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บทน า 
ปัจจุบนัปัญหาไร้ท่ีดินท ากินของประชากรในประเทศถือเป็นปัญหาส าคญั ไทยมีพื้นท่ี

ทั้งหมด   320 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีป่าประมาณ 100 ลา้นไร่ เป็นพื้นท่ีการเกษตร 130 ลา้นไร่ ทรัพยากรท่ีดินใน
ประเทศไทยมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของคนไทยทุกคนในประเทศ ถา้ทรัพยากรท่ีดินจะถูกบริหาร
จดัการ และใหมี้การกระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรม แต่ในความเป็นจริงนั้น วิกฤตการถือครองท่ีดิน
และการใช้ประโยชน์ท่ีดินของประเทศส่วนหน่ึงเกิดจากตลาดการซ้ือขายท่ีดิน และการลงทุนในภาค
อสังหาริมทรัพย ์โดยไม่มีการควบคุมการเก็งก าไรซ้ือขายท่ีดิน และการวางแผนการใชท่ี้ดินอยา่งเป็นระบบ 
โดยท่ีดินท่ีมีการถือครองในประเทศไทยถูกปล่อยทิ้งไวใ้ห้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้
ประโยชน์ไม่เตม็ท่ี หรือใชป้ระโยชน์ไม่ถึง 50 % ประเมินความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ 127,384 ลา้นบาท
ต่อปี แสดงให้เห็นวา่มีคนจ านวนหน่ึงในสังคมไทยถือครองท่ีดินจ านวนมาก โดยไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ 
หากแต่เก็บท่ีดินไวเ้พื่อเก็งก าไรเป็นสินคา้เพื่อขายต่อ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะตรงขา้มกบัการถือ
ครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีไร้ท่ีดินกวา่ 5 ลา้นครัวเรือน กวา่ 2 ลา้นราย ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเกษตรกรรม 100 
% ซ่ึงเป็นรากฐานการผลิตอาหารท่ีส าคญัของสังคมปัญหาน้ีไม่ได้จ  ากดั       วงแคบเฉพาะปัจเจก แต่ยงั
เก่ียวพนัอยา่งส าคญักบัความเหล่ือมล ้า กล่าวคือปัจจุบนัชาวนามีท่ีดินนอ้ยลงเร่ือยๆ         คือจ านวนชาวนาท่ี
ขายนาและเช่านาท าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตวัเลขเช่านามากกว่าท่ีมีนาเป็นของตวัเอง คือ พื้นท่ีท่ีท านาเป็นนาเช่า
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์และเป็นของตนเองไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ อนัน้ีเห็นไดช้ดั นอกจากน้ียงัส่งผลต่อ ทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ทั้งนโยบาย กฎหมาย สะทอ้นมุมมองวา่เร่ืองท่ีดินมีมิติซ่อนในแง่การเป็นปัจจยัการผลิต                
ท่ีนอกเหนือจากการเป็นสินทรัพย ์ตน้ตอของการสูญเสียท่ีดินเกิดจากความยากจน เน่ืองจากความลม้เหลวใน
อาชีพเกษตรกรรม ท่ีเป็นผลพวงจากความไม่สมบูรณ์ของตลาดสินค้าเกษตรและตลาดสินเช่ือ ท าให้
เกษตรกรมีหน้ีและสูญเสียท่ีดินมากข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะการส่ง เสริมให้ใชเ้ทคโนโลยีโดยไม่พร้อมและขาด
ความรู้  

อีกประเด็นคือความไม่เท่าเทียมดา้นการศึกษาระหว่างเมืองและชนบท ท่ีเป็นตวัท าให้คนชนบทมี
โอกาสเขา้ถึงไดน้อ้ย รู้ไม่ทนั โอกาสสูญเสียท่ีดินก็เพิ่มข้ึนความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงทรัพยากรท่ีดิน เก่ียว
โยงเป็นลูกโซ่กบัความเดือดร้อนของประชากรในมิติอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ อา้งอิงขอ้มูลส านกั
งบประมาณปี 25551   ว่าชาวบ้านไม่มีท่ีดินมากถึง 546,942 ครัวเรือน มีผูล้งทะเบียนเป็นผูไ้ม่มีท่ีดิน 
1,003,360 ราย แบ่งเป็นเป็นผูเ้ช่าท่ีดิน 378,077 ราย, ยืมผูอ่ื้นท ากิน 314,090 ราย, ผูรั้บจา้งท าการเกษตร 
311,193 ราย ท่ีมีท่ีดินท ากินแต่ไม่เพียงพอ 1,651,922 ราย รวมทั้งส้ิน 2,955,282 ราย นอกจากน้ีขอ้มูลจาก
                                                      
1ขอ้มูลส านกังบประมาณ ปี 2555 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ2 ยงัระบุว่า มีชาวนา 4 ล้านครัวเรือน ภาคเกษตรกรรมท่ีปลูกขา้วด้วยมี 1.8 ล้าน
ครัวเรือน รวมทั้งส้ินก็จะมี 5.8 ล้านครัวเรือน ใน 5.8 ล้านครัวเรือน เป็นชาวนาท่ีมีขา้วส่วนเกินขายใน
ทอ้งตลาด 3.8 ลา้นครัวเรือน ในส่วนน้ีขายขา้วในโครงการจ าน า 8.4 แสนราย ปลูกขา้วไม่พอกิน 2.78 ลา้น
ครัวเรือน ขายขา้วในทอ้งตลาด 3 ลา้นครัวเรือน และบางส่วนขายใบประทวน ตวัเลขขา้งตน้น ามาสู่โครงการ
จดัสรรท่ีดินให้ผูด้อ้ยโอกาสในรูปแบบต่างๆ หรือการออกเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงเกิดจากความ
ความเหล่ือมล ้ าทางรายได ้ขอ้มูลตวัเลขความเหล่ือมล ้ าดา้นรายไดจ้ะสอดคล้องกบัตวัเลขความเหล่ือมล ้ า 
มูลค่าท่ีดิน คือเมด็เงินส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูท่ี่ประชากรร้อยละ 20 ของประเทศ และจะถูกน ามาใชใ้นกวา้น
ซ้ือท่ีดิน ดงันั้น ตราบใดท่ียงัแกปั้ญหาดงักล่าวไม่ได ้ท่ีดินจะหลุดมือจากคนจนสู่มือคนรวยซ ้ าซาก ท าให้
กลุ่มคนเล็กๆครอบครองท่ีดินสูงถึงร้อยละ 51 และการกว้านซ้ือ ท่ีดินส่งผลให้ราคาท่ีดินในพื้นท่ี
เกษตรกรรมสูงข้ึนจนเกษตรกรไม่สามารถซ้ือ มาท าการเกษตรได ้และท าให้เกษตรกรท่ีมีท่ีดินตอ้งการขาย
เพราะไดร้าคาดี 

สาเหตุต่อมาคือการแข่งขันทางการค้า3ท่ีไปสร้างการกระจุกตัวของก าไรเกินปกติในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ การเก็งก าไรในโครงการก่อสร้างพื้นฐาน กวา้นซ้ือท่ีดินในราคาต ่าจากเจา้ของเดิม กระทัง่
โครงการแลว้เสร็จท่ีดินรอบๆไดป้ระโยชน์จากราคาท่ีสูงข้ึน แต่กลบัไม่มีการถ่ายโอนประโยชน์จากเจา้ของ
ท่ีดินเดิมกลบัสู่รัฐ  

สุดทา้ยคือความไม่เป็นธรรมของกฎหมายการเช่าท่ีดิน4 เช่น กฎหมายครอบครองปรปักษ ์ท่ีน าไปสู่
การไม่ใหผู้อ่ื้นไดใ้ชป้ระโยชน์ท่ีดินหรือการปล่อยท่ีดินใหว้า่งเปล่า กฎหมายเช่าท่ีเขียนเอ้ือต่อผูเ้ช่าแต่เจา้ของ
ท่ีดินเสียเปรียบน าไปสู่การไม่ ให้เช่าท่ีดิน หรือการปล่อยท่ีดินให้ว่างเปล่า กฎหมายภาษีท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์น าไปสู่การลงทุนในท่ีดินท่ีไร้เหตุผล กระทัง่เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทัว่ประเทศ จากบทสรุป
ดงักล่าวน ามาซ่ึงปัญหาและความเหล่ือมล ้ าไม่เวน้แต่ท่ีดินของเกษตรกรท่ีจะน ามาข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วในโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาล 

โครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาล5 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งหวงัให้มีการยกระดบัราคาสินคา้เกษตรโดย
ตอ้งการให้ประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรชาวนาไทยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกทั้งเป็นการยกระดบัความ

                                                      
2ส านกังานสถิติแห่งชาติ 
3กรมการคา้ภายใน กฎหมายแข่งขนัทางการคา้ 
4กฎหมายท่ีดิน กฎหมายครอบครองปรปักษ ์
5นโยบาลโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาล 
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เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดย ไม่บิดเบือน
กลไกตลาด และช่วยแกปั้ญหาราคาผลผลิตต ่า ถือเป็นโอกาสทองชาวนาทัว่ไทยท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือ 
สิทธ์ิท่ีพึงได ้ต่อมาไดก้ าหนดเป็นนโยบายน าไปสู่การปฏิบติัหลงัจากท่ีคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ 
(กขช.)6 ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 อนุมติัหลกัเกณฑ์โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/557 ให้เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม 2555    เป็นตน้ไป โดยก าหนดราคาการรับจ าน าขา้วเปลือกเจา้และ
ขา้วเปลือกหอมมะลิ ท่ีราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ20,000 บาทตามล าดับ และเง่ือนไขการเข้าร่วม
โครงการฯ โดยเกษตรกรตอ้งมีใบรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร และตอ้งเป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการรับข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว8 เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นหลกัฐานประกอบการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ภายใต้
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกฯ ท่ีมุ่งยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรให้เหมาะสม โดยมีหลกัเกณฑ์การเขา้ร่วม
โครงการ ดงัน้ี 

 
วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหค้รัวเรือนภาคเกษตรกรรมท่ีมีปัญหาความเดือดร้อนดา้นท่ีดินท ากินไดมี้ท่ีดินท ากินเป็นของ
ตวัเอง โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเป็นหลกัในการด าเนินการ 

2.เพื่อใหห้น่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อปัญหาท่ีดินท ากินของ
เกษตรกรและประชากรในประเทศใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธ์ิท่ีเท่าเทียมกนั 

3.เพื่อพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรให้เขม้แข็ง มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสิทธ์ิ และป้องกนัไม่ให้
ผูอ่ื้นมาละเมิดหรือแอบอา้งสิทธ์ิของตนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆอนัเป็นการสร้างความเดือนร้อนแก่ส่วนร่วม
และบุคคลอ่ืน 

                                                      
6คณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ 
7หลกัเกณฑแ์ละมาตราการโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาล 
8การขอข้ึนทะเบียนผูป้ลูกขา้ว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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 หลกัเกณฑ์การด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืกปี 2555/56 9 
  1. วตัถุประสงค์  
                    1.1  เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรไดมี้ช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน สร้างอ านาจต่อรองในการขาย
ขา้วเปลือก  
                    1.2  เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละลดช่องวา่งรายได ้รวมทั้งเพิ่มการใชจ่้ายของเกษตรกร  
                     1.3  เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตวัของการบริโภคภายใน 
รวมทั้งสร้างความแขง็แกร่งและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศและการพึ่งพา
ตนเอง 
  
2. วธีิด าเนินการ  
                      2.1  เกษตรกรผู้มีสิทธิจ าน า จะจ าน าขา้วเปลือกไดปี้ละไม่เกิน 2 คร้ัง/แปลง/ราย โดยไม่จากดัวา่
จะเป็นขา้วนาปีหรือนาปรัง และจะตอ้งมีการด าเนินการดงัน้ี  
                             (1)  มีหนงัสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรซ่ึงผา่นกระบวนการตามขั้นตอน 
1)  การรับค าร้องข้ึนทะเบียนจากเกษตรกรท่ีเป็นผูเ้พาะปลูกขา้วในฤดูการผลิต ปี 2555/56   2)  การประชาคม
โดยเกษตรกรตอ้งเขา้ร่วมประชาคมเพื่อรับการตรวจสอบขอ้มูลและแสดงตนดว้ยตนเอง  3) ตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบระดบัต าบลซ่ึงประกอบดว้ยปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทน 
ธ.ก.ส. ผูแ้ทนสภาเกษตรกร ก านนั/หรือผูใ้หญ่บา้น เกษตรต าบล 4)  เกษตรกรลงช่ือรับรองตนเองพร้อมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลดัเทศบาลหรือผูท่ี้ได้รับ
มอบหมายลงช่ือรับรอง  5) มีขอ้ความระบุวา่ขา้วเปลือกท่ีนามาเขา้ร่วมโครงการเป็นของเกษตรกรจริง กรณี
นาขา้วเปลือกของบุคคลอ่ืนมาสวมสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการจะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจาคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกพนับาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และจะไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลต่อไป กรณีขา้ม
เขตเกินกวา่ระดบัต าบลจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากจงัหวดัพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรก่อนน าขา้วเปลือกมาเขา้
ร่วมโครงการ  
                             (2)  เป็นขา้วเปลือกท่ีเกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต  2555/56  และเกษตรกรตอ้ง
น ามาจ าน าดว้ยตนเอง โดยก าหนดปริมาณรับจ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกรแต่ละราย ค านวณตามพื้นท่ี

                                                      
9“หลกัเกณฑก์ารด าเนินการโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2555/56” กรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณิชย ์
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เพาะปลูก ผลผลิตเฉล่ียรายจงัหวดัท่ีไดจ้ากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรและผลผลิตรวมของเกษตรกรตาม
หนงัสือรับรองท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นขอ้มูลประกอบ กรณีท่ีเกษตรกรนาขา้วเปลือก
มาเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปี 2555/56  สูงกวา่ปริมาณผลผลิตเฉล่ีย ให้ปรับเพิ่มไดอี้กไม่เกิน 
20% (ณ ความช้ืน 15%) โดยให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรเองและแจ้ง
คณะอนุกรรมการระดับจังหวดัใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกากับดูแลและตรวจสอบต่อไป ทั้ งน้ี 
คณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดัจะตอ้งตรวจสอบเกษตรกรท่ีมีผลผลิตเกินกวา่ 20% ทุกราย รวมทั้งเกษตรกร
ท่ีมีวงเงินการรับจ าน าขา้วเปลือกท่ีเกินกว่า 500,000 บาท/ราย/คร้ัง  ดว้ย ตลอดจนให้คณะทางานจาก
ส่วนกลางสุ่มตรวจสอบดว้ย  

ทั้งน้ี ให ้อคส./อ.ต.ก. ออกใบประทวนสินคา้แยกเป็น 2 ส่วน กรณีเกษตรกรน าขา้วเปลือกมาจ าน า
เกินกวา่ร้อยละ 20 ของปริมาณผลผลิตเฉล่ียรายจงัหวดั โดยส่วนแรกใหอ้อกใบประทวนในจ านวนผลผลิตไม่
เกินผลผลิตเฉล่ียรายจงัหวดั เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยให้ ธ.ก.ส. ท าสัญญาและจ่ายเงิน
ให้เกษตรกรน าไปจบัจ่ายใช้สอยไดก่้อนส่วนท่ีเหลือให้ออกใบประทวนในจ านวนท่ีผลผลิตเกินร้อยละ 20 
เพื่อใหค้ณะอนุกรรมการฯ ระดบัจงัหวดัตรวจสอบขอ้เทจ็จริงใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว ภายใน 30 วนั  

                   (3)  เป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส.  
     2.2  พืน้ทีรั่บจ าน า  เกษตรกรสามารถจ าน าขา้วเปลือกไดใ้นพื้นท่ีจงัหวดัของตนเองเท่านั้น ยกเวน้

พื้นท่ีต าบลท่ีเป็น เขตติดต่อกนัของเกษตรกรและจุดรับจ าน า  
                            2.2.1 การจ าน าข้ามเขตจังหวัดของเกษตรกร กรณีจ าเป็นเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรจะจ าน าขา้มเขตจงัหวดัเกินกวา่ระดบัต าบลท่ีเป็นเขตติดต่อกนัได ้ โดยให้คณะอนุกรรมการ
ติดตามก ากบัดูแลการรับจ าน าระดบัจงัหวดัท่ีเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกในจงัหวดันั้นของเกษตรกรพิจารณา ดงัน้ี  
                            (1)  คณะอนุกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั สามารถพิจารณาอนุมติัให้เกษตรกรจ าน าขา้มเขต
จงัหวดัเกินกวา่ระดบัต าบลท่ีเป็นเขตติดต่อ เป็นระดบัอ าเภอท่ีเป็นเขตติดต่อของเกษตรกร โดยจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากจงัหวดัเขตติดต่อก่อนและใหแ้จง้ประสานจงัหวดัท่ีเป็นเขตติดต่อและฝ่ายเลขานุการ กขช.   
ทราบต่อไป ทั้งน้ี จงัหวดัท่ีเป็นเขตติดต่อเม่ือไดรั้บแจง้จากจงัหวดั  ท่ีเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรจะตอ้ง
ประสานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับจ าน าขา้วเปลือกจากเกษตรกรทนัที  
                             (2)  กรณีจงัหวดัจะให้เกษตรกรจ าน าขา้มเขตจงัหวดัเกินกวา่ระดบัอ าเภอท่ีเป็นเขตติดต่อ 
ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นแจง้ฝ่ายเลขานุการ กขช. เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการรับจ าน า
ขา้วพิจารณาต่อไป  
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2.2.2 การจ าน าข้าวของสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให ้อคส. และ อ.ต.ก. รับขา้ว จาก
สถาบนัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีรวบรวมจากเกษตรกรเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
ท่ีอยูห่่างไกลโดย อคส. และ อ.ต.ก. ออกใบประทวนให้เกษตรกรแต่ละรายเพื่อนาไปท าสัญญาและรับเงิน
จาก ธ.ก.ส.  เพื่อป้องกนัการสวมสิทธิเกษตรกร (ธ.ก.ส. โอนเงินเขา้บญัชีเกษตรกรแต่ละรายไป) เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได ้จากการจ าน าขา้วในราคาท่ีรัฐบาลก าหนด ทั้งน้ีให้สถาบนัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรคิด
ค่าขนส่ง และค่าบริหารจดัการจากเกษตรกรไดไ้ม่เกินตนัละ 200  บาท  

2.2.3  การรับจ าน าข้ามเขตของโรงสี คณะอนุกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั จะตอ้งส ารวจปริมาณ
ผลผลิตขา้วเปลือกท่ีออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลาวา่มีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด เพื่อวิเคราะห์และประเมินวา่
ปริมาณขา้วท่ีออกสู่ตลาดกบัจ านวนโรงสีท่ีจะรองรับในแต่ละช่วงเวลาเพียงพอหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกษตรกร
ไดรั้บความเดือดร้อน และสามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรไดภ้ายใน 3 วนั หากพิจารณาเห็นวา่มีความ
จ าเป็นในการเปิดจุดรับจ าน านอกพื้นท่ี ขอใหด้ าเนินการ ดงัน้ี  

(1)  กรณีจงัหวดัสามารถจดัหาโรงสีท่ีอยู่ในจงัหวดัเดียวกนัไปเปิดจุดรับจ าน านอกพื้นท่ี
ภายในจงัหวดัเดียวกนัได ้ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดบัจงัหวดัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการเปิดจุดรับจ าน านอก
พื้นท่ีของโรงสีภายในจงัหวดัเดียวกนัและแจง้ประสาน อคส./ อ.ต.ก. และ ธ.ก.ส. ด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ  การออก ใบประทวน การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร และรายงานประธานคณะอนุกรรมการกา
กบัดูแลการรับจ าน าขา้ว และ ฝ่ายเลขานุการ กขช. ทราบต่อไป  

(2) กรณีจงัหวดัไม่มีโรงสีเขา้ร่วมโครงการหรือเขา้ร่วมโครงการรับจ าน านอ้ยไม่เพียงพอและ
ไม่สามารถจดัหาโรงสีในจงัหวดัไปเปิดจุดรับจ าน านอกพื้นท่ีได ้ ให้แจง้ อคส. / อ.ต.ก. และฝ่ายเลขานุการ 
กขช. พร้อมทั้งให้เสนอความเห็น เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกากบัดูแลการรับจ าน า
ขา้วในการอนุมติัโรงสีท่ีจะมาเปิดจุดรับจ าน านอกพื้นท่ี โดยจะพิจารณาจดัหาโรงสีในภาคเดียวกันเข้า
ด าเนินการก่อน หากไม่มีโรงสีในภาคเดียวกนัจะพิจารณาจดัหาโรงสีในภาคอ่ืนเขา้ด าเนินการเป็นล าดบั
ถดัไป และฝ่ายเลขานุการแจง้ใหจ้งัหวดั อคส. /อ.ต.ก. / ธ.ก.ส.  ด าเนินการต่อไป  

(3) กรณีโรงสีท่ีไดรั้บอนุมติัให้ไปเปิดจุดรับจ าน านอกพื้นท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว คณะอนุกรรมการ
ก ากบัดูแลการรับจ าน าขา้วหรือคณะท างาน จะพิจารณาคดัสรรโรงสีเขา้ไปเปิดจุดรับจ าน านอกพื้นท่ีตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมและ แจง้ให้จงัหวดั อคส. อ.ต.ก. และ  ธ.ก.ส. ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว ้ 
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ทั้งน้ี การคดัสรรโรงสีเขา้ไปเปิดจุดนอกพื้นท่ี จะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี (1) มีการเปิดจุดรับ
จ าน า    ในพื้นท่ีแลว้ (2) เคยเปิดจุดรับจ าน าทั้งในและนอกพื้นท่ี โดยสามารถด าเนินการรับจ าน าทุกขั้นตอน
ดว้ยความเรียบร้อยจะพิจารณาเป็นล าดบัแรก รวมทั้งระยะทางจากโรงสีถึงจุดรับจ าน านอกพื้นท่ี (3) ประวติั
การเขา้ร่วมโครงการท่ีผา่นมา และไดรั้บการจดัเกรดเป็นโรงสีเกรด A และ (4) ตอ้งมีศกัยภาพในการสีแปร
สภาพและส่งมอบขา้วตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทั้งโรงสีตอ้งมีการวางค ้ าประกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้ 

 
มาตราการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลติ 2555/56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน 
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จากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ จึงมีประเด็นเร่ืองเอกสารสิทธ์ิท่ีดินเพาะปลูกขา้ว10 ท่ีจะตอ้งมีการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะปลูกขา้ว เกษตรกรบางส่วนไม่มีท่ีดินเป็นของตวัเอง ท่ีเพาะปลูกปัจจุบนัเป็นการเช่า
ท่ีดินท ากิน บางรายมีสัญญาเช่า บางรายไม่มีสัญญา และมีคนจ านวนไม่น้อยน าท่ีดินประเภทอ่ืนมาขอข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว อาทิเช่น พื้นท่ีข้ึนทะเบียนส าหรับปลูกมนัส าปะหลงั ขา้วโพด ออ้ย และอ่ืนๆ  
มาขอข้ึนทะเบียนรับรองการเป็นเกษตรกรผูป้ลูกขา้วจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อน ามาเขา้ร่วมโครงการ
รับจ าน าขา้วฯ จึงเป็นอีก 1 ช่องทางให้เกิดการทุจริต เช่น การสวมสิทธ์ิโดยการน าขา้วจากท่ีอ่ืนเขา้มา ในราย
ท่ีน าพื้นท่ีปลูกมนั อ้อย ข้าวโพด ซ่ึงไม่ได้ท  านาจริง แต่มีขา้วมาเขา้ร่วมโครงการ หรือในบางรายขาย
ใบรับรองเกษตรกร รวมไปถึงการเอารัดเอาเปรียบของเจา้ผูใ้ห้เช่าท่ีนาในรูปแบบต่างๆ เช่น   การข้ึนค่าเช่าท่ี
เดิมราคาไร่ละ 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท/ปี  การไม่ท าสัญญาเช่าใหถู้กตอ้ง การเรียกเก็บค่าหวัคิวจากการน า
ขา้วไปเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าฯ หรือในบางรายเจา้ของท่ีดินน าช่ือไปข้ึนทะเบียนเกษตรกรทั้งท่ีท่ีดินนั้นให้
เกษตรกรรายอ่ืนเช่าไปแลว้ จึงเกิดปัญหาการขอใชสิ้ทธ์ิซ ้ าซ้อน ตวัอยา่งเช่นในกรณีท่ีไม่มีสัญญาเช่า นาง ก 
ซ่ึงเป็นเจา้ของน าโฉนดท่ีดินไปขอข้ึนทะเบียน และ นาง ข ซ่ึงเป็นผูเ้ช่าก็ไปขอข้ึนทะเบียนเช่นกนั เพราะใน
กรณีไม่มีสัญญาเช่าไม่ไดร้ะบุ เลขท่ีโฉนด หรือการไดม้าซ่ึงเอกสารสิทธ์ิ และเม่ือท าประชาคมเกษตรกรจะ
รับรองกนัเอง นอกเหนือจากนั้นก็ใชเ้พียงภาพถ่ายพื้นทีท านาประกอบการขอข้ึนทะเบียนรับรองฯโดยไม่ได้
ไปตรวจสอบสถานท่ีปลูกจริงจึงท าให้การตรวจสอบเอกสารอาจไม่ถูกตอ้งครอบคลุมทั้งหมด ดว้ยเหตุน้ีจึง
เกิดช่องวา่ง และน ามาซ่ึงการทุจริต ระหวา่งเกษตรกรกบัเกษตร เกษตรกรกบัโรงสี นายหนา้กบัโรงสี เป็นตน้  

ดงันั้นจึงจะช้ีให้เห็นวา่ ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินท ากินนั้นถือวา่เป็นปัญหาโครงสร้างท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย11 และสะทอ้นถึงความเหล่ือมล ้าในสังคม12 ท  าใหเ้กิดปัญหาความยากจน เกษตรกรมีหน้ีสิน การ
บุกรุกท่ีดิน รวมไปถึงการแอบอา้งสิทธ์หรือละเมิดในทรัพยข์องผูอ่ื้น ซ่ึงมีใหเ้ห็นในสังคมปัจจุบนัในรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกนัไป โดยยกตวัอยา่งท่ีดินท่ีข้ึนทะเบียนเพาะปลูกขา้ว ท่ีมีโครงสร้างและการไดม้าซ่ึงสิทธ์ิท่ีหลาย
ประเภท และความยดืหยุน่ในหลกัเกณฑแ์นวทางปฏิบติั เพราะรัฐฯ ตอ้งการใหเ้กษตรกรทุกรายไดป้ระโยชน์
สูงสุดจึงยกเวน้เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินเพราะปลูกขา้วเป็นของตวัเองเช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน สามารถน าผลผลิต
ขา้วท่ีไดน้ ามาเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าฯไดแ้ละตอ้งรับรองวา่ผลผลิตท่ีไดเ้ป็นของตวัเองจริง ดว้ยเหตุน้ีจึงมี
กลุ่มบุคคลบางกลุ่มอาศยัช่องว่างท่ีเกิดจากการดูแลและตรวจสอบไม่ทัว่ถึงดว้ยจ านวนบุคลกรท่ีมีอยู่จ  ากดั  
กระท าการอนัเป็นการละเมิดสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนโดยการแอบอา้งปลอมแปลงรับรองเอกสารอนัเป็นเท็จ เพียง
                                                      
10ประเภทเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2479  
11การแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากิน www.dl.parliament.go.th 
12สฤณี  อาชวานนัทกุล, ‚ความเหล่ือมล ้า ฉบบัพกพา‛  http:// v-reform.org/ 
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เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ค  านึงถึงความเดือนร้อนของผูอ่ื้นและสังคมส่วนรวม และสร้างความ
เสียหายให้แก่งบประมาณรัฐฯ ซ่ึงวิธีการสวมสิทธ์ิสามารถท าไดต้ั้งแต่ขั้นตอนการขอใบรับรองผลการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว แมก้ารขอข้ึนทะเบียนท่ีจะมีหลกัเกณฑ์เง่ือนไขก าหนดไวช้ดัเจนก็ตาม แต่บาง
ข้ึนตอนยงัมีช่องว่างให้บุคคลกลุ่มน้ีละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืนได ้จึงจะช้ีให้เห็นช่องว่างดงักล่าวในหลกัการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ตามท่ีขีดเส้นไตด้งัน้ี 
 
การขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2555/56 

สิทธิประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รับ 
เกษตรกรผูข้ึ้นทะเบียนสามารถขอเขา้ร่วมโครงการตามนโยบายและขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น  

   -โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก   
   - โครงการช่วยเหลือเมล็ดพนัธ์ุขา้วแก่เกษตรกรท่ี  ประสบอุทกภยั  เป็นตน้ 

คุณสมบัติของเกษตรกรที่ขึน้ทะเบียน 
1) เกษตรกรตอ้งมีสัญชาติไทย  
2) ตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกร(ท.บ.ก.01)  
3)  เกษตรกรจะตอ้งเดินทางมาข้ึนทะเบียนดว้ยตนเอง หากหวัหนา้ครัวเรือนไม่สามารถข้ึนทะเบียน

ดว้ยตนเอง ตอ้งมอบหมายเป็นหนงัสือให้ สมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายช่ือในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)  
เป็นผูข้ึ้นทะเบียนแทน 

4) เกษตรกรตอ้งข้ึนทะเบียนตามสถานท่ีตั้งแปลงปลูกในแต่ละแปลง 
5) เกษตรกรตอ้งเพาะปลูกพืชในแปลงแลว้อยา่งนอ้ย  15 วนั ก่อนมาขอข้ึนทะเบียน  
6) เกษตรกรตอ้งเป็นเจา้ของผลผลิตท่ีจะเก็บเก่ียวในแปลง (บา้งก็ไม่มีผลผลิตเป็นของตวัเองน าขา้ว

จากท่ีอ่ืนเขา้มาสวมในใบรับรองเพื่อขอใชสิ้ทธ์ิ) 
7) เกษตรกรแต่ละครอบครัวสามารถข้ึนทะเบียนไดแ้ปลงละ 2 คร้ังต่อรอบปีการผลิตท่ีรับข้ึน

ทะเบียน 
8) เกษตรกร ท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีนอกเหนือท่ีทางราชการออกเอกสารสิทธ์ิ  เช่น ป่าสงวน ป่าเส่ือม

โทรม ฯลฯ  ตอ้งเป็นเกษตรกรรายเก่าท่ีเคยข้ึนทะเบียนไวปี้ 2555/56                        
9) กรณีท่ีเกษตรกรเช่าพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินไม่ สามารถข้ึนทะเบียน (ส.ป.ก.4-01) 
10) ในกรณีท่ีเกษตรกรเช่าโดยไม่มีสัญญา (เจา้ของท่ีดินไม่ท าสัญญาให้) ตอ้งมีหนงัสือรับรองจาก

ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น และเกษตรกรแปลงขา้งเคียง 
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11) เกษตรกรผูข้ึ้นทะเบียนจะตอ้งเขา้ร่วมประชาคมและร่วมรับรองขอ้มูลในการประชาคมหากการ
สุ่มตรวจสอบพื้นท่ีจริงพบขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง จะตดัสิทธ์ิเฉพาะรายท่ีพบ และระงบัการออกใบรับรองทั้งกลุ่ม
ประชาคมไวก่้อน และท าการตรวจสอบพื้นท่ีจริงอีกคร้ัง  
 
เอกสารประกอบการขึน้ทะเบียน 

1.บตัรประจ าตวัประชาชน (ฉบบัจริง และส าเนา)  
2.ทะเบียนบา้น (ฉบบัจริง และส าเนา)  
3.ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.02) และหรือภาพถ่ายแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีข้ึนทะเบียนพร้อม

เกษตรกรผูข้อข้ึนทะเบียนแปลงนั้น โดยผูข้อข้ึนทะเบียนจะตอ้งลงลายมือช่ือขา้งหลงัภาพ และระบุวนั เดือน 
ปี ท่ีถ่ายภาพดงักล่าว  

4.เอกสารสิทธ์ิการใชท่ี้ดิน (ฉบบัจริง และส าเนา) 
กรณีทีเ่ช่า 

1) สัญญาเช่า พร้อมส านาเอกสารสิทธ์ิ  (ส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาเช่าและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ)13 
   2) หนงัสือรับรองการการท าประโยชน์ในท่ีดินในพื้นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ โดยการเช่า (กรณีท่ีผู ้

เช่าไม่มีสัญญาเช่า เน่ืองจากผูใ้หเ้ช่าไม่ท าสัญญาเช่าและหรือไม่ไดม้อบส าเนาเอกสารสิทธ์ิ  
5.หนงัสืออนุญาตจากหน่วยงานให้เขา้ท าประโยชน์ในพื้นท่ี ในกรณีท่ีเกษตรกรท าการเพาะปลูกใน

พื้นท่ีท่ีทางราชการยงัมิไดอ้อก เอกสารสิทธ์ิให้เกษตรกรถือเป็นเจา้ของ เช่น พื้นท่ีทหาร พื้นท่ีรอบเข่ือนอ่าง
เก็บน ้ าในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ท่ีสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล/สุขาภิบาล ต าบล 
หมู่บา้น ฯลฯ   
 
วธีิการกรอกแบบขึน้ทะเบียน 

1. ช่ือผูข้ึ้นทะเบียนจะตอ้งเป็นหัวหน้าครัวเรือน ตามท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ในกรณีท่ี
หวัหนา้ครัวเรือนไม่มาข้ึนทะเบียนดว้ยตนเอง จะตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจให้เฉพาะสมาชิกในครัวเรือนท่ี
ปรากฏช่ืออยู่ในทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรจะตอ้งข้ึนทะเบียนผูป้ลูกพืชชนิดนั้นๆในแต่ละแปลงได้
เพียง 2 คร้ัง ต่อปีการเพาะปลูก  

2. กรอกขอ้มูลท่ีอยูข่องผูข้ึ้นทะเบียน   (หวัหนา้ครัวเรือน) เป็นท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 

                                                      
13‚พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2524” 
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3. กรอกขอ้มูลการข้ึนทะเบียนการปลูกขา้ว โดยกรอกจ านวนแปลงท่ีปรากฏในขอ้ 3 ดงัน้ี  
3.1 ท่ีตั้งแปลงท่ีเกษตรกรน ามาข้ึนทะเบียนแต่ละแปลงท่ีเป็นของตนเอง หรือเช่าแบบมี

สัญญาและมีขอ้มูลเอกสารสิทธ์ิ (ท่ีสามารถตรวจสอบความซ ้ าซ้อน) ให้กาเคร่ืองหมาย ลงใน O หน้า
ค าตอบท่ีเลือก และกรอกสถานท่ีตั้งแปลง ซ่ึงจะตอ้งเป็นอ าเภอเดียวกบัสถานท่ีรับข้ึนทะเบียน ในกรณีท่ีข้ึน
ทะเบียนผูป้ลูกข้าว จะต้องมีข้อมูลท่ีตั้ งแปลงอยู่ในเขตชลประทานหรือนอกเขตชลประทาน โดยใส่
เคร่ืองหมาย ลงใน O หนา้ค าตอบท่ีเลือก  

3.2 ขอ้มูลพื้นท่ีปลูกจริงในแปลงนั้นซ่ึงจะตอ้งไม่มากกว่า พื้นท่ีเต็มในเอกสารสิทธ์ิ และ
พื้นท่ีปลูกท่ีข้ึนทะเบียน แต่ละแปลงตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1 งาน  

3.3 ขอ้มูลพื้นท่ีปลูกแต่ละแปลงท่ีมีเอกสารสิทธ์ิท่ีเป็นของตนเอง หรือเช่าแบบมีสัญญาท่ี
ทราบประเภทเอกสาร สิทธ์ิ และเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ  

3.3.1 กรอกขอ้มูลแยกตามประเภทเอกสารสิทธ์ิท่ีก าหนด (3.1-3.12) โดยกรอก
เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิและเลขท่ีระวาง 

 3.3.2 กรอกขอ้มูลเน้ือท่ีเตม็ท่ีแสดงไวใ้นเอกสารสิทธ์ิ 
4. กรณีเช่าแบบมีสัญญาแต่ไม่ทราบประเภทเอกสารสิทธ์ิ และเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิให้กรอกช่ือผูใ้ห้เช่า 

(จะตอ้งมีสัญญาเช่าแนบ)  (แมจ้ะแนบสัญญาแต่เจา้ของท่ีบางรายไม่ไดใ้ชช่ื้อตนเองในสัญญาเช่า) 
5. กรณีเช่าแต่ไม่มีสัญญาเช่า (จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ในท่ีดินในพื้นท่ีมีเอกสาร

สิทธ์ิ โดยการเช่าแบบไม่มีสัญญาเช่าแนบ) ใหก้รอกช่ือผูใ้หเ้ช่า 
6. กรณีแปลงปลูกเป็นพื้นท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ ให้ใส่เคร่ืองหมาย ในช่องแปลง

ท่ีข้ึนทะเบียน 
7. ขอ้มูลกลุ่มพนัธ์ุขา้วท่ีข้ึนทะเบียนโดยใส่เคร่ืองหมาย ลงในหนา้ค าตอบท่ีเลือก 
8. วนัท่ีเพาะปลูกให้กรอกวนัท่ี เดือน ปี ท่ีเกษตรกรท าการเพาะปลูกลงในแปลง โดยวนัท่ีปลูก

จะตอ้งเป็นวนัท่ีปลูกมาแลว้อยา่งนอ้ย 15 วนั จึงจะมาขอข้ึนทะเบียนได ้ 
9. วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวผลผลิต ใหก้รอกวนัท่ี/เดือน/ปี ท่ีเกษตรกรคาดวา่จะท าการเก็บเก่ียว

ผลผลิต  
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การรับค าร้องขึน้ทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

การท าประชาคม หมายถึง การประชุมกลุ่มเกษตรกรในหมู่บา้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชน ยืนยนัรับรองขอ้มูลการข้ึนทะเบียนของเกษตรกรแต่ละ
รายวา่ ไดเ้พาะปลูกพืชตามชนิด และจ านวนพื้นท่ีท่ีแจง้จริง เกษตรกรตอ้งท าการเพาะปลูกขา้ว และมีตน้พืช
อยูใ่นแปลงในวนัข้ึนทะเบียน วนัประชาคมและวนัตรวจสอบพื้นท่ี  
 
คณะกรรมการตรวจสอบระดับต าบล 

ประกอบด้วย 
1.1) ปลดั อบต.                                     ประธาน 
1.2) ก านนั                                             รองประธาน 
1.3) ผูใ้หญ่บา้น                                    กรรมการ 
1.4) เจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส.          กรรมการ 
1.5) เกษตรต าบล                                    กรรมการและเลขานุการ 

* กรรมการเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม  
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การตรวจสอบข้อมูล   
ควรจดัท าประชาคม กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5-10 คน โดยเกษตรกรตรวจสอบ และลงลายมือช่ือรับรองกนั

ภายในกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบระดบัต าบลเป็นผูด้  าเนินการท าประชาคมในภาพรวม พร้อมทั้งมีการ
บนัทึกการประชุมประชาคมทุกคร้ัง มีขั้นตอน ดงัน้ี  
 
การประชาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ
ประชาคม (ต่อ) 
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การตรวจสอบข้อมูล   
1.ปิดประกาศรายช่ือ ผูข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชท่ีไดต้รวจสอบเอกสา และคุณสมบติัเบ้ืองตน้

ท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชาคมเพื่อท่ีเกษตรกรจะสามารถ ตรวจสอบรายช่ือ วนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะจดัท า 
ประชาคม 

2. ก่อนเร่ิมประชาคม ในท่ีประชุมประชาคม ผูด้  าเนินการ   จะต้องช้ีแจง ความส าคญัของการ
ประชาคม การรับรอง  ขอ้มูลการข้ึนทะเบียน 

3. ด าเนินการประชาคม ใหเ้กษตรกรในท่ีประชุมประชาคมตรวจสอบรับรองสิทธ์ิ จ  านวนพื้นท่ี และ
พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรแต่ละรายแจง้ข้ึนทะเบียน เพื่อรับรอง หรือคดัคา้น และปิดประกาศผลการท าประชาคม 
เพื่อใหเ้กษตรกรตรวจสอบขอ้มูลผูผ้า่นประชาคม  

การตรวจสอบพื้นท่ีจริง หมายถึง การตรวจสอบพื้นท่ีของเกษตรกรหลงัการท าประชาคมเพื่อรับรอง
ผลการประชาคมนั้น ๆ โดยแยกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีไม่มีการคดัคา้น ให้คณะกรรมการฯสุ่มเกษตรกร ท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบโดยเปิดเผยใน
วนัท่ีท าประชาคม จ านวนร้อยละ 10 ของรายช่ือเกษตรกรท่ีท าประชาคม หากตรวจสอบพื้นท่ีจริงแลว้พบวา่
เกินกวา่ร้อยละ 50 ไม่เป็นไปตามท่ีเกษตรกรแจง้ คณะกรรมการฯตอ้งยกเลิก การประชาคมท่ีด าเนินการไป
แลว้ และท าประชาคมใหม่ทั้งหมด  

2)  กรณีมีการคดัคา้น ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบราย ท่ีถูกคดัคา้นทุกราย ส าหรับรายท่ีไม่ถูก
คดัคา้นให ้คณะกรรมการสุ่มตรวจพื้นท่ีจริง จ  านวนร้อยละ 10  ของผูท่ี้ไม่ถูกคดัคา้น 
 

การสุ่มตรวจสอบพืน้ที่ (เป็นเพยีงการสุ่มอาจจะไม่ครอบคลุม) 
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ประมวลกฎหมายอาญาทีเ่กีย่วข้องในกรณีทีม่ีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
กรณี เกษตรกรแจง้ขอ้มูลต่อเจา้หน้าท่ี ไม่ตรงกบัความเป็นจริงเกษตรกร มีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา ดงัน้ี  
มาตรา 137 14 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้พนกังานซ่ึงอาจท าให้ผูอ่ื้นหรือประชาชนเสียหาย

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
มาตรา 267 15 ผูใ้ดแจง้ให้เจา้พนกังาน ผูก้ระท าการตามหน้าท่ีจดขอ้ความอนัเป็นเท็จลงในเอกสาร

มหาชนหรือเอกสารราชการซ่ึงมีวตัถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นพยานหลกัฐานโดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท   หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ  

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้จะเห็นว่าหลกัเกณฑ์มีความชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ ทั้งขั้นตอนวิธีการท่ี
รัดกุม โอกาสท่ีกลุ่มบุคคลจะแสวงหาประโยชน์และละเมิดสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนมีนอ้ยมาก แต่ในทางปฏิบติั
นั้นทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไม่สามารถปฏิบติัได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีวางไว ้ดงัตวัอย่างใบรับรองผลการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ในรูปแบบต่างๆทั้งชนิด ประเภท การไดม้าซ่ึงเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงตวัอยา่งท่ียกข้ึน
มาน้ีเป็นเอกสารท่ีตรวจพบวา่มีปัญหา เพราะมีการแจง้ขอ้มูลตอนข้ึนทะเบียนอนัเป็นเท็จ รับรองกนัเองเอ้ือ
ประโยชน์ใหแ้ก่กนัทั้งเจตนา และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
14ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 การแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ต่อเจา้พนกังาน 
15ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 การแจง้ใหเ้จา้พนกังานบนัทึกขอ้ความอนัเป็นเท็จ 
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ตัวอย่างใบรับรองผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในรูปแบบต่างๆ 

1. พืน้ทีเ่ช่าแต่ไม่มีสัญญาเช่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการ กรมการคา้ภายใน 
 

1. กรณีพื้นท่ีเช่าแต่ไม่มีสัญญาเช่านั้น ง่ายต่อการขอข้ึนทะเบียนรับรองการเป็นเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้ว ในลกัษณะข้ึนทะเบียนซ ้ าซอ้น กล่าวคือทั้งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าต่างขอใชสิ้ทธ์ิ  

2. เน่ืองจากในใบรับรองไม่ไดร้ะบุเลขท่ีเอกสารสิทธ์และประเภทของท่ีดิน  ดงันั้นหากมีการ
ขอข้ึนทะเบียนซ ้ าโดยท่ีไม่ไดไ้ปตรวจสอบสถานท่ีจริง   ก็จะส่งผลให้บุคคลอ่ืนละเมิดสิทธ์ิของผูท่ี้ท  านา
ขา้วจริง 

*หมายเหตุในหนังสือรับรองไม่ได้มกีารระบุเลขทีเ่อกสารสิทธ์ิ 
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2. พืน้ทีเ่ช่ามีสัญญาเช่าแต่ไม่ทราบเลขทีเ่อกสารสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการ กรมการคา้ภายใน 
 

1. กรณีเช่ามีสัญญาเช่าแต่ไม่ทราบเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ จะมีลกัษณะคล้ายกบัไม่มีสัญญาเช่า 
ถึงแมจ้ะมีสัญญาเช่าก็ตามแต่ก็ไม่ไดร้ะบุเลขท่ีเอกสารเช่นกนั 

2. ในการท าสัญญาเช่าอาจจะไม่ได้ใช้ช่ือเจ้าของท่ีดิน โดยใช้ช่ือบุคคลใดบุคลหน่ึงใน
ครอบครัว  ระบุในสัญญาวา่เป็นผูใ้หเ้ช่า  เม่ือตรวจสอบรายช่ือและเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิจะไม่พบวา่มีการขอข้ึน
ทะเบียนซ ้ า  
*หมายเหตุในหนังสือรับรองไม่ได้มกีารระบุเลขทีเ่อกสารสิทธ์ิ 
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3. พืน้ทีม่ีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือ ส.ค.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ท่ีมา : ส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการ กรมการคา้ภายใน 
 

1. ส.ค.1 คือ หนงัสือแจง้การครอบครองท่ีดินท่ีผูค้รอบครองไดท้  าประโยชน์ในท่ีดิน และในการแจง้
การไดม้าน้ีไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิท่ีเคยมีอยูห่รือไม่เคยมีอยูข่องผูแ้จง้ตอ้งเปล่ียนแปลงไปแต่อยา่ง
ใด คือ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิข้ึนใหม่แก่ผูแ้จ้งแต่ประการใดไม่ใช่หนังสือรับรองว่าผูแ้จง้เป็นเจ้าของมีสิทธิ
ครอบครอง ความเป็นเจา้ของผูแ้จง้  ผูแ้จง้ตอ้งพิสูจน์เอาเอง  และในเม่ือยงัไม่สามารถพิสูจน์ได้การจะขอ
เอกสารสิทธ์ิ ก็ท าไม่ไดเ้ช่นกนั อาจมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีดงักล่าวมาขอใชสิ้ทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นจ านวนมาก 

*หมายเหตุในหนังสือรับรองไม่ได้มกีารระบุเลขทีเ่อกสารสิทธ์ิ 
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4.  พืน้ทีน่อกเหนือเอกสารสิทธ์ิ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการ กรมการคา้ภายใน 

  

 1.  เป็นพื้นท่ีท่ีเกษตรกร เพาะปลูกขา้วในพื้นท่ีนอกเหนือท่ีทางราชการออกเอกสารสิทธ์ิ เช่น 
ป่าสงวน ป่าเส่ือมโทรม ฯลฯ อีกนยัหน่ึงคือการบุกรุก และในเม่ือทางราชการไม่ออกเอกสารสิทธ์ิให ้
และเป็นพื้นท่ีป่า ผูข้อใช้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนใชเ้กณฑ์อะไรในการวดัพื้นท่ีเพราะปลูก แมใ้นกรณีน้ีจะเป็น
พื้นท่ีไม่มากก็ตาม และหากเกษตรกรอีกหลายๆรายท าเช่นเดียวกนัน้ีพื้นท่ีป่าอาจถูกบุกรุกเพิ่มมากข้ึน 

 

*หมายเหตุในหนังสือรับรองไม่ได้มกีารระบุเลขทีเ่อกสารสิทธ์ิ 
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5.พืน้ที ่ส.ป.ก.4-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ท่ีมา : ส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการ กรมการคา้ภายใน 

 

1.  ส.ป.ก. 4-01  คือเอกสารสิทธ์ิใหป้ระชาชนเขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เอกสารสิทธ์ิ ส.ป.ก. 
4-01 ไม่อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายท่ีดิน)  กรณีท่ีเกษตรกรเช่าพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินไม่ สามารถข้ึนทะเบียน
ได ้แต่ในบางรายน าท่ีดินดงักล่าวท่ีตนเช่ามาไม่มีทั้งเอกสารสิทธ์ิ และเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ มาข้ึนทะเบียนอา้ง
วา่เป็นพื้นท่ีรับรองการท าประโยชน์ ซ่ึง เป็นการใหข้อ้มูลเทจ็ต่อเจา้หนา้ท่ี ผดิจากหลกัเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ละไม่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการมอบเอกสารสิทธ์ิ ส.ป.ก. 4-01 ท่ีระบุไวว้า่ไม่สามารถโอนกนัได(้ซ้ือขาย 
แลกเปล่ียน ให ้ไม่ได)้ เวน้แต่จะตกทอดทางมรดกหากฝ่าฝืนอาจจะเป็นเหตุใหถู้กเพิกถอนได ้เพราะ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินยงัเป็นของรัฐ กรณีท าสัญญาซ้ือหรือเช่าท่ีดินท่ีมีหลกัฐาน  ส.ป.ก. จึงไม่มีผลบงัคบัตาม
กฎหมาย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
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6. พืน้ทีโ่ฉนด / น.ส. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการ กรมการคา้ภายใน 
 

1. กรณีดูเหมือนจะไม่มีอะไรเน่ืองจากมีการแสดงเลขท่ีเอกสารสิทธ์ิไวช้ดัเจน  แต่อย่างไรก็
ตามถึงแมจ้ะเห็นวา่มีเลขท่ีประเภทของท่ีดินก็ไม่ไดห้มายความวา่การขอข้ึนทะเบียนนั้นจะถูกตอ้งเสมอไป  
ตวัอย่างเช่น  พื้นดงักล่าวนั้นอาจจะน าไปขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรประเภทอ่ืนมาแลว้ก็เป็นได ้ไม่ว่าจะเป็น
พื้นท่ีส าหรับปลูกมนั  ขา้วโพด  และออ้ย   แต่เกษตรกรบางรายก็ยงัน าพื้นท่ีน้ีมาขอข้ึนทะเบียนรับรองการ
เป็นผูป้ลูกขา้ว  เพื่อน าสิทธ์ินั้นมาเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาล โดยการน าขา้วจากท่ีอ่ืนเขา้มา
สวมสิทธ์ิ  หรือการขายใบรับรองเกษตรกรใหก้บับุคคลอ่ืน 
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7.พืน้ทีโ่ฉนด  / น.ส.  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ส านกัตรวจสอบและปฏิบติัการ กรมการคา้ภายใน 
 

 1.  เอกสารสิทธ์ิประเภทน้ีก็ไม่ไดแ้ตกต่าง  กรณีจากโฉนด / น.ส. 4  หากบุคคลนั้นคิดจะเอาแต่
ประโยชน์ส่วนตน  โดยการหาวธีิกลโกงต่างๆ ข้ึนมาเอาเปรียบบุคคลอ่ืน รวมถึงรัฐฯ  แต่บางรายอาจไม่ไดมี้
เจตนาทุจริตแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัเกณฑ์ กฎหมาย  ท าให้ติด
ร่างแหไปกบักลุ่มกระบวนการน้ี  หรือบางรายข้ึนทะเบียนจริง ท านาจริง  แต่ผลผลิตท่ีไดต้  ่ากวา่ท่ีพยากรณ์ไว้
ในใบรับรอง เน่ืองจากประสบปัญหาต่างๆ   ส่งผลให้ขา้วตามใบรับรองไม่ครบตามจ านวน   จึงมีเกษตรกร
รายอ่ืนน าขา้วมาฝากเขา้ในใบรับรองส่วนท่ีขาด  โดยให้ค่าฝาก ตนัละ  500-1,000  บาท   ดีกว่าทิ้งส่วนท่ี
เหลือไวโ้ดยไม่มีประโยชน์ และไม่ไดคิ้ดวา่การกระท าดงักล่าวมีความผดิ 
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อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล า้ทีด่ินท ากนิ 

 1. ปัญหาพื้นท่ีทบัซ้อน โดยเกิดจากการท่ีรัฐบาลด าเนินนโยบายเก่ียวกับป่าไม ้ประกาศ
กฎหมาย ก าหนดพื้นท่ีป่า ขยายเขตป่าสงวน ท าให้การประกาศเขตป่าบางส่วนทบัซ้อนกบัพื้นท่ีอยูอ่าศยัและ
ท่ีดินท ากินของประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว จึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ และข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับประชาชน เช่น  ท่ีเกิดข้ึนแก่ชุมชนบ้านค ามุข บ้านปากลา  ต.นาโพธ์ิกลาง อ.โขงเจียม             
จ.อุบลราชธานี ท่ีถูกทางราชการประกาศเป็นเขตอุทยานเม่ือ พ.ศ. 2534 
 2. ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ การสงวนหวงห้ามพื้นท่ีส่วนหน่ึงเป็นท่ีดินของรัฐมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมของรัฐ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกนัของประชาชน ตลอดจน
ส ารองไวเ้พื่อรองรับการพฒันาประเทศในอนาคต แต่ในระยะเวลาท่ีผา่นมามีกลุ่มนายทุนรวมถึงประชาชน
จ านวนหน่ึงเขา้บุกรุกท่ีดินของรัฐเพื่อเขา้ท าประโยชน์ต่างๆ และภายหลงัรัฐได้ด าเนินการเพิกถอนพื้นท่ี
ดงักล่าวจากการเป็นพื้นท่ีสงวนหวงหา้ม ท าใหป้ระชาชนจ านวนหน่ึงเช่ือมัน่วา่การเขา้มาครอบครองพื้นท่ีป่า
อนัเป็นท่ีดินของรัฐอาจท าใหต้นไดท่ี้ดินอยูอ่าศยัและท่ีดินท ากิน 
 3. ปัญหาการไร้ท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากันของประชาชน แม้ว่าประชาชนส่วนหน่ึงจะมี
กรรมสิทธ์ิบนท่ีดิน แต่ในขณะเดียวกนัมีประชาชนอีกจ านวนหน่ึงท่ีไร้ท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดินท ากิน เน่ืองมาจาก
การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรอยา่งรวดเร็วและมีแนวโนม้วา่จ านวนประชากรจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน
ขณะท่ีท่ีดินยงัคงมีอยูเ่ท่าเดิม ท าใหท่ี้ดินไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากรของประเทศ 
 4. ปัญหาการถือครองท่ีดิน ปัจจุบนัมีท่ีดินจ านวนมากตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือกลุ่มนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นจ านวนมาก จึงเป็นการกระจุกตวัของการถือครองท่ีดินอนัเป็น
สาเหตุหน่ึงซ่ึงท าให้ประชาชนบางส่วนไร้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพื่อการอยู่อาศยัและท ามาหากิน และตอ้งเช่า
ท่ีดินจากกลุ่มนายทุนในราคาแพงเพื่อประกอบอาชีพ 
 5. ปัญหาเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ิ เอกสารสิทธ์ิเป็นเอกสารส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิ
ครอบครองหรือสิทธิประโยชน์ประการอ่ืนใดในท่ีดิน แต่ประชาชนจ านวนหน่ึงยงัไม่ไดรั้บเอกสารแสดง
สิทธ์ิใดในท่ีดินหรือไดรั้บเอกสารสิทธ์ิท่ีเป็นเทจ็ท าใหป้ระชาชนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นท่ีดินอยา่งผดิกฎหมาย 
 6. ปัญหาการบริหารจัดการท่ีดิน จากแนวนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายของรัฐมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ จึงไม่มีความเป็นเอกภาพ นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีจ านวนมากท าให้การ
แกปั้ญหาท่ีดินบางส่วนทีการซ ้ าซ้อนในการด าเนินการ  บางส่วนไม่มีความสอดคลอ้งกนั  การด าเนินการจึง
ไม่มีประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี 
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 ปัญหาท่ีดินเป็นปัญหาส าคญั โดยเฉพาะปัญหาการไร้ท่ีท่ีดินท ากินซ่ึงถือวา่เป็นปัญหาเก่ียวกบั
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ดว้ยเหตุน้ี ทุกๆ ฝ่ายจึงตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าวและพยายามด าเนินการแก้ไขด้วยการ
น าเสนอแนวทาง วธีิการ และมาตรการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาตลอดมา อยา่งไรก็ตามปัญหาดงักล่าวก็ยงัคงมี
อยูเ่ร่ือยมา 
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บทสรุป 

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม ประชาชนใชท่ี้ดินในการท ามาหากินมาชา้นาน แต่มาระยะหลงัดู
เหมือนวา่ปัญหาท่ีดินท ากินของชาวไร่ ชาวนา อนัเป็นกระดูกสันหลงัของชาติจะเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ชุมชน ไม่วา่จะเป็นปัญหาการบุกรุกป่าของนายทุนโดยใชมื้อของคนจนเป็นผูต้ดัโค่น การประกาศเขตพื้นท่ี
ป่าทบัซ้อนท่ีดินท ากินของชาวบา้น ปัญหาความซ ้ าซ้อนในการแก้ไขปัญหาท่ีดินของหน่วยงานรัฐการ 
กลายเป็นปัญหาสะสม เพาะบ่ม จนไม่อาจจะเยยีวยาได ้

ปัญหาเร่ืองท่ีดินท ากิน เป็นปัญหาส าคญัของประเทศท่ีมีมานาน การขาดแคลนท่ีดินท ากิน การไม่
สามารถเขา้ถึงท่ีดินของเกษตรกรรายยอ่ยและผูย้ากจน และการเขา้ไปครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดินของ
รัฐโดยไม่ถูกตอ้งดว้ยกฎหมาย  

ทั้งท่ีท่ีดินคือ ‘ฐานของชีวิต’ เพราะเป็นทั้งท่ีพกัอาศยั เป็นฐานทรัพยากร เป็นท่ีท ากิน รวมถึงเป็น
ฐานท่ีมัน่ของวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงันั้นการท่ีผูค้นจ านวนมากไร้ท่ีดินย่อมหมายถึงความล่ม
สลายของอะไรต่างๆ ท่ีกล่าวมาทั้งหมด ส่งผลต่อเน่ืองให้คนเหล่าน้ีตอ้งบุกรุกพื้นท่ีรัฐ เอกชน หรือ ป่าสงวน
เพื่อใช้เป็นท่ีท ากิน กลายเป็นปัญหาการฟ้องร้องท่ีมักจบลงด้วยการลงโทษซ ้ าเติมคนตัวเล็กตวัน้อย 
นอกจากน้ี หากพิจารณาในแง่ความเหล่ือมล ้า การปล่อยให้ผูย้ากไร้ไร้ท่ีท ากินในขณะท่ีผูม้ ัง่มีถือครองท่ีดิน
จ านวนมากยอ่มเป็นสาเหตุ และเป็นการผลิตซ ้ าความเหล่ือมล ้าอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ปัญหาชาวนาไทย หรือ เกษตรกร ท่ีเรียกกนัในปัจจุบนั นั้น มีพฒันาการมาแต่อดีต ถึงปัจจุบนัก็ยงั
ด ารงอยู ่  เพียงแต่อาจตอ้งแยกแยะชาวนา ซ่ึงมีทั้งชาวนาไร้ท่ีดินตอ้งเช่า   ชาวนามีท่ีดินนอ้ยไม่พอท า
กิน  ชาวนาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ชาวนารวย แต่ชาวนาอาจแทบทุกระดบัลว้นเป็นหน้ีสิน ธกส. ไม่มากก็นอ้ย 
เพราะชาวนามกัเสียเปรียบกลไกตลาด หรือลงทุนไม่คุม้ขาย นัน่เอง 
  การแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินในปัจจุบนั คือ ทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองท่ีดินท ากินในสังคมไทยอยา่งแทจ้ริง เพราะยงัไม่มีนโยบายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อการกระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรม โดยการใชม้าตรการหลายมาตรการพร้อมกนัในการ
แกไ้ขปัญหาโครงสร้างการถือครองท่ีดินท่ีเป็นอยู ่คือการปฏิรูปท่ีดินโดยชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลจดัการทรัพยากรท่ีดิน การจดัตั้งธนาคารเพื่อการปฏิรูปท่ีดิน การจ ากดัการถือครองท่ีดิน รวมถึงการ
คุม้ครองพื้นท่ีเพื่อเกษตรกรรม อนัจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองท่ีดินท ากินใหก้บัคนยากจน
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้เพื่อลดปัญหาการกระจุกตวั และลดก าลงัซ้ือ
ท่ีดินจากความเหล่ือมล ้าทางรายได ้

2. เร่งตรากฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มจากการถือครองท่ีดิน  
3. สร้างหลกัธรรมาภิบาลในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อลดปัญหาการเลือกปฏิบติั หรือปัญหาระหวา่ง

นายทุนและประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย   
4. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม       ทั้งกบัผูเ้ช่าท่ีดินให้

ผูใ้หเ้ช่า 
              5.  รัฐควรดูแลปัญหาท่ีดินของเกษตรกรท่ี อยู่ใน ธกส. ธนาคาร และสถาบนัการเงินต่างๆ มีท่ีดิน
เกษตรกรจ านวนมากท่ีหลุดมือ เพราะตอ้งน าท่ีดินไปขายใชห้น้ีสิน หรือบางส่วนตอ้งแบ่งขายไป มีท่ีดินท า
กินไม่พอกิน 
              6.  เจา้หน้าท่ีของรัฐฯท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองน้ีควรให้ความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนท่ีจะออกใบรับรองฯใหแ้ก่เกษตรกรรายนั้น เพื่อเป็นการป้องกนัการแอบอา้งในเอกสารสิทธ์ิ และการข้ึน
ทะเบียนซ ้ าซอ้น 
               7.  สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกรในเร่ืองระเบียบหลกัเกณฑ ์กฎหมาย และบทลงโทษส าหรับ
ผูท่ี้ทุจริตโครงการรับจ าน าขาวเปลือกของรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสวมสิทธ์ิ การข้ึนทะเบียนซ ้ าซ้อน 
การขายใบรับรองเกษตรกร เป็นตน้ 
              8. ผูใ้ห้เช่าท่ีดินควรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บุคคลอ่ืนเช่าท่ีดิน โดยมีการท าสัญญาเช่าให้
ชดัเจน ระบุเลขท่ีชนิดของเอกสารสิทธ์ใหค้รบถว้น   
              9. เพิ่มอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการท่ีดินใหส้อดคลอ้งกบัการผงัเมือง การชลประทาน และการ
ระบายน ้า 
            10. ร่วมหาแนวทางในการบริหารจดัการท่ีดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ ลดความเหล่ือมล ้าในการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน มีความครอบคลุมและสามารถบูรณาการ
ใหบ้งัเกิดผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล 
            11. แกไ้ขปัญหาการบุกรุกหรือท่ีดินทบัซอ้น ระหวา่งราษฎรกบัหน่วยงานของรัฐ แกไ้ขปัญหาการรุก
ล ้าแม่น ้าล าคลอง แหล่งน ้าสาธารณะ และท่ีดินหวงหา้มของรัฐการส ารวจการถือครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบ
ท่ีบุคคลน ามาท าประโยชน์และมุ่งผลก าไรในพื้นท่ีหวงห้าม โดยการบูรณาการข้อมูลปัญหาท่ีดินจาก
หน่วยงานของรัฐเพื่อน าไปแกไ้ขระดบัจงัหวดั เช่น ขอ้มูลผูบุ้กรุกหรือขอ้มูลผูไ้ม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
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           12. ให้น าวิธีการของการเคหะแห่งชาติมาเป็นเคร่ืองมือวิธีการหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยั
ของราษฎรท่ีอยูม่าก่อน ราษฎรผูบุ้กรุกท่ีดินโดยผดิกฎหมาย ราษฎรผูรุ้กล ้าแม่น ้ า ล าคลองแหล่งน ้ าสาธารณะ 
และท่ีดินหวงหา้มของรัฐ โดยใหค้วามช่วยเหลือราษฎรเหล่าน้ีควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการท่ีดินท ากิน 
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