
ภาษีที่ดินและมรดก

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒๑๒๖

ไม่ต่างจากคนอื่น ๆ ผมเชียร์นโยบาย 
ออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของประชาธิปัตย์อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู 
เหมือนกัน แต่ครั้นศึกษาโดยรายละเอียดเข้า  
ก็ชักไม่แน่ใจว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ 
กฎหมายฉบับนี้คืออะไรกันแน่

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

ประโยคที่ตรงกันระหว่างรัฐมนตรีคลัง 
กับท่านนายกฯ ก็คือ “เพื่อความเป็นธรรม” 
ซึง่เปน็คำเพราะ ๆ  ทีไ่มม่คีวามหมายในทางปฏบิตั ิ
(เพราะปฏิบัติได้หลายอย่าง) แต่ทางกระทรวง 
การคลงัและหนว่ยงานทางเศรษฐกจิมกัเพง่เลง็ไป
ถึงตัวเงินที่จะได้มาจากการเก็บภาษี (ซึ่งตามร่าง 
พ.ร.บ. ทีส่ำนกังานเศรษฐกจิและการคลงัปรบัปรงุ 
ไว้ตั้งแต่ ๒๕๔๙ เงินจำนวนนี้จะอยู่ในมือ อปท.) 
บางคนถงึกบัพดูวา่ บทบาททางเศรษฐกจิการเงนิ 
ของรัฐบาลในช่วงนี้  ทำให้ต้องมีเงินรายได้ 
มากขึ้น

ทางฝ่ายท่านนายกฯ ออกจะระบุเป้าหมาย 
ได้ชัดเจนกว่า ท่านกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า  

“... จดุสำคญัของความเหลือ่มลำ้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
ก็เร่ิมจากการท่ีทรัพย์สินกระจายไปไม่เท่าเทียมกัน 
หากได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราก็เข้าใจ แต่ถ้าได้ 
ในลักษณะของการสะสมไว้เฉย ๆ ในขณะที่ 
คนจำนวนมากยังมีความต้องการ อาทิ คนมีที่ดิน 
มหาศาลทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่า ในขณะที่เราต้อง 
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ทำกินให้กับประชาชน ก็ไม่ 
เป็นธรรมกับสังคมโดยรวม”

ฉะน้ัน เป้าหมายของกฎหมายท่ีท่านนายกฯ 
อยากผลกัดนัในครัง้นี ้กค็อืแกป้ญัหาการถอืครอง 
ที่ดินโดยไม่ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีสัดส่วนสูงมาก 
ในประเทศไทยขณะนี้  และก็สมควรได้รับ 
การแก้ไข
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มีการพูดถึงการเก็บภาษีที่ดินในอัตราสูง 
กบัทีด่นิประเภทนี ้เพือ่ใหค้ายทีด่นิออกมาสูต่ลาด 
ผลที่ พอจะมอง เห็นว่ าพึ ง เกิ ดขึ้ นแน่ ก็ คื อ  
กล้วยแขกจะมีราคาถูกลง เพราะผู้ครอบครองท่ีดิน 
ย่อมลงกล้วย (อันเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลนัก)  
เต็มพื้นที่ เพื่อเปลี่ยนประเภทของที่ดินรกร้าง 
กลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตร และเสียภาษี 
ในอัตราต่ำ

คนรวยไทยที่ไม่อยากเสี่ยงจะเก็บเงินไว้ 
ที่ไหน ไม่ใช่ทองคำ, ไม่ใช่หุ้น, และแน่นอน 
ไม่ใช่แบงก์ , แต่ที่อันปลอดภัยที่สุดและได้ 
ผลตอบแทนคุ้มที่สุดโดยไม่ต้องเสี่ยงคือที่ดิน 
เหมือนเดิมหรืออย่างดีที่สุดก็คือ ค่าเช่าที่ดิน 
จะมีราคาต่ำลง โดยเฉพาะที่ชายขอบของ 
การเกษตรที่เหมาะสำหรับพืชไร่ เพื่อแปรสภาพ
ทีด่นินัน้เปน็ทีด่นิทีถ่กูใชป้ระโยชนท์างการเกษตร 
(โดยผู้เช่า) และเสียภาษีในอัตราต่ำ

ดังนั้น จึงไม่มีที่ดินถูกคายมาสู่ตลาด 
จนทำให้ราคาที่ดินต่ำลงพอที่ผู้มีความต้องการ 
ทั่วไปจะเข้าถึงได้เพียงเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย 
แคบ ๆ เท่าที่ท่านนายกฯ วางไว้นี้ จำเป็นต้อง 
กลบัไปทบทวนกฎหมายอืน่ ๆ  อกีหลายตวั เพือ่จะ 
ทำให้ที่ดินหมดความเป็นสินค้าเก็งกำไร แม้การ 
เก็งกำไรนั้นกระทำไปด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยสุจริต 
ก็ตาม เพราะไม่ว่าจะได้ท่ีดินมาอย่างไร ผลโดยรวม 
แก่ผลิตภาพของเกษตรกรรมไทยย่อมเหมือนกัน 

จึงหลีกเลี่ยงไม่ ได้ที่จะต้องกลับไปทบทวน 
กฎหมายเช่าที่ดิน จะต้องทำให้การเช่าที่ดินไม่ใช่
การประกอบการที่มีกำไร (ในระยะสั้นหรือยาว) 
จะโดยเพิ่มอัตราภาษีเงินได้แก่รายได้ที่มาจาก 
การเช่าที่ดิน หรืออัตราภาษีการโอนที่ดิน 
ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอันถือครองมานาน หรือ ฯลฯ  
ก็ตาม สมดังที่ท่านรัฐมนตรีคลังกล่าวว่า “เร่ือง 
ภาษีแทนที่จะแก้ทีละประเภท ก็น่าจะหยิบมาดู 
ทัง้หมด...” แตต่อ้งไมล่มืเปน็อนัขาดวา่ “ทัง้หมด” 
นั้นกว้างขวางมากกว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษี 
เพียงอย่างเดียว

อันที่จริง มิติที่ไม่ค่อยได้ยินรัฐบาลพูดถึง 
แต่กว้างกว่าความเป็นธรรมเสียอีกก็คือ ที่ดิน 
เป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญที่สุด อีกทั้งผู้คน 
สามารถนำทรัพยากรนี้ไปใช้ได้หลายลักษณะ  
ตามแต่ความสามารถและความถนัดของบุคคล 
และที่สำคัญกว่านั้นก็คือตามแต่วิถีชีวิตของ 
แต่ละคน ที่ดินจึงเป็นทรัพยากรของชีวิต 
(เหมือนน้ำ, อากาศ และอาหาร) ฉะนั้น 
โดยหลักการแล้ว ที่ดินจึงไม่ควรเป็นสินค้าที่อยู่ 
ภายใต้การกำกับของตลาดล้วน ๆ เหมือนสินค้า 
ทั่วไป เพราะจะทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้าไม่ถึง 
ทรพัยากรของชวีติสว่นนี ้เราอาจมสีงัคมทีไ่มเ่ปน็
ธรรมไดใ้นหลาย ๆ  เรือ่ง แตเ่ราไมค่วรกดีกนัผูค้น
ออกไปจากทรัพยากรของชีวิตเป็นอันขาด

๑๒๗

ตามแต่วิถีชีวิตของแต่ละคน 
ที่ ดินจึง เป็นทรัพยากรของชีวิต 
(เหมือนน้ำ, อากาศ และอาหาร) ฉะนั้น 
โดยหลักการแล้ว ที่ดินจึงไม่ควรเป็น 
สนิคา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกำกบัของตลาด
ล้วน ๆ เหมือนสินค้าทั่วไป 
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เทคนิครายละเอียด กฎหมายจำกัดการถือครอง 
ตรวจสอบและบังคับใช้ได้ง่าย อีกทั้งกระตุ้นให้ 
เกิดการคายที่ดินได้เร็ว

๒. การยกเว้นภาษีที่ดินและทรัพย์สิน 
แก่ที่ดินบางประเภทนั้น ควรทบทวนให้รอบคอบ 
เช่น “ทรัพย์สินของรัฐซ่ึงใช้ในกิจการของรัฐ” 
อันหมายถึงที่ตั้งของหน่วยราชการทั้งหลายนั้น 
ไม่ควรได้รับสิทธิยกเว้นด้วยประการทั้งปวง  
เพราะถึงเสียภาษีไป ในที่สุดก็เวียนกลับมาสู่รัฐ 
อยูน่ัน่เอง (รฐัทอ้งถิน่เปน็อยา่งนอ้ย) จงึไมม่ผีลเสยี 
แต่อย่างใด กลับจะมีผลดีตรงที่ว่า หน่วยราชการ 
หลายหน่วยในปัจจุบัน สะสมที่ดินไว้เกินใช้งาน 
(เช่นหน่วยทหาร) หรือใช้งานไม่คุ้มกับมูลค่า 
ของที่ดิน (เช่นมหาวิทยาลัยของรัฐ) ก็สมควรถูก 
นโยบายนี้กดดันให้คายที่ดินออกมาใช้ในทาง 
สาธารณประโยชน์มากขึ้น 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ก็ควรเสียภาษีท่ีดินเช่นเดียวกัน ท่ีดินในครอบครอง 
ของสำนักงานแห่งนี้ประกอบด้วยสองส่วน  
คือส่ วนที่ ใช้ ดำ เนินงานในเชิ งธุ รกิ จซึ่ ง ให้  
ผลตอบแทนคุ้มพอที่จะเสียภาษีที่ดินได้ กับอีก 
ส่วนหน่ึงคือส่วนท่ีให้ประชาชนรายได้น้อยเช่า  
หากจะยกเว้นภาษีหรือเก็บในอัตราต่ำ ก็ควรเป็น 
ที่ดินส่วนนี้

๓. อัตราภาษีนอกจากคิดจากลักษณะ 
การใช้งานแล้ว ควรคำนึงถึงการลงทุนในภาครัฐ
ประกอบดว้ย ที่ดนิซึง่ไดบ้รกิารจากรฐัมาก ก็ควร 
เสียภาษีมากกว่าที่ดินซึ่งได้รับบริการจากรัฐน้อย 
หรือแทบไม่ได้เลย

๔. ควรคดิใหร้อบคอบวา่ การใหเ้ชา่ทีด่นิ 
เป็นการประกอบการท่ีรัฐส่งเสริมหรือไม่ เพราะเป็น 
การประกอบการที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพอะไร  
หากถอืหลกัวา่ทีด่นิเปน็ทรพัยากรชวีติ การใหเ้ชา่ 
ที่ดินเป็นการประกอบการที่รัฐไม่ควรส่งเสริม  

ดังนั้น ในบางประเทศจึงรักษาหลักการ 
ข้อนี้ ไว้ด้วยการกำหนดไม่ ให้ถือครองที่ดิน 
เกิน ๙๙ ปี พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือประกาศว่า 
ที่ดินเป็นทรัพยากรของส่วนรวม ห้ามมิให้ใคร
หวงห้ามไว้ใช้คนเดียวตลอดไป แม้ข้อกำหนดนี้ 
ไม่เป็นผลมากนักในทางปฏิบัติ แต่อย่างน้อย 
หลักการว่าที่ดินเป็นทรัพยากรกลางก็ยังดำรงอยู่  
หากจะปฏิรูปที่ดินเมื่อใด ก็อาจทำได้เพราะ 
สอดคลอ้งกบัหลกัการทีย่อมรบักนัมายาวนานนัน้
แล้ว แม้ไม่ค่อยได้ยินรัฐบาลพูดถึงมิตินี้ของที่ดิน  
แต่ที่จริงแล้วมิตินี้ของที่ดินเสียอีกที่ขาดไม่ได้ 
ในการปฏิรูปที่ดิน จะได้ภาษีมาสักเท่าไร 

ก็ไม่สำคัญ, จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 
ไ ด้ ม า กน้ อ ย เ ท่ า ไ ร ก็ ไ ม่ ส ำ คั ญ  

เมื่อเทียบกับการเปิดโอกาส 
ที่เป็นไปได้ ให้ทุกคน 

ที่ อ ย า ก ใ ช้
ทรัพยากร

ที่ดินในการ
ผลิต สามารถ 

เข้าถึงได้
และดว้ยเหต ุ

ดังนั้น ประเด็นต่อไปนี้ 
เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท่ า นน ายกฯ 

ควรคิดใคร่ครวญให้ชัดเจน 
เสียก่อนที่จะใส่ใจกับเทคนิค-

รายละเอยีด อนัเปน็สิง่ทีเ่จา้หนา้ที ่
ของรัฐสามารถทำได้ หากเขารู้  

เป้าหมายชัดเจน
๑. เราควรนำกฎหมายจำกัด 

การถือครองที่ดินกลับมาใช้ใหม่หรือไม่  
ส่วนจะจำกัดไว้เท่าไร, ยกเว้น ในกรณีอะไร, 

และขั้นตอนการประกาศใช้ควรเป็นอย่างไร  
จึงจะไม่เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย เป็นเรื่อง 

๑๒๘
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ต้องหาทางทำให้ผู้ใช้ประโยชน์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ในระยะเวลาอันหนึ่ง แต่จะดำเนินงานอย่างไร 
ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะเกษตรกรผู้ยากไร้ของ
ไทยจำนวนมากในปจัจบุนัไมไ่ด้มทีีด่นิของตนเอง 
(โดยเฉพาะทีด่นิในแหลง่ผลติขา้ว) แตต่อ้งเชา่ทีด่นิ 
ผูอ้ืน่ทำการเกษตร ไมว่า่จะเกบ็ภาษเีพิม่ตามขอ้ ๓ 
หรอืเพิม่ภาษทีีด่นิซึง่เจา้ของไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนเ์อง 
เจา้ของนายอ่มผลกัภาระนัน้มาแกเ่กษตรกรผูเ้ชา่ 
อย่างแน่นอน ค่าเช่าที่ดินย่อมสูงขึ้น และทำให้ 
ภาวะขาดทุนของเกษตรกรทบทวีขึ้นไปอีก

๕. ที่อยู่อาศัย (ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด) 
ก็ไม่ควรได้รับการยกเว้นภาษีที่ดิน แต่จะเก็บ 
ในอัตราต่ำได้ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงข้อ ๓ ประกอบ 
ดว้ยเสมอ กลา่วคอืทีด่นิซึง่ไดร้บับรกิารสาธารณะ
จากรัฐสูง ย่อมต้องเสียในอัตราที่สูงกว่า

๖. ควรกำหนดให้แน่ชัดว่า ภาษีที่ดิน 
และสิง่ปลกูสรา้ง ซึง่ อปท.เกบ็ไปนัน้ ตอ้งนำไปใช ้
ในทางใดเท่านั้น เช่น ต้องใช้เพื่อส่งเสริม 
การศกึษาในทอ้งถิน่ หา้มนำไปใชอ้ยา่งอืน่เปน็ตน้ 
ส่วนการตีความว่าอะไรรวมเป็น “การศึกษา”  
ก็ควรทำให้กว้างกว่าโรงเรียนและแบบเรียน

๗. คณะกรรมการกำหนดอตัราภาษทีีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง ควรประกอบดว้ยหลายภาคสว่น
ของสังคม ไม่ควรกระจุกอยู่กับข้าราชการเท่านั้น 
และควรประกอบด้วยกรรมการหลายระดับชั้น

๘. ภาษีที่ดินควรคิดในอัตราก้าวหน้า 
หมายความว่าบุคคลยิ่งถือที่ดิน (ซึ่งใช้ประโยชน ์

ในลักษณะใดก็ตาม) ไว้ยิ่งมาก ก็ยิ่งทำให้อัตรา 
ภาษีสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ และมีสิ่งอื่น ๆ ซึ่งควร 
คิดให้ดีอีกมาก 

ในส่วนภาษีมรดก พบในหลายประเทศที่ 
ใช้กฎหมายน้ีว่า ไม่ค่อยได้ผลมากนัก เพราะสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ง่ายด้วยการถ่ายโอนก่อนเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจตรงกันด้วยว่า 
ผลที่กฎหมายภาษีมรดกมุ่งหวังคือ รัฐไม่พึง 
สนับสนุนให้ใครคาบช้อนเงินช้อนทองออกมา 
จากท้องแม่ ภายใต้หลักการแห่งความเสมอภาค 
และผลส่วนนี้แหละที่ภาษีมรดกไม่ประสบ 
ความสำเร็จในหลายสังคม

ดงันัน้ หากจะมภีาษมีรดก นา่จะใชภ้าษนีี ้
เพือ่ทำใหท้ีด่นิกระจายตวัไดเ้รว็จะดกีวา่ นัน่กค็อื 
มรดกส่วนที่เป็นที่ดินจะต้องเสียภาษี (ไม่ว่าจาก 
ทายาทหรือจากกองมรดก) ให้สูงมาก ๆ หาก 
เจ้ามรดกจะถ่ายโอนก่อนเสียชีวิต ก็เป็นภาระ 
อันหนึ่งซึ่งไม่สะดวกนัก เพราะทำให้ผู้รับต้อง 
มีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น ส่วนจะแปรที่ดินเป็น 
ทรัพย์สินอื่น ก็ถือว่าช่วยทำให้ที่ดินกระจาย 
ออกสู่ตลาด ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ภาษีที่ดินอยู่แล้ว 

๑๒๙

ใ นส่ วนภาษี มรดก พบ ใน 
หลายประ เทศ ที่ ใช้กฎหมายนี้ว่ า 
ไม่ค่อยได้ผลมากนัก เพราะสามารถ 
หลีกเลี่ยงได้ง่ายด้วยการถ่ายโอน 
ก่อนเสียชีวิต




