
การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม

โดย

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ
คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

สมชัชาความมัน่คงทางอาหาร ประจาํปี 2557
“ความมัน่คงทางอาหาร: โอกาสในวกิฤตการเมืองและเศรษฐกิจ”

วนัที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์



ขนาดพืน้ทีด่นิในประเทศไทยทศวรรษ 2550

ประเภททีด่นิ พืน้ที ่(ล้านไร่)

กรมทีด่นิ1 130.74

สํานักงานการปฏิรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)2 34.76

ป่าสงวนแห่งชาติ3 144.54

ทีด่นิราชพสัดุ4 9.78

รวม 319.82 

หมายเหตุ: ขอ้มูลที่ดินแต่ละประเภทมีการจดัเกบ็ในช่วงเวลาที่แตกต่างกนัดงันั้น พื้นที่รวมจึงแตกต่างจากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 320.70 ลา้นไร่

ที่มา: 1. ศนูยป์ฏิบตัิการกรมที่ดิน (ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2554)

 2. สาํนกังานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ขอ้มูล ณ 30 เมษายน 2556) 

 3. กรมป่าไม ้(ขอ้มูล ณ 2554)

          4.  กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั (ขอ้มูล ณ 27 กนัยายน 2555)

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 2



สัดส่วนของขนาดพืน้ทีด่นิในประเทศไทยทศวรรษ 2550

ที่มา: ศูนยป์ฏิบตัิการกรมที่ดิน สาํนกังานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม ้และกรมธนารักษ ์      

          กระทรวงการคลงั

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 3



ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของการถอืครองทีด่นิทีม่เีอกสาร
สิทธิประเภทโฉนดทีด่นิในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

ภาค จํานวน (ราย)

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 

(Gini coefficient)

ทัว่ราชอาณาจักร 15,900,047 0.89

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 4



ผลรวม และค่าเฉลีย่ของพืน้ทีถ่อืครองทีด่นิทีม่เีอกสารสิทธิประเภทโฉนดทีด่นิ จําแนกตามผ
ถอืครอง 5 กลุ่ม: ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิตบิุคคล ปี พ.ศ. 2555

Quintile ที่
จาํนวนผู้ถอืครอง 

(ราย)

ผลรวมพืน้ทีถ่อืครองทั้งสิ้น

ร้อยละ

ค่าเฉลีย่พืน้ทีถ่อืครอง ค่าตํา่สุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum)

ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตาราง

intile 1 (พืน้ทีน่้อยทีสุ่ด) 3,181,406 232,790 2 89.81 0.25 - - 29.27 - - 1.00 - - 52

intile 2 3,180,094 860,042 3 23.69 0.91 - 1 8.18 - - 52.80 - 1 73

intile 3 3,178,480 3,351,173 - 10.37 3.53 1 - 21.73 - 1 73.00 1 3 99

intile 4 3,180,085 14,597,194 - 20.31 15.39 4 2 36.08 2 - - 7 1 39

intile 5 (พืน้ทีม่ากทีสุ่ด) 3,179,982 75,827,412 3 95.21 79.93 23 3 38.09 7 1 39.01 631,263 -

รวม 15,900,047 94,868,613 2 39.39 100.00 

สัดส่วน quintile ที5่/1 325.73

า: ขอ้มูลการถือครองที่ดินจากกรมที่ดิน และการคาํนวณของผูว้จิยั
การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 5



สัดส่วนการถอืครองทีด่นิทีม่เีอกสารสิทธิประเภทโฉนดทีด่นิ 
จําแนกตามผู้ถอืครอง 5 กลุ่ม: ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิตบิุคคล ปี พ.ศ. 2555

ที่มา: ขอ้มูลการถือครองที่ดินจากกรมที่ดิน และการคาํนวณของผูว้จิยั

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 6



สัดส่วนการถอืครองทีด่นิทีม่เีอกสารสิทธิประเภทโฉนดทีด่นิ จําแนกตามผู้ถอืครอง 10 กลุ่ม
ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิตบิุคคล ปี พ.ศ. 2555

ที่มา: ขอ้มูลการถือครองที่ดินจากกรมที่ดิน และการคาํนวณของผูว้จิยั

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 7



ร้อยละของผู้ถอืครองทีด่นิทีม่เีอกสารสิทธิประเภทโฉนดทีด่นิ
จําแนกตามขนาดการถอืครองปี พ.ศ. 2555

• ร้อยละ 50 ของผู้ถอืครอง ถอืครองไม่เกนิ 1 ไร่

• ร้อยละ 22 ของผู้ถอืครอง ถอืครอง 1-5 ไร่

• ร้อยละ 28 ของผู้ถอืครอง ถอืครอง มากกว่า 5 ไร่

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 8



ขนาดการถอืครองและมูลค่าทีด่นิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จําแนกตามพรรคการเมอืง

จํานวน สส. 

(คน)

ขนาดพืน้ทีร่วม ขนาดพืน้ทีเ่ฉลีย่ มูลค่ารวม มูลค่าเฉลีย่

ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ประชาธิปัตย์ 151 12,675 2 12 84 3 78 6,513.50 43.14

เพือ่ไทย 282 17,897 1 8 63 1 86 7,131.70 25.29

พลงัชล 7 18 3 13 3 2 73 82.73 11.82

ภูมใิจไทย 33 3,034 3 26 92 3 86 570.54 17.29

ชาตพิฒันา 7 546 2 78 78 - 40 314.16 44.88

ชาตไิทยพฒันา 18 938 2 45 52 - 58 634.38 35.24

มาตุภูมิ 2 78 3 81 39 1 90 11.57 5.79

รักประเทศไทย 4 11 96 3 3 24 154.89 38.72

มหาชน 1 231 3 93 231 3 93 39.77 39.77

ประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - - - - - -

รักษ์สันติ 1 358 - 46 358 - 46 215.91 215.91

รวม 507 35,786 23 99 71 2 38 15,669.14 30.91

หมายเหตุ: คาํนวณขนาดพื้นที่การถือครองที่ดินเฉพาะที่มีการรายงานขนาดพื้นที่เท่านั้น 

ที่มา: ขอ้มูลจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ณ มิถุนายน 2556 และการคาํนวณโดยผูว้จิยั
การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 9



พืน้ทีท่ิง้ร้างไม่ทาํประโยชน์ของประเทศไทย จําแนกรายภาค พ.ศ. 2549

ภาค 2549

ภาคกลาง 561,073

(สัดส่วน) 7.53%

ภาคตะวนัออก 300,907

(สัดส่วน) 4.04%

ภาคตะวนัออกเฉียง 4,163,300

(สัดส่วน) 55.89%

ภาคใต้ 475,159

(สัดส่วน) 6.38%

ภาคเหนือ 1,949,034

(สัดส่วน) 26.16%

ผลรวมทั้งหมด 7,449,473

ที่มา: กองนโยบายและแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน และการคาํนวณของผูว้จิยั

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 10



การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 11



เนือ้ทีใ่ช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายภาค ปี พ.ศ. 2554

ภาค เนือ้ทีป่่าไม้
เนือ้ทีใ่ช้ประโยชน์

ทางการเกษตร

เนือ้ทีใ่ช้ประโยชน์

นอกการเกษตร
เนือ้ทีท่ั้งหมด

เหนือ 59.42 32.49 14.11 106.03 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 17.22 63.85 24.46 105.53 

กลาง 18.91 31.13 14.89 64.94 

ใต้ 11.68 21.77 10.74 44.20 

รวมทั้งประเทศ 107.24 149.25 64.21 320.70

หน่วย: ลา้นไร่

ที่มา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2554)

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 12



การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 13



ภาพรวมการบุกรุกพืน้ทีส่งวนหวงห้ามของรัฐ ในประเทศไทย
รายการ จํานวน

การบุกรุกพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

- จํานวนราษฎรทีเ่ข้าไปครอบครองทีด่ิน

- จํานวนเนือ้ทีท่ีร่าษฎรเข้าไปครอบครองทีด่ิน

184,710 ราย1

2.23 ล้านไร่1

การบุกรุกพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ

- จํานวนราษฎรทีเ่ข้าไปครอบครองทีด่ิน

- จํานวนเนือ้ทีท่ีร่าษฎรเข้าไปครอบครองทีด่ิน

340,000 ราย1

6.40 ล้านไร่1

การบุกรุกพืน้ทีป่่าชายเลน

- จํานวนราษฎรทีเ่ข้าไปครอบครองทีด่ิน

- จํานวนเนือ้ทีท่ีร่าษฎรเข้าไปครอบครองทีด่ิน

5,426 ราย1

0.12 ล้านไร่1

การบุกรุกทีด่ินสาธารณประโยชน์

- จํานวนเนือ้ทีท่ีร่าษฎรเข้าไปครอบครองทีด่ิน 1.15 ล้านไร่2

การบุกรุกทีด่ินราชพสัดุ

- จํานวนพืน้ทีท่ีร่าชพสัดุ

- จํานวนพืน้ทีแ่ปลงสงวนหวงห้าม

- จํานวนพืน้ทีแ่ปลงสงวนหวงห้ามทีร่าษฎรเข้าไปครอบครองทีด่ิน

12.5 ล้านไร่3

5.53 ล้านไร่3

2.12 ล้านไร่3

การบุกรุกพืน้ทีน่ิคมสร้างตนเอง

- จํานวนพืน้ทีท่ีน่ิคมสร้างตนเอง

- จํานวนเนือ้ทีท่ีร่าษฎรเข้าไปครอบครองทีด่ิน

6.25 ล้านไร่3

0.22 ล้านไร่3

ที่มา: 1 กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุ์พืช ช่วงปี พ.ศ. 2541-2551

2 ส่วนยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงภายใน สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (19 มิถุนายน 2551)

3 สาํนกับริหารจดัการฐานขอ้มูลที่ราชพสัดุ กรมธนารักษ ์(17 มิถุนายน 2553)
การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 14



ตารางสรุปคดใีนเขตป่า

ปี จาํนวนคดี พืน้ทีถู่กบุกรุก(ไร่)

1. ปี 2550 6,711 35,988

2. ปี 2551 2,625 19,039

รวม 9,336 55,027

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 15



ปัญหาทีเ่กดิขึน้ปัญหาทีเ่กดิขึน้

การถือครองที่ดนิการถือครองที่ดนิ

• ที่ดนิหลุดมือ 

• เข้าไม่ถงึที่ดนิ
• ที่ดนิถูกทิง้ร้าง 

สูญเสียพืน้ที่เกษตร/ที่นา/ที่สวนสูญเสียพืน้ที่เกษตร/ที่นา/ที่สวน
ชาวบ้าน/คนจนอยู่อย่าง

ผิดกฎหมาย

ชาวบ้าน/คนจนอยู่อย่าง

ผิดกฎหมาย

• อาหารมีราคาแพง
• ขาดความมั่นคงทางอาหาร
• การผูกขาดตลาดอาหาร

• ขาดความมั่นคงในการใช้ที่ดนิ
• ถูกจับกุม

• ถูกเรียกค่าเสียหาย/คดโีลกร้อน

• ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเพื่อยังชีพ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 16



ข้อเสนอในการปฏิรูปทีด่นิอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื

ธนาคารที่ดนิ

ภาษีที่ดนิ สิทธิชุมชน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกลุ 17



กระจายสิทธิการถือครองที่ดิน รับรองสิทธิการจัดการ เข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม

ภาษีที่ดินอัตรา
ก้าวหน้า

ธนาคารที่ดิน สิทธิชุมชนฯ กองทุน
ยุติธรรม

• กระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรม
• ป้องกันปัญหาที่ดิน
กระจุกตัว / นายทุน
กักตุนที่ดิน 
•ลดความเหลื่อมล้ําใน
การถือครองที่ดิน
• อปท.มีรายได้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

• คนจน คนไร้ที่ดินและ
เกษตรกรรายย่อย
เข้าถึงที่ดินทํากินและที่
อยู่อาศัย
• สนับสนุนกองทุน
ที่ดินชุมชนในการ
บริหารจัดการที่ดินโดย
ชุมชน

• รับรองสิทธิชุมชนในการ
จัดการที่ดินและทรัพยากร
• ชุมชนมีสิทธิในการจดัการ 
ปกป้องทรัพยากรและ
ป้องกันปัญหาการบุกรุก
พื้นที่ป่าเพิ่ม
• ลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับชุมชน

• ช่วยต่อสู้คดีคนจน
• คนจนเขา้ถึงกองทุน
ยุติธรรมเมื่อถูกดําเนินคดี
• เงินประกันตัว
• ช่วยเยียวยากรณีไม่ผิด

จัดสรรภาษีให้ธนาคาร
ที่ดิน

ซื้อที่ดินเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์
    ให้เช่า/เช่าซื้อในระยะยาว

คนจนถูกรัฐ/เอกชนฟ้องร้อง
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