอบด้วย 9 รัฐและ 2 Straits Settlements (ปนีังและมะละกา) มีการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีกษัตริย์
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ ในระบบรัฐสภาประกอบด้วย 2 สภาคือ สภาผู้แทนราษฎรท่ีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง 104 คน และสภาสูงที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้ง 38 คน โดยที่สมาชิก 16 คนแต่งตั้งจากตัวแทนของ
ผลประโยชน์กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชาวพื้นเมืองดั้งเดิม (เผ่าต่างๆ) กลุ่มชาวสวนยาง และกลุ่มคนงานเหมืองดีบุก โดยมี
พรรคพันธมิตรซึ่งเป็นพรรคของตัวแทนกลุ่มชุมชนส าคัญๆ ของชาติได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดแรก และส่ิงที่ต้อง
เร่งแก้ไขคือความแตกแยกของคนในประเทศ โดยเฉพาะความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชนมลายูและชุมชน
จีน และต้องเร่งปฏิรูปทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมลายูซึ่งมีทั้งชาวจีนมลายูและชาวอินเดีย
มลายู นอกจากนี้เพื่อขยายพื้นฐานความมั่งคั่งของประเทศ รัฐบาลยังมุ่งเน้นการพัฒนาชนบท การปรับปรุงการเกษตร
และการศึกษาในชนบท ระบบชลประทาน โครงการพลังงานและสาธารณูปโภคต่างๆ ควบคู่กับนโยบายการปรับปรุง
ประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม (ประกายทอง สิริสุข 2526) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ซาราวัก ซาบาห์ และสิงคโปร์ ได้มีประชามติให้รวมเข้ากับสหพันธ์มลายูและสถาปนา
เป็น ประเทศมาเลเซีย ในวันท่ี 31 สิงหาคม 1963 โดยสภาสหพันธ์ใหม่แห่งมาเลเซียประกอบด้วยสมาชิกจาก 
มลายู 104 ที่น่ัง ซาราวัก 24 ซาบาห์ 16 และสิงคโปร์ 15 ที่น่ัง แต่เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่มเชื้อ
ชาติระหว่างสิงคโปร์กับสหพันธ์มลายู สิงคโปร์จึงได้แยกจากมาเลเซียเป็นประเทศเอกราชใหม่ในปี ค.ศ. 1965 
ประเทศมาเลเซียทุกวันน้ีจึงประกอบด้วยรัฐต่างๆ ในคาบสมุทรมลายู ซาราวัก และ ซาบาห ์

ส าหรับแนวทางการบริหารและการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนมาเลเซียฉบับที ่1(1966 –
1970) จนถึงทุกวันน้ีใชแ้ผนมาเลเซียฉบับที่ 8 (2001 – 2005) ซึ่งมีนโยบายและการพัฒนาด้านการเกษตรมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแผนท่ี 5 (1986-1990) มาเลเซียได้ใช้นโยบายการเกษตรแห่งชาติ (National 
Agricultural Policy -NAP) นับเป็นการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในเชิงนโยบายและกฎหมายด้านการเกษตรกรรม ท่ีให้
ความส าคัญการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก การฟ้ืนฟูพื้นที่ท้ิงร้าง และจัดการรวมกลุ่มของพืชที่ปลูกเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด
และเพิ่มผลผลิต พร้อมกับการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่ ค.ศ.1981-ปัจจุบัน) ด้วยการน าของนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเดร์ มฮูัม
หมัด ประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปอย่างมาก มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก มีนโยบายการพัฒนาประเทศทีม่ีความสมดุลกันระหว่าง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น 
นโยบายด้านเชื้อชาติ การต่างประเทศ กระบวนการอิสลาม การเผชิญหน้ากับวิกฤตทางการเงิน การสร้างความ
แข็งแกร่งแห่งชาติ เป็นต้น (Leong and Chin 2001)  
  แม้ เศรษฐกิจประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในปี ค.ศ. 1997 
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยก็ตาม แต่ภายใต้การน าประเทศโดย ดร.มหาเดร์ มูฮัมหมัด รัฐบาลมาเลเซียไม่รับความ
ช่วยเหลือจาก IMF (International Monetary Fund) และได้พยายามกระจายการบริหารประเทศให้กับคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ด้วยนโยบายการถ่ายโอนรูปแบบโครงสร้างบริหารระหว่างการปกครอง สถาบันยุติธรรม และการบริหาร 
ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐ  ระหว่างรัฐบาลกับประชาสังคม เป็นต้น (Leong and Chin 2001) 
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7.2.1  ภาวะความยากจนในมาเลเซีย 
ในช่วงปี 1957-1970 เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรายได้

ประชาชาติและความมั่นคงของภาคการเกษตร แต่ปรากฏว่าคนยากจนประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ
กลับมีรายได้ลดลง (Eddy Lee 1976) ทั้งนี้เนื่องจากความไม่สมดุลของนโยบายเศรษฐกิจที่โน้มเอียงไปยังกลุ่มนัก
ปกครองและกลุ่มชนที่มีเชื้อชาติมาลายดู้วยกันเป็นส่วนใหญ ่ปัญหาการกระจายรายได้และการจ้างงานท่ีเป็นเหตุให้
เกิดปัญหาความยากจนน้ีมักเกิดขึ้นพร้อมกับความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ (Lim Lin Lean 1978) ดังนั้นนโยบายการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในแผนมาเลเซียฉบับที่ 3 (1976-1980) และนโยบายเศรษฐกิจใหม ่(New Economic Policy -
NEP) จึงให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ขจัดการแบ่งแยกชนชั้นในสังคม และการขจัดความยากจนโดย
ไม่ค านึงถึงเชื้อชาต ิ 

ในปี ค.ศ.1970 พบว่าชาวสวนยางรายย่อยเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีความยากจนมากที่สุดมีประมาณ 
226,000 ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 29 ของจ านวนครัวเรือนที่ยากจนในปี 1970 (Third Malaysia Plan 1976) ซึ่งมี
จ านวนคนยากจนท้ังประเทศประมาณ 1.1 ล้านคน และรัฐบาลมาเลเซียได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนมา
ตลอดและสามารถลดจ านวนคนจนลงเหลือ 6 แสนคนในปี ค.ศ. 1990 จากจ านวนประชากร 20 กว่าล้านคน 
(Ramon V. Navaratnam 1997) ส าหรับการก าหนดระดับความยากจนนั้น มาเลเซียมีดัชนีชี้วัดต่างกัน (Lim Lin 
Lean 1974) ได้แก่ 

1. เส้นความยากจน (Poverty Line) เป็นการเปรียบเทียบระดับรายได้ของครัวเรือนกับรายไดข้ั้นต่ า
ที่เพียงพอต่อการยังชีพ 

2. รายได้เฉล่ียประชาชาติ (National Average Income)  เป็นการเปรียบเทียบรายได้ของปัจเจก
บุคคลกับรายได้เฉล่ียประชาชาต ิ

3. ครัวเรือนที่มีเงินเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด 
 
คนยากจนและคนที่มีรายได้ต่ าในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และทักษะด้อยกว่าคนอื่น 

ดังนั้นรัฐบาลจึงเร่งให้ความส าคัญกับการศึกษา การเพิ่มศักยภาพการผลิต และการเพิ่มทักษะความรู้ในการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนอย่างมาก ดังแผนมาเลเซียฉบับที่ 7 (1996-2000) ที่รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน 
นอกจากการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ โดยมี
นโยบายให้ปรับปรุงระบบการศึกษาที่เน้นคุณภาพการศึกษาและเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และมีโรงเรียน
ฝึกทักษะทางอาชีพและการค้าให้ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนไม่จบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับความต้องการแรงงานในตลาด 
(Ramon V. Navaratnam 1997) 

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี ค.ศ.1997 ประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงหัน
ไปให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจประเทศเป็นหลักและให้ความส าคัญในด้านสังคมน้อยลง อย่างไรก็ตาม 
Ramon V. Navaratnam (2002) มองว่าขณะนี้ประเทศมาเลเซียสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในระดับที่น่าพอใจระดับ
หน่ึงแล้ว ดังนั้นควรหันกลับไปให้ความส าคัญด้านสังคมและภาคประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนจนและกลุ่มคน
ที่มีรายได้ต่ าที่ก าลังประสบปัญหาราคาสินค้าบริโภคที่สูงขึ้น ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ ปัญหาคุณภาพทาง
การศึกษา และปัญหาความล่าช้าของการให้บริการของภาครัฐ ท้ังนี้เพื่อมิให้ปัญหาสังคมขยายวงกว้างขึ้นและเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนมาเลเซียโดยรวมด้วย 
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 7.2.2  นโยบายและกฎหมายด้านเกษตร: ยางพารา 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สร้างรายได้และความเจริญให้กับประเทศมาเลเซียอย่างมาก

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากความต้องการยางพาราในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปี 
ค.ศ. 1910-12 นับเป็นปีทองของผู้ผลิตยางที่ราคายางสูงถึง 5 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ดังนั้นชาวมาเลเซียทั้งผู้มีทุนน้อย
และนายทุนใหญ่ต่างก็หันมาผลิตและส่งออกยางกันมาก ท าให้มีการขยายพื้นท่ีปลูกยางในคาบสมุทรมลายูอย่าง
กว้างขวางจากพื้นท่ีสวนยาง 345 เอเคอร์ (2.5 ไร)่ ในปี ค.ศ. 1897 เป็น 2,475,000 เอเคอร์ในปี ค.ศ. 1920 แต่
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ราคายางตกต่ าอย่างมาก รัฐบาลมาเลเซียจึงร่วมมือกับประเทศศรีลังกาเสนอให้กลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่จ ากัดจ านวนการผลิตเพื่อลดปริมาณยางในตลาด แต่ผู้ผลิตรายใหญ่อย่างดัทช์อีสอินดิส 
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจึงท าให้ความพยายามในการจ ากัดปริมาณการผลิตยางของมาเลเซียและศรีลังกาไม่เป็นผล
ต่อราคายางในตลาด ดังนั้นมาเลเซียจึงยุติการจ ากัดผลผลิตยางใน ค.ศ. 1928 

ในปี ค.ศ. 1929 ชาวสวนยางมาเลเซียก็ต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก เนื่องจากเกิด
ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า ซึ่งท าให้สถานการณ์ราคายางยิ่งย่ าแย่ลง จากที่ราคายางปอนด์ละ 35-40 เซ็นต์ในปี ค.ศ. 
1928 ตกลงมาถึง 9 เซ็นต์ต่อปอนด์ จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการเจรจากันระหว่างประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่อีกหลาย
ครั้งจนในท่ีสุดมีข้อตกลงใน ค.ศ. 1934 ให้จ ากัดปริมาณการผลิตเป็นเวลา 4 ปีในขั้นแรก โดยไม่มีการขยายพื้นท่ีปลูก
ยางและก าหนดโควต้าการส่งออกที่แน่นอนให้แต่ละประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย ศรีลังกา ดัทช์อีสต์อินดีส อินโดจีน 
และไทย รัฐบาลมาเลเซียได้จัดแบ่งโควต้าให้สวนยางขนาดใหญ่และขนาดเล็กในอัตราส่วน 60:40 และในการจ ากัด
ผลผลิตยางนี้เป็นผลให้ยางมีราคาสูงขึ้นตามล าดับคือ 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ในปี ค.ศ. 1935 และ 43 เซ็นต์ต่อปอนด์ในปี 
ค.ศ.1937 แม้ราคายางมีความมั่นคงมากขึ้น แต่การเปล่ียนแปลงราคายางไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณยางในตลาด
เท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับความต้องการยาง โดยเฉพาะความต้องการของผู้น าเข้ารายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามยกระดับอุตสาหกรรมยางให้สามารถด ารงอยู่ได้ ด้วย
การสร้างความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตประเทศอื่นและแข่งขันกับสินค้าทดแทนอย่างเช่นยางวิทยาศาสตร์ 
โดยเน้นการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และปฏิรูปวีธีการผลิตเพื่อให้การผลิตยางธรรมชาติมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 
และที่ส าคัญมาเลเซียมุ่งการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการลดการพ่ึงพาการส่งออกยางและส่งเสริมให้กระจาย
เศรษฐกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ปาล์มน้ ามัน 

มาเลเซียมตีลาดกัวลาลัมเปอร์ เป็นตลาดกลางทีท่ าการประมูลซื้อขายยาง และยังคงเป็นผู้ส่งออกที่
ผู้ซื้อให้ความเชื่อถือเนื่องจากมีการจัดระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพ และการติดต่อท า
สัญญาซื้อขายที่ยืดหยุ่นได้ จึงท าให้มาเลเซียเป็นประเทศแนวหน้าในการค้ายางพารา (อุดมศรี  ชาวนิสากุล 2544) 

นโยบาย 
ปัจจุบันมาเลเซียมนีโยบายการเกษตรแห่งชาต ิ(National Agricultural Policy: NAP1992-2010) ที่

ก าหนดใหร้ักษาความมั่นคงของระดับการผลิตและการส่งออกยางพาราพร้อมกับปรับปรุงผลผลิตโดยเร่งการเติบโต
ของต้นยางและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อพื้นท่ี ส่งเสริมการปลูกยางพันธุใ์หม่อย่างกว้างขวาง ซึ่งการปลูกยางพันธุ์
ใหม่ในแหลมมาลายูเป็นนโยบายภายใต้โครงการการฟ้ืนฟูป่าที่ให้ผลผลิตทั้งเพื่อน้ ายางสดและท่อนไม ้และสนับสนุน
ให้มีการปลูกหวายระหว่างร่องยางด้วย ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาด มาเลเซียได้ส่งเสริมการพัฒนาการบรรจุหีบห่อ
ส าหรับการส่งออกยางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
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กฎหมาย  
 Malaysian Companies Act, 1971 - มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดของชาวสวนยางราย

ย่อยโดยการจัดหาตลาดและปรับปรุงคุณภาพของยางที่ผลิต 

 Planters’ Loans Fund (Dissolution) Act 1981 – เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้แก่
เกษตรกรสวนยาง เพื่อยกเลิกกองทุนเงินกู้ที่มีอยู่เดิมและโอนถ่ายทรัพย์สินและการกู้ยืมต่างๆ ให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรแห่งมาเลเซีย (Bank Pertanian Malaysia) เป็นผู้ดูแล 

องค์กร 
 National Association of Smallholders (NASH) ท าการวิจัยและพัฒนาการผลิตยางธรรมชาต ิ

และการใช้ยางธรรมชาต ิเช่นการประยุกต์ใช้กับการรองรับอาคารเพื่อป้องกันจากการถูกท าลายในกรณกีารเกิด
แผ่นดินไหว เป็นต้น 

 Malaysian Rubber Research and Development Board (MRRDB) มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และแผนการวิจัยยางพารา การพัฒนาด้านเทคนิคและงานด้านการส่งเสริมด้านการรวบรวม ตรวจเทียบ และ จัดแปล
ข้อมูลท้ังหมดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง และประสานงานกิจกรรมยางทั้งในและนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
พัฒนา และการประชาสัมพันธ ์

 Malaysia Rubber Development Corporation (MARDEC) เป็นบริษัทท่ีรัฐบาลจัดตั้งภายใต้
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมาเลเซีย (Malaysian Companies Act, 1971) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ
ชาวสวนยางรายย่อยด้วยการพัฒนาวิธีการผลิต การเพิ่มคุณภาพยางพารา และการอ านวยความสะดวกในด้าน
การตลาด  

 
7.2.3  นโยบายและกฎหมายด้านเกษตร: ข้าว 

แม้ประเทศมาเลเซียยังไม่มีการปฏิรูปที่ดิน แต่ก็มีโครงการจัดที่ดินของรัฐเป็นนิคมเกษตรกรรม 
(Federal Land Development Authority-FELDA) เพื่อเร่งรัดพัฒนาการเกษตรกรรม ท่ีมุ่งให้เกิดผลประโยชน์แก่
เกษตรกรรายย่อย และแก้ปัญหาการว่างงาน เป็นโครงการท่ีถือว่าประสบผลส าเร็จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมชนบท รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดแรงกดดันจากชาวไร่ชาวนาที่ไม่
มีที่ดินท า ในโครงการน้ี รัฐบาลให้การสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต เช่น การจัดตั้งสถาบันเกษตรกร 
การส่งเสริมเครดิตสินเชื่อ การพยุงราคาผลผลิตเกษตร การค้นคว้าทดลอง และการส่งเสริมอาชีพ อย่างไรก็ตามใน
การด าเนินโครงการประสบปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนเจ้าของที่ดินและเกษตรกรผู้เช่ามี
ความตึงเครียดขึ้น และความไม่แน่นอนของมาตรการทางกฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2510 

นโยบาย 
ใน NAP1992-2010 ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตข้าวในประเทศอย่างน้อยที่สุดต้องเล้ียงตัวเองได้

คือประมาณร้อยละ 65 ภายในปี ค.ศ. 2010 โดยมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตและการเพิ่มผลผลิตในพ้ืนท่ีที่มกีารปลูกข้าว
หนาแน่น ให้มีการเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต ปรับปรุงระบบการจัดการ
พื้นที่นาข้าว เช่นการลดการสูญเสียหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ใหย้กเลิกหลักเกณฑ์บางอย่างที่มีส่วนในการก าหนดระดับ
ราคาข้าว และให้มีการรักษาระดับการผลิตข้าวในประเทศใหเ้หมาะสมกับความต้องการ 
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กฎหมาย 

 Federal Agricultural Marketing Authority Act 1965 – เป็นการก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานท่ี
ดูแลรับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งการให้สินเชื่อในการปรับปรุงและอ านวย
ความสะดวกทางด้านการตลาด 

 Padi Cultivators(Control of Rent and Security of Tenure) Act 1967 – เป็นกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการเช่าและค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร 

 Farmers Organization Act (FOA) 1973 – เป็นการส่งเสริมและรับรองการจัดตั้งองค์กรของ
เกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับพ้ืนท่ี (Area 
Level) 2) ระดับรัฐ (State Level) และ 3) ระดับชาติ (National Level) และมีวัตถุประสงคม์ุ่งเน้นในการพัฒนาและ
ขยายฐานเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรเป็นหลัก โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร และมีการจัดหาส่ิง
อ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 1987 มี
เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งองค์กร 265 องค์กร และอีก 814 สหกรณ์การเกษตร และมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
44% ของจ านวนครัวเรือนเกษตร 621,541 ครัวเรือน 

 Farmers’ Organization Authority Act 1973 – เป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่และ
บทบาทขององค์กรของเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรที่จัดตั้งขึ้นตาม FOA 

องค์กร 

 Department of Agriculture (DOA) ได้จัดตั้งหน่วยงานการจัดท าโปรแกรมฝึกอบรมระดับชาติ 
คือ Agriculture Extension Training institute and development Centers (RETDCs) และ Extension sub-
centers โดยหน่วยงานเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นวิทยากรในการเผยแพร่และบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
ฝึกอบรมด้านการปฏิบัติและการศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง 

 The Farmers Organization Authority ท าหน้าที่ส่งเสริมการจัดตั้งและการจัดการองค์กร
การเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตร ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการท่ีนาหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว และการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ การจัดการธุรกิจเกษตรและการจัดการการจัดองค์กรในชนบท เป็นต้น 

 Muda Agricultural Development Authority จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1970 เพื่อบริหารโครงการ
ระบบชลประทานมูดา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในชนบทในเขตมูดา (Muda Area) ซึ่งด าเนินการควบคู่กับ
โครงการให้ความช่วยเหลือปุ๋ยแก่เกษตรกร ท าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มสูงขึ้นและน ามาซึ่งรายได้เกษตรกรในชนบท 

 The Kemubu Agricultural Development Authority (KADA) รับผิดชอบในการส่งเสริมการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณ 5 พื้นที่ซึ่งเรียกว่า Kemubu โดยก าหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตร
และจัดระบบชลประทานให ้นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟูที่ดินท้ิงร้างและการรวมกลุ่มกันปลูกข้าว ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหันมาท าเกษตรกรรมเชิงธุรกิจ และส่งเสริมให้ชาวนาปลูกพืชล้มลุก เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง และผักสวนครัว 
เป็นต้น เพื่อเป็นรายไดเ้สริม 

 Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบตลาดเกษตร เพราะการแบ่งบันทางการตลาดอย่างสมดุล อีกทั้งการท าหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการตลาด 
เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน ราคา และตลาดเป้าหมาย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาวนาและการเกษตรด้านอื่น  ๆ
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7.2.4  นโยบายและกฎหมายด้านเกษตร: ประมง 
มาเลเซียมีพื้นที่ท าการประมงในรัฐซาบาห์และซาราวัก โดยมีพื้นที่ครอบครองทางทะเลในเขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) ประมาณ 160,000 ตารางไมล์ทะเล และมีพื้นที่ชายฝั่งยาว 1,900 
ไมล์ทะเล การท าประมงนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการพัฒนาและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จากปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ 1,108,436 เมตริกตันใน ค.ศ. 1995 และจ านวนเรือประมงที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1994 เป็น 29,152 ล า ซึ่งเป็นเรือประมงที่มีเครื่องยนต์ในตัวเรือถึงร้อยละ 72 
(ซุกรี หะยีสาแม 2541)  

การท าประมงของมาเลเซียจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ การประมงทะเล (Marine Fisheries) การ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า (Aquaculture) และการประมงน้ าจืด (Fresh Water Fisheries) และการประมงทะเลยังจ าแนก
ตามแหล่งท าการประมงไดอ้ีก 2 ลักษณะคือ  

1. การประมงชายฝั่ง (Inland Fisheries) เป็นการท าการประมงด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านและ
การท าประมงในเชิงธุรกิจ โดยส่วนใหญใ่ช้เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 40 ตันกรอส (GRT) ในการท าประมงด้วย
เครื่องมือประมงพื้นบ้านใช้เงินลงทุนน้อย ซึ่งประกอบด้วย อวนติดตา อวนลอย อวนรุน เบ็ด เบ็ดราว ลอบ และอวน
ตังเก เป็นต้น และสามารถออกไปท าการประมงในบริเวณที่มีระดับน้ าไม่ลึกมากซึ่งจะอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ประมาณ 
5 ไมล์ทะเลจากพื้นท่ีชายฝั่ง ในปี ค.ศ. 1995 มีเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านประมาณร้อยละ 65 ของ
จ านวนเรือประมงที่จดทะเบียน ซึ่งสัตว์น้ าที่จับได้จากการประมงชายฝั่งมมีากถึง 961,992 เมตริกตัน (ในปี ค.ศ.
1995) คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของผลผลิตจากการประมงทะเลท้ังหมด (ซุกรี หะยีสาแม 2541) 

2. การประมงน้ าลึก (Deep Sea Fisheries) เป็นการประมงที่ใช้เรือประมงขนาดประมาณ 40-70 
ตันกรอส โดยใช้เครื่องมือประมงประเภท อวนลาก (Trawler) อวนล้อม (Purse Seine) เบ็ดราวน้ าลึก (Long Line) 
และอวนลอย (Drift Net) โดยที่อวนลากและอวนล้อมเป็นเครื่องมือประมงทีม่ีต้นทุนสูง และใช้ส าหรับการท าประมง
ในบริเวณพื้นที่ห่างออกจากชายฝ่ังมากกว่า 30 ไมล์ทะเล และในปี ค.ศ. 1995 มีเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประเภทอวน
ลากและอวนล้อมประมาณ 33% ของจ านวนเรือประมงที่จดทะเบียน ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการประมงทะเลน้ าลึกนี้คิด
เป็นร้อยละ 12.5 ของปริมาณสัตว์น้ าที่จับไดจ้ากการประมงทะเลทั้งหมด หรือประมาณ 137,428 เมตริกตัน (ซุกรี 
หะยีสาแม 2541) 

 
นโยบาย 

ประเทศมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับการจัดการและการพัฒนาทางการประมงมาตลอดนับตั้งแต่
แผนมาเลเซียฉบับที่ 1 ใน ค.ศ. 1966 และมีนโยบายเกี่ยวกับการประมงในแผนมาเลเซียฉบับต่างๆ ดังแสดงในตาราง
ที่ 7-3 
 
ตารางที่ 7-3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียกับนโยบายการประมง 
แผนมาเลเซีย นโยบายเกี่ยวกับการประมง 

ฉบับที่ 1 
(1966-1970) 

เน้นการเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการประมงและขยายกิจการการท าประมงอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญใน
การเพิ่มรายได้และลดสภาวะความยากจนของชาวประมง   

ฉบับที่ 2 
(1971-1975) 

พยายามแก้ปัญหาความยากจนของชาวประมงโดยวิธีเดิม คือเก็บเกี่ยวทรัพยากรประมงจากธรรมชาติให้มากที่สุด
เพ่ือเป็นการยกระดับรายได้ของชาวประมง โดยเฉพาะในเขตที่อาศัยอยู่ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของแหลมมาเลเซีย 
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แผนมาเลเซีย นโยบายเกี่ยวกับการประมง 
ฉบับที่ 4 

(1981-1985) 
กระตุ้นให้ชาวประมงท าการประมงน้ าลึกมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการลดลงของปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้บริเวณชายฝั่ง 
และเริ่มให้การสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ฉบับที่ 5 
(1986-1900) 

ส่งเสริมการท าประมงน้ าลึกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และมกีารปรับโครงสร้างการปล่อยเงินกู้แบบผ่อนผัน 
(Soft loan schemes) ให้ชาวประมง นอกจากนี้ มีการเพิ่มระบบความปลอดภัยทางทะเล การฝึกอบรม และการลด
ภาษีเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนๆ ขณะเดียวกันก็ก าหนดนโยบายในการฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรชายฝั่ง โดยให้
มีการจัดตั้งเขตพื้นที่ควบคุมและเขตอุทยานทางทะเล  

ฉบับที่ 6 
(1991-1995) 

ยังคงไว้ซึ่งนโยบายเดิมที่จะพัฒนาการประมงน้ าลึก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง 
ฉบับที่ 7 

(1996-2000) 

  
กฎหมาย 

 Fisheries Act 1985 และ Comprehensive Fisheries licensing Policies (CELP) 1981 เป็น
กฎหมายว่าด้วยการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ซึ่งมีมาตรการต่างๆ ตามลักษณะการควบคุมคือ 1) การ
ควบคุมทางเทคนิค 2) การควบคุมทางชีวภาพ และ 3) การควบคุมทางสังคมและการเมือง (ซุกรี หะยีสาแม 2541) ซึ่ง
มีมาตรการส าคัญดังแสดงในตารางที่ 7-4 
 
 
ตารางที่ 7-4 มาตรการการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของมาเลเซีย 

มาตรการ ตัวอย่างวิธีการด าเนินการ 
1. การควบคุมทางเทคนิค (Technological control) 

 มาตรการการก าหนด
ขนาดช่องตาอวน   

 

- ก าหนดช่องตาอวนต่ าสุดของก้นถุงอวนลากไม่เกิน 38.1 มม. 
- อนุญาตให้มีเนื้ออวนเพียงช้ันเดียวเท่านั้นในบริเวณก้นถุงของอวนลากทุกชนิด 
- ก าหนดช่องตาอวนล้อมปลาทูน่าในบริเวณสวนปีกอวนไม่น้อยกว่า 90มม. และบริเวณก้นถุงอวน 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. 

 มาตรการการบังคับห้าม
ใช้เครื่องมือประมงบาง
ประเภท  

 

- ห้ามเครื่องมือประมงและวิธีการท าประมงหลายประเภทที่มีการท าลายล้างสูง ได้แก่ อวนรุนที่ใช้
เครื่องยนต์ การใช้วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด และกระแสไฟฟ้าในการจับสัตว์น้ า 

- ห้ามอวนลากคู่และอวนลอยที่มีขนาดตาอวนใหญ่กว่า 25.4 ซม. เพ่ือการอนุรักษ์และป้องกันเต่า
ทะเล 

 มาตรการการก าหนดเขต
พื้นที่ท าการประมง    

  

- จัดแบ่งเขตพื้นที่ท าการประมงออกเป็น 4 โซน ดังรูปที่ 7-4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. รักษาระดับทรัพยากรประมงโดยให้มีอัตราการจับที่เหมาะสมกับก าลังผลิตตามธรรมชาติ  
2. ลดความขัดแย้งในการท าประมง โดยการก าหนดบริเวณการท าประมงทีช่ัดเจนระหว่าง

ชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กกับชาวประมงเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ของประเทศ 

3. ความเป็นธรรมในการท าประมง 
4. ส่งเสริมรูปแบบความเป็นเจ้าของเรือประมงในระหว่างชาวประมงหลายเช้ือชาติให้อยู่ภายใต้

กรอบของนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลมาเลเซีย 
5. สนับสนุนการพัฒนาการประมงนอกชายฝั่งหรือประมงน้ าลึกส าหรับเรือประมงเชิงพาณิชย ์
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มาตรการ ตัวอย่างวิธีการด าเนินการ 
2. การควบคุมทางชีวภาพ (Biological control) 

 มาตรการการลดปริมาณ
อัตราการจับ 

 

- ก าหนดขนาดของหอยแครงที่จะจับไปเลี้ยงต่อ ต้องมีขนาดความกว้างมากกว่า 6.4 มม. 
- หอยที่จะจับไปบริโภคต้องมีขนาดมากกว่า 31.8 มม. 

 มาตรการการปิดพื้นที่
หรือก าหนดบริเวณห้าม
ท าการประมง 

 

- ห้ามท าการประมงด้วยเครื่องมือประมงทุกชนิดในพื้นที่ภายในรัศมี 0.5 ไมล์ทะเลรอบๆ แนว
ปะการัง 

 มาตรการการก าหนดเขต
ควบคุมและเขตอุทยาน
ทางทะเล     

 

- ก าหนดบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลภายในพื้นที่ 3 ไมล์ทะเลจากแนวเกาะในน่านน้ า 
มาเลเซีย  

- ห้ามท าการประมงใด ตลอดจนห้ามเก็บปะการังและหอยต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตจาก Director General of Fisheries เท่านั้น 

3. การควบคุมทางสังคมและการเมือง (Social and Political Control) 

 มาตรการการจ ากัด
จ านวนใบอนุญาต
ส าหรับเรือประมง     

 

- จ าแนกใบอนุญาตการท าประมงออกเป็น 2 ประเภทคือ ใบอนุญาตส าหรับการประมงพ้ืนบ้าน 
และใบอนุญาตส าหรับการประมงพาณิชย ์

- ชะลอการออกใบอนุญาตส าหรับเรือประมงใหม่ที่ท าการประมงภายในน่านน้ า 12 ไมล์ทะเล 
(โซน A และ B) 

- เรือประมงที่มีขนาดเล็กกว่า 40 ตันกรอสที่มีใบอนุญาตและเจ้าของเรือไม่ได้ท าประมงด้วยตนเอง 
จะถูกสั่งให้ 1) ขายเรือประมงให้แก่ชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผู้
ซื้อต้องท าการประมงด้วยตนเอง หรือ 2) เปลี่ยนเรือทดแทนโดยน าใบอนุญาตเดิมไปสวมให้กับ
เรือที่สร้างใหม่ส าหรับการท าประมงนอกน่านน้ า 12 ไมล์ทะเล (โซน C และ D) โดยต้องท าลาย
เรือล าเก่าก่อนสร้างเรือล าใหม่ขึ้นมา 

- ห้ามท าการซ้ือขายหรือเปลี่ยนมือเจ้าของเรือ 
- ใบอนุญาตที่ไม่ได้ท าการต่ออายุเป็นเวลา 2 ปีจะถูกเพิกถอน 
- เรือประมงที่ได้รับอนุญาตต้องทาสีและท าเครื่องหมายที่แสดงลักษณะ/ขนาดเรือประมงที่ได้จด
ทะเบียนไว้ โซนการท าประมงที่ได้รับอนุญาต และเลขทะเบียนเรือ ไว้ที่เก๋งเรืออย่างชัดเจน 

 มาตรการการลดจ านวน
ของชาวประมง     

 

- จากมาตรการการจ ากัดจ านวนใบอนุญาตและเข้มงวดในการออกใบอนุญาตใหม่ท าให้จ านวน
ชาวประมงลดลงโดยอัตโนมัต ิ

- ผู้ที่ท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกด าเนินการทางกฎหมาย 
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องค์กร 

 Department of Fisheries (DOF) กรมประมงมาเลเซีย จัดตั้งสถาบันการฝึกอบรมด้านการ
ประมง (Fisheries Training Institute) ท าการฝึกอบรมด้านการท าประมงชายฝั่งและการจัดตั้ง The Maries 
Fisheries Trianing Centres (MFTCs) ท าการฝึกอบรมด้านการบังคับเรือ และคนดูแลเครื่องกล การเป็นนายท้ายเรือ
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาเรื่องกลและ Fishermen Development Centers เป็นศูนย์กลางฝึกอบรม
ชาวประมงขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ภายใต้ Fisheries Development Authority และเป็นหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
องค์กรอื่นๆ 
 

 

ประเภทเรือประมงที่อนุญาต ระเบียบบังคับ 

 

ชายฝั่ง 
โซน A 

โซน B 

โซน C 

โซน D 

5 ไมล์ทะเล 

12 ไมล์ทะเล 

30 ไมล์ทะเล 

เรือประมงพ้ืนบ้าน 
ขนาดเล็ก 

เรือประมงประเภทอวนลาก อวนล้อม 
ขนาดเล็กกว่า 40 ตันกรอส 

เรือประมงประเภทอวนลาก อวนล้อม
ขนาดใหญ่กว่า 40 ตันกรอส 

เรือประมงน้ าลึก 
ขนาดใหญ่กว่า 70 ตันกรอส 

เจ้าของเรือที่ท าประมงเอง 

เจ้าของเรือที่ท าประมงเอง และ
เรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ท า
ประมงในโซน A 

เจ้าของเรือที่เป็นชาวมาเลเซีย และ
เรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ท า 
ประมงในโซน A และ B 

รวมถึงเรือประมงต่างชาติที่ร่วมโครงการ
ประมง และเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้
ท าประมงในโซน A,B และ C  

รูปที่ 7-4 การก าหนดเขตพื้นที่ท าการประมง (Zoning Area) 
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7.3 สาธารณรัฐไต้หวัน 
7.3.1  การปฏิรูปที่ดินในประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน  

สาธารณรัฐไต้หวันได้ด าเนินการปฏิรูปที่ดินตามแนวคิดที่เรียกว่า “ความเสมอภาคแห่งสิทธิในที่ดิน” 
(Equalization of land rights) ของ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งได้ปรับปรุงแนวความคิดมาจากทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่ดินในประเทศตะวันตก และถือเป็นมาตรการหนึ่งในการด าเนินการตามหลักความยุติธรรมในการครองชีพ 
(Principle of People’s Livelihood) โดยมีหลักการส าคัญ 4 ประการคือ (วรเวทย์ ธ ารงธัญลักษณ์ มมป; อ้างใน พินิต 
สุวรรณะชฎ 2528) 

1. การประเมินราคาที่ดิน – ให้สิทธิเจ้าของที่ดินประเมินมูลค่าที่ดินแล้วแจ้งต่อรัฐบาล และมูลค่า
ที่ดินท่ีเพิ่มขึ้นภายหลังให้เป็นสิทธิของรัฐ เจ้าของที่ดินจะเรียกร้องคืนไม่ได ้

2. การเก็บภาษีตามราคาที่แจ้ง  
3. การซื้อที่ดินตามราคาที่แจ้ง 
4. มูลค่าที่ดินท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคตให้ตกเป็นของรัฐ 
เพื่อให้การปฏิรูปที่ดินเป็นการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยแท้จริง รัฐได้ด าเนินการปฏิรูปที่ดินเป็น

ขั้นตอนตามล าดับที่สนับสนุนความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปที่ดินดังนี ้
1. การลดค่าเช่าเป็นร้อยละ 37.5 เนื่องจากการเช่าที่ดินของเกษตรกรมีความไม่เป็นธรรมอย่าง

มาก กล่าวคือเกษตรกรผู้เช่า ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 34.5 ของครัวเรือนเกษตร ในปี พ.ศ. 2495 ต้องเสียค่าเช่าเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 50 ของผลผลิต หรือถึงร้อยละ 70 ของผลผลิตส าหรับพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นรัฐจึงเริ่ม
ด้วยการลดค่าเช่าเป็นมาตรการแรก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและรายได้มากขึ้น และเป็นการลดแรง
ต่อต้านจากเอกชนในการท่ีจะจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกรโดยทันท ี

2.  การขายที่ดินเกษตรของรัฐ รัฐด าเนินการขายที่ดินเกษตรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐมีอยู่
ประมาณ 1.1 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 21 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดให้แก่เกษตรกร การด าเนินการขั้นตอนนี้
นอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเองและสร้างแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นตัวอย่างแก่เอกชนเจ้าของที่ดินเพื่อให้ยอมรับแนวคิดการกระจายการถือครองที่ดิน
แก่ผู้ท่ีท าประโยชน์อย่างแท้จริงในท่ีดิน 

3. การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร แม้ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูปที่ดิน แต่รัฐบาล
เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงด าเนินการแบบประณีประนอม ด้วยการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้อง
กันคือ 

3.1  ช่วยเกษตรกรให้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินโดยไม่เพิ่มภาระทางการเงิน โดยการตั้ง
กองทุนการซื้อที่ดินด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกร และได้ก าหนดภาระการซื้อที่ดินของเกษตรกรต่อปี คือต้องไม่
เกินกว่าอัตราค่าเช่าที่ดินร้อยละ 37.5  

3.2  เปล่ียนการถือครองที่ดินเป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรม กล่าวคือ รัฐกระตุ้นให้เจ้าของ
ที่ดินน าเงินท่ีได้จากการขายที่ดินได้ไปลงทุนในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยซื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง คือ 
บรรษัทซีเมนต์ไต้หวัน บรรษัทเยื่อกระดาษและกระดาษ บรรษัทอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และบรรษัทพัฒนา
เกษตรกรรมและป่าไม้ไต้หวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการชดเชยรายได้จากค่าเช่าที่ดิน  
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การปฏิรูปที่ดินในไต้หวันประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก ดังผลการด าเนินการท่ีได้รับจากมาตรการ
ต่างๆ ท่ีแสดงในตารางที่ 7-5 

7.3.2  กฎหมายเกี่ยวกับน้ า  
สาธารณรัฐไต้หวันมีกฎหมายเกี่ยวกับน้ าที่ก าหนดสิทธิและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ จัดหา 

การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ซึ่งใช้เป็นกฎหมายแม่บทส าหรับท้ังรัฐและประชาชน และมีสาระส าคัญ
โดยสังเขป คือ (ประเสริฐ เอมรื่น 2538) 

1. มีการก าหนดสิทธิการใช้น้ าและมีการจัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ า กล่าวคือ ประชาชนผู้มี
สัญชาติจีนมีสิทธิใช้น้ า ส่วนบุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่จึงจะมีสิทธิใช้น้ า ผู้มีสิทธิใช้น้ าต้องใช้ใน
ปริมาณที่จ าเป็นจริง และมีการให้ความส าคัญของการใช้น้ าก่อนหลัง เช่น ใช้ภายในเคหสถาน ใช้เพื่อการเกษตร ฯลฯ 

2. ต้องจดทะเบียนและมีเอกสารแสดงสิทธิการใช้น้ า หากไม่มีการใช้น้ าตามสิทธิเป็นเวลาติดต่อกัน
นานๆ ก็เสียสิทธินั้นได้ และการใช้น้ าในท่ีของตนเองอาจได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน 

3. ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการจ ากัด งด หรือ ยกเลิกสิทธิในการใช้น้ าได้ หากแหล่งน้ าไม่เพียงพอ
แก่ความต้องการ 

4. ให้มีโครงการอนุรักษ์น้ าโดยให้มีส่ิงก่อสร้าง เพื่อป้องกันน้ าท่วม เพื่อเปล่ียนทางน้ า เพื่อกักเก็บน้ า 
หรือเพื่อระบายน้ า เป็นต้น 

5. มีการกักเก็บน้ าและการระบายน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วม และการป้องกันบ ารุงรักษาทางน้ า 
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ตารางที่ 7-5 ข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปที่ดินในประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน 
มาตรการ การด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.  มาตรการการลดค่าเช่า 

 ก าหนดอัตราค่าเช่าข้ันสูง 
o ค่าเช่าที่ดินต้องไม่เกินร้อยละ 37.5 ของผลผลิต 

และค่าเช่าเดิมที่ต่ ากว่าร้อยละ 37.5 ให้เก็บใน
อัตราเดิม 

o ห้ามก าหนดภาระอ่ืนๆ ต่อผู้เช่า เช่น การมัดจ าค่า
เช่า การเก็บค่าเช่าล่วงหน้า การเก็บค่าเช่าโดยไม่
ค านึงถึงภาวะการผลิตในแต่ละปี และการเก็บค่า
เช่าเพิ่มเติมจากผลิตผลพลอยได้ในที่ดิน เป็นต้น 

 ป้องกันสิทธิของผู้เช่า 
o การเช่าต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
o ระยะเวลาการเช่าที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 6 ปี และถ้า

หากผู้เช่าไม่มีความผิดก็ต้องให้ผู้เช่าเดิมเช่าต่อ 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้เช่าและเป็นการ
จูงใจให้เกษตรกรปรับปรุงที่ดินเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลผลิต 

o ให้จัดตั้งคณะกรรมการในระดับต าบลหรืออ าเภอ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้เช่า เจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ท า
การเกษตร และเจ้าของที่ดินที่ท าการเกษตรเอง 
เพ่ือก าหนดผลผลิตของพืชหลัก ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดมาตรฐานการยกเว้นและ
ลดค่าเช่า 

รัฐเตรียมงานในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2492 เร่ิมด าเนินการในเดือน
เมษายน และงานเสร็จสิ้นในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2492 ภาระงานที่
รัฐด าเนินการภายในระยะเวลา 9 
เดือนคือ 

 ก าหนดผลผลิตของพืชหลัก
เพ่ือใช้เป็นฐานในการท า
สัญญา 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท า
สัญญาระหว่างผู้เช่าและ
เจ้าของที่ดิน 

 ตรวจสอบสัญญาที่ได้ท าขึ้น
เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขใน
กฎหมายควบคุมการเช่าที่ดิน 

 จัดให้มีการประชุมและ
สอบถามเกษตรกรเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญา 

 

 ครัวเรือนเกษตรจ านวน 
296,043 หรือประมาณ 
44.5% ของครัวเรือนเกษตร
ทั้งหมดได้รับประโยชน์จาก
มาตรการนี้ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่
เกษตรประมาณ 2.228 ล้านไร่
หรือร้อยละ 31.4 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

 ค่าเช่าที่ดินลดลงจากร้อยละ 
50-70 เป็นร้อยละ 37.5 ของ
ผลผลิต 

 ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิม
สูงขึ้น เกษตรกรผู้เช่าผลิตข้าว
ได้เฉลี่ย 3,905 กิโลกรัมต่อ
เฮกตาร์ (6.25 ไร)่ ในปี พ.ศ. 
2495 เพ่ิมขึ้นจากผลผลิตข้าว
ในปี พ.ศ. 2491 ถึงร้อยละ 81 

 

2.  มาตรการการขายท่ีดินเกษตรของรัฐ 

 ที่ดินที่ขาย คือที่ดินทั้งหมดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ
หรือมณฑล 

 ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อ ได้จัดล าดับความส าคัญดังนี ้
o ผู้เช่าเดิม 
o เกษตรกรรับจ้าง 
o เกษตรกรผู้เช่าที่มีที่ดินไม่เพียงพอต่อการท ากิน 
o เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการท ากิน 
o ผู้ที่เคยมีผลประโยชน์ในที่ดินและต้องการที่ดินเพ่ือ

การเกษตร 
o ผู้ที่เพ่ิงเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกร 

 ราคาขาย 
o ก าหนดราคาไว้เป็น 2.5 เท่าของผลผลิตพืชหลัก/ป ี
o ผู้ซื้อต้องช าระเป็นผลผลิตในระยะเวลา 10 ปี โดย

ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
o ผู้ซื้อต้องช าระค่าที่ดินตามจ านวนครั้งของฤดูเก็บ

เกี่ยว (1-2 ครั้ง/ปี) 

รัฐเร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2494 
และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2518 ใน
ระยะเวลา 25 ปี รัฐได้น าที่ดินออก
ขายทั้งหมด 9 งวด โดย 

 การก าหนดที่ดินที่จะขาย – 
ก าหนดตามสภาพธรรมชาติ
ของที่ดินและการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน 

 การประกาศและรับค าขอ – 
ประกาศแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับแปลงที่ดินที่จะขาย 
และการรับค าขอเป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนด 

 การขายและการจัดการ – 
หลังจากที่ได้คัดเลือกผู้ซื้อและ 

 

 รัฐขายที่ไปทั้งหมด 546,145 
แปลงเป็นเนื้อที่ 865,268.75 
ไร่ แก่เกษตรกร 285,677 
ครอบครัว  

 มูลค่าของที่ดินที่ขายไป
เทียบเท่ากับข้าว 
367,327,468 กิโลกรัม และ
มันเทศ 1,251,516 กิโลกรัม 
ซึ่งรายได้ส่วนนี้ได้จัดเป็น
กองทุนเพื่อจัดสรรเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ าแก่เกษตรกรผู้เช่า 
เพ่ือใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตและเพ่ือใช้ซื้อ
ที่ดินจากเจ้าของที่ดินใน
ขั้นตอนต่อไป 
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มาตรการ การด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีได้รับ 

2.  มาตรการการขายท่ีดินเกษตรของรัฐ 
o หลังจากที่ได้ช าระหมดแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับกรรมสิทธิ์

ในที่ดินนั้นทันท ี
o หากมีภัยธรรมชาติหรือสาเหตุอ่ืนๆ ที่ท าให้ที่ดินทั้ง

แปลงหรือบางส่วนท าประโยชน์ไม่ได้ ผู้ซื้ออาจขอ
ยกเว้นการช าระค่าที่ดินในช่วงระยะเวลานั้นได ้

ได้รับช าระค่างวดๆ งวดแรก
แล้ว รัฐจะออกเอกสารการซ้ือ
แก่ผู้ซื้อ ในระยะที่ยังช าระค่า
งวดจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
เป็นประจ าทุกปีว่ามีการฝ่าฝืน
ระเบียบหรือไม่ และเม่ือผู้ซื้อ
ช าระค่างวดหมดแล้วรัฐก็จะ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
ให้ 

 การขายที่ดินของรัฐได้แสดง
ให้เห็นถึงความตั้งใจของ
รัฐบาลในการด าเนินงาน
ปฏิรูปที่ดินและส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจและ
ประโยชน์ของการปฏิรูปที่ดิน 
จึงเป็นฐานสนับสนุนในการ
ด าเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่
เกษตรกรในขั้นตอนต่อไป 

3.  มาตรการการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร 

 การซื้อขายท่ีดิน 
o รัฐจัดซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินในส่วนที่เกินกว่า 3 

เฮกตาร์ (18.75 ไร่) และขายให้แก่ผู้เช่าเดิม 
o การซ้ือและขายให้รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่

อยู่ติดกับที่ดินด้วย 

 ราคาขาย 
o ก าหนดทั้งราคาซื้อและราคาขายไว้เท่ากับ 2.5 เท่า

ของผลผลิตของพืชหลักต่อปี เพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ 

o การชดเชยแก่เจ้าของที่ดินซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารที่ดิน – ร้อยละ 70 จะจ่ายเป็นพันธบัตร
พืชผล (ข้าวและมันเทศ) ร้อยละ 30 เป็นหุ้น
รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง และมีอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
ที่ดินร้อยละ 4 ต่อปี โดยจะจ่ายให้เท่ากันทุกงวด
เป็นเวลา 10 ปี ส าหรับหุ้นรัฐวิสาหกิจจะจ่ายให้ครั้ง
เดียว  

o ผู้ซื้อต้องช าระค่าที่ดินตามจ านวนครั้งของฤดูเก็บ
เกี่ยว (1-2 ครั้ง/ปี) เป็นเวลา 10 ปี ค่าที่ดินที่ช าระนี้
รวมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ภาษีที่ดิน ค่าใช้น้ า 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วย ซ่ึงต้องไม่เกินร้อยละ 37.5 
ของผลผลิต ในกรณีที่มีภัยธรรมชาติหรือสาเหตุ
อ่ืนๆ ที่ท าให้ที่ดินทั้งแปลงหรือบางส่วนท า
ประโยชน์ไม่ได้ เกษตรกรผู้ซื้ออาจขอเลื่อนหรือ
ยกเว้นการช าระค่าที่ดินในระยะเวลานั้นได ้

 การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
o เจ้าของที่ดินได้รับค่าชดเชยต่อเม่ือได้มอบเอกสาร

สิทธิ์ในที่ดินแก่รัฐเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้การด าเนินงานลุล่วงไป
ด้วยดีภายในระยะเวลา 2 ปี 
(2494-2496) รัฐได้ด าเนินงานดังนี้ 

 การจ าแนกกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทั่วไป เพื่อทราบถึงการ
กระจายการถือครองที่ดินทั้ง
ประเทศ โดยรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลจาก
บัตรทะเบียนที่ดิน 4,039,685 
บัตร ซึ่งบอกถึงที่ตั้งและการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน และจาก
บัตรกรรมสิทธ์ที่ดิน 
1,046,892 บัตร ซึ่งบอกถึงชื่อ
เจ้าของที่ดิน ภูมล าเนาและ
ที่ดินในกรรมสิทธิ ์

 การซ้ือขายที่ดิน (ส่วนที่เกิน 3 
เฮกตาร์) 
o ส ารวจการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดิน เม่ือเลือกพ้ืนที่แล้ว
ต้องประกาศรายละเอียด
ให้ทราบทั่วถึง เพ่ือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกาสตรวจสอบ 

o การบังคับซื้อและช าระ
ค่าชดเชย 

o การขายที่ดินและการเก็บ
ค่าที่ดิน 

 ด้านการเมืองและสังคม 
o เห็นความตั้งใจของ

รัฐบาลที่จะยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชน 

o ความส าเร็จของการ
ปฏิรูปท าให้เกษตรกรมี
ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
และส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาทางการเมืองของ
ประชาชน 

 ด้านเศรษฐกิจ 
o เกษตรกรลงทุนปรับปรุง

ดินเพ่ือผลผลิตที่สูงขึ้น 
o ดัชนีมาตรฐานการครอง

ชีพของเกษตกรสูงขึ้นถึง 
ร้อยละ 769.33 

o มีการลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรมมากขึ้นจาก
การขายหุ้นของ
รัฐวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจรวมทั้งระบบ
เศรษฐกิจในชนบท 
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o เกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเม่ือได้ช าระค่า
งวดของงวดแรกแล้ว 

 
 
 
 
 



8. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ในจ านวนคนยากจนของทั้งประเทศ เกษตรกรเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาความยากจนมากที่สุดและมีปัญหา
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ครัวเรือนเกษตรไม่เพียงแต่มีรายได้ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอื่น แต่
รายได้ของครัวเรือนจากผลผลิตทางการเกษตรยังมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาวะการแข่งขันสูงของตลาดสินค้า
เกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุปทานส่วนเกินของสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีอยู่ค่อนข้างมาก ท าให้ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มตกต่ า ประกอบกับระบบตลาดเกษตรที่เกษตรกรมักเสียเปรียบแก่พ่อค้าคน
กลางท าใหร้าคาผลิตผลที่เกษตรกรขายได้ยิ่งต่่าลง นอกจากแรงกดดันจากปัจจัยทางการตลาดแล้ว เกษตรกรยัง
ประสบปัญหา 1) ที่ดินเสื่อมโทรมจากการเร่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในลักษณะการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการส่งออก
และการส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตร  2) แหล่งน ่าถูกท่าลายเนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มมากขึ้น ท า
ใหต้้นน้ า ล าธาร และแหล่งน้ าธรรมชาตไิด้รับความเสียหาย และน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหลเข้าสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติท าให้น้ าเน่าเสีย และ 3) เทคโนโลยีการผลิตที่ต่่า เนื่องจากเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตมีต้นทุนสูง
กว่าที่เกษตรกรรายย่อยจะลงทุนได้ เหล่านีท้ าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพต่ า ในขณะที่เกษตรกรมตี้นทุน
ปัจจัยการผลิตสูงมากไม่ว่าจะเป็น 1) ปุ๋ยบ ารุงดินที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 2) แรงงานภาค
เกษตรที่หายากเนื่องจากแรงงานภาคเกษตรเดิมจ านวนมากย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  และ 3) 
ค่าเช่าที่ดิน ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินของตนเองซึ่งมีเป็นจ านวนมาก และ 4) โสหุ้ยการผลิตและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามค่าครองชีพ เช่น ค่าน้ ามัน ค่ายานพาหนะขนส่ง และวัสดุอื่น  ๆ

นอกจากนี้การผลิตในภาคเกษตรกรรมยังมคีวามเสี่ยงจากภัยธรรมชาตทิี่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางเกษตรเกือบทุกปีท่ีซ้ าเติมเศรษฐกิจของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตและการตลาด
เหล่านี้ท าให้ครัวเรือนเกษตรจ านวนมากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเป็นทุนในการผลิต
และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แต่เมื่อภาวะทางการตลาดที่ย่ าแย่และต้นทุนต่อหน่วยการผลิตยังสูง เกษตรกรจึงไม่มี
เงินเหลือพอส าหรับช าระหนี สินที่นับวันก็ยิ่งทวีคูณจนเกษตรกรจ านวนมากต้องทิ้งร้างที่ดินเพราะไม่มีทุน บ้างขาย
หรือเสียที่ดินไปเพราะติดจ านอง เมื่อเกษตรกรขาดแคลนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ จึงต้องตกอยูใ่นสภาพ
ทีไ่ม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ บ้างว่างงาน บ้างไปเป็นแรงงานรับจ้างทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่งงาน
รับจ้างส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคง ท าให้เกษตรกรเหล่านี้มีรายได้ไม่แน่นอน มีความเป็นอยู่ที่ยากจนลง และต้องพึ่งพา
ความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ตลอดเวลา 

ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายและมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น นโยบายการ
กระจายการถือครองที่ดิน นโยบายการจัดการน้ า นโยบายการยกระดับราคาสินค้า นโยบายพักช าระหนี้เกษตรกร 
และนโยบายปุ๋ยแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรเหล่านี้เป็นการแก้ไข
ปัญหาแบบเฉพาะหน้า ดังเห็นได้จากปัญหาความเดือนร้อนในภาคเกษตรกรรมที่ยังปรากฏเช่นวัฏจักรเดิม ดังนั้น
นักวิชาการ นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างหันมาใหค้วามส าคัญกับการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งท า
ให้เข้าใจปัญหาความยากจนว่ามีความซับซ้อนและมีหลายมิต ิและอาจเกิดขึ้นจากโครงสร้างการจัดการด้านต่างๆ ท่ี
ผ่านมา เช่น โครงสร้างในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทีใ่ห้อ านาจรัฐในการออกกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ใน
การควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดการ โดยฝ่ายเดียว และการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่มีมากมายแต่ต่างคนต่างท า 
ขาดการประสานงาน ละเลยประโยชน์สูงสุดที่ชุมชนพึงได้รับ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และโครงสร้างในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ที่รัฐมีแนวทางการ
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พัฒนาที่ไม่สมดุล โดยให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากกว่าภาคเกษตรกรรม มมีาตรการการ
จัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม คนยากจนต้องเสียภาษีทางอ้อมจากสินค้าและบริการในอัตราที่เท่ากับผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 
ส่วนภาษีทางตรงที่ควรจัดเก็บจากผู้ท่ีถือครองที่ดินและมีทรัพย์สินจ านวนมาก ก็มิได้มีการจัดเก็บ เช่น ภาษีที่ดิน ภาษี
มรดก ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น 

เนื่องจากกฎหมายของไทยเมื่อมีผลบังคับใช้ก็แล้วจะมีผลใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกยกเลิก ดังนั้น.ใน
ปัจจุบันจึงยังมีกฎหมายหลายฉบับที่มีอคติและไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร จากการศึกษา
ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างอันเนื่องมาจากกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหา
ความยากจนในภาคเกษตรกรรม พอจะสรุปเป็นประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับนโยบายและ
กฎหมายทางการเกษตรดังนี ้
 
8.1 การแก้ปัญหาของชาวนา 

8.1.1 การกระจายการถือครองที่ดินของไทย 
ประเทศไทยมีการจัดระบบการถือครองที่ดินมาตั้งแตก่ารจัดตั้งกรมทะเบียนท่ีดินขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2444 

นับถึงปัจจุบัน ก็เป็นเวลา 101 ปีแล้ว แต่การจัดการถือครองที่ดินของไทยก็ไม่เป็นระบบและยังเป็นปัญหาใหญ่
ระดับประเทศ เนื่องจากรัฐไม่ไดก้ระจายการถือครองที่ดินอย่างจริงจังและเป็นธรรม ดังเห็นได้จากการท่ีเกษตรกร
จ านวนมากยังประสบปัญหาไม่มหีรือขาดแคลนที่ดินท ากิน  และรัฐเผชิญกับกรณีขัดแย้งกับประชาชนที่มีการใช้พื้นที่
ที่รัฐก าหนดไว้เป็นเขตป่าสงวนโดยไม่มีข้อมูลอนุญาตการใช้สิทธิท่ีถูกต้อง 

จากการรวบรวมและเรียงล าดับเหตุการณ์การด าเนินงานของรัฐเกี่ยวกับมาตรการการจัดการท่ีดินและ
การกระจายการถือครองที่ดินตั้งแต่สมัยสุโขทัยในตารางที่ 4-9 (บทที่ 4) ท าให้สามารถสรุปเป็นข้อสังเกต/ข้อจ ากัด/
อุปสรรคของการด าเนินงานได้ตามประเด็นต่อไปน้ี 

 เพื่ออะไร – การจัดระบบการถือครองที่ดินเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้และพัฒนาที่ดินส าหรับการ
ปลูกข้าวเพื่อค้าขายโดยจัดกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้บุกเบิก (พ.ศ. 2444) 

 ประโยชน์ตกอยู่กับใคร – นายทุนและขุนนางต่างหันมาลงทุนในธุรกิจที่ดินและการให้เช่าที่ดิน
มากขึ้น ท าให้มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างรวดเร็วโดยการถือครองที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่มนายทุนและขุนนาง
ที่มีอ านาจซื้อและอ านาจทุนมากกว่า ดังนั้นชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่จึงเป็นฝ่ายผู้เช่าที่ดิน ซึ่งค่าเช่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วท าให้ชาวนาที่ไม่มีที่ดินท ากินได้รับความเดือดร้อน (พ.ศ. 2444 เป็นต้นมา) 

 ปัญหาที่เกิดขึ น - ความไม่เสมอภาคของสังคม ความมั่นคั่งของสังคมกระจุกตัวเฉพาะกลุ่ม
นายทุนและขุนนางผู้เป็นเจ้าของที่ดิน (พ.ศ. 2444 เป็นต้นมา) 

 แนวทางแก้ไข – มีการเสนอแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินและสร้างความเสมอภาค
ให้กับประชาชน (พ.ศ. 2475-2476) 

 อุปสรรคของการกระจายการถือครองที่ดิน  
 การก าหนดนโยบายและการออกกฎหมายอยู่ภายใต้อ านาจและอิทธิพลของกลุ่มนายทุน

และขุนนางซึ่งเป็นผู้เสียประโยชน์จากการด าเนินการ และยังไม่พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ท่ีได้จากความไม่เสมอ
ภาคทางสังคม (พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา) 
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 นักการเมืองที่ไม่เป็นกลางและเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มน้อยผู้เสียผลประโยชน์จากการแก้ไข
ปัญหา ดังนั้นจึงไม่มีความจริงจังในการแก้ปัญหาที่แท้จริงของชาวไร่ชาวนา เช่น การหาที่ดินท่ีบุกเบิกใหม่ให้แก่ชาวไร่
ชาวนา แต่เนื่องจากที่ดินมีจ ากัดและจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมาตรการของรัฐนอกจากไม่สามารถ
แก้ปัญหาการถือครองที่ดินและท าให้ปัญหาผู้ไม่มีที่ดินท ากินยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น (พ.ศ.2485 เป็นต้นมา) 

 หาทางเลือกอื่น – เมื่อแก้ปัญหาการถือครองไม่ได้จึงมีความพยายามหาแนวทางอื่นๆ เพื่อ
ลดแรงกดดันจากประชาชนผู้เดือดร้อน เช่น การควบคุมค่าเช่าที่ดิน แต่ไม่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
(พ.ศ. 2493) 

 การจ ากัดขนาดการถือครองที่ดิน  – จากแรงผลักดันของการเรียกร้องของเกษตรกร จึงมีการ
ออก พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยในมาตรา 34 ได้ก าหนดการจ ากัดขนาดของการถือครอง
ที่ดินของคนไทยแต่ละคน (หลังจากมีปัญหาที่ดินมาร่วม 50 ปี) ซึ่งเป็นความหวังของชาวนาชาวไร่ แต่กฎหมายยังคง 
อลุ่มอล่วยการจ ากัดขนาดการถือครองที่ดิน เนื่องจากไม่มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติทันทีและให้เวลาถึง 7 ปี แต่ต่อมา
มาตราดังกล่าวถูกยกเลิกก่อนมีผลบังคับใช้ (พ.ศ. 2502) – เป็นเพียงการใช้เงื่อนเวลาบรรเทาแรงกดดันจากภาค
ประชาชน 

 ความไม่จริงจังและความไม่ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล จึงท าให้เกษตรยังคงมี
ปัญหาที่ดินจนเช่นทุกวันน้ี ปัญหาไม่มีที่ดินท ากิน ปัญหาได้ที่ดินท่ีเส่ือมโทรมมาท ากิน แม้ปัจจุบันนโยบายและ
กฎหมายการปฏิรูปเพื่อการเกษตรที่มีเจตนารมย์ในการกระจายการถือครองที่ดิน ได้ด าเนินการให้สิทธิท ากิน (ส.ป.ก. 
4-01) ให้แก่เกษตรกรไปแล้วเป็นจ านวนมาก แต่ไม่อาจยืนยันได้ชัดแจ้งว่านโยบายดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จใน
การกระจายการถือกครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เนื่องจากไม่มีข้อมูลว่าสัดส่วนการกระจายการถือครองที่ดินของคนใน
ประเทศ มีการกระจุกตัวหรือกระจายตัวอย่างไร อีกทั้งไม่มีข้อมูลที่ดินท่ีเกษตรกรได้รับไปท ากินนั้นเป็นที่ดินท่ี
เหมาะสมส าหรับการเกษตรหรือไม่และรัฐได้จัดสรรน้ าหรือระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงหรือไม่ 
อย่างไรก็ตามในตัวบทกฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการท่ีดินไม่ได้สะท้อนเจตนาการกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม 
 

8.1.2 ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทย 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของโลกแห่งหน่ึง จากสถิติอันดับต่างๆ เช่น 1) ประเทศ

ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ท่ีสุดของโลก สูงถึง 7.6 ล้านตันข้าวสารในปี พ.ศ. 2543 คิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณ
ข้าวในตลาดส่งออกของโลก 2) ประเทศไทยส่งออกยางธรรมชาติแปรรูปขั้นต้นมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา มีปริมาณการผลิตยางธรรมชาติสูงที่สุดในโลกถึง 2.524 ล้านตันในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมากกว่า
ปริมาณการผลิตของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ถึง 1.5 เท่า และ 4 เท่า ตามล าดับ และ 3) ประเทศไทยเป็นผู้
ส่งออกอาหารทะเลติดอันดับต้นๆ ของเอเชีย 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่ผ่านมาเป็นการเน้นการขยายพื้นท่ีการเกษตร
มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยจึงต่ ากว่าประเทศคู่แข่งอย่าง
มาก ดังเช่นการท่ีชาวนาไทยสามารถผลิตข้าวเฉล่ีย 420 กิโลกรัมต่อไร่บนพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว 61 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2543 
ซึ่งเป็นประสิทธิภาพการผลิตต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตข้าวรายส าคัญของโลก 10 ประเทศ และยังห่างจาก
ประเทศคู่แข่งค้าข้าว คือ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งมีผลผลิตข้าวเฉล่ียต่อไร่เท่ากับ 998, 708 และ 680 
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กิโลกรัมตามล าดับ หากพิจารณากลยุทธก์ารเป็นผู้น าด้านต้นทุนการผลิต (Cost Leadership Strategy) ถือได้ว่า
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันต่ ามาก 

ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ าของเกษตรกรไทยนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงวีธีการเพาะปลูกที่ไม่คุ้มทุน (Cost 
Effectiveness) และรายได้สุทธิต่อหน่วยการผลิตของเกษตรกรที่ต่ า น่ันแสดงว่าการติดอันดับเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ส าคัญของโลกของประเทศไทยไม่ได้เป็นดัชนี้ชี้วัดเศรษฐกิจที่ดีของเกษตกรแต่อย่างใด 

ดังนั้นการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างเช่นอดีตที่ท ามาร่วม
ศตวรรษอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดี รัฐบาลควรท่ีจะก าหนดขนาดพื้นทีเ่กษตรกรรมที่เหมาะสม (Scale of economy) 
ส าหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละประเภทเพื่อลดภาวะสินค้าล้นตลาดจนท าให้เกษตรกรจ าต้องขายผลผลิตในราคาที่ไม่คุ้ม
ทุนหรือขาดทุน ถ้ามองในเชิงธุรกิจ หากว่าเกษตรกรมีทางเลือกอาชีพอื่น เกษตรกรอาจปล่อยที่ดินว่างเปล่าและเลิก
ลงทุนด้านการเกษตร ท่ีผ่านมาเกษตรกรยังพออยู่ได้ก็ด้วยการเรียกร้องของรับความช่วยเหลือจากรัฐบ่อยครั้ง อย่างไร
ก็ตาม การให้เงินสนับสนุนของรัฐไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงราคาและการช่วยเหลือปุ๋ยหรือพันธุ์พืชเช่นที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้
เป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได ้

นอกจากนี้ รัฐควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 
และต้องปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้น าสินค้าเกษตรในรูปวัตถุดิบขั้นต้น (Raw Material) ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มต่ า
และราคามีแนวโน้มลดลงนี ้ให้เน้นนโยบายเชิงรุกด้วยกลยุทธุก์ารสร้างศักยภาพใหมใ่นการแข่งขันแทนการขยาย
ตลาดรองรับสินค้าเกษตรเป็นหลัก เช่น เป็นผู้น าในการคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม ่เป็นผู้น าในการแปรรูปสินค้าของ
ภูมิภาค เป็นผู้น าในการพ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง หรือเป็นผู้น าในด้านต้นทุนต่ าในการผลิตสินค้าเกษตร 
เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีหลักการว่าให้เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงปัจจัยเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตอื่นๆ 
ด้วยต้นทุนท่ีต่ าที่สุด มเิช่นนั้นก็จะเกิดระบบตลาดของปัจจัยการผลิตที่ไม่เป็นธรรมเช่นเดิมอีก เช่น การจ้างรถเก็บ
เกี่ยวข้าวที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นและยังไม่มีการควบคุม เป็นต้น 
 

8.1.3 ความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน 
ทรัพยากรที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีอยู่อย่างจ ากัดและฟื้นฟูเพื่อใช้ใหม่ค่อนข้างยาก 

หากมีความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูก็ต้องใช้ระยะเวลานานและต้นทุนสูง เช่นการฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรม การแก้ไขปัญหาดิน
เค็ม  การเปล่ียนแปลงดินเปร้ียว การปลูกป่าทดแทน ฯลฯ ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสูงสุด
ตามสมรรถนะของดิน ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินหลายฉบับ ได้แก ่

 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
 พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
 พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
 พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
 พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 
 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 

แต่กฎหมายเหล่านี้ยังไม่ได้กล่าวถึงการก าหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน (Land suitability) และการ
จัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการออกกฎหมายบังคับหรือมาตรการให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามความเหมาะสมเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้นรัฐควรก าหนดนโยบายในการคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดี เพื่อให้
สามารถใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้งในการใช้ที่ดินท่ีแตกต่างกัน และมุ่งให้การใช้ที่ดินเกิด
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ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการลดผลกระทบด้านลบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็นผลมาจากการใช้ที่ดินท่ีผิดประเภท 
การศึกษาเพื่อจ าแนกชั้นความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน (Land suitability classification) ท าให้สามารถแยกพื้นที่
ออกเป็นที่ท่ีเหมาะหรือไม่เหมาะต่อการท าการเกษตร ในกรณีท่ีพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการท าการเกษตร ก็ให้มีการ
คุ้มครองเขตพื้นที่โดยให้ใช้พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ไม่อนุญาตให้มีการเปล่ียนไปท ากิจกรรมอื่น ในกรณีของการส่งเสริม
ให้มีการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจจ าเพาะ ก็ให้มีการจัดแบ่งพื้นที่เกษตรกรรมออกเป็นชั้นต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพที่แท้จริงของที่ดิน เช่นพ้ืนท่ีที่เหมาะกับการปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา หรือข้าว เป็นต้น ในการศึกษาความ
เหมาะสมของการใช้ที่ดิน (Land suitability study) น้ัน สามารถจะใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information Systems- GIS) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการตัดสินใจก าหนด
นโยบายและการวางแผนการใช้ที่ดินในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี รูปที่ 8-1 เป็นตัวอย่างของผลการศึกษาพื้นที่ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปลูกข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช (Chaijaroenwatana 2000) ซึ่งได้แบ่งกลุ่มพื้นท่ีการใช้ที่ดินท่ี
เหมาะสมที่สุดและไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวออกเป็น 5 เขต ส่วนแผนท่ีที่แสดงเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าวของปี 
พ.ศ.2536 เป็นการใช้พื้นที่จริง ดังนั้นจะเห็นว่ามีการปลูกข้าวในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน ซึ่งก็จะมีผล
ต่อการผลิตที่ต่ า หรือต้องมีต้นทุนในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรสูงขึ้น 

การก าหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดินจะท าให้เห็นโซนการใช้ที่ดินท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตรกรรม 
ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเกษตรกรรม และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า ที่ดิน
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ียั่งยืน และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ โดยมุ่งให้การ
ใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดตามสมรรถนะที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของพื้นที ่

 
8.1.4 การปฏิรูปที่ดินของญี่ปุ่น 

การปฏิรูปที่ดินเป็นมาตรการหนึ่งในการจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
มีส่วนส าคัญท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระจายการถือครองที่ดินจากเจ้าที่ดินรายใหญ่ท่ีไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรงไปสู่
เกษตรกรรายย่อยที่ท าการเกษตรอย่างแท้จริง สามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ และท าให้เกิดความ
เสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ กฎหมายหลักที่ส าคัญ ได้แก่ การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
(Agricultural Land Reform) พ.ศ. 2488 และ กฎหมายที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Land Law) พ.ศ. 2495 ซึ่ง
มีแนวทางการด าเนินงานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการกระจายการถือครองที่ดินดังนี ้

 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน - ญี่ปุ่นเริ่มต้นด้วยการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
(Agricultural Land Reform) โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือการจ ากัดการถือครองที่ดิน และก าหนดมาตรการและวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนในกฎหมาย เช่น เกณฑ์ในการเวนคืนท่ีดิน 
เงื่อนไขการซื้อที่ดิน โครงสร้างคณะกรรมการท่ีดิน และระยะเวลาของโครงการปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น 

 ขนาดถือครองที่ดินที่สมเหตุสมผล - ญี่ปุ่นก าหนดให้ครัวเรือนมีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่
เกิน 6.25 ไร่ (1 เฮกตาร์) และให้ครัวเรือนมีที่ดินเพื่อการเกษตรได้ไม่เกิน 18.75 ไร่ หรือ 3 เท่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และ
เป็นการจ ากัดขนาดกการถือครองที่ดินต่อครัวเรือนไม่ใช่ต่อคน 

 โครงสร้างคณะกรรมการที่เป็นประชาธิปไตย – ญ่ีปุ่นก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การปฏิรูปที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแผนการเวนคืนท่ีดินในรูปของคณะกรรมการท่ีดินทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
และระดับชาติ โครงสร้างของคณะกรรมการท่ีดินเหล่านี้มีความสมดุลค่อนข้างมาก ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้เช่า
ที่ดิน เกษตรกรที่มีที่ดินของตนเอง เจ้าของที่ดินให้เช่า นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจ านวน 
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น้อยมาก เช่น คณะกรรมการท่ีดินส่วนท้องถิ่น (Village Land Committee) ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 10 คนที่มาจาก
การเลือกตั้งตัวแทนของคน 3 กลุ่มคือ 1) เกษตรกรผู้เช่าที่ดิน 5 คน 2) เจ้าของที่ดินให้เช่า 3 คน 3) เกษตรกรที่มีที่ดิน
ของตนเอง 2 คน และบุคคลทั่วไปท่ีเป็นกลาง 1-3 คน โดยให้เลือกประธานคณะกรรมการจากกรรมการท่ีมีอยู่ 
โครงสร้างคณะกรรมการเช่นน้ีมีผลต่อแนวทางการปฏิรูป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของเกษตรกรและคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน 

 ความรอบคอบและความต่อเนื่อง - ก่อนที่โครงการปฏิรูปที่ดินจะสิ้นสุดลง รัฐบาลญี่ปุ่น
ได้ร่างกฎหมายที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Land Law) ขึ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในอนาคต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกระจายสิทธิครอบครองที่ดินไปสู่เกษตรกรให้ได้ตามเป้าหมายและมีความเป็นธรรม 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปที่ดินท่ีด าเนินการไปแล้ว สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมชนบทตลอดไป และเพื่อเป็น
การป้องกันการหวนกลับมาของระบบการให้เช่าที่ดิน เช่น การซื้อขายที่ดินการเกษตรต้องได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นทุกครั้ง ค่าเช่าที่ดินถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดให้อยู่ในอัตราที่ต่ า หากเจ้าของที่ดินประสงค์จะ
ขายที่ดินจะต้องขายที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้เช่าเดิมเท่านั้น และ ปกป้องสิทธิ์ของการเช่าที่ดินอย่างจริงจัง ท าให้เจ้าของ
ที่ดินไม่มีช่องทางผลักดันหรือไล่เกษตรกรผู้เช่าที่ดินออก หรือขู่บังคับให้เลิกท าสัญญาเช่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่
อนุญาตให้มีกรรมสิทธิ์ท่ีดินในท้องถิ่นท่ีตนไม่ได้มีที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ดังนั้นใครที่ย้ายถิ่นท่ีอยู่ ท่ีดินที่มีอยู่
เดิมก็เข้าข่ายเป็นที่ดินท่ีไม่มีเจ้าของดูแล (Absentee Landlord) ต้องถูกรัฐเวนคืนโดยปริยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการจ ากัด
การใช้และการมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินไว้กับคนในชุมชุนหรือท้องถิ่นน้ัน  ๆ

 เสริมทางเลือกให้เกษตรกร - แม้การปฏิรูปที่ดินช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของ
ตนเองแล้ว แต่รัฐบาลญี่ปุ่นยังเห็นว่ารายได้ของเกษตรกรและชาวชนบทยังมีน้อยกว่ารายได้ของบุคคลในอาชีพอื่น 
ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดความช านาญและทักษะในการรับจ้างเพื่อหารายได้เพิ่มจากอาชีพนอกเกษตร ดังนั้นรัฐบาลจึงได้
สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในระบบธุรกิจเกษตร 

 แก้จุดอ่อน – ในการปฏิรูปที่ดินของญี่ปุ่นเน้นการกระจายการถือครองที่ดินเป็นหลักและ
ไม่ได้ก าหนดขนาดที่ดินขั้นต่ าที่เหมาะส าหรับการเกษตร (Scale of Economy) ตั้งแต่แรกจึงท าใหเ้กิดการแบ่งซอย
ที่ดินออกเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยมากจนเกินไปซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการผลิต ดังนั้นรัฐบาลส่งเสริมการ
เกษตรกรรมในรูปของสหกรณ์และใช้ระบบการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ให้มีการท าสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์ควบคู่
กัน และความสัมฤทธิ์ผลของนโยบายนี้ท าให้เกษตรกรของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็ง และน าไปสู่การขยายตลาดทุน สินค้า 
และแรงงาน อันเป็นปัจจัยส าคัญในพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 ความพร้อมของบุคลากรและข้อมูลของรัฐ – เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายการปฏิรูปที่ดินของญี่ปุ่นให้ประสบความส าเร็จ กล่าวคือญี่ปุ่นมผู้ีเชี่ยวชาญที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหากรรมสิทธิ์
ที่ดินมากมายทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่นญี่ปุ่นมีเจ้าหน้าทีร่ะดับปฏิบัติการหลายคนที่มีความรู้
ความเข้าใจโครงสร้างในชุมชน ความสัมพันธ์ของผู้เช่าที่ดินกับวิถีทางการเกษตร และปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินของ
เกษตรกรเป็นอย่างดี และยังขยันท างาน นอกจากนี้ รัฐมีข้อมูลที่ดินและเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องจากระบบภาษีที่ดินซึ่ง
เป็นผลท าให้การการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

8.1.5 ความเสมอภาคแห่งสิทธิในที่ดินของไต้หวัน 
ไต้หวันด าเนินการปฏิรูปที่ดินตามแนวคิดที่เรียกว่า “ความเสมอภาคแห่งสิทธิในที่ดิน” (Equalization of 

Land Rights) ของ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้น าประเทศได้ปรับและดัดแปลงมาจากหลายทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
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ปัญหาที่ดินของประเทศตะวันตกเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยก าหนดให้เป็นมาตรการหนึ่งในการ
ด าเนินการตามหลักความยุติธรรมในการครองชีพ (Principle of People’s Livelihood) ของคนไต้หวัน ในการ
ด าเนินการปฏิรูปที่ดินของไต้หวันเป็นไปอย่างประณีประนอม เพื่อป้องกันกระแสต่อต้านและความขัดแย้ง รัฐจึงให้
ความส าคัญกับล าดับขั้นตอนของด าเนินการปฏิรูปที่ดิน (รายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 7-5) ซึ่งพอสรุปประเด็นที่
ส าคัญของการปฏิรูปที่ดินในไต้หวันได้ดังนี ้

 การก าหนดมูลค่าที่ดิน – รัฐให้สิทธิเจ้าของที่ดินประเมินมูลค่าที่ดินของตนเอง แล้วแจ้งต่อ
รัฐและมูลค่าที่ดินท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคตจะตกเป็นสิทธิของรัฐ เจ้าของที่ดินจะเรียกร้องคืนไม่ได้ แล้วรัฐจะเก็บภาษีและ
ซื้อที่ดินตามราคาที่เจ้าของที่ดินแจ้งไว ้

 มาตรการลดค่าเช่าที่ดิน – เป็นมาตรการแรกในเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและ
รายได้มากขึ้น และเป็นการลดแรงต่อต้านจากเอกชนในการท่ีจะจัดสรรท่ีดินให้เกษตรกรโดยทันท ี

 การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร – ช่วยเกษตรกรให้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินโดยตั้งกองทุนการ
ซื้อที่ดินด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกร และก าหนดภาระการผ่อนท่ีดินต่อปีไม่เกินกว่าอัตราค่าเช่าที่ดิน 

 จูงใจให้เลิกถือครองที่ดิน - รัฐกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินขายที่ดินโดยน าเงินท่ีได้จากการขาย
ที่ดินได้ไปลงทุนในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยซื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อเป็นการชดเชย
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน 
 
8.2 การแก้ปัญหาชาวสวนยาง 

8.2.1 ผลของการใช้กฎหมายและด่าเนินนโยบาย 
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับยางพาราส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อชาวสวนยางในด้านการส่งเสริมการ

ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและการแทรกแซงราคายางเพื่อให้ราคาดีขึ้นในช่วงที่ตลาดมีราคายางตกต่ า ในขณะที่ประโยชน์
ที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนมีสูงกว่ากลุ่มเกษตรกร ดังนั้นในการพิจารณาก าหนดกฎหมายและนโยบายด้านยางพารา รัฐบาล
ต้องใช้ความระมัดระวัง ศึกษาอย่างรอบคอบ มุ่งเอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงแก่เกษตรผู้ผลิตส่วนใหญ่ของประเทศ 
ต้องขจัดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดต่างๆ เช่น การสงเคราะห์การท าสวนยางซึ่งเป็นการส่งเสริมการขยายพื้นท่ีการผลิต ท า
ให้ชาวสวนขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีขนาดพื้นที่ท่ีไม่คุ้มทุนต่อหน่วยการผลิต รัฐบาลควรก าหนดแนวทางให้  
เกษตกรมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีพื้นที่ขนาดที่เหมาะสม หรือจัดรูปที่ดินในพื้นท่ีที่เหมาะสมกับการท าสวนยางพารา 
เป็นต้น โดยมีหลักการว่าผลของการใช้กฎหมายและด าเนินนโยบายต้องเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรายย่อย
อย่างแท้จริง 

8.2.2 ระบบตลาดยาง 
เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านและ

พ่อค้าเร่ ตลาดการซื้อขายเป็นของผู้ซื้อ ๆ สามารถก าหนดราคาและรูปแบบยางที่ต้องการซื้อได้ ปัจจุบันความต้องการ
น้ ายางสดมีมากขึ้นและมชีาวสวนยางจ านวนมากหันไปขายน้ ายางสดมากกว่าท ายางแผ่นเช่นสมัยก่อน เนื่องจากลด
ขั้นตอนการผลิตและขายได้เร็ว การขายยางในรูปของน้ ายางสด ชาวสวนยางต้องขายน้ ายางภายในระยะเวลาที่จ ากัด
ประมาณ 4 ชั่วโมง มิเช่นน้ันน้ ายางจะเสีย อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตของชาวสวนรายย่อยที่ท าเพียงการขายน้ า
ยางสดเช่นนี ้ท าให้เกษตกรขาดอ านาจการต่อรองในตลาดโดยสิ้นเชิง และต้องขายน้ ายางแม้ว่าจะได้ราคาไม่ดีก็ตาม  

ดังนั้นรัฐบาลควรมีการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลทางการตลาดอยู่เสมอ ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพ
ความต้องการน้ ายางแต่ละประเภทและให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตแก่เกษตรกร ท้ังนี้เพื่อช่วยให้
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เกษตรกรเข้าใจเงื่อนไขและมีทางเลือกในรูปแบบการผลิตมากขึ้น และรัฐบาลควรต้องส่งเสริมทางเลือกการผลิตและ
อาชีพเสริมที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรเพื่อเกษตรกรไม่ต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจยางพาราเพียงอย่างเดียวดังเช่นที่เป็นอยู่ 
ซึ่งท าให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอน  

ระบบตลาดปัจจุบันทีเ่กษตรกรมักเป็นฝ่ายเสียเปรียบและไม่มีอ านาจต่อรองเท่าที่ควร เศรษฐกิจของ
ชาวสวนยางเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพารัฐไม่ได้พึ่งพาตนเอง รัฐควรปรับปรุงระบบตลาดอย่างจริงจังและท าให้ระบบ
ตลาดมีประสิทธิภาพคือให้ชาวสวนยางเข้าถึงศูนย์จ าหน่ายยางที่เป็นธรรมให้มากที่สุดด้วยต้นท่ีต่ าที่สุด 

 
8.2.3 กลยุทธ์ยางของมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียมีประสบการณ์การค้ายางพารามานานกว่าประเทศไทยประมาณ 20 ปี และเคยเป็น
ผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก แต่หลังจากเรียนรู้และเข้าใจการเปล่ียนแปลงราคายางว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ยางในตลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความต้องการยางของผู้ใช้ยางรายใหญ่ซึ่งมีอ านาจในการซื้อสูง อันเป็นปัจจัยที่
ผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้แนวโน้มค่าแรงงานสูงขึ้นและในตลาดยางยังมียางสังเคราะห์เป็นสินค้า
ทดแทน (Substitute) จึงปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์จากการเน้นการเป็นผู้น าการผลิตวัตถุดิบยางที่อาศัยตลาดส่งออกเป็น
หลัก ไปเป็นการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ยางใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงจนสามารถจ าหน่ายพันธุ์ยางให้กับ
ประเทศอื่นๆ ได้ ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศเพื่อลดปริมาณการส่งออกยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก ตลอดจนการสร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ปาล์ม เป็นต้น 

ขณะที่ประเทศไทยมองเป็นโอกาสขยายตลาดการส่งออกยางจนได้ครองตลาดยางธรรมชาติแปรรูป
ขั้นต้นมากที่สุดในโลกมากว่าทศวรรษ หากเปรียบเทียบสถานะภาพเศรษฐกิจยางพาราของประเทศมาเลเซีย กับ
ประเทศไทยจึงมีกลยุทธ์การพัฒนาที่ผ่านมาที่ค่อนข้างสวนทางกัน เช่น  

 มาเลเซียเริ่มลดพื้นที่การปลูกยางและหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทอื่น ขณะที่ไทยเร่ง
ขยายพื้นท่ีการปลูกยางมากขึ้น นับแต่ทศวรรษที่ 2530 

 มาเลเซียส่งเสริมให้มีการใช้ยางภายในประเทศโดยสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่ง
เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า แทนการส่งออกยางเป็นวัตถุดิบซึ่งมีราคาที่ต่ า ขณะที่ไทยเน้นการผลิตยางเป็นวัตถุดิบ
เพื่อการส่งออกซึ่งมีปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 95 ของผลผลิตทั้งหมด 

 ราคายางในมาเลเซียขึ้นอยู่กับความต้องการภายในประเทศด้วย ขณะท่ีราคายางในไทยผูก
ติดกับความต้องการของตลาดโลก 

 ชาวสวนยางของมาเลเซียเป็นชาวสวนขนาดใหญ่มีอ านาจต่อรองสูง ขณะชาวสวนยางของ
ไทยเป็นชาวสวนรายย่อยขนาดเล็กที่ไม่มีอ านาจในการต่อรองในทางการตลาด 
 
8.3 การแก้ปัญหาชาวประมง 

8.3.1 การประมงของไทย 
ทิศทางการท าประมงของไทยที่เน้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างเสรีและเน้นการใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการส่งออกโดยปราศจากการจัดการและการควบคุมที่ดี เป็นผลท าให้เกิดปัญหาการ
ประมงและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก ่

 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทะเล  
 ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  
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 การท าประมงผิดกฎหมาย 
 ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง 
 ความยากจนของประมงพื้นบ้าน 

กฎหมายประมงฉบับปัจจุบันนอกจากไม่ได้สะท้อนแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ กฎหมายยังมีช่องโหว่ 
ที่เปิดทางให้กลุ่มทุน นักการเมือง แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรประมงได้ง่าย และหน่วยงานท่ีใช้กฎหมายไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ส่วนนโยบายการจัดการประมงของรัฐก็ขาดเอกภาพ ไม่ได้มองภาพรวมของการ
แก้ปัญหาทั้งระบบ และขาดการมีส่วนร่วมของชาวประมง ดังนั้นแนวทางการจัดการประมงที่ดีจึงต้องท าความเข้าใจ
ถึงระบบทรัพยากรทะเล ระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการและปรับแก้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีความสอดคล้องความสัมพันธ์กัน และป้องกันการท าลายล้างแหล่งทรัพยากรให้มากที่สุดทั้งนี้
เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

8.3.2 การจัดการประมงโดยชุมชนของญี่ปุ่น 
การจัดการประมงโดยชุมชน (Community-Based Fishery Management) ของญี่ปุ่น เป็นแนวคิดการ

จัดการประมงที่อยู่บนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย เน้นประสิทธิภาพในการท าประมงและการใช้ทรัพยากร
ประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ 1) จะต้องมีเจ้าของทรัพยากรประมงที่ชัดเจน และ 2) ต้องมีการ
ควบคุมการท าประมง โดยมีกฎหมายหลักที่ใช้ควบคู่กันคือ กฎหมายประมง พ.ศ. 2492 และ กฎหมายสหกรณ์ประมง 
พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นการให้สิทธิการท าประมงแก่ชุมชนในรูปสหกรณ์ประมง (Fishery Cooperative Associations) 
กล่าวคือ รัฐให้ชาวประมงในแต่ละท้องถิ่นจัดตั้งสหกรณ์ประมงภายใต้กฎหมายสหกรณ์ประมงที่เน้นหลัก
ประชาธิปไตย แล้วรัฐจะมอบสิทธิในการท าประมงให้กับสหกรณ์ประมงนั้นๆ เพื่อด าเนินการจัดสรรสิทธิการท าประมง
ให้กับชาวประมงที่เป็นสมาชิกต่อไป ซึ่งประกอบด้วยระบบส าคัญคือ ระบบสิทธิการท าประมง และระบบการออก
ใบอนุญาตท าประมง 

ในการด าเนินการจัดการประมงโดยชุมชนนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการประมงประจ าท้องถิ่นเพื่อเป็นท่ีปรึกษาด้านการประมงของจังหวัดและก าหนดแผนการจัดการ
ประมงชายฝั่งของจังหวัดในกรอบที่เอาผลประโยชน์ของชาวประมงในจังหวัดเป็นที่ตั้ง โครงสร้างของคณะกรรมการน้ี
จะประกอบด้วย ตัวแทนของชาวประมง 9 คน และแต่งตั้งจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการประมง 7 คน มีวาระ 5 ปี 
เป็นโครงสร้างที่มีชาวประมงเป็นส่วนใหญ่และไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งท าให้การจัดการเป็นของ
ชุมชนโดยแท้จริง 

ส่วนชาวประมงก็จะรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ประมงและจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิทธิการท าการประมง
เพื่อท าหน้าที่เสนอขอสิทธิการท าประมงจากรัฐบาลท้องถิ่นและจัดสรรการท าประมงให้แก่ชาวประมง ซึ่งมีแนว
ทางการจัดการ 3 ด้าน คือ การจัดการทรัพยากรประมง การจัดการปริมาณการท าประมง และการจัดการแหล่งท า
ประมง ในการด าเนินการของสหกรณ์ประมงจะเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของชาวประมง นอกจากนี้ยังมีการ
จัดเก็บข้อมูลสัตว์น้ าอย่างเป็นระบบและจัดสรรการใช้ทรัพยากรตามค าแนะน าของนักวิชาการท้องถิ่นเพื่อช่วยในการ
จัดการและจัดสรรการจับสัตว์น้ าให้แก่สมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ก็ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เพื่อรักษาทรัพยากรของชุมชน ดังนั้นชาวประมงจะใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามกติการท่ีได้ก าหนดร่วมกัน 
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8.4 อุปสรรคของกฎหมายไทย  
8.4.1 กฎหมายไม่เป็นธรรม 

แนวทางการบัญญัติกฎหมายไทยมิได้มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของสังคมและประชาชนเป็นที่ตั้ง ท าให้
กฎหมายถูกใช้เพื่อการควบคุม การให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสนองนโยบายของ
ผู้มีอ านาจออกกฎหมาย ส่งผลใหก้ฎหมายไทยไม่เป็นธรรมในความรู้สึกของคนที่เสียเปรียบซึ่งเป็นกลุ่มคนยากจน
จ านวนมากในสังคม กฎหมายเปิดช่องทางให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมได้ และกฎหมายให้สิทธิในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ของประเทศที่ไม่เท่าเทียมกัน  ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.การใช้ประมวลกฎหมายที่ดี พ.ศ. 2497 มาตรา 34 
ที่ต้องการจ ากัดการถือครองที่ดินและเป็นความหวังของเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่กลับถูกยกเลิกโดยผู้มี
อ านาจในการออกกฎหมายในปี พ.ศ. 2502 โดยดังนั้นกฎหมายที่ดีต้องท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไข และ
ป้องกันปัญหาในสังคมได้ ต้องแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ และสะท้อนความเป็นธรรมของสังคมด้วย 

8.4.2 ความเป็น “อมตะ” ของกฎหมาย 
การท่ีกฎหมายไทย ไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลาการส้ินสุดอายุของกฎหมายไว้ล่วงหน้า หรือก าหนด

ระยะเวลาเพื่อการประเมินความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมายต่อไปหรือให้ยกเลิกเสีย กฎหมายมีลักษณะ
ความเป็น ”อมตะ” ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เงื่อนไขของการพัฒนาย่อมเป็นพลวัตรด้วย  ดังที่พบว่ากฎหมายจ านวนมากที่เก่า ล้าสมัย ดังนั้นควรก าหนดวาระการ
ประเมินหรือการสะสางกฎหมายและอนุบัญญัติทั้งหลายเพื่อพิจารณาให้มีการยกเลิก แก้ไข หรือคงไว ้

8.4.3 ความสมบูรณ์ของกฎหมาย 
กฎหมายควรมีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับหลักการและวิธีการด าเนินการท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้มากขึ้น เพื่อ

ลดการออกอนุบัญญัติซึ่งเป็นอ านาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร ท าให้ยากต่อการควบคุม นอกจากนี้ฝ่ายบริหารการเมือง
มีการปรับเปล่ียนบ่อยย่อมท าให้อนุบัญญัติมีความหลากหลายและซ้ าซ้อนได ้

8.4.4 การรับแนวคิดกฎหมายมาจากที่อื่น 
แนวคิดของกฎหมายในแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและบริบทของแต่ละสังคม 

ดังนั้นการน าแนวคิดกฎหมายของที่อื่นๆ มาใช้ ต้องเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นมาของกฎหมาย และบริบท
ของการประยุกต์ใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อการปรับใช้ในบริบทสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมโดยมีหลักความเป็น
ธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง 

8.4.5 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 
ประเทศไทยมีกฎหมายเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะจ านวนอนุบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายบริหาร และยังไม่มี

ผู้ใดหรือองค์กรใดรวบรวมกฎหมาย โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว ดังนั้นจึงควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของกฎหมายทุกประเภทไว้ด้วยกัน และให้มีการตรวจสอบ
สถานภาพเพื่อให้ข้อมูลกฎหมายทันสมัย สามารถน าข้อมูลไปใช้ช่วยในการออกกฎหมาย การวิจัย และการตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อน ดูความสัมพันธ์กันของกฎหมาย ทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกกฎหมายที่ดีในอนาคต 

8.4.6 การร่างกฎหมาย 
ในกระบวนการร่างกฎหมายไทยไม่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจในนโยบายการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ 
ดังนั้น 
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8.5 ตัวชี วัดความยากจนเชิงโครงสร้าง 
ความยากจนมีหลายมิติ ไม่ได้หมายความถึงการขาดแคลนรายไดแ้ละปัจจัยสีเ่ท่านั้น แต่ควรรวมถึงการ

เข้าถึงแหล่งทรัพยากรการผลิตและบริการสาธารณะของรัฐ การมีสถานภาพและสิทธิทางสังคม โอกาส ทางเลือก 
ความเสมอภาคและอ านาจต่อรองในการด ารงชีพ เนื่องจากปัญหาความยากจนมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของ
สังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เมื่อบริบทความจนมีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างจึงควรสร้าง
ตัวชี้วัดความยากจนเชิงโครงสร้าง ท่ีสามารถสะท้อนบริบทความยากจนได้มากที่สุดเพื่อเป็นเครื่องมือในขบวนการ
แก้ไข ปัญหาความยากจนแทนตัวชี้วัดความยากจนเชิงรายได้ที่มีมิติเฉพาะด้านรายได้และไม่ครอบคลุมปัจจัย
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความยากจน 

 
สรุป 

ความยากจนในสังคมไทยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน หลายมิติ มีกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยว 
ข้องมากมาย ในขณะท่ีความพยายามในการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลในฐานะองค์กรหลักที่จัดสวัสดิการ
ความมีชีวิตที่ดี (Well being) ให้กับคนไทยก็ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาอุปสรรคด้านกฎหมายและ
นโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของไทย พบว่า ยังมีช่องว่างและปัญหาความยากจนอีกมากที่
รัฐบาลและผู้สนใจ สามารถจะใช้องค์ความรู้เข้าแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ส่ิงที่น่าสนใจ คือ ปัญหาความยากจนไม่ได้ต้องการ
แนวคิดเพียงการยกระดับรายได้ของคนยากจนให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่สังคมไทยต้องการองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องปัญหา
และการวัดความยากจน การมองความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรมในสังคม ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความ
ยากจนเดือดร้อนของผู้ทุกข์ยากในสังคม แล้วพยายามสร้างกลไกและ เครื่องมือที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอย่างเป็น
ระบบ กฎหมายก็ดี นโยบายก็ดี ควรจะสามารถท าให้จ านวนคนจนลดน้อยลง ให้คนจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้คนจน
มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่เขาต้องการและมีโอกาสในการเข้าจัดการได้ภายใต้ขีดความสามารถที่แท้จริงของ
เขา 
 



ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง

·    ได้รับอิทธิพลจากโลกทัศน์ของนักเศรษฐศาสตร์ · เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการลงทุน

ใน

·   กระบวนการจัดท าแผน

สิ่งก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและ - ใช้ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศร่วม

ขนส่ง ระบบเขื่อนเพ่ือการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า กับนักวิชาการภายในประเทศใน

·    เป็นแผนที่ก าหนดวัตถุประสงค์เดี่ยว (Single สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐทุ่มเททรัพยากรเข้าไปเพ่ือการปู การยกร่างแผน พัฒนาฯ

 Objective) คือ เร่งรัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พ้ืนฐานให้มีการลงทุนในด้านเอกชนเป็นหลัก ·   กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

·    มีการก าหนดแผนจากส่วนกลางและหน่วยงาน - ใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นเคร่ืองมือ

 วางแผนส่วนกลาง (Top Down Planning) ในการมอบหมายให้กระทรวง

·    เน้นกลยุทธการวางแผนด้วยการลงทุนในโครง ทบวง กรมจัดท าแผนปฏิบัติการให้

 การขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ

 เทคนิคการวางแผนด้านการวิเคราะห์โครงการ

 (Project Analysis) 

·    เน้นการสะสมทุนที่เป็น Physical Capital Asset

·   ยังเน้นการขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ · ยึดแนวทางแผน 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้

ครอบคลุม

·   กระบวนการจัดท าแผน

เป็นหลัก แต่ได้เร่ิมพูดถึงความส าคัญของการ ถึงการพัฒนาของรัฐ โดยสมบูรณ์กระจายให้บังเกิดผลไปทั่ว - ใช้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิใน

กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ ประเทศ เน้นเขตทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ และมี ประเทศร่วมกับที่ปรึกษาต่างประเทศ

อย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ พิเศษนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติของกระทรวง ในการยกร่างแผนพัฒนา

·   การพัฒนาสังคมถูกมองในเชิงเพ่ือสนับสนุนการ ทบวง กรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาภาค โครงการเร่งรัด ·   กระบวนการจัดท าแผน

พัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการให้น้ าหนักต่อการวาง พัฒนาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา ฯลฯ - ใช้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิใน

แผนก าลังคนของประเทศ ประเทศร่วมกับที่ปรึกษาต่างประเทศ

·   เร่ิมกระจายการวางแผนไปสู่ระดับกระทรวง ในการยกร่างแผนพัฒนา

(Sector) เน้นการวิเคราะห์เป็นรายสาขา ·   กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

(Sectoral Analysis) เพ่ือเป็นกรอบในการช้ีน า - ลักษณะเดียวกับแผนฯ 1
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง
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กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

·   ยังเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ให้ความ มุ่งทิศทางเดิม และเพ่ิมกลยุทธ์ลดช่องว่างระหว่างรายได้ ·   กระบวนการจัดท าแผนฯ

ส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น · รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตราการ

ขยายตัว

- ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา และ

นักวิชาการในประเทศ รวมถึง สาย·   เร่ิมพูดถึงการวางแผนทางด้านสังคม โดยมีการ ของปริมาณเงินตรา, รักษาระดับราคาสินค้าที่จ าเป็นต่อการ ลักษณะคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการในการยกร่างแผนก าหนดนโยบายด้านประชากรเป็นคร้ังแรก แต่ยัง ครองชีพ, รักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ, ส่ง ·   กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

มองประชากรเพียงเฉพาะในด้านการลดอัตรา เสริมการส่งออก, ปรับปรุงโครงสร้างการน าเข้า - ลักษณะเดียวกับแผน 1

การเพ่ิมเท่านั้น ซ่ึงเป็นการมองประชากรในเชิง · ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดับการผลิต 

เร่งรัดการส่งออกและทดแทนสินค้าน าเข้า ปรับงบลงทุนในปริมาณ เป็นตัวหารไม่ใช่ตัวตั้ง จากโครงการขั้นพ้ืนฐานที่มีอยู่

· กระจายรายได้และบริการทางสังคม โดยลดอัตราการเพ่ิม

ประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู่ชนบท ปรับ

ปรุงสถาบันและองค์กรทางด้านเกษตรและสินเช่ือ รักษา

ระดับราคาสินค้าเกษตร
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง
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ากระบวนการจัดท าแผน และ
กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

·   เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมือง แผนฯ · เน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต ·   กระบวนการจัดท าแผนและกรอบ

การ4 จึงเน้นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการก าหนด สาขาเกษตร, ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือ

ส่งออก, กระจายรายได้และการมีงานท าในภูมิภาค, 

น าแผนไปสู่การปฏิบัติ

กรอบนโยบายและแนวทางในการแก้ไขกว้างๆ · เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ - ลักษณะเดียวกับแผนฯ 3

เป็นส าคัญ รวมทั้งการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยเฉพาะที่ดิน

·   จากการวิเคราะห์ปัญหา ท าให้เห็นถึงความจ า แหล่งน้ า ป่าไม้และแหล่งแร่, เร่งรัดการปฏิรูปที่ดิน, จัดสรร

เป็นในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาใน แหล่งน้ าในประเทศ, อนุรักษ์ทะเลหลวง, ส ารวจและพัฒนา

ลักษณะที่เพ่ือให้บรรลุหลายวัตถุประสงค์มากขึ้น แหล่งพลังงานในอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออก

(Multiple Objectives) 
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง
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ากระบวนการจัดท าแผน และ
กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

·   เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ         ปรับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ "แนวใหม่" ·   กระบวนการจัดท าแผนและกรอบ

การ·   เร่ิมเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากรายโครงการมา · ยึดพ้ืนที่เป็นหลักในการวางแผน ก าหนดแผนงานและโครง น าแผนไปสู่การปฏิบัติ

เป็นการจัดท าแผนงาน (Programming) โดย การให้มีผลทางปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พ้ืนที่ - ลักษณะเดียวกับแผนฯ 3

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและการ เป้าหมายเพ่ือพัฒนาชนบท พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พ้ืน ·   กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

พัฒนาชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ที่เมืองหลัก ฯลฯ - ใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นเคร่ืองมือ

·   การวางแผนยังมีลักษณะ Top Down แต่เร่ิมมี · เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ในการมอบหมายให้กระทรวง

การกระจายการวางแผนลงสู่ระดับภูมิภาคและพ้ืนที่ เป็นพิเศษโดยการเร่งระดมเงินออม, สร้างวินัยทางเศรษฐกิจ ทบวง กรม จัดท าแผนปฏิบัติการ

การเงิน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปรับ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

โครงสร้างการเกษตร ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพ่ือการส่ง - เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ออกและกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค, ปรับโครง ให้ได้ผลต่อประชาชนอย่าง จริงจัง

สร้างการค้าต่างประเทศ และบริการ, ปรับโครงสร้างการ

ผลิต

โดยการปฏิรูประบบบริหารงาน

และการใช้พลังงาน ฯลฯ พัฒนาของรัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิ

· เน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

ของ

ภาค และท้องถิ่น ให้มีระบบการ

ประเทศ ตัดสินใจ และสั่งการ และการติด

· เน้นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง ก าหนด

พ้ืนที่

ตามประเมินผลโดยจัดให้มีระเบียบ

เป้าหมาย 286 อ าเภอและกิ่งอ าเภอ การบริหารการพัฒนาชนบท(กชป.)

· เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเช่นมีระบบการบริหาร

การ

ซ่ึงเป็นประกาศส านักนายกฯ

พัฒนาชนบทแนวใหม่ประกาศใช้ พ.ศ. 2527 - แผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เช่น พ้ืนที่

· เน้นบทบาทและการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จัดให้มี

องค์กรรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ ตั้ง

แต่การก าหนดนโยบาย การจัดท า

แผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง

สา
เห
ตุที่

นา
ยก

ฯ
พ้น

จา
กต

 าแ
หน่

ง

นา
ยก

รัฐ
มน

ตรี

รัฐ
ธร
รม
นูญ

แผ
นพ

ัฒ
นา

รัฐ
สภ

ากระบวนการจัดท าแผน และ
กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

·   เน้นวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม · เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษา ·   กระบวนการจัดท าแผน

·   เร่ิมใช้วิธีการวางแผนในลักษณะแผนงานทั้งหมด เสถียรภาพของการเงินการคลัง โดยเน้นการระดมเงินออม

ในประเทศ เน้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างประหยัดและมี

- ใช้ผู้เช่ียวชาญในประเทศ 

สื่อมวลชน และผู้เช่ียวชาญในองค์กร10 แผนงาน · เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต ร่วมกันระดมความเห็นในการยก

·   เร่ิมให้ความส าคัญมากขึ้นต่อการสนับสนุนการ · เน้นการเพ่ิมบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา ร่างแผน

วางแผนจากระดับล่างขึ้นมาข้างบนและให้ความ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ·   กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

ส าคัญต่อการปรับปรุงการบริหารและทบทวน · เร่ิมแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ใช้มติคณะรัฐมนตรีในการ

มอบหมายบทบาทของรัฐในการบริหารประเทศ · ทบทวนบทบาทรัฐในการพัฒนาประเทศ ให้ กระทรวง ทบวง กรม จัดท าแผน

· มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการ และเนื่องจากแผนฯ 6

· มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้ เป็นแผนในลักษณะแผนงานท าให้

กระจายตัวมากขึ้น หน่วยปฏิบัติจัด ท าแผนได้สอดคล้อง

· เน้นการน าบริการพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่าง

เต็มที่

กับแผนงานได้ทันที

· พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เฉพาะ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

· ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ เขตล้า

หลัง 5,787 หมู่บ้าน เขตปานกลาง 35,514 หมู่บ้าน และเขตก้าวหน้า 11,612 หมู่บ้าน
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง

สา
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ตุที่

นา
ยก
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ง

นา
ยก

รัฐ
มน

ตรี

รัฐ
ธร
รม
นูญ

แผ
นพ

ัฒ
นา

รัฐ
สภ

ากระบวนการจัดท าแผน และ
กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

·  เร่ิมมองเห็นความจ าเป็นในการก าหนดแนวความ · เน้นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ·   กระบวนการจัดท าแผน

คิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และมีเสถียรภาพ โดย - ลักษณะเดียวกับแผนฯ 6

·  ก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา 3 ประการ เน้น - ด าเนินนโยบายการเงินการคลังและพัฒนาตลาดทุน ·   กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

การให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้าน - พัฒนาการเกษตรโดยเน้นเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตและ - ใช้มติคณะรัฐมนตรีในลักษณะ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจาย   ปรับโครงสร้างผลผลิต เดียวกับแผน 1-4

รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต - พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนโดยเน้นการสร้าง

และสิ่งแวดล้อม   โอกาสในการแข่งขันกิจการค้าและการลงทุนไทยในต่าง

  ประเทศ

- พัฒนาและน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มาใช้- จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ

- เร่งรัดขยายการลงทุนด้านบริการพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและ

  ปริมาณเพียงพอ

- พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่ือมชายฝั่งทะเล

  ตะวันออก

· เน้นการกระจายรายได้ และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและ

ชนบท- ใช้มาตรการด้านภาษีและรายจ่ายของรัฐบาล กระจาย

  อ านาจ ทางการคลังสู่จังหวัดและท้องถิ่น

- กระจายการถือครองทรัพย์สินด้วยการเร่งรัดการปฏิรูป

  ที่ดิน, การออกเอกสารสิทธิที่ดิน, สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย

  และ พ.ร.บ.   ชุมชนแออัด

- ปรับโครงสร้างการผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

  และบริการสู่ภูมิภาค
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง

สา
เห
ตุที่

นา
ยก

ฯ
พ้น

จา
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 าแ
หน่

ง

นา
ยก

รัฐ
มน

ตรี

รัฐ
ธร
รม
นูญ

แผ
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นา

รัฐ
สภ

ากระบวนการจัดท าแผน และ
กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคเป็นฐาน

  เศรษฐกิจและการจ้างงาน

- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชนบท

- พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนในเมือง

· เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและสาธารณสุข

- พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม

- พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

  และสังคม

- ปรับปรุงระบบบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

· เน้นการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ

- ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับทิศทางและกระบวนการ

  พัฒนา

- พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยลดการก ากับของ

  รัฐและส่งเสริมบทบาทเอกชน

- พัฒนาระบบราชการให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัดและมี

  คุณภาพ
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง
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ากระบวนการจัดท าแผน และ
กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

·  ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เน้นเศรษฐกิจ · การพัฒนาศักยภาพของคน ·   กระบวนการจัดท าแผน

มาเป็นการเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา · การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนา

คน

- เป็นแผนแรกที่มีการระดมความคิด

·  เป็นการวางแผนจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน เปิด · การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท

เพ่ือ

เห็นในระดับพ้ืนที่ จนถึงระดับชาติ

โอกาสให้คนไทยทุกสาขาอาชีพและทุกภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง จากคนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและก าหนดทิศทาง · การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนา

เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด และ

การพัฒนาประเทศตั้งแต่เร่ิมการจัดท าแผน คนและคุณภาพชีวิต ทิศทางการพัฒนาประเทศ

·  การพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างการ · การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ·   กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม

· การพัฒนาประชารัฐ เป็นการพัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะ - เป็นแผนแรกที่ก าหนดแนวทางการ

และพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติไว้ในแผนฯ

ของคนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยการจัดท าแผนงาน โครงการ

· การบริหารจัดการเพ่ือให้มีการน าแผนพัฒนาฯไป

ด าเนินการ

และมาตรการต้องยึดหลักการ พ้ืนที่

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยแนวทางการแปลงแผนไปสู่การ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area

ปฏิบัติ /Function/ Participation : APEC)

- ใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นเคร่ืองมือ

ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการ

และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน ซ่ึงแต่

เดิมแผนฯ ที่ผ่านๆมาไม่ได้ก าหนดไว้
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ตารางที่ 3-1 วิวัฒนาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเมืองการปกครอง
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ากระบวนการจัดท าแผน และ
กรอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติแนวคิดและลักษณะของแผน แนวทางการพัฒนา

· การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ·   กระบวนการจัดท าแผน

· การพัฒนาคุณภาพคน

· การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชน

· การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน

· การแก้ปัญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและโอกาส

ของคนไทยในการพ่ึงพาตนเอง

· การดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่

กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ท่ีมา:

- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2545 ("สรุปวิวัฒนาการแผนพัฒนาาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8" และ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (2545-2549)")

- นคร พจนวรพงษ์ และอุกฤษ พจนวรพงษ์ 2543.
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- มีผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ

และสาขาอ่ืนมาร่วมกันประมวลและ

กลั่นกรองจากพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง และระดม

ความคิดของทุกฝ่ายในสังคมและทุก

ระดับทั้งระดับจังหวัด ระดับอนุภาค 

และระดับชาติ มาสังเคราะห์

เช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

ให้เกิดเป็น “วิสัยทัศน์ร่วม” ที่

สังคมไทยยอมรับร่วมกัน โดย

ค านึงถึงสถานการณ์และกระแสการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

·  เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะปานกลางที่มี

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว และมีการ

ด าเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ในด้าน

แนวคิดที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และให้

ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไข

ปัญหาความยากจน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศให้พ้นจากวิกฤต พร้อมไปกับการวางรากฐาน

การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง และการสร้างระบบการ

บริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
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ตารางที่ 4-9 วิวัฒนาการมาตรการการจัดการท่ีดินของไทย 

ปี พ.ศ. รัฐบาล/แกนน า แนวคิดและหลักการ นโยบาย/กฎหมาย การด าเนินการและผล อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อสังเกต 
กรุงสุโขทัย 
  ประชากรมีน้อย แต่มีที่ดินรกร้างว่าง

เปล่าจ านวนมาก 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถือครองที่ดินและ
ใช้ที่ดินท าประโยชน์อย่างเสรี 

  

กรุงศรีอยุธยา 
  ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ

แก่การเพาะปลูกเริ่มลดน้อยลง 
ขณะที่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถือครองที่ดินและ
ท าประโยชน์ในที่ดิน แต่พระมหากษัตริย์
อาจทรงเรียกคืนที่ดินที่ก่อประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

  

กรุงรัตนโกสินทร์: สมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
2444  จัดระบบการถือครองที่ดิน ตั้งกรมทะเบียนที่ดินในกระทรวงเกษตราธิ

การ 
 นายทุนและขุนนางหันมาลงทุนในธุรกิจที่ดิน

และการให้เช่าที่ดินมากขึ้น 
2448  ส่งเสริมการปลูกข้าวเพ่ือค้าขายและ

เน้นการใช้และพัฒนาที่ดิน 
ให้ด าเนินการขุดคลองและคูนาหลายแห่ง
ในที่ราบภาคกลาง เพื่อส่งน้ าส าหรับ
เพาะปลูก 

ในเขตทุ่งรังสิต 
- ชาวนามากกว่า 90% ต้องเช่า

ที่ดินท านา 
- ค่าเช่าเพิ่มสูงขึ้นจาก 12-24% 

ในปี พ.ศ. 2443 เป็น 37-54% 
ของผลผลิตต่อไร ่

- ชาวนาไม่มีที่ดินของตนเอง
ประมาณ 36% 

มีการขยายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูกมากขึ้น และ
ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนและขุนนาง 
 

2450    ในเขตทุ่งรังสิต ราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมากจาก 4 บาท/ไร่ ในปี พ.ศ. 
2443 เป็น 200 บาท/ไร่  
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ปี พ.ศ. รัฐบาล/แกนน า แนวคิดและหลักการ นโยบาย/กฎหมาย การด าเนินการและผล อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อสังเกต 
2451  จัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกาศใช้ พ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดิน 2451   
กรุงรัตนโกสินทร์: สมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2475-
2476  

พระยามโนปกรณ์นิติ
ธาดา 

ความเสมอภาคของสังคม – เน้น
การกระจายความม่ันคั่งของสังคม 

ออกกฎหมายเพ่ือเก็บภาษีมรดกในปี 
พ.ศ. 2476 

ผู้น าทางการเมืองที่มีหัวก้าวหน้า
ผลักดันความเสมอภาคในสังคม  

 

การกระจายการถือครองที่ดิน – โดย
เสนอให้รัฐบาลซื้อที่ดินจาก
ประชาชนที่ต้องการขาย (มิใช่การ
บังคับเวนคืนโดยไม่จ่ายค่าทดแทน
แก่เจ้าของที่ดิน) แล้วน าที่ดิน
เหล่านั้นมาจัดสรรให้ประชาชนที่ไม่
มีที่ท ากิน (นับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ
การปฎิรูปที่ดินครั้งแรกในประเทศ
ไทย) 

ปรีดี พนมยงค์ เสนอนโยบายการกระจาย
การถือครองที่ดิน ซ่ึงในแผนเศรษฐกิจ มี 2 
ส่วนคือ 
1. การเปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ ์
2. การจัดให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ - 
ให้โอนที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตทั้งหมด
เป็นของรัฐโดยให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของ
ที่ดินในรูปพันธบัตรเงินกู้ 

ได้รับการคัดค้านอย่างรุนแรงจาก
คนกลุ่มน้อยที่จะเสียประโยชน์และ
จากนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม 

- การก าหนดนโยบายและการออกกฎหมาย
อยู่ภายใต้อ านาจและอิทธิพลของคนกลุ่ม
น้อย 

- นักการเมืองที่ไม่เป็นกลางและเป็น
เครื่องมือของคนกลุ่มน้อยผู้มีฐานะทาง
สังคม 

- ความไม่จริงจังในการแก้ปัญหาที่แท้จริง
ของเกษตรกร 

 
พ.อ. พระยาพหลพล
พยุหเสนา 

ปิดช่องทางนโยบายการกระจายการ
ถือครองที่ดินที่ปรีดี พนมยงค์ 
น าเสนอ 

ออก พ.ร.บ. คอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2476 - 
โดยนิยามค าว่า “ลัทธิคอมมิวนิสต์ 
หมายความว่าลัทธิใดๆ ซ่ึงบ่งความถึง 
การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกรรมสิทธิ์
ที่ดิน หรือการรวมอุตสาหกรรม หรือรวม
ทุนหรือแรงงานเข้าเป็นของรัฐบาล 
(Nationalization of land or industry or 
capital or labour)” 

คนกลุ่มน้อยและนักการเมืองที่อาจ
เสียผลประโยชน์กีดกันแนวคิดการ 
กระจายการถือครองที่ดิน ซ่ึงไม่ได้
รับการพิจารณาในรัฐบาลสมัยนั้น
อีกเลย 
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2478 พ.อ. พระยาพหลพล
พยุหเสนา 

เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน เร่ิมโครงการจัดที่ดิน และ ออก 
พ.ร.บ. ว่าด้ยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พ.ศ. 2478 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินราชพัสดุ 
4,019 ไร่เพื่อจัดสรรให้ชาวนาเช่าซื้อ  
มีการด าเนินการโครงการจัดที่ดิน 

 

ปี พ.ศ. รัฐบาล/แกนน า แนวคิดและหลักการ นโยบาย/กฎหมาย การด าเนินการและผล อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อสังเกต 
2479 พ.อ. พระยาพหลพล

พยุหเสนา 
 แก้ไข พ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 5 

และ 6) พ.ศ. 2479 
  

2481 พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เร่ิมการจัดที่ดินใน
รูปสหกรณ์นิคม 

  

2483 พ.อ.หลวงพิบูลสงคราม แก้ปัญหาความยากจนและขาด
แคลนที่ดินท ากินของเกษตรกร 

ตั้งกรมประชาสงเคราะห์ และเริ่มการจัด
ที่ดินในรูปนิคมสร้างตนเอง 

ตั้งนิคมสร้างตนเองแห่งแรกที่ อ.
พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

- มีหลายหน่วยงานด าเนินการ และด้วย
แนวคิดและวิธีการที่แตกต่างกันท าให้การ
จัดที่ดินยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

2485 จอมพล ป. พิบูล
สงคราม 

แก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินท า
กินของตนเองด้วยการหาที่ดินที่
บุกเบิกใหม่ให้แก่ชาวไร่ชาวนา 

ออก พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. 2485 

จัดประเภทที่ดินและอ านวยความ
สะดวกให้มีการจับจองที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่าเพื่อประกอบอาชีพตาม
อิสระ 

- เนื่องจากที่ดินมีจ ากัดและจ านวนประชากร
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมาตรการของรัฐ
นอกจากไม่สามารถแก้ปัญหาการถือครอง
ที่ดิน และท าให้ปัญหาผู้ไม่มีที่ดินท ากินยิ่ง
ทวีความรุนแรง 

2486 จอมพล ป. พิบูล
สงคราม 

 แก้ไข พ.ร.บ. ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2486 และออก พ.ร.บ. ที่ดินในส่วน
ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว พ.ศ. 2486 

  



   

อุปสรรคด้านกฎหมายและนโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนของคนไทย   89 

2493 จอมพล ป. พิบูล
สงคราม 

พยายามช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งส่วน
ใหญ่จนลงและมีการสูญเสีย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมากขึ้น 

ออก พ.ร.บ. ควบคุมค่าเช่านา พ.ศ.2493 
โดยการก าหนดค่าเช่าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
25 ของผลผลิตต่อไร่ที่ชาวนาผลิตได้ คือ 
 จ านวนข้าวเปลือก/ไร/่ป ี   ค่าเช่า 

  > 40 ถัง  <= 10 ถัง 
30-40 ถัง <=   6 ถัง 
20-30 ถัง <=   3 ถัง 
  < 20 ถัง <=   1 ถัง 

และแก้ไข พ.ร.บ. ที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2493 

มีผลบังคับใช้เฉพาะที่ดินที่ท านาใน
บางท้องที่ในประมาณ 22 จังหวัดซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง และจะใช้
กับการเช่าที่ดินส าหรับท านาหว่าน
ตังแต่ 100 ไร่ขึ้นไป และการเช่านา
ด าตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป 
 

- มีช่องโหว่ให้หลบเลี่ยงได้เช่น ไม่ได้ก าหนด
ว่าการเช่าต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
มิได้มีการก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าของการ
เช่า ไม่ได้มีการก าหนดหลักประกันว่าผู้เช่า
จะได้รับสิทธิ์การเช่าที่แน่นอน เป็นต้น 

- มิได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จึงมีผล
ในทางปฏิบัติไม่มากนัก 

ปี พ.ศ. รัฐบาล/แกนน า แนวคิดและหลักการ นโยบาย/กฎหมาย การด าเนินการและผล อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อสังเกต 
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2497 จอมพล ป. พิบูล
สงคราม 

แรงผลักดันจากการเรียกร้องเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ท าให้รัฐบาลพยายามหามาตรการที่
จะจัดสรรการกระจายการถือครอง
ที่ดินเพ่ือประชาขน 

ออก พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 โดย  
- ยกเลิก พ.รบ. ออกโฉนดที่ดิน ทุกฉบับ

ที่มีผลบังคับใช้อยู่ และพ.ร.บ. ว่าด้ย
การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 
2478 

- ในหมวดที่ 2 กล่าวถึงการจัดที่ดินเพ่ือ
ประชาชน และในมาตรา 34 ได้จ ากัด
ขนาดของการถือครองที่ดินของคน
ไทยแต่ละคน กล่าวคือให้ถือครอง
ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้ไม่เกินคนละ 
50 ไร่ ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมได้ไม่
เกินคนละ 10 ไร่ และที่ดินเพ่ือพาณิช
ยกรรมและที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินคนละ 
5 ไร่ โดยให้ระยะเวลาในการจัดการ
ที่ดินส่วนเกิน 7 ปี คือให้มีผลบังคับใช้
โดยสมบูรณ์ในปี 2504 มิเช่นนั้น
รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะบังคับซื้อที่ดิน
ส่วนเกิน 

เป็นเครื่องมือขัดขวางการรวม
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและเป็นการ
วางรากฐานการกระจายการถือ
ครองที่ดิน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกฉ้อโกงที่ดิน
ให้มีโอกาสเรียกร้องคืน 
 
ต่อมามีการแก้กฎหมายโดย
ประกาศคณะปฏิวัติให้ขยาย
ระยะเวลาการหมดสิทธิครอบครอง
ที่ดิน มาตรา 6 หมวด 1 บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป ในกรณี ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ที่โฉนดเกิน 5 ปี เป็น 10 ปี 
และการทอดทิ้งที่ น.ส.3 เกิน 3 ปี 
เป็น 5 ปี และการทิ้งที่ดินนั้นหากจะ
ให้หมดสิทธิต้องให้อธิบดีกรมที่ดิน
ยื่นค าร้องกับศาล เม่ือศาลสั่งเพิก
ถอนแล้วจึงจะหมดสิทธิ และพบว่า
กฎหมายมาตรานี้ไม่เคยมีผลบังคับ 

- เป็นกฎหมายฉบับที่ 2 ที่ให้อ านาจกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดที่ดิน 

- เกิดการหลบเลี่ยงข้อกฎหมายเนื่องจากเป็น
การจ ากัดขนาดการถือครองที่ดินต่อคน 
มิได้จ ากัดต่อครอบครัว และมิได้ก าหนด
อายุของผู้ถือครองที่ดิน 

- จะเห็นว่ากฎหมายอรุ่มอร่วยการจ ากัด
ขนาดที่ดิน เนื่องจากไม่มีผลบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติทันที และให้เวลาถึง 7 ป ี

- การทอดทิ้งที่ดินเกิน 5 ปี 10 ปี ในมาตรา 6 
หมวด 1 นั้นต้องทอดทิ้งต่อเนื่องตลอด และ
เป็นไปได้ยากที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่มี
อยู่จ ากัดไปส ารวจที่ดินครั้งละแปลง การหา
หลักฐานว่าเจ้าของได้ทอดทิ้งที่ดินต่อเนื่อง
เป็นเวลานานถึง 10 ปี ก็ยิ่งมีความยุ่งยาก
และเป็นไปได้น้อยมาก 

 
 
 

 จอมพล ป. พิบูล
สงคราม 

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกฉ้อโกงที่ดิน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีโอกาส
เรียกร้องที่ดินของตนคืน 

ออก พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินเพื่อความเป็น
ธรรมของสังคม พ.ศ. 2497 

มีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันสั้น
เนื่องจากศาลฎีกาได้ตีความว่า
กฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น (รัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 6 - รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2475 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2495) 
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ปี พ.ศ. รัฐบาล/แกนน า แนวคิดและหลักการ นโยบาย/กฎหมาย การด าเนินการและผล อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อสังเกต 
2499 จอมพล ป. พิบูล

สงคราม 
ช่วยสงเคราะห์ราษฎรให้มีที่ดินท า
กินของตนเอง และอาศัยรวมกลุ่ม
กันเพ่ือสะดวกในการพัฒนา 

จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในพ้ืนที่จังหวัด/
อ าเภอเท่าที่มีที่ดินจัดให้ 

  

2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ มองว่าการจ ากัดสิทธิของบุคคลใน
การถือกรรมสิทธิ์เพ่ือการอยู่อาศัย 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม เป็นเหตุบ่อนท าลาย
ความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  

ยกเลิกพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 34 ในประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ในวันที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2502 ซึ่งก าลังจะครบ 7 ปี
การบังคับใช้มาตราดังกล่าวในปี 2504 
เนื่องจากศาลฎีกาตีความว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ (ภายหลังได้พยายามร่างเป็น 
พ.ร.บ. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรอีก
หลายครั้ง แต่มิได้ผ่านการพิจารณา) 

เปิดโอกาสให้เอกชน เจ้าสัวและผู้มี
ฐานะร่ ารวย รวมกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลให้มีการ
ลงทุนและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่สภาพ
การถือครองที่ดินกลับยิ่งเลวร้ายลง 
คนส่วนใหญ่ยิ่งจนลง โดยเฉพาะ
เกษตรกร มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นและ
สูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากขึ้น 

- เป็นแผนพัฒนาที่มิได้เน้นการกระจาย
รายได้และความเสมอภาคทางสังคม 

- การเมืองการปกครองตกอยู่ในอ านาจของ
รัฐบาลนายทุน พ่อค้า ทหาร และข้าราชการ
ที่เห็นแก่ตัว 

- ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจตกอยู่ในมือ
ของคนกลุ่มน้อย 

- ความไม่จริงจังของการแก้ปัญหาเกษตรกร 
 

เพ่ือก าหนดความเหมาะสมของ
พื้นที่ส าหรับกิจกรรม 

ตั้งคณะกรรมการส ารวจจ าแนกประเภท
ที่ดิน – ก าหนดที่ดินเป็น 2 ส่วนคือ 
1. เขตป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ 
2. พื้นที่เพื่อการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งการจัดสรรที่ดินให้ประชาชน 

นโยบายไม่เกิดผลทางปฏิบัติเพราะ 
- นโยบายป่าไม้และที่ดิน

เปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล  

- การจัดสรรที่ดินไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

- ไม่มีความต่อเนื่องของการด าเนินนโยบาย 
- ขาดการควบคุมการใช้ที่ดินและป่าไม้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ เพ่ือที่จะให้ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ได้มีการใช้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์อย่างถาวร 

ระบุในแผนฯ 1 ให้ก าหนดป่าไม้ไว้อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด 
320 ล้านไร่ ซ่ึงขณะนั้นมีอยู่ 58% หรือ 
187 ล้านไร่ 
ก าหนดให้พื้นที่ป่าลดลง 40% หาก
ประชากรเพ่ิมขึ้นและมีความต้องการใช้
ที่ดินเพ่ือกิจกรรมต่างๆ 

 -  

2504 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์  แก้ไข พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 

จ าแนกพื้นที่ไว้เป็นป่าไม้ 162 ล้าน
ไร่ ต่อมาจะประกาศเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ 

 

2506 พล.อ.ถนอม กิตติขจร สานต่อนโบยายของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัขน์ 

 สร่างสมทัศนคติที่เห็นแก่ตัวมากขึ้น
และเกิดความเสื่อมโทรมทางสังคม 
จนการฉ้อราฎร์บังหลวงกลายเป็น
เร่ืองธรรมดาในหมู่ข้าราชการและผู้
มีอ านาจ ประชาชนต่างได้รับความ
เดือดร้อนทั่วหน้า โดยเฉพาะ
เกษตรกรถูกนายทุนและข้าราชการ
กดขี่และสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจก็ยิ่งย่ าแย่ 

- การเมืองการปกครองตกอยู่ในอ านาจของ
รัฐบาลนายทุน พ่อค้า ทหาร และข้าราชการ
ที่เห็นแก่ตัว 
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2506 พล.อ.ถนอม กิตติขจร พยายามแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวไร่ชาวนา ด้วยแรงกดดัน
จากสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมและ
สภาพเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ และเพ่ือ
ความอยู่รอดและความนิยมของ
รัฐบาล 

ท าการปฏิวัติตนเองในปี 2514 โดยใช้
อภิสิทธิ์แห่งอ านาจตามมาตรา 17 ของ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เข้า
จัดการปัญหาหนี้สินของชาวนา และเริ่ม
ด าเนินการเพื่อการปฎิรูปที่ดิน  

โครงการต้องหยุดชงักเพราะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจการปกครอง
เม่ือตุลาคม 2516 

- การแก้ปัญหาประชาชนเพ่ือความอยู่รอด
ของนักการเมืองนักปกครอง มิใช่เพ่ือ
ประชาขนโดยแท ้

- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายเนื่องเพราะ
ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล 

2507 พล.อ.ถนอม กิตติขจร  โอนงานจ าแนกประเภทที่ดินไปอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน 

  

2511 พล.อ.ถนอม กิตติขจร  ออก พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 

  

2512 จอมพลถนอม กิตติขจร จัดที่ดินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ท ากินและ
ที่บุกรุกไปท ากินในที่สงวนหวงห้าม  

ให้กรมประชาสงเคราะห์เร่งจัดตั้งนิคม – 
มติ ครม. ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

  

2515 จอมพลถนอม กิตติขจร  ระบุเร่ืองระบบการถือครองที่ดินใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) 
ว่า “...เร่งด าเนินการให้เกษตรกรได้มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองกับทั้งป้องกัน
มิให้เกษตรกรต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินของตน ตลอดจนให้ความเป็นธรรม
และความม่ันใจในเสถียรภาพแก่ผู้เช่า
ที่ดิน โดยขยายและเร่งรัดงานของกองทุน
เพ่ือจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร ขยายและ
ปรับปรุงโครงการจัดที่ดินให้แก่ราษฎร
และด าเนินมาตรการเป็นพิเศษที่จะ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย” 

คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
เสนอร่างเค้าโครงการปฏิรูปที่ดินต่อ
สภาการบริหารของคณะปฏิวัติ เม่ือ
เดือนธันวาคม 2515 แต่สภาการ
บริหารของคณะปฏิวัติได้ลงมติให้ 
“รอการพิจารณาไว้ก่อน” 

- การเมืองเผด็จการ 
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2517 
 
 
 

สัญญา ธรรมศักดิ์ มีความพยายามจะแก้ปัญหาความ
ยากจนและความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างจริงจัง เนื่องจาก
ชาวไร่ชาวนาถูกนายทุนและเจ้าของ
ที่นาคุกคาม เกิดความขัดแย้ง และ
กรณีฟ้องร้องการบุกรุกที่ดิน 
 
เพ่ือจัดระเบียบรูปแปลงเกษตรกรรม
ที่เป็นอุปสรรคต่องการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บัญญัติเรื่อง
การปฏิรูปที่ดินไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 81 
ว่า “ให้รัฐพึงส่งเสริมให้เกษตรกรมี
กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ที่ดินเพ่ือประกอบ
เกษตกรรมอย่างทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดิน
และวิธีการอ่ืนๆ” 
ออก พ.ร.บ. จัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2517 – เพื่อ
จัดให้มีโครงการชลประทานและ
สาธารณูปโภคทั่วถึงทุกแปลงที่ดิน และ
เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้
ก้าวหน้า ให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินของ
ตนเอง มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีมาตรฐานการ
ครองชีพที่สูงขึ้น 

นโยบายเพ่ืออนุรักษณ์ทรัพยากรป่า
ไม้เป็นการถาวรตามข้อเสนอของ
กระทรวงเกษตรฯ เพ่ือป้องกันการ
บุกรุกที่ดิน 
 
 
 
ใช้เวลากับการส ารวจความสมัครใจ
ของเจ้าของที่ดินซึ่งกระบวนการ
ด าเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า 

- เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก 
- โครงสร้างอ านาจในการก าหนดนโยบาย

และสภานิติบัญญัติที่ประกอบด้วยคนกลุ่ม
น้อยที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน 

- อ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองที่อยู่ใน
มือของคนกลุ่มน้อย 

 
- ข้อบกพร่องในตัวบทกฎหมายเอง อันได้แก่ 

การก าหนดใช้กฎหมายเฉพาะที่ดินในแหล่ง
ที่มีระบบชลประทาน ไม่มีเง่ือนไขที่ชัดเจน
ว่าผู้เช่าที่ดินจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
อย่างไร ไม่มีการก าหนดอัตราค่าเช่าและ
หลักประกันความต่อเนื่องในการเช่าที่ดิน 
และกฎหมายฉบับนี้ให้อ านาจการตัดสินใจ
ในการก าหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินแก่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน ซ่ึงเกษตรกรไม่ได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 แก้ไข พ.ร.บ. ควบคุมค่าเช่านา พ.ศ.2493 
เป็น พ.ร.บ. ควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2517 

ก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมเช่า
นาในระดับอ าเภอและจังหวัดเป็นผู้
ก าหนดอัตราค่าเช่าในแต่ละท้องที่ 
และให้มีผลบังคับใช้ทั่ว
ราชอาณาจักร 

- นับเป็นการกระจายการด าเนินการให้กับ
ท้องถิ่น แต่รัฐบาลไม่ได้เร่งด าเนินการตาม
กฎหมาย ท าให้ไม่มีผลในทางปฏิบัติและไม่
สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนาผู้
เช่าได้ 
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2517 
 

สัญญา ธรรมศักดิ์  อาศัยมาตรา 17 แห่งรัฐธรรมนูญการ
ปกครองออกค าสั่งของส านัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ สลร. 32/2517 
วันที่ 4 มิถุนายน 2517 – เพื่อช่วยเหลือ
ชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่ท ากินได้เข้าท ากิน
ทันฤดูกาลเพาะปลูก และตั้ง
คณะกรรมการช่วยเจรจาท าความตกลง
ระหว่างเจ้าของที่นา/นายทุนกับชาวไร่
ชาวนา 

 - เป็นมาตรการเฉพาะหน้า และไม่มีการ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการกระจาย
การถือครองที่ดินที่ชัดเจน 

 
 

2518 ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เร่งการปฏิรูปที่ดินและจัดที่ดินใน
เขตป่าสงวนที่หมดสภาพเป็นป่า
แล้วและมิใช่ต้นน้ าล าธาร น ามา
ปรับปรุงและจัดสรรให้ราษฎรเข้า
ครอบครองท ากิน และจะจ ากัดสิทธิ
ในการถือครองที่ดินเพ่ือความเป็น
ธรรม 

พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 

จัดตั้ง ส.ป.ก. เพ่ือจัดหาที่ดินและ
ด าเนินการปฏิรูปที่ดินบนพื้นที่ที่ได้
ประกาศเป็นเขตปฏิรูป 

- กฎหมายไม่ได้บังคับให้ใช้ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหลังจากหมดสัญญาเช่าซื้อ
และโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร ท าให้มี
การใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อ่ืนได้ 

 

ได้พยายามแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรที่ยากจนโดย
หลีกเลี่ยงการปฏิรูปที่ดินอย่าง
จริงจัง 

รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายประนอมหนี้และ
ร่างกฎหมายศาลเกษตรเพ่ือแก้ปัญหา
ของชาวนา 

เนื่องจากรัฐบาลชุดดังกล่าวสิ้น
สภาพเนื่องจากไม่ได้รับความ
ไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร เม่ือ
แถลงนโยบาย และไม่ได้มีการ
ด าเนินการเพื่อผลักดันกฎหมาย
ดังกล่าวอีก 
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2518 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  นายกฯ มีหนังสือ (ที่ สร. 0203/4381) ถึง 
รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้
อนุญาตให้ราษฎรที่บุกรุกอยู่ในป่าสงวน
แห่งชาติอยู่ต่อไปได้โดยมิให้มีการจับกุม 

มีผลให้พื้นที่ป่าไม้ในระหว่างปี 
2519-2521 ถูกบุกรุกท าลายถึง
จ านวน 14.5 ล้านไร่ เฉลี่ยปีละ 7.25 
ล้านไร่ ซ่ึงเป็นจ านวนเกือบสองเท่า
ของพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกท าลายใน
ระหว่างปี 2516-2519 

- เป็นนโยบายการเมือง – แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าปัญหาหนึ่งและท าให้อีกปัญหาหนึ่งทวี
ความรุนแรง 

 
 

มติ ครม. ให้มีแผนงานจัดที่ดินให้แก่
ราษฎรในหมู่บ้านป่าไม้ 

 - เป็นการเพิ่มวิธีการจัดที่ดินอีกรูปแบบหนึ่ง
จากเดิมที่ด าเนินการในรูปนิคมสร้างตนเอง 
สหกรณ์นิคม และปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือวางผังเมืองรวมในการก าหนด
ประเภทการใช้ที่ดิน 

ออก พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518  - ในส่วนประเภทที่ดินการเกษตรและชนบท 
มีการก าหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว แต่ไม่ได้มี
การก าหนดรายละเอียดไว้ จึงไม่สามารถ
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมได้มากนัก 
นอกจากนี้ยังมีการปล่อยให้พื้นที่สีเขียนเป็น
พื้นที่ว่างเปล่าโดยไม่ขัดกับกฎหมายผัง
เมือง และยังได้มีการผ่อนปรนให้ใช้ที่ดิน
ประเภทนี้สร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานบาง
ประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ในแต่
ละบริเวณ ดังนั้นหากที่ดินถูกแบบออกเป็น
แปลงย่อย ก็จะมีที่อยู่อาศัยและโรงงาน
กระจายอยู่ทั่วไป 
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2519 ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ปัญหาการบุกรุกป่าทวีความรุนแรง

และมีพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก 

ครม.มีมติห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติเป็นอันขาด ส่วนผู้ที่ท ากินอยู่
ก่อนแล้วให้ท ากินต่อไปได้ 

  

ป้องกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินของเกษตรกร 

นโยบายปลดเปลื้องหนี้สินของเกษตรกร รับโอนหนี้ของเกษตรกรที่มีที่ดินเป็น
หลักประกันจากเจ้าหนี้เอกชนมาให้
รัฐบาลเป็นเจ้าหนี้แทน 

- นโยบายยังไม่ทันได้ด าเนินการรัฐบาลถูก
คณะปฏิวัติยึดอ านาจ 

 
2520 ธารินทร์ กรัยวิเชียร นายกมีค าสั่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาปัญหาในการบริหารงาน
จัดที่ดิน และรับหลักการจัดตั้งทบวง
ที่ดินการด าเนินการปฏิรูปที่ดินใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ 

เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ 6 ป่า รวม 
740,000 ไร่ 

  

2524 พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ 

เพ่ือคุ้มครองผู้เช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากเจ้าของที่ดินจนเกินไป เม่ือมี
การบอกเลิกการเช่าเจ้าของที่ดิน
ต้องลงมือท าการเกษตรในที่ดินของ
ตนภายใน 1 ปี และห้ามท า
การเกษตรบางประเภทเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการ
อนุรักษ์ดิน 

ออก พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2524 และยกเลิก พ.ร.บ. ควบคุม
การเช่านา พ.ศ. 2517 และแก้ไขเพ่ือให้
ครอบคลุมถึงที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประเภทอ่ืนด้วย 

 - อ านาจต่อรองของกลุ่มผู้เช่ามีน้อย เจ้าของ
ที่ดินมีอ านาจควบคุมเศรษฐกิจและ
การเมืองระดับท้องถิ่นและในการก าหนดให้
ผู้เช่านาต้องปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ทางราชการนั้น ไม่มีข้อบังคับหากเจ้าของ
ที่ดินท าประโยชน์เอง 

 

2525 พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ 

เพ่ือยุติความสับสนในการจัดที่ดิน
โดยเฉพาะกระบวนการด าเนินงาน 

มติเรื่องนโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
มีสาระส าคัญในการจัดที่ดินว่ามิให้
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จัดที่ดินขยาย
พื้นที่ด าเนินการ ยกเว้น เพ่ือการปฏิรูป
ที่ดินและการพัฒนาที่ดินตามเจตนารมณ์
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2526 พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาการ
วางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน 
การปรับปรุงดินหรือที่ดิน การ
อนุรักษ์ดินและน้ า 

ออก พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 – ให้
งานจ าแนกประเภทที่ดินอยู่ในความรับ
ชอบของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 - คณะกรรมการพัฒนาที่ดินไม่มีอ านาจที่จะ
บังคับให้แผนเป็นไปตามกฎหมายหรือสั่ง
การให้ปฏิบัติตามแผนได้ เพียงแต่มีหน้าที่
วางแผนให้หน่วยงานอื่นน าไปปฏิบัต ิ

- ไม่มีผลในการควบคุมและการจ ากัดสิทธิ์ใน
ที่ดินเนื่องจากเจ้าของที่ดินสามารถใช้ที่ดิน
ได้อย่างเสรีภายใต้กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

2527 พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ 

ช่วยเหลือราษฎรตามโครงการเพิก
ถอนสภาพป่าท าเป็นที่ดินชุมชน 

   

2528 พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ 

ตื่นตัวเร่ืองความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ก าหนดป่าไม้ 
40% - เพ่ือเศรษฐกิจ 25% เพื่ออนุรักษ์ 
15% 

  

2530 พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ 

ขยายนโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์
ที่ดินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ให้หน่วยงานจัดที่ดินที่ค้างอยู่เร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในแผนฯ 6 ใน
ส่วนของโครงการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมให้ด าเนินการในพื้นที่ที่
ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินไปแล้วในที่ดินของ
รัฐให้เสร็จภายใน 10 ปี ในที่ดินเอกชนให้
เสร็จภายใน 15 ปี 

นโยบายที่ดิน – เศรษฐกิจ สังคม 
อนุรักษ์ ความม่ันคง 

 

ที่มา: เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 2517; พินิต สุวรรณะชฎ. 2528; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย 2535; ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม. 2543
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Rice suitability
Most 
Suitable
Moderate
Slight
Least 
Excluded

พื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกข้าว 
(Land suitability for rice paddies) 

 

พื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี พ.ศ. 2536 
(Existing rice paddies in 1993) 

 

รูปที่ 8-1 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 ดีที่สุด 

ค่อนข้างด ี
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 
ไม่มีข้อมูล 
 
ที่มา: Chaijaroenwatana 2000 
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นิธิ เอียวศรีวงศ.์ ‚เศรษฐกิจชนบท.‛ ในเวทีระดมความคิดเรื่อง แก้โครงสร้างอย่างไรจึงจะแก้ความยากจน (ครั้งที่ 
1) ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27 เมษายน 2544. 

บรรจง นะแส. ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากร กรณีเรือปั่นไฟปลากะตัก. กรุงเทพฯ: บริษัทเฟื่องฟ้า พริ้น
ติ้ง จ ากัด, 2544. 

บรรจง นะแส. ‚ความอยู่รอดของป่าด้วยค้าก าไรหรือด้วยชุมชน.‛ ในเวทีเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ณ. 
หาดแก้วรีสอร์ท สงขลา, 22 สิงหาคม 2545. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายกับทางเลือกของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2537. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง .ๆ 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2538. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ปาฐกถาน า ‚เปิดศักราชสิทธิชุมชน.‛ ในชุดโครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล 

ณ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2 มีนาคม 2544. 
ประกอบ ทองมา. แปล. สาเหตุแห่งความยากจน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2524. 
ประกายทอง สิริสุข, ม.ร.ว. แปล. การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์. กรุงเทพฯ, 2526.  
ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. ‚การวางแผนแก้จนโดยคนจน: จุดเริ่มต้นของการขจัดความยากจน.‛ เอกสารประกอบการ

สัมมนาวิชาการประจ าปี 2544 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน ชลบุรี, 24 – 25 พฤศจิกายน 2544. 

ประภาพรรณ อุดมจรรยา. ‚ภาษีมรดก – ทางเลือกที่เป็นไปได้หรือไม.่‛ บทบัณฑิตย ์54, 4 (ธันวาคม 2541): 219-
225. 

ประภาส ป่ินตบแต่ง และอนุสรณ์ อุณโณ. ‚ขบวนการเคล่ือนไหวของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านภาคใต:้ 
สมัชชาชาวประมงพ้ืนบา้นอันดามัน.‛ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง พลวัตรเศรษฐกิจการ
เมืองไทย. ณ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 22-23 มีนาคม 2543. 
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ประยงค์ เนตยารักษ์. ‚การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของคนจนในชนบทไทย.‛ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจ าปี 
2544 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, 24 – 
25 พฤศจิกายน 2544. 

ประเวศ วะส.ี ‚ยุทธศาสตร์แก้ความยากจนอย่างบูรณาการ.‛ มติชนรายวัน (14 กุมภาพันธ์ 2545): 7. 
ประเสริฐ เอมรื่น. ‚ปัญหาทางกฎหมายในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม.‛ วิทยานิพนธ,์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 
ปราโมทย์ ไม้กลัด. ‚การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตรกรรม‛ ในรายงานการสัมมนาเรื่อง การจัดท า

กฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เนื่องโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ, 2535. 

พรพิมล คงขุนเทียน. ‚ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลต่อการค้ายางใน
ประเทศไทย.‛ วิทยานิพนธ์, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

พรวุฒิ สารสิน. ‚ชาวนาไทยจะต้องจนและเจอปัญหาซ้ าซากอีกนานเท่าไร?‛ มติชนรายวัน (พฤศจิกายน 2545). 
พรศักดิ์ อรุณศิริพร. ‚ผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่ออุปสงค์และอุปทานของยางไทย.‛ วิทยานิพนธ,์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532. 
พิเชษฐ์ เพชรน้ ารอบ. ‚แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน‛  เอกสารประกอบการประชุมเวทีวิชาการเรื่อง 

กระบวนทัศน์ใหม่กับปัญหาความยากจน ณ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 14-15 พฤษภาคม 2544. 
พินิต สุวรรณะชฎ. ‚การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.‛ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางนิกร กิจบัญญา (บุญถนอม สุ

วรรณะชฎ), 11 ธันวาคม 2528. 
 ไพฑูรย์ ศิริรักษ์. ‛เป็ดต่างถิ่นบุกทุ่งระโนด อวสานวัฒนธรรม ‘ลูกคลัก’.‛ โฟกัสภาคใต ้(21-27 ตุลาคม 2545): 9.  
โฟกัสภาคใต้. ‚ทวงยาง 30 บ. ทักษิณชาวสวนคาใจ ‘เนวิน’.‛ โฟกัสภาคใต้ (28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2545):1. 
 ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์. กฏหมายทะเล ทรัพยากรชายฝ่ัง และการประมง ปฐมบทแห่งการปฏิรูปกฎหมาย

การประมงโดยชุมชนท้องถิ่น. ภูเก็ต: หจก. วิเศษพร้ินติ้ง, 2543. 
โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ.์ กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน.์ 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2541. 
โภคิน พลกุล. ปัญหาและข้อคิดบางเร่ืองจากรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 

2529.  
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. ‚การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยากจนในสังคมไทย.‛ เอกสารประกอบการสัมมนา

วิชาการประจ าปี 2544 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอม
เทียน ชลบุรี, 24 – 25 พฤศจิกายน 2544. 

เมธี ครองแก้ว และคณะนักศึกษา. ‚วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ.‛ เอกสารอัดส าเนาประกอบวิชา 
ศ.406,คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 

รังสรรค์ ธนะพรพันธ.์ ระบบเศรษฐกิจไทย: ลักษณะและปัญหา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2526. 
วลัยพร อาจหาญณรงค.์ ‚พฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรในการผลิตยางพารา.‛ วิทยานิพนธ์, รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 
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วลี พร้อมปัญญา. ‚การวิเคราะห์เสถียรภาพการส่งออกยางพาราของไทย.‛ วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2535. 

วัฒนา สุกัณศีล. ‚ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งทะเลในภาคใต.้‛ ใน พลวัตของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร: สถานการณ์ในประเทศไทย. บรรณาธิการ อานันท์ กาญจนพันธ์, 519-603. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนนการวิจัย (สกว.), 2543. 

วันชัย มีชาต.ิ ‚นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล: ศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติของจังหวัด
นครสวรรค.์‛ วิทยานิพนธ์, รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. 

วิเชียร ณ นคร. ‚การปลูกข้าวของชาวไทยในอดีต: กรณีภาคใต.้‛ ใน เศรษฐกิจหมู่บ้านภาคใต้ฝ่ังตะวันออกใน
อดีต. เขียน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ์, 119-126. กรุงเทพฯ: บริษัทคอมแพคท์พร้ินท์ 
จ ากัด, 2540. 

วิทยากร เชียงกูล และคณะ. ‚การพัฒนาตัวแบบชี้วัดความยากจนเชิงโครงสร้าง (ร่าง)‛ รายงานเสนอต่อส านัก
นโยบายสังคมมหภาค ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มกราคม 2545. 

วีระพล สุวรรณนันต์. หลักกระบวนการแก้ปัญหา. กรุงเทพฯ: บริษัท ไทยพรีเมียร์พริ้นติ้ง, 2534. 
สถาบันพระปกเกล้า. ‚ข้อมูลกฎหมายไทย.‛ 2545. [เปิดดูเมื่อ 21 กันยายน 2545]. จาก http://www.kpi.ac.th; 

INTERNET. 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. ‚ยุทธ์ศาสตร์การแก้ปัญหาความความยากจน จากมุมมองและการคิดร่วมกันของ

ชาวบ้าน.‛ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2544 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความ
ยากจน ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, 24 – 25 พฤศจิกายน 2544. 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย. นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย, 2535. 

สมชัย จิตสุชน. ‚ความยากจนคืออะไร วัดได้อย่างไร.‛ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2544 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี, 24 – 25 
พฤศจิกายน 2544. 

สมชาย ปรีชาศิลปกุล. ‚มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรค.‛ ในเวทีระดมความเรื่อง แก้โครงสร้างอย่างไรจึงจะ
หายจน (ครั้งที่ 4) ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20 กรกฎาคม 2544. 

สมนึก ศรีปล่ัง. ‚เศรษฐกิจประมงไทยและแนวโน้มในอนาคต.‛ รายงานผลการสัมมนาภาครัฐบาลและภาคเอกชน ณ. 
ศูนย์พัฒนาการประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 4-6 มิถุนายน 2530. 

สมพร อัศวิลานนท์ และ เดชรัต สุขก าเนิด. ‚ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร.‛ เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 16, 
3 (กันยายน 2541): 82 – 102. 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. 25 ปี ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม, 2543.  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ‚ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
ยั่งยืน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส.‛ เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานในการก าหนดมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบยั่งยืนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่1/2545. ณ. ห้องประชุม 
302 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล, มกราคม 2545a. 

http://www.moac.go.th/
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ‚ความยากจนและการกระจายรายได.้‛ เอกสาร
ประกอบการประชุมคณะท างานด้านความยากจนและการกระจายรายได้ ครั้งที่ 2/2545. ณ. ห้องประชุม
เดช สนิทวงศ์ สศช., 13 พฤษภาคม 2545b. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ‚ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน.‛ 
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