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บทคัดยอ
ภายใตการดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย ผลที่เห็นไดชัดเจนประการ
หนึ่ง คือ ความขัดแยงในการสรางความชอบธรรมของกลุมตัวละครตางๆ เพื่อสรางอํานาจขึ้นมากีดกันการ
เขาถึงที่ดินของอีกฝายหนึ่ง การสรางความชอบธรรมคูขนานที่พบในงานศึกษานี้ มีทั้งประชาชน หนวยงานรัฐ
องคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งตางฝายตางสรางความชอบธรรมขึ้นมาเพื่อปกปองและกีดกันการเขาถึงที่ดินของอีก
ฝายหนึ่ง และรวมไปถึงการตอรองผลประโยชน ซึ่งผลจากงานศึกษามีขอคนพบการสรางความชอบธรรมการ
กีดกันการเขาถึงที่ดินของฝายตางๆ ดังนี้
(1) การสรางความชอบธรรมใหแกระบอบการควบคุมพิเศษของรัฐ รวมทั้งรัฐบาลสวนกลาง (รัฐทหาร)
หนวยงานของรัฐสวนกลางและทองถิ่น ใชอํานาจพิเศษ (มาตรา 44) กฎหมาย และกฎระเบียบในการแปลงที่ดิน
ใหเปนทุน โดยการกีดกันคนกลุมหนึ่ง เพื่อนําที่ดินไปใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง
(2) การสรางความชอบธรรมคูขนานของประชาชน ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีการ
สรางอัตลักษณตัวตนขึ้นมาสรางอํานาจและกลไกตอรอง การสรางความชอบธรรมผานพื้นที่สาธารณะ และการ
สรางความชอบธรรมโดยอาศัยกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ มาลดทอนความชอบธรรมของรัฐบาลดวยเชนกัน
(3) การสรางความชอบธรรมคูขนานของหนวยงานรัฐดวยกัน ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย โรงงานยาสูบซึ่งเปนผูใชและไดประโยชนที่ดิน ไดใชความชอบธรรมในเรื่องผลประโยชนของ
ประเทศชาติที่ไดจากการปลูกยาสูบ
มาสนับสนุนการคัดคานการนําที่ดินไปใชประโยชนในกิจการของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
(4) การสรางความชอบธรรมของการตอรองผลประโยชนทองถิ่น ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด องคการปกครองทองถิ่นใชความชอบธรรมตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน และการใชความเปน
แหลงทองเที่ยว ความสวยงามของชายทะเลตอรองไมใหมีการลงทุนดานอุตสาหกรรมในพื้นที่
1. บทนํา
การสถาปนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region:
GMS) ในป 2535 นับเปนจุดเริ่มตนของการผนวกรวมเมืองชายแดนของไทยเขาเปนสวนหนึ่งของระเบียง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และตั้งแตป 2547 เปนตนมา ประเทศไทยไดจัดวางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตทวาไมสามารถผลักดันใหประสบผลสําเร็จได เนื่องจาก
กระแสการตอตานจากประชาชนที่ยกระดับประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงรายใหกลายเปน
ประเด็นรวมในระดับประเทศเพื่อโคนลมรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในขณะนั้น
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกนํากลับมาปดฝุนอีกครั้งภายหลังจากการรัฐประหารยึดอํานาจโดย
คสช. ภายใตอํานาจเผด็จการตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่ว คราวป พ.ศ. 2557 รัฐประกาศเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจํานวน 10 แหง โดยออกคําสั่งฉบับที่ 17/2558 เพื่อจัดหาที่ดินและเรงรัดการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งใจความสําคัญในคําสั่งนั้นไดระบุถึงการใหสิทธิกับเอกชนในการใชประโยชนที่ดินของรัฐ
เพื่อลงทุนดานธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งไดยกเวนบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนขอจํากัดในการจัดหาที่ดิน
การใชประโยชนที่ดินและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุงไปที่การจัดหาที่ดินของรัฐ เนื่องจากภายหลัง
ที่มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษราคาที่ดินเอกชนในพื้นที่พุงสูงขึ้นทันที
แตทวาที่ดินดังกลาวไดมีประชาชนครอบครองอยูอาศัยและทํากินโดยไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน รัฐจึงใช
ความชอบธรรมในสิทธิตามกฎหมายแสดงความเปนเจาของเหนือที่ดิน และอางประโยชนแหงชาติเพื่อเขาถึง
ที่ดิน นําไปสูความขัดแยงบนที่ดินระหวางรัฐกับชาวบาน แตอยางไรก็ตามการอางความชอบธรรมมิใชแคเรื่อง
ถูกตองตามกฎหมายหรือผิดกฎหมายเทานั้น แตเปนเรื่องของความชอบธรรมในการเขาถึงและกีดกันจากการ
ใชประโยชนที่ดิน ดังนั้น รัฐจึงมิใชผูผูกขาดการกีดกันแตเพียงฝายเดียว แตปฏิบัติการของการกีดกันอาจเกิด
จากผูที่ครอบครองที่ดินเดิม หรือผูที่ถูกพรากสิทธิที่ดินผานการตอบโตและขัดขวางกระบวนการกีดกันของรัฐ
สําหรับกรณีของประเทศไทย การสรางความชอบธรรมในการจัดการธรรมาภิบาลเกี่ยวกับที่ดิน มี
ลักษณะสําคัญเปนพิเศษอยางนอย 2 ประการคือ ประการแรก เปนเรื่องของความผิดกฎหมาย ความคลุมเครือ
และการต อ รองในการกํ า หนดว า ใครจะมี สิ ท ธิ ใ นการอยู อ าศั ย และใช ที่ ดิ น ของรั ฐ (state-owned land)
หมายความวา ความชอบธรรมมักมากอนกฎระเบียบในการกําหนดสิทธิการเขาถึงที่ดินเหลานั้น ประการที่
สอง ระบอบที่เปนอยูในปจจุบันไดทลายความเขาใจที่เคยมีมายาวนานโดยการใชอํานาจหรือกฎหมายพิเศษ
เหนือกฎหมายปกติ (Rule by decree) นําไปสูการจัดการที่เปนไปโดยอําเภอใจ ซึ่งเปนเรื่องการเมืองของการ
สรางความชอบธรรมโดยใชกฎหมาย ในการสรางและระงับยกเลิกสิทธิเหนือที่ดินได
ประเด็นสําคัญของรายงานชิ้นนี้จึงคือการพยายามคนหาวาตัวละครตางๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนรัฐ
สวนกลาง รัฐทองถิ่น กลุมทองถิ่น สรางความชอบธรรมในการเขาถึงที่ดินและการกีดกันการเขาถึงที่ดินอยางไร
ในพื้นที่กรณีศึกษา 3 แหง คือ จังหวัดตาก เชียงรายและตราด โดยเริ่มสืบสาวถึงประวัติศาสตรที่ดินและการ
เปลี่ยนแปลงระบอบสิทธินับตั้งแตการเปดใหมีการคาชายแดนจนถึงยุคนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมไปถึง
พยายามคนหารูปแบบความชอบธรรมที่รัฐใชเพื่อกีดกันการเขาถึงที่ดิน และรูปแบบการสรางความชอบธรรม
คูขนานและการตอรองโดยชาวบานเพื่อปกปองสิทธิบนที่ดินของพวกเรา โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากงาน
ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวของ และการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณภาคสวนที่เกี่ยวของ
งานศึกษานี้พิจารณา “การสรางความชอบธรรม” (Legitimation) ผานกรอบคิดจากหนังสือเรื่อง
“Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia” by Hall, Hirsh and Li (2011) เพื่อ

วิเคราะหการเขาถึง (access) และ การกีดกัน (exclusion) โดยรัฐ และการกีดกันคูขนาน (counterexclusion) โดยประชาชนทองถิ่นที่เผชิญกับการสูญเสียที่ดิน งานศึกษานี้แบงอํานาจในการกีดกันออกเปน 4
ประเภทคือ (1) กฎระเบียบ (regulation) (2) การบังคับ (force) (3) ตลาด (market) และ (4) การสราง
ความชอบธรรม (legitimation)
กฎระเบียบ (regulation) ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในการกํากับการเขาถึงและการกีดกัน
ซึ่งมีองคประกอบที่เกี่ยวกับที่ดิน 4 ดาน คือ กฎเกณฑในการกําหนดขอบเขตที่ดิน การกําหนดประเภทของการ
ใชที่ดินตามกฎหมาย การกําหนดความเปนเจาของและสิทธิการใชตามลักษณะที่แตกตางกันของพื้นที่ของที่ดิน
และการสรางกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อรองรับการอางสิทธิของปจเจกบุคคล ครัวเรือน กลุมหรือหนวยงานรัฐ
การบังคับ (force) เปนหัวใจของกฎระเบียบ รัฐสมัยใหมมักใชการบังคับในการอางสิทธิของรัฐ ซึ่งเปน
ตัวละครเดียวที่ใชการบังคับดวยกฎหมาย แตในขณะเดียวกัน การบังคับก็มิไดผูกขาดกับผูมีอํานาจและเสนสาย
เทานั้น คนจนก็ใชอํานาจนี้ดวยเชนกัน และเชนเดียวกันกับผูกระทําการภาคเอกชนที่มีอิทธิพล
ตลาด (market) การสรางอํานาจของตลาดมีความสําคัญอยางมากตอพลวัตของการเขาถึงที่ดิน และ
การกีดกันที่ชัดเจนที่สุด เชน ราคาของที่ดินเปนตัวกําหนดลําดับแรกวา ผูใดสามารถ หรือไมสามารถเขาถึงที่ดิน
และเชนเดียวกับอํานาจอื่นที่ไดกลาวมา ตลาดไมสามารถดํารงอยูไดดวยตัวเอง แตอาศัยกฎระเบียบ การบังคับ
และการสรางความชอบธรรม
การสรางความชอบธรรม (legitimation) เปนสวนสนับสนุนสําคัญของการกําหนดรูปแบบของการกีด
กันที่แตกตางกัน ทั้งในการสรางปทัฏฐานในเรื่องสิทธิ การทําใหกฎระเบียบมีความเขมแข็ง สามารถบังคับใช
และการสรางอํานาจตลาด การทําใหถูกตองตามกฎหมายเพื่อการกีดกัน และวาทกรรมตางๆ ที่มักเกี่ยวของ
โดยตรงกับความขัดแยงกับอีกฝายหนึ่ง วาทกรรมระหวางรัฐและประชาชนอาจเกิดจากการขับเคลื่อนของผูไร
ที่ดินอางสิทธิการเขาถึงที่ดิน ในขณะเดียวกัน เปาหมายการพัฒนาเพื่อผลประโยชนของชาติ กอใหเกิดการยึด
ทรัพยสินของประชาชนชนสําหรับสรางเขื่อนหรือปลูกไมพาณิชยขนาดใหญ การอางความรูทางวิทยาศาสตร
หรือสถาบันของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (รวมทั้งตลาดที่ดินเสรี) ในการสรางความชอบธรรมของ
การกีดกัน
2. พลวัตของระบอบสิทธิบนที่ดินในเมืองชายแดน
นั บ จากการสิ้ น สุ ด สงครามเย็ น ในช ว งต น ทศวรรษป พ.ศ. 2530 เป น ต น มา ภู มิ ศ าสตร ข องเมื อง
ชายแดนประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชายแดนอันเต็มไปดวยความตึงเครียดไปสูพื้นที่แหงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ตามวาทกรรมวาดวยการเปลี่ยน “สนามรบใหกลายเปนสนามการคา” และการสถาปนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ขึ้นในป 2535 ผล
จากความรวมมือ GMS ไดผนวกเอาเมืองชายแดนของประเทศไทยเขาเปนสวนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งริเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2543 ไดแก ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East – West
Economic Corridor – EWEC) ระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ – ใต (North – South Economic Corridor)

ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) 1 และยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระ
วดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chaophraya-Makong Economic Cooperation Strategy: ACMECS
) ในป พ.ศ. 2546 สงผลตอการเอื้ออํานวยใหมกี ารเขาถึงที่ดินเพื่อการลงทุนของภาคเอกชนจากประเทศตางๆ
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นอกจากนั้น ประเทศไทยยังผลักดันใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มุกดาหาร ตราด และ ตาก อีกดวย (Tsuneishi, 2005) โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย
รัฐบาลไดผลักดันใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนอยางเปนรูปธรรม
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ 2 นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถือครองที่ดิน และการเปลี่ยน
มือการถือครองที่ดินและการใชประโยชนที่ดินบริเวณชายแดนของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมทุน
และนักการเมืองทองถิ่น และกลุมทุนภายนอกมีบทบาทในการเขามาซื้อที่ดิน ในหลายวัตถุประสงค ทั้งเพื่อ
สะสมเก็งกําไรที่ดิน ทําธุรกิจการคาและบริการ การทองเที่ยว รีสอรท บานพัก และทําการเกษตรพาณิชย จาก
การขยายตัวของเมือง ยานธุรกิจการคา โรงงานอุตสาหกรรม และนโยบายสงเสริมการผลิตพืชพาณิชย
กอนชวง พ.ศ. 2500 หรือกอนการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) นับเปนยุค
ของการบุกเบิกที่ดินเพื่อทําการเกษตร การเปนเจาของที่ดินเริ่มจากการจับจองและแผวถางที่ดิน อยางพื้นที่
ชายแดนแมสอด จังหวัดตากนั้น พบวาเมืองแมสอดถูกสรางขึ้นมาราวป 2404-2405 ชนกลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่น
ฐานคือ ชนเผากระเหรี่ยง จนในป พ.ศ. 2441 ผูคนเริ่มอพยพเขามาอยูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไดรับการตั้งเปนอําเภอ
แมสอด ในหมูบานวังตะเคียน ตําบลทาสายลวดนั้น ชาวไทยเหนือที่มาคาขายที่แมสอดสวนหนึ่งไดเริ่มเขามา
ตั้งรกราก โดยการซื้อที่ดินตอจากผูครอบครองเดิมที่ไดแผวถางจับจองไวกอนหนาแลว โดยการใชที่ดินจะ
เปนไปเพื่อการเพราะปลูกเชน ปลูกขาวไร ออย ยาสูบ หรือสําหรับปลูกพืชผักไวกินเอง ระบอบการถือครอง
ที่ดินจะยอมรับสิทธิผูที่เขามาจับจองและใชประโยชนกอน ทางดานชายแดนแมสาย จังหวัดเชียงรายนั้นพบวา
มีผูอพยพตั้งบานเรือนราวป พ.ศ. 2450 ชาวบานแถบตําบลโปงผานี้ใชที่ดินเพื่อทํานาปลูกขาวสําหรับบริโภคใน
ครัวเรือน และเมื่อหมดฤดูเกี่ยวขาวชาวบานก็จะไปเปนแรงงานปลูกยาสูบใหกับสถานียาสูบกัน
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การซื้อขายเปลี่ยนมือถือครองที่ดินเขมขนอยางมากในชวงรัฐบาลชาติชาย ชุณหวัณ ราวป พ.ศ. 2530
เปนตนไป จากนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” ในอําเภอแมสอดเกิดโครงการกอสรางสะพาน
มิตรภาพไทย-พมาขามแมน้ําเมย-ตองยิน และสามารถเปดใชไดในชวงป พ.ศ. 2540 สงผลใหราคาที่ดินในตําบล
แมสายลวดมีราคาสูงขึ้น
การกอสรางสะพานดังกลาวไดกลายเปนสัญลักษณของการยุติการสูรบและความ
ขัดแยงชายแดนไทย-พมา และเปนจุดเริ่มตนเขาสูยุคการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการคาชายแดนตามนโยบายของ
รัฐบาลไทยตั้งแตตนทศวรรษ พ.ศ. 2540 นํามาซึ่งการซื้อที่ดินเพื่อสะสมเปนทรัพยสินและเก็งกําไรที่ดินในพื้นที่
อําเภอแมสอด สวนชายแดนดานอําเภอแมสาย กระแสการสรางทางรถไฟสายเดนชัย-เชียงรายในชวงประมาณ
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ในป 2554 เอดีบีไดขยายเพิ่มระเบียงเชื่อมตออีก 6 เสนทาง คือ ระเบียงตอนเหนือ (North Corridor) ระเบียงตะวันตก
(West Corridor) ระเบียงตะวันออก (Eastern Corridor) ระเบียงตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Corridor) ระเบียง
ตอนกลาง (Central Economic Corridor) และระเบียงฝงทะเลตอนใต (South Coastal Corridor) (ADB, 2011)
2
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 เห็นชอบกรอบแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดทําการศึกษาไว จํานวน 271 โครงการ วงเงิน 22,936.5 ลาน
บาท ใน 20 เมือง 13 จังหวัด ครอบคลุมระยะเวลา 10 ป (2542-2551) และมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2545 ไดเห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองชายแดนหลัก 13 เมือง และใหดําเนินโครงการนํารองใน 3 เมือง คือ
เชียงแสน แมสาย จังหวัดเชียงราย และสะเดา จังหวัดสงขลา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.), การพัฒนาเมืองชายแดน, http://www.nesdb.go.th/portals/0/eco_datas/area/data/data14.doc)

ป พ.ศ. 2518-2519 ไดมีกลุมนายทุนมาซื้อที่ดินเก็บไว ตอมาราวป พ.ศ. 2532 เกิดกระแสที่ดินบูมราคาที่ดิน
สูงขึ้นอยางมาก ชาวบานพากันขายที่ดิน (ที่นา) ใหกับพอคาทั้งในตัวเมืองแมสายและจากที่อื่น ที่ดินบริเวณริม
ถนนพหลโยธินเปลี่ยนจากที่นาไปเปนชุมชน รีสอรท รานคาพาณิชย เกษตรกรตําบลโปงผาที่ยังทํานาปลูกขาว
อยูปจจุบัน เชาที่ดินทํานาราวรอยละ 47 ของเนื้อที่เพาะปลูกขาว (ฤดูเพาะปลูกป พ.ศ. 2558/2559) ที่นา
ทั้งหมดมีเอกสารสิทธิที่ดินประเภทโฉนดที่ดิน
ในทศวรรษ พ.ศ. 2550 ราคาทีด่ ินในอําเภอแมสอดพุงสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการกอสราง
สะพานมิตรภาพไทย-พมา แหงที่ 2 ในป พ.ศ. 2552 เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกและในป
พ.ศ. 2553 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจแมสอด 3 ราคาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิราคาสูงขึ้นเปนหลักลาน
บาทตอไร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชัดเจนวาถนนจะตัดผาน และใกลกับบริเวณกอสรางสะพาน ทั้งนี้ การ
ประเมิ น ราคาที่ ดิ น ในป พ.ศ. 2558 ราคาที่ ดิ น เฉลี่ ย ในอํ า เภอแม ส อดสู ง ขึ้ น ถึ ง ร อ ยละ 92 สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดอื่นๆ 4 บางพื้นที่สูงขึ้นไปถึง 600 ไปจนถึงกวา 800 เทา (มติชน
ออนไลน, 2558) ที่ดินที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือมีทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินและไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ผูสะสม
ที่ดินมีทั้งคนในทองถิ่นจากอําเภอแมสอดและคนจากตางถิ่นจากจังหวัดอื่นๆ การซื้อขายมีทั้งเพื่อการสะสม
ที่ดิน และใชทําการเกษตรปลูกยางพารา
ในการบุกเบิกที่ดินในยุคแรกๆ ชาวบานไปแจงการครอบครองการใชประโยชนที่ดิน (ส.ค.1) แตมี
ชาวบานบางสวนเทานั้นที่แจง สวนที่ดินที่เหลือมีการบุกเบิกในภายหลังและไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การประกาศ
ปาสงวนฯ และปาไมถาวรจึงเปนการประกาศหลังที่มีชาวบานเขามาจับจองบุกเบิกที่ดินไวแลว การไดมาซึ่ง
เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่นี่มีทั้งที่ดินที่มีการแจง ส.ค.1 ไวถูกตองและไดมาอยางไมถูกตอง “ในชวงป พ.ศ. 2518,
2522 มีการออก น.ส.3 ก คนที่ไมมีเงินก็ไมไดออก เมื่อกอนแจง ส.ค.1 คนเฒาคนแกสมัยกอนไมมีเงินก็ไมได
ออกหรือไมไดไปแจง สวนใหญคนที่มีเอกสารสิทธิ์ไมใชคนที่ถือครองที่ดินมาแตเดิม สวนใหญขายเปลี่ยนมือกัน
แลว มีการใช ส.ค.บิน 5 มาออก น.ส.3” (สัมภาษณนายสุนทร ศรีบุญมา วันที่ 17 มกราคม 2560)
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3. การสรางสภาวะยกเวน การเขาถึงที่ดินและการกีดกัน
ดวยอํานาจพิเศษทางการเมืองในยุคการปกครองดวยรัฐบาลทหารทําใหการผลักดันเขตเศรษฐกิจ
พิเศษคืบหนาไปไดรวดเร็วผานการใชอํานาจมาตรา 44 ซึ่งมีสถานะเปนกฎหมาย โดยการออกคําสั่งเพื่อยกเวน
การบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายที่จํากัดการเขาถึงที่ดินของนักลงทุนตางประเทศ โดยรัฐมุงไปที่การจัดหา
ที่ดินของรัฐ อันไดแก ที่ดินที่เปนพื้นที่ปาไมถาวร ปาสงวนแหงชาติ ที่ดินสาธารณะประโยชน ที่ดินในพื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้เนื่องจากการดีดตัวสูงขึ้นของที่ดินจากการเก็งกําไรที่ดินภายหลังจากการประกาศพื้นที่เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
คําแถลงขาวการประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย รอบบัญชี ป 2559 – 2562 โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธ
กุล อธิบดีกรมธนารักษ
5
ส.ค.บิน เปนการนําใบ ส.ค.1 ที่ออกในพื้นที่อื่นมาใชออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
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ในการดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 รัฐบาลออกคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 17/2558 ในการ
ยกเวนการบังคับใชบทบัญญัติกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนที่ดินรัฐประเภทตางๆ เปนที่ดินของราชพัสดุ ซึ่งคําสั่ง
ดังกลาวชวยขจัดเงื่อนไขขอจํากัดการเชาที่ดินของคนตางชาติ เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีกฎเกณฑควบคุม
การใชที่ดินหลายประการ ทั้งในแงของการกําหนดพื้นที่เฉพาะเพียงบางพื้นที่ที่อนุญาตใหเชา ประเภทของ
อุตสาหกรรม และขนาดของพื้นที่ที่หากมากกวา 100 ไรจะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินกอน นอกจากนี้
ยังออกคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2559 เพื่อยกเวนการบังคับใชกฎหมายอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมายวาดวยผังเมือง
พ.ศ. 2558 และ กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อใหจัดตั้งและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษได
รวดเร็ว กระบวนการดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวารัฐทําหนาที่เปลี่ยนที่ดินใหเปนทุน ผานการแกไขและยกเวน
การบังคับใชบทบัญญัติกฎหมายที่เปนอุปสรรค ซึ่งผลพวงจากคําสั่งฉบับที่ 17/2558 สงผลใหมีผูถือครองและ
ใชประโยชนที่ดินเดิมถูกพรากสิทธิไปทันที ในกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ตามแผนที่แนบทายคําสั่ง
เนื้อที่ 2,182 ไร ที่แมที่ดินสวนใหญจะเปนที่ดินปาไมถาวรซึ่งเปนที่ดินของรัฐ แตประชาชนมีสิทธิพิสูจนสิทธิการ
ถือครองที่ดินหากดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดไว
4. การสรางและใหความหมายของความชอบธรรมในการเขาถึงที่ดิน
4.1 จินตนาการตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ: รัฐและนักธุรกิจทองถิ่น
จินตนาการที่มีตอเขตเศรษฐกิจพิเศษระหวางรัฐกับนักธุรกิจทองถิ่นนั้นไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สําหรับรัฐแลวเชื่อวาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะสรางโอกาสและรักษาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ลด
ความเหลื่อมล้ําการพัฒนา สรางความเปนอยูที่ดีใหประชาชนและเสริมสรางความมั่นคงชายแดน จากการเพิ่ม
การจางงานบริเวณชายแดนซึ่งจะชวยแกไขปญหาแรงงานขามชาติ (ชาญวิทย อมตะมาทุชาติ, 2558) ซึ่งตาง
จากจินตนาการของนักธุรกิจและผูประกอบการทองถิ่นที่มองวานโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐไมไดสราง
โอกาสใหกับนักธุรกิจทองถิ่นแตเอื้อโอกาสใหกับทุนใหญจากภายนอกมากกวา บทบาทของผูประกอบการ
ทองถิ่นถูกลดทอนลงเนื่องจากการดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีลักษณะผูกขาดรวมศูนย รอรับคําสั่ง
จากรัฐสวนกลางมากกวาสรางการมีสวนรวม หรือใหความสําคัญกับความเห็นของกลุมนักธุรกิจทองถิ่น
ในกรณี อํ า เภอแม ส อดจั ง หวั ด ตากนั้ น หอการค า ให ค วามเห็ น ว า รั ฐ ไปให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งๆ ที่จุดแข็งเมืองแมสอดคือเรื่องการคาชายแดน ดังนั้น รัฐควรสงเสริมเรื่องการคาชายแดน
ใหมีความสะดวก รวดเร็วและสรางความเขมแข็งมากกวาจะไปสงเสริมภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ในกรณี
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดใหความเห็นวาในจังหวัดตราดยังมีเขตแดนที่
ติดกับประเทศกัมพูชาบริเวณจังหวัดโพธิสัตวและพระตะบองดวยซึ่งเปนแหลงปลูกผลไมของจังหวัด รัฐควร
ประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษดวยเพื่อสงเสริมใหเอกชนเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลไมสงออก โดย
ไมตองไปตั้งโรงงานอยูแตในอําเภอคลองใหญ ทั้งๆ ที่วัตถุดิบอยูในบริเวณอําเภอเขาสมิงและอําเภอบอไร
นอกจากนี้ การเปดดานการคาถาวรไมไดทําใหนักธุรกิจทองถิ่นหรือชาวบานในทองถิ่นไดประโยชน แตจังหวัด
ตราดกลายเปนทางผานเนื่องจากคนกัมพูชาขามไปซื้อสินคาในกรุงเทพโดยตรง
นอกจากนี้ กรณี ของการจั ดการแรงงานที่แมดานหนึ่งรัฐจะกลาวถึงผลที่จ ะตามมาจากการมีเขต
เศรษฐกิจพิเศษแลวจะทําใหเกิดการสรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น แตในความเปนจริงก็ยังไมมีความชัดเจนวา

แรงงานที่ตองการจะเปนแรงงานประเภทใด คุณสมบัติแบบใด ตองมีความรูหรือทักษะแบบใด และจํานวน
เทาใด อีกดานหนึ่งวัตถุประสงคของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รัฐบอกวาเพื่อที่จะอาศัย
แรงงานราคาถูกจากเพื่อนบาน ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดพบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจในฝง
จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชา อยางเชนการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง สงผลใหแรงงานชาว
กัมพูชามีทางเลือกมากขึ้น ประกอบกับความเขมงวดในการจัดระเบียบแรงงานขามชาติในพระราชกําหนด
แรงงานตางดาว ป พ.ศ. 2560 ทําใหแรงงานชาวกัมพูชาตางทยอยกลับประเทศ ทําใหแรงงานในภาคการ
ประมงขาดแคลนแรงงานอยางหนัก (สัมภาษณนายมานิตย ลาภธํารง รองนายก อบต.คลองใหญ, 27 มีนาคม
2560) และเขตเศรษฐกิจพิเศษนาจะไมไดชวยสรางรายไดใหกับทองถิ่น ดังคําใหสัมภาษณของประธานสภา
อุตสาหกรรมที่วา การดําเนินการลงทุนที่ผูกขาดโดยนักลงทุนรายใหญจากที่อื่น ทุนทองถิ่นแทบไมมีโอกาส
แทรกตัวเขาไปชวงชิงสวนแบงปนผลประโยชนเทาใดนัก “ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่คลองใหญทองถิ่นจะได
ประโยชน แ ค ก ารป อ นวั ต ถุ ดิ บ เข า สู ก ระบวนการผลิ ต แต ป ระโยชน ห ลั ก ๆ นั ก ธุ ร กิ จ ท อ งถิ่ น ไม ไ ด อ ะไร”
(สัมภาษณนายพิพัฒน ฤกษสหกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม, 28 มีนาคม 2560)
4.2 การสรางความชอบธรรมการกีดกันการเขาถึงที่ดิน: รัฐกับประชาชนผูสูญเสียสิทธิที่ดิน
กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก การสรางความชอบธรรมเพื่อกีดกันการเขาถึงที่ดินที่รัฐ
กระทําตอประชาชนผูสูญเสียสิทธิที่ดินนั้น รัฐจะใชกฎหมายกีดกันการเขาถึงที่ดินโดยกลาวหาชาวบานวาบุกรุก
ที่ ดิ น ของรั ฐ และการที่ ช าวบ า นไม มีเ อกสารสิทธิ์ที่ดิน ตามกฎหมายจึงไมอาจอางสิทธิครอบครองที่ดิน ได
ชาวบานในพื้นที่ถูกมองวาอาศัยและครอบครองที่ดินโดยไมสิทธิ การเสียภาษีบํารุงทองที่หรือ ภบท. 5 ก็ไมถือ
วาเปนกรรมสิทธิ์ และกลาวอางวาชาวบานบางรายขายสิทธิครอบครองเพียงมีใบ ภบท. 5 และนายหนาหรือ
นายทุนบางรายกวานซื้อที่ดินมาถือครองเพื่อเก็งกําไรและปลูกไมยืนตนเพื่อหวังคาชดเชย ซึ่งที่ดินดังกลาว
ประกาศโดยคณะรั ฐ มนตรี ใ ห เ ป น ป า ไม ถ าวรตั้ ง แต ป พ.ศ. 2525 เพื่ อ สงวนหวงห า มไว เ พื่ อ รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ชุมชนจึงอยูโดยละเมิดกฎหมาย (นายสัญชัยฐ หทยะ
ตันยติ อดีตผูวาราชการจังหวัดตาก อางจาก Facebook สมชัยฐ ผูวาฯ ตากและทีมงาน วันที่ 13 พฤศจิกายน
2558) ฝายชาวบานผูสูญเสียสิทธิที่ดินไดรวบรวมขอมูลการครอบครองใชประโยชนที่ดินที่แสดงหลักฐานทั้ง
จากเอกสารและพยานบุคคลยืนยันการครอบครองและใชประโยชนที่ดินอยางสืบเนื่องมากอนการประกาศ
ที่ดินของรัฐ
4.3 การสรางความชอบธรรม การกีดกันการเขาถึงที่ดิน: รัฐกับหนวยงานของรัฐ
กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสาย จังหวัดเชียงราย ที่ดินราชพัสดุริมถนนพหลโยธิน เนื้อที่ 870 ไร ที่
โรงงานยาสูบใชเพาะปลูกยาสูบ เปนแปลงที่รัฐบาลตองการนํามาใชพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมี
ทําเลที่มีศักยภาพ จากทําเลที่ตั้งติดถนนพหลโยธิน และหางจากดานศุลกากรแมสายแหงที่ 2 เพียง 4 กิโลเมตร
สะดวกตอการขนสงสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน
หากมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมสําหรับแปรรูปสินคา
เนื่องจากใกลแหลงวัตถุดิบ (น.ส.พ. ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 เขาถึงที่
http://www.thansettakij.com/content/31059)

แปลงที่ดินดังกลาวเปนที่ดินปลูกยาสูบมาตั้งแตราวป พ.ศ. 2485 และเปนแหลงปลูกยาสูบคุณภาพที่ดี
ที่สุดของโรงงานยาสูบ แมวาสถานภาพที่ดินเปนที่ราชพัสดุ แตการไดมาของที่ดินราชพัสดุผืนนี้ โรงงานยาสูบได
ซื้อที่ดินนี้ตอจากชาวบานและพัฒนาเปนพื้นที่ปลูกยาสูบคุณภาพดีที่สรางรายไดใหกับรัฐจํานวนมาก ซึ่งเปน
เหตุผลที่โรงงานยาสูบใชในการสรางความชอบธรรมการกีดกันการเขาถึงที่ดินของรัฐบาล
แปลงที่ดินราชพัสดุผืนนี้ โรงงานยาสูบใชเพาะปลูกยาสูบ 500 ไร เปนที่ตั้งโครงการพระราชดําริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ศูนยจักรพันธุเพ็ญศิริ) 150 ไร และศูนยสงเสริมการเรียนรูและสาธิตการ
เพาะปลูกยาสูบ 220 ไร การนําที่ดินแปลงนี้ไปใชสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงกระทบตอกิจการของโรงงาน
ยาสูบและอาชีพของกลุมผูเพาะปลูกยาสูบ ผลประโยชนจากรายไดที่โรงงานยาสูบสงใหกับรัฐ จึงเปนประเด็นที่
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบหยิบยกขึ้นมากีดกันการเขาถึงที่ดินของรัฐบาล
“ที่ดินจํานวน 500 ไร ตรงนี้เปนพื้นที่ปลูกยาสูบพันธุเวอรจิเนียที่ดีที่สุดของประเทศเปนเวลายาวนานถึง 70 ป
เกิดการสรางรายไดจากการปลูกยาสูบราวปละ 48,800,000 บาทตอป ไมนับรวมรายไดจากพืชเศรษฐกิจอยาง
ขาวโพดที่ชาวบานใชปลูกเปนพืชหมุนเวียนอีกปละ 5,400,000 บาท ดังนั้นหากพื้นที่นี้กลายเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษก็จะทําใหโรงงานยาสูบขาดวัตถุดิบปละ 400,000 กิโลกรัม ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและเกิด
ผลกระทบตอสวนแบงทางการตลาดและการผลิตบุหรี่ใหกับบริษัทบุรขี่ ามชาติ ทําใหรัฐขาดรายไดจากการเก็บ
ภาษีจํานวนมหาศาล ดังในปงบประมาณป 2558 ที่มีจํานวนถึง 59,354 ลานบาท” (สวนหนึ่งจากแถลงการณ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559) “พื้นที่ปลูกยาสูบทั้ง 3 แปลงนี้ ชวยทําให
สามารถลดการนําเขาใบยาสูบจากตางประเทศจากรอยละ 30 เหลือเพียงรอยละ 3 ตอป ไปจนถึงตั้งเปาหมาย
วาจะเลิกนําเขาใบยาสูบจากตางประเทศ” (ดาวนอย สุทธินิภาพันธุ รักษาการผูอํานวยการโรงงานยาสูบ อาง
ในสํานักงานขาวชายขอบ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
โรงงานยาสูบและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบจึงกลายเปนตัวละครสําคัญ ในฐานะผูครอบครอง
ใชประโยชนที่ดินเพาะปลูกยาสูบในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายมาตอเนื่องยาวนาน กลุมผูปลูกยาสูบจึงใช
ความชอบธรรมของโรงงานยาสูบในการกีดกันที่ดิน และจับมือกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ เพื่อใหยัง
สามารถใชที่ดินดังกลาวเพาะปลูกยาสูบไดตอไป
4.4 การสรางความชอบธรรมของการตอรองผลประโยชนทองถิ่น: รัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด แมวาการประกาศเพิกถอนสภาพจากที่ดินสาธารณประโยชน
เปนที่ดินราชพัสดุ โดยไมมีกระแสตอตานจากชาวบาน แตนับวาเปนพื้นที่หนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยองคการบริหารสวนตําบลไมรูดเขามามีบทบาทในการตอรองเพื่อมีสวนรวมตัดสินใจเลือกกิจการที่ไมสงผล
กระทบกับทองถิ่น และเปนกลไกเจรจากับหนวยงานรัฐ รัฐทองถิ่นและรัฐบาล ในฐานะกลไกปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งมีอํานาจหนาที่ปกปองและดูแลผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นที่เปนที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

องค การบริ ห ารสวนตํา บลไม รูด มี บ ทบาทในการกําหนดกิจการของเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ โดยการ
กําหนดเงื่อนไขกิจการที่จะมาลงทุนตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน กิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว หรือ
การคาชายแดน และไมยอมรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเขามาตั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ของตําบลไมรูดเปนหาดทราย ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดตราด และมีพื้นที่ชายแดนติดกับ
จังหวัดเกาะกงของกัมพูชา
“เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเกิดในตําบลไมรูดตองไมใชโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เราเปนพื้นที่ชายแดนเปนเรื่อง
ของการขายสินคา จุดรวมสินคาที่เราจะขนสงกับเรื่องของการทองเที่ยว เราไดนําเสนอเรื่องนี้ตลอดวา เราไมได
เนนที่นิคมอุตสาหกรรม” (สัมภาษณนายกฤตภาส ศรีแสงขจร รองนายก อบต.ไมรูด อําเภอคลองใหญ จังหวัด
ตราด วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560)
5. การสรางความชอบธรรมคูขนานและการเจรจาตอรอง: กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก
5.1 การแสดงตัวตนและการสรางกลไกเจรจาตอรอง
กลยุทธแรกๆ ที่ชาวบานนํามาใชคือการรวมตัวกันเปนกลุมที่เรียกวา “กลุมแมสอดรักษถิ่น” เพื่อใช
กลุมเปนกลไกในการเจรจาตอรองกับรัฐทองถิ่นและแสดงตัวตนตอสาธารณะ จดหมายรองเรียนในนามกลุมแม
สอดรักษถิ่นถูกสงไปยังหนวยงานตางๆ ของรัฐในแทบทุกระดับ แตกระนั้นก็ไมไดสงผลตอความเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ตามขอเรียกรอง หนวยงานรัฐทองถิ่นกลับใชกลไกของกลุมแมสอดรักษถิ่นเปนช องทางในการเจรจา
ตอรองอยางไมเปนทางการกับแกนนํากลุมเพื่อไปเกลี้ยกลอมใหสมาชิกยอมรับคาชดเชยเยียวยา สงผลให
สมาชิกกลุมทยอยกันไปถอนคํารองคัดคานการออกโฉนดของกระทรวงการคลัง จนทําใหรายชื่อผูคัดคานลดลง
จาก 33 ราย เหลือเพียง 6 ราย เนื่องจากแรงกดดันที่สมาชิกกลุมคอยๆ ทยอยกันยอมรับการชดเชย และสวน
หนึ่งเปนผลมาจากแกนนําที่ทําหนาที่เปนผูเกลี้ยกลอมสมาชิกในกลุมฯ เอง ทั้งนี้เนื่องจากตัวแกนนําไดรับ
คํ า มั่ น สั ญญาจากรั ฐ ว า จะปรั บ แนวเขตให ท่ีดิน และตัว บานออกไปบางสว นและใหสิทธิในการเชาที่ดิน กั บ
กรมธนารักษ (ที่ดินดังกลาวอยูชายขอบของแนวเขตที่ดินพอดี) แกนนําบางรายไดรับคาชดเชยมากกวามูลคา
ของที่ดินที่ซื้อมาและพืชผลที่ลงทุนไป แตชาวบานหลายรายตองยอมรับการชดเชยเพราะแรงกดดันวาจะไมได
รับคาชดเชยใดๆ หากไมถอนคํารองคัดคาน (สัมภาษณกลุมแมสอดรักษถิ่น วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559)
อยางไรก็ดี การเคลื่อนไหวตอรองของกลุมแมสอดรักษถิ่นสงผลตอเรื่องมูลคาการชดเชย ซึ่งขึ้นจาก
หลักพันหรือหลักหมื่นไปเปนหลักแสนบาท นําไปสูการกําหนดเกณฑการประเมินคาชดเชยใน 3 อัตรา คือ ไร
ละ 140,000 บาท สํ า หรั บ ที่ ดิน ที่ ไม ติดถนน ไรล ะ 300,000 บาท สําหรับ ที่ดิน ที่ติดทางซอย และไรล ะ
560,000 บาท สําหรับที่ดินที่ติดริมถนน
5.2 การสรางพื้นที่สื่อสารสาธารณะ
การเคลื่อนไหวของกลุมแมสอดรักษถิ่นที่ผานมา สื่อมวลชนใหความสนใจติดตามทําขาวการรองเรียน
และสะทอนเสียงของชาวบานที่นี่อยางตอเนื่อง จนเปนที่รับรูกระจายไปในวงกวาง ตลอดจนการใชสื่อโซเชียล
มีเดียโดยเปดเพจกลุมแมสอดรักษถิ่นเพื่อสื่อสารในทางสาธารณะ จากการคนหาคําวา “กลุมแมสอดรักษถิ่น”
ในกรู เ กิ้ ล พบรายการถึ ง 39,000 รายการ สะท อ นถึ ง ความสํ า เร็ จ ของชาวบ า นในการสร า งพื้ น ที่ สื่ อ สาร

สาธารณะ ผานปายขอความที่แสดงถึงการตอตาน ไมเห็นดวยกับการใชอํานาจตามมาตรา 44 ที่ชาวบานถูก
แขวนไวริมรั้ว ริมถนน และในแปลงที่ดินของชาวบาน
ปายผาประทวง ม.44 ที่บานวังตะเคียน ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
“ใช ม.44 ยึดที่บาน ที่ทํากิน แลวใหเอกชนเชา สัญญาหมาโหด 99 ป คนดีทําไมได”

ที่มา: Thai Law for the Human Right เขาถึงที่
https://tlhr2014.wordpress.com/2015/10/15/maesot_raktin/
ปายในแปลงที่ดินของนายแกว อินทรักษ 1 ใน 6 รายที่ไมยอมรับคาชดเชยและฟองรองตอศาลปกครอง
“ที่ดินแปลงนี้ นายแกว อินทรักษ ทําประโยชนกอนธนารักษ ยังไมไดมอบใหใคร ยังไมไดเปนของแขวงการทาง
และอยูกอนคําสั่ง ม.44”

5.3 การใชกฎหมาย กฎระเบียบลดทอนความชอบธรรมของรัฐ
ชาวบานใชความชอบธรรมทางกฎหมายโตแยงสิ ทธิการขอออกโฉนดที่ ดิน ของกรมธนารักษ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 60 และการฟองรองตอศาลปกครอง โดยในระยะแรกมีชาวบานที่
ไดรับผลกระทบไปยื่นคัดคานการออกโฉนดที่ดินของกระทรวงการคลังจํานวน 75 ราย (จาก 93 ราย) จากนั้น
ก็คอยๆ ทยอยถอนการคัดคานจนกระทั่งสุดทายเหลือชาวบานเพียง 6 รายที่ยื่นฟองรองตอศาลปกครอง โดย
เปนการฟองรองการออกโฉนดที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยผู

ฟองรองไดฟองกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ 1) และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแมสอด (ผูถูกฟอง
ดีที่ 2) โดยระบุในคําฟองคดีวาการออกโฉนดที่ดินไมชอบดวยกฎหมาย
ผลจากการรับฟองคดีของศาลปกครอง ทําใหเจาพนักงานที่ดินยังไมสามารถออกโฉนดที่ดินของผูฟอง
คดีได โฉนดที่ดินของกระทรวงการคลังจึงยังมีแปลงที่ดินที่ตองเวนไวเปนจุดๆ ทั้งแปลงของผูฟองคดี และแปลง
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ทั้งนี้ ตามคําสั่ง ที่ 17/2558 ระบุไววา (ขอ 5) ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินแปลงใดที่อยูภายในแนวเขตที่ดินที่ตกเปนที่ราชพัสดุตามคําสั่งดังกลาว คณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการนําที่ดินอันเปนที่ราชพัสดุดังกลาวแลกเปลี่ยน
กับที่ดินของเอกชน หรือสั่งใหชดใชเงินใหแทนการแลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมดหรือบางสวนได
6. บทสรุป
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของนวัตกรรมใหมในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2535 พื้นที่ชายแดนของไทยไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตร
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และการเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนจากดินแดนสูรบไปสูสนามการคา ซึ่ง
เริ่มขึ้นตั้งแตตนทศวรรษที่ 2530 เปนตนมา นับเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงระบอบสิทธิที่ดินบริเวณ
ชายแดนในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ
การสถาปนาขึ้นของนวัตกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง มีตัว
ละครเกี่ยวของหลายกลุม ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและระดับประเทศในการผลักดันนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตัวละครระดับอนุภูมิภาคที่สําคัญไดแก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย มีบทบาทสนับสนุนทางการเงิน และ
การใหความชวยเหลือในการศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศตางๆ ในลุมแมน้ําโขง รวมทั้งใน
ประเทศไทย สวนตัวละครในระดับประเทศ ไดแก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่ในการ
กําหนดกรอบยุทธศาสตรและวางแผน และสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ตัวละครตางๆ เหลานี้
มีสวนในการสรางจินตนาการตอนวัตกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการสราง
ความชอบธรรมการเขาถึงที่ดิน
การสรางชอบธรรมการเขาถึงที่ดินของตัวละครสําคัญจากการดําเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นที่กรณีศึกษา ระหวางรัฐและประชาชนที่ตองสูญเสียที่ดิน รัฐกับหนวยงานของรัฐ และรัฐกับองคกรปกครอง
ทองถิ่น แตละฝายตางสรางความชอบในการกีด กันการเขาถึงที่ดินของอีกฝายหนึ่ง โดยงานศึกษาพบว ามี
รูปแบบการสรางความชอบธรรม ดังนี้
1. การสรางความชอบธรรมของรัฐ รูปแบบการสรางความชอบธรรมในการกีดกันการเขาถึงที่ดิน
ของรัฐในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก การใชกฎหมาย กฎระเบียบ การใชอํานาจพิเศษ (มาตรา 44) และ
การเปลี่ยนที่ดินเปนทุน
2. การสรางความชอบธรรมคูขนานของประชาชนที่ตองสูญเสียที่ดิน ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก ในอําเภอแมสอด เปนรูปแบบการสรางความชอบธรมในการกีดกันการเขาถึงที่ดินของประชาชน

ไดแก การสรางตัวตนเพื่อสรางอํานาจและกลไกการตอรอง การใชพื้นที่สาธารณะเปนชองทางการสรางอํานาจ
ตอรอง และการใชกฎหมาย กฎระเบียบลดทอนความชอบธรรมของรัฐ
3. การสรางความชอบธรรมคูขนานของหนวยงานรัฐ (โรงงานยาสูบ) ในการกีดกันการเขาถึงที่ดิน
ของรัฐบาล ในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ในอําเภอแมสาย เปนรูปแบบการสรางความชอบธรรม
ของหนวยงานของรัฐ ไดแก โรงงานยาสูบ รวมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ใน
การกีดกันการเขาถึงที่ดินของรัฐบาล โดยการใชความชอบธรรมจากรายไดที่โรงงานยาสูบสงใหกับรัฐในแตละป
ที่ผานมา ซึ่งถือเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศ การเปนแหลงผลิตยาสูบคุณภาพดีที่สุดของประเทศ สราง
ผลประโยชนใหกับประเทศชาติ และสรางงานสรางรายไดใหกับกลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
4. การสรางความชอบธรรมของการตอรองผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณี
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เปนรูปแบบการสรางความชอบธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
สรางอํานาจตอรองในการเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการใชความชอบธรรมจาก
การเปนแหลงทองเที่ยวชายหาดที่สวยงาม ไมเหมาะกับการตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากจะสงผลกระทบตอ
แหลงทองเที่ยว
ความขัดแยงของการสรางความชอบธรรมต อนวัต กรรมเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ ที่ปรากฏในกรณีเขต
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