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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมมนุษยไมวาจะเปนสังคมของชนชาติใดในโลกจะมีโครงสรางสังคมเปน 2
สวนดวยกันทัง้ สิ้น อันไดแก
1. โครงสรางสังคมสวนบน ซึ่งจะประกอบดวยการเมือง การปกครอง อุดมการณ
วัฒนธรรมแนวคิด กฎระเบียบของสังคม
2. โครงสรางสังคมสวนลาง เปนโครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคมมนุษยทถี่ ูก
กําหนดโดยวิธกี ารผลิต(Mode of Production) การผลิตเปนรากฐานแหงการดํารงอยูและการ
พัฒนาของสังคมมนุษย ทัง้ นี้กเ็ พราะมนุษยจําเปนตองมีอาหารการกิน มีเสื้อผาสวมใส มีทพี่ ัก
อาศัย ของใชจําเปนและยารักษาโรค สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองมีการผลิต และมีวธิ ีการผลิตก็จะ
ประกอบดวย
2.1 พลังการผลิต หมายถึง ความสัมพันธระหวางมนุษยกับโลกธรรมชาติ
ในกระบวนการผลิตที่มนุษยจะเอาชนะธรรมชาติดวยการใชเครื่องมือทีท่ ําขึ้นหยาบ ๆ ดวยหินของ
มนุษยในสมัยดึกดําบรรพจนถึงเครื่องมือเปนเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเชนในปจจุบันเพื่อให
เกิดผลผลิต
2.2 ความสัมพันธในทางการผลิต เปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษยดวยกันที่ถูกกําหนดวากรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปนของใคร ฐานะของมนุษยในการผลิต
และความสัมพันธของพวกเขาในการผลิต และการแบงปนผลผลิตอันเกิดจากแรงงานของมนุษย
รูปแบบโครงสรางสังคมมนุษยตามแนวคิดของมารกซ-เองเกลร
โครงสรางสังคมมนุษย
โครงสรางสวนบน

โครงสรางสวนลาง
โครงสรางทางเศรษฐกิจ

การเมือง
การปกครอง

อุดมการณ
ความเชื่อ

คานิยม

กฎระเบียบ
ของสังคม

วิถีการผลิต
พลังการผลิต

ความสัมพันธ
ทางการผลิต
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โครงสรางทางเศรษฐกิจโครงสรางสังคมสวนลาง ซึ่งถูกกําหนดโดยระบบ
กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตในปจจัยการผลิตนั้น เปนตัวกําหนดรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่
กอใหเกิดการแบงแยกทางชนชั้น และทุกสังคมของมนุษยจะมี 2 ชนชั้นเสมออันไดแก ชนชั้น
ปกครอง เปนชนชั้นที่ใชอํานาจผูกขาดความเปนเจาของในปจจัยการผลิตกับอีกชนชั้นหนึ่งคือ ชน
ชั้นผูใชแรงงาน ชนชั้นปกครองจะพยายามพัฒนาเทคนิคทางการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
การกดขี่ขมเหงชนชั้นแรงงานก็จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันชนชั้นผูใชแรงงานจะเกิดความรูสึก
แปลกแยก (Alienation) ความรูสึกดังกลาวทําใหเกิดความสํานึกทางชนชั้น แลวในที่สุดก็จะเกิด
การปฏิวัติโคนลมอํานาจของชนชั้นปกครอง ผลของการปฏิวัติกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ
ผลิตและรูปแบบความสัมพันธทางการผลิต เชน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมศักดินาสูสังคมทุน
นิยม เปนตน
โครงสร า งส ว นบนและโครงสร า งส ว นล า งของสั ง คมดั ง กล า วข า งต น จะมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน กลาวคือ หากสถาบันการเมืองการปกครองซึ่งอยูในโครงสรางสวนบน
ของสังคม มีแนวคิดและอุดมการณเกี่ยวกับวิถีการผลิตในระบบเศรษฐกิจใด ก็จะผลักดันใหวิถีการ
ผลิตซึ่งอยูในโครงสรางสวนลางของสังคม ดําเนินกระบวนการผลิตไปตามอุดมการณของตน
ในทางตรงกันขามหากพลังการผลิตและความสัมพันธทางการผลิตซึ่งอยูในโครงสรางสวนลางของ
สังคมเกิดขัดแยงกัน ก็จะมีวิถีการผลิตในระบบเศรษฐกิจอื่นเขามาแทนที่ และก็จะผลักดันให
สถาบันการเมืองการปกครองตองดําเนินนโยบายและออกกฎระเบียบ(กฎหมาย) ใหสอดคลองเพื่อ
รักษาประโยชนของวิถีการผลิตในระบบเศรษฐกิจนั้น
ปจจัยการผลิตที่สําคัญอยางหนึ่ง ไดแก ที่ดนิ เพราะที่ดินเปนรากฐานของชีวิต
และเปนแหลงที่มาของอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค สิ่งเหลานีเ้ ปนสิ่งจําเปน
ขั้นพื้นฐานในการยังชีพของมนุษยใหสามารถมีชีวิตและตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ ในโลกมนุษยใบนี้
มนุษยและบรรดาสรรพสัตวตนไมและธัญพืช ลวนเกิดอยูบนดินและดับสลายบนพืน้ ดินดวยกัน
ทั้งสิน้
ดินจึงมีความสําคัญตอชีวิตและเปนแหลงวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจ และถือวามี
ความสําคัญในการเพิ่มผลผลิตผลทางเกษตร เพื่อสนองความตองการของมนุษยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง คือ อาหาร ในทางเศรษฐศาสตร ที่ดินเปนปจจัยการผลิตที่มนุษยเปนผูใชประโยชนจากที่ดนิ แต
ฝายเดียวในฐานะผูเหนือกวา วิลเลี่ยม แพตตี้(William Petty ค.ศ.1623-1687)ไดใหความสําคัญ
ของที่ดิน โดยกลาววาความมัง่ คั่งนั้นนับวาบิดาเปนแรงงานและที่ดินเปนมารดา (Labor is the
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father and active principle of wealth and Lands are the mother) ที่ดินเปนเสมือนแมที่ใหผล
ผลิต สวนแรงงานมนุษยเปนเสมือนพอทีท่ ําหนาทีเ่ ปนผูผลิต
มารกซไดใชทฤษฎีวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร
ทําการศึกษาพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของสังคมมนุษยโดยมีความเชื่อวาประวัติศาสตรเปนผลพวงอันเนื่องมาจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงหรือวิวฒ
ั นาการที่เกิดจากความขัดแยงระหวางชนชัน้
จากการศึกษาพบวาสังคม
มนุษยนับแตอดีตถึงปจจุบนั ไดเปลี่ยนแปลงวิธกี ารผลิตและผานการผลิตมาแลว 5 ชนิดดวยกัน
ดังนี้
1.การผลิตในระบบสังคมชุมชนบุพกาล เปนรูปแบบเศรษฐกิจของสังคมมนุษยใน
ยุคแรกที่มนุษยรวมตัวกันเปนชนเผาในลักษณะชาติวงศเมื่อประมาณ 8,000 -10,000 ปมานี้ การ
รวมตัวของมนุษยในยุคดังกลาวเปนการรวมตัวของกลุม ที่มีบรรพบุรษุ รวมกัน ภาษาและวัฒนธรรม
แบบเดียวกัน และมนุษยในยุคนี้ไดหยุดการเรรอน ตัง้ หลักปกฐาน ยึดที่ดินเพื่อทําการผลิตทาง
การเกษตร สังคมมนุษยในยุคชุมชนบุพกาลไมมีการแบงชนชัน้
รากฐานทางเศรษฐกิจคือ
เกษตรกรรม และเปนการผลิตโดยใชพลังแรงงานรวมกันของมนุษยในสังคมชาติวงศ สวน
ความสัมพันธทางการผลิตอันไดแกที่ดินซึง่ เปนกรรมสิทธิ์สวนรวมของสังคม เปนปจจัยในการผลิต
ผลผลิตที่ไดก็เปนของสังคมสวนรวมมีการแบงปนกันในกลุมสมาชิกตามความจําเปนและเปนธรรม
ปญหาการผลิตในสังคมดังกลาวคือผลผลิตตกต่ํา เพราะการผลิตยังตองพึง่ พิงอาศัยธรรมชาติเปน
หลัก และเครื่องมือเครื่องใชทําขึน้ หยาบ ๆ จากหิน
2.การผลิตในสังคมทาส เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปมานี้ ซึ่งเปนยุคที่วัฒนธรรม
เมืองเกิดขึน้
สังคมมนุษยในยุคนี้เปนยุคเริ่มตนของยุคประวัติศาสตร มนุษยรูจักคิดประดิษฐ
ตัวอักษรขึ้นใช เริ่มจากภาพคนและสัตวแทนตัวอักษรแลวไดพัฒนาเปนตัวอักษรเขียนแทนเสียงใน
เวลาตอมา ศูนยกลางอารยธรรมอยูที่ซูเมอร คือ ที่ราบลุมปากแมน้ําไทกริชและยูเฟรติส ลักษณะ
โครงสรางของสังคมสุเมเรียนเปนนครรัฐอยูกระจัดกระจาย แตละนครรัฐมีผูปกครอง ศูนยกลาง
อารยธรรมของโลกอีกแหงหนึ่งไดแก อียิปต ซึ่งมีกษัตริยปกครองสังคมอียิปต มีการแบงชนชัน้ 3
ชนชั้น คือ
1. ชนชั้นสูง ไดแก พระ ขุนนางราชสํานัก และเจาที่ดิน
2. ชนชั้นกลาง ไดแก พอคา หัตกร
3. ชนชัน้ แรงงาน เปนชาวนากึ่งทาส,ทาส ทําหนาทีก่ อสรางทํานาในทีด่ ิน
ของกษัตริย
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อารยธรรมตะวันตกตอจากสังคมสุเมเรียนไดแก อารยธรรมกรีก เจริญรุงเรือง
ระหวาง 460 - 429 กอนคริสตศักราช อาณาจักรกรีกลมสลายก็มีอาณาจักรโรมันขึ้นมาแทน
นับแตสังคมสุเมเรียน อียปิ ต กรีก โรมัน ระบบเศรษฐกิจทาสเฟองฟูมาก
ความสัมพันธในทางการผลิตกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเปนปจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจทาส เปน
ของนายทาส ทาสจะเปนผูใชแรงงานในการผลิต สถานะของทาสไมตางไปจากสัตว ถูกบังคับใหใช
แรงงานเพื่อการผลิต ผลผลิตเปนของนายทาสทัง้ หมด นายทาสจะแบงปนใหพอยังชีพและใหมี
กําลังที่จะทํางานใหกับนายทาส
3. การผลิตในสังคมศักดินา(Feudal) ไดเกิดขึ้นในยุโรป เมื่อระหวาง
คริสตศตวรรษที่ 8 ในสังคมศักดินาที่มีการแบงชนชัน้ คือ ชนชัน้ ปกครอง ไดแกกษัตริยและขุนนาง
ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินกับชนชั้นแรงงาน ไดแก ไพร การผลิตดานเกษตรเปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สาํ คัญ และเปนการผลิตเพื่อการบริโภค มีการผลิตดวยระบบนา 3 แปลง คือ ผลผลิต
ในทีน่ า 2 แปลง ปลอยวาง 1 แปลงเพื่อใหที่ดนิ ปรับตัว จะทําเชนนี้สลับกันไป ความสัมพันธในการ
ผลิตของสังคมศักดินา กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินเปนของกษัตริยหรือขุนนางที่ไดรับจากกษัตริย ผูใช
แรงงานทีท่ ําประโยชนในที่ดงั กลาวเปนไพรที่มีลักษณะพิเศษ คือ ไพรติดที่ดินทํากินติดตอสืบเนือ่ ง
จากชัว่ อายุหนึ่งไปอีกชัว่ อายุหนึ่ง ไพรไมมีที่ดนิ เปนของตนเอง เจาที่ดินขูดรีดไพรดวยการเก็บคา
เชาในรูปของการใหสง สวยแรงงาน ในทางการเมืองไพรตองสังกัดเจานาย
การผลิตในสังคมศักดินานอกจากจะเกิดขึน้ ในยุโรปดังทีก่ ลาวขางตน ยังเกิดทาง
เอเชีย(ตะวันออก) ซึ่งเปนแหลงอารยธรรมโบราณ 2 แหง คือ จีน และ อินเดีย ซึง่ มารกซเรียกวา
การผลิตในสังคมเอเชีย เปนระบบที่อาํ นาจการปกครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อยูในมือของรัฐหรือ
ผูปกครอง คือ กษัตริย ประชาชนไมมกี รรมสิทธิ์แตมีสิทธิจะไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
ที่ดินได การขูดรีดในระบบดังกลาวจะปรากฏในรูปรัฐและระบบราชการ ขูดรีดชาวนาดวยการสง
สวยแรงงาน, ผลผลิต
4. การผลิตในสังคมทุนนิยม กอตัวขึ้นในคริตศตวรรษที่ 16-17 เปนการผลิตเพื่อ
การคาแสวงหากําไรโดยใชกลไกตลาด สนับสนุนใหเอกชนเปนผูผลิตและใหมีการแขงขันกันอยาง
เสรี ลักษณะสําคัญอีกประการหนึง่ ของการผลิตในสังคมดังกลาวคือ ความสัมพันธในการผลิต
กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปนกรรมสิทธิส์ วนบุคคลในปจจัยการผลิตโดยเฉพาะทีด่ ิน ในสังคมทุน
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นิยมมีการแบงชั้นคือชนชัน้ นายทุนซึ่งเปนชนชั้นที่เปนเจาของปจจัยการผลิตกับชนชัน้ ผูใชแรงงาน
ซึ่งเปนชนชัน้ ทีไ่ รที่ดินและเปนชนชัน้ ที่ใชแรงงานถูกขูดรีดแรงงานสวนเกินจากชนชั้นนายทุน
5. การผลิตในระบบสังคมนิยม เปนระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน หากเปน
ระบบสังคมนิยมที่เขมงวดจะมีการวางแผนจากสวนกลาง ความสัมพันธในทางการผลิตรัฐจะเขา
ถือกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตทั้งหมด
เพื่อจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตและแจกจายผลผลิต
ใหกับประชาชนในสังคมไดรับอยางทั่วถึงและเสมอภาคกันอยางเปนธรรม รัฐจะเปนผูควบคุมและ
ดําเนินการผลิตไปในทางที่จะกอใหเกิดประโยชนแกชนสวนใหญของประเทศ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต และความสัมพันธทางการผลิตดังกลาว
ขางตนไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ จากกรรมสิทธิ์สวนรวมของสังคม
ชุมชนบุพกาลมาเปนกรรมสิทธิ์ของผูมีอาํ นาจรัฐในระบบการผลิตในสังคมทาส สังคมศักดินา และ
เปนกรรมสิทธิส์ วนบุคคลในระบบการผลิตของสังคมทุนนิยม
นักเศรษฐศาสตรรูจักที่ดินในฐานะที่เปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่งที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย
และยังใหแนวคิดเกี่ยวกับที่ดนิ วา
นอกจากจะถือวาเปนปจจัยการผลิต ยังเปนทรัพยสนิ ที่จะบงชี้ใหเห็นถึงความมัง่ คั่งของเจาของ
ที่ดิน ที่ตั้งของที่ดนิ มีสวนสําคัญที่จะกําหนดมูลคาของที่ดินซึง่ มีมูลคาในการใชสอย ที่ดนิ อาจถือ
เปนทุนไดดวยเพราะที่ดินใชประโยชนไดนนั้ ลวนแตเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชในการผลิตสินคา
และบริการ ที่ดินโดยสวนตัวของมันหากไมมีการลงทุนเพิม่ เติมก็ไมอาจใชประโยชนในการผลิตได
นอกจากนีท้ ี่ดนิ ยังเปนสินคาที่สามารถจะซือ้ ขายกันไดและผูซื้อก็จะนําไปสรางทีพ่ ักอาศัย โรงแรม
สถานที่ใหบริการดานตาง ๆ
ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาที่ดินยังคงเปนปจจัยขั้นพืน้ ฐาน ทัง้ ในทางวัฒนธรรม
สังคม และเศรษฐกิจ ทัง้ นีก้ ็ดวยเหตุผลที่วา ภาคการเกษตรยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
ที่ดินยังเปนสวนประกอบของสังคม ปญหาของที่ดินเปนปญหาที่สาํ คัญอยางยิ่งและจําเปนตอง
ไดรับการแกไขมิฉะนัน้ อาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังมีความสําคัญเกี่ยวของกับ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่ผูบริหาร
ประเทศจะตองดําเนินนโยบายการบริหารจัดการที่ดนิ ทีด่ ี เพื่อใหประชาชนในประเทศของตนไดใช
เปนที่อยูอาศัย และใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และจําเปนจะตองใหความคุมครอง
เกี่ยวกับการถือครองทําประโยชนในที่ดนิ นั้นโดยเฉพาะ
ตองมีกฎหมายรับรองและคุมครอง
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินที่ประชาชนครอบครองทําประโยชนอยู ทั้งนี้กเ็ พื่อปองกันการบุกรุก
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สังคมไทยนับตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนประเทศครั้งแรกในป 1800 นับถึงปจจุบนั เปน
เวลา 750 ปเศษ รากฐานทางเศรษฐกิจของไทยคือ เกษตรกรรม ประชากรสวนใหญก็เปนเกษตรกร
ดวยการทํานาทําไรเปนหลัก
ตลอดระยะเวลาดังกลาววิธกี ารผลิตในสังคมไทยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันพอสรุปไดดังนี้
1. วิธีการผลิตในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ. 1800-2475) ชวงระยะเวลา
ระหวางป พ.ศ. 1800 ซึ่งเปนปที่สงั คมไทยไดกอตัวเปนประเทศมาจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2475
นั้น ประเทศไทยใชระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ทรงใชอํานาจอธิปไตยอันไดแกอํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ
และอํานาจตุลาการแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งเปนโครงสรางสวนบนของสังคม ในสวนโครงสรางสวนลางของสังคมอันไดแก
ระบบเศรษฐกิจนั้น คือระบบศักดินา ซึ่งก็เปนไปตามทฤษฎีที่วา การเกิดรัฐหรือกษัตริยในฐานะ
ตัวแทนชุมชนใหญครอบชุมชนหมูบานจํานวนมากไวเปนระบบศักดินา ความสัมพันธทางการผลิต
ของระบบดังกลาวถูกกําหนดดวยระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อันเปนปจจัยในการผลิตเปนของกษัตริย
ปจเจกชนไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หลักฐานสําคัญทีส่ นับสนุนใหเห็นวาวิธีการผลิตในสังคมไทย
ในชวงระยะเวลาดังกลาวขางตน ก็คือในป พ.ศ. 1903 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา ราชธานีแหงที่ 2 ของไทยสืบตอจากยุคสุโขทัย ไดออกกฎหมายใน
สวนที่เกีย่ วกับกับที่ดิน กฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติชดั เจนวา ที่ดนิ ทั้งหมดในราชอาณาจักรเปน
กรรมสิทธิ์ของกษัตริยไมใชเปนกรรมสิทธิข์ องราษฎร
กฎหมายดังกลาวใชบังคับมาจนกระทั่ง
ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 จึงไดถูกยกเลิกไป
การผลิตในสังคมไทยในระบบเศรษฐกิจศักดินาดังกลาวนี้ในระหวางปพ.ศ.18002398 เปนการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ตอมาเมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2398 ตรงกับรัชสมัย
ของสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ราชธานีแหงสุดทายของไทย
และเปนอยูจนทุกวันนี้ ประเทศไทยไดทาํ สนธิสัญญาทางการคากับประเทศอังกฤษคือ สนธิสัญญา
เบาวริง การทําสนธิสัญญาดังกลาวทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงวิธีการผลิตจากผลิตเพื่อบริโภคเปน
การผลิตเพื่อการคา มีการขยายพื้นที่ดินสําหรับใชเปนปจจัยการผลิต เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เชน
การผลิตพืชไรอยางอืน่ อันไดแก ออย มันสําปะหลังเพิม่ ขึ้นอีก ลักษณะของการผลิตเพื่อการคา
ดังกลาวแลวนีถ้ ือเปนจุดเริ่มตนของการกอตัววิธีการผลิตในระบบทุนนิยม ความสัมพันธทางการ
ผลิตที่กําหนดดวยระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตก็เริม่ เปลี่ยนแปลงไป ใหเอกชนสามารถจะมี
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กรรมสิทธิ์ได หลังจากที่ไดทําสนธิสัญญาดังกลาวแลว ชาวตางชาติที่เปนชนชาติอังกฤษ ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา ไดใชอิทธิพลบีบคั้นรัฐบาลไทย ใหออกกฎหมายอนุญาตใหบุคคลในชาติตนมีสทิ ธิ
ในการซื้อที่ดินในประเทศไทย และในป พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไดออก
ประกาศวาดวยการปฏิบัติตอคนอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาใหถือกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินได
ภายใตเงื่อนไขวาตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวา 10 ปจึงจะมีสิทธิซื้อที่ดินใน
ประเทศไทยได และทีน่ ั้นตองอยูหา งจากกําแพงเมืองไมเกิน 200 เสน หากเกินกวานัน้ และสามารถ
แจวเรือถึงไดไมเกิน 24 ชั่วโมงก็ใหซื้อขายกันได หากเกินกวานั้นหามซื้อขาย ตอมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 ไดทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการ
แผนดินจากจตุสดมภ4(เวียง,วัง,คลัง,นา) มาจัดรูปแบบบริหารเปนกระทรวง ทบวง กรม มีเสนาบดี
เปนเจากระทรวง และใหมกี ารปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับที่ดนิ ขึ้น โดยใหเอกชนสามารถถือ
กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินได แตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็ยงั พัฒนาไปไดอยางลาชามาก เนื่องจาก
กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จมีบัญญัติใหที่ดนิ เปนของกษัตริยไมไดถูกยกเลิกและการคาในสมัยสม
บูรณาญาสิทธิราชยังอยูในอํานาจของกษัตริย การผลิตในชวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2398 จนถึง
2475 จึงเปนการผลิตแบบกึ่งเมืองขึน้ หรือกึ่งศักดินา
2. วิธีการผลิตหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง(พ.ศ. 2475-ปจจุบัน) เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2475 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 7 คณะราษฎร
ซึ่งประกอบดวยทหาร พลเรือน รวมกันทําการปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเปนระบอบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยเปนประมุขอยู
ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยตรง
ทรงใชอํานาจอธิปไตยอันไดแกอํานาจบริหารโดยผาน
คณะรัฐมนตรี, อํานาจนิติบัญญัติโดยรัฐสภา และอํานาจตุลาการทางศาล สําหรับระบบเศรษฐกิจ
ก็ไดมีการพัฒนาเขาสูระบบทุนนิยมมากขึ้นและสรุปไดดังนี้
2.1 ชวงสมัยทุนนิยมขุนนาง ระหวางป พ.ศ. 2488-2496 เปนระบบเศรษฐกิจ
แบบชาตินิยมหรือรัฐทุนนิยม คณะราษฎรที่กอการปฏิวตั ิรัฐประการในป พ.ศ. 2475 และยังคงกุม
อํานาจทางการเมือง ไดดําเนินการทางเศรษฐกิจโดยโอนกิจการตาง ๆ ของตางชาติ (อังกฤษ,
สหรัฐ) มาเปนของรัฐ เชน โรงงานกระดาษ โรงงานยาสูบ ตั้งโรงงานทอผา โรงงานน้ําตาล โรงงาน
ฟอกหนัง โรงกลั่นน้าํ มันและดําเนินการบริหารจัดการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ คณะบุคคลใน
คณะราษฎรเขาไปแสวงหาประโยชนดว ยการเปนประธานกรรมการ
กรรมการในรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้น
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2.2 ชวงการขยายตัวของทุนนิยม (พ.ศ. 2496 ถึงปจจุบัน) ในชวงระยะเวลา
ดังกลาวไดเกิดการกระจายของผลผลิตทางการเกษตร อันเนื่องมาจากการใชที่ดนิ เพื่อทําการผลิต
ทางการเกษตรหลายชนิด เชน การปลูกตนยางพาราในภาคใตของประเทศ การปลูกมันสําปะหลัง
ในภาคตะวันออก และปลูกขาวโพดในภาคกลาง-ภาคอีสาน เปนการผลิตเพื่อการคา ทําใหการ
ผลิตเพื่อการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรมอันเปนรากฐานแหงการพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มกอตัวขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2500
ซึ่งเปนปที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตทาํ การปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลที่มีจอมพล ป.
พิบูลยสงครามเปนนายกรัฐมนตรี
แลวจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารภายใตการสนับสนุนจาก
ตางประเทศทางดานการเงินโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลก จากรายงานการประชุมของ
ธนาคารโลก เมื่อป พ.ศ.2502 ตําหนิระบบเศรษฐกิจของไทยที่รัฐทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจดวยการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ทัง้ ยังไดแนะนําใหรัฐบาลยกเลิกและใหสนับสนุนเอกชนทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
กับใหการสนับสนุนเอกชนใหมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อันเปนปจจัยการผลิต จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใน
ฐานะหัวหนาคณะปฏิวัติจึงไดออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502
ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 ที่
บัญญัติใหเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ เพื่อการเกษตรกรรมไมเกิน 50 ไร เพื่ออุตสาหกรรมไมเกิน 10
ไร เพื่อพาณิชยกรรมไมเกิน 5 ไร และเพื่ออยูอาศัยไมเกิน 5 ไร ผลของการประกาศยกเลิกดังกลาว
ทําใหเอกชนสามารถเขาครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยไมจํากัดจํานวนเนื้อที่
นอกจากนีย้ ังปรากฏวาสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกไดเขาแทรกแซงกิจกรรมทางดานการเมือง
การปกครอง และเศรษฐกิจของไทย ดวยการตัง้ คณะผูเชี่ยวชาญทั้งดานการทหารและเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจมีนายโบเวนเปนหัวหนาคณะ เขาไปทํางานในหนวยงานที่รัฐบาล
ตั้งขึ้นใหม คือหนวยงานพัฒนาเศรษฐกิจ คณะที่ปรึกษาไดวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2504-2519) ใหรัฐบาลไทยนําไปปฏิบัติ แผนเศรษฐกิจ
ดังกลาวแตละฉบับ มุง เนนใหรัฐบาลจัดระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ใหเอกชน และใหมีการสรางถนน
หนทาง เขื่อนสําหรับผลิตกระแสไฟฟา ซึง่ รัฐบาลไดตอบสนองโดยมีการสรางถนนไปสูภูมิภาคตาง
ๆ สรางทาเรือ เขื่อนขึ้นหลายแหลง นอกจากนี้รากฐานของระบบทุนนิยมก็ขยายตัวมากขึ้น เชน
ธนาคารก็เริ่มขยายตัว เศรษฐกิจเงินตรา ระบบกรรมสิทธิ์เอกชน พอคาทีเ่ ปนชาวจีนกับขุนนาง
ทหารชวยการจัดตั้งธนาคารและใหอภิสิทธิมากมาย ตอมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองครั้งสําคัญ
โดยการรวมตัวของนักศึกษาลุกขึน้ ตอสูทําใหระบบ
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ทุนนิยมขุนนางสิ้นสุดลง หลังจากนั้นกลุมชนชัน้ กลางก็เริ่มบทบาททางการเมืองมากขึ้น ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเริ่มแผขยายและมีอทิ ธิพลมากขึ้นในสังคมไทย รากฐานสําคัญของระบบทุนนิยม
คือสนับสนุนใหเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อันเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ ระบบดังกลาวไดสงผล
กระทบตอเกษตรกรไทยโดยเฉพาะที่เปนชาวนา ชาวไรเปนอยางมาก ทําใหกลุมชนดังกลาวตอง
กลายเปนคนยากจนเพราะไรที่ทํากินอันเกิดจากอํานาจทุน
ตามที่ไดกลาวแลวจะเห็นไดวาที่ดินมีความสําคัญตอชีวติ มนุษยมากมาย ทัง้ เปน
แหลงที่กอใหเกิดปจจัยสําคัญในการยังชีพของมนุษย อันไดแกอาหาร เครื่องนุง หม ที่อยูอาศัย
และยารักษาโรค ทั้งยังเปนแหลงที่กอใหเกิดความมัง่ คัง่ ในสังคมมนุษยชาติ ดวยการสรางรายได
ใหกับกลุม บุคคลและประเทศชาติ ประเทศไทยก็เชนกันจากการศึกษาคนควาประวัติศาสตรทาง
เศรษฐกิจที่ดนิ ไดกอใหรัฐมีรายไดมหาศาล
รัฐบาลของประเทศไทยทุกยุคสมัยนับแตอดีตถึง
ปจจุบัน
ไดสนับสนุนใหประชาชนไดจับจองบุกเบิกที่ดนิ นําไปใชเพื่อเปนทีพ่ ักอาศัยและสราง
ผลผลิตเพื่อใหเกิดความมั่งคัง่ ทัง้ ไดออกกฎหมายคุมครองสิทธิในที่ดนิ สําหรับระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดนิ ของประเทศไทยไดมีววิ ัฒนาการตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบันสามารถที่จะสรุปไดดังนี้
1. ยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เปนยุคแรกที่ประเทศไทยมีกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดนิ เปนลายลักษณอักษร อันไดแกกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ (พระอัยการเบ็ดเสร็จ)
บัญญัติวากรรมสิทธิ์ในที่ดนิ เปนของพระมหากษัตริยเทานั้น ราษฎรไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ กอน
หนายุคสมัยทีก่ รุงศรีอยุธยาเปนราชธานีนนั้
ไมปรากฏหลักฐานพอที่จะนํามาอธิบายไดวามี
กฎหมายเกีย่ วกับกรรมสิทธิห์ รือไมอยางไร
2. ยุคสมัยทีก่ รุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีไดนําบทบัญญัติดังกลาวในสมัยกรุงศรี
อยุธยามาใชบงั คับโดยบัญญัติไวในกฎหมายตราสามดวงจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งเปนยุคสมัยที่ประเทศไทยปรับปรุง
ระเบียบบริหารราชการแผนดินโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากจตุสดมภ 4 (เวียง วัง คลัง นา)
มาเปนการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม มีเสนาบดีแตละกระทรวงรับผิดชอบ ดานกฎหมายก็มีการ
ปรับปรุงใหทนั สมัยขึ้น
สําหรับกฎหมายเกีย่ วกับที่ดนิ โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินมี
บทบัญญัติใหเอกชนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ไดและจัดตั้งหนวยงานดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินในป พ.ศ.
2444 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการกอตั้งกรมทีด่ ิน
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เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2473 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูห ัวไดทรงประกาศใหเพิ่มบทบัญญัติบรรพ 4 ตั้งแตมาตรา 1298 ถึงมาตรา 1434 ให
บทบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2475 เปนตนไป บทกฎหมายดังกลาวได
วางหลักเกณฑของการไดมาซึ่งกรรมสิทธิใ์ นที่ดนิ ของเอกชนที่อาจสรุปไดดังนี้
1. การไดมาโดยทางนิตกิ รรม หรือสัญญา
2. การไดมาโดยทางอื่นนอกจากที่กลาวในขอ 1 เชน การไดมาซึง่ ที่งอกริมตลิง่
ไดมาโดยการครอบครองที่ดินที่มเี อกสารสิทธิอันแสดงกรรมสิทธิ์ของผูอนื่ โดยสงบ เปดเผย ดวย
เจตนาเปนเจาของเปนเวลาติดตอกัน 10 ป(ครอบครองปรปกษ)
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ทงั้ สองกรณีดังกลาวขางตนจะตองทํานิติกรรม และจด
ทะเบียนการไดมาตอเจาพนักงานที่ดินจึงจะบริบูรณ
3. ยุคสมัยหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง รัฐบาลไดพยายามที่จะจัดสรรที่ดิน
ใหกับเกษตรกร โดย ดร.ปรีดี พนมยงค ซึ่งเปนหนึง่ ในคณะราษฎรไดเสนอเคาโครงเศรษฐกิจตอ
รัฐบาลเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โดยไดแนะนําใหรัฐซื้อที่ดนิ ซึ่งเปนที่นาจากเจาของที่ไมไดทํานาดวย
ตนเองและตองการขาย นํามาจัดสรรใหชาวนาทําและรัฐเปนผูจายคาแรงงานให แตปรากฏวา
รัฐบาลในขณะนั้นเห็นวายังไมมีความจําเปนตองทําเชนนั้น ตอมาในป พ.ศ. 2497 รัฐบาลซึ่งมีจอม
พล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีไดเสนอกฎหมายที่ดนิ ตอสภาผูแทน และไดผานความ
เห็นชอบใหประกาศใชกฎหมายดังกลาว ไดแก ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 สาระสําคัญของ
กฎหมายดังกลาวกําหนดหลักเกณฑของการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ วาบุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินในกรณีดังตอไปนี้
1. ไดกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 ใช
บังคับ เชน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42(ที่บานทีส่ วน)
2. ไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
3. ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
4. ตามกฎหมายอืน่ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 ,
พระราชบัญญัติวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ.
2522,พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพือ่
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518
นอกจากทีก่ ลาวขางตนประมวลกฎหมายที่ดินยังมีบทบัญญัติกําหนดสิทธิใน
ที่ดินของปจเจกชนในแตละสาขาอาชีพไวดวย เชน
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1. ที่ดินที่ใชเพือ่ เกษตรกรรม
ไมเกิน 50
ไร
2. ที่ดินที่ใชเพือ่ อุตสาหกรรม ไมเกิน 10
ไร
3. ที่ดินใชเพื่อพาณิชยกรรม
ไมเกิน 5
ไร
4. ที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย ไมเกิน 5
ไร
บทบัญญัติที่กาํ หนดสิทธิในที่ดินดังกลาวถึงขางตนบังคับใชมาจนถึงวันที่
13
มกราคม 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต หัวหนาคณะปฏิวัติที่ยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลทีม่ ี
จอมพล ป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13
มกราคม 2502 ใหยกเลิกเสีย ผลของการยกเลิกทําใหเอกชนมีสทิ ธิในอันที่จะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ไดโดยไมจํากัดจํานวนอีกตอไป
ในการศึกษางานชิน้ นี้ ก็เพื่อตองการจะอธิบายใหเห็นวากระบวนการเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยจากอดีตถึงปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงภายใตเงือ่ นไขเศรษฐกิจ
การเมือง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อันเปนปจจัยการผลิต ทัง้ จะอธิบาย
ใหเห็นบทบาทอันสําคัญของวิธกี ารผลิตในระบบทุนนิยมที่อยูในโครงสรางชัน้ ลางของสังคมไทย มี
อิทธิพลตอระบบการเมืองการปกครองซึ่งเปนโครงสรางชั้นบนของสังคม ใหออกกฎหมายมาเพื่อ
ปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของกลุม ผูม ีอํานาจทุนอยางไร และสุดทายจะอธิบายใหเห็นวาการ
ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 โดย
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 เกิดจากแรงผลักดันของฝายใด และ
ไดสงผลกระทบตอการถือครองที่ดนิ ในประเทศไทยโดยเฉพาะเกษตรกรที่เปนชาวไรชาวนาใหตอง
กลายเปนคนยากจนเพราะไรที่ทํากินและเหตุแหงการไรที่ดินทํากินอยางไร กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื
จะอธิบายวาใครไดใครเสียประโยชนในทีด่ ินอัน เนื่องมาจากการยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวขางตน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อตองการศึกษาวาการยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2502 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม
2502 นั้นเกิดจากแรงผลักดันของฝายใด และฝายใดเปนฝายไดหรือเสียประโยชนจากการยกเลิก
นั้น
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในเรื่องที่เกีย่ วกับการยกเลิกบทบัญญัติวาดวย การกําหนดสิทธิในที่ดิน
พ.ศ. 2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2502) กับผลกระทบตอการถือครองที่ดนิ
ในประเทศไทย จะเนนทําการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงการถือครองทําประโยชนในที่ดินและ
ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั
ภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปเฉพาะที่สง ผลกระทบตอเกษตรกรที่เปนชาวไรชาวนา โดยใชเอกสารทําการศึกษา
ในเชิงประวัตศิ าสตร
1.4 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
กรรมสิทธิ์ หมายถึง ความเปนเจาของและผูเปนเจาของทรัพยสนิ ไมวา จะเปน
สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยสทิ ธิของความเปนเจาของนีม้ ีกฎหมายรองรับใหผูเปนเจาของมี
สิทธิทจี่ ะใชสอยและจําหนายทรัพยสินนั้น มีสิทธิไดซึ่งดอกผลไมวาจะเปนดอกผลตามกฎหมายอัน
ไดแกดอกเบี้ย คาเชา คาใชทรัพยากรนัน้ หรือดอกผลธรรมชาติอันไดแกสิ่งที่เกิดตัวทรัพยตาม
ธรรมชาติ ดอกผลของตนไม มีสทิ ธิติดตามและเอาคืนซึง่ ทรัพยสินนัน้ จากบุคคลผูไมมีสิทธิจะ
ยึดถือไว ทัง้ มีสิทธิขัดขวางมิใหผูอนื่ สอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนัน้ โดยมิชอบดวยกฎหมาย(ป.
พ.พ. มาตรา 1322) นอกจากนีย้ ังมีบทบัญญัติของกฎหมายยอมรับแดนแหงกรรมสิทธิ์ในที่ดินดวย
วาแดนแหงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ นัน้ กินทั้งเหนือพืน้ ดินและใตพื้นดิน (ป.พ.พ. มาตรา 1335) กับการ
ใชสิทธิ์เพื่อบําบัดความเดือดรอนอันเกิดจากบุคคลภายนอกใชสิทธิท์ ี่ยงั แตจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกตนได(ป.พ.พ.1336)
กระบวนการเปลี่ยนผานวิถีการผลิต หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิตจากระบบเศรษฐกิจแบบหนึง่ ไปสูระบบเศรษฐกิจอีกระบบหนึง่ เนื่องจากเกิดความขัดแยง
กันระหวางพลังการผลิตกับความสัมพันธทางการผลิต
ซึง่ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
กรรมสิทธิ์สวนบุคคลในที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิต

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.จะทําใหทราบถึงโครงสรางของสังคมมนุษยทถี่ ูกแบงออกเปน 2 สวน คือ
โครงสรางสวนบน อันไดแก สถาบันการเมือง การปกครอง อุดมการณ แนวคิด วัฒนธรรมและ
กฎระเบียบของสังคม และโครงสรางสวนลางไดแกระบบเศรษฐกิจ วามีความสัมพันธกนั อยางไร
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2.ทําใหทราบกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวิธกี ารผลิตของมนุษย อันเกิดจาก
ความขัดแยงระหวางพลังการผลิตกับความสัมพันธทางการผลิต การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผล
ใหระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปดวย
3.ทําใหทราบวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยในสวนที่เกี่ยวกับ กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและเหตุผลของการยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 (พ.ศ.2502) กับผลกระทบตอการถือครองที่ดินใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะเกษตรกรที่เปนชาวไรชาวนา และจะทราบวาเกิดจากแรงผลักดันของฝาย
ใด และใครไดใครเสียประโยชนจากการยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
1.6 วิธกี ารศึกษา
อาศัยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางเอกสารที่เกี่ยวของกับที่ดนิ
ในสวนที่
เกี่ยวของกับหลักและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก(ทุนนิยม),เศรษฐศาสตรการเมือง
,
เศรษฐศาสตรสถาบันที่เปนเอกสารที่ใชในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
,รายงานการวิจยั
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเอกสารทางวิชาการที่
นักวิชาการไดทําขึ้น วิทยานิพนธ กฎหมาย คําวินิจฉัยของศาลในสวนสําคัญของบทบัญญัติของ
กฎหมายเกีย่ วกับที่ดินเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงระบบกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การไดมา
และเสียไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินตามแนวคิดทฤษฎีวา ดวยปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ผูประกอบการกับเกษตรกร ทั้งกอนและหลังที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2502) มีผล
บังคับใช
การศึกษาดังกลาวขางตนจะนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห
1.7 ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
ทฤษฎีวัตถุนยิ มประวัตศิ าสตร(วิภาษวิธ)ี
ทฤษฎีวัตถุนิยมวิภาษของสํานักมารกซิสมมีวิวัฒนาการมาจากคําอธิบายของ
เฮราคลีตุส(Heraclitus 544-475 กอนคริสตกาล) นักปรัชญาชาวกรีกและ เปนคนแรกของโลกที่ให
โลกทัศนอันเปนวิภาษวิธี โดยอธิบายวาโลกมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และไมใชสิ่งคงที่ตายตัว
(จอร จ ไปริ แ ชร เพื่ อ นพ อ งในยุ โ รป แปล:2525:130) คํ า อธิ บ ายดั ง กล า วนี้ เฮเกล (Hegel
ค.ศ.1770-1831)นักปรัชญาสํานักจิตนิยมเยอรมัน ไดนําไปพัฒนาตอโดยอาศัยผลจากการคนควา

14
ทางวิทยาศาสตร พบวาในจักรวาลนี้ทุกอยางลวนแตมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และไมมีอะไร
แยกเปนเอกเทศ ทุกอยางลวนเกี่ยวพันกัน และสิ่งที่เฮเกลพบกอนอื่น คือ การเคลื่อนไหวของ
ความคิดนามธรรมและเรียกการเคลื่อนไหวนี้วาวิภาษวิธี เฮเกลเปนนักปรัชญา ฝายจิตนิยม มี
แนวคิดวาจิตมีความสําคัญเปนอันดับแรก การเปลี่ยนแปลงแหงจิตสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุ คาลมารกซ(Karl Marx ค.ศ.1818-1883) และเองเกลส(Angels ค.ศ.1820-1895) นักคิด
คนสําคัญของสํานักมารกซิสม เปนนักปรัชญาฝายวัตถุนิยมและเปนสานุศิษยของเฮเกล ไดนําเอา
แนวคิดวิภาษวิธีของเฮเกลไปพัฒนาตอโดยนําไปปรับปรุงและใชกับความเปนจริงทางวัตถุ แลว
อธิบายวาสรรพสิ่งในโลกนี้ลวนมีการเคลื่อนไหวเพราะเกิดการขัดแยงกัน แลวเกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่พบนี้คือ ทฤษฎีวัตถุนิยมวิภาษ ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1.สรรพสิ่งลวนมีการเปลี่ยนแปลงไมมีสิ่งใดอยูคงที่ในสภาพเดิม
2.เหตุที่ทําใหสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไมมีสภาพคงที่เหมือนเดิมเพราะผลสะทอน
ของพลังงานภายในของกันและกัน
3.ผลสะทอนซึ่งกันและกันของพลังภายในกอใหเกิดการขัดแยง
4.ความขัดแยงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณสูคุณภาพ
ความจริ ง ประการหนึ่ ง ที่ไ ม อ าจปฏิ เ สธได ก็ คือ มนุ ษ ย มี ความต อ งการอาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่จําเปนในการยังชีพของมนุษยและสิ่ง
ดังกลาวขางตน ก็ไมอาจจะเกิดขึ้นเองได ตองมีการผลิต มารกซและเองเกลส ไดนําเอาทฤษฎี
ดังกลาวไปศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยตั้งแตสมัยดึกดําบรรพวามีวิถีการผลิตหรือ
แบบวิ ธี ก ารผลิ ต การแจกจ า ยผลผลิ ต ไปยั ง ผู บ ริ โ ภคในสั ง คมมนุ ษ ย นั้ น เริ่ ม ต น อย า งไรและมี
วิ วั ฒ นาการต อ เนื่ อ งมาถึ ง ป จ จุ บั น อย า งไร โดยอาศั ย หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร และจาก
การศึกษาก็พบความจริงวา วิถีการผลิตหรือแบบการผลิตนั้นจะประกอบดวยพลังการผลิตกับ
ความสัมพันธในการผลิต
พลั ง การผลิ ต ซึ่ ง เป น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ ธรรมชาติ พลั ง การผลิ ต
จะตองมีพลังแรงงานของมนุษยเปนหลัก และเปนผูใชเครื่องมือในการผลิตไมวาเครื่องมือการผลิต
นั้นจะมีเทคโนโลยีชั้นสูงอยางไรก็เปนเพียงวัตถุ ผูที่จะทําใหสัมฤทธิ์ผลและชนะธรรมชาติไดคือ
มนุษ ย สว นความสั ม พั น ธท างการผลิ ตเปน ความสัม พัน ธ ระหวางมนุ ษ ย กับมนุษ ยดวยกัน ซึ่ง
กําหนดโดยระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตวาเปน ของใคร กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปน
องคประกอบสําคัญของความสัมพันธทางการผลิตในระบบเศรษฐกิจทุกระบบ และเปนตัวที่กอ
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ใหเกิดการแบงชนชั้นในสังคมเปน 2 ชนชั้น คือชนชั้นผูมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต กับชนชั้นผูไร
กรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิต คงมีแตพลังแรงงานเปนสมบัติ ความสัมพันธทางการผลิต
จะครอบคลุมกิจกรรม 4 ดาน คือ ดานการผลิต การแบงปน การแลกเปลี่ยนหมุนเวียน และการ
บริโภค ความสัมพันธในทางการผลิตของระบบการผลิตในแตละสังคมไมเหมือนกัน โดยปกติพลัง
การผลิตกับความสัมพันธในการผลิตจะสอดคลองกัน และเมื่อใดก็ตาม หากพลังการผลิตกับ
ความสัมพันธการผลิตเกิดขัดแยงกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง แลว วิถีการผลิตหรือแบบการผลิต
อีกรูปแบบหนึ่งก็จะเขามาแทนที่ ในการศึกษามารกซและเองเกลสก็ไดพบขอเท็จจริงอีกประการ
หนึ่งวาในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั้นเคยปรากฏความสัมพันธการผลิตขั้นพื้นฐานมาแลว 5
ชนิด คือ คอมมูนบรรพกาล , ระบอบครองทาส,ระบอบสังคมศักดินา,ระบอบทุนนิยม และระบอบ
สังคมนิยม แบบวิธีผลิตหรือวิถีการผลิตทั้ง 5 ชนิดไดถูกแบบวิธีการผลิตอีกชนิดหนึ่งเขามาแทนที่ก็
เพราะการพัฒนาของการผลิต(บุญศักดิ์:2546:21)
แบบวิธีการผลิตหรือวิถีการผลิตพัฒนาถึงขั้นใดสังคมก็จะเปนเชนนั้น สังคมทุก
สังคมลวนมีรากฐานและโครงสรางของตนเอง รากฐานก็คือระบบเศรษฐกิจไดแกพลังการผลิต และ
ความสัมพันธทางการผลิต ความสัมพันธทั้งสองเรียกวา วิถีการผลิตหรือวิธีการผลิต โครงสราง
สวนบนประกอบดวย รัฐ อุดมการณของรัฐ คานิยม ศาสนา กฎหมาย และระบบกรรมสิทธิ์
โครงสร า งส ว นบนจะเป น ตั ว กํ า หนดหรื อ ตั ว ผลั ก ดั น รากฐานระบบเศรษฐกิ จ ให เ ป น ไปตาม
อุดมการณ เชน รัฐมีอุดมการณการคาเสรีก็จะผลักดันใหเกิดระบบทุนนิยมและจะออกกฎระเบียบ
สนับสนุนระบบดังกลาว โดยออกกฎมายสนับสนุนกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดินให
เปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคล รัฐไมควรจะประกอบธุรกิจแขงขันกับเอกชนไมได ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ปลอยใหเอกชนทําได และปลอยใหมีการแขงขันโดยเสรี ตรงขามหากรัฐมีอุดมการณสังคมนิยม ก็
จะผลักดันใหเกิดระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม การผลิตรัฐจะกําหนดวาจะใหผลิตอะไร อยางไร
กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเปนของรัฐ
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของสังคมมนุษยจากระบบหนึ่งไปสูอีกระบบหนึ่ง
เกิดจากความขัดแยงระหวางพลังการผลิตกับความสัมพันธทางการผลิต ตามทฤษฎีวัตถุนิยม
ประวัติศาสตร(วิภาษวิธี) ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์ของที่ดิน ซึ่งเปนปจจัย
การผลิตอีกดวยดังจะเห็นไดจากความสัมพันธในทางการผลิตของสังคมบุพกาล กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เปนของสวนรวม แตในระบบทาส ระบบ Feudal หรือระบบศักดินาแบบเอเชีย ระบบทุนนิยม
กรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับไปอยูในกํามือของผูมีอํานาจรัฐ และอํานาจทุนอันแสดงใหเห็นวาเบื้องหลัง
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ของการเปลี่ยนแปลง นอกจากความขัดแยงระหวางพลังการผลิตกับความสัมพันธในทางการผลิต
แลวยังเกิดจากปฏิสัมพันธเชิงอํานาจอีกดวย
ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในทางทฤษฎีเปนปฏิสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมคนและชน
ชั้นในการจัดสรรแบงปน แขงขัน ชวงชิงผลประโยชน
ทฤษฎีทุนนิยม โลกทัศนของแนวอนุรักษนิยมใหมมองวาระบบ Mercantilism
ไดครอบงําอังกฤษและยุโรปมานานถึง 250 ป และเปนระบบที่มกี ารใชอภิสิทธิเขาไปเพื่อใชสิทธิใน
การผูกขาดและกีดกันทางการคา รัฐไดเขาไปแทรกแซงตลาด อดัม สมิทธเห็นวาระบบดังกลาวนี้
เปนระบบที่ลาหลัง ควรที่จะไดมีการเปลีย่ นแปลงดวยการขจัดเครื่องกีดขวางอันเปนอุปสรรคทาง
การคาออกไป รัฐควรปลอยใหเอกชนทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และปลอยใหตลาดทําหนาที่ได
อยางเสรี รัฐมีหนาทีจ่ ัดตั้งหนวยงานที่คอยดูแลรักษาความสงบไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบกัน
และจัดเก็บภาษีเทานัน้
ปรัชญาสําคัญของสํานักอนุรักษนิยมใหม คือ ใหความสําคัญแกปจเจกชนทัง้ นี้ก็
ดวยเหตุผลที่วา
1. มนุษยทุกคนมีสิทธิทางธรรมชาติที่จะแสวงหาและปกปองทรัพยสินของตน
2. โดยธรรมชาติ มนุษยทุกคนยอมนิยมวัตถุ และ
3. มนุษยทุกคนคิดอยางมีเหตุผลและใชเหตุผลนี้แสวงหาความร่ํารวยทางวัตถุให
มากที่สุดเทาที่จะทําได
คุณลักษณะทัง้
3 ประการดังกลาวขางตนก็คือ ปรัชญาปจเจกชนนิยม
(Individualism) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะผลักดันใหมนุษยทําการแขงขันกันในตลาด ผลของการ
แขงขันทัง้ ปจเจกชนและสังคมจะไดรับความพึงพอใจทีบ่ รรลุเปาหมายในการแสวงหาวัตถุ
Friedman นักเศรษฐศาสตรแนวนอนุรักษนิยมใหมมีแนวคิดวา เสรีภาพของ
ปจเจกชนมีความสําคัญอยูเหนือสิง่ อื่นใด ตลาดสามารถปกปองและคุม ครองเสรีภาพไดดีที่สุด ซึ่ง
รัฐไมอาจทําเชนนัน้ ได ฉะนั้นจึงตองลดบทบาทของรัฐลงและขยายบทบาทของตลาด กลไกตลาด
เสรีสามารถทีจ่ ะแกปญหาตาง ๆ ได
"ระบบการจัดองคกรที่ใหเสรีภาพทางเศรษฐกิจโดยตรง คือระบบทุนนิยมแบบ
แขงขัน พัฒนาการทางประวัติศาสตรทําใหเห็นไดชดั เจนวาเสรีภาพทางการเมืองและตลาดเสรีมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ เสรีภาพทางการเมืองก็จะมีตลาดเสรีที่ทําหนาทีค่ อยจัดการเรื่อง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยังเห็นอีกวารัฐควรทําหนาที่เพียง 3 ประการก็นาจะเพียงพออันไดแก
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1. รัฐทําหนาที่ควบคุมโดยการออกกฎหมายมายังคับใชกับสังคมและดูแลใหมี
การปกครองตามหลักนิติธรรม และบังคับใชกฎหมายใหเปนไปดวยความยุติธรรมแกมนุษยทกุ คน
ในสังคม
2. รัฐตองควบคุมการผูกขาด ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมบางสาขาจะมีระบบ
การผลิตที่ใหญโต ทําใหธุรกิจขนาดเล็กไมอาจอยูได รัฐจําตองควบคุมมิใหมีการผูกขาดดวยความ
ระมัดระวังเพือ่ ใหเกิดประโยชนแกสงั คมสวนรวม
3. รัฐอาจแทรกแซงในเรื่องสงเสริมหรือคุมครองสังคม เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้น
มิฉะนัน้ ระบบราคาที่มกี ารแขงขันจะนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรไมถกู ตอง
สํานักนิโอคลาสสิคมีแนวคิดที่นยิ ม Libertarism economics มีหลักการที่เดนชัด
คือ
1.ยอมรับการดํารงอยูของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสถาบันทุกอยางที่
สนับสนุนระบบดังกลาวโดยเฉพาะระบบกรรมสิทธิ์เอกชน
2.เนนเรื่องการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด
3.ปกปองอุดมการณ 3 ขอของระบบทุนนิยมอันไดแก
3.1ใชกลไกตลาดเสรีเปนตัวชวยใหเกิดการประสานผลประโยชนขอ
ประชาชนและมีการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามหลักของอุปสงค-อุปทาน
(Demand-Supply มือที่มองไมเห็น)
3.2 ตลาดเสรีจะกอใหเกิดดุลภาพและเสถียรภาพของระบบ ทัง้ จะเปน
หลักประกันใหมีการจางงานเต็มที่ตลอดเวลา
3.3 รัฐดํารงอยูเพื่อประโยชนของมวลชนจึงมีหนาทีต่ องดูแลใหความ
เหลื่อมล้ําทางรายได ซึ่งเปนเรื่องธรรมชาติของเศรษฐกิจแบบตลาดแตละคนจะไดรับสวนแบงตาม
หลักของ Marginal Productivity ทั้งนีก้ ็เพือ่ กระตุนการทํางาน
การผูกขาดอํานาจทางเศรษฐกิจ เปนเรือ่ งของคนกลุม หนึง่ มีอาํ นาจเหนือคนอีก
กลุมหนึ่ง ในระบบเศรษฐกิจซึ่งในทีน่ ี้อํานาจเศรษฐกิจจะหมายถึงความสามารถที่จะดึงเอารายได
สินคา ทรัพยมาเปนกรรมสิทธิ์ของตน ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปดโอกาส
ใหคนกลุม หนึง่ เขาครอบครองที่ดนิ ทัง้ หมด สวนคนอีกกลุมหนึ่งกลายเปนผูไรที่ดนิ มีแตพลังแรงงาน
เทานั้นเปนสมบัติ ในสถานการณเชนนี้เราเรียกวาปฏิสมั พันธเชิงอํานาจ(Power Relations หรือ
Power Situation) สถานการณเชนนี้เปนลักษณะกึง่ ผูกขาด (Quasi-Monopoly) ประชาชนสวน
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ตองยอมรับเอาคาจางที่ถูก

ใหญซึ่งไรที่ดนิ ไดฝากชะตากรรมไวในอุงมือของกลุมเจาของที่ดนิ
กําหนดไวแลวอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง
ทฤษฎีวาดวยอํานาจ เล็นส-สกี้ กลาววาทุกสังคมไมวาจะเปนสังคมในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม สังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต โครงสรางอํานาจจะเปนตัวกําหนดใหระบบ
เศรษฐกิจนัน้ ๆ ดําเนินไปอยางเปนระบบ ทฤษฎีวาดวยอํานาจ 3 อํานาจ ไดแก
1. Power คืออํานาจที่ใชกาํ ลังหรืออํานาจหนาที่ รวมถึงอํานาจที่เกิดจากระบบ
กรรมสิทธิ์
2. Privilege หมายถึงอํานาจที่ควบคุมทรัพยากรหรือสวนเกินของสังคม กลาวคือ
ใครมีอํานาจมาก็สามารถควบคุมทรัพยากรไดมาก
3. Prestige หมายถึงสภาพการของคนในสังคมซึง่ เปนทีย่ อมรับวาสถานะจะสูง
หรือต่ําขึ้นอยูก ับอํานาจที่กลาวในขอ 1 และขอ 2
ปญหาสําคัญในการจัดการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจมีอยูว า จะทําอยางไรเพื่อให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ ลากหลาย มีการประสาน และสอดคลองกันอยางเหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ในทัศนะของนักคิดสํานักเสรีนิยมแนวสังคม เชื่อวาตองมีการรางธรรมนูญ
เศรษฐกิจที่ดีจงึ จะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได ธรรมนูญเศรษฐกิจ (Economic Constitution)
ในความหมายของเสรีนิยมแนวสังคม คือ การตัดสินใจทัง้ หมดเกีย่ วกับการจัดระเบียบชีวิต
เศรษฐกิจของชุมชนสังคม ธรรมนูญดังกลาวนอกจากจะเกี่ยวของกับกฎหมายแลวยังพาดพิงไปถึง
ระบบความสัมพันธอันสลับซับซอนระหวางกฎหมายกับสังคม การเมือง และจริยธรรม ธรรมนูญ
เศรษฐกิจแสดงถึงหลักการทัง้ หมดในการสรางระเบียบเศรษฐกิจ ทัง้ ยังเปนแมบทและบรรทัดฐาน
สําหรับวางนโยบายเศรษฐกิจดวย
ธรรมนูญเศรษฐกิจหรือจะกลาวอีกนัยหนึง่ คือ กฎระเบียบ(กฎหมาย)ของสังคม
ธรรมนูญเศรษฐกิจตองกําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคมในเรื่อง
ดังกลาวนีน้ ักคิดเสรีนิยม มีแนวคิดหลักอยู 3 ขอ(ปรีชา: 2538:57-58) คือ
1.รัฐตองดํารงอยูเพื่อสังคม
กลไกของรัฐและการบริหารงานของรัฐตองรับใช
ผลประโยชนของสังคม ปกปองคุมครองสังคม

19
2.อํานาจของรัฐตองอยูในขอบเขตจํากัด
รัฐบาลมีบทบาทหนาที่คอนขาง
หลากหลาย แตการปฏิบัติการตองอยูบ นพืน้ ฐานของกฎหมาย และตองเปนไปในลักษณะทีไ่ ม
ทําลายกระบวนการทางสังคม
3.ในการที่จะทําใหสมาชิกของสังคมมีความเห็นพองรวมกันเกีย่ วกับ การแกไข
ปญหาของสังคม จําเปนตองสรางกลไกทางสถาบันบางอยางขึน้ มา คือสังคมตองมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและมีอํานาจในการควบคุมรัฐ
จากแนวคิดดังกลาวเห็นวาการสรางระบบเศรษฐกิจ การจัดระเบียบความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับสังคม มีปจ จัยอยู 3 ประการ ไดแก
- ตองมีการใชระบบกฎหมายเพื่อรับรองระบบเศรษฐกิจ
- ตองใหประชาชนไดมีอาํ นาจอธิปไตย อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการอยางแทจริง เพื่อใหสามารถจัดการทางเศรษฐกิจ และกําหนดทิศทางพัฒนาการ
ของระบบเศรษฐกิจ
- ตองกําหนดขอบเขตอํานาจรัฐ เพื่อไมใหเกิดการใชอํานาจรัฐไปในทางทําลาย
กระบวนการทางเศรษฐกิจ
1.8 กรอบในการวิเคราะห
วัตถุประสงคของงานชิน้ นี้ คือ การอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ทําประโยชนในที่ดนิ และระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ของเอกชนในประเทศไทย
กับผลกระทบอัน
เนื่องจากการที่คณะปฏิวัติไดออกประกาศฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2502 ที่มีผลกระทบตอการถือครอง
ที่ดินของผูประกอบการและเกษตรกรในประเทศไทย
ในการศึกษาผลกระทบตอผูป ระกอบการและเกษตรกร อันเนื่องจากไดมีประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2502) ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 จําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
การถือครองทําประโยชนในที่ดินและระบบกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดนิ และกระบวนการดังกลาวได
กอใหเกิดผลกระทบอยางไรตอผูประกอบการและเกษตรกรซึ่งกระบวนการดังกลาวตามทฤษฎีวัตถุ
นิยมวิภาษของสํานักมารกซิสมที่มีมารกซและเองเกล นักคิดคนสําคัญของสํานักดังกลาวไดนํา
แนวคิดของเฮเกลลเจาสํานักจิตนิยมเยอรมันมาพัฒนาแลวนําไปอธิบายใหเห็นวา ความขัดแยง
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อันเปนหัวใจของทฤษฎีวัตถุนิยมประวัติศาสตร(วิภาษวิธี)นั้นไดกอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
วิถีการผลิต และการเปลี่ยนแปลงนี้สงผลตอการถือครองและระบบกรรมสิทธิ์จากระบบกรรมสิทธิ์
สวนรวม ที่มนุษยในสังคมใชรวมกันมาเปนระบบกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดินเชนที่ปรากฏในปจจุบนั
นอกจากทฤษฎีดังกลาว
ยังจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่รัฐบาลไทยหลัง พ.ศ. 2502 เปนตนมาถึงปจจุบนั ได
สนับสนุนและนํามาเปนนโยบายขั้นพื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีของระบบดังกลาวมีขอสมมติฐาน
วาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเปนระบบที่สนับสนุนการผลิต เพื่อการคาใหมีการแขงขันกันอยางเสรี
และเปนธรรม โดยใชกลไกตลาดเปนตัวกําหนดราคาตามทฤษฎีอุปสงคอุปทาน การผลิตที่สําคัญ
คือสนับสนุนใหเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดิน แตความจริงกลับปรากฏวา
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมปลอยใหมีการแขงขันกันอยางเสรี กลับกลายเปนหนทางใหเกิดการแยงชิง
การครอบครองที่ดนิ เปนปจจัยการผลิตโดยใชอํานาจรัฐ และอํานาจทุน ผูประกอบการรายใดทีม่ ี
ทุนนอยหมดโอกาสทีจ่ ะเขาแขงขัน
และออกจากตลาดไปสรางปญหาใหกับสังคมโดยเฉพาะ
ผูประกอบการทุนนอย เกษตรกรไมอาจตอสูกลายเปนคนไรที่ดินและเปนคนยากจน
1.9 แหลงทีม่ าของขอมูล ในการศึกษาผูศึกษาไดใชขอมูลจากบรรดาเอกสารที่เปนคําสอนทาง
เศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัย บทความของผูทรงคุณวัติดานเศรษฐศาสตรการเมือง ตลอดจน
รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ เอกสารทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม และกฎหมาย คํา
พิพากษาของศาลฎีกาทีเ่ กี่ยวของกับที่ดิน
1.10 วิธีการวิเคราะห กระบวนการถือครองทําประโยชนในที่ดนิ และระบบกรรมสิทธิ์เอกชนใน
ที่ดิน และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทีส่ งผลกระทบตอเกษตรกรทีเ่ ปนชาวนาชาวไร จะเปน
การศึกษาเชิงประวัติศาสตรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
การเมือง การผลิตในสังคมชุมชนบุพกาลถึงระบบทุนนิยมในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอสังคมไทยโดยเฉพาะผูป ระกอบการและเกษตรกร
โดยจะแบงเปน
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นแรก เริ่มทําการศึกษาเอกสารทางวิชาการดานเศรษฐศาสตร และงานวิจัย
วิทยานิพนธเพื่อนํามาเปนกรอบกําหนดแนวทางการวิเคราะห
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ขั้นที่สอง ศึกษาหาขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก และเศรษฐศาสตรการเมืองจากหองสมุดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหอสมุด
แหงชาติ
ขั้นที่สาม วิเคราะหขอมูลตามเอกสารและเสนอรายงานแบบพรรณนา
1.11 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
อนุสรณ อุณโณ ซึ่งไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่องขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากร
สวนรวมในสังคมไทย(พ.ศ.2547) ไดอธิบายการขยายตัวของระบอบกรรมสิทธิ์รัฐและระบอบ
กรรมสิทธิ์สวนบุคคลเหนือทรัพยากรและผลกระทบ ดังนี้
ระบอบกรรมสิทธิ์รัฐและระบอบกรรมสิทธิ์สวนบุคคลเหนือทรัพยากรซึ่งไดรับการ
สถาปนาขึ้นพรอมกับการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราช ละเมิดระบอบกรรมสิทธิ์ตามประเพณี
ในหลายลั กษณะการขยายตัว ของระบอบกรรมสิท ธิ์สวนบุคคลเหนือทรัพยากร ซึ่งในชวงแรก
เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขความมั่นคง กอนที่หลังจากทศวรรษ 2500 เปนตนมาจึงเกิดขึ้นทามกลาง
การขยายตั ว ของการเกษตรเชิ ง พาณิ ช ย แ ละระบบเศรษฐกิ จ ตลาด การขยายตั ว ของระบอบ
กรรมสิทธิ์รัฐเหนือทรัพยากร โดยรัฐประชาชาติซึ่งสถาปนาขึ้นในกลางทศวรรษ 2470 ไดเรง
กระบวนการสรางอํานาจเหนือพื้นที่เขมงวดมากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตน
มา กระบวนการอางอํานาจรัฐเหนือพื้นที่ปา ทวีความเขมขนถึงขีดสุดโดยกําหนดมาตรการในการ
จัดการ กระทบของการขยายตัวของระบอบกรรมสิทธิ์รัฐและระบอบกรรมสิทธิ์สวนบุคคลตอชุมชน
ทองถิ่นซึ่งมีระบอบกรรมสิทธิ์และระบบการจัดการทรัพยากรตามประเพณี รัฐยอมรับเฉพาะ
กรรมสิทธิ์สวนบุคคล สงผลใหทรัพยากรสวนรวมจํานวนมากตกอยูในสภาพ "มือใครยาวสาวได
สาวเอา"
ระบอบกรรมสิทธิ์สวนบุคคลเหนือทรัพยากร เชน ที่ดิน ขยายตัวพรอมกับการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เพราะวาระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนบุคคลเปนรากฐานของระบบ
ทุนนิยมที่มุงใหเอกชนมีสิทธิครอบครองที่ดินอยางเบ็ดเสร็จเพื่อใหเปนปจจัยการผลิต หากระบบ
การถือครองที่ดินไมชัดเจน อํานาจการตัดสินใจในการใชที่ดินไมเปนอิสระจากสังคมหรือสวนรวม
ซึ่งมีเปาหมายการใชที่ดินแบบอื่น ๆ ดวย จะทําใหกระบวนการผลิตและการสั่งสมทุนดําเนินไป
ไมราบรื่น ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งมีสมมติฐานวา การใชทรัพยากรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็
ตอเมื่ออยูภายใตระบอบกรรมสิทธิ์สวนบุคคล รวมทั้งมีฐานะเปนสินคาประเภททุนซึ่งสามารถซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนไดในระบบตลาดเสรี การขยายตัวของระบอบกรรมสิทธิ์สวนบุคคลเหนือทรัพยากร
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ทองถิ่นสามารถพิจารณาผานบริบทการขยายตัวของการเกษตรเชิงพาณิชยไดอยางสําคัญ การ
ขยายตัวของการเกษตรเชิงพาณิชยในชวงแรกผูกอยูกับเงื่อนไขอื่นมากกวาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
ไมวาจะเปนเงื่อนไขดานความมั่นคงหรือการคมนาคมขนสงภายในประเทศ
เพราะเหตุที่ระบอบกรรมสิทธิ์สวนบุคคล เปนรากฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมดังทีก่ ลาวแลว นอกจากสงเสริมการขยายพืน้ ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ รัฐบาลยังเรงรัดการ
ออกเอกสารสิทธิ์สวนบุคคลใหแกผูบุกเบิกจับจองพืน้ ที่การเกษตรดวย
โดยหลังจากการออก
เอกสารสิทธิ์สว นบุคคลมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปลายทศวรรษ 2490 เปนตนมา ธนาคารโลกเริ่ม
ชักจูงรัฐบาลไทยใหขยายการใหกรรมสิทธิใ์ นที่ดนิ ตามกฎหมายในที่ดนิ ชาวนาชาวไรทํามาหากิน
อยู เพื่อใหพวกเขาพัฒนาตนเองเปนผูประกอบการที่แสวงหากําไรและมีประสิทธิภาพขึ้น ประมวล
กฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 ซึง่ เปนการรวบรวมกฎหมายเกีย่ วกับที่ดินเขาดวยกัน ไมเพียงแตบัญญัติ
วา "ที่ดินซึง่ มิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหถือวาเปนของรัฐ" ยังกําหนดเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์สวนบุคคลตามกฎหมายประเภทตาง ๆ ไดแก โฉนดทีด่ ินหรือ น.ส.4 ใบจอง หรือ
น.ส. 3 น.ส. 3 ก พรอมทัง้ กําหนดรายละเอียดการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินการออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ
การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิ การคาที่ดนิ
ดร.ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร ไดทําการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองไทย
สมัยกรุงเทพฯ (พ.ศ.2546) กลาววา พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้น
ครองราชยสมบัติดวยการสนับสนุนจากขุนนาง นําโดยตระกูลบุนนาค ผูมีความเกีย่ วของกับการคา
อยางลึกซึ้ง ขุนนางตระกูลบุนนาคตองการขยายการคากับชาวยุโรป และไดเล็งเห็นอนาคตของฝน
ที่อังกฤษใครจะขาย แมจะมีกฎหมายหามการคาฝนและถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย แต
ในทางปฏิบัตปิ รากฏวามีการคาฝนกันอยางแพรหลาย ขุนนางตระกูลบุนนาคเสนอรัชกาลที่ 4 วา
เมื่อไมสามารถควบคุมการคาฝนไดก็ควรจะหากําไรจากากรคาฝน ซึ่งทรงเห็นชอบดวยและอนุญาต
ใหขุนนางเหลานัน้ เริ่มเก็บภาษีฝนโดยการประมูลในระบบเจาภาษี กลุมผูปกครองใหมกลุมนี้ได
ดําเนินมาตรการหลายอยางเพื่อสงเสริมการคากับชาวยุโรป พวกเขาจัดการผูกขาดของทางราช
สํานักที่ยงั หลงเหลืออยูและลดสิทธิพิเศษที่เคยใหแกเจาสัวคนจีน ยกเลิกขอจํากัดตอชาวตะวันตก
ในป พ.ศ.2398 พวกเขาไดเชื้อเชิญรัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนใหสง ทูตเขามาเจรจากับสยามอีกครั้ง
หนึง่ เกี่ยวกับความสัมพันธทางการคาทัง้ หมด ในที่สุดไดมีการทําสนธิสัญญาเบาวริงขึ้นในป พ.ศ.
2398
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การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ไดรับการสนับสนุนจากนัดธุรกิจ
ทองถิน่ ภายในประเทศโดยหวังวารัฐบาลใหมจะสนับสนุนใหพวกเขาแขงขันกับพอคาตางชาติได
แตก็ตองผิดหวัง เพราะระบอบการปกครองใหมมีจุดยืนสนับสนุนชาวนามากวานักธุรกิจ ในแบบ
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลระบุไวชัดเจนวาจะสนับสนุน และปกปองชาวนาไมใหถูกขูดรีดจาก
พวกนายทุน กลุมทหารกลุม หนึง่ ในคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง มีความคิดตอตานนัก
ธุรกิจในเมืองวาเปนตัวคุกคามชาวนา คนจีนมีบทบาทสําคัญในธุรกิจภาคเมือง พวกนี้ไมไดเกิดใน
ประเทศไทยควรที่จะควบคุมพวกชาวจีนใหทาํ ในสิง่ ที่คณะราษฎรตองการเทานัน้
กลุม ทหารได
หาทางชวยปลดปลอยชาวนาใหหลุดพนจากการครอบงําจากพวกธุรกิจโดยเสนอแผนตอรัฐบาลให
ขยายกิจการตาง ๆ ทางภาคการเกษตร ทั้งยังพยายามขจัดอิทธิพลของนักธุรกิจตางชาติที่เปนชาว
ยุโรปและจีนใหหมดไปจากระบบเศรษฐกิจไทย ดวยการตั้งองคกรในรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นภายใตการ
ควบคุมของกระทรวงกลาโหม จอมพล ป.พิบูลยสงครามเสนอแนวคิดเศรษฐกิจไทยสําหรับคนไทย
โดยกําจัดชาวจีนออกไปจากเศรษฐกิจไทย ขณะที่ผนู ําทางฝายทหารตองการใชนโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินิยมเปนกลยุทธ แตในทางปฏิบัติผนู ําในคณะราษฏรบางคนกลับสนับสนุนการรวมทุนกับนัก
ธุรกิจเอกชน โดยไดรับผลตอบแทนจากสวนแบงของผลกําไรเพื่อเอาไปสรางความมั่งคั่งใหกับจน
เอง และเปนฐานเลี้ยงในทางการเมือง เชนกรณีของนายปรีดี พนมยงค ใชเงินทุนของ
กระทรวงการคลังจัดตั้งบริษัท ขาวไทย เพื่อทําธุรกิจคาขาว ทัง้ ยังไดนําเงินจากกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปจัดตั้งธนาคารเอเชียเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเขาดําเนินงานการ
โอนเงินไปยังประเทศจีนแทนธนาคารโอเวอรซีไชนิส นายปรีดี พนมยงคไดนํานักธุรกิจชั้นนําเขามา
เปนผูบริหาร และใหถือวากิจการธนาคารเปนธุรกิจของรัฐ นอกจากนีก้ ลุมของนายปรีดี มักจะรวม
ทุนกับตระกูลหวัง่ หลี ล่าํ ซํา และบูลกุล ผูสนับสนุนนายปรีดีกลุม เล็ก ๆ จะไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ้นใหมหลายแหงหลังป พ.ศ. 2481 โดยไดรับผลตอบแทน
มากมาย
นักการเมืองฝายทหารจะใชอํานาจของตนที่มีอยูผกู ขาดธุรกิจ
ทําใหนักธุรกิจ
เอกชนตองเชิญมาเปนที่ปรึกษาหรือกรรมการบริหารของบริษัท
จากสงครามเกาหลีเปนตนมาโลกไดกา วสูทศวรรษแหงความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการคาแรงกระตุนมาจากการที่เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
ยุโรปเติบโตเปนอยางมาก ขณะที่สหรัฐอเมริกาพัฒนายุทธศาสตรสงครามเย็นระหวางป พ.ศ.
2490-2493 ประเทศไทยไดมีสวนในสงครามเย็นดวย ในป พ.ศ. 2493 สหรัฐเปนปฏิปกษตอลัทธิ
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คอมมิวนิสตในแถบอินโดจีน
ประเทศไทยจึงมีความสําคัญตอการวางนโยบายของสหรัฐตาม
ทฤษฎีโดมิโน จําเปนตองไดรับการปกปองมิใหเปนประเทศคอมมิวนิสต และประเทศไทยยังเปน
ยุทธศาสตรทสี่ ําคัญสําหรับฐานทัพอเมริกนั สหรัฐจึงไดพยายามจะเขาแทรกแซงกิจการภายในของ
ประเทศไทยเพื่อใหนโยบายของตนสําเร็จ
ผูกําหนดนโยบายของสหรัฐเชื่อวาการตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสตไดดีที่สุด คือชวยใหรัฐบาลไทยมีความเขมแขงโดยทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตบน
พื้นฐานของทุนเอกชน สหรัฐอเมริกาไดเริ่มแผนโดยสนับสนุนผูน ําฝายทหารมีอํานาจเหนือรัฐบาล
และผลักดันใหผูนาํ จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สนับสนุนระบบทุนนิยม เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
สหรัฐใหเงินทุน 4,500,00 เหรียญสหรัฐเปนทุนแกทางการทหารไทย และจะเพิ่มใหทกุ ป ๆ ละ 56
ลานเหรียญสหรัฐ
การชวยเหลือดังกลาวเกิดขึ้นในสมัยที่จอมพล
ป.พิบลู ยสงครามเปน
นายกรัฐมนตรีและเปนผูสรางลัทธิชาตินิยม การชวยเหลือจึงไมชัดเจนจนกระทัง่ ในป พ.ศ. 2500
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดทําการปฏิวตั ิยึดอํานาจการบริหารราชการแผนดินจากรัฐบาลจอมพล
ป.พิบูลยสงคราม การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยไดเริ่มขึ้นเนื่องจากรายงานการ
ประชุมของธนาคารโลกในป พ.ศ. 2502 ไดวิพากษวิจารณถงึ ความไมมปี ระสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ
รายงานดังกลาวไดแนะนําใหรัฐบาลลดจํานวนรัฐวิสาหกิจและ
สนับสนุนหัตถอุตสาหกรรมที่เอกชนเปนเจาของ ปรับปรุงแกไขกฎหมายเสียใหม ปรับระบบ
โครงสรางพื้นฐานและระบบการใหสนิ เชือ่ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ คณะผูเชี่ยวชาญนําโดยนายโบเวน แนะนําใหรัฐบาลไทยรับที่ปรึกษาสหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลกเขาประจําหนวยงานดานเศรษฐกิจที่ตงั้ ขึ้นใหม
และขูวาจะตัดเงินชวยเหลือหาก
รัฐบาลไทยปฏิเสธ ประธานาธิบดีเคเนดีไดทําบันทึกถึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตโดยตรงวาให
พิจารณารายงานดังกลาวขางตนอยางจริงจัง ขาพเจาคิดวารายงานนีเ้ ปนพืน้ ฐานของการใหความ
ชวยเหลือ
จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชตไดรับเอาขอเสนอดังกลาวโดยจัดตั้งสํานักงบประมาณ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ทัง้ นี้ก็
เพื่อเบิกรับทุนจากตางประเทศ เปนการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจใหมซึ่งสงผลกระทบตอนักธุรกิจ
ของไทยเปนอยางมาก
เจษฎา โชติกิจภิวาทย ไดทําการศึกษาและวิจัยการปฏิรูปที่ดิน(พ.ศ.2545) โดยได
กลาวไวในบทนําวา การปฏิรูปที่ดิน นอกจากเปนการกระจายสิทธิในการถือครองที่ดินหรือการทํา
ใหเกษตรกรสามารถมีที่ดินทํากินเปนของตนเองโดยทั่วถึงแลว ยังตองสรางหลักประกันที่จะทําการ
ถือครองที่ดินมีความมั่นคงหรือทําใหที่ดินหลุดพนจากการครอบงําของระบบตลาดเพื่อปองกันการ
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เปลี่ยนแปลงผูถือครองทําประโยชน การถือครองทําประโยชนในที่ดินควรใหความสําคัญตอความ
เสมอภาคทางเศรษฐกิจเปนหลักดวย ที่ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศที่ เ ปน อยู ป จจุ บั น มี
เปาหมายเพื่อภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอื่น ๆ สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาที่ละเลยภาค
เกษตรกรรม รวมทั้ ง การนํ า ที่ ดิ น ของเกษตรกรไปรั บ ใช ก ารเติ บ โตของกลุ ม ทุ น ธนาคาร ทุ น
อุตสาหกรรมจึงกอใหเกิดความแตกตางเหลื่อมล้ํากัน ระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคการผลิตอื่น
ๆ แนวโนมเชน นี้ยอมปดหนทางที่ จะใหภาคเกษตรกรรมมี ห ลักประกัน และความมั่น คง นั่ น ก็
หมายความวาเมื่อภาคเกษตรกรรมอยูมิได ความมั่นคงในการถือครองที่ดินก็ยอมสั่นคลอน การ
ปฏิรูปที่นาจะเปนนั้นยอมจะมีความหมายถึงความอยูรอดของภาคเกษตรกรรมอยางเปนจริง มิใช
เพียงแคเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเทานั้น รัฐจะตองไมเรงรัดการพั ฒนาไปสูทุนนิย ม
อุตสาหกรรม จะตองสรางหลักประกันใหภาคเกษตรกรรมอยูรอด มีการกําหนดเขตการใชที่ดินให
ชั ด เจน จํ า กั ด ขนาดพื้ น ที่ ถื อ ครอง มี ม าตรการป อ งกั น การเก็ ง กํ า ไรจากการป น ราคาที่ ดิ น มี
มาตรการการเก็บภาษีผูที่มีที่ดินในอัตราที่เปนธรรม สนับสนุนลดตนทุนการผลิต กลไกตลาด
จะตองมีการปรับเปลี่ยนดูแลไมใหมีการขูดรีดมูลคาสวนเกินจากเกษตรกร และที่สําคัญรัฐตอง
สนับสนุนใหเกษตรกร มีการรวมกลุมเพื่อสามารถตอรองกับกลไกตลาด และควบคุมดูแลจัดการ
กับปญหากลุมอิทธิพลนายทุนได จึงจะทําใหความมั่นคงและการใชที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
และความเปนธรรมจึงจะเกิดขึ้นในการถือครองที่ดินก็จะเปนจริง
สุรพล สงฆรักษ ได วิเคราะหนโยบายของรัฐกับการกระจายการถือครองที่ดิน
(พ.ศ.2546) กลาววา ที่ดินไมไดเปนเพียงที่มาของปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษยเทานั้น ที่ดิน
ยังเปนรากฐานที่สําคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ที่ดินเปนแกนกลางของการตอสูชวงชิง
ระหวางชนชั้นตาง ๆ ที่ดํารงอยูในสังคมมาทุกยุคทุกสมัย นับแตกอกําเนิดรัฐชาติ แตนั้นก็มิไดทํา
ใหการถือครองที่ดินอยูภายใตกฎเกณฑของความเทาเทียมหรือความเปนธรรมแตอยางใด สังคมที่
กาวลวงมาสูยุคทุนนิยมก็ยิ่งทําใหเกษตรกรรายยอยหรือคนจนขาดความมั่นคงในการถือครองทีด่ นิ
ชนชั้นที่กุมอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเขามามีอํานาจควบคุมที่ดิน ทั้งในฐานะปจจัยการ
ผลิตเพื่อสะสมทุนและเพื่อสรางอํานาจตอรองทางการเมือง สวนชนชั้นผูยากไรก็ตระหนักดีวา การ
เขาถึงที่ดินซึ่งหมายรวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่ติดพันอยูกับแผนดิน คือหนทางแหงการลืมตาอาปาก
ของตน การเคลื่อนไหวตอสูทางการเมืองของภาคประชาชนในยุคปจจุบัน จึงยังคงมีฐานทรัพยากร
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ซึ่งมีที่ดินเปนแกนกลางอยูในฐานะเดิมพันที่เปนรูปธรรม สวนเปาหมายที่เปนนามธรรมในการ
เคลื่อนไหวตอสูในยุคนี้ก็คือการขยายพื้นที่ทางสังคมและการสั่งสมความเขมแข็งและพลังอํานาจ
ของผูยากไร
ดร.มณีมัย ไดศึกษาและวิจยั การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชาวอีสาน(พ.ศ.2546) ได
ใหขอคิดบางประการเกี่ยวกับการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรในภาคอีสาณ เกิดจากแนวนโยบาย
ของรัฐที่ตองการพัฒนาความเจริญสูทองถิ่นและเปนการพัฒนาแบบทุนนิยม
เชนเดียวกับ
การศึกษาและวิจัยของ ดร.อภิชัยในเอกสารผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชนบทไทย :
สมุทัยและมรรค ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา โดยกลาววาการพัฒนาแบบ
ทุนนิยมเปนการสรางความเจริญที่เกิดจากโครงสรางพืน้ ฐาน มิไดเขาไปเพื่อสรางรายไดใหชาว
ชนบทเพียงอยางเดียว แตไดเขาไปเปลี่ยนแปลงแบบแผนของการบริโภค ใหมีลักษณะโนมเอียงไป
ทางดานการบริโภคตามแบบของคนในเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีไฟฟาและถนนหนทางเขาไป
อุปกรณที่ชวยในการขับเคลือ่ นเพื่อการเดินทาง เชน รถจักรยานยนตเริ่มเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต
ของคนในชนบท
และเมื่อไฟฟาเขาไปถึงหมูบานก็จะมีโทรทัศนตามเขาไปดวย แบบแผนการ
บริโภคของคนในเมืองก็จะถูกถายทอดผานการแสดง
และการโฆษณาทางโทรทัศน ความ
ตองการสินคาเครื่องใชไฟฟาก็จะติดตามเขาไป เชน หมอหุงขาวไฟฟา พัดลม ตูเย็น และสิ่งเหลานี้
ก็จะกลายเปนความจําเปนขัน้ พืน้ ฐานของชาวชนบทเพื่อการดํารงชีพ ทางที่จะทําใหชาวชนบท
ยกระดับดังกลาวใหเปนจริงขึ้นมาไดก็คือจําเปนตองหารายไดเพิ่มขึ้น แหลงที่มาของรายไดทดี่ ี
ที่สุดคือการขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทําสิ่งเหลานีจ้ ะตองทําใหตนทุน
ทั้งที่เปนตัวเงินและตนทุนทีเ่ ปนทรัพยากรที่มีอยูลดลงดวย ซึง่ ในความเปนจริงแลว ชาวชนบทไม
สามารถควบคุมเทคโนโลยีในการผลิตใหมีลักษณะดังกลาวไดดวยตนเอง
เมื่อเปนเชนนี้ความ
ตองการขยายการผลิตจึงมีทางเลือกอยู 2 ทาง คือเพิ่มตนทุนการผลิตทางตัวเงินมากขึน้ ซึ่ง
ทางเลือกทั้งสองทางดังกลาวแลว เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดมาใชใน
อัตราที่รีบเรงซึง่ ทางเลือกทัง้ สองทางดังกลาวแลวเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติใหหมดไป ผล
กรกะทบจากการเปลี่ยนแปลงแผนการบริโภคของชาวชนบท ในทีส่ ุดชาวชนบทจะมีหนี้สนิ และ
ในที่สุดก็จะสูญเสียที่ดินทีท่ าํ มาหากินของตนใหกับนายทุน และกลายเปนกรรมกรรับจางตอไป
ดร.อภิชัยเรียกการพัฒนาดังกลาววาเปนวงจรอุบาทวที่สรางความหายนะใหกับเกษตรกร
มูลนิธิสถาบันที่ดินไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว-2545)ไดทําการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และใชประโยชนจากที่ดิน
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ภายใตเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองพบวา
นับตัง้ แตประเทศไทยไดทําสนธิสัญญาทางการคากับ
ประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2398 เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากการผลิตเพื่อการบริโภค
เปนการผลิตเพื่อการคา
ความตองการที่ดนิ เพื่อประโยชนในทางการเกษตรสูงขึ้นตามความ
ตองการผลผลิตของตลาด และไดมีการขยายพื้นที่เพื่อทําการเกษตร มีการหักลางถางพงและ
ทําลายปาไม เพื่อนํามาใชในการเพาะปลูกมากขึน้ ขาดความรูในการอนุรักษดนิ ทําใหคุณภาพ
ของดินเสื่อมลง ตลอดจนการใชที่ดินอยางผิดประเภท สงผลใหทรัพยากรปาไมและทีด่ ินเสื่อมโทรม
ลงในทุกภาคของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต นอกจากจะกอใหเกิดการบุกรุกบุกเบิกที่ดินและ
ใชที่ดินโดยขาดการบํารุงรักษาแลว ในการผลิตของเกษตรกรยังตองพึง่ พาทุนจากภายนอกเพือ่
นํามาใชในการผลิตใหเปนไปตามความตองการของตลาด จําตองกูย ืมเงินจากแหลงเงินทุนทั้งใน
และนอกระบบ ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ไมเปนธรรม เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการผลิต
ประกอบกับการผลิตของเกษตรกรยังตองพึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก ปใดมีฝนตกตองตามฤดูกาลก็
ยังพอไดผลผลิตออกจําหนายไดเงินพอจะชําระเงินกูยมื ได ในทางตรงขามหากปใดฝนไมตกตาม
ฤดูกาล แหงแลง ซ้ําเกิดโรคระบาดในพืน้ ที่เพาะปลูกและสัตวเลี้ยง ผลผลิตเสียหายและไมเพียงพอ
จะนําไปขายได ไมมีเงินจะชําระหนี้เงินกูย ืม เจาของเงินใชสิทธิทางศาลฟองรองที่ดนิ ของเกษตรกร
ที่เคยมีตองถูกนําออกขายทอดตลาดนําเงินไปชําระหนี้ เกษตรกรก็จะกลายเปนคนไรที่ กลายเปนผู
เชา และตองเสียคาเชาในอัตราสูง แมวารัฐจะไดเขาชวยเหลือดวยการปลดเปลื้องหนี้สินหรือการ
ปฏิรูปที่ดินก็ไมสามารถทําใหเกษตรกรหลุดพนจากวงจรดังกลาวขางตนได และไมอาจหลุดพน
จากความยากจน
ในป พ.ศ. 2530 รัฐไดเปลี่ยนนโยบายจากประเทศเกษตรกรรมไปสูการเปน
ประเทศอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดที่ดินขนานใหญ เนื่องจากมีทนุ จาก
ตางประเทศมาลงทุนเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศ และรัฐยังมีนโยบายกระจายความ
เจริญไปสูภูมิภาค
ที่ดนิ จํานวนมากในภูมิภาคถูกพวกนายทุนกวานซื้อไปขายเอากําไรจากนัก
ลงทุน เพื่อสรางโรงงานอุตสาหกรรม ราคาที่ดนิ มีมูลคาสูงขึ้นถึง 10 เทาตัว เปนเหตุจูงใจให
เกษตรกรตัดสินใจขายที่ดินใหกับกลุม นายทุน ผลก็คือทําใหเกษตรกรกลายเปนผูไรที่ดิน กลายเปน
ผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และตองประสพชะตากรรมเมือ่ ปรากฏวาในป พ.ศ. 2540
ประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา
โรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงไมอาจดําเนินกิจการ
ตอไป ตองหยุดกิจการ เกษตรกรซึ่งเปนผูใชแรงงานหลังจากขายทีด่ ินไปแลวกลายเปนผูตกงาน
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และ

ที่ดินก็หลุดไปอยูในมือของนายทุนแลว ไมมีที่ดินจะนํามาใชในการผลิตเพื่อยังชีพตอไป
กลายเปนคนยากจนเพราะไรที่ทํากิน
กนกศักดิ์ แกวเทพ(2542) ไดกลาวถึงกระบวนการเคลือ่ นไหวของชาวนาไทย อัน
เนื่องจากยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 5(พ.ศ. 2525-2529) รัฐบาลไดเนนการพัฒนาเพื่อสงออกเพื่อจะกาวขึ้นไปสูการเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหม(Newly Industrialized Countries) มีชอื่ ยอวา Nics สงผลใหภาค
เกษตรกรรมลดความสําคัญลง
ในเดือนพฤศจิกายน 2517 ชาวนาไดยนื่ คํารองตอรัฐบาลขอใหแกไขปญหา สรุป
ไดดังนี้คือใหรัฐบาลจัดหาทีท่ ํากินใหกับชาวนา ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสูญเสียที่ดินของ
ชาวนาชาวไรที่ถูกนายทุนฉอฉล จัดสรรที่ดินทํากินถาวรใหกับชาวนาชาวไรที่ไมมที ี่ทาํ กิน ใหรัฐ
ออกกฎหมายจํากัดการถือครองที่ดิน ออกประกาศควบคุมคาเชานาป 2493 ใหรัฐออกเงินไถถอน
ที่ดินทั้งหมดทีจ่ ํานองไวกับสถาบันการเงินหรือเอกชนอืน่ แลวนํามาใหชาวนาเชา หรือเชาซื้อใน
ราคายุติธรรม กรณีที่ชาวไรชาวนาเขาครอบครองที่สาธารณะเปนเวลา 10 ปขึ้นไปก็ใหเปนผูม ี
กรรมสิทธิ์ ใหรัฐระงับโครงการที่กอใหเกิดความเสียหายแกชาวนาชาวไร เชน การสรางเขื่อน และ
ใหระงับโครงการประกันราคาขาวเปลือกทีก่ ําหนดไวเกวียนละ 3,000 บาท เปนตน
ขอเรียกรองดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบอันเกิดจากนโยบายของ
รัฐบาลที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโดยหวังจะกาวไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ทําให
ชาวไรชาวนายากจนเพราะไรที่ดินทํากิน
แมวารัฐบาลในยุคนัน้ จะแกไขโดยการออก
พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินและจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปทีด่ ินขึ้นในป พ.ศ. 2518 แตก็มิไดมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวใหเกิดผลแตอยางใด กลับปรากฏวาในระหวางป พ.ศ. 2536-2538
รัฐบาลที่มนี ายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อคนยากจนโดยอาศัย
กฎหมายดังกลาว แตก็ไรผล ชาวไรชาวนายังคงประสบปญหาความยากจนเพราะไรที่ดินทํากิน
และมีการเรียกรองดวยการรวมตัวกันประทวงทีห่ นารัฐสภา
ใหรัฐบาลแกไขปญหาที่ดินใหกบั
ชาวไรชาวนาเปนเวลายาวนานถึง 99 วัน(21 มกราคม – 2 พฤษภาคม 2540) รัฐก็ยังไมสามารถ
แกไขปญหาได จนกระทัง่ ประเทศไทยประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540
กฤษฎา บุญชัย ไดกลาวไวในเอกสารการวิจัย ภายใตหัวขอทางเลือกการปฏิรูป
ที่ดิน เศรษฐศาสตรปะทะนิเวศนวฒ
ั นธรรม การเคลื่อนไหวทางนโยบาย สถานภาพงานศึกษาเรื่อง
การปฏิรูปที่ดนิ ในประเทศไทย(มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน E: midnight new version-mid culture 44/
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new page 9 Html) วา การพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมในประเทศไทยในชวงระยะเวลา 100 ปที่ผา น
มา ทําใหผืนดินซึ่งเปนรากฐานทางวัฒนธรรม กสิกรรม เศรษฐกิจ ที่ชุมชนทองถิ่นใชประโยชน
รวมกัน หรือเปนสัญลักษณของระบบศักดินาของสังคมไทยสมัยกอน กลายเปนทีด่ ินอันเปนปจจัย
การผลิตและทรัพยสนิ สวนบุคคลที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน
ลงทุนการผลิต
สรางมูลคาเพิม่ ใน
กระบวนการสะสมทุนของระบบทุนนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสง ผลกระทบตอสังคมไทยซึง่
เปนสังคมนิเวศนธรรม นับแตประเทศไทยไดเริ่มพัฒนาประเทศเพือ่ ความทันสมัย รัฐไดดําเนิน
นโยบายเกี่ยวกับที่ดินและออกกฎหมายรับรองกรรมสิทธิ์เอกชนเพื่อปองกันการกระจุกตัวของที่ดิน
และการถือครองที่ดนิ ของตางชาติ แตดวยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจการเมืองในชวงระยะเวลาที่
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีนั้น สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกไดเขามาวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก(พ.ศ.2504-2509) รัฐบาลไทยไดสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน
ถนน เขื่อน เพื่อเรงรัดเศรษฐกิจสงออก ชนชั้นนําในรัฐบาลและกลุมทุนก็เขาจับจองที่ดนิ เพื่อเปด
เสรีแกทุนใหเขาครอบครองทีด่ ิน และกลุมอํานาจทางการเมืองก็ไดผลักดันใหยกเลิกบทบัญญัติวา
ดวย การกําหนดสิทธิ์ในที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 สงผลใหชาวนาชาวไรตอง
สูญเสียที่ดินกลายเปนปญหาความยากจน

บทที่ 2
วิถีการผลิตกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
2.1 วิถีการผลิต มนุษยมีความตองการอาหาร เครื่องนุง หม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ซึง่ เปน
ปจจัยขั้นพื้นฐานที่ทาํ ใหมนุษยสามารถดํารงชีพอยูไดในโลก แตสิ่งเหลานีจ้ ะเกิดขึ้นไดตองมีการ
ผลิต และปจจัยการผลิตที่สําคัญอันจะกอใหเกิดผลผลิตอันจําเปนแกการยังชีพของมนุษยดังที่
กลาวขางตนก็คือ ที่ดินและแรงงานมนุษย หากขาดอยางใดอยางหนึ่ง การผลิตก็ไมอาจเกิดขึ้นได
การผลิตและวิธีการผลิตในระบบเศรษฐกิจทุกระบบก็จะประกอบดวย พลังการผลิต ซึ่งเปน
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และความสัมพันธทางการผลิตเปนปฎิสัมพันธระหวาง
มนุษยดวยกันในกระบวนการผลิต ซึ่งถูกกําหนดดวยระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต และเกิด
การแบงชนชั้นเปน 2 ชนชั้นขึ้นในสังคม คือ ชนชัน้ ผูมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต คือที่ดิน กับชน
ชั้นที่ไมมีปจจัยการผลิตคงมีแตพลังแรงงานเปนสมบัติ
โครงสรางทางเศรษฐกิจทีถ่ ูกกําหนดโดยวิธกี ารผลิต จะเปนตัวกําหนดโครงสราง
ของความสัมพันธทางสังคม กอใหเกิดการแบงแยกทางชนชัน้ ในทุกสังคมจะมีชนชั้นสองชนชัน้ ชน
ชั้นแรก คือชนชั้นปกครอง เปนชนชั้นที่ผูกขาดเปนเจาของปจจัยการผลิตทั้งหมด เอารัดเอาเปรียบ
มีความพยายามพัฒนาเทคนิคทางการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และกดขี่ขมเหงชนชัน้ อีกชน
ชั้นหนึง่ คือ ชนชั้นผูใชแรงงาน และการถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึน้ เรื่อย ๆ ผูใชแรงงานก็จะเกิด
ความรูสึกแปลงแยกซึง่ เปนแรงกระตุนใหเกิดความสํานึกทางชนชั้น
เพราะผูใชแรงงานจะเกิด
ความรูสึกวา คุณคาของตนถูกลดลงเปนเพียงสินคาเพื่อผลกําไรของนายทุน การแบงแยกงานทํา
ใหมีผูผลิต(ผูใชแรงงาน)ถูกลดคาลงเปนเพียงองคประกอบเล็ก ๆ ของเครื่องจักร ความพึงพอใจใน
ผลงานอันเกิดจากการทํางานของตนถูกกทําลายลง และคาจางที่ชนชั้นผูใชแรงงานขึ้นอยูก ับการ
ตัดสินใจของนายทุน ซึ่งเปนเพียงสวนแบงเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อเทียบกับผลกําไรทีน่ ายทุนไดรับ ผูใช
แรงงานทํางานอยางหนัก แตไดรับคาตอบแทนพอกินพอใชประทังชีวติ ไปวันหนึ่ง ๆ (ยศ:2543:7-8)
มารคและเองเกลส เห็นวา กรรมสิทธิ์สวนตัวในปจจัยการผลิต มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการ
กดขี่ซึ่งเปนกระบวนการที่คนกลุมหนึง่ ถูกลิดรอนคุณคาอันแทจริงของแรงงานที่ตนไดทําไป
ใน
ขณะที่คนอีกกลุมหนึง่ ไดรับมูลคาสวนเกินไป นายทุนซึ่งมีปจจัยการผลิตไมวาจะเปนที่ดนิ หรือ
เครื่องมือที่ใชในการผลิตเปนกรรมสิทธิ์ของตนยอมสามารถจะกดขี่เอารัดเอาเปรียบแรงงานได ผล
ที่ตามคือ ความขัดแยงทีน่ ําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตในสังคมมนุษย วิธีการผลิตที่ประกอบ
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ดวยความสัมพันธทางการผลิตในระบบเศรษฐกิจทุกระบบ จะมีโครงสรางเชนที่กลาวแลวดวยกัน
ทั้งสิน้ ฉะนัน้ ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันจึงเปนปฏิสัมพันธระหวางชนชัน้ ทั้งสองเปนปฎิ
สัมพันธเชิงอํานาจเพื่อชวงชิงผลประโยชนซึ่งกันและกัน ในทุกสังคมจะเปนเชนนี้
ตามความเปนจริง หากจะไดพิจารณาโครงสรางทางสังคมมนุษยโดยละเอียดแลว
จะพบวา การแบงชนชัน้ ในสังคมมนุษยอนั เปนผลเนื่องมาจากระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตนี้มี
มาตั้งแตมนุษยไดอุบัติขึ้นในโลกแลว เบือ้ งตนที่เห็นไดชัดเจนคือ ชนชั้นปกครองก็ไดแกบรรพบุรุษ
ซึ่งอาจเปนบิดามารดา ปูยาตายาย กับชนชั้นถูกปกครองไดแก บุตรหลาน บรรพบุรุษจะเปนผูน ํา
ในการผลิตโดยใชที่ดินเปนปจจัยการผลิต เชน ผลิตในเรื่องวากรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตวาเปน
ของบรรพบุรุษหรือลูกหลาน ทัง้ นีก้ ็เพราะทุกคนมีจิตสํานึกรวมกันโดยเฉพาะผูเ ปนบรรพบุรุษ โดย
ธรรมชาติแลวจะเอื้ออาทรตอสายเลือดของตนเองไมใหตองอดอยาก จึงไดพยายามสั่งสอนใหทุก
คนลงแรงกายรวมกันทําการผลิต
ผลผลิตที่ไดซึ่งเกิดจากการทํางานรวมกันจึงตองเปนสมบัติ
สวนกลางทีท่ กุ คนมีสทิ ธิใชรว มกันตามความจําเปนและความเปนธรรม วิธกี ารผลิตแบบนี้ในทาง
ทฤษฎีไดเกิดขึ้นแลวในอดีตเมื่อประมาณ 8,000-10,000 ปมาแลว และในทางวิชาการเรียกวาการ
ผลิตแบบชุมชนบุพกาล เนื่องดวยทุกสิง่ ทุกอยางในโลกนี้มิไดหยุดนิ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องจากความขัดแยงของสังคมมนุษย สงผลใหวิธีการผลิตเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบทาส ระบบ
ศักดินา ระบบทุนนิยม และสังคมนิยม ดังที่เปนอยูในปจจุบันและเปนระบบที่แบงชนชัน้ อัน
เนื่องจากระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต
2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตในสังคมไทย
ประเทศไทยมีรากฐานทางเศรษฐกิจคือเกษตรกรรม
เนื่องจากสภาพที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรตั้งอยูในเขตมรสุม ฝนตกชุก พืน้ ดินอุดมสมบูรณดวยแรธาตุที่เปนปุยอยางดีเหมาะแก
การเพาะปลูก จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมืองการปกครองของไทยทําใหทราบ
วาวิถีการผลิตของสังคมไทยไดมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบนั ซึ่งสามารถจะ
แบงไดเปน 2 ยุค คือ ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชและยุคประชาธิปไตย
2.2.1.ยุคสมบูรณาญาสิทธิราช เปนยุคที่ประเทศไทยใชระบบการปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเปนระบอบที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข ใชอํานาจการปกครอง
แบบเบ็ดเสร็จ เปนเจาของแผนดิน(ที่ดิน)ทั้งหมดในเขตปกครอง โดยเริม่ จากป พ.ศ.1893 ซึ่งเปนป
ที่รัฐไทยไดสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีสืบตอจากกรุงสุโขทัย จนถึงป พ.ศ. 2475 เปนปที่
เปนระบอบประชาธิปไตยและเปนยุคสมัยที่
ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

32
ประเทศไทยมีกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีในปจจุบัน
การศึกษาวิถีการผลิตกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยตั้งแตสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ก็ดว ยเหตุผลที่วา กอนยุคสมัยที่
กรุงศรีอยุธยาจะสถาปนาเปนราชธานีของไทยนัน้ หลักฐานทางประวัติศาสตรที่จะนํามาอธิบายถึง
วิธีการผลิตของสังคมไทยมีนอ ยมาก
2.2.1.1 ในยุคสมัยทีก่ รุงศรีอยุธยาเปนราชธานีนนั้ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ปฐม
ไดทรงนําระบบการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทีม่ ีตนกําเนิดในประเทศ
กษัตริย
อินเดียโดยรับตอมาจากมอญอีกทอดหนึ่งมาใชเปนหลักในการปกครอง และในป พ.ศ. 1903 ได
ทรงใหตรากฎหมายเกีย่ วกับที่ดินมีขอความวา ที่ดินในพระราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเปนของ
กษัตริยหากใหราษฎรผูเปนขาแผนดินไดอาศัยจะเปนทีร่ าษฎรก็หาไม รูปแบบการปกครองและ
กฎหมายดังกลาว สอดคลองกับทฤษฎีที่วา ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ของรัฐ และกรรมสิทธิ์สว น
บุคคลในที่ดินสถาปนาขึ้นพรอมกับรัฐ(รัฐบาล)สมบูรณาญาสิทธิราชกับทฤษฎีที่วา กําเนิดรัฐ
(กษัตริย) ในฐานะตัวแทนชุมชนใหญครอบชุมชนหมูบา นจํานวนมากไว เปนระบบศักดินา ฉะนั้น
เมื่อสถาบันการเมืองการปกครองซึ่งเปนโครงสรางสวนบนของสังคม
มีอุดมการณรูปแบบการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งมีรากฐานสนับสนุนกษัตริยใหมีอาํ นาจเบ็ดเสร็จในการ
ใชอํานาจอธิปไตยแตผูเดียว บรรดาทีด่ ินในพระราชอาณาเขตก็ถกู กําหนดใหเปนกรรมสิทธิ์ของ
กษัตริยโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
ระบบเศรษฐกิจซึ่งเปนโครงสรางสวนลางของสังคมก็เปน
วิธีการผลิตแบบศักดินา พลังการผลิตคือ ไพร หรือทาส(ราษฎร) ใชพลังแรงงานและเครื่องมือ
เครื่องใชทําการผลิต สวนความสัมพันธทางการผลิตซึง่ ถูกกําหนดโดยระบบกรรมสิทธิ์วา เปนของ
กษัตริย ไพรหรือทาสจึงมีหนาที่ตองสงสวยซึ่งกําหนดเอาสวนแบงจากผลผลิต ทัง้ ยังตองถูกเกณฑ
แรงงานโดยไมไดรับคาตอบแทน
การผลิตในระบบศักดินานั้นเกิดในแหลงวัฒนธรรมทางตะวันตก คือ ยุโรปสมัย
กลางประมาณคริสตศตวรรษที่ 8 และอยูถึงคริสตศตวรรษที่ 14 กับระบบการผลิตแบบเอเชีย ซึ่ง
เกิดในอียิปต อินเดีย และจีน เมื่อประมาณ 2,000 ปมาแลว เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถกู ตองวา
วิธีการผลิตในระบบศักดินาของสังคมไทยเปนการผลิตแบบอยางศักดินาแบบยุโรป
หรือผลิต
แบบเอเชียจําเปนตองศึกษารูปแบบวิธีการผลิตทั้งสองแบบเปนเบื้องตนเสียกอน
ระบบศักดินาที่เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลางประมาณปลายคริสตศตวรรษที่ 8 ลัทธิที่
สนับสนุนระบบดังกลาว คือ ลัทธิเทวสิทธิเปนลัทธิทอี่ างวากษัตริยมีความชอบธรรมที่จะปกครอง
เพราะไดอํานาจมาจากพระเจาและคริสตศาสนาก็สนับสนุนระบบศักดินามีหลักฐานปรากฏในพระ
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คัมภีรใหม(The New Testament) กลาววาผูปกครองคือตัวแทนของพระเจา รัฐบาลเปนสถาบัน
อันศักดิสิทธิ์ไดอํานาจและการรับรองจากพระเจา การปฏิเสธหรือตอตานรัฐและรัฐบาลเทากับเปน
การปฏิเสธพระเจา (ฉัตรทิพย: 2539:3-4)
ระบบศักดินาในยุโรปเรียกวา Feudalism เปนระบบที่มกี ารแบงชนชั้นเปน 2 ชน
ชั้น คือ ขุนนางซึ่งเปนกลุม ชนที่มหี นาที่หลักในการบริการดานการปองกันประเทศใหปลอดภัยจาก
การโจมตีของขาศึก จะไดรับการตอบแทนจากกษัตริยด วยที่ดนิ ผืนใหญที่มีไพรหรือทาสติดไปดวย
และอีกชนชัน้ หนึง่ คือไพรหรือทาส
ขุนนางที่ไดรับที่ดินจากกษัตริยแลวก็จะเปนผูจัดการดูแลและบริหารทีด่ ินนัน้ โดย
จัดรูปแบบการปกครองเรียกวาระบบแมนเนอร
และในแมนเนอรแตละแหงจะมีปอมปราการ
จัดระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบดังกลาวนี้ในทางการเมืองถือเปนตัวแทนของ
ระบบตามลําดับชั้นอยางเปนทางการของระบบ Feudal และเปนเครือขายของสิทธิและหนาทีท่ ี่
ผูกพันไพรไวกบั ขุนนางและที่ดิน แมนเนอรยังเปนพื้นที่ของการบริหารสวนทองถิ่นที่มีขุนนางเปน
ผูดูแล
ที่ดินที่ขุนนางไดรับจากกษัตริยจะเปนที่ดนิ ที่มพี นื้ ที่ขนาดใหญ สามารถจัดใหเปน
ที่อยูของคนประมาณ 300 ครอบครัว ที่ดังกลาวจะถูกแบงเปน 3 สวน สวนทีห่ นึง่ สงวนไวเพื่อ
ประโยชนใชสอย สวนที่สองเปนที่สําหรับทําการเพาะปลูก สวนทีส่ ามเปนที่ดนิ ที่ยังไมมีการแผว
ถางทุกคนมีสทิ ธิใชรวมกัน การใชที่ดนิ เพือ่ การผลิตนัน้ จะแบงออกเปน 3 แปลง ใชเพาะปลูกในฤดู
เพาะปลูก 2 แปลง จะเวนไว 1 แปลงเพือ่ ใหปรับตัวสําหรับการเพาะปลูกในคราวตอไปจะทําสลับ
เชนนี้
ความสัมพันธระหวางขุนนางเจาของที่ดนิ กับไพรในระบบศักดินา ไพรจะตองอยู
ทําการผลิตในที่ดินตลอดชีวติ เรียกวาไพรติดที่ดินลูกหลานที่เกิดมาก็ตองติดกับที่ดนิ นัน้ ขุนนาง
เจาของที่ดินมีหนาที่ตองใหความคุมครองไพร และไพรมีหนาที่ตองสงสวยผลผลิตสวนหนึง่ ใหขุน
นางเจาของทีด่ ิน ถูกเกณฑแรงงานโดยไมไดรับคาตอบแทน ไพรตองขึน้ กับเจาขุนนางและขุนนางก็
อํานาจในการปกครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ถูกผูกขาดอยูในในกํามือของ
ตองขึ้นกับกษัตริย
กษัตริยและขุนนาง ไพรหรือประชาชนไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ระบบการผลิตแบบเอเชีย เกิดในประเทศแถบเอเชียอันไดแกอียิปต อินเดีย จีน ซึง่
เปนประเทศทีป่ กครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเปนระบอบที่สนับสนุนอํานาจกษัตริยให
ใชอํานาจเด็ดขาดในการบริหารประเทศ การผลิตระบบเอเชียตามแนวคิดของมารกซก็คือระบบที่
อํานาจในการปกครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ เปนของรัฐและผูปกครอง
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การผลิตในระบบศักดินาในสังคมไทย ในทางทฤษฎีระบบการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชเปนระบอบที่สนับสนุนใหพระมหากษัตริยเปนองครัฐาธิปตย กลาวคือ เปน
ผูใชอํานาจอธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จแตเพียงผูเดียว ทั้งยังเปนเจาของที่ดิน และเจาชีวิตของพระชาชน
ที่อยูในเขตการปกครองดวย ระบอบดังกลาวนี้ยังสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในระบบศักดินาที่มี
วิธีการผลิตที่ประกอบดวยความสัมพันธทางการผลิต ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางกษัตริยซึ่งเปน
เจาของปจจัยการผลิตอันไดแกที่ดินกับราษฎร ซึ่งมีแตพลังแรงงานแตไมอาจมีกรรมสิทธิ์ในปจจัย
การผลิตได ราษฎรมีหนาที่ตองแบงผลผลิตสงเปนสวยใหกับกษัตริย ทั้งยังตองถูกเกณฑแรงงาน
โดยไมไดรับคาตอบแทน
ระบบดังกลาวไดเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจาอูทอง)
ไดทรงกอตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้นเมื่อป พ.ศ.1893 และไดปฏิรูประเบียบการปกครองดวยการ
นําเอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนหลักในการบริหารราชการแผนดิน มีการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดินในป พ.ศ. 1903 ที่ระบุใหที่ดินทั้งหมดในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเปนกรรมสิทธิ์
ของกษัตริย ราษฎรเปนเพียงผูอาศัยทํากินในที่นั้น ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ได สวนของระบบเศรษฐกิจ
ไดแกวิธีการผลิตแบบศักดินา มารกซเรียกวา การผลิตแบบเอเชีย การผลิตในระบบศักดินานี้เปน
การผลิตแบบยังชีพ ระบบดังกลาวมีวิวัฒนาการตอมาจนถึงป พ.ศ. 1998 ตรงกับรัชสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาคซึ่งทรงไดรับการศึกษาทั้งทางดานการปกครอง ดานนิติศาสตร และพร
ราชประเพณี อย า งเชี่ ย วชาญ พระองคจึง ทรงเล็ ง เห็ น ว า จะตองรวมอํา นาจการปกครองเข า สู
ศูนยกลางเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของราชบัลลังก หากปลอยใหขุนนางสรางฐานพลัง
ทางเศรษฐกิจขึ้นมาอยางมั่นคงโดยไมมีขอบเขตจํากัดแลว อาจเปนอันตรายตอราชบัลลังกได จึง
ไดทรงตรากฎหมายเกี่ยวกับศักดินา คือ พระอัยการตําแหนงนาพลเรือน นาทาหารหัวเมืองในป
พ.ศ. 1998 กฎหมายฉบับดังกลาวไดแจกแจงไวอยางละเอียดวาบรรดาพระบรมวงศนุวงศ พระราช
โอรส ทาวนาง พระสนม ขาราชการฝายใน ขาราชการทั่วไปทั้งในกรุงและหัวเมือง ภรรยาของ
ขาราชการ พระภิกษุ นักบวช ไพร ทาส จะมีศักดินาตามฐานะและในสังคม ดังตัวอยางเชน
(1)อัตราของพระบรมวงศานุวงศหรือวงศวานวานเครือกษัตริยรวมทัง้ ขาราชการ
ฝายใน :
-สมเด็จพระอนุชาธิราชหรือสมเด็จพระเจาลูกเธอที่ไดเฉลิมพระราชมณเฑียรดํารง
ตําแหนงมหาอุปราชศักดินา 100,000 ไร
-สมเด็จพระอนุชา (เจาฟา) ที่ทรงกรมแลว ศักดินา 50,000 ไร
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-สมเด็จพระเจาลูกเธอ (เจาฟา) ทีท่ รงกรมแลวศักดินา 40,000 ไร
-สมเด็จพระอนุชา (เจาฟา) ที่ยังมิไดทรงกรม ศักดินา 20,000 ไร
-สมเด็จพระเจาลูกเธอ (เจาฟา) ที่ยงั มิไดทรงกรม ศักดินา 15,000 ไร
-พระอนุชา (พระองคเจา) ทีท่ รงกรมแลว ศักดินา 15,000 ไร
-พระเจาลูกเธอ (พระองคเจา) ทีท่ รงกรมแลว ศักดินา 15,000 ไร
-สมเด็จพระเจาหลานเธอทีท่ รงกรมแลวศักดินา 15,000 ไร
-สมเด็จหลานเธอทีท่ รงกรมแลว ศักดินา 11,000 ไร
-พระอนุชา (พระองคเจา) ทีย่ ังมิไดทรงกรม ศักดินา 7,000 ไร
-พระเจาลูกเธอ (พระองคเจา) ทีย่ ังมิไดทรงกรม ศักดินา 6,000 ไร
-พระเจาหลานเธอที่ยังมิไดทรง ศักดินา 4,000 ไร
-หมอมเจา ศักดินา 2,500 ไร
-หมอมราชวงศ ศักดินา 500 ไร
อัตราศักดินาเทาที่กลาวมาแลวนั้น เปนเพียงอัตราของพวกเจาสําคัญ ๆ เทานั้น
ยังมีพวกเจานายอีกมากมายที่ไดรับบรรดาศักดิ์ (เรียกวาเจามีชื่อ) และรับราชการในตําแหนงตาง
ๆ สําหรับขี่ชางขี่มา ประดับยศบารมี และเปนกองกําลังรักษาโขลงกระบือสวนพระองค เปนตนวา
เจาพิเทหราช ,เจาเทวาธิราช , เจาทศเทพ ฯลฯ พวกนี้มศี ักดินา 1,000 ไร 800 ไร และ 500 ไร
ตามลําดับ เจาพวกนีม้ ีอยูท งั้ สิ้น 20 ตําแหนง
-สมเด็จพระพีเ่ ลี้ยง (ตําแหนงทาววรจันทร) ศักดินา 1,000 ไร
-นางทาวพระสนมเองทัง้ 4 (คือ ทาวอินทรสุเรนทร,ทาวศรีสุดาจันทร,ทาวอินทร
เทวี,ทาวศรีจฬุ าลักษณ) ศักดินา 1,000 ไร
-แมเจา แมนาง ศักดินา 1,000 ไร
-นักพฤฒิชราฉลองพระโอษฐทั้ง 4 (คือ ทาวสมศักดิ์ , ทาวโสภา ,ทาวศรี-สัจจา
และทาวอินทรสุริยา) ศักดินา 1,000 ไร
-นางพระสนม นางกํานัล ศักดินา 800 ไร
-นางกํานัลแตงเครื่องวิเศษ (คือทําเครื่องเสวย) ศักดินา 600 ไร
-นางสนมและพระพี่เลีย้ งของราชบุตร, ราชนัดดา ศักดินา 200 ไร
-สาวใชตางกรม ศักดินา 100 ไร
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นอกจากทีน่ าํ มาแสดงไว ณ ทีน่ ี้แลวยังมีอีกมากมายหลายชัน้ หลายตําแหนง
สรุปวา พวกผูหญิงที่รับราชการทัง้ ทีเ่ ปนเมียก็ดี ไมไดเปนเมียก็ดี ลงอยูในวังแลวเปนไดรับอัตรา
ที่ดินทั้งสิน้
(2)อัตราของขาราชการทั่วไป ทัง้ ในกรุงและหัวเมือง :
สวนแบงและอัตราขั้นสูงสุดของพวกขาราชการมีเพียงหมื่นไร ซึ่งนับวาเปนอัตรา
สูงที่เดียว เพราะพวกเจาเอง บางพวกก็ไดรับต่ํากวาหมืน่ พวกที่ไดรับสวนแบงและอัตราที่ดินหมืน่
ไรนี้ ทุกคนมีบรรดาศักดิ์เปนพระยา จึงเรียกกันวา “พระยานาหมื่น”
ตําแหนงขาราชการศักดินาหมื่นไร
ก.ตําแหนงพิเศษ :
เจาพระยามหาอุปราช : ที่ปรึกษาราชการ
ข.ตําแหนงพลเรือน :
เจาพระยาจักรีศรีองครักษ : อัครมหาเสนาบดีวา ที่สมุหนายก(ศูนยรวมฝาย
พลเรือน)
พระยายมราช : เสนาบดีกรมพระนครบาล (จตุสดมภเมือง)
พระยาธรรมาธิบดี : เสนาบดีกรมพระธรรมาธิกรณ(จตุสดมภวัง)
พระยาศรีธรรมาธิราช : เสนาบดีกรมพระโกษาธิบดี(จตุสดมภคลัง)
พระยาพลเทพ : เสนาบดีกรมพระเกษตราธิบดี(จตุสดมภนา)
พระมหาราชครู พระครูมหิธร : วาการฝายพระราชพิธ(ี พราหมณโหรดา)
พระมหาราชครู พระราชครู ปุโรหิตาจารย : วาการฝายที่ปรึกษากฎหมาย
(พราหมณปุโรหิต) ทั้งคูวา การศาลดวย
พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี : วาการศาสนา (กรมธรรมการ)
ค.ตําแหนงทหาร :
เจาพระยามหาเสนาบดี : อัครมหาเสนาบดีวาที่สมุหพระกลาโหม (ศูนยรวมฝาย
ทหาร)
พระยาสีหราชเดโชชัย
: ประจํากรุง
พระยาทายน้าํ
: ประจํากรุง
เจาพระยาสุรสีห
: กินเมืองพิษณุโลก เมืองเอก
เจาพระยาศรีธรรมราช
: กินเมืองนครศรีธรรมราช เมืองเอก
พระยาเกษตรสงคราม
: กินเมืองสวรรคโลก เมืองโท
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พระยารามรณรงค
: กินเมืองกําแพงเพชร เมืองโท
พระยาศรีธรรมาโศกราช
: กินเมืองสุโขทัย เมืองโท
พระยาเพชรรัตนสงคราม
: กินเมืองเพชรบูรณ เมืองโท
พระยากําแหงสงคราม
: กินเมืองนครราชสีมา เมืองโท
พระยาไชยาธิบดี
: กินเมืองตะนาวศรี เมืองโท
นอกจากพระยานาหมื่นที่สง ออกไปกินเมืองทัง้ 8 ดังกลาวแลว ยังมีพระยาพระ
หลวงอีกมากมายที่สงออกไปกินเมืองตรี เมืองจัตวา พวกนีม้ ีศักดินาตั้งแต 5,000 ลงไป ถาจะคัด
มาแสดงไวก็จะเกินจําเปน
สวนพวกเมียของพระยา พระ หลวง ทัง้ หลายตางไดรับสวนแบง และศักดินา
ดังนี้
เมียพระราชทาน และเมียหลวง ศักดินาครึ่งศักดินาผัว
เมียนอยทัง้ ปวง ศักดินาครึ่งศักดินาเมียหลวง
เมียทาส ถามีลูก ศักดินาเทาศักดินาเมียนอย
(3) อัตราสําหรับภิกษุสงฆ และนักบวช
ผูที่ไดรับสวนแบงทีน่ า และมีอัตรากําหนดที่ดินมิใชมแี ตพวกวงศวานวานเครือ
ทาวพระยาและขาราชการอันเปนผูท ี่ยงั มิไดตัดกิเลสเทานั้น หากพวกพระภิกษุสงฆและนักบวชทัง้
ปวงก็ไดรับสวนแบงผลประโยชนจากที่ดินดวย อัตรามีดงั นี้
พระครูรูธรรม
เสมอนา
2,400
ไร
พระครูไมรูธรรม
เสมอนา
1,000
ไร
พระภิกษุรูธรรม
เสมอนา
600
ไร
เสมอนา
400
ไร
พระภิกษุไมรูธรรม
สามเณรรูธรรม
เสมอนา
300
ไร
สามเณรไมรูธรรม
เสมอนา
200
ไร
พราหมณรูศิลปศาสตร เสมอนา
400
ไร
พราหมณมัธยม
เสมอนา
200
ไร
ตาปะขาวรูธรรม
เสมอนา
200
ไร
ตาปะขาวมิไดรูธรรม เสมอนา
100
ไร
(4) อัตราสําหรับไพร หรือประชาชน
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ไพรหัวงาน
มีศักดินา
25
ไร
ไพรมีครัว
มีศักดินา
20
ไร
ไพรราบ
มีศักดินา
15
ไร
ไพรเลว
มีศักดินา
10
ไร
ยาจก(คนจน)
มีศักดินา
5
ไร
วนิพก(ขอทาน)
มีศักดินา
5
ไร
ทาสและลูกทาส
มีศักดินา
5
ไร
ไพรหัวงาน คือ พวกไพรที่เปนหัวหนางานในการรับใชราชการและงานของพวก
เจาขุนมูลนาย
ไพรมีครัวคือ พวกไพรที่มีครัวอพยพในความควบคุม
ไพรราบคือ พวกไพรธรรมดารวมทั้งพลเมืองทัว่ ไปที่เปนคนงานธรรมดา
ไพร เ ลวคือ พวกไร ชั้ น ต่ํ า เป น คนรั บ ใช ข องคนอื่ น มี ฐานะดี ก ว า ทาสตรงที่ มี
อิสรภาพ,ดีกวายาจก(คนจน) ที่อดมื้อกินมื้อตรงที่มีนายเลี้ยง และดีกวาวนิพก(ขอทาน) ตรงที่ไม
ตองขอทานเขากิน(จิตร: 2548:138)
ระบบศักดินาเปนระบบที่เกิดมาเพื่อประโยชนทางดานการเมือง และเศรษฐกิจ
เนื่องจากในยุคสมัยอาณาจักรอยุธยา ขาราชการไมมีเงินเดือน จําเปนตองจัดสรรที่ดินสําหรับให
ข า ราชการใช เ ป น ที่ ทํ า มาหากิ น โดยอาศั ย แรงงานไพร เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต อั น จะก อ ให เ กิ ด
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ทางดานการเมืองก็สรางขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของราชบัลลังก
อํานาจการจัดสรรและกําหนดวิธีการในการเขขาถึงทรัพยากรที่ดินในระบบศักดิ
นา จะอยูภายใตการควบคุมของกษัตริย โดยจะสรางสถาบันระบบราชการและกฎหมายเขามา
ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน ดั ง จะเห็ น ได จ ากในรั ช สมั ย ของสมเด็ จ พระรามาธิบ ดีที่ 1 ได ท รงตรา
กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จที่บัญญัติใหที่ดินทั้งหมดในแวนแควนกรุงศรีอยุธยาเปนกรรมสิทธิ์ของ
กษัตริยดังทีไดกลาวแลวในตอนตน สวนวิธีการจัดสรรที่ดินใหราษฎรไดอาศัยทํากินก็มีกฎหมาย
บัญญัติใหทําได 2 ทางคือ ราษฎรที่ตองการก็ใหไปแจงกับเจาหนาที่และอีกทางหนึ่งใหเจาหนาที่
จัดใหราษฎรเขาอาศัยทํากินในที่ดินที่ถูกทิ้งรางเปนตน แตอยางไรก็ตามระบบศักดินาก็ยังมีจุดที่
ทําใหเห็นปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตกับราษฎรผูใชแรงงาน คือ
เปดโอกาสใหราษฎรผูใชแรงงานคือเปดโอกาสใหราษฎรถูกขูดรีดแรงงานและผลผลิต เมื่อมีการขูด
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รีดเกินขนาด ระบบศักดินาจะกลายเปนเหตุใหเกิดความแตกแยกระหวางกลุมชนตาง ๆ ในสังคม
สงความเสียหายตอการเมืองและการปกครอง
2.2.1.2 กระบวนการเปลี่ยนผานจากระบบเศรษฐกิจศักดินาซึ่งเปนวิธีการผลิต
เพื่อยังชีพไปเปนการผลิตเพื่อการคาภายใตเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึง่ กอนหนานีก้ าร
ผลิตในสังคมไทยเปนการผลิตเพื่อการบริโภคตอมาในป พ.ศ. 2398 ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญา
ทางการคากับประเทศอังกฤษ ผลของการทําสนธิสัญญาดังกลาวทําใหการผลิตเปลี่ยนจากเดิม
เปนการผลิตเพื่อการคา กระบวนการแบงงานกันทําก็เริ่มเกิดขึ้นในระดับระหวางประเทศสงผลให
การผลิตเพื่อการคาขยายตัวเร็วขึ้น ลักษณะของการผลิตเพื่อการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ขาว
ของไทยนั้นสวนใหญเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของจักรวรรดินิยมที่แผอิทธิพลใน
รูปแบบตาง ๆ ทั่ว เอเชีย ในขณะเดียวกันสินคาราคาถูกที่ผลิตดวยเครื่องจักรในประเทศแถบ
ตะวันตกก็หลั่งไหลเขามาในประเทศไทย ทําใหอุตสาหกรรมพื้นบานของไทยพังทลายลง ประเทศ
ไทยกลายเปนแหลงวัตถุดิบ เปนแหลงระบบทุนและเปนตลาดของประเทศนายทุนตะวันตก การ
ผลิตสวนสําคัญของไทยเปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อการคาแบบเมืองขึ้น ลักษณะของการผลิตดังกลาว
มิไดเปนการทําลายระบบศักดินาเดิม กลาวคือ ระบบศักดินายังคงตัวอยูได พรอมทั้งยังรักษา
คุณลัก ษณะสํา คัญส วนมากของระบบไว ไดดวยกรรมสิท ธิ์ในที่ดิน กษัตริยทุกรัชกาลยัง คงถือ
อํานาจเปนเจาของที่ดินทั้งมวลและมีสิทธิที่จะแจกจายใหกันได(ฉัตรทิพย:2527:173)
นอกจากที่ดินแลวพระมหากษัตริยและขุนนางยังควบคุมแรงงาน โดยชายไทยทุก
คนอายุตั้งแต 16 ป-60 ป ตองถูกเกณฑแรงงานซึ่งเดิมจะถูกเกณฑมาทํางานคนละ 6 เดือนตอป
ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงเปน 3 เดือนตอป ในยุคศักดินาประเทศไทยไมมีเสรีชน ทุกคนจะถูก
บังคับใหไปขึ้นทะเบียน วิธีการขึ้นทะเบียนกระทําดวยการสักชื่อและเมืองที่ชายผูนั้นอยูไวที่ขอมือ
ผูที่ขึ้นทะเบียนกับพระมหากษัตริยเรียกวาไพรหลวง สวนที่ขึ้นกับขุนนางเรียกวาไพรสม สําหรับคน
ที่ไมไดขึ้นทะเบียนดังที่กลาวจะไมไดรับความคุมครองทางกฎหมาย ในการจัดการเรื่องการขึ้น
ทะเบียนนี้ทางรัฐบาลจะจัดกองทหารตระเวนออกไปสํารวจและนําตัวมาขึ้นทะเบียน บุคคลกลุม
หนึ่งที่ไดรับยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนคือพระบรมวงศานุวงศกับพวกขุนนางที่เปนขาราชการอยูแลว
ชนชั้นนายทุนในประเทศไทยประกอบดวยพอคาคนจีนเปนสวนใหญไดถกู รวมเขา
ไวในชนชั้นศักดินา ซึ่งเปนนโยบายของกษัตริยและพระมหากษัตริยไทยไดมอบผลประโยชนให
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คนจีน ทั้งนี้เพื่อใหภักดีตอระบบกษัตริย ชาวจีนเปนอิสระไมถูกเกณฑแรงงาน สามารถเดินทางไป
ทําการคาขายไดทั่วประเทศ ในตอนกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
คนจีนไดตั้งรกรากในภาคเหนือและภาคใตของประเทศไทย การคายอยตกอยูในมือของคนจีน
ไดรับสัมปทานผูกขาดทําเหมืองแรดีบุก พระมหากษัตริยและขุนนางยังเกื้อหนุนโดยใหกูยืมเงิน
และคุมครองธุรกิจ เชน โรงสี การธนาคาร และการพัฒนาที่ดินดวยการขุดคลอง พอคาจีนก็ตอบ
แทนดวยการใหถือหุนลม ไดดอกเบี้ย และคาเชา ในป พ.ศ. 2450 พอคาจีนจัดตั้งธนาคารพาณิชย
ขึ้ น ในประเทศไทย โดยได รั บ ความร ว มมื อ จากกษั ต ริ ย แ ละขุ น นาง ผลประโยชน อี ก อย า งที่
พระมหากษั ต ริ ย ใ ห กั บ คนจี น คื อ ให มี อํ า นาจในการจั ด เก็ บ ภาษี บ างประเภท บางคนมี
ความสัมพันธกับราชสํานัก ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาภาษีฝน ,ภาษีบอเบี้ย ,ภาษีสุรา ฯลฯ พวกเจา
ภาษียังไดรับแตงตั้งใหเปนขุนนางศักดินา มีอํานาจทั้งดานการคลังและดานการบริหาร และตุลา
การในหองที่ที่ไดรับมอบหมาย เจาภาษีกลายเปนนายทุนขาราชการ การรวมมือกันระหวางกษัตริย
กับนายทุนจีน อีกรูปแบบหนึ่งคือ ระบบ “เหมาเมือง” ภายใตระบบดังกลาวพอคาจีนจะไดรับ
แตงตั้งใหเปนเจาเมือง มีอํานาจทั้งบริหารราชการเก็บภาษีและทําการคาของตนเอง ผลกําไรที่ได
จากธุรกิจก็แบงกันระหวางเจาเมืองกับกษัตริย เชน ในป พ.ศ. 2443 สมาชิกในตระกูล ณ ระนอง
ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองระนอง หลังสวน ชุมพร ตรัง กระบี่ และภูเก็ต(ฉัตรทิพย-สุธี:2527:194)
ชนชั้นศักดินาและชนชั้นนายทุนมีชีวิตอยูบนแรงงานและผลผลิตสวนเกินของ
ชาวนา เชน ขูดรีดดวยการถูกเกณฑแรงงานหรือภาษีรัชชูปการ ภาษีที่ดินที่ใชทํานา,ดอกเบี้ย คา
เชาโดยเฉพาะคาเชานั้นตองเสียในอัตราครึ่งหนึ่งของผลผลิต ผลของการขูดรีดทําใหชาวนามีชีวิต
แบบพอยังชีพในวันหนึ่งๆ ปใดมีภัยธรรมชาติการทํานาไมไดผลขาวไมพอกินตองขายตนเองหรือ
ลูกเมียลงเปนทาส ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประมาณ ¼ ของ
ประชากรไทยตองเปนทาส(ฉัตรทิพย-สุธี: 2527:197)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตในป พ.ศ. 2453 ยังไมมี
การเปลี่ยนระบบการผลิตในระบบศักดินาเปนระบบทุนนิยม แมจะมีการนําวิถีการผลิตแบบใหม
เขามาใชในกิจการขนสง การเพิ่มปริมาณการผลิต การเพิ่มจํานวนพอคาคนกลาง การไหลเขามา
ของทุนตางประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคเปนการผลิตเพื่อ
การคา แตไมมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิตขาว ไมมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในปจจัยการ
ผลิตหรือความสัมพันธทางชนชั้น
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2.2.2.ยุคสมัยที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย วันที่ 24
มิถุนายน 2475 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 7 คณะราษฎร
ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ ทหารและพลเรือนโดยการนําของ ดร.ปรีดี พนมยงค ไดทําการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข เหตุผลสําคัญของคณะราษฎรที่ทําการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องมาจาก
การเขามาของนักลาอาณานิคมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 อังกฤษบีบบังคับใหรัฐบาลไทยในขณะนั้น
ตองทําสนธิสัญญาทางการคา คือสนธิสัญญาเบาริง เมื่อป พ.ศ. 2398 สนธิสญ
ั ญาดังกลาวทําให
ประเทศไทยตองเสียเปรียบอยางมาก ไทยจําเปนตองยอมเพราะเปนยุคที่ประเทศมหาอํานาจ
โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสใชอํานาจลาเมืองขึ้น คณะราษฎรประกาศจะยึดหลัก 6 ประการ
เพื่อใหเกิดความผาสุกแกอาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจระบุวา
“จะตอง
บํารุงรักษาความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทุกคน
ทํ า จะวางโครงการเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ไมป ล อ ยให ร าษฎรอดอยาก”(โภคิ น ,ปรี ช า:2542:207)
หลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยชุดแรกโดยมีพระยามโนปกรณนิติธาดาเปน
นายกรัฐมนตรี ดร.ปรีดี พนมยงค ไดเสนอเคาโครงเศรษฐกิจ สวนประกอบสําคัญของเศรษฐกิจ
ไดแก ที่ดิ น แรงงาน และเงิ น ทุ น ดร.ปรีดี ไดแ ถลงตอที่ประชุม วา การดํา เนิน การตามเค า โครง
เศรษฐกิจที่เสนอนี้ตองดําเนินการโดยละมุนละมอม อาศัยความรวมมือระหวางคนจนกับคนรวย
สําหรับที่ดินนั้นเสนอใหรัฐจัดซื้อจากเจาของที่มิไดทําประโยชนดวยตนเอง แตนําออกใหเชาและ
สถานการณในปจจุบัน(พ.ศ. 2475) ปรากฏวาที่ดินซึ่งอยูในมือของเอกชน ผลลัพธที่ไดจากที่ดิน
แทบไมคุมกับคาใชจายเพราะชาวนาประมาณรอยละ90 เปนลูกหนี้เอาที่ดินไปจํานองหรือเปน
ประกันตอเจาหนี้ ฝายเจาหนี้เองก็เก็บดอกเบี้ยหรือทุนแทบไมได หรือเจาของนาที่เอานาออกใหเชา
ก็เก็บคาเชาไมคอยจะไดทั้งยังตองเสียภาษีที่นา การบังคับเอาที่ดินที่ชาวนานํามาจํานองออกขาย
ทอดตลาดก็ปรากฏวาเศรษฐกิจกําลังตกต่ํา
สถานการณเชนนี้หากรัฐบาลขอซื้อที่ดินเฉพาะที่
ดินที่เปนที่ทํานาทําไรเทานั้น เจาของนาก็คงยินดีจะขาย ในการซื้อหากรัฐบาลไมมีเงินก็ใหกระทํา
โดยการออกใบกูและใหดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 จะเปนประโยชนแกเจาของที่ดิน และเมือ่ ซือ้
มาแลวก็นําออกใหชาวนาเขาทํานาโดยใหมีฐานะเปนลูกจางของรัฐ จายเงินเดือนให เคาโครง
เศรษฐกิจของ ดร.ปรีดี พนมยงค ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นและถูกเก็บ
มิไดนําออกมาปฏิบัติ นอกจากนี้นายมังกร สามเสน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเสนอโครงการ
เศรษฐกิจพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตอสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
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2475 โครงการเศรษฐกิจฉบับดังกลาวไดกลาวถึงฐานะความเปนอยูของคนไทย เมื่อ 25 ปกอน
กอนที่จะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย คนไทยยังมีฐานะสามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นได มีที่ดิน,บานเรือนอยู มีไรมีนา
เป น ของตนเองทํ า กิ น นั บ ว า ราษฎรสมั ย นั้ น มี ค วามสมบู ร ณ พู ล สุ ข และมี ก ารค า ขาย
ขาวเปลือก,ขาวสาร ทั้งทางเรือและทางบก แตตอมาเมื่อประมาณ 10 ปมานี้(หมายถึง 10 ปกอนป
พ.ศ. 2475) ราษฎรเริ่มฝดเคืองยากจนลงเปนลําดับ กิจการคาตองลอมเลิกเพราะถูกบีบจากกุศโล
บายของคนตางชาติที่เปนพอคา เวลานี้มีพอคาที่เปนคนไทยเหลืออยูนอยมาก ราษฎรที่มีที่ดินที่
เปนไรนาก็จํานองจนเกือบจะหมด กรรมสิทธิ์ที่เคยเปนของชาวนาชาวไรซึ่งเปนคนยากจนก็กลับ
กลายไปเปนของผูมีเงินและคนตางชาติ ชาวนาเหลือที่นาเปนของตนเองไมเกิน 10 เปอรเซ็นต สวน
อีก 90 เปอรเซ็นตพวกตางชาติเปนเจาของ พวกที่ใชแรงงานรับจางก็ไมคอยจะมีงานทํากัน
ขาราชการที่ถูกปลดก็หมดหนทางทํามาหากิน เมื่อราษฎรตองไดรับความลําบากเชนนี้ รัฐก็ไมอาจ
จัดเก็ บ ภาษี ไดม าก จึ ง ขอเสนอโครงการเปน การแนะนํ า รัฐบาลใหท ราบถึง เหตุข องการก อ ให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนและยากจนลง ดังนี้(นครินทร:2542:278-303)
1.อาชีพของราษฎรถูกบีบจนหมดกําลัง อาชีพของราษฎรที่เปนคนไทยสวนใหญ
ทําการเพาะปลูก ถัดลงมาก็รับจางเปนกรรมกรและรับราชการ การเพาะปลูกโดยเฉพาะการทํานา
ก็ทํากันตามแบบโบราณไมไดใชวิทยาศาสตรและเครื่องจักรชวยเหลือ และเปนการตางคนตางทํา
ในแตละครอบครัวหนึ่ง ๆ ชาวนาไมมีทุนตองกูยืมจากผูมีเงินและพอคาตางชาติตองเสียดอกเบี้ย
ในอัตราสูง คนไมมีที่นาตองเชานาทําเสียคาเชาแพง เจาของนาจะเอาคาเชาลวงหนากอนบาง
หรือเก็บเอากอนครึ่งหนึ่งบาง ที่เหลือทําเปนสัญญากูไว หากการทํานาไดผลพอชําระหนี้ไดก็นับวา
ดี แตถาทํานาไมไดผล ไมมีเงินใชก็ตองเอาคาเชาที่คางรวมกับคาเชาที่จะทําใหมในปตอไปแลว
ระบุลงในสัญญากูยืมใหมอีก ทําใหชาวนาไมอาจชําระหนี้ไดหากการทํานาไมไดผลอีก หนี้ทับถม
กันมากขึ้นทําใหยากจนลง ดวยเหตุนี้เองเจาของที่นาจึงเห็นวาทํานาบนหลังคนดีกวาจะลงมือทํา
นาดวยตนเอง
2. สยามขาดแคลนพอคาที่เปนคนไทย ราษฎรไทยสวนใหญประกอบอาชีพเปน
เกษตรกร จะหาคนเปนพอคาไดนอยเต็มที พอคาสวนใหญก็จะเปนคนตางชาติเอารัดเอาเปรียบคน
ไทย ไมวาจะซื้อของจากชาวไร ชาวนาก็กดราคา จะขายก็ขายในราคาแพง สวนสินคาที่นําเขาจาก
ตางประเทศก็นํามาขายเอากําไร กําไรนี้พอคาตางชาติก็เปนคนได ความร่ํารวยตกแกคนตางชาติ
ถาพวกเราไมลุกขึ้นจับอาวุธทางการคาขึ้นตอสู ราษฎรก็จะตกเปนผูทําเลี้ยงคนตางชาติทั้งโลก
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3. สยามขาดโรงงานอุตสาหกรรม การขาดโรงงานอุตสาหกรรมที่จะทําใหสินคา
ดิบเปนสินคาสําหรับซื้อขายในบานเมืองเพื่อตัดรายจายไมตองซื้อของจากตางประเทศบางอยาง
ซึ่งสามารถจะทําไดนั้น การเพาะปลูกพืชผลอื่นจะไมมีเลยนอกจากขาว และไมไดชวยใหราษฎรมี
การงานทํา จึงขาดแคลนผลประโยชนจากรายไดในสินคาอื่น ๆ ที่จะทําออกขายทั้งนอกและใน
ประเทศ ถาหากจะตั้งโรงงานทําน้ําตาล ทอผา ปนฝาย ทํากระสอบ ซึ่งเปนของกินหรือของใชเพื่อ
ชวยการเพาะปลูกใหราษฎรมีงานทํากวางขวาง การขาดโรงงานอุตสาหกรรมจึงเปนการตัดทอน
ความเจริญในดานการคาและการเพาะปลูก ไมมีการตานทานสินคาขาเขาเสียเลย มีแตจะตองชัก
เงินซื้อสินคาจากตางประเทศทั้งสิ้น
4. สยามยังไมมีธนาคารของประเทศ ประเทศใดที่ไมมีธนาคารสําหรับอุดหนุนจุน
เจือพลเมืองในการคา การกสิกรรมและอุตสาหกรรม ประเทศนั้นจะหาความเจริญไมได แมวา
ราษฎรจะมีความคิดดี ฝมือดีหรือมีความสามารถในทางการคาและการเพาะปลูก เมื่อไมมีทรัพย
อุดหนุนกิจการนั้นก็ไมอาจสําเร็จลงได และการที่สยามไมมีธนาคารจึงเปนโอกาสใหธนาคาร
ตางประเทศและหางรานคาเงินของคนจีน รีดเอา ดอกเบี้ยกับสินคาของเราอยางแรงจากพอคาที่
สงสินคาของเราไปขายเมืองนอก เชน พอคาโรงสีเมื่อสงขาวออกไปขายเมืองนอกไมมีทุนรอนมาก
ก็จะรอจนกวาไดรับเงินคาขาวที่สงไปขายกลับมาและนําไปซื้อขาวเปลือกมาสีอีก จึงตองนําตั๋วสั่ง
จายไปขายใหกับธนาคารหรือพอคาที่รับซื้อขายตั๋วแลกเงินโดยยอมเสียดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอเดือน
พอคาที่ไมมีเงินก็จําตองยอมเสียแลวมาตัดราคาขาวเปลือกของเราใหพอที่หากําไรได ทําใหชาวนา
ไดรับความเสียหาย พวกพอคาจีนเห็นวาธนาคารเอากําไรมากมายจึงตั้งหางรานขึ้นทําการซื้อขาย
ตั๋วแลกเงินขึ้นในตลาดเกิดความร่ํารวยไปตาม ๆ กัน
5. สยามบกพรองความชวยเหลืออุดหนุนตัวเอง ชาวเราขาดการอบรมใหอุดหนุน
ซึ่งกันและกัน ขาดการอบรมใหนิยมสินคาไทย ซึ่งเปนสินคาพื้นเมือง แมทางราชการก็ไมสนับสนุน
เห็นคนตางชาติดีกวาคนไทย
6. เงินสยามสูงมากเปนเหตุใหราคาสินคาตกต่ํา เหตุที่ราคาขาวของเราตกต่ําก็
เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินสยามอยูในระดับสูง สินคาขายไปแลวไดเปนเงินตราตางประเทศ เมื่อ
นํามาแลกเปลี่ยนกับเงินบาทจะไดจํานวนนอย สมควรจะตองจัดอัตราราคาเงินสยามใหต่ํากวาที่
เปนอยู
นายมังกร สามเสน ไดเสนอเหตุที่ทําใหเศรษฐกิจของสยามตกต่ําจึงไดเสนอใหตั้ง
ธนาคารชาติ บริษัทรับซื้อของดิบ บริษัทกสิกรรม บริษัทรับจางไถนา บริษัทคอกสัตว บริษัทโรงงาน,
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โรงสี บริษัทคาไม บริษัทกระสอบปาน โรงงานทอผา ตั้งโรงงานทําถวยชาม บริษัทยาสูบ บริษัททํา
น้ําตาล บริษัทบดแปงสาลี สินคาน้ํามันมะพราวและละหุง ตั้งโรงงานกระดาษ ตั้งทุนอุดหนุน
ศิลปวิทยา วางหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนใหชวยเศรษฐกิจ ออกกฎหมายชวยชาวไรชาวนา
เกี่ยวกับคาเชา วางหลักทางราชการสงเสริมเศรษฐกิจ ขอเสนอดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวาวิถีการ
ผลิตในสังคมไทยนับแตยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรีนั้น ที่ดินอันเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญอยู
ในกํามือของผูมีอํานาจรัฐ คือ พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการชั้นผูใหญ และพวก
พอคาตางดาวโดยเฉพาะชาวจีนที่ไดรับการสนับสนุนและอุปถัมภจากกษัตริย กลุมพวกนี้เปนกลุม
ผูมีอํานาจทุน ทั้งกลุมอํานาจรัฐและกลุมอํานาจทุนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหราษฎรโดยเฉพาะ
เกษตรกรต อ งยากจนลงเพราะไร ที่ ดิ น เป น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ค ณะราษฎร นํ า มาเป น เหตุ แ ห ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475
กลุมทหารจํานวนหนึ่งในคณะราษฎร ไดกลาววา "ขณะนี้เราควรควบคุมชาวจีน
ใหทําแตในสิ่งที่เราตองการเทานั้น" ที่กลาวเชนนั้นก็ดวยเห็นวา นักธุรกิจชาวจีนเปนพวกที่คุกคาม
ชาวนา(ผาสุก , คริส : 2542 :147) ควรจะหาทางปลดปลอยชาวนาใหหลุดพนจากการครอบงํา
ของนักธุรกิจ แนวคิดของทหารกลุมนี้ไดผลักดันใหสรางสังคม สหกรณเปนองคผลิตที่สําคัญและได
เสนอแผนการขยายภาคการเกษตรตอรัฐบาล ทหารกลุมดังกลาวไดพยายามจะขจัดอิทธิพลของ
นักธุรกิจตางชาติ ไมวาจะเปนชาติ ยุโรป หรือจีน ใหหมดไปจากเศรษฐกิจไทย ในป พ.ศ. 2478
กระทรวงกลาโหมไดสรางโรงงานอุตสาหกรรมทอผาและโรงงานกระดาษ และโรงฆาสัตว ในป
พ.ศ. 2479 ตั้งกรมอุตสาหกรรมขึ้นในกระทรวงเศรษฐการและรัฐบาลไดลงทุนสรางโรงงานน้ําตาล
ขึ้น 2 แหงกับโรงงานผาไหม 1 แหง ในป พ.ศ. 2484 รัฐบาลไดวางมาตรการควบคุมการอพยพเขา
เมืองของคนจีน ขึ้นคาธรรมเนียมเพิ่มจากเดิมเปนหกเทาตัว และตองขึ้นทะเบียนเปนคนตางดาว
และในระหวางตั้งแตป พ.ศ.2480-2481 รัฐบาลไดออกกฎหมายจํากัดการประกอบอาชีพของคน
จีน
เมื่อเดือนธันวาคม 2481 ฝายหารเขาควบคุมรัฐบาลโดยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเปนหนึ่งในคณะราษฎรที่รวมเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เขาดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี บุคคลดังกลาวเปนนักชาตินิยมไดเสนอแนวคิดวา "เศรษฐกิจไทยสําหรับ
คนไทย" หมายความวา ชาวนาไทยควรจะขายขาวและซื้อสินคาตางๆ จากองคกรธุรกิจที่
ดําเนินการโดยคนไทยภายใตการดูแลของรัฐบาลไทย โดยกําจัดคนจีนออกไปจากเสนทางเศรษฐ-
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กิจไทย ดานนโยบายการคาขาวรัฐบาลใหจัดตั้งบริษัทขาวไทยขึ้นและใหบริษัทดังกลาวผูกขาดเปน
ผูสงขาวไปขายในตางประเทศแตเพียงบริษัทเดียว พอคาคนกลางที่เคยสงไปขายหมดสิทธิและ
ตองขายขาวใหกับบริษัทขาวไทยเทานั้น ในป พ.ศ. 2497 จอมพล ป.พิบูลสงครามกลับเขามาดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ไดเสนอกฎหมายคือ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตอสภา
ผูแทนราษฎร กฎหมายดังกลาวไดผานความเห็นชอบของสภาและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม 2497 สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวที่สําคัญและเปนจุดเชื่อมโยงที่นํามาเปน
กรณีศึกษา คือ กําหนดการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนและกําหนดสิทธิในที่ดินของ
ปจเจกชน (กรรมสิทธิ์สวนบุคคลในที่ดิน) ตามมาตรา 34-49 และมาตรา 97*
การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย เริ่มตนจากรายงานการประชุม
ของธนาคารโลกเมื่อ พ.ศ. 2502 รายงานฉบับนี้วิพากษวิจารณถึงความไมมีประสิทธิภาพในการ
ดํ า เนิ น งานของรั ฐวิส าหกิ จ รายงานฉบั บนั้ น แนะนํ า ว า รั ฐบาลควรลดจํา นวนรั ฐวิส าหกิ จ และ
สนับสนุนหัตถอุตสาหกรรมที่เอกชนเปนเจาของ โดยการปรับปรุงแกไขกฎหมายเสียใหม ปรับปรุง
ระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหสินเชื่อ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ การวิจารณของธนาคารโลกดังกลาว ทําใหรัฐบาลภายใตการนําของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตดําเนินการตามคําแนะนําของธนาคารโลก นอกจากนี้ยังไดออกประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 เมษายน 2502 ไดยกเลิกบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 มาตรา 34-39 และมาตรา 94(5) โดยใหเหตุผลซึ่งสรุปไดวา บทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวที่ใหยกเลิกนี้จํากัดสิทธิในการถือครองที่ดินโดยไมสมควร สงผลเสียหายแกเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงสมควรยกเลิกขอจํากัดนี้เสีย และที่กฎหมายบัญญัติวา นิติบุคคลที่มีกรรมการผูจัดการ
หรือผูจัดการเปนคนตางดาวก็ใหถือวาเปนบุคคลตางดาวถูกบั่นทอนสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์
ในที่ดินก็ไมเหมาะสมชอบดวยความยุติธรรม สงผลเสียหายเชนเดียวกัน (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่
76 ตอนที่ 8 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502)
รัฐบาลไทยนับแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมาไดกําหนดใหระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
เปนนโยบายพื้นฐานดวยกําหนดใหเอกชนประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจไดโดยเสรี
นโยบาย
--------------------------------------------------------*
ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก. หนาที่ 120-124

46
ดังกลาวจะถูก กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญตลอดมา และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ที่ถูกยกเลิกไปก็ระบุไวในมาตรา 87 ความตอนหนึ่งวารัฐตองสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม รัฐจะตองไม
ประกอบการแข ง ขั น กั บ เอกชน ระบบดั ง กล า วนี้ แ ม จ ะมี ต น กํ า เนิ ด ในอั ง กฤษก็ ต าม แต ห ลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา สหรัฐเปนตัวหลักสําคัญที่พัฒนาระบบดังกลาวใหเขมแข็งและแผ
ขยายไปหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย สหรัฐชวยเหลือประเทศไทยในยุคสมัยที่จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตมีอํานาจบริหารราชการแผนดิน ในป พ.ศ. 2504 นั้นสวนใหญจะเปนการ
ชวยเหลือทางดานการทหาร จุดประสงคสําคัญก็ตองการใชเปนสถานที่ตั้งฐานทัพเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการโจมตี เวียดนาม ลาว กัมพูชา ซึ่งมีนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่มีรัสเซีย
และจีน สนับสนุนอยูเบื้องหลัง ในดานนโยบายทางเศรษฐกิจของไทยในยุคดังกลาวก็อยูภายใต
การกํากับดูแลของสหรัฐ ในป พ.ศ. 2504 นายโบเวน หัวหนาผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหประเทศไทย
รั บ ที่ ป รึ ก ษาทางด า นเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ และธนาคารโลกเข า ทํ า งานประจํ า หน า ยงานด า น
เศรษฐกิจที่ตั้งขึ้นใหม ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
แห ง ชาติ และคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น องค ก รเหล า นี้ เ ป น โครงสร า งพื้ น ฐานความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(ผาสุก,คริส:2546:157-158) การที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจตามคําแนะนําของสหรัฐเพื่อตองการรับทุนจากตางประเทศนักธุรกิจ
ตางชาติไดเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และการที่
จอมพลสฤษดิ์ใชอํานาจของ
คณะปฏิวั ติ ป ระกาศยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติว า ด ว ยการกํ า หนดสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยเฉพาะมาตรา 34
ดังกลาวขางตนจึงเปนการเอื้อประโยชนตอพวกนายทุนสามารถที่จะเขาถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อ
ประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดโดยไมจํากัดจํานวน สงผลทําใหที่ดินที่เหมาะแก
การเกษตรหมดไป อันเนื่องจากการใชที่ดินผิดประเภท เชน ที่ดินที่เคยเปนที่ดินทํานาเลีย้ งชาวไทย
และชาวโลกมาเปนเวลาหลายรอยป ถูกนําไปใชเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบาง สนามกอลฟบาง
อาคารพาณิชย หมูบานจัดสรร สภาพดังกลาวปรากฏใหเห็นในปจจุบันก็คือที่นาในทองที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี(ทุงรังสิต) ธัญบุรี ทุงบางเขน เดิมเปนที่นา ปจจุบันไมเหลือสภาพของ
นาหลงเหลือใหเห็นแลวจะมีก็นอยมาก ที่ดินเคยเปนสวน เชน นนทบุรี ที่ดินสวนยานฝงธนบุรี
ปจจุบันก็กลายสภาพเปนที่ตั้งโรงงาน บานพักอาศัย อาคารพาณิชยไปแลว เมื่อที่ดินที่เคยเปนนา
เปนสวนเปนไรหมดไป ก็มีการขยายพื้นที่ทําการเกษตรเขาไปในเขตปาสงวน ปาอนุรักษ ทําให
ทรัพยากรปาไมและที่ดินเสื่อมโทรม ในป พ.ศ. 2530 รัฐบาลที่มีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมี
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นโยบายจะใหประเทศไทยเปนประเทศชั้นนําทางอุตสาหกรรมประเทศหนึ่งในภาคพื้นเอเชีย จึง
ประกาศนโยบายสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรม ละเลยภาคเกษตรไดสงผลกระทบอยาง
รายแรง ที่ดินจํานวนมากถูกกวานซื้อโดยพวกนายทุนที่เปนนักธุรกิจดานการคาอสังหาริมทรัพย
เพื่อนําไปขายใหกับนักลงทุนที่จะมาลงทุนดานอุตสาหกรรม มีการปนราคาที่ดินใหมีราคาสูงขึ้น
จากเดิม 10 เทาตัว
ตามที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด จะเห็นไดวาวิถกี ารผลิตในสังคมไทยยุคสมัยกรุงศรี
อยุธยาจนถึงปจจุบัน เริ่มตนจากวิถกี ารผลิตในระบบศักดินาแลวเปลีย่ นผานเขาสูระบบทุนนิยมนัน้
เปนการเปลี่ยนแปลง ภายใตเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองที่เกิดจากแรงกดดันของสถาบันการเมือง
การปกครอง ซึ่งเปนโครงสรางสวนบนของสังคม ทําใหพลังการผลิตและความสัมพันธทางการผลิต
เกิดความขัดแยงกัน
และผลของความขัดแยงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากระบบ
ศักดินาเขาสูระบบทุนนิยม
ซึ่งก็เปนไปตามทฤษฎีวัตถุนยิ มทางประวัติศาสตร
และความ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวมิไดเกิดจากแรงผลักดันของชนชัน้ กฏมพีและชนชั้นแรงงานเขา
ไปมีสวนรวมในการผลักดันดังเชนที่เกิดขึน้ ในประเทศภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ซึง่
เปนประเทศตนแบบเศรษฐกิจทุนนิยม

บทที่ 3
วิวัฒนาการระบบกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดนิ ตามกฎหมายไทย
3.1 ความเปนมาของกรรมสิทธิส์ ว นบุคคลในที่ดินตามกฎหมายไทย
แนวคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์สว นบุคคลในที่ดนิ นัน้
ไดเกิดขึ้นตั้งแตสมัยกรีกและ
โรมัน นักปราชญคนสําคัญที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ในยุคสมัยกรีกคนแรก ไดแก
เพลโต (Plato:428-327กอนคริสตศักราช) ไดแสดงความคิดเห็นทางเศรษฐศาสตรไวในหนังสืออุ
ตมรัฐ(The Republic)วา เศรษฐกิจเปนสวนหนึง่ ของระบบทัง้ หมดรวมถึงการเมือง การปกครอง
การศึกษาจะตองถูกจัดใหสอดคลองและมีความเปนธรรมตอมนุษยมากที่สุด ในอุตมรัฐเพลโตได
เสนอเกีย่ วกับระบบคอมมิวนิสตในสังคมชั้นสูง โดยมีจุดมุงหมายในดานการเมืองและศีลธรรม
มากกวาทางเศรษฐกิจ เพลโตเขาใจถึงการแตกแยกในสังคมอันเกิดจากการขัดแยงในเรื่องการ
ครองทรัพยสนิ ระหวางฝายมีกับฝายไมมี หากปลอยใหมีการชวงชิงทรัพยสินกันในรัฐอันสมบูรณ
แลว จะทําใหเสียดุลยอันหมิ่นเหมที่เพลโตไดพยายามคิดสรางขึ้น อันตรายเชนวานี้ปองกันไดดวย
การเลิกกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชนเสีย
ยกเวนชนชัน้ ชางประดิษฐซึ่งเปนชนสวนใหญพึง
ปลอยใหมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไดเพราะชนชั้นนี้อยูภายใตพลังกระตุน ของความอยาก ยอมไม
สามารถทําการไดโดยปราศจากทรัพยสนิ แตสําหรับชนชั้นสูงซึง่ อารมณอยากอยูภ ายใตของพลัง
ของเหตุผลและกําลังขวัญระบบคอมมิวนิสตเปนไปได และจําเปนสําหรับชนชัน้ นี้ อันตรายของ
ปจเจกนิยมอยางแรงทวีขนึ้ เพราะความเหลื่อมล้ําในการครองทรัพยสินก็จะเบาบางลง จะไมมกี าร
แขงขันชิงดีเพือ่ อํานาจการเมืองในหมูสมาชิกชนชั้นปกครองและทหาร
(เสนห: 2522:47)
นอกจากนีเ้ พลโตยังไดเขียนหนังสืออีกเลมหนึง่ ชื่อวา กฎหมาย (The Laws) ในหนังสือดังกลาวได
มีการกลาวถึงการจัดระเบียบการถือครองและใชประโยชนในที่ดิน
โดยใหรัฐแบงที่ดนิ ออกเปน
5,040 สวนเทา ๆ กัน แลวแบงใหราษฎรไดคนละ 1 สวน ราษฎรจะถูกกําชับใหตระหนักใน
จุดประสงคเพือ่ สังคมของทรัพยสิน มีโตะรวมสําหรับราษฎรบริโภคผลผลิตที่ไดจากที่ดิน ที่ดนิ ไม
อาจโอนกันได เวนแตการโอนทางมรดกไปยังทายาทสืบสายโลหิต ถาราษฎรคนใดไมมีทายาทตอง
ยกกรรมสิทธิ์ใหกับบุตรของคนอื่น การถือครองและใชประโยชนในที่ดนิ ไมวา กรณีใด ๆ ทุกคนตอง
ไดจํานวนเทากัน ราษฎรในอุดมคติของเพลโต เลี้ยงชีพโดยอาศัยทีด่ ินและไมตองลงแรงงานมาก
เกินไป เพราะมีทาสเปนผูไถหวาน ราษฎรเกี่ยวของในผลผลิตเฉพาะเทาที่จะเลีย้ งตนเองในระดับ
ปานกลาง ซึง่ จะไปกระตุนใหเกิดความตองการฟุมเฟอย เพลโตไดพยายามรวมสถาบัน ทรัพยสิน
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สวนตัวกับระเบียบควบคุม เพื่อสรางสภาพแวดลอมเชนเดียวกับที่เปนอยูสําหรับชนชัน้ ปกครอง
ภายใตระบบคอมมิวนิสต(เสนห: 2522: 57)
อริสโตเติล ซึ่งเปนศิษยคนโปรดของเพลโต มีความคิดขัดแยงกับเพลโต ซึ่งใน
ระยะแรกที่ยงั เปนหนุมมองวาการยอมใหบุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินรวมทั้งที่ดนิ จะสงผลเสีย
มากกวาผลดี แตอริสโตเติลกลับเห็นวาเปนผลดีเพราะผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสนิ จะดูแล
ใหทรัพยสินมีคุณภาพ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คารล มารกซ และเองเกล กลับเห็นวาการมีกรรมสิทธิ์สวนบุคคลในปจจัยการ
ผลิต(ที่ดิน)มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการกดขี่ ซึง่ เปนกระบวนการที่คนกลุมหนึง่ ถูกลิดรอน
คุณคาที่แทจริงของแรงงานที่ตนทําไป ในขณะทีค่ นอีกกลุมหนึง่ ไดรับมูลคาสวนเกิน นายทุน
สามารถกดขี่เอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงานได
เพราะนายทุนมีเครือ่ งไมเครื่องมือการผลิตที่เปน
กรรมสิทธิ์สวนตัว
แนวคิดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตจะเปนประการใดก็ตาม ในทางทฤษฎี
ของวิถีการผลิตหรือวิธีการผลิตในระบบเศรษฐกิจทุกระบบไมวาจะเปนระบบใด ความสัมพันธหรือ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันนัน้ ถูกกําหนดวยระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต ทําใหสงั คม
ถูกแบงชนชัน้ ออกเปนสองชนชั้น คือชนชั้นที่มกี รรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต กับชนชัน้ ที่ไมมี
กรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตเสมอ
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย
เกี่ยวกับระบอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประเทศไทย ปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยทีป่ ระเทศไทยมี
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ไดมีการแกไขและปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเมืองการปกครอง รวมทั้ง
ระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยในแตละยุคสมัยจนถึงปจจุบัน สามารถที่จะแบงใหเห็นวิวัฒนาการ
ระบบกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ อันเปนปจจัยการผลิตของไทยในแตละยุคสมัย ดังนี้
3.2 ยุคสมัยที่ประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช(พ.ศ.1893-2475)
1.1สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี (พ.ศ.1893-2310) พระเจาอูทองซึง่ เปน
หัวหนาชนเผาไทยที่ตงั้ หลักแหลงอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา มีเมืองสุพรรณบุรีเปนเมืองหลวง
และพระเจาอูท องเปนเจาเมือง ไดนําราษฎรในปกครองมาสรางเมืองใหม ณ บริเวณตัวเกาะที่รมิ
หนองโสนในปพ.ศ.1893ตั้งชื่อวากรุงศรีอยุธยา(จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน)พระเจาอูท อง
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สถาปนาตนเองขึ้นเปนกษัตริยองคแรก ทรงพระนามวา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แลวประกาศตน
เปนอิสระไมขึ้นตรงกับกรุงสุโขทัยอีกตอไป ในป พ.ศ.1903 ไดโปรดใหตรากฎหมายที่เกีย่ วกับทีด่ ิน
(กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ)*บทที่ 35,42,43 และ 46 มีใจความวา ที่ดินทั้งหมดในราชอาณาจักร
เปนของพระเจาแผนดิน ใหราษฎรผูเปนขาแผนดินไดอยูอาศัยโดยกําหนดหลักเกณฑใหเจาหนาที่
ที่เรียกวา เสนานายระวาง นายอากร มีหนาที่จัดคนเขาอยูในที่ดิน และใหทําหนาที่จัดเก็บภาษี
อากรดวย
ในการบริหารจัดการงานที่ดนิ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตามกฎหมายลักษณะ
เบ็ดเสร็จบทที่ 35 มีดังนี้
1.ราษฎรคนใดประสงคจะโกนสรางที่ดนิ ใหเปนเรือกสวนไรนาใหไปแจงแกเสนา
นายระวาง นายอากร ใหคนไปดูที่ดินเพือ่ ใหรูวาราษฎรผูนั้นอยูบา นใด โกนสรางเลิกรั้งขึ้นในปใด
หากไมแจงไปบุกเบิกโกนสรางตามอําเภอใจจะมีความผิด(พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 35)
2.ที่ดินที่อยูน อกเมืองหลวงหามมิใหซื้อขายกัน และหากเปนที่รกรางวางเปลาให
เปนหนาที่ของนายบาน นายอําเภอ รอยแขวง และนายอากรจัดใหราษฎรเขาอยูในทีน่ นั้ (พระ
อัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 43)
กฎหมายเกีย่ วกับที่ดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังกลาวขางตน มีลักษณะสําคัญอยู
3 ประการ(ร.แลงกาต:2526:307) ดังนี้
1. พระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดินในพระราชอาณาจักร
2. ราษฎรจะทําการซื้อขายทีด่ ินไมได *
3. สิทธิของราษฎรผูกพันอยูกับการครอบครอง หากละทิ้งและมีบคุ คลอื่นเขามา
ทํากิน เจาของเดิมจะหมดสิทธิ
หนังสือสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในที่ดนิ สมัยกรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏหลักฐานทีจ่ ะ
อธิบายไดวา ในยุคสมัยดังกลาวไดมีการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินหรือไมและมีรูปแบบอยางไร
ยกเวนสําหรับที่ดินที่พระมหากษัตริยไดพระราชทานแกบคุ คลใดบุคคลหนึง่ จะมีเพียงตราถือไว
เปนหลักฐาน สวนเอกสารอืน่ ๆ ทีท่ างราชการออกใหก็มเี พียงเอกสารเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ดนิ ซึ่ง
มีอยูเพียง 2 อยางเทานัน้ คือ อากรคานา หางขาว และอากรสวนใหญ(ร.แลงกาต:2526:324)
----------------------------------------------* ดูเพิ่มเติมทีภ่ าคผนวก ค. หนาที่ 131-134
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เหตุผลที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจาอูทอง) ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา
ไมปลอยใหราษฎรไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้
เปนเหตุผลทางการเมืองในประเทศไทยก็เหมือนกับ
ประเทศอื่นในสมัยเกา และขอที่วา พระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดนิ ทั้งหมดในพระราชอาณาจักร
ซึ่งก็หมายความวา กษัตริยเปนผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศ เนื่องจากการสับสนปะปนกันระหวาง
กรรมสิทธิ์และอํานาจทางปกครอง กฎหมายจะรับรองสิทธิของราษฎรเหนือที่ดนิ ที่ครอบครองทํา
ประโยชนอยูนนั้ ไมไดเลย เพราะสิทธิดังกลาวเปนปฏิปกษตออํานาจของกษัตริยในอันที่จะเรียก
เก็บภาษีและอํานาจในการบังคับใหออกจากที่ดิน(ร.แลงกาต:2526:311)
กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จทีก่ ลาวมาแลวขางตน ใชบังคับอยูจนกระทัง่ อาณาจักร
อยุธยาลมสลายในป พ.ศ. 2310 เนื่องจากตองเสียกรุงแกพมาเปนครัง้ ที่สอง
3.3 ยุคสมัยที่กรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี(พ.ศ.2325-2475)
หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาถูกพมายกทัพมาโจมตีจนตองพายแพ และเสียกรุงในป
พ.ศ. 2310 ในปเดียวกันนีส้ มเด็จพระเจาตากสินมหาราชสามารถกอบกูเอกราชกลับคืนมาได แลว
ตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเปนราชธานีสืบตอจากรุงศรีอยุธยาและเกิดการเปลี่ยนแปลงในป พ.ศ. 2325
เจาพระยามหากษัตริยศึกไดรับการสถาปนาขึ้นเปนพระมหากษัตริยแทน
ทรงพระนามวา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และเปนตนราชวงศจักรี พระองคทรงยายเมืองหลวงมา
ตั้งยังฝง ตรงขามอีกดานหนึง่ ของแมนา้ํ เจาพระยา แลวตั้งชื่อวา
"กรุงเทพมหานคร บวร
รัตนโกสินทร มหินทรายุทธยามหาดิลก ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมร
พิมานอวตานสถิตย สักกะทันติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ"์ ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนคําวา "บวรรัตนโกสิน" เปน "อมรรัตนโกสินทร"
พระบาทสมเด็จพะพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดเกลาใหชําระกฎหมาย
และ
รวบรวมกฎหมายที่กระจัดกระจายกันอยูม ารวมไวในกฎหมายฉบับเดียว คือกฎหมายตราสามดวง
เมื่อทําเสร็จเรียบรอยแลวใหประทับตราพระราชสีห ตราพระคชสีห และตราบัวแกว ในกฎหมาย
ดังกลาว บทบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินที่ตราขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจาอูท อง"
แหงกรุงศรีอยุธยาไดนาํ มาบัญญัติในกฎหมายตราสามดวง*ดวย
-------------------------------------* ดูเพิ่มเติมทีภ่ าคผนวก ข. หนาที่ 125-130
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ในรัชสมัยตนแหงกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี ( ตัง้ แตป พ.ศ. 2325 - 2394 )
ระบบกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินยังคงดําเนินรอยตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จซึ่งนํามาบัญญัติไวใน
กฎหมายตราสามดวง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 แหง
กรุงรัตนโกสินทร ไดเปดประเทศติดตอทําการคากับตางประเทศ และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2398
หลังจากทําสนธิสัญญา
ไดทําสนธิสัญญาทางการคา(สนธิสัญญาเบาวริ่ง)กับประเทศอังกฤษ
ดังกลาวแลว วิธีการผลิตเดิมตั้งแตยุคสมัยทีก่ รุงศรีอยุธยาเปนราชธานีตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ.
2398 เปนการผลิตเพื่อยังชีพยังไมมีการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นผลผลิต หลังจากทําสนธิสัญญาเบาวรงิ่
แลว วิธกี ารผลิตไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการผลิตเพื่อการคาซึง่ เปนไปตามแนวคิดทฤษฎีทนุ นิยม
ราษฎรที่เปนชาวไรชาวนาก็เริ่มขยายพืน้ ทีท่ ํานาเพื่อเพิม่ ผลผลิต ชาวตางชาติโดยเฉพาะอังกฤษ
ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
ไดเขาทําธุรกิจการคาในประเทศไทยมากขึ้น และไดใชอิทธิพลบีบ
บังคับใหรัฐบาลไทยในสมัยนั้นออกกฎหมายใหคนตางชาติซื้อที่ดินได ในที่สุดก็ไดออกประกาศ
กําหนดหนาทีใ่ หขายใหเชาแกคนนอกประเทศและประกาศฝรั่งทําหนังสือสัญญาโดยออก
ประกาศ* เมือ่ ป พ.ศ. 2399 และประกาศดังกลาวใหสิทธิคนสัญชาติอังกฤษ ฝรั่งเศส และ
สหรัฐอเมริกา สามารถซื้อหรือเชาที่ดนิ ในประเทศไทยไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. ที่ดินภายในพระนครและหางออกไป 200 เสนโดยรอบหามขายแกฝรั่งที่เขามา
อยูในประเทศไทยไมถึง 10 ป
2. ที่ดินพนระยะ 200 เสนจากกําแพงพระนคร แตไมไกลนัก เรือแจว เรือพายไป
ถึงไดใน 24 ชั่วโมงขายใหกบั ฝรั่งได
3. ที่ดินที่อยูพ นเขตเรือแจวเรือขายไปถึงไดใน 24 ชั่วโมง หามขายใหฝรั่ง นาจะ
มาจากเหตุผลที่วา ไกลหูไกลตา ยากแกการดูแลของทางราชการ เพื่อความปลอดภัยจึงหามไว
เกี่ยวกับระยะเรือแจวเรือพาย 24 ชั่วโมงนัน้ ไดมีประกาศเกี่ยวกับระยะเวลา
ดังกลาว คือจากกรุงเทพถึงปากน้าํ บางพุทรา(สิงหบุร)ี ตอไป ลพบุรี สระบุรี บางปะกง เกาะศรีมหา
ราชา เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สุพรรณบุรี
ในปพ.ศ. 2504 ไดมีการออกพระราชกําหนดยอมรับกรรมสิทธิ์สว นบุคคลเปนครั้ง
----------------------------------------------* ดูเพิ่มเติมทีภ่ าคผนวก ง. หนาที่ 135-144
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แรกระบุวา
หากพระมหากษัตริยทรงตองการที่ดินแปลงใดซึ่งมีคนครอบครองอยูกอนแลว
พระมหากษัตริยตองใหคาตอบแทนแกผูครอบครองเดิม แมวาจะมีกฎหมายดังกลาว ที่ดินที่อุดม
สมบูรณในภาคกลางก็ยังเปนของกษัตริย,เชื้อพระวงศและขุนนางอยูม าก(ศุภรัตน: 2527:184185)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 ไดขึ้นเปนกษัตริยของไทย
สืบตอมา ตลอดรัชสมัยของพระองค(พ.ศ.2411-2453) ไดทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองและ
ระบบกฎหมายตาง ๆ จากรูปแบบจตุสดมภ 4 (เวียง วัง คลัง นา) มาเปนกระทรวง ทบวง กรม
ไดแก มหาดไทย กลาโหม ตางประเทศ วัง นครบาล เกษตร พาณิชยการ พระคลังมหาสมบัติ
ยุทนาธิการ ยุตธรรม ธรรมการ โยธาธิการ และมุรธาธิการ
สําหรับที่ดินนัน้ ไดทรงมีนโยบายพัฒนาดานการเกษตร โดยออกประกาศในป
พ.ศ. 2420 ใหมีการขุดคลองใหราษฎรไดมีโอกาสจับจองที่ดนิ เพือ่ ใชในการทํานาขาง และวาง
หลักเกณฑไววา ราษฎรทีอ่ อกเงินหรือออกแรงชวยขุดคลองมีสิทธิรบั จองที่ดนิ ในป พ.ศ. 2429
บริษัทขุดคลองและคูนาสยามไดรับอนุญาตใหดําเนินการขุดคลองรังสิตเชื่อมแมน้ําเจาพระยาจาก
รังสิต ไปถึงจังหวัดนครนายก บริษัทดังกลาวไดรับสิทธิพเิ ศษในการจับจองเอาที่ดินริมสองฝงคลอง
ที่ขุดเปนกรรมสิทธิ์
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไดตรากฎหมายเกีย่ วกับ
ที่ดินและออกเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับสิทธิในที่ดนิ ดังนี้
1.ใบเหยียบย่าํ ตามขอบังคับการหวงหาม ร.ศ.117 (พ.ศ.2441) เปนเอกสารที่ออก
ใหกับเจาของที่ดิน มีอายุ 12 เดือน ตองนําไปตออายุ เมือ่ ครบกําหนดทุก 12 เดือน
2. ใบเหยียบย่าํ ตามกฎกระทรวงเกษตราธิการ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444)
3. ใบเหยียบย่าํ ที่ออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดนิ ร.ศ.127
4. ใบเหยียบย่ําตามประกาศใชเปนขอบังคับชั่วคราว สําหรับการปลูกสวนใหญ
สวนภัตสร(อากรที่จัดเก็บจากสวนที่ปลูกไมยืนตนเปนรายป)ที่ไร และนา ร.ศ. 129
5. ตราจองหรือใบจอง
6. หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ไดแก
6.1ตราแดง เปนหนังสือสําคัญสําหรับทีน่ า
6.2โฉนดสวน เปนหนังสือสําคัญสําหรับที่สวนที่ปลูกไมยืนตนทีม่ ีอายุ 3 ปขึ้นไป
6.3หนังสือสําคัญสําหรับทีบ่ าน
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6.4ตราจองชัว่ คราวที่ออกตามพระราชบัญญัติออกตราจองชัว่ คราว ร.ศ.121
6.5โฉนดที่ดินตามประกาศพระบรมราชโองการใหออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเกา
และมณฑลกรุงเทพ ร.ศ.120
6.6โฉนดแผนที่ตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127
ในการจัดทําโฉนดที่ดินอันเปนเอกสารสิทธิ ที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ นัน้ ใหมีการ
ทําแผนทีท่ ี่ตั้งของที่ดินและจํานวนเนื้อที่ใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
โดยนําเอาระบบทอเรน
(Torren) ที่ใชในประเทศออสเตรเลียมาเปนแบบอยาง การทําแผนที่ตามระบบดังกลาวคือ การ
วิธีการรังวัดทําอยางแผนทีส่ ามเหลี่ยมยึดโยงชี้ตําแหนงของที่ดนิ บอกเนื้อที่ไวชัดเจน และยังทรงให
ตั้งหนวยงานจัดการเกี่ยวกับที่ดินขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2444 เรียกชื่อวา หอ
ทะเบียน โดยจัดตั้งทีห่ อสภาคราประยูร พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอมาเมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2445 ไดจัดตั้งหอทะเบียนที่ดินมณฑลกรุงเทพ มีที่ทาํ การอยู ณ. ที่วาการ
กระทรวงเกษตราธิการ นับจากนั้นเปนตนมาจนถึงป พ.ศ. 2451 ก็ไดจัดตั้งหอทะเบียนทีด่ ิน
เพิ่มขึ้นอีก 9 แหง คือ เมืองนครไชยศรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก อุตรดิตถ สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี
ลพบุรี และอางทอง ตอมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2475 หอทะเบียนที่ดินไดเปลีย่ นชื่อเปนกรม
ที่ดิน ดูแลจัดการเกี่ยวกับทีด่ ิน และไดมีการตั้งสํานักงานที่ดนิ ขึ้นทั่วประเทศ ตอมาในปจจุบนั จะมี
ที่ทาํ งานที่ดินทุกอําเภอและทุกจังหวัดในประเทศ
ในยุคสมัยแหงกรุงรัตนโกสินทร นอกจากจะไดมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การถือครองทีด่ ินและระบบกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดินดังกลาวแลว พระมหากษัตริยยังไดสนับสนุน
ใหราษฎรไดจับจองที่ดนิ เพือ่ ขยายผลผลิตโดยการขุดคลองและใหจับจองที่ดนิ 2 ฝงคลองทํา
ประโยชนในทีน่ ั้น การขุดคลองไวเพื่อการดังกลาวไดเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2400 ไดมีการขุดคลองมหา
สวัสดิ์ที่ดินสองฝงคลองดังกลาวเปนของพระมหากษัตริย คิดเปนเนื้อที่ 16,200 ไร ที่ดินดังกลาว
ทรงแบงใหพระโอรสธิดา คนละ 324 ไร นอกจากนีย้ ังใหขุดคลองดําเนินสะดวกโดยสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูดําเนินการที่ดินที่ 2 ฝงคลองก็ตกเปนของบุคคลดังกลาว ได
แบงใหกับสมาชิกและบริวาร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดมีการขุด
คลองโดยแบงเปน 3 ประเภท
1. คลองที่รัฐบาลขุด วัตถุประสงคเพื่อการคมนาคมและขยายพื้นที่การเพาะปลูก
เปนสําคัญ ไดแกคลองเปรมประชากร โดยขุดตั้งแตคลองผดุงกรุงเกษมไปทะลุตําบลเกาะใหญ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏวา รัฐบาลไมสามารถพัฒนาที่ดินทั้งสองฝงคลองใหเปนไปตาม
เปาหมาย ทั้งนี้ก็เนื่องจากราษฎรที่ตองการทํานาจริง ๆ ไมสามารถจับจองที่ได ขาราชการเขาไป
จับจองเอาตามอําเภอใจเกิ นกําลัง ไมอาจทํานาได จึงทรงใหประกาศพระราชบัญญัติเรียกวา
ประกาศขุดคลอง พ.ศ. 2420 กําหนดใหราษฎรที่ตองการใชที่ทํานาออกเงินชวยคาขุดคลอง
สําหรับผูยากจนไมมีเงินก็ใหออกแรงแทน หลังจากออกประกาศดังกลาวแลวก็ใหมีการขุดคลองอีก
6 คลอง โดยราษฎรเปนผูออกคาใชจายไดแกคลองประเวศบุรีรมย,คลองทวีวัฒนา,คลองนภา
ภิรมย คลองทั้งสามดังกลาวขุดในป พ.ศ. 2421 อีก 3 คลองไดแกคลองเปร็งขุดในป พ.ศ. 2429
คลองนิ ยมยาตรา ขุ ด ในป พ.ศ.
2441
และคลองไผสิง หโ ต ขุด ในป พ.ศ.
2446
(กิตติ:2527:235)
2. คลองที่บริษัทคลองคูนาสยามขุด บริษัทดังกลาวจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2431 โดย
พระองคเจาสายสนิทวงศ ไดรวมกับนายโยคิม แกรซี่ วิศวกรชาวอิตาเลี่ยน พระนานาพิธภาษี และ
นายยม บริษัทดังกลาวไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหเปนผูดําเนินการขุดคลอง ไดรับสิทธิในที่ดิน
บริเวณ 2 ฝงคลองตลอดแนวยื่นเขาไปฝงละ 40 เสน (2 กิโลเมตร) ในป พ.ศ. 2436 บริษัทคลองคู
นาสยามเริ่มขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เริ่มจากริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก บริเวณตําบล
บานใหม จังหวัดปทุมธานีไปออกแมน้ํานครนายกบริเวณบางปลากดหัวควาย ตอมาในป พ.ศ.
2436 ไดขุดคลองซอยจากคลองรังสิตทั้งฝงเหนือและใต ฝงละ 20 คลอง ทําใหบริษัทมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินรวม 840,000 ไร บริษัทไดขายที่ดินดังกลาวจนไมพอกับความตองการของผูซื้อ เนื่องจาก
ขณะนั้นราคาขาวมีราคาสูงมาก
3. คลองที่เอกชนขุด ผูเปนตนคิดสวนใหญลวนเปนขาราชการและจะประกาศให
ราษฎรทราบวา ผูใดตองการที่นาตองออกเงินชวยในการขุดคลองตามที่ผูไดรับอนุญาตใหขุด เปน
ผูกําหนดเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหขุดคลอง เชน หลวงแพง กรมการเมืองนครเขื่อนขันธ ขุดคลอง
หลวงแพงเมื่อป พ.ศ. 2431 พระยาสีหราชเดโชชัย ขุดคลองอุดมชลจร ขุดเมื่อป พ.ศ. 2431 เชนกัน
การขุดคลองเอกชนมีวัตถุประสงคตองการกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณสองฝงคลอง
ที่ขุด ไมวาจะใชที่ดินเพาะปลูกหรือขายตอ รัฐบาลก็สนับสนุนเพราะไดคานา ภาษีขาว และการถือ
ครองที่ดินสองฝงคลองมี 2 กรณี คือ
1. การถือครองโดยไดรับพระราชทานนั้นมีสิทธิเหนือกวาการจับจอง นอกจากไม
ตองเสียภาษีแลวยังไมถูกริบแมวาจะไมไดทําประโยชนในที่นั้น เชนที่ดินริมฝงคลองมหาสวัสดิ์ที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 พระราชทานแกพระโอรสธิดาจํานวน16,200 ไร
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กับที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานแกพระธิดาแจะเจา
จอมมารดาแพ 6,000 ไร
2. การถือครองที่ดินริมสองฝงคลองซึ่งขุดโดยใหจับจองเอานั้น ราษฎรผูจับจอง
ตองออกเงินนั้นและจะไดกรรมสิทธิ์เมื่อขุดคลองเสร็จแลวเปนการตอบแทน
ตั้งแตป พ.ศ. 2430 เปนตนมา ภาวะการคาขาวของไทยไดราคาสูง ราษฎรจึง
ตองการที่ดินเพื่อนํามาปลูกขาวมากขึ้น ที่ดินเริ่มมีราคามากขึ้น จากป พ.ศ. 2423 ราคาไรละ 1
บาท เปน 37.50 บาทในป พ.ศ. 2447 การที่ราคาที่ดินมีราคาสูงเชนนี้ บรรดาผูมีบรรดาศักดิ์และ
คนร่ํารวยไดซื้อที่ดินไวขายเก็งกําไร ในป พ.ศ. 2435-2444 มีผูถือครองที่ดินในบริเวณคลองรังสิต
694 คน คิดเปนเนื้อที่ 235,822 ไร ในจํานวนเนื้อที่ดังกลาวจะเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมเชื้อพระวงศ
ขาราชการ พอคา และคนมีเงินถึง 113,539 ไร คิดเปนรอยละ 48.10 ของพื้นที่ทั้งหมด คนกลุมนี้
เปนคนกลุมนอยของเจาของที่ดินทั้งหมดในบริเวณคลองรังสิต (กิตติ : 2527 : 242)
ที่นา
ดังกลาวเปนที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกมาก สวนชาวนานั้นไมมีฐานะพอจะซื้อไดตอง
เปนผูเชาเสียคาเชาไรละประมาณ 1-2 บาท ประมาณ 12-14 เปอรเซ็นตของผลผลิตตอไร
ในบริเวณที่ราบลุมเจาพระยาตอนใตของไทยนับแตรัชสมัยของรัชกาลที่ 3-5 แหง
ราชวงศจกั รี ที่ดินอยูในมือของกลุมชนชัน้ สูงอันไดแก เจานาย ขุนนาง ผูมที รัพย แทนที่จะอยูในกํา
มือของชนสวนใหญของประเทศ สรุปไดวา ในขณะที่รัฐบาลประสบความสําเร็จในการสงเสริมใหมี
การขยายพืน้ ที่เพาะปลูกเพือ่ เพิ่มผลผลิตนั้น แตรัฐไมสามารถกระจายรายไดไปสูร าษฎร ชาวนา
ยังยากจน ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาที่ดนิ
2. ยุคสมัยที่ประเทศไทยใชระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรซึ่งประกอบไปดวย คณะทหาร พลเรือน
ไดรวมกันทําการปฏิวัติรัฐประหารเปลีย่ นแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา
เปนระบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยทรง
ใชอํานาจอธิปไตยอันไดแกอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
อํานาจนิติบัญญัติทางสภา
ผูแทนราษฎร และอํานาจตุลาการทางศาล หลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง รัฐบาลก็ดําเนินการ
เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ไดมีการปรับปรุงกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะในป พ.ศ.
2497 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีจอมพล ป.พิบลู ยสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีไดเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ
ที่ดินคือ ประมวลกฎหมายทีด่ ิน
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พ.ศ. 2497 ตอสภาผูแทนราษฎร และไดผานความเห็นชอบใหประกาศบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม 2497
3.4 การไดมาซึ่งที่ดินของเกษตรกรตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
เมื่อสภาผูแทนไดผานความเห็นชอบและประกาศใหบงั คับใชตั้งแตวันที่
1
ธันวาคม 2497 โดยเหตุผลในการประกาศใชกฎหมายดังกลาว ปรากฏอยูใ นตอนทายของ
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 ดังนี้ "ในขณะนี้ไดมีกฎหมายวาดวยที่ดนิ
อยูหลายฉบับ สมควรนํามาประมวลไวในที่เดียวกันและปรับปรุงเสียใหมใหรัฐไดดําเนินการจัด
ที่ดินโดยกวางขวาง เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน" (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 71 ตอนที่ 78
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497) เหตุผลดังกลาวขางตนนาจะเปนเพียงเหตุผลหนึ่งเทานัน้ แตถา
หากจะไดพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรไดทําสนธิสัญญาทางการคา (สนธิสัญญาเบาวริง) กับประเทศ
อังกฤษเมื่อป พ.ศ. 2398 การทําสัญญาดังกลาวไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถกี ารผลิตของ
ไทยจากเดิมทีเ่ ปนการผลิตเพื่อการบริโภค ไดเปลี่ยนเปนผลิตเพื่อการคา สงผลใหมกี ารขยายพืน้ ที่
ทํานาปลูกขาว พืชไรเพื่อจําหนาย มีชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจการคาในประเทศไทยโดยเฉพาะ
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา พวกพอคาชนชาติดังกลาวไดพยายามบีบคั้น รัฐบาลในสมัยนัน้ ให
พวกเขาสามารถซื้อเชาที่ดินในประเทศไทย ในที่สุดก็ไดมีประกาศวาดวยการปฏิบตั ิตอคนอังกฤษ
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ซื้อทีด่ ินในประเทศได โดยมีเงื่อนไขวาตองอยูในประเทศไทยมาแลวเกิน 10
ป นอกจากนีย้ ังปรากฏในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 เอาที่ดินสองฝงคลองแบงใหกับพระญาติ
พระวงศเปนจํานวนมาก และบุคคลที่ไดรับที่ดินไปก็มิไดทําประโยชนดวยตนเอง หากแตนําออกให
เชาบาง ขายเอากําไรบาง ชาวนาจริงๆ นั้นแมจะไดจับจองก็เปนทีด่ ินที่ไมอุดมสมบูรณ หางจาก
คลองที่ขุดมากและมีจํานวนนอยมาก บางคนก็ไมมีโอกาสจับจองที่ดินทํานาเลยเพราะถูกกีดกัน
จากขุนนาง กรรมสิทธิ์ในทีด่ ินสวนใหญจะกระจุกตัวอยูใ นกลุมของพระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง
และนายทุนตางชาติโดยเฉพาะคนจีน ประกอบกับในป พ.ศ. 2497 จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปน
ผูมีแนวคิดชาตินิยมและมีอาํ นาจจัดตั้งรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลยสงครามไดเขาแทรกแซงจัดระบบ
เศรษฐกิจใหเปนเศรษฐกิจไทยเพื่อคนไทย ตอตานจักรวรรดินิยม
เปนปฏิปกษกับบทบาทของ
ชาวจีนในฐานะที่เปนนักลงทุน รัฐบาลไดเขาควบคุมการคาขาว ควบคุมสาธารณูปโภค ธุรกิจ
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ของคนจีนเอาเปรียบคนไทยและสงเงินออกไปนอกประเทศ รัฐบาลไดประกาศรัฐนิยมเปนระยะ
เรียกรองใหทุกคนทําเพื่อชาติ มีความขยันขันแข็ง เคารพธงชาติ(ผาสุก,คริส:2546:331) รัฐยังได
ประกาศคําขวัญปลุกใจ ยกยองชาวนาความตอนหนึ่งวา "กสิกรแข็งขันเปนกระดูกสันหลังของชาติ
ไทยจะเรืองอํานาจเพราะไทยเปนชาติกสิกรรม" สิ่งตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวนาจะเปนเหตุผลหนึ่งที่
ผลักดันใหจอมพล ป.พิบูลยสงครามตัดสินใจเสนอกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเพื่อใหคนไทยที่เปน
เกษตรกรไดมีที่ดินเปนของตนเอง และตองการทําลายบทบาทและอิทธิพลของราชสํานักที่ไมเห็น
ดวยและคัดคานเคาโครงเศรษฐกิจของ ดร.ปรีดี พนมยงคและตองการกําจัดอิทธิพลของเชื้อพระ
วงศ ขาราชการชั้นผูใหญบางกลุม และคนตางดาวโดยเฉพาะชาวจีนไมใหมีที่ดินมากโดยไมไดทํา
ประโยชน หากแตนําออกใหเชาและขูดรีดชาวนา
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีเนื้อหาสําคัญที่จะนํามากลาวในที่นี้ก็คือ
การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของปจเจกชน และการกําหนดสิทธิ์ในที่ดินตามที่บัญญัตไิ วในมาตรา
3 และมาตรา 34
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และในมาตรา 3 ของกฎหมายดังกลาวก็
บัญญัติวา บุคคลยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ในกรณีดังตอไปนี้
(1).ไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์ตามบทบัญญัติของกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 ใชบังคับ
(2).ไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายดังกลาว
(3).ไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพ
(4).ไดมาจากการจัดที่ดนิ เพือ่ ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497
มาตรา 27,33
(5).ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ตามกฎหมายอื่น
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตนแยกพิจารณาไดดังนี้
3.4.1.ไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันทีป่ ระมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 ใชบังคับ แยกพิจารณาได ดังนี้
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1.1 ไดกรรมสิทธิ์ตามประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.120 และตาม พ.ร.บ.ออกโฉนด
ที่ดิน ร.ศ.127, ไดกรรมสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ออกโฉนดตราจอง ร.ศ.124 มีเฉพาะในเขตมณฑล
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ และพิจติ ร, ไดกรรมสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดินฉบับที่ 6
พ.ศ.2479
การไดกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายดังกลาวนี้ไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาที่
159/2510 ทีว่ ินิจฉัยวา ผูท ี่ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดนิ และไดรับเอกสารตราจองซึง่ ตราวา
“ทําประโยชนแลว” เปนผูไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตัง้ แตวันที่ไดรับตราจองตามพระราชบัญญัติออก
โฉนดที่ดนิ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 มาตรา 11
1.2 ไดกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 ซึ่งออกใชบงั คับตั้งแตป
พ.ศ. 1903 (ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แหงกรุงศรีอยุธยา) บุคคลที่จะไดกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายดังกลาวคือ
ผูที่ไดครอบครองที่ดินที่มีสภาพเปนที่บา นหรือทีส่ วนตามกฎหมาย
เบ็ดเสร็จบทที่ 42 (ที่บาน ที่สวน) เปนทีด่ ินที่กฎหมายถือวาเปนที่ดินที่มกี รรมสิทธิ์แตไมมีหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์อยางหนึ่งอยางใดทัง้ นี้ตามนัยแหงคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 286/2516 ซึ่ง
วินิจฉัยทีพ่ ิพาทเปนที่สวนทีม่ ีมานานกอนออก ป.พ.พ. บรรพ 4 แมเปนที่ไมมีโฉนดแตก็ถือวามี
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเบ็ดเสร็จบทที่ 42 ฉะนั้นเมื่อจําเลยไดครอบครองทีพ่ ิพาทนี้มาเกินกวา 10
ปแลวจึงยอมไดกรรมสิทธิ์ และคําพิพากษาฎีกาที่ 1070/2498 จําเลยขอรับโฉนดในทีพ่ ิพาทแลว
โจทกฟองขอใหทาํ ลายโดยอางวาที่ที่จาํ เลยรับโฉนดมานั้นเปนของโจทก
คดีไดความวา สภาพที่พพิ าทเปนกอไผสีสุกเต็มไปหมด รกและหนาเหมือนปาไม
มีใครเคยใชทาํ สวน ทําไรหรือปลูกเรือนอยูเลยเพราะทําไมไหว เพียงแตจะปลูกกลวยก็ไปปลูก
ตรงที่วา งไดบา งเพียงกอสองกอ เพราะกอไผคลุมทําใหไมโตไมงาม สภาพเปนเชนนี้มานานหลาย
สิบปไมไดเปลี่ยนแปลง ดังนี้ วินิจฉัยวาที่พพิ าทไมมีลกั ษณะเปนสวนตามความหมายในกฎหมาย
ลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 อันมีอายุความ 10 ป เมือ่ โจทกรูแลววาจําเลยขอรังวัดออกโฉนดมิได
ฟองเรียกรองภายใน 1 ป โจทกเรียกเอาคืนไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 718/2498 คดีไดความวาที่พพิ าทเปนสวนหนึ่งของที่สวน แตมี
ไมยืนตนไมหนาแนนเต็มตลอดเนื้อที่แตก็ยังมีอยูไมนอ ย ไมบางชนิดตามปกติเปนไมปาหรือขึ้นเอง
ไมแน เชน ตนยาง ตนสะตอ ตนพะเนียง แตก็ปรากฏวาไมยืนตนสวนมากก็ใหผลอยูโดยปกติ เชน
มังคุด มะปราง พะเนียง สะตอ และระกํา แมมังคุดประมาณ 10 ตน ยังไมใหผลแตก็เปนไมที่
ใหญแลว ดังนี้
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วินิจฉัยวาไมดังกลาวเปนไมยืนตนประจําสวน ที่พพิ าทมีไมยนื ตนเพียงพอที่จะฟงวาเปนที่สวน
ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 เมื่อเจาของยังมิไดทอดทิ้งถึง 9 ป 10 ป หาขาดสิทธิไม
คดีไมตอง
ดวย ป.พ.พ.มาตรา 1375 ฉะนั้นการทีจ่ ําเลยไดรับใบเหยียบย่ําทับที่สวนพิพาทแลวบุกรุกยึดเอา
สวนของโจทกเปนเวลาเพียงปเศษเทานัน้ จึงหาทําใหจาํ เลยเกิดสิทธิในที่สวนพิพาทของโจทกไม
คําพิพากษาฎีกาที่ 1153/2501 ขอเท็จจริงไดความวาทีพ่ พิ าทโจทกเปนผูกนสราง
ปกครองมาหลังจากประกาศใช ป.พ.พ.บรรพ 4 โจทกกลาวอางลอย ๆ วาเปนที่สวน แตไมมี
ขอเท็จจริงแสดงใหเห็นวาเปนที่บา นที่สวนตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ โจทกผูยึดถือจึงมีแต
เพียงสิทธิครอบครอง โจทกถูกแยงการครอบครองเกินกวา 1 ปแลว โจทกจงึ ฟองขับไลจําเลยไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 286/2516 วินิจฉัยวา ที่พพิ าทเปนที่สวนทีม่ ีมานานกอนออก
ป.พ.พ.บรรพ 4 แมเปนที่ไมมีโฉนดที่ดินแตก็ถือวามีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่
42 ฉะนั้นเมื่อจําเลยไดครอบครองที่พพิ าทนี้มาเกินกวา 10 ปแลว จึงยอมไดกรรมสิทธิ์
คําพิพากษาฎีกาที่ 314-316/2525 การแยงการครอบครองที่บาน ที่สวนที่ตองใช
อายุความ 9 ป 10 ป ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่ 42 นั้น ตองไดความวามีสภาพเปนบาน
ที่สวนมากอนประกาศใช ป.พ.พ.บรรพ 4 ถาไมปรากฏวาเปนที่บาน ทีส่ วนมากอนใช ป.พ.พ.บรรพ
4 แลวก็ตองบังคับตาม ป.พ.พ.บรรพ4 อันวาดวยที่ดนิ มือเปลาซึ่งผูย ึดถือมีแตสิทธิครอบครอง
1.3 พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชที่
ประกาศยกที่ดินใหกับพระบรมวงศานุวงศ หรือใหกับบุคคลที่ทรงมีพระประสงคจะใหที่ดิน ปรากฏ
ตามคําพิพากษาของศาลฎีกาที่ 323/2486 ระหวาง หมอมเจาไตรทิพเทพสุต เทวกุล โจทก
พลอากาศตรีมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ กับพวก จําเลย ที่วินิจฉัยวา สมเด็จพระเจาอยูหัว
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมีลายพระหัตถเลขาพระราชทานที่ดินใหแกโจทก แมจะยังไมไดแก
ทะเบี ยนโอนโฉนด โจทก ก็ยอมได กรรมสิท ธิ์ในที่ดิ นสมบูรณ ตามกฎหมายแลว (โดยไมจําตอง
ประกาศโฆษณาหรือจดลงทะเบียนตามแบบรายการหรือตามกฎหมายเสียกอน เพราะลายพระ
ราชหัตถเลขาของสมเด็จพระเจาอยูหัวในสมัยซึ่งทรงสมบูรณาญาสิทธิราชเหนือกฎหมาย ยอมถือ
ไดวาเปนพระบรมราชโองการมีผลบังคับไดเชนกฎหมาย)
1.4 ไดกรรมสิทธิ์ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4
การไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายดังกลาว มีอยู 2 ทาง คือ
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1.ไดมาโดยผลของกฎหมาย ไดแกการไดมาโดยอาศัยหลักที่งอกริมตลิ่ง
ตามมาตรา 1308* และไดมาโดยการครอบครองปรปกษ ตามมาตรา 1382**
ที่งอกริมตลิง่ ตามบทบัญญัตดิ ังกลาวขางตน หมายถึงที่ดินที่งอกออกไปจากริม
ตลิ่ง ซึง่ เวลาปกติน้ําทวมไมถึงและตองเปนทีง่ อกที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติเทานั้น ที่ดินที่ถมลงไปในที่
สาธารณะสมบัติของแผนดินไมใชทงี่ อกริมตลิ่งตามความหมายของกฎหมาย (คําพิพากษาของ
ศาลฎีกาที่ 924/2501) ลําคลองสาธารณะที่มีคนนําดินไปถมเปนถนนก็ไมเรียกวาทีง่ อกริมตลิ่ง(คํา
พิพากษาฎีกาที่ 534/2485)
หลักการสําคัญของที่งอกริมตลิ่งอันจะกอใหเกิดสิทธิแกเจาของที่ดิน ขอเท็จจริง
ตองปรากฏวาที่ดินที่เปนทรัพยประธานตองเปนที่ดินมีโฉนดและทีน่ ั้นอยูริมตลิ่งแลวเกิดที่งอก
ออกไปยังลําน้าํ สาธารณะหรือทะเล เจาของทรัพยประธานก็จะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินสวนที่งอกนัน้
ตองเปนการ
การครอบครองปกปกษตามหลักกฎหมายดังกลาวขางตน
ครอบครองที่ดิน(อสังหาริมทรัพย)ของผูอื่นและที่ดินนั้นเปนที่ดนิ ทีม่ ีโฉนดแลวเทานัน้
จึงจะได
กรรมสิทธิ์ หากที่ดนิ นัน้ มีหลักฐานอยางอืน่ เชน สค.1 หรือ น.ส.3 หรือ น.ส. 3ก.ไมอยูใน
หลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาว(คําพิพากษาฎีกาที่ 308/2490)
2.การไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยทางนิติกรรมสัญญา หมายความวา ไดมาโดยการ
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาซื้อ รับซื้อฝากแลวผูขายฝากไมไถถอนในกําหนด
3.4.2. ไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. 2497
มีไดในกรณีทผี่ ูนั้นไดรับโฉนดที่ดิน ในกรณีที่มีการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทัง้
ตําบลตาม ป.ที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 58 และ 58 ทวิ ในกรณีที่เจาหนาที่ไดออกไปทําการเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินให เจาของที่ดนิ เหลานัน้ ก็มานําเดินสํารวจ เมือ่ เจาหนาที่ออกโฉนดใหแลว
ก็ถือวาไดกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ นั้น ในมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดินฉบับปจจุบัน(พ.ศ.2497)
บัญญัติวาโฉนดที่ดินหมายความวาหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิท์ ี่ดิน และใหหมายความรวมถึง
โฉนดแผนที,่ โฉนดตราจองและตราจองที่วา ไดทําประโยชนแลว
สําหรับโฉนดที่ดนิ ทีอ่ อกตาม
มาตรา 1 และใชอยูจนถึงปจจุบันคือ น.ส.4 จ เปนเอกสารที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43
(พ.ศ.2537) บังคับใชมาตัง้ แตวันที่ 1 ธันวาคม 2537
------------------------------------------------* ดูเพิ่มเติมทีภ่ าคผนวก จ หนาที่ 145-146
** ดูเพิ่มเติมทีภ่ าคผนวก จ หนาที่ 145-146
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3.4.3.ไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพือ่ การครอง
ชีพ
แตเดิมเรื่องนีม้ ีกฎหมายเกาใชบังคับ คือ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2485
ตอมา
กฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกและแกไขใหมหมดทั้งฉบับ เปน พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ป 2511
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบนั
ตามกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมประชาสงเคราะหและ
กรมสงเสริมสหกรณ(เดิมคือกรมสหกรณที่ดิน) ที่จะเปนผูดําเนินการในการจัดที่ดินของรัฐใหกับ
บุคคลบางประเภท โดยกรมประชาสงเคราะหเปนผูจัดในรูปนิคมสรางตนเอง เชน นิคมพระพุทธ
บาทสระบุรี หรือกรมสงเสริมสหกรณจะจัดในรูปนิคมสหกรณ เมื่อไดมีการจัดสรรที่ดินใหบุคคลผู
เปนสมาชิกดังกลาวแลว และสมาชิกดังกลาวไดทําประโยชนในที่ดินครบถวนตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กฎหมายไดกําหนดไวแลว เจาหนาที่ของกรมประชาสงเคราะหหรือกรมสงเสริมสหกรณ
จะออกหนังสือสําคัญ คือ น.ค.3 ใหเปนหลักฐานเพื่อใหสมาชิกนํามาแสดงในการขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตาม ประมวลกฎหมายที่ดินตอไป เมื่อไดรับโฉนดทีด่ นิ แลว
ก็ถือวาผูนั้นไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
3.4.4.การไดกรรมสิทธิโ์ ดยรัฐจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนี้
3.4.4.1.ลักษณะของที่ดินทีจ่ ะจัดใหกับประชาชนตองเปนที่ดนิ ของรัฐ ซึ่ง
ก. ที่ดินซึง่ มิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณะสมบัตขิ อง
แผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกัน หรือมิใชเปนที่สงวนหวงหาม หรือมิใชที่ภูเขา
ข. ที่ดนิ อันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินที่ราษฎรเคยใชประโยชน
รวมกัน แตปรากฏวาราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลวหรือรัฐหาทีด่ ินอื่นใหราษฎรใชประโยชน
รวมกันแทน และไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณะประโยชนนนั้ แลว
ค. ที่ดนิ ซึ่งมีผูเวนคืนใหกบั รัฐ หรือทอดทิ้งไมทําประโยชนหรือปลอยให
เปนที่รกรางวางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
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3.4.4.2.คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิไดรับการจัดที่ดนิ ให
ตองเปนบุคคลที่มี
สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแลว ไมเปนบุคคลทุพพลภาพ มีความขยันขันแข็ง มีความประพฤติดี
ไมมีที่ดินเปนของตนเอง และรับวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการจัดทีด่ ินแหงชาติ
3.4.4.3.คณะกรรมการจัดทีด่ ินแหงชาติ
ประมวลกฎหมายที่ดนิ บัญญัติใหมี
คณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการจัดที่ดนิ แหงชาติ ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธาน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
อธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการ
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กรรมการ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
กรรมการ
อธิบดีกรมทางหลวง
กรรมการ
อธิบดีกรมชลประทาน
กรรมการ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
กรรมการ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรรมการ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กรรมการ
อธิบดีกรมปาไม
กรรมการ
อธิบดีกรมธนารักษ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 7 คน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการ
อธิบดีกรมที่ดนิ
กรรมการ
3.4.4.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
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1.วางนโยบายการจัดที่ดนิ เพือ่ ใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยูอาศัยและ
หาเลีย้ งชีพตามอัตภาพ
2.วางแผนการถือครองที่ดิน
3.สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน
4.สงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมบี ุคคลใดมสิทธิครอบครอง
เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
5.อนุมัติโครงการจัดที่ดนิ ของทบวงการเมือง
6.ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่
7.ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดนิ ทีค่ ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
8.มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของดําเนินการเกีย่ วกับอํานาจ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
9.วางระเบียบหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดที่ดินหรือเพื่อกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
ระเบียบดังกลาวตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คณะกรรมการดังกลาวไมมฐี านะเปนนิตบิ ุคคลและไมอาจเปนจําเลยได
3.4.4.5 การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มี 2 กรณี คือ
ก.รัฐจัดที่ดินผืนใหญตามมาตรา 27 แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ
ข.ราษฎรจับจองที่ดนิ แปลงเล็กแปลงนอยตามมาตรา 33 แหงประมวล
กฎหมายที่ดนิ
ก.รัฐจัดที่ดินผืนใหญ
อธิบดีมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองใหราษฎรเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพได ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับ ขอกําหนด และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้ คือ
(1) จํานวนที่ดนิ ที่จะแบงใหครอบครอง
(2) หลักเกณฑสอบสวนคัดเลือกผูเขาครอบครอง
(3) วิธีที่ผูเขาครอบครองพึงปฏิบัติ

(4)หลักเกณฑการชดใชทนุ ทีไ่ ดลงไปในที่ดนิ นัน้
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และการเรียกคาธรรมเนียม

บางอยาง
(5)กิจการที่จาํ เปนสําหรับการจัดแบงที่ดิน
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ดนิ ของรายใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ออกใบจองใหไวเปนหลักฐานกอน และเมื่อปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วา บุคคลที่ไดจัดใหเขา
ครอบครองที่ดินไดทําประโยชนในที่ดิน และทั้งไดปฏิบตั ิตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยครบถวนแลวก็ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินใหโดยเร็ว
การจัดที่ดนิ ผืนใหญเปนอํานาจของอธิบดีกรมที่ดิน ในการนําที่ดนิ ของรัฐซึ่งมิไดมี
บุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และเปนทีด่ ินทีน่ อกจากสวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตาม
กฎหมายอื่นแลวมาจัดใหราษฎร เพื่อเปนที่อยูอาศัยและประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพได โดยที่ดิน
ดังกลาวจะตองมีลักษณะตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน และตองเปนที่ดนิ ผืนใหญ กลาวคือ มีแนว
เขตติดตอเปนผืนเดียวกันรวมเนื้อที่ตั้งแต 1,000 ไรขึ้นไป
การดําเนินการจัดที่ดินใหประชาชนมีหลักเกณฑตามระเบียบวาดวยการจัดที่ดินเพื่อ
ประชาชน ดังนี้คือ
1.การจัดที่ดนิ ใหเปนไปตามโครงการที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติกําหนด
และใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการสํารวจที่ดิน การวินิจฉัยคุณภาพของที่ดนิ จําแนกสมรรถนะทีด่ ิน
และวางแผนการใชที่ดินใหถกู ตองตามหลักวิชาการกอนที่จะดําเนินโครงการจัดที่ดนิ ใหประชาชน
2.ใหเจาหนาทีใ่ นการจัดที่ดินตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ดนิ แหงชาติ
หรืออธิบดีกรมที่ดินซึง่ เปนเจาหนาที่ในการจัดที่ดินตามมาตรา 27 แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน
แลวแตกรณี ประกาศเขตกําหนดและที่ตงั้ ของที่ดนิ ทีจ่ ะจัด ตลอดจนวิธกี ารรับบุคคลเขาอยูอาศัย
ใหประชาชนทราบ ตาม แบบ จ.ด.1 โดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่วา การอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอทองที่ ที่บานกํานัน หรือผูใหญบานและในบริเวณที่ดินที่จะจัด
และหากเปนการสมควร
จะประกาศโดยวิธีอนื่ ดวยก็ได
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3.ประกาศกําหนดวันรับสมัครบุคคลเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยง
ชีพใหประชาชนทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึง่ เดือน
4.บุคคลใดประสงคจะเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดนิ ที่จัด
ไวใหยนื่ คํารองตอเจาหนาทีใ่ นการจัดที่ดินนั้นภายในกําหนดประกาศของเจาหนาทีต่ ามแบบ
จ.ด.2
5.เมื่อครบกําหนดประกาศรับบุคคลเขาอยูอาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลีย้ ง
มีจาํ นวนไมนอยกวาสาม
ชีพแลวใหเจาหนาที่ในการจัดที่ดินแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึง่
นาย เรียกวาคณะกรรมการคัดเลือก และใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีหนาที่พิจารณา
คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑแหงระเบียบวาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
6.บุคคลใดประสงคจะไดรับการจัดใหเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลีย้ ง
ชีพในที่ดินแปลงใด ใหจัดเขาอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในที่ดินแปลงนัน้ แตถา มี
บุคคลหลายคนประสงคที่ดินแปลงเดียวกันก็ใหใชวิธีจับสลาก เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนเพือ่
ประโยชนความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ คณะกรรมการคัดเลือกอาจจะพิจารณา
คัดเลือกบุคคลใหอยูในที่ดนิ ตามที่เห็นสมควรก็ได
7.ในกรณีทที่ ี่ดนิ จะจัดใหเขาอยูอาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพมีไมพอ
กับจํานวนบุคคลซึ่งคณะกรรมากรคัดเลือกบุคคลไดคัดเลือกไวแลว
ใหคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลพิจารณาคัดเลือกอีกชัน้ หนึ่งตามหลักเกณฑดงั นี้
(1)ใหพจิ ารณาใหบุคคลทีม่ ภี ูมิลําเนาอยูในทองทีน่ นั้ ไดเขาอยูอาศัย
หรือ
ประกอบการทํามาหาเลีย้ งชีพกอน เมื่อมีที่ดินเหลืออยูจ ึงจัดใหบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่อนื่
ตอไป
(2)ถาที่ดินที่จดั แบงมีนอยไมพอแกการจัดแบงใหทวั่ ถึงอีก ก็ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลจัดใหมีการจับสลาก เพือ่ ใหไดจํานวนบุคคลพอดีกับจํานวนที่ดินทีจ่ ะแบง
สวนบุคคลทีเ่ หลือก็ใหสอบถามความประสงควา ถามีที่ดินเหลือจากการจัดแบง
ในทองที่อนื่ แลว ทางการจะจัดใหเขาอยูอ าศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพจะขัดของหรือเต็ม
ใจหรือไม แลวบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐานเพื่อพิจารณาตอไป
เมื่อไดจัดใหบุคคลเขาครอบครองในที่ดนิ รายใดแลวใหพนักงานเจาหนาที่ ไดแก
นายอําเภอทองที่ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนางานประจํากิ่งอําเภอทองที่ ซึง่ ทีด่ ินนัน้ ตั้งอยูใน
กรณีที่เปนทองทีท่ ี่รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ
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ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2518
พนักงานเจาหนาที่ในกรณีนี้ คือเจาพนักงานที่ดิน ออกใบจองใหไวเปนหลักฐานและเมื่อปรากฏแก
พนักงานเจาหนาที่วา บุคคลที่ไดจัดใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ
และทั้งไดปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดทีด่ ินแหงชาติไดกําหนดไวครบถวนแลว ก็ให
พนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ นัน้ ใหโดยเร็ว
การจัดที่ดนิ ผืนใหญดังกลาวมี 2 ลักษณะ คือ
1.รัฐจัดที่ดินใหโดยชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ เชน จัดใหมีถนน
ไฟฟา น้าํ ประปา เปนตน
2.รัฐจัดที่ดินใหโดยไมชว ยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
การจัดที่ดนิ ผืนใหญในปจจุบันนี้เปนการจัดเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เชน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ โครงการทับทิมสยาม โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงเฉพาะ
พื้นที่ โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน
ข.ราษฎรจับจองที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย
ในเขตทองที่ใดที่คณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจที่ดนิ ตามความใน
หมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเปนแปลงเล็กแปลงนอยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจอง
ที่ดินไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่อนุญาตแลว ก็ใหออกใบจองใหตอไป
การจัดที่ดนิ ในกรณีนี้ เปนกรณีที่ราษฎรมาขอจับจองที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย
กลาวคือเปนทีด่ ินที่มีเนื้อที่ติดตอกันไมถึง 1,000 ไร เชนที่หวั ไรปลายนา หรือเปนที่ดนิ ซึ่งอยูในเขต
ทองที่ที่คณะกรรมการจัดที่ดนิ แหงชาติยงั มิไดประกาศเขตสํารวจที่ดนิ ตามมาตรา 25 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
กอนทีจ่ ะมีการประกาศใหราษฎรจับจองที่ดินดังกลาว ทางอําเภอทองที่จะทําการ
สํารวจที่ดนิ ในทองที่นนั้ เพื่อทราบอาณาเขตและที่ตั้งของที่ดิน และจัดทําบัญชีสํารวจพรอมทัง้ แผน
ที่ของที่ดนิ นัน้ โดยสังเขปแสดงอาณาเขตและขางเคียง
ตลอดจนภูมิประเทศเพื่อขออนุมตั ิตอ
คณะกรรมการพิจารณาเลือกที่ดินสวนจังหวัด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเลือกที่ดินสวนจังหวัด
อนุมตั ิใหราษฎรจับจองไดแลว นายอําเภอตองนําเรื่องติดประกาศโดยประกาศตาม แบบจ.ด.1เพื่อ
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ใหประชาชนโดยทั่วไปทราบถึงเขตและที่ตงั้ ของที่ดนิ ที่อนุญาตใหจับจอง คุณสมบัติของบุคคลที่มี
สิทธิขอจับจอง สถานที่ยนื่ คําขอจับจองตลอดทั้งกําหนดวันเวลาจับจอง โดยปดประกาศไวในที่
เปดเผย ณ ทีว่ าการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ที่บานกํานันหรือผูใหญบาน และในที่ดินที่จะอนุญาตให
จับจอง โดยมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึง่ เดือน อนึ่ง หากเห็นเปนการสมควรจะประกาศโดยวิธี
อื่นอีกดวยก็ได
ราษฎรผูมีคุณสมบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติดังที่ไดกลาว
มาแลวคนใดประสงคจะจับจองที่ดินดังกลาวเพื่ออยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพใหยื่น
คําขอจับจองตามแบบ จ.ด.2 เมื่อครบกําหนดเวลายื่นคําของจับจองตามที่ประกาศไวแลว
คณะกรรมการคัดเลือ กบุคคลก็จ ะทําการคัดเลือกตามหลั กเกณฑ ที่กํ าหนดไวในระเบี ยบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เชนเดียวกับการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการจัดที่ดินโดยรัฐจัด
ที่ดินผืนใหญ เมื่อราษฎรคนใดไดรับอนุญาตใหจับจองที่ดินแลว ใหออกใบจองใหไวเปนหลักฐาน
กอนและเมื่อปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจับจองที่ดินไดทําประโยชน
ในที่ดิน
และทั้งไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
กําหนดโดยครบถวนแลว ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหโดยเร็วตอไป
3.4.5. ไดมาซึ่งกรรมสิทธิใ์ นที่ดินตามกฎหมายอื่น
กฎหมายอื่นในทีน่ ี้มหี ลายฉบับ เชน
3.4.5.1 พระราชบัญญัติจดั รูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ.2517 ใน พ.ร.บ.
จัดรูปที่ดินเพือ่ การเกษตรกรรม มาตรา 38 บัญญัติวา “ในการกําหนดแปลงที่ดินใหมตาม มาตรา
30(3) ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดใหเจาของที่ดนิ แตจะใหไดรับที่ดินในที่ดินแปลงเดิม
หรือใหไดรับทีด่ ินแปลงเดิมบางสวน หรือจัดใหที่ดินแปลงใหมอยูใกลเคียงกับที่ดนิ แปลงเดิมของ
ตนเทาที่จะกระทําได” กฎหมายจัดรูปที่ดนิ เปนกฎหมายที่ออกมาเพือ่ มุงในการสงเสริมผลผลิตทาง
เกษตรกรรม จึงไดมีขอกําหนดในการจัดเปลี่ยนแปลงรูปที่ดินของเจาของที่ดินเสียใหมใหเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาเพื่อใหมีทางน้ําหรือทางคมนาคมผาน ดังนัน้ เมื่อมีการจัดรูปที่ดินใหมแลว ก็จาํ เปน
จะตองออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิใ์ หกับเจาของที่ดินในบริเวณที่มีเขตจัดรูปที่ดินเสียใหม
3.4.5.2 พระราชบัญญัตปิ ฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518*
พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 30 มีใจความสําคัญวาทีด่ ินที่ไดมาโดย
การจัดซื้อหรือเวนคืน คณะกรรมการจะใหเกษตรกรเชาหรือเชาซื้อตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
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การกําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ไดกําหนดสิทธิในที่ดินของเอกชนไวใน
หมวดที่ 3 สรุปไดดังนี้ ที่ดินที่ใชเพื่อเกษตรกรรมไมเกิน 50 ไร ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมไมเกิน 10
ไร ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมไมเกิน 5 ไร และที่ดินเพื่ออยูอาศัยไมเกิน 5 ไร**
การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย เริ่มตนจากรายงานการประชุม
ของธนาคารโลกเมื่อ พ.ศ. 2502 รายงานฉบับนี้วิพากษวิจารณถึงความไมมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รายงานฉบับนั้นแนะนําวารัฐบาลควรลดจํานวนรัฐวิสาหกิจ และ
สนั บ สนุ น หั ต ถอุ ต สาหกรรมที่ เ อกชนเป น เจ า ของ โดยการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายเสี ย ใหม
ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบการใหสินเชื่อ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเพื่อวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ การวิจารณของธนาคารโลกดังกลาวทําใหรัฐบาลภายใตการนําของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตดําเนินการตามคําแนะนําของธนาคารโลก นอกจากนี้ยังไดออกประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 เมษายน 2502 ไดยกเลิกบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 มาตรา 34-39 และมาตรา 94(5) โดยใหเหตุผลซึ่งสรุปไดวา บทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวที่ใหยกเลิกนี้จํากัดสิทธิในการถือครองที่ดินโดยไมสมควร สงผลเสียหายแกเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงสมควรยกเลิกขอจํากัดนี้เสีย และที่กฎหมายบัญญัติวา นิติบุคคลที่มีกรรมการผูจัดการ
หรือผูจัดการเปนคนตางดาวก็ใหถือวาเปนบุคคลตางดาวถูกบั่นทอนสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์
ในที่ดินก็ไมเหมาะสมชอบดวยความยุติธรรม สงผลเสียหายเชนเดียวกัน (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่
76 ตอนที่ 8 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502)
ผลของการยกเลิกกฎหมายดังกลาวทําใหปจเจกชนมีสิทธิที่จะถือครองที่ดินและมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยไมจํากัดเนื้อที่นับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติที่กลาวถึงขางตน
ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีเนื้อทีท่ ั้งหมด 320,696,888 ไร ในป 2538 สามารถแบงได
เปน
1.เนื้อทีถ่ ือครองทางการเกษตร 132,478,570 ไรหรือรอยละ 41
2.เนื้อทีป่ าไม
82,178,161 ไรหรือรอยละ 26
---------------------------------* ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก จ หนาที่ 145-146
** ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก หนาที่ 120-124
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3.เนื้อทีท่ ี่ไมไดจําแนกคือที่สาธารณประโยชน ที่สุขาภิบาล ทีห่ นองบึง ที่ราชพัสดุ
จํานวน 106,040,157 ไรหรือรอยละ 33
ในจํานวนเนือ้ ที่ถือครองทางการเกษตร สามารถแบงไดเปน
1.ที่นา
68,292,753 ไรหรือรอยละ 51
2.ที่พืชไร
32,011,185 ไรหรือรอยละ 24
3.ที่ไมผล
22,318,991 ไรหรือรอยละ 17
4.ที่อยูอาศัย
3,518,683 ไรหรือรอยละ 3
5.ที่รกรางวางเปลา
3,221,465 ไรหรือรอยละ 2
6.ที่สวน ผัก ไมดอก
957,934 ไรหรือรอยละ 1
7.ทุงหญาเลีย้ งสัตว
760,840 ไรหรือรอยละ 1
8.ที่อื่น ๆ
1,390,619 ไรหรือรอยละ 1
เมื่อพิจารณาลักษณะการถือครองที่ดิน ป 2538 จากเนือ้ ที่ถือครองทางการเกษตร
132,478,570 ไร อาจแบงเปน ถือครองที่ดินของตนเอง 109,318,442 ไรหรือรอยละ 85 และถือ
ครองที่ดินผูอนื่ 23,160,125 ไรหรือรอยละ 15 และเมื่อพิจารณาเปนรายภาคปรากฏดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเนื้อที่การถือครองที่ดินของเกษตรกรทั่วประเทศ
ภาค
ที่ดินตนเอง(ไร)
รอยละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

51,310,467
21,902,124
19,362,466
16,743,385

89
74.96
71.08
92.17

ที่ดินผูอื่น(ไร)

รอยละ

6,546,706
7,314,621
7,675,226
1,421,575

11
25.04
23.92
7.83

เปนที่สังเกตวาภาคกลางมีจํานวนเกษตรกรที่ตองเชาที่ดินผูอื่นสูงที่สุดถึงรอยละ
28 หรือเกือบหนึ่งในสาม เพราะที่ดินในภาคกลางสวนใหญ ถูกถือครองโดยเจาของที่ดินที่เปน
นายทุนหรือผูที่ซื้อที่ดินไวโดยไมทําประโยชน ประกอบกับประชากรเพิ่มมากทําใหคนในรุนถัดมา
ไมมีที่ดิน โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยูปริมณฑลเชาที่ดินทํากินถึง 1,371,592 ไร หรือรอยละ 42.40
ของพื้นที่ทั้งหมด
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จากขอมูลทั้งหมดไดแสดงใหเห็นถึงปญหาการไมมที ี่ดินทํากินเปนของตนเอง จน
ตองอาศัยที่ดนิ ผูอื่นโดยการเชาที่ดนิ ผูอื่น การมีที่ดนิ ไมเพียงพอในการทํากิน ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย
เมื่อเฉลี่ยการถือครองที่ดินตอครัวเรือนจะไดครัวเรือนละประมาณ 25 ไร และหากตามขอมูลซึง่ มี
สัดสวนคนที่อาศัยในชนบทและในเมืองเปน 70:30 และกําลังแรงงานเกษตรกรรมตอแรงงาน
อุตสาหกรรมเปนจํานวนที่ใกลเคียงกันในปจจุบัน ที่ดนิ ทํากินตอครัวเรือนจะตองมีมากขึ้นและตอง
ไมมีปญหาการไรที่ดินทํากิน ซึง่ ปญหาในปจจุบนั พบวาการกระจายการถือครองทีด่ ินในประเทศ
ไทยยังเปนปญหาที่ดินอยูในครอบครองของคนจํานวนนอยและไมไดทําประโยชน
จึงตองมา
พิจารณาการทําประโยชนในที่ดนิ เพื่อควบคุมการทําประโยชนในทีด่ ินเพื่อมิใหมที ี่ดินที่ถูกทอดทิ้ง
ไวโดยไมไดทําประโยชนเปนจํานวนมาก ดังการเปรียบเทียบการใชที่ดินป 2536 2541 และ2546
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละผูถือครองทําการเกษตร จําแนกเปนรายภาค ขนาดเนื้อที่ถือครอง
ทั้งสิน้ และลักษณะการถือครองที่ดิน พ.ศ. 2536 2541 และ 2546
จํานวน Number
2536
2541
(1993)
(1998)
จํานวนผูถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น
holdings
จําแนกตามภาค
5,647,490 5,578,191
ภาคกลาง
934,024
852,253
ภาคเหนือ
1,408,363 1,307,069
รายการ

ภาค
2,505,936
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ
จําแนกตามขนาดเนื้อที่
holding(rai)
ถือครองทั้งสิ้น
5,647,490
(ไร)
ต่ํากวา 6
1,114,038
6-9
745,982
10 - 39
3,064,632
40-139
694,292
140 ขึ้นไป
28,546

2,589,354

2546
(2003)

2536
(1993)

รอยละ Percent
2541
(1998)

2546
(2003)

Item
Total number of

5,814,679
902,759
1,371,581

100.0
16.5
24.9

100.0
15.3
23.4

100.0
15.5
23.6

2,653,391

44.4

46.4

45.6

By Region
Central Region
Northern
Region
Northeastern
Region

By size of Total area of
5,578,195

5,814,679

100.0

100.0

100.0

1,066,346
779,357
3,205,114
505,940
21,438

1,372,215
816,588
2,970,571
625,917
29,388

19.7
13.2
54.3
12.3
0.5

19.1
14.0
57.5
9.0
0.4

23.6
14.0
51.1
10.8
0.5

Under 6
6-9
10 - 39
40 - 139
140 and over
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จําแนกตามลักษณะ
การถือครองที่ดิน
เนื้อที่ของตนเอง
เนื้อที่ไมใชของ
ตนเอง
เนื้อที่ของตนเอง
และ
ไมใชของตนเอง

By land tenure
5,647,490
4,374,303
738,026

5,569,451
4,557,818
437,754

5,812,323
4,356,141
647,249

100.0
77.4
13.1

100.0
81.8
7.9

100.0
75.0
11.1

535,161

573,879

808,933

9.5

10.3

13.9

Own land
Others

Own land and
others

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการสํารวจการทําประโยชน เมื่อกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหจงั หวัดสํารวจ
ทางจังหวัดโดยสํานักงานทีด่ ินจังหวัดก็สงั่ การไปยังสํานักงานที่ดนิ อําเภอ ใหทําการสํารวจการ
ทอดทิง้ ไมทาํ ประโยชน เมือ่ พิจารณาถึงจํานวนเอกสารสิทธิและกําลังเจาหนาที่ จากสถิติการออก
เอกสารสิทธิในที่ดนิ ทัว่ ประเทศตั้งแต พ.ศ.2444 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 มีดังนี้
ตารางที3่ แสดงจํานวนเอกสารสิทธิที่ดินของพื้นทีท่ ั้งหมด ป พ.ศ. 2542
ประเภทเอกสารสิทธิ
โฉนด
น.ส.3ก.

ประเภทเอกสารสิทธิ
น.ส.3
ใบจอง
รวม

จํานวน(แปลง)

ไร-งาน-วา

16,748,352
7,841,932

64,340,016-1-62
42,678,523-2-21

จํานวน(แปลง)

ไร-งาน-วา

2,009,812
369,338
26,969,434

17,932,881-3-29
3,781,886-0-39
128,733,287-3-51

ที่มา : กรมที่ดิน

จะเห็นไดวาประเทศไทยมีระบบเอกสารทีด่ ินเกือบครอบคลุมพื้นทีท่ ี่ใชประโยชน
ทั้งหมดแลว เนื่องจากพื้นทีท่ ี่ถือครองมีทั้งหมด 132,478,570 ไร หรือมีระบบเอกสารสิทธิรอยละ
98 ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูลในการควบคุมการไมทาํ ประโยชนในที่ดนิ ได

บทที่ 4
การยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 49 (พ.ศ.2502)กับผลกระทบตอการถือครองทีด่ ินในประเทศไทย
ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเป น ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยในประเทศไทยของคณะราษฎร เ มื่ อ ป
พ.ศ.2475 เนื่องจากไมเห็นดวยกับการผูกขาดอํานาจรัฐที่เอื้อประโยชนใหกับกลุมบุคคลบางกลุม
หรื อ บางตระกู ล ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ อั น แนบแน น กั บ กษั ต ริ ย ราชวงศ และขุ น นางที่ มี อ ยู ก อ น
เปลี่ยนแปลง นโยบายอันสําคัญประการหนึ่งของคณะราษฎร คือ ตองการใหประชาชนมีสวัสดิการ
ที่ดีขึ้น บํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐศาสตร รัฐตองจัดหางานใหทุกคนไดมีงาน
ทําไมปลอยใหตองอดอยาก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ในป พ.ศ. 2476 ดร.ปรีดี พนมยงค
หนึ่งในจํานวนผูกอการปฏิวัติ ไดเสนอโครงรางเศรษฐกิจตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพระยามโนปกรณ
นิติธาดาเปนนายกรัฐมนตรี โครงรางดังกลาวในสวนที่ตองการใหประชาชนมีงานทํานั้น ไดเสนอ
ใหรัฐบาลซื้อที่ดินที่สามารถทําการเกษตรจากเจาของที่ดินที่ตองการขายแลวนํามาจัดสรรให
ราษฎรที่ ประสงคจะทําการเกษตรเขาทําโดยใหเกษตรกรที่ทําการเกษตรดังกลาวมีฐานะเปน
ลูก จ างของรัฐ มีเ งิ น เดื อน เบี้ยหวั ด บํา นาญ เชน เดียวกั บขา ราชการบนวัตถุประสงค เ พื่อ การ
กระจายรายไดที่มีความเทาเทียมกันยิ่งขึ้น แตปรากฏวาโครงรางดังกลาวไมผานความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
โครงสรางทางสังคมการเมืองยังคงเปนไปภายใตอิทธิพลจากกลุม ชนชั้นนําอยู ซึ่ง
เปนกลุมที่ไดเขายึดอํานาจรัฐและสถาปนาตนขึ้นเปนผูน ําและกําหนดความเปลี่ยนแปลง แตกลุม
ของตนก็ไดรับแรงกดดันจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองจากนอกประเทศดวย โดยในป
พ.ศ. 2497 ฝายพลเรือนในคณะราษฎรไดเริ่มหมดบทบาทในการผลักดันทางการเมือง และรัฐบาล
ซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลยสงครามเปนนายกรัฐมนตรี และมีกลุมทหารที่รวมปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง(คณะราษฎร) ซึ่งเปนรัฐบาลเผด็จการทหาร และมีแนวคิดชาตินิยมและตอตานธุรกิจ
ชาวตางชาติโดยมองวากลุม ดังกลาวเปนกลุมที่คุกคามชาวนาและสมควรที่จะถูกควบคุม
โดยเฉพาะชาวจีน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปไดและสอดคลองกับสิ่งที่กลุม ทหารตองการ และยัง
อางวาเพื่อปลดปลอยชาวนาใหพน จากอิทธิพลของนักธุรกิจตางชาติใหหมดไปจากระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย โดยรัฐบาลไดวางแผนเขามาควบคุมการดําเนินการดานเศรษฐกิจในเขตเมืองไว 3
ประการ ประการแรกเขาควบคุมการคาขาว ซึ่งเปนธุรกิจที่เคลื่อนยายทรัพยากรจากชนบทสูเ มือง
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ประการที่สอง เขาควบคุมเครือขายการขายสินคาอุปโภคและบริโภคในชนบท และประการสุดทาย
สงเสริมใหปนสวนเกินที่เกิดจากคาขาวและการคาอยางอื่น ๆ เปนเงินลงทุนในสินคาประเภทผลิต
เพื่อทดแทนการนําเขา สําหรับที่ดินอันเปนปจจัยการผลิตสนับสนุนใหราษฎรไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดรางกฎหมายที่ดินตอสภาผูแทนราษฎรและผานความเห็นชอบใหประกาศ
เปนประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ในกฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิใน
ที่ดินของปจเจกบุคคลเฉพาะที่มีสัญชาติไทยเทานั้น ดังนี้
1. ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไมเกิน 50
ไร
2. ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ไมเกิน 10
ไร
3. ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
ไมเกิน 5
ไร
ไร
4. ที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย
ไมเกิน 5
ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับดังกลาวขางตน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2497 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในฐานะหัวหนาของคณะปฏิวัติได
ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ที่กลาวขางตน
ในการวิ เ คราะห “การยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกํ า หนดสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49(พ.ศ.2502)กับ
ผลกระทบตอการถือครองที่ดินในประเทศไทย” นั้น ก็เพื่ออธิบายในประเด็นหลัก 2 ประการ คือ
ประเด็นแรก การยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49(พ.ศ. 2502) เกิดจากแรงผลักดัน
ของฝายใด และ
ประเด็นที่สอง ใครเปนผูที่ไดหรือใครเสียประโยชนจากการยกเลิกการกําหนดสิทธิ
ในที่ดิน
4.1 การยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติเกิดจากแรงผลักดันของฝายใด
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ก อ นที่ จ ะวิเคราะหก ารยกเลิ ก บทบัญญั ติว า ดว ยการกํ า หนดสิท ธิใ นที่ดิ น ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49(พ.ศ.2502)เกิดจาก
แรงผลักดันของฝายใดนั้น จําเปนตองศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของประมวลกฎหมาย
ว ามี แรงกดดัน ใดที่เปน เหตุใหรัฐบาลซึ่ง มีจอมพล ป.พิ บูลยสงครามเปน
ที่ดิ น พ.ศ.2497
นายกรัฐมนตรี ตองเสนอกฎหมายดังกลาวที่มีบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินสําหรับใช
ประโยชนแตละประเภทไวตอสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น และสภาไดผานกฎหมายดังกลาวให
ประกาศใชเปนประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ในกฎหมายฉบับดังกลาวมีบทบัญญัติที่กําหนด
สิทธิในที่ดินไว ดังนี้ ใหปจเจกบุคคลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไมเกิน 50 ไร เพื่อการ
อุตสาหกรรม ไมเกิน 10 ไร เพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย ไมเกินประเภทละ 5 ไร
ในป พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แหงกรุง
รัตนโกสินทร ขึ้นครองราชยโดยการสนับสนุนจากกลุมขุนนางที่นําโดยสมเด็จเจาพระยาศรีสุริยวงศ
(ชวง บุนนาค) ผูมีความเกี่ยวของกับการคาอยางลึกซึ้ง ขุนนางผูนี้ตองการจะคาขายกับชาวยุโรป
เพราะได ม องเห็ น อนาคตของฝ น ที่ อั ง กฤษใคร จ ะขาย และการทํ า สนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง ซึ่ ง เป น
สนธิสัญญาทางการคากับประเทศอังกฤษ ในป พ.ศ.2398 ก็เกิดเนื่องจากบรรดาขุนนางที่มีสมเด็จ
พระยาศรีสุริยวงศเชื้อเชิญรัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนใหมาเจรจาการคาและทําสนธิสัญญาดังกลาว
ผลของการทํ า สนธิ สั ญ ญา ทํ า ให ก ารผลิ ต ในสั ง คมไทยซึ่ ง เดิ ม เป น การผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภค
กลายเป น การผลิ ต เพื่ อ การค า มี ก ารขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข า วเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ออกจํ า หน า ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีนโยบายใหขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่ทํานา
เพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใหขุดคลองมหาสวัสดิ์ เมื่อขุดเสร็จที่ดินสองฝงคลองเนื้อที่ 16,200 ไร ทรงแบง
ออกเปน 50 สวน ๆ ละ 324 ไร ยกใหกับพระโอรสและธิดา และในปลายทศวรรษ 2400 ไดทรง
อนุญาตใหขุนนางชั้นสูงขุดคลองดําเนินสะดวก และใหที่ดินสองฝงคลองดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์
ของขุนนางผูนั้น (ผาสุก,คริส :2546 :234)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดดําเนิน
นโยบายขุดคลองสืบตอมา และแบงการขุดออกเปน 3 ประเภท (กิตติ: 2527: 234)
1. คลองที่รัฐบาลขุด เปนนโยบายของรัฐที่จะใหมีการขุดคลองเพื่อการคมนาคม
และขยายพืน้ ที่ทาํ การเพาะปลูกเปนสําคัญ คลองที่ขุดเปนคลองแรกในป พ.ศ. 2412 คือ คลอง
เปรมประชากร ปรากฏวาเมื่อขุดเสร็จแลว รัฐบาลไมสามารถพัฒนาที่ดินสองฝง คลองเปนพืน้ ที่
เพาะปลูกได เพราะราษฎรและขาราชการชั้นผูใหญตางเขาจับจองเอาตามใจชอบและเกินกําลังที่
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ราษฎรที่ตองการทํานาจริง ๆ ไมสามาระเขาจับจองได เพราะเกรงกลัวอํานาจของขาราชการ เพื่อ
แกปญหาดังกลาว จึงไดทรงประกาศขุดคลองในป พ.ศ. 2420 โดยกําหนดวาราษฎรที่ตองการทีด่ นิ
ทํานาตองออกเงินชวยในการขุด หากเปนคนยากจนไมมีเงินก็ใหออกแรงชวยขุด หลังจากออก
ประกาศดังกลาวก็มีการขุดคลอง คลองเปร็งเปนคลองหนึ่งในจํานวนหลายคลองที่ขุดตามประกาศ
ดังกลาว และที่ดินเนื้อที่ 6,000 ไรริมคลองนั้นไดทรงโปรดยกใหกับมารดาแพ
2. คลองที่บริษัทคูนาสยามขุด บริษัทดังกลาวกอตั้งขึ้นโดยพระองคเจาสายสนิท
วงศ นายโยกิม แกรชี่ วิศวกรชาวอิตาเลี่ยน พระยานาพิพิธภาษี และนายยม บริษัทดังกลาวไดรับ
สัมปทานใหขดุ คลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองซอยจากคลองดังกลาว โดยใหบริษัทมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินสองฝงคลองที่ขุด ปรากฏวาเมื่อขุดเสร็จบริษัทคูนาสยามถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินคิดเปนเนื้อที่
840,000 ไร
3. คลองที่เอกชนขุด โดยไดรับสิทธิประโยชน 2 ประการ คือไดกรรมสิทธิ์โดยมี
สิทธิเลือกเอาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ กับไดกําไรจากการขุดเพราะราษฎรที่ตองการที่ดินออกเงินชวย
ที่กลาวมาสรุปไดวานโยบายการขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่ทํานาประสบผลสําเร็จ
เปนที่นาพอใจ แตกลับลมเหลวในแงของการกระจายรายไดไปสูราษฎร ผูไดรับประโยชนจากการ
ขุดคลองมากที่สุดคือพวกเชื้อพระวงศและขุนนาง ขาราชการชั้นสูงที่มีทรัพยและซื้อที่ดินไวจํานวน
มากและเปนที่ดินที่อุดมสมบูรณ สวนที่ไมอุดมสมบูรณนั้นชาวนาที่พอจะมีเงินซื้อไวทํากิน ชาวนา
ยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบโดยพวกเจาที่ดิน ที่ดินสวนใหญกระจุกอยูในกํามือของเจานายและผูมี
ทรัพย
ในป พ.ศ. 2475 คณะราษฎรที่ประกอบดวยทหารและพลเรือน ไดทําการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย สาเหตุที่
ตองทําการปฏิวัติ เนื่องจากไมพอใจการปกครองของกษัตริยในระบบดังกลาว และกลาวหาวา
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 7 ทรงคงอํานาจอยูเ หนือกฎหมาย แตงตัง้ ญาติ
และคนสอพลอใหดํารงตําแหนงตอไป และอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญจะทําอะไรโดยลําพังอีก
ตอไปไมได นอกจากจะไดรับความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร คณะราษฎรมีแนวนโยบาย
ตามทีว่ างไว 6 ประการ และหนึง่ ใน 6 ประการก็ไดแกการบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทาง
เศรษฐกิจ โดยจัดหางานใหราษฎรทุกคนไดทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ จะไมปลอยให
ราษฎรอดอยาก และเพื่อใหเกิดผลตามนโยบายดังกลาว ดร.ปรีดี พนมยงค ซึ่งเปนหนึง่ ในคณะ
ราษฎร ไดเสนอเคาโครงเศรษฐกิจตอคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น เกีย่ วกับที่ดินนั้นไดเสนอใหรัฐบาล
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รั ฐ บาลจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ที่ เ หมาะแก ก ารทํ า การเกษตรจากเจ า ของที่ป ระสงค จ ะขาย และนํ า มาให
ประชาชนที่ ตองการทําอาชีพเกษตรกรรมเขาทําการผลิต และไมไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรั ฐ มนตรี จอมพล ป.พิ บู ล ย ส งคราม ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในคณะราษฎร ที่ ทํ า การยึ ด อํ า นาจการ
ปกครองและมีอุดมการณเชนเดียวกับที่กลาวมาแลวคือตองหาที่ดินใหกับเกษตรกร ทั้งยังเปนนัก
ชาตินิยม รังเกียจพวกเจาที่ดินโดยเฉพาะกลุมทุนที่เปนชาวจีนโดยมีความคิดวาเปนพวกคุกคาม
ชาวนา ไดกลับมามีอํานาจทางการเมืองโดยเปนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของ
บุคคลดังกลาวไดเสนอกฎหมายที่ดินตอสภาผูแทนราษฎรและผานความเห็นชอบใหประกาศใช
เปนประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาว ก็คือบทบัญญัติของ
มาตรา 34 ไดกําหนดสิทธิของปจเจกในการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชแตละประเภทไว คือที่ดินเพื่อ
การเกษตร ไมเกิน 50 ไร เพื่อการอุตสาหกรรม ไมเกิน 10 ไร เพื่อการพาณิชย-กรรม และเพื่อที่อยู
อาศัย ไมเกินประเภทละ 5 ไร บทบัญญัติดังกลาวเปนการบั่นทอนโอกาสของพวกเจาที่ดินซึ่งเปน
ทั้งเชื้อพระวงศและคหบดีเจาที่ดิน ในอันที่จะสะสมที่ดินไวเปนกรรมสิทธิ์ของตนใหมากที่สุด เพื่อ
นํามาหารายไดดวยการใหเชา สรางความไมพึงพอใจใหกับกลุมคนดังกลาว แตก็ไมอาจทัดทานได
เพราะรั ฐบาลได เ สนอเป น กฎหมายและผ า นความเห็น ชอบของสภาผู แ ทนราษฎรไปเสีย แล ว
ประกอบกับในยุคสมัยดังกลาวแมจะเปลี่ยนแปลงการปกครองหวังวาจะเปนการปกครองโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน ตามอุดมการณของคณะราษฎรที่วางไว แตความเปนจริงกับเปนการ
ปกครองแบบเผด็จการทหารตลอดมา และมาสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณพฤษภาทมิฬในป พ.ศ.
2535 ระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนจึงไดเกิดขึ้นในสังคมไทยตราเทาทุกวันนี้
เมื่ อ คณะราษฎร ไ ด ทํ า การปฏิ วั ติ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย และขึ้นทําหนาที่ปกครองประเทศนั้น เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยถูกครอบงําโดยชาวตางชาติตะวันตกและพอคาเชื้อสายจีน คณะราษฎรไดมอง
พอคาชาวจีนวาเปนพวกที่คุกคามและขูดรีดชาวนา จากการสํารวจของ ดร.ซิมเมอรแมน พบวาใน
ภาคที่เศรษฐกิจขึ้นกับการคา ชาวชนบทที่เปนชาวนาตองยืมเงินมาเพื่อทําการเพาะปลูกที่ขาวยัง
ปลูกอยูในนา และการกูยืมเงินตองนําสิทธิเหนือที่ดินมาเปนหลักประกัน เมื่อเกิดภัยพิบัติผลผลิต
ตกต่ํา ขาวขายไมไดราคา ชาวนาที่กูยืมเงินจากพอคาขาวไมมีเงินชําระที่นาก็ตกเปนของพอคา
ผูใหกูยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราสูง ชาวจีนไดเขามามีบทบาททําการคาขาวมาชานานตั้งแตประเทศ
ไทยไดทําสนธิสัญญาเบาวริงกับประเทศอังกฤษในป พ.ศ.2398 และคนไทยก็ทํานาเปนหลัก
พอคาชาวจีนไดควบคุมขาวไวในกํามือโดยผานสมาคมโรงสีขาวที่มีนายมา บูลกุล เปนประธาน
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เจ า ของโรงสี สํ า คั ญ ในสมัย นั้ น ได แก หวั่ ง หลี บู ล สุ ข บุ ล กุ ล เพื่ อ ใหก ารส ง ออกข า วไปขายยั ง
ตางประเทศสมบูรณ กลุมพอคาในตระกูลดังกลาวไดทําธุรกิจประกันภัย ธนาคาร และการเดินเรือ
ทําใหวงจรการคาของชาวจีนสมบูรณขึ้น(พรรณี: 2543:48-50) จึงจะเห็นไดวานอกจากชาวจีนก็ได
มีกระบวนการสะสมทุนที่แอบอิงเขากับกิจกรรมเชิงพาณิชยที่มีสวนเชื่อมตอกับระบบเศรษฐกิจ
ภายนอก และมีการสรางสายสัมพันธกับกลุมผูคุมอํานาจรัฐ ทําใหเปนผูที่ไดรับผลประโยชนจาก
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
อย า งไรก็ ต าม คณะราษฎร ไ ด อ า งถึ ง ความยากจนของชาวนาในชนบท และ
ดํ า เนิ น นโยบายควบคุ ม ชาวต า งชาติ โ ดยเฉพาะชาวจี น โดยการออกกฎหมาย อั น ได แ ก
พระราชบัญญัติการธนาคารและการประกันภัย พ.ศ. 2475 เพื่อจัดเก็บภาษีธุรกิจธนาคารและการ
ประกันภัย ทําใหธนาคารเล็ก ๆ รองเรียนวาไมสามารถเสียภาษีได พระราชบัญญัติหามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 เพื่อแกปญหาการกูยืมเงิน พระราชบัญญัติวาดวยการยักยอกทรัพย
ของกสิกร พ.ศ. 2475 เพื่อปองกันการสูญเสียที่ดินของชาวนา พระราชบัญญัติควบคุมการจับสัตว
น้ําในสยาม พ.ศ. 2477 เพื่อควบคุมชาวจีนที่ประมูลเขตนานน้ําในการจับสัตวน้ํา และ
พระราชบัญญัตกิ ารคากําไรเกินควร พ.ศ. 2480 เพื่อปองกันการซื้อถูกขายแพง (พรรณี : 2543:
56) กิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงถูกจํากัดอยูภายใตการดูแลที่เขมงวดของรัฐ ที่พยายามเขามามี
บทบาทควบคุมที่มากขึ้น
เมื่อรัฐบาลไดวางแผนเขามาควบคุมการดําเนินการเศรษฐกิจในเขตเมือง โดยให
อยูภายใตการดูแลของรัฐ แผนการที่วางไวมี 3 ประการ คือ ประการแรกควบคุมการคาขาว ซึง่ เปน
ภาคธุรกิจที่ใหญที่สุดและเปนทรัพยากรหลักที่ชว ยในการเลี้ยงชีพแรงงานที่เคลื่อนยายจากชนบท
เขาสูเมือง ทัง้ ยังชวยสรางการคา การสงออก ประการทีส่ องควบคุมเครือขายการขายสินคาอุปโภค
และบริโภคในชนบท และประการสุดทายสงเสริมใหปน สวนเกินที่เกิดจากการคาขาว และการคา
อื่น ๆ เปนเงินลงทุนในสินคาประเภทผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (ผาสุก,คริส : 2546 : 148)
จุดมุงหมายอีกประการที่จะปลดปลอยชาวนา ใหหลุดพนจากอิทธิพลของพอคาคนกลางที่เปนคน
จีน รัฐบาลไดกอตั้งบริษัทขาวไทยและดําเนินกิจการโรงสีขาวจาก 17 โรงเปน 44 โรง ทัง้ ในปละ
รอบ ๆ กรุงเทพ แมวา ผูปกครองทางฝายทหารพยายามที่จะใหรัฐบาลเขาควบคุมเศรษฐกิจภาค
เมือง และมีความตั้งใจที่จะขยายรัฐวิสาหกิจออกไป แตกลับปรากฏวาสมาชิกบางคนของคณะ
ราษฎรกลับมีนโยบายในทางตรงกันขามดวยการสนับสนุนมาตรการปกปองธุรกิจของชาวตางชาติ
เปดโอกาสใหธุรกิจใหม ๆ เกิดขึ้น ซึง่ เปนตัวกระตุน การสะสมทุนของเอกชนดวยการใชเงินทุนของ
รัฐ ไปสงเสริมธุรกิจที่ดําเนินการโดยนักธุรกิจชาวจีนใหไดรับประโยชนดานเงินทุน และไดรับความ
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คุมครองทางการเมือง และยังใหสิทธิพิเศษในกิจการบางอยาง โดยไดรับผลตอบแทนจากสวน
แบงของกําไรเพื่อนํามาสรางฐานะใหเกิดความมั่งคั่งสวนตัวและฐานเสียงทางการเมือง กลุมของ
ดร.ปรีดี พนมยงคมักจะรวมทุนกับพวกพอคารายใหญ ไดแกตระกูลหวั่งหลี ล่ําซํา บูลกุล นายมา
บูลกุลไดรับแตงตั้งใหเปนผูจัดการบริษัท ขาวไทย ตระกูลบุลสุขและหวั่งหลี ดําเนินกิจการคาขาว
โดยรับชวงเหมางานจากบริษัทขาวไทย หัวหนาครอบครัวล่ําซํามีบทบาทสําคัญในบริษัทไทยนิยม
พาณิชย ตระกูลพอคาดังกลาวนอกจากจะคาขาวแลวยังทําธุรกิจอยางอื่น เชน การสงสินคาทาง
เรือ ประกันภัย และกิจการบริการอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยบรรดารัฐมนตรีในกลุมของ ดร.ปรีดี พนม
ยงค ผูสนับสนุน ดร.ปรีดี พนมยงค ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
จํานวนยี่สิบแหง ภายหลังป พ.ศ. 2481 จึงเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการสราง
พันธมิตรของกลุมพลเรือนในคณะราษฎร เพื่อหาอํานาจตอรองกับกลุมทหาร ซึ่งไมมีฐานอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ แตในขณะเดียวกันกลุมทหารก็ไดแสดงใหเห็นวาตนเองนั้นมีความพยายามที่จะ
สรางฐานทางเศรษฐกิจผานกลไกของรัฐ ไมวาจะเปนในรูปของรัฐวิสาหกิจและมาตรการทาง
กฎหมายที่ไดถูกนํามาใชเพื่อสกัดกั้นอํานาจของอีกฝายและเสริมขุมกําลังใหกับตนเอง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 พลโทผิน ชุนหะวัณ , พันเอกเผา ศรียานนท และ
พันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองสําเร็จ และกําจัดกลุมของ
ดร.ปรีดี พนมยงค รวมทั้งกลุมของจอมพล ป.พิบูลยสงครามออกไป การรัฐประหารดังกลาวสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบเผด็จการทหาร
อยางสมบูรณ กลุมทหารที่ทําการรัฐประหารดังกลาวเรียกชื่อกลุมตนเองวา "คณะรัฐประหาร" และ
ไดกลายเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ดวยการสรางระบบเศรษฐกิจที่เรียกวา "ทุนนิยมโดยรัฐ" คณะรัฐประหารชุดนี้เนนการสรางธุรกิจ
สวนตัวและใหความคุมครองแกธุรกิจของเอกชน ทั้งยังสนับสนุนการดําเนินการทางธุรกิจในแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรม หลังจากที่ทําการรัฐประหารแลวคณะรัฐประหารไดแตกออกเปนสอง
กลุม คือ กลุมซอยราชครู ที่มีพลโทผิน ชุนหะวัณ และพันเอกเผา ศรียานนท เปนหัวหนากลุม กับ
กลุ ม สี่ เ สาเทเวศน ซึ่ ง มี พั น เอกสฤษดิ์ ธนะรั ช ต เป น หั ว หน า กลุ ม ทั้ ง สองกลุ ม ขั ด แย ง กั น ทาง
ผลประโยชน ตางฝายตางก็ใชอิทธิพลของกลุมเขาควบคุมวิสาหกิจของรัฐ สรางวิสาหกิจสวนตัว
รวมทั้งใหการคุมครองแกพอคา การแตกแยกดังกลาวของคณะรัฐประหารทําใหพอคาตองเขาหาก
ลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อใหคุมครองผลประโยชนของตน แหลงผลประโยชนและอํานาจทางเศรษฐกิจ
ของกลุมซอยราชครู ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด, ธนาคารกรุงเทพ จํากัด, ธนาคารกรุงศรี
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อยุธยา จํากัด, ธนาคารเกษตร จํากัด, ไทยประสิทธิประกันภัย จํากัด, เอเชียทรัสต จํากัด, ศรี
อยุธยาประกันภัย จํากัด, วิธสินประกันภัย จํากัด , ประกันชีวิตศรีอยุธยา จํากัด, ประกันชีวิต
บูรพา จํากัด ในสวนของภาคอุตสาหกรรม ไดแก บริษัท ประมงไทย จํากัด, บริษัท ไทยเดินเรือ
ทะเล จํากัด, บริษัทเดินเรือไทย จํากัด, บริษัท ไทยทํา จํากัด, บริษัท กระสอบไทย จํากัด, บริษัท
สามัคคีกอสราง จํากัด, บริษัท ปอไทย จํากัด, บริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด, บริษัท
สงเสริมปอแหงประเทศไทย จํากัด, บริษัท อาภรณภัณฑพานิช จํากัด, บริษัท หินออน จํากัด,
บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี ทางดานพาณิชยกรรม ไดแก บริษัท พิทักษสามัคคี, บริษัท คาไม
ทหารสามัคคี, ศรีอยุธยาพาณิชย จํากัด, บริษัท คาสัตวทหารสามัคคี จํากัด, บริษัท คา
ตางประเทศทหารสามัคคี จํากัด, บริษัท กรุงเทพสหการสุรา จํากัด, บริษัทสัตวเอกซปอรท จํากัด
(พรรณี : 2543:114-115)
แหลงผลประโยชนสําคัญของกลุมสี่เสาเทเวศนซึ่งมีพันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต เปน
หัวหนานั้น ทางดานการเงิน ไดแก กองสลากกินแบงรัฐบาล, สํานักงานทรัพยสินฯ ,ธนาคารเอเชีย
จํากัด ,ธนาคารมณฑล จํากัด ,ธนาคารกสิกรไทย จํากัด, ธนาคารแหลมทอง จํากัด , ธนาคาร
ไทยทนุ จํากัด, สหธนาคารกรุงเทพ จํากัด ,คลังสินคาแมน้ําประกันภัย, นครหลวงประกันภัย
จํากัด ,ทิพยประกันภัย ,ไทยประกันชีวิต จํากัด แหลงผลประโยชนทางดานอุตสาหกรรม ไดแก
บริษัทไทย จํากัด, บริษัท วิจิตรกอสราง จํากัด,บริษัท รัชตศิลา จํากัด,บริษัท บางกอกเดินเรือและ
การคา จํากัด ,บริษัท ถานและน้ํามันไทย จํากัด, บริษัท แสนสุรัตน จํากัด, บริษัท ธนะการพิมพ
จํากัด ,บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด, บริษัท สหขนสงทางน้ํา, บริษัท สหสามัคคีคา สัตว จํากัด ,
บริษัท สหสามัคคีการเดินเรือ จํากัด, บริษัท เหมืองแรบูรพาเศรษฐกิจ จํากัด, บริษัท ไทยแลนด
สตีล จํากัด ,บริษัท โลหะพานิชย จํากัด, บริษัท กรุงเทพไหมไทย จํากัด ดานพาณิชยกรรม ไดแก
บริษัท คลังสินคาแมน้ํา จํากัด, บริษัท จารุ จํากัด, บริษัท บูรพาสากลเศรษฐกิจไทย จํากัด, บริษัท
อูทองไทย จํากัด, บริษัท ทหารอยุธยา จํากัด, บริษัท ผดุงสินพาณิชย จํากัด, บริษัท ธัญญไทย
จํากัด, บริษัท บางกอกสากลการคา จํากัด, บริษัท สหพาณิชยการสามัคคี จํากัด, บริษัท การ
คาสหสามัคคี จํากัด(พรรณี : 2543:115-116)
กลุมธนาคารพาณิชยที่กลาวถึงขางตน หมายถึงผูเปนเจาของธนาคารพาณิชย
หรือผูถือหุนใหญในธนาคารจะเปนผูไดรับประโยชนสวนเกิน อันไดแก ผลกําไรและผลประโยชน
ตาง ๆ นายทุนกลุมนี้จะควบคุมทุนของธนาคาร กําหนดทิศทางการลงทุน ธนาคารพาณิชยเปน
สถาบันที่ระดมเงินทุนที่สําคัญของเอกชน กําหนดทิศทางและการขยายตัวของทุนการคา และทุน
อุตสาหกรรม จุดมุงหมายของนายทุนที่ทําธุรกิจการธนาคารเพื่อใชเปนฐานทางการเงินในการ
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ขยายธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน ส ว นตน ไม มี จุ ด มุ ง หมายให ใ ช ธ นาคารเป น ทุ น ของสั ง คม หลั ง
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 มาจนถึงป พ.ศ. 2516 ประเทศไทยอยูภายใตการ
ปกครองระบอบอํ า นาจตยาธิ ป ไตย อํ า นาจการปกครองที่แ ทจริง มิ ได อยูใ นมือ ของประชาชน
หากแตอยูในมือของกลุมอํานาจทางการเมืองไมกี่กลุม ซึ่งสวนใหญเปนทหารที่ปกครองประเทศ
แบบเผด็จการ สังคมไทยเลือกใชแนวทางเศรษฐกิจ 2 แนวทางใหญ ๆ คือ เศรษฐกิจแบบชาตินิยม
ที่สนับสนุนบทบาทของรัฐวิสาหกิจในชวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ.2475 - 2500 และเศรษฐกิจ
แบบชาตินิยมที่สนับสนุนบทบาทของเอกชน นับตั้งแตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นมามีอํานาจใน
ป พ.ศ.2501 นายทุนธนาคารไทยอยูภายใตสภาวะทางการเมืองและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไปสู
ทุนผูกขาด
ความขัดแยงระหวางกลุมทหารไดทวีความรุนแรงและขึ้นถึงจุดสูงสุดดวยการ
รัฐประหารอีกครั้ง เหตุการณที่ถูกอางวาเปนแรงผลักดันใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตองทําการ
ปฏิ วั ติ รั ฐ ประหารยึ ด อํ า นาจการปกครองจากรั ฐ บาลที่ มี จ อมพล ป.พิ บู ล ย ส งคราม เป น
นายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ.2500 นั้น เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2500 รัฐบาลไดจัดใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ปรากฏวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยบริสุทธิ์
ยุติธรรม มีการโกงการเลือกตั้ง คําพูดดังกลาวสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนและกลุมนิสิต
นักศึกษาเปนอยางมาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดขอใหรัฐบาลลาออกแตไดรับการปฏิเสธ ในวันที่
14 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตก็ไดทําการปฏิวัติและสําเร็จในชั่วเวลาไมกี่ชั่วโมงและ
ใชอํานาจการปกครองแบบเผด็จการ ในการสรางความชอบธรรมใหกับระบอบเผด็จการนั้นไดเนน
แนวทางปฏิวัติเพื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
การเมืองของไทยในอดีต และมีการดําเนินนโยบายซึ่งจะนํามาเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการออกในรูป
ของคําสั่งคณะปฏิวัติ ทั้งยังไดนําเอาคานิยมมาใชเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับระบบเผด็จการ
โดยเนนถึงคานิยมในระบบพอขุนรามคําแหงมหาราช เปรียบนายกรัฐมนตรีเหมือนพอขุนที่ดูแลเอา
ใจใสดูแลทุกขสุขของราษฎรเปนอยางดี ทั้งยังไดเนนถึงหนาที่ของราษฎรที่ตองใหความเคารพผูนํา
ของประเทศ และที่สําคัญจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดแสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
กษั ต ริ ย อ ย า งจริ ง จั ง นอกจากที่ ก ล า วแล ว จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต ยั ง ได ใ ช ก ลไกในการสร า ง
ความชอบธรรมใหกับระบบเผด็จการของตนก็คือ เนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยใหความสําคัญ
กับคานิยมของการพัฒนาแบบตะวันตกโดยเฉพาะอิทธิพลและแนวคิดจากสหรัฐอเมริกาโดยผาน
ธนาคารโลก ซึ่งตางเปนการสานผลประโยชนระหวางกลุมการเมืองและกลุมเศรษฐกิจที่หลาก
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หลาย โดยเฉพาะกลุ ม นายทุ น ที่ มี ฐ านทางเศรษฐกิ จ ที่ เ พี ย งพอต อ การครองอํ า นาจของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานทางการเมื อ งในเวลาต อ มา ทั้ ง ยั ง มี ผ ลต อ
การเมืองระหวางประเทศในชวงเวลาที่ลัทธิคอมมิวนิสตไดเขามามีบทบาทอยางสูงในเวทีการเมือง
โลก
กอนป พ.ศ. 2500 นโยบายของสหรัฐทีม่ ตี อประเทศไทยยังไมชดั เจน จนกระทั่งใน
ปี พ.ศ. 2497 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบก และเปนผูมีความ
กระตือรือรนสูงสุดในการตอตานคอมมิวนิสต และเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาตอรอง
เรื่องความชวยเหลือทางการทหาร และในป พ.ศ. 2500 ก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง
เจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกา ไดชี้ชวนใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศโดยอาศัย
การลงทุนจากตางประเทศ ในปเดียวกันนีเ้ องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทําการปฏิวัติรัฐประหาร
ยึดอํานาจจากรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลยสงคราม ในป พ.ศ. 2501 ไดประกาศยกเลิกกฎหมาย
รัฐธรรมนูญใชระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร ไดทําการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจไทยเสีย
ใหม
การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ
มีจุดเริ่มตนมาจากรายงานการประชุมของ
ธนาคารโลก เมื่อป พ.ศ. 2502 ในรายงานดังกลาววิจารณความไมมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจลมเหลวประสบผลขาดทุน รัฐบาลควรลดจํานวนรัฐวิสาหกิจลงและ
สนับสนุนหัตถอุตสาหกรรมที่เอกชนเปนเจาของ ปรับปรุงแกไขกฎหมายเสียใหม การปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางเศรษฐกิจ มีจดุ เริ่มตนมาจากรายงานการประชุมของธนาคารโลก เมือ่ ป พ.ศ.2502
ในรายงานดังกลาว
วิจารณความไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจลมเหลว
ประสบผลขาดทุน รัฐบาลควรลดจํานวนรัฐวิสาหกิจลงและสนับสนุนหัตถอุตสาหกรรมที่เอกชน
เปนเจาของ ปรับปรุงแกไขกฎหมายเสียใหม ปรับระบบโครงสรางพืน้ ฐานและระบบการใหสนิ เชือ่
รวมทัง้ จัดตั้งสถาบันเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดยอมรับ
และปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว เริม่ โดยออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13
มกราคม 2502 ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ. 2497 ดวยเหตุผลวาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินซึง่ บัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคลใน
การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยใหถอื
ไดเพียงจํานวนเนื้อที่ดินที่กาํ หนดไว ผูใดจะถือกรรมสิทธิ์เกินไปกวานัน้ ไมไดนั้น เปนการจํากัดสิทธิ
โดยไมสมควร และเปนเหตุบอนความเจริญกาวหนาทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และสงผลใหเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรยกเลิกขอจํากัดนี้เสีย ฯลฯ ผลของการ
ออกประกาศดังกลาวทําใหเอกชนสามารถถือกรรมสิทธิไ์ ดโดยไมจํากัดจํานวน นัน่ ก็หมายความวา
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จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ไดยอมรับเอาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มแี นวคิดยอมรับสนับสนุนให
เอกชนมีกรรมสิทธิ์สําคัญในที่ดินไดมาใชในประเทศไทย และเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง
เศรษฐกิจสังคมที่มีสว นในการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา
ในป พ.ศ.2504 คณะผูเชี่ยวชาญนําโดยนายโบเวน ไดแนะนําใหไทยยอมรับที่
ปรึกษาสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเขาประจําในหนวยงานดานเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นใหมทั้งยังขู
ดวยวา หากไมยอมรับจะตัดเงินชวยเหลือ ประธานาธิบดีเคเนดีของสหรัฐอเมริกาเองก็มีบันทึกถึง
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใหพิจารณารายงานนี้อยางจริงจัง เพราะเปนพื้นฐานของการใหความ
ชวยเหลือของเรา ขอเสนอดังกลาวก็ไดถูกนํามาปฏิบัติในเวลาตอมา รัฐบาลไดยุบรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลยสงครามและกลุมซอยราชครูมีอํานาจ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ได
ยอมรับกระแสการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไดจัดตั้งสํานักงบประมาณ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ปรึกษาชาวอเมริกันได
เขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจใหรัฐบาลนําไปปฏิบัติ 3 ฉบับแรก(พ.ศ.2504-2519) แผนพัฒนาแตละ
ฉบับมีระยะเวลาคราวละ 5 ป ธนาคารโลกคือผูอุปถัมภหลัก เจาหนาที่ระดับกลางคนสําคัญใน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติมาจากนักแทคโนแครทรุนใหมซึ่งไดรับการศึกษาดานการพัฒนา
แบบใหมในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ธนาคารโลกเปนแหลงเงินทุนสําคัญสําหรับแผนงาน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฉบับแรกเขียนโดยที่ปรึกษาชาวอเมริกันนั้นมี
บทบาทสําคัญและถูกครอบงําจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งสะทอนใหเห็นถึงยุทธศาสตรของสหรัฐ
และธนาคารโลกที่มีตออนาคตเศรษฐกิจไทย(ผาสุก,คริส:2546:156-158) การสานสัมพันธใน
ระดับชาติจึงไดลุลวงไปดวยดี พรอมไปกับการยอมรับอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
สหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเงิน เศรษฐกิจ และการเมืองของกลุมผูนําทหาร
ที่กลาวมาแลวขางตนเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษา และคนควาทางประวัติศาสตร
เศรษฐกิจการเมืองของไทยจากอดีตถึงปจจุบัน
คงจะสะทอนใหเห็นวาแรงผลักดันทีท่ ําใหจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตัดสินใจออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502
ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 นั้น มา
จากเหตุ 3 ประการคือ เกิดจากแรงกดดันทางการเมืองอันเนื่องจากในป พ.ศ.2497 จอมพล ป.
พิบูลยสงคราม ซึ่งเปนหนึง่ ในคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการการปกครองที่มีแนวคิดในทางลบตอ
สถาบันกษัตริยประการหนึง่ และตั้งขอรังเกียจตอกลุมทุนโดยเฉพาะทีเ่ ปนชาวจีน
โดยมองวา
เปนกลุมที่คุกคามเอารัดเอาเปรียบชาวนา ประกอบกับเจาที่ดินสวนใหญเปนพวกเจาและพวกนาย
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ทุนชาวจีน จอมพล ป.พิบูลยสงครามประสงคจะลดอํานาจทางเศรษฐกิจของกลุมบุคคลดังกลาว
จึงไดผลักดันใหเสนอกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน สรางความไมพอใจใหกับกลุมเจาที่ดินโดยเฉพาะกลุม
เชื้อพระวงศ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตโดยสวนตัวเทิดทูนสถาบันกษัตริยเปนทุนเดิมอยูแลว เมื่อได
เขามามีอํานาจในทางการเมือง จึงไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49(พ.ศ.2502) ให
ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินนั้นเสีย การกระทําดังกลาวก็ไดสรางพึงพอใจ
ใหกับกลุมเจาที่ถือครองที่ดินไวจํานวนมาก และพวกนายทุนเจาที่ดินไมตองกังวลใจอีกตอไป และ
สามารถที่จะสะสมที่ดินไดโดยไมจํากัดจํานวนอีกตอไป และเหตุผลในประการที่สองนั้นก็คือจาก
แนวคิดและอุดมการณของตัวจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เองที่มีแนวคิดสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ดังจะเห็นไดจากในป พ.ศ. 2490 ไดรวมทําการปฏิวัติ
รัฐประหาร ซึ่งมีพลโทผิน ชุณหะวัณแลวเกิดการแตกคอคันแยกเปน 2 กลุม คือกลุมซอยราชครู มี
พลโทผิน ชุณหะวัณ เปนหัวหนากลุม และกลุมสี่เสาเทเวศน มีพันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนา
กลุมนั้น แหลงสนับสนุนดานการเงินไดแกกองสลาก,สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กลุม
ธนาคาร กลุมบริษัทประกันภัย-ประกันชีวิต บริษัทที่ทําการผลิตเพื่อการคาจํานวนมาก แสดงให
เห็นถึ งแนวคิด อุดมการณของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเองก็สนับสนุนระบบเศรษฐกิจทุนนิย ม
เหตุผลหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลที่มีจอมพล
ป.พิบูลยสงครามนั้น ก็เพื่อทําลายระบบเศรษฐกิจรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนฐานอํานาจทางการเมืองของ
จอมพล ป.พิบูลยสงคราม โดยมีนโยบายมุงพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรม การทําการ
ปฏิวัติดังกลาวแมกลุมทุนจะมิไดแสดงบทบาทออกนอกหนา แตพฤติกรรมที่สนับสนุนดานการเงิน
ก็แสดงโดยปริยายวาเห็นดวยและสนับสนุนการปฏิวัติ ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่วานักลงทุนตกลงจะ
ชวยเหลือดานการเงินแกนักการเมืองกลุมใดก็หวังจะไดรับการตอบแทนดวยการคุมครองธุรกิจ
หรือใหสิทธิประโยชนตอบแทนเปนของธรรมดา การสนับสนุนโดยไมหวังผลตอบแทนไมเคยปรากฏ
ในประวัติศาสตร และประการสุดทายขณะที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนผูบัญชาการกองทัพบกได
เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2500 กอนจะทําการปฏิวัติ เจาหนาที่ระดับสูงยังไมชี้ชวนใหเห็น
ดวยกับการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยความชวยเหลือจากการลงทุนในตางประเทศ นอกจากนี้ยัง
ปรากฏตามรายงานการประชุมของธนาคารโลกที่แนะนําใหลดอํานาจรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนให
เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งตาง ๆ ที่กลาวมานี้หากนําไปพิจารณาประกอบเหตุผลในการออก
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 ที่วาบทบัญญัติวาดวยการกําหนด
สิทธิในที่ดิน ตามประมวลกําหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 นั้นเปนเหตุบอ นความเจริญกาวหนาในทาง
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เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สงผลเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ นาเชื่อวาแรง
กดดันใหตองออกประกาศของคณะปฏิวัติเกิดจากแนวคิดและอุดมการณของตัวจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ซึ่งเปนหัวหนาคณะปฏิวัติในฐานะเปนรัฐาธิปตยที่มีอํานาจทั้งในทางบริหาร อํานาจนิติ
บัญญัติ และตุลาการ สามารถจะออกคําสั่งที่มีฐานะเทียบเทากฎหมาย ยกเลิกกฎหมายใด ๆ ได
ทั้งสิ้นตามทฤษฎีวิธีวิเคราะห 4 ขอที่กลาวถึงขางตนประการหนึ่ง เกิดจากแรงผลักดันของกลุมทุน
ที่สนับสนุนดานการเงินซึ่งเปนแรงกดดันภายในประการหนึ่ง และแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลกซึ่งเปนแรงกดดันจากภายนอกอีกประการหนึ่ง
จากขอเท็จจริงดังที่กลาวขางตน เราอาจนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหใหเห็น
ถึงเหตุอันเปนแรงผลักดันใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในฐานะของหัวหนาคณะปฏิวัติตัดสินใจออก
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 ใหยกเลิกบทบัญญัตวิ าดวยการ
กําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาจากเหตุการณทางการเมืองประการ
หนึ่ง จากแรงผลักดันของกลุมทุนธนาคาร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ที่เปนพันธมิตรสนับสนุน
ด า นการเงิน ประการหนึ่ ง และเกิ ด จากแรงผลั ก ดั น ของสหรั ฐ อเมริ ก ารว มกั บ ธนาคารโลกอี ก
ประการหนึ่ง
สําหรับแรงผลักดันทางดานการเมืองนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากกอนเปลี่ยนแปลง
การปกครองในป พ.ศ.2475 นั้น ไมมีกฎหมายกําหนดสิทธิในการถือครองและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ดังเชนที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ที่ดินสวนใหญที่อยูในทําเลที่เหมาะแก
การเกษตร เชนที่ดินในบริเวณทุงรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี และพระนครศรีอยุธยา จะอยูในความ
ครอบครองของกลุมอํานาจรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเชื้อพระวงศและขุนนางชั้นผูใหญ และกลุม
ทุน เกษตรกรที่เ ปนชาวไร ช าวนาอยูในฐานะไรที่ดินทํา กินและเปน ชาวนาเชา จากกลุมบุคคล
ดังกลาว ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรซึ่งมีนายปรีดี พนมยงค และจอมพล ป.
พิบู ลยส งคราม เป น หนึ่งในคณะดัง กลา วดว ย และหลั ง จากที่ ยึดอํา นาจเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครองเสร็จ มีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีเขาทําหนาที่บริหารราชการแผนดินแลว นายปรีดี พนม
ยงค ไดเสนอโครงรางเศรษฐกิจตอคณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวกับจัดหาที่ดินใหกับเกษตรกรนั้น ได
เสนอแนะใหรัฐซื้อที่ดินที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรมมาเปนของรัฐนํามาใหบุคคลที่ตองการจะ
เปนเกษตรกรเขาทําประโยชนและใหไดรับเงินเดือน เบี้ยหวัด เชนเดียวกับขาราชการ แนวคิดที่นาย
ปรีดี พนมยงคเสนอตอคณะรัฐมนตรี ไดถูกพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
โจมตีกลาวหาวาการจัดการดังกลาวเปนระบอบของคอมมิวนิสต โครงรางเศรษฐกิจจึงไมผาน
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ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ความสัมพันธระหวางสถาบันกษัตริยกับรัฐบาลราวฉานหนักขึ้น
จนในที่สุด พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตองสละราชสมบัติโดยทรงอางเหตุผลไมสามารถ
จะปกปองและใหความสุขแกประชาชนของพระองคได หลังจากนั้นความคิดเห็นทางการเมืองใน
ระหวางคณะราษฎรดวยกัน จะเกิดความขัดแยงและมีการปฏิวัติรัฐประหารอยูตลอดเวลา จอมพล
ป.พิบูลยสงครามเองก็ไดอํานาจทางการเมืองดวย การปฏิวัติหลายครั้งและตองสูญเสียอํานาจ
เพราะถูกปฏิวัติหลายครั้ง ในป พ.ศ.2497 ขึ้นมามีอํานาจและไดเปนนายกรัฐมนตรีก็เกิดจากการ
ทําการปฏิวัติ ในปดังกลาวไดผลักดันใหคณะรัฐมนตรีเสนอรางประมวลกฎหมายที่ดินตอสภา
ผูแทนราษฎร รางดังกลาวผานความเห็นชอบของสภาใหประกาศใชเปนประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
กฎหมายฉบับดังกลาวมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิในการถือครองและมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินสําหรับใชประโยชนในแตละประเภทไว สรางความไมพอใจใหกับผูถือครองที่ดินเกินจํานวนที่
บัญญัติไวในกฎหมาย
ความขัดแยงระหวางสถาบันกษัตริยกับจอมพล ป.พิบูลยสงคราม ห ลั ง จ า ก ที่
จอมพล ป. พิบูลยสงครามมีอํานาจทางการเมือง ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีก็หลายครั้ง และได
พยายามกระทําบางสิ่งบางอยางเปนการหมิ่นสถาบันโดยเฉพาะที่ปรากฏหลังฐานที่จะกลา ว
ตอไปนี้คือ กระทําตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน เริ่มตั้งแตสรางอนุสาวรียพระยา
พหล ซึ่งเปนผูกอการในป พ.ศ. 2475 และสรางอนุสาวรียพระเจาตากสินมหาราชซึ่งการสราง
ดังกลาวจะเปนการดูแคลนราชวงศจักรีโดยเฉพาะ พระเจาตากสินนั้นหลายคนมีความรูสึกวาการ
สิ้ น พระชนม ข องพระองค ไ ม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมจากปฐมกษั ต ริ ย แห ง ราชวงศ จั ก รี
(ทักษ :2548:118) นอกจากที่กลาวแลวยังมีเหตุการณที่ไมบังควรเกิดขึ้น กลาวคือ ในการประชุม
สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2500 มีการเปดอภิปรายรัฐบาลซึ่งมีจอมพล ป.พิบูลย
สงครามเป น นายกรั ฐ มนตรี ในที่ ป ระชุ ม มี ก ารกล า วว า พลตํ า รวจเอกเผ า ศรี ย านนท จ ะจั บ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน และหลวงอรรถพรซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนไดกลาว
ในสภาวาหนังสือพิมพไทยเสรีที่มีพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท เปนผูอุปถัมภดานการเงิน ลงขาว
ว า "เจ า ผยอง เจ า ล า งศาสนา เจ า จะตายโหง" ทั้ ง ยั ง มี ข อ ความในหนั ง สื อ ดั ง กล า วโจมตี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบันวาทรงแสรงพระประชวรเพื่ออางเปนเหตุไมไปรวมงาน
ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ นอกจากนี้นายพีร บุนนาคไดกลาวในที่ประชุมพรรคเสรีมนังคศิลาวา พล
ตํารวจเอกเผา ศรียานนทจะจับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพราะพระราชทานเงิน 700,000
บาทใหกับพรรคประชาธิปตย และเสนอใหจับตัวพรอมกับราชวงศ(ทักษ :2548 :134-135)
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วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นมามีอํานาจทาง
การเมื อ ง เพราะได ทํ า การปฏิ วั ติ ยึ ด อํ า นาจจากรั ฐ บาลของจอมพล ป.พิ บู ล ย ส งคราม จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตมีความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยอยางสูงโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และยังมีอุดมการณที่จะพัฒนาเศรษฐกิจดวย ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
อุตสาหกรรม เพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนไปตามอุดมการณดังกลาว จําเปนตอง
หาทางประสานรอยราวระหวางสถาบันกษัตริยกับรัฐบาล ซึ่งมีอยูเดิม พรอมกับการสรางความ
สมานฉันทในกลุมประชาชนที่เปนคนไทยและจีน ซึ่งเปนกลุมคนที่จอมพล ป. พิบูลยสงครามมอง
วาเปนพวกกดขี่เอารัดเอาเปรียบชาวนา ประกอบกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตคงจะไดพิจารณา
บทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินฉบับดังกลาวขัดขวางตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เหตุตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดังกลาว เมื่อนํามาประมวลเขาดวยกันแลว เห็น
วาเปนแรงผลักดันทางการเมืองที่ทําใหจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตตัดสินใจออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 นั้นเสีย นอกจากนี้ นาจะเกิดจาก
แรงผลักดันของกลุมทุนพันธมิตรที่เปนกลุมทุนธนาคาร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ทั้งนี้ก็ดว ย
เหตุ ผ ลที่ ว า กิ จ กรรมของกลุ ม ทุ น ธนาคาร กลุ ม ทุ น อุ ต สาหกรรม และพาณิ ช ย ก รรมต า งก็ มี
วัตถุประสงค เพื่อแสวงหากําไรจากกิจกรรมที่พวกตนทําอยู เปนไปไมไดที่จะสนับสนุนโดยไมหวัง
ผลตอบแทน และก็เปนไปตามทฤษฎีที่วา “ไมมีอะไรในโลกนี้ที่ไดมาฟรี ๆ “ และก็คงจะไดพิจารณา
แลวเห็นวา หากไดมีการยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 แลวก็จะทําใหกลุมทุนอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมสามารถเขาถือครองที่ดิน
เพื่ อ ขยายกิ จ การโดยไม ถู ก จํ า กั ด เนื้ อ ที่ แ ละการกระทํ า ดั ง กล า วก็ จ ะสง ผลใหก ลุม ทุน ธนาคาร
เจริญเติบโตไดดวย เพราะการขยายกิจการของกลุมทุนอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมใชเงินและ
แหลงเงินที่สําคัญสําหรับธุรกิจดังกลาวก็คือ ธนาคาร ดวยเหตุนี้เห็นวากลุมทุนดังกลาวขางตน ได
สนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยอมหวังผลตอบแทนอันเปนธรรมชาติของนักลงทุน เพื่อให
เปนไปดังประสงคยอมจะตองผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย อันจะเอื้ออํานวยประโยชน
ใหกับกลุมของตน
แรงผลักดันที่สําคัญประการสุดทายนาจะมาจากภายนอก คือ สหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลกที่ใหการสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใหมีอํานาจทางการเมืองไดแตงตั้งที่ปรึกษา
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ชาวอเมริ กั น มาประจํ า ในประเทศไทยเพื่ อ ให คํ า แนะนํ า ด า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และร า ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1-3 (พ.ศ.2504-2509,2510-2514,2515-2519) ใหรัฐบาลนําไป
ปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เนนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน(Infrastructure) โดยเฉพาะการ
สร า งถนน การขนส ง ไฟฟ า และชลประทาน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต ไ ด ย อมรั บ ปฏิ บั ติ ต าม
คํ า แนะนํ า ของสหรั ฐ และธนาคารโลก ด ว ยการปรั บ ปรุ ง กฎหมายให เ อกชนสามารถทํ า หั ต
อุตสาหกรรม และใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยไมจํากัด
4.2 ใครไดใครเสียประโยชนจากการที่ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการยกเลิกบทบัญญัติวา
ดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
ในการวิเคราะหวาใครวาใครไดใครเสียประโยชนจากการที่ยกเลิกบทบัญญัติวา
ดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 นั้นจะเปนการวิเคราะหในเชิง
เศรษฐศาสตรการเมืองเพื่อชี้ใหเห็นปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชนชั้นในสังคม คือชนชั้นเจาที่ดิน
กับชาวนาเชาที่ไรที่ทํากิน โดยการผสมผสานระหวางทฤษฎีวาดวยวิธีการผลิต (Mode of
Production) เขากับทฤษฎีทุนนิยมและทฤษฎีวาดวยอํานาจของเลนสสกี้ ทฤษฎีทั้งสามสามารถ
อธิบายใหเห็นวากลุมบุคคลในระบบเศรษฐกิจไมวาระบบใดจะแบงชนชั้นของมนุษยเปน 2 ชนชั้น
เสมอ คือ ชนชั้นผูมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตและชนชั้นที่ไมมีปจจัยการผลิต อันไดแก ที่ดิน
ฉะนั้น วิถีการผลิตของสังคมมนุษยจะเปนความสัมพันธระหวางมนุษยที่มีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการ
ผลิต คือ ที่ดินกับมนุษยที่ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปฏิสัมพันธเชนนี้กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม ฝายที่มีกรรมสิทธิ์จะพยายามปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการผลิตใหเกิดประสิทธิ์ภาพเพื่อใช
เปนเครื่องมือในการขูดรีด(เอารัดเอาเปรียบ)ชนชั้นที่ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
การที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่
13 มกราคม 2502 ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 นั้น เทากับเปนการสงเสริมใหปจเจกชนมีสิทธิเขาถือครองทําประโยชนและได
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไดโดยไมจํากัดจํานวนเนื้อที่ ซึ่งก็หมายความวาไดยอมรับเอาระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเขามาใชในสังคมไทย ในทางทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจดังกลาวเปนการผลิตเพื่อการคา
แวงหากําไรและการสะสมทุน กรรมสิทธิ์สวนบุคคลในที่ดินเปนรากฐานสําคัญของระบบทุนนิยมที่
มุ ง ให เ อกชนมี สิ ท ธิ ค รอบครองที่ ดิ น อย า งเบ็ ด เสร็ จ เพื่ อ ใช เ ป น ป จ จั ย ในการผลิ ต หากระบบ
กรรมสิทธิ์ของที่ดินไมชัดเจน อํานาจในการตัดสินใจใชที่ดินจะไมเปนอิสระจากสังคมหรือสวนรวม
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ซึ่งมีเปาหมายในการใชที่ดินแบบอื่น ๆ ดวย ทังจะทําใหกระบวนการผลิตและสั่งสมทุนไมอาจ
ดํ า เนิน ไปได โ ดยราบรื่น โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ระบบเศรษฐกิจ ทุน นิย มมีข อสมมติ ฐ านว า การใช
ทรัพยากรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเมื่ออยูภายใตระบบกรรมสิทธิ์สวนบุคคล รวมทั้งมีฐานะ
เปนสินคาประเภททุน ซึ่งสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนไดในตลาดเสรี
พัฒนาการทางนโยบายเกี่ยวกับที่ดินของรัฐในสังคมไทยตั้งแตสมัยอยุธยาก็ไดมี
การอนุญาตใหราษฎรจับจองที่ดินไดโดยเสรีตามกําลังและความสามารถของแตละคน แตไมอาจมี
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น นั้ น ได ทั้ ง ไม มี สิ ท ธิ จ ะซื้ อ ขายที่ ดิ น ด ว ย ระบบที่ ดิ น ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ก็
เชนเดียวกัน แตก็ปรากฏวาในป พ.ศ.2398 ซึ่งชวงระยะเวลาที่ประเทศมหาอํานาจ ไดแก อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสกําลังลาเมืองขึ้นโดยอาศัยการคาเปนเกราะบังหนา อังกฤษไดใชอทิ ธิพล
กดดันรัฐบาลไทยใหยอมรับเขาทําสนธิสัญญาเบาวริง ซึ่งเปนสนธิสัญญาทางการคาและเปน
จุดเริ่มตนที่ประเทศไทยเริ่มกาวไปสูระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การผลิตกอนหนาที่ทําสนธิสัญญา
ดังกลาวในสังคมไทยเปนการผลิตเพื่อยังชีพก็เปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อการคานับแตนั้นเปนตนมา
หลังจากที่ไดทําสนธิสัญญาดังกลาว รัฐบาลก็ไดมีกฎหมายหลายฉบับเพื่อปกปองผลประโยชน
ของชาติ โดยในป พ.ศ. 2399 รัฐบาลไดออกประกาศกําหนดที่ใหขายใหเชาแกคนนอกประเทศและ
ประกาศฝรั่งทําหนังสือสัญญา ทั้งนี้ก็ดวยประสงคที่จะหองกันมิใหชาวตางชาติถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินไดงาย ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดนําเอาระบบทอเรนส
ของประเทศออสเตรเลียมาใชสําหรับการสํารวจรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนด โดยไดออกกฎหมายใน
รูปของประกาศโฉนดที่ดิน รศ.120 ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 2444 เปนการรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ
เอกชนเปนครั้งแรก รัฐบาลในยุคสมัยดังกลาวไดสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่เพื่อทํานาขาว โดยการ
ใหขุดคลอง เชน การขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทําใหพระองคเจาสายสนิทวงศ ซึ่งเปนเจาของ
บริษัทคูนาสยาม เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินสองฝงคลองรังสิตถึง 840,000 ไร ในเขตพื้นที่ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสระบุรี นอกจากการขุดคลองรังสิตฯ ดังที่กลาวแลว ยัง
ทรงโปรดใหขุดคลองเปรมประชากร คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมระหวาง
กรุงเทพกับพระนครศรีอยุธยา และที่สําคัญก็เพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรมดวย ปรากฏวาเมื่อขัด
เสร็จรัฐบาลไมสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกลาวทั้งสองฝงคลองใหเปนที่นาไดตามที่หวังไว เพราะมี
ราษฎรและขาราชการเขาไปจับจองที่ดินสองฝงคลองตามใจชอบ และเกินกําลังที่จะทํานา สวน
ราษฎรที่ ต อ งการทํ า นาจริ ง ๆ ไม อ าจเข า ไปจั บ จองได เพราะเกรงบารมี ข องข า ราชการ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแกปญหาดวยการออกพระราชบัญญัติ เรียกวา
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ประกาศขุดคลอง พ.ศ. 2420 ในประกาศดังกลาวกําหนดวา หากราษฎรคนใดตองการที่ดินทํานา
ตองออกเงินชวยคาขุดคลอง สําหรับคนยากจนไมมีเงินก็ใหออกแรง สรุปแลวนโยบายการขุดคลอง
เพื่อขยายพื้นที่ทํานาเพื่อใชในการเพิ่มผลผลิตของรัฐบาลดังกลาวมาประสบผลสําเร็จ แตลมเหลว
เพราะรัฐ บาลไม สามารถกระจายรายไดแกช าวนาได เพราะที่ดิ น ริม คลองที่รัฐ บาลขุดก็ดี ที่
อนุญาตใหบริษัทคูนาสยามขุดก็ดี และใหเอกชนขุดก็ดี ปรากฏวาผูมีบรรดาศักดิ์ เชื้อพระวงศ
ขาราชการ และผูมีทรัพยจะเขาถือครองที่ดินในสวนที่อุดมสมบูรณมาเปนกรรมสิทธิ์ของตน พื้นที่ที่
เหลือจะเปนที่ดินที่ไมมีความอุดมสมบูรณ ชาวนาพอมีทุนบางเล็กนอยก็ซื้อเอาไวทํากิน ชาวนา
สวนใหญที่ไมมีทุนก็ตองเชาที่นาของผูมีบรรดาศักดิ์และผูมีทรัพย และถูกขูดรีดคาเชาเอาตามใจ
ชอบ ชาวนาก็จําตองทนมิฉะนั้นก็จะไมมีอะไรจะยังชีพ
การทําสนธิสัญญาเบาวริงดังที่กลาวขางตนเทากับเปนการที่รัฐผูกพันธการเกษตร
ไวกับตลาดตางประเทศ เมื่อเกิดวิกฤตการณขึ้นในตลาดโลกจะสงผลกระทบตอเกษตรกรที่เปน
ชาวนา กลาวคือ ตองประสบกับภาวะหนี้สิน ชาวนาที่มีที่ดินไมอาจใชหนี้ได ที่ดินก็หลุดมือไปอยู
กับพวกนายทุน
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นายปรีดี พนมยงค ซึ่งเปนหนึ่งใน
คณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไดพยายามที่จะแกไขปญหาชาวนาโดยเคาโครงเศรษฐกิจ
ที่เสนอตอรัฐบาลดวยการเสนอแนะใหรัฐบาลซื้อที่ดิ นจากเจา ของที่ตองการขายและเปนที่ซึ่ง
เหมาะแกการทําเกษตร นํามาแบงเปนแปลง ๆ ใหผูตองการทําอาชีพเกษตรเขาทําประโยชนและให
ได รั บ ค า จ า งเป น เงิ น เดื อ นเช น ข า ราชการ ข อ เสนอดั ง กล า วได รั บ การคั ด ค า น โดยเฉพาะ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงวิจารณอยางหนักวาเปนเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวนิสต เคาโครงเศรษฐกิจฉบับดังกลาวก็ถูกยกเลิกไป แตรัฐก็ไดพยายามแกไขปญหาที่ดิน
ใหกับเกษตรกรโดยในป พ.ศ. 2478 ไดนําเอาที่ดินราชพัสดุมาจัดสรรใหราษฎรเชาซื้อ และในป
พ.ศ. 2485 ก็ไดจัดการเกี่ยวกับที่ดินในรูปของนิยมสรางตนเอง แตก็แกปญหาไดไมทั่วถึง ชาวไร
ชาวนาไดเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดิน ในที่สุดในป พ.ศ. 2497 รัฐบาลไดออก
กฎหมายโดยผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรใหประกาศใชเปนประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 กฎหมายฉบับดังกลาวมีบทบัญญัติกําหนดสิทธิ์ในที่ดินไวจะถือกรรมสิทธิ์เกินกวาที่
กฎหมายกําหนดไมได เชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไมเกิน 50 ไร ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ไมเกิน 10 ไร
ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและเพื่อที่อยูอาศัย ประเภทละไมเกิน 5 ไร เปนตน กฎหมายดังกลาวไม
ประสบผลในการบังคับใชเพราะชนชั้นนํายังยึดกุมที่ดินไวอยางเหนียวแนน ดวยแรงผลักดันทาง
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เศรษฐกิ จ การเมื อ งเป น ช ว งที่ จ อมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต มี อํ า นาจทางการเมื อ ง และเป น ช ว งที่
สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเขามาวางแผนเศรษฐกิจในสังคมไทย เปนแรงผลักดันสวนหนึ่ง
นอกเหนือจากสาเหตุทางการเมืองและแรงสนับสนุนจากกลุมทุนใหตองออกคําสั่งของคณะของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิใน
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และไดดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพื่อใหเปนตามอุดมการณที่คาดหวังไว หลังจากที่ไดอํานาจทางการเมืองมาดวยการปฏิวัติยึด
อํานาจการปกครองจากรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลยสงคราม ในป พ.ศ.2500 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดยอมรับเอาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมเขาใชในสังคมไทย การ
ผลิตในระบบดังกลาวเปนการผลิตเพื่อการคา กําไรคือประโยชนสูงสุดของระบบดังกลาว การที่จะ
ใหเกิดกําไรจากการประกอบการผูประกอบการซึ่งเปนนายทุนตองหาวีการลดตนทุนการผลิต และ
การลดที่ไดผลก็คือตองเขายึดครองและเปนเจาของปจจัยการผลิต อันไดแกที่ดินและแรงงาน
ปจจัยทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางแนบแนนไมอาจแยกจากกันได กลาวคือ หากขาดปจจัย
อยางใดอยางหนึ่ ง การผลิตไมอาจเกิดขึ้น ได ความสัมพัน ธทางการผลิตในระบบทุน นิยมเปน
ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันในกระบวนการผลิต โดยกรรมสิทธิ์เปนเงื่อนไขหนึ่งที่กําหนด
ความสัมพันธดังกลาว และมีสวนทําใหเกิดการแบงชนชั้นขึ้นในสังคม คือ ชนชั้นที่มีกรรมสิทธิ์ใน
ปจจัยการผลิตคือที่ดิน กับชนชั้นที่ไมมีกรรมสิทธิ์คือชนชั้นที่ใชแรงงานซึ่งไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ความสัมพันธภายใตโครงสรางดังกลาวจึงเปนปฏิสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชนชั้นที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของการชวงชิงผลประโยชนและสิทธิในการเขาถึงปจจัยการผลิตคือที่ดิน เมื่อโครงสรางเปน
เชนนี้ กลุมทุนจึงตองพยายามใชทุนใหเปนประโยชนเพื่อชวงชิงเอาที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่
สําคัญมาเปนกรรมสิทธิ์ของตนใหมากที่สุด และเมื่อไดมากดังประสงคแลว แรงงานก็ตกอยูในกํา
มือจะสั่งการอยางไรก็ไดตามใจชอบ ผลที่ไดรับคือกําไรที่ไดจากการผลิต แตการที่จะใชทุนใหไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นจําเปนตองอาศัยอํานาจทางการเมืองซึ่งเปนโครงสรางของสังคมสวนบน โดย
ผูประกอบการใชทุนผันตัวเองขึ้นไปอยูในสถาบันการเมืองเพื่อใชอํานาจในการออกกฎหมายให
เอื้อประโยชนแกก ลุมทุนที่เปนผูประกอบการดวยกัน หรือใชทุนเขาสนับสนุนผูมีอํานาจทาง
การเมืองใหผลักดันกฎหมายเพื่อประโยชนแกกลุมตน ดังเชน กลุมทุนธนาคาร อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ที่สนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขณะมีอํานาจทางการเมือง ซึ่งก็ไดผลเพราะ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนด
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สิทธิในที่ดินดังที่กลาวในตอนตน เปนผลใหเอกชนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี
สัญชาติไทยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยไมจํากัดเนื้อที่อีกตอไป นอกจากนี้ยังปรากฏวา
รัฐบาลไดออกกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอนักลงทุนทั้งที่เปนคนไทยและตางชาติที่มาลงทุนดาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในประเทศไทยใหไดรับสิทธิประโยชน รวมทั้งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได
อันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2503 บัญญัติใหนิติบุคคลที่เปน
บริษัทหรือหางหุนสวนจํากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยไดรับอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินใน
ประเทศไทยเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แมจะเกินกําหนดอัน
พึงมีไดตามกฎหมาย ในป พ.ศ. 2542 รัฐบาลไทยไดเสนอกฎหมายตอรัฐบาลอีก 2 ฉบับ และผาน
ความเห็นชอบใหประกาศเปนพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 8) พ.ศ.
2522 กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชอยูกอนป พ.ศ.
2542 ซึ่งไมอนุญาตใหคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได แตในกฎหมายฉบับใหมที่ออกดังกลาว
ขางตนยอมใหคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยมีเงื่อนไขวาตองมีเงินมาลงทุนไมนอยกวา 25
ลานบาท จึงจะสามารถซื้อที่ที่ดินเปนที่อยูอาศัยไดไมเกิน 1 ไร และพระราชบัญญัติวาดวยการเชา
อสังหาริมทรัพยใหเปนทรัพยสิทธิ พ.ศ. 2542 กฎหมายฉบับดังกลาวใหสิทธิแกคนตางดาวที่มา
ลงทุนในประเทศไทยสามารถเชาที่ดินไดระยะยาว คือ ระยะแรกสามารถทําสัญญาเชาได 30 ป ไม
เกิน 50 ป เมื่อครบกําหนดตามสัญญาเชาแลวมีสิทธิทําความตกลงกันระหวางผูใหเชากับผูเชาทํา
สัญญาตอไดอีก 50 ป รวมแลวสามารถเชาเปนระยะเวลายาวนานถึง 100 ป
หลังจากที่ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตก็ได
ดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 3(พ.ศ.2504-2509)ที่สหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลกเปนผูสรางขึ้น โดยไดสรางโครงสรางขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) เชน สรางถนน เขื่อน
เพื่ อ เร ง รั ด เศรษฐกิ จ ส ง ออกซึ่ ง เป น การดํ า เนิ น นโยบายเช น เดี ย วกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
สหรัฐอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 17-18 ดวยการสรางถนน ขุดคลองและสรางทางรถไฟ เปนผลให
เศรษฐกิจของสหรัฐรุงเรืองตอเนื่องจนทุกวันนี้ในการสรางถนน ยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ปรากฏวาชนชั้นนําในรัฐบาลและกลุมทุนก็ใชกฎหมายดังกลาวเปนเครื่องมือเขายึดครองจับจอง
ที่ดินสองขางทางที่ถนนตัดผาน โดยใชอํานาจรัฐและอํานาจทุนที่เหนือกวามีหลักฐานปรากฏให
เห็นชัดเจนไดในปจจุบัน ที่ดินซึ่งในปจจุบันตั้งอยูริมถนนมิตรภาพ(สระบุรี-นครราชสีมา) ในทองที่
ตํา บลกลางดง อํา เภอปากชอง จังหวัดนครราชสีม า เปน ไรที่ทําการวิจัย และฝก งานของนิติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดิมเปนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ดินที่อยูริมถนนเดียวกัน และ
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เลยไปทางอําเภอปากชอง คือ ฟารมโชคชัยของตระกูลบุลกุล และที่อําเภอขามทะเลสอ ไซโลเก็บ
สินคาทางเกษตรเปนของบริษัทเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเปนนายทุนทําธุรกิจดานการเกษตร สงผล
กระทบตอเกษตรกรที่เคยครอบครองทําประโยชนอยูกอน ปญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรที่
เปนชาวนาชาวไรจนกระทั่งปญหาการกระจุกตัวของที่ดินซึ่งไปอยูในรัฐและทุนจึงเกิดขึ้น กลายเปน
ปญหาและวิกฤติความยากจน
การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย ตามที่กลาวขางตนรัฐบาลไทย
นับแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมาไดกําหนดใหระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเปนนโยบายพื้นฐานดวย
กําหนดใหเอกชนประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจไดโดยเสรี นโยบายดังกลาวจะถูกกําหนดไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญตลอดมา และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ถูกยกเลิกไปก็
ระบุไวในมาตรา 87 ความตอนหนึ่งวารัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไก
ตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม รัฐจะตองไมประกอบการแขงขันกับเอกชน
ระบบดังกลาวนี้แมจะมีตนกําเนิดในอังกฤษก็ตาม แตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา สหรัฐ
เปนตัวหลักสําคัญที่พัฒนาระบบดังกลาวใหเขมแข็งและแผขยายไปหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย สหรัฐชวยเหลือประเทศไทยในยุคสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตมีอํานาจบริหาร
ราชการแผนดิน ในป พ.ศ. 2504 นั้นสวนใหญจะเปนการชวยเหลือทางดานการทหาร จุดประสงค
สําคัญก็ตองการใชเปนสถานที่ตั้งฐานทัพเพื่ออํานวยความสะดวกในการโจมตี เวียดนาม ลาว
กั ม พูช า
ซึ่ ง มี น โยบายเศรษฐกิ จ แบบสั ง คมนิย มที่มีรั สเซี ย และจีน สนับ สนุ น อยู เ บื้อ งหลั ง
ในด า นนโยบายทางเศรษฐกิ จ ของไทยในยุ ค ดั ง กล า วก็ อ ยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสหรั ฐ
การที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปลี่ ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิ จตามคําแนะนําของสหรัฐ
เพื่อตองการรับทุนจากตางประเทศ นักธุรกิจตางชาติไดเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดย
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในป พ.ศ.2502 และในป พ.ศ.2503 รัฐสภาได
ผานกฎหมายคือ พระราชบัญญัติสง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2503 เนื้อหาสาระของกฎหมายดังกลาว
ไดใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนทั้งที่เปนคนไทยและตางชาติในดานภาษีอากร จึงเปนแรงจูงใจให
นักลงทุนมาลงทุนในประเทศ ทั้งยินยอมใหนักลงทุนตางชาติสามารถสงเงินกําไรกลับประเทศตน
ได ใหหลักประกันแกเจาของกิจการ ปรับปรุงการถือครองที่ดินโดยใหตางชาติที่มาลงทุนสามารถ
ถือครองที่ดินในประเทศไทยได กับใหยกเลิกสหภาพแรงงาน การหยุดงานถือเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมายเปนแรงจูงใจ
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ในป พ.ศ. 2530 รัฐบาลที่มีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีนโยบายจะใหประเทศ
ไทยเป น ประเทศชั้ น นํ า ทางอุ ต สาหกรรมประเทศหนึ่ ง ในภาคพื้ น เอเชี ย จึ ง ประกาศนโยบาย
สนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรม ละเลยภาคเกษตรไดสงผลกระทบอยางรายแรง ที่ดินจํานวน
มากถูกกวานซื้อโดยพวกนายทุนที่เปนนักธุรกิจดานการคาอสังหาริมทรัพยเพื่อนําไปขายใหกับนัก
ลงทุนที่จะมาลงทุนดานอุตสาหกรรม มีการปนราคาที่ดินใหมีราคาสูงขึ้นจากเดิม 10 เทาตัว
พฤติกรรมดังกลาวไดสงผลกระทบตอผูประกอบการ ก็คือตองแขงขันกับผูประกอบการดวยกันเอง
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับใชประกอบธุรกิจดวยอุตสาหกรรมของตนเอง ตองซื้อที่ดิน
ในราคาที่แพงเกินความเปนจริง ชาวไรชาวนาที่มีที่ดินของตนเองทนตออํานาจเงินของนายทุน
ไมไดเพราะไดรับการเสนอซื้อจากนายทุนที่แขงขันกัน หรือจากนายหนาคาที่ดินเสนอราคาสูง
ชาวไรชาวนาไมเคยคิดมากอนวาที่ดินของตนจะมีราคาสูงเชนนั้นและคิดวาเมื่อขายไดเงินจํานวน
มากพอนาจะใชเงินนั้นอยางมีความสุขไปตลอดชีวิต ตกลงขายที่ดินไปใชเงินหมดตองไปรับจาง
เปนลูกจางของนายทุนที่ซื้อของตนเองไป
ที่ไ ดก ลา วมาแลว ขา งต น อาจสรุ ป ไดว า การที่ จ อมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต ไดอ อก
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 เปนการยอมรับเอาระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเขามาใชในสังคมไทย ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีของระบบดังกลาวสนับสนุนใหเอกชนดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและที่สําคัญ หลักการของระบบทุนนิยมเปนการผลิตเพื่อการคา แสวงหา
กําไร เพื่อการสะสมทุน ระบบกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิตจึงเปนรากฐานดันสําคัญที่จะขาดเสีย
มิได ฉะนั้น ความสัมพันธในการผลิต(Mode of Production) ในระบบทุนนิยมจึงเปนปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมคนที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับกลุมคนที่ไรที่ดิน (ผูใชแรงงาน) ปฏิสัมพันธระหวางคนสอง
กลุมในกระบวนการผลิตจึงเปนปฏิสัมพันธเชิงอํานาจ กลาวคือ กลุมผูมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการ
ผลิตก็จะใชวิธีการตาง ๆ เพื่อรักษาสิทธินั้น และแสวงหาเพิ่มขึ้น เพราะหากสามารถเขาถือครอง
ที่ดิน อันเปนปจจัยการผลิตไดมากก็สามารถควบคุมกลุมผูใชแรงงานใหอยูในอํานาจของพวกตน
ได อันจะกอใหเกิดประโยชนคอื กําไร อันเปนวัตถุประสงคสูงสุดของระบบทุนนิยม จะเห็นไดวานับ
แตไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49(พ.ศ.2502) ใหยกเลิกการกําหนดสิทธิในที่ดินเปนตน
มาจนถึงปจจุบัน ทุกรัฐบาลดําเนินนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ทั้งยังไดออกกฎหมายตาง ๆ ดังกลาวขางตนเอื้อประโยชนตอกลุมทุนตลอดมาจนทุกวันนี้ ไมมี
รัฐบาลชุดใดเลยที่สนับสนุนภาคเกษตรกรรม เปนผลใหกลุมคนที่อยูภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
ชาวไรชาวนาตองสูญเสียที่ดินทํากิน กอใหเกิดปรากฏการณของความเสื่อมถอยของโครงสรางการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ไดอีกดวย ที่สําคัญควรกลาวถึงอยางมาก
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ในที่นี้คือ โครงสรางการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งดูจะเปนประเด็นที่สําคัญที่สุดของชาวนา
ชาวไร เพราะเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนเหตุปจจัยที่นําไปสูความไม
เทาเทียมกันทางสังคม(Social Inequality) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2517 กลุมสหพันธชาวไรชาวนา
ไดเดินทางเขามาชุมนุมในกรุงเทพฯ ขอใหรัฐบาลชวยเหลือเกษตรกรที่ถูกพวกนายทุนฉอโกงเอา
ที่ดินของตนไป กับขอใหแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรรวม 9 ขอ ดังนี้
1.ใหรัฐบาลจัดที่นาทํากินใหแกชาวนาชาวไรที่ไมมีที่ดินทํากินทันฤดูกาลทํานาปนี้
2.ใหรัฐบาลตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสูญเสียที่ดินของชาวนาชาวไรที่ถูก
นายทุนฉอฉลไป ในกรณีที่เกิดเปนความกันขึ้นระหวางชาวนากับนายทุน ขอใหรัฐบาลจัดหา
หลักประกันใหชาวนาชาวไรที่ไมมีหลักทรัพย
3.ใหรัฐบาลจัดสรรที่ดินทํากินถาวรใหแกชาวนาชาวไรที่ไมมีที่ดินทํากิน
4.ขอใหรัฐบาลจัดการออกกฎหมายจํากัดการถือครองที่ดิน โดยกําหนดใหภาค
อีสานมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินไมเกิน 100 ไร ภาคอื่น ๆ มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินไมเกิน 50 ไร
5.ใหรัฐบาลประกาศใช พรบ.ควบคุมคาเชานาป 2493 และใหกําหนดระยะเวลา
เชา 6 ป สวน พรบ.คาเชาฉบับใหมนั้นใหยับยั้งไว และชาวนาชาวไรจะรวมกันเสนอใหรัฐบาล
พิจารณาตอไป
6.ในกรณีที่นายทุนใหชาวนาชาวไรไถถอนที่ดินคืน ใหรัฐบาลออกเงินไถถอน
ที่ดินนั้นทั้งหมด แลวนํามาคืนใหชาวนาชาวไร ซื้อหรือใหเชาหรือเชาซื้อในราคายุติธรรม
7.ในกรณีที่ชาวนาชาวไรไดเขาครอบครองที่สาธารณะมาเปนเวลาตั้งแต 10 ป ขึ้น
ไป ใหชาวนาชาวไรไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
8.ในกรณีที่โครงการของรัฐบาลจะกอใหเกิดความเสียหายเดือดรอนแกชาวนา
ชาวไร และชาวนาชาวไรที่เดือดรอนสวนใหญไมเห็นดวย ใหรัฐบาลระงับโครงการนั้น เชน ในกรณี
โครงการสรางเขื่อนที่ จ.อุดรธานี
9.ใหรัฐบาลระงับโครงการประกันราคาขาวเปลือก ไมต่ํากวาเกวียนละ 3,000
บาท
ขอเรียกรองดังกลาวเปนแรงผลักดันใหรัฐตองออกพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
เหตุผลในการออกกฎหมายดังกลาว เนื่องจากประเทศไทยเปน
ประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญและเปน
รากฐานเบื้องตนของการผลิตทางเกษตรกรรม
แตปจจุบันปรากฏวาเกษตรกรกําลังประสบ
ความเดือดรอน
เนื่องจากตองสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเปนผูเชาทําใหอัตราผลผลิตทาง
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เกษตรกรรมอยูในระดับต่ํา เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเชาที่ดิน
และการจําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะความยุงยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม
การปกครอง และการเมืองของประเทศเปนอยางมาก จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยดวน โดยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากิน
และใหการใชที่ดินใหเกิดประโยชนมากที่สุดพรอมกับการจัดระบบการผลิตและจําหนายผลิตผล
เกษตรกรรมเพื่อใหความเปนธรรมแกเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเปนการสนองแนวนโยบายแหงรับในการ
ลดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติขึ้น(ราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 9
มีนาคม 2518)
ในวันที่ 25 มกราคม 2540 สมัชชาคนจนกําหนดวันชุมนุมใหญเพื่อรอการเจรจา
อยางเปนทางการ 6 กลุมปญหา 121 กรณี ตั้งเปาวาการเจรจาครั้งนี้จะตองเห็นผลเปนรูปธรรม มี
แผนปฏิบัติการแกไขปญหาที่ชัดเจน
สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการดํารงอยูอยางตอเนื่องของโครงสรางเศรษฐกิจดังที่
กลาวมากอนหนานี้ที่สัมพันธกับการถือครองที่ดินก็คือ ความลมเหลวอยางตอเนื่องของนโยบาย
การปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย กลาวคือ ในป 2518 จะไดมีการประกาศใช พรบ.การปฏิรูปที่ดินขึ้น
เปนครั้งแรกในประเทศไทย และมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.)ขึ้นมาเพื่อ
ทําหนาที่ในการปฏิรูปที่ดิน กฎหมายดังกลาวเกือบจะไมมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด ทัศนะของ
ชาวนาชาวไรตอ พ.ร.บ. นี้ของรัฐก็คือ "การปดปด ลูบลูบ" ของรัฐบาลเทานั้นเอง เปนความ
ลมเหลวทางนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติที่สําคัญครั้งหนึ่ง ในยุคสมัยของพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท เองก็ไดมีการนําเสนอนโยบายการพัฒนาชนบทอยางจริงจังในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(2525-2529) แตความคืบหนาในเรื่องนี้ก็ไมไดแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
แตอยางใด ทั้งที่ ในเกาหลีใต และไตหวัน นั้นถือไดวาการปฏิรูปที่ดินอยางมีประสิทธิภาพเปน
นโยบายที่สําคัญ ทําใหการพัฒนาประเทศไปสูการเปนนิกสเกิดขึ้นได
เมื่อป พ.ศ. 2536 รัฐบาลที่มี นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2531 ใหแกไขปญหาที่ราษฎรเดือดรอนเพราะไรที่ดินทํากิน
โดยใหนําที่ดินในปาสงวนแหงชาติจํานวน 44 ลานไรมาปฏิรูปและแจกจายใหกับราษฎร กับให
ออกเอกสาร สป.ก.4-01 ผลการปฏิรูปปรากฏวาคนที่ไดรับที่ดินตามมติดังกลาว คือคนที่ทํากินอยู

97
ในที่นั้นกอนแลว และก็เปนคนของพรรครัฐบาล ราษฎรที่ยากจนไรที่ดินไมไดรับการจัดสรร ใน
ที่สุดก็เกิดวิกฤตรัฐบาลตองประกาศยุบสภา
การเรียกรองที่ดินทํากินของชาวนาชาวไรนั้นมีมาตลอด และเปนประเด็นสําคัญ
ประเด็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของสมัชชาเกษตรกรรายยอย(สกย.)
นับตั้งแตป 2500 ที่มีการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัยนั้น ไดมีความยากจน
เกิดขึ้นแลวในสังคมไทย และในชวงสี่สิบปของการพัฒนา ดูเหมือนวายิ่งเวลาในการพัฒนาผานไป
มากยิ่งขึ้นเทาใด ความยากจนก็ยังไมหมดไปดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและขยายขอบเขตออกไป
อยา งกวางขวางไมเ พียงเฉพาะแตชาวนาชาวไร ในชนบทของไทยเทา นั้นที่มีความยากจน ใน
ปจจุบันยังมีปรากฏการณของความยากจนในเขตเมืองและความยากจนของกลุมคนที่รับราชการ
วาเปนคนจนรุนใหม
"เมื่ อ ชาวนาชาวไร ข องเรายากจนอยู ทั่ ว หั ว ระแหง สหพั น ธ ช าวนาชาวไร แ ห ง
ประเทศไทยเคยเขารองเรียนตอรัฐบาลหลายสมัย รัฐบาลรับวาจะทําแตก็ยังไมไดรับการแกไขและ
ไมไดมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหชาวนาชาวไรมองเห็นวารัฐบาลไมมีความจริงใจ ครั้นเมื่อมีการ
เรียกรองก็ถกู จับกุมคุมขังใสรายปายสีตางๆ นานาวาเปนการปลุกระดมทางการเมือง
การแกปญหาเกี่ยวกับที่ดินไดและนับวันจะรุนแรงขึ้น ผลกระทบที่วารุนแรงนั้นก็
คือความยากจนที่เกษตรกรไดรับอันเนื่องจากไรที่ดินทํากินและผลกระทบดังกลาวยังสงผลตอ
ผูประกอบการบางรายที่เจตนาจะชวยพยุงฐานะของเกษตรกรก็ไดรับผลกระทบดวยเพราะมีทุน
นอย เนื่องจากนับแตป พ.ศ. 2502 เปนตนมา รัฐบาลไดยอมรับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมาแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ระบบดังกลาวมีปรัชญาหลักประการหนึ่งก็คือ สนับสนุนใหเอกชนมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญและใหเอกชนทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ใหมีการ
แขงขันกันโดยเสรี โดยใชกลไกตลาด(มือที่มองไมเห็น) เปนตัวกําหนดปรัชญาดังกลาว จะทําให
ผูประกอบการจําเปนตองเขาถือครองเปนเจาของปจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดิน เมื่อสามารถเขา
ควบคุมปจจัยการผลิตดังกลาวไดแลว ก็สามารถควบคุมแรงงานอันเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญจะ
ขาดเสี ย มิได และเมื่ อผู ป ระกอบการสามารถเขา ควบคุม ปจ จัย การผลิตที่สํ า คัญทั้งสองอยา ง
ดังกลาวแลวก็จะทําใหลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการได สิ่งเหลานี้เปนแรงกระตุนที่ทําให
ผูประกอบการตองแขงขันกันเองเพื่อใหไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผูประกอบการที่มีทุนนอย
ยอมเสียเปรียบไมอาจตอสูกับผูประกอบการที่มีทุนมาก
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การยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ.2497 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13
มกราคม 2502 เพื่อสงเสริมใหเอกชนไดแสวงหาผลประโยชนจากที่ดินไดโดยไมจํากัดจํานวน
เหตุผลที่สนับสนุนใหเห็นแนวคิดดังกลาวก็คือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
1 - ฉบับที่ 3 ที่รางโดยคณะที่ปรึกษาทีม่ นี ายโบเวนเปนหัวหนา และเปนกลุม ที่สหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลกแตงตั้งเขามาใหทาํ งานในหนวยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นใหม
แผนพัฒนาทัง้ สามฉบับ
ดังกลาวมุงเนนใหรัฐบาลจัดสรรที่ดินใหกับปจเจกและแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจในสังคมไทย ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดสนองตอบดวยดี นอกจากนี้ยงั ปรากฏวา
รัฐบาลไดสงเสริมกลุมทุนดวยการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนขึน้ ในป
พ.ศ.2502 และในป พ.ศ.2503 ไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนออกใชบังคับ กฎหมาย
ดังกลาวใหสทิ ธิประโยชนแกนักลงทุนทัง้ ในและตางประเทศ
ใหหลักประกันในการเปนเจาของ
กิจการ ใหธุรกิจตางชาติ สามารถถือครองที่ดนิ ได รัฐบาลปรับปรุงภาษีขาเขาเพื่อเอือ้ ประโยชนแก
นักลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ทําใหนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ ในป
พ.ศ.2518 ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกือบหาพันโรง (ผาสุก, คริส: 2546 : 165) ในป พ.ศ.
2530 รัฐบาลโดย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ไดปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรมละทิ้งภาคเกษตร ดวยหวังจะใหประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดที่ดิน เนื่องจากทุนของตางประเทศที่เขามาลงทุนดานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ที่ดินจํานวนมากถูกกวานซือ้ โดยนักลงทุนทัง้ ในและตางประเทศ มีการปนราคาที่ดิน
สูงเกินความเปนจริงถึง 10 เทา เปนแรงจูงในใหเกษตรกรที่มีทนี่ าที่ไรตัดสินใจขายใหกับกลุมทุน
นําไปเปนสถานที่ตงั้ โรงงานอุตสาหกรรม สรางบานจัดสรร อาคารพาณิชย สนามกอลฟ จากสถิติ
ในป พ.ศ. 2539 ปรากฏวาประเทศไทยมีจํานวนฟารม ถึง 5,248,815 ฟารม (มูลนิธิที่ดิน : 2545 :
6 ) นั่นก็หมายความวาที่ดนิ ของชาวไรชาวนาไดถูกนายทุนเขาถือครองเพื่อประโยชนในทางดาน
อุตสาหกรรม
สําหรับเกษตรกรที่เปนชาวไรชาวนาของประเทศไทย กลับไดรับการตอบสนอง
รัฐบาลในทางตรงกันขาม ดังจะเห็นไดจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น กลาวคือ
ในระหวางป พ.ศ.2510 - 2516 ซึ่งเปนระยะภายหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แลว ปรากฏวา ชาวนาตองสูญเสียที่ดินที่เกิดจากการทําสัญญา
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ขายฝากใหกับพวกนายทุนทีร่ ับซื้อฝากที่ดนิ คิดเปนเนื้อทีป่ ระมาณ 92,410 ไร และในป พ.ศ.2514
กลุมชาวไรชาวนาที่ตองสูญเสียที่ดนิ ดังกลาวไดเดินขบวนเรียกรองขอใหรัฐบาลชวยเหลือ
แต
รัฐบาลในขณะนั้นก็ไมสามารถที่จะชวยเหลือได กลุมผูเรียกรองไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหพันธ
ชาวนาชาวไรขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 จากแรงกดดันของสหพันธชาวนาชาวไรดังที่
กลาว
รัฐบาลไดเสนอกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่ไดผานความเห็นชอบจากสภานิตบิ ัญญัติ ให
ประกาศใชเปนพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2518 สาระสําคัญของกฎหมาย
ดังกลาวใหรัฐนําที่ดินของรัฐหรือจัดซื้อจากเอกชนหรือเวนคืนของเอกชนที่มจี ํานวนมากและมิไดทาํ
ประโยชนทงั้ หมด เพื่อนํามากระจายใหชาวไรชาวนาเขาถือครองทําประโยชน แตในทางปฏิบัติไม
มีการนํากฎหมายดังกลาวมาดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแตอยางใด ทั้ง
ไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐทั้งในเชิงนโยบายและงบประมาณ เมือ่ การปฏิรูปไรผลปรากกวาใน
ระหวางป พ.ศ.2514 ชาวนาตองเชาที่ดนิ จากพวกนายทุนที่เปนเจาของที่นาจํานวน 11.6 ลานไร
ในป พ.ศ.2535 ไดเพิ่มขึ้นเปน 14.4 ลานไร และจากการสํารวจของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรพบวาในระหวางป พ.ศ.2532 ปรากฏวาครอบครัวที่ไมมที ดี่ ินทํากินมีจํานวน 454,810
ครอบครัว ครอบครัวที่มที ี่ดินเพียง 5 ไร มีจํานวน 565,799 ครอบครัว และมีที่ดิน 10 ไร มีจํานวน
3,908,141
ครอบครัว
จุดเปลี่ยนแปลงที่เปนเหตุทําใหทดี่ ินของเกษตรกรตองหลุดมือไป
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรไดทําการศึกษา ก็พบวาเปนผลมาจากการทีร่ ัฐบาลไดเสนอ
คือ
กฎหมาย
และผานความเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายจากสภานิตบิ ัญญัติ
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2503 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2522 กฎหมายทัง้ สองฉบับนี้เปนตัวเรงเพราะเปนกฎหมายที่เอื้อประโยชนใหแก
นักลงทุนที่เปนทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติเขามาลงทุนภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก การทํา
การผลิตในภาคดังกลาวที่ดนิ เปนปจจัยหลักที่จาํ เปนไมวาจะเปนปจจัยการผลิต ยังเปนสถานที่
สําหรับตั้งตัวอาคารของโรงงานที่ใชในการผลิตดานอุตสาหกรรม
ในป พ.ศ.2530 รัฐบาลไดออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม การจัดเก็บ
ภาษีในอัตรากาวหนาและจัดตั้งธนาคารที่ดนิ
แตกฎหมายดังกลาวก็มิไดถูกนํามาปฏิบัติอยาง
จริงจัง ทั้งนี้ก็เกิดจากแรงกดดันของกลุมทุนที่ตองการครอบครองที่ดินเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจ
และนับตั้งแตป พ.ศ.2535 เปนตนมา รัฐบาลไดใชนโยบายเปดเสรีทางการเงินและการคา ทําให
ประเทศไทยประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540
รัฐบาลตองออกกฎหมายมาเพื่อ
แกปญหาทางเศรษฐกิจรวม 11 ฉบับ และกฎหมาย 2 ฉบับ ในจํานวนดังกลาว คือ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
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การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 กฎหมายดังกลาวมีเนื้อหา
สาระที่เอื้อประโยชนตอนักลงทุนตางชาติเปนอยางมาก ดวยการใหอํานาจแกนกั ลงทุนตางชาติ
สามารถถือครองที่ดนิ ไดนานถึง 100 ป เปนสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ใหที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมลงจํานวนลง
สงผลใหเกษตรกรไรที่ดินทํากินและยากจนลงในที่สุด
วิกฤติเศรษฐกิจไดปรากฏเหตุการณการ
กักตุนที่ดินและปนราคาที่ดนิ สูงเกินความเปนจริงถึง 10 เทาตัว โดยที่มิไดนาํ ทีด่ ินนัน้ ไปใชเพือ่
กอใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจมีถงึ รอยละ 70 ของพื้นทีท่ ั้งหมด ทําใหเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจคิดเปนเงินสูงถึง 127,384 บาท ประชาชนประมาณ 800,000 บาท ครอบครัวตองไร
ที่ดินทํากิน
ระบบเศรษฐกิจที่ผูกขาดอํานาจของบุคคลชั้นนํา การที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การผลิตเพื่อการคาเพื่อตองการเพิม่ ใหเกิดความเติบโตแกภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม โดยละ
ทิ้งภาคเกษตรทําใหราคาสินคาเกษตรตกต่าํ ในขณะเดียวกันมูลคาอุตสาหกรรมไดถูกกําหนดให
สูงขึ้น โครงสรางทางเศรษฐกิจไดถูกบิดเบือนดังที่กลาวทําใหชาวนาชาวไรตองประสบกับปญหา
หนี้สนิ ตัดสินใจขายที่ดินใหกับนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและเมือง กระบวนการสูญเสียที่ดินจึง
มาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจดังกลาวขางตน ในทางทฤษฎีระบบกรรมสิทธิ์ปจ เจกเปนเรื่องที่
สําคัญ เพราะเปนระบบที่ใหอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแกเจาของกรรมสิทธิ์ในอันที่จะตัดสินใจ
ทําอะไรกับทรัพยสินนัน้ คือทีด่ ินได
และระบบตลาดก็ทําใหจุดประสงคของการจัดการที่ดินถูก
ลดทอนลงเหลือเปนเพียงปจจัยการผลิต และเปนสินคาในยามจําเปน (อางในรายงานการวิจัย
ของกฤษฎา บุญชัย เรื่องทางเลิกการปฏิรูปที่ดิน เศรษฐศาสตรปะทะนิเวศน) เกษตรกรเปนกลุม
ที่มีอํานาจเขาถึงที่ดนิ ต่ําที่สดุ เพราะที่ดนิ ไดกลายเปนสินคาทีม่ ีราคาขึ้นลงตามความตองการของผู
มีอํานาจทุน และความตองการใชที่ดินเพื่อภาคการผลิตอื่น ๆ เปนภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากกวาภาคเกษตรกรรม ปญหาเกี่ยวกับที่ดินที่เกิดขึน้ ในสังคมไทยในปจจุบนั
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวานับตั้งแตไดมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
49 (พ.ศ.2502) ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 แลว สงผลใหกลุมทุนเอกชนสามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยไมจํากัดจํานวนเนื้อที่
ประกอบกับรัฐบาลในยุคสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีอํา นาจนั้น ไดสงเสริม พัฒ นาระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมออกกฎหมายสงเสริมการลงทุน ปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานดวยการสรางถนน
หนทาง เขื่อน เปนแรงจูงใจใหมีการลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น โดยนักลงทุนตางชาติ
และนักลงทุนที่เปนคนไทย
ผูใชอํานาจรัฐเองก็แสวงหาประโยชนดวยการลงทุนอุตสาหกรรม
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เชนกัน นอกจากนี้ยังปรากฏวารัฐบาลตอมาหลังจากรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ก็ไดออก
กฎหมายอันมีลักษณะเปนการสนับสนุนใหกลุมทุนทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีสิทธิ
เขาถือครองที่ดินในประเทศไทยไดอยางเสรี การลงทุนในดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ดิน
มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใชเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พวกนายทุนไดกวานซื้อที่ดินและ
นายทุนไทยบางกลุมกักตุนที่ดินขายใหกับนักลงทุน การที่รัฐบาลสงเสริมภาคอุตสาหกรรม ละทิ้ง
ภาคเกษตรกรรมเท า กับเปน การบีบบังคั บใหเกษตรกรที่เ ป น ชาวไรช าวนาตองละทิ้ ง ที่ดินโดย
จําเปนตองขาย สถานการณเชนนี้ทําใหเห็นไดวา กลุมทุนและกลุมอํานาจรัฐ จะไดประโยชน
จากการยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน และในทางตรงขามเปนฝายตองเสีย
ประโยชน คือเกษตรกร เชน ชาวนา ชาวไร ตองสูญเสียที่ดินกลายสภาพเปนชาวนาเชาหรือเปน
ลูกจางผูใชแรงงานและถูกขูดรีดแรงงานจากฝายทุน ในที่สุดก็กลายเปนคนยากจนเพราะไรที่ดิน
ทํากิน
ปญหาการไรที่ทํากิน สืบเนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศไทยประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม(ภาคการเกษตร) จํานวนเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งมีปญหาที่ดินทํากิน ซึ่งบาง
กลุมไมมีที่ดินทํากินตองประกอบอาชีพรับจาง บางกลุมตองเชาที่ดินของผูอื่นและบางกลุมก็มีการ
บุกรุกทํากิ นในที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่หวงหาม โดยขอมูลพื้นฐานของศูนยกลางพัฒนาชนบท
แหงชาติไดรายงานวา ในป 2530 มีผูไรท่ดี ินทํากินจํานวนถึง 572,755 ครัวเรือน สวนสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ไดรายงานไววามีผูไรที่ดินทํากิน 454,819 ครัวเรือน และมีที่ดิน
ทํากินแตไมเกิน 5 ไรอีก 565,799 ครัวเรือน ในขณะที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ไดรายงานไว
วาในป 2529 มีผูเชาที่ดินจํานวนมากถึง 19 ลานไร ดังนั้น ปญหาที่ดินทํากินในอนาคตจึงเปนเรื่อง
สําคัญของชาติที่จะตองหาขอยุติโดยเร็ว เพราะมีประชากรจํานวนถึง 715,005 ครัวเรือน หรือ
2,860,020 คน ที่ตองการที่ดินทํากิน ปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4 และตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 ขอมูลการถือครองที่ดินในชนบททั่วประเทศไทย
ภาค

ครัวเรือนที่มีทดี่ ินทํากินของ
ตนเองและไมตองเชา
ครัวเรือนที่มีทดี่ ินทํากินของ
ตนเองและตองเชาเพิ่ม
บางสวน
ครัวเรือนที่ไมมีที่ดนิ ทํากินเลย
ตองเชาทั้งหมด

รวมทั้งประเทศ

เหนือ

กลาง

ตะวันออก

ตะวันตกเฉียง
เหนือ

908,043

121,981

215,166

1,954,758

223,827

635,737

4,059,512

224,841

75,537

65,860

217,277

86,232

101,141

770,888

209,788

58,879

62,737

148,086

49,204

44,061

572,755

ตะวันตก

ใต

ที่มา : อนุวรรต โหมดพริ้ง. แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน, วิทยานิพนธ : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : 2542

ตารางที่ 5 การไมมีที่ดินทํากิน 72 จังหวัด พ.ศ.2531
ประเภทของเกษตรกร

จํานวนครัวเรือน

รอยละ

ไมมีที่ดินทํากิน

454,819

8.14

มีที่ดินแตไมเกิน 5 ไร
มีตั้งแต 5-10 ไร
มีที่ดินมากกวา 10 ไร

565,799
658,060
3,908,141
5,586,819

10.13
11.78
69.95
100

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : อนุวรรต โหมดพริ้ง. แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน, วิทยานิพนธ : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : 2542

ที่ ก ล า วมาข า งต น ทํ า ให เ ชื่ อ ว า เหตุ ที่ ทํ า ให เ กษตรกรที่ เ ป น ชาวนาชาวไร ต อ ง
สูญเสียที่ดินกลายเปนชาวนาเชาและเปนแรงงานรับจางและยากจนในที่สุดเพราะไรดินทํากินนั้น
เกิดจากเหตุหลายประการ สามารถสรุปไดดังนี้
1. เกิดจากแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
1.1 รัฐบาลยอมรับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมาเปนนโยบายขั้นพื้นฐาน
นับแตป พ.ศ. 2500 ซึ่งเปนปที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการปฏิวัติรัฐประหาร
ยึ ด อํ า นาจจากรั ฐ บาลที่ มี จ อมพล ป.พิ บู ล ย ส งคราม เป น นายกรั ฐ มนตรี สหรั ฐ อเมริ ก าและ
ธนาคารโลกก็ เ ข า แทรกแซงนโยบายทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลไทย โดยให ย อมรั บ เอาระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเขามาบริหารดานเศรษฐกิจของประเทศ และมีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ
ยกเลิกกฎหมายที่ขัดขวางกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชน ดังปรากฏคําปรารภในประกาศของคณะ
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ปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 วา บทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งบัญญัติ
กําหนดสิทธิของบุคคลในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรม โดยใหถือไดเพียงจํานวนเนื้อที่ดินที่กําหนดไว ผูใดจะถือกรรมสิทธิ์เกินไปกวานั้น
มิได เปนการจํากัดโดยไมสมควรและเปนเหตุที่เปนการบอนทําลายความเจริญกาวหนาในทาง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสงผลเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรที่
จะยกเลิกขอจํากัดนี้เสีย อนึ่งบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่กลาวแลว ซึ่งบัญญัติวานิติบุคคล
ที่เปนบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด สมาคม สหกรณและมูลนิธิ ก็ใหถือวาเปนคนตางดาว ถูกบั่น
ทอนสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นดวย ก็ไมเหมาะสมและไมชอบดวยความยุติธรรม สงผล
เสียหายเชนกัน คําปรารภดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐบาลยุคดังกลาวไดยอมรับระบบเศรษฐกิจทุน
นิยม หลังจากที่ออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 แลว ไดเกิดเหตุการณที่สอไปในทางที่ทําให
เห็นไดวาเกษตรกรที่เปนชาวไรชาวนาไดรับผลกระทบจากประกาศดังกลาว
1.2 นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาความมั่งคั่งสูชนบท
ดวยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจการเมืองในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเขามาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับแรก(พ.ศ. 2504-2509) รัฐบาลไดสรางโครงสรางพื้นฐานเชน ถนน เขื่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเรงรัดการ
ส ง ออก ภายใต ค วามช ว ยเหลื อ จากสหรั ฐ อเมริ ก า(ถนนมิ ต รภาพที่ เ ริ่ ม ต น จากสระบุ รี ถึ ง
นครราชสีมา) เพื่อใชเปนเสนทางที่สรางภาพใหเห็นวาเปนการพัฒนาความมั่งคั่งออกไปสูชนบท
แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ถูก ใช เ ป น เส น ทางลํา เลี้ ย งยุ ท ธป จจั ย เข า ไปทํ า สงครามปราบปรามกลุ ม
ผูสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศลาวและเวียดนาม แตกระนั้นก็ปรากฏวาริมถนนสองขาง
ทางไดถูกลุมชนชั้นนําในรัฐบาลและภาคทุนเขายึดครองเอาเปนกรรมสิทธิ์ ที่ปรากฏชัดเจน ไดแก
ที่ดินที่ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดเขาถือกรรมสิทธิ์เนื้อที่นับพันไร ที่
ดังกลาวภายหลังอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดถูกยึดเปนของรัฐ และมอบใหเปน
สมบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใชเปนศูนยวิจัยและฝกงานของนิสิต นักศึกษา ภายใต
ชื่อวา ไรสุวรรณ วาจกสสิกิจ ถัดจากที่ดินดังกลาวขึ้นไปใกลกับเขาใหญ นายทุนในกลุมตระกูล
บุลกุล เจาของบริษัท โชคชัยสเต็กเฮาส ไดเขาครอบครองถือกรรมสิทธิ์ใชเปนสถานที่เลี้ยงโคเพื่อ
เอาผลผลิตน้ํานม และเนื้อ นอกจากนี้ในทองที่อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กลุมบริษัท
โภคภัณฑ ไดเขาครอบครองถือกรรมสิทธิ์ใชเปนไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร ชาวไรชาวนาไมมี
โอกาสเขาถึงทรัพยากรดังกลาวไดเพราะไรอํานาจทุนและอํานาจรัฐ
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1.3 นโยบายเกี่ยวกับการรักษาปาของรัฐ
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ไดกําหนดวา เมือ่ รัฐมนตรี
เห็นสมควรกําหนดปาอื่นใด เปนปาสงวนแหงชาติเพือ่ รักษาสภาพปาไม และของปา หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหกระทําไดโดยออกกฎกระทรวงซึง่ ตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปาที่กาํ หนด
เปนปาสงวนแหงชาติแนบทายกฎกระทรวง และใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมหี ลักเขตและปาย
ประกาศ หรือเครื่องหมายอืน่ แสดงแนวเขตปา
ที่กลาวขางตนคือหลักกฎหมายซึ่งกอนจะประกาศเปนเขตปาสงวนนัน้
ชอบที่
เจาหนาที่ของรัฐ ตองออกไปตรวจสอบสภาพแหงความเปนจริงของพื้นที่วา มีราษฎรครอบครองทํา
ประโยชนอยูหรือไม ทัง้ จะตองแนะนําหรือแจงใหราษฎรทราบกอน ทั้งจะตองดูวา เหมาะสมที่จะ
ประกาศทีน่ นั้ เปนปาสงวนหรือไม และหากประกาศเปนปาสงวนราษฎรจะเดือดรอนหรือไม ทั้ง
จะตองหาทางแกไข
แตขอเท็จจริงปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐมิไดทําเชนนัน้ แตกระทําโดยวิธี
ถายภาพทางอากาศหรือมิฉะนั้นก็เอาแผนทีท่ ี่ทางราชการ กรมแผนที่ทหารทําขึ้นแลวนั่งขีดเสนทํา
แผนที่ในหองปรับอากาศ เมื่อทําเสร็จก็เสนอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบออกเปนกฎกระทรวง ทั้งยัง
ปรากฏวา ในเขตที่ออกกฎกระทรวงนัน้ ก็ไมมีการปกหลักเขตหรือปายแสดงใหราษฎรทั่วไปทราบ
ขอเท็จจริงนี้มปี รากฏชัดเจน และเพื่อสนับสนุนขอเท็จจริงดังกลาว จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดชที่ไดทรงกลาวทีท่ รงกลาวในวันระพี ณ. ตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2516
"…ในปาสงวนซึ่งทางราชการไดขีดเสนไววาเปนปาสงวนหรือปาจําแนก แตวาเรา
ขีดเสนไว ประชาชนก็มีอยูในนั้นแลว เราจะออกกฎหมายปาสงวนไปบังคับคนที่อยูในปาทียังไมได
สงวน แลวเพิ่งไปสงวนที่หลังโดยขีดเสนบนเศษกระดาษก็ดูชอบกล แตมีปญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเสน
แลว ประชาชนที่อยูในนั้นก็จะกลายเปนผูฝาฝนกฎหมายไป ถาดูตามกฎหมายเขาก็ฝาฝนเพราะวา
มีการตราเปนกฎหมายโดยชอบธรรม แตวาถาตามธรรมชาติใครเปนผูทําผิดกฎหมาย ก็ผูที่ขีดเสน
นั้นเอง เพราะวาบุคคลที่อยูในปานั้นเขาอยูกอน เขามีสิทธิในทางเปนมนุษย หมาย ความวาทาง
ราชการบุกรุกบุคคล ไมใชบุคคลบุกรุกกฎหมายบานเมือง…" (ประมวลพระราชดํารัสและพระบรม
ราโชวาท, 2530)
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1.4 นโยบายการกระจายความเจริญสูชนบทของรัฐบาล
ดวยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจการเมืองในชวงสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปน
นายกรัฐมนตรี กลุมอํานาจทางการเมืองไดผลักดันใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิใน
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 เพื่อเปดเสรีแกทุนในการเขาครอบครองที่ดิน ชวง
ระยะเวลาดังกลาวเปน ชวงที่สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกเขามาสรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉับแรก(พ.ศ.2504-2509) ใหกับรัฐบาลไทยเพื่อนําไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลก็รับและนําไปปฏิบัติ โดยไดดําเนินการสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน สรางถนน เขื่อนกักเก็บ
น้ําและผลิตกระแสไฟฟา ทําใหกลุมบุคคลชั้นนําในรัฐบาลและกลุมทุนไดเขาครอบครองที่ดินสอง
ขางถนนที่รัฐบาลสรางขึ้นเปนการรุกเขาถือครองที่ดินของชุมชนที่เคยปกครองทํากินมาแตเดิม
กอใหเกิดปรากฏการณการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรที่เปนชาวไร ชาวนา และความยากจนใน
ที่สุด
การที่รัฐบาลดําเนินการตามแผนพัฒนาดังกลาวขางตนไดกอใหเกิดวงจรอุบาทว
ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ เมื่อรัฐบาลสรางถนน สรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดยมุงหวัง
จะกระจายความมั่งคั่งสูชนบท กลุมทุนก็ฉวยโอกาสนําสินคาฟุมเฟอยเขาไปเสนอขายแกราษฎรใน
ชนบท เช น หม อ หุ ง ข า วไฟฟ า โทรทั ศ น ตู เ ย็ น และสิ่ ง อํ า นวยประโยชน อื่ น ๆ ที่ จํ า ต อ งใช
กระแสไฟฟาโดยเสนอขายในรูปของเงินผอนหรือใหเชาซื้อ การกระทําของกลุมนายทุนดังที่กลาว
ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวามเปนอยูดั้งเดิมของชาวชนบทจากที่เคยหุงตมดวยไม
ฟน หรือ ถานที่หาไดตามธรรมชาติ จุดตะเกียงดวยน้ํามัน ฟงวิทยุ ดูโทรทัศนดวยการใชถานหรือ
แบตเตอรี่ ซึ่งไมสูจะสะดวกนัก มาเปนการใชแระแสไฟฟาที่สะดวกสบายกวา ประกอบการเสนอ
ขายโดยวิธีผอนชําระหรือเชาซื้อดวยการจายเงินคาสินคาเปนรายเดือน ๆ ละไมกี่บาทแทนที่จะตอง
ชําระเปนเงินกอนซึ่งเปนเงินกอนใหญ เปนการชักจูงใหชาวชนบทโดยเฉพาะที่เปนชาวนา ชาวไร
เห็นดีเห็นงามไปดวย และการซื้อขายดวยวิธีการดังกลาวนายทุนก็จะตองหาทางปองกันการเปน
หนี้สูญ โดยใหผูซื้อเอาที่ดินมาวางเปนประกัน วิธีการดังกลาวหากปใดทําไรทํานาไดผลก็รอดตัว
เพราะสามารถชําระเงินผอนหรือคาเชาซื้อได เคราะหหามยามรายธรรมชาติไมเปนใจติดตอกัน
หลายป ผลสุดทายก็ไมมีเงินชําระ นายทุนก็ฟองรองนําเอาที่ดินออกขายทอดตลาด ที่รายที่สุดก็
ไดแกการนําที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ที่แสดงกรรมสิทธิ์ แตมีเพียงสิทธิครอบครอง โดยทางการออก
เอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน อันไดแก น.ส. 3 หรือ น.ส.3ก. นายทุนจะใหทําสัญญา
ผูกมัดวาหากชาวไร ชาวนาที่เปนผูเชาซื้อไมสามารถจะชําระหนี้ตามสัญญาได ยอมยกที่ดินนั้นให
เปนสิทธิแกผูใหเชาซื้อทันที่ เชนนี้ ชาวไรชาวนาก็จะตองมอบที่ดินนั้นใหนายทุนโดยไมตองไปฟอง
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ร อ งต อ ศาล การส ง มอบก็ ไม ตอ งไปทํา นิ ติ ก รรมและจดทะเบี ย นต อ พนั ก งานเจา หนา ที่ ตามที่
กฎหมายกําหนดแตอยางใด เปนวิธีการที่นายทุนนํามาใช โดยไมตองเสียเวลาในการนําคดีไปฟอง
ศ า ล แ ต อ ย า ง ใ ด ค ดี ทํ า น อ ง ดั ง ก ล า ว ไ ด มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง ศ า ล ฎี ก า ที่
939/2493,55/2495,630/2496,942-943/2515,2445/2524 และ 419/2525 ไดวินิจฉัยเปนทํานอง
เดียวกันวา
"การทําสัญญาที่มีขอตกลงวาหากไมปฏิบัติตามสัญญายอมยกที่ดินที่มีเพียง
หลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน(น.ส.3 หรือ น.ส.3ก.) ซึ่งวางไวเปนประกันนั้น เปน
ขอตกลงที่บังคับไดตามกฎหมายและสมบูรณดวยการสงมอบที่ดินนั้นโดยไมตองทํานิติกรรมและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่"
2. เกิดจากเจาหนาที่รัฐทุจริตเอื้อประโยชนตอนายทุน
กรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นจริงมีหลักฐานอางอิง ไดแกคําพิพากษาของศาลฎีกาที่
6594-6612/2545 ระหวางบริษัท ธันวาพัฒนา จํากัด โจทก นางนวลจันทร ครบุรีกับพวกรวม 16
คน เรื่องที่ดิน ขอเท็จจริงในคดีดังกลาวมีอยูวา เดิมที่ดินพิพาทตั้งอยูตําบลหนองจะบก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีหลักฐานแบบแจงการครอบครอง(ส.ค.1)เลขที่42 เนื้อที่ 8 ไร เมื่อป
พ.ศ.2504 นาย ส.ไดนําเอกสารดังกลาวไปออกหนังสือรับรองการทําประโยชนเลขที่ 42 เนื้อที่
เพิ่มขึ้นเปน 528 ไรเศษมีการแบงแยกที่ดินตาม น.ส. 3 ดังกลาวเปนแปลงๆแตละแปลงมีเอกสาร
น.ส.3 และมีการโอนขายเปลี่ยนมือกันเปนทอด ๆ ที่ดินพิพาทคือ น.ส. 3 เลขที่ 564,565,567-575
ไดขายใหกับนายทุน และนายทุนคนดังกลาวไดขอออกโฉนดที่ดินดังกลาว จําเลยทั้ง 16 รายในคดี
นี้ซึ่งเปนผูครอบครองทําประโยชนในที่ดินกอนจะมีการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนทราบ
เรื่องจึงรองคัดคาน แตทางสํานักงานที่ดินก็ยังคงดําเนินการออกโฉนดใหกับนายทุน นายทุนขาย
ตอใหกับโจทกในคดีนี้ จากการรองเรียนของจําเลยทั้ง 16 ราย ไดมีการตั้งกรรมการสอบสวนหา
ขอเท็จจริง ก็ปรากฏวาไดมีเจาหนาที่ฝายปกครองของอําเภอเมืองนครราชสีมาคนหนึ่ง ไปขอ
หลักฐาน ส.ค.1 เลมที่ 42 ระบุเนื้อที่ 8 ไร จากนาย ส. แลว ไปเติมจํานวนที่ดินเปน 208 ไร โดย
รวมมือกับเจาพนักงานที่ดินอําเภอเมือง จากนั้นก็นําไปออก น.ส. 3 ในการรังวัดปรากฏจํานวน
ที่ดินเพิ่มขึ้นเปน 528 ไร 2 งาน 25 วา เจาหนาที่ฝายปกครองอาวุโสคนดังกลาวไดนํา น.ส. 3 ระบุ
เนื้อที่ 15 ไรไปมอบใหกับนาย ส.เจาของ ส.ค. 1 สวนที่เหลือนําไปขายใหกับพวกนายทุน และพวก
นายทุนนําไปขอออกโฉนดที่ดิน บางรายไดนํามาขายใหกับโจทกในคดีนี้ และโจทกไดฟองขับไล
จําเลยทั้ง 16 ในคดีนี้ตอศาล ศาลชั้นตนพิพากษาใหขับไลจําเลยทั้ง 16 อุทธรณ ศาลอุทธรณ
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พิพากษากลับใหยกฟองโจทก โจทกฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณโดยฟงขอเท็จจริง
ตามที่กลาวแลวขางตน แลววินิจฉัยวาการออกโฉนดสําหรับที่ดินพิพาทนั้นมีการแกไขจํานวนเนื้อที่
ใน ส.ค. 1 เปนการกระทําไมชอบ สิทธิของนาย ส.ในที่ดินพิพาทจึงไมใชสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยู
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โจทกที่รับโอนที่ดินตอมาจึงไมมีสิทธิในที่ดินพิพาท
แมศาลฎีกาจะไดวินิจฉัยดังกลาวกรมที่ดินก็ยังเพิกเฉย มิไดดําเนินการเพิกถอน
โฉนดที่ทําขึ้นไมชอบจนทุกวันนี้
3.เกิดจากเจาหนาที่รัฐใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชนแกนายทุน
มาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 บัญญัติวา "การไดมาซึ่งที่ดิน
ของวัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธิลิค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมิสยิดอิสลามตองไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีและใหไดมาไมเกิน 50 ไร
ในกรณี ที่ เ ป น การสมควร รั ฐ มนตรี จ ะอนุ ญ าตให ไ ด ม าซึ่ ง ที่ ดิ น เกิ น จํ า นวนที่
บัญญัติไวในวรรคแรกก็ได
ในกรณี ใ ช ช อ งโหว ข องกฎหมาย ได มี พ ระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจา อยูหัวองคปจจุบัน ทรงพระราชทานแกผูเ ขา รวมสัมมนาในการวางแผนการใช ที่ ดิน ณ
โรงแรมรินคํา จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2523 ความวา " …กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถา
เราถือโอกาสในการมีชองโหวของกฎหมายเพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่เลวทราม และทําใหนําไปสู
ความหายนะ แตถาใชชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรค ก็เปนการปองกันมิใหใชชองโหวของ
กฎหมายในทางทุจริต…"
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนี้จะเห็นไดวา ใหอาํ นาจแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะชี้ขาดใหวัด ซึ่งไดรับทรัพยสนิ ที่มผี ถู วายตองอยูภายใตการตัดสินใจของ
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะอนุญาตใหวัดถือกรรมสิทธิ์ในทีด่ ินไดไมเกิน 50 ไร การใชอํานาจตาม
กฎหมายดังกลาว หากรัฐมนตรีเปนผูม คี ุณธรรมก็จะใชดุลพินิจสมเหตุสมผล ตรงขามหากใชโดย
ไมมีเหตุผลและตามอําเภอใจหวังเอื้อประโยชนใหกับนายทุนยอมจะกอใหเกิดความเสียหาย ใน
เรื่องนี้มีขอเท็จจริงที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินจิ ฉัยไวดังนี้
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง กรณีวัดธรรมิการามวรวิหารไดมาซึ่งที่ดนิ มรดกตามพินัยกรรม "กรมการศาสนาไดมี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ 0301/178 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2543 ถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความไดวา กรมการศาสนามีความประสงคจะขอหารือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรณีนางเนื่อม ชํานาญชาติศักดา ไดทําพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2512
ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 20 ตําบลคลองซอยที่ 5 ฝงตะวันออก (บึงตะเคียน) อําเภอ
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คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 730 ไร 1 งาน 51 ตารางวา และที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1446
ตําบลบึงอายเสียบ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 194 ไร 1 งาน 24 ตารางวา ใหเปน
กรรมสิทธิ์แกวดั ธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ นางเนื่อม ชํานาญชาติศกั ดา ไดถงึ แก
กรรมเมื่อวันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2514 ไดมีการแตงตั้งผูจัดการมรดก และมีการโอนมรดกที่ดนิ
ทั้งสองแปลงดังกลาวใหแกมลู นิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ตอมาไดมีการจด
ทะเบียนขายใหแกนิติบุคคลอื่นเปนผูถ ือกรรมสิทธิ์
โดยที่บทบัญญัติมาตรา 1599 และมาตรา 1603 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ไดบัญญัติใหมรดกตกทอดแกทายาทเมื่อเจามรดกตาย โดยทายาทอาจเสียสิทธิในกอง
มรดกไดโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายอื่น และใหกองมรดก
ตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม และมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินไดบัญญัติใหการไดมาซึ่งที่ดินของวัดตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี แตเนื่องจากที่ดินของวัด
ไดรับการคุ มครองโดยกฎหมายตลอดมา นับตั้ง แตมีก ารประกาศใชพระราชบั ญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ตามลําดับ ซึ่งปจจุบันไดแกบทบัญญัติมาตรา 33
และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ
กรมการศาสนา ขอหารือดังนี้
1.เมื่ อ นางเนื่ อ ม ชํ า นาญชาติ ศั ก ดา ถึ ง แก ก รรม ที่ ดิ น ซึ่ ง ได ทํ า พิ นั ย กรรมยก
กรรมสิทธิ์ใหแกวัดธรรมิการามวรวิหาร ทั้งสองแปลงดังกลาวขางตน จะตกเปนที่ธรณีสงฆ คือที่ซึ่ง
เปนสมบัติของวัดธรรมิการามวรวิหาร โดยทันทีหรือไม อยางไร
2.ที่ดินตามพินัยกรรมของนางเนื่อม ชํานาญชาติศักดา ซึ่งไดทําพินัยกรรมยก
กรรมสิทธิ์ใหแกวัดธรรมิการามวรวิหาร ดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขของบทบัญญัติมาตรา 84 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม อยางไร
3.หากที่ดิ น ตามพิ นั ย กรรมของนางเนื่ อ ม ชํ า นาญชาติ ศั ก ดา ดัง กล า ว ตกอยู
ภายใตเงื่อนไขตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดินตามขอ 2 แตผูมีอํานาจไดมีคําสั่งไม
อนุญาตใหวัดธรรมิการามวรวิหารไดมาซึ่งที่ดินแลว ที่ดินตามพินัยกรรมจะตกเปนของใด อยางไร
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4.ที่ดินทั้งสองแปลงที่นางเนื่อม ชํานาญชาติศักดา ไดทําพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์
ใหแกวัดธรรมิการามวรวิหาร ผูจัดการมรดกจะนําที่ดินดังกลาวไปจํานาย จาย โอน ไดหรือไม
อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎา(คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของกรมการศาสนา
ดังกลาวแลว เห็นวา ขอหารือ 4 ประการนั้น แทจริงมีประเด็นที่ตองพิจารณา 2 ประเด็น คือ
(1)เมื่อนางเนื่อม ฯ ถึงแกกรรม ที่ดินซึ่งไดทําพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ใหแกวัดฯทั้ง
สองแปลง จะตกเปนที่ธรณีสงฆโดยทันที หรือตองใหรัฐมนตรีสั่งใหวัดฯ ไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา
84 แหงประมวลกฎหมายที่ดินกอนจึงจะเปนที่ธรณีสงฆ
(2)ที่ ดิ น ทั้ ง สองแปลงที่ น างเนื่ อ มฯ ได ทํ า พิ นั ย กรรมยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห แ ก วั ด ฯ
ผูจัดการมรดกจะนําที่ดินดังกลาวไปจําหนาย จาย โอน ไดหรือไม อยางไร
ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) มีความเห็นเปนสองฝาย
ฝายหนึ่งเห็นวา เมื่อนางเนื่อมฯ ถึงแกกรรม ที่ดินตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดฯ ที่ดินดังกลาวจึงเปนที่
ธรณีสงฆ แตอีกฝายหนึ่งเห็นวาแมสิทธิในที่ดินมรดกตามพินัยกรรมจะตกแกวัดฯ แลวก็ตาม แต
การไดมานั้นจะบริบูรณตอเมื่อรัฐมนตรีไดสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เมื่อรัฐมนตรีไมอนุญาตที่ดินจึงไมเปนที่ธรณีสงฆ
ประเด็นที่สอง คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) มีความเห็นวา ผูจัดการ
มรดกตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ ชอบแตจะจัดการจําหนาย จาย โอน ที่ดินมรดกใหแกวัดฯ
ผูรับมรดกตามพินัยกรรมเทานั้น จะโอนใหแกบุคคลอื่นที่พินัยกรรมมิไดระบุใหเปนผูรับพินัยกรรม
ไมได เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแตกตางกันและ
เห็ น ว า ข อ หารื อ นี้ เ ป น ปญ หาสํ า คั ญ จึ ง มี ม ติ ใ ห เ สนอเรื่ อ งนี้ ทั้ ง สองประเด็ น ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาตามขอ 13(2) ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการ
ประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
คณะกรรมการกฤษฎีกา(ที่ประชุมใหญ) ไดพิจารณาแลว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เมื่อนางเนื่อมฯ ถึงแกกรรม ที่ดินซึ่งไดทําพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์
ใหแกวัดฯ ทั้งสองแปลงจะตกเปนที่ธรณีสงฆโดยทันทีหรือไม นั้นเห็นวาตามขอเท็จจริงนั้น นาง
เนื่อม ชํานาญชาติศักดา ไดทําพินัยกรรม ณ ที่วาการอําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยระบุในขอ
1(3)(ง) และ(จ) ของพินัยกรรมวา ตองการยกกรรมสิทธิ์ที่ดินสองแปลงที่ตั้งอยูที่อําเภอคลองหลวง
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จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวมกันประมาณ 924 ไร ใหแกวัดธรรมิการามวรวิหาร ตอมาในวันที่ 22
พฤษภาคม 2514 นางเนื่อมฯ ถึงแกกรรม วัดฯ ซึ่งเปนผูรับมรดกที่ดินสองแปลงตามพินัยกรรมของ
นางเนื่อมฯ ไดครอบครองหาประโยชนจากที่ดินดังกลาวตลอดมาโดยการใหเชาทํานา จนกระทั่งได
โอนใหมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะผูจัดการมรดกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 กรณีจึง
พิจารณาไดวา นับตั้งแตนางเนื่อมฯ ถึงแกกรรม มรดกของนางเนื่อมฯ ตกทอดไปยังทายาท ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ดินมรดกตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ จึงตกเปนกรรมสิทธิ์
ของวัดฯ ซึ่งเปนทายาทตามพินัยกรรมนับตั้งแตนางเนื่อมฯ ถึงแกกรรม โดยไมจําตองทําการรับ
มรดกหรือเขาครอบครองที่พิพาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 1599 ประกอบกับมาตรา 1603 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และวัดฯในฐานะผูรับพินัยกรรมอาจใชสิทธิเรียกรองเอาที่ดินมรดกที่
ระบุในพินัยกรรมวาใหตกไดแกวัดฯ ไดรับตั้งแตนางเนื่อมฯ ผูทําพินัยกรรมถึงแกกรรมเปนตนไป
ตามมาตรา 1673 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งการไดมาซึ่งที่ดินตามพินัยกรรม
ดังกลาวเปนการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม แมจะยังไมไดจดทะเบียน
การไดมา ที่ดินนั้นก็ตกเปนกรรมสิทธิ์ของทายาทแลว เพียงแตจะยกเปนขอตอสูบุคคลภายนอก ผู
ไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลวไมได ทั้งนี้ตาม
มาตรา 1299 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
อนึ่ง ตามมาตรา 1599 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น
ทายาทอาจเสียสิทธิในมรดกไดโดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ซึ่งการเสียสิทธิในมรดก
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประการหนึ่ง คือ การทําหนังสือแสดงเจตนาสละมรดกตาม
มาตรา 1612 เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวานับตั้งแตเมื่อนางเนื่อมฯ เจามรดกถึงแกกรรม วัดฯไดเก็บ
ผลประโยชนจากที่ดินโดยเก็บคาเชาทํานามาโดยตลอด และไมปรากฏวาวัดฯไดทําหนังสือแสดง
เจตนาสละมรดกที่ดินดังกลาวแตอยางใด ดังนั้น ตามบทบัญญัติของแระมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ที่ดินตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ จึงตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดฯ แลวตั้งแตเจามรดกถึง
แกกรรม
การที่ วั ด ฯได ม าซึ่ ง ที่ ดิ น มรดกสองแปลงนี้ ต อ งอยู ภ ายใต บั ง คั บ ของประมวล
กฎหมายที่ดินดวย ซึ่งมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติใหการไดมาซึ่งที่ดินของวัด
ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี แตไมกระทบถึงที่ดินที่วัดไดมากอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช
บังคับ และมาตรา 85 บัญญัติวา ในกรณีที่วัดไดที่ดินมาเกินขอกําหนดแหงกฎหมายตามความใน
มาตรา 84 เมื่อประมวลกฎหมายนี้ไดใชบังคับแลว ใหนิติบุคคลดังกลาวจัดการจําหนายภายใน 5
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ป โดยนัยนี้เทากับวาประมวลกฎหมายที่ดินถือวาที่ดินที่วัดไดมาตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดแลว แต
หากรัฐมนตรีไมอนุญาต วัดจะถือกรรมสิทธิ์ตอไปไมได และมาตรา 85 กําหนดใหวัดจัดการ
จําหนายเสียภายใน 5 ป ซึ่งผูมีกรรมสิทธิ์เทานั้นที่จะมีอํานาจจําหนายทรัพยสินได ในระหวางนั้น
วัดจึงเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจนกวาจะจําหนายที่ดินไป บทบัญญัติมาตรา 84 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน จึงไมเปนเงื่อนไขการไดมาซึ่งที่ดินของวัดแตอยางใด แตเปนเงื่อนไขในการจะถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตอไปเทานั้น ดังนั้น ในกรณีของวัดธรรมิการามวรวิหารนี้ วัดฯ ไดกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินมรดกตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ ทันทีที่นางเนื่อมฯ ถึงแกกรรม และมาตรา 84 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินไมใชบทบัญญัติยกเวนการไดมาดังกลาว เมื่อผลทางกฎหมายที่ดินมรดก
ของนางเนื่อมฯ ตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดฯแลว ที่ดินดังกลาวจึงเปนที่ธรณีสงฆตามมาตรา 33 (2)
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ซึ่งการโอนที่ธรณีสงฆตองทําโดยพระราชบัญญัติตาม
มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505
ประเด็นที่สอง ที่ดินทั้งสองแปลงที่นางเนื่อมฯ ไดทําพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ใหแก
วัดฯ ผูจัดการมรดกจะนําที่ดินดังกลาวไปจําหนาย จาย โอนไดหรือไมนั้น ปรากฏจากขอเท็จจริงวา
หลังจากที่นางเนื่อมฯ ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2514 ศาลแพงไดมีคําสั่งแตงตั้งนาย
พจน สุนทราชัน นายหงษ สุวรรณหิรัญ และนายแพทยวิรัช มรรคดวงแกว เปนผูจัดการมรดกของ
นางเนื่อมฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2514 แตตอมาศาลแพงไดมีคําสั่งอนุญาตใหนายพจนฯ และ
นายแพทยวิรัชฯ ถอนตัวจากการเปนผูจัดการมรดก และนายหงษฯ ไดถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 15
เมษายน 2533 เนื่องจากไมมีผูจัดการมรดกเหลืออยู ตอมาศาลแพงจึงไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2533 แตงตั้งมูลนิธิมหา-มกุฏราชวิทยาลัยเปนผูจัดการมรดก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2533
กรมที่ดินไดจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกใหแกมูลนิธิฯ ในฐานะผูจัดการมรดก ซึ่งมูลนิธิฯ ในฐานะ
ผูจัดการมรดกไดโอนที่ดินมรดกใหแกมูลนิธิฯ เอง แลวมูลนิธิฯ ไดโอนที่ดินดังกลาวตอไปใหแก
บริ ษัท อัลไพน เ รียลเอสเตท จํ ากั ด และบริ ษัท อั ลไพน กอลฟ แอนดสปอรตคลับ จํา กัด ในวัน
เดียวกันนั้นเอง กรณีจึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา มูลนิธิฯ ในฐานะผูจัดการมรดกไดดําเนินการ
ไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
มาตรา 1719 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดหนาที่ของ
ผูจัดการมรดกไดวาใหทําการอันจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามคําสั่งแจงชัดหรือโดยปริยายแหง
พินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดก จึงเห็นไดวาเมื่อเจามรดก
ไดทําพินัยกรรมสั่งความไวเปนประการใด ผูจัดการมรดกยอมตองจัดการไปตามคําสั่งนั้น จะ
จัดการนอกเหนือคําสั่งในพินัยกรมไมได

112
ในกรณีของที่ดินมรดกสองแปลงของนางเนื่อมที่เปนปญหานี้นางเนื่อมฯ ไดสั่งไว
ในพินัยกรรมวายกใหแกวัดธรรมิการามวรวิหาร ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมจึงชอบแตจัดการ
จําหนาย จาย โอน ที่ดินมรดกใหแกวัดฯ ผูรับมรดกตามพินัยกรรมเทานั้น จะโอนใหแกบุคคลอื่นที่
พินัยกรรมมิไดระบุใหเปนผูรับพินัยกรรมไมได
สําหรับขอ 4 ในพินัยกรรมที่ระบุใหเจาอาวาสวัดฯ จัดการมอบอสังหาริมทรัพย
และจํานวนเงินซึ่งแกวัดฯ รวมทั้งสิ้นแกมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยชวยจัดทําผลประโยชนเพื่อใช
บํารุงวัดฯ นั้น ยอมมีเจตนาเปนเพียงการมอบหมายใหมูลนิธิฯ ดําเนินการจัดหาผลประโยชนจาก
ที่ดินมรดกแทนวัดฯ ไมใชใหมูลนิธิฯ เปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวตอจากวัดฯ แตอยางใด
และหากตีความวาขอความดังกลาวเปนการมอบหมายใหวัดฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกที่ตกไดแก
วัดฯ ใหแกมูลนิธิฯ แลว ขอกําหนดดังกลาวก็จะมีลักษณะเปนเงื่อนไขวาใหวัดฯผูรับพินัยกรรม
จําหนายที่ดินที่ไดมาโดยพินัยกรรมนั้นแกบุคคลอื่นซึ่งมาตรา 1707 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยใหถือวาเงื่อนไขนั้นเปนอันไมมีเลย ขอความในขอ 4 ของพินัยกรรมจึงไมอาจตีความไป
ในทางโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตอไปใหแกมูลนิธิฯได ดังนั้นการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกที่ตกไดแกวดั
ฯ ตามพินัยกรรมใหแกมูลนิธิฯ ตามความในขอ 4 ของพินัยกรรม จึงยอมเปนอันตกไป
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน มูลนิธิฯ ในฐานะผูจัดการมรดกของนางเนื่อมฯ จึง
ตองโอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมที่ระบุใหตกแกวันฯ ใหแกวัดฯ ไดเทานั้น จะโอนใหแกบุคคลอื่น
นอกเหนือจากวัด ฯ ไมได การโอนที่ดินมรดกใหแกบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลที่ระบุใหเปนผูรับ
มรดกตามพินัยกรรมจึงเปนการกระทําที่ขัดตอเจตนารมณของเจามรดกซึ่งไมผูกพันทายาทและ
จะตองรับผิดตอทายาทตามมาตรา 1720 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จากคํา วินิ จฉั ย ดัง กล า ว แสดงใหเ ห็น เจตนาอัน ไมบริสุท ธิ์ของรั ฐมนตรีวา การ
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเอื้อประโยชนใหกับนายทุน ทั้งที่ที่ดินดังกลาวเปนที่ดินที่
ควรจะอนุญาตใหวัดถือกรรมสิทธิ์ตามพินัยกรรม หรือมิฉะนั้นหากไมอนุญาตก็ใหวัดจําหนายที่ดิน
นั้นแกเกษตรกรหรือมอบหมายใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนําไปจัดสรรแกเกษตรกร
เพราะที่ดังกลาวสามารถที่จะใชทําเกษตรกรรมได แตขอเท็จจริงการที่รัฐมนตรีไมอนุมัติแตไดให
มูลนิธิของวัดจําหนายใหกับบริษัท อัลไพน เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท อัลไพน กอลฟแอนด
สปอรตคลับ จํากัด เพื่อนําไปสรางสนามกอลฟสําหรับพวกนายทุน
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4. เกิดจากรัฐไมมีมาตรการในการปองกันมิใหเกษตรกรตองสูญเสียที่ดิน
4.1 การบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดินไมดีพอ กลาวคือ พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 กับพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน พ.ศ. 2508 กําหนดฐานภาษีไวเปน
การลักลั่นกัน กลาวคือ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ใหเอา
คารายปมาเปนฐาน
ในการคํานวณภาษี สวนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน พ.ศ. 2508 ใหนําคาถัวเฉลี่ยของราคาปาน
กลางมาเป น ฐานภาษี บทบัญญั ติข องกฎหมายทั้ง สองดัง กลา วเปน ชอ งทางใหน ายทุ น ที่เ ป น
เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไมไดทําประโยชนในที่นั้นรวมกับเจาหนาที่ใชบทบัญญัติกําหนดฐาน
ภาษีในอัตราต่ําเพื่อเอื้อประโยชนแกนายทุนใหเสียภาษีในอัตราต่ําได
4.2 ไมมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคุมครองที่ดินของแตละประเภทไวชัดเจน
เชน เขตพื้นทีเ่ กษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และที่อยูอาศัย สงผลใหมีการใชที่ดนิ ไม
เหมาะสม ที่ดินที่เหมาะแกเกษตรกรรมกลับถูกนําไปใชเพื่อกิจการประเภทอื่น สงผลใหพนื้ ที่
เกษตรกรรมลดลงทําใหเกษตรกรตองสูญเสียที่ดินเพราะอํานาจทุน

บทที่ 5
บทสรุป และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหปญหาการยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิใน
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49(พ.ศ.2502)
กับผลกระทบต อ การถือ ครองที่ ดิน ในประเทศไทยนั้น มุง เนน ศึก ษาว าคณะปฏิ วั ติซึ่ ง มี จ อม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนาคณะมีเหตุผลใดที่จําเปนตองออกประกาศดังกลาวขางตนและ
เหตุผลดังกลาวเกิดจากแรงผลักดันของฝายใด ใครไดใครเสียประโยชนจากการยกเลิกบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาว ในการศึกษาและวิเคราะหปญหาดังกลาวไมอาจใชทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
ในทางเศรษฐศาสตรการเมืองมาอธิบายไดจําเปนตองนําหลายทฤษฎีมาผสมผสานกัน โดยนํา
ทฤษฎีโครงสรางสังคม ทฤษฎีความขัดแยง ทฤษฎีวาดวยอํานาจทางเศรษฐกิจ และทฤษฎีความ
ยากจนมาเปนกรอบแนวคิดแลวนําไปวิเคราะหประกอบขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากเอกสารทาง
วิ ช าการ งานวิ จั ย และวิ ท ยานิ พ นธ ที่ นั ก วิ ช าการและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได ทํ า ไว ก อ น โดยเริ่ ม
ทําการศึกษาสังคมไทยตั้งแตยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีจนถึงปจจุบัน
จากการศึกษาทําใหทราบวาการเมืองการปกครองของไทยนับแตยุคสมัยที่กรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานีนั้น ใชระบบการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเปนโครงสราง
สวนบนของสังคม และในสวนระบบเศรษฐกิจที่เปนโครงสรางของสังคมสวนลางเปนระบบศักดินา
ความสัมพันธทางการผลิตเปนความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ปจจัยการผลิต(ที่ดิน)กับราษฎรซึ่งมีแตแรงงานไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได การผลิตในยุคสมัย
ดังกลาวเปนการผลิตเพื่อการยังชีพ การผลิตดังกลาวขางตนดําเนินมาจนกระทั่งในป พ.ศ. 2398
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทํา
สนธิสัญญา ชื่อ สนธิสัญญาเบาวริ่งกับประเทศอังกฤษ สงผลใหการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิต
เพื่อการคา นับเปนจุดเริ่มตนของการกอตัวทุนนิยมในประเทศไทย รากฐานของระบบดังกลาวอยูที่
ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิต ในยุคสมัยดังกลาวนี้มีการขยายพื้นที่ทํานา
รัฐบาลไทยไดถูกอิทธิพลของชาติมหาอํานาจคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา บีบบังคับใหผอน
ปรนโดยยอมใหคนที่เปนของชาติทั้งสามสามารถซื้อหรือเชาที่ดินในประเทศไทยได ซึ่งก็ไดรับการ
ตอบสนองโดยในป พ.ศ. 2399 รัฐบาลไดออกกฎหมายในรูปของประกาศวาดวยการปฏิบัติตอคน
ชาติอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาสามารถซื้อที่ดินไดภายใตเงื่อนไขวาตองอยูในประเทศแลว
ไมนอยกวา 10 ป และที่ดินตองอยูหางกําแพงเมืองทั้งสี่ดานไมเกิน 200 เสน หากเกินกวา
นั้น
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ตองสามารถเดินทางโดยเรือพาย เรือแจว ไปถึงที่นั้นไดใน 24 ชั่วโมงก็ใหซื้อขายกันได ถาหาก
ระยะทางเกินกวาที่กลาวหามซื้อขาย ที่กลาวมาก็แสดงใหเห็นวารัฐบาลไดผอนปรนใหเอกชน
สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดและไดเริ่มขยายตัวมากขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ไดทรงปรับปรุงระเบียบราชการแผนดิน จากจตุสดมภ 4(เวียง วัง
คลัง นา) มาเปนกระทรวง ทบวง กรม ตามแบบของทางตะวันตก มีเสนาบดีเปนเจากระทรวง ดาน
กฎหมายก็ ป รั บ ปรุ ง ให ทั น สมั ย เป น ที่ ย อมรั บ ของนานาประเทศ ในส ว นเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ได อ อก
กฎหมายรับรองการไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และทรงตั้งหนวยงานขึ้นบริหารจัดการงานที่ดนิ เรียกชือ่ วา
หอทะเบียนขึ้นแหงแรกเมื่อป พ.ศ. 2444 ใหมีที่ตั้งอยูที่หอสภาคราประยูร พระราชวังบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําหนาที่จัดการออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน(โฉนด) โดยใชระบบทอ
เร น (Torren) ตามแบบอย า งที่ ทํ า ในประเทศออสเตรเลี ย วั น ที่ 17 กุ ม ภาพัน ธ 2445 ได ตั้ง หอ
ทะเบียนที่ดินมณฑลกรุงเทพที่มีที่ทําการอยูในกระทรวงเกษตราธิการ ตอมาในป พ.ศ.2541 ได
จัดตั้งหอทะเบียนที่ดินเพิ่มอีก 9 แหง คือ เมืองนครไชยศรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก อุตรดิตถ
สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ลพบุรี อางทอง ตามลําดับ หอทะเบียนที่ดินมณฑลกรุงเทพไดยกฐานะเปน
กรมที่ดินเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2475
ตลอดระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2398 เปนตนมาจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่ง
เปนวันที่คณะราษฎรที่ประกอบดวยทหาร และพลเรือนทําการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยู
ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น แมประเทศไทยจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงการผลิตเพือ่ ยังชีพ
เปนการผลิตเพื่อการคาซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการกอตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และรัฐบาลได
ผอนปรนใหเอกชนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเปนปจจัยการผลิตบางแลวก็ตาม แตระบบเศรษฐกิจทุน
นิ ย มก็ ไ ม อ าจขยายตั ว ได เ ต็ ม ที่ เพราะระยะเวลาดั ง กล า วประเทศไทยยั ง ปกครองระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชซึ่งเปนลัทธิที่ยังสนับสนุนอํานาจกษัตริยโดยเฉพาะดานการคา พระมหากษัตริย
ยั ง คงกุ ม อํ า นาจทํ า การค า โดยตรงกั บ ต า งประเทศ และการผลิ ต ในช ว งระยะดั ง กล า วนั ก
เศรษฐศาสตรเรียกวาเปนการผลิตกึ่งศักดินา
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ดร.ปรีดี พนมยงค หนึ่งในคณะปฏิวัติ
ไดพยายามจะแกไขปญหาชาวนาไรที่ทํากิน โดยเสนอใหรัฐซื้อที่ดินจากเอกชนซึ่งเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์และตองการจะขาย มาเปนของรัฐแลวใหชาวนามาเปนลูกจางทํานาในที่นั้น แตคณะ
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รั ฐ มนตรี ข ณะนั้ น ยั ง ไม เ ห็ น สมควรทํ า เช น นั้ น ชาวนาชาวไร ไ ด พ ยายามเรี ย กร อ งให รั ฐ แก ไ ข
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2497รัฐบาลโดยจอมพล ป.พิบูลยสงคราม นายกรัฐมนตรีไดเสนอกฎหมาย
ที่ ดิ น ต อ สภาพผู แ ทนราษฎรและได ผ า นความเห็ น ชอบให ป ระกาศเป น กฎหมาย ชื่ อ ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ในบทบัญญัติดังกลาวไดยอมรับใหเอกชนสามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมไมเกิน 50 ไร เพื่ออุตสาหกรรมไมเกิน 10 ไร เพื่อพาณิชยกรรมไมเกิน 5ไร
และเพื่ออยูอาศัยไมเกิน 5 ไร กฎหมายดังกลาวใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2497 จนถึงวันที่
13 มกราคม 2502 ได ถู ก ยกเลิ ก โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉ บั บ ที่ 49 ส ง ผลให เ อกชนถื อ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยไมจํากัดจํานวน การที่คณะปฏิวัติไดออกประกาศดังกลาวเปนการเปด
โอกาสใหทุนนิยมขยายตัวเต็มที่ในสังคมไทย และสงผลใหเกษตรกรที่เปนชาวนาชาวไรตอ งสูญเสีย
ที่ดินกลายเปน ผูไรที่ ดิน ต องขายแรงงาน ถูกขูดรี ด แรงงานสวนเกินที่ รายรับไมพ อยังชีพตอง
กลายเปนคนยากจนเพราะไรที่ทํากิน ทั้งนี้ก็เพราะระบบกรรมสิทธิ์สวนบุคคลในที่ดินเปนรากฐาน
ของระบบทุ น นิย มที่ มุ ง ใหเ อกชนมีกรรมสิท ธิ์ในที่ ดิน อย า งเบ็ด เสร็จ เพื่ อใชเ ป น ปจจั ย การผลิ ต
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเศรษฐกิจทุนนิยมตั้งอยูบนขอสมมติฐานที่วาการใชทรัพยากรจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอเมื่ออยูภายใตระบบกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ทั้งยังมีฐานะเปนสินคา สามารถ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนไดในระบบตลาดเสรี ทั้งระบบกรรมสิทธิ์ยังเปนตัวกอใหเกิดชนชั้นคือชนชั้น
นายทุนและชนชั้นผูใชแรงาน ชนชั้นนายทุนพยายามอยางเต็มที่โดยใชอํานาจทุนทั้งในทางที่ชอบ
และไมชอบเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อสามารถควบคุมที่ดินไดก็คุมแรงงานได
ในป พ.ศ. 2530 รั ฐ บาลซึ่ ง มี พ ลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หะวั ณ เป น นายกรั ฐ มนตรี
ต อ งการให ป ระเทศไทยเป น ประเทศชั้ น นํ า ในทางการผลิ ต อุ ต สาหกรรม จึ ง มุ ง เน น สนั บ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรมที่มีธนาคารเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ละเลยภาคเกษตรกรรม
ซึ่งเปนภาคที่สรางอาหารอันเปนสิ่งจําเปนเลี้ยงพลโลก รวมทั้งอาณาประชาราษฎรในสังคมไทยมา
นับเปนเวลา 100 ปตองลมสลายลง ทําใหที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิตกลายสภาพเปนสินคาและ
เปนที่ตองการของนักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศ มีการปนราคาที่ดินสูงเกินความเปนจริงถึง 10
เทา กลุมนายทุนไดใชอํานาจเงินจูงใจเกษตรกรที่เปนชาวนาขาวไรที่พอจะมีที่ดินเปนของตนอยู
บางตกลงขายเพราะไดเงินมากกวาที่จะทําไร ทํานา ที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ และการทํานาทําไรยัง
ตองใชเงินทุนทั้งในและนอกระบบเพื่อนํามาใชจายเปนคารถไถ คาปุย เมื่อไดผลผลิตนอยขายได
เงินไมพอชําระหนี้ หรือไมไดเลยเพราะธรรมชาติไมอํานวย ไมสามารถชําระหนี้ได ถูกฟองรอง
ที่ดินถูกยึดไปขายทอดตลาด ทําใหตองสูญเสียที่ดินไป
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ที่กลาวมาแลวขางตนสรุปไดวากระบวนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตไดสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิต และกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเกิดจากแรงผลักดันของฝายการเมืองการปกครองเปนสําคัญ เริ่มจากเมื่อป พ.ศ. 2398
รัฐบาลไทยถูกแรงกดดันจากชาติมหาอํานาจคืออังกฤษเขามาใชอิทธิพลบังคับใหรัฐบาลตองจํา
ยอมทําสนธิสัญญาเบาวริง ซึ่งเปนสนธิสัญญาทางการคา สงผลใหเปลี่ยนแปลงการผลิตจากผลิต
เพื่ อ บริ โ ภคเป น การผลิ ต เพื่ อ การค า รั ฐ บาลซึ่ ง เป น ส ว นของโครงสร า งสั ง คมส ว นบนจํ า ต อ ง
กําหนดใหวิธีการผลิตซึ่งเปนสวนที่อยูในโครงสรางของสังคมสวนลางตองทําการผลิตเพื่อการคา มี
การขยายพื้นที่เพื่อใหมีการเพิ่มผลผลิตสนองตอบตลาดโลก ตอมาป พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษดิ์ทํา
การปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลยสงคราม และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหาร
สหรัฐอเมริกาและธนาคารโลกไดเขาแทรกแซงการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลไทยในรูปของ
การใหการชวยเหลือทางดานทหารและการเงิน เพื่อผลประโยชนของสหรัฐเองที่ตองการใชประเทศ
ไทยเปนฐานพักอาวุธยุทโธปกรณที่สงไปสงคามเวียดนามเพื่อลดอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสตซึ่ง
ขณะนั้ น ได แ ผ อิ ท ธิ พ ลเข า ไปในประเทศจี น เวี ย ดนาม ลาว กั ม พู ช า รายการการประชุ ม ของ
ธนาคารโลกเมื่อป พ.ศ.2502 ไดแนะนําใหไทยลดจํานวนรัฐวิสาหกิจลง และสนับสนุนใหเอกชน
ประกอบหัตถอุตสาหกรรม สนับสนุนใหเอกชนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งยังไดรวมกับสหรัฐตั้งคณะ
ผู เ ชี่ ย วชาญทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี น ายโบเวนเป น หั ว หน า เข า ทํ า งานเป น ที่ ป รึ ก ษาในสภาพั ฒ นา
เศรษฐกิจแหงชาติ การชวยเหลือของสหรัฐเปนเชิงบังคับหากกไมยอมรับคณะผูเชียวชาญดังกลาว
จะไมชวยเหลือ ในที่สุดก็ตองยอมรับและสนองตอบดวยการออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 ใหยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวล
กฎหมายอันเปนการยอมรับใหระบบเศรษฐกิจเขาครอบงําในสังคมไทยอยางเบ็ดเสร็จ รัฐบาลได
กําหนดเปนนโยบายใหวิธีการผลิตทําการผลิตในระบบทุนนิยม ความสัมพันธทางการผลิตในระบบ
ดังกลาวเปนความสัมพันธระหวางเอกชนที่ถูกกําหนดใหเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต
(ที่ดิน) กับกลุมบุคคลที่มีแตแรงงานไมมีกรรมสิทธิ์ในปจจัยการผลิต สรุปแลวเห็นวา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากแรงกดดันของสถาบันการเมืองการปกครองกําหนดระบบเศรษฐกิจ
ให ก ลุ ม บุ ค คลที่ อ ยู ใ นกระบวนการผลิ ต ปฏิ บั ติ ต าม หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมือง ที่สงผลใหกลุมอํานาจรัฐอํานาจทุนซึ่งมี
อํานาจเหนือกวาเขาครอบครองถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และเมื่อสามารถคุมไดแลวก็จะสามารถคุม
แรงงานไวในอํานาจของตนได สุดทายเกษตรกรซึ่งจัดอยูในกลุมผูตองสูญเสียที่ดินและกลายเปน
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คนยากจนเพราะไรที่ทํากิน
ขอเสนอแนะ เพื่อเปนการคุมครองเกษตรกรมิใหตองสูญเสียที่ดิน จึงขอเสนอแนะ
ใหรัฐดําเนินการ ดังนี้
1. ใชมาตรการทางกฎหมาย
1.1.ปรับปรุงแกกฎหมายในสวนที่ใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินโดยใหเก็บ
จากเจาของที่ดินโดยตรง มีบทบัญญัติหามมิใหโยนความรับผิดในการเสียภาษีไปยังผูเชา และใน
การกําหนดฐานภาษีใหพิจารณาจากสภาพที่ตั้งของที่ดิน จํานวนเนื้อที่ดิน และใชราคาประเมิน
ของทางราชการมาตั้งเปนฐานภาษี แลวกําหนดใหเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
ในอัตรากาวหนาโดยตรง
1.2.ใหมีการใชบังคับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการปฏิรูป
ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมโดยเคร ง ครั ด และให เ พิ่ ม เติ ม บทบัญ ญั ติใ นกฎหมายดั ง กล า วว า ที่ดิ น ที่
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจัดสรรใหกับเกษตรกรนั้นไมอยูในขายบังคับคดี
1.3.ออกกฎหมายใหรัฐมีอํานาจเวนคืนที่ดินที่เหมาะแกการทํานาทําไร
ซึ่งเจาของมิไดทําประโยชนดวยตนเอง แตนําออกใหเชาหรือปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา ไม
กอ ให เ กิ ด ประโยชน ท างเศรษฐกิจ มาเปน ของรั ฐ แลว มอบหมายให สํา นั ก งานปฏิ รูป ที่ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมจัดสรรแกเกษตรกรที่ไมมีที่ทํากิน หรือมีแตไมเพียงพอ
1.4.ออกกฎหมายใหเกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งองคกรในรูปของสหกรณ
เพื่อใหเกิดอํานาจตอรองกับฝายทุน
1.5.ออกกฎหมายกําหนดเขตที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และที่ อ ยู อ าศั ย ให เ หมาะสมกั บ ประเภทของกิ จ การดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ คุ ม ครองภาค
เกษตรกรรม เทาที่ผานมาปรากฏวามีการใชที่ดินไมเหมาะสม เชน ที่ดินที่เหมาะแกการเกษตรแต
ถูกนําไปเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบพาณิชยกรรม บานจัดสรร สนามกอลฟ รี
สอรท เปนตน
2. ใชมาตรการทางนโยบาย
2.1.ใหรั ฐจั ด บริก ารสาธารณู ป โภคให เ หมาะสมกั บ การใช ที่ดิ น แตล ะ
ประเภท เชน การสรางถนนหนทาง ไฟฟา โทรศัพท และแหลงน้ํา
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2.2.ใหมีการฝกอบรมแนะนําเกษตรกรรมใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวปฏิบัติโดยแบงพื้นที่ขุดบอเก็บน้ําในอัตรารอยละ 30 ทํา
นาหรือทําไรในอัตรารอยละ 30 ปลูกพืชที่ใชเปนอาหารเพื่อการยังชีพในอัตรารอยละ 30 และที่
เหลืออีกรอยละ 10 เปนที่อยูอาศัย
2.3.ใหหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของใหความรูแกเกษตรกรในการพัฒนา
ดานการเกษตรเพื่อใหสามารถอยูได
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ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497
----------------------ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
เลม 71 ตอนที่ 78 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497
หมวดที่ 2
มีเนื้อหาสาระวาดวยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน
หมวดที่ 3
การกําหนดสิทธิในที่ดินโดยเฉพาะที่บัญญัติในมาตรา 34 ,49
และ 97(5) มีเนื้อหาสาระเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนที่ใชทดี่ ินทําประโยชนแตละประเภท
วามีสทิ ธิในทีด่ ินจํานวนคนละเทาใด ดังนี้
มาตรา 34
นับแตวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบงั คับ บุคคลจะมีสิทธิในที่ดนิ
ไดดั่งตอไปนี้
50
ไร
(1) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไมเกิน
(2) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ไมเกิน
10
ไร
(3) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
ไมเกิน
5
ไร
(4) ที่ดินเพื่ออยูอาศัย
ไมเกิน
5
ไร
ทั้งนี้ เวนแตจะมีบทบัญญัตเิ ปนอยาอื่นในประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 35
ใหรัฐมนตรีมีอาํ นาจกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและที่อยู
อาศัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเขตที่ดินเชนวานี้ บุคคลจะไดมาซึ่งสิทธิในที่ดนิ เพื่อการ
เกษตรกรรมหรือเพื่อการอุตสาหกรรมมิได
มาตรา 36
การกําหนดสิทธิในที่ดินตามมาตรา 34 มิใหกระทบกระเทือนแก
ผูมีสิทธิในที่ดนิ อยูแลวกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ และแกที่ดินดั่งตอไปนี้ดวย
(1) ที่ดินของทบวงการเมือง องคการของรัฐและสหกรณ
(2) ที่ดินที่ใชเปนที่ตงั้ โรงพยาบาล โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวัดวา
อาราม
มาตรา 37
ภายใตบังคับมาตรา 39 และมาตรา 42 ถึงมาตรา 48 บุคคลใด
มีสิทธิในที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ที่ดนิ เพื่ออุตสาหกรรม ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม หรือที่ดินเพื่ออยู
อาศัย
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แลวแตกรณีมีจํานวนเทากับหรือมากกวาจํานวนตามสิทธิที่กาํ หนดไวในมาตรา 34 เปนอันหมด
สิทธิทจี่ ะไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินอีกไมวา ในทองที่ใด เวนแตเมื่อมีการจําหนายจายโอนสิทธิในที่ดิน
เดิมไปแลว ก็ใหมีสิทธิในทีด่ ินใหมได แตรวมแลวตองไมเกินสิทธิในทีด่ ินตามที่กําหนดไวในมาตรา
34 ทัง้ นี้ไมวาการไดมานัน้ จะเปนการดั่งบัญญัติไวในมาตรา 729 หรือมาตรา 1308 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และกรณีรับมฤดก
มาตรา 38
บุคคลใดมีที่ดินเกินกวาสิทธิตามจํานวนทีก่ ําหนดไวในมาตรา
34 ตอง
(1) แจงตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซงึ่ ที่ดินตั้งอยูวา ตนมีสิทธิในทีด่ ิน
ประเภทใด เทาใด ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีจะไดประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
การแจงใหปฏิบัติตามแบบ และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(2)
แจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง ในขณะทีท่ ํานิตกิ รรม ในกรณีที่ขอเท็จจริงแหงสิทธิในที่ดนิ ไดเปลี่ยนแปลงไป
มาตรา 39
ภายใตบังคับมาตรา 36 บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินโดย
บทบัญญัติมาตรา 729 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเมื่อประมวลกฎหมายนี้ไดใชบงั คับ
แลวและที่ดินที่ไดมานัน้ เมื่อรวมกับที่ดินทีบ่ ุคคลนั้นมีอยูเ ดิมเกินจํานวนที่บัญญัติไวในมาตรา 34
ใหจําหนายทีด่ ินสวนที่เกินนั้นภายในเจ็ดป นับแตวนั ที่ไดมาซึง่ สิทธิในที่ดนิ นัน้ ถาบุคคลนัน้ ไม
สามารถจําหนายที่ดนิ สวนที่เกินนั้นได ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดนิ สวนที่เกินนัน้ แกบุคคลอื่นได
มาตรา 40
ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีสทิ ธิในที่ดินรวมกันใหคํานวณแยก
ที่ดินอันบุคคลพึงมีไดตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ตามสวนของแตละคน
มาตรา 41
บุคคลที่มีสามี ภริยา หรือบุตรอาจไดมาหรือถือสิทธิในทีด่ ินเพื่อ
ประโยชนของบุคคลเชนวานัน้ เทาที่บุคคลเชนวานัน้ จะพึงมีไดตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้
ในกรณีดั่งกลาวนี้ ภริยา สามี หรือบิดามารดาจะตองแจงขอความตามที่ระบุไวใน
มาตรา 38(1) ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน ในกรณีที่ไดสิทธิในที่ดนิ มาเมื่อ
ประมวลกฎหมายนี้ไดใชบังคับแลว ใหแจงขอความดัง่ กลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวัน
นับแตวันไดสทิ ธิในที่ดินนัน้ มา แลวจึงจะถือวามีสิทธิในที่ดิน เพื่อประโยชนของสามี ภริยา หรือ
บุตร แลวแตกรณีได ในกรณีเชนวานี้ใหถือเสมือนวา สามี ภริยา หรือบุตรเชนวานัน้ ถือสิทธิในที่ดิน
ดวยตนเองตามประมวลกฎหมายนี้
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ถาสามี ภริยา หรือบุตร ดั่งกลาวในวรรคแรกถึงแกความตาย บุคคลที่ถือสิทธิเพื่อ
ประโยชนของสามี ภริยา หรือบุตรแลวแตกรณี เปนอันหมดสิทธิที่จะถือสิทธินั้นตอไปนับตั้งแตวนั ที่
สามี ภริยา หรือบุตรดั่งกลาวตาย และใหนาํ ความในมาตรา 39 มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ถาสามี ภริยา หรือบุตรดั่งกลาวในวรรคแรกประสงคจะไดมาหรือถือสิทธิในที่ดิน
อื่น เพื่อตนเอง บุคคลทีถ่ ือสิทธิเพื่อประโยชนของสามี ภริยา หรือบุตร แลวแตกรณี เปนอันหมด
สิทธิทจี่ ะถือประโยชนของบุคคลดั่งกลาวนั้นตอไป นับแตวันที่ สามี ภริยา หรือบุตรดั่งกลาวไดมา
หรือถือสิทธิในที่ดินอืน่ เพื่อตนเอง ทั้งนี้เพียงเทาจํานวนที่บุคคลดั่งกลาวไดมาหรือถือสิทธิในที่ดนิ
นั้น และใหนําความในมาตรา 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกรณีรับมฤดก
มาตรา 42
บุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวอาจไดมาหรือถือสิทธิ เพื่อประโยชน
ของบิดามารดา
เทาที่บดิ ามารดาจะพึงมีไดตามบทแหงประมวลกฎหมายนี้ในเมือ่ บิดามารดา
ยินยอมและใหนาํ ความในมาตรา 41 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบงั คับโดย
อนุโลม
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่บิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว
ที่ดินสวนใดทีเ่ จาของแจงวาไดใชเพื่อสาธารณประโยชน การ
มาตรา 43
กุศลสาธารณ หรือสาธารณูปโภค คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตใหไดมาซึ่งมีที่ดินสวนนั้น
ตามสมควรก็ได
มาตรา 44
ที่ดินสวนใดทีเ่ จาของแจงวาไดใชเพื่อเปนสุสานของตระกูล
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินสวนนัน้ จํานวนไมเกิน 1 ไร เวนแตกรณีจําเปน
คณะกรรมการจะอนุญาตใหขยายจํานวนที่ดนิ ออกไปอีกเทาที่จาํ เปนแตไมเกิน 1 ไรก็ได
มาตรา 49
ภายใตบังคับมาตรา 39 มาตรา 47 และมาตรา 48 ผูใดมีที่ดิน
เกินกวาจํานวนทีก่ ฎหมายอนุญาตไวเปนการฝาฝนบทแหงประมวลกฎหมายนี้ ใหผูนนั้ จําหนาย
ที่ดินสวนที่เกินนัน้ ภายในหนึ่งป นับแตวนั ทีพ่ นักงานเจาหนาที่แจงใหทราบวาไดมีการฝาฝน ถาไม
จําหนายภายในเวลาดั่งกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนาย
มาตรา 97
นิติบุคคลดั่งตอไปนี้ใหมีสทิ ธิในที่ดนิ ไดเสมือนกับคนตาง-ดาว
(5) นิติบุคคลใดในมาตรานีท้ ี่ผจู ัดการ หรือกรรมการเปนคนตางดาว
หมวดที่ 4
วาดวยการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
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หมวดที่ 5
วาดวยการรังวัดที่ดิน
หมวดที่ 6
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หมวดที่ 7
วาดวยการกําหนดสิทธิในทีด่ ินเพื่อการศาสนา
ไดแกวัดใน
พระพุทธศาสนา , วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค , มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร และมัสยิดอิสลาม
หมวดที่ 8
วาดวยการกําหนดสิทธิในทีด่ ินของคนตางดาว
หมวดที่ 9
วาดวยการกําหนดในที่ดนิ ของนิติบุคคลบางประเภท
หมวดที่ 10
วาดวยการคาที่ดิน
หมวดที่ 11
วาดวยคาธรรมเนียม
หมวดที่ 12
เปนบทกําหนดโทษ
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กฎหมายตราสามดวง
หมวด 2
จักกลาวซึ่งลักษณที่ บเรืาอนน ไรสวนกระหนาบคาบเกี่ยวใหเปน
เสนียดแกกัน แลลักษณตูทรัพยสิ่งของแหงผูอนื่ วาเปนของตน
และลักษณ ฝาก ทรัพยสิ่งของไวแกกัน เปนมูลคดีวิวาทใหบงั เกิด
จํานํา
ความตองตามบาฬีมีในพระธรรมสาตรนั้นวา
เขตตาทิ อารามวนาทิ ถานํ
อีตียกาโร วิวิโธ ปเรสํ
เปนอาทิดั่งนี้ จึง่ กลาวสาขคดีคือกิ่งความตามพระราชบัญ
ญัติอันบุราณราชกระษัตรจัดเปนบทมาตราสืบ ๆ มาดั่งนี้
สวน 1
ประกาศพระราชบัญญัติ
ศุพมัศดุ ๑๙๐๓ ศุกรสังวัชฉะระ วิสาขมาศ กาลปกขตติย
ดิถีระวิวาระปริเฉทกาลกําหนด พระบาทสมเดจพระเจารามาธิบดี
ศรีบรมจักรพรรดิราชาธิราชบรมบาทบรมพิตรพระเจาอยูหัวเสดจ
ในพระธินั่งรัตนสิงหาศน จึง่ เจาขุนหลวงสพฤานครบาลบังคมทูล
พระกรรุณา ดวยผูชิงที่แดนรัว้ เรือนไรสวนพิภาษวาที่เดิมแกกัน
แลผูหนึง่ ทีว่ านั้นเปนมรฎกจะเอาที่นนั้ จึง่ พระเจาอยูห วั มีพระราช
โองการพระบันทูลสุรสิงหนาทดําหรัศตรัสแกเจาขุนหลวงสพ
ฤาแลมุกขมนตริทังหลายวา
ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุทธยามหาดิลกภพ
นพรัตนราชธาณีบุรีรมยเปนที่แหงพระเจาอยูหัว หากใหราษฎรทัง
หลายผูเ ปนขาแผนดินอยู จะไดเปนที่ราษฎรหามิได แลมีพิภาษแก
กันดั่งนี้ เพราะมันอยูแลวมันละที่ บาน มันเสีย แลมีผหู นึง่ เขามา
เรือน
อยู แลลอมทําเอา แลปลูกสางอยู ใหเปนสิทธิแกมนั
อนึ่งถาที่นนั้ มันมิไดละเสีย แลมันลอมทําไวเปนคํานับ แต
มันหากไปราชการกิจศุขทุกขประการใด ๆ ก็ดี มันกลับมาแลว

127
มันจะเขาอยูเลาไซ ใหคนื ใหมันอยู เพราะมันมิไดซัดทีน่ นั้ เสีย ถา
มันซัดทีเ่ สียชานานถึง ๙๑๐ ปไซ ใหแขวงจัดใหราษฎรซึง่ หาทีม่ ิได
นั้นอยู อยาใหที่นนั้ เปลาเปนทําเนเสีย
อนึ่งถาที่นนั้ มันปลูกตนไมอะยะมานีอนั มีผลไว ใหผูอยูให
คาตนไมนนั้ ถามันพูนเปนโคกไว ใหบาํ เหนจซึ่งมันพูนนัน้ โดย
ควร สวนทีน่ ั้นมิใหซื้อขายแกกันเลย
อนึ่งผูยากเขาของอาไศรยอยูในที่บา นทาน ๆ ผูอยูกอนให
อยูๆ ถึงป ๑๒ ปก็ดี ครั้นรังเกียดกันเลา จะขับผูขออยูนนั้ เสียให
ออกจากที่นนั้ วาหาที่อื่นอยูเ ถิด อยาใหผดิ หมองกันเลย ถาผูขอ
อยูไดปลูกเรือนเสาไมจริงแลทํารั้วไวเปนเขด เจาทีย่ อมใหปลูกให
ทํา แลวไดอยูม าถึง ๓ ป ทานวาเปนสิทธิแกมันผูขออยู ถามัน
จะไปอยูที่อนื่ และจะขายที่และเรือนนัน้ ใหขายแตเรือน ที่นนั้ ใหสทิ ธิ
ขาย
แกเจาของเดิม ถามันหมีอยู จะ จํานํา จะใหแกผูใด ๆ แลพี่นองลูก
หลานญาติพนั ธุก็ดี ทานวามิได ใหคงแก
 เปน
ขาย เจาที่เดิม เหดุวา
นํา
สิทธิแตจะอยู ถาผูขออยูไดปลูกแตเรือจํานเสาไม
จริง มิไดทํารั้วกั้น
เปนเขดเรือน จนอยูไปถึง ๓ ปก็ดี ทานวาเจาที่ใหอาไศรยอยู
แลผูอาไศรยจะเอาทีเ่ ปนสิทธินั้นมิได
42
๔๒ มาตราหนึ่ง ถาทีน่ อกเมืองหลวงอันเปนแวนแควนกรุง
ศรีอยุทธยาใชที่ราษฎร อยาใหซื้อขายแกกนั อยาละไวใหเปน
ทําเนเปลา และใหนายบานอําเพอรอยแขวงแลนายอากอรจัด
คนเขาอยูในทีน่ ั้น
อนึ่งที่นอกเมืองทํารุดอยูนานก็ดี แลมันผูห นึ่งลอมเอาที่
ไร
นั้นเปน สวน มัน ๆ ไดปลูกตนไมสรรพอะยะมานีในทีน่ นั้ ไว ใหลด
อากอรไวแกมนั ปหนึ่ง พนกวานั้นเปนอากอรหลวงแล
43
๔๓ มาตราหนึ่ง หัวปาแลทีม่ ีเจาของสืบสาง แลผูน ั้นตาย
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ไดแกลูกหลาน ถาแลผูใดไปแผวถางเอาเอง ทานวาคนผูนั้นบัง
อาจ ใหไหมลาหนึ่งเปน สินไหม กึง่ คืนทีน่ ั้นใหแกพนี่ องลูกหลาน
พิไนย
มัน
44
๔๔ มาตราหนึ่ง ผูใดยกที่เยาเรือนใหแกฝายขางหนึ่งมีผูรู
เหน แลฝายผูไ ดที่เยาเรือนนัน้ ตาย เจาของจะกลาวเอาที่เยาเรือน
คืนเลา ทานวาใหคืนใหแกทา นโดยคํานับ เพราะที่เยาเรือนนัน้
ทานใหแกเขาผูตาย และญาติผูตายจะกลาวเอาที่เยาเรือนนัน้ มิได
เลย เหดุวาผูตายกับผูใหเขาใหแกกนั ถาแลผูไดที่กับผูใหทถี่ ึง
แกมรณะภาพทังสองฝาย บุตรพี่นองญาติผูใหจะกลาวเอาที่เยา
เรือนนัน้ ทานวามิไดเลย
45
๔๕ มาตราหนึ่ง มาขอทําที่ ไร เรือกสวนปาน้าํ ละหารหวย
นา
หนองคลองบึงบางที่ใด ๆ เจาของใหทํา แลวแลจะเอาของตนคืน
นั้น ทานวาใหเอาคืนแตใน ๓ ปลงมา ถาแลผูขอทํา ๆ พนกวา
๓ ปขึ้นไป ใหสิทธิแกผูขอทําแตในที่จะทํากินไปนัน้ ถามิทํากิน
ตอไป จะขายจะจํานําแลจะใหแกพนี่ องลูกหลานทํากินสืบไปนั้น
มิได ที่นนั้ ใหเปนสิทธิแกเจาของเดิม
46
บาน
๔๖ มาตราหนึง่ เชาที่ เรือน ทานอยู ถาถึงขวบหนึ่งก็ดี
สองขวบก็ดี ใหเจา บาน วาแกผูเชาทีน่ ั้นเอาคาเชาใหครบคาทีน่ ั้น
ที่
ถาแลละเลยไวพน ขวบหนึง่ สองขวบแลว และเจาทีเ่ จาบานมิไดตัก
เตือนพน ๓ ขวบไปเลา ใหเอาคาเชากึ่งหนึ่ง แลทีน่ ั้นใหคงแกผูเชาแล
47
๔๗ มาตราหนึ่ง ผูใดเชาที่ ไร วาจะทํากินแลใหคาเชาแก
นา
เจาของนั้นแลว เมื่อถึงเทศการจะทํานายังไปมิไดทํานา ถาเจานา
เอานาไปใหผอู ื่นเชาเลา ควรใหเรียกเอาคานานัน้ คืนเปนทวีคูน ถา

129
หาฝนมิได ผูเชามิไดทํา ผูเชานาจะคืนเอาคานานัน้ มิได เมื่อมี
ฝนพายหนาจึง่ ใหทํา เพราะเหดุทาํ นานัน้ เอาฝนเปนประมาณ
48
ไร
๔๘ มาตราหนึ่ง ผูใดทําหนังสือเอกสารเชาถือที่ นา
เรือกสวน จะใหทรัพยสิ่งใดแกทาน ครั้นถึงสัญามิไดใหแกทาน ๆ
ใหเรียกหาอกมา ถาตอสูวา ที่ ไร เรือกสวน เมื่อพิจารณาเปน
นา
สัจวาเชาถือที่
เรือกสวนของทานจริง มิไดใหแกทา นตามสัญา
ทานวาใหเอาทรัพยซึง่ สัญาวาจะใหแกทานนัน้ ตั้งไหมทวีคูณ ยกคา
เชาใหแกเจาของ เหลือนัน้ เปน สินไหม กึ่ง
พิไนย

49
ไร
๔๙ มาตราหนึ่ง มีกรมธรรกําแหงแกงใดวาขายฝากที่ นา
เรือกสวนไวแกกัน ทานใหไถถอนกันแตใน ๑๐ ปลงมา ถาเจา
ของละไวพน ๑๐ ปขึ้นไปจะไถ ทานมิใหไถ ไรนาเรือสวนเปน
สิทธิแกผูซื้อนัน้ แล
50
๕๐ มาตราหนึง่ ซื้อไรนาเรือกสวนมีเอกสารเปนคํานับ มี
ไร
ผูมาพิภาษวานา เรือกสวนนัน้ เปนเดิมของผู เถา ทําสืบ ๆ มาแต
แก
กอน พิจารณาเปนสัจวามิใชเจาของเอามาขายไว ทานวาใหคงเดิม
สวนเงินอันซื้อนั้นใหเอาแกผขู าย
51
ไร
๕๑ มาตราหนึง่ ผูซื้อน้ําหนอง
เรือกสวนทานสัญาจะทํา
นา
กินแตในป ๑ แลนานไปเจาของเดิมจะคืนทํากิน ผูซื้อมิให
๒
เมื่อพิจารณาเปนสัจวาสัญากันจริง ก็ใหคงเดิม
52
๕๒ มาตราหนึ่ง นายน้ํานาอากอรเสนากํานันนาใหโฉนฎ
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ฎีกาตราสําคัญไวแกราษฎรผูทําละหาร

ไร
นา

เรือกสวน ทานวาฟงได

53
๕๓ มาตราหนึ่ง สมเดจพระพุทธิเจาอยูหวั ใหพระราชทาน
รังวันทรัพยเสือ้ ผาโคกระบือเงินทองอากอรเรือกสวนพัศดุทรัพย
สิ่งใด ๆ แกไพรฟาขาแผนดิน ทานวาเปนสิทธิ แมนใครผูใดมา
กลาวพิภาษสิง่ สีนสรรพเหตุชางมาขาคนโคกระบือซึ่งพระราชทาน
นั้น ทานมิใหวา เลย แมนเขาผูไดสีนพัทยานั้นลมตาย แลพี่นอง
ลูกหลานเขายัง ไดสีนนั้นเปนสิทธิแล
อนึ่งที่ถานก็ดี เรือกสวนก็ดี รกรางอยูสามป และผูเขาอยูค ํา
นับ บมิใหมีโทษแกเขานัน้ เลย แลเจาไรสวนเจาที่จะวาเอาภายหนา
เลา ก็ใหคงเดิม เพราะมันเสียเดิมมิได เพราะที่เดิมเขาแตกอน
วาดวยที่บา นที่สวนไรนาสิน้ 11 มาตราเทานี้
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กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ
จักกลาวลักษณไรนาเปนมูลวิวาท
ใหเกิดความตามบาฬีมีในคัมภีรพระธรรม
สาตรวาเขตตาทิอารามะวะนาทิถานัง อันโบราณราชกระษัตรจัดเปนบทมาตรา คือ พระราช
อธิบายสืบ ๆ มา ดังนี้
ศุภมัศดุ ๑๒๖๓ อัชฉะสังวัจฉะระเชษฐมาศศุกกปกษปญจะมีดิถีชีวะวาร
พระบาทสมเด็จพระเจารามาธิบดีศรีวิสุทธิสุริยวงษ
องคบุริโสดมบรมจักรพรรดิ์ราชาธิราชตรีภู
วนาธิเบศรบรมบพิตร พระพุทธเจาอยูห วั เสด็จออก ณ พระทีน่ ั่งเบญจรัตนมหาปราสาท มีพระราช
โองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดํารัสสัง่ แกขุนเกษตราธิบดี ใหตราพระราชกฤษฎีกา โฆษนา
คํานับบัญญัตเิ ผดียงแกมุขลูกขุน เจาราชนิกูลขุนหมื่นพันทนายฝายทหารพลเรือน จาภูดาษเสมียน
นักการแลราษฎรทั้งหลายแตนี้สืบไปเมื่อนํา
ฯลฯ
๓๕
มาตรา ๓๓ ถาผูใดโกนสรางเลิกรัง้ ที่ไรนาเรือกสวนนั้น ใหไปบอกแกเสนานาย
ระวาง นายอากรไปดูที่ไรนาเรือกสวนที่โกนสรางนัน้ ใหรูมากแลนอย ใหเสนานายระวาง นายอากร
เขียนโฉนฏใหไวแกผูเลิกรั้งโกนสรางนัน้ ใหรูวาผูน นั้ อยูบ านนั้น โกนสรางเลิกรัง้ ตําบลนั้นขึน้ ในปนั้น
เทานั้น ไวเปนสําคัญ ถาแลผูใดลักลอบโกนสรางเลิกรั้งทําตามอําเภอใจตนเอง มิไดบอกเสนานาย
ระวางนายอากร จับไดก็ดี มีผูรองฟองพิจารณาเปนสัจไซร ใหลงโทษ ๖ สถาน
ฯลฯ
ศุภมัสดุ ๑๙๐๓ ศุกรสังวัจฉะระวสาขมาศกาฬปกษตติยดิถีวฃระวิวารบริเฉทกาล
กําหนด
พระบาทสมเด็จพระเจารามาธิบดีศรีบรมจักรพรรดติราชาธิราชบรมบาทบรมบพิตร
พระพุทธเจาอยูหัวเสด็จในพระที่นงั่ รัตนสิงหาศน
จึง่ เจาขุนหลวงสพฤานครบาลบังคมทูลพระ
กรุณา ดวยผูช ิงที่แดนรัว้ เรือน ไร สวน พิพาทวาที่เดิมแกกัน แลผูห นึง่ วาทีน่ นั้ เปนมรฏก จะเอาที่
นั้น จึ่งพระเจาอยูหวั มีพระราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ดํารัสตรัสแกเจาขุนหลวงสพฤา
แลมุขมนตรีทงั้ หลายวา ที่ในแวนแควนกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราช
ธานีบุรีรัมย เปนที่แหงพระเจาอยูห ัว หากใหราษฎรทัง้ หลายผูเปนขาแผนดินอยู จะไดเปนที่ราษฎร
หามิได แลมีพิพาทแกกันดังนี้ เพราะมันอยูแลวมันละที่บานที่สวนมันเสีย แลมีผหู นึง่ เขามาอยูแ ล
ลอมทําเอาปลูกสรางอยูให
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เปนสิทธิแกมนั อนึ่ง ถาทีน่ นั้ มันมิไดละเสีย แลมันลอมทําไวเปนคํานับ แตมันหากไปราชการกิจศุข
ทุกขประการใด ๆ ก็ดี มันกลับมาแลวมันจะเขาอยูเลาไซใหคืนใหมันอยู เพราะมันมิไดซัดที่นนั้ เสีย
ถามันซัดที่เสียชานานถึง ๙ ป ๑๐ ปไซ ใหแขวงจัดใหราษฎรซึ่งหาที่มิไดนนั้ อยู อยาใหทนี่ นั้ เปลา
เปนทําเนาเสีย อนึ่งถาที่นนั้ มันปลูกตนไมอัญมณีอันมีผลไว ใหผูอยูใหคาตนไมนั้น ถามันพูนเปน
โคกไวใหบาํ เหน็จซึ่งมันพูนนัน้ โดยควร สวนทีน่ ั้นมิใหซื้อขายแกกนั เลย อนึง่ ผูยากไรขออาไศรยอยู
ในที่บา นทาน ๆ ผูอยูที่กอนใหอยูถงึ ปหนึง่ สองปก็ดี ครั้นรังเกียจกันเลา จะขับผูขออยูน ั้นเสียใหออก
จากที่นนั้ วาหาที่อนื่ อยูเถิด อยาใหผิดหมองกันเลย ถาผูขออยูไดปลูกเรือนเสาไมจริงแลทํารั้วไวเปน
เขตเจาที่ยอมใหปลูกใหทําแลวไดมาอยูถงึ สามป ทานวาเปนสิทธิแกมนั ผูขออยู ถามันจะไปอยูอื่น
แลจะขายที่แลเรือนนัน้ ใหขายแตเรือน ที่นนั้ ใหสทิ ธิแกเจาของเดิม ถามันมีอยูจะขายจะจํานําจะ
ใหแกผูใด ๆ แลพี่นองลูกหลายญาติพันธุก ด็ ี ทานวามิไดใหคงแกเจาที่เดิม เหตุวาเปนสิทธิแตจะอยู
ถาผูขออยูไดปลูกแตเรือนเสาไมจริง มิไดทํารั้วกัน้ เปนเขตเรือนตนอยูไปถึงสามปก็ดี ทานวาเจาที่
ใหอาไศรยอยู แลผูอาไศรยจะเอาเปนสิทธินั้นมิได
๔๓
มาตราหนึง่ ถาทีน่ อกเมืองหลวง อันเปนแวนแควนกรุงศรีอยุธยาใชที่ราษฎร อยา
ใหซื้อขายแกกนั อยาละไวใหเปนทําเนเปลา แลใหนายบาน นายอําเภอ รอยแขวงแลนายอากอร
จัดคนเขาอยูในทีน่ ั้น อนึง่ ทีน่ อกเมืองทํารุดอยูน านก็ดี แลมันผูห นึ่งลอมเอาที่นนั้ เปนไรเปนสวน
มัน ๆ ไดปลูกตนไมสรรพอะยะมานีในทีน่ ั้นไว ใหลดอากอรไวแกมนั ปหนึง่ พนกวานัน้ เปนอากอร
หลวงแล
๔๔
มาตราหนึง่ หัวปาแลทีม่ ีเจาของสืบสาง แลผูนั้นตาย ไดแกลูกหลาน ถาแลผูใดไป
แผวถางเอาเอง ทานวาคนผูนั้นบังอาจใหไหมลาหนึ่งเปนสินไหมกึง่ พิไนยกึง่ คืนที่นนั้ ใหแกพนี่ อ ง
ลูกหลานมัน
๔๕
มาตราหนึง่ ผูใดยกที่เยาเรือนใหแกฝา ยขางหนึง่ มีผูรูเห็น แลฝายผูไดที่เยาเรือน
นั้นตายเจาของจะกลาวเอาที่เยาเรือนคืนเลา ทานวาใหคืนใหแกทา นโดยคํานับ เพราะที่เยาเรือน
นั้นทานใหแกเขาผูตายแลญาติผูตาย จะกลาวเอาทีเ่ ยาเรือนนัน้ มิไดเลย เหตุวา ผูต ายกับผูใหเขา
ใหแกกนั ถาแลผูไดที่กับผูใหทถี่ ึงแกมรณภาพทัง้ สองฝาย บุตรพีน่ อ งญาติผูใหจะกลาวเอาที่เยา
เรือนนัน้ ทานวามิไดเลย
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๔๖
มาตราหนึง่ มาขอทําที่ไรที่นา เรือกสวน ปา น้าํ ละหาร หวย หนอง คลอง บึง บาง
ที่ใด ๆ เจาของใหทําแลว และจะเอาของตนคืนนัน้ ทานวาใหเอาคืนแตใน ๓ ปลงมา ถาแลผูขอทํา
ๆ พนกวา ๓ ปขึ้นไป ใหสทิ ธิแกผูขอทํา แตในที่จะทํากินไปนัน้ ถามิทํากินตอไปจะขายจะจํานําจะ
ใหแกพนี่ องลูกหลายทํากินสืบไปนั้นมิได ที่นนั้ ใหสทิ ธิแกเจาของเดิม
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ประกาศกําหนดที่ใหขายใหเชาแกคนนอกประเทศ
มีพระบรมราชโองการ
มารพระพัณฑูรสุรสิงหนาทใหประกาศแกราษฎรชาว
กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา ที่เรียกวาบางกอก แลอยูในแขวงหัวเมืองชั้นใน
ใกล ๆ คือ เมืองนครเขื่อนขันธ ที่เรียกวาปากลัด เมืองสมุทรปราการ ที่เรียกวาปากนํา เมืองสาคร
บุรี ที่เรียกวาทาจีน เมืองนครไชยศรี ที่เรียกวาลครไชยศรี เมืองนนทบุรี ที่เรียกวาตลาดขวัญ เมือง
ปทุมธานี ที่เรียกวาสามโคก และกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ที่เรียกวา กรุงเกาวาเมืองอางทอง
เมืองสิงหบุรี เมืองพรหมบุรี ที่เรียกวาบางแหงบางพุทรา เมืองลพบุรีบรุ าณ เรียกวาละโว แลคนชาว
วัดบางพวกอุตริเรียกวาเมืองนพบุรี แลเมืองสระบุรี ที่เรียกวาเมืองใหมบาง บานทดบานมวงบาง
แลเมืองนครนายกที่เรียกวาคอระยก เมืองปราจีนทบุรที เี่ รียกวาบางคาง เมืองซะเซิงเซาที่เรียกวา
แปดริ้ว เมืองพนัสนิคมที่เรียกบานวัดโบดวัดหลวง เมืองชนบุรีที่เรียกวาบางปลาสรอยหรือบาง
ปาสอย เมืองบางลมุงแลเกาะในหมูเ กาะสีชังแลเมืองเพชรบุรี เรียกวาพริบพรี แลเมืองสมุทสง
คราม ที่เรียกวาแมกลอง แลเมืองราชบุรที ี่เรียกวาราชพรี ราษฎรอยูในเขตรแขวงเมืองเหลานี้แลอืน่
ๆ คือ ไทย ลาว เขมร มอญ พมา จีน ยวน แขก ฝารัง่ เดิมทั้งปวง ใหรูจงทัว่ บัดนี้ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัว พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูห ัวทั้งสองพระองค ทรงพระราชดําริห
เห็นพรอมกันกับความคิดทานเสนาบดี ปรารถนาจะใครทํานุบาํ รุงพระนครแลราษฎรใหมีทางทีท่ าํ
กิน แลคาขายใหเจริญทรัพยสมบัติดีขึ้นกวาแตกอน ครั้งนี้คนชาติที่มีผวิ ขาวที่เรียกวาฝารั่งนอกเขา
มาสัญญาวา จะขอเขามาซื้อที่อยูตั้งทํามาหากินในพระอาณาจักรนี้ คลายกันกับจีนและชาว
ประเทศอื่น ซึง่ เขามาอยูแตกอน จึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดยอมใหพวกฝารั่งนอก ซือ้ ที่เชาที่ในเขตร
แขวงที่ไมใกลนักไกลนัก แตกรุงเทพมหานครคือในภายในพระนครแลหางกําแพงพระนครออกไป
เพียงสองรอยเสนเขามาโดยรอบในเขตรเทานี้ หามไมใหผูใดขายที่ขาด แกคนนอกประเทศทีเ่ ขามา
อยูยังไมถงึ สิบป แตจะใหเชานัน้ ไดไมหาม เมื่อจะใหเชานั้นใหมาทําหนังสือสัญญาวากลาวกันตอ
หนารั้วแขวงอําเพอแลเจาพนักงานใหรูเห็นเปนพยานไว อยาใหลอบขายดวยโวหารวาใหเชาคือเอา
เงินลวงนามากกวากําหนดเชาตามเดือนตามป ถารอนรนจะใครไดเงินมากจะขายทีก่ ับคนนอก
ทีเดียว ดวยอยากไดเงินเรว ๆ ก็ใหกราบเรียนทานเสนาบดีกอน เมื่อทานเสนาบดียอมใหขายจึ่ง
ขายได แลที่ทหี่ างกําแพงพระนครสองรอยเสนออกไปภายในทีท่ ี่ไมไกลนัก เพียงเรือขายเรือแจวจะ
ไปถึงไดใน ๒๔ ชั่วโมงเขามานัน้ เจาของทีจ่ ะขายที่บานทั้งเยาเรือนแลที่สวนทีน่ าใหขาดกับคน
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นอกทีเ่ รียกวาฝารั่งก็ไดไมหา มไมมีโทษโปรดอนุญาตแลว เพราะวาคนนอกมักใจใหญใจโตซื้อแพง
ๆ ผูที่ขายจะไดเงินมาก ๆ เงินทองจะไดตกอยูในบานในเมือง ถายังหวงที่อยูจ ะใหคนนอกเชาที่สวน
ที่นาทีโ่ รงทีเ่ รือนอยางไรก็ได ราษฎรเจาของที่จะไดไดคาเชาดีกวานิ่งอยูเปลา ๆ และเมื่อเจาของมี
กําลังทําเอง ใหมีผลมากกวาคาเชาไมไดนั้น แตวา หามไมใหฉอเบียดบังเอาที่แลเรือนแลสวนแลนา
ของผูอื่นที่ไมเปนสิทธิแกตัวไปขายกับคนนอกประเทศใหเปนความยุงยิ่งกันขึ้น เพราะเหตุนี้ถาใคร
จะขายจะใหเชาก็ใหมาบอกกลาวกับรั้วแขวงอําเพอใหร่ําเรียนแกเจาพนักงาน แลผูสําเรทธราชการ
เมืองกรมการใหรูเห็นเปนพยาน ทําหนังสือซื้อขายและสัญญาเชาที่ใหแนนอนมั่นคงอยาใหมีความ
เกี่ยวของทุมเถียงกันตอไปขางนาได แลกําหนดหางพระนครสองรอยเสน แตที่ลอมซึ่งหามมิใหขาย
ขาดนั้น คือ ทิศเหนือกําหนดถึงปากน้าํ บางพุทราที่รวมกับแมนา้ํ เจาพระยาตอไป จนถึงกําแพงเมือ
ลพบุรีเลยตรงไปถึงทาพระงามแมนา้ํ สระบุรี ทิศตวันออกแตทาพระงามถึงบางกนากปลายคลอง
ขุดที่ออกแมนา้ํ บางปกง ตรงไปถึงปากน้ําบางปกงตอไปจนเกาะศรีมหาราชาทิศใต ตั้งแตเกาะศรี
มหาราชาไปจนถึงกําแพงเมืองเพ็ชรบุรี ทิศตวันตกตั้งแตอาวทเลเมืองเพ็ชรบุรีไป ถึงปากน้าํ เมืองส
มุทสงคราม เลยไปตามลําแมนา้ํ จนถึงกําแพงเมืองราชบุรีตอไปจนถึงเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต
สุพรรณบุรีไปถึงปากน้าํ บางพุททราประจวบที่เกาในภายในที่เทานี้ แลที่นอกกําหนดทาง ๒๔
ชั่วโมงนี้ออกไปเปนทีเ่ ปลี่ยนไกลหามไมใหผูใดขายแกคนนอกประเทศ แลใหคนนอกประเทศเชาดัง
หนึง่ ที่ภายในกําหนดเขามา แตในที่นอกกําหนดนัน้ ถาคนนอกประเทศหนังสือเบิกดานเดิรทางไป
สําหรับตัวไมเปนคนหนีแลว ราษฎรจะซือ้ จะขายก็ได จะใหเชาทีภ่ ักพาอาไศรยอยูกวาจะกลับได
แตจะใหเชาเปนที่อยูแลจะขายขาดไมได คําประกาศนี้เปนแตคําซั่น ๆ ภอใหคนฟงเขาใจงาย รู
เร็ว ๆ ซั่น ๆ ขอความวิถารมีอยูอีกฉบับหนึง่ ไดแจกไปกับผูสําเรทธราชการเมืองกรมการ รั้ว
แขวงอําเพอแลว แลไดปดไวทวี่ ัดใหญ ๆ ที่ศาลากลางที่การปูเรียนหลายแหงแลว เมื่อไมเขาใจไป
ตามอานดูเถิด อยาได ปรารถเอาความในประกาศซั่นนี้ไปพูดจาเลาฎากันไปผิด ๆ ถูก ๆ ประกาศ
มา ณ วันพฤหัส ขึ้นสองค่าํ เดือนเจ็ด ปมโรง นักษัตรอัฐศก
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ประกาศฝรั่งทําหนังสือสัญญา
มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ใหประกาศขาราชการ ผูใหญ
ผูนอยแลผูสําเรทธราชการเมืองกรมการ แลบันดาราษฎรทั้งไทย จีน ยวน มอญ ลาว เขมร พมา
มลายู แลคนเชื้อฝรั่งโปรตุเกศเดิมและคนเชื้อแขกเทศแขกจามทุกชาติทุกภาษาทัง้ ปวง ซึ่งอยูใ น
กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา ที่เรียกวา บางกอก และอยูแขวงหัวเมืองชั้นใน
ใกล ๆ คือ เมืองนครเขื่อนขันธ ที่เรียกวาปากลัด เมืองสมุทรปราการ ที่เรียกวาปากน้ํา เมืองสาคร
บุรี ที่เรียกวาทาจีน เมืองนครไชยศรี ที่เรียกวาลครไชยศรี เมืองนนทบุรี ที่เรียกวาตลาดขวัญ เมือง
ปทุมธานี ที่เรียกวาสามโคก แลกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาที่เรียกวากรุงเกาวาเมืองอางทอง เมือง
สิงหบุรี เมืองพรหมบุรี ทีเ่ รียกวาบางแปงบางพุทรา เมืองลพบุรีบุราณ เรียกวาละโว แลคนชาววัด
บางพวกอุตริเรียกวาเมืองนพบุรี แลเมืองสระบุรี ที่เรียกวาเมืองใหมบาง บานทน บานมวงบาง
แลเมืองนครนายกที่เรียกวาคอระยก เมืองปราจีนทบุรที เี่ รียกวาบางคาง เมืองซะเซิงเซาที่เรียกวา
แปดริ้ว เมืองพนัสนิคมที่เรียกบานวัดโบดวัดหลวง เมืองชลบุรีที่เรียกวาบางปลาสรอยหรือบาง
ปาสอย เมืองบางลมุงแลเกาะในหมูเ กาะสีชัง แลเมืองเพชรบุรที ี่เรียกวาพริบพรี แลเมืองสมุทสง
คราม ทีเ่ รียกวาแมกลอง แลเมืองราชบุรที ี่เรียกวาราชพรี ราษฎรอยูในเขตรแขวงเมืองเหลานีแ้ ล
อื่น ๆ ใหทราบจงทัว่ ดวยเมื่อปเถาะสัปตะศกเปนปที่ ๕ ในแผนดินประจุบนั นี้ สมเด็จพระเจาโป
เลยอนที่สามเปนพระเจากรุงฝรั่งเสศ แลสมเด็จพระนางเจากวินวิกตอเรีย เปนเจาทวีปปริเตียน
ใหญแลไฮยิแลนต แลปริไสเดนตผูครองยูในติศเตศอเมริกา ไดบังคับใหขุนนางเขามาขอทําสัญญา
ผูกพันธทางพระราชไมตรี แลการที่ลกู คาฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา จะเขามาใหคาขายให
สะดวกสบายดีขึ้นกวาแตกอ น ในขอสัญญาขอหนึง่ เปนที่ ๔ ในลําดับนั้นมีวา จะขอใหคนฝรั่งเสศ
อังกฤษ อเมริกัน และชาติอนื่ ซึ่งอยูในบังคับฝรั่งเสศ ดังกฤษ อเมริกนั ไดเขามาพึ่งพระบาระมีพระ
เดชพระคุรอาไศรยตั้งบานเมือนอยูท ํามาหากินในแผนดิน ซึง่ เปนพระราชอาณาจักรกรุงสยาม ให
สมควรแกการที่บานเมืองเปนไมตรีกัน จะยอมใหเสียภาษีอากรในที่เพาะปลูก และคาน้าํ คาตลาด
และภาษีสินคาขาเขาขาออกทั้งปวงทุกอยางเสมอกันกับคนตางชาติอื่นภาษาอื่นซึง่ เขามาอาไศรย
พึ่งพระบาระมี ทํามาหากินอยู แตกอนจึงไดทรงพระราชดําริหพรอมกับความคิดทานเสนาบดีวา
คนตางชาติฝรั่งเสศ อังกฤษ อเมริกัน แลคนซึ่งขึ้นกับฝรั่งเสศ อังกฤษ อเมริกนั บัดนี้ก็เปนขา
แผนดินเมืองทีเ่ ปนพระราชไมตรีกันแลวทัง้ สามเมือง แลคนชาติฝรั่งเสศ อังกฤษ อเมริกันก็มีวิชา
ฉลาดในการงานตาง ๆ เมื่อไดเขามาตั้งบานเรือนอยูในพระราชอาณาเขตร เห็นจะมา
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ประกอปการชางทําสิง่ ของเครื่องใชสอยตาง ๆ ประหลาด ๆ ดีกวาสิง่ ของที่เคยทําไดในกรุง ซึง่ มีมา
แตกอนบาง แลวจะเอาออกจําหนายซื้อขายแกราษฎรราคาของทีท่ ําเมืองนีก้ ็จะถูกกวาของที่ลูกคา
นํามาขายแกเมืองอื่นชางชาวพระนครนี้เมือ่ เห็นเปนดี ก็จะร่ําเรียนเลียนทําตามอยางการชางทั้ง
ปวงก็จําเริญดีขึ้นกวาแตกอน อนึ่ง การเพาะการปลูกสิ่งของที่มีผลเปนประโยชนในแผนดิน คนฝรั่ง
เสศ อังกฤษ อเมริกันมักเขาใจวิธีเพาะปลูกมีตําหรับตํารา ถาเขามามีอุตสาหมีเพียรยพยายามทํา
ไรนาเรือกสวนไดมากในที่เปนปาแลทองทุง ที่รกรางวางเปลาอยูก็จะใหจําเริญสมพักษรอากรภาษี
มีมากขึน้ แกแผนดินโดยลําดับเวลาไปภายนา เมื่อพวกฝรั่งเสศ อังกฤษ อเมริกนั เอาเงินทองมาแต
นอกประเทศ ลงทุนซื้อทีเ่ ชาที่แลจางลูกจางใชเงินทองเมืองอื่นก็จะไดตกอยูในแผนดิน จําเริญแก
ราษฎรชาวพระนครนี้ ราษฎรที่ยากจนจะไดรับจางเลี้ยงชีวิตรดีกวาขายตัวเปนทาสใหทา นผูอนื่ ใช
ดวยเห็นประโยชนอยางวามานี้แล อยางอื่น ๆ ก็ควรจะขอมใหคนฝรั่งเสศ อังกฤษ อเมริกันเขามา
อาไศรยอยูในพระราชอาณาจักรตามสบาย แตยงั เห็นเหตุอยูอกี อยางหนึ่งวา คนชาติฝรั่งเสศ
อังกฤษอเมริกนั รูปราง เพศ ภาษา แปลกตา จริตกิริยา อยางธรรมเนียมก็ผิดกับคนชาวประเทศนี้
นัก ครั้นจะยอมใหไปอยูไกลหางจากพระนครไปนัก กลัวคนที่ไกล ๆ ไมเคยพบเห็นฝรั่งเสศอังกฤษ
อเมริกัน จะสําคัญคิดวาเปนคนแปลกมาจะพากันขมเหงตาง ๆ เมื่อเดินทางไกรหรืออยูในที่เปลี่ยว
คนใจรายใจพาลเมื่อเห็นเปนคนตางเมืองตางภาษา ก็จะเขาปลนชิงตีรันฟนฆา เมื่อความเชนนีม้ ี
ขึ้นจะไถถามหาพยานเอาการเปนจริงก็จะยากไป เพราะพวกฝรัง่ เสศอังกฤษอเมริกนั ไมรูจักใครใน
ที่ไกลที่เปลีย่ วจะไดความลําบากนัก อนึง่ จะใหพวกฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกันซื้อที่ขาดเปนของฝรัง่
เสศอังกฤษอเมริกันอยูในภายในฤาที่ใกลพระนครแตแรกมาใหม ๆ ยังไมกวางขวางรูจกั ใครมาก
เมื่อบานเมืองเบียดเสียดแทรกแซงกัน จะมีความเฉเลาะวิวาทชาวพระนครนี้เห็นวาไมจักใครก็จะ
กลุมรุมขมเหงตาง ๆ ดวยยังไมคุนเคย จึงไดทรงพระราชดําริหพรอมกับความคิดทานเสนาบดี
จะขอมใหฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกันแลคน ซึง่ ขึ้นกับฝรัง่ เสศอังกฤาอเมริกันเขามาอยูในกรุงเทพมหา
นคร แตในทาง ๒๔ ชัว่ โมง ที่จะไปไดดวยปรกติของประเทศนี้ แตในทีร่ อบพระนคร ๒๐๐ เสนนั้น
หามมิใหฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกันทีม่ าใหมอยูในประเทศนี้ยังไมถึง ๑๐ ป ซื้อที่ขาดเปนของตัว เปน
แตจะเชาอยูน นั้ ได ที่ปางกรุงเทพมหานครกวา ๒๐๐ เสนออกไปภายใน ๒๔ ชัว่ โมงเขามานั้น แหง
ใดแหงหนึ่งฝรัง่ เสศอังกฤษอเมริกันจะเชาก็ได จะซื้อทีน่ าที่สวนที่บา นที่เรือนขาดเปนของตัวก็ได
ทานเสนาบดีจงึ่ ไดเชิญพระราชดําริหนี้ไปพูดปฤกษากับทูตฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั
ซึ่งมาขอทํา
สัญญาก็ไดยอมพรอมในกันใสความอันนี้ไวในขอสัญญาขอเปนที่ ๔ โดยลําดับวาดังนี้ คนอยูใน
บังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั จะมาคาขายตามหัวเมืองชายทเลซึ่งขึน้ กับกรุงเทพมหานครก็คาขาย
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ไดโดยสดวก
แตจะอาไศรยอยูไดทีเดียวก็แตในกรุงเทพมหานครตามในจังหวัดซึ่งกําหนดไวใน
หนังสือสัญญาประการหนึง่ คนอยูในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั จะมาเชาที่ปลุกโรงปลูกเรือน
ปลูกตึกและจะซื้อเรือน ซื้อโรง ซื้อตึก พนกําแพงออกไปในกําหนด ๒๐๐ เสน คือ ๔ ไมย อังกฤษ
เชาไดแตจะซื้อที่ซื้อไมได ถาอยูถงึ ๑๐ ปแลวจึ่งจะซื้อได ถาอยูยังไมถึง ๑๐ ป ทานเสนาบดีจะ
โปรดใหซื้อได แลที่นอกกําหนดสองรอยเสนนัน้ คนอยูใ นบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกันจะซื้อจะชา
ที่เรือนที่สวนทีไ่ รที่นา ตั้งแตกําแพงเมืองออกไปเดินดวยกําลังเรือแจวเรือภายทาง ๒๔ ชั่วโมง จะ
ซื้อจะเชาเมื่อไรก็ซื้อไดเชาได แตเมื่อคนอยูในบังคับฝรัง่ เสศอังกฤษอเมริกันจะซื้อทีซ่ ื้อเรือนจะตอง
บอกกงซุนฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกัน ตามทีต่ ามตําแหนงผูจะซื้อได กงซุนจะไดบอกเจาพนักงานฝาย
ไทย เจาพนักงานกับกงซุนเห็นวาคนที่จะซื้อที่นนั้ เปนคนจะทํามาหากินโดยจริง เจาพนักงานกับ
กงสุลจะชวยวากลาวใหซื้อตามราคาสมควร แลวจะไดดูแลปกที่วัดที่ ทําหนังสือปดตราเจา
พนักงานใหไวเปนสําคัญ แลวจะไดฝากฝงเจาเมืองกรรมการใหชว ยดูแลทํานุบํารุงดวย แลใหผทู ี่ไป
อยูนั้นฟงบังคับบัญชาเจาเมืองกรมการตามยุติธรรม คาธรรมเนียมทีท่ ําไรทาํ สวน ราษฎรบานนัน้
เมืองนัน้ ตองเสียอยางไรก็ใหเสียตามชาวบานนั้นชาวเมืองนัน้ ถาในกําหนด ๓ ปแลว ผูทซี่ ื้อที่ไมมี
ทุนรอนฤาแชเชือนเสียมิไดตงั้ การปลูกสราง เสนาบดีจะคืนเงินคาที่ใหจะตัดสินคืนเอาที่นนั้ เสีย
หนังสือสัญญาทัง้ ๓ เมืองความเหมือนกันนี้ไดทาํ แลว และขุนนางฝรัง่ เสศ ขุนนางอเมริกันรับเอา
ไปวาจะเอาไปลงตรามาสงเปลี่ยนตอภายหลัง หนังสือสัญญาเมืองอังกฤษทีท่ ําเสร็จแลวกอนนัน้
ทูตอังกฤษก็ไดนําไปถวายสมเด็จพระนางเจากรุงลอนดอนเมืองอังกฤษก็ทรงเห็นชอบดวยลงตรา
สันนิฐานมาเปนอันเสร็จแลววา ใหสัญญาคงอยูอยางนัน้ ทุกประการ แลขุนนางอังกฤษซึ่งเปนทูต
จําทูลพระราชสาสน แลเครือ่ งมงคลราชบรรณาการมาทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย แลวางหนังสือ
สัญญากันทั้งสองฝายเปนอันเสร็จในครั้งนี้นนั้ ไดปฤกษากับทานเสนาบดีวา คําในขอสัญญาวา
คําที่วา หางพระนครโดยรอบสองรอยเสนนีก้ ็ดี คําวาหางไกลเพียงที่เรือนจะไปมาไดใน ๒๔ ชั่วโมงก็
ดี ถึงจะประกาศไป ใครไมไดวัดแลทดลองก็จะไมรูวา เพียงไหน จะเปนเหตุใหสงไสตองเถียงกัน จึ่ง
ไดใหเจาพนักงานกรมเมืองไปกับขุนนางอังกฤษวัดทางสองรอยเสน รอบพระนครปกเสาสิลาไวสี่
ทิศเปนที่หมายของวงเวียนรอบพระนคร
แลในที่บัดทัดวงเวียนของพระนครจะคามแมน้ํา
เจาพระยานั้น ก็ไดมีเสาสิลาเปนสําคัญทัง้ สองฟากดวย ตั้งแตวงเวียนที่มีเสาสิลาเปนสําคัญเขามา
จนถึงพระนครนั้น หามมิใหผูใดขายที่บานที่สวนแกคนนอกประเทศทีเ่ ขามาอยูในกรุงยังไมถงึ สิบป
เปนแตใหเชามีกําหนดเปนระยะ ๆ นัน้ ไดไมหาม เมื่อจะใหเชานัน้ ใหมาทําหนังสือสัญญาวากลาว
กันตอหนารัว้ แขวง อําเพอแลเจาพนักงานใหรูเห็นเปนพยานไว อยาใหลอบขายดวยโวหารวาใหเชา
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คือเอาเงินลวงมากกวากําหนดเชาตามเดือนตามปสมควรแกเยี่ยงอยางควรจะยอมกน ถารอนรน
จะใครไดเงินมาก จะขายทีก่ ับคนนอกทีเดียว ดวยอยากจะไดเงินเรว ๆ ก็ใหกราบเรียนเสนาบดี
กอน เมื่อทานเสนาบดียอมใหขายจึง่ ขายได ฤาจะใครจํานําทําสัญญาวาขาดดอกเบี้ยเปนหลุดก็ให
มาบอกจํานําแกคนที่มที รัพยในฝายไทยกอน ถาไมมีใครรับใหเงินแรงกวาดังกฤษรับแลว ใหเอา
ความมาเรียนทานเสนาบดีกรมพระนครบาง จะคิดอานใหไดสมประสงค ก็แลในทาง ๒๔ ชั่วโมง
แตกําแพงกรุงเทพมหานครนอก ๒๐ เสนโดยรอบนั้น ทานเสนาบดีกบั ทูตอังกฤษปฤกษาวากําหนด
ลงเปนตําบลแลว คือทิศเหนือกําหนดถึงปากน้าํ บางพุทรา ที่รวมกับแมน้ําเจาพระยาตอไปจนถึง
กําแพงเมือลพบุรีเลยตรงไปถึงทาพระงามแมน้ําสระบุรี ทิสตวันออกแตทาพระงามถึงบางกนาก
ปลายคลองขุดที่ออกแมนา้ํ บางปกงตรงตอไปถึงปากน้าํ บางปกง ตอไปจนถึงเกาะศรีมหาราชาทิศ
ใตตั้งแตเกาะศรีมหาราชาไปจนถึงกําแพงเมืองเพ็ชรบุรี ทิศตวันตกแตฝงอาวทเลเมืองเพ็ชรบุรีไปถึง
ปากน้าํ เมืองสมุทรสงคราม
เลยไปตามลําแมน้ําจนถึงกําแพงเมืองราชบุรีตอไปจนถึงเมือง
สุพรรณบุรี ตั้งแตสุพรรณบุรีไปถึงปากน้าํ บางพุทราประจวบที่เกาในภายในที่เทานี้ ราษฎรที่เปน
เจาของอยูแตกอน จะใหคนอังกฤาแลคนซึ่งขึ้นกับอังกฤษฤาฝรัง่ เสศแลอเมริกันเปนชาวเมืองฤาขึ้น
แกเมืองฝรั่งเสศอเมริกันซึง่ มาทําสัญญาแลวนัน้ เชาอยูกไ ด ทําการเพาะปลูกก็ได จะขายใหขาดทั้ง
ที่บาน ที่เรือน ที่สวน ทีน่ า ก็ไดไมหาม แตเมื่อจะใหเชาฤาจะขายใหนนั้ ใหทาํ หนังสือสัญญา
กําหนดทีก่ ําหนดราคามีวัน คืน เดือน ป ใหแนนอนตอหนาตัง้ แขวงอําเพอพนักงานใหรูเห็นเปน
พยาน ฤาเมื่อจะใหเงินรับเงินแลผัดผอนกันอยางไร ก็จะใหมสี ักขีพยานแลใบรับไปใหเปน
สลักสําคัญ อยาใหมีววิ าททุม เถียงกันไปในภายนาได เมื่ออังกฤษแลอื่นแลชาวอเมริกันไปซื้อที่เชา
ที่อยูในที่ใด ๆ ไทยแลจีนแลคนอื่น ๆ จะเขาไปรับจางใหใชทาํ การงานเอาสินจางเลี้ยงชีวิตรก็ไดไม
หาม อยาใหคนที่มีความผิดตอกฎหมายแผนดิน คือ เปนโจรผูรายแลความชัว่ อื่น ๆ หลบลี้หนีสุภา
ตระลาการตั้งแขวงอําเพอแลกองจับฤาทาษและลูกนี่ทคี่ ิดจะหนีเจาขุนมุนนาย และเจานี่หลบลี้เขา
ไปอยูในที่ของอังกฤษแลอเมริกัน กอความใหสุภาตระลาการเจาหมูมันนายตองมาฟงรองวิวาท
เปนความกับคนตางประเทศ คนที่เปนตนเหตุหลบหลีกเขาไปอยูกอเหตุใหเกิดความตองวากับคน
ตางประเทศนัน้ คงจะตองชําระเอาตัวคืนมาใหจงได เมื่อไดตัวมาแลวจะตองใหมีโทษเพิ่มให
มากกวาความผิดของคนผูทาํ ผิดโดยปรกตินั้นถึง ทาษแลลูกนีท่ ี่หนีเจาเบี้ยนายเงินทําใหเจาเบีย้
นายเงินตองเปนความกับคนตางประเทศ ก็จะใหมีโทษอีกตามโทษานุโทษเพราะทานเสนาบดีไดใส
ในหนังสือสัญญาไวแลว กับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกัน วาดังนี้
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ขอ ๓ วาคนซึง่ อยูในบังคับไทยจะไปเปนลูกจางอยูกับคนอยูในบังคับฝรั่งเสศอังก
ฤา อเมริกนั ก็ดี คนอยูในใตบังคับไทยทีม่ ิไดเปนลูกจางก็ดี ทําผิดกฎหมายเมืองไทยจะหนีไป
อาไศรยอยูกับคนอยูในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั ซ ซึ่งอยูในกรุงเทพมหานคร ถามีพยานวาทํา
ผิดหนีไปอยูกบั คนในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกันจริง กงซุนทัง้ สามตามที่จะจับตัวสงใหกับเจา
พนักงานฝายไทย ถาคนอยูในบังคับฝรัง่ เสศอังกฤษอเมริกัน ที่เขามาตั้งบานเมือนแลเขามา
อาไศรยคาขายอยูในกรุงเทพมหานครทําผิดหนีไปอยูกบั คนในใตบังคับไทยถามีพยานวาทําผิดหนี
ไปอยูกับคนในใตบังคับไทยจริง กงซุนทั้งสามตามที่จะขอเอาตัว เจาพนักงานฝายไทยจะจับตัวสง
ให ถาพวกจีนคนใดจะวาเปนคนอยูในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั ไมมีสําคัญสิ่งไรเปนพยานวา
เปนคนอยูในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั กงซุนทัง้ สามเมืองก็ไมเอาเปนธุระ
ขอ ๕ วาคนอยูในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั ที่เขามาจะอาไศรยอยู ณ
กรุงเทพมหานครตองไปบอกกับกงซุนตามที่ใหจดชื่อไว ถาคนเหลานี้จะออกไปทะเลฤาจะไปเดี่ยว
เกินกําหนดทาง ๒๔ ชัว่ โมง ตามสัญญาไวที่จะใหคนในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั อยูนนั้ กงซุน
จะกลับออกไปจากกรุงเทพมหานคร ถาขุนนางเจาพนังกานฝายไทยบอกกับกงซุนตามที่วา มีเหตุ
ควรจะหามมิใหออกไปกงซุนตามที่จะมิใหออกไป ถาคนอยูในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกนั ไป
เที่ยวในระหวางทาง ๒๔ ชั่วโมง กงซุนตามที่จะเขียนเปนหนังสือไทยใหไป วาคนนั้นชื่ออยางนัน้
รูปรางอยางนัน้ มีธุระอยางนัน้
แลวะตองใหเจาพนังกานฝายไทยปดตราหนังสือใหไปเปนสําคัญ
ดวยชาวดานทางฝายไทยดูหนังสือแลใหคืนหนังสือใหปลอยตัวไปโดยเรว ถาไมมีหนังสือกงซุน
ตามที่ปดตราเจาพนักงานฝายไทยไปสําหรับตัวตองสงไสยวาเปนคนหนี ก็ใหยึดเอาตัวไว แลวให
มาบอกความกับกงซุนตามที่ใหรู
ขอ ๖ วาคนซึง่ อยูในบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกัน จะเขามาเทีย่ วแลจะเขามา
อาไศรยอยู ณ กรุงเทพมหานคร จะถือสาศนากฤษตัน ไทยก็ไมหามปราม เมื่อจะสรางวัดขึน้ จะทํา
ไดก็แตในที่เสนาบดีจะโปรดให ถาคนอยูในบังคับฝรัง่ เสศอังกฤษอเมริกัน ซึง่ จะเขามาอยู ณ
กรุงเทพมหานคร จะจางคนซึ่งอยูในใตบงั คับไทยมาเปนลูกจางเสนาบดีฝายไทยจะไมหามปราม
ถาคนที่มีมนุ นายจะมารับจางอยูกับคนอยูใ นบังคับฝรั่งเสศอังกฤษอเมริกัน มุนนายไมรูมุนนายจะ
มาเอาตัวไปก็เอาไปได ถาคนในบังคับอังกฤาไปจางคนในใตบังคับไทยเปนลูกจางไมไดทําสัญญา
กับมุนนายใหรูกอ น ภายหลังถาเกี่ยวของสิ่งหนึ่งสิง่ ใด เสนาบดีฝายไทยไมชาํ ระให
อนึ่ง คนซึ่งอยูบานใตเคียงแลตางบานก็ดี หามอยาใหรุกที่รุกแดน แลลอบลัก
เขาไปตัดถอนตนไมสิ่งใดที่ปลูกเพาะของคนตางประเทศแลกอเหตุววิ าทอยางใดอยางหนึ่ง อนึง่
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อังกฤษแลชาวยุโรปอื่นแลอเมริกัน เขามาเชาที่ซื้อที่ตั้งบานเรือนอยูทใี่ ด ๆ หามมิใหผูใดเขาไปฬอ
เลียนเยากวนกอความวิวาทอยางไรอยางหนึง่ ในบานของพวกอังกฤษแลชาวยุโรปอื่นแลอเมริกัน
ซึ่งจะเขามาอยูนนั้ ได ถาใครเขาไปลวงเกินกอวิวาทในบานของคนตางประเทศก็จะใหมีโทษแกผนู ั้น
ฝายเดียวจะไมวาความให เมื่อผูใดจะซื้อจะขายกับพวกอังกฤษแลชายุโรปอื่นแลอเมริกัน ซึง่ จะเขา
มาตั้งอยูก ็ดี จะเที่ยวไปทางน้ําทางบกคาขายอูก็ดี ก็ใหซื้อใหขายสิง่ ของทุกอยาง เวนแตสุราแลยา
ฝนนอกภาษี แตเมื่อจะใหแลรับสิ่งของแลเงินทอง ก็ใหมีหนังสือรับเปนสําคัญและยานรูเห็น ถึงจะ
ผัดผอนใหปน กัน ก็ใหมีหนังสือไวเปนสลักสําคัญและพยานรูเห็น อยาทําใหเกี่ยวของรุงรังนักมี
ความจะชําระยากไป เมื่อจะสมคบกับลูกคาคนอังกฤษแลชาวยุโรปอื่นแลอเมริกัน ก็ใหภบปะ
พูดจากันที่นา บานนาโรงมีผรู ูผูเห็น อยาใหคนตางประเทศรุกรานเขาไปทวงถามทุม เถียงยื้อแยงจน
เกิดวิวาทในบานในเรือนของตัวได ใหออกรับพูดจาเสียนาบานนาโรงใหมีผูรูเห็นในสุราแลยาฝน
สองสิ่งนั้น ถาคนอังกฤษแลชาวยุโรปอื่นแลคนอเมริกัน มารับเอาน้าํ สุราแตนายอากรไปขาย น้ํา
สุรานั้นคนทัง้ ปวงซื้อกินซื้อใชก็ไดไมมีโทษ ตมสุราขึ้นไมไดผูกไปแตนายอากรก็ดี เอาสุราเมืองอก
มาขายก็ดี หามมิใหใครไปซื้อออกมา แลไปซื้อกินในบานคนนอกประเทศนัน้ คนที่ไปซื้อออกมาดี
คนที่ไปกินในบานนั้นออกมาก็ดี ใหนายอากรจับปรับไหมเหมือนคนทําสุราตามโทษานุโทษ แตฝน
นั้นถาคนนอกประเทศมารับไปจากเจาภาษีจะไปสูบดวยกันองก็ดี ไปขายแกจีนก็ดีไมมีโทษ ถาคน
ที่พระราชบัญญัติหามมิใหสบู ฝน ไปรับมาสูบมาขายก็ดี เขาไปอาไศรยสูบในบานนัน้ ก็ดี ก็จะมี
โทษตามโทษสูบฝน แตฝน นอกประเทศที่คนนอกประเทศจะลอบเอามาซื้อขายนัน้ ไดหามไวใน
หนังสือสัญญาแลว เมื่อมีเหตุขึ้นก็จะปรับปรุงกันตามหนังสือสัญญา อนึง่ อยาใหสมคบเอาคน
อังกฤษแลชาวยุโรปอื่นแลอเมริกัน ที่มีความผิดหนี้กงซุนตามที่เมืองนัน้ ๆ แล กับปตันนายเรือ
ลูกเรือแลคนหลบเจาหนี้ ใหพลบลี้อยูในบานในเรือน ถาหลบเขาไปก็ใหจับตัวมาสงกับนอยแขวง
นายอําเพอ จะไดพาตัวไปสงกับกงซุนตามที่ตามขอสัญญาที่วา แลวนั้น ถาคนอังกฤษแลชาวยุโรป
อื่นแลอเมริกันมาทําการขมเหงแกผูใด ๆ นอกบานของพวกนั้นก็ดี ฤาเกีย่ วของเงินทองขัดขวาง
อยางไรก็ดีถา อยูหัวเมืองก็ใหทาํ เรื่องราวไปยื่นตอผูสําเรทธราชการเมืองกรมการ การภอที่ผูสําเรทธ
ราชการเมืองกรมการจะวากลาวใหแลวไปไดโดยยุติธรรมเห็นชอบดวยกัน ก็ใหวา ใหเปนแลวแกกนั
ถาขัดขวางอยูจ ะวาไปมิได ก็อยาใหผูสําเรทธราชการเมืองแลกรมการเกาะครองกดขี่ขมเหงจําเลย
วุนวายไป
ก็ใหบอกสงเรื่องราวกับโจทลงกายังกรุงเทพมหานคร
ถาคนที่เปนความกับคน
ตางประเทศ อยูในกรุงเทพมหานครจะฟองคนตางประเทศ ก็ใหทําเรื่องราวไปยืน่ ตอเจาพนักงาน
กรมทากลาง ที่ศาลาเวนกรมทาจะไดพาตัวโจทกับเรื่องราวไปหากงซุนของคนตางประเทศนัน้ ให
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หาตัวจําเลยมาชําระให ฤาจะไปฟองกับกงซุนโตทเี ดียวก็ตาม เมื่อกงซุนบังคับอยางไรก็ใหฟง แลทํา
ตาม ถามิเห็นชอบดวยก็อยาทุม เถียงเทลาะวิวาท ใหเอาความมาเรียนเจาพนักงานกรมทากลาง
ใหฟงชวยไตถามตอวาใหโดยสมควร
ประกาศมา ณ วันพฤหัศ แรมค่ําหนึ่ง เดือนเจ็ด ปมโรง นักษัตรอัฐศก
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ภาคผนวก จ
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พระราชกฤษฎีกา
ใหใชในบทบัญญัติ บรรพ 4
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
--------------------มาตรา 1308 บัญญัติวา ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกนัน้ ยอมเปนทรัพยสิน
ของเจาของทีด่ ินแปลงนัน้
มาตรา 1382 บัญญัติวา บุคคลใดครอบครองทรัพยสนิ ของบุคคลอื่นไวโดยสงบและ
โดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลา 10 ป
ถาเปนสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลา 5 ป บุคคลนัน้ ไดกรรมสิทธิ์
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