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โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ (11) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

สารบัญตาราง (ตอ) 

หนา 
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(12) โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

สารบัญตาราง (ตอ) 

หนา 
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โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ (13) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

สารบัญรูป 

หนา 
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สารบัญกรอบ 

หนา 

กรอบที่ 2-1 ประกาศตั้งกรมทะเบียนที่ดิน ........................................................................................... 21 
กรอบที่ 2-2 ตัวอยางความขัดแยงดานการใชที่ดินระหวางภาครัฐกับประชาชน:  
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(15) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การจัดทํารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน: 

การวางแผนการถือครองที่ดิน  
การสงวนและพัฒนาทีด่ินเพื่อจัดใหประชาชน 

การสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

1. บทนํา 

ที่ดินเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชน สถานการณปญหาของระบบ 
การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ คือ หนวยงานบริหารจัดการท่ีดินที่กระจายอยูในสวนราชการตางๆ  
ขาดความเปนเอกภาพ เครื่องมือที่มีอยูมีขอจํากัดตอการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพและสราง
ความเปนธรรมในสังคม เนื่องจากยังมีผูไรที่ดินทํากินและมีที่ดินเพียงเล็กนอยจํานวนมาก จากการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รายงานวา ป พ.ศ. 2548 มี
ครัวเรือนในชนบทจํานวนกวาส่ีแสนครัวเรือนไมมีที่ดินทํากิน ปญหาสิทธิในที่ดินที่ประชาชนไดรับมีความ
แตกตางกัน ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินจากความตองการใชประโยชนที่ดินแตกตางกัน อาทิ  
การบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ การทับซอนของแนวเขตที่ดินของหนวยงานท่ีนํามาซึ่งความขัดแยงระหวาง
ประชาชนและภาครัฐ 

อยางไรก็ตาม รัฐไดมีการประกาศใชนโยบาย มาตรการตางๆ เพื่อการบริหารจัดการท่ีดินของ
ประเทศมาโดยตลอด อาทิ นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน  
พ.ศ. 2525) โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ พื้นที่ปาไมถาวรที่ยังไมประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่
ปาสงวนแหงชาติที่ราษฎรบุกรุก และพื้นที่ที่ราษฎรไมไดบุกรุกและยังมีสภาพเปนปาที่สมบูรณ ซึ่งนโยบาย
การใชและกรรมสิทธ์ิที่ดินนี้มีผลใหมีการดําเนินการโครงการจําแนกประเภทที่ดินและที่ดินทํากิน และเปน
การเรงรัดโครงการชวยเหลือประชาชนใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว นโยบายที่ดิน (มติคณะรัฐมนตรี วันที่  
1 กันยายน พ.ศ. 2530) แบงออกเปน 4 ดาน คือ นโยบายที่ดินเพื่อเศรษฐกิจ (พื้นที่นอกเขตปาไม พื้นที่ใน
เขตปาไม) นโยบายที่ดินเพื่อสังคม (โครงการจัดท่ีดินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน โครงการจัดท่ีดินใน
อนาคต) นโยบายที่ดินเพื่อการอนุรักษ (เขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ) และนโยบายที่ดินเพื่อความ
มั่นคง (เกี่ยวกับนโยบายชาวเขา) หรือ นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2546) ที่แบงออกเปน 7 แผนงาน คือ แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน แผนงานปรบัปรงุ
องคกรบริหารจัดการที่ดิน แผนงานระบบขอมูลที่ดิน แผนงานอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรดิน
และที่ดิน แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน แผนงานคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแผนงาน
ปรับปรุงสิทธิในที่ดิน ไดมีการมอบหมายภารกิจใหแกหนวยงานรับผิดชอบในแตละแผนงาน 



(16) โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

นโยบายที่ดินดังกลาวขางตน รวมทั้งมาตรการตางๆ ชี้ใหเหน็ถึงการใหความสําคัญของภาครัฐตอ
การบริหารจัดการท่ีดิน แตที่สําคัญ คือ การกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ แนวทางดําเนินการที่จะ
ทําใหนโยบายท่ีดินบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ดังนั้น การศึกษานี้มีจุดประสงคในการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตร
การบรหิารจัดการท่ีดินที่มีประสิทธิภาพและทําใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม สําหรบัเปนเครือ่งมอืในการ
บรหิารจัดการที่ดินของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ในดานการวางแผนการถือครองท่ีดิน ดานการสงวน
และพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน เพือ่นําไปสูการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางความเปนธรรม นอกจากนี้  
ไดจัดทําระบบฐานขอมลูดานที่ดินในพืน้ที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด ไดแก ลําปาง เพชรบรุี ชัยภูมิ และ
นครศรีธรรมราช เพื่อเปนจังหวัดนํารองในการรวบรวมขอมลูอยางเปนระบบตอไป 

2.  ความเปนมาของการวางแผนการถือครองที่ดิน 
ความเปนมาของการถือครองที่ดินของไทยนั้น ต้ังตนต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยที่ไดรับรองสิทธิและให

อิสระแกราษฎรท่ีจะโกนสรางและทําประโยชนในที่ดิน มิไดกําหนดวาจะตองสงอากรใหหลวงแตประการใด 
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีหลักสําคัญ 3 ประการคือ (1) พระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดินในพระราช-
อาณาจักร (2) ราษฎรขายที่ดินแกกันไมได และ (3) หากมีการละทิ้งที่ดินและมีผูอื่นเขาทํากิน เจาของที่ดิน
เดิมก็ขาดสิทธิ เมื่อเริ่มตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร ระบบการบริหารท่ีดินยังคงมีลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรี-
อยุธยา จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของพระมหากษัตริยไปสูระบบ
กรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชน ไดมีการจัดต้ังกรมทะเบียนที่ดินและประกาศใชพระราชบัญญัติตราจองชั่วคราว 
ร.ศ. 121 พ.ศ. 2445 และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ซึ่งได
เริ่มออกโฉนดที่ดินต้ังแตนั้นมา 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ไดมีการแบงแยกระหวางระบบกรรมสิทธ์ิ 
ที่ดินของรัฐกับระบบกรรมสิทธ์ิของเอกชน การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐไดเริ่มมาต้ังแตป พ.ศ. 2478  
จะเห็นไดจากมีการตราพระราชบัญญัติการสงวนหวงหามท่ีรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของ 
แผนดิน เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดินในป พ.ศ. 2497 มาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ไดบัญญัติไววา “ที่ดินซึ่งยังมิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหถือวาเปนของรัฐ”  

ตอมาเมื่อมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 ไดกําหนดใหมีการ
จําแนกประเภทที่ดินของประเทศออกเปน 2 สวน โดยสงวนพื้นที่ปาไมไวเปนสมบัติของชาติรอยละ 50 
และจําแนกออกเปนที่ดินทํากินอีกรอยละ 50 ซึ่งแสดงถึงแนวคิดการกําหนดแผนการใชที่ดินอยางกวาง 
วาพื้นที่ใดควรสงวนไวเปนของรัฐ พื้นที่สวนใดจะเปนพื้นที่ที่เอกชนเขาถือครอง 

ในสวนที่ดินของเอกชนนั้น เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 34 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ไดบัญญัติไวใหมีการกําหนดสิทธิในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไมเกิน 50 ไร เพื่ออุตสาหกรรม 
ไมเกิน 10 ไร เพื่อพาณิชยกรรมไมเกิน 5 ไร และเพื่ออยูอาศัยไมเกิน 5 ไร แตบทบัญญัติดังกลาวนี้ไดถูก 
ยกเลิกโดยคําส่ังของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 เมื่อป พ.ศ. 2502 ทําใหไมมีกฎหมายท่ีจํากัดขนาดการถือครอง
ที่ดินของเอกชนอยูในปจจุบัน 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (17) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

เมื่อไมมีกฎหมายที่จํากัดขนาดการถือครองที่ดินของเอกชนจึงทําใหเกิดความเชื่อวา ที่ดิน 
สวนใหญของประเทศอยูในมือคนสวนนอย และที่ดินสวนนอยอยูในมือคนสวนใหญ จากการศึกษาถึงขนาด
การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ขนาดการถือครอง 10-39.9 ไร  
มีจํานวนมากท่ีสุด สวนขอมูลของมูลนิธิสถาบันที่ดินระบุวาขนาดของแปลงที่ดินในประเทศไทย1 รอยละ 
87.0 มีขนาด 5 ไร หรือตํ่ากวา รอยละ 7.1 มีขนาด 6-10 ไร  รอยละ 5.8 มีขนาด 11-50 ไร สวนขนาดของ
แปลงที่ดินต้ังแต 50 ไรขึ้นไปมีประมาณรอยละ 0.1 อยางไรก็ตามจากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันที่ดินก็
พบวายังคงมีผูถือครองรายใหญอยูดวยซึ่งสนับสนุนโดยการศึกษาของคณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาเอกชนที่ระบุวามีผูถือครองที่ดินไวจํานวนมาก จึงเปนประเด็นวา ถึงแมจะมีผูถือครองรายใหญ
จํานวนไมกี่ราย แตที่ดินที่ถือครองอยูมีจํานวนมาก ควรจะดําเนินการอยางไรใหมีการกระจายการถือครอง
ที่ดินสูผูที่ไรที่ดินทํากิน 

การวางแผนการถือครองที่ดินที่บัญญัติไวในมาตรา 20 (2) แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงเปนเหตุ
อันสมควรที่จะยกมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งวายุทธศาสตรในการดําเนินงานควรจะเปนไปอยางไรจึงจะ
เหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงมามากกวาสามทศวรรษ 

3.  นโยบายเก่ียวกับการถือครองที่ดิน 

จากการทบทวนเอกสารพบวา ยุทธศาสตรการวางแผนการถือครองที่ดินที่วางไวเดิมเริ่มตนดวย
การจําแนกประเภทที่ดิน จํากัดขนาดการถือครองที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินโดยการจัดท่ีดินทํากิน  
แกไขการเชาที่ดิน สงวนที่ดินไวเปนของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อ
จัดใหประชาชนเพื่อใหเปนตามยุทธศาสตรดังกลาว ไดมีการตรากฎหมายหลายฉบับเพื่อใหมีที่มาของ
อํานาจในการวางแผนการถือครองที่ ดิน รัฐบาลไดมีนโยบายที่ เห็นไดจากคําแถลงนโยบายของ 
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับที่ดิน ตลอดจนการกําหนด
แผนพัฒนาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ 

การจําแนกประเภทที่ดินเปนการกําหนดเปาหมายที่จะวางพื้นฐานที่ดินของประเทศ วาสวนใดควร
เปนที่ดินของรัฐ ที่ดินสวนใดควรเปนที่ดินของเอกชน เพื่อบริหารจัดการใหตอบสนองตอเศรษฐกิจสังคม
และรักษาสภาพแวดลอมของประเทศในระยะตอไป โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติในป พ.ศ. 2504 ใหจําแนก 
ที่ดินไวเปนปาไมรอยละ 50 ของเนื้อที่ประเทศ อีกรอยละ 50 ใหจําแนกออกเปนที่ดินทํากินและกิจกรรม
อื่นๆ ตอมาไดมีการลดเปาหมายลงเหลือใหสงวนพื้นที่ปาไมไวรอยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศในปจจุบัน 

นอกจากพื้นที่ปาไมแลว รัฐยังไดมีที่ดินที่สงวนหวงหามไวเปนที่สาธารณะเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกันซึ่งปจจุบันมีจํานวน 7.3 ลานไร และที่ราชพัสดุอีก 12.5 ลานไร ตอเนื่องจากการกําหนด
เปาหมายการจําแนกที่ดินเปนของรัฐแลว ไดมีการกําหนดสิทธิในที่ดิน โดยจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน
เพื่อกิจกรรมตางๆ ไวในประมวลกฎหมายที่ดิน แตบทบัญญัติดังกลาวไดถูกยกเลิกในเวลาตอมา 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

                                            
1 ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรของกรมที่ดินเฉพาะจังหวัดท่ีสามารถดึงขอมูลออกมาได (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นครราชสีมา 
ระยอง ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา) 



(18) โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ดานการกระจายการถือครองที่ดินนั้น รัฐไดดําเนินการโดยการจัดท่ีดิน ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแตป พ.ศ. 
2478 โดยใชอํานาจจากกฎหมายหลายฉบับ ที่บังคับใชอยูในปจจุบันมี 5 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญัติจัดท่ีดินทํากินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

การเชาที่ดินซึ่งเปนประเด็นปญหาของการไดเปรียบและเสียเปรียบระหวางเจาของที่ดินกับผูเชา
นั้น ไดมีการตรากฎหมายมาควบคุมต้ังแตป พ.ศ. 2493 ถึงปจจุบันมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเชา
ที่ดินอยู 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการเชา 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ 
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

ในสวนของการถือครองที่ดินของคนตางดาว มีกฎหมายท่ีบังคับใชอยู 4 ฉบับ คือ ประมวล
กฎหมายท่ีดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดเขตการใชที่ดินนั้นมีจํานวนมากถึง 19 ฉบับ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 85 
(2) ไดบัญญัติไววา “กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น…. ” ดังนั้นจึงเห็นไดวามี
กฎหมายซึ่งเปนที่มาของอํานาจในการวางแผนการถือครองที่ดินจํานวนมาก 

ในสวนของนโยบายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินนั้น ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติฉบับตางๆ มติคณะรัฐมนตรี คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา และมติของ 
คณะกรรมการคณะตางๆ ดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ไดวางพื้นฐานการวาง
แผนการถือครองที่ดินโดยเนนการจําแนกประเภทที่ดินและการจัดท่ีดินทํากินใหกับประชาชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ไดเนนใหมีการปรับปรุงระบบการถือครองทีดิ่นให
เกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
กําหนดใหเรงดําเนินการใหเกษตรกรไดมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากินของตนเอง และปองกันมิใหสูญเสีย
กรรมสิทธ์ิในที่ดินของตน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ไดเนนดาน
กรรมสิทธ์ิที่ดินโดยการสนับสนุนโครงการออก น.ส. 3 ทั้งประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) กําหนดใหเรงรัดการกระจายการถือครองที่ดิน  กําหนดสิทธิในที่ดิน
ของเอกชนเพื่อการเกษตรไมใหเกิน 50 ไร และเรงรัดการปฏิรูปที่ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กําหนดใหเรงรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดิน 
และสนับสนุนการจัดต้ังธนาคารท่ีดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
กําหนดใหมีการเรงรัดกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการออกโฉนดท่ีดินทั้งประเทศตามโครงการพัฒนา
ของกรมที่ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กําหนดใหมีการปรับ
ระบบการจัดการดานการปฏิรูปที่ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
กําหนดใหมีการกระจายการถือครองที่ดิน ไปสูกลุมคนจนในภาคเกษตรที่ไรที่ดินทํากิน แผนพัฒนา



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (19) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กําหนดใหเรงรัดการออกเอกสารสิทธ์ิและ 
จัดสรรท่ีดินทํากินใหแกผูไรที่ดินทํากิน 

มติคณะรัฐมนตรีที่เปนนโยบายที่ดินในภาพรวมมี 4 เรื่อง คือ (1) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 
มิถุนายน 2525 เรื่อง นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน ซึ่งมีสาระสําคัญในการปรับปรุงการจําแนก
ประเภทที่ดิน ในพื้นที่ปาไมถาวรและปาสงวนแหงชาติ การกําหนดไมใหหนวยงานจัดท่ีดินทํากินขยาย
พื้นที่ดําเนินการ ยกเวนกรณีการปฏิรูปที่ดิน และการพัฒนาท่ีดิน (2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 
2530 เรื่อง นโยบายที่ดิน ที่กําหนดไว 5 ดาน คือ นโยบายที่ดินเพื่อเศรษฐกิจ นโยบายที่ดินเพื่อสังคม 
นโยบายที่ดินเพื่อการอนุรักษ นโยบายที่ดินเพื่อความมั่นคง และนโยบายชาวเขาที่เกี่ยวของกับนโยบายทั้ง 
4 ดาน (3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ซึ่งไดกําหนดนโยบายเพื่อปองกันความเส่ือมโทรม และเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใชที่ ดิน ทั้งการใชที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม และการใชที่ ดินเพื่อการพัฒนาเมืองและ
อุตสาหกรรม ซึ่งไดมีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมทุกๆ 5 ป (4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 
มิถุนายน 2546 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาที่ดินของชาติ รวม 7 แผนงาน คือ 
แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน แผนงานปรับปรุงองคกรบริหารจัดการที่ดิน แผนงานระบบขอมูลที่ดิน 
แผนงานอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรดินและที่ดิน แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน 
แผนงานคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแผนงานปรับปรุงสิทธิในที่ดิน อีกท้ังยังมีมติคณะรฐัมนตรเีฉพาะ
เรื่องอีก 59 เรื่อง ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการถือครองที่ดิน 

ในสวนของนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภาไดเริ่มมาต้ังแต พ.ศ. 2485 ของรัฐบาล
คณะท่ี 10 ไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการถือครองที่ดินมาอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบันที่เปน 
รัฐบาลคณะที่ 56 ไดแถลงตอรัฐสภาวา จะวางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินให 
ทั่วถึงและเปนธรรม 

นอกจากนี้ไดมีมติคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับที่ดิน 2 คณะ คือ มติของคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2526 ที่ไดวางนโยบายการใชที่ดินโดยจําแนกพื้นที่ออกเปน 4 ประเภท คือ ปาไม พื้นที่
การเกษตร พื้นที่เมืองและชุมชน และพื้นที่อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ดินประเภทอื่นๆ ใน
สวนของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินไดมีมติเมื่อ พ.ศ. 2528 ไดวางนโยบายการใชที่ดิน ออกเปน 6 ประเภท 
คือ ปาไม กสิกรรม ปศุสัตว ประมง ชุมชนและอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี 

ยุทธศาสตรการวางแผนการถือครองที่กําหนดไวในอดีตดังที่กลาวขางตนจะเห็นวามีลําดับขั้นตอน
ที่กําหนดไวอยางชัดเจน แตมีหลายนโยบายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหนโยบายการบริหาร 
จัดการท่ีดินขาดความเปนเอกภาพ ซึ่งสงผลตองบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงานผูปฏิบัติขาด
ความตอเนื่อง และไมสามารถตอบสนองหรือรองรับความตองการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วได
อยางเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาที่ดิน เชน ปญหาการไรที่ดินทํากินที่ระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบันเปนเวลามากกวา 45 ป ปญหาดังกลาวยังคงมีอยู 



(20) โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

4.  สภาพปญหาการบริหารจัดการที่ดิน 

จากการทบทวนเอกสารและการศึกษาในภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด ไดแก ลําปาง 
เพชรบุรี ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช พบวา การบริหารจัดการที่ดิน ดานการถือครองที่ดินของรัฐและเอกชน 
การสงวนหวงหามที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนใช
ประโยชนรวมกันนั้น มีประเด็นปญหาดังตอไปนี้ 

1) การบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐ 

การสงวนหรือหวงหามที่ดินของประเทศไวสวนหนึ่งใหเปนที่ดินของรัฐนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะพื้นที่ปาไมที่เปนเขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อรักษาระบบ
นิเวศใหอยูในสภาพสมดุล ตลอดจนพื้นที่ที่จะใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือพื้นที่สํารองท่ีจะใช 
รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต แตไดมีการบุกรุกพื้นที่ที่รัฐไดสงวนหรือหวงหามไวจํานวนมาก การ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาท่ีผานมาไดมีการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐใหแกผูบุกรุกเขาอยู
อาศัยและทํากินเปนจํานวนมาก สงผลทําใหเกิดการบุกรุกขึ้นมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และเปนปญหา
ที่ไมสามารถแกไขใหยุติลงได 

จากการสํารวจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันรายงานวามีราษฎรอยู
อาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไมจํานวน 480,426 ครัวเรือน คิดเปนเนื้อที่ 8.5 ลานไร ซึ่งหมายความวามีการ
บุกรุกพื้นที่ปาไมทุกป หากมีการยกเลิกเพิกถอนเชนในอดีตแลว พื้นที่ปาไมจะหมดไปอยางรวดเร็ว อีกท้ัง
การบุกรุกเขาใชประโยชนในพื้นที่ปาไมยังสงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและสรางความเสียหายแก
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมากขึ้น 

ทั้งนี้ หากไมสามารถแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐที่สงวนหวงหามไวเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ 
และใหประชาชนใชประโยชนรวมกันในอนาคตไดแลว จะไมสามารถวางแผนการถือครองการใชที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพได ดังนั้นแนวทางหนึ่งคือการไมยกเลิกเพิกถอนพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐ 

2) ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน 

ความขัดแยงเรือ่งแนวเขตที่ดิน เกิดขึน้ทั้งระหวางหนวยงานของภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และ
ระหวางภาคเอกชนดวยกัน ที่มีสาเหตุจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดเขตการใชที่ดินที่มีอยู
จํานวนมาก และการใชแผนที่ที่มีมาตราสวนตางกันในการกําหนดแนวเขต ดังนั้น การจัดทําระบบขอมูล 
ที่ดินที่ใชฐานขอมูลที่มีมาตราสวนเดียวกัน เชน โครงการปรับปรุงเขตพืน้ที่ปาไม (Reshape) เปนเรื่องที่มี
ความจาํเปนที่จะตองเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ 

3) การจัดที่ดินทํากินและการไรที่ดินทํากิน 

แมวารัฐจะมีนโยบายการจัดท่ีดินทํากินมาอยางตอเนื่องเปนเวลามากกวา 70 ป แตยังคงมีปญหา
การไรที่ดินทํากิน จากขอมูลการขึ้นทะเบียนคนจนในป พ.ศ. 2547 มีผูลงทะเบียนที่ไมมีที่ดินทํากินรวม 
2.02 ลานราย ที่ตองเชา ยืม หรือรับจางทําการเกษตรในพื้นที่ที่ไมใชของตนเอง ทั้งนี้ จํานวนผูขึ้นทะเบียน
ดานปญหาท่ีดินนี้จะเชื่อมโยงกับการวางแผนการถือครองที่ดินโดยตรง เพราะถาประชาชนมีการแสวงหา 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (21) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ที่ดินดวยตนเองโดยการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐสงผลใหภาครัฐไมสามารถรักษาพื้นที่ไวได อีกท้ัง
การจัดท่ีดินทํากินในอดีตที่ไมสามารถรองรับความตองการของประชาชนไดนั้นเกิดจากปญหาหลาย
ประการ เชน ที่ดินที่นํามาจัดใหราษฎรขาดปจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร ทําใหเกิดความแหงแลงจนพืชผลเสียหาย สงผลทําใหมีภาระหนี้สินและอาจตองขายที่ดินและ
กลายมาเปนผูไรที่ดินทํากินเชนเดิม การขาดแหลงเงินทุน โครงการพัฒนาที่ดินของรัฐมีการพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานในพื้นที่ไมเพียงพอ และการขาดแคลนที่ดินของรัฐเพื่อจัดใหประชาชน 

4) การกระจายการถือครองที่ดิน 

จากการท่ีที่ดินมีจํานวนจํากัดแตประชาชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่มีความตองการท่ีดินเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน ซึ่งสะทอนใหเห็นในรูปการบุกรุกท่ีดินที่รัฐไดสงวนหวงหามไว แนวคิดการ
กระจายการถือครองท่ีรัฐมีนโยบายมาอยางตอเนื่องนั้น ไดดําเนินการในที่ดินของรัฐโดยการจัดท่ีดินทํากิน
หรือใหเชาที่ดินของรัฐมีขนาดที่ดินที่จัดใหไมเกินรายละ 50 ไร สําหรับในท่ีดินของเอกชน ซึ่งในปจจุบัน 
ถึงแมวายังไมมีการจัดทําทะเบียนการถือครองที่ดินรายบุคคลเพื่อแสดงสภาพ และขนาดการถือครองที่ดิน 
แตจากการสํารวจของสถาบันวิชาการตางๆ พบวามีผูถือครองที่ดินขนาดใหญอยูจํานวนหนึ่ง และการ
สํารวจสํามะโนการเกษตรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2546 พบวามีผูถือครองที่ดินขนาดเกิน 
140 ไร รอยละ 0.5 ของผูถือครองที่ดินทั่วประเทศ 

ถึงแมวาจะมีความพยายามที่จะกระจายการถือครองที่ดินโดยการนําบทบัญญัติมาตรา 34-49 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินที่ไดถูกยกเลิกไป หรือใหใชระบบภาษีกาวหนาเขามาใชก็ตาม แตถึงปจจุบันไมมี
ความกาวหนาในเรื่องนี้แตอยางใด หากไมมีมาตรการควบคุมการถือครองที่ดินแลวจะไมสามารถวาง
แผนการถือครองที่ดินได 

5) การไมทําประโยชนในทีดิ่น 

ปญหาการครอบครองที่ดินโดยไมทําประโยชนนั้น อาจจะมาจากการเก็งกําไรหรือมีปญหาจากการ
ใหเชาที่ดิน การสํารวจสภาพการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ระหวางป 2549-2550 พบวามีพื้นที่นาราง
จํานวน 1,190,918 ไร จากการศึกษาเบื้องตนในระหวางการศึกษานี้พบวา เจาของที่ดินไมยอมใหเชาที่ดิน
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเชาที่กําหนดไวไมนอยกวา 6 ป และหากเจาของที่ดิน
ตองการขายที่ดินจะตองขายใหกับผูเชากอนหากตองการซื้อ ซึ่งอาจมีปญหาเรื่องระยะเวลาในการ 
จายเงินที่ยืดเวลาใหชําระภายในหนึ่งปได ทําใหเจาของที่ดินมีความรูสึกวาเสียเปรียบผูเชา จึงไมใหเชาที่ดิน 
หรือถาใหเชาก็จะไมทําสัญญา แตจะตกลงดวยวาจา ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางเจาของ 
ที่ดินและผูเชาที่ดิน 

6) การถือครองที่ดินขนาดใหญ 

การถือครองที่ดินขนาดใหญที่กระจายอยูในหลายจังหวัด อาจนํามาสูปญหาในการบริหารจัดการ 
ที่ดิน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการขาดการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน หรือหนวยงานในการวาง
แผนการใชประโยชนที่ดิน การขาดระบบภาษีที่ดินที่เหมาะสม การขาดมาตรการการจํากัดขนาดการถือ
ครองที่ดิน หรือการขาดความเปนเอกภาพในการกําหนดนโยบายที่ดิน ในป พ.ศ. 2544 มูลนิธิสถาบันที่ดิน 



(22) โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

มีการศึกษาการถือครองท่ีดินขนาดใหญ พบวาขนาดที่ดินผืนใหญที่มีเอกสารสิทธ์ิประเภทโฉนดที่มีขนาด
เกิน 200 ไร ตอแปลง มีรอยละ 29.7 และขนาดที่ดินผืนใหญที่เกิน 5,000 ไรตอแปลง มีรอยละ 6.3 สวน 
ที่ดินประเภท น.ส.3 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 14.7 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 5.7  
ที่ดินที่มี ส.ค.1 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 12.0 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 5.0 ที่ดิน
มือเปลาที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 29.5 และท่ีดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 4.3 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

สําหรับที่ดินของรัฐที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน มีพื้นที่ที่เปนผูครอบครองที่ดินรายใหญประมาณ 
10 ลานไร จากพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. เรงรัดดําเนินการประมาณ 16-18 ลานไร นอกจากนี้ ขอมูล
จากเอกชนของบริษัทสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด มีการประกาศขายที่ดินทั่วประเทศ เชน ผูถือครอง 
1 ราย ในตําบลโพนงาม อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,985 ไร ผูถือครองใน
ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,292 ไร และผูถือครองในตําบลบอพลอย 
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 364 ไร เปนตน 

7) การบริหารจัดการที่ดิน 

ปญหาการบริหารจัดการท่ีดินนั้น เกิดขึ้นใน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับนโยบาย สภาพปญหาคือ
ความไมมีเอกภาพของนโยบาย ซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
หรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การมีคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการท่ีดินหลายคณะ ซึ่งแตละ
คณะมีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการที่ดินของตนเอง ทําใหนโยบายการบริหารจัดการที่ดินอาจมี
ความซ้ําซอนในการดําเนินการ และปญหาการไมปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการท่ีดินที่มีอยูใน
ปจจุบัน 4 นโยบาย คือ นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน นโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 
มิถุนายน 2546 เรื่องผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาที่ดินของชาติ นอกจากนี้ การจัดการที่ดิน
สวนใหญเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุหรือแกปญหาเฉพาะหนามากกวาการแกปญหาเพื่อประโยชนใน
ระยะยาว 2) ระดับหนวยงานปฏิบัติ สภาพปญหาจะสืบเนื่องมาจากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการ
เปลี่ยนผูบริหารหรือรัฐบาลทําใหมีการปรับแผนงานเพื่อตอบสนองนโยบายท่ีกําหนดขึ้นใหม และการ
ปฏิบัติซ้ําซอนกันในบางลักษณะงาน อีกท้ังมีการปฏิบัติงานเฉพาะดานตามอํานาจที่มีอยูโดยขาดการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดงบประมาณ การขาดอัตรากําลัง 
ตลอดจนการขาดระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เชน แผนท่ี ภาพถายทางอากาศ และภาพดาวเทียมที่ทันสมัย 
เนื่องจากมีราคาแพง ทําใหการกําหนดแนวเขตที่ดินทับซอนกัน ตลอดจนมีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนที่ใช
เวลามาก และขาดเครื่องมือในการบังคับใชที่ดิน เชน ภาษีที่ดิน เปนตน และ 3) ระดับพื้นที่ เนื่องจาก
ประชาชนมีความตองการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมท่ีหลากหลาย ในดานการเกษตร ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม 
และกิจกรรมอื่นๆ สภาพปญหาท่ีมีอยูคือ การขาดที่ดินทํากิน การไรกรรมสิทธ์ิที่ดิน การขาดปจจัยการผลิต
ในโครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขาดขอมูลขาวสารเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน
ไมชัดเจนทั้งระหวางราษฎรกับภาครัฐ และระหวางราษฎรดวยกัน รวมถึงมีกฎหมายหลายฉบับที่มีการ
บังคับใชทําใหราษฎรโดยทั่วไปเกิดความสับสน 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (23) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ประเด็นปญหาท้ัง 7 ประการนี้ เกี่ยวของกับการจัดทํายุทธศาสตรการวางแผนการถือครองที่ดิน การ
สงวนและพัฒนาเพื่อจัดใหประชาชน รวมทั้งการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชน
รวมกันโดยตรงเพราะยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานนี้มีขอบเขตที่กวางขวาง ทั้งการกําหนดเปาหมายที่ดินของรัฐ
และที่ดินของเอกชน การจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน การกระจายการถือครองท่ีดิน การแกไขปญหา 
การเชาที่ดิน เปนตน หากปญหาทั้ง 7 ประการนี้ไมไดรับการแกไขใหบรรเทาเบาบางลง การจัดทํา 
ยุทธศาสตรในการวางแผนการถือครองท่ีดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน รวมทั้งการ
สงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน จะไมนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดินอยางมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

5.  บทวิเคราะหดานการบริหารจัดการที่ดิน  

จากประเด็นปญหาทั้ง 7 ประการดังกลาวแลว ไดวิเคราะหหาเครื่องมือเพื่อใชในการแกปญหา  
ทั้งมาตรการดานกฎหมาย เชน การจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน การกําหนดเขตการใชที่ดิน หรือใช
มาตรการดานภาษี เชน ภาษีที่ดินและทรัพยสิน ภาษีมรดก และการเก็บคาประเมินพิเศษ (Special 
assessment levy) ประเทศไทยไดใชมาตรการทางดานกฎหมายมาเปนเวลาชานานถึงปจจุบัน จากการ
วิเคราะหถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินโดยมีการประเมินถึงผลดี-ผลเสียตามระยะเวลาที่
เหมาะสม สรุปไดวา 

1. มีความจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ดังตอไปนี้ 

• พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

• พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

2. มีความจําเปนที่จะตองรางพระราชบัญญัติขึ้นใหม ดังนี้ 

• พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 

• พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน 

• พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

• พระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรบริหารจัดการที่ดิน 

3. มีความจําเปนที่จะตองติดตามการถือที่ดินของตางชาติที่กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ 
คือ 

• ประมวลกฎหมายที่ดิน 

• พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

• พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 



(24) โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ในสวนของนโยบายที่ดินในปจจุบันที่เปนมติคณะรัฐมนตรีรวม 4 ฉบับ คือ 

1. นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 

2. นโยบายที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 

3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559  

4. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา 
ที่ดินของชาติ 

จากการวิเคราะห พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการ ซึ่งในการกําหนดนโยบายที่ดิน
ตองมีการพิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีมีอยูทั้ง 5 ประการ ดังนี ้

1. อุปสรรคทางการเมือง 

2. อุปสรรคทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

3. อุปสรรคดานการเงินหรืองบประมาณ 

4. อุปสรรคดานเงื่อนไขทางสังคม และ 

5. อุปสรรคดานวิชาการ 

ในดานการบริหารจัดการนั้น จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของการบริหาร
จัดการท่ีดินในปจจุบัน พบวาสถานภาพการบริหารจัดการท่ีดินในภาพรวม อยูในชวงระหวางจุดท่ีเรียกวา
จุดออนกับจุดท่ีเรียกวาโอกาส ซึ่งแสดงใหเห็นวาในอนาคตการบริหารจัดการท่ีดินจะตองเนนที่การแกไข 
จุดออน และแสวงหาโอกาสใหมากขึ้น โดยทบทวนจุดออนวามีเรื่องใดบางที่จะตองปรับปรุงแกไขตอไป 

จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงมีขอเสนอแนะในเรื่องการบริหารจัดการจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ  

ควรจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายที่ ดินแหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการ 
ประกอบดวย รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิพรอมดวยอํานาจหนาที่ที่กําหนด
นโยบายที่ดินของชาติ ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน 
ใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีอํานาจหนาที่เหนือกวาคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับที่ดินที่มีอยูในปจจุบัน 
เพื่อใหสามารถส่ังการและยุติปญหาระหวางหนวยงานได พรอมทั้งจัดต้ังสํานักงานเลขาธิการ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานระดับกรม ใหทําหนาที่ ศึกษา วิเคราะห นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดิน ติดตามการปฏิบัติงาน ประสานนโยบายและแผนการบริหารจัดการ โดย
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และการตราเปนพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ใหใชอัตรากําลังของกองบริหารจัดการ
ที่ดิน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหมที่จะ 
จัดต้ังขึ้น 

การบริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทยในอนาคตตองมีการปรับเปลี่ยนทั้งทางดานวิธีคิดและการ
ดําเนินการ โดยควรมีการปรับวิธีคิดในส่ีมิติที่สําคัญที่จะนํามาสูแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการบริหาร
จัดการท่ีดิน การจัดทําพันธกิจ และมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินตอไป การปรับเปลี่ยนวิธี



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (25) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

คิดในส่ีมิติจะทําใหการบริหารจัดการท่ีดินเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอยางแทจริงโดย
จะทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศนําไปสูการสรางความสมดุลทางธรรมชาติ นําไปสูการใชที่ดิน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม มีกลไกในการชวยเหลือประชาชนผูดอยโอกาสที่ตองการมีที่ดิน
เปนของตนเอง และมีธรรมาภิบาลท่ีดีดานระบบการบริหารจัดการที่ดิน 

ในมิติที่หนึ่ง การบริหารจัดการที่ดินควรเริ่มตนดวยการกําหนดเขตที่ดินเพื่อการอนุรักษและเขต 
ที่ดินเพื่อการสรางรายไดของประชาชนหรือเพื่อการใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหการใช
ประโยชนในที่ดินเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน กลาวคือ การบริหารจัดการท่ีดินไมควรเปนการนํา 
ที่ดินที่สมควรสงวนไวเพื่อการอนุรักษหรือเพื่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติมาจัดใหประชาชนเพื่อ
บรรเทาปญหาการไรที่ดินทํากิน แนวคิดนี้มีนัยไปถึงเรื่องการจัดท่ีดินทํากินใหประชาชนเพราะจะมี
ความหมายวาการจัดท่ีทํากินใหประชาชนควรดําเนินไปในรูปแบบของธนาคารที่ดินที่รัฐตองซื้อที่ดินมาเอง
และนํามาขายเชาในระยะยาวใหประชาชน 

ในมิติที่สอง ดานการใชประโยชนสูงสุดและเปนธรรม ซึ่งรวมไปถึงแนวคิดดานการกําหนดขนาด
การถือครองท่ีดินซึ่งเปนแนวคิดท่ีมีมาแตด้ังเดิมในอดีต การศึกษาเสนอวายุทธศาสตรดานการใชที่ดินให
เกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมนั้นควรดําเนินไปโดยอาศัยกลไกตลาดเปนหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของตลาดการซื้อขายที่ดินก็ดี หรือตลาดการเชาที่ดินก็ดีจะทําใหที่ดินมีการเปลี่ยนมือจากเดิมที่มีการใช
ประโยชนนอยมาเปนการใชประโยชนที่มีมูลคาสูงกวา นอกจากนั้น รัฐยังควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
และการบังคับใชผังเมืองเพื่อนําไปสูการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ทางดานความเปนธรรมนั้น การปองกันปญหาขนาดการถือครองที่ดินก็ดี หรือการมีที่ดินจํานวนมากที่ถูก
ปลอยใหรกรางวางเปลาแตเพื่อการเก็งกําไรก็ดี การศึกษาเสนอแนวคิดวาประเด็นดังกลาวมิใชตนตอของ
ปญหาท่ีแทจริง แตเปนเพียงอาการของปญหาเทานั้น ในการแกปญหาดังกลาว รัฐตองตระหนักถึง 
ตนตอของปญหาวาปญหาขนาดการถือครองที่ดิน การเก็งกําไรในท่ีดิน หรือที่ดินรกรางวางเปลา นั้นมี
สาเหตุมาจากการขาดการบังคับใชดานผังเมืองทําใหเกิดการเก็งกําไรและการใชที่ดินผิดประเภท การกระจุก
ตัวของขาวสารขอมูลดานโครงการการพัฒนาของรัฐที่ทําใหผูที่รูขอมูลลวงหนาสามารถเก็งกําไรจากการซื้อ 
ที่ดินในบริเวณที่โครงการของรัฐมีแผนจะดําเนินการ และการขาดการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อเรียกเก็บ 
ผลตอบแทนจากเจาของที่ดินที่ไดรับประโยชนจากการท่ีมูลคาที่ดินสูงขึ้น สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาของ
รัฐ ดังนั้น ส่ิงที่รัฐตองดําเนินการ คือการปรับปรุงกระบวนการจัดทําผังเมืองและการบังคับใชผังเมือง  
การกระจายขอมูลดานโครงการพัฒนาของรัฐสูสาธารณะอยางทั่วถึง และการนําระบบภาษีพิเศษมาใช
สําหรับที่ดินที่มีมูลคาสูงขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของรัฐ 

ในมิติที่สาม ทางดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาสนั้น ภาครัฐควรปรับแนวทางเดิมที่เปน
การนําท่ีดินของรัฐที่เปนปาเส่ือมโทรมมาจัดใหประชาชนเปนการจัดท่ีดินใหประชาชนในรูปของธนาคาร 
ที่ดินแทน สาเหตุเปนเพราะการนําปาเส่ือมโทรมมาจัดใหประชาชนนั้นเปนการทําใหพื้นที่อนุรักษของ
ประเทศลดลงอยางตอเนื่องและในสวนของพื้นที่ที่รัฐจัดใหก็มีการเปล่ียนมือไปสูนายทุน ทําใหประชาชน 
ที่ไมมีที่ดินทํากินยังคงบุกรุกท่ีดินของรัฐตอไป การดําเนินงานของธนาคารที่ดินนั้นภาครัฐตองทําการจัดซื้อ 
ที่ดินมาเองและใหประชาชนเชาซื้อในระยะยาวซึ่งตอมาประชาชนก็จะไดกรรมสิทธ์ิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) 
เปนของตนเอง นอกจากนั้นภาครัฐยังตองจัดทําฐานขอมูลเพื่อเปนการตรวจสอบวาประชาชนที่ไดเคย 
เขารวมโครงการแลวจะไมสามารถเขารวมโครงการไดอีก ในสวนของการชวยเหลือประชาชนดานการจัดท่ีดิน



(26) โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

นี้ ภาครัฐก็ควรดําเนินนโยบายที่เสมอภาค โดยใหมีการดําเนินงานสําหรับประชาชนผูดอยโอกาสใน 
ภาคเมืองเชนเดียวกัน แตอาจปรับรูปแบบเปนการจัดการดานที่อยูอาศัยใหผูดอยโอกาสในเมือง 

ในมิติที่ส่ี ภาครัฐตองปรับเปลี่ยนทัศนะในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดินจากเดิมที่เปน
ภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางแตฝายเดียว มาเปนการดําเนินงานโดยมีสาธารณชน หรือ 
ประชาชนเปนหุนสวนดวย ทั้งนี้ภาครัฐตองมีระบบการบริหารการจัดการที่ดินโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลท่ีดี
ในทุกๆ ดาน เชน ภาครัฐตองใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดิน การมีสวนรวมในการจัดทํา
ผังเมืองและการบังคับใชผังเมือง การขยายผลดานการดําเนินงานปาชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การปกปองพื้นที่ปาอนุรักษมากขึ้น ใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารดานแผนการดําเนินโครงการพฒันา
ของรัฐอยางทั่วถึงโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรมีธรรมาภิบาลในการไมนําขอมูลดังกลาวมาแสวงหา
ประโยชนจากการเก็งกําไรท่ีดิน การพัฒนาระบบแผนที่ใหเปนมาตราสวนเดียวกันและนําระบบพิกัดมาใช
ในการกําหนดเขตที่ดิน พัฒนาฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ และการนําเครื่องมือทางกฎหมายและทาง 
การเงินมาใชในการบริหารจัดการที่ดินอยางเหมาะสม เปนตน 

มิติที่หา การจัดการที่ดินขนาดใหญควรมีระบบการบริหารจัดการที่นําไปสูการกําหนดขนาดของที่ดิน
ที่เหมาะสมกับการใชประโยชนในลักษณะตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม ทั้งนี้ในบางกรณี
ควรมีการแบงที่ดินขนาดใหญออกเปนแปลงขนาดเล็กๆ หรือในบางกรณีควรนําแปลงขนาดเล็กมารวม
แปลงใหเปนที่ดินขนาดใหญที่จะนําไปสูการสรางประโยชนมากกวาที่ดินขนาดเล็ก ในการสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ การจางงานในทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการท่ีดินที่ดีจึงควรเปนระบบที่
อํานวยตอการแยกแปลงเปนแปลงขนาดเล็กและการรวมแปลงเปนแปลงขนาดใหญ รวมถึงการวาง
แผนการใชประโยชนที่ดิน หรือการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดําเนินไปอยางสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนในที่ดินนั้นๆ และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สอดคลองกับลักษณะ
ที่ดิน ซึ่งตองมีการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ ในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาการใชประโยชนในที่ดินทั้งแปลงขนาดเล็กหรือแปลงขนาดใหญ อีกท้ังการพัฒนาที่ดินขนาดใหญยัง
ตองมีการดําเนินโครงการตามระเบียบตางๆ ที่ภาครัฐกําหนดไวอยางเครงครัดดวย 

ในมิติที่หก การบริหารจัดการท่ีดินที่ดีตองต้ังอยูบนหลักธรรมาภิบาลท่ีดี กลาวคือ ตองเปนการ
บริหารจัดการท่ีเนนความโปรงใสดานขาวสารขอมูล ความรับผิดชอบตอสังคม หรือการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนในการบริหารจัดการท่ีดิน เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดินที่เปนธรรมกับทุกฝายและนําไปสู
การใชประโยชนสูงสุดตอสังคม ทั้งนี้ การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกท่ีจะนําไปสูการรวบรวมขอมูลที่
ถูกตองและแมนยํา การจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน ความโปรงใสในการบริหารจัดการที่ดินที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ และการเฝาระวังการลักลอบบุกรุกทําลายพื้นที่อนุรักษของรัฐ หรือการตัดไมทําลายปาที่มี 
ผลสืบเนื่องจากการมีเจาหนาที่ของรัฐไมเพียงพอในการเฝาพื้นที่ปา ซึ่งอาจเปนในรูปของการดําเนินงาน
ดานปาชุมชน 

การปรับเปล่ียนแนวคิดในหกมิติขางตนนี้เปนการวางรากฐานสําคัญในการดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทยตอไปในอนาคต และการจัดทํารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน
ของการศึกษาครั้งนี้ 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (27) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

6.  รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 

จากการศึกษาลักษณะและปญหาการถือครองที่ดินในประเทศไทยดวยการทบทวนเอกสาร 
การศึกษาในอดีตและการรวบรวมขอมูลการสํารวจภาคสนามใน 4 จังหวัด การศึกษาสามารถแยกแยะ 
ตนตอปญหาสําคัญของการถือครองที่ดินในประเทศไทยออกจาก “อาการของปญหา” ที่มักนํามาใชในการ
กําหนดกรอบนโยบายที่ดินในอดีต ตัวอยางอาการของปญหาที่ไมใชตนตอของปญหาที่แทจริงไดแก  
การกระจายการถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองท่ีดิน การเชาที่ดิน หรือการขายเปล่ียนมือ เปนตน 
ประเด็นดังกลาวจัดไดวามิไดเปนตนตอของปญหาการถือครองท่ีดินที่แทจริง แตเปนเพียงอาการของ
ปญหาเทานั้น หากการกําหนดนโยบายที่ดินต้ังเปาหมายที่จะแกปญหาการถือครองที่ดินตามตัวอยาง 
ขางตน อาจทําใหนโยบายดังกลาวไมสามารถแกที่สาเหตุของปญหาที่แทจริงได การศึกษานี้พบวาตนตอ
ปญหาการถือครองที่ดินที่แทจริงนาจะเกี่ยวของกับเรื่องการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินตาม
ความสามารถในการรองรับของที่ดิน2 การบังคับใชกฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุง
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการซื้อขายที่ดิน ตลาดที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพ ปญหาการกระจุกตัวของขอมูล
ขาวสารท่ีเปนตนตอของการเก็งกําไรท่ีดิน การขาดการประยุกตใชเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสม การ
กําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความยากจน ระบบฐานขอมูล หรือโครงสรางองคกรการบริหาร
จัดการที่ดิน เปนตน 

ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน กรอบพันธกิจ รวมถึงการกําหนดมาตรการ
และแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน การศึกษานี้ยึดหลักการสําคัญคือ การจัดวางโครงสรางการบริหาร 
จัดการท่ีดินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความเปนธรรม ในสวน
ของการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด การศึกษาไดครอบคลุมการใชประโยชนในที่ดินทั้งที่เปนพื้นที่
อนุรักษ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและที่อยูอาศัย สวนในดานความเปนธรรม การศึกษาไดกําหนดกลไก
ในการกระจายประโยชนจากการถือครองที่ดินใหทั่วถึง เพื่อมิใหเกิดการกระจุกตัวของประโยชนจากการ 
ถือครองที่ดิน (มากกวาการกระจุกตัวของที่ดิน) กรอบยุทธศาสตรของการศึกษานี้ไดครอบคลุมถึงการวาง
แผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของ
รัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน จึงเปนกรอบยุทธศาสตรที่มิไดมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อนํามาใช
กับการแกไขปญหาการถือครองที่ดินประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น แตเปนการจัดทํากรอบยุทธศาสตร
เพื่อนําไปสูการจัดวางพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันและแกปญหา
การถือครองท่ีดินที่ตนตอของปญหา เปนกรอบยุทธศาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในระยะยาว  
เพื่อนําไปสูการใชประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

วิสัยทัศนของยุทธศาสตร 

การใชประโยชนที่ดินของประเทศเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

                                            
2  ความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) เปนแนวคิดทางดานนิเวศวิทยา ที่เนนใหเห็นขอจํากัดทางดานส่ิงแวดลอมที่จะมี
ผลกระทบตอการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ 
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เปาประสงค 

มีเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินในภาพรวมที่การศึกษานี้เสนอ ต้ังอยูบนกรอบความคิด 
พื้นฐานสําคัญ 4 ดาน ไดแก 

1. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยาง
ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินทํากินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

3. ยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดิน 

โดยกรอบยุทธศาสตรในภาพรวม ตามอํานาจหนาที่ทั้ง 4 ดาน ไดสอดแทรกกลไกที่จะนําไปสูการ
ใชประโยชนสูงสุด และกลไกการสรางความเปนธรรม โดยมีรายละเอียดพันธกิจ และมาตรการตางๆ ดังรูปที่ 1 

นอกจากนี้ไดจัดทํารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
จัดท่ีดินแหงชาติ ในดานการวางแผนการถือครองที่ดินของรัฐและเอกชน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัด
ใหประชาชน และการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ทั้งนี้ ราง 
ยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวม โดยการ
วางแผนการถือครองที่ดินของรัฐและเอกชน ครอบคลุมใน 4 ยุทธศาสตรเชนเดียวกับยุทธศาสตรในภาพรวม 
การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน ครอบคลุมยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 และ  
ยุทธศาสตรที่ 4 และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ครอบคลุม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 และยุทธศาสตรที่ 4 เชนเดียวกัน โดยมีรายละเอียดพันธกิจ มาตรการ 
และแนวทางตางๆ ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

สําหรับการบริหารจัดการการถือครองที่ดินขนาดใหญ ภาครัฐจําเปนตองดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก
ที่สําคัญสองประการ ไดแก หนึ่ง การมีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดิน โดยการมีสวนรวมนี้ตอง 
ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ไดแก เกษตรกร ประชาชน ธุรกิจภาคเอกชน หรือหนวยงานในพื้นที่ 
มีสวนรวมมากขึ้นในการกําหนดแผนการใชประโยชนที่ดินตามหลักวิชาการและการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ เพื่อใหที่ ดินมีการใชประโยชนสูงสุด มีการจัดเตรียม
สาธารณูปโภคที่พรอมจะรองรับกิจกรรมที่จะตามมา และสอง ใหมีการใชเครื่องมือทางภาษีในการบริหาร
จัดการที่ดิน โดยการดําเนินการใหเนนการพัฒนาระบบภาษีที่ดินที่สะทอนมูลคาของสาธารณูปโภคที่รัฐจัดให 
ซึ่งสวนหนึ่งเพื่อเปนการแบงปนผลประโยชนของการพัฒนาที่ตกกับเจาของที่ดินใหกลับมาเปนรายไดของ
ฝายรัฐ ซึ่งเทากับเจาของที่ดินที่ไดประโยชนจากระบบสาธารณูปโภคและทําใหที่ดินมีมูลคาสูงขึ้นรวม 
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นดวย และภาครัฐเองจะมีรายรับกลับคืนมาเพื่อใชในการพัฒนาพื้นที่อื่นตอไป 
นอกจากนั้น ระบบภาษีที่ดินที่สะทอนคาใชจายดานสาธารณูปโภคที่รัฐจัดใหยังชวยลดการครอบครองที่ดิน
ที่ไมไดใชประโยชนอีกดวย เพราะเจาของที่ดินที่ไมสามารถใชประโยชนในที่ดินนั้นจะมีแรงกดดันทางภาษี
ใหตองขายที่ดินนั้นไปใหผูอื่น 
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รูปที่ 1  รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวม/การถือครองที่ดนิ 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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Executive Summary 

Draft Strategy for Land Management: 
Land Tenure,  Land Preservation for Allocation and  

Land Preservation for Common Use 

1. Introduction 

Land is an essential input in most economic and social activities. The problems of 
land management in Thailand are lack of coherence among land policies of different 
government agencies and ineffective mechanisms that have hindered a fair distribution of 
land. This results in a large number of people possessing small amount of land while many 
farmers are still landless. A survey conducted by the Community Development Department, 
Ministry of Interior, reported that in 2005 there were more than 400,000 farming households 
in rural areas who were landless. The problem of unjust land distribution, conflicts in land 
utilization, and overlapping of state agencies’ responsibility have caused disputes between 
the government and landowners. 

Nevertheless, the government has launched a number of policies on land use 
management. For example, the Land Utilization and Ownership Policy (the cabinet 
resolution dated 22nd June 1982) covered three categories of land utilization — permanent 
forests that are not declared as the national forest reserve, trespassed national forest 
reserve, and undisturbed forests. This cabinet resolution led the government to become 
involved in land classification and accelerated land use programs to assist people with 
temporary land ownership. The Land Policy (the cabinet resolution dated 1st September 
1987) contains four aspects of land use management, they are, land for economic use 
(areas inside and outside forest areas), land for social use (present and future land 
allocation), land for conservation (headwater and national parks), and land for national 
security (hilltribe policy). More recently, the cabinet resolution dated 3rd June 2003 gave rise 
to the National Land Management Policy that comprised of seven work plans: tax system 
improvement plan, organizational development plan, land information system plan, land 
conservation and rehabilitation plan, land use plan, agricultural land protection plan, and 
land tenure plan. Each plan was assigned to the responsible agencies.  

The land policies and plans mentioned above demonstrate the government’s attention to 
enhance land use management in Thailand. However, it is the strategies, tactics, and measures 
are vital to the success of such land policies. The aim of this study is, therefore, to propose a set 
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of draft strategies for effective land use management and fair distribution of land. These draft 
strategies are designed to be used by the National Land Policy Committee for land tenure planning, 
land preservation for allocation and land preservation for common use. Furthermore, the study 
also set up a land database for the case studies that were carried out during the study period. 
These case studies are Lampang province, Petchaburi province, Chaiyaphum province, and 
Nakorn Sri Thammarat province. 

2. Backgrounds of Land Tenure Planning 

During the Sukhothai era, the state guaranteed the rights and freedom to people to utilize 
their land without having to pay taxes. In the Ayutthaya Kingdom, there were three main rules 
regarding land tenure: (i) all lands belonged to the King (ii) citizens were not allowed to trade land 
among each other; and (iii) the landowners’ rights upon land would be terminated once they had 
abandoned their lands and someone else overtook the land. The early period of Ratanakosin saw 
the similar land management as that of Ayutthaya until King Rama V changed the royal ownership 
system into private ownership. During this period, The Land Department was founded, and the 
Pre-occupation Certificate Issuance Act R.S. 121 (A.D. 1902) and the Land Title Deed Issuance 
Act R.S. 127 (A.D. 1918) were promulgated. 

After the political transition in 1932, the state land tenure system was separated from the 
private land tenure system. The reservation of state land began in 1935 when the Act on Unused 
Land to become Public Property was declared. In 1954, the government issued the Land Code in 
which the second provision stated that “any unoccupied land shall belong to the state”. 

Following the First National Economic and Social Development Plan 1961, land 
classification was implemented in Thailand where land was classified into two categories: 50 
percent was classified as forest reserve while another 50 percent was classified as private land. 

As for private land tenure, the Article 34 of the Land Code states that individual 
ownership agricultural land shall not exceed 50 rai per person, 10 rai per person for industrial use, 
5 rai per person for commercial use, and 5 rai per person for residential use. However, this 
provision was later abolished which resulted in uncontrolled holding of private land ownership until 
the present time.  

As there are no laws in Thailand that put an upper ceiling on amount of land ownership 
by individuals. It is therefore believed that most of the land in Thailand is owned by a small 
number of wealthy land owners while smaller plots belong to a large number of poorer land 
owners. The National Statistical Office (NSO) shows that most of land holding in Thailand is 
between 10-39.9 rai per person. The Land Institute Foundation finds that 87 percent of land 
holding ranges between 5 rai or less, 7.1 percent ranges between 6-10 rai, 5.8 percent ranges 
between 11-50 rai and 0.1 percent are large plots of 50 rai or more. The study by the Land 
Institute Foundation and the Committee on Non-Government Organization finds that there are 
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many land owners with very large plots of land. These statistics raise an important question as to 
how these lands can be more evenly distributed, or distributed to the landless.    

3. Land Tenure Policy 

The former strategies for land tenure began with the concept of categorizing types of land 
according to its carrying capacity, limiting the land size, expanding land tenure, improving land 
lease, and reserving land for public use. Following such strategies, many laws were enacted to 
legitimize the state power in managing land tenure. Governmental policies on land use 
management were reflected in such official documents as the government statements to the 
senate, the cabinet resolutions, and the National Economic and Social Development Plans.  

Land classification provides targets for land that is suitable for forest reserves and land 
that is suitable for private ownership. To attain the national ecological balance as well as to 
maintain the momentum of national economic and social development the Cabinet passed a 
resolution in 1961 that 50 percent of the total area in Thailand is to be kept as forest reserves 
while another 50 percent is assigned for private ownership. Later, the target area of national 
forest reserves was reduced to 40 percent of the total land area in Thailand. 

In addition to declaring the forest reserves the Cabinet also stipulated the total area of 
public land for common use of 7.3 million rai and another 12.5 rai of state land. Following this 
announcement, other land ownership rights have also been promulgated including the limit to 
individual land holding but this article was later abolished. 

Since 1935, the Government began working towards redistribution of land to the poor. 
This line of work was based on five legislations, they are, Land Code, Land Allocation for 
Livelihood Act B.E. 2511, National Forest Reserve Act B.E.2507, Agricultural Land Reform Act 
B.E. 2518 and Ratchaphatsadu Land Act B.E. 2518. 

Land lease is another area where unfair legal treatment can be found between land 
owners and leases. Since 1950, the Thai Government has passed three laws governing land 
leasing. Agricultural Land Reform Act B.E. 2518, Agricultural Land Lease Act B.E. 2524, and Real 
Estate Lease for Commercial and Industrial Use Act B.E 2542. 

There are four legislations governing foreign land ownership: Land Code, Condominium 
Act 1979, Board of Investment Act B.E. 1977 and Industrial Estate Act B.E. 1979. In addition, 
there are as many as 19 Acts governing land use zoning in Thailand. 

The Thai Constitution B.E. 2550, Part 5 on Government Policy, Article 85 (2) stipulates 
that “Land is to be distributed fairly among the owners and, through land reform or other means, 
the farmers must be entitled to secure land ownership. This shows that Thailand has promulgated 
a number of laws governing land tenure and ownership. 
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As for the government policies on land tenure, there are frequently reflected in the 
National Economic and Social Development Plans, the cabinet resolutions, the address of 
government policy to the parliament, as well as minutes of various government committees. 

The First National Economic and Social Development Plan (1961-1966) provided the 
fundamental of land tenure planning for Thailand through land classification and land allocation 
program. The Second National Economic and Social Development Plan (1967-1971) put more 
emphasis on secure land ownership of the farmers. The Third National Economic and Social 
Development Plan (1972-1977) accelerated the process of providing secure land ownership to the 
farmers to prevent the farmers from transferring their land titles. The Forth National Economic and 
Social Development Plan (1978-1981) placed an emphasis on the issuance of Nor Sor 3 land 
titles throughout the country. The Fifth National Economic and Social Development Plan (1982-
1987) continued the land redistribution program, limited individual agricultural land holding not 
exceeding 50 rai and accelerated land reform program. The Sixth National Economic and Social 
Development Plan (1988-1991) continued the land redistribution through land reform program and 
support the establishment of a land bank. The Seventh National Economic and Social 
Development Plan (1992-1997) still focused on land redistribution and issuance of land title 
nationwide. The Eighth National Economic and Social Development Plan (1998-2001) addressed 
the need to adjusting the land reform program. The Ninth National Economic and Social 
Development Plan (2002-2007) again put an emphasis on land redistribution to the landless poor 
in the agricultural sector. And the Tenth National Economic and Social Development Plan (2007-
2011) focused on the issuance of land title and land allocation to the landless. 

The cabinet resolution on the overall land policy in Thailand can be divided into four 
categories. First, the cabinet resolution dated 22nd June 1982 on land utilization and ownership 
focused on improving land classification in permanent forest area and national forest reserves, as 
well as limiting land allocation except for land reform program and land development program. 
Second, the cabinet resolution dated 1st September 1987 highlighted land policy in four broad 
areas: economy, social, reservation, and security, as well as the policy on hilltribes. Third, the 
cabinet resolution dated 26th November 1996 emphasized the Policy and Prospective for 
Enhancement and Conservation of National Environment Quality 1997-2016 which defined 
policies on preventing land deterioration and improving land utilization, both for agricultural 
purpose as well as for urban and industry development.  This environmental management plan is 
revised every five years. Fourth, the cabinet resolution dated 3rd June 2003 on the outcome of the 
conference on resolving national land problems comprises of seven plans relating to land tax, 
land administrative organization, land information system, land resource conservation and land 
development, land use zoning, land reservation for agriculture, and land tenure. Furthermore, 
there are as many as other 59 cabinet resolutions related to state land tenure plans. 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (37) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

The government policy statement that was addressed to the parliament began since 1942 
when the government at that time saw the need to address the issue of land tenure planning. Even 
until present, the government still addressed to the parliament the need to continue work on land 
tenure and fair distribution of land. 

In addition, there were two specific committee rulings on land tenure. In 1983, the National 
Land Allocation Commission laid down a policy where land use was to be classified into four types: 
forest area, agricultural area, urban and community area, and state land. As for the Land Development 
Committee, in 1985 they have announced a policy that land use is to be classified into six types: 
forest, crop, animal husbandry, fishery, community and industry, and mining.   

The above chronology shows the dynamism of the Thai strategies on land tenure. It was 
also observed that many land tenure policies have been constantly modified.  This resulted in a 
lack of coherence in land use management policy which affected budget allocation, human 
resource allocation, and inability to respond the need of the people. For this reason, several land 
related problems still emerged over time, for example, landlessness issue that was first mentioned 
in the First National Economic and Social Development Plan still persists even 45 years have 
passed.  

4. Land Management Problems 

According to the literature review and field research in four study areas – Lampang 
province, Petchaburi province, Chaiyaphum province, and Nakorn Sri Thammarat province -- land 
use management for both state land and private land, land preservation for public allocation, and 
land preservation for common use all are showing the following problems: 

1) Trespass on state’s reserved lands 

Thailand recognizes the importance of reserving lands for state purposes particularly to 
maintain its ecological balance such as watershed, national parks or wildlife sanctuary. 
Furthermore, state land is also essential for common use by the public and for future development 
plans. However, there have been many trespasses on state reserved land. The Thai government, 
however, decided to adopt the concept of denouncing the trespassed state lands for private 
ownership. This approach of denouncing trespassed state land has adversely led to an increase 
in the numbers of intruders and worsened the problem as it unintentionally provided an incentive 
to further trespass state land. 

2) Conflicts Over Land Boundaries 

Conflicts over land boundaries among governmental agencies, between government 
agencies and private organizations, or among private organizations themselves resulted from 
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overlapping responsibilities of land related agencies where each adopts a different scale mapping 
system. These conflicts over land boundaries reflect an urgent need for a comprehensive land 
information system where land maps are based on the same scaling system.  

3) Land Allocation and Landlessness 

Although the government has tried to allocate land for the landless for more than 70 
years, the problem of landlessness still persists. According to the registration of the poor in 2004, 
there were 2.02 million people who claimed to be landless. These landless needs to lease, 
borrow, or work on other people’s land.  

4) Land Distribution 

The increasing number of population gave rise to a higher demand for land while at the 
same time the supply of land is limited. Although the government has attempted to redistribute 
land by imposing various policies such as Article 34-49 of the Land Code and the adoption of 
progressive tax system, there has been no improvement on the issue of land distribution. 

5) Unused or Abandoned Land 

The problem of unused or abandoned land may have its root causes from land 
speculation or problems related to land leases. The survey conducted by the Land Development 
Department found that from 2006 to 2007 there were 1,190,918 rai of unused land. One of the 
reasons was the restrictions imposed by the leasing laws, such as, land lease duration that has to 
be no less than six years. 

6) Large-scale Land Ownership 

There are many plots of large scale land holdings scattering throughout many provinces 
which could be a consequence from the lack of public participation in land use planning, lack of 
an effective land tax system, or lack of a coherent land use policy.  

7) Land Use Management  

The problem of land use management takes place in three levels, policy level, 
implementation level, and local level. At the policy level, land use management problem arise 
from a lack of coherent land use policies as a result of the continued change in government 
administrators and changes in the government itself. This lack of coherent land use policy has 
made impacts to the implementation level as many development projects were terminated or 
overlap with one another. Finally, as the local level, as people have different demands for lands, 
the conflicts of interests among the people and even among government agencies were 
inevitable. 
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5. An analysis of Land Management  

In an attempt to solve the above problems, several tools were introduced which included 
legal measures such as plot size limitation, land use zoning, property tax, inheritance tax, and 
special assessment levy. Thailand has implemented several legal measures and following are 
some of the positive and negative effects from the past legal actions. 

1. The following Acts need to be revised: 

• The Agricultural Land Reform Act B.E. 2518 

• The Agricultural Land Lease Act B.E. 2524 

2. New laws should be passed such as: 

• Land Tax Act 

• Land Bank Act 

• People Participation in Land Administration Act 

• The Office of Land Administration Act 

3. It is recommended to follow up on land ownership of foreigner under three laws: 

• The Land Code 

• The Condominium Act B.E. 2522 

• The Real Estates Lease for Commercial and Industrial Purposes B.E.2542 

The recent land policies in the cabinet’s resolutions are: 

1. The Land Use and Land Ownership Policy following the cabinet resolution dated 
22nd June 1982 

2. The Land Policy following the cabinet resolution dated 1st September 1987 

3. The cabinet resolution dated 26th November 1996 on the Policy and Plan for 
National Environmental Quality Conservation. 

4. The cabinet resolution dated 3rd June 2003 on the outcomes of the conference on 
national land problems  

This report finds that there are problems and constraints relating to land policies in 
Thailand as follows. 

1. Political obstacles  

2. Legal and bureaucracy obstacles 

3. Financial and budget obstacles 

4. Social circumstances obstacles 

5. Technical obstacles 
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In terms of land administration, the analysis of administrative capability shows both 
weakness and opportunities in land use management in Thailand. This means that the future land 
use management needs to focus on eliminating weaknesses while seeking improvements when 
opportunities arise.  

From this perspective, the study makes the following recommendations.   

There is a need for a new National Land Policy Committee with the Prime Minister 
serving as the Chairperson of the Committee. The Committee shall consist of representatives from 
relating ministers, private sector, and scholars. The functions of the National Land Policy 
Committee are to formulate land policies, oversee that land relating agencies conforming to 
national land policies, and to dissolve inter-organization differences or overlapping responsibilities. 
A secretariat to the National Land Policy Committee shall be constituted as a department with a 
mandate to study and analyze land use management policies and planning, to follow up on policy 
implementations, as well as to coordinate land use policies and implementation plans. This 
Committee is to be legalized through an Act and it is to be administered under the Office of the 
Prime Minister. Personals from the land management division, Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning are to be assigned positions in this new body. 

The land use management in Thailand faces new challenges and there is a need to adopt 
new approaches in four dimensions. These new approaches will become a basis for drafting land 
management strategies, missions, and measures. These land use management strategies aims to 
address the issue of sustainability as it will focus on a well-balanced natural resource and 
environmental management, maximize land use and provide a fair distribution of land. More 
importantly, these strategies will introduce the concept of good governance to land use 
management in Thailand.   

For the first dimension, land management attempts to identify and delineate among 
national forest reservation areas, land for cultivation areas and lands for other economic 
purposes. In order to maintain sustainable development, land that is suitable and is reserved for 
natural and environmental conservation purposes cannot be allocated for cultivation or any 
economic purposes. This implies that allocation of land rights for people will be administered 
through a land bank system where the government needs to obtain/purchase land from other 
private land owners and reallocate them to the landless under a long-term land lease program.   

The second dimension is land use efficiency and distribution, including a control on the 
upper ceiling on plot size. The study suggests that the strategies to be adopted as a tool to 
enhance land use efficiency and fair distribution of land should be in line with market mechanism. 
Increasing the effectiveness of land transactions such as transfer of ownership or land lease will 
become mechanisms that will put land to its best use and will transform land to better utilization. 
Moreover, the government should also emphasize effective land use planning which will make 
land utilization in line with land carrying capacity. On the distribution aspect, this study finds that 
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the problems of ownership of large plots and unused land that is transacted for speculation 
purposes were not the root cause of land use management problem. Large plots or unused land 
are merely symptoms of land use mismanagement. In order to increase land use efficiency, the 
government needs to realize that the actual causes these problems are lack of enforcement in 
land use planning and zoning which are designed to gear land use towards long term 
sustainability and long term land use efficiency. The lack of transparency of land information on 
the state development projects facilitated those with inside information to speculate on land by 
buying land around the areas where the public projects would take place. Additionally, there was 
a lack of financial mechanism to transfer profits for landowners whose land value increases due to 
government development projects. For these reasons, the government should improve it land use 
planning and its enforcement, disclose public information on state development projects site, and 
impose a land betterment tax for land that benefit from the state development projects.  

The third dimension involves a mechanism that is aimed towards a fair distribution of land 
to the unprivileged people. The government needs to adjust its land allocation program to the 
poor as the previous land allocation program uses forest reserve as the source of land thus it 
became a channel of forest depletion. This land allocation program needs to be replaced with a 
land bank program. Not only because distributing deteriorated forest areas directly to the poor 
farmers would decrease the national reserved forest areas, it also serves as a mechanism where 
land speculators can indirectly transform national forest reserves into private profits. The existing 
land allocation program thus encourages the poor to trespass forest reserves in the hope to 
obtain land ownership and then to resell them to land speculators. With the proposed land bank 
program, the government needs to purchase land from other land owners and lease them out to 
the landless. At the end of the leasing program the ownership of these lands will then be 
transferred to the leases. Moreover, the government should implement a databank system that 
keeps record of the people who have obtained lands through the government land bank program 
to make sure that each person can only joins the program one time only thus will discourage 
them from reselling the land to speculators. In the urban areas this report recommends that a 
similar program be implemented for the urban poor who are in need for affordable homes.  

In the fourth dimension, the state should adjust its perspective on land use management 
from centralizing state power within the government to a perspective where the public can also 
participate in land use management. Good governance must be applied to the various aspects of 
land use management, such as land use planning. Information on state development projects 
must also be publicized to the public and not to be used as a tool for profit speculation by the 
governmental officials or private speculators. The standardizing maps and introducing a system to 
coordinate settlement in land boundary dispute cases, implementing an effective land databank, 
and adopting legal and financial incentives would contribute to enhancing the effectiveness of land 
use management.  
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The fifth dimension is the large scale land management. This involves strategies where land 
size will be adjusted in order to increase land use efficiency and fair distribution of land. Mechanisms 
are needed to prevent land speculation that led to unused land. On the other hand, small plots of 
lands should be combined together leading to increase efficiency and productive use of land. Public 
participation by the local community, private sector, and other agencies are essential in enhancing 
land productivity. 

The sixth dimension is good governance. Transparency of information, social 
accountability, and public participation in land use management would allow land management to 
be carried out in a fair and effective manner. Public participation can be introduced in many areas 
of land use management such as data collection, land use planning, transparency in 
management, and community forestry that will help preventing illegal logging resulted from the 
lack of state personals to protect national forest reserves.   

The perspective adjustment in six dimensions is the foundation of the future national land 
use management, and the drafting of land management strategies proposed by this study. 

6. Draft Strategy for Land Administration 

From reviewing the nature of the problems of land tenure in Thailand together with 
reviewing the literature, statistics as well as the lessons drawn from the four field studies, the 
report was able to separate the “causes” of land tenure problems in Thailand from the 
“symptoms”. Examples of symptoms of land tenure problems in Thailand are distribution of land 
rights, size of land holding, land leasing or transferring of land rights. Government policies that are 
aimed at correcting the above issues are unlikely to solve land tenure problems in Thailand. This 
report shows that the true causes of land tenure problems in Thailand are much more related to a 
lack of land use planning or lack of zoning enforcement according to its carrying capacity, lack of 
law enforcement, lack of public participation, laws that prohibit a fair and productive land 
transactions, land market inefficiency, concentration of land information that led to land 
speculation, lack of application of incentives mechanisms to monitor land use, lack of integrating 
land use policy with poverty reduction strategy, inefficient land information system and 
inappropriate land administrative structure. 

In preparing the strategy for land management, missions and measures, this report aims 
to propose an effective land use management system that will enhance the efficiency of land use 
in Thailand as well as achieving a fair distribution of gains from land utilization. With regards to 
land use efficiency, this strategies provided in this report will include issues related to national 
forest reserve areas, agricultural areas, urban and residential areas. As for the distribution 
objective, the report provides mechanisms that will lead to a fairer distribution of land and will 
prevent concentration of unused land. This report also addresses the three types of land policies: 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร (43) 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

land tenure, land preservation for allocation and land preservation for common use.  The land use 
management strategies that are being proposed here do not address any one specific land tenure 
problem in Thailand. Instead, these strategies aim to provide a solid foundation of land 
management structure that will enhance land use efficiency in Thailand and a fair distribution of 
benefits. 

Vision of strategy 

To enhance land utilization and fair distribution of land. 

Objective 

To implement effective mechanisms of land use management based on the good 
governance. 

The strategic framework of overall land use management proposed by this study are 
based on four fundamental concepts. 

1. Strategy for ecological balance, conservation and sustainable utilization. 

2. Strategy for land use efficiency. 

3. Strategy for land allocation for the low income people.  

4. Strategy for land administration. 

Figure 1 provides the overall structure of the land management strategies proposed by 
the study. 

In an attempt to manage large scale land, the government ought to adopt two offensive 
strategies. First, the government should permit the public, such as, farmers, community, private 
business, or local organizations to participate in land use management planning in order to 
maximize land utilization and prepare supporting infrastructures according to the actual economic 
and social changes in the areas. Second, there should be an implementation of a land tax system 
which facilitates the transfer the capital gain from the provision of public infrastructure back to the 
government. This would return some of the benefits of the government development projects to the 
state, and make the landowners who benefit from the capital gain from government funded 
infrastructures to share the cost. The government could then invest the collected tax in new 
development projects in other areas. Moreover, the tax system that reflects investment in public 
infrastructures would help reduce land speculation that has been a cause of unused land. 
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Figure 1  Draft Strategy for Land Management: Land Tenure 

Source: Thailand Development Research Institute. 
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Figure 2  Draft Strategy for Land Management: Land Reservation for Allocation 

Source: Thailand Development Research Institute. 

Draft Strategy for Land Management: Land Reservation for Allocation

1. Ecological Balance, Conservation 
and Sustainable Utilization

3. Land allocation for the low income 
people. 4. Land Administration

To Provide an Ecological Balance, 
Land Use, Reduce Conflicts, 
Increase Efficiency of Public 
Infrastructure and Reduce Land 
Misuse.

Mission 1.1 To Conserve land and 
to allocate land for 
economic utilization 
base on land classification.

Measures
1.1.1 To provide an area target for 

public land and economic land 
use.

1.1.2 To operate land use zoning 
e.g. agricultural land use zone 
or residential zone.

To allocate land for basic needs of 
the low income people and to 
prevent transfers of public land to 
interest groups.

Mission 3.1 To allocate land for the 
lower income people.

Measures
3.1.1 To implement land bank for 

agricultural purposes.
3.1.2 To provide accessible housing 

in the urban areas. 
3.1.3 To implement land information 

system for the recipients of 
public lands.

Mission 3.2 To reorganize public land 
management in a holistic 
manner.

Measures
3.2.1 To implement action plans for 

public projects.

Mission 3.3 To provide infrastructure 
for ongoing allocation of 
public lands.

Measures
3.3.1 To implement action plans for 

infrastructure projects.
3.3.2 To implement co-operatives in 

the public land estates.

To improve effectiveness of land 
administration, reducing overlapping 
responsibility and reducing delays.

Mission 4.1 Land Tenure Organizational
Restructuring.

Measures
4.1.1 To establish the National Land 

Use Policy with equaling power 
with other land agencies.

4.1.2 To establish a Secretary Office 
of the National Land Use 
Policy.

Mission 4.2 Land administration 
governance.

Measures
4.2.1 To implement land monitoring 

system of land administration.
4.2.2 To implement land conflict 

resolution mechanism.

Mission 4.3 Land information system.
Measures
4.3.1 To establish land information 

networking system.
4.3.2 To update land information.

Mission 4.4 To increase research 
activities on land tenure 
and land utilization.

Measures
4.4.1 To support research related to 

land tenure, to implement a 
research plan on land tenure 
and dissemination of research 
findings.

Mission 4.5 To continue work related 
to land map and land 
boundary.

Measures
4.5.1 To implement land boundary 

project for forest reserve 
areas.

4.5.2 To implement land map 
system on a 1:4000 scale.

Mission 4.6 Public participation.
Measures
4.6.1 To establish public 

participation forum for land 
administration.

Rationale

Strategies

Mission/
Measures
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Figure 3  Draft Strategy for Land Management: Land Reservation for Common Use 

Source: Thailand Development Research Institute. 

Draft Strategy for Land Management: Land Reservation for Common Use

1. Ecological Balance, Conservation 
and Sustainable Utilization

3. Land allocation for the low income 
people. 4. Land Administration

To Provide an Ecological Balance, 
Land Use, Reduce Conflicts, 
Increase Efficiency of Public 
Infrastructure and Reduce Land 
Misuse.

Mission 1.1 To Conserve land and 
to allocate land for 
economic utilization 
base on land classification.

Measures
1.1.1 To provide an area target for 

public land and economic land 
use.

1.1.2 To operate land use zoning 
e.g. agricultural land use zone 
or residential zone.

1.1.3 Prohibiting denouncing of public 
lands.

To allocate land for basic needs of 
the low income people and to 
prevent transfers of public land to 
interest groups.

Mission 3.1 To provide infrastructure 
in abandon areas.

Measures
3.1.1 Land lease in encroached 

areas

Mission 3.2 To provide infrastructure 
for common use.

Measures
3.2.1 To implement action plans for 

public projects.

To improve effectiveness of land 
administration, reducing overlapping 
responsibility and reducing delays.

Mission 4.1 Land Tenure Organizational
Restructuring.

Measures
4.1.1 To establish the National Land 

Use Policy with equaling power 
with other land agencies.

4.1.2 To establish a Secretary Office 
of the National Land Use 
Policy.

Mission 4.2 Land administration 
governance.

Measures
4.2.1 To implement land monitoring 

system of land administration.
4.2.2 To implement land conflict 

resolution mechanism.

Mission 4.3 Land information system.
Measures
4.3.1 To establish land information 

networking system.
4.3.2 To update land information.

Mission 4.4 To increase research 
activities on land tenure 
and land utilization.

Measures
4.4.1 To support research related to 

land tenure, to implement a 
research plan on land tenure 
and dissemination of research 
findings.

Mission 4.5 To continue work related 
to land map and land 
boundary.

Measures
4.5.1 To implement land boundary 

project for forest reserve 
areas.

4.5.2 To implement land map 
system on a 1:4000 scale.

Mission 4.6 Public participation.
Measures
4.6.1 To establish public 

participation forum for land 
administration.

Rationale

Strategies

Mission/
Measures



1 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ที่ดินเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชน สถานการณปญหาของระบบ 
การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ คือ หนวยงานบริหารจัดการท่ีดินที่กระจายอยูในสวนราชการตางๆ  
ขาดความเปนเอกภาพ เครื่องมือที่มีอยูมีขอจํากัดตอการบริหารจัดการท่ีดินที่มีประสิทธิภาพและสราง
ความเปนธรรมในสังคม เนื่องจากยังมีผูไรที่ดินทํากินและมีที่ดินเพียงเล็กนอยจํานวนมาก จากการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รายงานวา ป พ.ศ. 2548 มี 
ครัวเรือนในชนบทจํานวนกวาส่ีแสนครัวเรือนไมมีที่ดินทํากิน ปญหาสิทธิในที่ดินที่ประชาชนไดรับมีความ
แตกตางกัน ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินจากความตองการใชประโยชนที่ดินแตกตางกัน อาทิ  
การบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ การทับซอนของแนวเขตท่ีดินของหนวยงานท่ีนํามาซึ่งความขัดแยงระหวาง
ประชาชนและภาครัฐ 

อยางไรก็ตาม รัฐไดมีการประกาศใชนโยบาย มาตรการตางๆ เพื่อการบริหารจัดการท่ีดินของ
ประเทศมาโดยตลอด อาทิ นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน  
พ.ศ. 2525) โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ พื้นที่ปาไมถาวรที่ยังไมประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่
ปาสงวนแหงชาติที่ราษฎรบุกรุก และพื้นที่ที่ราษฎรไมไดบุกรุกและยังมีสภาพเปนปาที่สมบูรณ ซึ่งนโยบาย
การใชและกรรมสิทธ์ิที่ดินนี้มีผลใหมีการดําเนินการโครงการจําแนกประเภทที่ดินและที่ดินทํากิน และเปน
การเรงรัดโครงการชวยเหลือประชาชนใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว นโยบายที่ดิน (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 
กันยายน พ.ศ. 2530) แบงออกเปน 4 ดาน คือ นโยบายที่ดินเพื่อเศรษฐกิจ (พื้นที่นอกเขตปาไม พื้นที่ใน
เขตปาไม) นโยบายที่ดินเพื่อสังคม (โครงการจัดท่ีดินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน โครงการจัดท่ีดินใน
อนาคต) นโยบายที่ดินเพื่อการอนุรักษ (เขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ) และนโยบายที่ดินเพื่อความ
มั่นคง (เกี่ยวกับนโยบายชาวเขา) หรือ นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2546) ที่แบงออกเปน 7 แผนงาน คือ แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน แผนงานปรบัปรงุ
องคกรบริหารจัดการท่ีดิน แผนงานระบบขอมูลที่ดิน แผนงานอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรดิน
และที่ดิน แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน แผนงานคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแผนงาน
ปรับปรุงสิทธิในที่ดิน ไดมีการมอบหมายภารกิจใหแกหนวยงานรับผิดชอบในแตละแผนงาน 

นโยบายที่ดินดังกลาวขางตน รวมทั้งมาตรการตางๆ ชี้ใหเหน็ถึงการใหความสําคัญของภาครัฐตอ
การบริหารจัดการท่ีดิน แตทีสํ่าคัญ คือ การกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ แนวทางดําเนินการที่จะ
ทําใหนโยบายที่ดินบรรลุวัตถปุระสงคที่ต้ังไว โดยเนนพื้นที่เปนหลัก และตองมกีารพิจารณาผลในเชิง
ภูมิศาสตร เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม ควบคูกันไป พรอมทัง้กําหนดบทบาท ความรับผดิชอบ



2 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ วาหนวยงานใดรบัผิดชอบโครงการใด เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการที่
แทจริง 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเปนองคกรบริหารจัดการทีดิ่นภายใตประมวลกฎหมายที่ดินและ 
มติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการวางนโยบายการจดัท่ีดินเพื่อใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยูอาศัยและ
หาเลี้ยงชีพตามควรแกอัตภาพ จึงควรมกีารจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินของประเทศในดาน
การวางแผนการถือครองที่ดิน ดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน และดานการสงวนหรือ
หวงหามที่ดินของรฐัซึง่มิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ทัง้นี ้ เพื่อเปน
เครื่องมอืในการบรหิารจัดการที่ดินที่มีประสทิธิภาพและสรางความเปนธรรมในสังคมตอไป 

1.2  วัตถุประสงค 

เพื่อจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน สําหรับเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดิน
ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ในดานการวางแผนการถือครองที่ดิน ดานการสงวนและพัฒนาที่ดิน
เพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

1.3  เปาหมาย 

(1) มี (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินครอบคลุม 3 ดานที่มีประสิทธิภาพและทําให
เกิดความเทาเทียมกันในสังคม ไดแก ดานการวางแผนการถือครองท่ีดิน ทั้งที่ดินของรัฐ
และเอกชน ดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรอืหวง
หามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ในสวนที่ดินของรัฐภายใตอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) มีระบบฐานขอมูลดานที่ดิน ในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด 

1.4  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1.4.1  การจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 

  กรอบแนวคิดการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 

การจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน: การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและ
พัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐ มีกรอบแนวคิดในการการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
(รูปที่ 1-1) 



บทที่ 1 บทนํา 3 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

รูปที่ 1-1 กรอบแนวคิดการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดนิ 

กรอบการวิเคราะห

เปาหมายของการศึกษา

ประเด็นปญหา

ผลผลิต (Output)

เคร่ืองมือในการ
วิเคราะหขอมูล

ขอมูล (Input)

วิธีการศึกษา

เพ่ิมประสิทธิภาพและความเทาเทียมกันของการบริหารจัดการท่ีดิน

- การไรกรรมสิทธิท่ีดิน
- การไรท่ีดินทํากิน
- การเชาที่ดิน
- ความไมเหมาะสมของการกระจายของการ
ถือครองท่ีดิน

- ความไมชัดเจนของขอมูลที่ดิน และแนวเขตพื้นท่ี
- ความขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน

- หนวยงานบริหารจัดการท่ีดินของรัฐขาดความ
เปนเอกภาพ และการจัดการบางสวนเปนอุปสรรค
ตอการจัดการที่ดิน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- กฎหมายการบริหารมีหลายฉบับ
- ความไมชัดเจนของนโยบาย
- การขาดการจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือแปลง
ไปสูการปฎิบัติ

- การใชนโยบายท่ีดินเพ่ือแกปญหาความยากจน
ท่ีขาดประสิทธิภาพ

1. วิวัฒนาการดานกฎหมาย
- กฎหมายที่ดิน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี1-10

- มติคณะรัฐมนตรี
- คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภา
- มติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ
- มติคณะกรรมการที่ดินพัฒนา

2. สิทธิการถือครองท่ีดินประเภทตางๆ
เชน โฉนด นส.3 สปก. และการ
เปล่ียนสิทธิ
ฯลฯ

1. ประสิทธิภาพการใชประโยชน
ที่ดิน
- วิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ
ของหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ

2. ทบทวนเครื่องมือการบริหาร
จัดการท่ีดิน ไดแก ภาษีท่ีดิน
ระบบโควตา ขอมูลท่ีดิน
ฯลฯ

1. ลักษณะการถือครองท่ีดิน
   (ขนาดการถือครองท่ีดิน/
โอกาสในการถือครองท่ีดิน)

2. ความขัดแยงการใช
ประโยชนท่ีดิน

- การทับซอนแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ

- ความขัดแยงของรัฐกับ
เอกชน
ฯลฯ

กฎหมาย เศรษฐศาสตร สังคม

การถือครองท่ีดิน การบริหารจัดการที่ดิน

จัดทําระบบขอมูลท่ีดิน
ของพื้นท่ีกรณีศึกษา

รวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิ

สัมภาษณ
ผูเกี่ยวของในพื้นท่ี

ระบบฐานขอมูล
ของพื้นท่ีกรณีศึกษา

ขอมูลจากการ
สํารวจภาคสนาม

ผลการประชุม
กลุมยอยในพื้นท่ี

ขอมูลจากการ
ทบทวนเอกสาร

- การวิเคราะหเชิงสถาบัน
- การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ปญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) ดานการบริหารจัดการท่ีดิน
- การวิเคราะหเชิงคุณภาพดานการถือครองท่ีดิน ฯลฯ

(ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 3 ดาน
- การวางแผนการถือครองท่ีดิน ที่ดินของรัฐ และเอกชน
- การสงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดใหแกประชาชน
- การสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน

(ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินฯ

ประชุมกลุมยอย

ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 



4 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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กรอบแนวคิดในการดําเนินการศึกษา มีดังนี้  

1. ศึกษาประเด็นปญหาและอุปสรรคของการถือครองที่ดิน และแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินใน 
ภาพรวม รวมถึง สถานภาพ ปญหาและอุปสรรคในพื้นที่กรณีศึกษา 

2. กรอบแนวคิดในการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความเทาเทียมกันของการบริหารจัดการที่ดิน โดยมีกรอบการวิเคราะหในมิติตางๆ เชน 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และสังคม เพื่อเปนขอมูลเชิงวิชาการสนับสนุนการกําหนดมาตรการ 
ที่เหมาะสมในแตละดาน 

• มิติทางกฎหมาย การวิเคราะหวิวัฒนาการดานกฎหมาย นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติที่เกี่ยวของ กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
เงื่อนไขที่เกี่ยวของ และสิทธิประเภทตางๆ อาทิ โฉนด นส.3 นส.3ก ส.ป.ก. เพื่อศึกษา
ความเปนมาของกฎหมายที่ดินของประเทศไทย หลักการและวัตถุประสงคของกฎหมายที่ดิน
ประเภทตางๆ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหสถานการณปญหาที่ดินและการนํามาซึ่งกฎหมาย 
ที่ดินที่มีการนํามาประกาศใชในประเทศไทย ทั้งนี้รวมถึงการวิเคราะหขอบเขตของสิทธิใน 
ที่ดินตามที่กฎหมายระบุจําแนกตามเอกสารสิทธิประเภทตางๆ 

• มิติทางเศรษฐศาสตร  

- การพิจารณาการบริหารจัดการที่ดินโดยคํานึงหลักประสิทธิภาพการใชประโยชนของที่ดิน
เพื่อนําไปสูการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและหลักความเปนธรรมในการชวยเหลือ
ประชาชนท่ียากจนในการมีที่ดินทํากินหรือการมีที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย 

- การศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการท่ีดินในอดีตที่ทําใหสังคมไทยไม
สามารถใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดประโยชนสูงสุด และที่สําคัญคือ
การศึกษาปจจัยที่นําไปสูการบริหารจัดการที่ดินที่ไมเปนธรรมที่ทําใหที่ดินที่รัฐจัดให
เกษตรกรยากจนกลับมีการเปลี่ยนมือไปสูประชาชนท่ีมีฐานะดี ทําใหพื้นที่อนุรักษสวนหนึ่ง
ตองถูกแปลงสภาพเปนพื้นที่ที่มีการถือครองโดยประชาชนที่มีฐานะดีและไมไดนําไปสูการ
แกปญหาความยากจนของเกษตรกรที่ขาดที่ดินทํากิน 

- การศึกษาเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีดิน เชน การจัดเขตการใชประโยชนที่กิน 
(Zoning) การเปดเผยขอมูลการใชที่ดิน การเชาที่ดิน การเก็บภาษีที่ดิน ธนาคารที่ดิน หรือ
กองทุนที่ดิน วามีขอดีขอเสียอยางไร และจะเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการบริหารจัดการ
ที่ดินที่มีประสิทธิภาพไดอยางไร รวมทั้งเครื่องมือดานการบริหารจัดการระบบขอมูลที่ดิน 

• มิติทางสังคม การพิจารณาประเด็นความเทาเทียมกัน และการศึกษาความขัดแยงการใช
ประโยชนที่ดิน แบงตามประเภทการถือครองและประเภทความขัดแยง สาเหตุของความ 
ขัดแยง เพื่อนําไปสูแนวทางการกําหนดนโยบายที่ดินที่จะนําไปสูการลดปญหาความ 
ขัดแยงในท่ีสุด 
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การวิเคราะหในมิติตางๆ ในดาน ก) การวางแผนการถือครองท่ีดิน อาทิ ประสิทธิภาพการใช
ประโยชนที่ดิน ความเปนธรรมในการกระจายสิทธิระหวางบุคคลประเภทตางๆ สิทธิในการถายโอน  
แรงจูงใจในการพัฒนาที่ดินของเอกสารสิทธิแตละประเภท ข) ดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให
ประชาชน และ ค) ดานการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน จะมีความเกี่ยวโยง
กับการจัดท่ีทํากินใหแกประชาชน การจัดการท่ีดินของรัฐเพื่อประโยชนสวนรวม ในสวนนี้จะทําการ
วิเคราะหในมิติทางกฎหมาย เศรษฐศาสตรและสังคม อาทิ การศึกษารูปแบบความขัดแยงทางสังคมในการ
ใชประโยชนที่ดินแยกตามประเภทการถือครองตางๆ สาเหตุของความขัดแยง รูปแบบการใชที่ดินรวมกัน
ของชุมชน และปจจัยแหงความสําเร็จของการใชที่ดินรวมกันของชุมชน 

3. วิธีการศึกษา 

• จัดทําระบบฐานขอมูลดานที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อขอมูลเชิงวิชาการสนับสนุนในการ
วิเคราะหในมิติตางๆ 

• ศึกษา ทบทวน รวบรวมขอมูล ผลการศึกษา ผลการดําเนินงานตามกฎหมาย นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดินที่เกี่ยวของ 

• สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในระดับพื้นที่ รวมทั้งสํารวจและสอบถามขอมูลจากผูที่ 
เกี่ยวของในพื้นที่จริง 

• สนทนากลุมยอยรวมกับผูมีสวนเก่ียวของ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน ใน
พื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก  

- สวนราชการที่เกี่ยวของ เชน กรมท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ องคการสงเคราะหทหารผานศึก  
กรมปาไม และกรมธนารักษ 

- องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

- องคกรภาคประชาชน ไดแก เครือขายชาวบาน ประชาคม ผูนําชุมชน เปนตน 

- นักวิชาการ 
สําหรับรูปแบบการจัดประชุมกลุมยอย ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมี 

ผูเขารวมประชุมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จํานวนประมาณ 20-25 คน การประชุมกลุมยอยจะเปน
ลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นตอปญหาและ
อุปสรรคที่มีตอแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ รวมท้ังขอเสนอแนะในการจัดการ 
ที่ดิน เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดจากพื้นที่กรณีศึกษามาใชประกอบการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาแนวทางการ
บริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสมและเปนธรรมกับทุกภาคสวน 
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4. ขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษา ไดแก ระบบฐานขอมูลในพื้นที่กรณีศึกษา ขอมูลจากการ 
ทบทวนเอกสาร ขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม และผลการประชุมกลุมยอยในพื้นที่
กรณีศึกษา 4 จังหวัด ซึ่งจะนําไปใชประกอบการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ที่ดินฯ โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะห เชน 

• การวิเคราะหเชิงสถาบันตอนโยบายที่ดิน โดยครอบคลุม 5 ดาน ไดแก ดานการเมือง ดาน
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ดานการเงินหรืองบประมาณ ดานเงือนไขทางสังคม 
และดานวิชาการ 

• การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค หรือ SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities , and Threats) ดานการบริหารจัดการท่ีดิน โดยการสังเคราะหขอมูล 
สาเหตุของปญหา กฎหมาย และนโยบาย ผลการดําเนินงานที่ผานมาเกี่ยวกับการวาง
แผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และการสงวนหวงหาม 
ที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน เพื่อนําไปสูการจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่ดินฯ 

• การวิเคราะหเชิงคุณภาพดานการบริหารจัดการที่ดินและการถือครองท่ีดิน การใชที่ดินให
เกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความเปนธรรม ปจจัยในอดีตที่เปนอุปสรรคในการใชที่ดินให
เกิดประโยชนสูงสุด การใชเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีดินโดยเนนหลักประสิทธิภาพ 
การใชประโยชนของที่ดินและการนําไปสูการแกปญหาความยากจนในภาคเกษตรกรรม 

5. จัดทํารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน พรอมกลยุทธ มาตรการ แนวทางดําเนินการ และ
หนวยงานรับผิดชอบ โดยอาศัย ก) ระบบฐานขอมูลของพื้นที่กรณีศึกษา ข) แนวทางและ 
ขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการภายใตกระบวนการมีสวนรวมของพื้นที่กรณีศึกษา และ 
ค) ผลการวิเคราะหขางตน ประกอบการจัดทํา พรอมทําการจัดประชุมกลุมยอยกับผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิดานที่ดินและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยกันจัดทํารางยุทธศาสตรให 
สอดคลองกับสภาพปญหา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของนโยบายที่ดิน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
1 กันยายน พ.ศ. 2530) ในดานการวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อ
จัดใหประชาชน และการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

6. จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ที่ดินฯ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในสวนกลาง ไมนอย
กวา 80 คน 

7. ปรับปรุง (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินฯ ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการ
ประชุมสัมมนา 
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การดําเนินการในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด ไดแก 

(1) คัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษาจํานวน 4 จังหวัดใน 4 ภาคของประเทศ เพื่อเปนตัวแทนในการ
บริหารจัดการท่ีดิน 3 ดาน คือ ดานการวางแผนการถือครองที่ดิน ทั้งที่ดินของรัฐและเอกชน 
ดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐ
เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน  

(2) ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลผลขอมูล ขอเท็จจริง การดําเนินงานที่ผานมา ปญหา
และอุปสรรค สถานภาพของพื้นที่กรณีศึกษา 

(3) จัดทําระบบฐานขอมูลดานที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษา 

(4) จัดทําแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของพื้นที่กรณีศึกษา โดยกระบวนการมีสวนรวมโดยการ
จัดประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนไดเสีย อาทิ เจาหนาที่ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน (NGO) 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ (ผูนําชุมชน ประชาคม เครือขาวชาวบาน) และ
สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในระดับพื้นที่ 

1.4.2  การจัดทําระบบฐานขอมูลที่ดินในพ้ืนที่กรณศีึกษา 

การจัดทําระบบฐานขอมูลของพื้นที่กรณีศึกษา มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการดังนี้ (รูปที่ 1-2) 
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รูปที่ 1-2 ผังขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําระบบฐานขอมูลในพ้ืนที่กรณศีึกษา 
โครงการการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดนิ 

 

ผลการศึกษาระบบขอมูลโครงการ
ปงบประมาณ 2549 และ 2550

ทบทวนและวิเคราะหขอมูลดานท่ีดิน
- ทบทวนและวิเคราะหขอมูลที่ดินจากระบบฐานขอมูลเดิม
  (ปงบประมาณ 2549 และ 2550)
- รวบรวมความตองการใชงานระบบขอมูลในโครงการ

ทะเบียนขอมูล (Data catalogue)
พจนานุกรมขอมูล (Data dictionary)

รวบรวมขอมูลดานท่ีดิน
- ขอมูลโครงการปงบประมาณ 2549 และ 2550
- ขอมูลพ้ืนฐานดานที่ดิน
- ขอมูลการถือครองท่ีดิน
- ขอมูลการจําแนกประเภทที่ดิน
- ขอมูลทางดานสถานภาพส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม

ขอมูลในระบบการบริหารจัดการขอมูล
(MIS)

ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
- ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data)
- ขอมูลเชิงบรรยาย (Non spatial data/Attribute data)

จัดทําขอมูล
- ตรวจสอบขอมูล
- แกไขโครงสรางขอมูล

จัดทําขอมูล
- ตรวจสอบขอมูล
- การนําเขาขอมูล
- การปรับแกขอมูล
- การแกไขโครงสรางขอมูล

GISMIS

ระบบฐานขอมูลดานท่ีดินที่สนับสนุนการจัดทํา (ราง) 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ

ออกแบบระบบขอมูล

 
ที่มา:  จัดทําโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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  ศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใชงาน 

เปนการรวบรวมวัตถุประสงค และความตองการใชขอมูลภายในโครงการ จากผูที่เกี่ยวของ กับ
โครงการ นําไปวิเคราะหรวมกับผลจากการรวบรวมขอมูล เอกสาร จากงานที่เคยมีการศึกษามากอนหนานี้ 
เพื่อออกแบบรายการขอมูลที่ใช คุณสมบัติของขอมูล พจนานุกรมขอมูล คุณสมบัติ ฟงกชั่นการทํางาน
ตางๆ ของระบบฐานขอมูลทั้งในระบบการบริหารจัดการขอมูล (MIS) และขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) 

  รวบรวมขอมูล เอกสาร จากการศึกษาเดิม 

ดําเนินการรวบรวมขอมูล เอกสาร จากงานโครงการที่มีการศึกษาไวแลว ทั้งของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน โครงการจัดทํา
ระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทํานโยบายการจัดท่ีดิน ปงบประมาณ 2549 และโครงการจัดทํา 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดท่ีดินและการพัฒนาระบบขอมูลที่ดิน ปงบประมาณ 2550 

  ทบทวน วเิคราะห และตรวจสอบความถูกตอง ขอมูลที่ดินจากระบบฐานขอมูลเดิม 

ทําการทบทวน และวิเคราะหขอมูลที่ดินจากระบบฐานขอมูลเดิม และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลจากงานที่ไดทําการศึกษาไวแลว โดยในสวนของการตรวจสอบความถูกตอง จะทําการตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบื้องตนทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และขอมูล 
เชิงบรรยาย (Attribute data) โครงสรางชั้นขอมูล (Data structure) รวมไปถึงการตรวจสอบระบบพิกัดทาง
ภูมิศาสตรของชั้นขอมูลดวย 

  การออกแบบระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูลแยกจัดเก็บขอมูลเปน 2 ประเภท คือ 

(1) ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) คือ ขอมูลที่ทราบตําแหนงทางพื้นดิน สามารถอางอิงพิกัดทาง
ภูมิศาสตรได (Geo reference) มีทั้งอยูในรูปแบบเวคเตอร และรูปแบบภาพ ขอมูลที่อยูใน 
รูปแบบเวคเตอรไดแก ขอมูลประเภท จุด เสน และรูปหลายเหลี่ยมปด สวนขอมูลที่อยูใน 
รูปแบบภาพ เชน ภาพถายทางอากาศ แปลงที่ดิน 

(2) ขอมูลที่ไมใชเชิงพื้นที่ (Non spatial data) คือ เปนขอมูลเชิงบรรยายของขอมูลเชิงพื้นที่ที่
สามารถเช่ือมโยงและอธิบายรายละเอียดของขอมูลเชิงพื้นที่ไดเชน ขอมูลปริมาณน้ําทา  
ขอมูลปริมาณฝนรายเดือน รายป การใชประโยชนที่ดิน 
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การออกแบบฐานขอมูล ประกอบดวย การกําหนดกรอบของขอมูล การกําหนดรายการขอมูล  
การกําหนดโครงสรางขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การกําหนดกรอบของขอมูลเชิงพื้นที่ เปนการกําหนดคุณสมบัติของขอมูล เชน ประเภทของ
ขอมูล (จุด เสน รูปปด) รูปแบบไฟล มาตราสวนการนําเขาขอมูล ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร 
และสําหรับขอมูลที่ไมใชเชิงพื้นที่ เปนการกําหนดคุณสมบัติของขอมูล เชน รูปแบบ 
การจัดเก็บ (อักขระ ตัวเลข) ความกวางของฟลด ชื่อฟลด 

(2) การกําหนดรายการขอมูลตาง ๆ โดยกําหนดขึ้นจากการประมวลผลรวมกันระหวางขอมูลที่ได
มีการจัดทําไวแลวกับขอมูลที่ไดจากความตองการของผูใชงานในโครงการ 

(3) การกําหนดโครงสรางขอมูล โดยจะจัดทําเปนทะเบียนขอมูลและพจนานุกรมขอมูล  

  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม ในพ้ืนที่กรณีศึกษา 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม สําหรับใชเปนฐานขอมูลในการจัดทํายุทธศาสตร 
การบริหารจัดการท่ีดินทั้ง 3 ดาน ซึ่งเปนขอมูลทั้งในระบบการบริหารจัดการขอมูล และขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในพื้นที่กรณีศึกษาเปนสําคัญ โดยฐานขอมูลที่จัดเก็บนั้นอยางนอยตองประกอบดวยขอมูล  
ดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลพื้นฐานดานที่ดินของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(2) ขอมูลการถือครองที่ดินของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งที่ดินภาครัฐและเอกชน เชน จํานวน

แปลงและเนื้อที่ที่มีโฉนด น.ส. 3  น.ส. 3 ก.  ส.ป.ก. 4-01  ส.ท.ก.  กสน.5 และ น.ค.3 รวมทัง้
ที่สาธารณประโยชนและที่ราชพัสดุ 

(3) ขอมูลการจําแนกประเภทที่ดิน เชน พื้นที่จําแนกออกจากปาไมถาวร ซึ่งอยูนอกเขตปาสงวน
แหงชาติเพื่อเปนที่ทํากินของราษฎรหรือเพื่อใหใชประโยชนอยางอื่น ที่ทําเลเลี้ยงสัตวและ 
พื้นที่ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี 

(4) กลุมขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะขอมูลดานสถานภาพส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม 

หนวยงานท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดิน ประกอบดวย 8 หนวยงาน ไดแก กรมที่ดิน สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสงเสริมสหกรณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาท่ีดิน  
องคการสงเคราะหทหารผานศึก กรมปาไม และกรมธนารักษ 

  การจัดทําระบบฐานขอมูล 

ในการจัดทําฐานขอมูล ประกอบดวย การตรวจสอบและจัดเตรียมขอมูล การนําเขาและจัดทํา 
ขอมูล การตรวจสอบและปรับแกขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การตรวจสอบและจัดเตรียมขอมูล เนื่องจากในโครงการมีการรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งแตละหนวยงานมีการจัดทําชั้นขอมูลที่แตกตางกัน ทั้งที่อยูในรูปของ
เอกสาร แผนท่ีกระดาษ หรือแผนที่ในรูปของดิจิตอลไฟล เปนตน ในการดําเนินการจึงนํามา
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนเพื่อคัดแยกขอมูลออกเปนกลุมตามลักษณะของขอมูลที่ได 
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เพื่อใหงายและสะดวกตอการดําเนินการในสวนของการนําเขาขอมูลตอไป ในกรณีที่ขอมูลที่
ไดอยูในรูปของชั้นขอมูลทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะดําเนินการตรวจสอบขอมูล  
ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย โดยขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตองเปน 
ขอมูลที่อยูในรูปแบบของ Shape file และถูกตองตามประเภทของขอมูล ซึ่งไดแก ประเภทจุด 
(Point) เสน (Line) และพื้นที่รูปปด (Polygon) นอกจากนี้แลวตองทําการตรวจสอบขอบเขต
ของชั้นขอมูลทุกชั้นที่จะนํามาซอนทับกันใหสามารถซอนทับกันได ไมมีสวนที่เหลื่อมล้ําหรือ
ขาดหายไป รวมไปถึงการตรวจสอบระบบพิกัดทางภูมิศาสตรของชั้นขอมูล 

(2) การนําเขาและจัดทําขอมูล การนําเขาขอมูลที่อยูในรูปเอกสาร จะจัดทําเปนดิจิตอลไฟลโดย
การสแกนขอมูล การบันทึกขอมูล การดิจิไทซขอมูล เปนตน เมื่อไดดิจิตอลไฟลแลว จะจัดทํา
ขอมูลใหมีลักษณะและฟลดตรงตามโครงสรางขอมูลที่ไดกําหนดไว 

(3) การตรวจสอบและปรับแกขอมูล เมื่อไดดําเนินการจัดทําขอมูลเรียบรอยแลว กอนนําขอมูล 
ทั้งหมดไปใชงาน ตองมีการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล ประกอบดวย  
การตรวจสอบโครงสรางขอมูลตองสอดคลองตรงกับโครงสรางที่ไดออกแบบไว การตรวจสอบ
ขอมูลเชิงพื้นที่ใหมีความคลาดเคล่ือนในระดับที่ยอมรับได การตรวจสอบขอมูลเชิงบรรยาย
ตองครบถวนสมบูรณเทากับขอมูลตนฉบับ ในกรณีที่พบความบกพรองของขอมูลดังกลาว จะ
ดําเนินการปรับแกขอมูลใหเรียบรอยสมบูรณกอนการนําไปใชงานในโครงการตอไป 

  การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) โดยนําขอมูลเชิงพื้นที่หลายๆ ชั้นขอมูล (Layer) มา
ซอนทับกัน (Overlay) เพื่อทําการวิเคราะหและกําหนดเงื่อนไขตางๆ โดยใชคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงค 
หรือตามแบบจําลอง (Model) ซึ่งอาจเปนการเรียกคนขอมูลอยางงาย หรือซับซอน เชน โมเดลทางสถิติ
หรือโมเดลทางคณิตศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากชั้นขอมูลตางๆ ถูกจัดเก็บโดยอางอิงคาพิกัดทางภูมิศาสตร มี
การจัดเก็บอยางมีระบบและประมวลผลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ผลที่ไดรับจากการวิเคราะหจะเปนอีกชั้น
ขอมูลหนึ่งที่มีลักษณะแตกตางไปจากช้ันขอมูลเดิม  การวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมี 2 
รูปแบบหลักๆ คือ พื้นที่กันชน และ การซอนทับขอมูลเชิงพื้นที่ 

  การฝกอบรม 

ที่ปรึกษาจะดําเนินการฝกอบรมการใชโปรแกรมประยุกต และระบบฐานขอมูลใหกับเจาหนาที่ของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 

1.5  แผนการดําเนินงานโครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 

การดําเนินโครงการการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน ใชระยะเวลาในการดําเนิน 
โครงการศึกษาทั้งส้ิน 240 วัน โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนการจัดทําระบบฐานขอมูลในพื้นที่
การศึกษา และสวนการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน (ตารางท่ี 1-1) 
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ตารางที่ 1-1  แผนการดําเนินงานโครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 
 

 
ที่ รายการ

2551

มิ.ย. ก.ย.เม.ย.มี.ค. พ.ค. ส.ค.ก.พ. ก.ค.

1. 3/10/25518/2/2551โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ

3.

9/3/255123/2/2551
- การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลดานที่ดินที่สนับสนุน
การจัดทํา (ราง)ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน

9/3/25518/2/25512.2 การคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด

9/5/255111/3/25512.3 การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติมในพื้นที่กรณีศึกษา

9/6/25511/3/25512.4 การจัดทําฐานขอมูลดานที่ดิน

6/7/25518/2/2551สวนการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน

5.

4.

7/5/25518/2/2551 3.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการศึกษา ผลการดําเนินงาน

8/4/25518/2/2551

- รวบรวมขอมูลและวิเคราะห ผลการศึกษา ผลการดําเนินงานตาม
กฎหมายนโยบายมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติที่เกี่ยวของ

22/4/255122/2/2551- รวบรวมขอมูลเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดิน

21/6/255122/2/2551
3.2 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล ขอเท็จจริง การดําเนินงาน

ที่ผานมาเพื่อใหเขาใจสถานการณและปญหา
22/5/255122/2/2551- จัดประชุมกลุมยอยในพื้นที่ศึกษา
22/5/255122/2/2551- สํารวจภาคสนาม

21/6/255122/2/2551
- วิเคราะหการการจัดทํายุทธศาสตรการจัดการที่ดินดานกฎหมาย
เศรษฐศาสตร และสังคม

18/9/255123/5/25513.3 จัดทํารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน

22/7/255122/7/25513.4 จัดประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณารางยุทธศาสตร

22/2/255122/2/2551สงรายงานการศึกษาขั้นตน (Inception report)

20/6/255120/6/2551สงรายงานฉบับกลาง (Interim report)

7. 22/8/255122/8/2551สงรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)

8. 18/9/255118/9/2551สงรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

9/3/25518/2/2551- การทบทวนขอมูลเดิมและการรวบรวมความตองการใชงานขอมูล

21/6/25511/3/25512.5 วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่

สิ้นสุดเริ่มตน ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ราง)ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของ
คณะกรรมการจัดการที่ดินแหงชาติ

พื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัดที่ไดรับความเห็นชอบจาก ส.ผ.

ขอมูลระบบการบริหารจัดการขอมูล (MIS) และขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

ฐานขอมูลดานที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษา ที่มีขอมูลครบถวน ถูกตอง และสมบูรณ

ขอมูลเชิงพื้นที่ในพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งสามารถอางอิงพิกัดภูมิศาสตรได

ผลการวิเคราะหที่ไดจากการวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินทั้ง 3 ดาน
และขอมูลเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดิน

รายละเอียดของ(ราง)ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน กลยุทธ มาตรการ แนวทางดําเนินการ
และหนวยงานรับผิดชอบ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในพื้นที่กรณีศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดินที่เกี่ยวของทั้ง 3 ดาน เพื่อนํามาปรับปรุง (ราง)ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน

กรอบแนวคิด ขั้นตอน วิธีการและแนวทางการดําเนินงาน รายละเอียดของแผนดําเนินงาน
ผลการทบทวนและรวบรวมขอมูลเบื้องตน และหลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่กรณศึกษา

เนื้อหารายงานขั้นตน และสรุปผลที่ไดจากกระบวนการมีสวนรวม ขอเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดินทั้ง 3 ดานในพื้นที่กรณีศึกษา ตลอดจนรายละเอียดกรอบยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการที่ดิน และฐานขอมูลที่ดิน

เนื้อหารายงานฉบับกลาง และ(ราง)ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน กลยุทธ มาตรการ
แนวทางการดําเนินการ และขอคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา
(ราง)ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินดานการวางแผนการถือครองที่ดิน ดานการสงวนและ
พัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน

ผลการทบทวนและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินทั้ง 3 ดาน
และการออกแบบระบบฐานขอมูลดานที่ดิน

24/3/25518/2/2551
2.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล เอกสาร และการวิเคราะหขอมูล

ที่ดินเดิมจากระบบฐานขอมูลเดิม

ขอเท็จจริง การดําเนินงานที่ผานมา ปญหาและอุปสรรค และสถานภาพของพื้นที่ที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่ดินทั้ง 3 ดาน ที่ไดจากกระบวนการการมีสวนรวมในพื้นที่กรณีศึกษา

2. ระบบฐานขอมูลดานที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษา6/7/25518/2/2551สวนการจัดทําระบบฐานขอมูลในพื้นที่กรณีศึกษา

เจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรมมีความเขาใจระบบฐานขอมูลดานที่ดิน24/8/255121/8/25512.6 จัดฝกอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

6.
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข (ราง)ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการที่ดิน

14/8/255114/8/2551
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ/สัมมนาเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอรางยุทธศาสตรฯ
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสาร 

การทบทวนเอกสารแบงออกเปน 5 สวน คือ (1) การวางแผนการถือครองท่ีดิน (2) การสงวน 
และพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน (3) การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
(4) การบริหารจัดการที่ดิน และ (5) ผลจากยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในอดีต โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

2.1 การวางแผนการถือครองที่ดิน 

ประมวลกฎหมายที่ดินไดมีผลบังคับใชเปนกฎหมายมาตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ตาม
บทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 24971 

มาตรา 14 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติมาตรา 20 ดังนี้ 

“ (1) วางโครงการจัดท่ีดิน โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหบุคคลมีที่ดินสําหรับอยูอาศัย และประกอบการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพตามควรแกอัตภาพ โดยใหการชวยเหลือในดานสาธารณูปโภคและอื่นๆ 

(2) วางโครงการเพื่อสงวนและบํารุงที่ดิน 

(3) ประสานงานกับทบวงการเมืองซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับที่ดิน 

(4) พิจารณาสงวนท่ีดินตามความตองการของทบวงการเมือง 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้ และ 

(6) วางระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ” 

ตอมาในป พ.ศ. 2515 ความในมาตรา 20 เดิม ถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ มาตรา 20 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) วางนโยบายการจัดท่ีดิน การใชที่ดิน หรือการพัฒนาที่ดิน 

(2) วางแผนการกําหนดบริเวณการใชที่ดิน การถือครองที่ดิน รวมทั้งการอนุรักษดินและน้ํา 

(3) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน 

                                            
1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 



14 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

(4) สงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน 

(5) อนุมัติโครงการการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง 
(6) ควบคุมการจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 

(7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(8) มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่อยางใดอยางหนึ่งใน
มาตรานี้แทนคณะกรรมการไดตามท่ีเห็นสมควร 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

(10) วางระเบียบหรือขอบังคับกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดท่ีดิน และการ
ประเมินราคาที่ดิน เพื่อการภาษีบํารุงทองที่หรือเพื่อกิจการอื่น 

ระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับประชาชน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” 

ตอมาความในมาตรา 20 ซึ่งแกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 พ.ศ. 2515 ไดถูกยกเลิก
โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25262 และใหใช 
ขอความตอไปนี้แทน 

“ มาตรา 20 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) วางนโยบายการจัดท่ีดิน เพื่อใหประชาชนมีที่ดินสําหรับอยูอาศัยและหาเลี้ยงชีพตามควรแกอัตภาพ 

(2) วางแผนการถือครองที่ดิน 

(3) สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชน 

(4) สงวนหรือหวงหามที่ดินของรฐัซึง่มิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน 

(5) อนุมัติโครงการการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง 

(6) ควบคุมการจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 

(7) ปฏิบัติการเกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(8) มอบหมายใหทบวงการเมืองที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่อยางใดอยางหนึง่ใน
มาตรานี้แทนคณะกรรมการไดตามท่ีเห็นสมควร 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

(10) วางระเบียบหรือขอบังคบักําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท่ีดินหรือเพื่อกิจการ
อื่นตามประมวลกฎหมายนี้ 

                                            
2 ราชกิจจานุเบกษาเลม 100 ตอนที่ 160 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2526 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 15 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับประชาชน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา “ 

การวางแผนการถือครองที่ดินจึงปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 20 แหงประมวลกฎหมาย 
ที่ดินมาต้ังแต พ.ศ. 2515 จนถึงปจจุบัน 

ศิริ  เกวลินสฤษด (2532 : 105) ไดกลาวไววา “การวางแผนการถือครองที่ดินก็เปนอํานาจของ
คณะกรรมการที่จะดําเนินการเพื่อใหเกิดผลดีแกเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรผูยากไร 
ซึ่งไมมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีไมพอเลี้ยงชีพ” 

ความหมายการถือครองที่ดิน เนื่องจากไมมีคําจํากัดความของคําวาการถือครองที่ดินที่เปน 
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น จึงไดทบทวนความหมายจากเอกสารตางๆ ดังนี้ 

ทองโรจน ออนจันทร (2514: 40) ไดใหความหมายไววา “การถือครองท่ีดิน หมายถึง 
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่คนเรากําหนดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิในการใชและการถือครองที่ดิน” 

Johnson (1969: 5) ไดใหความหมายไววา “การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิตามกฎหมายหรือ
สิทธิตามสัญญาของกสิกร หรือคนท่ัวไปท่ีจะแสวงหาผลประโยชนจากที่ดิน ลักษณะการถือครองประเภท
ตางๆ ทําใหกสิกรมีสิทธิในการใชที่ดินไมเทากัน และในบางครั้งอาจทําใหกสิกรผูครอบครองที่ดินมีความ
มั่นคง (security of tenure) ไมเทากันดวย” 

จุฑา กฤษณามระ (2520: 11) ไดใหความหมายไววา “ระบบการถือครองที่ดินครอบคลุมไปถึง 
กิจการดานกฎหมาย ขอสัญญา และประเพณีที่ถือปฏิบัติระหวางเกษตรกรหรือผูที่เกี่ยวของกับการเกษตร
ในการที่จะมีผลกําไรเปนสวนเกินจากโอกาสในการประกอบการเกษตรบนที่ดิน การถือครองยังไดรวมถึง
กฎเกณฑและวิธีการท่ีจะรับรองสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และเจตนารมณของบุคคลหรือหมูคณะใดในการที่จะ
ใชประโยชนและควบคุมการใชประโยชนแหงทรัพยากรขั้นมูลฐานอันไดแกที่ดิน” 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2542: 3) ไดใหคํานิยามไววา “การถือครองท่ีดิน หมายถึง สิทธิในการ
ครอบครองหรือใชที่ดินเพื่อทําการเกษตรในลักษณะตางๆ ของผูถือครอง อาจเปนเนื้อที่ของตนเอง หรือ
เปนเนื้อที่ของผูอื่น เชน เปนเจาของ เชา หรือถือครองท่ีดินในลักษณะอื่น ซึ่งอาจจะถือครองที่ดินใน
ลักษณะเดียว เชน เปนเจาของอยางเดียว หรือเชาอยางเดียว หรืออาจจะถือครองที่ดินมากกวาหนึ่ง
ลักษณะ เชน เปนเจาของและเชา หรือเชาและถือครองในลักษณะอื่นรวมกัน เปนตน” 

ทองโรจน ออนจันทร (2532: 113) ไดใหความหมายไววา “การถือครองที่ดิน หมายความถึง สิทธิ
ตางๆ ที่บุคคลมีตอที่ดิน สิทธิดังกลาวรวมถึงสิทธิในการใชและ/หรือสิทธิในการเปนเจาของ” 

จากการทบทวนความหมายของการถือครองท่ีดินดังกลาวแลวจะเห็นไดวามีขอบเขตที่สําคัญ 2 
ประการ คือ สิทธิในการเปนเจาของและสิทธิในการใชที่ดิน ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มีขอบเขตที่กวางขวาง การ 
จัดทํารางยุทธศาสตรในการบริหารจัดการการถือครองที่ดินของชาติ จึงเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับประเด็น
สําคัญเรื่อง การวางแผนการใชที่ดิน การไรกรรมสิทธ์ิ การไรที่ดินทํากิน การเชาที่ดิน สิทธิในที่ดิน ขนาด
การถือครองท่ีดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การเชาที่ดิน และการควบคุมการถือครองที่ดิน ดังกลาวนี้ 
ความหมายของการถือครองที่ดินในการศึกษานี้จึงใหไวดังตอไปนี้ 



16 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การถือครองที่ดิน หมายถึง สิทธิตางๆ อันพึงมีระหวางผูถือครองกับที่ดินที่ถือครอง ซึ่งอาจมีฐานะ
แหงการถือครองแตกตางกัน อาทิ ผูถือครองที่ดินที่มีฐานะเปนเจาของมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้น มีฐานะเปน 
ผูเชา มีฐานะเปนหุนสวน หรือถือครองโดยไมมีสิทธิ 

2.1.1 วิวัฒนาการการถือครองท่ีดินของประเทศไทย 

กอนที่มนุษยจะมีการต้ังถิ่นฐานอยูเปนหลักแหลงนั้น การดํารงชีวิตอยูไดโดยการหาอาหารจากปา 
ไมมีการทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวที่ถาวร ที่ดินยังคงเปนสมบัติของสวนรวม ทุกคนมีสิทธิที่จะใช 
เทาเทียมกัน การหาอาหารหรือการผลิตเปนไปเพื่อการบริโภค (ภุชงค สุวรรณจูฑะ, 2499: 88) ตอมาเมื่อ
มนุษยรูจักรวมกันเปนครอบครัว เปนเผาพันธุ ปญหาเรื่องการครอบครองที่ดินก็เริ่มกอต้ังขึ้น แตเปนไปใน
ลักษณะที่มีการปกปองที่ดินที่ตนครอบครองและเพื่อปองกันตนเองดวย แตที่ดินยังมิไดเปนเศรษฐทรัพย 
(economic goods) แตประการใด เมื่อเผาพันธุใหญขึ้น ผูนําเผาพันธที่กลาแข็งไดสถาปนาตัวเองเปน 
หัวหนาและทําสงครามระหวางเผาพันธุเพื่อแยงชิงความเปนใหญ ผูมีอํานาจมากก็ไดต้ังตัวเปนกษัตริย
ครอบครองที่ดินทั้งประเทศ และไดพระราชทานใหแกขุนนางตลอดจนราษฎรโดยทั่วไปตลอดมา การ 
ถือครองท่ีดินไดวิวัฒนาการตามระบบโครงสรางของสังคมและการปกครองของประเทศมาอยางตอเนื่อง
จากอดีตจนถึงปจจุบัน 

ถึงแมจะขาดหลักฐานที่กลาวถึงระบบการถือครองที่ดินของไทยในอดีตกอนที่จะอพยพโยกยายมา
ต้ังถิ่นฐานอยูในประเทศไทยในปจจุบันก็ตาม ร.แลงกาต (2526: 304) ไดวิเคราะหระบบการถือครองที่ดิน
ของชนเชื้อชาติไทยนอกประเทศไทยไววา 

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรดาชุมชนเชื้อชาติไทยที่ต้ังถิ่นฐานอยูนอกประเทศไทยนั้น 
ถือวาระบอบที่ดินมีลักษณะสําคัญเหมือนกันทุกหมู กลาวคือ ผูเปนประมุขเปนเจาของที่ดินที่อยูในบังคับ 
กรรมสิทธ์ินี้ประมุขไดมาทางการรบชนะ  จึงเกี่ยวของกับอํานาจของผูเปนประมุขโดยตรง และความจริงก็
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับอํานาจเหนือที่ดินนั้นเอง ฉะนั้นประมุขไมใชสิทธิอันมีอยูเหนือที่ดินเหมือน 
เจาของธรรมดา ยกเวนแตเขตที่ดินที่ประมุขเลือกเอาเปนของสวนตัวแลว  ผูเปนประมุขไมทําประโยชนเอง 
แตปลอยใหราษฎรเขาแสวงหาประโยชนเพื่อเปนการตอบแทนแรงงานท่ีตองเสียไปในราชการ หรือเปน
รางวัลของแรงงานที่ไดเสียไปแลว ฉะนั้นผูเปนประมุขจึงแบงปนที่ดินที่ใชในการเพาะปลูกไดในระหวาง
พวกญาติที่รักใครและขุนนาง เปนเนื้อที่มากหรือนอยสุดแตตามยศและตําแหนงของผูจะไดรับ สวน 
ประชาชนสามัญไดรับแบงที่ดินสวนหนึ่ง เพื่อทําการหาเลี้ยงชีพตนและครอบครัว  การแบงปนใหทั้งหลาย
นี้เปนการชั่วคราว เนื่องจากการเปล่ียนแปลงยศและตําแหนงขาราชการและตามทะเบียนสํามะโนครัว  
จึงตองมีการแบงปนกันบอยๆ หรือตามระยะเวลากําหนด 

วิวัฒนาการการถือครองที่ดินในประเทศไทยในการศึกษานี้ จะต้ังตนจากหลักฐานที่ปรากฏอยูคือ 
ศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยเปนตนมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 นโยบายการถือครองที่ดินสมัยกรุงสุโขทัย  (พ.ศ. 1762 - 1981) 

อาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีกรุงสุโขทัยเปนราชธานีและเปนศูนยกลางของอาณาจักร เริ่มตนขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 1762  ลักษณะเศรษฐกิจของสุโขทัยขึ้นอยูกับการเพาะปลูกเปนหลัก (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 
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2533: 165) สมัยสุโขทัยนี้ไดใหสิทธิเสรีภาพแกราษฎรในการเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดิน ดังปรากฎ
ในศิลาจารึกหลักท่ี 1 วา 

 “ เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามีปลาในนามีขาว เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทางเพ่ือนจูงววั 
ไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงนิคาทองคา ไพรฟา
หนาใส ลูกเจาลูกขุนผูใดแลลมตายหายกวา เหยาเรอืนพอเช้ือเส้ือคามันชางขอ ลูกเมีย เยีย ขาว  
ไพรฟาขาไทย ปาหมากปาพลู พอเช้ือมันไวแกลูกมนัส้ิน 

สรางปาหมากปาพลูทั่วเมอืงทกุแหง ปาพราวก็หลายในเมืองนี ้  ปาลางหลายในเมืองนี้  
หมากมวงก็หลายในเมืองนี ้  หมากขามก็หลายในเมืองนี้  ใครสรางไดไวแกมัน…..” ( กรมศิลปากร 
2515: 7-9) 

นโยบายการถอืครองที่ดินในสมัยสุโขทัยจากที่ปรากฎในศิลาจารึกนั้นจะสรุปไดวาไดใหอิสระแก
การท่ีจะโกนสรางทําประโยชนและรับรองสิทธิของบุคคลที่มีตอทรัพยสิน รวมทั้งการสืบทอด 

1) ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของพระมหากษัตริย 

 นโยบายการถือครองที่ดินสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893 - 2310) 

ภายหลังอาณาจักรอยุธยาไดสถาปนาใน พ.ศ. 1893 อาณาจักรสุโขทัยก็เริ่มเส่ือมอํานาจ 
อาณาจักรอยุธยาก็ขยายอํานาจ และผนวกอาณาจักรสุโขทัยเขาไวในอาณาจักรอยุธยา  อาณาจักรอยุธยา
ดํารงความเปนราชธานีอยูเปนเวลา 417 ป   มีแนวคิดดานนโยบายที่ดิน  ที่สําคัญหลายเรื่อง  

ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง)ไดกําหนดการปกครองแบบจตุสดมภ คือ เวียง วัง  
คลัง นา (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 2533: 166) มีขุนเกษตราธิการ เปนเสนาบดีกรมนา ในสมัยนี้ 
ขุนเกษตราธิการไดรับพระบรมราชโองการใหตรากฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จที่วาดวยเรื่องการไรนาและสัตว
พาหนะขึ้นในป พ.ศ. 1903 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535: 6)ซึ่งมีเรื่องนโยบายการถือครองที่ดิน
รวมอยูดวย โดยเฉพาะบทที่ 35, 42 และ 43 ดังนี้  

“ กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 35 มาตราที่ 33 บัญญัติไววา “ถาผูใดกนสรางเลกิรั้งที่
ไรนาเรอืกสวนนั้นใหไปบอกแกเสนา นายระวาง นายอากร ไปดูที่ไรนา เรือกสวนที่กนสรางนัน้ให
รูมากและนอยใหเสนานายระวางนายอากรเขียนโฉนดใหไวแกผูเลกิรั้งกนสรางนั้นใหรูวาผูนัน้อยู
บานนั้นกนสรางเลิกรั้งตําบลนั้นขึ้นในปนั้นเทานั้นไวเปนสําคัญ ถาแลผูใดลักลอบ กนสรางเลิกรั้ง
ทําตามอําเภอใจเองมิไดบอกเสนานายระวาง นายอากรจับไดก็ดี มีผูรองฟอง พิจารณาเปนสัจไซร 
ใหลงโทษ  6 สถาน ” 

กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 42 บัญญัติไววา “ ที่ในแวนแควนกรุงเทพมหานครศรี
อยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรัมย เปนที่แหงพระเจาอยูหัว หากใหราษฎรทั้งหลายผูเปน
ขาแผนดินอยูจะไดเปนที่ราษฎรก็หามิได แลมีพิพาทแกกันดังนี้ เพราะมันอยูแลว มันละที่บาน 
ที่สวนมันเสีย และมีผูหนึ่งเขามาอยูแลลอมทําไวเปนคํานับ ใหเปนสิทธิแกมัน แตมันหากไป 
ราชการสุขทุกขประการไดก็ดีมันกลับมาแลวมันจะเขามาอยูเลาไซร ใหคืนมันอยูเพราะมันมิได 
ซัดที่นั้นเสีย  ถามันซัดที่เสียชานานถึง 9 ป 10 ป ไซร ใหแขวงจัดราษฎรซึ่งหาที่มิไดนั้นอยู อยาให



18 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 
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ที่นั้นเปลาเปนทําเลเสีย อนึ่งถาที่นั้นมันปลูกตนไมอัญมณี อันมีผลไวใหผูอยูใหคาตนไมนั้น ถามัน
พูนเปนโคกไวใหบําเหน็จซึ่งมันพูนนั้นโดยควรสวนที่นั้นมิใหซื้อขายแกกันเลย ” 

กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 43 มาตรา 1 มีบัญญัติไววา “ ถาที่นอกเมืองหลวง อัน
เปนแวนแควนกรุงศรีอยุธยาใชที่ราษฎร อยาใหซื้อขายแกกันอยาละไวใหเปนทําเลเปลา และให
นายบาน นายอําเภอ แขวง และนายอากร จัดคนเขาอยูในที่นั้น อนึ่ง ที่นอกเมอืงชํารุดอยูนานก็ดี  
แลมันผูหนึ่งลอมเอาที่นั้นเปนไรเปนสวน มันไดปลูกตนไมสรรอัญมณีในที่นั้นไว ใหลดอากรแกมัน
ปหนึ่ง พนกวานั้นเปนอากรหลวงแล ” 

ตามบทกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จทั้ง 3 บทนี้ ไดวางหลักการไววา ที่ดินทั้งหลายเปนของพระเจา
แผนดิน แตพระราชทานใหราษฎรอยูอาศัยทํามาหากิน ราษฎรผูใดประสงคจะไดที่ดินไปทําประโยชน ตอง
ไปบอกเสนา นายระวาง นายอากร  ใหออกไปตรวจสอบสภาพที่ดินที่จะกนสราง เลกิรั้ง ยกขึน้เปนไรนา
สวน คือ ไปบอกคํานับขออนุญาตกอน   ใหเสนา   นายระวาง  นายอากร ซึง่เปนเจาหนาที่ในการนัน้เขียน
ใบอนุญาต ซึ่งเรียกวา “โฉนด”  ใหผูขอยึดถือไวเปนหนังสือคูมือสําหรับที่  ถาหากราษฎรเขาไปทําในท่ีดิน
โดยไมบอกกลาวแกเจาหนาที่กอนก็ถอืเปนความผิดมีโทษ 6 สถาน 

ดังนั้น การท่ีราษฎรจะไดที่ดินเขาอยูอาศัยและทําประโยชนจึงทําได 2 วิธี คือ ขออนญุาตเขาไปเอง
ตามนัยแหงกฎหมายลกัษณะเบ็ดเสร็จ บทที ่35 และพนกังานเจาหนาที่จัดใหเขาไปตามนยัแหงบทท่ี 43 

การจับจองที่ดินนัน้ ก็ไมไดจํากัดเนื้อที่ถือครองไว ใครมีกําลังเทาไรก็ทําเอาตามแตกําลังและ
ความสามารถที่จะอํานวยให แตที่ดินในกรงุศรีอยธุยานั้นหากจับจองเปนเจาของเพียงแตมีสิทธิทํากิน
เทานั้น หากมีความกัน ผูเขามาทํากินทีหลังตองชดใชคาเสียหายให และตองคืนที่ดินให หามซื้อขายแกกัน 
สวน 
ที่ดินนอกกรุงศรีอยุธยาถาวางเปลาลง ก็ใหเจาหนาที่จัดคนเขาอยูทํากินเสีย เมื่อทําไดผลใหลดอากรในปแรก 
เพื่อจูงใจใหคนเขาทํากินเพิ่มขึ้น จากนัน้จึงคอยเก็บอากรในปตอๆไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2525: 
16-17) 

ตามบทกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จทั้ง 3 บทนี้ จะครอบคลุมถึงนโยบายที่ดิน 3 ดาน คือ (1) การขอ
อนุญาตเขาทําประโยชนในทีดิ่น (2) การทอดทิ้งที่ดิน (3) การเก็บภาษีที่ดิน 

ร. แลงกาต (2526: 307) ไดวิเคราะหไววา ตามบทพระอัยการเบ็ดเสร็จ ปรากฏวาในสมัยตอนตน
กรุงศรีอยุธยาระบอบที่ดินมีหลักสําคัญ 3 ประการ  กลาวคือ 

1. พระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดินในพระราชอาณาจักร 

2. ราษฎรซื้อขายที่ดินแกกันไมได 

3. สิทธิของราษฎรเหนือที่ดินเบาบางมาก เพราะผูกพันอยูกับการครอบครองหากละทิ้งที่และมี 
ผูอื่นเขามาทํา เจาของที่เดิมก็ขาดสิทธิทันที 

สุธี อากาศฤกษ (2504: 13) ไดวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายการถือครองที่ดินในสมัยกรุงสุโขทัย
และกรุงศรีอยุธยาไวดังนี้ “จากหลักการในกฎหมายเบ็ดเสร็จป พ.ศ. 1903 นี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลัก 
ปกครองสมัยพอขุนรามคําแหง จะเห็นไดวาตางกัน สมัยกรุงศรีอยุธยาระบุจะไปวาที่ดินอันเปนพระราช
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อาณาเขตยอมเปนของพระเจาอยูหัว ราษฎรผูอยูอาศัยและทําประโยชนจะตองเสียอากรใหแกหลวง แตใน
สมัยสุโขทัยไดรับรองสิทธิและใหอิสระแกราษฎรท่ีจะโกนสรางและทําประโยชนในที่ดิน มิไดกําหนดวา
จะตองสงอากรใหหลวงแตประการใด ขอที่เหมือนกันก็คือรับรองในเรื่องมรดกตกทอดใหเปนของทายาท” 

 นโยบายการถือครองที่ดินสมัยกรุงรัตนโกสินทร (เริ่มตน พ.ศ. 2325) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2525: 16-17)  ไดสรุปการจัดการท่ีดินในชวงรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 
2325 - 2352) ไวดังนี้ 

 “ ในรัชกาลที่ 1 ยังคงลักษณะการปกครองเชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ตัวบท
กฎหมายที่ใชในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงคงใชตอกันมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนดวยเชนกัน 
โดยเฉพาะกฎหมายที่ดินไดใชสืบเนื่องกนัมาต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระ
เจา 
อูทอง) คือกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 35 ,42 และ 43 

การบริหารราชการไดแบงออกเปนรูปจตุสดมภ คือ เวียง วัง คลัง นา กิจกรรมฝายที่ดิน
สังกัดอยูในกรมนา ซึ่งมีหนาที่ดูแลรักษานาหลวงเก็บหางขาวคานาจากราษฎร เปนพนักงานซื้อ
ขาวขึ้นฉางหลวงเมื่อมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินขึ้นก็ตกในอํานาจของศาล กรมนาเปนผูพิจารณา
ตัดสิน 

การจัดที่ดนิใหบุคคลเขาจบัจองทําประโยชนในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงเปนไปตามกฎหมาย
ลักษณะเบ็ดเสร็จดังกลาว ” 

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352 - 2367) ยังคงมีการปกครองเชนเดียวกับรัชกาลที่ 1 
คือ จตุสดมภ ไดมีการเก็บหางขาวตามอยางโบราณลักษณะเก็บหางขาวนั้น คือ ราษฎรทํานาได
ขาวมากนอยเทาใดก็แบงสวนให เปนภาคหลวงตามสมควร ในรัชกาลนี้  

 โปรดเกลาฯ  ใหเก็บภาคหลวงไรละ  2  สัตครึ่งเจาของนาตองขนขาวอันเปนสวนหางขาว
มาสงยุงหลวงเอง  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2525: 22) 

ฉะนั้น ขาหลวงเดินนา เมื่อสํารวจรูจํานวนนาเสร็จแลว ก็ออกหนังสือสําคัญใหแกเจาของนา
หนังสือเรียกวา “ตราแดง” ใหแกนาโคคู สวนที่ออกสําหรับนาฟางลอยเรียกวา “หนังสือใบจอง” จึงเห็น
ไดวาการจัดการท่ีดินสมัยนั้นมุงในแงสํารวจตรวจเก็บภาษีอากรจากที่ดินมากกวาที่จะเล็งผลในทาง 
คุมครองกรรมสิทธ์ิ 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 - 2394) ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหเก็บคานาเปนตัวเงินแทน
ขาวเปลือกเพ่ือจะไมใหราษฎรไดรับความลําบาก เพราะเดิมตองขนขาวมาสงถึงฉางหลวงจึงได
เรียกวา “ คานา”  ต้ังแตนั้นเปนตนมา ” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2525: 6) 

ในสมัยรัชกาลที่ 4  (พ.ศ. 2394 - 2411) ไดมีการออกประกาศวาดวยเขตที่ซึ่งฝรั่งจะเชาหรือ
ซื้อได  (พ.ศ. 2399) โดยระบุไววา “ ที่ดินที่อยูในพระนครและหางกําแพงพระนครออกไปเพียงสอง
รอยเสนเขามาโดยรอบในเขตเทานี้ หามไมใหผูใดขายที่ดินแกคนนอกประเทศที่เขามาอยูยังไมถึง  
10  ป  แตจะใหเชาอยูนั้นไดไมหาม ” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2525: 33) 
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อนึ่งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2398  ไดมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาริง (Bowring Treaty) ระหวาง
ประเทศไทยและประเทศอังกฤษ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 2525: 91) ซึ่งมีผล
ใหมีการพัฒนาพื้นที่รกรางวางเปลาเปนพื้นที่นามากขึ้น 

2) ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินของพระมหากษัตริยไปสู
ระบบการระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชนไดมีการจัดต้ังหนวยงานและมีการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการที่ดิน ดังนี้ 

พ.ศ. 2442 มีพระบรมราชโองการต้ังกระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535: 8) 

ในป 2544 ไดมีการประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ 120 และมีประกาศพระบรมราชโองการใหออก
โฉนดที่ดินมณฑลกรุงเกาและมณฑลกรุงเทพฯ ร.ศ 120 

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2444 ไดมีการสถาปนากรมทะเบียนที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535: 8) (กรอบที่ 2-1) 

วันที่ 23 กันยายน 2444 ไดจัดต้ังหอทะเบียนที่เมืองกรุงเกา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ณ หอ
สภาคารราชประยูรพระราชวังบางปะอิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2535: 9) 

วันที่ 6 มิถุนายน 2444 ไดเริ่มทําการเดินสํารวจปกท่ีหมายเขตที่ดินเปนครั้งแรกในประเทศไทย 
(กรมที่ดิน 2544 : 85)  

ในป พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) นี้ ไดมีการออกโฉนดฉบับแรก ที่ตําบลบานแปง อําเภอพระราชวัง 
แขวงเมืองกรุงเกา เนื้อที่ 89 ไร 1 งาน 52  ตารางวา (กรมที่ดิน 2537: 53) 

ในป พ.ศ. 2445 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ร.ศ 121 

ระหวางป พ.ศ. 2444-2451 ไดมีการจัดต้ังหอทะเบียนที่ดินขึ้นอีก 9 แหง คือ หอทะเบียนที่ดิน
เมืองนครชัยศรี  เมืองชลบุรี  เมืองฉะเชิงเทรา  เมืองพิษณุโลก  เมืองพิจิตร (อุตรดิตถ)  เมืองสุพรรณบุรี  
เมืองปราจีนบุรี  เมืองลพบุรี  และเมืองอางทอง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 2525: 42) 
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  กรอบที่ 2-1 ประกาศต้ังกรมทะเบียนทีด่ิน 

 
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา รัตนโกสินทรศก 120 
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ระบอบการถือครองที่ดินของไทยไดเปลี่ยนจากระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินของพระมหากษัตริยมาสู
ระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชนในสมัยรัชกาลนี้โดยปรากฏในประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 120 (พ.ศ. 
2544) ลงวันที่ 15 กันยายน ร.ศ. 120 ซึ่งเปนกฎหมายที่วาดวยการจัดทําทะเบียนที่ดินและสิทธิของผูที่เปน
เจาของที่ดิน โดยยึดถือวา “โฉนดเปนหนังสือสําคัญแสดงถึงกรรมสิทธ์ิในที่ดินของเอกชน โดยนําระบบ” 
ทอรเรนส (Torrens System)3 เขามาใช 

ในป พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127) ไดมีการตราพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 2525: 42) 

กฎหมายฉบับนี้ก็ไดยึดถือหลักการคุมครองกรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชนมาตรา 35 บัญญัติวา “ ที่ดิน
ซึ่งไดออกโฉนดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาของมีกรรมสิทธ์ิตามพระราชกําหนดกฎหมาย” 

สุธี  อากาศฤกษ (2504: 14) ไดวิเคราะหพระราชบัญญัติฉบับนี้ไววา “เปนการปรับปรุงวิธีการรังวัด
ทําแผนที่ ทําทะเบียนที่ดินไวเปนหลักฐานวิธีการรังวัดไดทําอยางแผนที่สามเหลี่ยมยึดโยงชี้ตําแหนงแหลง
ที่ดิน บอกเนื้อที่ไวชัดแจงมีแผนที่แสดงรูปของที่ดินไวในโฉนดที่ออกใหราษฎรยึดถือไวเปนคูมือดวย ในการ
ที่จะโอนจําหนายหรือไดมาซึ่งที่ดินที่มีโฉนดแผนที่ ก็ใหไปทําที่สํานักงานหอทะเบียนที่ดิน การจัดท่ีดินของ
หลวงหรือของรัฐใหราษฎรไปครอบครองเปนเจาของ ก็อาศัยหลักประเพณีเดิม คือใหยื่นคําขอจับจองตอ
พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดแก นายอําเภอและผูวาราชการเมืองหรือจังหวัด  ตาม พ.ร.บ. การออกโฉนดที่ดิน 
ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ไดนํามาซึ่งวิธีการโฉนดแผนที่ ดังปรากฏตามมาตรา 8 บัญญัติวา “ ในขณะนี้ในบัดนี้
มีความประสงคจะเปลี่ยนหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินเปนโฉนดแผนที่ทั้งหมด เพราะเหตุฉะนั้น จึงใหเสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ มีอํานาจแจงความในราชกิจจานุเบกษา ใหเจาของที่มารับโฉนดหรือเปลี่ยนโฉนดได
ทุกแหงทุกตําบล….”  และในมาตรา 29 บัญญัติถึงลักษณะของโฉนดแผนที่ไววา  “ โฉนดที่ดิน… เปน
หนังสือพิมพแบบหลวง บอกชื่อและตําแหนงเจาพนักงานออกโฉนด ชื่อวงษตระกูลที่อยูของผูรับโฉนด 
ตําแหนงแหงที่ดิน และขนาดที่ดินที่ซึ่งจดเขตทั้ง 4 ทิศ และจําลองรูปแผนที่ดินแปลงนั้นลงไวในโฉนดดวย
เปนสําคัญ …...” และมาตรา 34 บัญญัติวา “ ที่ดินที่ไดออกโฉนดตาม พ.ร.บ. นี้ใหเจาของมีกรรมสิทธ์ิตาม
พระราชกําหนดกฎหมาย ”  ดังนั้นนับวาพระบาทสมเด็จพระปยะมหาราชไดทรงวางรากฐานของโฉนดที่ดิน
และรับรองสิทธิและกรรมสิทธ์ิในที่ดินไวเปนมรดกตกทอด” 

เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เพื่อใหเปนกฎหมายแมบท 
ที่วาดวยเรื่องที่ดิน แนวความคิดกฎหมายยังมีหลักการคุมครองกรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชน แกปญหาการ
ระงับขอพิพาทท่ีดิน และมุงประโยชนในการเก็บภาษี ขณะเดียวกันก็รับรองสิทธิที่ดินมั่นคงมากยิ่งขึ้น  

                                            
3 ระบบทอเรนส กําหนดโดย เซอร โรเบิรต ทอเรนส ใชคร้ังแรกในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงถือเอาโฉนดเปนหลักของทะเบียน มีหลัก
สําคัญ 4 ประการ คือ 

 (1) งาย หมายถึงวิธีการโอนทะเบียนที่ดิน เปนวิธีงายๆ ผูโอนกับผูรับโฉนดนําสัญญามาแสดง เจาหนาที่จะสลักหลังโฉนดและแก
 ทะเบียน ไมจําเปนตองมีการสอบสวนหรือรังวัดแผนที่ใหม 

 (2) รวดเร็ว หมายถึง วิธีการโอนทะเบียนที่ดิน เปนวิธีการที่สามารถทําใหเสร็จเรียบรอยโดยใชเวลาเพียงเล็กนอย 
 (3) ถูก หมายถึง ราษฎรชําระเงินคาโอนทะเบียนและคาธรรมเนียมในจํานวนที่เหมาะสมกับคาแรงงานของเจาพนักงานที่ดิน 
 (4) หลักประกัน รัฐตองรับประกันความผิดพลาดในการโอนทะเบียนที่ดินในการจัดทําประมวลกฎหมายแพงพาณิชยและประกาศ

 ใชในป พ.ศ. 2475 ซ่ึงมีแนวความคิดคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชน น้ัน กฎหมายท่ีดินที่บัญญัติในเวลาตอมาก็ได
 ยึดถือแนวความคิดดังกลาว โดยยึดถือโฉนดเปนหนังสือสําคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน 
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ดังปรากฏในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินดังนี้ “ใหผูที่ไดครอบครองและทํา
ประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
แจงการครอบครองที่ดินตอนายอําเภอทองที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ พ.ร.บ. นี้ใชบังคับตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” (มูลนิธิสถาบันที่ดิน, 2544:  
3-28 ถึง 3-29) 

สาเหตุหรือที่มาของแนวคิดของระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินเอกชนนั้น ศยามล ไกยูรวงศ (2538: 35) ได
สรุปไววา จุดเริ่มตนของการคุมครองกรรมสิทธ์ิที่ดินเอกชนในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น เกิดจากปจจัย 3 ประการ 
คือ (1) เกิดจากปจจัยภายนอกที่มาจากแรงผลักดันของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตางประเทศมีความ
ตองการสินคาจากประเทศไทยภายหลังการทําสัญญาเบาริ่งกับชาติตะวันตกในป พ.ศ. 2398 โดยเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจยังชีพมาสูเศรษฐกิจเพื่อการสงออก (2) ปจจัยภายในคือมีขอพิพาทที่ดินสูงขึ้นโดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่ที่มีการขุดคลองซึ่งจะตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลบางกลุมเทานั้น และ (3) ปจจัยที่มาจากการ
บริหารงานที่ดินของรัฐที่ยังไมเปนระบบ สาเหตุทั้ง 3 ประการนี้ทําให “ระบบการถือครองที่ดินเปลี่ยนจาก
การใหความสําคัญกับการทําประโยชนมาใหความสําคัญตอหลักฐานในการแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน” 

นอกจากนี้จากการรับรองสิทธิและกรรมสิทธ์ิในที่ดินแลว การกระจายการถือครองที่ดินก็ไดเริ่มขึ้น
ในป พ.ศ. 2485 เมื่อไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 โดยมีเหตุผล
วาสมควรใหประชาชนชาวไทยมีที่ดินเพื่อการครองชีพ ซึ่งไดมีการแกไขเพิ่มเติมในป 2504 และมีการ 
เรงรัดการกระจายการถือครองที่ดินเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

3) ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ 

ระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินของรัฐ เริ่มตนเมื่อประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการแบงแยกระหวางระบบกรรมสิทธ์ิที่ดิน
ของรัฐ กับระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชน โดยใหที่ดินทุกประเภทที่มิไดมีบุคคลใดไดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
ตกเปนของรัฐ จะเห็นไดจากประมวลกฎหมายแพงพาณิชยที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2475 ในมาตรา 1304 
บัญญัติไววา สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน 
หรือสงวนไวเพื่อประโยชน รวมกัน เชน 

1. ที่ดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน 

2. ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 

3. ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวาปอมและโรงทหาร สํานักราชการ
บานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ 

ตอมาเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 2 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไววา “ที่ดินซึ่งยังมิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหถือวาเปน
ของรัฐ” 

ในดานการสงวนหวงหามที่ดินไวเปนของรัฐนั้น ในป พ.ศ. 2478 ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่รกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช 2478 



24 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ซึ่งตอมาถูกยกเลิกเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และปรากฏ
เปนบทบัญญัติตามมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 8 ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

เหตุผลในการกําหนดระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินของรัฐนั้น อาจจะมาจากความตองการบริหารจัดการ 
ที่ดินของชาติใหมีแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งการจําแนกประเภทที่ดินเพื่อตอบสนองตอประชากรที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคตใหสามารถใชเพื่อกิจกรรมตางๆ ได ซึ่งปรากฏวาในชวงเวลาตอมาไดนําพื้นที่ปาไมและพื้นที่ 
สาธารณประโยชนตางๆ มาใชในโครงการจัดท่ีดินทํากินและการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของรัฐจํานวนมาก 

 “เหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักขีด
ความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) ของที่ดิน” 

ในดานการวางแผนการถือครองที่ดินของเอกชนนั้น ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 34 ไดบัญญัติ
ไวใหมีการกําหนดสิทธิในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไมเกิน 50 ไร เพื่ออุตสาหกรรมไมเกิน 10 ไร เพื่อ 
พาณิชยกรรมไมเกิน 5 ไร และเพื่ออยูอาศัยไมเกิน 5 ไร แตบทบัญญัติไดถูกยกเลิกโดยคําส่ังของคณะ
ปฏิบัติฉบับที่ 49 เมื่อป พ.ศ. 2502 ทําใหไมมีกฎหมายที่จํากัดการถือครองท่ีดินเอกชน ซึ่งเปนประเด็น
ปญหาในปจจุบันวาจะมีการบริหารจัดการเรื่องการถือครองที่ดินใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 

ในการประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 นั้นไดมีการยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดิน รวม 14 ฉบับ รวมท้ังตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของซึ่งขัดหรือแยงตอบทแหง
ประมวลกฎหมายที่ดินดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติออกตราจองชั่วคราว ซึ่งประกาศเปลี่ยนนามพระราชบัญญัติเมื่อรัตนโกสินทรศก 
124 เปนพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง 

(2) พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก 127 

(3) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 2 

(4) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ฉบับที่ 3 

(5) พระราชบัญญัติแกไขความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 

(6) พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
พุทธศักราช 2478 

(7) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2479 

(8) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 

(9) พระราชบัญญัติควบคุมการไดมาซึ่งที่ดินโดยหางหุนสวนและบริษัทจํากัด เพื่อคากําไร  
พุทธศักราช 2485 

(10) พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2486 

(11) พระราชบัญญั ติว าดวยพนักงานเจ าหนาที่ จดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมเ ก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2486 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 25 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

(12) พระราชบัญญั ติว าดวยพนักงานเจ าหนาที่ จดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมเ ก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2492 

(13) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว พุทธศักราช 2486 

(14) พระราชบัญญัติที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2493 และ 

(15) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว ในประมวลกฎหมาย 
ที่ดิน หรือซึ่งแยงหรือขัดตอบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

2.1.2 การวางแผนการใชที่ดิน 

การทบทวนเอกสารเรื่องการวางแผนการใชที่ดินในบทนี้จะเปนการแสดงใหเห็นแนวคิดในการ
กําหนดเปาหมายในการใชที่ดินของประเทศไทยรวม 7 แนวคิด คือ (1) การจําแนกประเภทที่ดิน (2) มติ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (3) มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (4) นโยบายปาไมแหงชาติ (5) นโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 (6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และ (7) นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) การจําแนกประเภทที่ดิน 

การวางแผนการใชที่ดินเปนขั้นตอนแรกในการวางแผนการถือครองท่ีดินของประเทศวาจะ
กําหนดใหพื้นที่สวนใดของประเทศใชประโยชนเพื่อกิจกรรมใดตามความเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุด
และสามารถใชไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการจําแนกวาพื้นที่ใดที่ควรจะเปนของรัฐ พื้นที่สวนใดควรจะนําไปจัด
ใหกับประชาชนเปนที่อยูอาศัยหรือที่ดินทํากิน 

มาตรา 7 แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 นั้น ความเดิมบัญญัติไววา “ใหอธิบดีมีหนาที่ สํารวจ จําแนก 
และทําสํามะโนท่ีดิน เพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ และความเหมาะสมแกการทํา
ประโยชนเพื่อประโยชนของรัฐและประชาชน” ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวนี้ไดโอนไปเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ในป พ.ศ. 2526 นั้น แสดงใหเห็นวาไดมีแนวคิดการดําเนินการเรื่องสํารวจและ
จําแนกที่ดินเพื่อวางแผนการใชที่ดินมากอน โดยปรากฎเปนโครงการสํารวจและจําแนกที่ดินที่ระบุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ดังนี้ 

“ 14  การปาไมและการจัดสรรที่ดิน 

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320 ลานไร เปนเนื้อที่เพาะปลูกในปจจุบัน 60 ลานไร และเนือ้
ที่ปา 187 ลานไร ในจํานวนเนื้อที่เพาะปลูกนี้มีเกษตรกรทํามาหาเลี้ยงชีพอยูเกือบ 20 ลานคน ซึ่ง
ในจํานวนนี้ รอยละ 13 ไมมีที่ทําไรนาของตนเอง และมีบางสวนจํานวนไมตํ่ากวา 1 ลานคน 
รวมทั้งชาวเขาดวย ไมมีที่อยูเปนหลักแหลงเคลื่อนที่ทําลายปาไมของชาติอยูเรื่อย ลักษณะของ
การเพาะปลูกในปจจุบัน ก็เปนวิธีเพ่ิมประมาณการผลิตโดยการขยายเนื้อที่ออกไป ประกอบกับมี
การบุกรุกลักลอบตัดฟนไมมีคาเปนจํานวนมาก โดยเหตุนี้ปาอันเปนทรัพยากรสําคัญของชาติที่ให
ความอุดมสมบูรณแกที่ดินเปนแหลงเกิดของน้ํา และเปนแหลงผลิตไมตองถูกทําลายหมดไปใน



26 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

อัตราสูงเกินสมควรและจะเปนผลรายตอการเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ความจําเปนทาง
เศรษฐกิจของประเทศชั้นแรก จึงไดแกการจําแนกประเภทที่ดินออกเปนที่ทํามาหากินและ 
ปาสงวนทั่วประเทศกับการจัดสรรที่ดินใหประชาชนซ่ึงไมมีที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง จํานวน
ไมตํ่ากวา 1 ลานคน 

การดําเนินการในดานนี้ จึงมีวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ใหกรมที่ดิน กรมปาไม และกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการจําแนกที่ดินทั่วประเทศ เพื่อใหมี
เขตสงวนในชั้นตนนี้ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 156 ลานไร เวลานี้มีเขตที่เปนปาอยู 187 
ลานไร ผลของการจําแนกประเภทที่ดินจะทําใหมีเนื้อที่จัดสรรใหเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ลานไร 
ในหกปขางหนาควรจะดําเนินการจําแนกประเภทที่ดินใหสําเร็จบริบูรณได 

2. สงวนปาไมไวเปนสมบัติของชาติ เปนเนื้อที่ 156 ลานไร หรือประมาณ 250,000 ตาราง
กิโลเมตร ตอไปเมื่อมีพลเมืองเพิ่มขึ้นก็อาจลดลงไดเหลือ 125 ลานไรหรือประมาณ 200,000 ตาราง
กิโลเมตร แยกเปนปาตนน้ําลําธาร 100,000 ตารางกิโลเมตร ในหกปขางหนาจะกําหนดงบประมาณให 
กรมปาไม สําหรับบํารุงรักษาปาคุมครองสงวนปาและปลูกปาเปนจํานวนที่พอเพียงแกการปรับปรุงการ 
ดําเนินงานใหไดผลตามความมุงหมาย 

อนึ่ง การสงเสริมใหใชเชื้อเพลิงแทนฟน เชน ลิกไนท ฯลฯ ก็เปนทางชวยสงวนปาไปในตัวได 
อยางดีวิธีหนึ่ง 

3. จัดสรรท่ีดินใหประชาชนที่ประสงคจะทําการเพาะปลูก แตไมมีที่ดินของตนเองเปนเนื้อที่ 30 
ลานไร ในอนาคตเมื่อประชาชนตองการท่ีดินทําการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก ก็ยังมีที่ดินสํารองอยูอีก 30 ลานไร” 
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2503: 54-55) 

จะเห็นไดวาการกําหนดเปาหมายพื้นที่เพื่อสงวนไวเปนปาไมจํานวนรอยละ 50 ของเนื้อที่ประเทศ 
และสามารถลดลงเหลือรอยละ 40 เมื่อประชาชนเพิ่มขึ้นเปนการกําหนดไววาพื้นที่ปาไมที่จะสงวนหวงหาม
เปนที่ดินของรัฐและที่ดินที่จะจําแนกออกเพื่อเปนที่ดินทํากินและอยูอาศัยเปนที่ดินของเอกชนเปนการวาง
แผนการถือครองท่ีดิน ที่กําหนดวาพื้นที่สวนไหนของประเทศจะเปนที่ของรัฐ และที่ดินสวนไหนควรจะ
จําแนกออกเปนที่ดินของประชาชนโดยมีเปาหมาย คือ พื้นที่ปาไมในขณะนั้นรอยละ 50 และลดลงเหลือ
รอยละ 40 ในอนาคต 

อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการจําแนกประเภทที่ดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 นั้น เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในป 2500 ไดมีดําริที่จะ
แกปญหาการบุกรุกทําลายปาซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ ใหมีการใชที่เปนสัดสวนอันเหมาะสม และ
มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึงไดมอบนโยบายให  สภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตร ดําเนินการพิจารณาหาแนวทางแกไข หนวยงานดังกลาวไดจัดทํา
โครงการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินขึ้น และไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2503 
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ตอมากระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ัง 800/2503 แตงต้ังคณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน
ขึ้นเปนชุดแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2503 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ 

เนื่องจากงานจําแนกประเภทท่ีดินมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ตอเนื่องอยางมากมาย เชน 
การปาไม การพัฒนาที่ดิน การจัดท่ีดินทํากิน และการปกครอง จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือ
และประสานงานระหวางกระทรวง ทบวงและกรมตางๆ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการสาขาตางๆ มา
ดําเนินการ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2504 ใหกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ให 
ความรวมมือแกคณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดิน 

คณะกรรมการจําแนกประเภทที่ดินที่ไดรับการแตงต้ังนั้นมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. ประสานงาน ควบคุม และพิจารณาจําแนกที่ดินในพื้นที่ที่สมควรจะรักษาไวเปนปาไมเพื่อให
เปนสมบัติของชาติโดยถาวรสืบไป 

2. พิจารณาพื้นที่ที่สมควรจะนํามาจัดสรรใหประชาชนใชประกอบการเกษตรกรรม หรืออยางอื่นๆ 
โดยใหเปนไปตามหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวเสนอแนะใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาลงมติใหจําแนกที่ดิน เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

3. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับสวนราชการขอเปลี่ยนแปลงการจําแนกที่ดิน 

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานไดตามท่ีเห็นสมควร 

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินดําเนินการไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังที่ 44/2504 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2504 ใหต้ังศูนยอํานวยการ
สํารวจและประมวลผลการจําแนกประเภทที่ดินขึ้นที่กรมที่ดิน เพื่อใชเปนที่ทําการของคณะอนุกรรมการ และ
เจาหนาที่กระทรวง ทบวง กรมตางๆ กับแตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการสํารวจและประมวลผล ซึ่งมี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากสวนราชการตางๆ เชน  
กรมที่ดิน กรมปาไม กรมกสิกรรม กรมการขาว กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมโลหะกิจ 
กระทรวงกลาโหม และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติรวมท้ังส้ิน 19 นาย นอกจากนั้นยังไดแตงต้ัง 
คณะผูบริหารงานสํารวจและประมวลผลรวมทั้งนักวิชาการ และคณะสํารวจขึ้นดําเนินการอีกดวย 

ตอมาไดมีการจัดต้ังกรมพัฒนาที่ดินขึ้นในกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2506 จึงไดโอนงานจําแนกประเภทที่ดิน จากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ไปใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการ
ตอไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2507 โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2506 อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติแตงต้ังคณะกรรมการจําแนก
ประเภทที่ดิน คณะอนุกรรมการอํานวยการจําแนกที่ดิน คณะอนุกรรมการจําแนกที่ดินสวนจังหวัด และ
คณะกรรมการฝายวิชาการ รวมทั้งใหหนวยราชการตางๆ ใหความรวมมือแกคณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ และกรมพัฒนาที่ดิน 

เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 การจําแนกประเภทที่ดินไดโอนไป
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ตามความในมาตรา 5 (1) แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2526 ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 การจําแนกประเภทที่ดินได
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บัญญัติไวเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2551 

ผลการจําแนกประเภทที่ดินในระยะแรกนั้น ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบดังนี้ 

1) ขอใหรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหจังหวัดประกาศเขตปาที่จะสงวนคุมครองและปาที่จะเปดจัดสรร
เพื่อการเกษตรกรรม เพื่อการใชประโยชนอยางอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินประจํา
จังหวัดดําเนินการกําหนดเขตเสร็จไปในทองที่ 60 จังหวัดโดยประมาณแผนที่ใหราษฎรและหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของทราบทั่วกัน 

2) ขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการวา บริเวณปาที่เห็นสมควรกําหนดเปนปาสงวนคุมครอง 
ดังกลาวในขอ 1 เปนปาที่จะรักษาไวเปนสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงคจะเขาใชประโยชน
จะตองทําความตกลงกับกระทรวงเกษตร และไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปนรายๆ ไป 

3) ปาที่เห็นสมควรเปดจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม และเพื่อการใชประโยชนอยางอื่นตามที่กลาว
ในขอ 1 นั้น ใหจังหวัดและอําเภอทองที่ดําเนินการจัดสรรใหประชาชนตามโครงการ และระเบียบวาดวย
การจัดท่ีดินเพื่อประชาชนของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ โดยไมตองขอรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงเกษตร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2502 

4) ขอใหรัฐมนตรีมีมติใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
สํารวจจําแนกประเภทที่ดินทั่วประเทศโดยละเอียด ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดทําใหเปนไปตามหลัก 
วิชาการเปนพิเศษ เพราะโครงการดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่ง จะเปนประโยชนแกการวางโครงการ
พัฒนาการเศรษฐกิจของชาติใหเปนผลดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายหนา 

ปาสงวนคุมครองท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติมีเนื้อที่ 279,689.76 ตารางกิโลเมตร ในทองที่ 60 จังหวัด 
สวนที่ไมสงวนคุมครองมีเนื้อที่ 51,196.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,997,700 ไร (ตารางท่ี 2-1) 

ผลจากการจําแนกประเภทที่ดินดังกลาวนี้เปนเปาหมายในการที่จะวางแผนการถือครองที่ดินวา
พื้นที่สวนใดจะมีการดําเนินงานอยางไร 
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2) มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (2526: 1)ไดมีมติใหจําแนกประเภทที่ดินของประเทศ ออกเปน 4 
ประเภท โดยแตละประเภทใหมีสัดสวนดังนี้ 

(1) พื้นที่ปาไม หมายถึงพื้นที่ปาไมที่ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติและพื้นที่ปาไมถาวรที่ยัง 
มิไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ตลอดจนพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา กําหนดใหมี
พื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 128.3 ลานไร หรือรอยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศ 

(2) พื้นที่เพื่อการเกษตร หมายถึงพื้นที่ที่ทําการกสิกรรม ประมง และปศุสัตวกําหนดใหมีพื้นที่
ทั้งส้ินประมาณ 153.9 ลานไร หรือรอยละ 48 ของเนื้อที่ประเทศ 

(3) พื้นที่เมืองและชุมชน หมายถึง เขตชุมชนที่ไดมีการประกาศใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
หรือเขตชุมชนท่ีมีประชาชนรวมกันอยูหนาแนน ไดแก เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และชุมชนอื่นที่มีบริการ
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะอื่นๆ ตลอดจนการอนุรักษโบราณสถานและสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมกําหนดใหมีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 8.0 ลานไร หรือรอยละ 2.5 ของเนื้อที่
ประเทศ 

(4) พื้นที่อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ดินประเภทอื่นๆ หมายถึง ที่ดินที่ใชเพื่อ
สาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน ซึ่งไดแก ที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินที่พลเมืองใช
ประโยชนรวมกัน และที่ดินที่สงวนไวเพื่อประโยชนในทางราชการ และที่ดินประเภทอื่นๆ กําหนดใหมีพื้นที่
ทั้งส้ินประมาณ 30.5 ลานไร หรือรอยละ 9.5 ของเนื้อที่ประเทศ 

3) มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (2528 :1-6) ไดมีมติกําหนดเปาหมายการจําแนกที่ดินของประเทศไวดังนี้ 

“ (1) ดานปาไม 

ก. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไม 4 ประเภท มีเนื้อที่รอยละ 40 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ หรือประมาณ 
128.3 ลานไร โดยมีการกําหนดพื้นที่ของแตละประเภทอยางแนนอนตามลักษณะการใชประโยชนดังนี้ 

- พื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศวิทยาจํานวน 67.8 ลานไร หรือ
รอยละ 52.8 ของเนื้อที่ปาทั้งส้ิน โดยแยกเปน 

 - พื้นที่อุทยานแหงชาติ  15 ลานไร 

 - เขตรักษาพันธุสัตวปา  12.8  ลานไร 

 - พื้นที่ปาไมตนน้ําลําธาร  40 ลานไร 

 - พื้นที่ปาเพื่อการผลิตจํานวน 60.5 ลานไร หรือรอยละ 47.15 ของเนื้อที่ปาทั้งส้ิน 

ข. ใหกรมปาไมสํารวจและจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ โดยกําหนดเขตใหแนนอน 
ชัดเจน และใชมาตราสวน 1 : 250,000 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 (2) ดานกสิกรรม 

กําหนดเขตพื้นที่กสิกรรมใหเปนไปตามศักยภาพของที่ดินรวม 146.9 ลานไร หรือรอยละ 45.80 
โดยใหจําแนกออกเปนกลุมใหญๆ ดังนี้ 

 - ที่นา    84 ลานไร 

 - ที่ปลูกพืชไร   48 ลานไร 

 - ที่ปลูกไมผลและพืชสวน  0.9 ลานไร 

 - ที่ปลูกไมยืนตนที่มีฝนชุก 14 ลานไร 

 - สํารอง    45.5 ลานไร 

(3) ดานปศุสัตว 

กําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจเพื่อการปศุสัตวประมาณ 45.5 ลานไร หรือรอยละ 14.18 ใหชัดเจนใน
แผนที่ โดยใชมาตราสวน 1 : 250,000” 

4) นโยบายปาไมแหงชาติ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ โดยกําหนดใหมี 
พื้นที่ปาไมที่ระบุไวในขอ 4 ของนโยบาย ดังนี้ 

“ 4. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยในอัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อ
ประโยชน 2 ประการ คือ 

4.1 ปาเพื่อการอนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตวที่หายากและ
ปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชนในการรักษา การ
วิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตรารอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ 

4.2 ปาเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปาเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจในอัตรา
รอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ” 

5) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2540-2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 โดยมีเปาหมาย ดังนี้ 

 “ (1) ดานทรัพยากรปาไม 

มีพื้นที่ปาไมเปนรอยละ 50 ของประเทศ (ตารางที่ 2-2) โดยเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวา 
รอยละ 30 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 20 

 (2) ดานทรัพยากรดินและการใชที่ดิน 

อนุรักษและคุมครองพื้นที่ที่เหมาะสม อยางนอยรอยละ 35 ของพ้ืนที่ประเทศไวเพื่อการ
เกษตรกรรม โดยเปนพื้นที่เพื่อการกสิกรรมรอยละ 25 และพื้นที่เพื่อการปศุสัตว รอยละ 10 ” 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที ่2-2  เปาหมายการจําแนกประเภทที่ดิน 

การจําแนกประเภทท่ีดิน/แผนการใชท่ีดิน (%) 
ท่ีมาของนโยบาย 

ปาไม ท่ีเกษตร เมืองและชุมชน ท่ีสาธารณะ อ่ืนๆ 

การจําแนกประเภทท่ีดิน 50 50    
มติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 40 48 25 9.5 - 
มติคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 40 45.80 - - 14.18 
นโยบายปาไมแหงชาติ 40 - - - - 
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2540-2559 

50 35 - - - 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

33 31 - - - 

นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

40 - - - - 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  

ไดกําหนดเปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยการคุมครองพื้นที่
ปาใหคงความอุดมสมบูรณไมนอยกวารอยละ 33 พื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ 
และรักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31 ลานไร (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 40) 

7) นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2551: 1) ไดต้ังเปาหมายพื้นที่ปาของประเทศ 128 
ลานไร หรือรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย ใหตอง (1) ดูแลรักษาพื้นที่ปาที่เหลืออยู 104.7 ลานไร และ 
(2) เพิ่มพื้นที่ปาไมใหได 128 ลานไร โดยการปลูก และฟนฟูพื้นที่ปาไม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม, 2551: 2) 

2.1.3 นโยบายการถือครองท่ีดิน 

การทบทวนนโยบายการถือครองที่ดินจะครอบคลุมถึงนโยบายที่เกี่ยวของรวม 4 เรื่อง คือ  
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เปน
นโยบายที่ดินในภาพรวมของประเทศ เรื่อง คือ นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 22 มิถุนายน 2525 นโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2530 นโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 
และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแกไขปญหาท่ีดินของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 
2546 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับนโยบายที่ดินเฉพาะเรื่อง (3) คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

รัฐสภา (4) มติคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับที่ดิน ซึ่งมีนโยบายที่ดินของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติและ
นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)  

ไดกําหนดแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการดานเกษตรกรรมเรื่องการปาไมและการ 
จัดสรรท่ีดิน ไวดังนี้ 

1. ใหกรมที่ดิน กรมปาไม และกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการจําแนกที่ดินทั่วประเทศ 
เพ่ือใหมีเขตสงวนในชั้นตนนี้ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 156  ลานไร เวลานี้มีเขตที่
เปนปาอยู 187 ลานไร ผลของการจําแนกประเภทที่ดินจะทําใหมีเนื้อที่จัดสรรใหเกษตรกรได
เพ่ิมขึ้นประมาณ 30 ลานไร ในหกปขางหนาควรจะดําเนินการจําแนกประเภทที่ดินใหสําเร็จ
บริบูรณได 

2. สงวนปาไมไวเปนสมบัติของชาติ เปนเนื้อที่ 156 ลานไร หรือประมาณ 250,000  
ตารางกิโลเมตร ตอไปเมื่อมีพลเมืองเพ่ิมขึ้นก็อาจลดลงไดเหลือ 125 ลานไรหรือประมาณ 200,000 
ตารางกิโลเมตร แยกเปนปาตนน้ําลําธาร 100,000 ตารางกิโลเมตร และปาไมผลิตผล 100,000  
ตารางกิโลเมตร ในหกปขางหนาจะกําหนดงบประมาณใหกรมปาไม สําหรับบํารุงรักษาปา 
คุมครองสงวนปาและปลูกปาเปนจํานวนที่พอเพียงแกการปรับปรุงการดําเนินงานใหไดผลตาม
ความมุงหมาย 

อนึ่ง การสงเสริมใหใชเช้ือเพลิงแทนฟน เชน ลิกไนท ฯลฯ ก็เปนทางชวยสงวนปาไปในตัว
ไดอยางดีวิธหีนึ่ง 

3. จัดสรรที่ดินใหประชาชนที่ประสงคจะทําการเพาะปลูก แตไมมีที่ดินของตนเองเปน
เนื้อที่ 30 ลานไร ในอนาคตเมื่อประชาชนตองการที่ดินทําการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้นอีก ก็ยังมีที่ดิน
สํารองอยูอีก 30  ลานไร ” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  2503: 54-55) 

ทั้งนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่สอง (พ.ศ. 2507-2509) ไดกําหนด
นโยบายและแนวทางดําเนินการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวของกับการถือครองท่ีดินไว
ดังนี้ 

 “ ปรับปรุงระบบการครอบครองที่ดิน เพื่อใหเนื้อที่ครอบครองตอครอบครัวเกษตรกรมีขนาด 
อยางนอยเทากับในปจจุบัน และใหเกษตรกรไดมีที่ดินเปนของตนเอง ระงับการทําไรเลื่อนลอย ดําเนินการ
จัดสรรและบํารุงที่ดินโดยวิธีการสหกรณ ฝกอบรมเกษตรกรในวิชาการจัดไรนาใหไดรายไดเพิ่มขึ้น เรงรัด
การสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน สํารวจเนื้อที่และความอุดมสมบูรณของดิน และการทําแผนที่ดินในอนาคต 
เห็นควรขยายเนื้อที่เพาะปลูกใหมากยิ่งขึ้น โดยใหอนุโลมตามผลของการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน  
สงเสริมใหเกษตรกรใชปุยเพิ่มขึ้นและเขาใจหลักการอนุรักษดินและน้ํา ” (สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ 2507 : 49) 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  

ไดกําหนดนโยบายการเกษตรและสหกรณ ไวดังนี้ 

 “ 3.6 ปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน ใหเกษตรกรไดมีที่ดินเปนของตนเองเพียงพอ
สําหรับการประกอบอาชีพในรูประบบการผลิตเพ่ือการคา มิใชเพียงเพ่ือการบริโภคภายใน
ครอบครัวเทานั้น รักษาขนาดการถือครองไวมิใหลดนอยลงจนเปนอันตรายในทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนการปรับปรุงระบบการเชาที่ดินเพ่ือการเกษตรใหเปนธรรมแกทุกฝาย ” (สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2509: 122) 

ในเรื่องปญหาสําคัญและความคาดหมายนั้นไดระบุถึงปญหาเกษตรกรไมมีที่ดินทํากินไวดังนี้ 

 “ จะตองมีการแกไขปญหาเรื่องเกษตรกรไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง อันเปนอุปสรรคสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ในเรื่องนี้มีนโยบายหลักอยูแลววาจะสงเสริมใหเกษตรกรจํานวนมากที่สุดไดมีที่ดิน
ทํากินเปนของตนเองและใหมีขนาดการถือครองที่เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ จึงสมควรที่จะไดมีการ
พิจารณาปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยดําเนินงานตามมาตรการตางๆ ดังนี้ 

 (1) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อการเกษตรใหเหมาะสม และมีผลบังคับใชได
อยางแทจริง รวมทั้งพิจารณากําหนดขนาดของที่ดินถือครองดวย 

 (2) เก็บภาษีที่ดินที่อยูในความครอบครอง โดยเจาของที่ดินมิไดทําประโยชนเองใหสูงขึ้น 

 (3) พิจารณาจัดหาท่ีดินโดยการซื้อจากเจาของที่ดินที่ตองการขาย และทําการพัฒนาที่ดิน 
เหลานั้นใหมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรม และจัดขายผอนสงระยะยาวใหแกกสิกรผูไมมี 
ที่ดินเปนของตนเองตอไปในรูปสินเชื่อเพื่อการเกษตร ” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2509: 
154) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)  

ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรและชลประทาน ไวดังนี้ 

 “ สงเสริมใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินเปนของตนเองและปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินเพื่อ
ประโยชนในดานเศรษฐกิจและสังคม ” 

ในระบบการถือครองที่ดิน ไดกําหนดนโยบายไวดังนี้ 

 “ เรงดําเนินการใหเกษตรกรไดมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากินของตนเอง กับทั้งปองกันมิใหเกษตรกร
ตองสูญเสียกรรมสิทธ์ิในที่ดินของตน ตลอดจนใหความเปนธรรมและความม่ันใจในเสถียรภาพแกผูเชา 
ที่ดิน โดยขยายและเรงรัดงานของกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินใหแกเกษตรกร ขยายและปรับปรุงโครงการจัด 
ที่ดินใหแกราษฎร และดําเนินมาตรการเปนพิเศษที่จะชวยเหลือเกษตรกรผูรายไดนอย ” (สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 2514: 48,51) 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)  

ไดกําหนดแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิที่ดินทํากินไวดังนี้ 

 (1) ดําเนินการใหความมั่นใจในดานกรรมสิทธ์ิที่ดินทํากินนอกเขตปาสงวนโดยการสนับสนุน 
โครงการออก น.ส.3 ทั่วประเทศใหเสร็จส้ินภายในป 2524 ซึ่งกรมที่ดินไดเตรียมโครงการไวแลว 

 (2) จัดระบบกรรมสิทธที่ดินใหถูกตองกับขอเท็จจริง โดยยึดถือหลักการวาพื้นที่นั้นเปนที่สงวน
หรือไม ซึ่งตามขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมีราษฎรอาศัยอยูหนาแนนในเขตเมืองหรือเขตพื้นที่ทําการเกษตร 
ซึ่งไมมีประโยชนที่จะสงวนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรแลว เมื่อทางราชการเห็นวาไมสมควรจะรักษาไวเปน
ที่สงวนตอไปใหดําเนินการเพิกถอนและออกเอกสารสิทธิใหแกราษฎร ในการนี้จะตองมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการใหชัดเจน ในเรื่องของปาสงวนจะตองใหกรมปาไมเปนผูวางหลักเกณฑและในดานที่สงวนอื่นๆ 
จะมอบใหกรมที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการ 

ในสวนของการจัดท่ีดินทํากินนั้นไดกําหนดแนวทางและมาตรการไวดังนี้ 

 (4) จัดใหการดําเนินการจัดท่ีดินใหแกราษฎรของรัฐบาลทุกโครงการเขาอยูในโครงสรางของงาน
ปฏิรูปที่ดินแหงชาติ เพื่อใหแนวความคิดและมาตรการตางๆ เปนแนวเดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2519: 162) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 

ไดกําหนดนโยบายไวดังนี้ 

 “ เรงรัดการกระจายการถือครองที่ดิน การปฎิรูปที่ดินและการใหกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากิน
เพ่ือการเกษตร ทั้งนี้ เพ่ือใหเกษตรกรมีโอกาสประกอบอาชีพการเกษตรไดมั่นคง และขจัดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมซึ่งจะเปนผลดีตอผลผลิตทางการเกษตรดวย ” 

ในสวนของมาตรการพัฒนาดานที่ดินและปาไม มีดังนี้ 

“ (2) กําหนดสิทธิในที่ดินของเอกชนเพ่ือการเกษตรใหมีไดไมเกิน 50 ไร ดําเนินการ 
จัดต้ังธนาคารที่ดินเพ่ือรับซื้อที่ดินสวนที่เกินของเอกชน และจัดสรรหรือจําหนายใหแกผูที่ยังไมมี
ที่ดินทํากินของตนเองตอไป 

(3) เรงรัดการปฏิรูปที่ดินโดยเนนการแกปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และมุงดําเนินการในเขต
พ้ืนที่ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง ซึ่งมีปญหาเกษตรกรไรที่ทํากินหรือตองเชาที่ทั้งหมดทํากิน 

(4) สํารวจเพ่ือแยกเขตพื้นที่ปาเส่ือมโทรมที่เหมาะสมกับการเกษตร เพ่ือจัดที่ดินทํากินให
เกษตรกรในรูปของหมูบานปาไม สวนปาเส่ือมโทรมที่ไมเหมาะสมกับการเกษตรใหทําการปลูกปา
ตอไป 

(5) ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเชานา และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีจุดหมายที่จะ
ใหเกิดความเปนธรรมระหวางผูเชาและผูใหเชา 



36 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

(6) ทบทวนการจัดต้ังนิคมสรางตนเองมิใหมีการขยายการเปดพ้ืนที่ใหม แตใหดําเนินการ
ปรับปรุงนิคมที่มีอยูแลวใหสมบูรณตามแผน และมอบใหจังหวัดรับไปดูแลตอไป” (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2524: 60-62) 

ในสวนของการถือครองสินทรัพยทางเศรษฐกิจนั้น ไดระบุถึงปญหาดานการถือครองที่ดินไวดังนี้ 

 “ ปญหาดานการถือครองที่ดิน ในปจจุบันนี้การเก็บภาษีที่ดินยังมีลักษณะการจัดเก็บในอัตราที่ 
ถดถอย กลาวคือ ผูที่มีที่ดินมากเมื่อราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้นกลับเสียภาษีในอัตราที่ลดลง ซึ่งไมเปนธรรม
และเปนการสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของการถือครองท่ีดินมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน การดําเนินงานใน
ดานการปฏิรูปที่ดินเพื่อแกปญหาทางดานกรรมสิทธ์ิในระยะเวลาที่ผานมาก็ยังเปนไปคอนขางชา ไมทันกับ
แนวโนมของปญหาเกษตรกรไรที่ดินทํากินหรือตองเชาที่ทั้งหมดทํากินซึ่งมีเพิ่มมากย่ิงขึ้น” 

นโยบายและมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อแกปญหาดานการถือครองมีดังนี้ 

 “ การลดอัตราการรวมตัวของการถือครองที่ดิน 

 (1) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราที่กาวหนา เพื่อลดการถือครองที่ดินไวเก็งกําไรโดยมิได
ใชประโยชนจากท่ีดินอยางจริงจัง และริเริ่มใหมีการจัดเก็บภาษีการพัฒนาที่ดินในเขตที่รัฐเขาไปลงทุนตาม
โครงการพัฒนาและกอใหเกิดความเจริญดานตางๆ ขึ้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 

 (2) ใหหนวยราชการที่รับผิดชอบดูแลกํากับการใหมีการปฏิบัติการตามกฎหมายคาเชานาป 2517 
อยางเครงครัด และไดผลในทางปฏิบัติมากย่ิงขึ้น 

 (3) ดําเนินการเพิ่มทุนใหแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรตามที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนจาก 2,000 ลานบาท เปน 4,000 ลานบาท ภายในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 
เพื่อให ธกส. สามารถขยายขอบเขตการใหกูระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อไถถอนท่ีดินของเกษตรกรได
กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

ในดานการจํากัดขนาดการถือครอง รัฐบาลไดเสนอราง พ.ร.บ. แกไขประมวลกฎหมายที่ดินจํากัด
การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรไวไมเกิน 50 ไร ซึ่งผานการอนุมัติในหลักการของรัฐสภาไปแลว สําหรับ
การนําสวนการถือครองที่เกิน 50 ไรมาเพื่อการปฏิรูปที่ดินนั้น เห็นสมควรเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานมา
เนนการใหกรรมสิทธ์ิเปนสําคัญ แทนวิธีการพัฒนาสมบูรณแบบ และทุมเททรัพยากรของรัฐลงไปในดาน
การใหบริการเศรษฐกิจและสังคมดานตางๆ พรอมๆ กัน เพราะวิธีการเดิมเปนการจายเงินมากเพื่อเพื่อ
ประโยชนในพื้นที่จํานวนนอย ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2524: 
423, 425) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2530-2534)  

ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน ดังนี้ 

เรงรัดกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน โดยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและ
สนับสนุนทางดานธนาคารที่ดินหรือกองทุนปฏิรูปที่ดิน 

 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินใหเหมาะสม  โดยการปรับปรุงการประเมินราคาที่ดิน
ใหไดมาตรฐาน 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 37 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 เรงรัดการจําแนกพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมทางการเกษตรออกจากพ้ืนที่ปาไม 

เรงรัดการจัดที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ราษฏรใชทํากินใหถูกตองตาม
กฎหมาย”   (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2529: 135)  

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2535-2539)  

ไดกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อการกระจายการถือครองทรัพยสินไวดังนี้ 

 “ 1. ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 (1.1) เรงรัดการกระจายกรรมสิทธ์ิการถือครองที่ดิน โดยการจัดต้ังสถาบันการเงิน และเรง
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ 30 ลานไร ใหแลวเสร็จภายใน 7 ป 

 (1.2) เรงรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินเพื่อใหราษฎรมีที่ดินทํากินถูกตองตามกฎหมายตาม 
โครงการพัฒนากรมที่ดิน และเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศภายในระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2528-
พ.ศ. 2547) 

 (1.3) ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการในดานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความคลองตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับกองทุน การซื้อ และการเวนคืนที่ดิน 

 (1.4) ดูแลการบังคับใชกฎหมายการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยางจริงจัง โดยใหมีการควบคุม 
เรงรัด และติดตามใหมีการใชขอบังคับพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ใหเปนไป
ตามเจตนารมณและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2 ที่ดินทั่วไป 

 (2.1) จัดระบบการถือครองที่ดินแตละประเภทใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
กระจายรายไดของประเทศ โดยใชมาตรการทางดานกฎหมาย ไดแก ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินเพื่อ 
อุตสาหกรรม ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม และที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย 

(2.2) เรงรัดเพิกถอนสภาพปาที่มีสภาพเส่ือมโทรมออกจากเขตปาสงวนแหงชาติอยางเปนขั้นตอน 
เพื่อใหเกษตรกรไดรับเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินโดยเนนการนําที่ดินดังกลาวไปใชประโยชน
ทางการเกษตร 

(2.3) ลดการซื้อขายที่ดินเพื่อการเก็งกําไร โดยใชมาตรการทางดานกฎหมายและภาษี และให 
จัดต้ังสํานักงานกลางประเมินราคาใหเปนหนวยงานอิสระ ตลอดจนเพิ่มอัตราภาษีสําหรับที่ดินที่ไมใช
ประโยชนและการเปลี่ยนมือในการถือครองที่ดินระยะสั้นๆ ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2534: 140-141) 

ในสวนของการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดกําหนดแนวทางและมาตรการดาน
ทรัพยากรท่ีดิน ดังนี้ 

 

 

 



38 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

“ 1) เรงรัดแกปญหากรรมสิทธ์ิที่ดินโดย 

1.1 ปรับปรุงระบบการบริหาร และการจัดการในดานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เพ่ือใหการดําเนินงานที่มีความคลองตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนที่เกี่ยวกับกองทุนการ
ซื้อและการเวนคืนที่ดิน 

1.2 สรางระบบการประสานดานการจัดซื้อที่ดินระหวางหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

1.3 ลดการซื้อขายที่ดินเพ่ือการเก็งกําไร โดยใชมาตรการทางกฎหมายและภาษีและให
จัดต้ังสํานักงานกลางประเมินราคาที่ดินใหเปนหนวยงานอิสระ ตลอดจนปรับภาษีเกี่ยวกับที่ดิน
โดยเฉพาะที่ดินที่ไมไดใชประโยชนและมีการถือครองในระยะส้ันๆ ” (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2534: 233) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 

ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาไวดังนี้ 

 “ ปรับระบบการจัดการดานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหสามารถแกไขปญหาเกษตรกรไร 
ที่ดินทํากินทั้งในเรื่องออกเอกสารสิทธิ รวมทั้งการจัดระบบการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหมีการใชประโยชน
ที่ดินทํากินในเขตปฏิรูปเกษตรกรรมอยางจริงจัง ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2539: 145) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  

ไดกําหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน
ไวดังนี้ 

 “ ปฏิรูปกฎหมายและปรับปรุงกฎระเบียบใหคนจนไดรับโอกาส สิทธิความเสมอภาคและความเปน
ธรรม โดยผลักดันใหปรับปรุง แกไขและยกรางกฎหมายตางๆ ที่จะเปนเครื่องมือใหคนจนสามารถมีสิทธิ
และมีสวนรวม อาทิ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การประกอบการจากภูมิปญญาทองถ่ิน การดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ปาชุมชน ตลอดจนการกระจายสิทธิ
การถือครองที่ดิน สําหรับกลุมคนจนในภาคเกษตรที่ไรที่ทํากิน ควบคูไปกับการผลักดันใหมีการปรับปรุง
นโยบายดานภาษีใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มฐานภาษีที่กอใหเกิดความเปนธรรมทางสังคมและไมสง 
ผลกระทบตอคนยากจน” 

นอกจากนี้ในยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาไวดังนี้ 

 “ กําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่สมควรอนุรักษเปนพื้นที่เกษตรกรรม ควบคูไปกับการ
สรางแรงจูงใจผานมาตรการดานสินเชื่อ ภาษี และระบบตลาด เพื่อกระจายสิทธิการถือครองท่ีดินในพื้นที่ 
ที่เหมาะสมตอการเกษตรแตมิไดใชประโยชนทางการเกษตร พรอมทั้งใหมีกลไกสนับสนุนดานการเงิน  
เพื่อรับซื้อที่ดินซึ่งเจาของประสงคจะจําหนายจายโอนและนํามาใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินเชาทํา
การเกษตร ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544: 55, 67) 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ไดกําหนดเปาหมายการตอบสนองความตองการและความจําเปนในการดํารงชีวิต ไววา 

“ จะออกกรรมสิทธ์ิที่ดิน (โฉนด) 10 ลานไร จัดสรรท่ีทํากินใหผูไรที่ทํากินไมนอยกวา 700,000 ราย”  

ในสวนของแนวทางการพัฒนาการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศนั้น ได
กําหนดไวดังนี้ 

“ ใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ โดยคํานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตรและ
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สรางแนวกันเขตพื้นที่อนุรักษโดยจัดทําขอตกลงกับชุมชน
ทองถ่ิน เพื่อปองกันการบุกรุกขยายพื้นที่ในอนาคต กําหนดเขตการใชประโยชนและกระจายการถือครองที่ดิน 
โดยรวมกับทองถ่ินกําหนดเขตการใชที่ดินและวางผังเมือง แกไขปญหาขอขัดแยงเรื่องการทับซอนของ 
แนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุกใชประโยชนที่ดินของรัฐและพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนดมาตรการเพื่อ
รักษาที่ดินที่เหมาะสมซึ่งรัฐไดลงทุนพัฒนาระบบชลประทานไวแลว ใหเปนที่ดินสําหรับการเกษตร 
ตลอดไป ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 101,104) 

2) มติคณะรัฐมนตรี 

 มติคณะรัฐมนตรีที่เปนนโยบายที่ดินในภาพรวมของประเทศ 

 นโยบายที่ดินในภาพรวมของประเทศ 4 เรื่อง คือ 

 (1) นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 

 (2) นโยบายที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 

 (3) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 

(4) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแกไขปญหาที่ดินของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 
มิถุนายน 2546 

(1) นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

วันที่ 22 มิถุนายน 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน (ซึ่งราง
โดยคณะอนุกรรมการท่ีดิน และผานความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ เมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม 2525) 

สาระสําคัญของนโยบายฉบับนี้สรุปได ดังนี้ 

ก. พื้นที่ปาไมถาวร ที่ยังไมประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ทําการสํารวจ และจําแนกประเภทที่ดินอยางละเอียดใหเสร็จภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) 
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
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(2) พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร แตยังมีสภาพเปนปาไมอยูใหรักษาไวเปนปาตอไปไมควร
จําแนกออกเปนพื้นที่ทํากิน 

(3) พื้นที่ที่จําแนกเปนปาไม ใหกรมปาไมดําเนินการประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตาม 
หลักเกณฑที่กรมปาไมปฎิบัติตอไป 

ข. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งมีราษฎรบุกรุกรวมแลวประมาณ 30 ลานไร ใหดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

(1) ใหจัดทําโครงการจําแนกประเภทที่ดิน (Land reclassification) ในพื้นที่ 30 ลานไร ใหเสร็จส้ิน
ภายในส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) โดยใหเปนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รวมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

(2) พื้นที่ที่ไมเหมาะสมแกการเกษตร ใหกรมปาไมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการ 
หมูบานปาไม  และดําเนินการปลูกปาตอไป 

 (3) พื้นที่ที่เหมาะสมแกการเกษตรใหกรมปาไม สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ
สวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําโครงการใชประโยชนที่ดินทํากิน โดยใหดําเนินการสํารวจความเหมาะสมของ
ดินเปนหลักเกณฑในการทําโครงการ 

ค. พื้นที่ที่ราษฎรไมไดบุกรุกและยังมีสภาพเปนปาที่สมบูรณ ใหกรมปาไม และสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของทุกฝาย รักษาพื้นที่ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพโดยถูกตองตามกฎหมาย  

ง. ผลการจําแนกประเภทที่ดินตามขอ ก. (1) และขอ ข. (1) ใหเสนอคณะกรรมการจัดท่ีดิน 
แหงชาติพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป 

จ. การดําเนินงานตามขอ ข. (3)   ใหดําเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับโครงการ ส.ท.ก. และโครงการใหสิทธ์ิทํากิน 

ฉ. การจัดท่ีดิน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันตามขอ (ง.) ใหดําเนินการ
ตอไป แตไมใชขยายพื้นที่ดําเนินการ ยกเวนกรณีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการพัฒนาที่ดิน และ
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ทําแผนปฎิบัติการหรือโครงการในการจัดท่ีดินที่เหลืออยูใหเสร็จส้ินภายใน 5 ป 

ช. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของรับผิดชอบจัดทําแผนปฎิบัติการหรือโครงการตามขอ ก. ถึงขอ ฉ. 
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประสานงานดูแลและเรงรัด และ
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.) ควบคุมและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
ดังกลาว 

นโยบายฉบับนี้ ไดมีผลใหมีการดําเนินการโครงการจําแนกประเภทที่ดินโดยละเอียด โครงการ
ชวยเหลือประชาชนใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว (ส.ท.ก.) และมีการบินถายภาพทางอากาศในพ้ืนที่ปาไมของ
ประเทศในป พ.ศ. 2526 - 2528 พื้นที่ที่ผานการจําแนกประเภทที่ดินและจําแนกออกเปนที่ดินทํากิน  
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดมอบใหกับกรมที่ดิน และสํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไป 
จัดใหแกราษฎรในระยะตอมา 
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(2) นโยบายที่ดิน 

วันที่ 1 กันยายน 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง “นโยบายที่ดิน” ตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาชนบทแหงชาตินําเสนอ นโยบายดังกลาวกําหนดเปน 4 ดาน คือ นโยบายที่ดินเพื่อเศรษฐกิจ 
นโยบายที่ดินเพื่อสังคม นโยบายที่ดินเพื่อการอนุรักษ และนโยบายที่ดินเพื่อความม่ันคง และนโยบาย
พิเศษที่เกี่ยวของกันทั้ง 4 ดานดังกลาวแลว คือ นโยบายชาวเขา  รายละเอียดของนโยบายที่ดินมีดังนี้ 

“ 1. นโยบายที่ดินเพ่ือเศรษฐกิจ 

- พื้นที่นอกเขตปาไม 

ไดกําหนดใหพืน้ที่นอกเขตปาไม ซึ่งสวนใหญเปนที่ดินที่เอกชนถือครองอยูในปจจุบนั ไดใช
ประโยชนเปนที่ทําการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย การใชที่ดินในพืน้ที่ดังกลาวนี้มีสวนที่ 
กอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยูในปจจุบัน ประเด็นที่สําคัญที่ตองกําหนดเปนนโยบายที่จะมีผล 
สูงสุดทางดานเศรษฐกิจ คือ 

สิทธิในที่ดิน 

ในที่ดินที่เอกชนถือครองจนถึงปจจุบันนี้ กรมท่ีดินไดมีการออกโฉนด 23.7 ลานไร น.ส.3 ก 48.4 
ลานไร น.ส. 3 22.5 ลานไร ซึ่งจําเปนจะตองเรงรัดการออกโฉนดใหแลวเสร็จโดยเร็ว ความเปนไปไดก็คือ
การสนับสนุนโครงการพัฒนากรมที่ดินซึง่กําลังดําเนินการอยู ในปจจุบันการเรงรัดใหประชาชนไดมสิีทธิ
ครอบครองที่ถูกตองตามกฎหมายนั้นจะเปนการกระตุนใหมีประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรสูงขึ้น และ
การลงทนุพัฒนาที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ เนือ่งมาจากความมั่นใจในการครอบครองที่ดินตลอดไป อนัจะมีผล
ตอการจัดหาสินเชื่อจากแหลงเงินทนุและสถาบันตางๆ ไดมากขึ้น  

การจัดเก็บภาษีที่ดิน 

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกสังคมในการใชที่ดินซึ่งรัฐไดอาํนวยความสะดวกในการพัฒนา
วิสาหกิจพื้นฐาน และเปนการปองกันมิใหมีการถือครองที่ดินเปนจํานวนมาก และมิใหเจาของที่ดินละทิ้ง 
ที่ดินใหรกรางวางเปลา มีความจําเปนตองดําเนินการปรบัปรุงโครงสรางระบบภาษีที่ดิน ดังนี ้

(1) กําหนดแนวทางการประเมินราคาทรัพยสินในเขตการใชทีดิ่นตางๆ เสียใหมใหตรงกับหลัก 
วิชาการและขอเท็จจริง 

(2) ใหกําหนดอัตราภาษีกาวหนาตามจํานวนเนื้อที่ที่ถือครอง ทั้งนี้โดยไมใหกระทบกระเทือนตอ
เกษตรกรขนาดเล็ก 

(3) ใหกําหนดอัตราภาษีในอัตราที่สูง เพื่อจัดเก็บตอผูที่ครอบครองทีดิ่นโดยละทิ้งไวมิไดใช
ประโยชนหรือมีไวเพื่อประสงคจะเก็งกําไรเปนสําคัญ 

ทั้งนี้ เพื่อเปนมาตรการเสริมในการแกปญหาการถือครองที่ดินจํานวนมากและมิไดใชทําประโยชน 
ปองกันการซื้อเพื่อเก็งกําไร นอกจากนั้นรัฐจะมีรายไดเพิ่มขึ้นในการบํารุงรักษาวิสาหกิจพื้นฐานตางๆ ที่
เอื้ออํานวยประโยชนใหแกการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่นั้นๆ 
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การออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 

รัฐควรดําเนินการออกกฏหมายคุมครองพ้ืนที่ที่ใชเพื่อการเกษตรท่ีดินมีความอุดสมบูรณเหมาะสม
แกการเกษตรและรัฐไดลงทุนในดานวิสาหกิจพื้นฐานไปแลวจํานวนมาก มิใหเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินเพื่อ
กิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสงวนท่ีทําการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณซึ่งนับวันจะลดลง และเพื่อปองกันมิใหการใช 
ที่ดินบางประเภทไปสรางมลภาวะตอพื้นที่ทําการเกษตรบริเวณใกลเคียง และเพื่อได รับผลตอบแทนที่ 
คุมคาจากการลงทุนในวิสาหกิจพื้นฐานในที่ดินนั้น 

การพัฒนาการเกษตร 

โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีจะจัดทําขึ้นในอนาคต ควรจะแบงพืน้ที่การเกษตรออกเปน 2 สวน คือ 

 (1) พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานประมาณ 21 ลานไร ใหมีการปรบัโครงสรางการผลิต โดย
ลดการผลิตสินคาเกษตรบางชนิด เชน ขาว ออย หาพืชชนิดใหมมาปลูกแทน ลดตนทุนในการผลิต และ
สรางกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรซึ่งจะเปนระบบเกษตรครบวงจร ทั้งนี้ใหสนับสนนุภาคเอกชน 
เขารวมในการพัฒนา 

 (2) พื้นที่การเกษตรน้ําฝนใหแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือ พื้นทีท่ี่ดินมีความอุดมสมบูรณมี
ปริมาณฝนสม่ําเสมอ ใหมีการกระจายการผลิตโดยการปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนสูง เชน ไมผลและไมยืนตน
ชนิดตาง ๆ แทนการปลูกพืชไร ใหมีการเรงรดัการวิจัยในการเพิ่มผลผลิตของพืชใหสูงขึน้ 

พื้นที่สวนที่ 2 นั้นเปนที่ดินทีไ่มคอยจะเหมาะสมตอการเกษตร ปริมาณน้ําฝนไมสม่ําเสมอ ใหเลิก
ปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนตํ่าและหาพืชอืน่มาปลูกทดแทน ในพื้นที่ดังกลาวนี้รัฐจะตองเรงรัดการวิจัยในดาน
การหาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมแตละทองถ่ินตลอดจนพันธุพืชที่จะนาํมาปลูกทดแทน 

การปรับปรุงและแกไขดินที่มีปญหาพิเศษ 

 พื้นที่สวนหนึ่งของประเทศ ดินมีปญหาท่ีเกิดจากคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ เชน  
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินยืดหดตัวสูง ดินทรายจัด ดินต้ืน มีเนื้อที่รวมถึง 68 ลานไร บางสวนไดใชทําการเกษตร
อยูในปจจุบัน บางสวนยังทิ้งรกรางวางเปลารัฐจําเปนจะตองเรงรัดการวิจัยเพื่อหาวิธีแกไขดินที่มีปญหา
เหลานี้ แนวทางการวิจัยควรจะรวมถึง 

(1) การวิจัยที่ดําเนินการเพื่อปองกันการแพรกระจายของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(2) การวิจัยที่ดําเนินการเพื่อปรับปรุงดินที่มีปญหาที่ใชอยูในปจจุบัน เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 
เชน ดินเปรี้ยว 

(3) การวิจัยที่ดําเนินการเพื่อนําดินที่มีปญหา และทิ้งรกรางวางเปลาอยูในปจจุบัน เชน ดินต้ืน  
ดินทรายจัด มาใชประโยชนในอนาคต ซึ่งจะแกปญหาขาดแคลนท่ีดินทํากินในอนาคตไดทางหนึ่ง 

การอนุรักษดินและน้ํา 

ความเส่ือมโทรมของดินที่ไดใชทําการเกษตรติดตอกันเปนเวลานานนั้นเกดิขึ้นหลายรูปแบบ ทั้ง
ความอุดมสมบูรณของดินที่ลดลง ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป เกิดการชะลางและพังทลายของ 
ดินบน ถึงแมวารัฐจะไดดําเนินการดานอนุรักษดินและน้าํมาเปนเวลาชานานแลวก็ตาม แตมิไดประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร เปนเพราะสาเหตุจากหนวยราชการ จากเกษตรกร และจากลักษณะของมาตรการ
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อนุรักษดินและน้ําที่คอนขางยุงยากและมีคาใชจายสูง ปญหาความเส่ือมโทรมของดินจําเปนจะตองแกไข
อยางเรงรีบ รฐัไมสามารถจะดําเนินการครอบคลุมในพื้นทีท่ําการเกษตรท่ีมีจํานวนมากถึง 152 ลานไรได 
จึงจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการที่ใชวิธีการท่ีไมยุงยาก ลงทุนนอยและสามารถถายทอดใหเกษตรกรแตละ
รายสามารถนําไปปฎิบัติไดเอง โดยรฐัชวยเหลือใหคําแนะนําทางดานวิชาการในพื้นทีส่วนใหญ ในพืน้ที่ที่มี
ปญหารนุแรงเกินขีดความสามารถของเกษตรกรเทานั้นรัฐจะรับภาระดําเนินการ 

การใชที่ดินในเขตเมือง 

เพื่อใหมีการใชที่ดินเพื่อเปนทีอ่ยูอาศัยและชุมชน เปนไปตรงกับหลักการวางผังเมือง ใหเรงรัด
ดําเนินการและประกาศใชผังเมืองรวมที่ยังอยูในระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ 

การพัฒนาภาคและเมืองหลักควรจะดําเนินการโดยรฐัมสีวนรวมในขอบเขตที่เหมาะสม และให
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาดวย 

- พ้ืนที่ในเขตปาไม 

นโยบายปาไมแหงชาติ  

สืบเนื่องจากนโยบายปาไมแหงชาติ ซึ่งไดกําหนดใหมีปาเพื่อเศรษฐกิจจาํนวนรอยละ 25 ของ 
เนื้อท่ีประเทศ หรือจํานวน 80 ลานไรนัน้ นโยบายที่ดินในสวนที่เปนพืน้ที่ปาเศรษฐกิจใหเนนหนักการนํา
ภาคเอกชนเขามารวมในการพัฒนา ทั้งที่เปนเอกชนรายใหญและรายยอย โดยเฉพาะในการปลูกสราง 
สวนปา 

การเพิกถอนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เปนที่ต้ังชุมชนขนาดใหญ 

แหลงชุมชนขนาดใหญที่ต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือปาถาวรของชาติมาเปนเวลานาน มี
อาคารบานเรือนที่ปลูกสรางอยางถาวร บางพื้นที่เปนที่ต้ังของหนวยราชการเห็นสมควรเพิกถอน และให
กรรมสิทธ์ิแกผูที่ครอบครองอยูในปจจุบันตามขั้นตอนที่เหมาะสม และตามสภาพของพื้นที่ 

การพัฒนาพื้นที่ปาชายเลน 

ปาชายเลนซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 1.67 ลานไรใหแบงออกเปน 3 เขต คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ
และเขตพัฒนา ปจจุบันความขัดแยงในการใชพื้นที่เกิดขึน้เนื่องจากมิไดมกีารแบงเขตทีช่ัดเจน ใหเรงรดัการ
กําหนดเขตดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว และดําเนินการพัฒนาตามที่ไดกําหนดไว พื้นที่ปาชายเลน 
ที่เปนเขตพัฒนานั้น สามารถใหผลตอบแทนทางเศรษฐกจิตอประเทศไดคอนขางสูงหากไดรับการสนับสนนุ
จากรัฐในแนวทางท่ีเหมาะสม 

2. นโยบายที่ดินเพ่ือสังคม 

 มีจํานวนประชากรไมนอยกวา 2.5 ลานครอบครัว หรือประมาณ 12 ลานคน ที่มีปญหาในเรื่อง 
ที่ดินทํากิน โดยสามารถจําแนกออกเปนผูที่บุกรุกทํากินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 1 ลาน 
ครอบครัว และผูไมมีที่ดินทํากิน 5 แสนครอบครัวประชากรเหลานี้มีความออนแอทางเศรษฐกิจเปนสวน
ใหญควบคูไปกับสภาพความยากจน รัฐมีความจําเปนที่จะตองสนองความตองการข้ันพื้นฐานในเรื่องที่ดิน
ทํากินใหสามารถเลี้ยงชีพไดตามอัตภาพ โดยดําเนินโครงการจัดท่ีดินทํากินที่เหมาะสม พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการตามนโยบายในแนวนี้ คือ ปาไมของชาติที่ถูกบุกรุก ทั้งที่เปนปาสงวนแหงชาติและปาเตรียมการ
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สงวนหรือปาไมถาวร รวมทั้งที่สาธารณประโยชนและที่รกรางวางเปลาประเด็นที่สําคัญที่ตองกําหนดเปน
นโยบายก็คือ 

- โครงการจัดที่ดินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 

ไดมีพื้นที่ของรฐัสวนหนึ่งประมาณ 30 ลานไร ที่ไดมอบใหหนวยงานของรัฐนําไปจัดสรรใหแก
ราษฎรเปนที่ดินมาตั้งแตป พ.ศ.2483  จนถึงปจจุบันดําเนินการไปไดประมาณ 17 ลานไร จึงยังมีพื้นที ่
บางสวนที่จะตองดําเนินการตอไป ถึงแมวาวิธีการดําเนินการของหนวยงานในปจจุบันจะแตกตางกันก็ตาม 
แตวัตถุประสงคของทุกหนวยงานจะมีสวนคลายคลึงกัน คือ ใหเกษตรกรหรือสมาชิกนิคมมีที่ดินทํากิน การ
จัดท่ีดินที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในพื้นที่เดิมที่ไดรับอนุมติัจากรัฐบาลไปแลวนั้นควรจะดําเนินการ  
ดังตอไปนี ้

การจัดที่ดินของกรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมสหกรณ  

ยังคงมีพืน้ที่คางดําเนินการอยูรวม 1.8 ลานไร (กรมประชาสงเคราะห 8 แสนไร และกรมสงเสริม 
สหกรณ 1 ลานไร) ใหปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน แลวเรงรัดดําเนินการโดยใหความสําคัญกับการ
สํารวจรังวัด การบรรจุสมาชกินิคม และการออกเอกสารสิทธิใหแลวเสร็จภายในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 6 สวน
การกอสราง ปจจัยพื้นฐานใหดําเนินการเพียงพอใหเหมาะสมกับความจําเปนในการดํารงชีวิตกอน 

การจัดที่ดินของ ส.ป.ก. 

ใหเรงรัดการปฏิรูปที่ดินในที่ดินเอกชนใหมากขึ้นทําการแกไข พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ในสวนที่เกี่ยวของกับกองทุนหรือการจัดซื้อเวนคืนที่ดินเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ในพื้นที่ปฎิรูปที่ดินของรัฐใหเรงรัดการกระจายสิทธ์ิการถือครองเปนอันดับแรกกอนการพัฒนา และ
ใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานจัดท่ีดินในท่ีดินของรัฐที่ไดประกาศเขตปฎิรูปที่ดินไปแลวใหแลว
เสร็จภายใน 10 ป ในที่ดินของเอกชนภายใน 15 ป นอกจากนี้โครงการปฏิรูปที่ดินในอนาคตอาจจะ
พิจารณาจัดทําได 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการเกษตรและมีความคุมทุนใน
การลงทุนพัฒนา ใหจัดทําเปนโครงการทางเศรษฐกิจโดยมีการพัฒนาที่สมบูรณแบบ ประเภทที่ 2 เปน
โครงการทางสังคมให ส.ป.ก. ดําเนินการในดานการกระจายสิทธ์ิการถือครองและพัฒนาปจจัยพื้นฐาน 

โครงการ ส.ท.ก.  

ในขณะที่หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดท่ีดินทํากิน ยังมีภาระตกคางอยูเกือบทุกหนวยงาน การจัด 
ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาตินั้นจําเปนตองดําเนินการในรูปแบบ ส.ท.ก. ตอไป แตใหชะลอการแจกเอกสาร 
ส.ท.ก. ในระยะเริ่มตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยให เตรียมการดานอื่นๆ ไปกอน สําหรับพื้นที่ที่ 
ยังเหลือของโครงการในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหใชผลการจําแนกประเภทที่ดินเปนหลัก ใหปรับปรุงระบบ
แผนท่ีใหเปนระบบเดียวกับกรมที่ดิน เมื่อไดรับผลการปรับปรุงการจําแนกประเภทที่ดินแลว ใหเรงรัด
ดําเนินการในพื้นที่ที่เหลือใหแลวเสร็จภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6  

การแกไขความแตกตางและปญหาที่มีอยูในโครงการจัดที่ดินในปจจุบัน คือ 

(1) สิทธิในดิน ในปจจุบันมีการออกหนังสือสําคัญแกเกษตรกร หรือสมาชิกนิคมในลักษณะ 
แตกตางกัน ดังนี้ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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หนวยงาน หนังสือสําคัญที่ออกให 
- กรมที่ดิน 
- กรมประชาสงเคราะห 
- กรมสงเสริมสหกรณ 
- ส.ป.ก. 
- กรมปาไม 

น.ส.3/โฉนด 
น.ค./น.ส.3/โฉนด 
กสน./น.ส.3/โฉนด 
ส.ป.ก. 4-01 
ส.ท.ก.1 

(2 ความแตกตางในดานการพัฒนาของรัฐ 

(3) ขนาดที่ดินที่แบงใหกับสมาชิกหรือเกษตรกรในทองที่เดียวกันแตกตางกัน 

การแกไขความแตกตางนี้ จําเปนตองดําเนินการแกไขทั้งกฎหมาย ระเบียบมติตางๆ ตลอดจนการ 
ปรับปรุงองคกรในการบรหิารใหแลวเสร็จภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 

- โครงการจัดที่ดินในอนาคต 

เนื่องจากการจัดท่ีดินเปนโครงการท่ีตองดําเนินการตอเนื่องเปนระยะยาวไมสามารถจะเปลี่ยนแปลง
หรือยุบเลิกโครงการจัดท่ีดินในทันทีทันใดได จึงไดกําหนดใหมีระยะเวลา 5 ป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 
ใหหนวยงานตางๆ สามารถปรับแผนและองคกรตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่มีอยู  
ในระยะเริ่มตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 โครงการจัดท่ีดินจึงควรดําเนินการ ดังนี้ 

• นําพื้นที่ปาไมที่ถูกบุกรุกท่ีเหลือจากการกําหนดใหเปนพื้นที่ปาอนุรักษและปาเศรษฐกิจแลว  
ตลอดจนที่สาธารณประโยชนและที่รกรางวางเปลาที่ประชาชนเขาบุกรุกเขาทํากินมาจัดใหแกราษฏร โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของดินเปนหลัก 

• ในพื้นที่ที่กรมปาไมดําเนินการโครงการ ส.ท.ก.1 ไวแลวและอยูนอกเขตที่กําหนดใหเปน 
ปาไมตามนโยบายการปาไมแหงชาติ ใหดําเนินการจัดโครงการที่ดินทํากินตอไป โดยทําการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีในสวนที่ดําเนินการไปแลวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ใหเปนระบบเดียวกับกรมที่ดิน ทําการ 
โยกยายเกษตรกรที่อยูอาศัยทํากินอยูในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตร หรือเขตสงวนหวงหามไปอยูใน
ที่ที่เหมาะสม พื้นที่สวนนี้ ควรยึดหลักใหสิทธิการทําประโยชนประมาณ 5-10 ป เพื่อใหการพัฒนาปจจัย 
พื้นฐานโดยรัฐเสร็จส้ิน จึงจะใหกรรมสิทธ์ิเชนเดียวกับพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดท่ีดินสวนอื่นๆ โดยหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งไดเสนอใหมีการจัดต้ังขึ้นในอนาคตเปนผูดําเนินการ 
ในพื้นที่สวนนี้ตอเนื่องจากกรมปาไม 

• ใหมีการพัฒนาปจจัยขั้นพื้นฐานควบคูไปกับการจัดท่ีดิน 

• รัฐไมควรใหกรรมสิทธ์ิที่ดินในระยะแรก ควรใหสิทธิการทําประโยชนประมาณ 5-10 ป จึง 
จะใหกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ 

• เนื่องจากการจัดท่ีดินมีกิจกรรมที่ตอเนื่องซึ่งตองใชเวลา การที่จะมอบหมายใหหนวยงานใด 
หนวยงานหนึ่งรับผิดชอบ คงไมสามารถจะดําเนินการใหทันตอความตองการของประชาชนได จําเปนตอง
ใหหนวยงานหลักๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท่ีดินในปจจุบัน ไดแก ส.ป.ก. กรมที่ดิน กรมประชาสงเคราะห และ
กรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งมีความชํานาญ และประสบการณมาแลวรวมกันดําเนินการ แตควรจะปรับวิธีการ
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ดําเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องกรรมสิทธ์ิในที่ดินใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะมีขอแตกตางกันบางใน
วิธีปฏิบัติ ขนาดของที่ดินที่จัดให ระดับการพัฒนาขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละทองที่ รายละเอียดการ
แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติควรกระทําในระยะท่ีใกลจะส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เมื่อมีผลการ
ปรับปรุงการจําแนกประเภทที่ดิน และกรมปาไมไดกําหนดพื้นที่ปาไม จํานวน 128 ลานไร เสร็จเรียบรอย
แลวโดยใหจัดทําเปาหมายและแผนงานรวมการจัดท่ีดินของประเทศ แลวแบงใหแตละหนวยงานรับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม 

• เนื่องจากการจัดท่ีดินมีคาใชจายคอนขางสูง ที่แลวมามีการเรียกเก็บเงินคา พัฒนาไมเกิน 
ไรละ 200 บาท (มาตรา 10 พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511) ควรจะไดมีการปรับใหสูงขึ้น ทั้งนี้
เพื่อคํานึงถึงความเปนธรรมในสังคมท่ีไดนําภาษีอากรจากสวนอื่นๆ มาเปนคาใชจายประการหนึ่ง อีก
ประการหนึ่งจะกอใหเกิดภาระผูกพันของเกษตรกรหรือสมาชิกนิคมตอที่ดินนั้นๆ มากกวาที่จะไดรับโดย 
มิไดลงทุนแตอยางใดและประการสุดทาย เพื่อใหสอดคลองกับโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งได
จัดซื้อที่ดินมาแลวใหเกษตรกรเชาซื้อ 

- นโยบายที่ดินเพ่ือการอนุรักษ 

เพื่อใหสามารถรักษาสภาพแวดลอมของประเทศไทยไวมิใหมีผลกระทบจนเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม ไดกําหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษไวจํานวนรอยละ 15 ของ เนื้อที่ทั้งประเทศ หรือประมาณ 48  
ลานไร ซึ่งจะรวมถึงเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตตนน้ําลําธาร ฯลฯ มีความจําเปนตอง
กําหนดนโยบายดังนี้ 

เขตตนน้ําลําธาร 

เพื่อใหสามารถอํานวยน้ําไดสม่ําเสมอและพอเพียงตอการใชสอยของประเทศ ใหกําหนดพื้นที่ 
สวนหนึ่งเปนตนน้ําลําธารที่จะตองรักษามิใหมีการบุกรุกทําลายและใชเพื่อกิจกรรมอื่นใด ในเขตตนลําธารที่
ถูกบุกรุกทําลายไปแลว จะตองเรงรัดการปลูกปาทดแทน รวมทั้งการวิจัยเพื่อหาวิธีการฟนฟูเขตตนน้ํา 
ลําธาร นอกเหนือจากการปลูกปาทดแทนขึ้นโดยเร็ว 

เขตอุทยานแหงชาติ 

ในเขตอุทยานแหงชาติที่ไดประกาศเขตไปแลวรวม 16 ลานไร นั้น ใหจัดทําแผนแมบทในการ
พัฒนาโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เพื่อใหพื้นที่สวนนี้มีการใชที่ดิน 2 ประเภทในขณะเดียวกัน คือ 
เปนทั้งอุทยานแหงชาติและสถานท่ีทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

ควรพิจารณารวมเขตรักษาพันธุสัตวปาเขากับเขตอุทยานแหงชาติ เพื่อใหการจัดการดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่ประกาศใชใหประสานสอดคลองกัน 

- นโยบายที่ดินเพ่ือความมั่นคง 

ใหกําหนดการใชที่ดินสวนหนึ่งใชเพื่อกิจกรรมที่สนับสนุนความมั่นคงของชาตินอกเหนือจากที่ดิน
ที่ใชในราชการทหารอยูในปจจุบันนี้แลว เพื่อจัดต้ังเปนนิคมชายแดน หรือโครงการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่
ตางๆ ตามความเหมาะสม 
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อยางไรก็ตาม การกําหนดการใชที่ดินตามแนวนโยบายที่กลาวมาแลวนั้นมิไดหมายความวา 
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะมีตอนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ แตจะมีสวนตอบสนองตอแนวนโยบาย
ดานอื่นๆ ดวย การกําหนดนโยบายที่ดินแตละดานนั้น ไดมีการพิจารณาถึงวัตถุประสงคหลัก เพื่อให
สามารถมองภาพการพัฒนาและการบริหารในแตละสวนไดชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการแกปญหา 
บางประการอาจจําเปนตองจัดทําเปนเฉพาะซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ และความ
มั่นคง เชน นโยบายชาวเขา 

- นโยบายชาวเขา 

ปญหาชาวเขาในประเทศไทย มีสวนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ และความมั่นคง
ของชาติเปนอยางยิ่ง จําเปนจะตองรีบดําเนินการแกไขเพื่อมิใหมีผลกระทบและเสียหายตอสวนรวมรุนแรง
กวาที่เปนอยูในปจจุบัน นโยบายที่ดินที่เกี่ยวของกับชาวเขานั้นจําเปนจะตองพิจารณาจากวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวเขารวมกับขอเท็จจริงดานอื่น ๆ จึงไดกําหนดนโยบายการใชที่ดิน ดังนี้ 

ใหแบงชาวเขาออกเปน 2 พวก ตามวัฒนธรรมและประเพณี พวกที่หนึ่งไดแกชาวเขาเผาที่สามารถ
กําหนดใหอยูเปนหลักแหลงไดพวกท่ีสองไดแกชาวเขาเผาตาง ๆ ที่ชอบอพยพเคลื่อนยายเพื่อทําไร 
เลื่อนลอยกําหนดใหอยูเปนหลักแหลงไดยาก ” 

(3)  นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 

- สถานการณ 

ประเทศไทยมีเนื้อที่ 321 ลานไร ขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทําใหมีความตองการท่ีดินทํากิน
สูงขึ้น จึงมีการนําที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา หรือไมเหมาะสมมาใชเปนจํานวนถึง 182 ลานไร 
หรือรอยละ 57 ของพื้นที่ประเทศ ที่ดินที่มีปญหาเหลานี้ จําแนกเปนที่ดินเค็ม 21.7 ลานไร (อยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหลือ 17.8 ลานไร) ที่ดินเปรี้ยวจัด 5.3 ลานไร ที่ดินทรายจัด 7.1 ลานไร ที่ดินต้ืนและที่ดิน
เปนกรด 51.3 ลานไร และที่ดินบนพื้นที่ภูเขา 96 ลานไร นอกจากนี้ยังมีการใชที่ดินโดยไมถูกตองตาม
หลักการอนุรักษ จนทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินเปนพื้นที่ถึง 134 ลานไร ตลอดจนการเรงรัดเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรโดยใชปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช หรือการทิ้งและกําจัดกากของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมและชุมชนอยางไมถูกหลักวิชาการ ไดมีผลทําใหมีการสะสมสารพิษ จนเปนปญหามลพิษในดิน
เพิ่มขึ้น 

ในปจจุบัน เนื่องจากที่ดินที่เหมาะสมแกการเกษตรไดถูกนํามาใชหมดแลว จึงปรากฏวาที่ดินที่มี
ปญหารอยละ 57 ของพื้นที่ประเทศ เกษตรกรไดนํามาใชทําการเกษตร ซึ่งทําใหตองมีการลงทุนสูงและเกิด
ความยุงยากในการจัดท่ีดิน และถาดําเนินการไมถูกตองเหมาะสมแลว อาจเปนสาเหตุที่ทําใหทรัพยากร 
ที่ดินเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนสาเหตุใหเกษตรกรหาพื้นที่ใหมโดยการบุกรุกพื้นที่ปาตอไป 

นอกจากนี้ ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังเขตชุมชนหนาแนนยังมีการสูบน้ํา
บาดาลข้ึนมาใชประโยชนในปริมาณมากเกินสมรรถนะการทดแทนไดตามธรรมชาติ จนเกิดปญหาแผนดิน
ทรุดตัวและไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยในชวง 9 ป (2527-2535) เขตวิกฤตมีการทรุดตัวของแผนดิน
ประมาณ 32 เซนติเมตร นอกจากนี้ในบริเวณชายแดนท่ีมีแมน้ําเปนเขตกั้นพรมแดนระหวางประเทศ ยังมี
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ปญหาการสูญเสียพื้นที่ของประเทศเนื่องจากการชะลางพังทลายของดินและตลิ่งที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทางเดินของแมน้ําดวย 

ปญหาของทรัพยากรดินและที่ดินที่เกิดขึ้นดังกลาว มีสาเหตุมาจากการขาดเอกภาพในการ 
ดําเนินงาน การขาดการบริหารและการจัดการท่ีเหมาะสมที่จะนําไปสูการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ  
แผนการใชที่ดินที่เหมาะสมไวไมสามารถนําไปใชปฏิบัติได รัฐไมสามารถควบคุมใหการกระจายการต้ัง 
ชุมชนเมืองเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได รวมทั้งขาดการกําหนดประเภทการใชที่ดินเพื่อ
การพัฒนาเมืองอยางเหมาะสม นอกจากนี้ นโยบายท่ีดินที่ผานมาไมไดสรางความมั่นคงในกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
และไมสามารถกระจายการถือครองที่เปนธรรม ตลอดจนขาดระบบการประสานนโยบายที่ดินและการใช 
ที่ดินกับนโยบายการจัดการทรัพยากรดานอื่นๆ 

- เปาหมาย 

1. ใหมีการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสมอยางเปนระบบ สอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่และสภาพแวดลอม โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ 

2. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรท่ีดินและที่ดินที่เส่ือมโทรม ใหเปนปจจัยพื้นฐานของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเรงรัดฟนฟูที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ และแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน 
ซึ่งขณะนี้มีอยูรอยละ 59.5 และ 41.7 ของพื้นที่ประเทศตามลําดับ 

3. อนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ที่มีลักษณะเดนทางนิเวศวิทยา และธรณีวิทยาบนพื้นฐานความ
สมดุลของธรรมชาติ 

-  นโยบายและแนวทางดําเนินการ 

ดินและการใชที่ดิน  

ประกอบดวยนโยบาย 2 ประการ คือ 

1) นโยบายปองกันปญหาความเส่ือมโทรมและการสูญเสียทรัพยากรดินและฟนฟูคุณภาพ
ของดิน 

แนวทางดําเนินการ 

1. สรางความตระหนักโดยสงเสริมการประชาสัมพันธ และการฝกอบรมใหเห็นคุณคา ความสําคัญ
ของทรัพยากรดินและการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและน้ํา โดยใชมาตรการเกื้อกูลตอคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากดินและที่ดินไดอยางยั่งยืน 

3. ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินและควบคุมกิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน ไดแก การขุดตักหนาดิน การขุดและดูดทรายบก รวมทั้งใหมีการนํามาตรการ
ดานกฎหมายมาบังคับใชใหเกิดผลอยางจริงจัง 

4. ปรับปรุงและเพิ่มกลไกการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ และเอื้ออํานวยตอการ 
ควบคุมการใชที่ดินของประเทศ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

5. ใหผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบการฟนฟูคุณภาพดิน รวมทั้งใหมีการติดตาม และตรวจสอบ
การฟนฟูอยางตอเนื่อง 

6. กําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน รวมทั้งกําหนด 
หลักเกณฑและมาตรการการถมที่ดินชายตลิ่ง ชายหาด ที่ชายทะเล และที่ใตน้ําทะเล เพื่อฟนฟูสภาพพื้นที่
กรรมสิทธ์ิของเอกชนที่สูญเสียไป เนื่องจากการกัดเซาะชายตลิ่งและชายฝง โดยใหคงพื้นที่เทาที่มีอยูเดิม 

7. สนับสนุนการศึกษาวิจัยดานส่ิงแวดลอมและนิเวศวิทยาที่เกี่ยวของกับคุณภาพดิน วิธีการฟนฟู
คุณภาพดินที่เส่ือมโทรม รวมทั้งสงเสริมใหนําผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม 

8. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลของทรัพยากรดินและที่ดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารและการ 
จัดการ ต้ังแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ 

2) นโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดินใหสอดคลองกับสมรรถนะที่ดิน 

แนวทางการดําเนินการ 

1. สงเสริมใหหนวยปกครองทองถิ่นและองคกรประชาชน มีสวนรวมในการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดิน 

2. ใชมาตรการทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือสงเสริมการใชที่ดินใหเหมาะสมกับสมรรถนะที่ดินและ
ศักยภาพของพื้นที่ 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการดานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ใหเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการประสานงานดานการจัดการท่ีดินที่มี 
ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชนและพื้นที่รกรางวางเปลาเพื่อประโยชนของชุมชนอยางเหมาะสม 

5. ใหนําที่ดินปาสงวนแหงชาติแหงชาติที่กรมปาไมไดใหบุคคลหรือนิติบุคคลเชาต้ังแต 100 ไร 
ขึ้นไป ซึ่งหมดอายุสัญญาการเชา หรือมีการละเมิดเงื่อนไข กลับมาฟนฟูสภาพใหเปนปาที่เหมาะสม 

การใชที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ประกอบดวยนโยบาย 2 ประการ ดังนี้ 

1) นโยบายอนุรักษและคุมครองพ้ืนที่ที่เหมาะสม อยางนอยรอยละ 35 ของพ้ืนที่ประเทศ 
ไวเพ่ือการเกษตรกรรม โดยเปนพ้ืนที่เพ่ือการกสิกรรมรอยละ 25 และพ้ืนที่เพ่ือการปศุสัตวรอยละ 10 

แนวทางดําเนินการ 

1. กําหนดใหเขตพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ และพื้นที่ชลประทาน เปนพื้นที่คุมครองเพื่อ
การเกษตร 

2. พัฒนาพื้นที่ทุงหญา และพื้นที่รกรางวางเปลาใหเปนเขตสงเสริมการเลี้ยงสัตว โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของพื้นที่และระบบนิเวศ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

3. กําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมในเขตชลประทานใหสอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

4. ใชมาตรการดานกฎหมายและดานการเงินการคลัง เพื่อสงวนและคุมครองพื้นที่ทําการเกษตร 
ที่มีความอุดมสมบูรณไวมิใหเปลี่ยนสภาพ 

2) นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชที่ดินในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางดําเนินการ 

1. สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ และความ 
เหมาะสมทางเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

2. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถเกื้อกูลการอนุรักษ
และฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ตรวจสอบและควบคุมการเกษตรกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่กอใหเกิดความเส่ือมโทรมของดิน
และที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตร 

4. สงเสริมการวิจัยในลักษณะสหวิทยากร และสงเสริมการพัฒนาที่เนนการอนุรักษ โดยใหมีส่ิง 
จูงใจ เพื่อพัฒนาการเกษตรที่สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

การใชที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม  

ประกอบดวยนโยบาย 4 ประการ ดังนี้ 

1) นโยบายการใชที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม ทั้งระดับภาค ระดับอนุภาค 
และระดับจังหวัด ตองสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่และรักษาดุลยส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงเขต
อนุรักษที่มีคุณคาทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

แนวทางดําเนินการ 

1. วางแผนและจัดทําผังการใชการใชที่ดินและผังระบบคมนาคมขนสง ทั้งในระดับภาค ระดับ
อนุภาค และระดับจังหวัด รวมทั้งใหมีการปฏิบัติตามผังที่กําหนดอยางเครงครัด 

2. กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรม เพื่อมิใหกระจัดกระจายอยูทั่วไป โดยใชมาตรการ
จูงใจทั้งดานการเงิน การคลัง การพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

3. พัฒนาระบบการจัดการอสังหาริมทรัพยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมการถือครองที่ดินเปน
จํานวนมากแลวไมไดใชประโยชน และปองกันการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร 

4. ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมระยะปลอดอาคาร 
ในพื้นที่อันควรอนุรักษ และตลอดแนวริมคู คลอง หนอง บึง และแมน้ํา 

5. ใหจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาล กํากับดูแลการใชที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองรวมและ 
ผังเมืองเฉพาะที่ประกาศใช รวมทั้งจัดใหองคกรการบริหารงานของรัฐเพื่อการพัฒนาเมืองในระดังภาค 

6. ใชมาตรการตามกฎหมายผังเมือง เพื่อควบคุมการขยายตัวของชุมชนและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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2) นโยบายเรงรัดพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญและพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม 
ตามศักยภาพและโอกาสที่มีอยูของภาค โดยคํานึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอม 

แนวทางดําเนินการ 

1. เรงรัดการพัฒนาโครงสรางบริการพ้ืนฐานระดับเมืองใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทั้งในระดับภาค ระดับอนุภาค และระดับจังหวัด รวมทั้งควบคุมการขยายตัวของเมืองใหเหมาะสม 

2. กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใหกับทองถิ่น เพื่อการ
พัฒนาเมืองใหมีประสิทธิภาพ 

3. ใหนํามาตรการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองมาใชเปนกลไกการสงเสริมและควบคุมการใช 
ที่ดินในเขตเมือง 

3) นโยบายพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญรองและสรางเมืองใหมสมบูรณแบบ เพ่ือ
ชะลอการเติบโตของเมืองใหญและรองรับกระบวนการความเปนเมืองที่เหมาะสม รวมทั้งรักษา 
สมดุลความเจริญเติบโตระหวางเมืองและชนบท 

แนวทางดําเนินการ 

1. สงเสริมการพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญรองเพื่อใหเปนเมืองศูนยกลางความเจริญหลัก
ของอนุภาค 

2. กําหนดและวางผังพื้นที่เมืองใหมสมบูรณแบบของภาคและอนุภาค โดยเมืองใหมควรอยูหาง
จากเมืองหลักเดิม และประกาศเปนกฎกระทรวงผังเมืองรวม เพื่อควบคุมการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ การบริการเมืองอาจจัดต้ังเปนบรรษัทเมืองใหมเพื่อการบริหารเมืองที่เหมาะสมและคลองตัว 

การใชที่ดินในพ้ืนที่เฉพาะที่มีลักษณะเดนทางนิเวศวิทยาและธรณีวิทยา  

ประกอบดวยนโยบาย 2 ประการ คือ 

1) นโยบายอนุรักษพ้ืนที่ที่มีลักษณะเดนทางนิเวศวิทยาและธรณีวิทยาใหอยูในภาวะสมดุล
ทางธรรมชาติ 

แนวทางดําเนินการ 

1. จัดทําแผนจัดการพื้นที่ในระดับตางๆ เพื่อใหเกิดการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

2. ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายใหทันสมัย รัดกุม เพื่อใหสามารถคุมครองคุณคาที่สําคัญของ
พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ 

3. กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการสูทองถิ่น เพื่อรักษาและคุมครองพื้นที่ โดยเสริมสราง
สมรรถนะและประสิทธิภาพขององคกรที่เกี่ยวของ 

4. สงเสริมแลละเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนในทองถิ่น มีความรู ความเขาใจในคุณคาและความสําคัญของพื้นที่เพื่อใหเกิดความรวมมืออยาง
จริงจัง 

5. ประสานความรวมมือกับตางประเทศทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางวิชาการและกฎหมาย 
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2) นโยบายการใชที่ดินในบริเวณพ้ืนที่เฉพาะที่มีลักษณะเดนทางนิเวศวิทยาและ
ธรณีวิทยา ตองดําเนินการบนพ้ืนฐานความสมดุลทางธรรมชาติ 

แนวทางดําเนินการ 

1. กําหนดเงื่อนไขการใชที่ดินและการใหสิทธิการถือครองที่ดินในพื้นที่เฉพาะที่มีลักษณะเดนทาง
นิเวศวิทยาและธรณีวิทยาใหชัดเจน 

2. ควบคุมและตรวจสอบการใชที่ดินในพื้นที่ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งใช
มาตรการปองกันการบุกรุกใหบังเกิดผล 

3. ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการ และไดรับผลประโยชนที่เปนธรรมในการ
พัฒนาและใชประโยชนพื้นที่ 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550 - 2554 

สืบเนื่องจากนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 
ไดมีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มีสวนที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดิน ใน
เรื่องทรัพยากรดินและที่ดิน โดยกําหนดเปนกลยุทธไวดังนี้ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดมาตรการและ แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติไว ดังนี้ 

มาตราการ ลดความขัดแยงการถือครองที่ดินโดยประชาชนมีสวนรวม 

แนวทางการปฏิบัติ 

(1) สํารวจและตรวจสอบสิทธิการครอบครองการใชประโยชนที่ดินและสิทธิทํากินของ
ราษฎรโดยใหประชาชนมีสวนรวม และใหทุกหนวยงานนําหลักเกณฑการพิสูจนสิทธิ
มาใชเปนแนวทางเดียวกัน 

(2) ผอนผันสิทธิทํากินชั่วคราวในชวงระหวางการพิสูจนสิทธิ และคุมครองสิทธิใหแก
ราษฎรท่ีเขาใชประโยชนที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ทุกภาคี 

มาตรการ เรงรัดการจัดทําฐานขอมูลที่ดินใหเปนระบบ เพื่อใชในการบริหารจัดการที่ดิน 

แนวทางการปฏิบัติ 

(1) กําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ (เชน แนวเขตปาตนน้ํา แนวเขตปาสงวนแหงชาติ แนว
เขตอุทยานแหงชาติ แนวเขตพื้นที่คุมครองและรักษาพันธุสัตวปา ที่ราชพัสดุ เปน
ตน) ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งจัดทํากฎหมายรับรองแนวเขตใหม และ
กําหนดคาชดเชยแกเอกชนและประชาชนผูเสียผลประโยชนจากการปรับแนวเขต 
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(2) สํารวจขอมูลการถือครองการใชประโยชนที่ดินของประชาชน และจัดเก็บอยางเปน
ระบบเพื่อใหเปนฐานในการวางแผนการถือครองที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินใหมี
ประสิทธิภาพ 

(3) จัดทําระบบฐานขอมูลที่ดินที่ประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบสถานภาพที่ดินที่
ถือครองของตนเองได 

กลยุทธที่ 3 ขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในเชิงรุก 

มาตรการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินและส่ิงแวดลอมในระดับทองถิ่น 

แนวทางการปฏิบัติ 

(1) ตรวจสอบรายชื่อผูถือครองท่ีดินและแผนที่การใชประโยชนที่ดินกับฐานขอมูล เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับการบริหารจัดการท่ีดินในทองถิ่นใหเหมาะสมกับศักยภาพการใช
ประโยชนและสมรรถนะของที่ดิน 

(2) เผยแพรฐานขอมูลการถือครองที่ดินและใหความรูกับ อปท. และชุมชนท่ีเกี่ยวของใน
การนําไปใชประโยชนในการจัดการที่ดินในพื้นที่ 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรมเพื่อลดความ 
ยากจน 

มาตรการ สงเสริมการกระจายการถือครองที่ดินและลดความขัดแยงของการใชประโยชนที่ดิน 

แนวทางการปฏิบัติ 

(1) เรงรัดโครงการจัดท่ีดินทํากินสําหรับคนยากจนอยางครบวงจร โดยจัดซื้อที่ดินที่อุดม
สมบูรณมาใหราษฎรยากจนเชาหรือเชาซื้อ ทั้งนี้ไมควรใชพื้นที่ปาหรือพื้นที่อนุรักษ 

(2) สนับสนุนทางเลือกอาชีพอื่นใหแกคนยากจนโดยมีการพัฒนาขีดความสามารถและ
สรางองคกรความรู 

(3) จัดพื้นที่ใหชุมชนด้ังเดิมที่อาศัยอยูในที่สาธารณะ ใหมีที่อยูอาศัยอยางถูกตองตาม
กฎหมายในลักษณะสิทธิรวมของชุมชน 

(4) ยกเลิก พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 
2475 รวมทั้งเรงรัดและการประกาศใช พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง โดยใชฐาน
ภาษีเดียว 

(5) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาท่ีดินของชาติ 

(6) เรงรัดและประกาศใชพระราชบัญญัติที่ดินและส่ิงปลูกสราง โดยเก็บภาษีที่ดินใน   
 อัตรากาวหนาในอัตราที่สูงขึ้นจากที่ดินที่มิไดมีการใชประโยชน 

      (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2549ก: 59 – 63) 
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มติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 3 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ แผนงานและหนวยงานหลัก 
รับผิดชอบการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่ดินตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ รวม 7 
แผนงาน คือ 

แผนงาน หนวยงานหลัก 

1) แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน กระทรวงการคลัง 

2) แผนงานปรับปรุงองคกรบริหารจัดการที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) แผนงานระบบขอมูลที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) แผนงานอนรุักษ ฟนฟ ูและใชประโยชน
ทรัพยากรดินและที่ดิน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5) แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6) แผนงานคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

7) แผนงานปรับปรุงสิทธิในที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย 

มติคณะรัฐมนตรีที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องนโยบายการถือครองเฉพาะเรื่อง รวม 59 เรื่อง คือ  

1. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 12  พฤศจิกายน 2506 เรื่อง  การสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน 

2. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี  8  กรกฎาคม 2512  เรื่อง  การจัดท่ีดินใหราษฎรที่ไมมีท่ีทํากินและที่บุกรุกไป
ทํากินในที่สงวนหวงหาม 

3. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี  12  ธันวาคม 2512 เรื่อง  การจัดท่ีดินใหราษฎรที่ไมมีท่ีทํากินและที่บุกรุกไป
ทํากินในที่สงวนหวงหาม 

4. มติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  25 มกราคม 2518 เรื่อง  นโยบายอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย
ในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราว 

5. มติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  29 เมษายน 2518 เรื่อง  แผนงานจัดท่ีดินใหแกราษฎรในหมูบานปาไม 

6. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 กรกฎาคม 2520 เรื่อง  จัดต้ังทบวงที่ดิน 

7. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 10 สิงหาคม 2520 เรื่อง  การดําเนินการปฎิรูปท่ีดินในเขตปาสงวน 
แหงชาติท่ีเส่ือมสภาพ 

8. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28  สิงหาคม 2522 เรื่อง  โครงการออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากิน 
ชั่วคราว (ส.ท.ก.) 

9. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 22 มถุินายน 2525 เรื่อง  นโยบายการใช และกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

10. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําท่ีสําคัญของ 
ประเทศไทย 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 55 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

11. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 เมษายน 2527 เรื่อง  โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนด
ท่ีดินท่ัวประเทศ 

12. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 12 มิถุนายน 2527 เรื่อง  หลักการชวยเหลือราษฎรตามโครงการเพิกถอน
สภาพปาท่ีเปนท่ีต้ังชุมชน 

13. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2528 เรื่อง  หลักเกณฑการชวยเหลือราษฎรตามโครงการเพิก
ถอนสภาพปาท่ีเปนท่ีต้ังชุมชน เฉพาะในเขตปา
สงวนแหงชาติ 

14. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 พฤษภาคม 2528 เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําปงและวัง 

15. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 ธันวาคม 2528 เรื่อง  นโยบายปาไมแหงชาติ 

16. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 มีนาคม 2529 เรื่อง  การควบคุมการจัดท่ีดิน 

17. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 21 ตุลาคม 2529 เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพของลุมน้ํายม-นาน 

18. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 กันยายน 2530 เรื่อง  นโยบายที่ดิน 

19. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 12 กรกฎาคม 2531 เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํามูล-ชี 

20. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 มีนาคม 2532  เรื่อง  การดําเนินงานตามโครงการเพิกถอนสภาพปาท่ี
เปนท่ีต้ังชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 
มิถุนายน  2527 

21. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 มิถุนายน 2532 เรื่อง  การชวยเหลือราษฎรท่ีเขาไปทํากินหรืออยูอาศัย
ในเขตปาสงวนแหงชาติโดยผิดกฎหมาย 

22. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใตและ
ขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 

23. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2533 เรื่อง  โครงการสํารวจสถานที่ราชการบานเรือนราษฎร
และถนนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติและในพ้ืนท่ี
ท่ีจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

24. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 สิงหาคม  2534 เรื่อง  แผนพัฒนาการเกษตรและปฎิรูปท่ีดินในสวนของ
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิรูปท่ีดิน 

25. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2534 เรื่อง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวนัออกและ
ขอเสนอแนะมาตรการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 

26. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 10 มีนาคม 2535 เรื่อง  การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและ 
ท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

27. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 มีนาคม 2535  เรื่อง  การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและ 
ท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติเพ่ิมเติม 

28. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 มีนาคม 2535  เรื่อง  โครงการสํารวจสถานที่ราชการบานเรือนท่ีดิน 
ทํากินของราษฎร และถนนท่ีอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติในพ้ืนท่ีท่ีจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร
และเขตที่สาธารณประโยชน 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

29. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 กรกฎาคม 2535 เรื่อง  ยกเลิกโครงการจัดสรรท่ีทํากินในปาสงวน 
เส่ือมโทรมใหราษฎรผูยากไร (ค.จ.ก.) 

30. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 พฤษภาคม 2536  เรื่อง การพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับท่ีดินในเขตปาไม 

31. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 7 มิถุนายน 2537  เรื่อง  โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนด
ท่ีดินท่ัวประเทศระยะท่ีสาม พ.ศ.2538-2542 

32. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 กันยายน 2537 เร่ือง  หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาทําประโยชน
หรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติท่ีติดอยู
ในเขตพื้นท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ 

33. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2537 เรื่อง  แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

34. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 22 เมษายน 2540 เรื่อง  มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาท่ีดินทํากิน
และการบุกรุกปาสงวนและอุทยานแหงชาติใน
จังหวัดนครราชสีมา 

35. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 22 เมษายน 2540 เรื่อง  สถานการณและแนวทางแกไขปญหาการบุกรุก
พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

36. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 22 เมษายน 2540 เรื่อง  มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาท่ีดินทํากิน
และการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนและอุทยานแหงชาติ 
ในภาพรวมทั้งประเทศ 

37. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง  การแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไม 

38. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 8 กันยายน  2541 เรื่อง  รางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
พ.ศ……. 

39. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มีนาคม 2542 เรื่อง  อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการพัฒนา
กรมท่ีดินและเรงรัดการออกโฉนดท่ีดินท่ัวประเทศ 
ระยะท่ี3 (พ.ศ.2538-2542) ออกไปอีก 2 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ.2543-2544)  

40. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 18 พฤษภาคม 2542 เรื่อง  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปท่ีดิน ระยะท่ี 2 
(2540-2544)  

41. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 22 ตุลาคม 2544 เรื่อง  โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนด
ท่ีดินท่ัวประเทศ ระยะท่ี 4 พ.ศ.2545-2547  

42. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 มีนาคม 2545 เรื่อง  แนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนและการ 
ปฎิรูปท่ีดิน 

43. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 5 มีนาคม 2545 เรื่อง  ท่ีดินท่ีสงวนหรือหวงหามไวเพ่ือใชประโยชนใน
ราชการ  

44. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 กันยายน 2545 เรื่อง  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิรูปท่ีดินระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2545-2549)  

45. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 29 ตุลาคม 2545 เรื่อง  การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การฟองเรียก
คาเสียหายเมื่อมีการกระทําผิดเกี่ยวกับท่ีดินของรัฐ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

46. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 24 ธันวาคม 2545 เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. .…  

47. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 มิถุนายน 2546 เรื่อง  ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือแกไขปญหาท่ีดิน
ของชาติ 

48. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 กันยายน 2546 เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ(ฉบับท่ี 2)  

49. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 14 ตุลาคม 2546 เรื่อง  การแกไขปญหาท่ีดินทํากินใหแกประชาชน 

50. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 ตุลาคม 2546 เรื่อง  การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการอนุญาตให
เขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม 

51. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขการใหสัมปทานในที่ดินของรัฐ พ.ศ….  

52. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 25 พฤศจกิายน 2546 เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกํากับ
นโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดิน
ของรัฐเพ่ือแกไขปญหาความยากจน (กอ.ชดจ.) 

53. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 มกราคม 2547 เรื่อง  ผลการประชุมหารือระหวางรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของในการจัดท่ีดินทํากิน 

54. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง  การบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน 

55. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 10 กมุภาพันธ 2547 เรื่อง  การยกเลิกแบบแจงการครอบครองที่ดิน(ส.ค.1)  

56. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มีนาคม 2547 เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... 

57. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มีนาคม 2547 เรื่อง การดําเนินการจัดท่ีดินของรัฐใหประชาชนทํากิน 

58. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง  การแกไขปญหาท่ีดินของรัฐ จังหวัดกาญจนบุรี  

59. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง  การแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไม  

4) คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา 

วันที่ 16 มีนาคม 2485 จอมพลแปลก พบิูลสงคราม ไดแถลงนโยบายของรฐับาลคณะที่ 10 ตอ
สภาผูแทนราษฎร  มีขอความเกี่ยวของกับทีดิ่นดังนี้ :- 

“ การที่ดิน จะควบคุมที่ดนิรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ใหเปนไป
ในทางที่จะบังเกิดผลอันด ี โดยรวมมือกับกระทรวงทะบวงกรมเจาหนาที่อื่น เพ่ือใหไดมีการจัด
ประเภทที่ดินเพ่ือผลอันดีในทางเศรษฐกิจ มีการปาไม แร เกษตร เปนตน จะชวยบุคคลที่ต้ังใจ
ประกอบอาชพีตามอิสระใหไดรับความสะดวกในการจับจองที่ดินรกรางวางเปลา สวนที่ดินที่ตก
เปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายแลว ก็จะจัดใหผูถือกรรมสิทธิ ์ หรือมี
สิทธิครอบครองไดรับหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ ์ หรือสิทธิครอบครองเปนหลักฐานในมอื กับ
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

จะปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติใหมใหเหมาะสมกับกาลสมัย ” (สํานักงานเลขาธิการสภา 
ผูแทนราษฎร, 2540: 63-64) 

นายปรีดี พนมยงค นายกรัฐมนตร ีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 16 ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2489 มีขอความเกี่ยวของกับที่ดินดังนี ้:- 

“ การที่ดิน จะไดเรงรดัและสงเสริมบรรดาการกระทําทั้งปวง  ซึ่งรัฐบาลกอนไดเริ่ม
ดําเนินการไวแลวใหเปนผลดีย่ิงขึ้น เชนการชวยบุคคลที่ต้ังใจประกอบอาชีพทางกสิกรรมใหไดรับ
ความสะดวกในการจับจองที่ดินรกรางวางเปลา และการจัดใหผูมีกรรมสิทธิใ์นที่ดินแลวไดรับ
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ ์  หรือสิทธิครอบครองโดยรวดเรว็ เปนตน ” (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2540: 86 ) 

ตอมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2489 นายปรีดี พนมยงค นายกรัฐมนตร ีแถลง นโยบายของรฐับาล
คณะที่ 17 ตอรัฐสภา มีนโยบายที่เกี่ยวของกับที่ดินคลายคลึงกับนโยบายของรฐับาลคณะที่ 16 ดังนี ้

“ การที่ดินจะไดเรงรัดและสงเสริมบรรดากิจการซึ่งไดดําเนินอยูแลวใหสมบูรณย่ิงขึ้น เชน 
การจัดที่ดินครองชีพ การใหความสะดวกแกประชาชนในการจับจองที่ดินเพ่ือประกอบการ 
กสิกรรม ตลอดจนการจัดใหผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแลวไดรับหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองโดยรวดเร็ว เปนตน ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,  2540: 93) 

วันที่ 5 มิถุนายน 2490 พลเรือตรถีวัลย ธํารงนาวาสวัสด์ิ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ 
รัฐบาลคณะที่ 18  มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี ้

“ สงเสริมสนับสนุนใหราษฎรไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สําหรับเปนที่อยูอาศัยและ
ประกอบการเลี้ยงชีพเปนหลักฐานและชวยเหลือในเรื่องการขอจับจองและออกหนังสือสําคัญให
รวดเร็วขึ้น ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 99) 

วันที่ 11 ธันวาคม 2494 จอมพลแปลก พิบลูสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรฐับาล
คณะที่ 24 ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนที่เกีย่วของกับที่ดิน ดังนี ้

 “ สงเสริมชวยเหลือใหราษฎรมทีี่ดินและเคหสถานบานเรอืนเปนกรรมสิทธิ์ของตนตาม
สมควรแกอัตภาพ ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 131 ) 

วันที่ 3 เมษายน 2495 จอมพลแปลก พบิูลสงคราม นายกรัฐมนตร ี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
คณะที่ 25 ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินคลายคลึงกับที่ไดแถลงนโยบายของรฐับาล 
คณะที่ 24 ดังนี ้

“ ขยายสงเสริมชวยเหลือใหประชาราษฎรมีที่ดินและเคหสถานบานเรอืนเปนกรรมสิทธิ์
ของตนตามควรแกอัตภาพ ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 135 ) 

วันที่ 25 มีนาคม 2512 จอมพลถนอม กติติขจร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรฐับาลคณะท่ี 31 
ตอรัฐสภาโดยมีสวนเกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี ้

“ ในสวนที่เกี่ยวกับการเสริมสรางความอยูดีกินดีของประชาชนนั้น รัฐบาลนี้ถือวาเปน
นโยบายสําคัญอันหนึ่งที่จะตองกระทําโดยจะขยายโครงการพัฒนาทองถิ่นออกไปใหกวางขวาง 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ทั่วทั้งประเทศ จะจัดต้ังนิคมสรางตนเองเพ่ิมขึ้นจะพยายามชวยใหประชาชนทั่วไปไดมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเอง ตามกําลังความสามารถของตนเองและครอบครัว จะสงเสริมใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการประกอบอาชีพสุจริตตามที่ตนถนัดอยางจริงจัง ” (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2540: 160) 

วันที่ 7 มิถุนายน 2517 นายสัญญา ธรรมศักด์ิ นายกรัฐมนตร ีไดแถลงนโยบายรฐับาลชุดท่ี  34  
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  มีขอความที่เกี่ยวของกับที่ดิน  ดังนี ้:- 

“ จะจัดที่ดินทํากินใหชาวไร  ชาวนาที่เดือดรอน ใหไดรับความเปนธรรมโดยรวดเร็วจะ
วางรากฐานและแนวทางปฏิบัติในการปฏิรูประบบการศึกษาและการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,  2540: 181, 184 ) 

วันที่ 6 มีนาคม  2518  ม.ร.ว. เสนีย  ปราโมช นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 35 
ตอสภาผูแทนราษฎร มีสวนที่เกี่ยวของกับทีดิ่น ดังนี ้

 “ รัฐบาลนีจ้ะเรงรีบดําเนินการปฏริูปที่ดิน และจัดที่ดินในเขตปาสงวนที่หมดสภาพเปน
ปาแลวและมิใชตนน้ําลําธาร  นํามาปรับปรุงและจัดสรรใหราษฎรไดเขาครอบครองทํากิน และจะ
จํากัดสิทธิ์ในการถอืครองที่ดิน ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,  2540: 180 ) 

วันที่ 19 มีนาคม 2518 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช นายกรฐัมนตรี แถลงนโยบายของรัฐบาลคณะท่ี 36 
ตอสภาผูแทนราษฎร  มีสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารท่ีดินโดยมอบหมายใหสภาตําบลดําเนินการ ดังนี ้

 “ รัฐบาลนีจ้ึงไดกําหนดนโยบายสงเสริมการบริหารทองถิ่นโดยสภาตําบลไวเปนนโยบาย
เรงดวนประการหนึ่ง กลาวคือ รัฐบาลนี้จะดําเนินการใหสภาตําบลเปนหนวยมูลฐานทาง
ประชาธิปไตย และทางเศรษฐกิจ โดยจะมอบอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการปกครอง
ตนเองอยางเต็มที่ เชน 

ก. วางแผนพัฒนาตําบลทั้งระยะส้ันและระยะยาว พรอมทั้งจัดทํางบประมาณและติดตาม
การปฎบิัติงาน 

ข. มีอํานาจในการเกบ็ภาษทีีด่ินและภาษีบาํรุงทองที ่

ค. บริหารการสาธารณสุขและสถานีอนามัย 

ง. ควบคุมและดําเนินการสํารวจและปกหลักเขต เพ่ือการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของ 
เกษตรกรเพ่ือใหการออกเอกสารสิทธิในที่ดินกระทําไดครบถวนภายใน 4 ป ตําบลใดเมื่อไดมีการ
กําหนดเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินและออกเอกสารสิทธิครบถวนแลว จึงจะมอบหมายใหตําบลนั้น 
ดําเนินการปฎิรูปที่ดินตามแผนรวมของราชการสวนกลางตอไปทันที” (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2540: 199)  

วันที่ 29 ตุลาคม 2519 นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของรฐับาล คณะที่ 
39  ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี ้

 “ รัฐบาลนี้จะยึดถือโครงการปฏิรูปที่ดินควบคูไปกับการพัฒนาระบบสหกรณทุกระดบัเปน
นโยบายสําคัญ เพ่ือสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ โดย
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ใน 4 ปนี้ จะทําการปฏิรูปที่ดินพระราชทาน ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน รวมเปนเนื้อที่
ประมาณ 8 ลานไร ดวยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร รวมทั้ง
การจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพ่ือการเกษตร” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 218 ) 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2526 พลเอกเปรม ติณสูลานนท แถลงนโยบายรัฐบาลคณะที่  43 ตอ  
“ จะสงเสริมใหชาวไรชาวนามีที่ทํากินของตนเอง โดยการปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และการจัด
สิทธิทํากินในปาเส่ือมโทรม อีกทั้งจะชวยเหลือเกษตรกรในทองที่แหงแลง โดยการจัดหาและ
พัฒนาแหลงน้ําในระดับไรนาอยางกวางขวาง ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 283) 

วันที่ 25 สิงหาคม 2531 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 45 ตอสภา 
ผูแทนราษฎร มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินในนโยบายเศรษฐกิจ ดังนี ้

 “ 4.3 ชวยเหลือเกษตรกรผูไรที่ทํากิน โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ 
ทํากิน (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2540: 319) 

วันที่ 4 เมษายน 2534 นายอานันท ปนยารชุน นายกรฐัมนตรีไดแถลงนโยบายของรฐับาลคณะท่ี 
47 ตอสภานิติบัญญัติมีสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายที่ดินในนโยบายเศรษฐกิจขอ 3.3 ดังนี ้

“ นโยบายเศรษฐกิจ 
3.3  เรงรัดการปฏิรูปที่ดินใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือกระจายการถือครองและจัดกรรมสิทธิ ์

ที่ดินใหแกเกษตรกร” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2540: 352) 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2535 พลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตร ี แถลงนโยบายของรฐับาล
คณะที่ 48 ตอสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับที่ดินในนโยบายการกระจายการพัฒนาและสราง ความเปนธรรม
ในสังคม  ดังนี ้

“ 3.1.9.  จัดทีท่ํากินใหแกเกษตรกรซึ่งไรที่ทํากิน โดยการใชการปฏริูปที่ดิน หรือวิธีการอื่น 
และเรงรัดการออกเอกสารสิทธิใหแกประชาชนผูมีสิทธิในที่ดินแตยังไมมีเอกสารสิทธิ 

 3.1.10 ปรับปรุงมาตรการ และวิธีการที่เกี่ยวของกับการจัดที่ดินทํากินใหราษฎรเพ่ือให
เกิดความเปนธรรมในสังคม และมิใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยเฉพาะราษฎรที่เขาไป
อยูอาศัยทํากินในพ้ืนที่ดังกลาวอยูแลว ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 364 ) 

วันที่ 21 ตุลาคม 2535  นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ 50 
ตอสภาผูแทนราษฎร  มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินในนโยบายการเกษตร ดังนี ้

 “ 4.2.4 เรงรัดการปฏริปูที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ เพ่ือกระจายสิทธิการถือครอง 
ที่ดินใหแกเกษตรกรผูยากไร และเกษตรกรที่ครอบครองทํากินอยูในที่ดินของรัฐประเภทตางๆ 
โดยจะปรับปรุงกลไกการบริหารและการจัดการของรัฐ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณใหสามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ไดโดยเฉลี่ยปละประมาณ 4 ลานไร ”  (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,  2540: 
394) 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2538 นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของรัฐบาลคณะ
ที่ 51 ตอรัฐสภามีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดิน  ดังนี้ 

นโยบายดานเกษตรกรรม 

“ 4.2.10  เรงรัดการปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกรผูยากจนและไมมีที่ดินทํากนิเพียงพอตาม
เจตนารมณของกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

 4.2.11   เรงรัดแกไขปญหาการครอบครองที่ดนิของรัฐโดยไมถูกตอง ใหเปนไปอยางเปน
ธรรมและสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธชุิมชนในการจัดการทรัพยากร
ทองถิ่น ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 425) 

วันที่ 11 ธันวาคม 2539 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรฐับาลคณะที่ 52 
ตอรัฐสภา มีสวนที่เกี่ยวของกับการกระจายการถือครองที่ดินในนโยบายดานเกษตรกรรม ดังนี ้

“ เรงรัดการปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกรผูยากจนและไมมีที่ดินทํากินเพียงพอตามเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ” (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 
449) 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 นายชวน หลีกภัย นายกรฐัมนตร ีแถลงนโยบายรัฐบาลคณะที่ 53 ตอ
รัฐสภา มีสวนที่เกี่ยวของกับการกระจายการถือครองในนโยบายการปรับโครงสรางการผลิต ดังนี ้

 “ ดําเนินการปฏิรูปที่ดนิและแกปญหาเรื่องที่ดินทํากินของเกษตรกรอยางตอเนื่อง ” 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 480) 

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2544  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาล
คณะที่ 54 ตอรัฐสภามีสวนเกี่ยวของกับการถือครองที่ดินในนโยบายดานการเกษตรกรรมดังนี้ 

 “ สงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินอยางพอเพียง โดยการวางแผนการใชที่ดินอยางมี 
ประสิทธิภาพ และการจัดการใชที่ดินรกรางวางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ” (สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2544: 8) 

วันที่ 23 มีนาคม 2548  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลคณะที่ 
55 ตอรัฐสภา มีสวนที่เกี่ยวของกับกรรมสิทธ์ิที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดินในนโยบายขจัดความ
ยากจน ดังนี้ 

 “ ในระดับบุคคล รัฐบาลจะเนนการขยายโอกาส สรางรายไดลดรายจาย เพ่ิมชองทางการ
เขาถึงทุน ซึ่งรวมถึง เงินทุน กรรมสิทธิ์ที่ดินและองคความรูโดยเรงรัดการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ในระดับประเทศ รัฐบาลจะสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินอยางทั่วถึงและพอเพียง 
เพ่ือใหสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวได โดยบริหารการใชที่ดินใหเกิดประโยชน 
สูงสุดควบคูกับการปรับปรุงบํารุงดิน ” (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548: 6-7) 

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายตอรัฐบาลคณะท่ี 
57 ตอรัฐสภา มีสวนที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินในนโยบายเรงดวน ดังนี้ 



62 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 “ วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม โดย
ใชขอมูลระบบสารสนเทศ ภายใตกระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวมเพ่ือใหประชาชนมีที่ดินทํากิน
และประกอบอาชีพอยางทั่วถึงและพอเพียง ” (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551: 2 )  

ในนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอ 4.3 ไดมีขอความดังนี้ 

“ อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน การลดใชสารเคมี
เพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน โดยการปลูกหญาแฝกตามแนว 
พระราชดําริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธ์ิที่ดินอยางเปนธรรม…...” 

5) มติคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับที่ดิน 

 นโยบายที่ดินของคณะกรรมการจัดที่ดนิแหงชาติ4 

ที่ดินเปนทรัพยากรท่ีเปนปจจัยพื้นฐานอันสําคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ประเทศไทยเรามีที่ดินประมาณ 320.7 ลานไร ขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นจาก 8 ลานคนใน 
พ.ศ. 2453 มาเปน 40 ลานคนใน พ.ศ. 2516 ปจจุบันมีประชากรประมาณ 50 ลานคน ที่ดินก็คงอยูเดิม จึง
เกิดภาวะแยงกันใช แยงกันเปนเจาของ ดังนั้น อนาคตของประเทศจะเปนเชนไรก็ขึ้นอยูกับการรูจักใช
ทรัพยากรดินหรือที่ดินเปนสําคัญ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดนโยบายหลักการวางแผนการใชที่ดิน
ของประเทศใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป แนวนโยบายท่ีวาให
แบงเปน 

- นโยบายสวนรวม 

1. ใหมีการจัดประเภทที่ดินของประเทศ จําแนกที่ดินออกเปน 4 ประเภท ใหแตละประเภทมี 
สัดสวน ดังนี้ 

1.1 พื้นที่ปาไม หมายถึงพื้นที่ปาไมที่ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ และพื้นที่ปาไมถาวรที่ยัง 
มิไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ตลอดจนพื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุปา กําหนดใหมีพื้นที่ 
ทั้งส้ินประมาณ 128.3 ลานไร หรือ รอยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศ 

1.2 พื้นที่เพื่อการเกษตร หมายถึงพื้นที่ที่ทําการกสิกรรม ประมง และปศุสัตว กําหนดให มีพื้นที่ 
ทั้งส้ินประมาณ 153.9 ลานไร หรือรอยละ 48 ของเนื้อที่ประเทศ 

1.3 พื้นที่เมืองและชุมชน หมายถึงเขตชุมชนท่ีไดมีการประกาศใชผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะ
หรือเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแนน ไดแก เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และชุมชนอ่ืนที่มีบริการ
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะอื่นๆ ตลอดจนการอนุรักษโบราณสถานและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสังคม กําหนดใหมีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 8.00 ลานไร หรือรอยละ 2.5 ของเนื้อที่ประเทศ 

1.4 พื้นที่อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ ดินประเภทอื่นๆ หมายถึงที่ ดินที่ใชเพื่อ
สาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน ซึ่งไดแกที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินที่พลเมืองใช

                                            
4 มติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ คร้ังที่ 5/2525 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2525 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ประโยชนรวมกัน และที่ดินที่สงวนไวเพื่อประโยชน ในทางราชการ และที่ดินประเภทอื่นๆ กําหนดใหมี
พื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 30.5 ลานไร หรือรอยละ 9.5 ของเนื้อที่ประเทศ 

2. ใหจัดทําแผนแมบทในการวางแผนการใชที่ดินของประเทศ ใหหนวยงานท่ีมีหนาที่เกี่ยวของ
กับที่ดินรวมกันจัดทําแผนแมบทการวางแผนการใชที่ดินของประเทศ 

3. ใหควบคุมการใชที่ดินตามการจําแนกประเภทที่ดินและวางนโยบายการใชที่ดินกําหนดให
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินควบคุมมิใหมีการใชที่ดินผิดประเภทตามที่ไดกําหนดไว 

4. ใหกระจายการถือครองที่ดิน ใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและทั่วถึงเพื่อ
ขจัดความเหล่ือมล้ํา โดยใชระบบภาษีที่ดินแบบกาวหนา การปฏิรูปที่ดิน การจัดท่ีดินทํากินใหแกราษฎรท่ี
ไมมีที่ทํากิน 

5. ใหออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินใหทั่วถึง ดําเนินการเรงรัดใหมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับ 
ที่ดินทั้งของรัฐและเอกชนใหทั่วถึงในทุกพื้นที่ 

6. ใหกําหนดมาตรการการใชที่ดินใหคุมคา สรางมาตรการใหเจาของที่ดินใชประโยชนในที่ดินให
คุมคาและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยนําการวางแผนการใชที่ดินและระบบการตีราคาที่ดินและโรงเรือนที่
ถูกตอง มาใชในการจัดเก็บภาษี 

7. ใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการจัดการทรัพยากรท่ีดิน
โดยยึดหลักการและแนวทางตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

มาตรการ 

1. ใหสนับสนุนใหสวนราชการที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของสํารวจขอมูลเพื่อนํามาใชพิจารณากําหนด
แผนและโครงการใชที่ดินแตละประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ใหรัฐสนับสนุนคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติและคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จัดใหมีการ
ดําเนินงานสํารวจ ศึกษา เพื่อจัดทําแผนแมบทของการจัดท่ีดิน การใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ศึกษาขอบเขตและผลกระทบของการดําเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน เพื่อเปนแนวทางสําหรับหนวยงาน
ตางๆ นําไปพิจารณาโครงการอยางสอดคลองและมีประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง 

3. โครงการจัดท่ีดินทํากิน การใชที่ดิน หรือการพัฒนาที่ดินของหนวยราชการใดๆ กอนที่จะ
เสนอขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี ควรใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติหรือ 
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาใหความเห็นประกอบดวย 

4. เรงรัดใหมีการออกกฎหมายควบคุมการใชที่ดินผิดประเภทและกําหนดสิทธิในที่ดินหรือ
สนับสนุนใหมีการวางแผนการใชที่ดินและใชระบบภาษีที่ดินแบบกาวหนา เพื่อใหมีการกระจายการ 
ถือครองที่ดินของประเทศใหอัตราที่เหมาะสม 

5. ใหรัฐสนับสนุนใหสวนราชการที่มีหนาที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน และจัดท่ีดินอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

6. ใหมีการประมวลปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดท่ีดิน การใช
ที่ดิน หรือการพัฒนาที่ดินของสวนราชการตางๆ ใหมีหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหสอดคลองกัน
เพื่อใหสามารถควบคุมการจัดท่ีดิน การใชที่ดิน หรือการพัฒนาที่ดินใหมีประสิทธิภาพ 

7. เรงรัดใหมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินใหทั่วถึงทุกพื้นที่ 

8. จัดต้ังสํานักงานกลางประเมินราคาที่ดินและโรงเรียน เพื่อกําหนดราคาประเมินที่ดินใหเปน
ธรรมและเหมาะสมกับราคาตลาด จัดต้ังศูนยขอมูลที่ดินและจัดต้ังศูนยขอมูลดิน เพื่อใชบริการในการวาง
แผนการใชที่ดินในระดับภาค ระดับจังหวัด โดยใหศูนยขอมูลตางๆ มีระบบเช่ือมโยงกันได เพื่อจะให 
หนวยราชการตางๆ นําขอมูลไปใชประโยชนตามอํานาจหนาที่ และเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

9. ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดิน การใชที่ดิน หรือการพัฒนาที่ดินดําเนินการโดย
คํานึงถึงหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- นโยบายเฉพาะพื้นที่ 

1) พื้นที่ปาไม 

นโยบาย 

1. ใหกําหนดสัดสวน โดยประมาณตามลักษณะของการใชประโยชนพื้นที่ปาไมทั้งดานเพื่อ 
ผลผลิตตางๆ และดานอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

1.1 ปาไมเพื่ออนุรักษทรัพยากรดินและระบบนิเวศรอยละ 52.85 หรือ 67.8 ลานไร 

1.1.1 เพื่ออุทยานแหงชาติรอยละ 11.69 หรือ 15 ลานไร 

1.1.2 เพื่อรักษาตนน้ําลําธารรอยละ 31.18 หรือ 40 ลานไร 

1.1.3 เพื่อสงวนคุมครองสัตวปารอยละ 9.98 หรือ 12.8 ลานไร 

1.2 ปาไมเพื่อผลิตผลตางๆ รอยละ 47.15 หรือ 60.5 ลานไร 

2. รัฐจะตองเรงรัดใหมีการสํารวจจัดทําแนวเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐและ
ราษฎรไดทราบแนวเขตปาสงวนท่ีแทจริง เปนการควบคุมและปองกันมิใหราษฎรบุกรุกเขาไปทําประโยชน 

3. ใหมีการวางแผนและควบคุม ดําเนินการจัดการทรัพยากรปาไมใหอํานวยประโยชนตอ
ประเทศชาติทั้งทางตรงและทางออม 

4. ระงับการนําพื้นที่ปาไมสมบูรณหรือปาเส่ือมโทรมที่ยังสามารถฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมได  
นํามาจัดสรรท่ีดินใหราษฎรทํากิน หรือนํามาจัดเพื่อการอื่น 

5. ใหมีการศึกษา วิจัย การพัฒนาปาไมใหทันตอเหตุการณเสมอ ทั้งในดานวนวัฒนวิทยา และ
ดานการวิจัยผลิตผลปาไม 
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มาตรการ 

1. ใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีหนาที่ดําเนินการจําแนกประเภทที่ดินเปนสัดสวนใหชัดเจน 
พื้นที่ใดกําหนดเปนพื้นที่ปาไมถาวร หามนําไปใชประโยชนอยางอื่น 

2. ใหสวนราชการที่มีหนาที่จัดพื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน
เพื่อสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อเปนแหลงรักษาตนน้ําลําธาร และเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจพื้นที่
ใดที่มีความอุดมสมบูรณดีอยูแลวจะตองทําการปองกันรักษาไว พื้นที่ใดเส่ือมโทรมจะตองทําการฟนฟูทํานุ
บํารุงใหกลับคืนสภาพปาตอไป และจะตองกําหนดมาตรการใหมีการตรวจตราควบคุมปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยปาไม โดยความรวมมือของสวนราชการที่เกี่ยวของอยาง
เขมงวดกวดขัน 

3. เรงรัดใหดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวย 
ปาสงวนแหงชาติในพื้นที่ที่ไดจําแนกไวเปนปาไมถาวรใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 

4. ใหมีการสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้งการ
สํารวจการใชทรัพยากรปาไมและการตลาด 

5. สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาปาดําเนินการปรับปรุงปาเส่ือมโทรมที่ยัง
สามารถฟนฟูใหกลับสูสภาพปาไดโดยเรงดวน 

6. ใหมีการจัดการปาไมใหมีผลผลิตสม่ําเสมอตลอดเวลา โดยการเรงพัฒนาเทคโนโลยีดานปาไม
เพื่อเพิ่มผลผลิต 

7. ใหมีการควบคุมการใชพื้นที่ที่มีความลาดเท เพื่อปองกันกษัยการของดินและการสูญเสีย 
หนาดิน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทเกินกวารอยละ 35 ใหรักษาไวเปนพื้นที่ปาไม 

8. สงเสริมและเผยแพรใหประชาชน รวมทั้งหนวยงานของรัฐไดทราบถึงประโยชนของปาไมและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

9. รัฐจะตองใหการสนับสนุนทั้งในดานอัตรากําลัง ครุภัณฑ และงบประมาณแกสวนราชการที่มี
หนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหการกันแนวเขตปาและการควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ปาไมดําเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ 

10. ใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติและคณะกรรมการพัฒนาที่ดินกําหนดองคกรขึ้น เพื่อ
ทําการศึกษาและสํารวจการใชพื้นที่ปาไมที่มอบใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นไมวาดวยประการใด หาก
ยังไมไดทําประโยชนในระยะเวลาที่สมควร หรือไมสามารถทําประโยชนได ใหคืนพื้นที่ใหแกกรมปาไมเพื่อ
รกัษาสภาพปาไมไวตอไป 

2) พื้นที่เกษตรกรรม 

นโยบาย 

1. คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ใหมีการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม มิใหนําไปใชเพื่อการขยายเขตเมืองเขตชุมชน 
และเขตอุตสาหกรรม 
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3. ใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินกําหนดแผนการใชที่ดินระดับประเทศ ภาค และจังหวัด กําหนด
เขตการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ ตามความเหมาะสมของดิน ภูมิอากาศ ปจจัยการผลิต โดยมีพื้นฐานจาก
แผนการใชที่ดิน 

4. ปรับปรุงการใชประโยชนในดินของเกษตรกรในการเพาะปลูกใหไดผลผลิตสูงสุดคุมคากับการ
ลงทุน ทั้งนี้ ใหมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมนอยที่สุด 

5. ใหมีการอนุรกัษดินและน้ํา พรอมทัง้ฟนฟแูละปรับปรุงดินในพืน้ที่ที่จําแนกไวเปนที่เกษตรกรรม 

มาตรการ 

1. ใหมีการพิจารณายกรางกฎหมายเพื่อคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 

2. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีกับนโยบายการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
และใหเปนการกระจายการถือครองที่ดินแกเกษตรกร 

3. เรงรัดใหมีการสํารวจขอมูลทางดานดินและที่ดิน ตลอดจนขอมูลทางดานสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อนําไปใชประกอบในการวางแผนการใชที่ดิน 

4. ใหมีการจัดระบบการถือครองที่ดินควบคูไปกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต 

5. ปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหาในการเกษตรกรรม เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินที่มีชั้นดาน 

6. สนับสนุนงานวิจัยดานการเกษตร ซึ่งรวมทั้งดาน ดิน น้ํา พืช การใชปุย และการจัดการ 

7. พื้นที่เกษตรกรรมที่อยูในเขตชลประทานควรขยายโครงการจัดรูปที่ดิน หรือสรางคลอง ซอย
และคูน้ําใหสามารถสงน้ําไดอยางทั่วถึง 

8. เรงรัดใหมีโครงการชลประทานเพิ่มขึ้น 

9. ปองกันกษัยการของดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความลาดเท 
10. เผยแพรวิธีการใชที่ดินที่ถูกตองใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเปน

ระบบตอเนื่องกันไป 

3) พื้นที่เมืองและชุมชน 

นโยบาย 

1. กําหนดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในเขตเมืองและชุมชน 

2. กําหนดแผนการใชประโยชนที่ดินในเขตเมืองและชุมชน เพื่อควบคุมใหมีการใชประโยชน 
ที่ดินใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. กําหนดใหมีการวางผังแนวทางการพัฒนาที่ดินของเมืองเฉพาะในระดับจังหวัดและอําเภอให
เหมาะสมสอดคลองสัมพันธกัน 

มาตรการ 

1. เรงรัดใหมีการประกาศใชผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะที่ไดจัดวางไวแลวตามกฎหมาย 

2. ใหมีการกําหนดพื้นที่เพื่อการจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบคมนาคมขนสง 
อยางเพียงพอในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 67 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

3. ใหมีการเผยแพรแกผูนําชุมชนและประชาชนเขาใจถึงหลักการใชประโยชนที่ดินอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

4) พื้นที่อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

4.1 ที่รกรางวางเปลา 

นโยบาย 

1. จัดทําทะเบียนที่ดินของรัฐใหสมบูรณ 

2. ที่ดินของรัฐที่จะนํามาจัดใหราษฎรควรเปนที่ที่มีความเหมาะสมของที่ดิน 

3. การใชประโยชนในที่ดินควรใหเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน 

4. ใหมีการอนุรักษทรัพยากรท่ีดิน แหลงน้ําในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรมิใหเส่ือมโทรม 
เพื่อรักษาคุณภาพของดินและเพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนปองกันกษัยการของดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่
ความลาดเท 

มาตรการ 

1. สํารวจสภาพการใช การถือครองที่ดินรกรางวางเปลาโดยไมชอบตามกฎหมายตลอดจนความ
อุดมสมบูรณของที่ดินและจัดทําทะเบียนใหสมบูรณ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติหรือโครงการจัดท่ีดินรกรางวางเปลาที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพนํามา
จัดใหแกประชาชนใหเสร็จโดยเร็ว 

4.2  ที่ดินพลเมืองใชรวมกัน 

นโยบาย 

1. ที่ใดหมดความจําเปนไมอาจใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิม เชน ที่ปาชา หรือทําเลเลี้ยงสัตว 
ราษฎรไมไดใชประโยชนแลว ควรรักษาไวเปนที่สาธารณตามเดิมโดยเปลี่ยนสภาพการใชประโยชน
สาธารณะเปนประเภทอื่น เชน สวนสาธารณะ 

2. ที่ใดประชาชนเลิกใชแลวหรือมีผูบุกรุกเขาทําประโยชนจนเปนชุมชนหนาแนนไมสามารถที่จะ
รักษาไวเปนที่สาธารณประโยชนที่พลเมืองใชรวมกันไวไดตอไป ใหเรงดําเนินการตามประมวลกฎหมาย 
ที่ดิน 

3. สํารวจขอบเขตที่สาธารณะใหแนชัดและดูแลรักษาอยางจริงจัง เพื่อรักษาสภาพการใชที่ดินให
เปนที่สาธารณะตลอดไป 

4. ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณประโยชนใหมีการใชที่ดินมีประโยชนอยางมากท่ีสุด 

มาตรการ 

1. สํารวจจัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชนที่พลเมืองใชรวมกัน และดําเนินการออกหนังสือ
สําหรับที่หลวงตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเรงดวน 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

2. เรงรัดและสนับสนุนใหหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินในขณะนี้ใหปฏิบัติหนาที่อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายที่ดิน ใหกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่ในการรับผิดชอบการบริหาร
และการควบคุม เพื่อใหการดูแลรักษาและควบคุมคุมครองที่ดินสาธารณประโยชนสําหรับพลเมือง 

4. ใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจความหมายและประโยชนของท่ีดินอันเปนสาธารณ
สมบัติแผนดิน และกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาในระดับที่เห็นสมควร 

4.3 ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

นโยบาย 

1. เพื่อใชประโยชนในราชการเปนอันดับแรก 

2. ที่ดินที่ไมเหมาะจะใชในราชการ หรือไมประสงคจะสงวนไวใชในราชการตอไป ควรนํามาจัดใช
เพื่อสาธารณประโยชน หรือจัดหาผลประโยชนใหแกทางราชการ 

3. ที่ดินที่อยูในความครอบครองของสวนราชการครบ 3 ป ถายังไมไดใชประโยชนหรือใช
ประโยชนไมเต็มพื้นที่ จะจัดสวนที่เหลือใหสวนราชการอื่นที่มีความจําเปนนําไปใชประโยชนอื่นไดตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 

4. ที่ดินที่นําไปจัดหาผลประโยชนอยูแลว ถาสวนราชการใดมีความตองการใชใหบอกเลิกสัญญา
เพื่อนําไปใชในราชการนั้นๆ ตอไป 

มาตรการ 

1. สํารวจเรงรัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุซึ่งใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะใหถูตองตรงกับ
ความเปนจริง และดําเนินการออกหนังสือสําหรับที่หลวงใหครบทุกแปลง 

2. สํารวจพื้นที่และจํานวนผูบุกรุกท่ีพัสดุที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะเพ่ือดําเนินการ
ตามกฎหมายตอไป เวนแตกรณีที่เลิกใชเพื่อประโยชนของแผนดิน หรือเม่ือส้ินสภาพการเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินแลว ควรถอนสภาพเพื่อนําไปจัดใหเชาหรือเพื่อใชประโยชนอยางอื่นก็ได 

- นโยบายเฉพาะเรื่อง 

1) จัดการที่ดินเพื่อประชาชน 

นโยบาย 

1. ดําเนินการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎรทํากินอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
สมรรถนะของที่ดินตามความจําเปนในการครองชีพ 

2. ใหนําพื้นที่ที่มีความลาดเทไมเกินรอยละ 35 และมีชั้นของดินไมนอยกวา 50 ซม. มา
ดําเนินการจัดสรรท่ีดินใหแกประชาชนเพื่ออยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพ 

3. ทบทวนการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดท่ีดินเพื่อ
ประชาชนใหอยูภายใตกรอบนโยบายเดียวกัน โดยไมขัดตอกฎหมายที่มีอยู 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 69 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

4. ที่ดินของรัฐซึ่งปจจุบันมีจํานวนจํากัด หากจะนํามาจัดใหแกประชาชนจะใหเพียงสิทธิการทํา
ประโยชนในที่ดินและใหสิทธิตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรมเทานั้น 

5. ใหรัฐพยายามจัดหาท่ีดินบางประเภทที่ไมเหมาะสมที่จะสงวนหรือหวงหามใหแกประชาชน
เพื่ออยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพ 

6. ปองกันมิใหที่ดินที่รฐัจัดใหประชาชนเพื่อประกอบเกษตรกรรมตกไปยังผูมิไดมีอาชีพเกษตรกรรม 

มาตรการ 

1. สนับสนุนใหหนวยงานท่ีมีหนาที่ในการจัดท่ีดินตามกฎหมายไดรับงบประมาณอยางเพียง
พอท่ีจะดําเนินการจัดท่ีดินใหแกประชาชน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไว
พรอมกับสงเสริมดานพัฒนาการเกษตร พัฒนาอาชีพ จัดระบบการใหสินเชื่อและอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหผูที่
ไดรับการจัดท่ีดินมีรายไดจากท่ีดินนั้นใหพอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

2. ใหมีการสํารวจจัดหาที่ดินที่เหมาะสมแกการเกษตรกรรม รวมทั้งพื้นที่ที่มีความลาดเทไมเกิน
รอยละ 35 และมีชั้นของดินไมนอยกวา 50 ซม. เพื่อนํามาจัดใหราษฎรท่ีไมมีที่ดินหรือมีแตไมพอทํากิน 

3. เรงรัดใหมีการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ คําส่ัง และวิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจัดท่ีดินของหนวยงานตางๆ ใหสอดคลองและใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 

4. เรงรัดใหมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติขึ้นเปนเอกเทศ เพื่อให
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

5. ออกกฎหมายจํากัดสิทธิผูไดรับการจัดท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจะโอนสิทธิในที่ดินไปยังผูอื่นได
แตเฉพาะผูที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเทานั้น เวนแตเปนการตกทอดทางมรดกหรือโอนใหแกรัฐ
หรือกลุมเกษตรกร 

2)  การใชที่ดิน 

นโยบาย 

1. ใหมีการควบคุมการใชที่ ดินประเภทตางๆ ตามสัดสวนที่ไดกําหนดไวใหเหมาะสมกับ
สมรรถนะที่ดินและเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหมีมาตรการทางดานกฎหมายและการสงเสริมในการใชที่ดิน
ในพื้นที่ตางๆ 

2. เรงรัดใหมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขตัวบทกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ เพื่อใหเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางไดผล 

3. ใหการสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถใหกรมพัฒนาที่ดินทําการสํารวจจําแนกที่ดินอยาง
ละเอียดทั่วถึง เพื่อใชในการวางแผนการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ใหมีการจัดต้ังศูนยขอมูลที่ดินขึ้นที่กรมที่ดินและศูนยขอมูลดินเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับดิน
และที่ดินของประเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลใหสวนราชการตางๆ นําไปใช 

5. สงเสริมใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชที่ดินประเภทตางๆ เพื่อใหใชที่ดิน
อยางถูกตอง 
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มาตรการ 

1. ใหกรมพัฒนาที่ดินมีอํานาจหนาที่พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและคุมครองการใช
ที่ดินประเภทตางๆ ตามสัดสวนที่กําหนดไวในนโยบายใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ใหรัฐสนับสนุนใหมีการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินและวิเคราะหคุณภาพของดินเพื่อกําหนด
แผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน 

3. ใหกรมที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินเรงรัดจัดต้ังศูนยขอมูลที่ดินและขอมูลดินโดยเรงดวน 

4. สนับสนุนใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการเผยแพรความรูและขาวสารเกี่ยวกับการใช 
ที่ดินใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง 

5. สํารวจดินที่ถูกทอดท้ิงหรือไมทําประโยชน และที่ดินที่มีปญหา เชน ที่ชายทะเล ที่แหงแลง 
ที่ลาดเชิงเขา และวางมาตรการสงเสริมเพื่อใหมีการใชที่ดินเหลานี้ใหเกิดประโยชน 

3) การพัฒนาที่ดิน 

นโยบาย 

1. ใหมีการพัฒนาที่ดินอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีปญหาดานคุณภาพของดิน 

2. ใหมีการสงเสริมการศึกษาคนควาวิธีการตางๆ และดําเนินการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรมการ 
ปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจนการอนุรักษดินและน้ําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เผยแพรความรูแกประชาชนใหตระหนักถึงประโยชนคุณคาของดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

มาตรการ 

1. เรงรัดใหหนวยงานท่ีมีหนาที่ดําเนินการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรม และปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจน
การอนุรักษดินและน้ําอยางทั่วถึง 

2. เรงรัดใหสวนราชการที่มีหนาที่ดําเนินการวิเคราะห วิจัยในเรื่องการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรม การ
ปรับปรุงบํารุงดิน ตลอดจนการอนุรักษดินและน้ํา 

3. เรงรัดใหมีการฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตร การฟนฟูที่ดินเส่ือม 
การปรับปรุงบํารุงดินและการอนุรักษดินและน้ํา ตลอดจนใหมีการเผยแพรความรูแกราษฎร เพื่อตระหนัก
ถึงประโยชนของการพัฒนาที่ดิน 

4. การกําหนดที่จําเปนเรงดวนในการพัฒนาที่ดิน โดยจัดลําดับความสําคัญตามความรุนแรงของ
สภาพลักษณะดินของแตละทองที่ โดยดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาที่ดินอยางเรงดวนตามความจําเปน
กอนหลัง 
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 นโยบายการใชที่ดินของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน5 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากที่ดินเปนทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความสําคัญยิ่งตอชีวิตความเปนอยูของประชากรและ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพดานการเกษตร ซึ่งตองอาศัยที่ดินเปนปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองสนใจกับปญหาท่ีดินในทุกดานอยางตอเนื่อง เพราะปญหาท่ีดินเปนปญหาท่ีผันแปรไปตาม
กาลเวลาและพื้นที่ การใชที่ดินอยางฉลาดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเหมาะสม จําเปนตองมีการ
ดําเนินการอยางมีระบบแบบแผน สอดคลองกับสมรรถนะ หรือศักยภาพของที่ดิน สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมตลอดจนสภาวะแวดลอม 

จากการศึกษาการใชที่ดินของประเทศทั้งในอดีตและปจจุบัน แมวารัฐจะไดมีทั้งนโยบายและ 
หนวยงานบริหารท่ีดินมากมาย เพื่อดําเนินการแกไขปญหาที่ดินของประเทศก็ตาม แตปญหาและอุปสรรค
ดานที่ดินก็ยังมีอยู แทนที่จะลดลงกลับดูเหมือนวาจะทวีความรุนแรงความยุงยากและสับสนย่ิงขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องจากนโยบายและการบริหารท่ีดินของหนวยงานของรัฐขาดเอกภาพในทางปฏิบัติและแผนงานรองรับที่
สอดคลองซึ่งกันและกัน ตางก็ดําเนินการโดยอาศัยกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานนั้นๆ เปนหลัก  
อีกท้ังนโยบายของรัฐแตละสมัยผันแปรไปตามวิถีทางการเมือง จึงขาดการตอเนื่องในนโยบายขั้นพื้นฐาน 
สรางความสับสนใหแกผูปฏิบัติงาน 

เนื่องจากปญหาในเรื่องที่ดินมีขอบเขตกวางขวางและซับซอนทั้งดานกายภาพ ดานการจัดการ 
ดานเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการบริหารที่ดินของรัฐดังกลาว เมื่อผนวกกับปญหาการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร จําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองใหความสนใจและเรงรัดดําเนินการแกไขอยางจริงจังกอนที่จะสาย
เกินไป ที่สําคัญที่สุดคือ รัฐตองกําหนดนโยบายที่ดินอยางชัดเจน พรอมทั้งนโยบายตางๆ ที่เกิดเอกภาพ
และสอดคลองกันในระหวางหนวยงานบริหารท่ีดินของรัฐ 

นโยบายการใชที่ดิน 

รัฐจะกําหนดนโยบายการใชที่ดินของประเทศอยางเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงศักยภาพดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดลอม 

นโยบายการใชที่ดินเฉพาะพื้นที่ 

ก. รัฐจะอนุรักษทรัพยากรปาไมที่มีอยูใหคงสภาพ และฟนฟูปาเส่ือมโทรมใหคืนสภาพ พรอมทั้ง
จะดําเนินการจัดการทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสมทางดานวิชาการเพื่ออํานวยประโยชนตอประเทศชาติ
ทั้งทางตรงและทางออม 

ข. รัฐจะกําหนดพื้นที่เพื่อการกสิกรรมใหเปนไปตามศักยภาพของที่ดินและจะรักษาที่ดินเพื่อการ
กสิกรรมนั้นไว เพื่อการผลิตอยางถาวรของประเทศตอไป 

ค. รัฐจะสนับสนุนใหนําพื้นที่สํารองเพื่อการกสิกรรมบางสวนมาใชในการปศุสัตว โดยมีมาตรการ
ที่เหมาะสม 

                                            
5 เสนอในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท่ีดิน คร้ังที่ 7/2528 วันที่ 28 ตุลาคม 2528 
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ง. รัฐจะสงวนและปรับปรุงพื้นที่สําหรับการประมง ทั้งประมงน้ําจืดและน้ํากรอย 

จ. กําหนดพื้นที่รองรับการขยายตัวเมืองและอุตสาหกรรมใหชัดเจน โดยหลีกเล่ียงการใชพื้นที่ 
ที่เหมาะสมทางการเกษตร พื้นที่ปาไมและพื้นที่ในเขตอนุรักษ 

ฉ. รัฐจะกําหนดพื้นที่ที่ปรากฏวามีทรัพยากรธรณีอุดมสมบูรณ มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง ใหเปน
แหลงทรัพยากรธรณี เพื่อออกประทานบัตร โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

นโยบายการใชที่ดินที่กลาวมานี้คอนขางจะส้ันและกินความกวาง นอกจากตัวนโยบายเองก็มี 
มาตรการท่ีจะปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ซึ่งแยกออกเปนดานๆ เชน ดานปาไม ดานกสิกรรม เปน
ตน มาตรการเหลานี้คลายคลึงกับที่ไดปรากฏเปนมาตรการหรือนโยบาย ในสวนอื่นดังที่ไดอธิบายมาแลว 
การกําหนดพื้นที่ปาไม เปนสวนหนึ่งของ “นโยบายที่ดิน” ทําใหเกิดความสับสนและไมแนใจในหมู 
ผูบริหารระดับสูง และผูเกี่ยวของในระดับตางๆ วานโยบายซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการที่ตางกัน จะ 
สอดคลอง ขัดแยง หรือแตกตางกันมากนอยเพียงไร สําหรับมาตรการตามนโยบายการใชที่ดิน ไดแสดงไว
ดังตอไปนี้ 

1) ดานปาไม 

ก. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไม 4 ประเภท มีเนื้อที่รอยละ 40 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ หรือประมาณ 
128.3 ลานไร โดยมีการกําหนดพื้นที่ของแตละประเภทอยางแนนอนตามลักษณะการใชประโยชนดังนี้ 

- พื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศวิทยาจํานวน 67.8 ลานไร หรือรอยละ 
52.8 ของเนื้อที่ปาทั้งส้ิน โดยแยกเปน 

- พื้นที่อุทยานแหงชาติ  15 ลานไร 

- เขตรักษาพันธุสัตวปา  12.8 ลานไร 

- พื้นที่ปาไมตนน้ําลําธาร  40 ลานไร 

- พื้นที่ปาเพื่อการผลิตจํานวน 60.5 ลานไร หรือรอยละ 47.15 ของเนื้อที่ปาทั้งส้ิน 

ข. ใหกรมปาไมสํารวจและจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ปาไมประเภทตางๆ โดยกําหนดเขตใหแนนอน 
ชัดเจน และใชมาตราสวน 1 : 250,000 

2) ดานกสิกรรม 

ก. กําหนดเขตพื้นที่กสิกรรมใหเปนไปตามศักยภาพของที่ดิน โดยใหจําแนกออกเปนกลุมใหญๆ 
ดังนี้ 

- ที่นา    84 ลานไร 

- ที่ปลูกพืชไร   48 ลานไร 

- ที่ปลูกไมผลและพืชสวน  0.9 ลานไร 

- ที่ปลูกไมยืนตนที่มีฝนตกชุก 14 ลานไร 

- สํารอง    45.5 ลานไร 
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ข. เรงรัดการพัฒนาระบบการปลูกพืช และพันธุพืชที่สามารถปรับตัวใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

ค. เรงรัดการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและระบบชลประทานที่สามารถเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 

ง. เรงรัดการวิจัยเพื่อแกไขดินที่มีปญหาพิเศษ ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินอินทรีย ดินทรายจัด 
และดินลูกรัง หรือดินต้ืน เปนตน 

จ. เรงรัดการวิจัยเพื่อหามาตรการปองกันกษัยการ 

ฉ. เรงรัดการปรับปรุงคุณภาพของดินในพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าโดยธรรมชาติ 

ช. เรงรัดการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใชอยูใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยอาศัยผลการวิจัย 

ซ. เรงรัดการวางแผนการใชที่ดินใหแลวเสร็จทั่วประเทศ และปรับปรุงเขตเศรษฐกิจการเกษตรให
เหมาะสม 

3) ดานปศุสัตว 

ก. กําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจเพื่อการปศุสัตวประมาณ 45.5 ลานไร ใหชัดเจนในแผนที่ โดยใช
มาตราสวน 1 : 250,000 

ข. เรงรัดการวิจัยเกี่ยวกับการหาพันธุหญา หรือพันธุถั่วตางๆ ที่มีคุณคาในการเปนอาหารสัตว 
และสามารถขึ้นไดดีในสภาวะแวดลอมตางๆ 

ค. เรงรัดการสํารวจพื้นที่สาธารณประโยชนที่กําหนดไวเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวใหทราบแนนอน 
เพื่อกําหนดใหเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวสาธารณะ โดยมีการปรับปรุงใหเปนพื้นที่ทุงหญาที่มีคุณภาพดีขึ้น 

4) ดานประมง 

ก. เรงรัดการจัดทําแผนแมบทในทุกจังหวัดท่ีมีพื้นที่ชายทะเล เพื่อกําหนดเขตเพาะเลี้ยงชายฝง 

ข. เรงรัดใหมีการวางแผนการสงน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติทุกแหง 

5) ดานชุมชนและอุตสาหกรรม 

ก. เรงรัดใหมีการประกาศใชผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใหเปนไปตามกฎหมาย 

ข. พื้นที่นอกเขตการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ใหมีการวางผังภาค 

ผังโครงสรางจังหวัด ผังพัฒนาสุขาภิบาล และผังพัฒนาระดับตําบล โดยยึดหลักการและแนวทาง
ตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

6) ดานทรัพยากรธรณี 

ก. สนับสนุนและเรงรัดการสํารวจ การพัฒนาและการผลิตทรัพยากรธรณีในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง 
หรือในพื้นที่ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และเปนที่ตองการของตลาด 

ข. ปรับปรุงและประสานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรณีใหสอดคลองกับการใชที่ดินสาขาอื่น
ใหมากท่ีสุด 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ค. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแนวนโยบายตลอดจน 
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ที่สําคัญสําหรับการศึกษาเรื่องการถือครองที่ดินและสิทธิในที่ดินก็คือ ในนโยบายการใชที่ดิน ได
เสนอแนะดานเศรษฐกิจและสังคม และการบริหารท่ีดินของรัฐ ที่จะสนับสนุนใหการใชที่ดินเปนไปตาม
นโยบายและสามารถสัมฤทธ์ิผลได ซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ ไดแก 

1) ดานเศรษฐกิจและสังคม 

ก. เรงรัดใหดําเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 

ข. เรงรัดโครงการจัดท่ีดินใหประชากรท่ีไรที่ทํากินใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 

ค. ใหมีการศึกษา เพื่อกําหนดขนาดการถือครองท่ีดินที่เหมาะสมและใชระบบภาษีในอัตรา 
กาวหนาควบคูกันไปตามความเหมาะสม 

ง. กําหนดแผนการผลิตพืชใหสอดคลองกับสถานการณดานการตลาด 

จ. เรงรัดปรับปรุงระบบการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตรใหเปนไปอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

2) ดานบริหารท่ีดินของรัฐ 

ก. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินทั้งหมด 

ข. ใหมีองคกรที่เปนศูนยกลางในการประสานงานของกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของเรียกชื่อวา 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน หนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ คือ เปนผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพื่อใหสวนราชการ คณะกรรมการตางๆ ที่
เกี่ยวของนําไปเปนกรอบปฏิบัติและติดตามการดําเนินงานของสวนราชการนั้นๆ 

ค. จัดต้ังระบบขอมูลที่ดิน เพื่อเปนแหลงขอมูลที่ดินที่สมบูรณไดมาตรฐานและทันสมัยอยูเสมอ 

จากขอเสนอแนะขางตนนี้ จะเห็นไดวามีการเรงรัดใหออกเอกสารสิทธิในที่ดิน เรงรัดจัดท่ีดินใหแก
ผูไรที่ดินทํากิน และใหมีการศึกษาเพื่อกําหนดขนาดการถือครองที่ดิน และใชระบบภาษีในอัตรากาวหนาให
เหมาะสมสอดคลองกัน ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับการถือครองที่ดินและสิทธิในที่ดินโดยตรง อยางไรก็ตาม 
ขอเสนอแนะดังกลาว ยังตองจัดทํารายละเอียดพรอมเงื่อนไขตางๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปนดานกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแมกระทั่งการกํากับดูแลงานอีกดวย 

2.1.4 กฎหมายที่เก่ียวกับการถือครองที่ดินในประเทศไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินที่ทบทวนในบทนี้จะแบงออกเปน 7 เรื่อง คือ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระจายการถือครองที่ดิน 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 75 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

4. กฎหมายเกี่ยวกับการเชาที่ดิน 

5. กฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนตางดาว 

6. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับกําหนดเขตการใชที่ดิน 

7. สรุปกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการถือครองที่ดินในประเทศไทยที่บังคับอยูในปจจุบัน 

โดยมีรายละเอียดในแตละเรื่องดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการท่ีดินมาต้ังแต 
พ.ศ. 2492 จนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วันที่ 23 มีนาคม 2492 มีประกาศใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 ในราชกิจจา 
นุเบกษา เลม 66 ตอนท่ี 17 ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยเริม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเวนคืน 
ที่ดินในมาตรา  34  ดังนี้ 

 “ มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตและการจํากัด
สิทธิเชนนี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง 
หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ ตลอดจน 
ผูทรงสิทธิตามที่ระบุไวในกฏหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยบรรดาที่ไดรับความเสียหาย
ในการเวนคืนนั้นดวย ”  

การที่เจาหนาที่ของรัฐจะเขาใชหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยของบุคคลก็ดี การโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยของบุคคลมาเปนของรัฐก็ดี ถามิใชดวยความยินยอมของบุคคลนั้น 
จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษา
ความปลอดภัย สาธารณะหรือเพ่ือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และตองชดใชคาทดแทนอันเปน
ธรรมแกผูไดรับความเสียหายดวย ” 

วันที่ 20 มิถุนายน 2511 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 85 ตอนพิเศษ (ฉบับพิเศษ) ในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 32  
บัญญัติไววา 

 “ มาตรา 32 สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตและการจํากัด
สิทธิเชนวานีย้อมเปนไปตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย ” 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตาม
บทบญัญัติแหงกฎหมาย 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง หรือการ
ไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชนแกการผังเมืองหรือประโยชนของรัฐอยางอื่น  และ
ตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิตามที่ระบุไวในกฏหมายวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น 

วันที่ 7 ตุลาคม 2517 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนท่ี 69 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 39 ไดบัญญัติเรื่อง 
การเวนคืนที่ดินไวดังนี ้

 “ มาตรา 39 สิทธิของบคุคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย 

“การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรอืการอันจําเปนในการปองกนัประเทศ หรือการ
ไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพือ่การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใช 
คาทําขวัญภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธ์ิ บรรดาที่ไดรบัความเสียหายในการเวนคนืนัน้ 
ทั้งนี้ตามท่ีระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทําขวัญตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและที่ต้ังของอสังหาริมทรัพย 
ประกอบกับเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม ” 

ในหมวด 5 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 77,78,80, และ 81 มีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินดังนี ้

“ มาตรา 77 รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอม และความงามทางธรรมชาติ 
รวมทั้งปาไม ตนน้ํา ลําธาร และนานน้ํา 

  มาตรา 78 รัฐพึงสงเสริมการคนหาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือนํามาใชใหเกดิประโยชน
ในทางเศรษฐกิจแกประชาชนชาวไทย โดยไมขัดกับหลักการอนุรกัษธรรมชาติ 

  มาตรา 80 รัฐพึงจัดระบบการถือกรรมสิทธิ์และการครอบครองที่ดินเพ่ือประโยชนแหง
การสงเสริมเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม และพึงกําหนดพันธะใหเจาของที่ดินใชที่ดินใหเปน
ประโยชนตามความเหมาะสมแกสภาพของที่ดิน 

  มาตรา 81 รัฐพึงสงเสริมใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิในที่ดิน เพ่ือประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดินและวิธีการอื่น ” 

วันที่ 22 ธันวาคม 2521 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 146 ในหมวด 3  สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 

 “ มาตรา 33 สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการ
ไดมาซึ่งธรรมชาติหรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือ
เพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่นและตองชดใชคาทดแทนภายในเวลาอัน
ควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิ์ บรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้นทั้งนี้ตามที่ระบุไว
ในกฎหมาย การกําหนดคาทดแทนตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและที่ต้ังของ
อสังหาริมทรัพย ประกอบกับเหตุผล วัตถุประสงคของการเวนคืนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแก
สังคม 

อสังหาริมทรพัยที่ไดมาโดยการเวนคืนเพือ่การใด ถามิไดใชเพื่อการนัน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกฎหมาย ตองคืนใหเจาของเดิมหรอืทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอื่นตามวรรคสาม และโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคหา และการเรียกคืนคาทดแทน
ที่ชดใชไปใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 

วันที่ 9 ธันวาคม 2534 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 108  ตอนท่ี 216 ฉบับพิเศษมีสวนที่เกี่ยวของกับที่ดินในมาตราตาง ๆ ดังนี้ 

 หมวด  3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 “ มาตรา 36 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชน
สาธารณประโยชนอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของ
ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาทีไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาที่
ซื้อขายกันตามปกติ การไดมา สภาพและที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูก 
เวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดเจน ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพ่ือการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคา 
ทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย “ 



78 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

วันที่ 11 ตุลาคม 2540 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2540 ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนท่ี 55 ก ไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับที่ดิน ดังนี้ 

“ มาตรา 48 สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง 
สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 49 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ 
การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การ
พัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น และ
ตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับ
ความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง 
ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ การไดมา สภาพและที่ต้ัง
ของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืนกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุ
วัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิได
ใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท การคืน
อสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 84 รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลง
น้ําเพ่ือเกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึง และรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาดสินคาเกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร ” 

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 47 ในสวนที่ 8 แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดลอม มีสวนที่เกี่ยวกับการถือครอง ดังนี้ 

มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  
ดังตอไปนี้ 

 (1) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  ทั้ งผืนดิน  ผืนน้ํา วิถีชี วิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองให 
ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

 “ (2) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหา
แหลงน้ําเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร ” 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 (3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 (4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบและ
เกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 

 (5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 

2) กฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจํากัดขนาดการถือครองท่ีดินที่จะทบทวนมี 4 ฉบับ คือ (1) ประมวล
กฎหมายที่ดิน (2) พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 (3) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม แล (4) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

 ความเปนมาของการจํากดัขนาดการถอืครองที่ดินในประเทศไทย 

- สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 นั้น บทบัญญัติ
ในหมวด 3 การกําหนดสิทธิในที่ดิน มาตรา 34 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิในที่ดินไดดังนี้ 

 (1) ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ไมเกิน 50 ไร 

 (2) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ไมเกิน 10 ไร 

 (3) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ไมเกิน 5 ไร 

 (4) ที่ดินเพื่ออยูอาศัย  ไมเกิน 5 ไร 

ทั้งนี้เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอื่นในประมวลกฎหมายนี้ 

กรณีของผูที่มีสิทธิในที่ดินเกินที่กําหนดไวนี้ มาตรา 39 ไดบัญญัติใหจําหนายที่ดินสวนเกินภายใน 
7 ป นับแตวันที่ไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินนั้น ถาบุคคลนั้นไมสามารถจําหนายที่ดินสวนเกินนั้นไดใหอธิบดีมี
อํานาจจําหนายที่ดินสวนที่เกินนั้นแกบุคคลอื่นได 

อยางไรก็ตามไดมีประกาศปฏิวัติฉบับที่ 49 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2502 ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 
34-49 แหงประมวลกฎหมายท่ีดินทําใหการจํากัดสิทธิในที่ดินหรือจํากัดขนาดการถือครองที่ดินของเอกชน
ส้ินสุดลง 
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- การดําเนินการเพ่ือจํากัดขนาดการถือครองที่ดนิภายหลังการยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 
34-49 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

การที่ไมมีกฎหมายควบคุมการถือครองท่ีดินไดกอใหเกิดปญหาที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะตอมา จึงไดมีความพยายามที่จะมีการรื้อฟนนําบทบัญญัติมาตรา 34-49 แหงประมวล
กฎหมายที่ดินกลับมาบังคับใชอีกหลายครั้ง เชน ในป พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2540 

ในป 2524 ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับ….) พ.ศ. …. ตอสภาผูแทนราษฎร โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้ 

1. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (มาตรา 14) 

2. เพิ่มเติมหมวด 3 วาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดิน (มาตรา 34 ถึงมาตรา 55 เตรส) 

3. กําหนดใหนิติบุคคลท่ีผูจัดการหรือกรรมการสวนขางมากเปนคนตางดาว มีสิทธิในที่ดินได
เสมือนคนตางดาว ( (5)  ของมาตรา 97) 

เหตุผล 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติใหเหมาะสมย่ิงขึ้น และสมควรใหมี
การกําหนดสิทธิในที่ดิน เพื่อใหมีการกระจายการถือครองที่ดินไปสูประชาชนโดยเฉพาะผูมีรายไดนอยหรือ
เกษตรกร ใหสามารถซื้อที่ดินเปนที่อยูอาศัย และสามารถประกอบอาชีพเปนของตนเองไดเพื่อเปนการขจัด
ปญหาความเหล่ือมล้ําทางสังคมได ซึ่งจะเปนผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกอใหเกิดความมั่นคงตอ
ประเทศชาติและประชาชนเปนสวนรวม นอกจากนั้นสมควรกําหนดใหนิติบุคคลที่ผูจัดการหรือกรรมการ
เปนคนตางดาวมีสิทธิในที่ดินไดเสมือนเปนคนตางดาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

สภาผูแทนราษฎรไดผานวาระแรก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2524 ตามการวิพากษวิจารณทั้งใน 
ขอดีและขอเสีย ขอดีก็คือกฎหมายฉบับนี้จะเปนเครื่องมือนําไปสูการลดปญหาความเหล่ือมล้ําของชนชั้น
ตางๆ ในสังคม ขอเสียก็คือจะเกิดความหายนะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไปทําลายบรรยากาศการ
ลงทุนในประเทศเปนอยางมากเพราะสถาบันการเงินโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะมี 
ผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ 

อยางไรก็ตามไดมีการยุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2526 รางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จึงส้ินสุดลง 

ตอมาในป 2540 รัฐบาลไดต้ังคณะกรรมการศึกษานโยบายการกระจายการถือครองที่ดินขึ้นโดย
คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 92/2540 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2540 โดยมีอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการกระจายการถือครอง คือ ศึกษาหาแนวทางในการจํากัดการถือครองที่ดิน การกระจายการถือครอง 
ที่ดิน รวมทั้งเสนอขอคิดเห็นแนวทาง หรือมาตรการอื่นใดที่จะเปนประโยชนในการแกไขปญหาการ 
ถือครองที่ดินของประชาชน 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

เนื่องจากในขณะนั้นไดมีการนํารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับ
ที่……) พ.ศ. ….  ซึ่งเปนรางที่นํามาตรา 34 ถึงมาตรา 49 แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่ถูกยกเลิกไปเมื่อ 
พ.ศ. 2515 และกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะนํามาใชอีกครั้งหนึ่ง มาพิจารณาดวย ผลการศึกษาได
สรุปถึงขอดี ขอเสียของการนํารางดังกลาวมาใชดังนี้ 

ขอดีของรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานขั้นตอนการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยมาแลว จนมี
ความสมบูรณสามารถเสนอใหรัฐบาลพิจารณาไดในขณะนี้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเขาสูการ
พิจารณาของรัฐสภาได ไมตองรอการพิจารณาดําเนินการโดยวิธีอื่น 

ขอเสียของรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

 (1) ถึงแมวาในอนาคตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะผานขั้นตอนตางๆ จนมีผลบังคับใชก็ตาม แต
ไมสามารถบังคับใชยอนหลังได จึงไมสามารถกระจายการถือครองท่ีดินไดในทันที ขณะท่ีปรากฏขอเท็จจริง
วาท่ีดินของประเทศสวนใหญตกอยูในมือของคนเพียงบางกลุมเทานั้น การกระจายการถือครองที่ดินที่อยูใน
มือของคนกลุมนี้จะตองรอจนถึงเวลาที่มีการโอนหรือตกทอดทางมรดก ซึ่งไมสามารถจะกําหนดไดวาจะใช
เวลามากนอยเพียงใดจึงจะเปนไปตามเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติที่ใหมีการกระจายการถือครอง 
ที่ดินไปสูประชาชนโดยทั่วไป 

 (2) ขนาดของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับการใชประโยชนเพื่อกิจกรรมในมาตรา 34 นั้น จะมีผลดีตอ
การกระจายการถือครองที่ดินก็จริงแตอาจจะมีผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะตอง 
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดโลก โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคต เพราะ
หากมีขนาดการผลิตที่ใหญขึ้นตนทุนการผลิตอาจจะลดลงสามารถแขงขันกับสินคาจากประเทศอื่นๆ ใน
ตลาดโลกได ถึงแมพระราชบัญญัตินี้จะเปดโอกาสใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหบุคคลมีสิทธิใน 
ที่ดิน เพื่อใชประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนั้นเกินที่กําหนดไวในมาตรา 34 (2) ก็ตามแตจะมีขั้นตอนที่
ยุงยากและใชเวลาอาจจะไมทันตอสถานการณการแขงขันทางเศรษฐกิจที่ตองใชความรวดเร็วในการ 
ดําเนินงาน 

 (3) เนื่องจากสภาพพื้นที่ของประเทศไทยมีความหลากหลาย การกําหนดขนาดการถือครองที่ดิน
ที่ตายตัวจะมีความยากลําบากในการปฏิบัติใหเกิดความเปนธรรม เชนการกําหนดขนาดการถือครองที่ดิน
พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนที่ราบ ดินดีมีความอุดมสมบูรณ มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ กับพื้นที่เกษตรกรรมที่ดิน
เปนที่ดอน  ดินขาดความสมบูรณ ขาดแคลนแหลงน้ํา ถึงแมวามาตรา 35 ในพระราชบัญญัตินี้จะเปด
โอกาสใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่ใหบุคคลมีสิทธิในที่ดินเกินหาสิบไร แตไมเกินหนึ่ง 
รอยไรไดก็ตาม จะมีความยากลําบากในการกําหนดหลักเกณฑที่จะนํามาใชในการกําหนดขนาดการ 
ถือครองท่ีดินของแตละทองที่ซึ่งจะตองแตกตางกันออกไป นอกจากนี้ความหมายของคําวา “เกษตรกรรม” 
มีคอนขางกวางขวาง ครอบคลุมไปถึงการทํานา ปลูกพืชไร ทําสวน ทํานาเกลือ เลี้ยงสัตว ฯลฯ ซึ่งขนาด
การใชที่ดินเพื่อกิจกรรมแตละประเภทจะแตกตางกันออกไป 

(4) จากขอเท็จจริงที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาที่ดินสวนใหญอยูในมือของคนเพียงกลุมเดียว การ
เปดโอกาสใหขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินทั้งเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมตามมาตรา 39 
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และมาตรา 40 นั้น คาดวาจะตกอยูในมือของคนกลุมเดิม เพราะคนกลุมนี้มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจที่จะ
ลงทุนหรือนําปจจัยมาแสดงใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ เห็นวาสามารถจะทําใหที่ดินนั้นเปน
ประโยชนได หากเปนไปดังกลาวนี้ก็จะไมเปนไปตามเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติที่มีวัตถุประสงคที่จะ
กระจายการถือครองที่ดินออกไปสูประชาชนโดยทั่วไป 

ที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษานโยบายการกระจายการถือครองที่ดินจึงไดมีมติใหใชแนว
ทางการปรับปรุงภาษีที่ดินหรือภาษีทรัพยสินในการกระจายการถือครองที่ดิน สรุปไดดังนี้ 

1) มาตรการดานกฎหมาย 

- เสนอใหยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475 และตราพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. …. ขึ้นใหม เพื่อใชมาตรการดานภาษี
เปนเครื่องมือในการกระจายการถือครองที่ดินและชวยในการหารายไดเขารัฐใหมากย่ิงขึ้น 

- คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อกําหนดสิทธิ
ในการถือครองที่ดินของบุคคล และกฎหมายเพื่อคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะ ยังไมสมควรไดรับ
การสนับสนุนหรือผลักดันใหมีการตรากฎหมาย เนื่องจากมาตรการดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิการถือครอง 
ที่ดินและมีผลกระทบตอการถือครองที่ดินของประชาชนทั่วไป 

2) มาตรการทางดานบริหารและดานอื่นๆ เสนอใหกําหนดมาตรการเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

- รัฐจะตองดําเนินการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากผูที่ทําใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

- ใหใชมาตรการทางดานผังเมืองเปนเครื่องมือในการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และใหองคกร
ทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดผังเมือง 

- เรงรัดใหมีการออกกฎหมายประเมินมูลคาทรัพยสิน 

- รัฐจะตองใหความสําคัญในการทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศ กลาวคือ รัฐจะตองให
ความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาชนบท โดยการจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็กอยางจริงจัง 
รวมทั้งกําหนดมาตรการทางดานภาษีที่เหมาะสม 

- เรงรัดการดําเนินการกันพื้นที่ที่ ส.ป.ก. ไมประสงคจะนํามาปฏิรูปที่ดินออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน 

- เรงรัดการดําเนินการแกไขปญหาราษฎรท่ีอยูในเขตที่สาธารณะและปาสงวนแหงชาติ 

ตอมาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งมีบัญชาใหสงเรื่องให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาจัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นใน
เรื่องดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณากอน 

ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นในภาคตางๆ รวม 4 ครั้ง ผลการรับฟงความคิดเห็นสรุปได ดังนี้ 

1. เห็นดวยกับการใชมาตรการใชนโยบายดานภาษี เพื่อกระจายการถือครองที่ดินควบคูไปกับ
นโยบายการจํากัดการถือครอง โดยมีมาตรการตางๆ เสริม ดังนี้ 
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1.1 เปนระบบภาษีที่คํานึงถึงความเปนธรรม เชน ผูที่ถือครองที่ดินเปนจํานวนมากควรเสียภาษี
มาก ผูมีรายไดนอยและถือครองที่ดินเล็กนอยไมควรเสียภาษีเลย หรือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตที่พัฒนา
แลว ควรเสียภาษีมากกวาประชาชนที่อาศัยในเขตที่ยังไมพัฒนา โดยยึดหลักการวาผูที่ไดรับประโยชนจาก
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีรัฐจัดไวเปนผูที่มีโอกาส และผูที่ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกนอยกวาเปน 
ผูดอยโอกาส ซึ่งจะเกิดความเปนธรรมในสังคม 

1.2 เก็บภาษีในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครอง ทําใหตนทุนการเก็บที่ดินสูงขึ้น จะสงผลใหผู
ถือครองรายใหญขายที่ดินออก จะทําใหเกิดการกระจายการถือครองและราคาที่ดินลดลง 

1.3 เก็บภาษีในอัตราท่ีสูงจากที่ดินรกรางวางเปลา และวางแนวทางในการนําที่ดินรกรางวางเปลา
มาใชใหเกิดประโยชนอยางเปนธรรม โดยเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรากาวหนา ซึ่งจะทําใหเจาของที่ดินตอง
ปรับปรุงที่ดินใหเกิดผลประโยชน เพื่อมิใหถูกเก็บภาษีในอัตรากาวหนา และอาจขายออกไปหากเห็นวาการ 
ลงทุนเปนภาระและไมคุมคาที่จะถือครองที่ดินตอไป 

1.4 เก็บภาษีพิเศษจากผูที่ไดรับประโยชนจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคาที่ดิน ที่เกิดจากโครงการ 
ลงทุนดานสาธารณูปโภคของรัฐ เชน เขตชลประทาน การมีถนนตัดผาน เพราะประชาชนในพื้นที่ดังกลาว
ถือวาเปนผูรับประโยชน จึงควรมีการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของทรัพยสิน (Capital Gain Tax) เพื่อความเปน
ธรรมของสังคม 

1.5 ควรนําภาษีมรดกและภาษีทรัพยสินมาบังคับใช เพื่อลดชองวางของสังคมเนื่องจากภาษีมรดก
จะเปนมาตรการหนึ่งเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ดังตัวอยางเชนในตางประเทศมีการเก็บภาษีมรดกใน
อัตราสูง ทําใหมีการกระจายทรัพยสินคืนสูสังคมไดอีกทางหนึ่ง 

2. ควรกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน (Zoning) โดยการนํากฎหมายท่ีเกี่ยวของมาบังคับใช
อยางเขมงวดและกําหนดเขตการใชที่ดินใหเหมาะสมและชัดเจน เชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม 
พื้นที่ที่อยูอาศัย รวมกับนโยบายดานผังเมือง โดยให อบต. มีสวนรวมการพิจารณาเพื่อแกปญหาการใช
ประโยชนที่ดินไมตรงกับศักยภาพ และเก็บภาษีในอัตราที่สูงกับผูที่ใชประโยชนที่ดินไมถูกตองกับศักยภาพ
หรือมีการเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินในเขตที่รัฐบาลไดลงทุนไปแลว เพื่อเปนการคุมครองพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรม  เชน เจาของโรงงานอุตสาหกรรมจะไมสามารถเขาไปกวานซื้อที่นาใน
เขตชลประทาน ซึ่งมีราคาถูกเพื่อต้ังโรงงานอุตสาหกรรมได เนื่องจากไดถูกกําหนดใหใชประโยชนดาน
การเกษตรเทานั้นจําเปนตองไปต้ังในเขตนิคมอุสาหกรรม ซึ่งมีการจัดการดานส่ิงแวดลอมแลว ที่ดิน 
เกษตรกรรมก็จะไมถูกเปล่ียนแปลง ในทํานองเดียวกันที่ดินที่ไมเหมาะสมกับการทําการเกษตร แตมี 
ส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสําหรับกิจการอุตสาหกรรมควรมีการคุมครองเพื่อกิจกรรมอุตสาหกรรม 
เทานั้น 

3. จัดต้ังกองทุนกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อรับซื้อที่ดินจากบุคคลท่ัวไป และนํามาจัดสรร
ใหแกผูดอยโอกาส สามารถผอนชําระคืนในลักษณะการสงเคราะห โดยเงินกองทุนอาจมาจากรายไดของ
องคการบริหารสวนทองถิ่น และใหดําเนินการทั้งในเขตชุมชนเมืองและเขตชนบท 

4. สมควรมีการเปดเผยขอมูลการครอบครองท่ีดินของรัฐบาลและประชาชน และควรมีการ 
จัดเก็บขอมูลการถือครองเปนรายบุคคลตอการถือครองที่ดินทั่วประเทศ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดเก็บ
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ภาษี ทั้งรัฐบาลสวนกลางและรัฐบาลสวนทองถิ่น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเพื่อพัฒนาชุมชนใน 
ทองถิ่น 

5. เรงพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีพ โดยอาจให
สิทธิลดหยอนภาษีที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมที่ใชที่ดินนอยแตมี 
ประสิทธิภาพ และเปนการปองกันการละทิ้งที่ดินทํากินและอพยพเขาทํางานในเขตเมือง ซึ่งจะทําใหที่ดิน
เปลี่ยนการใชประโยชน 

6. ปรับปรุงการประเมินราคาที่ดินใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ และใชเปน
ฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษีของหนวยงานตางๆ โดยมีลักษณะเปนหนวยงานกลางทําหนาที่เฉพาะ 
การประเมินราคาเทานั้น 

7. ประเด็นความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

7.1 รางพระราชบัญญัติที่ดินและส่ิงปลูกสราง มีวัตถุประสงคเพื่อใหการอุดหนุนแกองคการบริหาร
สวนทองถิ่น ใหสามารถพึ่งตนเองได การกระจายการถือครองที่ดินเปนผลไดทางออม จึงควรมีกฎหมาย
สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินโดยตรง 

7.2 พิจารณามาตรการการปองกันผูถือครองที่ดินรายใหญ ปรับปรุงที่ดินรกรางวางเปลาของตน 
เพื่อหลีกเล่ียงภาษีสําหรับที่ดินรกรางวางเปลา ที่กําหนดไวในอัตราที่สูง โดยพิจารณาถึงขอเท็จจริงของการ
พัฒนาที่ดินวามีจุดมุงหมายเพื่อการทําประโยชนอยางแทจริงหรือไม 

7.3 ควรใชมูลคาหรือราคาที่ดินรวมส่ิงปลูกสรางเปนเกณฑคํานวนภาษีแทนการใชขนาดที่ดิน
อยางเดียว 

7.4 ใหคํานึงถึงความเปนธรรมตอสวนรวม กลาวคือ ในรางพระราชบัญญัติดังกลาวผูมีรายไดนอย
ตองรับภาระมากขึ้น ในขณะที่ภาคธุรกิจตางๆ กลับมีภาระทางภาษีลดลง 

7.5 ควรใหประชาชนและองคกรชุมชนไดมีสวนรวมกําหนดอัตราภาษีในทองถิ่นของตนเอง 

อยางไรก็ตามผลการศึกษาและผลการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ยังมิไดเกิดผล
ในทางปฏิบัติแตอยางใด 

 พระราชบัญญติัจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

ในป 2485 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 24856 ซึ่งมีการ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25047  เมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 25118  ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาว 

การจํากัดสิทธิการถือครองที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 นี้ 
เปนไปตามบัญญัติมาตรา 8 ที่บัญญัติไววา 

                                            
6 ราชกิจจานุเบกษา เลม 59  ลงวันที่ 24 มีนาคม 2485 
7 ราชกิจจานุเบกษา เลม 79  ตอน 35 ลงวันที่ 18 เมษายน 2504 
8 ราชกิจจานุเบกษา เลม 55  ตอน 59 พิเศษ  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2511 
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มาตรา 8 ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมตามกําลังแหง
ครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แตไมเกินครอบครัวละ 50 ไร 

 พระราชบัญญติัการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

ในป 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแกไขเพิ่มเติม
ในป 2532 ไดมีการจํากัดขนาดการถือครองไวในบทบัญญัติมาตรา 29 ถึงมาตรา31 ดังนี้ 

 “ มาตรา ๒๙  ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ที่ดินบริเวณใดสมควร 
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินได ดังตอไปนี้ 

 (๑) ที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงมีเนื้อที่รวมกันเกินกวาหาสิบไร ซึ่งบุคคลในครอบครัว 
เดียวกันไมวาคนหนึ่งหรือหลายคนเปนเจาของที่ดินผูประกอบเกษตรกรรมดวยตนเอง ให ส.ป.ก. มีอํานาจ 
จัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินสวนที่เกินกวาหาสิบไร 

 (๒) ถาที่ดินดังกลาวใน (๑) มีเนื้อที่รวมกันเกินกวาหนึ่งรอยไร และเจาของที่ดินผูประกอบ
เกษตรกรรมดวยตนเองใชเพื่อการเล้ียงสัตวจําพวกสัตวใหญตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดชนิด จํานวน 
และเงื่อนไขในราชกิจจานุเบกษาให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินสวนที่เกินกวา 
หนึ่งรอยไร 

ถาเจาของที่ดินรายใดมีความประสงคจะประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองในท่ีดินเกินกวาตามที่
กลาวไวใน (๑) หรือ (๒) และแสดงไดวาตนไดประกอบเกษตรกรรมในที่ดินดวยตนเองเกินกวาที่กลาวไวใน 
(๑) หรือ (๒) อยูแลวไมตํ่ากวาหนึ่งปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และแสดงไดวาตนมีความสามารถ
และมีปจจัยที่จะทําที่ดินนั้นใหเปนประโยชนทางเกษตรกรรมได ทั้งตนจะเปนผูประกอบเกษตรกรรมใน 
ที่ดินนั้นดวยตนเอง ใหยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่พรอมทั้งแสดงหลักฐานอางอิงประกอบคํารอง เมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการ ถาคณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาต ก็ให
กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเสนอรัฐมนตรีพิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ใหอนุญาตใหผูรองขอนั้นมี
สิทธิในที่ดินนั้นตอไป แตตองไมเกินหนึ่งพันไร ในกรณีที่ผูรองขอไดรับสิทธิในที่ดังกลาวไมปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินที่ไดรับเพิ่มขึ้นนั้น
เพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตอไป 

ในการจัดซื้อที่ดินตามมาตรานี้ ถาเจาของที่ดินประสงคจะขายที่ดินของตนใหทั้งหมด ก็ให ส.ป.ก. 
มีอํานาจจัดซื้อได 

ในกรณีที่เจาของที่ดินรายใดไดแสดงวาตนไดประกอบเกษตรกรรมในที่ดินดวยตนเองเกินกวา 
หนึ่งพันไรอยูแลวไมตํ่ากวาหนึ่งปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีความประสงคจะประกอบ
เกษตรกรรมดวยตนเองในที่ดินนั้นตอไป ใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

ก. ไดลงทุนในกิจกรรมการเกษตรในที่ดินนั้นไปแลวเปนจํานวนมากและการลงทุนนั้นไดกระทําไป
ดวยการสงเสริมของรัฐ 

ข. เปนการประกอบการเพื่อพัฒนาวิทยาการเกษตรแผนใหม หรือที่ยังมีความตองการอยูมาก 
ภายในประเทศหรือเพื่อการสงออก 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ค. ในการท่ีจะประกอบกิจการไดตอไปนั้นจะตองมีลักษณะที่ชวยพัฒนาการเกษตร และชวยเหลือ
เกษตรกรในดานปจจัยการผลิต เพื่อสงเสริมผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรไดอยาง 
กวางขวางในเรื่องการสาธิต และเปนตลาดรับซื้อผลิตผลเกษตรกรรมจากเกษตรกรโดยตรง 

ง. เมื่อพนสิบหาป หากสถาบันเกษตรกรมีความตองการและสามารถที่จะเปนผูถือหุนในกิจการนั้น 
เจาของที่ดินตองยินยอมใหสถาบันเกษตรกรถือหุนในกิจการนั้นไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนหุน 
ทั้งหมด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการและรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนด 

ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ก็ใหกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต เสนอรัฐมนตรี
พิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ใหอนุญาตใหผูรองขอนั้นมีสิทธิในที่ดินนั้นตอไปในกรณีที่ผูรองขอไดรับ
สิทธิในที่ดินดังกลาวไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ให  

ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อ หรือดําเนินการเวนคืนที่ดินที่ไดรับเพิ่มขึ้นนั้น เพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตอไป 

(๓) ที่ดินแปลงใดถาเจาของไมไดใชที่ดินประกอบเกษตรกรรมดวยตนเอง หรือมิไดใชประกอบ
เกษตรกรรมอยางใดหรือประกอบเกษตรกรรมเล็กนอย หรือประกอบเกษตรกรรมบางสวนเพียงเปนการ
แสดงสิทธิในที่ดิน ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินนั้นไดในสวนที่เกินกวายี่สิบไร 

ถาเจาของที่ดินตาม (๓) มีความประสงคจะประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองและแสดงไดวาตนมี
ความสามารถและมีปจจัยที่จะทําที่ดินนั้นใหเปนประโยชนทางเกษตรกรรมได ทั้งตนจะเปนผูประกอบ
เกษตรกรรมในที่ดินนั้นดวยตนเอง ใหยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่พรอมทั้งแสดงหลักฐานอางอิง
ประกอบคํารอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการหรือผูซึ่ ง 
คณะกรรมการมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาตใหผูรองขอนั้นมีสิทธิในที่ดินตอไป ตามขนาดใน (๑) หรือ 
(๒) แลวแตกรณี และใหคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ในกรณีผูไดรับสิทธิในที่ดินดังกลาว
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินนั้นเพื่อใชในการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตอไป 

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกที่ดินบรรดาท่ีเปนของทบวงการเมือง องคการของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ สถาบันเกษตรกร หรือที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก. ไดมา ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดใหเกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการ
ถือครองในท่ีดินดังกลาวตอไปนี้ 

(๑) จํานวนที่ดินไมเกินหาสิบไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบ
เกษตรกรรมอยางอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตาม (๒) 

(๒) จํานวนที่ดินไมเกินหนึ่งรอยไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช
ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด 

 (๓) จํานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สําหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการจัดใหเกษตรกร และเปนที่ดินที่คณะกรรมการกําหนด
มิใหมีการโอนสิทธิในที่ดินก็ใหจัดใหเกษตรกรเชา ในกรณีอื่นใหจัดใหเกษตรกรเชาหรือเชาซื้อตามที่
เกษตรกรแสดงความจํานง ถาเปนการจัดใหสถาบันเกษตรกรใหจัดใหสถาบันเกษตรกรเชา 

บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ไดมา ถาเปนที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยูแลวเกินจํานวนที่
กําหนดในวรรคหนึ่งกอนเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เมื่อเกษตรกรดังกลาว ยื่นคํารองและยินยอมชําระคา
เชา หรือคาชดเชยที่ดินในอัตราหรือจํานวนที่เพิ่มขึ้น ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด สําหรับที่ดินสวนที่เกิน
ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดท่ีดินใหเกษตรกรเชาหรือจัดให แลวแตกรณี ตามจํานวนที่เกษตรกรถือ
ครองได แต เมื่อรวมกันแลวตองไม เกินหนึ่ งรอยไร  ในการกําหนดอัตราคาเชาหรือคาชดเชย 
ที่ดินดังกลาว ตองคํานึงถึงระยะเวลาและวิธีการท่ีเกษตรกรไดที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทําประโยชน 
ประเภทของเกษตรกรรม และการทําประโยชนที่ไดทําไวแลวในที่ดินนั้น 

ในการจัดท่ีดินใหเกษตรกรตามวรรคสาม ถาเกษตรกรไดเขาครอบครองท่ีดินดังกลาวกอน พ.ศ. 
๒๕๑๐ ใหเรียกเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และคาปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. 
ดําเนินการใหตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด เฉพาะสวนที่ไมเกินหาสิบไร 

นอกจากการจัดท่ีดินใหแกบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัดท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลใดเชา เชาซื้อ ซื้อ หรือเขาทําประโยชน เพื่อใชสําหรับกิจการอื่นที่เปนการ
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาได ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งตองไม
เกินหาสิบไร สวนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตหรือการใหผูไดรับอนุญาตถือปฏิบัติให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

การจัดท่ีดินใหเชาหรือเชาซื้อตามมาตรานี้ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุม
การเชาหรือเชาซื้อ และสิทธิการเชาหรือเชาซื้อดังกลาวจะโอนแกกันไดหรือตกทอดทางมรดกไดเฉพาะตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๑  ถาเกษตรกรผูใดตองการมีสิทธิในที่ดินหรือขอเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกินกวาที่
กําหนดไวตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๒) และแสดงไดวาตนมีความสามารถและมีปจจัยที่จะทําที่ดินที่ขอเพิ่ม
นั้นใหเปนประโยชนในทางเกษตรกรรมได ทั้งตนจะเปนผูประกอบเกษตรกรรมในที่ดินนั้นดวยตนเอง ใหทาํ
คํารองยื่นตอพนักงานเจาหนาที่พรอมทั้งแสดงหลักฐานอางอิงประกอบคํารอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่
สอบสวนแลว ใหเสนอคํารองพรอมดวยบันทึกรายงานผลการสอบสวนตอคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหผูยื่นคํารองมีสิทธิในที่ดิน หรือไดเชาที่ดินไดตามที่
เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเทาของจํานวนเนื้อที่ที่ดินที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๒) ทั้งนี้ 
โดยกําหนดเงื่อนไขก็ได ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิกถอน
การอนุญาตเสียไดและจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินหรือส่ังเลิกการเชาที่ดินดังกลาวไดทั้งหมดหรือแต
บางสวนตามแตจะเห็นสมควร และนําที่ดินนั้นไปใชเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตอไป ” 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 พระราชบัญญติัปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507  

มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 กําหนดใหมีการจํากัดการใชประโยชนที่ดินในเขตปรับปรุง 
ปาสงวนแหงชาติไวดังนี้ 

 “ มาตรา ๑๖ ทวิ  ในกรณีที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดหรือบางสวนมีสภาพเปนปาไรรางเกา  หรือ
ทุงหญา  หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาขึ้นอยูเลย  หรือมีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย  และ
ปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ โดยมีสภาพตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ใหถือวาปาสงวนแหงชาติในบริเวณดังกลาวเปนปาเส่ือมโทรม 

ถาทางราชการมีความจําเปนตองปรับปรุงฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรม ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนด
เขตปาเส่ือมโทรมทั้งหมดหรือบางสวนเปนเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ 
ถาบุคคลใดไดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตดังกลาวอยูแลวจนถึงวันที่ประกาศกําหนดตามวรรคสอง 

(๑) เมื่อบุคคลดังกลาวรองขอ และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวาบุคคลนั้นยังมีความ 
จําเปนเพื่อการครองชีพ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวทํา
ประโยชนและอยูอาศัยตอไปในท่ีที่ไดทําประโยชนหรืออยูอาศัยอยูแลวนั้นได  แตตองไมเกินยี่สิบไรตอหนึ่ง
ครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป  แตไมเกินสามสิบป  ทั้งนี้ โดยไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมสําหรับคราวแรก คราวตอๆ ไปตองเสียคาธรรมเนียม 

(๒) บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตาม (๑) อาจขออนุญาตปลูกปาหรือไมยืนตนในท่ีที่ตนเคยทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตแลว โดยพิสูจนใหเห็น
วาตนมีความสามารถ และมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จะปลูกปา หรือไมยืนตนตามที่ขอเพิ่มนั้นได อธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหปลูกปาหรือไมยืนตนไดแตตองไมเกินสามสิบหาไรตอ
หนึ่งครอบครัว และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตไมเกินสามสิบป  และตองเสียคาธรรมเนียม
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

ฯลฯ “ 

ทั้งนี้ กฎหมายท่ีจํากัดขนาดการถือครองที่ดินในปจจุบันจึงมี 3 ฉบับ คือ (1) พระราชบัญญัติจัด 
ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 (2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และ  
(3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

3) การกระจายการถือครองที่ดิน 

 ความเปนมาของการกระจายการถือครองที่ดินที่เกิดจากการจัดทีด่ินทํากนิของรัฐ 

การกระจายการถือครองที่ดินที่เกิดจากโครงการจัดท่ีดินทํากินของรัฐนั้น ดําเนินการโดย 
หนวยงานของรัฐหลายหนวยงานโดยใชที่มาของอํานาจและเงื่อนไขที่แตกตางกัน เปนการกระจายที่ดินของ
รัฐที่ถูกกันหรือสงวนหวงหามไวเพื่อใชประโยชนในกิจการของรัฐใหแกประชาชนผูไรที่ดินทํากิน 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ในป พ.ศ. 2478 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการสงวนหวงหามที่รกรางวางเปลาอันเปน 
สาธารณสมบัติ พุทธศักราช 2478 ขึ้น ตอมาที่ดินดังกลาวนี้สวนหนึ่งไดนํามาจัดใหแกราษฎรในรูปนิคม 
สหกรณ และนิคมสรางตนเอง และในปเดียวกันไดมีการจัดต้ังสหกรณเชาซื้อที่ดินลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย 

ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่อําเภอเมืองสระบุรี 
อําเภอเสาไห อําเภอแกงคอย อําเภอหนองโดน และอําเภอไชยบาดาล จังหวัดสระบุรี และอําเภอเมือง
ลพบุรี อําเภอโคกสําโรง และอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช 2483 ไวเพื่อประโยชนในการ
ประชาสงเคราะห  

ในป พ.ศ. 2483 ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485 อาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485 ไดมี 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสรางตนเองในจังหวัดลพบุรีและสระบุรี พุทธศักราช 2485 ในเขตที่ดินที่ได
สงวนหวงหามไวตามพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศไวในป 2483 นิคมสรางตนเองซึ่งภายหลังมีชื่อวา นิคม
สรางตนเองพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี-ลพบุรี จึงเปนนิคมสรางตนเองแหงแรกของประเทศไทย   

ในป พ.ศ. 2497 ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ขึ้น  
บทบัญญัติในหมวด 2 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดินเพื่อประชาชน 

ในป พ.ศ. 2504 ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 โดย
มีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “ เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดิน
รกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478 ไดถูกยกเลิกแลวตามมาตรา 4 แหงพระราช-
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการ
ครองชีพ พุทธศักราช 2485 เสียใหม เพื่อใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดต้ังนิคมมีอํานาจจัดต้ังนิคม
ในลักษณะ และรูปใดในท่ีดินของรัฐ หรือ ที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามกฎหมาย” 

ตอมาในป พ.ศ. 2507 ไดมีการตราพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 โดยมีเหตุผลใน
การประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งของชาติ และ
รัฐบาลไดกําหนดจุดหมายไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวา จะสงวนปาไมไวเปนเนื้อที่
ประมาณรอยละ 50 แหงเนื้อที่ประเทศไทย คือ เปนเนื้อที่ปาสงวนรวมประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 156 ลานไร 

บัดนี้ ปรากฏวาปาไมที่สงวน คุมครองไวแลว และที่ยังมิไดสงวนคุมครองไดถูกบุกรุกและถูก
ทําลายไปเปนจํานวนมาก แมปาไมในบริเวณตนน้ําลําธารก็ถูกแผวถางเผาทําลายไปเปนอันมาก ซึ่งอาจ
เปนเหตุใหเกิดความแหงแลง พื้นดินพังทลาย ลําน้ําต้ืนเขิน หรือเกิดอุทกภัยอันเปนผลเสียหายแก
การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงวน
ปาที่ใชบังคับอยู มีวิธีการไมรัดกุมเหมาะสมตองเสียเวลาดําเนินการเปนเวลานาน จึงจะประกาศกําหนด
เปนปาสงวนหรือเปนปาคุมครองได เปนเหตุใหบุคคลบางจําพวกฉวยโอกาสทําลายปาไดกวางขวางยิ่งขึ้น  
นอกจากนั้น ไดกําหนดโทษผูฝาฝนไวไมเหมาะสมกับกาลสมัย ผูกระทําผิดไมเข็ดหลาบเปนชองทางใหมี
การบุกรุกทําลายปามากขึ้น รัฐบาลจึงเห็นเปนการจําเปนอันรีบดวนที่จะตองดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
เรื่องนี้เสียใหม เพื่อใหสามารถดําเนินการคุมครองปองกัน เพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาของ
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ชาติ และเพื่อมิใหอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนสวนใหญและเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือน
จากผลของการทําลายปา 

บทบัญญัติมาตรา 16 กําหนดใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาและเงื่อนไข 

ในป พ.ศ. 2511 ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยมีเหตุผลใน
การประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  “ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ  พุทธศักราช 2485 
และพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ไมเหมาะสมกับ
กาลสมัย และตองการนําบทบัญญัติที่ใชรวมกันได ซึ่งเคยกําหนดแยกไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ 
จัดต้ังนิคมสรางตนเอง หรือนิคมกสิกรรม และนิคมเกลือ ในรูปสหกรณตางๆ นั้น มารวมไวในพระราช-
บัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพฉบับใหมนี้เสียดวยกัน สวนพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดต้ังนิคมที่จะมี
ขึ้นในโอกาสตอไปนั้น ตองการใหมีแตเพียงการกําหนดประเภทนิคมและแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินที่จะ
จัดต้ังนิคมเทานั้น ” 

ตอมาในป พ.ศ. 2517 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
ซึ่งมาตรา 43 บัญญัติไววาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดโครงการจัดรูปที่ดินแลว ที่สาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือเพื่อใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือเปนที่ดินที่พลเมืองใช
ประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกันและมิไดตก
เปนกรรมสิทธ์ิของผูใดรวมอยูดวย ซึ่งอยูในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหเปนการถอนสภาพท่ีดิน 
เหลานั้น มาเปนทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อใชในการจัดรูปที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2518 ไดมีการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมี
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวน
ใหญมีอาชีพในการเกษตรท่ีดินจึงเปนปจจัยสําคัญและเปนรากฐานเบื้องตนของการผลิตทางเกษตรกรรม  
แตปจจุบันปรากฏวาเกษตรกรกําลังประสบความเดือดรอนเนื่องจากตองสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเปน
ผูเชาท่ีดิน ตองเสียคาเชาที่ดินในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบํารุงรักษา จึงทําใหอัตราผลิตทาง
เกษตรกรรมอยูในระดับตํ่า เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเชาที่ดินและการ
จําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะความยุงยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและ
การเมืองของประเทศเปนอยางมาก จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
โดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากิน และใหการใชที่ดินเกิดประโยชน
มากท่ีสุด พรอมกับการจัดระบบการผลิตและจําหนายผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อใหความเปนธรรมแก
เกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนองแนวนโยบายแหงรัฐในการลดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลในทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตามท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น” 

บทบัญญัติมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไดกําหนด
ขนาดการถือครองที่ดินไวดวย 

วันที่ 4 เมษายน 2518 นายกรัฐมนตรีมีคําส่ังที่ สร 0203/4381 ใหราษฎรท่ีทํากินอยูในปาสงวนอยู
ทํากินตอไปไดหามจับกุม 

วันที่ 29 เมษายน 2518 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนงานจัดท่ีดินใหแกราษฎรในรูปหมูบานปาไม 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

วันที่ 8 มิถุนายน 2518 คณะรัฐมนตรียกเลิกคําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ สร 0203/4381 ลงวันที่ 14 
เมษายน 2518 

วันที่ 28 สิงหาคม 2522 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องโครงการออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากิน 
ชั่วคราว (สทก.) ซึ่งเปนการชวยเหลือราษฎรที่บุกรุกอยูในเขตปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวรของชาติให
มีที่ดินทํากินเปนหลักแหลง 

ในป 2525 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 หามมิใหมีการขยายพื้นที่โครงการ
จัดท่ีดินทํากินยกเวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ในป พ.ศ. 2526 ไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2526 เปนการยกเลิกความในมาตรา 20 แหงประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2515 โดยมีเหตุผล ในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ “โดยที่เปนการสมควรโอนอํานาจหนาที่ในการพัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในสวนที่
เกี่ยวกับการสํารวจ จําแนก และทําสํามะโนที่ดินเพื่อใหทราบถึงความสมบูรณตามธรรมชาติและความ
เหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการวางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การ
กําหนดบริเวณการใชที่ดินและการกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ไปเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี้” 

ในป พ.ศ. 2528 ไดมีการตราพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528 โดยมี 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “ โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายที่จะชวยเหลือราษฎรที่มีความ
จําเปนในการครองชีพสามารถเขาทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติไดโดยไมเดือดรอนและโดยมีที่อยูเปนหลัก
แหลงจึงไดแกไขกฎหมายใหทางราชการมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขต 
ปาสงวนแหงชาติไดเปนคราวๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดวาในระยะสั้นอันเปนการชวยเหลือ
ชั่วคราวตามความจําเปน อนุญาตไดคราวละไมเกินหาป นอกจากนั้นไดแกไขบทบัญญัติอื่นๆ ที่ยังไม
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและสะดวกแกการปฏิบัติราชการ เชน อนุญาตใหทางราชการและองคการ
ของรัฐใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติเปนการช่ัวคราวไดโดยคลองตัวยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี้ ” 

การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการยกเลิกความเดิมมาตรา 16 โดยบทบัญญัติมาตรา 16 และ
มาตรา 16 ทวิ ที่ตราขึ้นใหมเปนการชวยเหลือราษฎรที่เขาทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ตอมาในป พ.ศ. 2532 ไดมีการตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2532 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “ประเทศไทยไดจัดใหมีการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาระยะหนึ่งแลว แตการดําเนินการยังมีอุปสรรคทําใหการงานไมอาจดําเนินไปโดย
เหมาะสมตามควร สมควรขยายขอบเขตการจัดท่ีดินในการปฏิรูปที่ดินใหกวางขวางขึ้นใหสามารถ 
ชวยเหลือผูที่ประสงคจะเปนเกษตรกรได และอาจจัดท่ีดินใหแกผูประกอบกิจการสนับสนุนและตอเนื่องกับ
การปฏิรูปที่ดินไดดวย เพื่อใหงานดําเนินไปครบวงจรของภาคเกษตรกรรม  นอกจากนั้น ในการจัดหาที่ดิน
มาดําเนินการปฏิรูปที่ดินไดมีปญหาวาจะจัดซื้อที่ดินจากผูที่สมัครใจขายไดหมดท้ังแปลงหรือไม และการ
นําท่ีดินของรัฐมาใชจัดท่ีดินมีปญหาวา ยังไมมีแนวทางที่แนชัดระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกิดปญหาวา  
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ส.ป.ก. สมควรจะนําที่ดินสวนใดมาใชจัดไดเมื่อใดและเพียงใดทั้งยังมีขอจํากัดท่ี ส.ป.ก. จะเขาดําเนินการ
ในที่ดินที่มีผูประสงคบริจาคเพราะที่ดินนั้นตองกลายเปนที่ราชพัสดุและที่ดินอาจมีขนาดไมกวางมาก ซึ่งไม
เหมาะสมที่จะกําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินเล็กๆ โดยพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ สวนในขั้นนําที่ดินมาจัด
ใหแกประชาชนนั้น กฎหมายปจจุบันไดแยกขอแตกตางระหวางที่ดินที่เปนของรัฐมาแตเดิมกับที่ดินที่ไดมา
โดยการจัดซื้อหรือเวนคืน ทําใหไมอาจจัดสิทธิในที่ดินใหแกประชาชนใหสอดคลองกัน สมควรแกไขโดย
คํานึงถึงเปาหมายและความตองการของผูขอรับการจัดท่ีดินเปนสําคัญเพื่อใหสิทธิในที่ดินมีสวนเกื้อหนุน
สภาพความเปนอยูในภาคเกษตรกรรมตามความเปนจริง อนึ่ง องคประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และแนวทางในการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินยังไม
เหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปจจุบันเสียใหม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 

จากการตราพระราชบัญญัติฉบับนี ้ เมื่อมพีระราชกฤษฎีกากําหนดเขตการปฏิรูปที่ดินใชบังคับใน
ทองที่ใดแลว ถาเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติที่คณะรฐัมนตรีใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ใหเปนการเพิกถอนสภาพปาสงวนแหงชาติในที่ดินแปลงนัน้ ซึง่ตอมาในป พ.ศ. 2536 กรมปาไมไดสงมอบ
พื้นที่ปาไมจํานวน 44.28 ลานไร ใหแกสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปทําการปฏิรูปที่ดิน  

ในป พ.ศ. 2535 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนท่ี 42 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช  ดังนี้ 

 “ เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 
กําหนดความหมายของคําวา  เกษตรกร  และวัตถุประสงคของธนาคารไวคอนขางจะจํากัด  โดยเกษตรกร
นั้นหมายความเฉพาะผูประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรง   และใหเกษตรกรกูเงินไดเฉพาะการประกอบ
อาชีพการเกษตรเทานั้น  อีกท้ังเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรตามที่กําหนดไว
นั้นในขณะนี้มีจํานวนไมเพียงพอ ทําใหความชวยเหลือในการประกอบอาชีพของเกษตรกรอยูในวงจํากัด 
สมควรท่ีจะขยายความหมายของคําวา  เกษตรกรใหรวมถึงเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฎิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และขยายวัตถุประสงคของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ใหกวางขึ้น ใหเกษตรกรสามารถ
กู เงินไปเพื่อการประกอบอาชีพอยางอื่นที่ เกี่ยวเนื่องในการเกษตร เพื่อเปนการเพิ่มรายไดกับ 
ครอบครัวไดดวย และแกไขในเรื่องการเพิ่มทุนเรือนหุนของธนาคาร  เพื่อใหธนาคารสามารถใหความ 
ชวยเหลือในดานการใหสินเชื่อแกเกษตรกรไดมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สมควรใหมีกองทุนที่ดินขึ้นใน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โดยใหผูจัดการธนาคารเปนผูบริหารกองทุนที่ดินตาม
ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินกําหนด และแยกการดําเนินงานออกตางหากจาก
การดําเนินงานตามปกติของธนาคาร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ” 

อนึ่ง ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 34 ทวิ ใหมีการจัดต้ัง “กองทุน 
ที่ดิน”  ขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   โดยมีขอความดังนี้ 

 “  มาตรา  34  ใหมีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคาร เรียกวา “ กองทุนที่ดิน ” เพ่ือให
ความชวยเหลือในดานการใหเงินกูแกเกษตรกร เพ่ือนําไปจัดหาที่ดินทํากิน พัฒนาที่ดิน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฏหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กองทุน 
ที่ดินประกอบดวยเงินที่ไดรับจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบสํานักนายก 
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รัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณนํามาฝากไวกับ
ธนาคาร รายไดจากการดําเนินการและเงินจากแหลงอื่น ๆ  

เงินจากกองทุนที่ดินใหใชจายเพ่ือวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง และเปนคาใชจายในการ
บริหารงาน กองทุนที่ดิน ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดิน 
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

กองทุนที่ดินไดเริ่มดําเนินการในป 2535 จนกระทั่งมีการยกเลิกการดําเนินงานในป 2545 เนื้อท่ี
โครงการรวมทั้งส้ิน 37,093 ไร ในทองที่ 34 จังหวัด พื้นที่โครงการเหลานี้ไดสงมอบใหกับกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการตอไป 

 ผลการดําเนนิงานการกระจายการถือครองที่ดนิทีเ่กดิจากการจัดที่ดินทํากินของรัฐ 

ผลจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525 ทําใหหนวยงานตางๆ ไมสามารถขยายพื้นที่ 
จัดท่ีดินทํากินใหแกประชาชนไดยกเวนการปฏิรูปที่ดิน หนวยงานท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จและยัง 
ดําเนินการอยูในขณะนี้ โดยอํานาจตามกฎหมายตางๆ ดังนี้ 

 (1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

การจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในปจจุบันมีหนวยงานที่ดําเนินการอยู 2 หนวยงาน คือ 
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และองคการสงเคราะหทหารผานศึก กระทรวงกลาโหม 

 (1.1) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการจัดท่ีดิน 2 ลักษณะ คือการจัดท่ีดินผืนใหญ และจัดท่ีดิน
แปลงเล็กแปลงนอย ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 27 มาตรา 30 และมาตรา 33  

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดออกระเบียบวาดวยการจัดท่ีดินเพื่อประชาชนไว เมื่อ พ.ศ. 
2498 กําหนดลักษณะที่ดินที่จะจัดใหประชาชนไวดังนี้ 

 (๑) ที่ดินซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใช
ประโยชนรวมกันหรือมิใชที่สงวนหวงหาม หรือมิใชที่เขา ที่ภูเขา 

 (๒) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ราษฎรเคยใชประโยชนรวมกัน แตปรากฏวา
ราษฎรมิไดใชประโยชนตอไปแลว หรือรัฐหาที่ดินอื่นใหราษฎรใชประโยชนรวมกันแทน และไดมีพระราช-
กฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณประโยชนนั้นแลว 

 (๓) ที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ หรือทอดท้ิงไมทําประโยชน หรือปลอยใหเปน 
ที่รกรางวางเปลาจนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

การจัดท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมีรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตใหแกผูรับการจัดท่ีดิน
เปนใบจอง เมื่อผูไดรับการจัดท่ีดินไดทําประโยชนในที่ดินและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติกําหนด กลาวคือ เริ่มทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับการจัดภายในกําหนด 6 
เดือน และทําประโยชนแลวเสร็จภายใน 3 ป ผูไดรับใบจองมีสิทธินําใบจองไปขอออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายใตขอกําหนดหามโอน ดังนี้  
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 (๑) กรณีใบจองออกในหรือหลังวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หามโอนภายในกําหนดสิบป  
นับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

 (๒) กรณีใบจองออกกอนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เฉพาะที่รัฐใหการชวยเหลือในดาน
สาธารณูปโภคและอื่น ๆ เนื่องจากการจัดท่ีดิน หามโอนภายในกําหนดหาป นับแตวันไดรับโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน 

ยกเวน กรณีที่เปนการตกทอดทางมรดกหรือโอนใหแกทบวงการเมือง องคการของรัฐบาลตาม
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือโอนใหแก 
สหกรณเพื่อชําระหนี้โดยไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ ต้ังแตเริ่มดําเนินการกรมที่ดินจัดท่ีดินเพื่อ
ประชาชนไปแลว ดังนี้ 

1. การจัดท่ีดินผืนใหญ 

 (1.1) โครงการจัดท่ีดินผืนใหญตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งดําเนินการระหวาง พ.ศ. 2501-
2530 รวม 74 โครงการ จํานวน 65,266 แปลง เนื้อที่ 609,875 ไร 

 (1.2) โครงการจัดท่ีดินน้ําพระทัยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว 
พระราชดําริ จํานวน 5 โครงการ ดําเนินการระหวาง พ.ศ. 2520-2535 รวม 4,333 แปลง เนื้อที่ 29,867 ไร 

 (1.3) โครงการจัดท่ีดินทํากินใหกับราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปาสงวนเส่ือมโทรม จํานวน 3  
โครงการ ดําเนินการระหวาง พ.ศ. 2534-2535 จํานวน 2,298 แปลง เนื้อที่ 26,488 ไร 

 (1.4) โครงการพัฒนาที่สูง ไทย-นอรเวย ดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2520 จํานวน 673 แปลง เนื้อที่ 
3,383 ไร 

 (1.5) โครงการจัดท่ีดินอื่นๆ จํานวน 2 โครงการ ดําเนินการระหวาง พ.ศ. 2527-2533 จํานวน 70 
แปลง เนื้อท่ี 8,576 ไร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ข: 13) 

2. การจัดท่ีดินแปลงเล็กแปลงนอย 

การจัดท่ีดินแปลงเล็กแปลงนอยต้ังแต พ.ศ. 2499 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2549 ออกใบจองได
จํานวน 1,020,421แปลง เนื้อที่ 12,886,071 ไร (กรมที่ดิน 2551ก: 1-2) 

3. การนําที่สาธารณประโยชนไปแกปญหาสังคมในสวนของปญหาที่ดินทํากินของ
กระทรวงมหาดไทย 

3.1 แนวนโยบาย 

นโยบายการแกไขปญหาสังคมในสวนของปญหาที่ดินทํากิน กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให
กรมที่ดินรับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ กรณีมีการ บุกรุกท่ีดิน 
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชน
เลิกใชประโยชนรวมกัน และมีผูบุกรุกเต็มแปลงหรือบางสวน ซึ่งผูบุกรุกดังกลาวตองเปนผูยากจนไมมีที่ดิน
ทํากินเปนของตนเอง หรือมีนอยแตไมเพียงพอ และยอมรับการดําเนินการตามนโยบายแกไขปญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ และไดลงทะเบียนแสดงความประสงคขอที่ดินทํากินไวตอทางราชการ แลว
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มาดําเนินการจัดท่ีดินใหตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู ครอบครัวละไมเกิน 15 ไร พรอมทั้งออกหนังสือ
อนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ และเสียคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 แบงการดําเนินการเปน 4 ระยะ ต้ังแตป 
พ.ศ.2547 - พ.ศ. 2550 ซึ่งมีเปาหมายดําเนินการ จํานวน 2,500, 9,200 9,200 และ 9,100 ครัวเรือน 
ตามลําดับ รวม 30,000 ครัวเรือน (กรมที่ดิน 2551ข: 1) 

3.2 แนวทางการดําเนินการ 

กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหกรมที่ดินรับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหาร 
จัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความยากจน มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 คัดเลือกแปลงท่ีดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกัน และมีผูบุกรุก
เต็มแปลงหรือบางสวน 

3.2.2 ผูบุกรุกดังกลาวตองเปนผูยากจนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีนอยแตไม 
เพียงพอ  

3.2.3 ผูบุกรุกตองยอมรับการดําเนินการตามนโยบายการแกไขปญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ และไดลงทะเบียนแสดงความประสงคขอที่ดินทํากินไวตอทางราชการแลว 

3.2.4 ดําเนินการจัดท่ีดินใหตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู (ไมเกินครอบครัวละ 15 ไร) โดย
พิจารณาจาก * จํานวนสมาชิกในครอบครัว  * อาชีพ  * ความสามารถในการผลิตของครัวเรือน 

3.2.5 ออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐและเสียคาตอบแทนใหแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดในอัตราไรละไมเกิน 1,000 บาท (โดยสวนใหญ อบจ.ไดกําหนดไรละ 10, 20 หรือ 100 
บาท/ไร/ป) 

3.2.6 หนังสืออนุญาต คราวละ 5 ป และตออายุการอนุญาตได 

3.2.7 กรณีผูไดรับอนุญาตถึงแกกรรม ใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิที่จะขอใชที่ดินนั้นกอนบุคคล
อื่น โดยใหแจงความประสงคภายใน 90 วันนับแตผูรับอนุญาตถึงแกกรรม 

3.2.8 กรมที่ดินไดประสานงานกับสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อพิจารณานํา
หนังสืออนุญาตที่ออกใหแกราษฎรเขาสูกระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุน (ในปจจุบันสํานักงานบริหาร
การแปลงสินทรัพยเปนทุนไดมีการยุบสํานักงานและยุติการดําเนินงานแลว) 

4. การออกเอกสารสิทธิของกรมที่ดิน 

ปริมาณเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศ ต้ังแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก (พ.ศ. 2444) ถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2551 มีผลการออกเอกสารสิทธิ ดังตอไปนี้ 
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ประเภทเอกสารสิทธ ิ จํานวนเอกสารสิทธ ิ    จํานวนเนื้อที ่
 (แปลง) (ไร) (งาน) (วา) 

 (1)  โฉนดที่ดิน 25,780,483 91,425,001 0 29 

 (2)  น.ส. 3ก 3,906,964 19,179,963 1 84 

 (3)  น.ส. 3 1,165,989 10,287,935 2 78 

 (4) ใบจอง 148,197 1,385,351 0 87 

รวมทั้งส้ิน 31,001,633 122,278,251 1 78 

(กรมที่ดิน: กองแผนงาน ฝายขอมูลและสถิติ ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551) 

(1.2) องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

การจัดท่ีดินในรูปนิคมเกษตรกรรมนั้น อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่นํามาจัดนั้น
มี 2 ลักษณะ คือ ที่ดินที่จัดซื้อจากเอกชน และที่ดินของรัฐที่รับมอบจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติ หรือ หนวยราชการ 

เนื่องจากการจัดท่ีดินขององคการสงเคราะหทหารผานศึก เปนการอาศัยอํานาจตามประมวล
กฎหมายที่ดิน จึงไดรับเอกสารสิทธิในที่ดินเชนเดียวกับการจัดท่ีดินของกรมที่ดิน 

ผลการจัดท่ีดินขององคการสงเคราะหทหารผานศึก มีจํานวน 10 นิคมเกษตรกรรม และโครงการ 
2 โครงการ เนื้อที่รวม 97,547 ไร จัดใหสมาชิกไปแลว 36,588 ไร จํานวน 2,020 ราย (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ข: 16) 

 (1.3) กรมพัฒนาที่ดิน 

จัดท่ีดินในลักษณะโครงการจัดพัฒนาที่ดิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
รวม 5 โครงการ เนื้อที่รวม 162,316 ไร แกประชาชนจํานวน 6,613 ราย 

(2) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

การจัดท่ีดินที่ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 2511 มี 2 หนวยงาน คือ 
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 (2.1) กรมสงเสริมสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณจัดท่ีดินในรูปนิคมสหกรณที่ดินที่นํามาจัดเปนที่ดินของรัฐ เมื่อมีการจัดท่ีดิน
แลวจะมีการจัดต้ังสหกรณเพื่อใหบริการแกสมาชิกนิคมในการจัดหาสินเชื่อ การรวมกันซื้อรวมกันขาย
เพื่อใหสมาชิกรวมกําลังกันประกอบอาชีพอยางมั่นคง 

สมาชิกท่ีไดทําประโยชนในที่ดินและเปนสมาชิกติดตอกันนานเกินกวา 5 ป และชําระคาชวยทุน
แลวจะไดรับหนังสือรับรองการทําประโยชน (กสน.5) ซึ่งสามารถนําไปขอออกเอกสารสิทธิไดตามประมวล
กฎหมายท่ีดินแตมีเงื่อนไขวาภายใน 5 ป นับแตวันที่ไดรับโฉนด หรือ น.ส.3 จะโอนสิทธิในที่ดินนั้นไมได 
ยกเวนตกทอดทางมรดกหรือโอนใหสหกรณ 
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นอกจากนี้ กรมสงเสริมสหกรณยังมีการจัดท่ีดินอีก 2 รูปแบบ คือ 

- สหกรณการเชาซื้อที่ดิน ดําเนินการในที่ดินที่จัดซื้อจากเอกชน เมื่อสมาชิกผอนชําระคาเชาซื้อ
ครบถวนแลว จะโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินใหแกสมาชิก 

- สหกรณการเชา ดําเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เส่ือมโทรม ซึ่งกรมปาไมมอบให 
สมาชิกจะไดสิทธิการเชาที่ตกทอดทางมรดกได 

ผลการดําเนินงานของกรมสงเสริมสหกรณ มีดังนี้ 

• มีการจัดต้ังนิคมสหกรณ รวม 37 แหง ในพื้นที่ 12 จังหวัด มีเนื้อที่ 3,063,537 ไร ซึ่งจัดสรรได 
2,060,636 ไร จัดสรรไมได 1,002,901 ไร ออก กสน. 3 ใหกับสมาชิกไปแลว 128,112 ราย 
จํานวน 166,464 แปลง เนื้อที่ 2,012,082 ไร และออก กสน.5 จํานวน 81,679 ไร จํานวน 
109,731 แปลง เนื้อที่ 1,318,000 ไร 

• มีการจัดต้ังนิคมการเชาซื้อที่ดิน 11 นิคม ในพื้นที่ 9 จังหวัด เนื้อที่ 98,114 ไร ที่จัดได 88,456 ไร 

• มีการจัดต้ังสหกรณเชาที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพเส่ือมโทรม 14 แหง ในพื้นที่ 13 
จังหวัด เนื้อที่รวม 1,512,053 ไร (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 2549ข: 16-17) 

 (2.2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดท่ีดินในรูปนิคมสรางตนเองซึ่งเปนที่ดินของรัฐที่เปนที่ดินรกราง
วางเปลาหรือที่ดินปาเส่ือมโทรม โดยมี 5 ประเภท คือ  

• นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรทั่วไป 

• นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลืออพยพราษฎรจากเขตน้ําทวม 

• นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดชายแดนและเขตแทรกซึมของผูกอการราย 

• นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรเพื่อเปาหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
• นิคมสรางตนเองในลักษณะพิเศษเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแกไขปญหาในทางการปกครอง 

สมาชิกท่ีทําประโยชนในที่ดินติดตอกันเกินกวา 5 ป และชําระเงินชวยทุนแลวจะไดรับหนังสือ 
รับรองการทําประโยชน (น.ค.3) ซึ่งสามารถนําไปขอออกโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ตามประมวลกฎหมาย 
ที่ดิน โดยมีเงื่อนไขวาภายใน 5 ป นับแตไดรับโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 จะโอนสิทธิในที่ดินนั้นไมได เวนแต
การตกทอดทางมรดก 

ผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต้ังแต พ.ศ. 2483 ถึงปจจุบัน จัดนิคมสราง
ตนเองไดทั้งหมด 59 นิคม ส้ินสภาพนิคมแลว 15 นิคม ยังคงเหลือที่ดําเนินการอยูอีก 44 นิคม โดยมีพื้นที่
ทั้งหมด 6,242,103 บรรจุสมาชิกนิคมไปแลว 265,711 ราย จํานวน 366,381 แปลง เนื้อที่ 4,441,427 ไร 
และออก น.ค 3 ไปแลว 187,082 ราย จํานวน 206,913 แปลง เนื้อที่ 2,822,978 ไร (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ข: 18) 
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(3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

หนวยงานที่ดําเนินการจัดท่ีดินโดยอาศัยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 คือ  
กรมปาไม โดยการผอนผันใหผูที่ครอบครองทําประโยชนและอยูอาศัยในปาเส่ือมโทรมท่ีไดกําหนดใหเปน
เขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ 

พื้นที่ที่ไดสํารวจการถือครอง ภายใตโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไมในเขตปาสงวน 
แหงชาติที่สํารวจไปแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 นั้น ดําเนินการแลว 5,789,527 ไร 
โดยมีราษฎรครอบครองอยู 336,824 ราย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2549: 19) 

(4) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

หนวยงานท่ีดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คือ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ดินที่ ส.ป.ก. นํามาทําการปฏิรูปที่ดิน คือ 

1. ที่ดินที่จัดซื้อจากเอกชน ส.ป.ก. จะนํามาจัดใหเกษตรกร เชา หรือเชาซื้อ 

2. ที่ดินของรัฐ ไดแก 

2.1 สาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใชรวมกัน แตพลเมืองเลิกใชประโยชนแลว
หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว 

2.2 สาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่
สงวนหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ และไดรับความยินยอมจาก
กระทรวงการคลัง 

2.3 สาธารณสมบัติของแผนดิน ซึ่งเปนที่รกรางวางเปลา หรือที่ ดินที่มีการเวนคืน  
ทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประกาศอื่นตามกฎหมายที่ดิน และเปนที่ดินที่
อยูนอกเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

2.4 ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติเส่ือมโทรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูป 
ที่ดิน 

เกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินจะไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(ส.ป.ก. 4-01) ภายใตขอกําหนดวา จะทําการแบงแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินไปยังผูอื่นไมได เวนแตการ 
ตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชนใน 
การปฏิรูปที่ดิน 

ผลการดําเนินงานต้ังแต พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบันดําเนินการไดดังนี้ จนพื้นที่ที่ไดรับมอบ 
58,934,994 ไร ไดประกาศเขตปฏิรูปที่ดินไปแลว 51,316,399 ไร มอบหนังสืออนุญาตการเขาทําประโยชน 
(ส.ป.ก. 4-01) ไปแลวจํานวน 1,487,179 ราย 1,885,134 แปลง เนื้อที่ 24,106,522 ไร (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ข: 19) 
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 (5) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

กฎหมายกําหนดใหกระทรวงการคลัง เปนผูถือกรรมสิทธ์ิในที่ราชพัสดุ (พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 มาตรา 5) กรมธนารักษ ในฐานะหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจดําเนินการ
แทนกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการปกครอง
ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 11) และมีคณะกรรมการท่ี 
ราชพัสดุเปนผูกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุโดยตราเปนกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 6) 
(ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 2548ข.) 

การบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการคือ 1) เพื่อประโยชนของสวน 
ราชการตาง ๆ และ 2) เพื่อจัดหาประโยชนนํารายไดเขารัฐ กรมธนารักษ ในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาที่  
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใหใชจัดประโยชน จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ 
ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุไว 4 
แนวทางดวยกันคือ 

1) การใชที่ราชพัสดุในทางราชการคือ การใหกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ ใชประโยชนเปนอาคารสถานที่ราชการ เชน เปน
ที่ต้ังศูนยราชการ ที่ทําการศาลากลางจังหวัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตํารวจและใชใน
ราชการทหาร เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณแผนดินในการจัดซื้อที่ดิน 

2) การใชที่ราชพัสดุทางดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย เพื่อใหการ
บริหารทรัพยากรท่ีราชพัสดุที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคากับราคาของที่ดินและเกิดประโยชน 
สูงสุดแกรัฐ การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา และการจัดหาประโยชนโดยการทําสัญญา
ตางตอบแทนนอกจากการจัดใหเชา 

3) การใชที่ราชพัสดุทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม เปนการนําที่ราชพัสดุมาใชตามนโยบาย
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐกําหนดขึ้น โดย (1) ใชเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 
ยกระดับคุณภาพชี วิตในดานการขยายการศึกษาพื้นฐาน โดยใชเปนที่ ต้ังโรงเรียน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในดานยกระดับคุณภาพอนามัยของประชาชนใหดีขึ้น โดยใชเปนที่ต้ัง
โรงพยาบาลของรัฐ ในดานยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยรวมมือกับการ
เคหะแหงชาติ จัดทําโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย เพื่อใหผูมีรายไดนอยสามารถ
เชาที่อยูอาศัยในระดับราคาท่ีรับภาระได (2) ใชเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม เปนการจัดสรางสวนสาธารณะทั้งขนาดใหญ และขนาดเล็ก การจัดสรางสนาม
กีฬา และการใชที่ราชพัสดุเพื่อศาสนา เชน เปนที่ต้ังวัด มัสยิด คริสตจักร ทั้งนี้เพื่อเปนการ 
สงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพจิตของประชาชน รักษาสภาพแวดลอมในชุมชนเมือง ตลอดจน
สงเสริมการประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา 

4) การพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อสรางรายไดและเพิ่มมูลคาทรัพยสิน เปนการดําเนินการตาม
นโยบายการสรางเศรษฐกิจจากฐานสินทรัพยที่มีอยู (Asset Based Economy) ซึ่งที่ดิน 
ราชพัสดุเปนสินทรัพยที่มีคาอยางหนึ่งที่สามารถนํามาใชเปนฐานในการพัฒนาระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศได จึงไดมีการปรับระบบการจัดประโยชนที่ราชพัสดุแนวใหม และจัดทํา
โครงการพัฒนาจัดประโยชนที่ราชพัสดุเพื่อสรางรายไดและเพิ่มมูลคาทรัพยสิน เพื่อที่จะ
สามารถสรางรายไดเขารัฐเพิ่มขึ้น (อางอิงจาก www.treasury.go.th) 

การจัดหาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ 

กรมธนารักษนําที่ราชพัสดุที่ไมไดใชประโยชนหรือไมไดสงวนไวเพื่อประโยชนทางราชการมา 
จัดหาประโยชนใน 2 วิธีคือ  จัดใหเชา หรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น (กฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 23) 

การจัดหาประโยชนวิธีแรกโดยการจัดใหเชา จําแนกตามประเภทการเชาได 5 ประเภทคือ 

1) การเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย จัดใหเชาครอบครัวละไมเกิน 100 ตารางวา ยกเวนมีเหตุผลและ
ความจําเปน อธิบดีอาจพิจารณาจัดใหเกินกวานี้ได ผูเชาเปนผูปลูกสรางที่อยูอาศัยเองกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูก
สรางเปนของผูเชา และเมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลง ผูเชาตองรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางออกจากท่ีเชา เวน
แตกรณีที่ผู เชายินยอมมอบกรรมสิทธ์ิใหแกกระทรวงการคลัง โดยไมคิดคาตอบแทนใด ๆ โดยท่ี
กระทรวงการคลังยินยอมรับมอบกรรมสิทธ์ิเมื่อเห็นวาเปนประโยชนตอทางราชการ 

2) การเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม ไมกําหนดขนาดเนื้อที่ใหเชา ผูเชาตองใชที่ดินเพื่อทํา
การเกษตรใหตรงตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเชา รวมทั้งตองไมปลูกสรางอาคารที่มีลักษณะถาวร
ในที่ดินที่เชา เมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลงหากพืชผลที่ปลูกเปนไมยืนตน ผูเชาตองยินยอมใหกรรมสิทธ์ิตกเปน
ของผูใหเชาโดยไมเรียกรองคาตอบแทนใด ๆ แตถาผูใหเชาไมตองการไมยืนตนนั้น  ผูเชาตองรื้อถอนและ
ปรับที่ดินใหเขาสูสภาพเดิมและสงมอบตอใหผูเชาตามกําหนด 

3) การเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธ์ิใหกระทรวงการคลัง เปนรูปแบบการเชาที่
เกิดขึ้นระหวางที่มีการกอสรางอาคาร อาทิเชน ตึกแถว หองแถว อาคารพาณิชย คลังสินคา ตลาด โรงแรม 
ฯลฯ บนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเมื่อกอสรางเสร็จแลว อาคารเหลานี้ตกเปนกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลัง ผูเชา
ตองทําสัญญาเชาตอกระทรวงการคลังตามประเภทของสิ่งกอสราง 

4) การเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น เปนการเชาเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่ไมใชเพื่ออยูอาศัย
หรือเพื่อประกอบเกษตรกรรม เชน เพื่อใชเปนสถานประกอบการคา โรงแรมหรืออาคารที่พักแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ทาเรือ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแกส เปนตน ทั้งนี้ผูเชาตองใชที่ดิน ใหตรงตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในสัญญาเชา 

5) การเชาอาคารราชพัสดุ เปนการเชาอาคารที่ปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุ เพื่อนําไปทํา การคา 
อยูอาศัย หรือกิจการอื่น ๆ ซึ่งตองระบุไวในสัญญาเชา 

การจัดหาประโยชนวิธีที่สองเปนการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น เปนการจัดหาประโยชนที่ 
นอกเหนือจากการจัดใหเชา เชน เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ขอกอสรางสะพาน ทางเชื่อม ปกเสา พาดสาย 
ไฟฟา วางทอประปา วางสายโทรศัพท เปนตน การจัดหาประโยชนโดยการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนี้ 
กรมธนารักษจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (กฎกระทรวงวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
ขอ 23) 
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เงื่อนไขการไดสิทธิการเชา 

การจัดใหเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชามีระเบียบ
กําหนดใหใชวิธีประมูล ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ยกเวนกรณีตอไปนี้ที่อาจจะดําเนินการโดยไมใชวิธี
ประมูลก็ไดคือ 

 1) การจัดใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย 

 2) การจัดใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม 

 3) การจัดใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชเปนที่ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

 4) การใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ 

 5) การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการจัดหาประโยชนตามอํานาจ
หนาที่ 

 6) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมไดมุงหากําไร 

 7) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการในทางสงเคราะหขาราชการหรือเพื่อสวัสดิการของ 
ขาราชการ 

 8) การใหเชาที่ราชพัสดุอยางอื่นหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนใดท่ีคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ
เห็นวาโดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทําการประมูล 

(กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชน 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 26) 

นอกจากนี้ การจัดท่ีดินเพื่อที่อยูอาศัยขึ้นใหม มีกําหนดการจัดการใหเชาเพื่ออยูอาศัยตามลําดับ
กอนและหลังดังนี้ 

1) ผูที่อยูอาศัยในท่ีดินแปลงที่จัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต 

2) ผูเดือดรอนที่อยูอาศัยเพราะถูกขับไลหรือถูกไฟไหมที่อยูอาศัย 

3) ขาราชการและพนักงานลูกจางของสวนราชการ 

4) พนักงานลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) พนักงานลูกจางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นของรัฐ 

6) ผูไมมีที่ดินเปนของตนเอง 

(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 ขอ 18) 

สิทธิการเชาที่ดินหรืออาคารราชพัสดุดังกลาวมาแลวทั้งหมด เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเชาหาก 
ผูเชาถึงแกกรรมทางราชการใหโอกาสแกทายาทของผูเชาที่ถึงแกกรรมมีสิทธิยื่นความประสงคขอเชาแทนได 
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คาเชา คาธรรมเนียม หลักประกัน 

(1) กรมธนารักษไดมีคําส่ังที่ 204/2547 ส่ัง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 กําหนดอัตราคาเชา 
ที่ดินและอาคารราชพัสดุโดยจะมีความแตกตางตามพื้นที่ ระหวาง กทม. และภูมิภาค นอกจากนั้นในแตละ
พื้นที่จะมีความแตกตางของคาเชา ตามทําเลที่ต้ังของสถานที่เชานั้น ๆ ซึ่งอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
กําหนดอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมในการเชา รวมทั้งการพิจารณากําหนดมูลคาปจจุบันของส่ิงกอสราง
หรืออาคาร และกําหนดคาเส่ือมของส่ิงปลูกสรางหรืออาคารในเขต กทม. เปนอํานาจของผูอํานวยการ
สํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ในสวนภูมิภาคเปนอํานาจของธนารักษพื้นที่ ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมธนารักษกําหนด ซึ่งจะเริ่มจากเกณฑขั้นตํ่า และปรับเพิ่มขึ้นตามทําเลที่ต้ัง  
(ตารางท่ี 2-3) 

ตารางที่ 2-3  คาเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุ 

คาเชา 
ประเภทการเชา หนวยจัดเก็บ 

กรุงเทพฯ ภูมิภาค 

1. อาคารราชพัสดุ 

    - ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย 

 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

 

ตามทําเลแตตอง � 2 

 

ตามทําเลแตตอง � 2 

2. ที่ดินเพ่ือการเกษตร 

    - ที่ไร/นา 

    - ที่เพ่ือการเกษตรอื่น ๆ 

 

บาท/ไร/ป 

บาท/ไร/ป 

 

ตามทําเลแตตอง � 20 

ตามทําเลแตตอง � 200 

 

ตามทําเลแตตอง � 20 

ตามทําเลแตตอง � 200 

3. ที่ดินเพ่ืออยูอาศัย บาท/ตารางวา/เดือน ตามทําเลแตตอง ��0.50 ตามทําเลแตตอง � 0.25 

4. ที่ดินเพ่ือประโยชนอยางอื่น - กําหนดเปนราย ๆ ไป กําหนดเปนราย ๆ ไป 

ท่ีมา: กรมธนารักษ 

(2) คาธรรมเนียม กรมธนารักษไดกําหนดคาธรรมเนียมในการจัดใหเชา การตออายุสัญญาเชา 
การโอนสิทธิ และอื่น ๆ ตามคําส่ังกรมธนารักษที่ 204/2547 ส่ัง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 โดยขอ 
นํามาเสนอในท่ีนี้เพียงบางสวนเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาในครั้งนี้ (ตารางท่ี 2-4) 
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ตารางที่ 2-4  คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ 

ประเภทคาธรรมเนียม/ประเภทการเชา คาธรรมเนียม 

1. คาธรรมเนียมการจัดใหเชา  
    1.1 อาคาร [0.20 A + (B - C)] x D 
    1.2 ท่ีอยูอาศัย สองเทาของคาเชา 1 ป 
    1.3 ท่ีประกอบการเกษตร สองเทาของคาเชา 1 ป 
    1.4 ท่ีเพ่ือประโยชนอยางอื่น รอยละ 2 ของราคาท่ีดิน x จํานวนปท่ีใหเชา 
2. คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา - หกเทาของคาเชา 1 ป ตามอัตราคาเชาท่ีปรับปรุงแลว 
 - การโอนสิทธิระหวางผูเชารวม คาธรรมเนียมตามสวนของสิทธิท่ี

โอนไป 
 - การโอนสิทธิใหบุพการีหรือผูสืบสันดานหรือคูสมรสของผูเชา

ในขณะผูเชายังมีชีวิตอยู ใหลดคาธรรมเนียมลงเหลือรอยละ 25 
3. คาธรรมเนียมการตออายุสัญญา 
    3.1 อาคาร 

 
1. กรณีตอสัญญา 5 ปหรือเกินกวาใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมชวง  

5 ปเทากับ 0.30 [0.20 A + (B - C)] x D สวนท่ีเกินกวา 5 ป 
เรียกเก็บคาธรรมเนียมปละเทากับคาเชาท่ีเรียกเก็บใหมท่ีตอ
สัญญาเชา 2 เดือน เศษของปใหเฉล่ียตามสวน เศษของเดือน
ใหนับเปนหนึ่งเดือน เศษของสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

 2. กรณีตอสัญญาไมถึง 5 ป เรียกเก็บคาธรรมเนียมปละเทากับคา
เชาท่ีเรียกเก็บในปท่ีตออายุสัญญาเชา 2 เดือน เศษของปให
เฉล่ียตามสวน เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน เศษของสิบ
บาทใหปดเปนสิบบาท 

    3.2 ท่ีอยูอาศัย ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
    3.3 ท่ีประกอบการเกษตร ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
    3.4 ท่ีเพ่ือประโยชนอยางอื่น 1. กรณีตอสัญญา 5 ป หรือเกินกวา เรียกเก็บคาธรรมเนียม 
     - ชวง 5 ป ในอัตรารอยละ 2 ของราคาท่ีดินปท่ีตอสัญญา 

 x  จํานวนปท่ีตอสัญญา 
     - ชวงท่ีเกิน 5 ป ปละเทากับคาเชาท่ีเรียกเก็บในปท่ีตออายุ

สัญญาเชา 2 เดือน เศษของปใหเฉล่ียตามสวน เศษของ
เดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน เศษของสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

 2. กรณีตอสัญญาไมถึง 5 ป เรียกเก็บคาธรรมเนียมปละเทากับคา
เชาท่ีเรียกเก็บในปท่ีตออายุสัญญาเชา 2 เดือน เศษของปให
เฉล่ียตามสวน เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน เศษของสิบ
บาทใหปดเปนสิบบาท 
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ตารางที่ 2-4  (ตอ) 

ประเภทคาธรรมเนียม/ประเภทการเชา คาธรรมเนียม 

4. คาธรรมเนียมอื่น ๆ  
4.1 การอนุญาตใหขาย จํานอง  

         ขายฝากให 
รายละ 100 บาท 

4.2 การอนุญาตใหนําสิทธิการเชาสิทธิ
การปลูกสรางอาคารหรือสิทธิการ
เชาชวงกรณีท่ีผูเชาไดใหความ 
ยินยอมดวยแลว ไปทําเง่ือนไข 
ผูกพันในการกูเงินหรือเบิกเงินเกิน
บัญชีหรือค้ําประกันเงินกู 

รอยละ 0.5 ของเงินกู แตไมเกิน 50,000 บาท 

5. คาธรรมเนียมท่ีไดรับการยกเวน 1. การเชาท่ีดินทุกชนิด เมื่อทายาทโดยธรรมยื่นคํารองขอเชา 
ภายใน 1 ป การเชาอาคารภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีผูเชาหรือ
ผูมีสิทธิเดิมถึงแกกรรมแตหากย่ืนคํารองขอภายหลัง
กําหนดเวลาดังกลาวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 2 เทาของคาเชา 

หมายเหตุ: โดยที่  A  =  ราคาท่ีดิน 
   B  =  ราคากอสรางอาคารปจจุบัน 
   C  =  คาเส่ือมตามสภาพ 
   D  =  จํานวนปท่ีใหเชา 
ท่ีมา: กรมธนารักษ 

(3) การปรับปรุงอัตราคาเชาที่ราชพัสดุ คาเชาตามสัญญา ตองมีการปรับปรุง โดยมีหลักเกณฑ 
ตามคําส่ังกรมธนารักษที่ 204/2547 ส่ัง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาเชา 5 ปขึ้นไป คิดคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิมทุก 5 ป 

2) กรณีสัญญาเชาไมถึง 5 ป  ปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตราของสวนเฉลี่ยที่กําหนดใหมี
การปรับปรุงอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิมทุก 5 ป 

3) กรณีสัญญาเชารายป ปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิมทุก 5 ป นับ
แตไดมีการปรับปรุงคาเชาเพิ่ม 

4) กรณีที่อยูอาศัยหรือที่ประกอบการเกษตร ใหพิจารณาปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นทุก 5 ป 
โดยเปนไปตามสภาพทําเลและสภาวะเศรษฐกิจของทองถิ่น แตหากอัตราคาเชาที่เรียก
เก็บอยูนั้นเหมาะสมแลวจะไมปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นก็ได 

5) กรณีการนําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน โดยไดรับอนุญาตจาก 
กรมธนารักษ ใหพิจารณาปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้มิใหเพิ่ม
คาเชาเกินกวารอยละ 25 ของคาเชาเฉพาะสวนที่นําไปใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชน 
ทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดอัตราคาเชาใหเปนไปตามวัตถุประสงคการใหเชาชวงหรือนําไป
หาประโยชนอยางอื่นกอน แลวจึงพิจารณาปรับปรุงคาเชาเพิ่ม 
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(4) กําหนดการชําระคาเชา กรมธนารักษไดกําหนดการชําระคาเชาโดยระบุไวในสัญญาเชาซึ่งมี
ทั้งเปนรายเดือน รายป ตามประเภทการเชา (ตารางท่ี 2-5) 

ตารางที่ 2-5  กําหนดการชําระคาเชาแยกตามประเภทการเชา 

ประเภทการเชา คาบเวลาการจายคาเชา กําหนดการชําระคาเชา 

1. อาคารราชพัสดุ รายเดือน ภายในวันท่ี 5 ของทุก ๆ เดือน 

2. ท่ีดินเพ่ือการเกษตร รายป ภายในเดือนกุมภาพันธของทุก ๆ ป 
3. ท่ีดินเพ่ืออยูอาศัย รายป ภายในเดือนกุมภาพันธของทุก ๆ ป 
4. ท่ีดินเพ่ือประโยชนอยางอื่น รายป ภายในเดือนกุมภาพันธของทุก ๆ ป 

ที่มา: กรมธนารักษ 

การชําระคาเชาที่ลาชากวากําหนด ตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินที่คางชําระ 
(สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ และสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ) 

(5) หลักประกันการเชา กรมธนารักษ เรียกเก็บหลักประกันการเชา จากผูเชา (ตารางท่ี 2-6)  
ดังนี้ 

ตารางที่ 2-6  การเรียกเก็บหลักประกันการเชา 

ประเภทการเชา หลักประกันการเชา 

1. อาคารราชพัสดุ เทากับคาเชา 3 เดือน 

2. ท่ีดินเพ่ือการเกษตร เทากับคาเชา 1 ป 
3. ท่ีดินเพ่ืออยูอาศัย เทากับคาเชา 1 ป 
4. ท่ีดินเพ่ือประโยชนอยางอื่น เทากับคาเชา 1 ป 

ที่มา: กรมธนารักษ 

หลักประกันการเชา เรียกเก็บเปนเงินสด เช็คเงินสด พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยภายในประเทศ (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 ขอ14) 

(6) ผูเชา ตองรับภาระในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ หรือภาษีอื่นใดตลอดจน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเชาทั้งหมด 

- การควบคุมการเชา 

กรมธนารักษไดกําหนดระเบียบการใชประโยชนที่ราชพัสดุพัสดุไวเปนบรรทัดฐาน ดังนีค้ือ 

1) ผูเชาตองเขาทําประโยชนดวยตนเองกลาวคือ กรณีการเชาที่ดิน ผูเชาตองไมนําที่ดินที่เชา
หรือส่ิงปลูกสรางในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง หรือยอมใหผูอื่นใชประโยชนในที่ดินที่เชา 
และกรณีการเชาอาคารราชพัสดุ ผูเชาตองไมนําสถานท่ีเชาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง หรือยอมให
ผูอื่นใชประโยชนในสถานที่เชา เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหเชา โดยจะตองเสียคาเชา
เพิ่มขึ้นตามสัดสวนของการใหเชาชวง 
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2) ตองทําประโยชนใหตรงตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเชา แตหากตองการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคการเชาสามารถดําเนินการไดโดยการขออนุญาตตอกรมธนารักษ (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 ขอ19) 

3) สิทธิการเชา ตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม และสิทธิการเชายังสามารถโอนไปยัง
บุคคลอื่นได โดยตองขออนุญาตตอกรมธนารักษ และตองเสียคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาใหแก 
กรมธนารักษ 

4) ในระหวางอายุสัญญาเชา ถาผูใหเชามีความจําเปนตองใชสถานที่เชาเพื่อประโยชนของรัฐ
หรือของทางราชการ ผูเชายินยอมใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวเปนหนังสือใหผูเชาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผูใหเชาไมตองเสียคาตอบแทนหรือคาเสียหายใด ๆ (สัญญาเชาที่ดิน 
ราชพัสดุและสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ) 

กรมธนารักษไดนําที่ราชพัสดุมาใหราษฎรเชาในป พ.ศ. 2547 จํานวน 5,817 ราย เนื้อที่ประมาณ 
13,625 ไร โดยจําแนกเปน  

- การจัดท่ีดินเพื่อที่อยูอาศัยจํานวน 819 ราย เนื้อที่ประมาณ 105 ไร  

- การรับรองสิทธิจํานวน 4,998 ราย เนื้อที่ประมาณ 13,519 ไร ซึ่งเปนที่อยูอาศัย จํานวน 
2,598 ราย เนื้อที่ประมาณ 434 ไร และที่การเกษตรจํานวน 2,400 ราย เนื้อที่ 13,085 ไร 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2549ข: 16-17) 

ผลจากการกระจายการถือครองที่ดิน ที่ใชอํานาจจากกฎหมาย 5 ฉบับ รวมกันจะกระจาย 
การถือครองใหแกราษฎรไดจํานวน 3,356,337 ราย โดยสรุปไดดังนี้ 

 (1)  ประมวลกฎหมายที่ดิน   

กรมที่ดิน 1,124,0619 ราย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก        2,020 ราย 

กรมพัฒนาที่ดิน        6,613 ราย 

(2)  พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507   336,82410 ราย 

(3)  พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511   

กรมสงเสริมสหกรณ     128,112 ราย 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     265,711 ราย 

(4)  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  1,487,179 ราย 

(5)  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518        5,817 ราย 

                                            
9 รวมการนําที่สาธารณประโยชนไปแกปญหาสังคมในสวนของปญหาท่ีดินดวยอีกประมาณ 30,000 ราย 
10 กรณีถามีการออกหนังสือแสดงสิทธิทํากิน (สทก.) 
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อนึ่ง มีพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งคือ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ 
มิใชพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดินโดยตรง แตหากในท่ีดินนั้นอาจมีที่ดินของรัฐติดอยูใน 
โครงการจัดรูปที่ดินดวย และอาจนํามาใชในการจัดรูปที่ดินได ตามบทบัญญัติมาตรา 43 แหงพระราช-
บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 

4) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน 

การเชาที่ดินในประเทศไทย ไดมีมาเปนเวลาชานาน โดยมีรายงานวาในป 2450 การเชาที่ดินใน
เขตทุงรังสิต มีผูเชามากกวารอยละ 90 (สุภาภรณ จรัลพัฒน, 2522: 8) ขอมูลจากการทําสํามะโนเกษตร 
ในป พ.ศ. 2493 พบวามีการเชาที่ดิน จํานวน 365,656 ราย  เนื้อที่  5,975,000 (กองเศรษฐกิจการเกษตร, 
2499: 124) 

ในป พ.ศ. 2493 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา พ.ศ. 2493 บทบัญญัติ
มาตรา 2 ไดกําหนดวาถาจะใหใชพระราชบัญญัตินี้ในทองที่ใด เมื่อใด จะไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคาเชานา พ.ศ. 2493 ไดหามมิใหผูใหเชาเก็บ 
คาเชานาเกินกวาอัตรา ดังตอไปนี้ 

 (1) นาที่มีผลทํานาไดขาวเปลือกโดยปกติ ในปหนึ่งไรละส่ีสิบถังขึ้นไปเรียกเก็บไดไมเกินไรละสิบถัง 

 (2) นาที่มีผลทํานาไดขาวเปลือกโดยปกติในปหนึ่ง ไรละสามสิบถังขึ้นไปแตไมถึงส่ีสิบถัง  
เรียกเก็บไดไมเกินไรละหกถัง 

 (3) นาที่มีผลทํานาไดขาวเปลือกโดยปกติ ในปหนึ่งไรละยี่สิบถังขึ้นไปแตไมถึงสามสิบถัง  
เรียกเก็บไดไมเกินไรละสามสิบถัง 

 (4) นาที่มีผลทํานาไดขาวเปลือกโดยปกติ ในปหนึ่งไรละไมถึงยี่สิบถัง เรียกเก็บไดไมเกินไรละ
หนึ่งถัง 

ในกรณีเรียกเก็บคาเชานาเปนเงิน ใหเรียกเก็บไดไมเกินราคาของขาวอันเรียกเก็บไดตามความใน
วรรคกอน ตามท่ีมีอยูในทองที่ขณะที่ตองชําระคาเชา 

ตอมาในป พ.ศ. 2494 ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 2493 
ในทองที่บางจังหวัด พ.ศ. 2494 โดยมีจังหวัด พระนคร ธนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี 
อางทอง สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี 
นครปฐม และสุพรรณบุรี รวม 18 จังหวัด 

ในป พ.ศ. 2497 ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 2493 ใน 
ทองที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2497 โดยมีเหตุผลในการประกาศวาชาวนาในทองที่จังหวัดชลบุรีจํานวนมากตอง
เชานาจากบุคคลอื่นทําและตองเสียคาเชานาในอัตราที่สูง เปนเหตุใหไดรับความเดือดรอน 

ในป 2517 ไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 2517 โดยประกาศ ในราชกิจจา- 
นุเบกษา เลม 91 ตอนท่ี 215 ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2517 



108 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมการเชานา  พ.ศ. 
2493 ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบนัยังไมเหมาะสม เพราะสภาพการทํานาเปลี่ยนแปลงไป  

มาตรการท่ีกําหนดไวในกฎหมายดังกลาวจึงไมเพียงพอ ประกอบกับวิธีการกําหนดคาเชานา 
ขั้นสูงซึง่กําหนดไว เปนการแนนอนในกฎหมายนั้นยังไมเปนธรรม สมควรกําหนดตามสภาพของทองที่และ
ประเภทของขาว หรือพืชไรที่เพาะปลูกโดยคํานึงถึงคาใชจายในการลงทุนของผูเชานาดวย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบญัญัตินีข้ึ้น 

ในปจจุบันมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน 3 ฉบับ คือ (1) พระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524   (2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  และ  
(3) พระราชบญัญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

 (1) พระราชบญัญัติการเชาทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

ในป 2524 ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 2517 และไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 98 ตอนท่ี 133 ฉบับ
พิเศษลงวันที่ 14 สิงหาคม 2524  โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
กฎหมายวาดวยการควบคุมการเชานา ซึ่งใชบังคับมาต้ังแต พ.ศ. 2517 นั้น มีรายละเอียดที่ไมเหมาะสม
หลายประการ สมควรแกไขใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ประกอบกับสมควรขยายใหสามารถใช
ครอบคลุมถึงการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางอื่นดวยเมื่อมีความจําเปน จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

อยางไรก็ตามไดมีผูวิเคราะหไววา ขอเสียจากกฎหมายฉบับนี้ก็คือ บทบัญญัติมาตรา 26 ได
กําหนดเวลาการเชาไวนานเกินไปรวมทั้งบทบัญญัติมาตรา 53 และ 54 กําหนดไววาเมื่อเจาของที่ดินจะ
ขายที่ดินที่มีผูเชาอยูจะตองใหสิทธ์ิแกผูเชากอน เมื่อผูเชาไมซื้อจึงจะขายใหแกผูอื่นได สวนใหญมีปญหา
ราคาที่ดินที่ผูเชาตองการซื้อในราคาที่ถูกกวาทองตลาด เจาของท่ีดินสวนหนึ่งจึงไมยอมใหเชาและทิ้งไว
โดยไมไดทําประโยชน 

มาตรา 26 การเชานา ใหมีกําหนดคราวละไมนอยกวาหกป การเชานารายใดที่ทําไวโดยไมมี
กําหนดเวลา หรือมีแตตํ่ากวาหกป ใหถือวาการเชานารายนั้นมีกําหนดเวลาหกป 

เมื่อส้ินระยะเวลาการเชานาตามวรรคหนึ่ง ถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาตามมาตรา 37 
และผูเชานายังทํานาในท่ีนานั้นตอไป ใหถือวาไดมีการเชานานั้นตอไปอีกคราวละหกป 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแกการเชาชวงนา 

บทบัญญัติมาตรา 53 และ 54 แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
บัญญัติไวดังนี้ 

มาตรา ๕๓ ผูใหเชานาจะขายนาไดตอเมื่อไดแจงใหผูเชานาทราบโดยทําเปนหนังสือแสดงความ
จํานงจะขายนา พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน คชก. ตําบลเพื่อแจงใหผูเชา
นาทราบภายในสิบหาวันและถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาเปนหนังสือยื่นตอประธาน คชก. ตําบล
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ผูใหเชานาตองขายนาแปลงดังกลาวใหผูเชานาตามราคาและวิธีการ
ชําระเงินที่ไดแจงไว 
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ถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาตามราคาท่ีจะขายแตไมตกลงในวิธีการชําระเงิน ให คชก. 
ตําบลมีอํานาจไกลเกลี่ย มีคําวินิจฉัยใหขยายกําหนดเวลาการชําระเงิน หรือมีคําส่ังอื่นตามที่เห็นสมควร 
แต คชก. ตําบลจะขยายกําหนดเวลาการชําระเงินเกินกวาหนึ่งปตอจากเวลาที่ผูใหเชานากําหนดไวมิได 

ถาผูเชานาไมแสดงความจํานงจะซื้อนาภายในกําหนดสามสิบวันหรือปฏิเสธเปนหนังสือไมซื้อนา
หรือแสดงความจํานงจะซื้อนาแตไมชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก. ตําบลกําหนด 
ใหถือวาผูเชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามมาตรานี้ 

ในกรณีผูเชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามวรรคสามแลวก็ตาม แตถาผูใหเชานาจะขายนาใหบุคคล
อื่นในราคาหรือวิธีการชําระเงินที่แตกตางไปจากราคาและวิธีการชําระเงินที่ไดแจงใหผูเชานาทราบตาม
วรรคหนึ่ง ผูใหเชานาตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหม การขายฝาก การแลกเปลี่ยน และการโอนชําระหนี้
จํานอง ใหถือเปนการขายตามมาตรานี้ดวย 

มาตรา ๕๔  ถาผูใหเชานาขายนาไปโดยมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไมวานานั้นจะถูกโอนตอไปยัง
ผูใด ผูเชานามีสิทธิซื้อนาจากผูรับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผูรับโอนซื้อไวหรือตามราคาตลาด
ในขณะนั้น แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน แตทั้งนี้ผูเชานาจะตองใชสิทธิซื้อนาดังกลาวภายในกําหนดเวลา
สองปนับแตวันที่ผูเชานารูหรือควรจะรู หรือภายในกําหนดเวลาสามปนับแตผูใหเชานาโอนนานั้น ถาผู 
รับโอนตามวรรคหนึ่งไมยอมขายนาใหแกผูเชานา ผูเชานาอาจรองขอตอ คชก. ตําบลเพื่อวินิจฉัยใหผูนั้น
ขายนาได 

(2) พระราชบัญญัติการปฏิรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

วันที่ 5 มีนาคม 2518   ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 92  ตอนท่ี 54  (ฉบับพิเศษ)  

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ประชากร
สวนใหญมีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญและเปนรากฐานเบื้องตนของการผลิต ทางการ
เกษตรกรรม แตปจจุบันปรากฎวาเกษตรกรกําลังประสบความเดือดรอนเนื่องจากตองสูญเสีย สิทธิ
ในที่ดิน และกลายเปนผูเชาที่ดิน ตองเสียคาเชาที่ดินในอัตราสูงเกินสมควร  ที่ดินขาดการ
บํารุงรักษา จึงทําใหอัตราผลิตผลเกษตรกรรมอยูในระดับตํ่า เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมและ
เสียเปรียบจาก  ระบบการเชาที่ดินและการจําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะความยุงยากทั้ง
ในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการเมืองของประเทศเปนอยางมาก ซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่งที่
รัฐจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อชวยให เกษตรกรมีที่ดิน
ทํากินและใหการใชที่ดินเกิดประโยชนมากท่ีสุด พรอมกับการจัดระบบการผลิตและจําหนายผลิตผล
เกษตรกรรมเพื่อใหความเปนธรรมแกเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเปนการสนองแนวนโยบายแหงรัฐในการลดความ
เหลื่อมล้ํา ในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามที ่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

(3) พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

ในป 2542 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ 
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนท่ี 39 ก ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 โดยมี
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติวาดวยการเชาทรัพยตามประมวล
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

กฎหมายแพงและพาณิชยยังไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาห-
กรรมบางประเภทท่ีตองมีการลงทุนในระยะยาวและตองการความมั่นคงของสิทธิตามสัญญาเชา ดังนั้นจึง
ตองมีการตรากฎหมายรองรับการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในระยะยาว โดย
ใหสิทธิการเชามีความมั่นคงมากขึ้น โดยใหสิทธิการเชาสามารถโอนสิทธิตกทอดทางมรดกใหเชาชวงและ
ใชเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได อันจะเปนการสงเสริมการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อนําไป
ประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมในระยะยาว ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

5) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินของคนตางดาว 

ในชวงตนของกรุงรัตนโกสินทร ภายหลังการเซ็นตสัญญาเบาริง (Bowring Treaty) ในป พ.ศ. 
2398 ไดมีการคาขายกับชาวตางชาติมากขึ้น เพื่อปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติที่จะเปนปญหา
ตอความมั่นคงของประเทศ ไดมีประกาศวาดวยเขตที่ซึ่งฝรั่งจะเชาหรือซื้อได (พ.ศ. 2399) โดยระบุไววา
ที่ดินที่อยูในพระนครและหางกําแพงพระนครออกไปเพียงสองรอยเสนเขามาโดยรอบในเขตนี้เทานั้น หาม
ไมใหผูใดขายที่ดินแกคนนอกประเทศที่เขามาอยูยังไมถึง 10 ป แตจะใหเชาอยูนั้นไดไมหาม 

ตอมาเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การถือครองที่ดิน
ของคนตางดาวในประเทศไทยนั้นไดมีการอนุญาตตามบทบัญญัติมาตรา 86-96 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

ศิริ เกวลินสฤษด์ิ (2532 : 261-262) ไดอธิบายถึงการขอสิทธิในที่ดินในประเทศไทยของคน 
ตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาวไวดังนี้ 

(1) คนตางดาวไมวาสัญชาติใดขอรับโอนมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แตกอนที่จะจดทะเบียนรับโอนมรดกตองไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินนั้น
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน กรณีเชนนี้รัฐมนตรีฯจะอนุญาตใหไดมาเพื่อรวมกับที่มีอยู แลว
ไมเกินสิทธิที่คนตางดาวจะพึงไดมาหรือเกินกวานั้นก็ได ในกรณีที่เจามรดกทําพินัยกรรมยกท่ีดินใหแกคน
ตางดาว แมการรับมรดกจะอาศัยสิทธิที่ตกมาตามพินัยกรรมก็ตาม แตถาคนตางดาวนั้นเปนทายาทโดย
ธรรมของผูทําพินัยกรรมอยูดวยก็นับวาเปนการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมได 

(2) กฎหมายอื่นบัญญัติไวเปนพิเศษใหนิติบุคคลตางดาวไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินไดโดยไมจํากัด
จํานวน และไมตองขออนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตอยางใด คือ 

 (1) บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรับอนุมัติใหไดมาซึ่งที่ดินไดจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 27 
แหง พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) 

 (2) ผูประกอบอุตสาหกรรมขอถือสิทธิในที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ตามท่ีคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเห็น 
สมควร (มาตรา 44 แหง พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522) 

 (3) บริษัทที่ประกอบกิจการธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอรหรือบริษัท
ประกันชีวิต ประกันภัย ซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการนั้น หามมิใหถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินไวเปน
ประจํา แตถือไวเพื่อจําหนายภายในเวลาที่กําหนด 
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บุคคลตางดาวผูใดเม่ือไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแลวตองปฏิบัติดังนี้ 

(1) ตองใชที่ดินนั้นดวยตนเองตามที่ไดรับอนุญาต 

(2) ตองเริ่มใชที่ดินนั้นเพื่อกิจการตามท่ีขอภายในกําหนด 1 ป นับแตวันที่ไดรับโอนสิทธิใน 
ที่ดินมา 

(3) ถาจะจําหนายจายโอนตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน 

(3) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 252011  

มาตรา ๒๗ “ ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แมวาจะเกินกําหนดที่จะพึงมี
ไดตามกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมซึ่งเปนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดินเลิกกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมหรือโอนกิจการนั้นใหแกผูอื่น ผูไดรับการสงเสริมตองจําหนายที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้นตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน” 

 (4) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 252212  

มาตรา 44  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 บัญญัติไววา 
“ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบการคาเพื่อสงออกอาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมสงออก แลวแตกรณี เพื่อประกอบกิจการไดตามจํานวนเนื้อที่ที่ 
คณะกรรมการเห็นสมควรแมวาจะเกินกําหนดที่จะพึงมีไดตามกฎหมายอื่น  

ในกรณีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการคาเพื่อสงออก ซึ่งเปนคนตางดาวเลิกกิจการหรอื
โอนกิจการใหแกผูอื่น ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการคาเพื่อสงออกตองจําหนายที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิและสวนควบกับที่ดินนั้นใหแก กนอ. หรือผูรับโอนกิจการ แลวแตกรณีภายในเวลา
สามปนับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีกรมที่ดินจําหนายที่ดินและสวนควบกับที่ดินนั้นใหแก 
กนอ. หรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน” 

ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ไดเพิ่มความใน
มาตรา 96 ทวิ และ มาตรา 96 ตรี ในหมวด 8 การกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาวแหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ดังนี้ 

 “มาตรา ๙๖ ทวิ บทบัญญัติวาดวยคนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตามมาตรา 
๘๖ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคนตางดาวซึ่งไดนําเงินมาลงทุนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตอง

                                            
11 ราชกิจจานุเบกษา เลม  94   ตอนที่ 38 พ     ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 
12 ราชกิจจานุเบกษา เลม  40   ตอนที่ 10 พ     ลงวันที่ 24 มีนาคม 2522 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ไมตํ่ากวาส่ีสิบลานบาท โดยใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยไดไมเกินหนึ่งไร และตองไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรี 

การไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ประเภทของธุรกิจที่คนตางดาวลงทุนซึ่งตองเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
หรือเปนกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที่สามารถขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได 

(๒) ระยะเวลาการดํารงการลงทุนตองไมนอยกวาสามป 

(๓) บริเวณที่ดินที่อนุญาตใหคนตางดาวไดมาตองอยูภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมือง 
พัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายในบริเวณที่กําหนดเปนเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

มาตรา ๙๖  ตรี คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ ถากระทําการผิด
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๖ ทวิ วรรคสอง ใหจัดการจําหนายที่ดินใน
สวนที่ตนมีสิทธิภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันแตไมเกินหนึ่งป ถาพน
กําหนดเวลาดังกลาวใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตาม
มาตรา ๙๖ ทวิ ถาไมไดใชที่ดินนั้นเพื่อเปนที่อยูอาศัยภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันจดทะเบียนการ
ไดมา ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น” 

โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่เปนการสมควรใหคนตางดาวซึ่ง
ไดเขามาลงทุนในกิจการที่สําคัญและเปนประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อาจ
ไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกคน
ตางดาวที่เขามาประกอบกิจการในราชอาณาจักร รวมทั้งเปนปจจัยเสริมในการตัดสินใจที่จะเขามาลงทุน
ของคนตางดาว ตลอดจนเปนการเพิ่มกําลังซื้อใหกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศที่กําลังประสบ
ปญหาสภาวะซบเซา ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้” 

(2) พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ไดมีการแกไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกมาตรา 19 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

“มาตรา ๑๙ ทวิ  อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวใน
มาตรา ๑๙13  ถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดไดเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละส่ีสิบเกาของเนื้อที่ของ 
หองชุดท้ังหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖  

อาคารชุดใดที่จะมีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธ์ิในหองชุด
เกินกวาอัตราที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง อาคารชุดนั้นจะตองต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรือ
เขตราชการสวนทองถิ่นอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง และมีที่ดินที่ต้ังอาคารชุดรวมกับที่ดินที่มีไวเพื่อใชหรือ
เพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวมทั้งหมดไมเกินหาไร14  

การไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิในหองชุดตามวรรคสองของคนตางดาวและนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 
๑๙ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

โดยมี เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑการไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาว 
เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เปลี่ยนแปลงขอจํากัด 
เกี่ยวกับการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร โดยกําหนดใหผูนําเงินตราตางประเทศเขามา
ในราชอาณาจักรตองขายหรือฝากเงินตราตางประเทศนั้นแกธนาคารที่ไดรับอนุญาตและแกไขอัตราสวน
การถือกรรมสิทธ์ิหองชุดในแตละอาคารชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวให
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อหองชุดของบุคคลดังกลาว ตลอดจนเปนการเพ่ิมกําลัง
ซื้อใหกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศที่กําลังประสบปญหาสภาวะซบเซาซึ่งเปนมาตรการหนึ่งในการ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวม นอกจากนั้นไดเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการ
ตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๓๓๕ (๑) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ถึงแมวาการตรากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศ 
ก็ตาม แตก็มีขอโตแยงโดยทั่วไปวา การใหสิทธิคนตางดาวถือครองที่ดินไดโดยไมจํากัดจะกอใหเกิดปญหา
ในระยะยาวแกคนไทย ในดานการประกอบอาชีพ เพราะจะสูญเสียแหลงอาชีพ ถึงแมวาแตละรายจะ 
ถือครองเปนเนื้อที่ไมมากก็ตาม แตหากมีคนตางดาวจํานวนมากเขามาถือครองแลวถาการควบคุมไม 
เขมงวดจะเกิดปญหาขึ้นในอนาคต อีกความเห็นหนึ่งก็คือการถือครองท่ีดินของคนตางชาติมีเงื่อนไขตาม 
บทบัญญัติของกฎหมายอยูแลว หากมีการควบคุมอยางรัดกุมและติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง หาก 

                                            
13  “ มาตรา ๑๙ คนตางดาวและนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว อาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดได ถาเปนคนตางดาวและนิติ
บุคคลดังตอไปน้ี 
(๑) คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
(๒) คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
(๓) นิติบุคคลตามที่กาํหนดไวในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตากฎหมายไทย 
(๔) นิติบุคคลซ่ึงเปนคนตางดาวตามประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และไดรับบัตร

สงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
(๕) คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซ่ึงนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจาก

บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ” 
14 ยกเลิกเม่ือ พ.ศ. 2548 ตามบทบัญญัติมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
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สอไปในทางที่จะมีปญหาตอประเทศแลว สามารถที่จะยกเลิกเงื่อนไขดังกลาวได อยางไรก็ตามมิไดมี
การศึกษาผลกระทบในเรื่องนี้ภายหลังมีการแกไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแตอยางใด 

6) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดเขตการใชที่ดิน 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตการใชที่ดินมีจํานวน 19 ฉบับ (ตารางท่ี 2-7) คือ 

ตารางที่ 2-7  กฎหมายที่เกีย่วของกับการกําหนดเขตการใชที่ดิน 

ลําดับที ่ เขต ที่มาของอํานาจ 

1. อุทยานแหงชาติ พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
2. ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
3. รักษาพันธุสัตวปา พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
4. ที่ราชพัสดุ พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
5. พ้ืนที่คุมครองสมนุไพร พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

พ.ศ. 2542 
6. เขตคุมครองสิ่งแวดลอม พ.ร.บ. สงเสรมิและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
7. ที่วัดและทีซ่ึ่งข้ึนตอวัด พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2505 
8. เขตเหมืองแร พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 
9. นิคมอุตสาหกรรม พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
10. เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
11. ปฏิรูปที่ดิน พ.ร.บ. การปฏิรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
12. นิคมสรางตนเอง พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
13. นิคมสหกรณ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
14. ที่สาธารณประโยชน ประมวลกฎหมายที่ดิน 
15. เขตโครงการจัดรปูที่ดิน พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
16. เขตโครงการจัดรปูที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
17. ผังเมอืง พ.ร.บ. การผังเมอืง พ.ศ. 2518 
18. ควบคุมอาคารตามผังเมือง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
19. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 
20. แผนการใชที่ดินของกรมพัฒนาทีดิ่น พ.ร.บ. พัฒนาทีดิ่น พ.ศ. 2551 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

7) สรุปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินในประเทศไทยที่บังคับใชอยูในปจจุบัน 

 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 
มาตรา 85 ไดบัญญัติใหรัฐดําเนินการในเรื่องกําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยใหประชาชนมีสวนรวม 
กระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม และดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น 
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 กฎหมายเกี่ยวกับการจํากดัขนาดการถอืครอง 

จากท่ีไดวิเคราะหมาขางตนจะสรุปไดวา 

(1) ในปจจุบันนี้ไมมีกฎหมายที่จํากัดขนาดการถือครองที่ดินของเอกชน 

(2) มีกฎหมายที่จํากัดขนาดการถือครองที่ดินเฉพาะในที่ดินของรัฐอยู 3 ฉบับ คือ 

• พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ไดมีบทบัญญัติใหจัดท่ีดินใหแก
สมาชิกโดยไมเกินครอบครัวละ 50 ไร 

• พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 30 
ไดกําหนดไวให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดใหเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรตามขนาดการ
ถือครองในที่ดิน ดังนี้ 

- จํานวนที่ดินไมเกินหาสิบไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง
ประกอบเกษตรกรรมอยางอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตาม (๒) 

- จํานวนที่ดินไมเกินหนึ่งรอยไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
ซึ่งใชประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณประกาศกําหนด 

- จํานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สําหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ 

(3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 16 ทวิ (1) ไดกําหนดให
อธิบดีกรมปาไมหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลที่ทําประโยชนและอยู
อาศัยในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติไดไมเกินครอบครัวละ 20 ไร และหากตองการปลูกปา
หรือไมยืนตน อาจขอเพิ่มเติมไดแตไมเกินครอบครัวละ 35 ไร ตามบทบัญญัติมาตรา 16 ทวิ (2) 

 กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายการถือครองที่ดนิ 

จากท่ีไดวิเคราะหมาขางตนจะสรุปไดวา ปจจุบันนี้มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกระจายการ 
ถือครองที่ดินที่เกิดจากการจัดท่ีดินของรัฐจํานวน 5 ฉบับ คือ 

(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

(3) พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

(4) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

(5) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
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 กฎหมายเกี่ยวกับการเชาทีด่ิน 

ปจจุบันกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเชาที่ดิน 3 ฉบับ (1) คือพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524  (2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ (3) พระราชบัญญัติ 
การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

 กฎหมายเกี่ยวกับการถอืครองที่ดนิของคนตางดาว 

ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนตางดาวอยู 4 ฉบับ คือ 

(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

(3) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

(4) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 กฎหมายที่เกีย่วกับการกําหนดเขตการใชที่ดิน 

ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดเขตการใชที่ดิน จํานวน 19 ฉบับ คือ 

 (1) พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

 (2) พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

 (3) พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

 (4) พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

 (5) พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 

 (6) พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 (7) พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2505 

 (8) พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 

 (9) พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 (10) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

 (11) พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

 (12) พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

 (13) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 (14) พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 

 (15) พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 

 (16) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 

 (17) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 (18) พ.ร.บ. เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 

 (19) พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
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2.2 การสงวนและพัฒนาทีด่ินเพื่อจัดใหประชาชน 

2.2.1 แนวคิดการสงวน และพัฒนาที่ดินเพือ่จัดใหประชาชน 

การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหแกประชาชนเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดท่ีดิน 
แหงชาติตามบทบัญญัติมาตรา 20 (3) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  

ศิริ เกวลินสฤษด (2532 : 105) ไดใหคําอธิบายไววา “คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ที่จะสงวน 
ที่ดินของรัฐและทําการพัฒนาที่ดินใหพรอมที่จะใชประโยชนได เพื่อนําไปจัดใหกับประชาชนตอไป 

เมื่อวิเคราะหถึงคําอธิบาย ดังกลาวแลว จะเห็นไดวาการปฏิบัติตามบทบัญญัติตามมาตรา 20 (3) 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินจะมี 3 ขั้นตอน คือ 

1. สงวนที่ดินของรัฐ 

2. พัฒนาที่ดินใหพรอมที่จะใชประโยชนได และ 

3. จัดใหกับประชาชน 

บทวิเคราะหดังกลาวนี้จะสนับสนุนโดยขอบังคับของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (พ.ศ. 2518) 
วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดท่ีดินใหประชาชน ตามโครงการจัดท่ีดินอําเภอสอง จังหวัด
แพร ของกรมพัฒนาที่ดิน และขอบังคับของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (พ.ศ. 2524) วาดวย
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาที่ดินใหประชาชนตามโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อ
การเกษตรภาคเหนือ (ในทองที่อําเภอเมืองและอําเภอสา จังหวัดนาน) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ขอบังคับของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (พ.ศ. 2518)15 ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจัดท่ีดินใหประชาชน ตามโครงการจัดท่ีดินอําเภอสอง จังหวัดแพร ของกรมพัฒนาที่ดินในเรื่อง
การพัฒนาที่ดินไวในหลักเกณฑขอ 9 ไวดังนี้ 

“ การจัดท่ีดินตามขอบังคับนี้ ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินจัดการชวยเหลือผูไดรับที่ดินเปนที่อยูอาศัย
หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในดานการพัฒนาที่ดิน การบุกเบิกท่ีดินใหผูที่ไดรับที่ดิน จัดทําถนน 
หนทาง จัดใหมีสาธารณูปโภค รวมทั้งการสงเสริมชวยเหลือในการปลูกพืชผล ใหพันธุพืช ชวยเหลือเรื่อง
ปุย การปราบศัตรูพืชตามโครงการชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเรียกวา “ โครงการพัฒนาที่ดิน
ไทยออสเตรเลีย” ดวย 

ตอมาในป พ.ศ. 2524 ไดมีขอบังคับของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (พ.ศ. 2524)16 วาดวย
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาที่ดินใหประชาชนตามโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อ
การเกษตรภาคเหนือ (ในทองที่อําเภอเมืองและอําเภอสา จังหวัดนาน ของกรมพัฒนาท่ีดิน) ในสวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน ในขอ 10 ไวดังนี้ 

                                            
15 ราชกิจจานุเบกษา เลม 92  ตอนที่ 233 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2518 
16 ราชกิจจานุเบกษา เลม 98  ตอนที่ 189 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2524 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

“ ขอ 10 การจัดท่ีดินตามขอบังคับนี้ ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินจัดการชวยเหลือผูไดรับที่ดินเปน 
ที่อยูอาศัย หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพในดานการพัฒนาที่ดิน การบุกเบิกท่ีดินใหผูที่ไดรับที่ดิน  
จัดทําถนนหนทาง รวมทั้งสงเสริมชวยเหลือในการปลูกพืชผลใหพันธุพืชชวยเหลือเรื่องปุย การปราบ
ศัตรูพืช ตลอดจนสาธิตและใหความรูเกี่ยวกับการเกษตรกรรมตามความจําเปนของโครงการพัฒนาที่ดิน
เพื่อการเกษตรภาคเหนือดวย” 

เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑในขอบังคับทั้ง 2 ฉบับ แลวจะสรุปถึงภารกิจในการจัดและพัฒนาที่ดิน
ไวดังนี้ 

(1) การบุกเบิกท่ีดิน 

(2) การจัดทําถนนหนทาง 

(3) จัดใหมีสาธารณูปโภค 

(4) สงเสริมชวยเหลือในการปลูกพืชผล 

(5) ใหพันธุพืช 

(6) ชวยเหลือเรื่องปุย 

(7) การปราบศัตรูพืช 

(8) การสาธิต 

จากการทบทวนเอกสารพบวากอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 นั้น ไดมีการดําเนินการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐไวเพื่อการจัดท่ีดินใหประชาชนไวกอน 
ตอมาภายหลังไดนําที่ดินที่สงวนหวงหามดังกลาวมาจัดใหกับประชาชน ถึงแมวาหลักเกณฑการพัฒนา 
ที่ดินจะมีไมครบถวนสมบูรณเชนเดียวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติที่ได
กลาวมาแลวก็ตาม แตก็ไดมีการบุกเบิกและจัดสรางสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการจัดท่ีดินทํากินตางๆ 
โดยมีความเปนมาในอดีตกอน พ.ศ. 2497 ดังนี้ 

สืบเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการสงวนหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 53 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
2479 มาตรา 4 ไดบัญญัติใหรัฐบาลมีอํานาจหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของ 
แผนดินเพื่อประโยชนใดๆ ได และบทบัญญัติมาตรา 5 ไดกําหนดใหการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา
กระทําโดยใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา ระบุความประสงคเจาหนาที่ผูมีอํานาจ และที่ดินที่กําหนดวาตอง
หวงหาม โดยมีการกําหนดเวลาไวเปนเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกานั้น 

เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 บทบัญญัติมาตรา 4
ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการสงวนหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินพุทธศักราช 2478 จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2504 ใหมีบทบัญญัติที่รัฐบาลสามารถมีอํานาจจัดต้ังนิคมในลักษณะและรูปใดๆ เพื่อใหประชาชนไดมีที่ต้ัง
เคหสถาน ประกอบการอาชีพเปนหลักแหลงในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตาม
กฎหมาย ตอมาเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ไดมีการยกเลิก
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 บทบัญญัติมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินทํากินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
ระบุไววาใหรัฐบาลมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดมีที่ต้ังเคหสถานและประกอบอาชีพเปน 
หลักแหลงในท่ีดินนั้น โดยจัดต้ังเปนนิคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในป พ.ศ. 2483 ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่อําเภอเมืองสระบุรี 
อําเภอเสาไห อําเภอแกงคอย อําเภอหนองโดน และอําเภอไชยบาดาล จังหวัดสระบุรี และอําเภอเมือง
ลพบุรี อําเภอโคกสําโรง และอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช 248317 ไวเพื่อประโยชนในการ
ประชาสงเคราะห 

ตอมาในป 2485 ไดมีพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังนิคมสรางตนเองในจังหวัดลพบุรีและสระบุรี  
พุทธศักราช 2485 18 ในเขตที่ดินที่ไดกําหนดหวงหามไวดังกลาว โดยใชอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 6 
แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 ในมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคม
สรางตนเองในจังหวัดลพบุรีและสระบุรีบัญญัติวา 

“มาตรา 3 ใหจัดต้ังนิคมสรางตนเอง ในเขตที่ดินที่ไดหวงหามไวตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
หวงหามที่ดินในทองที่ อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอเสาไห อําเภอแกงคอย อําเภอหนองโดน และอําเภอ 
ไชยบาดาล จังหวัดสระบุรี และอําเภอเมืองสระบุรี อําเภอโคกสําโรง และอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
พุทธศักราช 2483 ทองที่ละ 1 นิคม ” 

นอกจากนี้ยังมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสรางตนเองในเขตที่ดินหวงหามไวตามพระราช-
กฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดิน โดยอํานาจตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
พ.ศ. 2485 เชน 

(1) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ พ.ศ. 2503 19 โดยมีบทบัญญัติ ในมาตรา 3 ดังนี้ 

“ มาตรา 3 ใหจัดต้ังนิคมสรางตนเองขึ้นในเขตที่ดินที่ไดหวงหามไวตามพระราชกฤษฎีกา กําหนด
เขตหวงหามที่ดินในทองที่ตําบลบึงพาด อําเภอตรอน และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2486 ” 

(2) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสรางตนเอง ในทองที่อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค  
พ.ศ. 2503 20 โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 3 ดังนี้ 

“ มาตรา 3 ใหจัดต้ังนิคมสรางตนเองขึ้นในเขตที่ดินที่ไดหวงหามไวตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตหวงหามที่ดินอําเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค พุทธศักราช 2479 

                                            
17 ราชกิจจานุเบกษา เลม 57 ตอนที่ 45  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2483 
18 ราชกิจจานุเบกษา เลม 59 ตอนที่ 54  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2485 
19 ราชกิจจานุเบกษา เลม 77 ตอนที่ 41  วันที่ 7 พฤษภาคม 2503 
20 ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนที่ 41  วันที่ 7 พฤษภาคม 2503 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การกําหนดเขตที่ดินหวงหามไวเพื่อจัดใหประชาชนโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติแผนดิน พุทธศักราช 2478
ยังมีตัวอยางอีก 2 แหงดังนี้ 

(1) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดิน ในทองที่ตําบลพรหมพิราม ตําบลหนองแขม 
ตําบลมะตอง ตําบลวงฆอง ตําบลหอกลอง ตําบลวัดโบสถ และตําบลทางาม อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก พุทธศักราช 2487 21 โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 4 ดังนี้ 

“ มาตรา 4 ใหหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาในทองที่ตําบลพรหมพิราม ตําบลหนองแขม ตําบล
มะตอง ตําบลวงฆอง ตําบลหอกลอง ตําบลวัดโบสถ ลําตําบลทางาม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกานี้ไว เพื่อประโยชนในการจัดต้ังนิคมกสิกรตามพระราช-
บัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485 ” 

(2) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามท่ีดิน ในทองที่ตําบลทามะพราว และตําบลตะเคียน 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2493 22 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติแผนดินโดยมีบทบัญญัติในมาตรา 4 ดังนี้ 

“ มาตรา 4 ใหหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาในทองที่ตําบลทามะพราว และตําบลตะเคียน อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกานี้ไว เพื่อดําเนินการตามพระราช-
บัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485 ” 

2.2.2 โครงการจัดพัฒนาที่ดิน 

การดําเนินการจัดพัฒนาที่ดิน นั้น จากการทบทวนเอกสารพบวาโครงการที่มีการดําเนินการ
มาแลวนั้น ไมไดเปนไปตามขั้นตอนตามแนวคิดดังที่ไดกลาวมาในบทที่ 2 การดําเนินโครงการจัดพัฒนา 
ที่ดินนั้น ไมไดมีการสงวนพื้นที่ไวกอนเปนการเฉพาะ เชนในอดีตแตอยางใด แตเปนการนําพื้นที่ที่สงวน
หวงหามไวกอนซึ่งเปนพื้นที่ปาไมมาจัดเพื่อพัฒนาที่ดิน 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาตินั้นมี 5 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

2. โครงการจัดพัฒนาที่ดินอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอทายาง อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชประสงค 

3. โครงการจัดท่ีดิน อําเภอสอง จังหวัดแพร 

4. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ ในทองที่อําเภอเมือง และอําเภอสา จังหวัดนาน 

5. โครงการจัดพัฒนาที่ดินทุงลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามพระราชประสงค 

                                            
21 ราชกิจจานุเบกษา เลม 61 ตอนที่ 40  วันที่ 4 กรกฎาคม 2487 
22 ราชกิจจานุเบกษา เลม 67 ตอนที่ 47  วันที่ 5 กันยายน 2493 
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อีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการจัดพัฒนาที่ดิน จังหวัดกําแพงเพชร ไมมีบันทึกวาไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ แตมีมติของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 4/2508 วันที่ 28 พฤษภาคม 2508 ใหจําแนกที่ดินออกจากปาคลองแขยง กับปาวังกเจา-วังชมพู 
เพื่อนําไปจัดใหประชาชนจํานวน 102 ตารางกิโลเมตร 

1) โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง จ.เพชรบุรี 

ความเปนมา 

กรมสงเสริมสหกรณ (2540 : 65-66) ไดรายงานความเปนมาของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม 
พระราชประสงค หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ไวดังนี้ : 

เมื่อป พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ
แรม ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พระองคไดเสด็จฯ เยี่ยมเยือนดูแลความ
ทุกขสุขของราษฎรตามทองที่ใกลเคียง จึงทรงทราบถึงความเดือดรอนของกลุมเกษตรกรกลุมชาวสวนผัก
ชะอํา จํานวน 83 ครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพยที่จะนําไปประกอบอาชีพ จึงทรงรับเกษตรกร 
เหลานี้ไวในพระบรมราชูปถัมภ พรอมทั้งพระราชทานทรัพยสวนพระองคใหกูยืมไปลงทุนจํานวน 3 แสน
บาท และไมปรากฏหลักฐานการนําเงินไปทูลเกลาฯ ถวายคืน ตอมาความทราบถึงฝาละอองธุลีพระบาทวา
เกษตรกรเหลานี้ มีที่ดินทํากินไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ 
ม.ล. เดช สนิทวงศ องคมนตรีจัดหาพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ มาจัดสรรใหเกษตรกร
ดังกลาว ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใหทําสัญญารวมมือชวยเหลือพัฒนาการเกษตรระหวาง
ไทยกับอิสราเอล  ต้ังแตป พ.ศ. 2509 กําหนดเวลา 5 ป โดยใชชื่อวา โครงการไทย-อิสราเอล เพ่ือ
พัฒนาชนบท (หุบกะพง) มีปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ เปนประธานกรรมการและมีผูแทนจาก
หนวยงานราชการอื่นรวมเปนคณะกรรมการ และคณะกรรมการไดเลือกท่ีบริเวณหุบกะพง อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี เปนที่ต้ังศูนยสาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการดังกลาว เพราะท่ีดินบริเวณนี้เปน
ปาคุมครองมีราษฎรเขาไปจับจองอยูบางแตคุณภาพดินไมดีพอที่จะประกอบอาชีพได นอกจากการทําไร
เลื่อนลอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีพระราชดําริใหกันพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร ออกจากปา 
คุมครองของกรมปาไม โดยพระองคทรงจับจองพ้ืนที่ดังกลาวตามขั้นตอนของกรมปาไมและกฎหมายที่ดิน
เยี่ยงสามัญชนทุกประการ ทําใหมีแนวพัฒนาและการจัดการท่ีดินใหเกษตรกรท่ีเดือดรอนรวมทั้งเกษตรกร
ที่ขยันหมั่นเพียรเขาอยูอาศัยและทําประโยชนตอไป 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2515 วันที่ 11 พฤษภาคม 2515 ไดมี
มติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจับจองที่ดิน “ หุบกะพง” อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ในพระปรมาภิไธย เพื่อใหราษฎรเขาประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื้อที่ 10,000 ไร โดย
มอบใหกรมที่ดินรับไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. จัดต้ังศูนยสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาขอมูลในดานการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวที่
เปนประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แหงแลงตลอดจนสาธิตการใชเทคโนโลยีการเกษตรดวย 
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2. ทําการปฏิรูปที่ดินโดยการจัดพัฒนาที่ดินวางเปลา แลวจัดสรรใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากิน
ในการเพาะปลูกเปนของตนเอง เขาทําการเกษตรประกอบอาชีพตามวิธีการเกษตรแผนใหม แตไมให
กรรมสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน 

3. รวมกลุมเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรท่ีดินเหลานี้จัดต้ังเปนสหกรณการเกษตร โดยใช  
หลักการและวิธีการสหกรณแกไขปญหาตางๆ  ของสมาชิก  ต้ังแตเริ่มการผลิตจนถึงการจําหนายสูตลาด 

4. เปนแหลงใหการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรความรูตางๆ แกเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 

การดําเนินการ 

มีการจัดทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศและสํารวจแหลงเก็บกักน้ําและสภาพดิน จัดหาแหลงน้ํา
ใตดินพบวา มีปริมาณน้ํานอย ตองติดต้ังเครื่องสูบน้ําใหเพียงพอกับการชลประทานเพื่อการเกษตร  
จากการสํารวจพบวาดินมีคุณภาพเลวมากประมาณ 6,500 ไร สวนที่เหลือเปนดินเลวปนดีพอที่จะทํา 
กสิกรรมได จึงมีการพัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานในพื้นที่ 500 ไร ต้ังศูนยสาธิตและทดลอง
การเกษตร พรอมทั้งอพยพเกษตรกรกลุมสวนผักชะอําและเกษตรกรเดิมที่อาศัยในเขตโครงการ โดยจัด
ที่ดินใหครอบครัวละ 25 ไร สําหรับปลูกพืชอาศัยน้ําชลประทาน 7 ไร อีก 18 ไร ใชปลูกพืชไรอาศัยน้ําฝน
ตามธรรมชาติ ซึ่งกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ใหกูยืมเงินทุนปลอดดอกเบี้ยประกอบอาชีพครอบครัวละ 
10,000 บาท เมื่อครบปการผลิตเกษตรกรสามารถคืนเงินกูไดครบแลวยังเหลือเปนทุนสํารองอีกดวย 

ป พ.ศ. 2511 อพยพเกษตรกรท่ีเหลือมาจัดสรรท่ีดินให  แตใหกูเพียงครอบครัวละ 6,000 บาท  
ปแรกปลอดดอกเบี้ย ปตอไปเสียดอกเบี้ยรอยละ 6 การจัดท่ีอยูอาศัยเปนหมูบานโดยมีทางราชการให 
คําแนะนําการบริหารงานของหมูบานพรอมใหการศึกษาอบรมเก่ียวกับหลักการและวิธีการสหกรณจน
สมาชิกของหมูบานเขาใจดีจึงเขาชื่อขอจดทะเบียนเปนสหกรณการเกษตรหุบกะพงจํากัด พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหกรมสงเสริมสหกรณกับ 
สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด รวมกันใชอํานาจในที่ดินหุบกระพงของพระองคจัดสรรใหเกษตรกร 
เขาทําประโยชน ซึ่งไดจัดแบงแลว 7,773 ไร และกันพื้นที่ 1,000 ไร ใหกรมปาไมปลูกปาทดแทนทําตนน้ํา 
สรางอางเก็บน้ํา ใชประโยชนในการเกษตรได 2,000 ไร สวนที่เหลือปลูกสรางโรงเรียน วัด ที่ทําการศูนย
สาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง ที่ทําการศูนยชางสหกรณที่ 8 สถานีอนามัยและถนนตัดเขาหมูบานเพื่อ
ขนสงผลผลิตของสมาชิกดานการชลประทานไดมีการติดต้ังสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 2 แหง ถัง 
พักน้ํา 2 แหง อางเก็บน้ําธรรมชาติ 2 อาง ดานการสาธิตและทดลองการเกษตร ไดจัดทําแปลงสาธิตและ
ทดลองการปลูกพืชเลี้ยงสัตว ไดแก พืชชลประทาน พืชไร ไดแก ออย สับปะรด ขาวโพด และกระเจี้ยบแดง 
พืชสวน ไดแก หนอไมฝรั่ง ขาวโพดออน มะเขือเทศ แคนตาลูป และผักตางๆ เปนตน สวนพื้นที่สภาพดิน
ไมดีสงเสริมใหปลูกปานศรนารายณ  และสงเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชน การทํา
น้ําสมสายชูจากสับปะรด มะยม มะมวง จัดจําหนายในนามกลุมสตรีสหกรณ การจัดหมูบานโครงการไทย- 
อิสราเอล เปนหมูบานสหกรณตัวอยางที่สมบูรณแบบ มีทั้งถนน การชลประทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 
ครบครัน (กรมสงเสริมสหกรณ, 2540: 66) 
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ผลการดําเนินงาน 

ไดจัดต้ังสหกรณการเกษตรหุบกระพง จํากัด เปนสหกรณในโครงการพระราชประสงค จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 สามมารถจัดและพัฒนาที่ดินใหเกษตรกรได 426 ราย ในเนื้อที่ 12,079 ไร 

2) โครงการจัดพัฒนาที่ดินอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอทายาง 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชประสงค 

ความเปนมา 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2515 เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2515 
ไดรับทราบตามที่อธิบดีกรมที่ดินซึ่งเปนกรรมการและเลขาธิการไดรายงานวา “ กรมพัฒนาท่ีดินไดสง 
โครงการจัดพัฒนาที่ดิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอทายาง อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ตามพระราชประสงค มายังกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินไดพิจารณาแลวเห็นวา ในรูปลักษณะการจัด 
ที่ดินเปนการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตรา ๑o และ ๑๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งรัฐมนตรีมี
อํานาจมอบใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนได แตโดยที่โครงการดังกลาว พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคจะมอบใหกรมพัฒนาที่ดินเปนเจาของโครงการ กรมที่ดินจึงเห็นควร
เสนอใหคณะกรรมการไดทราบดวย จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ” (คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ,  
2515ก: 4) 

ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ในทองที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา และตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ความวา “ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 11 แหงประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2500) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
มอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ มีอํานาจจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ใน
ทองที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา และ
ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 55,000 ไร โดยการใหเชาตามความ
ประสงคในอันที่จะจัดหาผลประโยชนสําหรับบํารุงทองถิ่น ดังปรากฏตามแผนที่ประเมินเขตที่ดินแนบทาย
ประกาศ” 23 

วัตถุประสงคของโครงการ 

(1) เพื่อนําเอาทรัพยากรธรรมชาติออกมาใชใหเกิดประโยชนในดานการผลิตและใหมีคุณคาตอ
เศรษฐกิจของประเทศอยางสูงสุด 

(2) เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ยากจน และไมมีที่ดินของตนเอง ใหมีที่ดินของตนเอง ใหมีที่ดิน
ประกอบอาชีพเปนหลักแหลง และมีรายไดแนนอน 

(3) เพื่อสงเสริมใหราษฎรรูจักชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่เกิดประโยชนตอ 
ตนเอง และสวนรวมทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคมอันจะเกิดผลดีตอประเทศชาติ 

                                            
23 ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2515 
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ทองที่ดําเนินการ 

โครงการนีอ้ยูในทองที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ ตําบลหวยทรายเหนอื 
อําเภอชะอํา และอําเภอกลัดหลวง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมเนือ้ที่ทั้งหมดประมาณ 55,000 ไร 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

(1) ใหแบงที่ดินออกเปนสองสวน สวนแรกบริเวณพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณดีเหมาะในการ 
เพาะปลูก ใหดําเนินการจัดพัฒนาที่ดินใหแกราษฎร สวนที่สอง สภาพของดินและความอุดมสมบูรณของ
ดินไมเหมาะแกการเพาะปลูกใหดําเนินการพัฒนาเปนที่เลี้ยงสัตว 

(2) ที่ดินที่จัดสรรใหราษฎรเขาไปประกอบอาชีพ โดยใหราษฎรผูเขาไปอยูนั้นไดเปนสมาชิกใน
กลุมหรือสหกรณนั้นๆ ทรงมีพระราชประสงคจะยังไมใหกรรมสิทธ์ิที่ดินทันที แตจะใหสหกรณดูแลไมให 
สหกรณแบงที่ดินใหแกสมาชิกผูใดเปนรายบุคคลในขั้นแรกนี้ ทั้งนี้เพราะอาจมีนายทุนเขาไปกวานซื้อที่ดิน
จากราษฎร หรือในกรณีที่สมาชิกสหกรณผูใดส้ินชีวิต ที่ดินก็อาจจะแบงเปนแปลงเล็กแปลงนอย ทําใหผิด
หลักการพัฒนาที่ ดินและเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามทายาทของผูวายชนมก็สามารถใชที่ ดินนี้ไปได 
ชั่วลูกหลาน เมื่อกิจการสหกรณเจริญขึ้น ก็ใหจัดต้ังเปนสหกรณเอนกประสงค ดําเนินธุรกิจตางๆ เชน  
สงเสริมกิจการสาธารณูปการในทองที่ ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งแปรรูปพืชผลของสหกรณ 
ที่ผลิตได ใหเปนสินคาสําเร็จรูป เปนตน 

(3) ใหราษฎรในโครงการประชุมกันพิจารณาเลือกสมาชิกในโครงการนั้น เปนคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง ทําหนาที่ปกครองดูแลการประกอบอาชีพของสมาชิกใหบังเกิดผล โดยรับคําแนะนําทางวิชาการ
จากเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของในงานแตละดานไป 

(4) ใหกันพื้นที่บริเวณโครงการฯ สวนหนึ่ง เพื่อจัดต้ังเปนศูนยโครงการฯ ทําหนาที่เปนส่ือกลาง 
ประสานงานระหวางราษฎรในโครงการกับสวนราชการตางๆ ชวยเหลือแกราษฎรในบริเวณโครงการ  
คนควาทางวิชาการ และเปนสถานีที่ผลิตพันธุพืช เพื่อใชสนับสนุนโครงการและราษฎรที่อยูในบริเวณ
จังหวัดใกลเคียง 

(5) ไดทรงกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการเปนผูรับผิดชอบ ในการ 
ดําเนินการนี้ ใหมีเจาหนาที่ วางนโยบาย ควบคุม ดูแล งานจัดพัฒนาที่ดินใหเปนไปตามพระบรมราโชบาย 

หลักการดําเนินงานดานการจัดที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน (2550: 23) ไดรายงานหลักการดําเนินการดานการจัดท่ีดินไว ดังนี้ 

(1) จัดใหสมาชิกโครงการไดเขาทํากินและอยูอาศัยในเขตพื้นที่อันมีความอุดมสมบูรณของดิน 
บริเวณที่ดินขาดความอุดมสมบูรณจะพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว 

(2) จัดท่ีดินที่พัฒนาแลว ครอบครัวละ 20-25 ไร ใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพ โดยมิให
กรรมสิทธ์ิในที่ดินแตใหถือครองไดชั่วลูกหลาน 

(3) ใหมีคณะกรรมการสมาชิก ปกครองตนเอง โดยใหผูที่เปนสมาชิกโครงการนี้จะตองเปน
สมาชิกสหกรณและมีการดําเนินงานสหกรณในรูปสหกรณเอนกประสงค 
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(4) จัดใหมีหมูบานประมาณ 70-100 ครอบครัว โดยมีที่อยูอาศัยเปนกลุมรวมกัน มีแปลงทํากิน
อยูบริเวณรอบๆ หางจากที่อยูอาศัยไมเกิน 3 กิโลเมตร มีศูนยโครงการจัดต้ังโดย กรมพัฒนาท่ีดินเพื่อให
เปนศูนยกลางดําเนินการติดตอของสมาชิกและสวนราชการอื่นๆ 

ผลการดําเนินงาน 

สามารถจัดพัฒนาที่ดินใหแกสมาชิกได 778 ครอบครัว เนื้อที่ 55,000 ไร (จัดใหเฉพาะพื้นที่ที่ดินมี
ความเหมาะสมตอการเกษตร 16,890 ไร พื้นที่สวนที่เหลือกันไวเปนพื้นที่ปาไม สวนกลาง 13,000 ไร  
นอกจากนั้นเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวและใชประโยชนอื่นๆ) 

3) โครงการจัดที่ดินอําเภอสอง จังหวัดแพร 

ความเปนมา 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2518 วันที่ 2 กรกฎาคม 2518 ไดมีมติ
มอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการจัดท่ีดินปาหวยปอม สวนการออกใบจองใหเปนหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย เงื่อนไขในการจัดท่ีดินแปลงนี้ นอกเหนือจากท่ีวางไวแลว ถากรมพัฒนา
ที่ดินเห็นวาจําเปนตองมีก็ใหกรมพัฒนาท่ีดินยกรางเสนอมาพิจารณาตอไป กรมพัฒนาที่ดินไดเขา
ดําเนินการจัดท่ีดินแปลงนี้ภายใตโครงการพัฒนาที่ดินไทย-ออสเตรเลีย ตอมาไดมีการประกาศใชขอบังคับ
ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (พ.ศ. 2518) วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท่ีดินให 
ประชาชนตามโครงการจัดท่ีดิน อําเภอสอง จังหวัดแพร ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยกําหนดลักษณะการจัด
และพัฒนาที่ดินไวในหลักเกณฑขอ 9 

หลังจากนั้นไดมีประกาศใชขอบังคับของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) 
ดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท่ีดินใหประชาชนตามโครงการการจัดท่ีดิน อําเภอสอง จังหวัด
แพร ของกรมพัฒนาที่ดินโดยยกเลิกความในขอ 5 วรรคแรกแหงขอบังคับของคณะกรรมการจัดท่ีดิน 
แหงชาติ (พ.ศ. 2518) วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท่ีดินใหประชาชน ตามโครงการจัด 
ที่ดินอําเภอสอง จังหวัดแพร ของกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2518 ซึ่งเปนการลดขนาดการ
จัดแบงที่ดินที่กําหนดไวครอบครัวละ 6-15 ไร มาเปนครอบครัวละไมเกิน 8 ไร  โดยมีเหตุผลในการออก 
ขอบังคับฉบับนี้ คือ ปรากฏวาการจัดท่ีดินตามโครงการจัดท่ีดิน อําเภอสอง จังหวัดแพร ของกรมพัฒนา 
ที่ดินหลังจากที่จัดใหราษฎรเขาอยูอาศัยและทํากินแลว 260 ครอบครัว เนื้อที่ 1,634 ไร ยังคงเหลือที่ดินอีก
ประมาณ 928 ไร แตมีราษฎรท่ีไดรับการคัดเลือกใหไดรับการจัดท่ีดินเหลืออยู 278 ราย ถาจะจัดท่ีดินให
ราษฎรตามจํานวนเนื้อที่ที่กําหนดไวเดิม ก็จะทําใหราษฎรไดรับที่ดินไมทั่วถึงกัน จึงจําเปนตองแกไข 
ขอบังคับเพื่อลดจํานวนเนื้อที่ที่ดินแตละแปลงลงอีก และในขณะเดียวกันก็จะใชวิธีปรับปรุงดินใหสามารถ
ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อใหแตละครอบครัวมีรายไดสูงขึ้น 

การดําเนินงาน 

(1) การบุกเบิกท่ีดิน 

(2) การจัดทําถนนหนทาง 

(3) จัดใหมีสาธารณูปโภค 
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(4) สงเสริมชวยเหลือในการปลูกพืชผล 

(5) ใหพันธุพืช 

(6) ชวยเหลือเรื่องปุย 

(7) การปราบศัตรูพืช 

ผลการดําเนินงาน 

เมื่อป พ.ศ. 2540 กรมพัฒนาที่ดินไดสงคืนพื้นที่ปาหวยปอม ตอคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
เนื่องจากในพ้ืนที่มีราษฎรอางสิทธิในที่ดินและไมยินยอมใหเจาหนาที่เขาไปดําเนินการตามหลักเกณฑ 
ประกอบกับมีการรองเรียนขอออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ปาหวยปอมไปยังหนวยงานตางๆ คณะกรรมการ 
จัดท่ีดินแหงชาติ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2542 แลว เห็นวาปา 
หวยปอมมีเนื้อที่ประมาณ 7,784 ไร ไดมีการออกเอกสารสิทธิแลว เนื้อที่ประมาณ 1,869 ไร คงเหลือพื้นที่
ถือครองโดยไมมีหลักฐานเนื้อที่เกิน 1,000 ไร อยูใกลเคียงกับปาสงวนแหงชาติ “ปาหวยปอม” ที่กรมปาไม
มอบให ส.ป.ก. ดําเนินการแลว จึงมีมติมอบพื้นที่ปาหวยปอมให ส.ป.ก. ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรม ทั้งนี้ หากมีพื้นที่ซึ่งเปนตนน้ําลําธาร ให ส.ป.ก. กันออกจากพื้นที่ดําเนินการดวย 

ตอมาในป พ.ศ. 2544 ราษฎรไดรองเรียนไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา 
ขอใหกรมที่ดินออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ไดมีมติใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 ใหจังหวัดแพรตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ 
ถือครองที่ดิน และใหกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบรองรอยการทําประโยชนจากภาพถายทางอากาศ และ 
ขอให ส.ป.ก. ชะลอการดําเนินการไวกอน จากการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองของราษฎร
ในพื้นที่  สรุปผลการตรวจสอบไดวามีหลักฐานการครอบครอง 349 ราย เนื้อที่รวม 2,233-1-80 ไร และ 
ไมมีหลักฐานการครอบครอง 994 แปลง เนื้อที่รวม 6,286,-0-60 ไร 

สวนการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2495 
พบวา บริเวณทางตอนเหนือและทางตะวันตกของพื้นที่มีรองรอยการทําประโยชน โดยมีลักษณะการทํา
ประโยชนเปนการทํานาขาวและปลูกไมยืนตน รวมทั้งมีสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษาตางๆ สวน
ทางตอนใตและทางตะวันออกมีปาผลัดใบ ทุงหญา ไมพุมเต้ีย และพืชไรแบบหมุนเวียนคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองดานการบริหารจัดการท่ีดิน ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2 /2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2547 เห็นควรยืนยันตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเดิม กลาวคือ มอบพื้นที่ปาหวยปอม เนื้อที่
ประมาณ 7,784 ไร  ให ส.ป.ก. ดําเนินการ และจังหวัดแพรรายงานวา ปจจุบันราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ 
ดังกลาวโดยไมมีหลักฐาน ตองการมีเอกสาร ส.ป.ก.4-01 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2551 ให ส.ป.ก. ดําเนินการในพื้นที่ปาหวยปอม เนื้อที่ประมาณ 7,784 ไร ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากมีพื้นที่ซึ่งเปนตนน้ําลําธารให ส.ป.ก. กันออกจากพื้นที่ดําเนินการ ทั้งนี้ เปนไป
ตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 
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4) โครงการจัดพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตรภาคเหนือ ในทองที่อําเภอเมือง และอําเภอสา 
จังหวัดนาน 

ความเปนมา 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2524 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 
2524 ไดมีมติเห็นชอบใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการจัดพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ ดังนี้ 

“ โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ เปนโครงการซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลกใหกูเงินเพื่อปลูกปาและปองกันการทําลายปา ตลอดจนจัดหมูบานปาไมในภาคเหนือของ
ประเทศไทย แตตอมาเมื่อคณะสํารวจของธนาคารโลกไดทําการศึกษาขอมูลแลวเห็นวาการมุงพัฒนา
ทรัพยากรปาไมเพียงดานเดียวไมมีผลตอการปองกันการทําลายปาไมได ควรจะตองมีการพัฒนาการ
เกษตรใหแกราษฎรควบคูกันไปดวย จึงจะไดขยายขอบเขต เปาหมาย โครงการเดิมออกไป โดยจัดทําเปน
โครงการพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ ซึ่งโครงการนี้แบงออกเปน 3 โครงการยอยดวยกัน ไดแก 

(1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง (Highland Social Economic Development)  
รับผิดชอบโดยกรมประชาสงเคราะห 

(2) โครงการพัฒนาปาไม (Forest Development) รับผิดชอบโดยกรมปาไม 

(3) โครงการพัฒนาการเกษตรบนที่ดอนแบบอาศัยน้ําฝน (Upland Rainfed: Development) 

โครงการพัฒนาการเกษตรบนที่ดอนแบบอาศัยน้ําฝน (Upland Rainfed: Development) เปน
โครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาท่ีดิน มีพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาที่ดิน รวม 187,500 ไร 
ในทองที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งไดแกจังหวัดนาน แพร พะเยา ลําปาง เชียงราย เชียงใหม และ
จังหวัดลําพูน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดําเนินการปลูกไมใชสอยในหมูบานบนที่ดอน เปนพื้นที่รวม 33,750 
ไร ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกับการพัฒนาที่ดินในขั้นตอนแรก ตามขอตกลงระหวางกรมปาไมและกรมพัฒนา 
ที่ดิน 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะยกระดับมาตรฐานการครองชีพ โดยวิธีเพิ่มและพยุงรายไดของ
ราษฎรผูยากจนซึ่งไมมีที่ทํากิน หรือมีที่ทํากินไมเพียงพอ โดยวิธีปรับปรุงการใชประโยชนในที่ดินใหมี 
ประสิทธิภาพสูง สาธิตวิธีการใชประโยชนที่ดิน การจัดระบบการปลูกพืช ตลอดจนการอนุรักษดินและน้ํา
บนพื้นที่ดอน (Upland) ซึ่งปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝนอยางเดียวใหเปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นที่ที่ 
เหมาะสมอื่นๆ ในจังหวัดตางๆ ของภาคเหนือตอไป โดยกําหนดเปาหมายดังนี้ 

(1) ดําเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในทองที่อําเภอเมือง เปนพื้นที่รวม 6,630 ไร แบงเปน
พื้นที่ที่ใชในการเกษตร รวม 5,328 ไร และเปนปาไมใชสอย รวม 1,064 ไร 

(2) ดําเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ในทองที่อําเภอสา เปนพื้นที่รวม 5,772 ไร แบงเปน 
พื้นที่ที่ใชในการเกษตร รวม 2,423 ไร และเปนปาไมใชสอยในพื้นที่พัฒนา 240 ไร ปลูกไมใชสอยทั้งหมด 
2,911 ไร 
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 วิธีการดําเนินการ 

ในการดําเนินการตามโครงการใชเวลาดําเนินการ รวม 5 ปดวยกัน เริ่มต้ังแตปงบประมาณ 2523 
ถึงส้ินปงบประมาณ 2527 และไดดําเนินวิธีการการดําเนินงานของแตละปดังนี้ 

ปที่ 1 

-  ทําการสํารวจ จําแนกดิน แลวคัดเฉพาะดินที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

- ทําการสํารวจและศึกษาขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และจัดขนาดที่ดินใหเขา
ทําประโยชน 

- ทําการแบงแปลงตามคุณภาพของดิน และความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน 

- ทําการบุกเบิกปาลมตนไม ขุดรากตนไม ตอไมใตดิน สรางและปรับปรุงเสนทางลําเลียง สราง
คันดินกั้นน้ําและเบนน้ําตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา 

- ทําการจัดต้ังสถานีเพาะชํากลา พันธุไม และสรางแนวกันไฟในบริเวณที่จะปลูกไมให 
ใชสอย 

ปที่ 2, 3 

- ทําการสงเสริมแนะนําและสาธิตวิธีการใชประโยชนที่ดิน การเพ่ิมผลผลิตการดูแลรักษาดิน
และพืชจนกสิกรสามารถดําเนินการดวยตนเองได 

 - เริ่มทําการปลูกไมใชสอยในหมูบาน และบริเวณที่ไดสํารวจแลววามีลักษณะดินและสภาพ 
แวดลอมไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม 

ปที่ 4, 5 

ที่ดินที่ทําการจัดพัฒนาแลว จะมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปดําเนินการตามหนาที่ปกติ
ตอไป เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ และสถาบันการเกษตรตางๆ โดยโครงการจะคอย
ประคับประคองจนส้ินระยะเวลาของโครงการ 

งบประมาณ 

(1) คาใชจายที่โครงการไดใชในการพัฒนาที่ดินแกเกษตรกร ในทองที่อําเภอเมือง ตําบลฝายแกว 
จังหวัดนาน รวม 5,828,832 บาท 

(2) คาใชจายที่โครงการไดใชในการพัฒนาที่ดินแกเกษตรกร ในทองที่อําเภอสา ตําบลสาน จังหวัด
นาน รวม 2,650,762 บาท 

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(1) ครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนในภาคเหนือประมาณ 620 ครอบครัว จะมีรายไดเพิ่มขึ้นอันเกิด
จากผลิตผลทางเกษตรกรรม โดยจะเพิ่มขึ้นประมาณปละ 1,700 ตัน 

(2) ผลผลิตทางดานปาไมจะสูงขึ้นเปนการสงวนทรัพยากร และชวยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการอนุรักษดินและน้ํา 
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(3) ใชเปนพื้นฐานสําหรับโครงการอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน และเสริมสรางหนวยงานตางๆ ที่ 
เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท 

มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดพิจารณาโครงการ การจัดพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ 
ในทองที่อําเภอเมือง ตําบลฝายแกว และอําเภอสา ตําบลสาน จังหวัดนาน แลวมีความเห็นวา 

(1) ประชากรสวนใหญในภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ครอบครองครอบครัวละประมาณ 10 ไร การจัด
พัฒนาที่ดินตามโครงการนี้จะชวยใหราษฎรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรม 

(2) โครงการนี้จะชวยอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งทําใหผลิตผลทางปาไมในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัด
นานสูงขึ้น 

(3) เปนโครงการขั้นมูลฐานที่จะชวยสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

(4) เห็นควรอนุมัติใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการตามที่เสนอ 

มติของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติอนุมัติในหลักการใหกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการจัดท่ีดินตาม
โครงการท่ีเสนอได สําหรับบริเวณพื้นที่บางสวนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร  
จะตองใหกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงเพิกถอนปาสงวนแหงชาติเสียกอน จึงจะเขาไป
ดําเนินการในสวนนี้ตอไปได ” 

การดําเนินงานตามขอบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

ตอมาไดมีการประกาศขอบังคับของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (พ.ศ. 2524)24 วาดวย
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาที่ดินใหประชาชนตามโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อ
การเกษตรภาคเหนือ (ในทองที่อําเภอเมือง และอําเภอสา จังหวัดนาน) ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งใน
หลักเกณฑขอ 10 ไดกําหนดลักษณะการพัฒนาที่ดินไว 7 ประการ ดังนี้ 

1. การบุกเบิกท่ีดิน 

2. จัดทําถนนหนทาง 

3. สงเสริมชวยเหลือในการปลูกพืชผล 

4. ใหพันธุพืช 

5. ชวยเหลือเรื่องปุย 

6. การปราบศัตรูพืช 

7. สาธิตและใหความรูเกี่ยวกับการเกษตรกรรมแกเกษตรกร 

ผลการดําเนินงาน 

จัดพัฒนาที่ดินในพื้นที่ 12,402 ไร แกเกษตรกร 620 ครอบครัว 

                                            
24 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 98 ตอนที่ 189 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2524 
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5) โครงการจัดพัฒนาที่ดิน ในทองที่หมูบานทุงลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
ตามพระราชประสงค 

ความเปนมา 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติในคราวการประชุมที่ 1/2522 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2522 ได
อนุมัติการดําเนินงานโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ในทองที่หมูบานลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตาม
พระราชประสงค โดยมีความเปนมา ดังนี้ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2516 เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย ใน
การปองกันการบุกรุกทําลายปาสงวนแหงชาติ บริเวณสรางเข่ือนน้ําพรม (เขื่อนจุฬาภรณ) ดวยการ
ดําเนินงานตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และกรมประชาสงเคราะหไดรับมอบจาก
กระทรวงมหาดไทยใหดําเนินการ รวม 2 ประการ คือ 

(1) จัดหาที่ดินสําหรับดําเนินการตามโครงการนี้ โดยไดทําความตกลงกับกรมปาไมขอใชพื้นที่ 
ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ 32,084 ไร และกรมปาไมไดอนุมัติใหใชพื้นที่ดังกลาวไปพลางกอนเปนการ 
ชั่วคราว จนกวาจะถอนสภาพปาสงวนแหงชาติ 

(2) จัดต้ังงบประมาณ คาใชจาย สําหรับโครงการรวม 3 ป ต้ังแตป 2519 จนถึงป 2521 รวมเปน
เงิน 19,577,950 บาท โดยกรมประชาสงเคราะหไดโอนเงินใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรับไป
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานตามโครงการไดจัดใหสมาชิกของโครงการเขาอยูอาศัยทํากินเปนที่เรียบรอย
แลว จํานวน 387 ครอบครัว จากจํานวนสมาชิกตามเปาหมายทั้งหมด 606 ครอบครัว กับไดจัดใหมีบริการ
สาธารณะตางๆ ไดแก บอน้ําบาดาล อางเก็บน้ําขนาดเล็ก ฉางเก็บพืชผล โรงเรียน และบริการ
รักษาพยาบาล เปนตน นอกจากนี้ไดจัดใหมีการสงเสริมพัฒนาอาชีพ และจัดต้ังสหกรณการเกษตรแก
สมาชิกของโครงการดวย แตมีปญหาบางประการท่ีไมสามารถจะดําเนินการตอไปได คือ 

1. ไมสามารถจัดใหราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของโครงการเขาอยูอาศัย และทํากินในแปลงที่ดินที่ 
โครงการจัดไวใหได 

2. ไมสามารถดําเนินการสรางถนน และจัดแปลงที่ 2 ใหครบตามจํานวนที่ตองการได 

3. การปลูกปาทดแทน กระทําไดไมเต็มตามแผนงาน เนื่องจากมีผูบุกรุกเพิ่มเติมเขามายึดครอง 
ที่ดินในเขตพื้นที่โครงการ 

4. ไมสามารถควบคุมการทําลายปาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุมไดพิจารณาปญหาในการดําเนินงานเรื่องตางๆ แลวมีมติดังนี้ 

(1) การดําเนินงานจัดพัฒนาที่ดินโครงการทุงลุยลาย อําเภอคอนสาร ควรดําเนินงานตาม 
พระราชดําริ เชนเดียวกันกับโครงการหมูบานสหกรณหุบกระพง 

(2) สําหรับการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้ ใหคณะกรรมการโครงการจัดพัฒนา 
ที่ดินทุงลุยลาย ดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 
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(3) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปเชนเดียวกันกับโครงการหมูบานสหกรณหุบกะพงกรมปาไมควร
ออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ปาสงวน บริเวณพื้นที่ของโครงการ 

(4) สําหรับการบุกรุกใหจังหวัดชัยภูมิรวมกับกรมปาไมดําเนินการโดยเด็ดขาด 

(5) เมื่อเสร็จส้ินโครงการแลว ใหจังหวัดชัยภูมิและกรมท่ีดินรับดําเนินการตอไปตามพระราชดําริ 
(คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 2522: 7-10) 

การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน (2524: 16) ไดรายงานวาไดเขาดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2518 โดยมี 
รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

- วัตถุประสงค 

(1) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่จัดใหประชาชนเขาประกอบอาชีพ ณ หมูบาน 
ทุงลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

(2) เพื่อปองกันการชะลางและพังทลายของหนาดิน ในบริเวณที่ทําการเกษตรกรรม 

(3) เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นที่ทําการเกษตรอยางถาวร เปนการปองกันการบุกรุกทําลายปาสงวน
บริเวณตนน้ําลําธาร 

- ลักษณะของโครงการ 

(1) เปนโครงการขัน้ดําเนินการชนิดสมบูรณแบบ โดยทําการพัฒนาที่ดินจัดใหราษฎรเขาอยูอาศัย
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักวิชาการเกษตรแผนใหม ตลอดจนรวมกลุมกันเปนรูปสหกรณ 

(2) เปนโครงการประสานงานระหวางสวนราชการตางๆ ตามหนาที่รับผิดชอบ 

(3) เปาหมายของโครงการ 

- จัดพัฒนาที่ดินโดยการจัดระบบการอนุรักษดินและน้ําและการปรับปรุงดินปละประมาณ 
1,000-2,000 ไร 

- ดําเนินการสรางบอน้ําและระบบสงน้ํา ปละประมาณ 5-10 แหง 

- แนะนําสงเสริมและเผยแพรการพัฒนาที่ดินตางๆ ปละประมาณ 10,000 ไร เกษตรกร
ไดรับประโยชนปละประมาณ 800-1,000 ราย 

- ผลการดําเนินงาน 

กรมพัฒนาที่ดิน (2524: 14) รายงานวาต้ังแตเริ่มดําเนินการในป 2518 ไดจัดท่ีดินใหเกษตรกรเขา
ทํากินในพื้นที่ 25,702 ไร จํานวน 1,096 ครอบครัว ครอบครัวละ 15 ไร แบงเปนพื้นที่ทํากิน 13 ไร และ 
ที่อยูอาศัย 2 ไร  
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6) โครงการจัดพัฒนาที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 

ความเปนมา 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินจังหวัดกําแพงเพชรนั้น ไมพบหลักฐานในบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ แตไดมีมติของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2508  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2508 ใหจําแนกที่ดินออกจากปาคลองแขยง กับปาวังกเจา-วังชมพู เพื่อนําไปจัดให
ประชาชน จํานวน 102 ตารางกิโลเมตร 

อยางไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดิน (2506: 52 ) ไดมีการรายงานวาในเดือนธันวาคม 2506 เริ่มมีการ
สํารวจพื้นที่ในจังหวัดกําแพงเพชรเปนบริเวณประมาณ 1 แสนไร เพื่อสํารวจความอุดมสมบูรณของดินวา
พื้นที่ใดที่อุดมสมบูรณจะนํามาจัดใหแกประชาชนเขาทํากิน จึงเปนผลใหนํามาสูการพิจารณาของ 
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ในป 2508 ดังกลาวแลว 

วัตถุประสงค 

(1) เพื่อเปนการสงวนและปองกันการบุกรุกทําลายปา ตนน้ํา ลําธารของราษฎร 

(2) จัดสรรท่ีดินเพื่อจัดระเบียบการใชที่ดินใหมีขนาดเหมาะสม 

(3) แนะนําปรับปรุงบํารุงดินและใชประโยชนโดยถูกตองตามชั้นสมรรถนะของดิน 

(4) ใหกสิกรทําการเกษตรไดตลอดปและไดผลดีที่สุดโดยอาศัยน้ําฝนและการชลประทานเปนหลัก 

(5) เพื่อยกระดับรายไดของกสิกรใหสูงขึ้น 

พ้ืนที่ดําเนินการ 

พื้นที่บางสวนของปาสงวนคลองแขยง และปาวังกเจา-วังชมพู ในทองที่ ตําบลนครชุม ไตรตรึงษ 
นาบอคํา และโปงน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เนื้อที่ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร หรือ 
63,750 ไร ใหแกกสิกรที่อพยพบุกรุกทําลายปาไมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยทํากินโดยพละการอยูแตเดิม 

วิธีการดําเนินงาน 

(1) สํารวจดินและจําแนกชั้นสมรรถนะของท่ีดิน เพื่อหาความอุดมสมบูรณ และขอบกพรองของ
ดิน โดยเจาหนาที่และนักวิชาการของกองสํารวจที่ดิน 

(2) สํารวจรังวัด และวางผังจัดรูปที่ดินใหม พรอมทั้งวางผังถนนและหมูบาน ดังนี้ 

- จัดต้ังหมูบานใหราษฎรเขาอยูอาศัยและจัดสรรท่ีดินเพื่อการเกษตร 

- จัดสรรท่ีดินเพื่อการสาธารณประโยชนตางๆ 

- สรางและซอมแซมถนน วางทอระบายน้ํา ขุดคลองสงน้ํา และขุดบอน้ํา เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดพัฒนาที่ดินได 66,650 ไร แกประชาชนจํานวน 3,581 ครอบครัว ไดมีการรายงาน
ของกรมพัฒนาที่ดินวา ในป พ.ศ. 2524 โครงการไดส้ินสุดลง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2524: 14) 
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สรุปผลการจัดพัฒนาที่ดิน 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติมีจํานวน 5  
โครงการ อีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการจัดพัฒนาท่ีดิน จังหวัดกําแพงเพชร นั้น ผานมติคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน ผลการจัดพัฒนาที่ดินทั้ง 6 โครงการ รวมเนื้อที่ 174,395 ไร จัดใหกับเกษตรกรได 7,039 ราย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดําเนนิงาน 
โครงการพัฒนาที่ดิน 

   เนื้อที่ (ไร)  ราย 

1. โครงการจัดพฒันาที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง จังหวัดเพชรบุร ี
2. โครงการจัดพฒันาที่ดินอําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ และอําเภอ

ทายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชประสงค 
3. โครงการจัดท่ีดิน อําเภอสอง จังหวัดแพร 
4. โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนอื ในทองที่อําเภอเมือง และ

อําเภอสา จังหวัดนาน 
5. โครงการจัดพฒันาที่ดินทุงลยุลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  

ตามพระราชประสงค 
6. โครงการจัดพฒันาที่ดิน จังหวัดกําแพงเพชร 

12,079 
 

55,000 
2,562 

12,402 
 

25,702 
 

66,650 

426 
 

778 
538 
620 

 
1,096 

 
3,581 

รวม 174,395 7,039 

2.3 การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพือ่ใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

การสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐ ซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกันเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติตามบทบัญญัติมาตรา 20 (4)  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

2.3.1 ความหมาย 

มาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไววา “ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ใหถือวาเปนของรัฐ” 

ศิริ  เกวลินสฤษดิ์ (2532 : 45) ไดแบงที่ดินของรัฐออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ที่ดินของรัฐซึ่งมีบุคคลครอบครอง เชนที่ดินที่มี ส.ค 1 ใบจอง น.ส.3 น.ส3 ก หรือแบบ 
หมายเลข 3 รวมตลอดทั้งที่ดินอื่นๆ ที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนแตมีบุคคลครอบครองอยูโดยชอบ 

2. ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดครอบครอง เชนที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินซึ่งราษฎรใชประโยชนรวมกัน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 บัญญัติไววา 

“สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น  รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน 
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
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(๑) ที่รกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน 

(๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 

(๓) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรงทหาร สํานัก
ราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ” 

2.3.2 วิธีดําเนินการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

กรมที่ดิน (2551ง: 20-23) ไดอธิบายถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งวิธีดําเนินการ สงวน
หวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันไวดังนี้: 

1) กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

1. มาตรา 20 (4) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

2. ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) วาดวยการสงวนหรือ 
หวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน มีสาระสําคัญ คือ 

” 1. ในทองที่อําเภอใดมีที่ดินของรัฐที่มิใชสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เมื่อนายอําเภอหรือสวนราชการใดเห็นสมควรจะสงวน
หรือหวงหามไวเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันใหเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดถาผูวา
ราชการจังหวัดเห็นชอบดวย ใหส่ังนายอําเภอของอําเภอที่ที่ดินนั้นอยูในเขตดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวง
หามที่ดินนั้นตามระเบียบนี้ 

ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นอยูในเขตของสองอําเภอขึ้นไป และผูวาราชการจังหวัด 
เห็นสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินในทั้งสองอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหนายอําเภอของแตละ
อําเภอประสานงานกันในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นอยูในเขตของสองจังหวัดขึ้นไป และผูวาราชการจังหวัดของ
แตละจังหวัดท่ีที่ดินนั้นอยูในเขตเห็นพองดวยกันในอันที่จะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นใหผูวาราชการ
จังหวัดของแตละจังหวัดส่ังใหนายอําเภอของแตละจังหวัดประสานงานกับในการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

ถาผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีที่ดินนั้นอยูในเขตคนหนึ่งคนใดเห็นวาไมสมควรจะสงวน
หรือหวงหามที่ดินนั้น ใหแจงใหผูวาราชการจังหวัดคนอื่นๆ ทราบ และถาผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับแจง
เห็นสมควรที่จะสงวนหรือหวงหามที่ดินที่อยูในเขตจังหวัดของตน ใหส่ังนายอําเภอของอําเภอที่ที่ดินนั้นอยู
ในเขตดําเนินการเพื่อสงวน หรือหวงหามที่ดินดังกลาวตามระเบียบนี้ เฉพาะสวนที่อยูในเขตจังหวัดของตน 

2.  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับทราบคําส่ังของผูวาราชการจังหวัดท่ีส่ังการ 
ใหดําเนินการเพื่อสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ใหนายอําเภอดําเนินการ
ตรวจสอบวา 
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(ก) ที่ดินนั้นเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือเปนที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม 

(ข) ที่ดินนั้นมีผูครอบครองหรือทําประโยชนแลวหรือไม 

(ค) ที่ดินนั้นเปนที่ดินที่อยูในเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
เปนที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทบวงการเมืองใดแลวหรือไม 

(ง) คณะกรรมการหมูบานและสภาตําบลเห็นวา สมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นเพื่อใช
ประโยชนรวมกันหรือไม 

3.  ในการตรวจสอบตามขอ 2 ถาปรากฏวา 

(ก) ที่ดินนั้นเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือเปนที่ดินที่มีผูเวนคืน หรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปน
ของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหนายอําเภอตรวจสอบดวยวาที่ดินนั้นมีสภาพ
อยางไร และจัดทําแผนที่สังเขปแสดงตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ อาณาเขต ความกวางยาว เขตขางเคียง
ของที่ดิน และแสดงขอบเขตที่ดินนั้นลงในแผนที่ภูมิประเทศ และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

(ข) ที่ดินนั้นมีผูครอบครองหรือทําประโยชนอยูแลว ใหบันทึกดวยวาผูครอบครองหรือทํา
ประโยชนมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือเอกสารหลักฐานแสดงวาไดรับอนุญาตใหทําประโยชนหรือไม 
และใหนายอําเภอแสดงอาณาเขตและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินที่มีการครอบครองหรือการทําประโยชนลงใน
แผนที่สังเขป และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

(ค) ที่ดินนั้นไมเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือไมเปนที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมา
เปนของแผนดินโดยประกาศอื่นตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือเปนที่ดินที่อยูในเขตที่ดินที่ไดจําแนกให
เปนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเปนที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของ
ทบวงการเมืองใดแลว ใหนายอําเภอรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่มีสภาพดังกลาวขางตนและรายงานให
ผูวาราชการจังหวัดทราบ 

(ง) คณะกรรมการหมูบานและหรือสภาตําบลมีความเห็นวาไมสมควรจะสงวนหรือหวงหาม 
ที่ดินนั้น ใหนายอําเภอรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการหมูบานและสภาตําบลและรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบ 

ในการรายงานผูวาราชการจังหวัดตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนายอําเภอเสนอความเห็นของ
ตนไปดวยเพื่อประกอบการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด 

4.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานจากนายอําเภอตามขอ 3 แลว ใหพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้ 

(ก) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือเปนที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือ
ทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นตามรายงานของนายอําเภอหรือไมเพียงใด 

(ข) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นมีผูครอบครองหรือทําประโยชนอยูแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินดังกลาวหรือไม ถาเห็นวาไมสมควรใหผูวาราชการ
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จังหวัดส่ังใหนายอําเภอยุติการดําเนินการในที่ดินสวนที่มีการครอบครองหรือทําประโยชนอยูแลว แตถา
เห็นวาสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหไดที่ดินนนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือ
หวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน และถาหากจําเปนใหผูวาราชการจังหวัดรายงาน
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติพรอมดวยความเห็น 

(ค) ถาที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามนั้นไมเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือไมเปนที่ดินที่มีผูเวนคืน
หรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเปนที่ดินที่อยูใน
เขตที่ดินที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร หรือเปนที่ดินที่ไดมีการสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการ
ของทบวงการเมืองอื่นแลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามไวตามความ
ตองการของทบวงการเมืองอื่นแลวใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหนายอําเภอยุติการดําเนินการ แตถาเห็นวา
สมควร ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหไดที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวงหาม
เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน และถาหากจําเปนใหผูวาราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แหงชาติพรอมดวยความเห็น 

(ง) ถาคณะกรรมการหมูบานและหรือสภาตําบลมีความเห็นวาไมสมควรหรือหวงหามที่ดินนั้น 
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาความเห็นดังกลาวมีเหตุผลสมควรหรือไม ถาเห็นวามีเหตุผลสมควรให 
ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหนายอําเภอยุติการดําเนินการ แตถาเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรใหผูวาราชการ
จังหวัดส่ังใหนายอําเภอดําเนินการสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นตอไป 

5.  เมื่อคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดรับรายงานจากผูวาราชการจังหวัดตามขอ 4 (ข) 
หรือ (ค) แลว ใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติพิจารณาวาสมควรจะสงวนหรือหวงหามที่ดินนั้นเพื่อให 
ประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือไม ถาเห็นวาไมสมควร ใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติแจงใหผูวา 
ราชการจังหวัดทราบ แตถาเห็นสมควร ใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อให
ไดที่ดินนั้นมาสําหรับจะสงวนหรือหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน แลวใหแจงใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบ 

6.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดและหรือคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเห็นสมควรใหสงวนหรือ
หวงหามท่ีดิน เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกนแลว ใหนายอําเภอของอําเภอที่ท่ีดินนั้นอยูในเขต
โฆษณาใหประชาชนทราบถึงตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ เขตขางเคียงของที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหาม 
โดยจัดทําประกาศระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามตามแบบทายระเบียบนี้ปดไว
ในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานที่ดิน จังหวัดหรือสาขา ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  
ที่ทําการตําบล ที่ทําการหมูบาน แหงละอยางนอยหนึ่งฉบับ 

ในการโฆษณาใหประชาชนทราบถึงที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหาม เพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกันนายอําเภอจะใหมีการประชุมราษฎรในทองที่เพื่อทําการชี้แจง หรือจะใหมีการประกาศ 
ชี้แจงทางวิทยุกระจายเสียงดวยก็ได 

ใหนายอําเภอจัดใหมีหลักเขต หรือเครื่องหมายอื่นแสดงแนวเขตของที่ดินที่จะสงวนหรือหวง
หามและปายระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามเขนเดียวกับประกาศตามวรรค
หนึ่งมีขนาดและจํานวนพอสมควรติดต้ังไวในบริเวณที่ดินดังกลาว เพื่อใหประชาชนทราบวาเปนเขตที่ดินที่
จะสงวนหรือหวงหาม 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

7. ภายในหกสิบวันนับแตวันปดประกาศถาไมมีผูคัดคานการสงวนหรือหวงหามที่ดินใหผูวา
ราชการจังหวัดเสนอเรื่อง พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเพื่อ
ดําเนินการตามขอ 8 ตอไป แตถามีผูคัดคานการสงวนหรือหวงหามที่ดินโดยอางวาตนเปนผูมีกรรมสิทธิ
หรือสิทธิครอบครอง หรือไดรับอนุญาตใหทําประโยชนในที่ดินที่จะสงวนหรือหวงหามโดยชอบดวย
กฎหมายใหนายอําเภอสอบสวนหาขอเท็จจริงวาผูคัดคานมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง หรือไดรับ
อนุญาตใหทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม แลวเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
ส่ังการ เมื่อผูวาราชการจังหวัดส่ังประการใดแลวใหแจงแกผูคัดคานทราบ ถาผูคัดคานไมพอใจคําส่ัง 
ดังกลาว ก็ใหไปดําเนินการฟองหรือรองตอศาลได 

ในกรณีที่มีการฟองหรือรองตอศาล ผูวาราชการจังหวัดจะรอการสงวนหรือหวงหามท่ีดิน
ทั้งหมดไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวก็ได หรือจะดําเนินการเพื่อสงวนและหวงหามที่ดินนั้น
ตอไป โดยยกเวนที่ดินสวนที่มีผูคัดคานนั้นจากการสงวนหรือหวงหามไวกอน จนกวาจะมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดแลวก็ได 

เมื่อไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคํารองคัดคาน ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอเรื่องพรอมดวย
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเพื่อดําเนินการตามขอ 8 ตอไป แตถาศาล
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูคัดคานเปนผูมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง หรือไดรับอนุญาตใหทํา
ประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
เพื่อพิจารณาวาสมควรจะยกเวนที่ดินสวนที่มีผูคัดคานจากการสงวนหรือหวงหามหรือจะดําเนินการใหที่ดิน 
นั้นตกมาเปนของรัฐ เพื่อประโยชนในการสงวนหรือหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

8. เมื่อคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดมีมติใหสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกันแลว ใหจัดทําประกาศการสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
โดยใหมีแผนที่แสดงตําแหนงที่ดิน จํานวนเนื้อที่ และเขตขางเคียงของที่ดินที่สงวนหรือหวงหามแนบทาย
ประกาศดวย 

แผนที่ที่แสดงเขตที่ดินที่สงวนหรือหวงหาม ตองเปนแผนที่ที่พรอมจะนําลงในระวางแผนที่
หรือระวางรูปถายทางอากาศตามระเบียบของกรมที่ดินได และตองแสดงเขตติดตอขางเคียงโดยรอบโดยมี
มาตราสวนขนาดพอสมควร 

ประกาศการสงวนหรือหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

9. เมื่อไดประกาศการสงวนหรือหวงหามท่ีดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูวาราชการจังหวัดโฆษณาการสงวนหรือหวงหามที่ดินใหประชาชนทราบโดย 
ปดสําเนาประกาศและแผนที่แนบทายประกาศไวในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสาขา ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบล ที่ทําการหมูบาน แหงละอยางนอยหนึ่งฉบับ ” 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

2) การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

 วิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

มาตรา ๘ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไววา “ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน แบบ หลักเกณฑ และวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกลาวใหเปนไป
ตามหลักฐานของทางราชการ ” 

กรมการปกครอง (2546: 6) ไดอธิบายวิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไววาตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๙๗ กําหนดใหทบวงการเมืองผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนประสงคจะใหมีหนังสือ
สําคัญ สําหรับที่ หลวง  สํ าหรับที่ ดินแปลงใด  ให แสดงความประสงคต ออ ธิบ ดีกรมที่ ดินและ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ัง ที่ ๙๔๘/๒๕๑๖ มอบหมายการดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน ใหนายอําเภอเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทน เมื่อมีการยื่นคํารองขอออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน ใหนายอําเภอเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทน เมื่อมี
การย่ืนคํารองขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว ใหมีการสอบสวนและรังวัดทําแผนที่ตามวิธีการ
รังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและประกาศการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหประชาชน
ทราบ มีกําหนดสามสิบวัน โดยปดไวที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาฉบับหนึ่ง
ฉบับ ในเขตเทศบาลใหปดไว ณ สํานักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ ในประกาศใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน 
และกําหนดระยะเวลาที่ผูมีสวนไดเสียจะคัดคานไวดวย ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันนับต้ังแตวันประกาศ 
ถาไมมีผูคัดคานใหดําเนินการออกออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ถามีผูคัดคานใหรอการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงไวจนกวาจะไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล แสดงวาผูคัดคานไมมีสิทธิในที่ดินนั้น 

 ที่สาธารณประโยชนที่ไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

กรมที่ดิน (2551ข: 1-2) ไดรายงานผลการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของท่ี
สาธารณประโยชน ต้ังแตวันที่ 18 กันยายน 2460 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ไวดังนี้ 

1. มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 98,270 แปลง เนื้อที่ 6,256,217 ไร 2 งาน 
63.26 ตารางวา 

2. รังวัดแลวอยูในระหวางดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 6,108 แปลง เนื้อที่ 
981,655 ไร 2 งาน 79.9 ตารางวา รวมที่สาธารณประโยชนที่รังวัดแลวจํานวน 104,378 แปลง เนื้อที่ 
7,237,873 ไร 1 งาน 43 ตารางวา 

3. ยังไมมีการรังวัด จํานวน 3,500 แปลง เนื้อที่ประมาณ 60,000 ไร 

ที่สาธารณประโยชนที่ไดมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในแตละจังหวัด แสดงรายละเอียด 
ดังตารางที่ 2-8 
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ตารางที่ 2-8   ขอมูลหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 76 จังหวัด (ที่สาธารณประโยชน) 

จํานวนเนื้อท่ี 
ลําดับ จังหวัด จํานวนแปลง 

ไร งาน วา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

กระบ่ี 
กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ 
กําแพงเพชร 
ขอนแกน 
จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี 
ชัยนาท 
ชัยภูมิ 
ชุมพร 
เชียงราย 
เชียงใหม 
ตรัง 
ตราด 
ตาก 
นครนายก 
นครปฐม 
นครพนม 
นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค 
นนทบุรี 
นราธิวาส 
นาน 
บุรีรัมย 
ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ 
ปราจีนบุรี 
ปตตานี 
พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา 
พังงา 
พัทลุง 

452 
21 

245 
2,325 

203 
5,389 

722 
267 
296 
542 

2,895 
281 

3,030 
2,647 

583 
442 
501 
119 
262 

3,146 
5,973 

449 
1,261 

12 
348 

1,571 
4,058 

17 
512 

1,375 
1,161 
1,356 
1,056 

512 
132 

100,593 
703 

37,582 
79,212 
23,195 

279,968 
28,711 
6,389 

15,538 
30,285 

129,638 
18,210 

119,369 
20,150 
62,587 
13,358 
60,434 
5,161 
4,388 

207,335 
1,992,545 

79,933 
82,062 

165 
14,732 
49,876 

421,091 
349 

13,402 
36,855 
12,299 
12,279 
25,779 
25,248 
96,722 

2 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
0 
3 
3 
2 

64.70 
43 
97.2 
37 
45.8 
96.38 
00 
72.2 
59.80 
68.3 
72 
26.60 
50 
87.90 
65 
32.1 
76 
34.0 
37.30 
60.2 
10 
53 
27.2 
13.0 
97.1 
84 
98 
34.8 
58.03 
32.9 
94.5 
54 
24 
73.0 
74.80 
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ตารางที่ 2-8  (ตอ) 

จํานวนเนื้อท่ี 
ลําดับ จังหวัด จํานวนแปลง 

ไร งาน วา 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

พิจิตร 
พิษณุโลก 
เพชรบุรี 
เพชรบูรณ 
แพร 
ภูเก็ต 
มหาสารคาม 
มุกดาหาร 
แมฮองสอน 
ยโสธร 
ยะลา 
รอยเอ็ด 
ระนอง 
ระยอง 
ราชบุรี 
ลพบุรี 
ลําปาง 
ลําพูน 
เลย 

1,216 
759 
380 
829 
918 
91 

3,434 
808 
307 

2,915 
368 

3,784 
182 
457 
498 
458 

1,819 
1,269 
1,338 

23,495 
68,491 
7,707 

106,052 
23,937 
2,634 

162,435 
24,007 
4,711 

147,763 
13,878 

174,708 
30,372 
10,120 
13,102 
23,269 
40,759 
11,145 
60,108 

2 
3 
1 
3 
2 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
3 
2 
0 

79.1 
09.4 
06.6 
20 
33 
77.20 
53 
46.1 
70.1 
13 
24.7 
57 
53.7 
39.0 
84.3 
56 
55 
01.50 
23.20 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

ศรีสะเกษ 
สกลนคร 
สงขลา 
สตูล 
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 
สระแกว 
สระบุรี 
สิงหบุรี 
สุโขทัย 
สุพรรณบุรี 
สุราษฎรธานี 
สุรินทร 
หนองคาย 
หนองบัวลําภู 
อางทอง 

5,451 
3,458 
1,327 

204 
5 

12 
28 

421 
267 
152 
739 
576 
647 

5,229 
2,401 
1,488 

299 

202,785 
206,778 
169,309 
20,110 

19 
5,831 

374 
32,166 
2,841 
4,817 

66,181 
23,651 
81,010 

269,283 
149,504 
41,107 
5,871 

0 
1 
3 
0 
1 
0 
3 
0 
3 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
1 
0 

05 
20 
56.30 
26.7 
59.0 
30 
41.90 
1.7 

28.0 
67.5 
18.40 
62.04 
39 
69 
75 
16 
99.3 
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ตารางที่ 2-8  (ตอ) 

จํานวนเนื้อท่ี 
ลําดับ จังหวัด จํานวนแปลง 

ไร งาน วา 

72 
73 
74 
75 
76 

อํานาจเจริญ 
อุดรธานี 
อุตรดิตถ 
อุทัยธานี 
อุบลราชธานี 

1,481 
3,537 

785 
506 

3,147 

78,958 
244,809 
103,222 
18,252 

161,592 

1 
2 
3 
2 
1 

14.80 
21.30 
77.6 
26.6 
27.1 

รวม 98,160 6,943,306 3 54 

หมายเหตุ  จํานวนแปลงและจํานวนเนื้อท่ีแตกตางกับท่ีกรมท่ีดินรายงานซึ่งสรุปไวในหนา 138 

ท่ีมา : กรมท่ีดิน (2551ข: 1-2 ) 

3) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน มีอยู 8 ฉบับ ไดบัญญัติใหมีผูรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช-
บัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาและ 
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และส่ิงซึ่งเปน 
สาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอําเภอ 

นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชที่ดินตามวรรค
หนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นจะรวมกันดําเนินการหรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ ก็ใหมีอํานาจกระทําได ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติดวยก็ได 

คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามใหจายจากงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ” 

(2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 

มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา
ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใชประโยชน
รวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 
กรมเจาทา 
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(3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

มาตรา ๖๘ กําหนดวาภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล อาจจัดทํากิจการใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้…. (๘) การคุมครองและดูแลทรัพยสินอันเปนสาธารณประโยชน
ของแผนดิน 

(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๖๒ กําหนดวาภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหนาที่
ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้……… (๓) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดิน 

(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๘๙ กําหนดวา ภายใตแหงกฎหมายอื่นใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจดําเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครดังตอไปนี้………(๑o) ดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(6) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๔ กําหนดวา ทางหลวง หมายความวา ทางหรือถนน ซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร
ทางบก ไมวาจะในระดับพื้นที่ดิน ใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น นอกจากทางรถไฟฯ ผูมีหนาที่ใน
การดูแลทางหลวง คือ ผูอํานวยการทางหลวง 

ทางหลวงมี 6 ประเภท คือ 

 - ทางหลวงพิเศษ  กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการและดูแล 

 - ทางหลวงแผนดิน กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการและดูแล 

 - ทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบทเปนผูดําเนินการและดูแล 

 - ทางหลวงเทศบาล เทศบาลเปนผูดําเนินการและดูแล 

 - ทางหลวงสุขาภิบาล ปจจุบันอยูในความดูแลของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ 
    เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 - ทางหลวงสัมปทาน เปนทางหลวงที่รัฐไดใหสัมปทานตามกฎหมาย 
    อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูดูแล 

 ทางหลวงทุกประเภทผูดําเนินการจะตองจัดใหลงทะเบียนทางหลวงไวเปนหลักฐาน 

(7) พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ 

ขอ ๕o (๒) กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่จัดใหมีและบํารุงทางน้ํา ทางบก 

(8) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

มาตรา ๙ กําหนดหามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือครอบครอง หรือทําดวยประการใดใหเปนการ
กระทําหรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดทราย หรือเขาไปยึดถือครอบครอง รวมถึงการกอสราง 
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หรือเผาปา ที่ดินของรัฐ ถามิไดมีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาหนาที่ หากผูใด 
ฝาฝนตามมาตรา  ๙  มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ ดิน  มาตรา ๑o๘  และ  ๑o๘  ทวิ  และ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ัง ๑o๙/๒๕๓๘ แตงต้ังใหผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่ ตาม
มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังที่กลาวมานี้จึงสรุปไดวา ที่ดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน
หรือที่เรียกวาที่สาธารณประโยชน อยูในความดูแลรักษาของผูวาราชการจังหวัดตามประมวลกฎหมาย 
ที่ดิน นายอําเภอทองที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 
๒๔๕๗ องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ เมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เฉพาะในเขต
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ยกเวนแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ  
อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนใชประโยชนรวมกัน ทะเลภายในเขตนานน้ําไทย หรือ 
ชายหาดของทะเลดังกลาวจะอยูในความดูแลรักษาของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ แตถาที่ริมแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ 
หรือชายทะเล ที่อยูเหนือจุดแบงเขต ไดแก ที่ชายตลิ่ง หมายถึง ที่ดินซึ่งตามปกติน้ําขึ้นถึงกับสวนที่อยู
เหนือท่ีชายตลิ่งขึ้นไปก็เปนหนาที่ความรับผิดชอบของนายอําเภอทองที่หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีม่ ี
หนาที่ตามกฎหมาย ถาเปนทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวงก็อยูในความดูแลของผูอํานวยการทางหลวง 

4) การบุกรุกที่สาธารณประโยชน 

 การบกุรุกที่สาธารณประโยชน 

การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนไดเกิดขึ้นมาเปนเวลาชานาน คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดเคย
พิจารณาเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชนที่มีผูบุกรุกมาตั้งแตในคราวประชุมครั้งที่ 3/2517 วันที่ 11 กันยายน 
2517 จนถึงปจจุบันก็ยังคงมีปญหาการบุกรุกเกิดขึ้น 

(1) การเรียกรองของราษฎร 

ผลจากการที่ราษฎรเขาทํากินและอยูอาศัยในท่ีดินของรัฐไดเกิดเปนปญหาในการเรียกรองขอให
ออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยอางวาไดทํากินและอยูอาศัยมาเปนเวลานานหรือไมมีที่ดินทํากิน เชน ในการ
เรียกรองของสมัชชาคนจนเมื่อเดือนมกราคม 2540 ไดมีการขอใหยกเลิกท่ีสาธารณประโยชน รวม 15 
กรณี (กระทรวงมหาดไทย, 2540 ) คือ 

ที่สาธารณประโยชน    ที่ต้ัง 

1. หนองมา     บานโนนยาง บ.งิ้ว ต.โนนยาง อ.หนองสูง 
      จ.มุกดาหาร 
2. บานวังใหม     ต.หนองแสง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
3. โคกดอนบาก     บ.หนองมา บ.หนองคลา ต.เสนางคนิคม 
      และ บ.ศรีราชา ต.ไรสีสุก อ.เสนางคนิคม 
      จ.อํานาจเจริญ 
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ที่สาธารณประโยชน    ที่ต้ัง 

4. โคกหนองรังกา    อ.คง จ.นครราชสีมา 

5. น้ําเมา     อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

6. โคกปาเปา     ต.นาคู กิ่งอําเภอ นาคู จ.กาฬสินธุ 

7. ปาดอนหนองโมงกลาง-เขวาโคก-เขวาทุง  ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด 

8. ดอนหวยหญา     ต.โพธ์ิศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

9. บานไร     ต.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

10. ในเขตนิคมสรางตนเองดอยเตา   อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

11. ศรีเต้ิย     ต.ศรีเต้ิย อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

12. ดงขี้เหล็ก     ต.ศรีเต้ิย อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

13. เหลาปงเสือ     ต.วังผา กิ่งอําเภอเวียงหนองลอง จ.ลําพูน 

14. หวยน้ําเย็น     ต.ปาไผ  อ.ลี้  จ.ลําพูน 

15. ทุงพันขัน     อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 

(2) ความขัดแยงเรื่องที่ดิน 

ในป 2548 ศยามล ไกยูรวงศและคณะ (2548) ไดรายงานผลการศึกษาและสํารวจขอพิพาทและ 
ขัดแยงปญหาท่ีดินในประเทศไทย ระยะที่ 1 พบวามีปญหาการใชประโยชนที่ดินในที่สาธารณประโยชน
จํานวน 119 กรณี หรือรอยละ 16.08 ของปญหาท่ีดินทั้งหมด นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แหงชาติ (2550: 21) ไดรายงานถึงการรองเรียนของราษฎรเรื่องที่สาธารณประโยชน รวม 41 กรณี ซึ่ง
ประกอบดวย 

1. ถูกกลาวหาบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 

2. นายทุนยึดท่ีดินสาธารณประโยชน 

3. การปดทางสาธารณะ 

4. การประกาศที่สาธารณประโยชนทับที่ทํากิน 

 สาเหตุของการบุกรกุที่สาธารณประโยชน 

กรมการปกครอง (2546: 11-12) ไดระบุสาเหตุของการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนไวดังนี้ 

(1) สภาพที่ดินของรัฐ 

 - หลักฐานของทางราชการไมชัดเจน เชน หนังสือสําคัญสําหรับทีห่ลวง ทะเบียนที่ 
สาธารณประโยชน เปนตน 

 - แนวเขตที่สาธารณะไมแนนอนและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ 

 - ส่ิงกอสรางแนวเขตไมมีความมั่นคงถาวร 

 - ไมมีหลักฐานและไมมีแนวเขต 
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(2) เจาหนาที่ผูมีอํานาจดูแลรักษา 

 - มีอัตรากําลังนอย 

 - ขาดความรู ความสามารถ 

 - ปลอยปละละเลยไมเอาใจใส 

 (3) นโยบายของรัฐ 

 - ไมชัดเจน 

 - ไมแนนอน 

 - ไมเด็ดขาด/จริงจัง 

 - ไมเปนธรรม 

(4) ราษฎรผูบุกรุก 

 - จํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นทุกวันขณะที่ที่ดินมีจํากัด 

 - ขาดสํานึก/ ไมรับผิดชอบตอสวนรวม/เอาเปรียบสังคม 

 - ขาดความเกรงกลัวกฎหมาย 

 - มผีูสนับสนุนชวยเหลือกอนและหลังการบุกรุก (ใหทุนทรัพย/ใหการชวยเหลือ) 

 การแกไขปญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน 

(1) แนวคิดการแกไขการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนของฝายการเมือง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปญหาและวิธีดําเนินการออกหนังสือกรรมสิทธ์ิที่ดินทํากิน
หนังสือสิทธิครอบครองใหแกราษฎรท่ีต้ังบานเรือนและทํามาหากินในเขตปาสงวนแหงชาติหรือที่
สาธารณประโยชน สภาผูแทนราษฎร (2531:23-24)  ไดมีรายงานการศึกษาเสนอสภาผูแทนราษฎรไวดังนี้ 

“ขณะนี้ปรากฎวามีการบุกรุกเขาไปครอบครองทําประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนทั้งโดยชอบ
และไมชอบดวยกฎหมายเปนจํานวนมาก ถาจะดําเนินการส่ังใหผูบุกรุกออกไปจากที่ดินก็จะกอใหเกิดความ
เดือดรอน  หากจะใหราษฎรมีสิทธิในที่ดินก็อาจจะพิจารณาดําเนินการได  ดังนี้ 

  (1) ที่ดินสาธารณประโยชนมี 2 ประเภท คือ 

(1.1) ที่ดินสาธารณประโยชนที่เปนโดยสภาพธรรมชาติ เชน ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 

(1.2) ที่ดินสาธารณประโยชนที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เชน ที่สงวนหวงหามตาม 
พระราชบัญญัติหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
พุทธศักราช  2478 

(2) การดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับ 3 (พ.ศ. 2515 ) วาดวย
วิธีปฏิบัติในการแจงและออกคําส่ังแกผูฝาฝน มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนวันที่ประกาศ
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ของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ใชบังคับนั้นไมสามารถแกไขปญหาการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชนได กรณีนี้จะตองแกไขเพ่ิมเติมระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2515) โดยพิจารณาใหผูเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนไดสิทธิในที่ดินดังนี้ 

ที่ดินสาธารณประโยชนที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายทุกประเภทไมวาจะเปนที่สงวนหวงหามไว
กอนหรือหลัง พ.ร.บ. หวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2478  
คณะกรรมาธิการวิสามัญมีความเห็นวาใหสภาตําบลหรือหนวยบริหารราชการทองถิ่นในแตละตําบลเปน 
ผูพิจารณาวาแปลงใดหรือสวนใดของที่ ดินสาธารณประโยชน ในตําบลนั้นๆ  ควรคงไว เปนที่
สาธารณประโยชนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือที่หวงหามโดยประการอ่ืนซึ่งประชาชนใชประโยชนรวมกันอยู ทัง้นี ้
โดยผานการกลั่นกรองและอนุมัติจากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลว
นําเสนอตอกรมที่ดินเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงโดยดวน 

ที่ดินสาธารณประโยชนหรือที่ดินหวงหามของรัฐแปลงใดหรือสวนใดที่เหลือจากการกันออกแลวจัด
สิทธิใหแกราษฎรท่ีอาศัยทํากินอยูแลวตามความเปนจริงตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

- ราษฎรท่ีเขาอยูอาศัยทํากินกอนถึงส้ินป พ.ศ. 2518 ตามหลักฐานภาพถายทางอากาศนั้น  
สมควรจะไดรับเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินที่อาศัยทํากินแหงนั้นๆ ตามความเปนจริง 
ราษฎรท่ีเขาอยูอาศัยทํากินหลังป พ.ศ. 2518 จนกอนถึงส้ินป พ.ศ. 2524 ซึ่งปรากฎหลักฐานการเขา 
ถือครองจากบรรดาเอกสารไมวาจะเปนเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม จากสภาพความเปนอยู
ตามจริง หรือคําใหการของพยานบุคคลจะมีสิทธิที่จะไดรับเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอไดพิสูจนรับรองแลววาเขาอยูอาศัยทํากินใน
ระยะเวลาดังกลาวจริง 

- ราษฎรท่ีเขาอยูอาศัยทํากินหลังป พ.ศ. 2524 เปนตนไปหากประสงคจะคงอาศัยทํากินในที่ดิน
แปลงนั้นๆ ก็ใหยกที่ดินแปลงดังกลาวใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด และจัดใหราษฎรรายนั้นๆ ทําการ
เชากับองคการบริหารสวนจังหวัด 

(3) ที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศสงวนหวงหามเพื่อกิจการใดๆ ของรัฐเม่ือไดดําเนินการไป
สมประโยชนตามวัตถุประสงคแลว หากผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกายังมิไดดําเนินการประกาศยกเลิก
สงวนหวงหาม ก็ใหดําเนินการประกาศยกเลิกสงวนหวงหาม เชน กรณีมีพระราชกฤษฎีกาสงวนหวงหาม 
ที่ดินเพื่อจัดต้ังนิคมสรางตนเอง กรณีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในตําบลโปงแยง ตําบล
ดอนแกว อําเภอแมริม ตําบลชางเผือก ตําบลสุเทพและตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหมและตําบล
หนองควาย ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2492 ไวเพื่อประโยชนในราชการ 
กรมปาไม หรือกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติใหจําแนกประเภทที่ดินไวเปนเขตปาไมถาวร เพื่อดําเนินการ
ประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติแลวพื้นที่ที่เหลือก็ควรยกเลิกเขตปาไมถาวร 

หลักการและเหตุผล 

ที่สาธารณะหรือที่หวงหามเพื่อใชในวัตถุประสงคตางๆ ของรัฐ สมควรจะไดมีการพิจารณาทบทวน
กันวาการหวงหามเพื่อการนั้นๆ ยังมีความจําเปนอยูหรือไม หรือมีพื้นที่มากเกินกวาความจําเปนหรือไม
ปจจุบัน มีการใชประโยชนในที่ดินเหลานี้มากนอยเพียงไร ผูที่จะรูถึงความจําเปนและขอมูลเหลานี้ดีที่สุด
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ควรเปนสภาตําบลในตําบลนั้นๆ ที่จะพิจารณาและเปนผูกําหนดวาควรกันไวจํานวนมากนอยเพียงไร เพื่อ
คงประโยชนไวรวมกัน และสวนใดแปลงใดควรเพิกถอนแลวจัดสิทธิใหแกประชาชน ทั้งนี้ โดยใหทางอําเภอ
เปนผูกล่ันกรองในการพิจารณากําหนดดังกลาวอีกชั้นหนึ่ง เพื่อวางแผนสําหรับใชประโยชนในที่ดิน
สาธารณะในอนาคตตอไป สวนหลักเกณฑการใหสิทธิประเภทตางๆ แกราษฎรนั้น เพื่อความรวดเร็ว
ในทางปฎิบัติ ก็สมควรใชหลักเกณฑการจําแนกราษฎรเชนเดียวกับการจัดสิทธิใหกับราษฎรในเขตปา
สงวนแหงชาติ ตอมาในป 2546 คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแกไขปญหาการถือครองที่ดินทํากิน
ของประชาชนท่ีทางการยังไมออกเอกสารสิทธิใหซึ่งแตงต้ังโดยวุฒิสภา ไดรายงานตอวุฒิสภาถึงปญหาที่ 
สาธารณประโยชนไวดังนี้ 

“ ขอเท็จจริง 

1. การประกาศสงวนหวงหามที่ดินของสวนราชการดังกลาว  สวนใหญไมมีการสํารวจพื้นที่จริง
กอนที่จะมีการประกาศสงวนหวงหาม ซึ่งทําใหการประกาศสงวนหวงหามที่ดินนั้นทับซอนกับที่ดินที่ราษฎร
ถือครองอยูเดิม ทําใหตองมีกระบวนการพิสูจนสิทธิตามหลักเกณฑของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุก
รุกท่ีดินของรัฐกอนจึงจะสามารถออกเอกสารสิทธิในที่ดินใหแกราษฎรได 

2. เนื่องจากแตเดิมการประกาศหวงหามที่ดินบางแปลงไมมีการจัดทําแผนที่ แสดงขอบเขตที่ 
ชัดเจนเพียงแตมีคําอธิบายขอบเขตที่ดินที่หวงหามเทานั้น ทําใหเกิดปญหาในการกําหนดขอบเขตที่ดิน
ตามประกาศสงวนหวงหามดังกลาว และโดยเฉพาะเมื่อเวลาไดลวงเลยมานาน เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของพื้นที่ยิ่งกอใหเกิดปญหาความไมชัดเจนในเรื่องขอบเขตที่ดินดังกลาวดวย จึงทําใหทาง 
ราชการไมสามารถรับรองแนวเขตที่ดินสงวนหวงหาม เพื่อออกโฉนดใหกับที่ดินของราษฎรบริเวณ 
ขางเคียงได ประกอบกับทางราชการขาดงบประมาณและเครื่องมือในการดําเนินการจัดทําขอบเขต และ
ออกเอกสารสิทธิในที่ดินประกาศสงวนหวงหามใหมีความสมบูรณก็ทําไดลาชา 

3. สวนราชการที่ไดทําประกาศสงวนหวงหามที่ดินไวเปนจํานวนมากเกินความจําเปน ทําใหมี
การดูแลรักษาไมทั่วถึง และไมมีหลักฐานที่ชัดเจน ทําใหเกิดปญหาราษฎรเขาครอบครองที่ดินสงวน 
หวงหามของรัฐดังกลาว และไมยอมรับในกรรมสิทธ์ิของทางราชการ 

แนวทางแกไข 

เพื่อใหการแกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงหาม  สามารถดําเนินการอยางเห็นผลเปนรูปธรรม
และเพื่อราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินดังกลาว เห็นควรใหมีการ
สนับสนุนและดําเนินการดังนี้ 

1. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการปกหลักเขตที่ดินสงวนหวงหามใหมีความชัดเจน 

2. เนื่องจากกระบวนการพิสูจนสิทธิตามหลักเกณฑ ของคณะกรรมแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ มีขั้นตอนมากและตองใชเวลานาน จึงนาจะมีการทบทวนขั้นตอนวิธีการใหเหมาะสม และชัดเจนขึ้น 
เชน อาจมีการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ กบร. สวนจังหวัด โดยใหผูแทนราษฎรเขารวมเปน
กรรมการ เพื่อใหเกิดการยอมรับในมติคณะกรรมการฯ มากข้ึน และควรกําหนดใหมีการประชุม 
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐสวนจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง 
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3. ใหสวนราชการครอบครองที่ดินสงวนหวงหามดูแลรักษาที่ดินที่ครอบครองอยางจริงจัง และ
เมื่อพบวามีการบุกรุกท่ีดินของรัฐตองเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาใหไดขอยุติโดยเร็ว เพื่อมิใหเกิดปญหา
มวลชนท่ีราษฎรสามารถรวมตัวกันเรียกรองสิทธิตางๆ จากรัฐได 

4. ปรับปรุงแกไขกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหตรงกับสภาพความเปนจริง 

 แนวคิดการแกไขการบุกรกุที่สาธารณประโยชนของสวนราชการ 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ (2528: 5) ไดวางแนวทางการจัดการท่ีดินสาธารณประโยชนที่มี 
ผูบุกรุก ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2528 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2528 เห็นวาที่ดินสาธารณประโยชนที่มี
อยูกระจัดกระจายทั่วประเทศ ขณะนี้ไดมีราษฎรบุกรุกครอบครองเปนจํานวนไมนอย สวนใหญมีความ
ประสงคจะใหทางราชการเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชนและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกตน 
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชนยังกําหนดไวไมแนนอนจึงไดวาง
แนวทางไวดังนี้ 

(1) ที่สาธารณประโยชนเปนทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใช 
รวมกัน โดยหลักการแลวคงสภาพไวเพื่อใหราษฎรใชสอยรวมกัน 

(2) ในกรณีที่ดินสาธารณะแหงใดถูกบุกรุก ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดูแลรักษาจัดการใหผู
บุกรุกออกจากที่ดินที่บุกรุกทุกราย หากรายใดฝาฝนใหดําเนินคดี เวนแตรายใดเดือดรอน มีความจําเปนยัง
ไมสามารถออกไปได ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาผอนผันใหอยูอาศัยเปนการชั่วคราวไดตามระเบียบ
ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) 

(3) ที่ดินสาธารณประโยชนแปลงใดที่ราษฎรเขาไปอยูอาศัยและทํากินมาเปนเวลาชานาน และ
ประชาชนมิไดใชประโยชนรวมกันแลว และไมมีความจําเปนจะตองสงวน หากเห็นสมควรเพิกถอน ก็ให
เพิกถอน แลวนําไปจัดหาผลประโยชนตอไป 

(4) ราษฎรที่เขาไปบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนรายใดท่ีไมมีที่ดินอยูอาศัยทํากิน หรือมีนอยไมพอ
เลี้ยงครอบครัว ใหทางราชการพิจารณาจัดหาที่ดินแหงอื่นใหเขาไปอยูอาศัยทํากินแทน 

ในสวนกรมการปกครอง (2546: 13-14) ไดเสนอแนวทางการแกไขไว 4 ประการ คือ 

 (1) แกไขสภาพที่ดิน 

- ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหลักฐาน แนวเขตใหมีความม่ันคง ถาวร
และชัดเจน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถต้ังงบประมาณรองรับได 

- เรงรัดเจาหนาที่ในการดําเนินการจัดทําหลักฐาน แนวเขตที่ชัดเจน 

 (2) แกไขเจาหนาที่ผูดูแลรักษา 

- ใหการสนับสนุนกําลังคนแกหนวยงานท่ีมีหนาที่ดูแลรักษา 

- อบรมและพัฒนาปรับปรุงเจาหนาที่ ใหมีความรู ความสามารถ และความ 
รับผิดชอบตอหนาที่โดยเครงครัด 
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 (3) แกไขนโยบายของรัฐ 

- ตองมีความชัดเจน/แนนอน 

- ตองเด็ดขาด/จริงจัง 

- การดําเนินการทางรัฐศาสตรและทางนิติศาสตรตอผูบุกรุกตองเปนธรรมเสมอ 
หนากัน 

 (4) แกไขตัวราษฎร 

- ประชาสัมพันธใหราษฎรท่ัวไปไดทราบวาที่ดินของรัฐมีไวเพื่อประโยชนของทาง
ราชการและใชประโยชนรวมกันในดานการพัฒนาความเจริญของประเทศ ใชเปน 
ที่ต้ังสํานักราชการบานเมือง และใชเพื่อการกอสรางสาธารณูปโภคเพื่อราษฎรใช
รวมกัน 

- ประชาสัมพันธใหราษฎรทั่วไปไดรูวา การบุกรุกท่ีดินของรัฐ (รวมท้ังการกระทํา
ใดๆ โดยมิชอบแกที่ดินของรัฐ) เปนความผิดในทางอาญา และทางแพง หากมีการ
บุกรุก (ฝาฝน) จะตองไดรับโทษโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได ” 

5) การนําที่สาธารณประโยชนไปแกปญหาสังคมในสวนของปญหาที่ดินทํากิน 

 กระทรวงมหาดไทย 

แนวนโยบาย 

นโยบายการแกไขปญหาสังคมในสวนของปญหาที่ดินทํากิน กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให
กรมที่ดินรับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกท่ีดิน 
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชน
เลิกใชประโยชนรวมกัน และมีผูบุกรุกเต็มแปลงหรือบางสวน ซึ่งผูบุกรุกดังกลาวตองเปนผูยากจนไมมีที่ดิน
ทํากินเปนของตนเอง หรือมีนอยแตไมเพียงพอ และยอมรับการดําเนินการตามนโยบายแกไขปญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ และไดลงทะเบียนแสดงความประสงคขอที่ดินทํากินไวตอทางราชการ แลว
มาดําเนินการจัดท่ีดินใหตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู ครอบครัวละไมเกิน 15 ไร พรอมทั้งออกหนังสือ
อนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ และเสียคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 แบงการดําเนินการเปน 4 ระยะ ต้ังแตป พ.ศ. 
2547 - พ.ศ. 2550 ซึ่งมีเปาหมายดําเนินการ จํานวน 2,500, 9,200 9,200 และ 9,100 ครัวเรือน 
ตามลําดับ รวม 30,000 ครัวเรือน (กรมที่ดิน 2551ค: 1) (ตารางท่ี 2-9) 

แนวทางการดําเนินการ 

กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหกรมที่ดินรับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหาร 
จัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาความยากจน มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

(1) คัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกัน และมีผู 
บุกรุกเต็มแปลงหรือบางสวน 

(2) ผูบุกรุกดังกลาวตองเปนผูยากจนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีนอยแตไม
เพียงพอ  

(3) ผูบุกรุกตองยอมรับการดําเนินการตามนโยบายการแกไขปญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ และไดลงทะเบียนแสดงความประสงคขอที่ดินทํากินไวตอทางราชการแลว 

(4) ดําเนินการจัดท่ีดินใหตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู (ไมเกินครอบครัวละ 15 ไร) โดย
พิจารณาจาก * จํานวนสมาชิกในครอบครัว * อาชีพ * ความสามารถในการผลิตของครวัเรือน 

(5) ออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐและเสียคาตอบแทนใหแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดในอัตราไรละไมเกิน 1,000 บาท (โดยสวนใหญ อบจ.ไดกําหนดไรละ 10, 20 หรือ 100 
บาท/ไร/ป) 

(6) หนังสืออนุญาต คราวละ 5 ป และตออายุการอนุญาตได 

(7) กรณีผูไดรับอนุญาตถึงแกกรรม ใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิที่จะขอใชที่ดินนั้นกอน
บุคคลอื่น โดยใหแจงความประสงคภายใน 90 วันนับแตผูรับอนุญาตถึงแกกรรม 

(8) กรมท่ีดินไดประสานงานกับสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อพิจารณา
นําหนังสืออนุญาตที่ออกใหแกราษฎรเขาสูกระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุน ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอน
การจัดทํารายละเอียดขอตกลง 

ผลการดําเนินการ 

ตารางที่ 2-9  ผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

ผลการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 

เปาหมาย 
(ครัวเรือน) ครัวเรือน แปลง 

คิดเปน 
รอยละ 

พื้นท่ี  
(จังหวัด) 

พ.ศ. 2547 2,500 3,268 3,829 130.72 11 
พ.ศ. 2548 9,200 10,118 12,155 109.98 27 
พ.ศ. 2549 9,200 10,521 13,280 114.36 27 
พ.ศ. 2550 9,100 10,166 12,075 111.71 24 

รวม 30,000 34,073 41,339 113.57 - 

ที่มา: กรมที่ดิน 2551ค: 1 

ปงบประมาณ 2547 จัดท่ีดินในพื้นที่ 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ชัยนาท นครราชสีมา 
นครสวรรค ปตตานี พิษณุโลก ยะลา รอยเอ็ด สงขลา สุพรรณบุรี และจังหวัดสุรินทร  

ปงบประมาณ 2548 จัดท่ีดินในพื้นที่ 27 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร 
ขอนแกน ชลบุรี เชียงใหม เชียงราย ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นครสวรรค นราธิวาส พะเยา พิจิตร 
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พัทลุง พิษณุโลก รอยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลําพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุราษฎรธานี อุบลราชธานี 
และจังหวัดมหาสารคาม 

ปงบประมาณ 2549 จัดท่ีดินในพื้นที่ 27 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน เชียงราย 
ชัยภูมิ ชุมพร ตาก นครพนม นครสวรรค บุรีรัมย ปตตานี แพร พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม รอยเอ็ด 
ลําพูน ลพบุรี ศรีสะเกษ สงขลา สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี  อุทัยธานี 
และจังหวัดอุตรดิตถ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จัดท่ีดินในพื้นที่ 24 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน จันทบุรี 
เชียงราย เชียงใหม ตาก นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พิษณุโลก เพชรบูรณ ราชบุรี 
รอยเอ็ด ศรีสะเกษ แมฮองสอน สุราษฎรธานี สุรินทร สุโขทัย สงขลา อุดรธานี อุตรดิตถ อํานาจเจริญ และ
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลที่ประชาชนไดรับ 

1. สามารถแกไขปญหาความยากจนใหแกราษฎรผูลงทะเบียนซึ่ ง เปนผูบุกรุกอยู ในที่
สาธารณประโยชน เปนจํานวนไมนอยกวา 30,000 ครัวเรือน 

2. ราษฎรผูยากจนไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ไดโดยชอบดวยกฎหมาย และ
สามารถนําหนังสืออนุญาตฯ เขาถึงแหลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

3. สามารถจัดระเบียบผูบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 

ปญหา-อุปสรรค 

1. ราษฎรผูยากจนกลุมเปาหมายที่รัฐจะแกไขปญหาให เรียกรองจะขอรับแตเอกสารสิทธิในที่ดิน
เทานั้น ทั้งๆ ที่ยอมรับในเบื้องตนแลววาเขาอยูอาศัยในท่ีสาธารณประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตอง
ทําความเขาใจกับราษฎรเหลานี้ใหยอมรับการดําเนินการจัดท่ีดินตามโครงการดังกลาว 

2. ราษฎรผูยากจนที่ตองการไดที่ดินทํากินมีจํานวนมาก แตทรัพยากรท่ีจะนํามาดําเนินการมี
จํานวนจํากัด ตองนํามาใชดวยความรอบคอบระมัดระวัง โดยคํานึงถึงการอนุรักษไวเพื่อการใชประโยชน
รวมกันในอนาคตดวย ประกอบกับแปลงท่ีดินสาธารณประโยชนที่ดําเนินการอยูอยางกระจัดกระจายบาง
แปลงมีแนวเขตไมชัดเจน  

3. โครงการนี้เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จําเปนตองเนนการบูรณาการระหวางหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ เพื่อผลสําเร็จของโครงการ และประโยชนแกราษฎรผูยากจน 

4. การดําเนินการจัดท่ีดินดําเนินการในพื้นที่ที่มีการบุกรุก การดําเนินการรังวัดแบงแปลงและการ
จัดทําสาธารณูปโภคตองไดรับความยินยอมจากผูบุกรุกดัวย 

แนวทางการแกไข 

การบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาชนบท 
ควรใหผูปกครองทองที่ในพื้นที่ชี้แจงทําความเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ เพื่อให
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ราษฎรไดรับทราบวาทางราชการไมสามารถออกเอกสารสิทธิใหแกผูที่อยูในที่สาธารณประโยชนไดอยาง
แนนอน แตการเขารวมโครงการราษฎรจะเปนผูไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหอยูในที่สาธารณประโยชน 
โดยทางราชการออกหนังสืออนุญาตใหเปนหลักฐาน และจะดําเนินการในท่ีที่มีการบุกรุกแลวเทานั้น และ
จํากัดเนื้อที่ซึ่งอนุญาตครอบครัวละไมเกิน 15 ไร หากถือครองเนื้อที่เกินจะตองยอมคืนเพื่อนําไปจัดใหกับ
ครอบครัวอื่น โดยจะไมนําที่สาธารณประโยชนที่ไมมีการบุกรุกมาดําเนินการแตอยางใด 

6) การสงวนหวงหามพ้ืนที่ปาชุมชนที่จําแนกประเภทที่ดินออกจากปาไมถาวรตามมติ 
คณะรัฐมนตรี 

 ความเปนมา 

พื้นที่ปาชุมชนในกรณีนี้เปนพื้นที่ที่คณะกรรมการพัฒนาท่ีดินจําแนกออกมาจากพื้นที่ปาไมถาวร
โดยมติคณะรัฐมนตรี เปนพื้นที่ปาหยอมเล็กหยอมนอยที่ยังคงสภาพเปนปาไมเนื้อที่แหงละไมเกิน 500 ไร  
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่ 4/2527 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2527 ซึ่งพิจารณาการ
จําแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 17 ปา ไดพบวามีพื้นที่ปาไมที่อยูในเขตปาไมถาวรหรือ 
ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี กระจายเปนหยอมเล็กหยอมนอยอยูทั่วไป ที่ประชุมไดพิจารณาวาพื้นที่ปาไม 
ดังกลาวนี้ไมเหมาะที่จะกําหนดเปนปาสงวนแหงชาติ แตสมควรท่ีจะรักษาสภาพไวเปนปาไมโดยจัดเปน 
ปาชุมชน ทั้งนี้ใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการจัดเปนปาชุมชน 

ตอมาในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่ 5/2527 เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2527 นั้น  
ที่ประชุมไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับคําวา “ปาชุมชน” เนื่องจากพื้นที่สวนที่เหลือจากการถือครองของราษฎร
ยังคงสภาพเปนปาซึ่งกระจายเปนหยอมเล็กหยอมนอยนั้นหากใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการจัดเปนปา 
ชุมชนแลวในทางปฎิบัติ คําวา “ปาชุมชน” นั้นเปนคําที่เรียกขานกันเองไมอยูในบังคับพระราชบัญญัติปาไม 
หากไมมีกฎหมายใดคุมครองก็เปนการยากท่ีทางจังหวัดจะดําเนินการปองกันรักษามิใหมีการบุกรุกได  
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการในเรื่องนี้เปนไปอยางตอเนื่องที่ประชุมเห็นวาหากจะอาศัยอํานาจของ 
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติมาตรา 20(4) แหงประมวลกฎหมายที่ดินกําหนดใหเปนที่สงวนไวสําหรับ
ประชาชนใชประโยชนรวมกันก็พอจะอนุโลมไดแลวมอบใหทางจังหวัดดําเนินการตอไป 

ในการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาแยกประเภทท่ีดินซึ่งเปนมติของคณะกรรมการพัฒนา 
ที่ดินในการประชุมครั้งที่ 4/2530 วันที่ 8 กรกฎาคม 2530 ไดกําหนดหลักเกณฑของพื้นที่จะจําแนกเปน 
ปาชุมชนไวดังนี้ 

 “ พื้นที่ซึ่งมีสภาพปา มีเนื้อที่แหงละไมเกิน 500 ไร เวนแตกรณีที่พื้นที่ติดตอกับปาสงวนแหงชาติ 
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาหรืออยูในเขตพื้นที่ปาไมโครงการฯที่ใหสัมปทานทําไม ” 

กรมที่ดิน (2551ง: 23) ไดกลาวถึงปาชุมชนไววา 

ปาชุมชน  หมายถึง ที่ปาสําหรับในทองถิ่นใชประโยชนรวมกันเพื่อการดํารงชีพของชุมชน มิไดใช
ประโยชนในทางธุรกิจ โดยมีองคการหมูบาน ตําบลเปนผูดูแล และปาชุมชนเปนพื้นที่ซึ่งไดจําแนกออกจาก
ปาไมถาวรโดยมติคณะรัฐมนตรี ปาชุมชนจึงมีสถานภาพเปนที่รกรางวางเปลา  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 1304 (1) ซึ่งบุคคลอาจไดมาซึ่งสิทธิครอบครอง แตโดยที่ปาชุมชนเปนที่สําหรับ
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ฉะนั้น เมื่อไดจําแนกพื้นที่ออกจากปาไมถาวรแลว จึงตองดําเนินการสงวน



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 153 
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หวงหามตามมาตรา 20 (4) ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529 ) ตอไป 

 การดําเนินการเพ่ือสงวนหวงหาม 

เมื่อมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจําแนกพื้นที่ปาไมถาวรใหเปนปาชุมชน คณะกรรมการจัดท่ีดิน 
แหงชาติจะมอบพื้นที่ดังกลาวใหกรมที่ดินดําเนินการสงวนหวงหามตามมาตรา 20 (4) แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน เมื่อกรมที่ดินไดรับพื้นที่แลวตองการมีการสํารวจรังวัดทําแผนที่เสนอคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แหงชาติเพื่อประกาศสงวนหวงหาม และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง แตขั้นตอนเหลานี้ตองใช 
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการ ดังนั้น เพื่อใหการสงวนมีผลในทางปฎิบัติทันที และการปองกันการ
บุกรุกพื้นที่ในเบื้องตนกรมที่ดินไดส่ังการใหจังหวัดประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล ปดปาย 
แสดงแนวเขตปาชุมชนพรอมทั้งประกาศใหทราบทั่วกันไวชั้นหนึ่งกอน เมื่อมีงบประมาณในการดําเนินการ
รังวัดจัดทําแผนที่แลว จึงไดดําเนินการประกาศเพื่อสงวนที่ดินดังกลาวใหประชาชนใชรวมกันตามขั้นตอน
ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) วาดวยการสงวนหรือหวงหามที่ดินของ
รัฐ เพื่อใหประชาชนใชรวมกันตอไป 

พื้นที่ปาชุมชนซึ่งคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ มอบใหกรมที่ดินดําเนินการ
สงวนหวงหามตามมาตรา 20 (4) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
มีจํานวน 27 มติ ในพื้นที่ 47 จังหวัด รวม 1,117 แหง เนื้อที่ประมาณ 132,978 ไร (กองบริหารจัดการ 
ที่ดิน, 2551: 39) จําแนกได ดังนี้ 

พื้นที่ปาชุมชนซึ่งคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ มอบให ส.ป.ก. และกรมที่ดิน 
ดําเนินการ ฯลฯ จําแนกไดดังนี้ 

1. พื้นที่ปาชุมชนซึ่งอยูในพื้นที่จําแนกที่ ส.ป.ก. ดําเนินการ จํานวน 891 แหง เนื้อที่ประมาณ 
108,285-2-00 ไร 

2. พื้นที่ปาชุมชนซึ่งอยูในพื้นที่จําแนกที่กรมท่ีดินดําเนินการ จํานวน 217 แหง เนื้อที่ประมาณ 
23,638-2-00 ไร 

3. พื้นที่ปาชุมชนซึ่งคณะรัฐมนตรีไดจําแนกเปนปาชุมชนทั้งแปลง จํานวน 9 แหง เนื้อที่
ประมาณ 1,054 ไร 

ในระหวางปงบประมาณ 2545 ถึง 2549 กรมที่ดินไดสํารวจรังวัดไวแลว จํานวน 768 แปลง ใน
พื้นที่ 35 จังหวัด คือ  

ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง ตาก พะเยา ลําพูน กําแพงเพชร และแมฮองสอน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน สุรินทร รอยเอ็ด กาฬสินธุ บุรีรัมย อํานาจเจริญ 
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครพนม นครราชสีมา มุกดาหาร 
มหาสารคาม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี ชัยภูมิ และเลย 

ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ อุทัยธานี 
เพชรบุรี และนครสวรรค 

ภาคใต จังหวัดชุมพร สตูล และสุราษฎรธานี 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

พื้นที่ปาชุมชนที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ และไดประกาศสงวน 
หวงหามแลว มีจํานวน 3 แหง คือ 

1. ในทองที่บานกิ่วมิ่น หมูที่ 8 ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ในการประชุม
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 8 พฤษภาคม 2538 มีเนื้อที่ 27-0-74.76 ไร 

2. ในทองที่หมูที่ 1 บานแจซอน ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เนื้อที่ประมาณ  
19-3-93 ไร ในการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 26 กันยายน 
2544 

3. ในทองที่ หมูที่ 3 บานหวยมวง ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เนื้อที่ 45-3-89 ไร 
ในการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 26 กันยายน 2544 

พื้นที่ปาชุมชนท้ัง 3 แปลงนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 ใหจําแนกออก
จากปาไมถาวรเพื่อจัดเปนปาชุมชน 

 แผนปฏิบัติการสงวนหวงหามพ้ืนที่ปาชุมชนในปงบประมาณ 2552 

กรมที่ดินและกรมการปกครองไดจัดทําแผนปฏิบัติการสงวนหวงหามพื้นที่ปาชุมชน ในป 
งบประมาณ 2552 โดยมีเปาหมายและพื้นที่ดําเนินการในพื้นที่ 35 จังหวัด จํานวน 768 แปลง ที่ไดทําการ
รังวัดไวแลว ในปงบประมาณ 2545 ถึง 2549 โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

(1) ใหอําเภอตรวจสอบวา ที่ดินนั้นเปนที่ดินรกรางวางเปลาหรือเปนที่ดินที่มีผูเวนคืนหรือทอดท้ิง
หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม ที่ดินนั้นมีผูครอบครองทํา
ประโยชนอยูแลวหรือไม และที่ดินนั้นเปนที่ดินที่อยูในเขตที่ไดจําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรหรือเปนที่ดิน 
ที่อยูในการครอบครองของทบวงการเมืองอื่นหรือไม ถาเปนที่ดินดังกลาวขางตนใหตรวจสอบวาที่ดินนั้นมี
สภาพเปนเชนใด ถามีผูครอบครองทําประโยชนใหบันทึกผูครอบครองวามีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หลักฐานท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตหรือไม ใหแสดงอาณาเขตและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินที่มีการครอบครองใน
แผนที่ที่ชางรังวัดไดทําการรังวัดไวแลว 

(2) นําเสนอคณะกรรมการหมูบาน สภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาใหความเห็นวา 
สมควรหวงหามถาปรากฏวาที่ดินที่หวงหามไมไดเปนที่ดินตามขอ 1 ใหรวบรวมหลักฐานขอเท็จจริงและ
ความเห็นของคณะกรรมการหมูบาน สภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจังหวัด 

(3) จังหวัดพิจารณาแลวถาเห็นวาไมสมควรสงวนหวงหามใหสรุปขอเท็จจริงความเห็นไปให 
กรมที่ดินเพื่อรายงานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติพิจารณา 

(4) จังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควรหวงหามใหแจงอําเภอประกาศหวงหามมีกําหนด 60 วัน 
นับต้ังแตวันที่ปดประกาศ 

(5) มีการคัดคานการประกาศใหนําเรื่องคัดคานทั้งหมด (คัดคานระหวางการรังวัดและระหวาง
ประกาศ) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตปาชุมชนระดับจังหวัด หากไมมีผูคัดคานใหรายงานสรุป
ขอเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวของไปใหกรมที่ดิน 

(6) จังหวัดพิจารณาสรุปขอเท็จจริง ความเห็นและจัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของทั้งหมดไปใหกรมที่ดิน 

(7) กรมที่ดินพิจารณาเสนอคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
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 ปญหาในการดําเนินงาน 

ปญหาท่ีมีผลใหการสงวนหวงหามพื้นที่ปาชุมชนท่ีจําแนกออกจากปาไมถาวรเปนไปดวยความ 
ลาชานั้น กรมที่ดินรายงานวามาจากสาเหตุ 4 ประการ คือ 

1. เนื่องจากขอบเขตปาชุมชนในแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินเปนสภาพพื้นที่จริงแตกตางกันมาก 
เพราะแผนที่จําแนกประเภทที่ดินมีมาตราสวน 1 : 50,000 แตกรมที่ดินใชระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ
ในการสํารวจรังวัด อันเปนสาเหตุใหแนวเขตปาชุมชนที่รังวัดไดอาจมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนและไม 
ชัดเจน 

2. พื้นที่สวนใหญมีการออกเอกสารสิทธิ เชน น.ส.3 น.ส.3 ก และ ส.ป.ก. 4-01 เปนสวนใหญ 
เนื่องจาก ระยะเวลาตั้งแตขั้นตอนการสํารวจจําแนกพื้นที่จนถึงการรังวัดเพื่อการออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงมีระยะเวลานาน ทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป 

3. ปาชุมชนบางแปลงมีผูบุกรุกครอบครองทําประโยชนอยูแลว ผูครอบครองขัดขวางไมยินยอม
ทําใหการรังวัด หรือบางแปลงยินยอมใหรังวัด แตไมยินยอมใหปกหลักเขตในพื้นที่ปาชุมชน 

4. การดําเนินการเพื่อสงวนหวงหามตามขั้นตอนระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2529) ไมใชภาระหนาที่ของกรมที่ดิน แตเปนภาระของฝายปกครอง ไดแก นายอําเภอ 
คณะกรรมการหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งการดําเนินงานมีหลายขั้นตอน 

2.4 การบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทย 

2.4.1 สถานการณในปจจุบัน 

1) หนวยงาน 

วิวัฒนาการของหนวยงานการบริหารท่ีดินของไทย ไดเริ่มมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการ 
ปกครองแบบจตุสดมภ คือ เวียง วัง คลัง นา  นั้น การบริหารที่ดินไดอยูในความรับผิดชอบของกรมนา  
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งยังคงมีการปกครองแบบจตุสดมภเชนเดียวกับในสมัยกรุงศรี
อยุธยา การบริหารท่ีดินก็ยังคงอยูในสังกัดของกรมนาจนถึงป พ.ศ. 2435 

ภายหลังการจัดต้ังกระทรวงเกษตราธิการ ในป พ.ศ. 2435 ไดมีการจัดต้ัง กรมปาไมในป พ.ศ. 
2439 สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดินในป พ.ศ. 2444 ในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 

ตอมาไดมีการจัดต้ังกรมที่เกี่ยวของกับที่ดิน คือ กรมประชาสงเคราะห (กรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการในปจจุบัน) ในป พ.ศ. 2483 กรมสหกรณที่ดิน (กรมสงเสริมสหกรณในปจจุบัน) และกรมพัฒนา 
ที่ดิน ในป พ.ศ. 2506 ภายใตกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ สํานักผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมืองใน
ปจจุบัน) ในป พ.ศ. 2505 และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในป พ.ศ. 2518 

ในป พ.ศ. 2545 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการจัดต้ัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมขึ้น มีการจัดต้ังหนวยงานระดับกรมที่เกี่ยวของกับที่ดินขึ้น
ใหม 2 กรม คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยที่กรมปาไมยังคงสังกัดอยูในกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ในขณะนั้น ซึ่งตอมาไดโอนไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้ไดมีการโอนกองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติจาก กรมท่ีดิน 
กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ถึงปจจุบันมีหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการท่ีดินในระดับกระทรวง 8 กระทรวง 
และระดับกรม จํานวน 19 กรม และรัฐวิสาหกิจ 3 แหง คือ 

1. สํานักนายกรัฐมนตรีมีหนวยงานเดียว คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

2. กระทรวงมหาดไทยมี 3 หนวยงาน คือ กรมที่ดิน กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี 6 หนวยงาน คือ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณและกรม 
ชลประทาน 

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี 5 หนวยงาน คือ สํานักงานปลัดกระทรวง 
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. กระทรวงการคลัง มี 1 หนวยงาน คือ กรมธนารักษ มีรัฐวิสาหกิจ 2 แหง คือ ธนาคารอาคาร
สงเคราะหและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มี 1 หนวยงาน คือ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ มีรัฐวิสาหกิจ 1 แหง คือ การเคหะแหงชาติ 

7. กระทรวงกลาโหม มี 1 หนวยงาน คือ องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

8. หนวยราชการอิสระ มี 1 หนวยงาน คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

2) กฎหมาย 

กฎหมายซึ่งเปนที่มาของอํานาจในการบริหารท่ีดินไดมีการพัฒนามาตลอดเวลา ต้ังแตสมัยกรุง 
ศรีอยุธยา คือ กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จถึงปจจุบันมีกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวของกับที่ดินอยูจํานวน 15 ฉบับ 
คือ 

(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

(3) พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

(4) พ.ร.บ. จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 

(5) พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 

(6) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 
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(7) พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

(8) พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

(9) พ.ร.บ. การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

(10)  พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

(11)  พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

(12)  พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

(13)  พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 

(14)  พ.ร.บ. จัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 

(15)  พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

3) คณะกรรมการ 

นอกจากหนวยงานดังกลาวแลว ไดมีคณะกรรมการท่ีแตงต้ังตามกฎหมายเพื่อบริหารจัดการท่ีดิน
อีกจํานวนมาก เชน 

(1) คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 
(2) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
(3) คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(4) คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(5) คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ 
(6) คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
(7) คณะกรรมการผังเมือง 
(8) คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
(9) คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง 
(10)  คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
(11)  คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

4) ปญหาในการบริหารจัดการที่ดิน 

ปญหาการบริหารจัดการที่ดินที่แทจริงก็คือคณะกรรมการและหนวนงานที่เกี่ยวของกับที่ดิน ไม
สามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวไดโดยสะทอนใหเห็นจากปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งในดานการ
ใชที่ดิน ที่รวมถึงความเส่ือมโทรมของดิน การใชที่ดินไมเหมาะสม การไมทําประโยชนในที่ดิน และปญหา
การถือครองที่ดินที่รวมถึงการไรกรรมสิทธ์ิในที่ดิน การไรที่ดินทํากินและการเชาที่ดินที่นําไปสูความขัดแยง
ระหวางหนวยงานของภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และระหวางเอกชนดวยกัน โดยมีสาเหตุหลักของปญหา 3 
ประการ คือ 

1. ความไมมีเอกภาพของนโยบายที่ดิน 
2. มีกฎหมายที่เกี่ยวของจํานวนมาก 
3. มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับที่ดินจํานวนมาก 
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จากปญหาท้ัง 3 ประการนี้ไดมีแนวคิดในการแกไขมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลายี่สิบปที่ผานมา 
แตยังไมสามารถจะแกไขและหาขอยุติได 

2.4.2 แนวคิดการแกไขปญหาการบริหารจัดการที่ดิน 

จากปญหาความไมมีเอกภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน ดังที่ไดกลาวมาแลว ไดมีแนวคิดและ 
ขอเสนอในการแกไขการบริหารจัดการท่ีดินมาหลายครั้งทั้งจากคณะกรรมการที่รัฐบาลไดจัดต้ังขึ้น และ
จากสถาบันทางวิชาการ ซึ่งจะทบทวนรวม 7 แนวคิด ดังนี้ 

1. แนวคิดและขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาปญหาในการบริหารงานจัดท่ีดิน ในป พ.ศ. 
2520 

2. แนวคิดและขอเสนอของคณะทํ างานจัดทําแผนปฏิบั ติด านโครงสร างการบริหาร
คณะอนุกรรมการท่ีดิน ในป พ.ศ. 2525 

3. แนวคิดและขอเสนอของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานที่ดิน 
ในป พ.ศ. 2525 

4. แนวคิดและขอเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในป พ.ศ. 2529 

5. แนวคิดและขอเสนอของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ในป 
พ.ศ. 2536 

6. แนวคิดและขอเสนอของมูลนิธิสถาบันที่ดิน ในป พ.ศ. 2544 

7. แนวคิดและขอเสนอของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1) แนวคิดและขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาปญหาในการบริหารงานจัดที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2520ไดมีคําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 108/2520 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาปญหาใน
การบริหารงานจัดท่ีดิน โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. พิจารณาชําระกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดท่ีดินทํากินอื่นๆ ของทางราชการทุกฉบับซึ่งมีความแตกตาง เหลื่อมล้ํา ซ้ําซอนกัน ใหประมวลเขาเปน
กฎหมายฉบับเดียว และมีการบริหารงานเปนสายเดียว 

2. พิจารณากําหนดสิทธิของผูไดรับการจัดสรรที่ดินควรใหเปนสิทธิอะไร ตลอดจนการไดมาและ
จําหนายจายโอนซึ่งสิทธินั้นควรเปนอยางไร รวมทั้งปญหาท่ีเกี่ยวของในการจัดการปฏิรูปที่ดินอื่นๆ 

3. พิจารณาจัดต้ังหนวยบริหารงานของการปฏิรูปที่ดินแหงชาติขึ้นเพียงหนวยเดียว 

ผลการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาปญหาในการบริหารงานจัดท่ีดิน สรุปไดวาให
ดําเนินการ 2 ประการ คือ ในทางกฎหมาย และในทางการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ในทางกฎหมาย 

จะตองปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเสียใหมโดยรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
ในขณะนี้ คือ ประมวลกฎหมายที่ดิน เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการจัดท่ีดินใหแกประชาชน พระราชบัญญัติ 
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จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 รวมทั้ง
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ใหมาอยูในกฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับเดียว และควร
จะไดปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารปฏิรูปที่ดิน และวิธีการปฏิรูปที่ดินเสียใหม กลาวคือ 

 (1) เกี่ยวกับคณะกรรมการ เห็นวาควรจะมีคณะกรรมการหลัก 2 คณะ คือ 

 (1.1) สภานโยบายและแผนการใชที่ดินแหงชาติ ประกอบดวย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน รัฐมนตรีกระทรวงท่ีเกี่ยวของ อธิบดีที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ โดยมีปลัด
ทบวงปฏิรูปที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ สภานโยบายและแผนการใชที่ดินแหงชาตินี้ มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนการใชที่ดินของชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดเปนนโยบายและแผนการใชที่ดินของชาติตอไป 

(1.2) คณะกรรมการบริหารงานปฏิรูปที่ดิน ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการทบวงการปฏิรูป
ที่ดินเปนประธาน อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ 
เกี่ยวกับการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนงาน โครงการเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งการควบคุม 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิรูปที่ดิน 

2) ในทางการบริหาร 

เห็นสมควรจัดโครงสรางทบวงการปฏิรูปที่ดินเปนหนวยงานระดับทบวง เรียกวา ทบวงการปฏิรูป
ที่ดิน โดยแบงสวนราชการออกเปน 5 สวนราชการ คือ 

1) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

2) สํานักงานปลัดทบวง ปฏิบัติงานเลขานุการของสภานโยบายและแผนการใชที่ดิน 
แหงชาติ งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานปฏิรูปที่ดิน งานกองทุน  
การปฏิรูปที่ดิน และงานติดตามและประมวลผล 

3) กรมปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติงานสํารวจ การจัดซื้อเวนคืนที่ดิน การจัดคนเขาทําประโยชน
และการพัฒนาสงเสริมอาชีพ 

4) กรมวิศวกรรมที่ดิน ปฏิบัติงานออกแบบและวางผังการจัดการที่ดินและกอสราง 

5) กรมพัฒนาท่ีดิน ปฏิบัติงานสํารวจ วิเคราะหและจําแนกที่ดิน งานอนุรักษที่ดินและ
งานปรับปรุงดิน 

(คณะกรรมการพิจารณาปญหาในการบริหารจัดการที่ดิน, 2520) 

ผลการศึกษานี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2529) ไดวิเคราะหขอดีและขอจํากัดไว 
ดังนี้ 

ขอดี 

(1) มีองคกรกําหนดนโยบายและแผนการใชที่ดินโดยเฉพาะเพียงแหงเดียวซึ่งจะทําใหนโยบาย
และแผนการใชที่ดินของประเทศเดนชัดขึ้น ลดการขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน  
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(2) รวมงานจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขาดวยกัน ซึ่งจะลดความซ้ําซอนของหนวยงานจัดท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีอยูดวยกันถึง 16 หนวยงาน และองคกรในงานดานนี้จะตองมีบุคลากร วิชาการ พัสดุ 
และการดําเนินงานแบบเดียวกันอยูแลว ทั้งเปนการปรับลักษณะของการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให
สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันที่ตองมีการปฏิรูปที่ดินดวย 

ขอจํากัด 

(1) รูปแบบขององคกรกําหนดนโยบายและแผนการใชที่ดินที่เสนอแมจะจัดให (มีอํานาจระดับสูง
ทางการเมือง คือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนเขามาเกี่ยวของซึ่งงายตอการยอมรับของหนวยงาน
อื่นแลวก็ตาม แตองคกรนี้จะทํางานไดก็จะตองมีการจัดองคประกอบใหมีคุณภาพในการตัดสินใจดวย การ
ใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิยังไมเพียงพอ เพราะเปนงานวิชาการที่ตองวิเคราะหขอมูลจํานวนมากและตอง
ใชเวลาที่ตอเนื่องยาวนานดวย การจัดใหมีหนวยงานเลขานุการท่ีเขมแข็งมีความรูดีและกวางขวางจึง 
จําเปน การใหสํานักงานปลัดทบวงการปฏิรูปที่ดินแหงชาติเปนหนวยงานเลขานุการนั้นนาจะไมเขมแข็ง
เทาที่ควรและยังมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญแกการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมากเกินไปเพราะภารกิจของ
ทบวง และลักษณะของหนวยงานท่ีสังกัดในทบวงดังกลาว การรวบรวมวิเคราะหขอมูลและการตระหนักถึง
การใชที่ดินเพื่อการอื่นนอกจากเกษตรกรรมจะมีไมเต็มที่ 

(2) ไมมีรูปแบบแนชัดของการประสานแผนและติดตามการดําเนินงานการใชที่ดินเพื่อการตางๆ 
ของทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ังการประสานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคอนขางจะ
มุงเนนแตงานจัดท่ีดินเพิ่มเกษตรกรรม (อาจเนื่องมาจากขอจํากัดในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการท่ี
ไดรับมอบหมาย) 

(3) ไมไดกลาวถึงการบริหารงานการเงินในการปฏิรูปที่ดินที่เดนชัด ทั้งนี้เปนเรื่องใหญเกี่ยวของ
กับเงินจํานวนมาก และตองมีการวิเคราะหแผนการเงินในรายละเอียดมากมายใหสอดคลองกับขั้นตอนใน
การปฏิรูปที่ดิน ซึ่งปริมาณงานนาจะเปนหนวยงานระดับกรมได 

อยางไรก็ตามเม่ือส้ินสุดรัฐบาลคณะที่ 42 ผลการศึกษานี้ก็มิไดมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด 

2) แนวคิดและขอเสนอของคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติดานโครงสรางการบริหาร 

ตอมาในป พ.ศ. 2525 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติดานโครงสรางการบริหาร ซึ่งแตงต้ังโดย 
คณะอนุกรรมการที่ดิน คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ ไดสรุปปญหาโครงสรางการบริหารการจัด 
ที่ดินของรัฐและแนวทางแกไข โดยมีขอสรุปดังนี้ 

(1) โครงสรางการบริหารการจัดท่ีดินของรัฐในปจจุบัน โดยเฉพาะการจัดท่ีดินนั้นไมไดลมเหลว 
และไรประสิทธิภาพอยางส้ินเชิงดังที่มีการเขาใจกันอยู สามารถปรับปรุงไดโดยองคกรที่เปนกลางเขา
ดําเนินการ ทบทวน หลักเกณฑการดําเนินงานของทุกหนวยงานเสียใหมซึ่งสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว 

(2) ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมิไดเกิดจากหนวยงานการบริหารการจัดท่ีดินโดยตรงเทานั้นแตมีสวน
เชื่อมโยงและสัมพันธกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงตางๆ อีกดวยการแกปญหาเฉพาะ
หนวยงานท่ีมีหนาที่บริหารการจัดท่ีดินนั้น ไมสามารถจะบรรลุเปาหมายได 
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(3) สําหรับการแกปญหาอีกทางหนึ่ง โดยการรวมหนวยงานการจัดท่ีดินของรัฐขึ้นเปนกระทรวง
หรือทบวงนั้น คณะทํางานฯมีความเห็นวา จะตองใชเวลาในการดําเนินการนานมากและยอมจะตอง
ประกอบดวยการแกไขปญหาในดานอื่นๆ รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินควบคูไปดวย 

คณะทํางานฯ ไดเสนอแนวทางการแกไขเปน 2 ระยะ คือ 

(1) การแกไขปญหาระยะส้ัน 

เห็นสมควรแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ชื่อ “คณะกรรมการนโยบายและแผนการใชที่ดิน” 
โดยมอบหมายใหทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนแหงชาติ เกี่ยวกับการใชที่ดิน การจัดท่ีดิน กรรมสิทธ์ิ 
ที่ดิน โครงสรางการบริหารที่ดิน ทบทวนและกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานของหนวยงานจัดท่ีดิน  
แกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งรวมทั้งการหาแนวทางการรวมหนวยงานหรือจัดองคกรการบริหารท่ีดิน
ขึ้นใหมในอนาคต 

คณะกรรมการที่เสนอใหแตงต้ังนั้น ใหมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ 

(2) การแกปญหาในระยะยาว 

คณะทํางานมีความเห็นวาจะตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดินที่มีอยูใหสอดคลองกัน พรอม
กับศึกษาการจัดองคกร (คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการดานโครงสรางการบริหาร 2525) 

การศึกษาดังกลาวนี้ก็มิไดมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด 

3) แนวคิดและขอเสนอของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ 
บริหารงานที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2525 เชนเดียวกันคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ และระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานท่ีดินขึ้น ซึ่งไดศึกษา
และเสนอรูปแบบของการบริหารงานที่ดินไวดังนี้ 

1) สภานโยบายที่ดินแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของ
และผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการท่ีดินเปนกรรมการ และเลขานุการทําหนาที่
พิจารณากําหนดนโยบายและแผนการใชที่ดินของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี 

2) กระทรวงการที่ดิน โดยมีหนวยงานในสังกัด คือ 

ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 

ค. สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

ง. กรมที่ดิน 

จ. กรมพัฒนาที่ดิน 

ฉ. กรมปาไม 
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ช. กรมจัดท่ีดินของรัฐ 

ซ. สํานักผังเมือง 

และมีรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแล คือ 

  - ธนาคารที่ดิน 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห 

- การเคหะแหงชาติ 

(คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานที่ดิน: 2525) 

ผลการศึกษานี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2529) ไดวิเคราะหขอดีและขอจํากัด ไว
ดังนี้ 

ขอดี 

(1) นโยบาย และแผนการใชที่ดินจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการพิจารณาใหเหมาะสมกับ
การใชประโยชนเพื่อการตางๆ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยฐานอํานาจทางการเมือง และวิชาการ
ประกอบกัน 

(2) ลดงานซ้ําซอนกันเรื่องการจัดท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และมีการดําเนินงานที่มีเอกภาพมากขึ้น 
โดยมีการโอนงานการจัดท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมที่กระจัดกระจายอยูมารวมในสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพียงแหง
เดียว 

(3) มีการรวมหนวยงานดูแลที่ดินของรัฐประเภทตางๆ เขามารวมเขาดวยกัน 

(4) มีการรวมหนวยงานวางแผนที่ดินในระดับปฏิบัติ คือ สํานักผังเมืองเขามารวมไวดวย 

(5) มีการนํารัฐวิสาหกิจบางแหงที่เปนงานสนับสนุนเขามารวมเพื่อใหมีการประสานงานใกลชิดขึ้น
ภายใตรัฐมนตรีคนเดียวกัน 

ขอจํากัด 

(1) มิไดเนนหนวยงานเลขานุการของสภานโยบายและแผนการใชที่ดินแหงชาติซึ่งมีภาระหนักใน
ดานการวิเคราะหขอมูล การวางนโยบายและแผน และการติดตามดูแลและประสานงานซึ่งหากหนวยงาน
เลขานุการไมเหมาะสมนโยบายและแผนการใชที่ดินแหงชาติอาจไดคุณภาพไมเหมาะสมและมิไดแสดง
ความสัมพันธกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(2) การนํางานเกี่ยวกับการดูแลที่ดินของรัฐ ประเภทที่ดินรกรางวางเปลา (กรมที่ดิน) ที่ราชพัสดุ 
(กรมธนารักษ) และที่ดินศาสนสมบัติ (กรมการศาสนา) เขามารวมกันไมครอบคลุมงานการใชประโยชน 
ทั้งหมดในที่ดิน ซึ่งจะมีการใชเพื่อทางราชการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ และทําใหเปาหมายของ 
หนวยงานดังกลาวเบี่ยงเบนไป โดยที่ราชพัดุเปนที่ดินของรัฐจะใชประโยชนในราชการเทานั้น การใหเชา
เปนเพียงการชั่วคราวขณะยังไมมีหนวยงานของรัฐขอใชประโยชนโดยตรง สวนที่ดินศาสนสมบัติก็เปน 
ที่ดินเพื่อการศาสนามิใชจะนํามาใชเพื่อการอื่นใหผิดเปาหมาย อีกท้ังการใชประโยชนในที่ดินเหลานั้นเปน
เพียงผล (passive) จากการกําหนดนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
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(3) หนวยงานสนับสนุนไมอาจจะพิจารณาดึงมาไดทั้งหมดเพราะมีมากมายท้ังในดาน 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ สําหรับธนาคารอาคารสงเคราะหและการเคหะแหงชาติ 
เปนเพียงการสนับสนุนงานที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียวเทานั้น 

(4) มีการกลาวถึงธนาคารที่ ดิน โดยไมระบุชัดวาทําหนาที่อะไรและงานธนาคารที่ ดินใน
ตางประเทศจะซ้ําซอนกับงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนสวนใหญแตการนําองคกรนี้มา 
จัดรวมเขาก็จะเนนหนักแตทางเกษตรกรรมเทานั้น 

4) แนวคิดและขอเสนอของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ในป พ.ศ. 2529 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดศึกษาเรื่อง นโยบายที่ดิน ในสวนของ
การบริหารจัดการที่ดิน ไดมีขอเสนอดังนี้ 

1) โครงสรางการบริหารงานท่ีดินขาดการกําหนดแนวทาง และแผนรวมสําหรับการใชประโยชน
ทุกประเภทในท่ีดิน ทําใหการใชที่ดินไมสอดคลองกัน ขัดแยงกัน และไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีมุงหวัง 

2) โครงสรางการบริหารงานที่ดินยังมีการรวมกันดําเนินการในกิจการที่สัมพันธกันไมครบวงจร  
ต้ังแตงานวางแผน งานดําเนินการ และงานสนับสนุนและงานตอเนื่อง ทําใหการใชที่ดินในแตละประเภทยัง
ไมเกิดผลเทาที่ควร โครงสรางการบริหารงานที่ดินของไทย เฉพาะหนวยงานใชที่ดิน (ควบคุมการใช) มีถึง 
33 หนวยงานใน 7 กระทรวง เพราะหนวยงานเกี่ยวกับการวางแผนและขอมูลที่ดินจะมีถึง 21 หนวยงาน 
ใน 8 กระทรวง และหนวยงานสนับสนุนและตอเนื่องจะมีถึง 62 หนวยงานใน 9 กระทรวง จึงเปนไปไมไดที่
จะรวมหนวยงานท้ังหมดนี้เขาดวยกัน 

สรุปไดวาการใชประโยชนในที่ดินเพื่อการตางๆ จะมีความสัมพันธกันใน 2 เรื่อง คือ 

ก. ระหวางกิจกรรมตอกิจกรรม เชน การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย 
หรือคมนาคม จะมีผลทั้งในแงสงเสริมกันใหการใชที่ดินเพื่อการตางๆ เหลานี้เกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น แต
หากการใชที่ดินไมสัมพันธกันก็จะเกิดการขัดแยง กอความเสียหายในทุกดานที่เกี่ยวของ 

ข. ระหวางบริเวณกับบริเวณ เชน การใชที่ดินปาไม คมนาคม เมืองเล็ก เกษตรกรรม เมืองใหญ 
เหลานี้มีความสัมพันธตอกันในภาพรวม และสัมพันธกันต้ังแตระดับชาติ ระดับภาค และระดับทองที่ 

ดังนั้น การจัดองคกรในการบริหารงานที่ดินจึงตองเตรียมโครงสรางใหมีความสัมพันธกันเปนไป
ในทางใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดการขัดแยงกันใหมากท่ีสุด 

การแกไขปญหาในการใชที่ดินระหวางประเภทตางๆ ใหเปนไปโดยสอดคลองกันและสัมพันธกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้นไดมีการเสนอใหจัดต้ัง “คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ” 
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง หัวหนาหนวยงานหลัก และผูทรงคุณวุฒิเปน
กรรมการ และจัดต้ังหนวยงานระดับกระทรวงใหม คือ “ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ” (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2529) 

กิจกรรมที่มีปญหาในขณะนั้น คือ การจัดท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีปญหาในประสิทธิภาพ และ
เกิดความไมเปนธรรมระหวางประชาชน ไดมีการเสนอใหจัดต้ังเปน “ ทบวงการปฏิรูปที่ดิน ” ในสังกัดของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเสนอดังกลาวขางตนยังไมไดมีการนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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ขอเสนอดังกลาวนี้ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ
นโยบายท่ีดินที่จําแนกเปนนโยบายดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการอนุรักษ ดานความมั่นคงและ
นโยบายชาวเขา แตในเรื่องการบริหารจัดการนโยบายที่ดินดังกลาวไดมอบใหคณะกรรมการจัดท่ีดิน 
แหงชาติเปนผูรับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายโดยไมมีการดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แตอยางใด 

5) แนวคิดและขอเสนอของคณะกรรมาธิการ ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภา
ผูแทนราษฎร 

ตอมาในป พ.ศ. 2536 คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ไดมีแนวคิด
การจัดต้ังกระทรวงที่ดินและที่อยูอาศัย โดยมีหลักการดังนี้ 

1. ต้ังหนวยงานกระทรวงหลัก คือ กระทรวงที่ดินและที่อยูอาศัย เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบอยาง
จริงจังในการกําหนดนโยบายและบริหารงานวางแผนการใชที่ดิน (Zoning) ที่มีอยูทั้งประเทศเพียง 320 
ลานไร ใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางคุมคา ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการจัดท่ีอยูอาศัยและ
ใหหนวยงานหลักนี้เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดวางผังเมือง แผนพัฒนาเมือง การจัดท่ีอยูอาศัยและ 
แกไขปญหาชุมชนอยูอาศัยโดยตรง 

2. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเปนเอกภาพในการ
บริหารงานในทางปฏิบัติอยางจริงจัง โดยจัดใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 
การจัดท่ีอยูอาศัย การผังเมือง ซึ่งอยูกระจัดกระจายในหลายกระทรวง มารวมไวเปนหนวยงานเดียวกันใน
กระทรวงที่ดินและที่อยูอาศัย 

กิจกรรมหลักของกระทรวง มีอยู 7 สวนดวยกันคือ 

(1) การวางแผนการใชประโยชนที่ดินทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย แบง
เขตการใชที่ดินและการกอสรางอาคารในท่ีดิน (Zoning) โดยมีสํานักผังเมือง กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ 

(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค และเคหะชุมชน มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก การไฟฟา
นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การเคหะแหงชาติ 

(3) กิจกรรมดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

 - จัดใหมีการประนีประนอมเมื่อเกิดขอพิพาทในปญหาการรื้อยายชุมชน คาชดเชย 
ที่เหมาะสมกอนนําคดีขึ้นสูศาล 

 - การดูแลชุมชนเพื่อใหมีองคกรในชุมชน 

 - การดูแลมาตรฐานราคาในการซื้อขายที่ดินที่อยูอาศัย 

 - การประสานงานกับองคกรพัฒนาเอกชน (Non-government Organization:NGO)  
เพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
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(4) กิจกรรมดานการเงิน จัดหาแหลงเงินหรือใหบริการกูยืมเงินแกประชาชน ซึ่งปจจุบันมี 
สํานักงานพัฒนาชุมชนเมืองโดยการเคหะแหงชาติ ไดบริการใหกูยืมเงินแกประชาชนโดยไมตองใช
หลักทรัพยค้ําประกัน แตใหสมาชิกค้ําประกันดวยตนเอง มีลักษณะคลายการจัดต้ังสหกรณ นอกจากนี้ยังมี
ธนาคารอาคารสงเคราะห 

(5) ดานที่ดิน การกําหนดเอกสารและมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามการวาง
แผนการใชประโยชนที่ดิน (Zoning) ผูรับผิดชอบคือ กรมที่ดิน 

(6) ดานการกอสรางอาคาร มาตรฐานอาคาร กรมโยธาธิการ เปนผูรับผิดชอบ 

(7) ดานการปกครอง ควรเปนกระทรวงที่สนับสนุนการบริหารการกระจายอํานาจการปกครอง 
สูทองถิ่น โดยใหทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินและที่อยูอาศัยของตน รวมตลอดถึง
งบประมาณรายไดในทองถิ่น 

หนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่อยูในความรับผิดชอบ 

- กรมที่ดิน 

- กรมพัฒนาที่ดิน 

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

- สํานักผังเมือง 

- กรมโยธาธิการ 

- การเคหะแหงชาติ 

- การไฟฟานครหลวง 

- การไฟฟาสวนภูมิภาค 

- การประปานครหลวง 

- การประปาสวนภูมิภาค 

แนวคิดดังกลาวนี้มิไดมีผลในทางปฏิบัติแตอยางใด (คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สภาผูแทนราษฎร, 2536) 

6) แนวคิดและขอเสนอของมูลนิธิสถาบันที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2544 มูลนิธิสถาบันที่ดินไดศึกษาเรื่องการถือครองและใชประโยชนที่ดิน มาตรการทาง
เศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด ไดมีขอสรุปวาประเทศไทยยัง
ไมมีแผนบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรท่ีดินของชาติอยางเปนระบบในระยะยาว แผนท่ีมีอยู
มักจะเปนแผนปฏิบัติการขององคกรที่บริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งก็มีองคกรที่หลากหลายจึงไดมี
ขอเสนอวา “ องคกรบริหารจัดการที่ดินอาจจัดต้ังขึ้นในรูปขององคกร ภายใตพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งจะมีฐานะเปนองคการของรัฐประเภทหนึ่ง ที่ดําเนินงานตามแผนนโยบายเฉพาะ
เรื่อง มีความเปนอิสระและคลองตัวสูง จัดระบบการทํางานที่มีกฎระเบียบการปฏิบัติและขอบังคับเปนของ
ตนเองซึ่งเปนการรวมศูนยและประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วและเรงดวนตางไปจากของราชการและ
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

รัฐวิสาหกิจ สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาทํางานโดยจัดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมไดเพื่อให
การบริหารมีประสิทธิภาพสามารถเกื้อหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของไดอยางเปนระบบและสามารถประสานงาน
ระหวางภาครัฐและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังสามารถดูแลใหเปนไปตามนโยบายของรัฐได” 
(มูลนิธิสถาบันที่ดิน, 2544 : 8-18) 

7) แนวคิดและขอเสนอของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในป พ.ศ. 2547 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายให
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการจัด 
ที่ดินแหงชาติ ซึ่งศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอดังนี้ 

(1) จัดต้ังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ โดยการรางกฎหมายขึ้นมาใหมซึ่งไมตองแกไข
ประมวลกฎหมายที่ดิน การดําเนินการใดๆตามกฎหมายฉบับดังกลาวก็ยังคงเปนอํานาจหนาที่ของ 
กรมที่ดินตอไป 

(2) กําหนดใหคณะกรรมการมาจากภาคราชการเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของตามจริงและ
กําหนดใหผูที่เปนกรรมการซึ่งมาจากหนวยงานที่ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องที่ดินโดยตรงเปน “ผูแทน” มิใช 
“ตําแหนงปลัดหรืออธิบดี” เพื่อที่กรรมการจะไดสามารถเขารวมประชุมไดอยางสม่ําเสมอไมติดภาระงานอื่น
มาก 

(3) กําหนดสัดสวนระหวางคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเปน 1:1 เพื่อใหภาคเอกชนได
เขามามีสวนรวมอยางแทจริง เพื่อใหลงมติซึ่งตองอาศัยเสียงขางมาก จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการท่ีมาจากภาคเอกชน 

(4) กําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
การสงวน การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ มาเปน
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 

(5) กําหนดใหมีผูแทนขององคกรพัฒนาเอกชน ในคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติเพื่อการมี
สวนรวมของประชาชน แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปนหลักประกันถึงความเปนกลางขององคกรเหลานี้ เงื่อนไข
สําคัญคือ องคกรที่จะเขามามีสวนรวมนี้จะตองเปนองคกรที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายเพื่อจะได
ตรวจสอบได มีความนาเชื่อถือ เปนผูแทนของภาคประชาชนอยางแทจริง 

(6) จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติขึ้นมาเพื่อเปนฝายเลขานุการและธุรการ 
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ โดยใหสํานักงานมีความเปนอิสระขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547: 3-15) 

จากการทบทวนเอกสารในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินพบวา ขอเสนอสวนใหญมี 2 ประการ คือ 

1. ในการบริหารใหรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับที่ดินเขาดวยกัน แลวจัดต้ังเปนหนวยงานระดับ
กระทรวง พรอมจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

2. ใหแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของมิใหขัดแยงกัน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดิน 
ทํากิน 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

2.5 ผลจากยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในอดีต 

2.5.1 ขนาดการถือครองท่ีดิน 

เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยไมมีกฎหมายควบคุมการถือครองที่ดินเอกชน สงผลใหเกิดปญหา
วาท่ีดินสวนใหญอยูในมือคนสวนนอยจริง ตามท่ีมีการระบุในเอกสารเรื่องนโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ซึ่งเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 
วา “ นอกจากนี้ยังมีปญหาท่ีสําคัญ คือการกระจายการถือครองที่ดิน ปรากฎวาประชากรรอยละ 90 ของ
ประเทศ มีที่ดินถือครองเฉล่ียคนละไมเกิน 1 ไร ในขณะที่ประชากรรอยละ 10 มีที่ดินถือครองคนละกวา 100 ไร” 

ขนาดเนื้อที่ถือครองจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2506 2521 2526 2531 
2536 และ 2541 พบวา เนื้อที่ถือครองขนาด 10-39.9 ไร มีจํานวนผูถือครองมากที่สุด ขนาดเนื้อที่ถือครอง
มากกวา 40 ไร มีการถือครองลดลงต้ังแตป พ.ศ. 2526 (ตารางท่ี 2-10) ตอมาในป พ.ศ. 2546 สํานักงาน
สถิติแหงชาติไดมีการสํารวจขนาดเนื้อที่ถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตรพบวา ขนาดเนื้อที่ถือครองตํ่ากวา 6 
ไร มีสัดสวนเนื้อที่ถือครองลดลงเหลือเพียงรอยละ 3.63 ขณะที่เนื้อที่ถือครองมากกวา 40 ไรกลับมีสัดสวน
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40.17 (ตารางท่ี 2-11) 

ตารางที่ 2-10 รอยละของขนาดเนื้อที่ถอืครองที่ดนิเพ่ือการเกษตร ป พ.ศ. 2521 2526 2536 และ 2541 

รอยละของผูท่ีถือครอง  ขนาดเน้ือท่ีถือครอง 
(ไร) พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2541 

ตํ่ากวา 6 18.6 14.9 14.7 14.4 19.7 19.1 
6 - 9.9 14.2 12.2 12.3 12.3 13.2 14.0 
10 - 39.9 52.3 56.5 57.8 59.7 54.3 57.5 
มากกวา 40 14.9 16.4 15.2 13.6 12.8 9.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ  2515,  2522,  2527, 2532, 2537, 2542 

ตารางที่ 2-11 รอยละของขนาดเนื้อที่ถอืครองที่ดนิเพ่ือการเกษตร ป พ.ศ. 2546 
ขนาดเน้ือท่ีถือครองทั้งสิ้น (ไร) จํานวน (ราย) เน้ือท่ี (ไร) สัดสวนเน้ือท่ี (รอยละ) 

ตํ่ากวา 2 316,356 233,175 0.21 
2 - 5 1,055,859 3,854,134 3.42 
6 - 9 816,588 6,001,826 5.33 

10 - 19 1,627,408 21,777,027 19.33 
20 - 39 1,343,163 35,561,167 31.56 
40 - 59 397,868 18,546,145 16.46 
60 - 139 228,049 18,094,399 16.06 
140 - 499 26,918 5,590,845 4.96 
500 ขึ้นไป 2,470 3,026,756 2.69 

รวม 5,814,679 112,685,474 100.00 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ  2546 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันที่ดิน (2544 : 6-11) พบวาขนาดของแปลงที่ดินในประเทศไทย
สวนมาก ประมาณรอยละ 87 มีเนื้อที่ 5 ไร หรือตํ่ากวา สวนที่ดินที่มีขนาดเกิน 100 ไร ตอแปลงนั้นมี
ประมาณรอยละ 0.04 (ตารางท่ี 2-12) 

ตารางที่ 2-12  ขนาดของแปลงที่ดินในประเทศไทย ป พ.ศ. 2543 

ขนาดแปลงท่ีดิน (ไร) รวม (แปลง) รอยละ 
0 - 5 551,267 86.86 
6 - 10 45,340 7.14 
11 - 50 36,595 5.77 
51 - 100 1,201 0.19 
101 - 200 224 0.04 

รวม 63,627 100.00 
หมายเหตุ: ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรของกรมที่ดินเฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม นครราชสีมา ระยอง 

ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีมา : มูลนิธิสถาบันท่ีดิน (2544 : 6-24) 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันที่ดินในการสํารวจจากเจาหนาที่ที่ดินอําเภอ ในป 
พ.ศ. 2543 พบวา ยังคงมีการถือครองที่ดินผืนใหญที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่มีขนาดเกิน 200 ไร  
ตอแปลงนั้น มีถึงรอยละ 29.70 และขนาดที่ดินผืนใหญที่เกิน 5,000 ไรตอแปลงมีรอยละ 6.30 นอกจากนี้
มูลนิธิสถาบันที่ดินยังพบวา มีการถือครองที่ดินหลายแปลงที่รวมกันแลวมีขนาดเกิน 200 ไร ถึงรอยละ 
57.3 ของคําตอบ และที่เกิน 5,000 ไร มีรอยละ 3.7 (มูลนิธิสถาบันที่ดิน 2544 : 6-21 ถึง 6-23) 

คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (2541 : 22-23) ไดแสดงถึงการถือครองที่ดินของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งแสดงบัญชีทรัพยสินตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ปปช.) ซึ่งบางรายถือครองท่ีดินจํานวนมาก มีมูลคามากกวา 1,000 ลานบาท เชนเดียวกับขอมูลการ 
ถือครองที่ดินของคณะรัฐมนตรีที่แจงตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (2550) 
ซึ่งระบุวาบางรายมีการถือครองที่ดินจํานวนมาก 

จากขอมูลดังกลาวนี้จึงนาเชื่อวามีที่ดินจํานวนมากอยูในมือของคนสวนนอย สาเหตุมาจาก
ประเทศไทยไมมีการจํากัดการถือครองที่ดิน 

ในสวนของขนาดของฟารมในประเทศไทยนั้น ขอมูลจากสถิติการเกษตรพบวา ขนาดของฟารม

ตอครัวเรือนลดลงตามลําดับ จาก 27.2354 ไร ในป พ.ศ. 2518 มาเปน 22.9833 ไร ในป พ.ศ. 2544  

(ตารางท่ี 2-13) 
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ตารางที่ 2-13  ขนาดของฟารมตอครัวเรอืน ระหวางป พ.ศ. 2493 - 2548 

ป พ.ศ. ขนาดของฟารม  (ไร/ครัวเรือน) 

2493 25.61) 
2506 21.682) 
2518 27.23543) 
2519 27.01693) 
2520 25.38273) 
2521 26.59933) 
2522 26.69203) 
2523 06.63633) 
2524 25.76183) 
2525 26.37673) 
2526 26.35884) 
2527 26.43514) 
2528 26.36404) 
2529 26.28114) 
2531 26.14475) 
2532 26.06955) 
2533 26.04226) 
2534 25.93817) 
2535 25.64698) 
2536 25.37219) 
2538 25.239710) 
2542 23.174511) 
2544 22.983312) 
2545 22.882312) 
2546 22.560512) 
2547 22.513912) 
2548 22.478712) 

ท่ีมา: 1)  สํานักงานสถิติแหงชาติ (2494)  2) สํานักงานสถิติแหงชาติ (2515) 
 3)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2527: 194) 4)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2531: 216) 
 5)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2534: 215) 6)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2535: 215) 
 7)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2538: 217) 8)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2539: 217) 
 9)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2542: 251) 10)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545: 112) 
 11)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548: 112) 12)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550: 107) 

2.5.2 สิทธิในที่ดิน 

สิทธิในที่ดินตามบทบัญญัติมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความวา กรรมสิทธ์ิและให
หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย 

จากที่ไดวิเคราะหถึงวิวัฒนาการการถือครองที่ดินในประเทศไทยมาขางตนนั้น ไดแสดงใหเห็นวา  
ระบบสิทธิในที่ดินมีการเปล่ียนแปลงจากระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินเปนของพระมหากษัตริยในอดีตมาเปนสิทธิ
ในที่ดินของรัฐและของเอกชนในปจจุบัน 
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สิทธิในที่ดินนั้นอาจจะจําแนกไดเปน 3 กลุมดังนี้ 

1. กรรมสิทธ์ิบริบูรณ  ที่ไดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

2. กรรมสิทธ์ิที่มีเงื่อนไขหามจําหนายจายโอน ที่ไดไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน และพระราช-
บัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ในชวงหามโอน หรือตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่หามโอนสิทธิที่ไดรับจากการปฏิรูปที่ดิน เวนแตตกทอดทางมรดกแกทายาทโดย
ธรรมหรือโอนไปใหสถาบันเกษตรกรหรือ ส.ป.ก 

3. การใหสิทธิทํากินหรือการใหสิทธิการใชประโยชนที่ดินตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 ในรูปของสิทธิทํากิน (สทก.) หรือ การอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) 

สิทธิในที่ดินที่แตกตางกัน แยกตามประเภทของเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยหนวยงานตางๆ นั้น 
(ตารางที่ 2-14) ซึ่งจะเห็นความแตกตางในดานของการจําหนายจายโอน การจํากัดเวลาในการโอน การ
ครอบครองปรปกษ และความสามารถท่ีจะใชในการประกันเงินกูจากสถาบันการเงิน จะเห็นวาโฉนดที่ดิน
เปนเอกสารที่ดีที่สุดท่ีใหสิทธิที่สมบูรณและสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูได ในขณะที่ น.ส.3 
และน.ส.3ก ก็สามารถใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูได แตสิทธิบางอยางจํากัดกวาโฉนด สวนเอกสาร
สิทธิที่ดินที่ออกโดยหนวยงานจัดท่ีดิน เชน ส.ป.ก. กรมปาไม และกรมประชาสงเคราะหนั้น เปนสิทธิจํากัด
ซึ่งไมสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูตามกฎหมายได  ยกเวนกรณีที่ตกลงกันเปนพิเศษ 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2529 : 138) 

ตารางที ่2-14  ขอแตกตางระหวางหนงัสืออนุญาตกบัหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

ประเภท 
หนังสือ 

สิทธิในการ 
จําหนายจายโอน 

ขอจํากัด 
หามโอน 1) 

การทอดทิ้ง 
ท่ีดิน 

ค้ําประกันเงินกู
จากสถาบัน
การเงิน

โฉนด โอนได ยกเวนกรณีมีขอจํากัดหามโอน 5 และ 10 ป 10 ป ได 
น.ส.3 โอนได ยกเวนกรณีมีขอจํากัดหามโอน 5 และ 10 ป 5 ป ได 
น.ค. 3 หามโอน ยกเวนตกทอดทางมรดก ตลอดไป ไมได ไมได 
กสน.5 หามโอน ยกเวนตกทอดทางมรดกหรือ

โอนไปยังสหกรณท่ีตนเปนสมาชิก 
ตลอดไป ไมได ไมได 

สทก. 1,2 หามโอน ยกเวนตกทอดทางมรดก ตลอดไป ไมได ไมได 
ส.ป.ก. 4-01 หามโอน ยกเวนตกทอดทางมรดกแก

ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบัน
เกษตรกร หรือ ส.ป.ก. 

ตลอดไป ไมได ไมได 

หมายเหตุ: 1)  5 ป ในกรณีท่ีโฉนดหรือ น.ส. 3 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ 2511 
ควบคูกับประมวลกฎหมายที่ดิน 10 ป ในกรณีท่ีโฉนดหรือ น.ส. 3 ท่ีออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2529: 138) 
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ความแตกตางของสิทธิในที่ดินดังกลาวเกิดจากการไดรับสิทธิในที่ดินจากเงื่อนไขของกฎหมายคน
ละฉบับ การเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินตามชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน และจุดประสงคของรัฐท่ี
ตองการอนุรักษทรัพยากรปาไมและที่ดินไมใหถูกบุกรุกมากเกินไปนาจะเปนที่เขาใจได แตผูที่อยูอาศัยทํา
ประโยชนในที่ดินประเภทตางๆ ก็มีความตองการเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประเด็นความ
แตกตางของสิทธิในที่ดินนี้ จึงมีแนวคิดวาควรจะมีสิทธิในที่ดินเพียงประเภทเดียวเพื่อใหผูถือครองทํา
ประโยชนในที่ดินมีความเทาเทียมกัน และใชกฎหมายฉบับเดียวกันในการจัดการดูแลการใชประโยชนที่ดิน
ใหเปนมาตรฐานเดียว แตการกระทําเชนนั้นไดจะตองแกปญหาหลายประการใหลุลวงกอน เปนตนวา การ
แบงแยกที่ชัดเจนระหวางที่ดินที่จะอนุรักษหรือสงวนไวใชและที่ดินที่จะใหประชาชนครอบครองได แนว
ทางการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับสมรรถนะที่ดิน ผังเมือง และระบบภาษีที่เอื้ออํานวยใหสังคมได
ประโยชนจากผูที่ครอบครองใชประโยชนที่ดิน  เปนตน (มูลนิธิสถาบันที่ดิน  2544 : 3-32 ถึง 3-33) 

1) เอกสารสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐแบบมีเงื่อนไข 

(1) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) 

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (สํานักงานปฏิรูปที่ดิน 2542) ได
กําหนดให ส.ป.ก. มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยนําที่ดินของรัฐหรือ 
ที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคืนจากเอกชนมาจัดใหแกเกษตรกรที่ยังไมมีที่ดินทํากิน กฎหมายปฏิรูปที่ดินยังได
กําหนดให ส.ป.ก.เปนผูถือครองสิทธิในที่ดินที่ ส.ป.ก. ไดมาทุกประเภท แลวนํามาออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินในลักษณะตางๆ ไดแก หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ส.ป.ก. 4-01) สัญญาเชาที่ดิน (ส.ป.ก. 4-14) สัญญาเชาซื้อที่ดิน (ส.ป.ก. 4-18ก) และโฉนดที่ดิน (น.ส. 4) 

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป
ที่ดิน (เรียกทั่วๆ ไปวา ส.ป.ก. 4-01) เปนเอกสารสิทธิชนิดหนึ่งที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไดออกใหกับเกษตรกรผูเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ผูมีสิทธิยื่นขอรับการจัดท่ีดินจะตองเปนไป
ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน สําหรับเงื่อนไขการไดสิทธิและขอจํากัดในการโอนสิทธิสรุปไดดังนี้ 

(1.1) เงื่อนไขการไดสิทธ ิ

การเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2519 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532) นั้น ราษฎรท่ีจะ
ไดรับการจัดสรรใหไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้  

(1) เปนเกษตรกรซึ่งหมายถึง ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก หรือผูยากจน ผูจบการศึกษา
ทางเกษตรกรรมหรือผูเปนบุตรของเกษตรกร ฯลฯ 

(2) เปนผูยื่นคํารองขอเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประกาศของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
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(3) มีคุณสมบัติไดแก 

- มีสัญชาติไทย 

- บรรลุนิติภาวะหรือเปนหัวหนาครอบครัว 

- มีความประพฤติดีและซื่อสัตยสุจริต 

-  มีรางกายสมบูรณ ขยันขันแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได 

-  ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

- ไมมีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเปนของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
หรือมีที่ดินเพียงเล็กนอยแตไมเพียงพอแกการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ 

- เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพือ่
เกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด 

(4) ผูใดเคยไดรับการจัดใหเขาทําประโยชนในที่ดินของ ส.ป.ก.หรือของหนวยงานอื่นใดของรัฐ แต
ขาดสิทธิที่จะไดรับกรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้นเพราะ ไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับที่ใชบังคับวา
ดวยการนั้น และยังไมพนกําหนด 5 ป กอนวันที่จะไดรับการคัดเลือก จะไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือก เวนแต
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเห็นสมควรยกเวนวากรณีที่ขาดสิทธินั้นเกิดจากเหตุจําเปนและสมควร 

(5)  เกษตรกรผูจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกตองอยูในหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

- เปนเกษตรกรผูถือครองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกรผูเชาที่ดินที่นํามาดําเนินการปฏิรูป 

   ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเปนผูทํากินบนที่ดินนั้น 

- เปนเกษตรกรผูไดรับการขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทํากินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

- เปนเกษตรกรอื่นตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินกําหนด 

(6) ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(1.2) ขอจํากดัในการโอนสิทธิ 

หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มีขอจํากัดในการโอนสิทธิ
ประกอบดวย 

1)  เกษตรกรผูไดรับมอบที่ดินจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตองปฏิบัติดังนี้ 

(1.1) ตองทําประโยชนในที่ดินดวยตนเองเต็มความสามารถและไมนําที่ดินนั้นทั้งหมดหรือ
บางสวนไปใหบุคคลอื่น  ไมวาจะโดยการขาย  ใหเชา  หรือเขาทําประโยชน หรือโดย 
พฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงใหเห็นในลักษณะนั้น 

(1.2) ยินยอมทําสัญญาเชาหรือสัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาจัดใหโดยมีคาชดเชยและตองปฏิบัติ
ตามสัญญาดังกลาว 
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(1.3) ไมเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนเปนเหตุใหที่ ดินเส่ือมสภาพความเหมาะสมแกการ
ประกอบเกษตรกรรม 

(1.4) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูป 
ที่ดินจังหวัด 

2) ที่ดินที่ไดรับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบงแยก หรือโอนสิทธิในที่ดิน
นั้นไปยังผูอื่นมิไดเวนแตเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อประโยชนในการปฏิรูปที่ดิน 

การที่เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไดจํากัดสิทธิการโอน (transferability) ไวดังกลาวจึงเปนเงื่อนไขที่
สําคัญที่มีผลตอการทํางานของกลไกตลาดการซื้อขายเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไมสามารถทํางานได หรือถา
ทําไดก็จะไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาตลาดที่แทจริงได นอกจากนี้เงื่อนไขจํากัดการโอนทําใหการนํา
เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไปใชเปนหลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินทั่วไปไมเปนไปตามเงื่อนไขของผูใหกู
ที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขการโอนที่สามารถทําไดอยางไมมีขอจํากัด  

จนถึงป พ.ศ. 2547 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมีเกษตรกรท่ีไดรับเอกสาร  
ส.ป.ก. 4-01 ในพื้นที่ 71 จังหวัด มีจํานวน 1,487,564 ครัวเรือน ในจํานวนนี้รอยละ 25.54 กระจายอยูใน
ภาคเหนือ รอยละ 53.44 กระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 10.27 กระจายอยูในภาคกลาง 
และรอยละ 10.74 กระจายอยูในภาคใต โดยไดมีการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก 4-01 ไปแลวจํานวน 
10,234,785 ไร แบงเปนภาคกลาง 1,767,012 ไร ภาคเหนือ 2,435,560 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4,845,457 ไร และภาคใต 1,186,756 ไร (ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 2548ก) 

(2) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน. 3 และ กสน. 5) 

การจัดท่ีดินโดยกรมสหกรณที่ดินหรือกรมสงเสริมสหกรณในปจจุบันในรูปของนิคมสหกรณไดเริ่ม
ดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2480 ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังนิคมสหกรณในเขตที่ดินหวงหามในทองที่จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งมีการเก็บเงินชวยทุนรัฐบาลสําหรับผูที่ไดเขาทําประโยชนในที่ดินนั้นๆ ตอมาไดมีการแกไข
พระราชบัญญัติดังกลาวเปนพระราชบัญญัติจัดต้ังสหกรณนิคม พ.ศ. 2483 และพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อ
การครองชีพ พ.ศ. 2485 (ซึ่งไมมีการเก็บเงินชวยทุนรัฐแตหามโอนหลังจากไดกรรมสิทธ์ิเปนเวลา 5 ป) 
เพื่อเปนการสงเสริมคนไทยใหมีที่ดินทํากิน ปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2535; กอง สหกรณนิคม, ไมระบุป) ทั้งนี้ 
กรมสงเสริมสหกรณจะเปนผูดําเนินการจัดหาที่ดินมาปรับปรุงเพื่อจัดใหราษฎรมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย
พรอมท้ังสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

(2.1) เงื่อนไขการไดสิทธิ  

ในการจัดท่ีดินกรมสงเสริมสหกรณจะเปนหนวยงานในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
อนุญาตใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกไดเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณและออกหนังสือ 
รับรองการทําประโยชน ทั้งนี้สมาชิกนิคมสหกรณที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับการจัดสรรที่ดินใหเขาทํา
ประโยชนไดตามเกณฑ (ไมเกินครอบครัวละ 50 ไร) พรอมกับไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนใน 
ที่ดินของนิคมสหกรณ (เรียกทั่วๆ ไปวา กสน.3) โดยมีเงื่อนไขการไดสิทธิ ดังนี้คือ 



174 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

(1) สวนประกอบของคุณสมบัติ 

- มีสัญชาติไทย 

- มีความประพฤติดีและเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณที่ดินกําหนด 

- ขยันขันแข็งมีรางกายสมบูรณและสามารถประกอบอาชีพได 

- ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

- ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองหรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครองชีพ 

- มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายสหกรณ 

(2) ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ 

(2.2) ขอจํากดัในการโอนสิทธิ 

นอกจากกรมสงเสริมสหกรณจะทําหนาที่ในการกําหนดเงื่อนไขการไดสิทธิแลวยังไดกําหนด
ขอจํากัดในการโอนสิทธิ สําหรับเอกสาร กสน. 3 ไวดังนี้ 

(1) สมาชิกท่ีนิคมสหกรณไดจัดสรรท่ีดินใหเขาทําประโยชนนั้นจะไมสามารถโอนสิทธิไปใหบุคคล
อื่นๆไดในชวงเวลา 5 ป ที่เขาทําประโยชน นอกจากจะตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยัง สหกรณที่ 
ตนเองเปนสมาชิกอยู และ 

(2) ตองใชที่ดินเฉพาะเพื่อทําการเกษตร ถาจะทําการอยางอื่นตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณ 

ผูที่ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน (กสน.5) แลวจะขอใหออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้น ตามประมวลกฎหมายที่ดินได ภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผูอื่นไมได 
นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูแลวแตกรณี 

จนถึงป พ.ศ. 2547 กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการจัดต้ังนิคมสหกรณไปแลวรวมทั้งส้ิน 37 
แหง ในพื้นที่ 21 จังหวัด และมีจํานวนผูไดรับเอกสาร กสน. 3 จํานวน 143,164 ครัวเรือน ในจํานวนนี้  
รอยละ 30.90 กระจายอยูในภาคเหนือ รอยละ 10.84 กระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 
31.62 กระจายอยูในภาคกลาง และรอยละ 26.64 กระจายอยูในภาคใต โดยไดดําเนินการออก กสน. 3  
ไปแลวเปนจํานวน 133,834 แปลงรวมเปนพื้นที่ประมาณ 1,675,999 ไร และออก กสน. 5 ไปแลวจํานวน 
53,946 แปลงรวมเปนพื้นที่ประมาณ 744,452 ไร (ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 2548) 

(3) หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสรางตนเอง (น.ค.1และ น.ค. 3) 

ตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 หมวดที่ 2 ไดใหอํานาจกรม 
ประชาสงเคราะหเดิมหรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปจจุบัน ดําเนินการจัดต้ังนิคมสรางตนเองขึ้นใน
ที่ดินของรัฐที่เปนที่รกรางวางเปลาหรือที่ดินปาเส่ือมโทรม ซึ่งลักษณะของนิคมสรางตนเองที่จัดต้ังอาจ 
แบงออกไดเปน 5 ลักษณะ ไดแก นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรทั่วไป นิคมสรางตนเองเพื่อ 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 175 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ชวยเหลืออพยพราษฎรจากเขตน้ําทวม นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดชายแดนและ
เขตแทรกซึมของผูกอการราย นิคมสรางตนเองเพื่อชวยเหลือราษฎรเพื่อเปาหมายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ และนิคมสรางตนเองในลักษณะพิเศษเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแกปญหาในทางการปกครองเปน
นิคมสรางตนเองที่จัดต้ังขึ้นเพื่อชักนําและสงเสริมใหราษฎรไดรูจักประกอบอาชีพ (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2547) ทั้งนี้นิคมสรางตนเองจะจัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรผูยากจนท่ีไดผานการคัดเลือก
แลวเขาต้ังถิ่นฐานประกอบอาชีพและอยูอาศัยในท่ีดินของนิคม พรอมทั้งจัดสรางส่ิงสาธารณูปโภค เชน 
ถนน แหลงน้ํา โรงเรียน สถานีอนามัย และสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกนิคม จัดหาเงินทุน 
หมุนเวียนใหสมาชิกนิคมกูยืม 

(3.1) เงื่อนไขการไดสิทธ ิ

ในการจัดท่ีดินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให
ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกไดเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสรางตนเอง และออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน ทั้งนี้ไดมีเงื่อนไขของการไดสิทธิดังนี้คือ 

(1) สวนประกอบของคุณสมบัติ 

- มีสัญชาติไทย 

- บรรลุนิติภาวะและเปนหัวหนาครอบครัว 

- มีความประพฤติดีและเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

- ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณและสามารถประกอบการเกษตรได 

- ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

- ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองหรือมีแตเพียงเล็กนอย ไมพอแกการครองชีพ 

- ไมมีอาชีพอยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้นพอแกการครองชีพ 

(2) ไดรับพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง 

(3) ไดรับอนุญาตจากอธิบดีใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสรางตนเองและตองเขาอยู 
ปกครองในที่ดินนั้นภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับมอบที่ดิน 

(4) ตองจัดทําที่ดินใหเกิดประโยชนใน 5 ป 

(3.2) ขอจํากัดในการโอนสิทธิ 

สมาชิกนิคมสรางตนเองที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับการจัดสรรที่ดินใหเขาทําประโยชนไดตาม
เกณฑ พรอมกับไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินนิคมสรางตนเอง (น.ค. 1) ทั้งนี้ไดมี
ขอจํากัดในการโอนสิทธิ ไดแก  

(1) ไมมอบหรือโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบใหแกผูอื่นๆ และ 

(2) ไมนําหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินไปเปนหลักประกันการชําระหนี้ 
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สมาชิกรายใดไดทําประโยชนในที่ดินแลวสามารถย่ืนคําขอหนังสือแสดงการทําประโยชนที่ดินนิคม
สรางตนเอง (น.ค. 3) โดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนผูออกหนังสือแสดงการทําประโยชน 
หนังสือแสดงการทําประโยชนดังกลาวมีเงื่อนไขการไดสิทธิไดแก  

(1) เปนสมาชิกนิคมสรางตนเองและเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสรางตนเองตามที่ไดรับ
อนุญาตเปนเวลาเกินกวา 5 ป และ 

(2) ไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดจายลงไปและชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเอง 
ใหแกทางราชการครบเรียบรอยแลว  

ผูที่ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค.3) แลวจะขอใหออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้น ตามประมวลกฎหมายที่ดินได ภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผูอื่นไมได 
นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูแลวแตกรณี 

จนถึงป พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดดําเนินการจัดต้ังนิคมสรางตนเองไปแลว
รวมทั้งส้ิน 44 นิคม (จากจํานวนนิคมฯ ทั้งส้ิน 59 นิคม ส้ินสภาพไปแลว 15 นิคม) ในพื้นที่ 27 จังหวัด และ
มีจํานวนผูไดรับเอกสาร น.ค. 1 จํานวน 90,893 ครัวเรือน ในจํานวนนี้รอยละ 16.16 กระจายอยูใน 
ภาคเหนือ รอยละ 38.04 กระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 14.68 กระจายอยูในภาคกลาง 
และรอยละ 31.12 กระจายอยูในภาคใต โดยไดดําเนินการออกเอกสารสิทธิ น.ค. 1 เปนจํานวน 4,086,276 
ไร และเปนเอกสารสิทธิ น.ค. 3 จํานวน 2,511,056 ไร (ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 2548ก) 

2.5.3 ปญหาการถือครองท่ีดินในประเทศไทย 

การถือครองที่ดิน หมายถึงสิทธิตางๆ อันพึงมี ระหวางผูถือครองกับที่ดินที่ถือครอง ซึ่งอาจมีฐานะ
แหงการถือครองแตกตางกัน อาทิ ผูถือครองที่ดินที่มีฐานะเปนเจาของ มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้น มีฐานะเปน
ผูเชา มีฐานะเปนหุนสวน หรือถือครองโดยไมมีสิทธ์ิ เปนตน ขอบเขตของการถือครองจึงกวางขวาง 
ผลกระทบจะครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการถือครองที่ดินจึงมีขอบเขต
กวางขวางไปดวย 

ปญหาการถือครองที่ดินในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

1. การไรกรรมสิทธ์ิ 

2. การไรที่ดินทํากิน 

3. การเชาที่ดิน และ 

4. การถือครองที่ดินรายใหญ 

ปญหาท้ัง 4 ประเภทนี้เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศจะแตกตางกันแตความรุนแรงเทานั้น โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1) การไรกรรมสิทธิ์ 

ปญหาการไรกรรมสิทธ์ินั้นเปนปญหาของราษฎรที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐ ทั้งที่ปาไมตามมติ
คณะรัฐมนตรีหรือปาไมถาวร  ปาสงวนแหงชาติ  อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพัน ธุ สัตวป า  ที่
สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกัน ที่ราชพัสดุ ที่ดินในโครงการจัดท่ีดินของรัฐ เปนตน ราษฎรเหลานี้
มีที่ดินทํากิน แตไรกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 

ปญหาการไรกรรมสิทธ์ิของราษฎรที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศปญหาหนึ่ง ถึงแมวาจะไดมีแนวคิดจากหลายกลุมบุคคลทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และนักวิชาการ สาขาตางๆ ในการแกไขปญหาปาไมของชาติมาเปนเวลาชานานก็ตาม แตก็ยังมิสามารถ
แกไขใหบรรลุไปได 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (2504-2509) ไดระบุไววา “ มีราษฎร 
ไมตํ่ากวา 1 ลานคน รวมทั้งชาวเขาดวย ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง เคลื่อนที่ทําลายปาของชาติ มีการบุกรุก 
ลักลอบตัดตนไมมีอยูเปนจํานวนมาก โดยเหตุนี้ปาอันเปนทรัพยากรสําคัญสําคัญของชาติที่ใหความอุดม
สมบูรณแกที่ดินเปนแหลงเกิดของน้ําและเปนแหลงผลิตไมตองถูกทําลายหมดไป ในอัตราอันสูงเกินควร 
และเปนผลรายตอเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ความจําเปนทางเศรษฐกิจของประเทศขั้นแรก จึงไดแก
การจําแนกประเภทที่ดินออกเปนที่ทํามาหากินและปาสงวนท่ัวประเทศ กับการจัดสรรท่ีดินใหประชาชน ซึ่ง
ไมมีที่ดินเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง จํานวนไมตํ่ากวา 1 ลานคน ” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แหงชาติ, 2504 : 54-55) 

ถึงแมจะมีการกําหนดแผนงานเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกปาไมไวดังกลาวก็ตาม แตไมสามารถยุติ
ปญหาได ไดมีการรายงานจํานวนผูไรกรรมสิทธ์ิและทํากินอยูในที่ดินของรัฐประเภทตางๆ ตามลําดับมาดังนี้ 

จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2523: 13) ระบุ
วามีราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไมจํานวนมากถึง 1 ลานครอบครัว 

ตอมาในป 2535 กระทรวงมหาดไทยไดทําการสํารวจพบวามีราษฎรเขาทํากิน และอยูอาศัยในเขต
ปาไมของชาติทั้งเขตปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวรรวม 5.3 ลานคน ในพื้นที่ 37.6 ลานไร กระจายไปทั่ว
ทั้งประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535) 

ไดมีการศึกษาถึงที่มาของปญหา และแนวทางแกไขในอดีตถึงปจจุบัน ที่มีมุมมองของปญหาของ
กลุมบุคคลตางๆ ที่แตกตางกันออกไป 

อํานวย คอวนิช (2518) ไดกลาวถึงปญหาและสาเหตุของปญหาปาไมไว รวม 7 ประการคือ การ
แผวถางทําลายปา การลักลอบตัดไมโดยผิดกฎหมาย การเปดปาเพื่อโครงการรัฐบาล วิธีการจัดการปาไม 
ความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย ระบบบริหารการปาไมและนโยบายปาไม 

ทิวา  สรรพกิจ (2531 : 156) “ปาที่ถูกบุกรุกทําลายนั้นสาเหตุสําคัญก็คือ การขาดความรวมมือ
จากประชาชนและหนวยงานอื่นๆ ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ก็ตาม ถามีการเมืองเขามาแอบแฝง 
และใชทรัพยากรธรรมชาติเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาตัวเองแลว ทุกส่ิงทุกอยางจะหมด
ส้ินไป ปาไมก็เชนเดียวกัน” 
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พิสิษฐ  ณ พัทลุง (2531 : 27) ไดมีความเห็นวา 

“ ที่มีการพูดวา ประชาชนบุกรุกปาสงวน เพราะประชาชนมีจํานวนมากขึ้นนั้นอาจจะเปนความจริง
ในบางสวน แตถารัฐมีนโยบายที่แนนอนที่จะอนุรักษและบอกไดวา เขตอนุรักษอยูตรงไหน ก็นาจะแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นได ” 

คณะกรรมการดําเนินการศึกษาแนวทางแกไขปญหาที่ทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ (2532) ได
สรุปสภาพปญหาและสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ปาไมและประชาชนเขาไปบุกเบิกในเขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติไวดังนี้:- 

1. พื้นที่ปาลดลง ประชาชนเขาไปบุกเบิกในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมากขึ้นมีผลมาจาก 

1.1 เกิดขึ้นจากการขยายโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เชน การตัดถนน การสรางเข่ือน
ขนาดใหญเพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา โดยเฉพาะการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ในฉบับที่ 1-3 ซึ่งมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจมากกวาดานสังคม ทําใหขยายโครงการพื้นฐานเพิ่มมาก
ขึ้น และมีผลตอการลดพื้นที่ปาลง 

1.2 การใหสัมปทานทําไม สงผลใหพื้นที่ปาไมลดลงเพราะยังไมสามารถรักษาปาโดยการปลูก
ปาทดแทนไดตามท่ีกําหนด เนื่องจากผูรับสัมปทานบางรายไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัมปทานหรือ
พยายามหลีกเล่ียงขอกําหนดและเงื่อนไขของสัมปทาน นอกจากนี้การนําเอาเครื่องจักร รถแทรคเตอรมาใช
ในการเกษตร เปนเหตุใหการเขาไปบุกเบิกในพื้นที่ปาเปนไปไดรวดเร็วและกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

1.3 สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางการเกษตรเพื่อการสงออกทําใหเกิดการขยาย 
พื้นที่เพื่อการเกษตรมากขึ้น แตในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผลผลิตตอไรปรากฏวาผลผลิต
ตอพื้นที่ไมเพิ่มขึ้น จึงเสมือนวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางการเกษตร คือการขยายพื้นที่มากกวา  
ขณะเดียวกันผลจากการเนนการเกษตรเพื่อการสงออก โดยการปลูกพืชชนิดเดียว (Mono Crop) เชน  
มันสําปะหลัง ขาวโพด ไดทําลายการเกษตรแบบดั้งเดิม (วนเกษตร) ของราษฎรอีกดวยจึงเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ทําใหการบุกเบิกในพื้นที่ปาเพิ่มมากขึ้น 

1.4 เนื่องจากในชวงระยะที่ราคาขาวเปลือกตกตํ่า ไมคุมกับราคาปุยและยาฆาแมลงที่เพิ่มขึ้น  
ทําใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชไรแทนการปลูกขาว จึงตองใชพื้นที่มากขึ้นและขยายพื้นที่ตามไปดวย 

1.5 จํานวนประชากรของประเทศเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชทําให
การเขาไปบุกเบิกพื้นที่ปาเปนไปไดสะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังมีราษฎรจํานวนมากท่ียังขาดแคลนท่ีดิน
ทํากิน โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคอีสาน 3 ลานกวาคน ที่ไรที่ดินทํากินหรือมีที่ดินไมพอทํากิน 

1.6 การใชเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาที่ผานมามักลอกเลียนจากตางประเทศ
มาใช ซึ่งบอยครั้งไมสอดคลองกับสภาพของชนบทไทย 

1.7 ราษฎรยังไมมีความรูสึกตนเองเปนเจาของทรัพยากรปาไม ทั้งนี้เพราะรัฐไดนําปาให 
เอกชนผูลงทุนเขาใชประโยชนในรูปของการใหสัมปทานทําไม 

1.8 กระบวนการสอบสวนสิทธิของราษฎรที่ไดทําประโยชนในพื้นที่ปาอยูกอน การประกาศ
เขตปาสงวนแหงชาติยังไมมีประสิทธิภาพ ทําใหราษฎรดังกลาวไมไดรับสิทธิเทาที่ควร 
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1.9 การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติในอดีต ใชผลการจําแนกประเภทที่ดินเปนหลักและ
กําหนดขอบเขตบนแผนที่ เพื่อประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ โดยใหราษฎรไปแจงสิทธิภายใน 90 วัน เพื่อ
สอบสวนสิทธิ โดยไมไดสํารวจประชากรท่ีอยูในเขตพื้นที่ที่จะประกาศเขตปาสงวนแหงชาติกอนประกาศวา
มีจํานวนเทาใด และอยูมากอนประกาศปาสงวนแหงชาติหรือไม ทําใหการแกปญหาท่ีทํากินของราษฎร 
ควบคูกับการรักษาพื้นที่ปาไมเปนไปไดยาก อีกท้ังไมสามารถจะเตรียมพื้นที่รองรับประชากรไดแนนอนใน
กรณีตองอพยพ 

1.10 ผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเขาไปมีบทบาทเหนือราษฎรในทองที่ดอยโอกาสกวาและราษฎร
ซึ่งสูญเสียสภาพการครอบครองในที่ดินผืนเดิม ตองทําการบุกเบิกท่ีดินผืนใหม เพื่อการยังชีพหรือเพื่อให
ไดรับประโยชนตอบแทนจากผูมีอิทธิพล ทําใหอัตราการขยายพื้นที่เขาไปในปามีมากย่ิงขึ้น 

2. นโยบายปาไมแหงชาติบางสวนยังไมสอดคลองกับสภาพในปจจุบัน 

2.1 มาตรการเกี่ยวกับปาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 
(2530-2534) กําหนดใหสนับสนุนและสงเสริมบทบาทเอกชนและประชาชนในทองถิ่นใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประหยดั แตนโยบายปาไมแหงชาติ
กําหนดใหมีการพัฒนาดานปาไม โดยสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชนซึ่งมิไดมุงเนนประชาชนทองถิ่น 

2.2 นโยบายปาไมแหงชาติสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชน โดยใหภาคเอกชนดําเนินการกับ 
ผูอยูในปานั่นเอง จึงกอใหเกิดกรณีพิพาทกับราษฎรอยูบอยครั้ง 

3. การประกาศกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ มักจะไปทับที่ทํากินของราษฎรท่ีอาศัย ทํา
ประโยชนอยูกอนแลว เนื่องจากการออกกฎกระทรวงกําหนดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ตองใชผลการ
จําแนกที่ดินเปนหลักซึ่งยังมีขอบกพรอง ทั้งนี้เพราะไมไดทําการสํารวจประชากรท่ีครอบครองที่ดินหรือ
สํารวจสิทธิของบุคคลวามีอยูกอนประกาศแนวเขตหรือไมเทาที่ควร 

4. การกวานซื้อสะสมที่ดินเพื่อเก็งกําไร ทําใหการขยายเขาไปในพื้นที่ปามากยิ่งขึ้น ซึ่งสืบ
เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2502 ไดยกเลิกการกําหนดสิทธิใน
ที่ดิน ตามหมวด 3 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรไมไดประสานงานกันเทาที่ควร เนื่องจากอํานาจ
การจัดการทรัพยากรขึ้นอยูกับตางหนวยงาน ซึ่งตางยึดกฎหมายของหนวยงานของตนและมติคณะ 
รัฐมนตรีใหอํานาจหนวยงานของตนเทานั้น เชน หนวยงานหนึ่งประกาศใหเขตปาอนุรักษเปนพื้นที่ตนน้ํา
ชั้น 1 A แตอีกหนวยงานหนึ่งใหใบอนุญาตใหมีการสัมปทานทําแรในพื้นที่เดียวกัน หรือกรณีที่ราษฎรเขา
อาศัยทําประโยชนในเขตปาสงวน ซึ่งกรมปาไมถือวาบุกรุกปาสงวน แตมีหนวยงานอื่นของรัฐเขาไปจัดเก็บ
ภาษี (ภ.บ.ท. 6) ใหทะเบียนบาน ต้ังโรงเรียน วัด และสถานีอนามัย 

6. การควบคุมดูแล ปองกัน และรักษาปาไมยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยมีสาเหตุดังนี้ 

6.1 การกําหนดแนวเขตพื้นที่แตละประเภท ยังไมชัดเจนเพียงพอ 

6.2 ยังไมเห็นความสําคัญตอบทบาทของราษฎรในการรวมดูแล รักษาปา เทาที่ควร 

6.3 จํานวนเจาหนาที่และงบประมาณไมเพียงพอ 
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7. การลดลงของจํานวนพื้นที่ปาชายเลน โดยมีสาเหตุดังนี้ 

7.1 เปนผลสืบเนื่องมาจากการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

7.2 รัฐมีนโยบายเพื่อปกปองรักษาปาชายเลน แตมาตรการการปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ 

ในขณะเดียวกันในสวนของภาครัฐ กรมปาไม (2538:1) ไดสรุปประเด็นปญหาปาไมไวดังนี้ 

“ ปญหาของการปาไมเปนปญหาเรื้อรังซึ่งเกี่ยวของโดยทางตรงและทางออมกับปญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ ประเด็นปญหาพื้นฐานที่สําคัญของการปาไม มี 3 ประการ คือ 

(1) ปญหาการบุกรุกตัดไมทําลายปาอยางตอเนื่อง 

(2) ปญหาเกี่ยวกับความตองการไมเพื่อใชสอยและเพื่ออุตสาหกรรมปาไมไมไดรับการ
สนองตอบอยางตอเนื่องและเพียงพอ 

(3) ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินปาไมที่ เปนไปอยางรุนแรงและ 
กวางขวาง” 

2.3 ความขัดแยงในแนวคิดแกไขปญหาท่ีดินทํากินในเขตปาไม 

แนวคิดการแกไขปญหาท่ีดินทํากินปาไมจากอดีตถึงปจจุบันสรุปได 4 ประการ คือ 

2.3.1 ไมเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ แตแกไขโดยใหสิทธิทํากิน 

2.3.2 ไมเพิกถอนปาสงวนแหงชาติ แตแกไขโดยการใหเชาทํากินหรือปลูกปา 

2.3.3 ใหเพิกถอนปาสงวนแหงชาติที่มีคนอยูอาศัยและทํากินมาเปนเวลานานแลวออก
เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให 

2.3.4 การเพิกถอนปาสงวนแหงชาติเพื่อนํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดินเทานั้น 

แนวคิดการการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในอดีตมีหลายประการ เชน การ 
จัดต้ังหมูบานปาไม  โครงการสิทธิทํากิน (สทก.) การปลูกปาโดยเกษตรกรรายยอย โครงการจัดท่ีดิน 
ทํากินใหกับราษฎรผูยากไร (คจก.) ปาชุมชน รวมทั้งการปฏิรูปที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2536 กรมปาไมไดสงมอบพื้นที่ปาไมจํานวน 44.28 ลานไร ใหแกสํานักงานการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินใหแกราษฎรท่ีบุกรุกทํากินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  
การสงมอบพื้นที่ปาไมที่มีราษฎรบุกรุกเขาทํากินอยูแลว จึงเปนการแกปญหาการบุกรุกปาไมไดระยะหนึ่ง 

ตอมาในป พ.ศ. 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2551: 2) ไดรายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินงานในการปองกันรักษาทรัพยากรปาไม วามีพื้นที่ปาที่ชุมชนอาศัยอยู ดังนี้ 

 จํานวน (ราย) ชุมชน (แหง) เนื้อที่ (ลานไร) 
พื้นที่ปาอนุรักษ 135,000 11,730 1.98 
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 340,000 1,650 6.40 
พื้นที่ปาชายเลน 5,426 981 123,213 ไร 

รวม 480,426 14,298 8.5 
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จะเห็นไดวาการบุกรุกปาไมเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยท่ีการแกไขยังใชแนวทางเดิม ที่มีแนวโนมวา 
ผูบุกรุกจะสามารถอยูอาศัยและทํากินในที่บุกรุกได 

อยางไรก็ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมของ
ประเทศไว 128 ลานไร หรือรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีภารกิจสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ดูแลรักษา
พื้นที่ปาที่เหลืออยู 104.7 ลานไร และ (2) เพิ่มพื้นที่ปาไมใหได 128 ลานไร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2551: 2) 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดมอบมาตรการและแนวทางในการแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐและ 
การทําลายทรัพยากรปาไม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ดังนี้ 

1. มาตรการ 

1.1 มาตรการท่ีจะตองคงพื้นที่ปาไมและที่ดินของรัฐที่มีอยูไมใหมีการบุกรุกเพิ่มขึ้น 

1.2 มาตรการท่ีจะตองนําพื้นที่ปาไมและที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกกลับคืนใหแผนดิน ซึ่งหากสภาพที่
รับกลับคืนมาไดรับความเสียหายก็ตองดําเนินการและฟนฟูใหดีที่สุด 

2. แนวทาง 

2.1 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพในการบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยอาจแบงภารกิจในรูปแบบของอนุกรรมการดานตางๆ เชน อนุกรรมการดานการบังคับใช
กฎหมายก็มอบหมายใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนเจาภาพ เปนตน 

2.2 ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขการปองกันและปราบปรามการ 
บุกรุกท่ีดินของรัฐและทรัพยากรปาไม ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ตางๆ ที่มีอยูโดยเครงครัด โดยตองมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลากํากับและมี 
ผูรับผิดชอบที่แนนอน และรวมกันทบทวนนโยบายที่เคยกําหนดไว กําหนดสภาพปญหาจากการออก
นโยบายดังกลาว พรอมหาแนวทางแกไขปญหาแบบบูรณาการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม 

2.3 หนวยงานท่ีเปนเจาของที่ดินของรัฐและหนวยงานที่ดูแลพื้นที่ปาไม ใหสํารวจพื้นที่ในความ 
รับผิดชอบท้ังที่มีหลักฐานแสดงเขตที่ดินและที่ไมมีหลักฐาน จากนั้นใหกําหนดเขตพื้นที่ใหชัดเจนและนําไป
กําหนดเขตในแผนที่ระวางรูปถายทางอากาศของสํานักงานที่ดิน 

2.4 กรณีที่มีบุคคลอื่นเขายึดถือครอบครองในที่ดินของรัฐหรือพื้นที่ปาไม ใหทําการพิสูจนสิทธิของ
บุคคลท่ีเขายึดถือครอบครอง หากพบวารัฐมีสิทธิดีกวา ก็แจงใหผูครอบครองออกจากพ้ืนที่หากไมยินยอม
ก็ใหดําเนินการดวยการบังคับใชกฎหมายตอไป สําหรับกรณีที่บุคคลเขายึดถือครอบครองมีสิทธิดีกวารัฐ  
ก็ใหหนวยงานที่รับผิดชอบกําหนดแนวเขตการครอบครองของบุคคลดังกลาวใหชัดเจน เพื่อปองกันการ 
บุกรุกท่ีดินเพิ่มเติม และกําหนดเงื่อนไขของการครอบครองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

2.5 พื้นที่ปาไมที่อยูนอกเขตสงวนหวงหาม เชน พื้นที่ปาชายเลน และพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพเปน 
ที่ปาอุดมสมบูรณ ซึ่งยังไมมีกฎหมายคุมครองและเห็นสมควรที่จะสงวนไวเปนสมบัติของชาติ ควรใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดพื้นที่ที่ควรสงวนไวดวย และนําไปกําหนดเขตในแผนที่ระวางรูปถายทาง
อากาศของสํานักงานที่ดิน 
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2.6 หากทุกหนวยงานท่ีเปนเจาของที่ดินของรัฐและดูแลพื้นที่ปาไม ไมสามารถรักษาที่ดินของรัฐที่
ตนดูแล หรือไมสามารถรักษาพื้นที่ปาไมใหคงอยูได จะตองมีบทลงโทษกับเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
และดูแล 

2.7 ใหหนวยงานที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย ดําเนินการปราบปรามผูที่บุกรุกท่ีดินของรัฐและ 
พื้นที่ปาไม รวมถึงขาราชการที่ทุจริตประพฤติมิชอบอยางเขมงวด และสงเรื่องใหกรมที่ดินเพื่อพิจารณา
เพิกถอนเอาที่ดินคืนแผนดินตอไปอยางเรงดวน โดยหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนกระบวนการพิสูจนสิทธิ
จะตองใหความรวมมืออยางเต็มที่ 

2.8 มาตรการท่ีเกิดจากการระดมความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หากเห็นวาเปนมาตรการ
ที่จะทําใหนโยบายของรัฐทั้ง 2 มาตรการสัมฤทธ์ิผลแลว จะตองหาแนวทางที่จะสามารถดําเนินการใหได 
ไมวาจะเปนการแกไขมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานใดก็ตาม 

2.9 ใหผูวาราชการจังหวัดประชุม กํานัน ผูใหญบาน กําชับถึงการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ 
เจาพนักงานของรัฐ ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลพื้นที่สาธารณะ และที่สงวนหวงหามตางๆ หากพบวาผูใดมีสวน
เกี่ยวของหรือใหความสะดวกกับผูที่บุกรุกท่ีดินของรัฐ และที่สงวนหวงหามจะตองถูกดําเนินการทางอาญา
และทางปกครองอยางเฉียบขาด (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551: 4-5) 

อยางไรก็ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแผนและมาตรการปองกัน
รักษาปาและฟนฟูสภาพปา (พ.ศ. 2551-2555) ขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2550 โดยมีพื้นที่เปาหมายและมาตรการดังนี้ 

1. พ้ืนที่เปาหมาย 

พื้นที่เปาหมาย 76 จังหวัด ทั่วประเทศ แบงเปน 5 กลุม ดังนี้ 

1.1 จังหวัดท่ีมีความสําคัญเฉพาะดานในแงของการเปนมรดกโลก 7  จังหวัด ประกอบดวย 
อุทัยธานี กาญจนบุรี นครนายก นครราชสีมา สระบุรี สระแกว และปราจีนบุรี 

1.2 จังหวัดท่ีมีความสําคัญในแงของการเปนพื้นที่ปาชายเลน 24 จังหวัด ประกอบดวย 
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และสตูล 

1.3 จังหวัดท่ีมีการสูญเสียพื้นที่ปาไมรุนแรง 20 จังหวัด ประกอบดวย อุดรธานี ลําปาง นาน 
แมฮองสอน เชียงใหม ยะลา หนองบัวลําภู ตาก ขอนแกน สกลนคร พะเยา พิษณุโลก อุบลราชธานี แพร 
เชียงราย กาฬสินธุ สุรินทร อุตรดิตถ หนองคาย และเลย 

1.4 จังหวัดท่ีมีการสูญเสียพื้นที่ปาไม รองลงมา 19 จังหวัด ประกอบดวย บุรีรัมย ศรีสะเกษ 
นครพนม ชัยภูมิ อํานาจเจริญ เพชรบูรณ สุโขทัย ลําพูน ราชบุรี รอยเอ็ด สุพรรณบุรี กําแพงเพชร 
มกุดาหาร ยโสธร มหาสารคาม นครสวรรค ชัยนาท ลพบุรี และพิจิตร 

1.5 จังหวัดท่ีไมมีพื้นที่ปา แตตองเฝาระวังและกํากับควบคุมการอนุญาตไม 6 จังหวัด 
ประกอบดวย พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อางทอง สิงหบุรี และนครปฐม 
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2. มาตรการ แยกเปน 3 ระยะ 

2.1 มาตรการระยะเรงดวน (พ.ศ. 2551) ประกอบดวย 4 มาตรการ คือ 

 (1) การบริหารดานการปองกันรักษาปา โดยปรับปรุงคณะกรรมการชุดเดิม เปนคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาแหงชาติ (คปป.) และคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด  
(คปป.จ.) 

 (2) การปองกันรักษาปา โดยสนธิกําลังลาดตระเวนอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานการขาวและจิตวิทยา 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาไฟปา 

 (3) การสรางเครือขายประชาชนมีสวนรวม โดยฝกอบรม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) 
และเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาไม (ยชป.) 

 (4) การควบคุมความตองการใชไม โดยควบคุมการแปรรูปไม การเคล่ือนที่ไมและของปา และ
การจํากัดจํานวนโรงงานแปรรูปไมใหเหมาะสม 

2.2 มาตรการระยะกลาง (พ.ศ. 2552-2553) ประกอบดวย 5 มาตรการ คือ 

 (1) การเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปาไม โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียม 
ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห แปลตีความพื้นที่ปาไม 

 (2) การมีสวนรวมในการปองกันรักษาปาของประชาชน โดยฝกอบรมราษฎรในการสืบหาขาวและ
เฝาระวัง รวมทั้งรณรงคปลูกจิตสํานึก 

 (3) การสรางสมดุลระหวางพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและการปลูกทดแทน โดยปลูกฟนฟูปาทันทีในพื้นที่ปา
ที่ถูกบุกรุกทําลาย และพื้นที่ปาเส่ือมโทรม 

 (4) การควบคุมการใชประโยชนพื้นที่ปาไม โดยติดตามการใชประโยชนพื้นที่ปาไมของสวน 
ราชการ และเอกชน 

(5) Village Profile/ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวมโดยสํารวจขอมูลชุมชน
เพื่อจัดทําฐานขอมูลพรอมระบบเชื่อมโยง 

2.3 มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2552-2555) ประกอบดวย 4 มาตรการ คือ 

(1) การปลูกฟนฟูสภาพปา โดยปลูกฟนฟูปาในพ้ืนที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ ที่ 
เส่ือมโทรม และปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 

(2) การประเมินผลการปลูกปา โดยประเมินผลสําเร็จและความคุมคาของการปลูกปาที่ผานมา 
เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(3) การแกไขปญหาชุมชนดานจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม โดยเรงรัดดําเนินการตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ใหแลวเสร็จภายใน 2 ป 

(4) การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) โดยปรับปรุงแนวเขตใหชัดเจนและถายทอดลง
บนภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1 : 4000 
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ถึงแมจะมีมาตรการปองกันการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และพื้นที่ปาไมของชาติ โดย
วิธีการตางๆ ก็ตาม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (2551: 1-6) ไดรวบรวมประเด็นปญหาและอุปสรรคในการ
ปองกันไววาเกิดจาก ประเด็นปญหาการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานตางๆ มีความแตกตางกัน 
มาตรการท่ีออกมาใชมีจุดบกพรองหรือจุดออน ระบบแผนที่แตกตางกันเกิดความคลาดเคล่ือน ไมมีการข้ึน
ทะเบียนที่ดินของรัฐ ขาดการดูแลรักษาปาอยางจริงจัง แนวเขตที่ดินประเภทตางๆ ไมชัดเจนปญหาเกิด
จากแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) นโยบายของรัฐขาดเอกภาพ เปนตน 

สถานการณในปจจุบัน 

จากการข้ึนทะเบียนคนจนของรัฐบาลในเดือน มกราคม-มีนาคม 2547 พบวามีราษฎรท่ีมีที่ดินทํากิน
แตไมมีเอกสารสิทธิอยูในเขตปาสงวนและปาไมถาวรรวม 149,377 ราย พื้นที่รวม 2,390,379 ไร และ
ราษฎรท่ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวรตองการที่ดินเพิ่มมีจํานวน 45,321 ราย ตองการที่ดิน
เพิ่ม 586,007 ไร (ตารางท่ี 2-15 และ 2-16) 

ในป พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบโครงการ 3 โครงการ ที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหาท่ีดินในพื้นที่ปาไม โดยระบุถึงจํานวนผูที่เขาอยูอาศัยและทํากินและเนื้อที่ไวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2551 ดังนี้ 

1. โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2551-2552 มี 
เปาหมาย 232,000 ราย ซึ่งถือครองพื้นที่ปาไมจํานวน 3,340,000 ไร 

2. โครงการทรัพยากรท่ีดินและปาไมในพื้นที่ปาอนุรักษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช พ.ศ. 2551-2552 จากการสํารวจการถือครองพื้นที่ปาอนุรักษ (พ.ศ. 2542-2549) จํานวน 157 พื้นที่มี
ราษฎรถือครองที่ดินทํากินและอยูอาศัยจํานวน 122,583 ราย 153,441 แปลง เนื้อที่ 1,485,393 ไร 

3. โครงการสํารวจขอมูลการปลูกไมยางพาราของราษฎรในพื้นที่ปาอนุรักษ กรมอุทยาน 
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พ.ศ. 2551 จะดําเนินการสํารวจการถือครองและพื้นที่ปลูกไมยางพาราใน
พื้นที่ปาอนุรักษทั้งประเทศ ในเขตอุทยานแหงชาติ 52 แหง เนื้อที่ 1,236,330.35 ไร เขตรักษาพันธุสัตวปา 
666,100.14 ไร เขตหามลาสัตวปา 129,806.14 ไร และเขตวนอุทยาน 12,933.67 ไร รวมเนื้อที่สวน
ยางพาราในเขตปาอนุรักษทั้งส้ิน 2,045,170.30 ไร 

รวม 2 โครงการ คือ โครงการท่ี 1 และโครงการที่ 2 มีราษฎรถือครองโดยไรกรรมสิทธ์ิอยูจํานวน 
354,583 ราย 

ถึงปจจุบัน การบุกรุกปาเปนที่หากินอยูอาศัย และประกอบอาชีพอื่นยังคงเกิดขึ้นดังรายงานของ 
ชุลีพร บุตรโคตร (2551 : 2) ถึงการบุกรุกพื้นที่ปาในเขต 4 จังหวัดภาคใต คือ สุราษฎรธานี ระนอง พังงา 
และภูเก็ต ซึ่งมีจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีรายงานการบุกรุกในพื้นที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศเชนเดียวกัน 

ภายใตสถานการณการบุกรุกพื้นที่ปาไมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องดังที่กลาวมานี้จะสงผลกระทบตอ
การวางแผนการถือครองที่ดิน ในดานการจําแนกประเภทที่ดินที่กําหนดเปาหมายที่ดินสงวนหวงหามของ
รัฐ ซึ่งสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของประเทศในระยะยาว หากไมสามารถแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ 
ปาไมได การวางแผนการถือครองที่ดินก็ไมอาจจะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพได 
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2) การไรที่ดินทํากิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ไดระบุไววา “ กรมที่ดินได
ทําการสํารวจจํานวนประชากรท่ีไดมีที่อยูเปนหลักแหลง และเชาที่ดินของคนอื่นทํามาหาเลี้ยงชีพทั่ว 
ราชอาณาจักร ปรากฏวาประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานราย ”  
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2503 : 76) 

จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบานในชนบท ป พ.ศ. 2530 ของศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ 
พบวา มีครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากินเลย ตองเชาที่ดินทํากินทั้งหมดจํานวน 572,755 ครัวเรือน (ตารางท่ี  
2-17) 

ตารางที่ 2-17  ขอมูลการถือครองที่ดนิในชนบททัว่ประเทศ   

ภาค 

เหนือ กลาง ตะวันออก 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวันตก ใต 
รวมท้ัง 
ประเทศ 

จํานวนครัวเรือนท่ีมีท่ีดินทํากินของตนเอง และไมตองเชา (ครัวเรือน) 

908,043 121,981 215,166 1,954,758 223,827 635,737 4,056,512 

จํานวนครัวเรือนท่ีมีท่ีดินทํากินของตนเอง และตองเชาเพิ่มบางสวน (ครัวเรือน) 

224,841 75,537 65,860 217,277 86,232 101,141 770,888 

จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีท่ีดินทํากินเลยตองเชาทํากินท้ังหมด (ครัวเรือน) 

209,788 58,879 62,737 148,086 43,204 44,061 572,755 

ท่ีมา : ศูนยประสานการพัฒนาชนบทแหงชาติ, (2530:57) 

ในป พ.ศ. 2535 จากขอมูล กชช. 2 ค พบวา ราษฎรท่ีไมมีที่ดินทํากินของตนเอง มีทั้งหมด 
538,470 ครัวเรือน (สํานักงบประมาณ, 2537 : 371) และเพิ่มขึ้นเปน 546,942 ในป 2542 (สํานัก 
งบประมาณ 2542: 131) (ตารางท่ี 2-18) 

ตารางที่ 2-18  การไรที่ดนิทาํกิน 

ป พ.ศ. การไรท่ีดินทํากิน (ครอบครัว) 

2530 572,755 
2535 538,470 

2539 514,717 

2542 546,942 

ท่ีมา : สํานักงบประมาณ, 2537 : 371 

จากการข้ึนทะเบียนคนจนในป พ.ศ. 2547 พบวา ผูที่มาลงทะเบียนเปนผูที่ไมมีที่ดินทํากินรวม 
1,303,360 ราย เปนผูเชาที่ดิน 678,077 ราย ยืมผูอื่น 314,090 ราย และเปนผูรับจางทําการเกษตรจํานวน 
311,193 ราย นอกจากนี้ยังมีผูที่มีที่ดินทํากินแตไมพอเพียง ตองการท่ีดินทํากินเพิ่มอีก 1,651,922 ราย 
รวมทั้งสองกรณีจํานวน 2,955,282 ราย (ตารางท่ี 2-19) 
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3) การเชาที่ดิน 

การเชาที่ดินไดดําเนินการในประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน นับแตการขุดคลองรังสิตในทุงราบ
ภาคกลางของประเทศไทย คลองรังสิตเปนคลองที่ขุดโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามในป พ.ศ. 2431 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2525 : 37) โดยไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป เปนคลองท่ีเชื่อม
ระหวางแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานครนายก ภายหลังการขุดคลองรังสิตและคลองซอยตางๆ เสร็จส้ินลง 
ไดเพิ่มพื้นที่ทํานาขึ้นอีกจํานวนมาก ไดมีการต่ืนตัวในการจับจองที่ดิน ตลอดจนซื้อจากบริษัทขุดคลองแล 
คูนาสยาม ตอมาในป พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) รัฐบาลไดจัดต้ังหอทะเบียนที่ดินขึ้น เพื่อดําเนินการเรื่อง
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

การขุดคลองรังสิตและคลองซอยตางๆ ทําใหที่ดินบริเวณทุงรังสิตมีการซื้อขายในราคาที่แพงขึ้น 
จากราคาไรละ 4 บาท ในป พ.ศ. 2443 เปนไรละ 200 บาท ในป พ.ศ. 2450 การเชาที่ดินในเขตทุงรังสิตมี
ผูเชามากกวารอยละ 90 อัตราคาเชานากอนป พ.ศ. 2448 ประมาณรอยละ 12-24 ของผลผลิตตอไรได
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 37-54 ของผลผลิตตอไร ในป พ.ศ. 2448 และจํานวนชาวนาที่ไมมีที่ดินของตนเองมี
จํานวนถึงรอยละ 36 (สุภาภรณ  จรัลพัฒน, 2522 : 8) 

การพัฒนาทุงรังสิตดังกลาวมานี้ มีผลกระทบทางดานสังคมตามมา โดยมีปญหาท่ีดินเกิดขึ้นทั้ง
การถือครองท่ีดินและกรรมสิทธ์ิที่ดิน จะเห็นไดวามีการลงทุนในธุรกิจที่ดินจนมีนายทุนที่ดินและผูถือครอง
ที่ดินรายใหญจํานวนมาก ที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและดูเหมือนวาจะเปนอาชีพที่มั่นคง ดังทรรศนะ
ของกรมหมื่นนราธิปประพันธพงษที่วา “จากการท่ีไดพิจารณาอยางรอบคอบและไดมีโอกาสรวมในธุรกิจ
ประเภทตางๆ ดวยตนเองแลว ขาพเจาไดขอสรุปที่วากิจกรรมที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับขุนนางที่ตองการยึด
อาชีพมาเลี้ยงชีวิต หรือเพื่อลงทุนนั้นยากที่จะหาอะไรดีไปกวากิจการดานที่ดิน และผลประโยชนจากท่ีดิน
นั้นจะหาอะไรดีไปกวาการเชาที่ดินแกชาวนาเปนไมมี” (ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, 2524 : 184-185) 

ขอมูลจากการสํามะโนเกษตรป พ.ศ. 2493 พบวา มีการเชาที่ดิน จํานวน 365,656 ราย เนื้อท่ี 
5,975,000 (กองเศรษฐกิจการเกษตร 2499: 124) (ตารางท่ี 2-20) ตอมาในป พ.ศ. 2493 ในชวงรัฐบาล 
ชุดท่ี 22 ซึ่งมีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุม
คาเชานา พ.ศ. 2493 กําหนดใหมีการเก็บคาเชานาเฉล่ียแลวสูงสุดไมเกิน 25% ของผลผลิต อยางไรก็ตาม 
การควบคุมคาเชานาตามกฎหมายดังกลาว ไมคอยจะมีผลในทางปฏิบัติมากนัก ไดมีการประกาศครั้งแรก
ในทองที่ 18 จังหวัด คือ พระนคร ธนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สระบุรี 
ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี ตอมาในป พ.ศ. 2497 ไดประกาศเพิ่มอีก 1 จังหวัด คือ ชลบุรี 
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ตารางที่ 2-20  การเชาที่ดนิ ระหวางป พ.ศ. 2493-2548 

จํานวนผูเชา 
ป พ.ศ. 

ราย รอยละ 
เน้ือท่ี (ไร) 

2493 1 365,656 - 5,975,000 
2507 2 - 56 - 

2511-2512 3 415,195 36 - 
2518 4 - - 13,592,363 
2519 4 - - 13,062,240 
2520 4 - - 14,111,840 
2520 4 - - 14,741,415 
2522 4 - - 13,674,146 
2523 4 - - 13,810,826 
2524 4 - - 14,091,462 
2525 5 - - 13,681,970 
2526 5 - - 13,876,979 
2527 5 - - 13,954,698 
2528 5 - - 16,519,845 
2529 6 - - 19,240,941 
2531 7 - - 18,748,049 
2534 8 - - 16,008,811 
2535 9 - - 14,458,491 
2536 10 - - 14,607,476 
2538 11 - - 14,851,753 
2542 12 - - 14,794,406 
2547 13 678,077 16.94 9,414,289 
2548 14 - - 24,010,681 

ท่ีมา: 1 กองเศรษฐกิจการเกษตร (2497 : 124 ) 2 กรมพัฒนาท่ีดิน  (2507: 1) 
 3 อดุล  นิยมวิภาติ  (2514: 1-6) 4  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2527: 195) 
 5 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( 2530: 209) 6  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2531: 217) 
 7 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( 2534: 223) 8  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2535: 223) 
 9 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2538: 225) 10 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2539: 225) 
 11 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2542 : 259) 12 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545 : 117) 
 13 กรมการปกครอง (2551 : 3) 14 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550: 115) 
 

ในป พ.ศ. 2507 กรมพัฒนาที่ดิน (2507 : 4) ไดทําการสํารวจความสัมพันธระหวางการถือครอง 
ที่ดินกับภาวการณผลิตของชาวนาใน 5 จังหวัดภาคกลาง คือ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก 
ลพบุรี และนครสวรรค ปรากฏวามีชาวนาที่ถือครองที่ดินในฐานะผูเชาถึงรอยละ 56 ในจํานวนนี้เปนผูเชา 
ที่นาทั้งหมด โดยไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองรอยละ 27 และผูเชาที่นาบางสวน คือมีที่ดินตนเอง 
บางสวนอีกรอยละ 29 ตอมาในป พ.ศ. 2508 ไดขยายการวิจัยออกไปอีก 11 จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร 
ธนบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม เพชรบุรี กาญจนบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงหบุรี และสุพรรณบุรี 
ซึ่ง ไชยยงค ชูชาติ และคณะ (2512) ไดสรุปและใหขอเสนอแนะเรื่องการเชาที่ดินไว ดังนี้:- 
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“ ก. ควบคุมการเชาที่นาใหมีความเสมอภาค และประสิทธิภาพเทาที่ควร เพื่อเสริมสรางความเปน
ธรรมใหเกิดขึ้นแกทั้งเจาของที่ดินและผูเชา ซึ่งอาจดําเนินการไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 

1) แกไขพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา 

รัฐควรพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา ซึ่งไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2493 ใหมี
ความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน โดยใหมีสาระสําคัญดังนี้ 

1.1 การทําสัญญาเชา ควรจะทําเปนลายลักษณอักษรและจดทะเบียนเพื่อใหการควบคุมการ 
เชานาไดผลอยางจริงจัง 

1.2 ระยะเวลาเชาแตละครั้ง ควรใหมีกําหนดระยะเวลาไมตํ่ากวา 5 ป และเจาของที่นามีสิทธิบอก
เลิกสัญญาเชากอนกําหนดไดตอเมื่อผูเชาไมชําระคาเชาในระยะเวลา 2 ปติดตอกันเพื่อเปนส่ิงจูงใจใหผูเชา
ปรับปรุงบํารุงดินใหดีขึ้น เพราะผูเชามีความมั่นใจวาตนจะไดทํามาหากินในที่ดินนั้น เปนระยะเวลานาน
พอสมควร 

1.3 อัตราคาเชา ควรกําหนดแนนอนตายตัวและมิใหเกิน 1 ใน 4 ของผลผลิตเฉลี่ยที่ชาวนาเคย
ไดรับในระยะ 3 ป ที่แลวมา ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมเพราะเปนอัตราสวนเดียวกันกับที่ทั้งเจาของที่ดิน และ 
ผูเชาไดมีสวนออกคาใชจายเก่ียวกับการผลิต เพื่อจูงใจใหผูเชาพยายามปรับปรุงวิธีการผลิตใหไดรับ 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นผูเชาจะเปนผูไดรับมากกวาเจาของที่ดิน อยางไรก็ตามการ
กําหนดอัตราคาเชาดังกลาว ก็ยังอาจชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้นไดไมเต็มที่ เพราะเหตุวาแมผูเชาจะมีส่ิงจูงใจใน
การปรับปรุงการผลิตใหไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ตาม แตเนื่องจากผูเชาขาดทุนรอน หรือมีทุนรอนไมเพียง
พอที่จะนํามาใชในการปรับปรุงวิธีการผลิตของตนใหสมบูรณเทาที่ควร ดังนั้น จึงสมควรเปดโอกาสให
เจาของที่ดินกับผูเชาไดมีสวนรวมลงทุนรอนและไดรับผลตอบแทนตามอัตราสวนเดียวกันกับที่แตละฝายได
มีสวนออกคาใชจายเกี่ยวกับการผลิตดวยเพื่อใหการใชทรัพยากรบังเกิดผลดีที่สุดแกบุคคลท้ังสองฝาย 
(maximum use of their resources) หรือกําไรสูงสุดโดยทั้งสองฝายอาจชวยกันออกคาใชจายเก่ียวกับการ
ผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคาใชจายเก่ียวกับการผลิตที่เพิ่มขึ้น (marginal costs) เทากับรายไดที่เพิ่มขึ้น 
(marginal revenue) ตามทฤษฎีวาดวยผลิตภาพเพิ่ม (marginal productivity theory) อันจะมีผลทําให 
เจาของที่ดินและผูเชามีรายไดสูงขึ้นกวาปกติเปนอันมาก 

1.4 การชําระคาเชา ควรกําหนดใหผูเชาชําระคาเชาหลังจากเก็บเกี่ยวแลวเสร็จ นอกจากนี้ 
การเก็บคาเชาลวงหนา การเรียกเงินกินเปลา เงินคาประกันการเชาและเงินคาตอบแทนใหแกผูเชาคนท่ี 
เชาอยูเดิมใหระงับโดยส้ินเชิง เพื่อมิใหผูเชาตองมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นโดยมิสมควร 

1.5 เงื่อนไขการชําระคาเชา ควรกําหนดวาถาปใดการทํานาไดผลผลิตตํ่ากวา 1 ใน 4 ของผลผลิต
ที่ไดตามปกติโดยมิใชความผิดของผูเชาหามเรียกเก็บคาเชาเพื่อสรางความเปนธรรม และปองกันมิใหผูเชา
ตองมีพันธะผูกพันตกเปนลูกหนี้ของเจาของที่ดินโดยปริยาย 

1.6 อัตราสวนที่แตละฝายออกคาใชจายเก่ียวกับการผลิต ควรระบุใหชัดเจนวาฝายใดจะตองมีสวน
ออกคาใชจายเกี่ยวกับการผลิตบาง มีจํานวนและคิดเปนมูลคาเทาใดเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาแบง
รายไดจากท่ีดินหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบรอยแลว 
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1.7 คาชดเชยเกี่ยวกับการปรับปรุงดิน ควรใหเจาของที่ดินจายเงินชดเชยแกผูเชาบางตามสมควร 
ในเมื่อผูเชาไดเสียคาใชจายเก่ียวกับการปรับปรุงดิน และตองออกจากที่ดินนั้นไปกอนที่ผลจากการ 
ปรับปรุงบํารุงดินในที่ดินนั้นจะเส่ือมคาลง เพื่อเปนส่ิงจูงใจใหผูเชาปรับปรุงบํารุงดินใหดีขึ้น เพราะผูเชา 
มีความมั่นใจวาแมวาตนจะตองออกจากที่ดินนั้นกอนที่ผลจากการปรับปรุงบํารุงดินจะเส่ือมคาลงก็ตาม  
ตนก็ยังไดรับเงินชดเชยบางตามสมควร 

1.8 ควรระบุส่ิงที่มิใหผูเชาพึงกระทําเกี่ยวกับการผลิต เพื่อปองกันไมใหผูเชาดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งในอันที่จะเอาเปรียบเจาของที่ดินได 

1.9 การบังคับผูฝาฝน ควรใหมีการลงโทษผูฝาฝนโดยสถานหนักท้ังปรับและจําคุก เพื่อใหเกิด
ความหว่ันเกรงแกผูที่จะคิดฝาฝนมากยิ่งขึ้น 

1.10 คณะกรรมการควบคุมการเชานา ควรแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมการเชานาประจํา
ทองถิ่นขึ้น ซึ่งประกอบดวยผูแทนฝายเจาของที่ดิน ผูแทนของผูเชา ผูแทนของผูทํานาของตนเอง และ
เจาหนาท่ีทางราชการฝายละ 1 คน เพื่อทําหนาที่รับจดทะเบียนการทําสัญญาเชานาประเมินอัตราคาเชานา
เปนอนุญาโตตุลาการ และดําเนินการอื่นใดที่จะทําใหการควบคุมการเชาที่นาไดรับผลเสียตามเปาหมาย 

2) เชาที่ดินจากเอกชนมาใหผูเชาไดเชาชวง 

รัฐควรจัดหาเชาที่ดินของเอกชนมาแบงใหผูเชาไดเชาชวง เพื่อทํากินตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลานานตามสมควร และเสียคาเชาในอัตราท่ีเปนธรรม วิธีการดังกลาวยอมทําใหผูเชามีหลักประกันมั่นคง 
เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน เพื่อทํากินมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเจาของที่ดินก็สามารถเรียกเก็บคาเชาได
ครบถวนแนนอน โดยไมตองมีปญหาขอโตแยงกับผูเชาอีกตอไป 

3) เปนผูแทนกําหนดมาตรการเชาที่ดินระหวางเจาของที่ดินกับผูเชา 

รัฐควรดําเนินการเปนผูแทนกําหนดมาตรการเชาที่ดิน ระหวางเจาของที่ดินกับผูเชา เพื่อใหการ
เชาไดมีความเสมอภาคและประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งจะกอประโยชนใหแกผูเชา เชนเดียวกันกับการเชา 
ที่ดินจากเอกชนมาใหผูเชาไดเชาชวงดังกลาวมาแลว” 

ถึงแมวาจะไดมีขอเสนอดังกลาวนี้ก็ตาม แตสถานการณการเชาที่ดินไมไดลดนอยลงแตอยางใด 
อดุล นิยมวิภาต (2515, 1-6) ไดรายงานวา ในระหวางป 2511-2512 มีผูเชาทั้งประเทศรวม 415,195 
ครอบครัว โดยภาคกลางมีผูเชา 201,285 ราย หรือรอยละ 40.66 ภาคเหนือรอยละ 18.28 ภาคใตรอยละ 
15.66 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 2.67  (ตารางท่ี 2-21) 

จํานวนผูเชาทั้งหมดสูงที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดปทุมธานี ถึงรอยละ 82.62 รองลงมาคือ 
จังหวัดพระนคร รอยละ 82.25  (ตารางท่ี 2-22) 

การเชาที่ดินไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2515-2519) นโยบายในสาขาการเกษตรและชลประทานหนา 51 ไดมีขอความระบุไววา 
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ตารางที ่ 2-21 จํานวนและรอยละผูถือครองที่นาแยกตามประเภทของผูถือครองเปนรายภาค  
      ป พ.ศ. 2511-2512 

เปนเจาของทั้งหมด เปนผูเชา 
ภาค 

ครอบครัว รอยละ ครอบครัว รอยละ 

กลาง 296,947 59.34 201,285 40.66 
เหนือ 594,354 81.72 129,400 18.28 
ใต 308,729 84.37 52,245 15.66 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,151,725 97.33 32,265 2.67 

ที่มา : อดุล นิยมวิภาต (2515 : 1-6) 

ตารางที ่ 2-22 จํานวนและรอยละของผูเปนเจาของทีน่าและผูเชาในภาคกลาง 
เฉพาะจังหวัดที่มีผูเชามากกวารอยละ 30 ป พ.ศ. 2511-2512 

เปนเจาของทั้งหมด เปนผูเชา 
จังหวัด 

ครอบครัว รอยละ ครอบครัว รอยละ 

ปทุมธาน ี 2,971 17.38 14,126 82.62 

พระนคร 2,282 17.75 10,571 82.25 
ธนบุรี 1,242 27.19 3,326 72.81 
สมุทรปราการ 3,078 31.78 6,608 68.22 
พระนครศรีอยุธยา 13,924 37.95 22,766 62.05 
นนทบุรี 3,989 42.07 5,493 57.93 
นครปฐม 13,364 47.17 15,231 52.83 
นครนายก 8,701 53.04 7,704 46.96 
สมุทรสงคราม 534 55.29 472 44.71 
เพชรบุรี 1,492 55.81 8,308 44.19 
ฉะเชิงเทรา 15,874 57.30 11,829 42.70 
สระบุรี 13,140 58.00 9,515 42.00 
อางทอง 12,444 60.27 8,203 39.73 
ลพบุรี 19,521 62.83 11,548 37.17 
พิจิตร 26,776 63.00 11,662 37.00 
ชัยนาท 17,465 63.31 10,122 36.69 
สุพรรณบุรี 33,351 63.28 19,146 36.47 

ที่มา : อดุล  นิยมวิภาต (2515 : 1-16) 

“ สวนในดานระบบถือครองที่ดินนั้น นโยบายในดานนี้คือเรงดําเนินการใหเกษตรกรไดมีกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินทํากินของตนเอง กับทั้งปองกันมิใหเกษตรกรตองสูญเสียกรรมสิทธ์ิในที่ดินของตน ตลอดจนให
ความเปนธรรม และความมั่นใจในเสถียรภาพแกผูเชาที่ดิน โดยขยายและเรงรัดงานของกองทุนเพื่อจัดหา 
ที่ดินใหแกเกษตรกร ขยายและปรับปรุงโครงการจัดท่ีดินใหแกเกษตรกรและดําเนินการมาตรการเปนพิเศษ
ที่จะชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย” 
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ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดมีจุดต้ังตนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อแกไขปญหาการเชาที่ดิน ปลาย
เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2517 ไดมีชาวบานในอําเภอทาตะโก อําเภอหนองบัว และอําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค ประมาณ 50 คน เดินทางมารองเรียนตอ นายสัญญา ธรรมศักด์ิ นายกรัฐมนตรี ที่ทําเนียบ 
รัฐบาล เพื่อขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการถือครองและกรรมสิทธ์ิที่ดิน เนื่องจากถูกนายทุนขมขูและบุกรุก 
เพื่อยึดท่ีดินที่ไดขายขาดมาใหแลวเปนเวลานานกลับคืน (สยามรัฐ 27 พ.ค. 2517) 

วันที่ 4 มิถุนายน 2517 นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังที่ สลร. 32/2517 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 
แหงธรรมนูญการปกครองเพ่ือชวยเหลือชาวไรชาวนาที่เดือดรอนจากเจาของที่นาและนายทุนโดยให 
คณะกรรมการท่ีต้ังขึ้น เจรจาทําความตกลงระหวางเจาของที่ดินกับชาวไรชาวนา 

ในสวนของการแกไขปญหาการเชาที่นา ไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 
2517 ขึ้น จากการเรียกรองของเกษตรกรใหรัฐบาลชวยเหลือเรื่องที่ดินทํากิน และเหตุการณทวีความ 
รุนแรงยิ่งขึ้น สงผลกระทบตอการปกครองประเทศ รัฐบาลจึงไดดําเนินการแกไขโดยการปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง 
ตอมาเมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนท่ี 54 (ฉบับพิเศษ) โดยมีเหตุผลซึ่งมีสาเหตุมาจากการเชาที่ดิน 
ดังนี้ 

 “ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 
ประชากรสวนใหญมีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญและเปนรากฐานเบื้องตนของการผลิต
ทางการเกษตรกรรม แตปจจุบันปรากฏวาเกษตรกรกําลังประสบความเดือดรอนเนื่องจากตองสูญเสียสิทธิ
ในที่ดินและกลายเปนผูเชาที่ดิน ตองเสียคาเชาที่ดินในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบํารุงรักษา จึงทํา
ใหอัตราผลิตผลเกษตรกรรมอยูในระดับตํ่า เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมและเสียเปรียบจากระบบการ
เชาท่ีดินและการจําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะความยุงยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การ 
ปกครอง และการเมือง ของประเทศเปนอยางมาก ซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวโดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและใหการใชที่ดิน
เกิดประโยชนมากท่ีสุด พรอมกับการจัดระบบการผลิตและจําหนายผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อใหความเปน
ธรรมแกเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนองแนวนโยบายแหงรัฐในการลดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคล
ในทางเศรษฐกิจและสังคม ตามท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ” 

ถึงแมวาภายหลังมีการปฏิรูปที่ดินแลวก็ตาม การเชาที่ดินก็ยังมิไดลดลงจะเห็นไดจากขอมูลใน 
ตารางท่ี 12 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเชาที่ดินเพิ่มขึ้นจาก 13.6 ลานไร  ในป พ.ศ. 2518 เปน 19.2  ลานไร 
ในป พ.ศ. 2529 และลดลงเหลือ 18.7 ลานไร ในป พ.ศ. 2531 ในปจจุบันมีจํานวนสูงถึง 24.01 ลานไร 

ตอมาในป พ.ศ. 2524 ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. 2517 และไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 98 ตอนท่ี 
133 ฉบับพิเศษลงวันที่ 14 สิงหาคม 2524  ทั้งนี้เพื่อเปนการแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและขยาย
ใหครอบคลุมถึงการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางอื่นดวย 

ขอเสียจากกฎหมายฉบับนี้ก็คือ บทบัญญัติมาตรา 53 และ 54 กําหนดไววาเมื่อเจาของที่ดินจะ
ขายที่ดินที่มีผูเชาอยูจะตองใหสิทธิแกผูเชากอน เมื่อผูเชาไมซื้อจึงจะขายใหแกผูอื่นได สวนใหญมีปญหา
ราคาที่ดินที่ผูเชาตองการซื้อในราคาที่ถูกกวาทองตลาด เจาของที่ดินสวนหนึ่งจึงไมยอมใหเชาและทิ้งไว
โดยไมไดทําประโยชน 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการข้ึนทะเบียนคนจน มีผูมาขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทํากิน 4,000,724 
ราย มีผูเชาที่ดิน 678,077 ราย หรือรอยละ 16.94 ของผูที่มีปญหาท่ีดินทํากิน ที่ดินที่เชาอยูมีเนื้อท่ี 
9,414,289 ไร 

จากสถานการณที่ขาวมีราคาแพง ในป พ.ศ. 2551 Pongpao (2008 : 2) ไดรายงานวาเจาของ 
ที่นาไดขึ้นราคาคาเชานาในจังหวัดอางทองจากเดิมขึ้นมาเปนอัตราสูงสุดท่ีกฎหมายกําหนด คือ 225 
กิโลกรัม ขาวเปลือกตอไรตอป หรืออัตราเงินสดระหวางไรละ 500-800 ตอปมาเปนไรละ 1,000 ถึง 1,004 
บาทตอป นอกจากนี้ในจังหวัดพิจิตรพบวาเจาของที่นาไดยกเลิกการใหเชาเพื่อนําที่นากลับมาทําเอง 

ผลกระทบจากการเปนผูเชา 

ผลเสียของการเปนผูเชาที่ดินนั้น ทองโรจน  ออนจันทร และพรสวรรค คงคาเพชร (2516: 3) ได
สรุปไวดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการผลิตของเจาของที่ดินสูงกวาแบบผูเชา 

2. มีรายไดตํ่ากวาเจาของที่ดิน และการกระจายรายไดไมเทาเทียมกันระหวางกลุมผูเชา
ที่ดินบางสวนกับผูเชาที่ดินทั้งหมด  

จากการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน ในป พ.ศ. 2511 ในพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัด พบวาผูเชา 
ที่ดิน ตองเสียคาเชาที่ดินในอัตราที่สูง ไมมีสัญญาที่แนนอน ผูเชาตกอยูในฐานะผูเสียเปรียบอยูตลอดเวลา 
เจาของนาอาจจะยกเลิกใหเชา บางปการทํานาไมไดผลแตชาวนายังตองจายคาเชา ทําใหผูเชาที่ดินมีฐานะ
เปนลูกหนี้ของเจาของที่ดิน (สุรพล เพชรลอม 2515 : 41) 

ไชยยงค ชูชาติ (2517: 125) ไดวิเคราะหถึงสถานการณของผูเชานาในพ้ืนที่ภาคกลางไววา  
“ ชาวนาที่เปนผูเชาภาคกลางมีจํานวนมากขึ้นทุกป นอกจากจะมีคาใชจายในการครองชีพและคาใชจายใน
การทํานาคอนขางสูง เพราะเปนผูยากจนไมมีหลักทรัพยประกันในการกูยืมเงินแลว ยังจะตองเสียคาเชานา
นายทุนทําอีกดวย ผูเชาบางรายจะตองเสียคาเชานาเปนเงินสดต้ังแตไรละ 30 กวาบาทขึ้นไปจนถึง 150-
200 บาทตอไร ในบางจังหวัดคาเชานาที่ผูเชาตองจายเปนขาวเปลือก อาจจะมีอัตราตั้งแตไรละ 8 ถังไป
จนถึงไร 20 ถังก็มี บางจังหวัดผูเชาจะตองเสียคาเชาเปนขาวเปลือกตายตัว ไมวาผูเชาจะทํานาไดผล
หรือไม ถาทํานาไมไดผลในปนี้ก็รวมเอาไวคิดบวกเพิ่มในปตอไปที่ทํานาไดผล บางแหงก็มีการเก็บคาเชา
แบงครึ่ง บางแหงเก็บคาเชาเปนเงินสดลวงหนาเสียเลยก็มี วิธีนี้ผูเชาตองเดือดรอนว่ิงหาเงินกูดอกเบ้ียสูง
จากนายเงินมาจายเปนคาเชา บางรายผูเชายอมทําสัญญากูเงินอําพรางตางหากจากคาเชาที่ตองเสียเกิน
กฎหมายควบคุมการเชานา พ.ศ. 2493 ฯลฯ วิธีการเหลานี้ลวนแตเปนภาวะจํายอมซึ่งทําใหผูเชามีรายได
เหลือจากการทํานาไมพอคาใชจายในครอบครัวทั้งส้ิน ดูประหนึ่งวาผูใหกูซึ่งบางรายเปนเจาของที่ดินดวย
นั้นตองการจะผูกชีวิตของผูเชาไวกับที่นาของตนตลอดเวลา ผูเชามีเงินใชพอประทังชีวิตในครอบครัวของ
ตนไปวันหนึ่งๆ เทานั้นการอดออมเพื่อซื้อที่ดินเปนของตนเองในอนาคตไมตองพูดถึง เพราะการจะมี
รายไดเพื่อกินอยูประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆ ก็แทบจะไมมีอยูแลว ภาวะหนักเหลานี้มิใชแตเพียงผูเชาผูเดียว
เปนผูแบกอยู หากยังแบงเฉล่ียใหแกคนในครอบครัวของตนทุกๆ คนดวยผูเชาขาดส่ิงจูงใจในการปรับปรุง
ดินเพราะมิไดเปนของตน ถาผูเชามีทางเลือกก็จะไมทํานาตอไป แตจะเลือกประกอบอาชีพอื่น ผูเชาหลาย
ครอบครัวอพยพไปสมัครเปนสมาชิกของนิคมประชาสงเคราะหและนิคมสหกรณ แตหลายครอบครัวไม
สามารถจะเขาเปนสมาชิกไดเพราะที่ดินมีจํานวนจํากัด บางครอบครัวตองกลับมาหาเจาของเดิมอีกเพราะ 



196 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ที่ดินที่นิคมจัดใหไมมีความเหมาะสมในการทําการเกษตรเชนที่ดินที่เคยเชาทํา มีระยะทางไกลตลาดปลอดภัย
นอยกวาและไมมีผูใหกูคอยใหกูยืมบอยครั้งและกูไดงายๆ ดวย ” 

สุกิตติ กระจางเยา (2517 : 49) ไดวิเคราะหไววา การเชานาสวนมากทําสัญญากันปตอป อัตราคา
เชาสูงขึ้นทุกปและเปนอัตราที่ผูเชาไมไดรับความยุติธรรม ผูเชาไดรับผลผลิตตอไรตํ่ากวาเจาของที่ดิน 
ที่ทํานาเอง เพราะขาดความกระตือรือรนที่จะบํารุงรักษาที่นาที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความ 
รูสึกวาไมใชที่ดินของตนเอง เมื่อลงทุนทําไปแลวก็ไมรูวาปตอไปเจาของที่ดินจะใหทําในท่ีดินเดิมตอหรือไม 
และถาไดผลผลิตดีในปนี้ ปหนาก็อาจตองเสียคาเชาแพงขึ้นอีก นอกจากนั้นผูเชานาเหลานี้ยังมีหนี้สินมาก 
หาแหลงเงินกูในอัตราดอกเบี้ยตํ่าขยายงานของตนไดนอยและขายขาวหรือผลิตผลอื่นๆ มักไดในราคาตํ่า
อีก ลวนแตเปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลผลิตตอไรและท้ังยังเปนสัญญาณบอกเหตุใหเราทราบอีกวา ถาหาก
สภาพปญหาการถือครองที่ดินตลอดจนการผลิตและการคาของชาวไทยยังเปนอยูเชนเดิมตอไปในอนาคตก็
เชื่อแนวาชาวนาที่มีที่ดินเปนของตนเองเหลืออยู ก็จะสูญเสียกรรมสิทธ์ิใหแกนายทุนเจาหนี้ ผูไมไดทํา
การเกษตรดวยตนเอง ทําใหมีจํานวนผูเชาที่ทํากินมากขึ้นตอไปอีก 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวารัฐไดมีนโยบายควบคุมการเชาที่ดินมาต้ังแต พ.ศ. 2493  
จนถึงปจจุบัน แตไมสามารถแกไขปญหาไดจึงมีผลตอเนื่อง 3 ประการดังกลาว คือ ความไมเปนธรรม  
ผลตอบแทนของผูเชาที่ดินคอนขางตํ่าและประสิทธิภาพการผลิตตํ่า (ไชยยงค ชูชาติ และคณะ, 2512:  
39-50 ทองโรจน ออนจันทร, 2524) 

จากการวิเคราะหตามลําดับเวลาของนโยบายและเหตุการณที่เกิดขึ้นจะเห็นไดวารัฐไมสามารถ
ควบคุมการเชาที่ดินเพื่อการเกษตรไดถึงแมวาจะมีนโยบายการควบคุมการเชาที่ดิน  โดยมีพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวของอยูถึง  2  ฉบับในปจจุบันคือ  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และ
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

4) การถือครองที่ดินรายใหญ 

ถึงแมวาจะขาดระบบขอมูลที่ดินที่แสดงจํานวนแปลงและขนาดการถือครองที่ดินรายบุคคลก็ตาม 
จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันที่ดินในป พ.ศ. 2544 โดยการสงแบบสอบถามไปยังเจาหนาที่ที่ดินอําเภอ
ทั้งประเทศ จํานวน 1,204 ฉบับ ไดรับคืน 427 ฉบับ หรือรอยละ 35.5 ของแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งมูลนิธิ
สถาบันที่ดิน (2544: 6-21) ไดรายงานวา 

“ การถือครองที่ดินแปลงเดียวที่มีขนาดใหญที่สุดขอมูลจากแบบสอบถามที่เจาหนาที่ที่ดินอําเภอ
ตอบกลับมาแสดงใหเห็นวาขนาดที่ดินผืนใหญที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่มีขนาดเกิน 200 ไร ตอแปลง
นั้น มีรอยละ 29.70 ของคําตอบและขนาดที่ดินผืนใหญที่เกิน 5,000 ไรตอแปลง มีรอยละ 6.30 ของคําตอบ 
สวนที่ดินประเภท น.ส.3 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 14.7 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 
5.7 ที่ดิน ส.ค.1 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 12.0 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไรมีรอยละ 5.0 ที่ดิน
มือเปลาที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 29.5 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 4.3 โดยเฉล่ียแลว
ที่ดินที่มีขนาดใหญที่สุดของแตละอําเภอที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดนั้นมีขนาด 249.8 ไร ที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิประเภท น.ส.3 มีขนาด 85.8 ไร ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภท น.ส.3ก 189.4 ไร ที่ดิน ส.ค.1 
มีขนาด 78.3 ไร และที่ดินมือเปลา 229.8 ไร ” ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-23 
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ตารางที ่2-23   ขนาดการถอืครองที่ดินผนืใหญที่สุดในอําเภอที่สํารวจทั้งประเทศ1) 

ประเภทเอกสารสิทธิ 
ขนาดพื้นท่ี 

โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก ส.ค.1 ท่ีดินมือเปลา 

จํานวนคําตอบ (ราย) 303 299 324 241 207 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 200 ไร (%) 29.7 14.7 25.3 12.0 29.5 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 500 ไร (%) 21.5 9.4 17.9 9.1 18.8 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 1,000 ไร (%) 14.9 7.7 11.1 7.1 6.3 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 2,500 ไร (%) 8.9 6.7 7.7 5.8 5.3 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 5,000 ไร (%) 6.3 5.7 4.9 5.0 4.3 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 10,000 ไร (%) 5.6 4.0 4.6 4.6 2.9 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 20,000 ไร (%) 4.3 1.7 3.4 3.3 2.9 

พ้ืนท่ีขนาดเกิน 50,000 ไร (%) 4.0 0.3 1.2 1.2 0.5 

ขนาดเฉลี่ยของท่ีดินผืนใหญ (ไร)2) 249.8 85.8 189.4 78.3 229.8 

หมายเหตุ:   1) ไมรวมกรุงเทพมหานคร 
2) เปนคาเฉล่ียท่ีตัดคาตํ่าสุดรอยละ 10 และคาสูงสุดรอยละ 10 ออก 

ท่ีมา: มูลนิธิสถาบันท่ีดิน, 2544 

ในสวนของที่ดินของรัฐที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดินนั้น สุธี บุญคง และวิมล อินปชฌาย (2548: 
90) ไดรายงานวาที่ดินที่ ส.ป.ก. ประกาศเขตปฏิรูปแลวที่ยังเหลือประมาณ 16-18 ลานไร และ ส.ป.ก.  
เรงรัดดําเนินการอยูนั้น มีพื้นที่ที่อยูภายใตผูครอบครองที่ดินรายใหญอยูประมาณ 10 ลานไร ใน
ขณะเดียวกัน อดิศักด์ิ ศรีสรรพกิจ (2548: 38) คาดวามีผูครอบครองที่ดินแปลงใหญประมาณ 7,000 ราย 
(2548: 38) นอกจากนี้ไดมีรายงานขาวถึงการถือครองที่ดินจํานวนมากถึง 35,000 ไร ของเอกชนบางราย 
ในเขตอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (มติชนรายวัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 หนา 9) จากขอมูลของ
บริษัทสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (2551) ที่ประกาศขายที่ดินทั่วประเทศ พบวามีที่ดินแปลงใหญ
กระจายในทองที่จังหวัดตางๆ ดังนี้ 

รหัส ที่ต้ัง เนื้อที่ (ไร) 

1. A-LPO-VL-0008 
2. A-LPA-VL-0001 
3. A-SKN-VL-0001 
4. L-KRS-V-0101 
5. A-PET-VL-0018 
6. A-KAN-VL-0015 

ต. ทุงหัวชาง   กิ่ง อ.ทุงหัวชาง  จ.ลําพูน 
ต.ทาผา  อ.เกาะคา  จ.ลําปาง 
ต.โพนงาม  อ.อากาศอํานวย  จ.สกลนคร 
ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุร ี
ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุร ี

324-1-13 
210-1-28 
4,985-2-31 
1,292-2-55 
326-0-56 
364-3-26 

จากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน จึงแสดงใหเห็นวามีการถือครองที่ดินรายใหญ ซึ่งอาจจะมีผลมาจาก
การท่ีประเทศไทยไมมีมาตรการการจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 



198 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

2.5.4 ปญหาการขัดแยงที่ดิน 

สืบเนื่องจากปญหาการถือครองที่ดิน 3 ประการ คือ การไรกรรมสิทธ์ิ การไรที่ดินทํากิน และการ
เชาที่ดิน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางภาครัฐกับเอกชน เอกชนกับเอกชน และระหวาง
หนวยงานของรัฐ และสงผลตอการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 

1) การเรียกรองเรื่องที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทย (2538ก: 19-20) ไดรายงานวาระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2537 ไดมี
การชุมนุมเรียกรองของราษฎรและกลุมพลงัรวม 372 ครั้ง เปนการเรียกรองเรื่อง ปญหาที่ดินทํากิน จาํนวน 
82 ครั้งหรอืรอยละ 22.04 ของการเรียกรองและชุมนุมทัง้หมด สวนใหญเปนการเรียกรองใหรัฐบาลจัดสรร
ที่ดินทํากินและออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ครอบครองอยูทั้งที่อยูอาศัยและที่ทํากินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
และอุทยานแหงชาติรวมทั้งที่สาธารณประโยชน 

ในกรณีเดียวกัน สมดุล พลแสน (2537: 3) ไดรายงานวาระหวางตุลาคม 2536 – กันยายน 2537 
มีการชุมนุมประทวงของราษฎรกลุมตางๆ รวม 738 ครั้ง เปนการชุมนุมประทวงในเรื่องของที่ดินทํากินใน
เขตปารวม 126 ครั้ง หรือรอยละ 17.07 ในขณะที่ศูนยบริการประชาชน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(2542: 10) ไดรายงานการรองเรียนเรื่องที่ดินทํากินระหวาง พ.ศ. 2537-2542 ไววาในป พ.ศ. 2537 มีการ
รองเรียน 135 ครั้ง  ป พ.ศ. 2538 จํานวน 75 ครั้ง ป 2539 จํานวน 89 ครั้ง ป พ.ศ. 2540 จํานวน 58 ครั้ง 
ป 2541 จํานวน 66 ครั้ง ป พ.ศ. 2542 จํานวน 77 ครั้ง รวม 6 ป มีการรองเรียน รวม 500 ครั้ง  และตอมา
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2545) ไดรายงานการรองเรียนเก่ียวของกับปญหาที่ดินวา ในป พ.ศ. 
2543 มีจํานวน 73 ครั้ง ในป พ.ศ. 2544 จํานวน 74 ครั้ง และป พ.ศ. 2545 มีจํานวน 36 ครั้ง 

ตอมาในป พ.ศ. 2548 ศยามล ไกยูรวงศ และคณะ (2548: 21-22) ไดรายงานผลการศึกษาและ
สํารวจขอพิพาทและความขัดแยงปญหาที่ดินในประเทศไทย ระยะที่ 1 วา ขอพพิาทและความขัดแยง
ปญหาท่ีดินเปนปญหาหลักของประเทศไทย ประเภทปญหาท่ีมีจํานวนมากที่สุดคือปญหาการประกาศเขต
ปาทับพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัย จํานวน 262 กรณี รองลงมาคือ ปญหาการใชประโยชนที่ดินในที่
สาธารณประโยชนจํานวน 119 กรณี ปญหาที่อยูอาศัยจํานวน 102 กรณี นโยบายสงเสริมการปลูกปาที่
สงผลกระทบตอประชาชนจํานวน 58 กรณี การใชประโยชนในที่ดินของเอกชนจํานวน 48 กรณี การใช
ประโยชนในทีดิ่นทหารจํานวน 40 กรณี การออกเอกสารสิทธิที่ดินไมชอบดวยกฎหมายจํานวน 22 กรณี 
(ตารางท่ี 2-24) ในขณะที่ ประภาส ปนตบแตง (2541) ไดรายงานวามีความขัดแยงในการใชที่ดินในเขต
เมืองในป 2537 จํานวน 63 ครั้ง ในป พ.ศ. 2538 จํานวน 33 ครั้ง สวนความขัดแยงเรือ่งที่ดินทํากินในเขต
ปา ในป พ.ศ. 2537 มีจํานวน 126 ครั้ง และเพิ่มขึ้นเปน 137 ครั้งในป พ.ศ. 2538 

ในชวงป พ.ศ. 2547-2551 ไดมีส่ือส่ิงพิมพเสนอขาวความขัดแยงในการใชที่ดินระหวางหนวยงาน
ของรฐั หนวยงานของรัฐกบัเอกชน และระหวางเอกชนดวยกันในหลายกรณีทั่วทุกภาคของประเทศไทย  
ดังตัวอยาง เชน 

 กรณีปาไม 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยืนยันที่จะกําหนดเขตอนุรักษพิเศษในราง พ.ร.บ 
ปาชุมชน โดยไมใหผูอาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวนี้ (มติชนรายวัน, วันที่ 19 ธันวาคม 2548) ซึ่ง
ไดรับการคัดคานจากองคการภาคเอกชน 
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- ประชาชนในเครือขายปาชุมชนภาคเหนือรวม 50 หมูบาน ไดเดินทางโดยเทาจากจังหวัด
เชียงใหมเขาสูกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงเจตนารมณของปาชุมชน (Bangkok Post, 
December 13, 2005)  

- เจาหนาที่กรมปาไมเขาแจงความดําเนินคดีกรณีบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและสวนปาในเขต
ปาดอยนางแล ปาดอยยาวและปาดอยพระบาท ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย โดยมีขอ
กลาวหาผูครอบครองที่ดิน 3 ราย และเจาหนาที่ของรัฐ 2 นาย  (มติชนรายวัน, วันที่ 24 
เมษายน 2549) 

- การดํารงชีวิตของชาวบานที่อาศัยปาชุมชนท่ีตําบลในเตา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ที่อยูใน
เขตอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา (มติชนรายวัน, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547) 

อัฎธิชัย ศิริเทศ (2547: 9) เสนอขอเท็จจริงโดยวิเคราะหใหเห็นวาชาวบานมีรายไดหลักจากปา 
หลังมีการจับกุมราษฎรที่เขาทํากินในพื้นที่ดังกลาวและไดมีการรองเรียนขอความเปนธรรมจากผูวาราชการ
จังหวัด (มติชนรายวัน, วันที่ 27 ตุลาคม 2547) 

 กรณีถนนเลียบอาวไทย 

- การคัดคานถนนเลียบอาวไทย กระทบตอการใชที่ดินในปจจุบัน (มติชนรายวัน, วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2547) เพราะจะกระทบกับอาชีพประมงชายฝง (มติชนรายวัน, วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2547) 

- ผลการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มอเตอรเวยฝงทะเลดีอยางไร” ที่หนาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 
มีขอสรุปวา ไมเห็นดวยกับโครงการ เพราะจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจชุมชน วิถี
ชีวิต สังคม (มติชนรายวัน, วันที่ 22 กุมภาพันธ 2548) 

 กรณีเมอืงใหม นครนายก 

ราษฎรท่ีอยูเดิมไมแนใจวาจะไดรับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อสรางเมืองใหมที่อําเภอ 
บานนา จังหวัดนครนายก และอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี (มติชนรายวัน, วันที่ 4 มิถุนายน 2547) 

 กรณีโรงงานปูนขาว 

ราษฎรท่ีอยูอาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินซอน อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ลงมติ
ไมใหมีการกอสรางโรงงานปูนขาวในพื้นที่ (มติชนรายวัน, วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548) 
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ตารางที ่2-24  ประเภทกลุมปญหาความขดัแยงดานที่ดินในประเทศไทย 

ประเภทกลุมปญหา จํานวนปญหา รอยละ 

1. นโยบายการประกาศเขตปาทับพ้ืนท่ีทํากินและที่อยูอาศัยของประชาชน 262 35.40 

2. นโยบายสงเสริมการปลูกปาท่ีสงผลกระทบตอประชาชน 58 7.84 
3. นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวท่ีสงผลกระทบตอการสูญเสียท่ีดิน 7 0.95 
4. นโยบายการใหสัมปทานทําประโยชนในท่ีดินของรัฐ (เหมืองแรและระเบิดหิน) 14 1.89 
5. การใชประโยชนในท่ีดินของรัฐท่ีจัดสรรในรูปแบบเฉพาะ (นิคมสรางตนเอง นิคม

สหกรณ หรือนิคมทหารผานศึก) 
11 1.49 

6. การใชประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน 18 2.43 
7. การใชประโยชนในท่ีดินทหาร 40 5.40 
8. การใชประโยชนในท่ีดินสาธารณประโยชน 119 16.08 
9. การใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุ 17 2.30 
10. การใชประโยชนในท่ีดินของเอกชน 48 6.49 
11. การออกเอกสารสิทธิท่ีดินไมชอบดวยกฎหมาย 22 2.97 
12. การสูญเสียท่ีดินโดยขบวนการฉอโกงหลอกลวง 3 0.41 
13. การสูญเสียท่ีดินโดยกลุมทุน ผูมีอิทธิพลบุกรุกท่ีดินของรัฐ-ประชาชน 11 1.49 
14. การไมไดรับเอกสารสิทธิท่ีดินของประชาชน 8 1.08 
15. ปญหาท่ีอยูอาศัย 102 13.78 

รวมจํานวนกรณีศึกษา 740 100 

ท่ีมา :  ศยามล ไกยูรวงศ และคณะ (2548) 

 กรณีโครงการทอกาซและโรงงานแยกแกสไทย-มาเลเซีย 
การคัดคานโครงการวางทอกาซและโรงแยกกาซ-ไทยมาเลเซีย โดยชาวบานในอําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา โดยทวงสิทธิในที่ดินสาธารณประโยชน ซึ่งชาวบานยังใชประโยชนอยู (ขาวสด, วันที่ 25 
พฤษภาคม 2547) 

 กรณีผลกระทบจากสวนสม 

- สวนสมในพื้นที่อําเภอแมสรวยและเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ทําใหพื้นที่นาขาวขาดแคลนน้ํา 
(ขาวสด, วันที่ 3 มิถุนายน 2547) 

- สวนสมที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ไดทําลายคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ใกลเคียง 
สวนสมจากปญหาส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่ปาไมของรัฐ (Bangkok Post, July 12, 
2005) 

 กรณีบกุรุกทีส่าธารณะ 

- ผูบุกรุกชายหาดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถูกฟองรอง 
(มติชนรายวัน, วันที่ 6 สิงหาคม 2547) 

- ผูบุกรุกหาดนเรศวร หมูที่ 3 บานปรือนอย ตําบลปากน้ํา ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไม
ยอมยายจากท่ีอยูเดิม (มติชนรายวัน, วันที่ 11 สิงหาคม 2547) 
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- ราษฎรหมูที่ 13 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา รองเรียนการทําลายถนนและ
การเขาครอบครองพื้นที่บริเวณใกลเคียงน้ําตกโตนนาเหนือเพื่อประโยชนทางธุรกิจ (มติชน 
รายวัน, วันที่ 28 กุมภาพันธ 2548) 

 กรณีเกาะชาง 
ประชาคมหมูบานเจกแบ ตําบลเกาะชางใต อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ไดรองเรียนเรื่องการ

ออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ภูเขา (มติชนรายวัน, วันที่ 8 มีนาคม 2548) 

 กรณีโรงงานกําจัดขยะ 
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดส่ังใหโรงงานกําจัดขยะที่ตําบลศรีราชาหยุดดําเนินการเมื่อ 

ตนเดือนกันยายน 2549 เนื่องจากราษฎรที่อยูใกลเคียงรองเรียนวาสรางมลพิษทางอากาศจนมีปญหาตอ 
สุขภาพ (Bangkok Post, September 11,2006) 

 กรณีผงัเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม 
ประชาชนยานวัดเกต-ฟาฮาม จังหวัดเชียงใหม ไมเห็นดวยกับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมที่จะ

ประกาศใชภายในป พ.ศ. 2551 โดยชาวบานไดยื่นคัดคานรางผังเมือง เพราะไมเห็นดวยที่พื้นที่ดังกลาว 
ถูกกําหนดใหเปนโซนสีแดง (เขตพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยหนาแนน) และยังมีโครงการขยายถนนกวา 
20 เมตร ซึ่งจะทําใหมีการเวนคืนอาคารตางๆ ซึ่งเปนอาคารโบราณ ทั้งนี้ ชาวบานตองการใหกําหนดพื้นที่
อยูในโซนสีน้ําตาลออน (พื้นที่อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย) ดังรายละเอียดตาม 
กรอบที่ 2-2 (กรุงเทพธุรกิจ, วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551) 

2) ความขัดแยงเรื่องนาขาว-นากุง 

นอกจากการเรียกรองที่ดินทํากินในเขตปาไมเพื่อการอนุรักษและที่สาธารณประโยชน ซึ่งเปน
ความขัดแยงระหวางรัฐกับราษฎรแลว ยังมีความขัดแยงในกรณีตางๆเกิดขึ้นในภาคตางๆ ของประเทศ 
เชน กรณีความขัดแยงเรื่องนาขาว-นากุงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความขัดแยงไดเกิดขึ้นมาเปนเวลาชานานต้ังแต พ.ศ.2532 โดยราษฎรผูทํานาขาวไดรองเรียนตอ
รัฐบาลวา ผูเลี้ยงกุงไดระบายน้ําเค็มจากการเล้ียงกุงมาสูลํารางสาธารณะ และพื้นที่เพาะปลูกทําใหราษฎร
ขาดแคลนนํ้าจืดเพื่อการบริโภค-อุปโภคและพืชผลไรนาไดรับความเสียหาย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2532 
เกษตรกรทํานาบานหนาโกฐ อําเภอปากพนัง ไดมีการประชุมรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราช และไดมีการขอมติวาเกษตรกรผูใดจะทํานากุงกุลาดําและเกษตรกรผูใดจะทํานาขาว  
ปรากฏวาเกษตรกรที่จะทําการเลี้ยงกุงกุลาดํามีเพียง 6 ครัวเรือน ในขณะท่ีเกษตรกรตองการทํานาและ 
ทําไรนา-สวนผสม มีจํานวนมากกวา 100 ครัวเรือน 

ตอมาในวันที่ 2 เมษายน 2534 ประธานสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมอบเงินใหนายอําเภอ 
หัวไทร จํานวน 160,000 บาท ซื้อขาวสารแจกใหเกษตรกรทํานา ไดมีการประชุมเกษตรกรและชี้แจงให
เกษตรกรทํานา ตําบลเกาะเพชร และหนาสตนเลิกทํานาขาวใหมาเลี้ยงกุงกุลาดําแทน และไดขอมติจาก
เกษตรกร ปรากฎวาเกษตรกรสมัครใจเลี้ยงกุงกุลาดํา จํานวน 6 ครัวเรือน ตองการทํานาขาวและไรนาสวน
ผสม จํานวน 663 ครัวเรือน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2534: 3) 
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กรอบท่ี 2-2  ตัวอยางความขัดแยงดานการใชท่ีดินระหวางภาครัฐกับประชาชน: กรณีผังเมืองรวม 
                         เชียงใหม (ชุมชนวัดเกต-ฟาฮาม) 

“รางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม” (ปรับปรุงครั้งท่ี 3) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 49 ตําบล ใน 7 อําเภอ คือ อําเภอ
สันทราย อําเภอแมริม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอหางดง และ อําเภอเมือง คิดเปน
พ้ืนท่ีรวมท้ังส้ิน 429 ตารางกิโลเมตร เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในบางบริเวณใหสอดคลอง
กับความหนาแนนของประชากร แนวโนมการขยายตัวของชุมชน และกรรมสิทธิ์ท่ีดิน รวมไปถึงการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงถนนบางสายใหสอดคลองกับการใชงาน และการขยายตัวของพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของเมือง ความปลอดภัย รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยจะมีโครงการเวนคืนอาคาร 
เกาแกและชุมชนในเขตเมืองเกา ถนนสายเกาแกรอบตัวเมืองท่ีตองขยายถนนกวางจากเดิม 6 เมตรเปน 20-30 
เมตร รวมถึงส่ิงปลูกสรางท้ังหมดท่ีอยูในแนวถนนจะตองถูกเวนคืนตามรางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหมท่ีจะ
ประกาศใชภายในป พ.ศ. 2551 

สํานักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดทํารางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม โดย
กําหนดผังเมืองเพื่อการใชที่ดินบริเวณยาน “วัดเกต-ฟาฮาม” ซึ่งเปนชุมชนเกาแกเปนเอกลักษณของเมือง
เชียงใหม ใหเปนพื้นที่สีแดง ซึ่งหมายถึงพื้นที่สําหรับการพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก โดย
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ทําใหชุมชนวัดเกต-ฟาฮามรวมตัวกันเพื่อเรียกรองใหบริเวณ
ดังกลาวเปนพื้นที่สีน้ําตาลออน ซึ่งหมายถึงพื้นที่เขตอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณความเปนไทย  
เนื่องจาก ยานดังกลาวนี้เปนยานประวัติศาสตร และไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ โดย
การคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม เปนรางวัลอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนประเภทชุมชนทองถิ่น
ประจําป 2548 ซึ่งในทางกายภาพนั้น ยานวัดเกตประกอบดวยบานเรือนที่เกาแก มีสถาปตยกรรมแบบ
ผสมผสานตามเชื้อชาติตางๆ ที่อาศัยอยูในยานนี้ รวมถึงยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดขอจํากัดการ
สรางอาคารท่ีอยูอาศัยหรือส่ิงปลูกสรางในพื้นที่สีแดง ในขณะที่ พื้นที่บริเวณถนนวงแหวนรอบที่ 3  
ครอบคลุมอําเภอสารภี อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ด เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สามารถพัฒนาเปนที่อยูอาศัยได แตถูกจัดใหเปนพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม) 

จากคํากลาวของ ดร.ดวงจันทร อาภาวัชรุตม ผูอํานวยการโครงการฮวมมือฮวมใจ หื้อเจียงใหม-
หละปูนอากาศดี และนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาววา “ทิศทางในการกําหนด 
ผังเมืองเชียงใหม วางอยูบนแผนการพัฒนาเมืองเปนหลัก อาทิ ศูนยกลางการคาปลีกคาสงของภาคเหนือ 
ศูนยกลางการทองเท่ียวของภาคเหนือ โดยใหมีการเก็บรักษา อนุรักษประวัติศาสตร สถาปตยกรรม และ
อนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ในขณะที่ ขอกําหนดหลายอยางในผังเมืองเชียงใหมมีความขัดแยงกับ
ความตองการอนุรักษประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม ” จากความไมชัดเจนในขอกําหนดผังเมืองเชียงใหม 
จึงนํามาสูความขัดแยงดานการใชที่ดินระหวางภาครัฐกับประชาชน 

ท่ีมา: หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (ฉบับวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2551) 
        สํานักขาวประชาธรรม (http://www.newspnn.com) 
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ถึงแมวาจะมีมติดังกลาวก็ตามความขัดแยงยังมิไดมีขอยุติ กรมชลประทาน (2537) ไดรายงานวา
ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มีปญหาความขัดแยงระหวางกลุมเกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานากุงกับผูทํา 
นาขาว เนื่องจากการระบายน้ําเค็มและน้ําเสียออกจากนากุง ทําใหชาวนาไดรับความเดือดรอนบริเวณ 
ริมทะเล ริมแมน้ําปากพนัง และริมคลองชะอวด 

ประภาคาร คัมภีรภาพ (2537: 20-21) ไดรายงานวาไดมีพื้นที่นากุงในเขตอําเภอหัวไทร ประมาณ 
9,300 ไร แตพื้นที่นาขาวสูญเสียไปแลวจํานวน 14,900 ไร ชาวนาประมาณ 800 ครอบครัว ไดรับความ
เดือดรอนโดยเฉพาะน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค ตองซื้อใชในครัวเรือนเดือนละ 200-1,000 บาทตอครอบครัว 
และไดระบุวาในชวงป พ.ศ. 2533-2534 ชาวนาไดสํารวจความเสียหายของนาขาวและพืชผักตางๆ ไรละ
ประมาณ 1,800-1,900 บาทตอป ความเสียหายของชาวนาในพื้นที่ประมาณ 14,900 ไร นั้นจะตกปละ  
27-28 ลานบาท 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2538 กรมพัฒนาที่ดิน ไดสํารวจพบวานากุงไดขยายตัวไปยังสองฝงแมน้ํา
ปากพนัง โดยมีเนื้อที่นากุง 68,393 ไร และมีนารางที่เกิดจากการระบายน้ําเสียจากการเลี้ยงกุงลงสูพื้นที่ 
นาขาวเดิมอีก 19,984 ไร (โสภณ  ชมชาญ,2538: 2 ) 

เพื่อลดความขัดแยงดังกลาวลงจึงไดมีแนวคิดการแบงเขตการใชประโยชนที่ดินสําหรับทํานากุง
และทํานาขาว ภายหลังการกอสรางเขื่อนกั้นแมน้ําปากพนัง 

จากความขัดแยงระหวางกลุมประชาชนดวยกันในเรื่องนาขาวกับนากุงนั้น ตอมาในชวงป พ.ศ. 
2537-2540 ไดมีการนํากุงกุลาดํามาเล้ียงในพื้นที่น้ําจืดซึ่งเปนพื้นที่นาขาวจํานวนมากประมาณ 140,343 
ไร  ในพื้นที่ 23 จังหวัด ซึ่งสรางปญหาดานส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงเพราะเปนการทําลายพื้นที่นาขาว  
เนื่องจากการเล้ียงกุงกุลาดําไดนําเอาน้ําเค็มมาใชในพื้นที่น้ําจืด ทําใหดินกลายเปนดินเค็ม ไมสามารถใช
ประโยชนทางการเกษตรไดอีกตอไป ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 เรื่อง 
มาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มตํ่าในเขตพื้นที่น้ําจืด และวันที่ 22 ธันวาคม 2541 
ใหระงับการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มตํ่าในพ้ืนที่น้ําจืดทุกจังหวัด โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ตอมาไดมี
ราษฎรชุมนุมประทวงและฟองรองรัฐบาลจึงเปนความขัดแยงระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ในป พ.ศ. 
2545 กรมการปกครองรายงานวายังคงมีการฝาฝนมติคณะรัฐมนตรี ใหระงับการเลี้ยงกุงกุลาดําในพ้ืนที่ 
น้ําจืดอยู รวม 41,194 ไร ในพื้นที่ 22 จังหวัด จังหวัดท่ีมีการฝาฝนมากท่ีสุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 19,471 ไร รองลงมาคือจังหวัดนครปฐมจํานวน 11,660 ไร (กรมการปกครอง, 2545: 5) 

3) ปญหาระหวางราษฎรผูมีสิทธิตามกฎหมายกับราษฎรผูเขาครอบครองทํากินโดยไมมี
หลักฐานในพ้ืนที่เดียวกัน 

จากการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 ไดเปดโครงการกอสรางเขื่อนเก็บกัก
แมน้ําปาสักท่ีบานแกงเสือเตน ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ในพื้นที่ที่หัวงานกอสรางเขื่อนนั้นอยูในเขตนิคมสรางตนเองลพบุรี ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2506 กรม
ประชาสงเคราะหไดจัดพื้นที่จํานวน 1,850 ไร ใหกับสมาชิกกลุมหนึ่งจํานวน 74 ราย โดยออกหนังสือแสดง
การทําประโยชน (น.ค.3) ใหเมื่อ พ.ศ.2518 แตสมาชิกกลุมนี้ไมไดเขาทํากินในพ้ืนที่ดังกลาว และไดเกิด
พิพาทฟองรองกันมาตลอดเวลา 



204 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ในการกอสรางเขื่อนดังกลาวไดมีการจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ใชกอสรางเขื่อนและบริเวณท่ี 
น้ําทวม ในพื้นที่หัวงานนั้นไดมีกลุมสมาชิกนิคมที่ไดรับเอกสาร น.ค.3 และราษฎรที่เขาทํากินแตไมมี 
หลักฐานการถือครองตางก็ตองการจะรับเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสองฝาย แตหนวยงานผูรับผิดชอบจะจาย
ใหไดเพียงฝายเดียวเทานั้น 

เพื่อใหสามารถสรางเขื่อนเก็บกักน้ําแมน้ําปาสักไดจึงไดมีการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอ
อนุมัติจายเงินใหราษฎรท้ัง 2 กลุม คือ 

สมาชิกนิคมที่มีเอกสาร น.ค.3 หรือทายาทจะจายเงินคาทดแทนทรัพยสินจากงบกลาง พ.ศ.2538 
ในราคาที่ดินไรละ 50,000 บาท เปนจํานวนเนื้อที่ 1,825 ไร เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 92 ลานไร และให
จายเงินคาทดแทนทรัพยสินในที่ดินแปลงเดียวกันใหกับราษฎรที่มีหนังสือรับรองทําประโยชน (น.ส.3 ก) 
และผูที่ไมมีเอกสารสิทธิ จากงบประมาณโครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2538 อนุมัติการจายคาทดแทนทรัพยสินดังกลาว การ
จายเงินดังกลาวนี้เกิดขึ้นเปนกรณีแรกในประเทศไทย 

4) ความขัดแยงแนวเรื่องเขตที่ดิน 

(1) ความขัดแยงในกรณีแนวเขตปาไมกับแนวเขตของที่ดินของเอกชน ไดมีรายงานวาเนื่องจาก
ขอบเขตในแผนที่ไมตรงกันทําใหมีการออก น.ส.3 ก. ล้ําเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวนมากถึง 
134,401 แปลง จํานวน 1,180,000 ไร (รัชดา ฉายสวัสด์ิ 2535) ในกรณีแนวเขตเชนเดียวกัน คณะ 
รัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 ใหกรมพัฒนาท่ีดิน กําหนด “ที่เขา ภูเขา” ตามคํานิยามท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติในวันเดียวกันลงในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 เพื่อ 
มิใหมีการกําหนดพื้นที่เขาและภูเขาผิดพลาดขอเท็จจริง ตามขอเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ป. 

 (2) การทับซอนของพื้นที่ที่ออก น.ส.3 ก กับพื้นที่ปาไม ในพื้นที่อําเภอบานไร อําเภอหวยองคต 
และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 5,748 แปลง เนื้อที่ 2 ลานไรเศษ นั้น สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดวินิจฉัยวาการออก น.ส.3 ก ดังกลาวเปนการออกทับพื้นที่ที่เปนปาไมถาวรหรือเขตปาสงวน
แหงชาติ ใหมีการเพิกถอน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2549) ปญหาการทับซอนของพื้นที่ 
ดังกลาวนี้ยังอยูในระหวางการพิจารณาแกไข 

5) การทับซอนแนวเขตที่ดินของรัฐ 

ในกรณีของพื้นที่ของรัฐทับซอนกันนั้น คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (2549: 13-16) 
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรายงานวามี 8 กรณี คือ 

1. กรณีที่พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีทับซอนกัน 

2. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเขตปฏิรูปที่ดินทับซอนกัน 

3. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่นิคมสหกรณ หรือนิคมสรางตนเองที่มีกฎหมายบังคับแลว 
ทับซอนกัน 

4. พื้นที่ราชพัสดุซึ่งมีขอบเขตชัดเจนแลวทับซอนกับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
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5. พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา ทับซอนกับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

6. พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาทับซอนกับพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 

7. พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาทับซอนกับพื้นที่นิคมสราง 
ตนเอง นิคมสหกรณ หรือที่ราชพัสดุ 

8. พื้นที่สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม ทับซอนกับพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
ปาสงวนแหงชาติ หรือพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา 

เพื่อแกไขปญหาดังกลาว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงไดกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไมขึ้นดังรายละเอียดในตารางที่ 2-25 

ตารางที่ 2-25  หลักเกณฑการปรับปรุงแนวเขต (Reshape) ที่ดินของรัฐที่ทบัซอนกัน 

กรณ ี พื้นทีท่ับซอนกนั หลักเกณฑการปรับปรุง หลักเกณฑแกไขเพิ่มเติม 

1. ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาใด สวนใด ระบุวา 
ใชขอบเขตปาสงวนแหงชาติเปนแนวเขต 
- ใหใชแนวเขตปาสงวนแหงชาติปานั้นสวนนัน้เปนหลัก 
โดยตองตรวจสอบขอเทจ็จริงประกอบดวยวา แนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ไดเปล่ียนแปลงไปจากแนวเขตทีใ่ช
ประกอบการจําแนกเดิมหรอืไม ถาเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ในกรณีพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติสวนนั้นใหญ
กวาเดิมแนวเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีไมมี
การเปลี่ยนแปลง แตถาแนวเขตปาสงวนแหงชาติ 
สวนนั้นเล็กกวาเดิม ก็ใหเปนไปตามแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ 

2. ปาไมถาวรและปาสงวนแหงชาติที่ทับซอนกันไมสนทิ มี 
2 กรณี คอื 
- ใหใชขอบเขตปาสงวนแหงชาติสวนที่โตกวาเปนหลัก 
- ใหใชขอบเขตปาไมถาวรสวนที่โตกวาเปนหลัก 

3. ปาสงวนแหงชาติปาใดที่มีการประกาศโดยไมมีการรังวัด
และระบุวาใชขอบเขตปาไมถาวรในการประกาศ 
- ใหใชขอบเขตปาไมถาวรในขณะที่ทําการประกาศเปน
หลัก 

1 พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ
และพ้ืนที่ปาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ทับซอนกัน 

- กรณีพ้ืนที่ปาไมถาวร ไดประกาศเปนปาสงวน 
แหงชาติแลว แตความเปนปาไมถาวรยังคงมอียู 
ที่ประชุมเห็นควรนําเสนอรัฐมนตรวีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พิจารณาขอ 
ยกเลิกปาไมถาวรที่ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ
แลวดังกลาว 

เพ่ิมเติม 
“พ้ืนที่ที่ไดถูกกันออก  
ยกเลิก หรือเพิกถอนออก
จากการเปนปาสงวน 
แหงชาติ อุทยานแหงชาติ 
หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา 
ยอมถอืวาไดกันออกจาก 
ปาไมถาวรดวย 
- แนวเขตระหวางปา  
ใหใชแนวเขตปาสงวน
แหงชาติที่ไดทําการรังวัด
แลวเปนหลัก” 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 2-25  (ตอ) 

กรณ ี พื้นทีท่ับซอนกนั หลักเกณฑการปรับปรุง หลักเกณฑแกไขเพิ่มเติม 

1. ปาสงวนแหงชาติ ปาใดมีพ้ืนที่สงมอบให ส.ป.ก. และมี
พระราชกฤษฎีกาแลว ใหปฏิรูปที่ดินใชแผนที่ปาสงวน
แหงชาติเปนเขตปฏิรูปที่ดินไดภายใตเง่ือนไข ดังนี ้
- พ้ืนที่นั้นตองไมอยูในพ้ืนที่กันกลับคืนกรมปาไม ตาม
บันทึกขอตกลงระหวางกรมปาไมและ ส.ป.ก. เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2538 

- พ้ืนที่นั้นจะตองมขีนาดเน้ือทีไ่มใหญกวาพ้ืนที่ปาสงวน
แหงชาตินั้นที่สงมอบให ส.ป.ก. หักดวยพ้ืนที่ที่กัน
กลับคืนกรมปาไม กรณมีีปญหาเรื่องเนื้อที่ปาไม
สอดคลองกัน ใหยึดถอืแนวเขตตามแผนที่ทาย
กฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติปานั้นเปนหลัก 

2 พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ
และเขตปฏิรูปทีดิ่นทับ
ซอนกัน 

2. ปาสงวนแหงชาติปาใดที่สงมอบให ส.ป.ก. แตยังไมมี
พระราชกฤษฎีกาใหใชขอบเขตตามแผนที่ปาสงวน
แหงชาติปานั้น 

 

- ใหใชแผนทีน่ิคมสหกรณ หรือนิคมสรางตนเองเปนหลัก 
- ใหเพิกถอนพ้ืนทีป่าสงวนแหงชาติสวนที่ทับซอนกับ 
พ้ืนที่ดังกลาว 

3 พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ
และพ้ืนที่นิคมสหกรณ 
หรือนิคมสรางตนเอง 
ที่มีกฎหมายบังคบั
แลวทับซอนกัน 

- พ้ืนที่นิคมสหกรณ หรือนคิมสรางตนเอง ทีย่ังไมมี
กฎหมายมาใชบังคับใหยึดถือแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
เปนหลัก ทั้งนีใ้หมีการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่จริงดวย 

 

- ใหใชแผนทีร่าชพัสดุเปนหลัก  4 พ้ืนที่ราชพัสดุซึ่งมี
ขอบเขตชัดเจนแลว 
ทับซอนกับพ้ืนทีป่า
สงวนแหงชาติ 

- ใหกันพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติสวนทับซอนกันทีร่าชพัสดุ
ออก 

 

5 พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ  
เขตรักษาพันธุสัตวปา  
เขตหาม-ลาสัตวปา  
ทับซอนกับพ้ืนทีป่า 
สงวนแหงชาติ 

ใหใชขอบเขตดังนี้ 
กรณีพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติ เขตรกัษาพันธุสัตวปา เขต

หามลา-สัตวปา ประกาศโดยใชแนวเขตปาสงวนแหงชาติ 
5.1 ทับซอนกันทั้งหมดใหใชขอบเขตปาสงวนแหงชาติ 

อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขต 
หามลา-สัตวปา 

แกไข 
“พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุ-สัตวปา เขต 
หามลาสัตวปา ทับซอนกัน 
พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติให
ยึดถอืแนวเขตทีอ่ยูนอกสุด
และ 

  5.2 ซอนทับกันเปนบางสวนใหทําการปรับปรุง 
แนวเขตใหมโดยใชขอบเขตอุทยานแหงชาติ  
เขตรักษาพันธุปา เขตหามลาสัตวปาเปนหลัก 

มีพ้ืนที่มากกวาเปนหลัก” 

 



บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร 207 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 2-25  (ตอ) 

กรณ ี พื้นทีท่ับซอนกนั หลักเกณฑการปรับปรุง หลักเกณฑแกไขเพิ่มเติม 

ใหใชขอบเขตดังนี้ 
6.1 ในกรณีพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขตหามลาสัตวปา ประกาศกอนกรมปาไม สงมอบ 
พ้ืนที่ ส.ป.ก. ใหใชแนวเขตพ้ืนที่อทุยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เปนหลัก 

 6 พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ  
เขตรักษาพันธุสัตวปา  
เขตหาม-ลาสัตวปา  
ทับซอนกับพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดิน 

6.2 ในกรณีพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตหามลาสัตว ประกาศภายหลังการสงมอบพ้ืนทีใ่ห  
ส.ป.ก. ใหใชพ้ืนที่ ส.ป.ก. เปนหลัก โดยใหมีการ
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่จริง ทั้งนีถ้ามีสภาพเปนปาอยูใน
หลักเกณฑกันออกจากเขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึก
ขอตกลงระหวางกรมปาไม และ ส.ป.ก. พ้ืนที่ดังกลาวให
เปนพ้ืนทีอุ่ทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือ
เขตหามลาสัตว หรือพ้ืนที่อืน่ๆ เชน ปาชุมชน  
สวนรุกขชาติ แลวแตกรณ ี

 

7 พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ  
เขตรักษาพันธุสัตวปา  
เขตหามลาสัตวปา ทับ
ซอนกับพ้ืนที่นิคม
สรางตนเอง นิคม
สหกรณ หรือที ่
ราชพัสดุ 

ใหใชหลักเกณฑเดียวกับกรณทีี่ 3 และ 4  

8 พ้ืนที่สวนปาของ 
ออป. ทับซอนกับพ้ืนที่
ปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
ปาสงวนแหงชาติ หรือ
พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตหามลาสัตวปา 

ใหใชขอบเขตพ้ืนที่ปานั้นๆ เปนหลัก  

ท่ีมา : คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงเขตพ้ืนท่ีปาไม (2549: 13-16) 

ในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (2550: 21) ไดรายงานถึงการรองเรียน 
ที่ดินและปาไมระหวางป 2545-2548 รวม 187 เรื่อง โดยจําแนกออกเปนที่ดินสาธารณประโยชน 41 เรื่อง 
ที่ดินปาไม 53 เรื่อง ที่ราชพัสดุ 6 เรื่อง ที่ดิน ส.ป.ก. 5 เรื่อง การเวนคืนที่ดิน 8 เรื่อง ที่ดินเอกชน 17 เรื่อง 
และอื่นๆ อีก 57 เรื่อง (ตารางที่ 2-26) จะเห็นไดวาการรองเรียนกรณีที่ดินปาไมจะมีจํานวนมากที่สุด  
รองลงมาคือที่สาธารณประโยชน ซึ่งมีรายละเอียดในการรองเรียนดังนี้ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ประเภทปญหาท่ีดินปาไมมีดังนี้ 
1. ปลูกปาทับที่ทํากินของชาวบาน 
2. เขตอุทยานแหงชาติทับที่ทํากิน 
3. เขตปาสงวนแหงชาติทับที่ทํากิน 
4. เขตรักษาพันธุสัตวปาทับที่ทํากิน 
5. องคการอุตสาหกรรมปาไม และการเชาสวนปา 

ในสวนของประเภทปญหาท่ีสาธารณประโยชนมีดังนี้ 
1. ถูกกลาวหาบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 
2. นายทุนยึดท่ีดินสาธารณประโยชน 
3. การปดทางสาธารณะ 
4. การประกาศหวงหามที่สาธารณประโยชนทับที่ทํากิน 

ตารางที่ 2-26  การรองเรียนเร่ืองที่ดินและปาไม ป 2545-2548 ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แหงชาติ 

ประเภทการรองเรียน จํานวนกรณ ี(เร่ือง) รอยละ 
1. ท่ีสาธารณประโยชน 41 22 
2. ท่ีดินปาไม 53 28 
3. ท่ีดินราชพัสดุ 6 3 
4. ท่ีดิน สปก. 5 3 
5. การเวนคืนท่ีดิน 8 4 
6. ท่ีดินเอกชน 17 9 
7. อ่ืนๆ 57 31 

รวม 187 100 
ท่ีมา : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (2550 : 21) 

6) แนวทางการพิสูจนสิทธิ 

ในการพิสูจนสิทธิการถือครองท่ีดิน ไดมีแนวทางการพิสูจนสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 
มิถุนายน 2541 และแนวทางการพิสูจนสิทธิของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) 
เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศ (ดูภาคผนวกที่ 1) และ
แนวทางการพิสูจนสิทธิ ในสวนของการปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (Reshape) ไดมีแนวทางของ 
คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(1) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 

เพื่อเปนการสงวนคุมครองปองกันพื้นที่ปาไมของชาติที่เหลืออยูไวใหได จึงกําหนดมาตรการและ
แนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่ปาไม เปน 2 ดาน คือ 
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 ดานการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม  

(1) ปาสงวนแหงชาติ 

1) พื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร และพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจที่เส่ือมสภาพ กรมปาไมไดมอบ
พื้นที่ดังกลาวให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เมื่อป พ.ศ. 2536 แลว ดังนั้น 
เพื่อใหนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลสัมฤทธ์ิผล จึงใหดําเนินการ ดังนี้ 

 ใหกรมปาไม และ ส.ป.ก. ปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยแนวทางปฏิบัติในการกันพื้นที่ 
ปาสงวนแหงชาติกลับคืนกรมปาไม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 (ดูภาคผนวกที่ 2)  
โดยเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จทุกปาโดยเร็ว 

 พื้นที่ที่ไมสมควรนําไปปฏิรูปที่ดิน ใหกรมปาไมดําเนินการตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
และเพื่อเปดโอกาสใหราษฎรในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางเปน
รูปธรรม ใหกรมปาไมพิจารณาตามความเหมาะสมจัดการพื้นที่ที่มีสภาพปาแปลงเล็ก 
แปลงนอย ในพื้นที่ราบและมิใชเปนพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไวเพื่อคุมครองระบบนิเวศ และ
สภาพแปลงดังกลาวจะตองไมติดกับปาผืนใหญ โดยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองที่ 
และ ส.ป.ก. กรณีนี้ใหพิจารณาจัดทําเปนพื้นที่ทดลองจัดการเปนบางแหงกอน 

 ให ส.ป.ก. นําผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไปเรงรัดกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อมีเขต
ปฏิรูปที่ดินแลวให ส.ป.ก. เรงรัดดําเนินการตอไป และใหกําหนดเปนเงื่อนไขการใชที่ดิน  
ส.ป.ก. ใหราษฎรปลูกไมผลและ/หรือไมยืนตนอยางนอยรอยละ 20 ของเนื้อที่ที่ไดรับ กรณี
เปนที่ดินที่ติดกับเขตปาไมจะตองปลูกไมผลและ/หรือไมยืนตนเปนแนวกันชน และใหนําเอา
วิธีการจัดรูปแปลงท่ีดินใหมีขนาดเหมาะสมเพื่อใชแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยูอาศัย/ทํากิน
ของราษฎรในเขตปาไมดวย 

2) พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ตามผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมใน 
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ซึ่งกําหนดไววา เมื่อ
ดําเนินการในพื้นที่ใหกรมปาไมปรับแนวเขตไดตามสภาพขอเท็จจริงและความเหมาะสมในภูมิประเทศ  
ผลจากการปรับแนวเขตใหดําเนินการ ดังนี้ 

 บริเวณพื้นที่ที่ปรับออกเปนพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ หากมีราษฎรอยูอาศัย/ทํากิน ใหกรม 
ปาไมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

 พื้นที่ที่ผานการตรวจสอบและมีความเหมาะสมที่จะกําหนดไวเปนปาเพื่อการอนุรักษ ให
กรมปาไมกําหนดเปนปาอนุรักษตามกฎหมายตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ ทั้งนี้ ให
กรมปาไมจัดทําแนวเขตที่ชัดเจน และปองกันดูแลคุมครองอยางเขมงวด ไมใหราษฎรบุกรุก
เขาไปยึดถือครอบครองอยูอาศัยทํากิน หากมีการบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองให
ดําเนินการตามกฎหมายอยางเฉียบขาด 



210 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

(2) ปาอนุรักษตามกฎหมาย (อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และปา
อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่1, ชั้นที่2 และเขตอนุรักษปาชายเลน))  

เนื่องจากเขตพื้นที่ปาอนุรักษไดกําหนดขึ้น เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช และ 
พันธุสัตวที่มีคุณคา หายาก เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยและการพังทลายของดิน รวมตลอด
ถึงเพื่อประโยชนดานการศึกษา วิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ดังนี้ 

 ยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไมนําพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย และปาอนุรักษตามมติ
คณะรัฐมนตรีไปดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ใหกรมปาไมสํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน และขึ้นทะเบียนผูครอบครอง เพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ใหกรมปาไมประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบพิสูจนการครอบครองท่ีดินของ
ราษฎร โดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไมมีใหใชภาพถายดาวเทียม) 
ซึ่งถายภาพพ้ืนที่นั้นไวเปนครั้งแรกหลังวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้ง
แรก ตรวจสอบรองรอยการทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไม
ตามกฎหมายครั้งแรก และตองพิจารณารวมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงวาไดมีการ
ครอบครองทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามนั้น ๆ ดวย 

 กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินมากอน ใหกรมปาไมจัดทําขอบเขต
บริเวณที่อยูอาศัย/ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อใหราษฎรอยูอาศัย/ทํากิน ตามความจําเปนเพื่อการครองชีพ แตถาเปนพื้นที่
ลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ พื้นที่ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครอง 
ดูแลพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ
ราษฎรตามความเหมาะสมเพื่อใหหาที่อยูอาศัย/ทํากินแหงใหม หรือดําเนินการเคลื่อนยาย
ราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยูอาศัย/ทํากินในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยในพื้นที่รองรับใหมี
การสนับสนุนดานสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและ 
นอกภาคเกษตรกรรม รวมท้ังพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
พื้นที่ที่ราษฎรไดเคลื่อนยายออกไปแลว ใหทําการปลูกฟนฟูสภาพปาตอไป 

 กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินหลังวันประกาศสงวนหวงหามเปน 
พื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

- ใหเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ปาอนุรักษนั้น แลวทําการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพ 
ส่ิงแวดลอม การเคล่ือนยายราษฎรออกจากพื้นที่ใหเตรียมแผนการรองรับในพื้นที่ที่
เหมาะสม โดยสนับสนุนดานสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- หากยังไมสามารถเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ไดทันที ใหดําเนินการควบคุม
ขอบเขตพื้นที่มิใหขยายเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และในระหวางรอการเคลื่อนยายใหจัด
ระเบียบที่อยูอาศัย/ทํากินใหเพียงพอกับการดํารงชีพ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 การดําเนินการในการตรวจพิสูจนจะตองกําหนดเงื่อนไขการใชพื้นที่ใหเปนไปในรูปแบบ
ของการอนุรักษที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือส่ิงแวดลอม
นอยที่สุด 

 ใหทุกสวนราชการที่ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูง ทําการพัฒนาเฉพาะความตองการพื้นฐานใน
การดํารงชีพ 

(3) พื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษไวเพื่อกิจการปาไม 

กรณีที่มีราษฎรรองเรียนเสนอปญหา ใหจังหวัดดําเนินการต้ังคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริง 
โดยใหมีทั้งฝายราชการและราษฎรฝายละเทาๆ กัน การตรวจสอบขอเท็จจริงใหพิสูจนการอยูอาศัย 
ครอบครองทําประโยชนในพื้นที่ใหชัดเจนวามีมากอนหรือไม ราษฎรเดือดรอนอยางไร เคยไดรับการ 
ชวยเหลือจากทางราชการมาแลวหรือไม แลวเสนอมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาใหหนวยงานที่ 
เกี่ยวของพิจารณาตามมาตรการและแนวทางของแตละพื้นที่ที่เปนปญหา ทั้งนี้ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบให
ความเปนธรรมกับราษฎรใหมากท่ีสุด 

 ดานการปองกันพ้ืนที่ปาไม และอื่น ๆ 

(1) ถามีการกระทําการใด ๆ อันเปนการบุกรุกพื้นที่ปาใหมและ/หรือขยายพื้นที่อยูอาศัย/ทํากิน
เพิ่มเติม หรือเปนการทําลาย หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและ/หรือส่ิงแวดลอม ใหดําเนินการตาม
กฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อปองกันมิใหมีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ใหผูมีอํานาจหนาที่ส่ังใหผูกระทํา
ผิดออกจากพื้นที่ ทําลาย รื้อถอน และ/หรือดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ใหคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติกํากับดูแลใหหนวยงานหรือคณะกรรมการตางๆ ที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมประสานการปฏิบัติกันอยางสอดคลอง
และมีเอกภาพ เพื่อความมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผลในการปองกันรักษาทรัพยากรปาไมของชาติ 

(3) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจัดใหองคกรปกครองทองถิ่น 
เชน อบต. หรือสภาตําบล และชุมชนเขามารวมดูแลรักษาสภาพปาไมมิใหมีการบุกรุก ทําลาย หรือกระทํา
การใดอันเปนการกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและ/หรือส่ิงแวดลอม 

(4) ใหกรมปาไมดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไมระดับพื้นที่ ซึ่ง
ประกอบดวย แผนงาน 4 ดาน คือ 1) ดานการปองกันพื้นที่ 2) ดานการควบคุมพื้นที่ 3) ดานการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ 4) ดานการติดตาม ประเมินผลและระบบขอมูล โดยใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหความรวมมือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการจัดการฯ อันจะทําใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและปาไมเปนไปอยางเปนระบบ ยั่งยืน และเกิดความชัดเจนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ 

(5) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่
ออกโดยมิชอบในพื้นที่ปาไม ใหแลวเสร็จเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

(6) ใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผนดินใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนิน 
กิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแกไขปญหาในแตละประเภทพื้นที่ รวมถึงการดําเนินการ
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในระดับพื้นที่ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหเสนอขอต้ัง 
งบประมาณเปนปๆ ไป 
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(2) มาตรการของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่อง การพิสูจนสิทธิ
การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 

เพื่อใหการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ มีแนวทางดําเนินการที่ถูกตองเปนธรรม เปน 
มาตรฐานในทางปฏิบัติอยางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
(กบร.) จึงไดวางมาตรการเรื่องการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ไว 
ดังตอไปนี้ 

1. การพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ตองมีพยานหลักฐานที่ 
เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงวาไดครอบครองทําประโยชนอยางตอเนื่องมากอน การเปนที่ดินของรัฐ ดังนี้ 

1.1 เอกสารที่ทางราชการทําขึ้นและพิสูจนไดวาเปนเอกสารซึ่งลงวันที่กอนการเปนที่ดินของ
รัฐ หรือ 

1.2 เอกสารที่ทางราชการทําขึ้นและพิสูจนไดวาเปนเอกสารซึ่งลงวันที่ภายหลังการเปนที่ดิน
ของรัฐ แตกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ (วันที่ 1 ธันวาคม 2497) โดยเอกสาร
ดังกลาวมีขอความแสดงวาไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงนั้นมากอนการเปน 
ที่ดินของรัฐ 

1.3 หลักฐานอื่นนอกจากขอ 1.1 หรือ 1.2 เชน ส.ค. 1 หรือพยานบุคคล เปนตน เมือ่พจิารณา
แลวเห็นวาพยานหลักฐานนั้นมีสวนสนับสนุนคํากลาวอางวามีการครอบครองทํา
ประโยชนมากอนการเปนที่ดินของรัฐ ใหดําเนินการอานภาพถายทางอากาศของกรม
แผนที่ทหารที่ถายภาพพ้ืนที่นั้นไวเปนครั้งแรกหลังจากเปนที่ดินของรัฐ หากปรากฏ 
รองรอยการทําประโยชนในที่ดินอยูในภาพถายทางอากาศ จึงจะเชื่อตามพยานหลักฐาน
อื่นนั้น 

2. เมื่อไดพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินตามขอ 1 แลว ปรากฏวามีการครอบครองทําประโยชน
ในที่ดินภายหลังการเปนที่ดินของรฐั ให กบร. จังหวัด แจงผลการพิสูจนสิทธิดังกลาวใหบุคคลท่ีครอบครอง
ที่ดินทราบภายในกําหนด 30 วันทําการ แลวแจงใหหนวยงานของรัฐทีม่ีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินของรฐั
ดําเนินการ ดังนี ้

2.1 กรณีที่ผูครอบครองที่ดินมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหแจงเจาพนักงานที่ดินดําเนินการ
ตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

2.2 กรณีที่ผูครอบครองท่ีดินไดยื่นคํารองขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหยื่นคัดคานการ
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ ดินตอเจาพนักงานที่ ดิน เพื่อให ดําเนินการสอบสวน 
เปรียบเทียบตามมาตรา 60 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

2.3 กรณีที่ผูครอบครองที่ดินไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไมไดยื่นคํารองขอออกหนงัสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน ใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบตอไป 

3. เมื่อไดพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินตามขอ 1 แลว ปรากฏวามีการครอบครองทําประโยชน
ในที่ดินมากอนการเปนที่ดินของรฐั ให กบร. จังหวัด แจงผลการพิสูจนสิทธิดังกลาวใหบุคคลท่ีครอบครอง 
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ที่ดินทราบภายในกําหนด 30 วันทําการ และแจงใหหนวยงานของรัฐทีม่ีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินของรฐั
ดําเนินการ ดังนี ้

3.1 กรณีที่หนวยงานของรัฐดังกลาวเห็นดวยกับมติของ กบร. จังหวัด ใหแจงเจาพนักงาน 
ที่ดินจังหวัดดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบตอไป 

3.2 กรณีที่หนวยงานของรัฐดังกลาวไมเห็นดวยกับมติของ กบร. จังหวัด ใหพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

หมายเหตุ   1. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 
ขอ 4 ไดใหคํานิยามของ “ที่ดินของรัฐ” วา 

  “ ที่ดินของรัฐหมายความวา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท เชน ที่ 
  ปาสงวนแหงชาติ ที่สงวนหวงหามของรฐั ที่สาธารณประโยชน และทีร่าชพัสดุ เปนตน ” 

 2. มาตรการนี้เปนไปตามมติ กบร. ในการประชุมครัง้ที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2546 

(ที่มา :  คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (2549 : 13-14)) 

ผลจากยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินในอดีตทั้ง 4 ขอที่กลาวมาแลวในขางตน จึงมีความ 
จําเปนอยางยิ่งในการวางแผนการถือครองที่ดิน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม ดังคํากลาวของ ไชยยงค ชูชาติ (2517:1) ไดกลาวไววา  “ระบบการถือครองที่ดิน  จะเปนเครื่อง 
ชี้บอกถึงความเจริญกาวหนาในทางเศรษฐกิจของประเทศและของประชาชน และระบบถือครองที่ดินนี้เอง
ยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการกระจายรายไดของคนกลุมตางๆ ขาดความเปนธรรมและไมมีความเสมอ
ภาคดวย” 

ทองโรจน ออนจันทร (2532: 115 - 117) ไดใหความเห็นไววา “ การถือครองที่ดินมีผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางนอย 3 ดาน คือ การถือครองที่ดินมีผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของ
เกษตรกร  มีผลตอเทคนิคและความสามารถในการจัดการ และมีผลกระทบตอการลงทุน ” 

ดวยเหตุผลดังกลาวระบบการถือครองที่ดินจึงควรมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1)  เพิ่มรายไดแกผูที่ทํากินบนที่ดินนั้น 

2)  เพิ่มความเสมอภาคในการกระจายรายไดจากท่ีดิน 

3)  เพิ่มความมั่นคงในทางเศรษฐกิจแกเกษตรกร 

4)  เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 

5)  ทําใหมีการอนุรักษและพัฒนาที่ดิน 

จากขอกําหนดที่วาที่ดินของประเทศมีจํานวนคงที่แตประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทําใหความ
ตองการท่ีดินเพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้นไปดวย ดังนี้ (ตารางท่ี 2-27) 

ในป พ.ศ. 2497 ซึ่งเริ่มตนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2497 นั้น มีประชากรจํานวน 20.153 ลานคน ความหนาแนน 39.20 คนตอตารางกิโลเมตร เฉลี่ยที่ดิน 
ทั้งประเทศ 15.91 ไรตอคน เฉลี่ยเฉพาะที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตร 8.36 ไรตอคน 
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ตอมาในป พ.ศ. 2503 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2504-2509) มีประชากรจํานวน 26.257 ลานคน  ความหนาแนน 51.10 คนตอตารางกิโลเมตร 
เฉลี่ยที่ดินทั้งประเทศ 12.21 ไรตอคน เฉลี่ยเฉพาะที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตร 6.42 ไรตอคน 

ตารางที ่2-27  ประชากร ความหนาแนน และคาเฉล่ียตอที่ดินของประเทศไทย ระหวางป  
พ.ศ. 2497 – ป พ.ศ. 2550 

ป พ.ศ. 
ประชากร 
(ลานคน) 

ความหนาแนน 
(คน/ตร.กม.) 

เฉลี่ยท่ีดินท้ังประเทศ5) 
(ไร/คน) 

เฉลี่ยเฉพาะท่ีเหมาะสม
การเกษตร6) (ไร/คน) 

24971) 20.153 39.20 15.91 8.36 
25032) 26.257 51.10 12.21 6.42 
25103) 32.468 63.28 9.87 5.19 
25153) 38.359 74.76 8.36 4.39 
25204) 44.272 86.28 7.24 3.80 
25254) 48.846 95.20 6.56 3.45 
25304) 53.873 104.99 5.95 3.12 
25354) 57.788 112.62 5.54 2.91 
25404) 60.816 118.52 5.27 2.77 
25454) 62.799 122.39 5.11 2.68 
25504) 63.038 122.85 5.08 2.67 

ท่ีมา : 1) กองเศรษฐกิจการเกษตร (2499) 
2) สํานักงานสถิติแหงชาติ (2514) 

 3) สํานักงานสถิติแหงชาติ (2534) 
4) กรมการปกครอง (2551ก) 

 5) เนื้อท่ีประเทศไทย 320,696,950 ไร (513,115 ตารางกิโลเมตร) 
 6) ท่ีดินท่ีเหมาะสมตอการเกษตร 168,512,635 ไร 

ในป พ.ศ. 2550 มีประชากรจํานวน 63.038 ลานคน ความหนาแนน 122.85 คนตอตาราง
กิโลเมตร เฉลี่ยที่ดินทั้งประเทศคนละ 5.08 ไรตอคน เฉลี่ยเฉพาะที่เหมาะสมตอการเกษตร 2.67 ไรตอคน 
แนวโนมของอัตราสวนดังกลาวคือ ความหนาแนนจะเพิ่มขึ้น คาเฉล่ียที่ดินตอคนจะลดลง จึงมีความจําเปน
ที่วา จะมีการวางแผนการถือครองท่ีดินอยางไรใหสอดคลองกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง 
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมดวย 
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บทที่  3 
ผลจากกรณีศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด 

3.1 หลักเกณฑการคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษา 

การคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษาจํานวน 4 จังหวัดใน 4 ภาคของประเทศ เพื่อเปนตัวแทนในการ
บริหารจัดการที่ดิน 3 ดาน คือ ดานการวางแผนการถือครองที่ดิน ทั้งที่ดินของรัฐและเอกชน ดานการสงวน
และพัฒนาท่ีดินเพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษา ดังนี้ 

1. มีปญหาการถือครองที่ดินที่จําแนกออกเปน 3 ประการ คือ 

• การไรกรรมสิทธ์ิ คือปญหาของประชาชนท่ีทํากินอยูในที่ดินของรัฐโดยไรกรรมสิทธ์ิ เชน 
พื้นที่ปาไม (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550) พื้นที่สาธารณประโยชน  
ที่ราชพัสดุ ฯลฯ 

• การไรที่ดินทํากิน คือปญหาของประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากินและตองการท่ีดินทํากินที่มีอยู
จํานวนมากในแตละจังหวัด 

• การเชาที่ดิน มีการเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตร 

2. มีการกระจายการถือครองที่ดิน ในรูปของการจัดท่ีดินมากกวา 1 หนวยงาน เชน การปฏิรูป-
ที่ดิน นิคมสรางตนเอง นิคมสหกรณ การจัดท่ีดินผืนใหญ การจําแนกปาไมถาวรออกเปนที่ดิน
ทํากิน ฯลฯ 

3. มีการทับซอนของแนวเขตที่ดินของรัฐ เชน เขตปาไมถาวรกับปาสงวนแหงชาติ เขตปาสงวน
แหงชาติกับเขตปฏิรูปที่ดิน เขตที่ราชพัสดุ ทับซอนกับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ 

4. มีปญหาการใชที่ดินในพื้นที่สูงชันของชาวไทยภูเขา 

5. มีความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน ระหวางหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐกับ
ภาคเอกชน และภาคเอกชนกับภาคเอกชน 

6. จํานวนพื้นที่ที่จําแนกออกเพื่อจัดเปนปาชุมชน (แหง) เพื่อจัดเปนที่ทํากิน (ไร) และใหคง
รักษาไวเปนปาไมถาวร จากผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในชวงป พ.ศ. 2527-2547 

การคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษาพิจารณาจากขอมูลการจําแนกประเภทที่ดิน ที่เปนมติคณะรัฐมนตรี
ต้ังแตป พ.ศ. 2527 - 2547 ทําการคัดเลือกจังหวัดเพื่อนํามาเปรียบเทียบภาคละ 3 จังหวัด โดยมี 
หลักเกณฑการพิจารณาเบื้องตนคือ อันดับแรกคือ จํานวนพื้นที่ที่จําแนกออกเพื่อจัดเปนปาชุมชน (แหง) 



216 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

อันดับสอง คือ พื้นที่ที่จําแนกออกเพ่ือจัดเปนที่ทํากิน (ไร) และ อันดับสามคือ พื้นที่ที่ใหคงรักษาไวเปน 
ปาไมถาวร (ไร) (ตารางท่ี 3-1 – ตารางท่ี 3–4 ) โดยคํานึงถึงเหตุผลตอการมีจํานวนปาชุมชน (แหง) พื้นที่ 
ทํากิน จํานวนมาก หมายถึงการมีปญหาของการไรที่ดินทํากินมาก และการไรกรรมสิทธ์ิที่ดินทํากิน จึงตอง
มีการจัดสรรท่ีดินใหกับกลุมคนเหลานั้น รวมทั้ง การมีจํานวนพื้นที่เพื่อรักษาไวเปนปาไมถาวร ตองมีการ
บริหารจัดการที่ดินเพื่อปองกันไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา และลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน  
นอกจากหลักเกณฑพิจารณาดังกลาวแลว การคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษาใชผลการพิจารณาจากความเห็น
ของคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการจัดทํารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินฯ ประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดวย โดยการพิจารณาการคัดเลือกใน 4 ภาค ดังนี้ 

• ภาคเหนือ จากขอมูลดังกลาว ไดคัดเลือกพื้นที่จังหวัดลําปาง เชียงราย และสุโขทัย และ 
ทําการพิจารณาจากหลักเกณฑแรกคือ จํานวนปาชุมชน พบวา จังหวัดลําปางมีพื้นที่ปา 
ชุมชนนอยกวาจังหวัดเชียงราย แตพบปญหาความขัดแยงในประเด็นการอพยพราษฎร  
อันเนื่องมาจากการสรางโรงไฟฟาแมเมาะ ประกอบกับมีการใชที่ดินในพื้นที่สูงชันของ 
ชาวไทยภูเขา จึงเลือกจังหวัดลําปางเปนพื้นที่กรณีศึกษา 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําการคัดเลือกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย และอุบลราชธานี โดย 
พบวา จังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนของปาชุมชนมากที่สุด จํานวน 183 แหง แตมีพื้นที่ทํากิน
ใกลเคียงกับจังหวัดบุรีรัมย และชัยภูมิที่มีจํานวนปาชุมชนในอันดับที่ 2 แตทําการคัดเลือก
ออกเพราะมีพื้นที่ทํากินนอยกวาจังหวัดชัยภูมิ กับบุรีรัมย และเมื่อเปรียบเทียบจังหวัดชัยภูมิ
กับบุรีรัมย พบวา จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ปาไมถาวรมากกวา และมีขอมูลเกี่ยวกับปญหาและ
ความขัดแยงในการสงวนหวงหามที่ดินที่สมควรไดรับการพิจารณาหาแนวทางแกไข จึงเลือก
จังหวัดชัยภูมิเปนพื้นที่กรณีศึกษา 

• ภาคกลาง ทําการคัดเลือกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ลพบุรี และอุทัยธานี จากขอมูลจํานวนปาชุมชน 
พบวา จังหวัดลพบุรีมีจํานวนปาชุมชนและพื้นที่ทํากินมากที่สุด แตมีพื้นที่ปาไมถาวรนอยกวา
จังหวัดอุทัยธานี และเพชรบุรี จึงพิจารณาจังหวัดอุทัยธานี โดยเปรียบเทียบกับจังหวัดเพชรบุรี 
ปรากฎวาจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ทํากินมากกวาจังหวัดอุทัยธานี และเปนพื้นที่ที่มีการดําเนิน
โครงการของภาครัฐ เชน ศูนยสาธิตสหกรณหุบกะพง จึงเลือกจังหวัดเพชรบุรีเปนพื้นที่
กรณีศึกษา 

• ภาคใต  ทําการคัดเลือกพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช เพื่อเปรียบเทียบ พบวา 
จังหวัดกระบ่ีเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนปาชุมชน และพื้นที่ทํากินมากกวาจังหวัดตรัง และ
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัดท่ีมีพื้นที่ทํากินใกลเคียงกัน แตเนื่องจากปจจุบัน ปรากฎวา
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ที่มีปญหาความขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน ไดแก โครงการ
เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ปลูกยางพารา และปาลม ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และเปน
จังหวัดท่ีมีความหลากหลายของปญหาถือครองที่ดิน ดังนั้น จึงเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนพื้นที่กรณีศึกษา 

 



บทที่ 3 ผลจากกรณีศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด 217 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 3-1  เปรียบเทียบการจําแนกทีด่ินของภาคเหนือ แยกตามรายจังหวัด 

ลําปาง เชียงราย สุโขทัย 

พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ 
คงไว
เปนปา
ไมถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน เปนปาชุมชน 

คงไว
เปน 
ปาไม
ถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 

คงไว
เปนปา
ไมถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 
มติ ครม.  

ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร 

6 ตุลาคม พ.ศ. 2532 50,474 17,739 4 313 - - - - - - - - 

10 มีนาคม พ.ศ. 2535 997,961 75,194 17 943 - - - - - - - - 

7 เมษายน พ.ศ. 2536 - - - - 102,62
7 

185,446 22 1,757 - - - - 

21 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - - - - - - - - 12,185 190,397 14 1,520 

รวมท้ังหมด 1,048,435 92,933 21 1,256 102,627 185,446 22 1,757 12,185 190,397 14 1,520 

ท่ีมา:รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

ตารางที่ 3-2  เปรียบเทียบการจําแนกทีด่ินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกตามรายจังหวัด 

ชัยภูมิ บุรีรัมย อุบลราชธาน ี

พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ 
คงไว
เปนปา
ไมถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 

คงไว
เปน 
ปาไม
ถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 

คงไว
เปน 
ปาไม
ถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 
มติ ครม.  

ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร 

10 กุมภาพนัธ พ.ศ. 
2530 

787,494 713,898 35 19,751 40,544 610,276 62 7,941 43,112 70,917 23 6,977 

3 มีนาคม พ.ศ. 2530 - - - - - 233,255 18 3,239 - - - - 

7 เมษายน พ.ศ. 2530 - - - - - - - - 138,407 393,253 58 10,010 

12 เมษายน พ.ศ. 2531 - - - - - - - - 142,272 116,502 88 6,017 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 - - - - - - - - 28,932 155,630 14 3,162 

19 มกราคม พ.ศ. 2542 - 1,335 - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 787,494 715,233 35 19,751 40,544 843,531 80 11,180 352,723 736,302 183 26,166 

ท่ีมา:รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 3-3  เปรียบเทียบการจําแนกทีด่ินของภาคกลาง แยกตามรายจังหวัด 

เพชรบุรี ลพบุรี อุทัยธานี 

พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ คงไว
เปนปา
ไมถาวร 

เปนท่ี
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 

คงไวเปน
ปาไม
ถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 

คงไวเปน
ปาไม
ถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปาชุมชน มติ ครม.  

ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 - - - - 19,203 250,217 37 2,190 - - - - 

20 เมษายน พ.ศ. 2536 35,795 59,271 6 842 3,207 11,553 - - - - - - 

28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 - - - - - - - - 35,870 56,768 7 1,156 

30 มีนาคม พ.ศ. 2542 2,495 32,354 3 33 - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 38,290 91,625 9 875 22,410 261,770 37 2,190 35,870 56,768 7 1,156 

ท่ีมา:รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที่ 3-4  เปรียบเทียบการจําแนกทีด่ินของภาคใต แยกตามรายจังหวัด 

นครศรีธรรมราช กระบี ่ ตรัง 

พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ พ้ืนท่ีจําแนกออกเพื่อ คงไวเปน
ปาไม
ถาวร 

เปนท่ี 
ทํากิน 

เปนปา
ชุมชน 

คงไว
เปนปา
ไมถาวร 

เปนท่ี
ทํากิน 

เปนปาชุมชน 

คงไวเปน
ปาไม
ถาวร 

เปนท่ีทํา
กิน 

เปนปาชุมชน มติ ครม.  

ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร ไร ไร แหง ไร 

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 - - - - 1,052 751 - - - - - - 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 - - - - 1,598 27,087 23 2,465 - - - - 

30 สิงหาคม พ.ศ. 2537 - - - - - - - - 1,173 16,046 7 401 

20 กันยายน พ.ศ. 2537 - - - - 176,839 192,068 27 2,461 - - - - 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - - - - 50,428 90,126 12 322 - - - - 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 89,000 132,715 2 604 - - - - - - - - 

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 - - - - - - - - 608 18,784 4 272 

2 กันยายน พ.ศ. 2540 - - - - - - - - 4,986 154,962 9 592 

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 45,082 48,383 - - - - - - 28,199 8,705 1 69 

19 มกราคม พ.ศ. 2542 - - - - - - - - 14,158 67,864 36 1,577 

21 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - - - - - - - - 6,913 3,662 - - 

15 สิงหาคม พ.ศ. 2543 7,563 3,165 - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 141,645 184,263 2 604 229,917 310,032 62 5,248 56,037 270,023 57 2,911 

ท่ีมา:รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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จากการพิจารณาดังกลาว ทําการคัดเลือกพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด ใน 4 ภาค (รูปที่ 3-1) ไดแก  

- ภาคเหนือ   จังหวัดลําปาง 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ 

- ภาคกลาง   จังหวัดเพชรบุรี 

- ภาคใต   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้ ไดแสดงรายละเอียดพื้นที่กรณีศึกษาตามหลักเกณฑขางตน พบวา ในพื้นที่กรณีศึกษา 4 
จังหวัด มีปญหาการไรกรรมสิทธ์ิที่ดิน การไรที่ดินทํากิน การการจายการถือครองที่ดิน (ตารางท่ี 3-5) และ
ความหลากหลายของการถือครองที่ดินของรัฐในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัดซึ่งมีจํานวน 14 ประเภท โดย
พบวา ทุกพื้นที่มีเขตปฏิรูปที่ดิน เขตปาไมถาวร ที่ราชพัสดุ เขตปฎิรูปที่ดิน และเขตสหกรณนิคม เปนตน  
(ตารางท่ี 3-6) 

 การออกภาคสนามในพ้ืนที่กรณีศกึษา 4 จังหวัด 

ภาค จังหวัด ชวงเวลาในการออกภาคสนาม จัดประชุมกลุมยอย 

ภาคเหนือ ลําปาง 21-25 เมษายน 2551 24 เมษายน 2551 

ภาคกลาง เพชรบุรี 19-21 มีนาคม 2551 21 มีนาคม 2551 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 1-4 เมษายน 2551 3 เมษายน 2551 

ภาคใต นครศรีธรรมราช 12-16 พฤษภาคม 2551 16 พฤษภาคม 2551 

สําหรับผลการสํารวจภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด ไดทําการสรุปขอมูลทั่วไปของ
จังหวัด การใชประโยชนที่ดิน และประเด็นปญหาการจัดการท่ีดินและแนวทางการแกไขปญหาที่ไดรับจาก
การสัมภาษณและประชุมกลุมยอยในพื้นที่ พบวา ปญหาหลักของพื้นที่คือ การมีแนวเขตของที่ดินของรัฐ 
ที่ไมชัดเจน การบุกรุกพื้นที่รัฐเนื่องจากไมมีที่ดินทํากิน การไมมีเอกสารสิทธิในที่ดิน และความแตกตาง
ของเอกสารสิทธิในที่ดิน รวมถึง ขอจํากัดของการจัดการของภาครัฐ โดยมีสาเหตุและผลกระทบของแตละ
จังหวัดท่ีแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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รูปที่ 3-1  แผนที่ประเทศไทยแสดงพ้ืนที่กรณศีึกษา 4 จังหวัด  

 
ท่ีมา: จัดทําโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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ตารางที่ 3-6  การถอืครองที่ดินของรัฐในพ้ืนที่กรณศีกึษา 4 จังหวัด 

 ลําปาง 
พื้นที่ (ไร) 

ชัยภูม ิ
พื้นที่ (ไร) 

เพชรบุรี 
พื้นที่ (ไร) 

นครศรีธรรมราช 
พื้นที่ (ไร) 

หมายเหตุ 

1. นิคมสรางตนเอง 24,953.00 - ไมมีขอมูล - ท่ีมา: กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

2. ท่ีทหาร 1,856.16 1,467.49 470.49 1,514.98 ท่ีมา: กรมธนารักษ 

3. พื้นท่ีชุมน้ํา 11,759.31 55,226.31 43,367.63 27,495.94 ท่ีมา: สํานักความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

4. เขตปาไมถาวร  
(ท่ีจําแนกออกเปน 
ท่ีดินทํากิน) 

35,192.55 595,649.28 69,086.99 234,599.78 ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน 

5. เขตปาสงวนแหงชาติ 5,302,474.00 2,064,839.00 2,397,600.00 1,924,654.25 ท่ีมา: กรมปาไม 

6. เขตอุทยานแหงชาติ 1,390,424.26 579,296.40 1,733,050.90 625,355.51 ท่ีมา: กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปา และพันธุพืช 

7. เขตรักษาพันธุสัตวปา 181,671.36 1,324,824.49 - - ท่ีมา: กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปา และพันธุพืช 

8. เขตปฏิรูปท่ีดิน 176,379.00 1,075,753.00 35,408.00 384,195.00 ท่ีมา: สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

9. ท่ีราชพัสดุ 124,727.34 71,148.92 68,651.35 150,277.99 ท่ีมา: กรมธนารักษ 

10. ปาชายเลน - - 19,166.00 59,876.00 ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

11. เขตสหกรณนคิม 45,255.00 - 66,969.00 24,700.00 ท่ีมา: กรมสงเสริมสหกรณ 

12. พื้นท่ีจัดท่ีดินแปลงใหญ
ของกรมท่ีดิน  

17,364.00 22,540.00 75,468.00 - ท่ีมา : บัญชีรายละเอียดโครงการ
จัดท่ีดินชวยเหลือชาวนา
ชาวไร (ผืนใหญ) ท่ี คจช. 
อนุมัติใหดําเนินการ 
(พ.ศ.2499-2523) 

13. ชั้นคุณภาพลุมน้ํา  
(1A, 1B) 

2,056,590.00 2,082,493.75 1,539,698.75 956,412.50 ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

14. ท่ีวัด - - - - ไมไดขอมูล 

15. เขตโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

- 24,000.00 
โครงการจัด
พัฒนาที่ดินใน
ทองท่ีหมูบาน 
ทุงลุยลาย 

15,080.00 
โครงการตาม 

พระราชประสงค 
หุบกะพง 12,500 
ไร และ โครงการ
ตามพระราช

ประสงคดอนขุน
หวย 2,580 ไร 

1,937,500.00 
โครงการพัฒนา

พื้นท่ีลุมน้ําปากพนัง 

ท่ีมา: กลุมโครงการพิเศษ  
        กรมสงเสริมสหกรณ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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3.2 พื้นที่กรณีศึกษา: จังหวัดลําปาง 

3.2.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานสําคัญ 

1) ขนาดและที่ต้ัง 

จังหวัดลําปาง ต้ังอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตร.กม. 
หรือประมาณ 7,833,726 ไร (รูปที่ 3-2) มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม ตาก 
แมฮองสอน และเพชรบูรณ มีอาณาเขตตดิตอกับจังหวัดขางเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพะเยา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดแพร และสุโขทัย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดลําพูน 

ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดตาก 

ลักษณะภูมิประเทศ โดยท่ัวไปเปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไป
ทางทิศใตของจังหวัด และในบริเวณตอนกลางของจังหวัดบางสวนมีที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา และตามลักษณะ
ทางกายภาพทางดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมีพื้นที่เปนที่ราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเปน
แองแผนดินที่ยาวและกวางที่สุดในภาคเหนือ เรียกวา “ อางลําปาง ” ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน 3 
ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด เปนที่ราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ ที่เต็มไปดวยไมมีคา 
ในพื้นที่อําเภอเมืองปาน แจหม วังเหนือ และงาว 

บริเวณตอนกลางของจังหวัด เปนที่ราบและท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา ซึ่งเปนแหลงเกษตรกรรมที่
สําคัญของจังหวัด ในพื้นที่อําเภอหางฉัตร เมืองลําปาง เกาะคา แมทะ และสบปราบ  

บริเวณตอนใตของจังหวัด เปนปาไมรัง บางสวนเปนทุงหญา ไดแก พื้นที่อําเภอเถิน แมพริก 
บางสวนของอําเภอเสริมงาม และแมทะ 

2) ลักษณะทางประชากร 

จํานวนประชากรในจังหวัด มีจํานวน 771,749 คน เปนชาย 380,987 คน หญิง 390,762 คน 
อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดไดแก อําเภอเมืองลําปาง (รวมเขตเทศบาลนครลําปาง) มีจํานวน 236,555 คน 
รองลงไป คือ อําเภอเกาะคา แมทะ และ เถิน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) 
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รูปที่ 3-2  ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดลําปาง 

 
ท่ีมา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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3) ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง 

ลักษณะการปกครอง แบงออกเปน 13 อําเภอ 100 ตําบล 929 หมูบาน 99 ชุมชน (เฉพาะชุมชน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง และเทศบาลเมืองเขลางคนคร) โดยแบงการบริหารราชการออกเปน 4 ลักษณะ 
ไดแก หนวยงานอิสระ หนวยงานสวนภูมิภาค หนวยงานสวนกลาง และหนวยงานสวนทองถิ่น ซึ่งไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาลตําบล 17 แหง 
รวมทั้งมีองคการบริหารสวนตําบล 84 แหง (ตารางท่ี 3-7) 

ตารางที่ 3-7  การบริหารราชการของจงัหวัดลําปาง 

ประเภท จํานวน (หนวยงาน) 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 26 

ราชการบริหารสวนกลาง 64 

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน 104 

หนวยงานอิสระ 13 

ที่มา: สํานักงานจังหวัดลําปาง 

4) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลําปางในชวงป พ.ศ. 2542 - 2549 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 2.2 
ตอป โดยมีการขยายตัวในภาคการทําเหมืองแรและเหมืองหิน และภาคอุตสาหกรรม เปนสําคัญ ในภาค
การเกษตรสวนใหญมีการผลิตจากการปศุสัตว ไดแก โค กระบือ และไขไก โดยในป พ.ศ. 2549 มีมูลคา
เทากับ 25,301 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตชะลอตัวจากปกอน รอยละ 0.1 (ตารางท่ี 3-8) สวนใหญเปน
การหดตัวในสาขาเหมืองแรโดยเฉพาะลิกไนตที่มีปริมาณการผลิตลดลง สําหรับประชากรในจังหวัดมี 
รายไดเฉลี่ย 51,103 บาท/คน/ป 

จังหวัดลําปางมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 143,648 ครัวเรือน หรือคิดเปน 
รอยละ 53 ของจํานวนครัวเรือนทั้งจังหวัด ซึ่งสวนใหญมีครัวเรือนเกษตรในอําเภอเมืองลําปาง (ตารางท่ี  
3-9) โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดลําปาง ไดแก ขาว ออยโรงงาน กระเทียม ถั่วลิสง สับปะรด 
ลําไย ถั่วเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว หอมแดง และละหุง 

5) แหลงน้ําธรรมชาติ และพ้ืนที่ชุมน้ํา 

แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูภายในจังหวัดลําปาง ในป 2549 ประกอบดวย สระเก็บน้ํา 95 แหง 
ฝายน้ําลน 131 แหง อางเก็บน้ํา 124 แหง ขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ 334 แหง ศูนยบริการ
เกษตรกรเคลื่อนที่ 114 แหง สระเก็บน้ําในไรนา 1,1771 แหง พื้นที่การเกษตรที่ไดรับประโยชนจาก 
โครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 696,169 ไร และพื้นที่ชลประทาน
ของหนวยงานอื่นๆ ประมาณ 114,900 ไร (โครงการชลประทานลําปาง 2551)  
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ตารางที่ 3-8  ผลิตภัณฑจังหวัด ป พ.ศ. 2542-2549: จังหวัดลําปาง (ราคา ณ ป พ.ศ. 2531) 

หนวย: (ลานบาท) 

สาขาการผลิต 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549p 

ภาคเกษตร 1,899 1,934 1,903 1,855 2,025 2,007 1,963 2,030 

เกษตรกรรม การลาสัตว  
และปาไม 

1,853 1,897 1,854 1,818 1,959 1,939 1,882 1,952 

การประมง 46 37 49 37 66 68 82 78 

ภาคนอกการเกษตร 19,824 19,849 21,000 21,854 21,924 22,458 23,326 23,271 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 6,325 6,590 7,529 7,637 7,553 8,172 8,542 7,875 

การผลิตอุตสาหกรรม 1,677 1,625 1,778 2,166 2,279 2,335 2,478 2,664 

การไฟฟา กาซ และการประปา 815 832 843 894 919 887 899 930 

การกอสราง 1,068 778 764 864 1,000 841 752 803 

การขายสง การขายปลีก  
และการซอมแซมฯ 

3,654 3,783 3,752 3,667 3,652 3,553 3,727 3,824 

โรงแรมและภัตตาคาร 131 129 131 149 134 136 135 148 

การขนสง สถานที่เก็บสินคา 
และการคมนาคม 

1,433 1,472 1,558 1,531 1,630 1,644 1,636 1,681 

ตัวกลางทางการเงนิ 758 689 611 649 636 692 653 714 

บริการดานอสังหาริมทรัพย  
การใหเชา และบริการทางธุรกิจ 

1,180 1,190 1,197 1,241 1,266 1,303 1,357 1,400 

การบริหารราชการแผนดิน 
และการปองกันประเทศ 

960 974 983 1,169 1,108 1,113 1,156 1,176 

การศึกษา 1,099 1,074 1,124 1,153 1,098 1,103 1,201 1,219 

การบริการดานสุขภาพ 528 530 550 550 460 469 570 617 

การใหบริการชุมชน สังคม  
และบริการสวนบุคคลอื่น 

164 153 150 151 157 175 185 186 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 30 30 31 32 33 35 35 35 

ผลิตภัณฑจังหวดั (GPP) 21,722 21,783 22,903 23,708 23,949 24,465 25,289 25,301 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “Gross Regional and Provincial 
Products” จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 
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ตารางที่ 3-9  ขอมูลพ้ืนฐานครัวเรือนเกษตรกร 
จํานวนครัวเรือน อําเภอ 

ครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือนเกษตรกร 
- เมืองลําปาง 52,980 31,366 
- แจหม 10,682 9,292 
- หางฉัตร 15,551 10,767 
- เกาะคา 61,326 12,825 
- แมพริก 3,524 3,524 
- แมทะ 17,508 14,573 
- งาว 13,210 10,964 
- สบปราบ 28,581 5,767 
- เถิน 17,727 11,517 
- วังเหนือ 21,271 11,088 
- เสริมงาม 7,603 6,439 
- แมเมาะ 12,135 6,653 
- เมืองปาน 9,276 8,873 

รวม 271,374 143,648 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดลําปาง 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาจังหวัดลําปาง โดยพิจารณาปจจัยภายใน 
ซึ่งมีจุดแข็ง ไดแก การเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ/แรธาตุที่หลากหลาย ทําเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร 
เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงการขนสงในกลุม ภาคเหนือตอนบน/ภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง ความ
พรอมทางดานสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ การมีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณ ประเพณี 
วัฒนธรรม และโบราณสถานที่ทรงคุณคา สําหรับจุดออนของจังหวัดพบวา พื้นที่สวนใหญเปนปาไมภูเขา
และมีปญหาความแหงแลง ทําใหขาดน้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การมีชองวางการกระจายรายได
ในเขตเมืองและชนบท การมีฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการกระจุกตัวในเขตชุมชนเมือง 
ปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน สภาพแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และ 
โบราณสถานเริ่มเส่ือมโทรม และการขาดการอนุรักษอยางถูกตอง ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และไมครบวงจร  และปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้ มีการจัดทํายุทธศาสตร ไดแก การจัดทําเมืองนาอยู ประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ  

1. การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ โดยสงเสริมปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อพัฒนาไปสูเกษตรอินทรีย  

2. การพัฒนาแหลงน้ํา โดยการเฝาระวังคุณภาพแมน้ําวัง พัฒนาลุมน้ําจาง การกอสรางฝาย 
Check Dam ตามแนวพระราชดําริ เพื่อสรางความชุมชื่นใหกับสภาพปาตนน้ําลําธาร  

3. การแกไขปญหาความยากจน โดยเนนการสรางรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส เพิ่มชอง
ทางการเขาถึงแหลงทุน ซึ่งรวมถึง เงินทุน กรรมสิทธ์ิที่ดิน การขยายโอกาสการเขาสูทุนผานระบบการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน  
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4. การเสริมสรางความเขียวขจี สะอาด และสวยงาม ดวยการดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอมต้ังแตตน
ทางจนถึงปลายทาง สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดหาสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อใชเปน 
สถานที่พักผอนหยอนใจ รณรงคใหมีการปลูกตนไม การปรับปรุงทัศนียภาพสองขางทางใหสวยงาม  

การจัดทําเมืองนาเที่ยว ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ  

1. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยรวมมือกับภาคเอกชน ทองถิ่น และ ชุมชนในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดานการทองเท่ียวไมใหเส่ือมโทรม ดวยการบริหารจัดการ การ
สรางภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลรักษาโบราณสถาน แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ ตลอดจนสรางแหลง
ทองเที่ยวใหมๆ  

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการทองเท่ียว โดยเนนการใหความรูดานการอนุรักษ 
วัฒนธรรม ความปลอดภัยสําหรับนักทองเท่ียว การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรที่เกี่ยวของกับการ 
ทองเที่ยว และพัฒนามาตรฐานบุคลากรดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล  

3. การเชื่อมโยงเครือขายการทองเท่ียว โดยจะเชื่อมโยงเครือขายการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมใน
กลุมจังหวัดลานนา หรือ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน และขยายตลาดการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชงิ
สุขภาพไปสูตลาดประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง GMS: Greater Mekong Sub 
region (จีน เวียดนาม พมา ลาว ไทย) และ กลุมประเทศเอเชียใต BIMSTEC (พมา อินเดีย ศรีลังกา
เนปาล บังคลาเทศ และกัมพูชา) และการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองเซรามิก ประกอบดวย 3 กลยุทธคือ 
การพัฒนากระบวนการผลิต โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ การพัฒนาและสงเสริมการตลาด โดยการ
จัดต้ังศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ จัดต้ังศูนยสงเสริมการลงทุนและการสงออก และ การพัฒนา 
คลัสเตอร1 (Cluster) เซรามิก และ หัตถอุตสาหกรรม โดยเนนการรวมกลุมของผูประกอบการเซรามิก และ 
หัตถอุตสาหกรรม 

3.2.2 การใชประโยชนที่ดิน 

การใชประโยชนที่ดินในจังหวัดลําปาง สวนใหญเปนพื้นที่ปาไม (ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ 
ทั้งหมด) พื้นที่นอกการเกษตร (ประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด) และพื้นที่การเกษตร (ประมาณ 
รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยพื้นที่สวนหนึ่งเปนพื้นที่แหลงถานหินลิกไนตที่นํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟา ในป พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ปาไมเทากับ 5.4 ลานไร พื้นที่นอกภาคการเกษตร เทากับ 1.5  
ลานไร และพื้นที่ทําการเกษตร เทากับ 1.0 ลานไร (ตารางที่ 3-10) โดยสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาว และ 
ไมผลไมยืนตัน 

ในป พ.ศ. 2550 จังหวัดลําปางมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 985,650.13 ไร หรือรอยละ 12.04 
ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีพื้นที่สวนใหญในการปลูกขาว และพืชไร (ตารางท่ี 3-11) 

พื้นที่ปาไม ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
จํานวน 5.8 ลานไร คิดเปนประมาณ รอยละ 60 ของพื้นที่จังหวัด (ตารางที่ 3-12) แบงเปนปาประเภท
ตางๆ เชน ปาไมถาวร ปาสงวนแหงชาติ ปาเศรษฐกิจ และอุทยานแหงชาติ 

                                            
1 คลัสเตอร หมายถึง การรวมกลุมผูประกอบธุรกิจที่ทั้ง แขงขันรวมมือ และเปนอิสระจากกัน แตอยูในพื้นที่เดียวกัน 
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ตารางที่ 3-11  พ้ืนที่เพาะปลูก แยกตามประเภทการเพาะปลูก ในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง 

พื้นท่ีเพาะปลูก จํานวน (ไร) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก 979,003 

- ท่ีนา 546,739 

- พืชไร 251,847 

- ไมผล 140,999 

- พืชผัก 37,080 

- ไมดอกไมประดับ 2,337 

พ้ืนท่ีปศุสัตว (ปลูกหญา/พืชอาหารสัตว) 2,510 

พ้ืนท่ีประมง 4,137 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดลําปาง 

ตารางที่ 3-12  พ้ืนที่ปาไม จําแนกตามประเภทปาไม จงัหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2550  

ทะเบียน และเขตพื้นท่ีปาไมแบงตามประเภท พื้นท่ีปาป พ.ศ. 2550 (ไร) 

พ้ืนท่ีปาท้ังหมด 5,777,493 

ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 1,140,452 

ปาสงวนแหงชาติ 5,634,347 

พ้ืนท่ีปาอนุรักษและนันทนาการ - 

การขยายเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีราชการท่ีมีการปลูกปาชุมชนและปาเศรษฐกิจ 168,561 

อุทยานแหงชาติ 1,955,679 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 86,984 

วนอุทยาน 18,579 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดลําปาง 

3.2.3 การถือครองที่ดิน 

1) ลักษณะการถือครองที่ดิน 

เอกสารสิทธิการถือครองท่ีดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2551 มีการครอบครอง
เอกสารสิทธิในรูปโฉนดมากที่สุดจํานวน 558,724 แปลง เอกสารสิทธิในรูป สค.1 จํานวน 93,763 แปลง  
เอกสารสิทธิในรูป น.ส.3ก จํานวน 58,564 แปลง และเอกสารสิทธิในรูป น.ส.3 มีจํานวน 24,010 แปลง 
ขณะที่เอกสารสิทธิในรูปใบจองมีเพียง 2,145 แปลง (ตารางที่ 3-13) 
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ตารางที่ 3-13  ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2551 

เอกสารสิทธิที่ดิน (แปลง) 
สํานักงานที่ดิน จังหวัดลําปาง อําเภอ 

โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก ใบจอง ส.ค1 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ วังเหนือ 26,950 793 2,937 400 264 

สํานักงานที่ดิน อําเภอเมืองแมปาน เมืองปาน 21,451 691 3,108 373 11,701 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขางาว งาว 25,467 1,927 3,680 546 6,673 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแจหม แจหม 49,924 570 4,573 299 18,057 

สํานักงานที่ดิน อําเภอแมเมาะ แมเมาะ 9,593 828 2,865 70 5,012 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง เมืองลําปาง 163,247 8,606 18,705 8 19,813 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาหางฉัตร หางฉัตร 41,453 922 2,932 - 8,723 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเสริมงาม เสริมงาม 24,483 488 2,388 127 415 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา เกาะคา 53,661 2,716 2,608 - - 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแมทะ แมทะ 55,855 1,993 5,436 116 15,075 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาสบปราบ สบปราบ 26,529 1,256 1,743 - 7,894 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาเถิน เถนิ 44,662 2,563 5,564 126 136 

สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาแมพริก แมพริก 15,449 657 2,025 80 - 

รวม 558,724 24,010 58,564 2,145 93,763 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2551 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 

การถือครองพืน้ที่ทําการเกษตรในชวง 10 ปที่ผานมา มีเพิ่มมากขึน้ โดยมีขนาดการถือครอง 
สวนใหญประมาณ 10-19 ไรตอราย ที่มีเนือ้ที่ถือครองที่ดินจํานวนมาก และมีแนวโนมขนาดเนื้อที่ถอืครอง
มากกวา 50 ไร เพิ่มขึ้น (ตารางท่ี 3-14) 

เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินจากสํามะโนเกษตรป พ.ศ. 2546 มีการครอบครองเอกสารสิทธิในรูป
โฉนด/นส. 3 เปนเนื้อที่ถึง 0.35 ลานไร พื้นที่ สปก./นค./สทก./กสน. มีเพียง 0.11 ลานไร (ตารางท่ี 3-15) 
โดยการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ในป พ.ศ. 2550 ไดออกเอกสารสิทธิที่ดินในรูปโฉนด คิดเปนพื้นที่ 87,117 ไร 
1 งาน 35 ตารางวา สําหรับ นส.3 ก. จํานวน 121,189 ไร 1 งาน 89 ตารางวา และ นส.3 จํานวน 853,670 
ไร 2 งาน 94 ตารางวา โดยอําเภอเมืองลําปางมีเอกสารสิทธิโฉนดสูงที่สุด 

สําหรับเนื้อทีถ่อืครองทําการเกษตรสวนใหญเปนที่ดินของตนเอง ประมาณ 0.61 ลานไร และมีการ
เชาท่ีดินเพื่อทาํการเกษตร ประมาณ 0.08 ลานไร (ตารางท่ี 3-16) 
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ตารางที่ 3-14  จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จาํแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครอง
ทั้งส้ิน จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2536 และ ป พ.ศ. 2546 

ป พ.ศ. 2536 ป พ.ศ. 2546 
ขนาดเน้ือท่ีถือครองทั้งสิ้น  

(ไร) จํานวน 
(ราย) 

เน้ือท่ี 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือท่ี 
(ไร) 

ตํ่ากวา  2 3,528 1,731 11,670 9,925 

2       -       5 50,872 172,037 48,293 163,062 

6       -       9 25,079 181,079 21,456 153,793 

10       -     19 20,331 260,411 16,448 210,582 

20       -     39 4,465 111,209 4,376 110,292 

40       -     59 499 23,320 587 27,014 

60       -    139 243 19,994 255 20,076 

140       -    499 36 7,866 35 7,526 

500   ขึ้นไป 3 2,900 6 21,261 

รวม 105,056 780,547 103,126 723,531 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดลําปาง สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตารางที่ 3-15 จํานวนผูถือครองทีร่ายงานการมีเนื้อทีข่องตนเองและเนื้อที่ถือครอง  จําแนกตาม
เอกสารสิทธิ และขนาดเนือ้ที่ถอืครองทัง้ส้ิน จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2546 

โฉนด / ตราจอง/นส. 5 
/ นส.3 / นส. 3ก. 

สปก. 4-01 / นค. / 
สทก. / กสน. 

นส. 2 / สค. 1 
อ่ืนๆ  

(รวม ภบท.) ขนาดเนื้อท่ี 
ถือครอง (ไร) 

เนื้อท่ีท้ังส้ิน
(ไร) จํานวน 

(ราย) 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

ต่ํากวา 2 9,055 8,882 7,387 378 355 116 113 1,344 1,200 

2       -       5 139,758 36,271 106,668 4,239 11,103 637 1,481 7,949 20,506 

6       -       9 129,444 16,470 85,336 4,025 17,816 530 1,778 5,548 24,514 

10       -     19 178,150 12,271 98,501 4,166 33,081 510 2,606 5,233 43,962 

20       -     39 90,343 2,974 37,430 1,367 22,012 139 1,228 1,743 29,673 

40       -     59 20,966 372 7,178 206 5,591 17 289 241 7,908 

60       -    139 16,246 166 6,604 91 4,399 6 136 102 5,107 

140       -    499 5,856 22 3,032 13 1,581 2 21 12 1,222 

500   ข้ึนไป 20,661 2 1,319 2 15,110 - - 2 4,232 

รวม 610,479 77,430 353,455 14,487 111,048 1,957 7,652 22,174 138,324 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดลําปาง สํานักงานสถิติแหงชาติ  
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ตารางที่ 3-16 เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาดเนื้อที่
ถือครองทั้งส้ิน จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2546 

เน้ือที่ของตนเอง (ไร) เน้ือทีไ่มใชของตนเอง (ไร) ขนาดเน้ือที ่
ถือครองทั้งสิ้น 

(ไร) 

เน้ือที ่
ทั้งสิ้น 
(ไร) รวม 

เปน 
เจาของ 

จํานอง 
ผูอื่น 

ขายฝาก 
ผูอื่น 

รวม เชา 
รับ 

จํานอง 
รับ 

ขายฝาก 
ได 

ทําฟร ี

ตํ่ากวา 2 9,925 9,055 8,959 93 3 870 528 7 5 330 

  2   -     5 163,062 139,758 137,829 1,878 51 23,304 17,421 79 67 5,737 

  6   -     9 153,793 129,444 127,524 1,906 14 24,349 17,574 97 57 6,621 

10   -   19 210,582 178,150 175,763 2,333 54 32,432 23,167 121 78 9,066 

20   -   39 110,292 90,343 89,244 1,099 - 19,949 14,123 140 56 5,630 

40   -   59 27,014 20,966 20,675 291 - 6,048 4,757 24 37 1,230 

60   -  139 20,076 16,246 16,011 235 - 3,830 3,235 50 1 544 

140   -  499 7,526 5,856 5,213 643 - 1,670 1,047 5 - 618 

500 ข้ึนไป 21,261 20,661 20,661 - - 600 600 - - - 

รวม 723,531 610,479 601,879 8,478 122 113,052 82,452 523 301 29,776 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดลําปาง สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2) การถือครองที่ดินของรัฐ 

พื้นที่สวนใหญของจังหวัดลําปางเปนเขตปาสงวนแหงชาติและพื้นที่ลุมน้าํชั้น 1A และ 1B ที่รัฐ 
ตองดูแล และมีนิคมสรางตนเองที่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการ จํานวน 24,953 ไร (ตารางท่ี 3-17 และ 
รูปที่ 3-3) ซึ่งสวนใหญมีการโอนเอกสารสิทธิในรูปโฉนด โดยมีพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 
2546 

พื้นที่ปาชุมชนของจังหวัดลําปาง ในป พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 22 แหง รวมเปนพืน้ที่ปาชุมชน  
ทั้งส้ิน 1,411 ไร โดยปาแมอิง-แมตํ๋า-แมจุน มขีนาดพื้นที่มากท่ีสุดถึง 938 ไร (ตารางท่ี 3-18) 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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ตารางที่ 3-17  การถือครองที่ดินของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2551 

การถือครองที่ดินของรัฐ พื้นท่ี (ไร) แหลงขอมูล 

นิคมสรางตนเอง 24,953.00 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ท่ีทหาร 1,856.16 กรมธนารักษ 
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 11,759.31 สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 
เขตปาไมถาวร  
(ท่ีจําแนกออกเปนท่ีดินทํากิน) 

35,192.55 กรมพัฒนาท่ีดิน 

เขตปาสงวนแหงชาติ 5,302,474.00 กรมปาไม 
เขตอุทยานแหงชาติ 1,390,424.26 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 181,671.36 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เขตปฏิรูปท่ีดิน 176,379.00 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ท่ีราชพัสดุ 124,727.34 กรมธนารักษ 
ปาชายเลน - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
เขตสหกรณนิคม 45,255.00 กรมสงเสริมสหกรณ 
พ้ืนท่ีจัดท่ีดินแปลงใหญของกรมที่ดิน  17,364.00 บัญชีรายละเอียดโครงการจัดท่ีดินชวยเหลือ

ชาวนาชาวไร (ผืนใหญ) ท่ี คจช. อนุมัติให
ดําเนินการ (พ.ศ.2499-2523) 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (1A, 1B) 2,056,590.00 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ีวัด - ไมไดขอมูล 
เขตโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

- กลุมโครงการพิเศษ กรมสงเสริมสหกรณ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 

ตารางที่ 3-18  พ้ืนที่ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2551 

ปาชุมชน จํานวน (แหง) พื้นท่ี (ไร) 

ปาแมงาว 1 26 

ปาแมจาง 2 188 

ปาท่ีจะดําเนินการ หมายเลข 55 1 99 

ปาแมอิง-แมตํ๋า-แมจุน 13 938 

ปาฝงขวาแมวัง 2 87 

ปาแมพริก-แมสะเลียม 3 73 

รวม 22 1,411 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2551 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

รูปที่ 3-3  พ้ืนที่ปาจังหวัดลาํปาง 

ท่ีมา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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3.2.4 ประเด็นปญหาของการจัดการที่ดินและแนวทางการแกไขปญหา 

ปญหาสําคัญดานการจัดการท่ีดินของจังหวัด คือที่ดินที่ไดรับการจัดสรรมีไมเพียงพอ และพื้นที่ที่
จัดสรรใหเปนพื้นที่ตองพัฒนาศักยภาพพื้นที่และมีคนอยูอาศัยในพื้นที่แลว และปญหาการออกเอกสารสิทธิ 
โดยมีรายละเอียด คือ 

- ปญหาการออกเอกสารสิทธิใหกับราษฎรที่อพยพจากโครงการขยายเหมืองลิกไนต กอสราง
โรงไฟฟาแมเมาะ เนื่องจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีโครงการขยาย
เหมืองลิกไนต และกอสรางโรงไฟฟาแมเมาะ โดยไดอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ ต้ังแต ป 
พ.ศ. 2521 - 2524 ป พ.ศ. 2531 - 2533 ป พ.ศ. 2534 - 2536 และโครงการกอสราง 
อางเก็บน้ําแมจาง ป พ.ศ. 2524 - 2526 รวมเปนพื้นที่ 8,169 ไร ซึ่งพื้นที่ดังกลาว ราษฎรมี
เอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดิน นส.3 เปนตน แต กฟผ.ไดจายเงินทดแทนและจัดสรรที่ดินใหกับ
ราษฎรคืนเนื้อที่ 8,169 ไร แยกเปนพื้นที่ในเขต ปาสงวนฯ จํานวน 5,540 ไร และพื้นที่ในเขต
ปาไมถาวรและสาธารณประโยชน จํานวน 2,629 ไร ราษฎรท่ีอพยพไดรองเรียนวาที่ดินที่ 
กฟผ.จัดสรรใหไมมีเอกสารสิทธิ ทําใหเสียโอกาสที่จะนําที่ดินดังกลาวไปเปนหลักฐานการ 
กูเงิน การคํ้าประกันตาง ๆ เปนตน  

- ปญหาการออกเอกสารสิทธิใหกับผูครอบครองที่ดินทํากินในที่ดินพื้นที่รองรับอพยพ จํานวน 
72 ราย อําเภอแมเมาะ ขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบและแกไขปญหาตามนโยบายแกไขปญหา 
ความยากจนเชิงบูรณาการ 

- ปญหาพื้นที่ที่ไดัรับการจัดสรรไมเพียงพอ คือ พื้นที่แปลงอพยพที่จะจัดสรรใหราษฎร 355 
แปลง ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางอางเก็บน้ําแมมอกแตสามารถเขาทํากินไดเพียง 304 
แปลง เขาทํากินไมได 51 แปลง เนื่องจากเจาของที่เดิมไมยอมออกจากพื้นที่ และมีผูรองเรียน
วาไมไดรับการจัดสรร ที่ดินทํากินอีก 83 ราย จึงมีการเดินขบวนรองเรียนกันมาโดยตลอด  

- ปญหาการกอสรางอางเก็บน้ําแมพริก (ผาว่ิงชู) กรมชลประทานมีแผนกอสรางโครงการ 
อางเก็บน้ําแมพริก แตมีนายทุนจากนอกพื้นที่เขาไปบุกรุกแผวถางปาปลูกไมผลเพื่อหวังคา
ทดแทนจากหนวยงาน  กรมชลประทานไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน และ
คณะอนุกรรมการจายเงินทดแทนทรัพยสินไดตรวจสอบขอมูล ซึ่งพบวามีผูครอบครองและทํา
ประโยชนในที่ดินตามความเปนจริง 18 ราย 23 แปลง เนื้อที่ 145-2-02 ไร และใหจายเงิน 
ทดแทนในอัตรา ไรละ 28,800 บาท แตราษฎรเจาของที่ดินรองขอ ไรละ 200,000 บาท 
ปจจุบันการกอสรางยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมไมพิจารณาอนุญาตใหเขาไปในพ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติ 

จากการสํารวจขอมูลในภาคสนาม โดยการสัมภาษณหนวยงานในพื้นที่ ไดแก สํานักงานการปฎิรูป 
ที่ดินจังหวัดลําปาง สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง นิคมสรางตนเองกิ่วลม ศูนยปฏิบัติการท่ีดินปาไมลําปาง 
นิคมสหกรณหางฉัตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการประชุมกลุมยอยรวมกับชาวบานที่อยูใน
เครือขายสิทธิผูปวยแมเมาะเพื่อสอบถามถึงปญหาดานที่ดินในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟาแมเมาะ และการ
ประชุมกลุมยอยรวมกันระหวางชาวบานในพื้นที่ที่มีปญหาดานที่ดินและหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ  
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ไดแก ศูนยปฏิบัติการท่ีดินปาไมลําปาง สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฎิรูป 
ที่ดินจังหวัดลําปาง สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สํานักงานธนารักษพื้นที่ลําปาง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 13 (ลําปาง) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง อุทยานแหงชาติแจซอน สรุปไดดังนี้ 

1) ปญหาของการจัดการที่ดิน 

ปญหาการจัดการท่ีดินในจังหวัดจากการสํารวจภาคสนาม มีปญหาการไรที่ดินทํากินทําใหมีการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ ความขัดแยงการใชประโยชนในที่ดินเนื่องจากแนวเขตพื้นที่ที่ไมชัดเจน และปญหาดาน
ทรัพยากรของภาครัฐในการจัดการที่ดิน ดังรายละเอียด คือ 

1. โครงการพัฒนาของรัฐ เชน การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ การประกาศเขตสวนปาไมสัก
ทับที่ทํากินของราษฎรท่ีอยูเดิม ทําใหชาวบานใชประโยชนในพื้นที่ไมเต็มที หรือทําให 
ชาวบานเสียสิทธิการใชประโยชนในพื้นที่ 

2. ความไมชัดเจนของแนวเขตปาทําใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนในพื้นที่กับหนวยงาน
ภาครัฐ ทําใหมีปญหาท่ีทํากิน/ที่อยูอาศัยทับซอนพื้นที่ปา หรือความขัดแยงระหวาง 
หนวยงานภาครัฐดวยกันเองเนื่องจากการใชแผนที่ในมาตราสวนตางกันทําใหแนวเขตของ 
ที่ดินของรัฐไมตรงกัน 

3. ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ที่รวมในการกําหนดขอบเขตปา 

4. ความเขมงวดในการควบคุมการใชประโยชนจากของปามีมากเกินไป ทําใหเกิดความขัดแยง
กับชาวบาน และตองออกไปรับจางนอกพื้นที่ 

5. การบุกรุกเพื่อเขาใชประโยชนในพื้นที่ของรัฐ ไดแก ประชาชนบุกรุกเขาไปในพื้นที่ราขพัสดุ 
พื้นที่นิคมสรางตนเอง หรือ พื้นที่นิคมสหกรณ หรือพื้นที่ปา เพื่อทําการเพาะปลูกหรืออยู
อาศัย นายทุนนอกเขตพื้นที่บุกรุกเขาปลูกพืชเพื่อเรียกรองคาชดเชยจากทางราชการในกรณี
ที่มีการพัฒนาโครงการของภาครัฐ เชน โครงการชลประทาน  

6. การอพยพยายถิ่นของชาวเขามาสูพื้นราบโดยการซื้อที่ดินจากคนพื้นราบเพื่อใชประโยชน  
ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบาน 2 กลุม 

7. ความลาชาในการตรวจสอบสิทธิ เนื่องจากมีคณะกรรมการพิจารณาหลายขั้นตอน 

8. การใชประโยชนในที่ดินไมเต็มที่ เนื่องจากจังหวัดลําปางมีพื้นที่ที่แหงแลง/ขาดแหลงน้ําเพื่อ
ทําการเกษตร สาธารณูปโภคไมเพียงพอ ทําใหเกษตรกรท้ิงพื้นที่เหลานี้ไปประกอบอาชีพอื่น 

9. ปญหาการบริหารจัดการที่ดินของแตละหนวยงานท่ีขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

10. ความไมพอเพียงของเจาหนาที่และงบประมาณในการรังวัดแนวเขต และการพิจารณาการ
ตรวจสอบสิทธ์ิ ทําใหการดําเนินการดานการจัดการที่ดินมีความลาชา 

11. ความไมชัดเจนของนโยบาย และเปาหมายการจัดท่ีดินไมมีความชัดเจน 
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2) แนวทางการแกไขปญหาจากการสํารวจภาคสนาม 

การบริหารจัดการท่ีดินเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะปญหาการไรที่ดินทํากินในกลุม
คนยากจน ในจังหวัดลําปางมีโครงการจัดท่ีดินทํากินใหผูลงทะเบียนความยากจน ในการพัฒนาศักยภาพ
พื้นที ่ และโครงการแกไขปญหาการบุกรกุท่ีดินของรัฐ โดยการดําเนินคดีกับผูบุกรุกอยางจริงจงั และ
การศึกษาเพื่อแกไขปญหาการบุกรุก 

ทั้งนี ้ ปญหาที่สําคัญของจังหวัดคือปญหาการออกเอกสารสิทธิใหกับราษฎรที่อพยพจากโครงการ
ขยายเหมืองลกิไนต กอสรางโรงไฟฟาแมเมาะ ซึ่งไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลการแกไขปญหา
การออกเอกสารสิทธิใหแกราษฎรในพ้ืนที่อาํเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีแนวทางในการเพิกถอน
สภาพปาสงวนแหงชาติ จํานวน 5,540 ไร (ขณะนี้อยูระหวางสงรางกฎหมายดังกลาว ใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา) และพื้นที่นอกเขตปาสงวนแหงชาติ 2,629 ไร ใหกรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการขอ 
เพิกถอนสภาพปาตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ปญหาการอพยพชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนจากผลกระทบของโครงการโรงไฟฟาแมเมาะ 
จํานวน 493 ครอบครัว โดยมีแนวทางใหความชวยเหลือแกราษฎรในการอพยพไปอยูที่แหงใหมและชวย
ดําเนินการยาย รวมทั้งสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยมอบหมายให กฟผ.รับผิดชอบคาใชจาย และประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ  

นอกจากนี้ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากปญหาการทับซอนของพื้นที่ปาและพื้นที่ทํากิน/อยูอาศัย 
ภาครัฐมีความพยายามในการจัดทําแนวเขตแผนที่ใหเปนขนาดและมาตราสวนเดียวกันสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของที่นําไปใชเพื่อลดปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การสํารวจภาคสนามมีขอเสนอการ
แกไขปญหาท่ีดินในจังหวัดเพื่อนําไปสูการจัดการที่ดี ดังนี้ 

1. การสรางมิติการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและประชาชนในการแกไขปญหาการถือครองที่ดิน 
ใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการที่ดิน เนื่องจากทองถิ่นจะทราบลักษณะปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งการบูรณาการบริหารจัดการที่ดิน 

2. การทบทวนกฎหมายที่ดินใหมีความสอดคลองกับสภาพในปจจุบัน 

3. รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนที่ดิน เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนที่มีปญหาดาน
ที่ดิน 

4. การสนับสนุนการนําโฉนดชุมชน2 มาใช โดยที่ดินในชุมชนหามขายกับบุคคลภายนอก 

5. การสงเสริมใหมีการจัดเก็บภาษีที่ดินแบบกาวหนา ตามลักษณะความตอเนื่องของการใช
ประโยชนในที่ดิน 

6. การอนุญาตใหสามารถเชาพื้นที่ปาที่มีสภาพเส่ือมโทรมเพื่อนํามาใชประโยชนในที่ดิน  
(การดําเนินการยังขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู) 

                                            
2 โฉนดชุมชน มีการจัดประชาคมในชุมชน เพื่อแสดงความคิดเห็นและหาคณะกรรมการการดําเนินการ จํานวนคณะกรรมการขึ้นกับ
จํานวนครัวเรือนในชุมชน การดําเนินการจะประชุมรวมกันโดยใหเจาของที่ดินแสดงขอบเขตที่ดินของตนเองและรวมกันรังวัด
ขอบเขตพื้นที่จากคนในชุมชนรวมกันในการยืนยันขอบเขต และใชหลักไมปก และจัดทําสมุดทะเบียนเพื่อบันทึกลักษณะที่ดินของ
สมาชิกแตละคนในชุมชน โดยตองระบุขนาดพื้นที่ ขอบเขต พื้นที่ขางเคียง หลังจากน้ันตองมีการเซ็นรับรองพื้นที่ของชุมชน ซ่ึง
โฉนดชุมชนไมไดมีการรับรองโดยราชการ แตเปนชุมชนที่มีการรับรองกันเอง เพื่อเปนหลักฐานการอาศัยอยู 
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7. การจัดท่ีดินใหมีความเหมาะสม ตองมีการพัฒนาศักยภาพที่ดิน สาธารณูปโภค การสงเสริม
ความรูใหกับเกษตรกรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การใหปจจัยการผลิตที่เพียงพอ เพื่อสราง
รายไดใหเกษตรกรและไมขายที่ดิน และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหเกษตรกรกอนการ
มอบเอกสารสิทธิให 

8. กําหนดหลักเกณฑในการพิสูจนสิทธ์ิในกรณีที่มีการทับซอนพื้นที่ใหชัดเจน 

9. การจัดทําระบบขอมูลที่ดิน เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิได 

3.2.5 สรุป 

ปญหาการจัดการท่ีดินที่สําคัญของจังหวัดลําปาง เปนการแกไขปญหาการออกเอกสารสิทธิใหกับ
ราษฎรท่ีอพยพจากโครงการขยายเหมืองลิกไนต กอสรางโรงไฟฟาแมเมาะ ปญหาการไรที่ดินทํากินทําให
มีการบุกรุกเขาใชประโยชนในพื้นที่ของรัฐ และแนวทางการแกไขที่ดําเนินการในปจจุบันเปนการจัดสรร 
พื้นที่ใหราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ (ตารางท่ี 3-19) 

ตารางที่ 3-19  สรุปปญหาและแนวทางการจัดการที่ดนิในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง 

ปญหาการจัดการที่ดิน แนวทางการแกไข 

1. การประกาศเขตพื้นท่ีสวนปา เขตอุทยานแหงชาติ
บางพ้ืนท่ี ทับท่ีทํากินของราษฎรที่อยูเดิม ทําให
ชาวบานเสียสิทธิการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

 

2. ความขัดแยงจากความไมชัดเจนของตําแหนงและ
ขอบเขตพ้ืนท่ี ระหวางชาวบานกับหนวยงานภาครัฐ 
และระหวางหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนที่ท่ีมี
มาตราสวนตางกัน 

ความพยายามในการจัดทําแนวเขตแผนที่ใหมีขนาด
และมาตราสวนเดียวกันสําหรับหนวยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวของท่ีนําไปใช 

3. การบุกรุกพ้ืนท่ีของรัฐเพ่ือทําการเกษตร/ท่ีอยูอาศัย การแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา โดยมีแผน 
การดําเนินการในการควบคุม ปองกัน ฟนฟู และ
ติดตามประเมินผลการจัดการ 

4. การอพยพยายถ่ินของชาวบานสูพ้ืนท่ีจัดสรรใหใหม รัฐจะดําเนินการจัดสรรท่ีดินใหราษฎรที่อพยพ โดย
รัฐเปนผูจัดสาธารณูปโภค ในพ้ืนท่ีรองรับการอพยพ 
ซึ่งมีหลักเกณฑในการจายคาทดแทนทรัพยสิน 

5. การใชประโยชนในท่ีดินไมเต็มท่ี เนื่องจากจังหวัด
ลําปางมีพ้ืนท่ีท่ีแหงแลง/ขาดแหลงน้ําเพ่ือทํา
การเกษตร สาธารณูปโภคไมเพียงพอ ทําให
เกษตรกรท้ิงพ้ืนท่ีไปประกอบอาชีพอื่น 

 

6. บุคลากรภาครัฐไมเพียงพอ ทําใหการดําเนินการมี
ความลาชา 

 

ท่ีมา: รวบรวมขอมูลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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3.3 พื้นที่กรณีศึกษา: จังหวัดเพชรบรีุ 

3.3.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานสําคัญ 

1) ขนาดและที่ต้ัง 

จังหวัดเพชรบุรีอยูในภาคกลาง บริเวณทางตอนใต ที่เสนรุง 12 องศา 21 ลิปดา 45 ฟลิปดาเหนือ 
ถึง 13 องศา 20 ลิปดา 50 ฟลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 06 ฟลิบดาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 
6,225.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร คิดเปนรอยละ 9.2 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค (พื้นที่ 
ภาคกลางเทากับ 42,471,750 ไร) และคิดเปนรอยละ 1.20 ของพื้นที่ประเทศ (รูปที่ 3-4) สวนที่กวางที่สุด
จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก กวางประมาณ 103 กิโลเมตร และสวนที่ยาวที่สุดจากทิศเหนือถึงทิศใต  
ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรีอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดตอจังหวัดใกลเคียงและประเทศเพื่อนบาน ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
และอําเภออัมพวา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

ทิศใต  ติดตอกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทิศตะวันออก อาวไทย เริ่มต้ังแตปากอาวบางตะบูนถึงสนามบินบานบอฝาย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร (พมา) 

2) ลักษณะทางประชากร 

จากสถิติของสํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม 2550 จังหวัด
เพชรบุรี มีประชากรทั้งส้ิน 456,061 คน เปนชาย 220,847 คน คิดเปนรอยละ 48.42 ของประชากรทั้ง
จังหวัด เปนหญิง 235,214 คน คิดเปนรอยละ 51.58 ของประชากรทั้งจังหวัด และมีประชากรท่ีอาศัยอยูใน
เขตเทศบาล จํานวน 154,697 คน หรือรอยละ 34.0 สวนที่เหลือจํานวน 301,364 คน หรือรอยละ 66.0 
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล โดยมีจํานวนบานทั้งส้ิน 156,457 หลังคาเรือน และความหนาแนนของประชากร 
โดยเฉล่ียทั้งจังหวัด 73.26 คนตอตารางกิโลเมตร อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี 
82,188 คน รองลงมาไดแก อําเภอทายาง 51,663 คน และอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุดไดแก อําเภอ
หนองหญาปลอง 14,655 คน อําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุดไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี 
289.50 คน/ตารางกิโลเมตร (ตารางท่ี 3-20) 
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รูปที่ 3-4  ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดเพชรบุรี 

 
ท่ีมา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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ตารางที่ 3-20  จํานวนประชากรจังหวัดเพชรบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จําแนกรายอําเภอ 

ประชากร 
อําเภอ 

ชาย หญิง รวม 

เมืองเพชรบุรี 38,981 43,207 82,188 

เขายอย 10,784 11,411 22,195 

หนองหญาปลอง 7,379 7,276 14,655 

ชะอํา 9,991 10,357 20,348 

ทายาง 25,067 26,596 51,663 

แกงกระจาน 14,816 13,876 28,692 

บานลาด 22,379 24,368 46,747 

บานแหลม 17,007 17,869 34,876 

รวม 220,847 235,214 456,061 

หมายเหตุ : สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2550 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ 3-21 การแบงเขตการปกครอง จังหวัดเพชรบรุี 

จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอ/เทศบาล 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

หางจาก
จังหวัด 
(กม.) 

ตําบล หมูบาน ครัวเรือน 
เทศบาล 

(แหง) 
อบต. 
(แหง) 

เมืองเพชรบุรี 283.901 0.3 24 184 25,625 3 18 

เขายอย 305.648 22 10 57 7,176 1 7 

หนองหญาปลอง 1,249.799 33 4 31 4,987 - 3 

ชะอํา 660.622 40 9 67 6,173 2 5 

ทายาง 736.667 17 12 119 17,683 2 12 

แกงกระจาน 2,500.478 52 6 52 11,470 - 6 

บานลาด 298.138 8 18 115 12,588 1 9 

บานแหลม 189.885 12 10 73 9,192 2 9 

รวม 6,225.183 - 93 698 156,457 11 69 

ท่ีมา: กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, ขอมูลท่ัวไปจังหวัดเพชรบุรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2551, เขาถึงไดจาก http://www.phetchaburi.go.th/data/dataphet.doc 

3) ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง 

จังหวัดเพชรบุรี แบงการปกครองออกเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น การปกครองสวนภูมิภาค
ประกอบดวย 8 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอ 
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ชะอํา อําเภอทายาง อําเภอแกงกระจาน อําเภอบานลาด และอําเภอบานแหลม แยกเปน 93 ตําบล 698  
หมูบาน 156,457 ครัวเรือน ในสวนของการปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย (ตารางท่ี 3-21) 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี 

2) เทศบาล 11 แหง แบงเปนเทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 9 แหง คือ เทศบาลเมือง
เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอํา เทศบาลตําบลหัวสะพาน เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ เทศบาลตําบลนายาง 
เทศบาลตําบลเขายอย เทศบาลตําบลทายาง เทศบาลตําบลหนองจอก เทศบาลตําบลบานแหลม เทศบาล
ตําบลบางตะบูน และเทศบาลตําบลบานลาด 

3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 69 แหง 

4) สภาพภูมิประเทศ 

เพชรบุรีเปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณมากต้ังแตอดีต ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมบริเวณลุมแมน้ําเพชรบุรี ภูมิประเทศโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ (1) เขตภูเขาและ 
ที่สูงทางตะวันตก เขตนี้อยูในอําเภอแกงกระจาน อําเภอหนองหญาปลอง ดานตะวันตกของเขตติดตอ
ประเทศเมียนมารเปนบริเวณที่สูงชันที่สุดของจังหวัด พื้นที่ถัดมาจากบริเวณนี้จะคอยๆ ลาดตํ่ามาทาง 
ทิศตะวันออก มีเทือกเขาเปนเขตแนวลักษณะยาวจากเหนือมาใตและเปนสันกั้นน้ํา ซึ่งเปนแหลงตนแมน้ํา
เพชรบุรีและแมน้ําปราณบุรี เขตนี้เปนเขตท่ีประชากรอาศัยอยูนอยที่สุดพวกที่อาศัยอยูสวนใหญไดแก  
ชาวกะเหร่ียงและชาวกะหราง (2) เขตที่ราบลุมแมน้ํา เขตนี้เปนพื้นที่ราบสามารถทําการเพาะปลูกไดดี 
ไดแก บริเวณบางสวนของอําเภอทายาง อําเภอชะอํา อําเภอบานลาด อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี 
และอําเภอเขายอย เปนเขตพื้นที่ชลประทานของเข่ือนแกงกระจานและเขื่อนเพชรจึงมีความอุดมสมบูรณ 
เปนเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด และมีประชากรอาศัยอยูกันอยางหนาแนน (3) เขตที่ราบชายฝงทะเล 
เขตนี้อยูในพื้นที่อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอําและทายาง เปนบริเวณแหลงเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของจังหวัดท้ังทางดานการประมง การทองเที่ยวตามชายฝงทะเลที่ยาวประมาณ 82 กิโลเมตร 

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ปาไมตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 จํานวน 2,397,600 ไร 
คิดเปนรอยละ 61.62 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ตามผลการโซนนิ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2535 จํานวน 2,511,661 ไร จําแนกเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษจํานวน 1,639,375 ไร เขตพื้นที่
ปาเพื่อเศรษฐกิจ จํานวน 868,509 ไร และเขตพื้นที่ปาที่เหมาะตอการเกษตร จํานวน 3,777 ไร มีพื้นที่ 
ปาไมถาวรจํานวน 7 ปา ในพื้นที่ 95,908 ไร ตามมติคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 
โดยใหรักษาไวเปนปาไมถาวรตามเดิม จํานวน 35,795 ไร และจําแนกออกจากปาไมถาวรซึ่งอยู 
นอกเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 60,113 ไร และพื้นที่อนุรักษ จํานวน 1,555,578 ไร ประกอบดวย 
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จํานวน 1,548,750 ไร เขตหามลาสัตวปาเขากระปุก จํานวน 4,850 ไร  
วนอุทยานแหงชาติเขานางพันธุรัต จํานวน 1,562 ไร และวนอุทยานแหงชาติชะอํา จํานวน 416 ไร  
(ตารางท่ี 3-22) 

การใชประโยชนที่ดินในจังหวัดเพชรบุรี เปนพื้นที่ปาธรรมชาติ 2,085,562.5 ไร พื้นที่ปาไม 
2,118,750 ไร และพื้นที่ไมใชปา 1,769,250 ไร (ตารางที่ 3-23) โดยพื้นที่ปาสวนใหญกระจายอยูใน 
เขตเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอําเภอหนองหญาปลอง แกงกระจาน และกระจายอยูในเขตเทือกเขา 
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ตะนาวศรี ในอําเภอหนองหญาปลอง แกงกระจาน และกระจายอยูในเขตอําเภออื่นๆ ยกเวนอําเภอเมือง
เพชรบุรีซึ่งมีลักษณะเปนที่ราบลุมแมน้ํา 

ตารางที่ 3-22  การจําแนกประเภทปาไม จังหวัดเพชรบุร ี

การจําแนกประเภทปาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี พื้นท่ี (ไร) 

ปาสงวนแหงชาติ ตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507* 2,397,600 

พ้ืนท่ีปาตามผลการโซนนิ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 2,511,661 

   - เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ  1,639,375 

   - เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ  868,509 

   - เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะตอการเกษตร  3,777 

ปาไมถาวรตามมติคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2535 95,908 

   - รักษาไวเปนปาไมถาวรตามเดิม  35,795 

   - จําแนกออกจากปาไมถาวรซึ่งอยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ  60,113 

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 1,548,750 

เขตหามลาสัตวปาเขากระปุก 4,850 

วนอุทยานเขานางพันธุรัต 1,562 

วนอุทยานชะอํา 416 

หมายเหตุ: *พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติบางสวน ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน และเขตหามลาสัตวปา 
ท่ีมา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ 3-23  การใชประโยชนที่ดินปาไมของจังหวัดเพชรบุร ี

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ตารางกิโลเมตร ไร 

พ้ืนท่ีจังหวัด 6,220.8 3,888,000.0 

พ้ืนท่ีปาธรรมชาติ 3,336.9 2,085,562.5 

- ปาดงดิบ 838.2 523,875.0 

- ปาเบญจพรรณ 2,439.7 1,524,812.5 

- ปาชายหาด 0.3 187.5 

- ปาไผ 0.9 562.5 

- ปาชายเลน 57.8 36,125.0 

พ้ืนท่ีสวนปา 25.7 16,062.5 

พ้ืนท่ีปาฟนฟูตามธรรมชาติ 27.4 17,125.0 

รวมพ้ืนท่ีปาไม 3,390.0 2,118,750.0 

รวมพ้ืนที่ไมใชปา 2,830.8 1,769,250.0 

ท่ีมา : สถิติการปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2545 กองแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม 
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5) สภาพเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีขึ้นอยูกับการผลิตดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคาสง 
คาปลีก เปนสําคัญตามลําดับ โดยในชวงป พ.ศ. 2542 - 2549 ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
รอยละ 4.0 ตอป ในป พ.ศ. 2549 มีมูลคาเทากับ 24,300 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป
กอน รอยละ 6.2 (ตารางที่ 3-24) รายไดสวนใหญมาจากภาคการผลิตอุตสาหกรรม 6,474 ลานบาท  
รองลงมาคือ ภาคการคาปลีกและคาสง 2,985 ลานบาท และภาคเกษตรกรรม 2,904 ลานบาท โดย 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญในพื้นที่ประกอบดวย มะนาว ขาว และสับปะรด 

ตารางที่ 3-24  ผลิตภัณฑจังหวัด ป พ.ศ. 2542-2549: จังหวัดเพชรบุรี (ราคา ณ ป พ.ศ. 2531) 

หนวย: (ลานบาท) 
สาขาการผลิต 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549p 

ภาคเกษตร 1,667 2,051 2,274 2,224 2,471 3,155 3,024 3,263 
เกษตรกรรม การลาสัตว และปาไม 1,561 1,941 2,127 2,070 2,284 2,912 2,677 2,904 
การประมง 106 110 147 154 187 242 347 359 
ภาคนอกการเกษตร 16,917 17,873 16,334 16,547 16,949 18,413 19,869 21,036 
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 575 504 703 581 667 1,196 1,648 2,103 
การผลิตอุตสาหกรรม 6,262 6,955 4,733 5,204 5,328 5,678 5,949 6,474 
การไฟฟา กาซ และการประปา 410 476 584 670 695 698 785 859 
การกอสราง 736 549 825 700 756 835 879 797 
การขายสง การขายปลีก และ 
การซอมแซมฯ 

2,854 3,111 3,141 2,765 2,590 2,743 2,981 2,985 

โรงแรมและภัตตาคาร 819 820 728 743 686 712 760 837 
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และ 
การคมนาคม 

1,499 1,546 1,671 1,744 2,006 1,940 1,994 1,958 

ตัวกลางทางการเงิน 507 480 443 478 454 614 621 671 
บริการดานอสังหาริมทรัพย การให
เชา และบริการทางธุรกิจ 

895 907 910 952 986 1,046 1,096 1,168 

การบริหารราชการแผนดินและ 
การปองกันประเทศ 

1,016 1,087 1,116 1,217 1,275 1,382 1,426 1,417 

การศึกษา 707 773 731 739 745 751 843 843 
การบริการดานสุขภาพ 393 389 412 389 384 388 436 461 
การใหบริการชุมชน สังคม  
และบริการสวนบคุคลอื่น 

235 266 326 355 366 420 442 455 

ลูกจางในครัวเรอืนสวนบุคคล 10 10 10 10 10 10 10 10 
ผลิตภัณฑจังหวดั (GPP) 18,584 19,924 18,607 18,771 19,420 21,568 22,893 24,300 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “Gross Regional and Provincial 
Products” จาก  http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 

อาชีพที่สําคัญ ไดแก อาชีพเกษตรกรรม เชน การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว และการแปร
รูปผลิตผลการเกษตร อาชีพรองลงไปคือ การคาสง การคาปลีก การบริการ การคมนาคมและการขนสง 
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การอุตสาหกรรม การกอสรางและเหมืองแร การอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดท่ีมี 
ศักยภาพเหมาะสมในการเปนศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานตาง ๆ ของภูมิภาค และมีความ
พรอมทุกดานไมวาจะเปนดานวัตถุดิบ แรงงาน และทําเลท่ีต้ังซึ่งอยูใกลกับกรุงเทพฯ จึงไดรับการประกาศ
ใหเปนเขตอุตสาหกรรมเฟส 3 จึงมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังกระจายอยูในทุกอําเภอ และมีโรงงาน 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จํานวน 669 โรงงาน สวนใหญเปนโรงงานกลุม 
อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 184 โรงงาน เปนการนําผลิตผลทางการเกษตรกรรมตางๆ มาแปรรูปเปน
สินคา เพื่อเปนการเพ่ิมมูลคาและสนองความตองการของตลาด รองลงมาคือ กลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
จํานวน 92 โรงงาน และกลุมอุตสาหกรรมขนสง (ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ) จํานวน 74 โรงงาน  
(ตารางท่ี 3-25) 

ตารางที่ 3-25  จํานวนสถานประกอบการจําแนกรายกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญในจังหวัดเพชรบุร ี
ป พ.ศ. 2550 

ลําดับท่ี กลุมอุตสาหกรรม 
จํานวน 

สถานประกอบการ 
(โรงงาน) 

จํานวน 
คนงาน 

(คน) 
1. อุตสาหกรรมขนสง (ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ) 74 1,191 
2. อุตสาหกรรมเคมี 12 813 
3. อุตสาหกรรมโลหะ 6 349 
4. อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 38 439 
5. อุตสาหกรรมยาง 3 12 
6. อุตสาหกรรมพลาสติก 21 1,237 
7. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 12 1,348 
8. อุตสาหกรรมไฟฟา 7 421 
9. อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 3 385 
10. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 40 1,549 
11. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 1 260 
12. อุตสาหกรรมอโลหะ 47 623 
13. อุตสาหกรรมอาหาร 92 5,322 
14. อุตสาหกรรมการเกษตร 184 544 
15. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 32 1,016 
16. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน 10 1,797 
17. อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 1 14 
18. อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 6 380 
19. อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ 7 510 
20. อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 5 174 
21. อุตสาหกรรมอื่นๆ 68 803 

รวม 669 19,187 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 
ท่ีมา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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- พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 954,169 ไร คิดเปนรอยละ 24.52 ของพื้นที่ทั้งหมด มี
ครัวเรือนเกษตรกร 59,636 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 51.58 ของครัวเรือนทั้งหมด (สํานักงานการเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี ขอมูลป พ.ศ. 2550) ถือไดวาการเกษตรเปนอาชีพหลักของชาวจังหวัดเพชรบุรี  
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญโดยแบงตามลักษณะและฤดูกาลปลูกพืชเปน 4 ประเภท ไดแก ขาว พืชไร พืชผัก 
และไมผลไมยืนตน ไดแก ขาว สับปะรด ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผักสด ชมพูเพชร มะละกอ มะนาว 
มะพราว กลวยน้ําวา กลวยไข กลวยหอม เปนตน 

ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลง โดยในป พ.ศ. 2550 ผลผลิตรวมของขาวนาปและ 
ขาวนาปรังลดลงเหลือ 372,058 ตัน จากปริมาณผลผลิต 442,560 ตันในป พ.ศ. 2549 ทํานองเดียวกับ 
ผลผลิตของพืชไร และพืชผักท่ีมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกัน ขณะที่ปริมาณผลผลิตของไมผลและไมยืนตน 
มีปริมาณเพิ่มขึ้นกวาป พ.ศ. 2549 โดยเฉพาะผลผลิตของมะนาวจากผลผลิต 80,308 ตันในป พ.ศ. 2549 
เพิ่มเปน 107,219 ตันในป พ.ศ. 2550 (ตารางท่ี 3-26)  

ตารางที่ 3-26  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญในจังหวัดเพชรบุรี ระหวางป พ.ศ. 2549-2550 

ป พ.ศ. 2549 1/ ป พ.ศ. 2550 2/ 

ชนิดพืช พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

ปริมาณ 
ผลผลิต 

(ตัน) 

ผลผลิต
เฉล่ีย 

(กก./ไร) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

ปริมาณ 
ผลผลิต 

(ตัน) 

ผลผลิต
เฉล่ีย 

(กก./ไร) 

ขาว       
ขาวนาป 461,359 280,163 709 408,178 236,206 676 
ขาวนาปรัง 210,931 162,397 770 181,428 135,852 793 
พืชไร       
สับปะรด 122,359 292,205 5,609 84,083 235,034 5,598 
ออยโรงงาน 50,350 236,676 8,888 35,410 242,774 8,711 
พืชไรรวม 186,057 542,052 6,081 128,709 484,171 6,460 
พืชผกั       
พืชผักรวม 80,257 139,346 1,967 74,439 125,924 1,959 
ไมผลไมยืนตน       
มะนาว 37,581 80,308 2,401 38,248 107,219 3,062 
มะมวง 33,718 35,190 1,077 31,176 32,908 1,087 
กลวยน้ําวา 18,579 41,700 2,443 21,165 42,998 2,462 
ไมผลไมยืนตนรวม 142,336 255,865 - 142,250 278,865 - 

หมายเหตุ: 1/  ขาวเจานาปรัง ชวงเวลาการอางอิงขอมูล  ต้ังแตเดือน  ธันวาคม 2548 - สิงหาคม 2549 
      2/  ขาวเจานาป ชวงเวลาการอางอิงขอมูล  ต้ังแตเดือนพฤษภาคม  2550 - ธันวาคม 2550  

(ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไมเสร็จส้ิน) 
ขาวเจานาปรัง ชวงเวลาการอางอิงขอมูล ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2549 - กรกฎาคม 2550 

ท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, สถิติขอมูลการเกษตร[ออนไลน], จาก website http://phetchaburi. 
doae.go.th/Data_For_Web/menu_data.htm (2 มิถุนายน 2551) 
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6) แหลงน้ําธรรมชาติ และพ้ืนที่ชุมน้ํา 

จังหวัดเพชรบุรี มีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่มีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน  
ประกอบดวย 

• แมน้ําเพชรบุรี ตนน้ําจากเทือกเขาสูงชันทางดานตะวันตกของจังหวัด ไหลผานอําเภอ 
แกงกระจาน อําเภอทายาง อําเภอบานลาด อําเภอเมืองฯ แลวลงสูอาวไทยที่อําเภอ 
บานแหลม มีความยาว 210 กิโลเมตร เปนแมน้ําที่มีความสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี 
ต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน 

• แมน้ําบางกลอย ตนน้ําจากเทือกเขาอันเมียในเขตอําเภอหนองหญาปลอง ไหลมาบรรจบ
แมน้ําเพชรบุรีบริเวณอําเภอทายาง มีความยาว 45 กิโลเมตร 

• หวยแมประโคน ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดตอระหวางอําเภอหนองหญาปลอง
กับอําเภอปากทอจังหวัดราชบุรี และมีสาขาสําคัญ ไดแก หวยมะเร็ว หวยเสือกัดชาง  
หวยสมุลแวงและไหลมาบรรจบแมน้ําเพชรบุรีในบริเวณเขตอําเภอทายาง มีความยาว 56 
กิโลเมตร 

• หวยผาก ตนน้ําจากภูเขาอางแกวและภูเขาน้ําหยดในบริเวณเขตอําเภอแกงกระจาน  
ไหลมารวมกับแมน้ําเพชรบุรีที่บริเวณใตเขื่อนแกงกระจานในเขตอําเภอแกงกระจาน มี
ความยาว 30 กิโลเมตร 

• หวยแมประจันต ตนน้ําจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผานอําเภอหนองหญา
ปลอง และไหลมาบรรจบแมน้ําเพชรบุรีบริเวณเขื่อนเพชรบุรีในเขตอําเภอทายาง 

• แมน้ําบางตะบูน เปนสาขาของแมน้ําเพชรบุรีซึ่งไหลยอนขึ้นไปทางเหนือผานอําเภอ 
เขายอยอําเภอบานแหลม ออกสูอาวไทยท่ีปากอาวบางตะบูน อําเภอบานแหลม มีความ
ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 

จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เกษตรกรรมที่ไดรับประโยชนจากการชลประทานคิดเปนรอยละ 73 ของ 
พื้นที่เกษตรกรรมท้ังหมด มีโครงการชลประทานสําคัญ ๆ ที่ดําเนินการจัดหาน้ําใหกับเกษตรกรเพื่อใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพและการอุปโภคบริโภค ดังนี้ 

• อางเก็บน้ําขนาดใหญ  จํานวน 1 แหง ไดแก  

     เขื่อนแกงกระจาน ต้ังอยูที่อําเภอแกงกระจาน สามารถเก็บกักน้ําได 710 ลานลูกบาศกเมตร  

• อางเก็บน้ําขนาดกลาง  จํานวน  12  แหง ดังนี้ 

- อางเก็บน้ําหวยตะแปด  อําเภอชะอํา เก็บกักน้ําได 4.0 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําหวยทราย  อําเภอชะอํา เก็บกักน้ําได 1.95 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําบานทุงขาม อําเภอชะอํา เก็บกักน้ําได 8.0 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําหวยพุหวาย อําเภอชะอํา เก็บกักน้ําได 0.8 ลานลูกบาศกเมตร 
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- อางเก็บน้ําโปงทะลุ  อําเภอชะอํา เก็บกักน้ําได 0.81 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําหุบกระพง  อําเภอชะอํา เก็บกักน้ําได 0.26 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําหวยวังยาว อําเภอทายาง เก็บกักน้ําได 0.265 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําหวยสามเขา อําเภอทายาง เก็บกักน้ําได 3.4 ลานลูกบาศกเมตร  

- อางเก็บน้ําบานกระหราง 3 อําเภอแกงกระจาน เก็บกักน้ําได 6.0 ลานลูกบาศกเมตร 

- ฝายทดน้ําหวยปาแดง อําเภอแกงกระจาน เก็บกักน้ําได 0.03 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําหวยสงสัย อําเภอแกงกระจาน เก็บกักน้ําได 4.054 ลานลูกบาศกเมตร  

- อางเก็บน้ําหวยพุนอย อําเภอทายาง เก็บกักน้ําได 0.315 ลานลูกบาศกเมตร 

• แหลงน้ําขนาดเล็ก  จํานวน 6 ประเภท ดังนี้ 

- อางเก็บน้ําขนาดเล็กตามพระราชดําริ 22 แหง เก็บกักน้ําได 11.45 ลานลูกบาศกเมตร 

- อางเก็บน้ําขนาดเล็กตาม พน. หรือ กชช. 60 แหง เก็บกักน้ําได 21.31 ลานลูกบาศกเมตร 

- ศูนยบริการเกษตรเคลื่อนที่ 98 แหง เก็บกักน้ําได 0.63 ลานลูกบาศกเมตร 

- ขุดลอกหนองน้ําธรรมชาติ 26 แหง เก็บกักน้ําได 0.52 ลานลูกบาศกเมตร 

- แหลงน้ําในไรนาตามแผนปกติ 589 บอ เก็บกักน้ําได 0.74 ลานลูกบาศกเมตร 

- แหลงน้ําในไรนาตามแผนปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร 308 บอ  
เก็บกักน้ําได 0.74 ลานลูกบาศกเมตร 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

จุดแข็งที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี คือ มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายทั่วพื้นที่ (ทะเล ปา 
เขา แมน้ํา วัด วัง โบราณสถาน แหลงศิลปวัตถุ) อยูใกลกรุงเทพฯ มีโครงขายการคมนาคมเชื่อมแหลง 
ทองเที่ยวจุดตาง ๆ มีแหลงน้ําและระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตร รวมทั้งมีแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายทั้งที่เปนสถาบันการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการพระราชดําริ อยางไรก็ตามจุดออน
ที่สําคัญของจังหวัด คือ ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวเริ่มเส่ือมโทรม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
การกัดเซาะชายฝง ขาดการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ มีเสนทางการคมนาคมสายหลัก 
ที่เชื่อมตอจังหวัดอื่นเพียงเสนทางเดียว ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแนนและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง 
รวมทั้งเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูเกี่ยวกับระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศนจังหวัด คือ เพชรบุรีเปนเมืองประวัติศาสตรที่มีชีวิตนาอยูและนาเท่ียว เปนสถานท่ี
ประชุมสัมมนานันทนาการหลากหลายรูปแบบ เปนแหลงผลิตผลผลิตทางการเกษตร ประมง อาหารที่
ปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรมที่ไมเปนภัยตอสภาวะแวดลอม 

จากวิสัยทัศน จังหวัดเพชรุบรีจึงมีประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร) ในป 
พ.ศ. 2551 แบงออกเปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

(1) การทําใหเพชรบุรีสวย สะอาด มั่นคงปลอดภัย สังคมและชุมชนเขมแข็ง ประชาชนไดรับ
บริการท่ีดีจากรัฐ โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 
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- วางแผนการใชประโยชนพื้นที่ใหเหมาะสม  

- พัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง ชายฝงและแมน้ําสายหลัก  

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของภาค 
ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

- สรางสังคมแหงการเรียนรู พัฒนาคนโดยยึดคุณธรรมนําความรูและจริยธรรม เตรียมความ
พรอมใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ  

- สรางเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชน  

- สรางเสริมความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน  

- สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนเชิงบูรณาการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- สรางเสริมระบบการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และบริการ 
ประชาชน  

- สงเสริมเทคโนโลยีการใชพลังงานทดแทนและใหประชาชนมีสวนรวมในการใชพลังงาน 
ทดแทน อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) การพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยว สถานที่ประชุมสัมมนา กิจกรรมนันทนาการ และเปนแหลง
เรียนรูชุมชน ธรรมชาติและการเกษตร โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

- พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว(มัคคุเทศก, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, ผูประกอบการ)  

- ปรับปรุงเสนทางทองเที่ยว และสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ชะอํา-ทายาง-แกงกระจาน,  
หนองหญาปลอง-แกงกระจาน, ยี่สาร-บานแหลม-เมือง-ชะอํา) 

- พัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 
- ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว และศูนยการเรียนรู ดานชุมชน ธรรมชาติ และ
การเกษตร  

- สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น 
สุขภาพ การกีฬา และนันทนาการ 

- สรางความมั่นใจ สะดวกปลอดภัย แกนักทองเที่ยว 

(3) การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรประมง และอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อการสงออก และ
บริโภคภายในประเทศ โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

- สงเสริมและขยายผลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม 
เกษตรอินทรีย โดยใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนตนแบบ 

- พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําสํารองของทองถิ่น และวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 

- กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในแตละอําเภอ 

- สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการ เกษตรกับ
จังหวัดอื่นๆ 
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- บูรณาการแผนฝกอบรมของสวนราชการลงสูพื้นที่รวมกัน 

- สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

- รณรงคการใชปุยอินทรีย/ชีวภาพ ลดการใชปุยเคมี และยากําจัดศัตรูพืช 

(4) การสงเสริมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

- สรางเสริมความรูใหชุมชนนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนา สินคา SMEs / OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน 

- พัฒนามาตรฐาน การผลิต และบรรจุภัณฑ สินคา SMEs และ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

- สงเสริมดานการตลาด สินคา SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

- สรางเสริมความรูดานการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม และการ 
เชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑ สูการแขงขันในระดับสากล 

- สนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสามารถอยู ไดกับชุมชน
และสิ่งแวดลอม 

- พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของแรงงาน เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมเปาหมาย 

3.3.2 การใชประโยชนที่ดิน 

การใชประโยชนที่ดินในจังหวัดเพชรบุรี แบงเปนพื้นที่ปาไม (ประมาณรอยละ 50) พื้นที่นอก
การเกษตร (ประมาณรอยละ 30) และพื้นที่การเกษตร (ประมาณรอยละ 20) ในป พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ปาไม
เทากับ 2.1 ลานไร พื้นที่ทําการเกษตรเทากับ 0.6 ลานไร (ตารางที่ 3-27) โดยสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาว 
และพืชไร ไดแก สับปะรด ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว และจากสถานการณดานทรัพยากรที่ดินของ
จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีอุดมสมบูรณในดานของทรัพยากรธรรมชาติ ดานปาไม แหลงน้ํา 
ชายทะเล ดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร และเปนเมืองแหงการทองเที่ยว จึงเปนเหตุจูงใจใหมีการใช
ทรัพยากรท่ีดินอยางไมหยุดย้ัง และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความตองการของประชาชนที่จะใช
ทรัพยากรท่ีดินดานการเกษตร ดานปศุสัตว สรางแหลงกักเก็บน้ํา สรางถนน สรางสนามกอลฟ สรางรี
สอรท เมื่อพื้นที่ตามกฎหมายที่ดินหมดไปก็จะทําการบุกรุกพื้นที่ในเขตปาสงวนหวงหามตางๆ 

จังหวัดเพชรบุรีมีการดําเนินการปาชุมชนต้ังแตป พ.ศ. 2530 – 2550 โดยการจัดต้ังปาชุมชนเพื่อ
เปนแนวกันชนระหวางพื้นที่ปาและพื้นที่ทํากิน/พื้นที่อยูอาศัย ในป พ.ศ. 2550 จังหวัดเพชรบุรีมีปาชุมชน
จํานวนทั้งส้ิน 94 แหง โดยอยูในเขตปาสงวนแหงชาติจํานวน 23,855 ไร และอยูในเขตปาไมตาม พ.ร.บ. 
ปาไม 2484 จํานวน 6,172 ไร เชน ปาชุมชนบานลําตะเคียน บานลําตะเคียน ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง
กระจาน พื้นที่เทากับ 1,590 ไร ปาชุมชนบานโปงสลอด บานโปงสลอด ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด 
พื้นที่เทากับ 1,500 ไร และปาชุมชนบานยางชุม บานยางชุม ตําบลกลัดหลวง อําเภอทายาง พื้นที่เทากับ 
1,076 ไร 
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1) ลักษณะการถือครองที่ดิน 

เอกสารสิทธิที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ในป พ.ศ. 2550 รวมทั้งส้ิน 287,244 แปลง มีการครอบครอง
เอกสารสิทธิในรูปโฉนดจํานวน 261,711 แปลง หรือคิดเปนรอยละ 91 ของเอกสารสิทธิทั้งหมด อําเภอที่มี
การครอบครองเอกสารสิทธิในรูปโฉนดมากที่สุดคือ อําเภอชะอํา รองลงมาคือ อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอ
ทายาง และอําเภอบานลาด ตามลําดับ (ตารางท่ี 3-28) สําหรับในป พ.ศ. 2551 มีการครอบครองเอกสารสิทธิ
ในรูปโฉนดมากที่สุดเชนกันจํานวน 273,406 แปลง เอกสารสิทธิในรูปน.ส. 3 จํานวน 15,168 แปลง และ
เอกสารสิทธิในรูปน.ส. 3ก จํานวน 6,667 แปลง (ตารางท่ี 3-29) 

ตารางที่ 3-28 ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดเพชรบุร ีป พ.ศ. 2550 

เอกสารสิทธิที่ดิน (แปลง) 
ลําดับ
ที ่

อําเภอ โฉนด 
ที่ดิน 

ตรา
จอง 

ตราจองที่ตราวา 
ทําประโยชนแลว 

น.ส.3 น.ส.3 ก. หองชุด 
รวม 

1 เมืองเพชรบุรี 62,797 14 - 718 - 838 64,367 
2 บานลาด 27,963 52 - 1,501 - - 29,516 
3 บานแหลม 18,194 597 - 881 1,629 - 21,301 
4 ชะอํา 68,674  - 768 5,131 - 74,573 
5 ทายาง 46,731 76 312 1,277 4,830 295 53,521 
6 เขายอย 23,212 321 - 845 2,192 - 26,570 
7 หนองหญาปลอง 5,937  - 399 909 - 7,245 
8 แกงกระจาน 8,203  - 385 1,563 - 10,151 

รวม 261,711 1,060 312 6,774 16,254 1,133 287,244 

ท่ีมา: สํานักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ 3-29  ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2551 
เอกสารสิทธิที่ดิน (แปลง) 

สํานักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบุร ี อําเภอ 
โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก ใบจอง ส.ค1 

สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 64,619 - 718 - 618 
สํานักงานที่ดินอําเภอบานลาด บานลาด 28,371 - 1,501 - 1,603 
สํานักงานที่ดินอําเภอบานแหลม บานแหลม 19,081 1,622 821 - 1,243 
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาชะอํา ชะอํา 69,679 4,502 767 - 598 
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาทายาง ทายาง 53,363 4,561 1,246 - 3,681 
สํานักงานที่ดินอําเภอแกงกระจาน แกงกระจาน 8,599 1,563 385 - 117 
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสวนแยกเขายอย เขายอย 23,687 1,950 829 - 1,164 
สํานักงานที่ดินอําเภอหนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 6,007 970 400 - - 

รวม 273,406 15,168 6,667 - 9,024 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2551 จากสํานักงานท่ีดิน จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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สําหรับการถือครองพื้นที่ทําการเกษตรของจงัหวัดเพชรบุร ี จากสํามะโนการเกษตร พบวา ในชวง 
10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2536-2546) สวนใหญมีแนวโนมลดลง ขณะที ่ขนาดเนื้อที่ถือครองตํ่ากวา 2 ไร และ
ขนาดเนื้อท่ีถอืครอง 2-5 ไร มีแนวโนมเพิม่ขึ้น (ตารางที่ 3-30) โดยในป พ.ศ. 2546 มีการครอบครอง
เอกสารสิทธิในรูปโฉนด / นส. 3 / นส.3ก. จํานวนมากที่สุด 26,988 ราย รวมเนือ้ที่ทัง้หมด 259,151 ไร 
ขณะที่เอกสารสิทธิ สปก. มีเพียง 1,421 ราย เนื้อที ่25,918 ไร (ตารางท่ี 3-31)  

ตารางที่ 3-30  เปรียบเทียบขนาดเน้ือทีก่ารถือครองทีด่ินในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ระหวางป  
พ.ศ. 2536 และป พ.ศ. 2546  

ป พ.ศ. 2536 ป พ.ศ. 2546 ขนาดเน้ือท่ีถือครองทั้งสิ้น 
(ไร) จํานวน (ราย) เน้ือท่ี (ไร) จํานวน (ราย) เน้ือท่ี (ไร) 

ตํ่ากวา 2 3,091 1,250 4,634 3,253 
2 - 5 8,498 30,041 9,792 34,062 
6 - 9 4,521 33,144 4,257 30,979 

10 - 19 10,227 134,742 8,486 108,965 
20 - 39 9,008 234,338 6,800 174,047 
40 - 59 2,342 105,879 1,580 72,736 
60 - 139 1,035 80,710 651 50,555 
140 - 499 196 44,506 106 25,935 
500 ขึ้นไป 38 46,334 24 17,331 

รวม 38,902 710,932 36,330 517,863 

ท่ีมา: สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 และสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 

ตารางที่ 3-31 จํานวนผูถือครองจําแนกตามเอกสารสิทธิ และขนาดเนื้อที่ถือครองที่ดินในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2546 

โฉนด / ตราจอง / นส.5 
/ นส.3 / นส.3ก. 

สปก. 4-01 / นค.  
/ สทก. / กสน. 

นส. 2 / สค. 1 
อื่น ๆ  

(รวม ภบท.) 
ขนาดเน้ือที ่
ถือครอง 
ทั้งสิ้น (ไร) 

เน้ือที ่
ทั้งสิ้น 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร) 

ตํ่ากวา 2 2,968 3,908 2,725 70 52 17 14 233 177 
2 - 5 29,119 7,396 24,728 284 1,016 52 175 942 3,200 
6 - 9 25,763 3,257 21,266 180 1,221 22 102 506 3,167 

10 - 19 82,101 6,075 63,116 377 4,315 53 422 1,299 14,248 
20 - 39 111,075 4,740 81,006 327 6,987 52 540 1,162 22,542 
40 - 59 41,325 1,097 28,477 104 4,378 12 80 242 8,390 
60 - 139 30,318 424 18,330 58 3,565 5 208 137 8,215 
140 - 499 18,813 72 12,829 19 3,070 1 100 16 2,814 
500 ข้ึนไป 9,548 19 6,674 2 1,314 - - 3 1,560 

รวม 351,030 26,988 259,151 1,421 25,918 214 1,648 4,540 64,313 
หมายเหตุ: ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานเอกสารสิทธิมากกวา 1 ประเภท 
ท่ีมา: สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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สําหรับลักษณะการถือครองที่ดินทําการเกษตร พบวา ในชวง 10 ปที่ผานมา (ต้ังแตป พ.ศ. 2536-
2546) ลักษณะการถือครองที่เปนเจาของมีแนวโนมลดลง กลาวคือ การถือครองในลักษณะการเปนเจาของ 
จากเนื้อที่ 29,156 ไรในป พ.ศ. 2536 เหลือเนื้อที่เพียง 25,801 ไรในป พ.ศ. 2546 (ตารางท่ี 3-32 และ 
ตารางท่ี 3-33) 

ตารางที่ 3-32 เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาด
เนื้อที่ถือครองทั้งส้ิน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2536 

การถือครองท่ีดินลักษณะเดียว (ไร) การถือครองท่ีดินมากกวาหนึง่ลกัษณะ (ไร) ขนาด 

เนื้อท่ี 
ถือครอง (ไร) 

รวม 

ท้ังส้ิน (ไร) รวม 
เปน 

เจาของ 
เชา อ่ืนๆ รวม 

เปนเจาของ 
และเชา 

เปนเจาของ
และอ่ืนๆ 

เชาและ
อ่ืนๆ 

เปนเจาของ
เชา และอ่ืนๆ 

ตํ่ากวา 2 3,091 3,090 3,024 44 22 1 1 - - - 

2-5 41,993 35,817 32,180 2,984 653 6,176 5,925 180 26 - 

6-9 45,084 38,907 35,204 3,028 675 6,177 5,926 180 26 - 

10-19 87,077 74,724 67,384 6,012 1,328 12,353 11,851 360 52 - 

20-39 132,161 113,631 102,588 9,040 2,003 18,530 17,777 540 78 - 

40-59 219,238 188,355 169,972 15,052 3,331 30,883 29,628 900 130 - 

60-139 438,476 376,710 339,944 30,104 6,662 61,766 59,256 1,800 - - 

140-499 789,875 678,696 612,504 54,196 9,993 111,179 106,661 3,240 130 2 

500 ข้ึนไป 38 30 30 - - 8 7 1 - - 

รวม 38,902 32,727 29,156 2,940 631 6,175 5,924 180 26 45 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2536 จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตารางที่ 3-33 เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาด
เนื้อที่ถือครองทั้งส้ิน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2546 

เนื้อท่ีของตนเอง (ไร) เนื้อท่ีไมใชของตนเอง (ไร) 
ขนาด 
เนื้อท่ี 

ถือครอง 
(ไร) 

รวม 
ท้ังส้ิน รวม 

เปน 
เจาของ 

จํานอง
ผูอ่ืน 

ขาย
ฝาก 
ผูอ่ืน 

ถือครอง
มากกวา
หนึ่ง

ลักษณะ 

รวม เชา 
รับ

จํานอง 
รับขาย
ฝาก 

ไดทํา
ฟรี 

ถือครอง
มากกวา
หนึ่ง

ลักษณะ 

เนื้อท่ีของ 
ตนเอง
และไมใช

ของ 
ตนเอง 

ต่ํากวา 2 4,628 4,205 4,199 6 - - 405 166 - 2 237 - 18 
2-5 9,792 8,273 8,238 32 1 2 1,183 649 1 2 520 11 336 
6-9 4,257 3,316 3,293 15 - 8 384 258 - - 104 22 557 

10-19 8,486 5,690 5,646 26 - 18 942 760 2 - 128 52 1,854 
20-39 6,800 3,458 3,419 12 1 26 881 800 - - 49 32 2,461 
40-59 1,580 656 640 4 - 12 213 193 1 - 9 10 711 
60-139 651 298 295 - - 3 73 66 - - 4 3 280 

140–499 106 63 63 - - - 7 5 - - 1 1 36 
500 ข้ึนไป 24 8 8 - - - 2 2 - - - - 14 

รวม 36,324 25,967 25,801 95 2 69 4,090 2,899 4 4 1,052 131 6,267 
ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2536 จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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2) การถือครองที่ดินของรัฐ 

การถือครองที่ดินของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี สวนใหญเปนพื้นที่ปาแบงเปนพื้นที่ปาสงวน 
แหงชาติจํานวน 15 ปา พื้นที่รวมทั้งส้ินประมาณ 2,397,600 ไร พื้นที่อุทยานแหงชาติประมาณ 1,733,051 

ไร เขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (1A, 1B) ประมาณ 1,539,699 ไร เขตสหกรณนิคม 66,969 ไร พื้นที่ 
ราชพัสดุประมาณ 68,651 ไร และเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 35,408 ไร (ตารางท่ี 3-34 และรูปที่ 3-5) 

พื้นที่ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีของจังหวัดเพชรบุรี ในป พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 9 แหง  
รวมเปนพื้นที่ปาชุมชน ทั้งส้ิน 875 ไร โดยพ้ืนที่ปาชะอํามีขนาดพื้นที่มากที่สุดถึง 670 ไร ขณะท่ี 
ปาเขาลอย-บานโรงมีพื้นที่นอยที่สุด 33 ไร (ตารางท่ี 3-35) 

ตารางที่ 3-34  การถือครองที่ดินของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุร ี

การถือครองที่ดินของรัฐ พื้นท่ี (ไร) แหลงขอมูล 

นิคมสรางตนเอง - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ท่ีทหาร 470.49 กรมธนารักษ 
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 43,367.63 สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 
เขตปาไมถาวร  
(ท่ีจําแนกออกเปนท่ีดินทํากิน) 

69,086.99 กรมพัฒนาท่ีดิน 

เขตปาสงวนแหงชาติ 2,397,600.00 กรมปาไม 
เขตอุทยานแหงชาติ 1,733,050.90 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เขตรักษาพันธุสัตวปา - กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

เขตปฏิรูปท่ีดิน 35,408.00 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ท่ีราชพัสดุ 68,651.35 กรมธนารักษ 
ปาชายเลน 19,166.00 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
เขตสหกรณนิคม 66,969.00 กรมสงเสริมสหกรณ 
พ้ืนท่ีจัดท่ีดินผืนใหญ 
ของกรมท่ีดิน  

75,468.00 บัญชีรายละเอียดโครงการจัดท่ีดิน
ชวยเหลือชาวนาชาวไร (ผืนใหญ) ท่ี คจช. 
อนุมัติใหดําเนินการ (พ.ศ.2499-2523) 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (1A, 1B) 1,539,698.75 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ีวัด - ไมไดขอมูล 

เขตโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ  

15,080.00 
โครงการตามพระราช

ประสงคหุบกะพง 12,500 ไร 
และ โครงการจัดสรรท่ีดิน
ตามพระราชประสงค 
ดอนขุนหวย 2,580 ไร 

กลุมโครงการพิเศษ กรมสงเสริมสหกรณ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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รูปที่ 3-5  พ้ืนที่ปาจังหวัดเพชรบุรี 

 

ท่ีมา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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ตารางที่ 3-35  พ้ืนที่ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2551 

ปาชุมชน จํานวน (แหง) พื้นท่ี (ไร) 

ปาหวยโรงหนองหญาปลอง 3 82 

ปายางหัก-เขาปุม 1 90 

ปาชะอํา 2 670 

ปาเขาลอย-บานโรง 3 33 

รวม 9 875 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2551 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 

3.3.3 ประเด็นปญหาของการจัดการที่ดินและแนวทางการแกไขปญหา 

จากการสํารวจขอมูลในภาคสนาม โดยการสัมภาษณหนวยงานในพื้นที่ ไดแก สํานักงานที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เพชรบุรี ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกระพง สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี กลุมชาวบานในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ตําบลทาตะครอ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และการประชุมกลุมยอยรวมกับ
ชาวบานในพื้นที่ที่มีปญหาดานที่ดินรวมกับหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมที่ 15 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี สํานักพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกระพง นิคมสหกรณชะอํา นิคม 
สหกรณทายาง และอุทยานแหงชาติแกงกระจาน สามารถสรุปปญหาของการจัดการท่ีดินในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี ไดดังนี้ 

1) ปญหาของการจัดการที่ดิน 

1. ปญหาการไรเอกสารสิทธิที่ดิน ทําใหราษฎรมีขอจํากัดในการทํากิจกรรม ทําใหโอกาสการ
สรางรายไดมีจํากัด เกิดปญหารายไดไมเพียงพอ และนําไปสูการกูยืมนอกระบบท่ีมีอัตรา 
ดอกเบ้ียสูง 

2. ปญหาการออกเอกสารสิทธิ เนื่องจากการใชแผนที่ไมมีความทันสมัย (เปนโฉนดรุนเกา) 
ทําใหมีความคลาดเคล่ือนในการรังวัด เกิดปญหาการรุกลํ้าแนวเขตระหวางที่เอกสารสิทธิ 
ที่ออกโดยสํานักงานที่ดินจังหวัดกับพื้นที่ปา หรือที่สาธารณะ อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพทางกายภาพ เชน การเปลี่ยนแปลงตลิ่งของแมน้ํา 

3. ปญหาขนาดพื้นที่เอกสารสิทธิลดลงหรือพื้นที่หาย จากปญหาการกัดเซาะชายฝง ทําใหพื้น
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิหายไป ในทางกฎหมายเมื่อที่ดินหายไปและกลับมีที่ดินเพิ่มมาจะถือวา
เปนที่สาธารณะ ซึ่งมีการรองเรียนมากในพื้นที่ชายหาดต้ังแตหาดบานแหลมจนถึงหาดชะอํา 
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4. ปญหาจากโครงการพัฒนาของรัฐที่มุงสงเสริมใหมีการปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส ทําใหมีการ 
บุกรุกพื้นที่ปากันอยางกวางขวาง เนื่องจากการประชาสัมพันธของโครงการฯ ไมกลาวถึง 
รายละเอียดของพื้นที่ที่จะปลูกใหเกิดความชัดเจน 

5. ปญหาการทําไรเลื่อนลอยของชาวกะเหรี่ยง บริเวณพื้นที่ภูเขาชาวกะเหรี่ยงทุกครอบครัวจะมี
พื้นที่ทํากินครอบครัวละ 5 แปลง โดยแตละปจะหมุนเวียนทํากินไมซ้ําพื้นที่ จึงทําใหเสมือน
บุกรุกพื้นที่ปาใหม เนื่องจากพื้นที่เดิมที่ทํากินไดกลับคืนฟนสภาพปา หลังจากที่ทํากินแลว 4 
ป จึงกลับมาถางปาใหม 

6. ปญหาการบุกรุกพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่ใกลเคียงปา เนื่องจากราษฎรขาดจิตสํานึกใน 
การรักษาปา ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรราคาดี จึงทําใหราษฎรมีการบุกรุกพื้นที่ปา
เพื่อทําการเกษตร หรือเพื่อจําหนายใหกับผูบุกรุกอื่น (กลุมนายทุน) เพื่อทําการเกษตรเปน
จํานวนมาก 

7. ปญหาการบุกรุกพื้นที่ของนายทุนเพื่อการสรางที่พักผอนสวนตัวและการทํารีสอรทไวบริการ
นักทองเท่ียวในบริเวณพื้นที่ที่มีทิวทัศนสวยงาม (รอบอางเก็บน้ํา) จังหวัดเพชรบุรีมี 
อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง จํานวน 3 แหง บริเวณพื้นที่แหงนี้มีทิวทัศนสวยงาม  
ทําใหผูมีเงินทุนมีความตองการบริเวณพื้นที่แหงนี้ทําที่พักสวนตัวและรีสอรท จึงมีการบุกรุก
พื้นที่และถือครองพื้นที่กันมาก ทั้งนี้ ปญหาการบุกรุกท่ีดินของนายทุนจะรุนแรงกวาการบุกรุก
ที่ดินของราษฎร 

8. ปญหาการสํารวจการถือครองที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  จากมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 
ผอนผันใหผูที่ทํากินอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกอนป พ.ศ. 2541 สามารถทํากิน 
ตอเนื่องไปได แตดวยจํานวนราษฎรท่ีถือครองที่ทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติมีอยูเปน
จํานวนมาก จึงเปนการยากในการตรวจสอบวาพื้นที่บริเวณใดถือครองทํากินกอนหรือหลังป 
พ.ศ. 2541 ประกอบกับปญหาการจัดแนวเขตปาไมไมชัดเจน ทําใหมีความคลาดเคล่ือนใน
การรังวัด 

9. ปญหาการขาดความเขาใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เนื่องจากโครงการชวยเหลือ 
ใหราษฎรมีที่ดินทํากิน (สทก.) โครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม เปนโครงการฯ ที่
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเปนผลดีตอประชาชน แตเจาหนาที่ผูปฎิบัติไมปฎิบัติ
ตามแนวทางและกฎเกณฑที่กําหนดไว นํามาซึ่งปญหาการบุกรุกพื้นที่และการถือครองพื้นที่ 

10. บุคลากรไมเพียงพอ ประกอบกับเจาหนาที่มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมาก และขาดอุปกรณ
และเครื่องมือที่จําเปน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติไมเต็มที่เทาที่ควร และไมสามารถ
ครอบคลุมดูแลพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางทั่วถึง 

11. การทําการเกษตรเชิงพาณิชยมีการใชสารเคมี ในกรณีทําเกษตรอยูในเขตตนน้ําอาจสงผล
กระทบตอชาวบานที่อยูปลายน้ํา 
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2) แนวทางการแกไขปญหาจากการสํารวจภาคสนาม 

1. การดําเนินการเพื่อออกเอกสารสิทธิประเภทตางๆ มีการขีดเขตปา และเขตพื้นที่จะออก
เอกสารสิทธิ ถามีแนวเขตทับซอนกันจะมีการเดินสํารวจ และตรวจสอบรวมกันในหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ และมีคณะทํางานรวมตรวจสอบขอเท็จจริง ต้ังแตระดับชุมชน อําเภอ และจังหวัด 

2. ภาครัฐ ควรดําเนินการกันเขตแนวปาใหชัดเจน และควรทําการประชาสัมพันธใหชาวบานรับรู
ความชัดเจนของแนวเขตดวย รวมถึงการสํารวจการถือครอง พิสูจนสิทธิใหชัดเจนถูกตอง 
ครบถวน มิใหมีการแอบอาง โดยอาจใชภาพถายทางอากาศในปใกลเคียงป พ.ศ. 2541 เปน
ตัวกําหนดพื้นที่ทํากิน  

3. ภาครัฐควรเนนการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะโครงการปลูกยางพารา เนื่องจากที่ผานมา 
รัฐบาลไมไดบอกรายละเอียดใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ที่จะปลูก นอกจากนี้ควร
กําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไมใหมาก 
จนเกินไป ซึ่งอาจกอใหเกิดการบุกรุกทําลายปาเพื่อนําพื้นที่มาทําการปลูกพืชเกษตรนั้นๆ 

4. ใหกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษ พื้นที่ชุมชนท่ีมีเอกสารสิทธิ และพื้นที่เกษตรกรรม ไวใหชัดเจน 

5. ควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาเอกสารสิทธิเพียงคณะเดียว (ไมไดมีเอกสารสิทธิรูปแบบ
เดียว) เพื่อลดความลักล่ันของการมีเอกสารสิทธิ และควรมีผูแทนจากภาคประชาชนดวย  
รวมถึงการแกปญหาอื่นควรทําอยางบูรณาการรวมกัน 

6. ควรมีการจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน (50 ไร) และเก็บภาษีที่ดินแบบกาวหนาหรือยึดท่ีดิน
คืนหากไมมีการนําไปทําประโยชน 

7. เจาหนาที่ภาครัฐควรปฏิบัติงานอยางเขมงวด ดําเนินการตรวจจับกุมดําเนินคดีกับบุคคลท่ีเขา
มาบุกรุกแผวถางปาอยางเครงครัด หรือออกประกาศกําหนดใหผูยึดถือครอบครองพื้นที่แสดง
ความจํานงการขอคืนพื้นที่หรือขออนุญาตเขาทําประโยชนตามกฎหมายภายในระยะเวลา 
อันเหมาะสม และควรมีการเรงรัดการบังคับคดีเพื่อผลักดันใหผูบุกรุกออกจากพื้นที่ 

8. ควรมีการจัดต้ังสายตรวจปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไมประจํา
จังหวัดเพชรบุรีขึ้นโดยเฉพาะจํานวน 1 สาย อัตรากําลังประมาณ 10 คน และใหมีการจัดต้ัง
หนวยปองกันรักษาปาขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดเพชรบุรี 
อีกอยางนอยจํานวน 2 หนวย โดยเฉพาะในพื้นที่ลอแหลมตอการบุกรุกทําลายปาเปนจํานวน
มาก ไดแก อําเภอแกงกระจาน และอําเภอหนองหญาปลอง อําเภอละ 1 หนวย 

9. ควรจัดฝกอบรมสรางจิตสํานึกใหกับราษฎรในพื้นที่ปาและบริเวณใกลเคียง ใหมีความรักและ
หวงแหนปา รวมท้ังการใหความรวมมือกับทางราชการในการแจงเบาะแสหรือขอมูลของผู 
บุกรุกตัดไมทําลายปา 

10. ควรมีการจัดสรรงบประมาณมาทําการปลูกฟนฟูสภาพปาโดยดวน เพื่อเปนการปองกันการ
เขามาบุกรุกซ้ําและเพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปา 
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11. ควรทําการศึกษาความตองการของรูปแบบเอกสารสิทธิใหสอดคลองกับความตองการของ 
ชุมชน เนื่องจากชุมชนแตละแหงมีความตองการเอกสารสิทธิที่แตกตางกัน เชน บางชุมชน
ตองการรูปแบบการพัฒนาแบบเปนขั้นตอนและตองการเอกสารสิทธิภายหลัง บางชุมชน
ตองการโฉนด เปนตน 

12. ราษฎรอยากใหภาครัฐชวยเหลือดานราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการกดราคาของ
พอคาคนกลาง 

3.3.4 สรุป 

ปญหาการไรที่ดินทํากิน การไมมีเอกสารสิทธิในที่ดิน ความขัดแยงจากความไมชัดเจนของแนว
เขตที่ดิน การบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราตามโครงการพัฒนาของรัฐ และปญหาการบุกรุกพื้นที่ของ 
นายทุน ยังคงเปนปญหาหลักของจังหวัดเพชรบุรี ทําใหเจาหนาที่ภาครัฐตองมีการจับกุมดําเนินคดีกับ
ราษฎรท่ีมีการบุกรุก อีกท้ังความลาชาในกระบวนการตรวจสอบพิสูจนสิทธิทําใหราษฎรยังไมไดรับเอกสาร
สิทธิ การขายที่ดินใหกับนายทุนเนื่องจากภาระหนี้สิน ถึงแมวาภาครัฐไดมีแนวทางการจัดการกับปญหา 
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง แตปญหาก็ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

จากขอคิดและขอเสนอแนะของเจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ที่ทางคณะวิจัยไดทําการ
สํารวจภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณและจัดประชุมกลุมยอย สามารถสรุปปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการจัดการที่ดินในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ (ตารางท่ี 3-36) 

ตารางที่ 3-36 สรุปปญหาหลักและแนวทางการจัดการที่ดินในพ้ืนทีจ่ังหวัดเพชรบุร ี

ปญหาการจัดการที่ดิน แนวทางการแกไข 

1. ปญหาการออกเอกสารสิทธิ - ควรดําเนินการและตรวจสอบเพ่ือออกเอกสารสิทธิประเภท
ตางๆ รวมกันในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และมีคณะทํางาน
รวมตรวจสอบขอเท็จจริง ต้ังแตระดับชุมชน อําเภอ และ
จังหวัด 

- ควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาเอกสารสิทธิเพียงคณะ
เดียว (ไมไดมีเอกสารสิทธิรูปแบบเดียว) เพ่ือลดความลัก
ล่ันของการมีเอกสารสิทธิ โดยมีผูแทนจากภาครัฐและภาค
ประชาชนดวย รวมถึงการแกปญหาอ่ืนควรทําอยางบูรณา
การรวมกัน 

- ควรกําหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ พ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีเอกสารสิทธิ 
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไวใหชัดเจน 
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ตารางที่ 3-36  (ตอ) 

ปญหาการจัดการที่ดิน แนวทางการแกไข 

2. ปญหาจากโครงการพัฒนาของรัฐท่ีมุง
สงเสริมใหมีการปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส 
ทําใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปากันอยาง
กวางขวาง 

- ควรมีการประชาสัมพันธใหราษฎรไดรับทราบรายละเอียด
และใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของพื้นท่ีท่ีจะปลูก 
นอกจากนี้ควรกําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการเพาะปลูก
พืชเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีไมใหมากจนเกินไป 
ซึ่งอาจกอใหเกิดการบุกรุกทําลายปาเพ่ือนําพ้ืนท่ีมาทําการ
ปลูกพืชเกษตรนั้นๆ 

3. ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และการทําไร 
เล่ือนลอย 

- ควรมีการจัดต้ังสายตรวจปองกันและปราบปรามการกระทํา
ผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม และใหมีการจัดต้ังหนวยปองกัน
รักษาปาขึ้นเพ่ือดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลอแหลมตอการบุกรุกทําลายปาเปน
จํานวนมาก 

- ควรจัดฝกอบรมสรางจิตสํานึกใหกับราษฎรในพ้ืนท่ีปาและ
บริเวณใกลเคียง ใหมีความรักและหวงแหนปา รวมท้ังการ
ใหความรวมมือกับทางราชการในการแจงเบาะแสหรือ 
ขอมูลของผูบุกรุกตัดไมทําลายปา 

- เจาหนาท่ีภาครัฐควรปฏิบัติงานอยางเขมงวด ดําเนินการ
ตรวจจับกุมดําเนินคดีกับบุคคลท่ีเขามาบุกรุกแผวถางปา
อยางเครงครัด 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณมาทําการปลูกฟนฟูสภาพปา
โดยดวน เพ่ือเปนการปองกันการเขามาบุกรุกซ้ําและเพื่อ
เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปา 

4. การทับซอนระหวางพ้ืนท่ีอยูอาศัย หรือ
พ้ืนท่ีทํากิน กับพ้ืนท่ีปาสงวน  

- การสํารวจแนวเขตและรังวัดแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช
มาตราสวนเดียวกัน 

- การประชาสัมพันธใหชาวบานรับรูความชัดเจนของแนวเขต 

5. ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีของนายทุน - ควรมีการจํากดัขนาดการถือครองที่ดิน (50 ไร) และเก็บ
ภาษีท่ีดินแบบกาวหนาหรือยึดท่ีดินคืนหากไมมีการนําไป
ทําประโยชน 

6. การไรกรรมสิทธิ์ท่ีดิน หรือการมีเอกสาร
สิทธิท่ีดินท่ีไมสามารถซื้อขายได 

- การเรงสํารวจและออกเอกสารสิทธิท่ีดินในรูปโฉนด 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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3.4 พื้นที่กรณีศึกษา: จังหวัดชัยภูมิ 

3.4.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานสําคัญ 

1) ขนาด ที่ต้ัง และสภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดชัยภูมิ  ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีเนื้อทีป่ระมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,986,429 ไร (รูปที่ 3-6) คิดเปนรอยละ 7.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค และรอยละ 2.5 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญเปนอันดับ 3 ของภาค และใหญเปนอันดับ 7 ของประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน  และเพชรบูรณ 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน  และนครราชสีมา 

ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดลพบุรี  และเพชรบูรณ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบดวยปาไมและภูเขารอยละ 50 ของพืน้ที่จังหวัด นอกนั้น
เปนที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเปนพื้นทีร่าบ (รูปที่ 3-6) มีพื้นที่ปาไมและเทือกเขาตั้งเรียงราย
จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก ประกอบดวยเทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูอีเฒา ภูแลนคา และภูพงัเหย  
(ตารางท่ี 3-37) 

ตารางที่ 3-37  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 

ลักษณะภูมิประเทศ จํานวนพื้นท่ี (ไร) รอยละ 

ภูเขาและปาไม 4,026,616 50.42 

ท่ีราบลุม 3,603,994 45.13 

ท่ีราบสูงนอกเขตปาไม 252,413 3.16 

พ้ืนน้ํา 63,431 0.79 

เนื้อท่ีดินดาน ดินเลนใชประโยชนไมได 39,975 0.50 

รวมเน้ือท่ีท้ังหมด 7,986,429 100.00 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 
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รูปที่ 3-6   ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดชัยภูมิ 

 
ท่ีมา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบงภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ ออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 

(1) พื้นที่ราบในฝงแมน้ํา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 0 – 200 เมตร ซึง่เปนที่ราบน้ําทวมถึง
ไดแก บริเวณที่ราบลุมแมน้ําชีในอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอจัตุรัส อําเภอคอนสวรรค  

(2) พื้นที่ลูกคล่ืนลอนตํ่า อยูตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เปนแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต ตามแนว
เทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 200 – 300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ไดแก พื้นที่ 
บางสวนในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอจัตุรัส อําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอบาเขวา และอําเภอคอนสวรรค 

(3) พื้นที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขา 
ดงพญาเย็น มีความสูงต้ังแต 500 – มากกวา 1,000 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง ไดแก พื้นที่ 
บางสวนของอาํเภอหนองบัวระเหว อําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอภูเขียว อําเภอแกงครอ 
และพื้นที่ทางตอนเหนือของอาํเภอเมือง 

2) ลักษณะทางประชากร 

ในป พ.ศ. 2550 มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 1,119,857 คน เปนชาย 557,725 คน คดิเปนรอยละ 
49.8 ของประชากรทั้งจังหวัด เปนหญิง 561,872 คน คิดเปนรอยละ 50.2 ของประชากรทั้งจังหวัด (ตารางที่ 3-38) 
และมีประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล จํานวน 157,933 คน หรอืรอยละ 13.9 สวนที่เหลือจํานวน 
981,011 คน หรือรอยละ 86.1 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล โดยมีจํานวนบานทั้งส้ิน 286,818 หลังคาเรอืน 
อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองชัยภูม ิ 136,802 คน  รองลงมาไดแกอําเภอภูเขียว 
110,564 คน  และอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุดไดแก อําเภอซับใหญ 13,672 คน  ความหนาแนนของ
ประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด เทากับ 89 คนตอตารางกิโลเมตร โดยอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากร
มากท่ีสุดไดแก อําเภอเมืองชยัภูมิ 156 คนตอตารางกิโลเมตร 

3) ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง 

การปกครองแบงออกเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น โดยการปกครองสวนภูมิภาคประกอบดวย 
16 อําเภอ แยกเปน 123 ตําบล 1,617 หมูบาน สําหรับองคกรปกครองทองถิ่น ประกอบดวยองคการ
บริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 19 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 122 แหง จําแนก 
รายอําเภอ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-39) 
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ตารางที่ 3-38  จํานวนประชากร จําแนกรายอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2550 

ประชาชน 
อําเภอ 

ชาย หญิง รวม 

เมืองชัยภูมิ 67,708 69,094 136,802 

คอนสวรรค 24,818 24,977 49,795 

แกงครอ 35,510 35,076 70,586 

หนองบัวแดง 44,235 43,403 87,638 

ภักดีชุมพล 15,004 14,462 29,466 

ภูเขียว 54,930 56,034 110,964 

เกษตรสมบูรณ 49,477 49,381 98,858 

บานแทน 20,719 20,833 41,552 

คอนสาร 28,748 28,183 56,931 

จัตุรัส 34,119 35,527 69,646 

บานเขวา 21,280 21,428 42,708 

บําเหน็จณรงค 20,388 20,214 40,602 

เทพสถิต 31,550 30,665 62,215 

หนองบัวระเหว 15,368 14,939 30,325 

เนินสงา 12,546 12,799 25,345 

ซับใหญ 7,038 6,634 13,672 

รวม 557,725 561,872 1,119,857 

หมายเหตุ : สํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ   เดือนธันวาคม 2550 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 
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ตารางที่ 3-39  การแบงเขตการปกครอง จังหวัดชัยภูมิ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ท่ี อําเภอ เน้ือท่ี 

จํานวน 
ตําบล 

จํานวน 
หมูบาน เทศบาล อบต. 

1. เมืองชัยภูมิ 1,169.898 18 224 3 17 

2. คอนสวรรค 468.147 9 102 1 9 

3. แกงครอ 582.196 10 126 2 10 

4. หนองบัวแดง 2,215.459 8 130 1 8 

5. ภักดีชุมพล 900.456 4 47 - 4 

6. ภูเขียว 801.757 11 153 2 11 

7. เกษตรสมบูรณ 1,418.967 11 144 2 11 

8. บานแทน 308.707 5 66 1 5 

9. คอนสาร 966.665 8 85 1 8 

10. จัตุรัส 647.031 9 118 2 9 

11. บานเขวา 544.315 6 86 1 6 

12. บําเหน็จณรงค 560.300 7 89 2 7 

13. เทพสถิต 875.604 5 92 1 5 

14. หนองบัวระเหว 841.782 5 58 1 5 

15. เนินสงา 222.003 4 48 - 4 

16. ซับใหญ 225.000 3 36 - 3 

รวมท้ังสิ้น 12,748.287 123 1,617 20 122 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 

4) สภาพเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิในชวงป พ.ศ. 2542 - 2549 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 3.1 
ตอป โดยมีการขยายตัวในภาคการเกษตร ภาคการคาสงคาปลีก และภาคอุตสาหกรรม เปนสําคัญ โดยใน
ป พ.ศ. 2549 มีมูลคาเทากับ 18,330 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 8.6  
(ตารางที่ 3-40) สวนใหญเปนการผลิตจากเกษตรกรรม การลาสัตว และปาไม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ไดแก ออยโรงงาน และมันสําปะหลัง 
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ตารางที่ 3-40  ผลิตภัณฑจังหวัด ป พ.ศ. 2542-2549: จังหวัดชัยภูมิ (ราคา ณ ป พ.ศ. 2531) 

หนวย: (ลานบาท) 
สาขาการผลิต 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549p 

ภาคเกษตร 4,706 5,413 6,389 5,356 5,986 5,050 4,442 4,716 

เกษตรกรรม การลาสัตว 
และปาไม 

4,568 5,298 6,266 5,239 5,790 4,891 4,300 4,580 

การประมง 139 115 122 118 196 159 142 136 

ภาคนอกการเกษตร 10,232 10,680 10,805 11,499 11,919 12,194 12,432 13,613 

การทําเหมืองแรและ 
เหมืองหิน 

8 12 7 11 10 7 6 6 

การผลิตอุตสาหกรรม 1,423 1,579 1,422 1,642 2,077 1,999 1,750 1,988 

การไฟฟา กาซ และ 
การประปา 

367 379 410 426 458 462 463 503 

การกอสราง 504 449 369 382 393 509 452 488 

การขายสง การขายปลีก 
และการซอมแซมฯ 

3,296 3,486 3,662 3,840 3,866 3,847 3,937 4,222 

โรงแรมและภัตตาคาร 92 38 33 35 33 34 38 45 

การขนสง สถานที่เก็บสินคา 
และการคมนาคม 

848 997 1,069 1,279 1,160 1,201 1,379 1,727 

ตัวกลางทางการเงนิ 512 465 437 463 469 522 529 605 

บริการดานอสังหาริมทรัพย 
การใหเชา และบริการทาง
ธุรกิจ 

1,064 1,080 1,083 1,109 1,130 1,201 1,268 1,301 

การบริหารราชการแผนดิน
และการปองกันประเทศ 

624 648 681 647 628 668 697 692 

การศึกษา 1,094 1,124 1,177 1,205 1,270 1,305 1,395 1,436 

การบริการดานสุขภาพ 311 316 343 342 302 305 382 466 

การใหบริการชุมชน สังคม 
และบริการสวนบุคคลอื่น 

79 98 102 108 114 124 127 124 

ลูกจางในครัวเรือนสวน
บุคคล 

10 10 10 10 11 11 11 11 

ผลิตภัณฑจังหวดั (GPP) 14,938 16,092 17,194 16,855 17,905 17,243 16,874 18,330 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “Gross Regional and Provincial 
Products” จาก  http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 
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- พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

ประชากรสวนใหญของจังหวัด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาวในเขตที่ราบลุมน้ําชี 
การปลูกพืชไรชนิดตางๆ เชน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว  และการปลูกไมผลและไมยืนตน
หลายชนิด อาทิ มะมวง มะขาม กลวยน้ําวา เปนตน เมื่อเปรียบเทียบสภาพการใชประโยชนที่ดินในชวงป 
พ.ศ. 2547 – 2549 พบวา การใชพื้นที่สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง (ตารางท่ี 3-41) ในพื้นที่ทํานา (ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่พืชไร (ประมาณ
รอยละ 35 ของพื้นที่การเกษตร) และพื้นที่ไมผลไมยืนตน (ประมาณรอยละ 5 ของพื้นที่การเกษตร)  

ตารางที่ 3-41  สภาพการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดชัยภูมิ 

ชนิดพืช ป 2547  ป 2548 ป 2549 

ขาว 1,671,592 1,905,402 1,916,350 

พืชไร  
(ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพด,ปอแกว) 

974,383 1,526,504 1,642,821 

ไมผลและไมยืนตน 110,444 150,729 158,470 
รวมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 2,756,419 3,582,635 3,717641 

ท่ีมา: สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ. “การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ป 2548/2549” 

5) แหลงน้ําธรรมชาติ และพ้ืนที่ชุมน้ํา 

แหลงน้ําธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก 

 (1) แหลงน้ําผิวดิน จังหวัดชัยภูม ิ เปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร มีลําน้ํายอยหลายสาย กอใหเกิด
ลําน้ําสําคัญ ไดแก ลําน้ําชี ลําน้ําพรม ลําคันฉู ลําน้ําเชิญ ลําชีลอง ลําปะทาว ลําสามหมอ และลําน้ํากลํ่า 

 (2)  แหลงน้ําใตดิน ปริมาณน้ําใตดินของจังหวัดชัยภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 – 100 แกลลอนตอนาท ี
พื้นที่ที่มีคุณภาพดี ไดแก บางสวนทางตอนเหนือของอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ หนองบัวแดง บาน
แทน ภูเขียว และอําเภอแกงครอ เปนตน น้ําที่ขุดไดบริเวณนี้มีคุณภาพดี แตจะมีปญหาน้ําเค็มในพื้นที่ที่
เปนภูเขาทางตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดเฉล่ียประมาณน้ํา 20 – 50 แกลลอนตอนาที เปนน้าํที่มีแร
ธาตุปนอยูมาก สวนบริเวณไหลเขาจะมีน้ํานอยเฉลี่ย 20 แกลลอนตอนาที และทางตอนลางของจังหวัดเปน
พื้นที่ที่มีเกลือมากน้ําที่ได จึงเปนน้ําเค็มอยูถึงรอยละ 90 ของที่ขุดได 

 (3) แหลงน้ําชลประทาน 

แหลงน้ําชลประทานท่ีอยูภายในจังหวัด ประกอบดวย 

 การกอสรางเขือ่นเพื่อประโยชนดานพลังงานและเกษตรกรรม 

1) เขื่อนจุฬาภรณ ต้ังอยูในเขตอาํเภอคอนสาร   มีปริมาณเกบ็กักน้ํา 188 ลานลูกบาศกเมตร 

2) เขื่อนลําปะทาว ต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอแกงครอ มปีริมาณเก็บกักน้ํา 43 
ลานลูกบาศกเมตร 
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3) เขื่อนหินทิ้งหวยกุม ในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ เก็บกักน้าํเพื่อการเกษตร 

4) เขื่อนชีบน มีตนน้ําอยูที่เขาเสียงตาล เทือกเขาภูเขียว ในเขตอําเภอหนองบัวแดง เก็บกักน้ํา
ได 325 ลานลูกบาศกเมตร 

 โครงการชลประทานขนาดกลาง (อางเก็บน้ํา) เพื่อการเกษตรและการบรโิภค-อุปโภค มจีํานวน 
14 แหง ในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส บานเขวา ภูเขียว เกษตรสมบูรณ บําเหน็จณรงค  
เทพสถิต และซับใหญ รวมพืน้ที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร (ตารางท่ี 3-42) 

ตารางที่ 3-42  โครงการชลประทานขนาดกลาง (อางเก็บน้ํา) จังหวัดชัยภูมิ  

ที ่ ชื่อโครงการ บาน ตําบล อําเภอ 
ความจุ  
(ลบ.ม.) 

พื้นที่รบั
ประโยชน 

1. อางเก็บน้ําหนองปลาเฒา หนองปลาเฒา รอบเมือง เมืองชัยภมู ิ 355,500 128 ไร 

2. อางเก็บน้ําหวยหินลับมีด หนองหญารังกา โพนทอง เมืองชัยภมู ิ 481,960 175 ไร 

3. อางเก็บน้ําชอระกา โนนมะเกลือ นาฝาย เมืองชัยภมู ิ 10,312,320 5,000 ไร 

4. อางเก็บน้ําหวทองหลาง หลุบง้ิว บานกอก จัตุรัส 287,600 145 ไร 

5. อางเก็บน้ําหวยสัมปอย ทากูบ ทากูบ ซับใหญ 7,646,645 5,000 ไร 

6. อางเก็บน้ําหนองบัวโคก หนองโดน หนองบัวโคก จัตุรัส 177,372 อุปโภค/บริโภค 

7. อางเก็บน้ําปาซาน หนองจันท ี ตลาดแรง บานเขวา 353,920 250 ไร 

8. อางเก็บน้ําหนองผักปง ผักปง ผักปง ภูเขียว 147,450 อุปโภค/บริโภค 

9. อางเก็บน้ําบานเพชร บานเพชร บานเพชร ภูเขียว 19,657,000 8,000 ไร 

10. โครงการน้ําพรม โนนเขวา กุดเลาะ เกษตรฯ 800,000 40,000 ไร 

11. อางเก็บน้ําหวยทราย หวยตะครอ บานชวน บําเหน็จฯ 15,500,000 9,600 ไร 

12. อางเก็บน้ําวังตาลาด มะกอกงาม หวยยายจิ๋ว เทพสถิต 24,900,000 13,000 ไร 

13. อางเก็บน้ําลําชีลอง ตาด ชีบน บานเขวา 11,000,000 5,000 ไร 

14. อางเก็บน้ําลํากระจวน ซับสายออ ซับใหญ ซับใหญ 90,000,000 100,000 ไร 

ที่มา: โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ 

 โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อางเก็บน้ําหรือฝายน้ําลน) ไดแก โครงการอางเก็บน้าํขนาด
เล็ก เหมือง ฝายน้ําลน ที่กระจายอยูทั่วจังหวัดตามแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําได 
47.72 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับประโยชน 181,909 ไร 

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและแหลงน้ําในไรนา  ไดแก โครงการของหนวยราชการที่ได
จัดสรางแหลงน้ําสาธารณะขนาดเล็ก ประกอบดวยบอน้ําต้ืน บอบาดาล สระเก็บน้ําในหมูบาน 
เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการแหลงน้ําในไรนา โครงการปรบัโครงสรางและระบบ 
การผลิตการเกษตร และโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําร)ิ รวม 4,226 แหง พื้นที่เก็บกักน้าํประมาณ 5.32 ลานลูกบาศกเมตร 

 โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร (Check Dam) ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2550 มีฝาย 
ตนน้ําลําธารทั้งส้ิน 2,500 ฝาย 
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 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ขอมูลจนถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2547 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานได
ดําเนินการจัดต้ังสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในจังหวัดชัยภูมิแลว จํานวน 73 สถานี พืน้ที่โครงการ 
154,954 ไร เพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม และขจัดปญหาความแหงแลงของพืน้ที่ทีน่อกเขต
ชลประทาน (ตารางที่ 3-43) 

ตารางที่ 3-43  การจัดต้ังสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาของศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 
ท่ี อําเภอ/กิ่งอําเภอ จํานวนสถานี (แหง) พื้นท่ีโครงการ (ไร) พื้นท่ีสงนํ้า (ไร) 

1. อําเภอเมืองชัยภูมิ 13 28,150 20,869 
2. อําเภอเกษตรสมบูรณ 2 3,375 2,610 
3. อําเภอคอนสวรรค 4 4,500 6,995 
4. อําเภอคอนสาร 8 22,291 9,960 
5. อําเภอจัตุรัส 8 15,943 11,410 
6. อําเภอบานเขวา 9 20,440 10,599 
7. อําเภอบานแทน  7 14,845 12,430 
8. อําเภอภูเขียว 12 26,295 24,457 
9. อําเภอหนองบัวแดง 7 12,330 9,503 
10. อําเภอหนองบัวระเหว 1 1,640 1,000 
11. อําเภอเนินสงา 2 7,945 3,470 

รวม 73 157,754 113,213 

ท่ีมา : ศูนยบริการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา จังหวัดชัยภูมิ 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

ศักยภาพของจังหวัดชัยภูมิ คือ 

1. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพและสวยงามมากมาย 
2. มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และมีอุตสาหกรรมการเกษตรรองรับ  
3. ประชาชนมีพื้นฐานในการประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรมพื้นบาน 
4. มีแรงงานเปนจํานวนมาก แรงงานมีฝมือดานการทอผาสืบทอดกันมายาวนาน  
5. ไดรับการประกาศใหเปนเขตพิเศษอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
6. เปนแหลงสืบสานศิลปวัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานการทอผาไหม ผาฝาย และ

สินคา OTOP จํานวนมาก  
7. มีเครือขายการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากศักยภาพของจังหวัด แนวทางตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) จังหวัดชัยภูมิ จึง
มีประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด ไดแก 

1. การฟนฟูเศรษฐกิจฐานราก 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
3. การพัฒนาการลงทุน 
4. การพัฒนาการทองเที่ยว 
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นอกจากนี้ มีการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อพัฒนาจังหวัด ไดแก ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด ใน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง ดานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน ดานฟนฟูความอุดมสมบูรณของ 
ชุมชน ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ และดานการบริการข้ันพื้นฐานแกประชาชน 

และยุทธศาสตรการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจาก
ปญหาความยากจนเปนปญหาท่ีสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ทางสังคมตามมาอีกมากมาย อันเปนปจจัยและ
อุปสรรคสําคัญตอการเสริมสรางและการดํารงความเขมแข็งของชุมชนและแผนดินใหเกิดความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน โดยมียุทธศาสตรในการพัฒนา ในดาน 

1. สนับสนุนการแกไขปญหาท่ีดินทํากินและหนี้สินคนยากจน 

2. สนับสนุนและสงเสริมกลไกทางสังคมและการเรียนรู 

3. สงเสริมอาชีพและการมีงานทํา เพื่อเพิ่มรายไดใหกับคนยากจน 

4. การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ 

3.4.2 การใชประโยชนที่ดิน 

การใชประโยชนที่ดินในจังหวัดชัยภูมิ แบงเปนพื้นที่ปาไม (ประมาณรอยละ 30) พื้นที่นอก
การเกษตร (ประมาณรอยละ 30) และพื้นที่การเกษตร (ประมาณรอยละ 40) ในป พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ทํา
การเกษตร เทากับ 3.4 ลานไร (ตารางท่ี 3-44) โดยสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาว และพืชไร ไดแก ออยโรงงาน 
มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

นอกจากนี้ มีการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมที่มีพื้นที่มากกวา 1,000 ไรขึ้นไป  ไดแก การใชพื้นที่
ปลูกสวนปา การใชพื้นที่ต้ังศูนยราชการ โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา โครงการกอสรางชลประทานโปรง 
ขุนเพชร การขอจัดสรรท่ีดินเพื่ออพยพประชาชนออกจากพื้นที่กอสรางโครงการชลประทานโปรงขุนเพชร 

การดําเนินการปาชุมชน ต้ังแตป พ.ศ. 2542 – 2550 มีการจัดต้ังปาชมุชนเพือ่เปนแนวกนัชนระหวาง
พื้นที่ปาและพื้นที่ทํากิน/พื้นที่อยูอาศัย จํานวน 174 หมูบาน คิดเปนพื้นที่เทากับ 61,231 ไร เชน ปาชุมชน 
เขาวง บานทาโปง ตําบลวังตะเฒ อําเภอหนองบัวระเหว พื้นที่เทากับ 6,250 ไร ปาชุมชนภูจําปา ตําบลโนน
ทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ พื้นที่ 700 ไร และปาชุมชนวังคก-เขาซาเลือด ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต 
พื้นที่เทากับ 5,000 ไร ทั้งนี้ มีเปาหมายในการตั้งปาชุมชน (แบบสะสม) ในป พ.ศ. 2551 ประมาณ 87,873 ไร 
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1) ลักษณะการถือครองที่ดิน 

จํานวนเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2551 มีการ 
ครอบครองเอกสารสิทธิในรูปโฉนดมากที่สุด จํานวน 475,131 แปลง ส.ค.1 จํานวน 57,505 แปลง ขณะที่
เอกสารสิทธิในรูป น.ส.3 จํานวน 13,490 แปลง และเอกสารสิทธิในรูปใบจองมีเพียง 14 แปลง (ตารางที่  
3-45) 

ตารางที่ 3-45  ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2551 

เอกสารสิทธิที่ดิน (แปลง) 
สํานักงานที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ อําเภอ 

โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก ใบจอง ส.ค1 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 106,530 3,812 5,469 - 19,299 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สวนแยกบานเขวา บานเขวา 31,945 911 2,681 - 3,542 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค คอนสวรรค 33,538 977 2,830 - 1,730 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ 36,218 1,546 6,661 - 9,638 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ หนองบัวแดง 1,999 725 4,194 - 1,476 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส จัตุรัส 49,999 2,041 3,028 - 14,328 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส 
สวนแยกบําเหน็จฯ 

บําเหน็จณรงค 25,966 733 4,437 14 248 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สวนแยกบานเขวา หนองบัวระเหว 51,933 57 1,510 - 109 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส  
สวนแยกบําเหน็จฯ 

เทพสถิต 210 92 2,310 - 440 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ภูเขียว 55,745 797 4,671 - 13 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว บานแทน 18,824 320 2,337 - 2,481 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแกงครอ แกงครอ 32,038 540 5,175 - 14 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว คอนสาร 14,799 689 3,500 - 2,265 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สวนแยกบานเขวา ภักดีชุมพล - 4  - - 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส เนินสงา 13,544 244 2,465 - 1,922 

สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส  
สวนแยกบําเหน็จฯ 

ก่ิง อ.ซับใหญ 1,843 2 641 - - 

รวม 475,131 13,490 51,909 14 57,505 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2551 จากสํานักงานท่ีดิน จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 

สําหรับการถือครองพื้นที่ทําการเกษตรของจงัหวัดชัยภูมิ จากสํามะโนการเกษตร พบวา ในชวง 
10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2536-2546) มา มีการถือครองพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยมีขนาดการ 
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ถือครองสวนใหญประมาณ 20-39 ไรตอราย ที่มีเนื้อที่ถอืครองที่ดินจํานวนมาก และมีแนวโนมขนาดเนื้อที่
ถือครองมากกวา 500 ไร เพิม่ขึ้น (ตารางท่ี 3-46) 

ตารางที่ 3-46  จํานวนผูถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จาํแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครอง
ทั้งส้ิน ป พ.ศ. 2536 และ 2546 

ป พ.ศ. 2536 ป พ.ศ. 2546 
ขนาดเน้ือท่ีถือครองทั้งสิ้น 

(ไร) 
จํานวน 

(ราย) 

เน้ือท่ี 

(ไร) 

จํานวน 

(ราย) 

เน้ือท่ี 

(ไร) 

ตํ่ากวา 2 2,830 633 3,838 2,864 

  2   -      5 17,140 66,314 21,555 83,900 

  6   -      9 18,678 138,380 21,798 161,191 

10   -    19 44,083 596,693 46,084 617,556 

20   -    39 40,418 1,074,325 37,431 992,962 

40   -    59 12,152 566,180 10,318 480,610 

60   -   139 6,163 482,387 5,285 419,550 

140   -   499 507 100,778 502 103,605 

500   ขึ้นไป 16 10,673 23 26,298 

รวม 141,987 3,036,363 146,834 2,888,536 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2530 และ 2546 จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินจากสํามะโนเกษตรป พ.ศ. 2546 มีการครอบครองเอกสารสิทธิใน 
รูปโฉนด/นส. 3 เปนเนื้อที่ถึง 1.4 ลานไร พื้นที่ สปก. มีเพียง 0.6 ลานไร (ตารางท่ี 3-47) โดยในป พ.ศ. 
2550 มีเอกสารสิทธิในรูปโฉนดเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2546 โดยมีเอกสารสิทธิในรูปโฉนดประมาณ 2.4  
ลานไร เนื่องจากการเรงรัดการออกโฉนดของกรมที่ดิน (สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ มีนาคม 2551) 

สําหรับเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรสวนใหญเปนที่ดินของตนเอง ประมาณ 2.3 ลานไร และมี 
การเชาท่ีดินเพื่อทําการเกษตร ประมาณ 0.4 ลานไร (ตารางท่ี 3-48) 
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ตารางที่ 3-47  จํานวนผูถือครองทีร่ายงานการมเีนื้อทีข่องตนเองและเนื้อทีถ่ือครอง  จําแนกตาม
เอกสารสิทธิ และขนาดเนือ้ที่ถอืครองทัง้ส้ิน ป พ.ศ. 2546 

โฉนด / ตราจอง/นส. 5 / 
นส.3 / นส. 3ก. 

สปก. 4-01 / นค. / 
สทก. / กสน. 

นส. 2 / สค. 1 
อ่ืนๆ   

(รวม ภบท.) ขนาดเนื้อท่ี 
ถือครอง (ไร) 

เนื้อท่ีท้ังส้ิน 
(ไร) จํานวน 

(ราย) 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เนื้อท่ี 
(ไร) 

ต่ํากวา 2 2,614 2,059 1,449 443 386 30 19 959 760 

2     -       5 69,857 13,236 50,401 2,780 10,815 91 350 2,380 8,291 

6     -       9 135,922 14,919 104,079 2,838 19,568 116 740 1,894 11,535 

10     -     19 518,545 30,575 370,116 8,025 97,608 321 3,256 4,478 47,565 

20     -     39 826,431 23,769 520,416 9,241 213,088 339 5,398 4,517 87,529 

40     -     59 399,994 5,726 202,936 3,513 135,545 141 3,535 1,757 57,978 

60     -    139 336,740 2,871 152,078 2,025 117,277 82 3,219 1,178 64,166 

140     -    499 73,515 246 25,717 211 24,891 9 1,039 164 21,868 

500  ข้ึนไป 21,166 14 12,998 6 2,383 0 0 5 5,785 

รวม Total 2,384,784 93,415 1,440,190 29,082 621,561 1,129 17,556 17,332 305,477 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตารางที่ 3-48  เนื้อทีถ่ือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาด 
เนื้อที่ถือครองทั้งส้ิน  ป พ.ศ. 2546 

เนื้อท่ีของตนเอง (ไร) เนื้อท่ีไมใชของตนเอง (ไร) ขนาดเนื้อท่ี 
ถือครองท้ังส้ิน 

(ไร) 

เนื้อท่ี 
ท้ังส้ิน 
(ไร) 

รวม 
เปน 

เจาของ 
จํานอง 
ผูอ่ืน 

ขายฝาก 
ผูอ่ืน 

รวม เชา 
รับ

จํานอง 
รับขาย
ฝาก 

ไดทําฟรี 

ต่ํากวา 2 2,864 2,614 2,600 13 1 250 120 1 0 129 

2     -     5 83,900 69,857 68,889 952 16 14,043 9,373 286 14 4,370 

6     -     9 161,191 135,922 133,150 2,723 49 25,269 18,120 555 39 6,555 

10     -   19 617,556 518,545 506,108 12,258 179 99,011 75,363 1,912 122 21,614 

20     -   39 992,962 826,431 808,115 17,879 437 166,531 130,898 3,059 580 31,994 

40     -   59 480,610 399,994 393,033 6,857 104 80,616 64,540 1,887 414 13,775 

60     -  139 419,550 336,740 330,917 5,613 210 82,810 68,636 1,842 688 11,644 

140     -  499 103,605 73,515 71,628 1,544 343 30,090 26,455 1,629 145 1,861 

500 ข้ึนไป 26,298 21,166 20,980 0 186 5,132 4,241 0 0 891 

รวม 2,888,536 2,384,784 2,335,420 47,839 1,525 503,752 397,746 11,171 2,002 92,833 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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2) การถือครองที่ดินของรัฐ 

พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปา แบงเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 11 แหง คิดเปนพื้นที่ 2.1 ลานไร 
(ตารางท่ี 3-49 และ รูปที่ 3-7) อุทยานแหงชาติ จํานวน 6 แหง เขตรักษาพันธสัตวปา จํานวน 3 แหง และ
พื้นที่ปาอื่น จํานวน 2 แหง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2.2 ลานไร ที่เปนพื้นที่ปาเตรียมการสงวน 

 สําหรับพื้นที่ราชพัสดุที่มีเนื้อที่มากกวา 70,000 ไร แบงเปนพื้นที่ใชในราชการ (รอยละ 95 ของพืน้ที่
ราชพัสดุทั้งหมด) พื้นที่เพื่อจัดหาประโยชน (รอยละ 3 ของพื้นที่ราชพัสดุทั้งหมด) ซึ่งเปนการจัดใหเชาเพื่อ
การเกษตรและอยูอาศัย และพื้นที่วางที่มีเหลือเพียงรอยละ 2 ของพื้นที่ราชพัสดุทั้งหมด 

ตารางที่  3-49  การถือครองที่ดินของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

การถือครองที่ดินของรัฐ พื้นท่ี (ไร) แหลงขอมูล 

นิคมสรางตนเอง - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ท่ีทหาร 1,467.49 กรมธนารักษ 
พ้ืนท่ีชุมน้ํา 55,226.31 สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 
เขตปาไมถาวร  
(ท่ีจําแนกออกเปนท่ีดินทํากิน) 

595,649.28 กรมพัฒนาท่ีดิน 

เขตปาสงวนแหงชาติ 2,064,839.00 กรมปาไม 
เขตอุทยานแหงชาติ 579,296.40 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 1,324,824.49 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เขตปฏิรูปท่ีดิน 1,075,753.00 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ท่ีราชพัสดุ 71,148.92 กรมธนารักษ 
ปาชายเลน - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
เขตสหกรณนิคม - กรมสงเสริมสหกรณ 
พ้ืนท่ีจัดท่ีดินผืนใหญของกรมท่ีดิน  22,540.00 บัญชีรายละเอียดโครงการจัดท่ีดิน

ชวยเหลือชาวนาชาวไร (ผืนใหญ) ท่ี คจช. 
อนุมัติใหดําเนินการ (พ.ศ.2499-2523) 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (1A, 1B) 2,082,493.75 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ีวัด - ไมไดขอมูล 
เขตโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ  

24,000.00 
โครงการจัดพัฒนาท่ีดินใน
ทองท่ีหมูบานทุงลุยลาย 

กลุมโครงการพิเศษ กรมสงเสริมสหกรณ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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รูปที่ 3-7  พ้ืนที่ปาจังหวัดชัยภูมิ 

 
ท่ีมา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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พื้นที่ปาชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ ในป พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 35 แหง รวมเปนพืน้ที่ปาชุมชน  
ทั้งส้ิน 19,751 ไร โดยพื้นทีป่าชุมชนท่ีมีขนาดพื้นที่มากท่ีสุดมีถึง 11,349 ไร  และนอยที่สุดมีพื้นที ่ 23 ไร 
(ตารางท่ี 3-50) 

ตารางที่ 3-50  พ้ืนที่ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2551 

ปาชุมชน จํานวน (แหง) พื้นท่ี (ไร) 

ปาภูแลนคา 10 8,062 

ปาโคกหลวง 3 247 

ปาตาเนิน 1 70 

ปาภูตะเภา 1 23 

ปาหมายเลข 10 แปลง 1 20 11,349 

รวม 35 19,751 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2551 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 

3.4.3 ประเด็นปญหาของการจัดการที่ดินและแนวทางการแกไขปญหา 

จากการสํารวจขอมูลในภาคสนาม โดยการสัมภาษณหนวยงานในพื้นที่ ไดแก สํานักงานการปฏิรูป 
ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานธนารักษพื้นที่ชัยภูมิ กลุมชาวบานปาชุมชน 
วังครก-เขาตาเลือด และการประชุมกลุมยอยรวมกับชาวบานในพื้นที่ที่มีปญหาดานที่ดิน และหนวยงานใน 
พื้นที่ที่ที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยประสานงานจัดการทรัพยากรปาไมพื้นที่ (ชัยภูมิ) สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ 
กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานธนารักษ
พื้นที่ชัยภูมิ สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิ อุทยานแหงชาติตาดโตน สรุปไดดังนี้ 

1) ปญหาของการจัดการที่ดิน 

ปญหาการจัดการที่ดิน โดยเฉพาะการทับซอนแนวเขตระหวางพื้นที่อยูอาศัย/พื้นที่ทํากิน กับพื้นที่
ปาสงวน และการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร รวมทั้ง ปญหาการจัดการที่ดินอื่นๆ ไดแก  

1. ปญหาจากโครงการพัฒนาของรัฐ ไดแก การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ พื้นที่การกอสราง
โครงการชลประทาน การสงเสริมใหปลูกสวนปา การดําเนินการเหลานี้มกีารทับที่ทํากิน/ที่อยู
อาศัยของประชาชน ซึง่สรางผลกระทบตอประชาชนที่ไมสามารถทําประโยชนในที่ดินได 
รวมทั้งไมไดรบัการจัดสรรท่ีดินที่เหมาะสมตอการทําการเกษตรตองหาพืน้ที่ใหมเอง 

2. ความแตกตางของราคาที่ดิน ซึ่งขึ้นกับลักษณะของเอกสารสิทธิที่ไดรับ เชน สปก. นส.3 สง 
ผลทําใหราคาโดยเปรียบเทียบตํ่ากวาเอกสารสิทธิที่สามารถซื้อขาย 

3. ขาดการสรางความเขาใจในการดําเนินการจัดการที่ดินระหวางเจาหนาที่รัฐ และประชาชนใน
พื้นที ่ และการขาดการประชาสัมพันธถงึแนวเขตปาที่ชัดเจนเพื่อใหชาวบานในพื้นที่ไดรับรู
แนวเขต 
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4. การกวานซื้อที่ดินจากกลุมนายทุน (รอยละ 70) โดยแสดงตนเปนชาวบานมาซื้อที่ดินและใช
ประโยชนในที่ดิน ทําใหเจาของที่ดินเดิมกลายเปนลูกจางของนายทุนในพื้นที่ของตนเอง
เนื่องจากภาระหนี้สิน  

5. ระบบขอมูลที่ดินที่จัดเก็บไมมคีวามชัดเจน ทําใหการจัดการที่ดินไมมีฐานขอมูลทีแ่นนอน 

6. แนวเขตปายังไมมีความชัดเจน ซึง่ประชาชนในพืน้ที่พยายามหารือกับเจาหนาที่ภาครัฐ และ
สรางกระบวนการแกไขรวมกัน 

7. ปญหาของกระบวนการในการตรวจสอบและพิสูจนสิทธิความเปนเจาของที่ดิน ที่มาจากขอมูล
จากภาคประชาชน และขอมลูจากภาครัฐมีความขัดแยงกัน 

8. การบุกรุกเขาใชประโยชนในพื้นที่ของรฐั 

9. การกระจายสิทธ์ิในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรจากภาครัฐมีแนวโนมขนาดพื้นที่ลดลง 
10.  ปญหาความรุนแรงของการใชกฎหมาย เชน การจับกุมชาวบานที่มีการบุกรุกพื้นที่ปา 

11. การขาดปจจัยการผลิตในการทําการเกษตร เชน เงินทนุ แหลงน้ํา ทําใหตองกูยืมเงินมาลงทุน
ซึ่งสงผลตอการขายที่ดิน 

2) แนวทางการแกไขปญหาจากการสํารวจภาคสนาม 

ปญหาการจัดการที่ดิน ในกรณีการทับซอนระหวางพื้นที่อยูอาศัย และพื้นที่ทํากิน กับพื้นที่ปาสงวน 
ไดมีแนวทางในการแกไขปญหาโดยจัดโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
โดยการตรวจสอบพื้นที่ และการรังวัดแนวเขตควบคุมเพื่อไมใหขยายพื้นที่ออกไป ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีการ
แจงการถือครองเพราะมีความตองการเอกสารสิทธิของทางราชการ นอกจากนี้ มีการจดัทําแนวเขตใหเปนแนว
เดียวสําหรับพื้นที่การถือครองของรัฐ ซึ่งมีการตรวจสอบและปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ปาไมบนแผนที่มาตราสวน 
1 : 4,000 ใหมีความสอดคลองกับขอเท็จจริงในพื้นที่ 

แนวทางการแกไขปญหาท่ีมกีารเสนอจากการสํารวจภาคสนาม ไดแก 

1. การสนับสนุนกระบวนการแกไขปญหารวมกนัของทุกฝายทีเ่กี่ยวของบนพืน้ฐานขอมูลที่ถกูตอง 
และใหโอกาสไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น โดยจัดต้ังคณะกรรมการ 5 ฝาย ไดแก ประชาชน
ในพื้นที่ที่เดือดรอน สวนทองถิ่น ฝายบริหารทองถิ่น หนวยงานเจาของพื้นที่ และหนวยงาน
สวนกลาง 

2. การสนบัสนุนใหภาครัฐมีบทบาทในการตรวจสอบขอมูลดานที่ดินของพืน้ที่อยางจริงจงั  
3. การสรางหลักประกันการถือครองที่ดินอยางยั่งยืน เชน การใหเอกสารสิทธิที่ดินที่สามารถ 

ซื้อขายได และการคุมครองพืน้ที่เกษตร 

4. การจัดสรรท่ีดินควรยึดหลักการจัดสรรใหมีความเปนธรรม 

5. การดําเนินการโครงการของรฐั ควรประชาสัมพันธใหประชาชน/ชุมขนไดรับทราบ และเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การทําความเขาใจ เพื่อใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย 

6. การกระจายที่ดินใหคนทีไ่รทีดิ่นทํากิน และใหมีเอกสารสิทธิในที่ดินอยางเหมาะสม เพื่อเปน
หลักประกันและมีแหลงเงนิทนุในการประกอบอาชีพ 
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7. การเรงรัดการจัดทําแนวเขตที่ดินรัฐใหเปนแผนที่มาตราสวนเดียวกันเพือ่ลดปญหาความ 
ขัดแยงความคลาดเคล่ือนของแนวเขตที่ดิน 

8. การต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดการท่ีดินรวมกนัในชุมชน เชน การควบคมุการเปลี่ยนโอนความ
เปนเจาของที่ดิน 

3.4.4 สรุป 

ปญหาที่สําคัญในจังหวัดชัยภูมิเปนการไรที่ดินทํากิน การไมมีเอกสารสิทธิในที่ดิน และความ 
ขัดแยงจากความไมชัดเจนของแนวเขตท่ีดิน ยังเปนปญหาหลักของจังหวัด ซึ่งมีสาเหตุจากการบุกรุกพื้นที่
ปาทําใหเจาหนาที่รัฐตองมีการจับกุมดําเนินคดีกับประชาชนที่มีการบุกรุก ความลาชาในกระบวนการ
ตรวจสอบพิสูจนสิทธิทําใหยังไมไดรับเอกสารสิทธิ การขายที่ดินใหกับนายทุนเนื่องจากภาระหนี้สิน จากขอ 
คิดและขอเสนอแนะของเจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ สามารถสรุปปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการจัดการที่ดินในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-51) 

ตารางที่ 3-51  สรุปปญหาการจัดการที่ดนิและแนวทางการจัดการทีด่ินของจังหวดัชัยภูมิ 

ปญหาการจัดการที่ดิน แนวทางการแกไข 

1. การทับซอนระหวางพ้ืนท่ีอยูอาศัย หรือพ้ืนท่ี 
ทํากิน กับพ้ืนท่ีปาสงวน  

การสํารวจแนวเขตและรังวัดแนวเขตที่ดินของรัฐ โดย
ใชมาตราสวนแผนที่เดียวกัน 

2. ปญหาการพิสูจน สิทธิในท่ีดิน เนื่องจากการ
ครอบครองไมตรงกับหลักฐานเดิมท่ีไมมีแผนท่ี
แสดงความละเอียดของจํานวนเนื้อท่ี ทําใหมี
ความลาชาในการดําเนินการ 

การจัดต้ังเปนคณะกรรมการในการพิสูจนสิทธิ์ 

3. ปญหาจากโครงการพัฒนาของรัฐ ไดแก การ
ประกาศเขตอุทยานแหงชาติ พ้ืนท่ีการกอสราง
โครงการชลประทาน สรางผลกระทบตอการซื้อ 
ท่ีดินเพ่ือเก็งกําไร 

 

4. การไรกรรมสิทธิ์ท่ีดิน หรือการมีเอกสารสิทธิท่ีดิน
ท่ีไมสามารถซื้อขายได 

การเรงสํารวจและออกเอกสารสิทธิท่ีดินในรูปโฉนด 

5. การไมมีท่ีดินทํากิน ทําใหมีการบุกรุกเขาไปในที่
รกรางวางเปลา หรือพ้ืนท่ีปา ท่ีราชพัสดุ เพ่ือทํา
การเกษตร หรืออยูอาศัย 

- การใชประโยชนในท่ีดินสาธารณะที่มีการบุกรุกท่ีดิน
เพ่ือขจัดความยากจน 

- การตรวจสอบขอบเขตพื้นท่ีดิน และมีการฟองรอง
ดําเนินคดีกับผูบุกรุก 

- การจัดรูปท่ีดินโดยการประชุมรวมกันในชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจัดแบงท่ีดิน และจัดสราง
สาธารณูปโภคอยางเปนระบบ 

6. การซ้ือ-ขายที่ดินท่ีไดรับการจัดสรรจากภาครัฐ 
เนื่องจากภาระหนี้สิน 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ีในการทํา
การเกษตร เชน ใหเงินทุนกูยืม การใหความรูในการ
เพ่ิมผลผลิตตอไร และการสรางสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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3.5 พื้นที่กรณีศึกษา: จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.5.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานสําคัญ 

1) ขนาดและที่ต้ัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยูทางตอนกลางของภาคใต หางจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร 
มีขนาดพื้นที่ 9,942.502 ตร.กม. หรือประมาณ 6,214,064 ไร (รูปที่ 3-8) มีพื้นที่มากเปนอันดับที่ 16 ของ
ประเทศ หรือประมาณรอยละ 1.98 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ต้ังอยูประมาณเสนรุงที่ 9 องศาเหนือและเสนแวง
ที่ 100 องศาตะวันออก แบงเขตการปกครองออกเปน 21 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอเชียรใหญ อําเภอปากพนัง อําเภอชะอวด อําเภอทุงสง อําเภอทาศาลา อําเภอรอน
พิบูลย อําเภอสิชล อําเภอลานสกา อําเภอพิปูน อําเภอหัวไทร อําเภอทุงใหญ อําเภอฉวาง อําเภอขนอม 
อําเภอนาบอน อําเภอพรหมคีรี อําเภอบางขัน อําเภอจุฬาภรณ อําเภอถ้ําพรรณรา อําเภอพระพรหม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ กิ่งอําเภอนบพิตํา และกิ่งอําเภอชางกลาง โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ 
ดังตอไปนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดสุราษฏรธานี  

ทิศใต   ติดตอกับ จังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อาวไทย  

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดสุราษฏรธานี  และจังหวัดกระบี่ 

2) ลักษณะทางประชากร 

จากสถิติของสํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม 
2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรท้ังส้ิน 1,506,997 คน เปนชาย 749,036 คน หญิง 757,961 คน 
และมีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 442,688 ครัวเรือน และมีประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล จํานวน 
267,264 คน หรือรอยละ 17.7 สวนที่เหลือจํานวน 1,239,733 คน หรือรอยละ 82.2 อาศัยอยูนอกเขต
เทศบาล ความหนาแนนของประชากร โดยเฉล่ียทั้งจังหวัด 151.6 คนตอตารางกิโลเมตร อําเภอที่มี
ประชากรมากที่สุด ไดแกอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 146,545 คน รองลงมา คือ อําเภอทุงสง 108,281 
คน และอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุดไดแก อําเภอถ้ําพรรณรา 17,802 คน (ตารางท่ี 3-52) 
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รูปที่ 3-8  ที่ต้ังและอาณาเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ที่มา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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ตารางที่ 3-52  จํานวนประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  
จําแนกรายอาํเภอ 

ประชากร อําเภอ 
ชาย หญิง รวม 

เมืองนครศรีธรรมราช 72,683 73,862 146,545 
พระพรหม 20,742 20,815 41,557 
พรหมคีรี 13,208 13,320 26,528 
ลานสะกา 18,746 19,546 38,292 
ฉวาง 26,058 27,086 53,144 
ชางกลาง 14,825 15,020 29,845 
ถํ้าพรรณรา 8,924 8,878 17,802 
พิปูน 12,529 12,841 25,370 
เชียรใหญ 20,988 21,049 42,037 
ทาศาลา 52,141 52,513 104,654 
นบพิตํา 15,266 15,049 30,315 
ทุงสง 55,196 53,085 108,281 
บางขัน 21,505 20,797 42,302 
นาบอน 11,797 12,003 23,800 
ทุงใหญ 32,353 32,054 64,407 
ปากพนัง 41,375 40,727 82,102 
รอนพิบูลย 29,727 29,674 59,401 
สิชล 38,729 39,070 77,799 
ขนอม 9,751 9,577 19,328 
หัวไทร 31,860 31,556 63,416 
ชะอวด 39,960 40,348 80,308 
จุฬาภรณ 15,075 15,371 30,446 
เฉลิมพระเกียรติ 16,080 15,974 32,054 

รวม 749,036 757,961 1,506,997 

ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช แบงการปกครองออกเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น การปกครอง 
สวนภูมิภาคประกอบดวย 23 อําเภอ แยกเปน 169 ตําบล 1,551 หมูบาน 442,688 ครัวเรือน ในสวนของ
การปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาล
เมือง 2 แหง และเทศบาลตําบล 32 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 166 แหง (ตารางท่ี 3-53) 
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ตารางที่ 3-53  การแบงเขตการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จํานวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอ/เทศบาล 

พื้นที ่

(ตร.กม.) 

หางจาก
จังหวัด 
(กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล (แหง) อบต. (แหง) 

เมืองนครศรีธรรมราช 617 - 16 115 7 13 

พระพรหม 148 15 4 40 - 4 

พรหมคีร ี 321 21 5 39 3 5 

ลานสะกา 343 21 5 43 1 5 

ฉวาง 528 32 10 86 3 10 

ชางกลาง 233 50 3 36 - 3 

ถ้ําพรรณรา 169 25 3 29 - 3 

พิปูน 364 93 5 42 1 5 

เชียรใหญ 233 52 10 97 3 10 

ทาศาลา 364 28 10 109 1 10 

นบพิตํา 720 52 4 38 - 4 

ทุงสง 1,042 55 13 124 1 12 

บางขัน 602 94 4 60 - 4 

นาบอน 193 72 3 34 1 3 

ทุงใหญ 603 102 7 63 1 7 

ปากพนัง 422 36 17 142 5 17 

รอนพิบูลย 336 32 6 57 2 6 

สิชล 703 66 9 110 1 10 

ขนอม 434 100 3 34 1 3 

หัวไทร 418 66 11 99 2 11 

ชะอวด 833 71 11 87 2 11 

จุฬาภรณ 193 50 6 29 - 6 

เฉลิมพระเกียรติ 124 25 4 38 - 4 

รวม 9,942 - 169 1,551 35 166 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด [ออนไลน ] , จาก website http://www.moi.go.th/ 
MOIWEB/jsp/report/MRPN0102.jsp (2 มิถุนายน 2551) 

4) สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงไดเปน 3 สวน คือ (1) บริเวณเทือกเขา
ตอนกลาง ไดแก บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึงตอนใต
สุด บริเวณพื้นที่ของอําเภอที่อยูในเขตเทือกเขาตอนกลาง ไดแก อําเภอสิชล อําเภอขนอม อําเภอทาศาลา 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอรอนพิบูลย อําเภอชะอวด อําเภอ 
จุฬาภรณ และอําเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสูงสุดในจังหวัด คือ เขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 
1,835 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นอกจากนี้เทือกเขาดังกลาวยังเปนเสนแบงเขตอําเภอระหวางอําเภอ 
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ทุงสง อําเภอฉวาง กับอําเภอชะอวด อําเภอรอนพิบูลย อําเภอลานสกา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อําเภอพรหมคีรี อําเภอทาศาลา และเปนเสนแบงเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชกับอําเภอบานนาสาร อําเภอ 
กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี อีกดวย (2) บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออก ไดแก บริเวณตั้งแต
เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝงทะเลอาวไทย จําแนกไดเปน 2 ตอน คือ ต้ังแตอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชลงไปทางใต เปนที่ราบ ที่มีความกวางจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝงทะเล
ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร มีแมน้ําลําคลองที่มีตนน้ําเกิดจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสู 
อาวไทยหลายสาย นับเปนที่ราบซึ่งมีคาทางเศรษฐกิจของจังหวัด ลําน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําปากพนัง และมี
คลองสายเล็ก ในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชอีกหลายสาย เชน คลองปากพญา และคลองทายวัง เปน
ตน อีกบริเวณหนึ่ง คือต้ังแตอําเภอทาศาลาขึ้นไปทางทิศเหนือ เปนบริเวณฝงแคบ ๆ ไมเกิน 15 กิโลเมตร 
อําเภอที่อยูในเขตที่ราบดานนี้คือ อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอหัวไทร และอําเภอชะอวด และ (3) บริเวณที่ราบดานตะวันตก 
ไดแก บริเวณที่ราบระหวางเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด จึงมีลักษณะเปนเนินเขาอยูเปน
แหงๆ อําเภอที่อยูบริเวณที่ราบดานนี้ คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุงใหญ อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน อําเภอ
บางขัน อําเภอถ้ําพรรณรา และอําเภอทุงสง ลําน้ําสําคัญ ไดแก ตนน้ําของแมน้ําตาปไหลผาน อําเภอพิปูน 
อําเภอฉวาง และอําเภอทุงใหญ นอกจากนี้ ยังมีลําน้ําที่เปนตนน้ําของแมน้ําตรัง คือ น้ําตกโยง และคลองวัง
หีบ ซึ่งไหลผานอําเภอทุงสง ไปยังอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง และออกทะเลอันดามันที่อําเภอกันตัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดท่ีมีปาไมมากจังหวัดหนึ่ง มีทั้งเปนปาเขตภูเขา เนินเขา  
ปาบริเวณที่ราบและปาชายเลนริมฝงทะเล ดังนี้ 

- พื้นที่ปาไมทั้งส้ิน 1,867.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,166,875 ไร คิดเปนรอยละ 18.88 ของ
พื้นที่จังหวัด  

- พื้นที่ปาชายเลน 277.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 173,681.25 ไร  

- พื้นที่ปาบก จํานวน 1,589.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 993,406.25 ไร 

- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 69 ปา เนื้อที่ 1,924,654 ไร  

- อุทยานแหงชาติ จํานวน 5 แหง เนื้อที ่1,028,648 ไร  

1) อุทยานแหงชาติเขาหลวง เนื้อที ่ 356,250 ไร ที่ต้ัง หมู 4 ตําบลเขาแกว อําเภอ 
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง เนื้อที่ 128,125 ไร ที่ต้ัง 258 หมู 7 ตําบลถ้ําใหญ อําเภอ 
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) อุทยานแหงชาติเขานัน เนือ้ที่ 256,148 ไร ที่ต้ัง หมู 8 ตําบลตลิ่งชัน ตําบลทาศาลา  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

4) อุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด เนื้อที่ 90,625 ไร ที่ต้ัง อุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด อําเภอ 
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5) อุทยานแหงชาติหาดขนอม - หมูเกาะทะเลใต เนื้อที่ 197,500 ไร ที่ต้ัง ตําบลทองเนยีน 
อําเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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- เขตหามลาสัตวปา และอนุรักษพันธุสัตวปา 

1) เขตหามลาสัตวปาแหลมตะลุมพุก เนือ้ที ่ 35,456 ไร ที่ต้ัง หมู 6 ตําบลปากพนัง 
ฝงตะวันตก อาํเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) หนวยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาลอลอ เนือ้ที่ 100,000 ไร ที่ต้ัง หมู 
10 ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) หนวยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปากะทูน เนือ้ที่ 71,300 ไร  
ที่ต้ัง ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4) สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปานครศรีธรรมราช (เขาพลายดํา) ที่ต้ัง ตําบล 
ทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- พื้นที่อนุญาตใชทําประโยชน จํานวน 172 ราย เนื้อที่ 68,236 ไร 

- พื้นที่ปาชุมชน หมูบานเปาหมาย 4 หมูบาน ดังนี้  

1) ปาชุมชนบานปาพรุ ที่ต้ัง บานปาพรุ หมูที่ 1 ตําบลนาเรียง อําเภอพรหมคีร ี จังหวัด 
นครศรีธรรมราช เนือ้ที่ 3-0-80 ไร 

2) ปาชุมชนบานกาโห ที่ต้ัง บานกาโห หมูที่ 5 ตําบลหนองหงส อําเภอชะอวด จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เนือ้ที่ 19-2-80 ไร 

3) ปาชุมชนบานหนองบัว ที่ต้ัง บานหนองบัว หมูที ่ 2 ตําบลทุงสง อําเภอนาบอน จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เนือ้ที่ 12-3-20 ไร 

4) ปาชุมชนบานสาขา ที่ต้ัง บานสาขา หมูที่ 4 ตําบลทาขึ้น อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เนือ้ที่ 10-3-51 ไร 1.9 พื้นที่ปาเศรษฐกิจ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชทั้งหมด มีจํานวนเกษตรกร 340 ราย เนื้อที่ 2,813 

5) สภาพเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอยูกับภาคการเกษตร ภาคการคาสงและคาปลีก 
และภาคอุตสาหกรรม เปนสําคัญตามลําดับ โดยในชวงป พ.ศ. 2542 - 2549 ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 2.4 ตอป ในป พ.ศ. 2549 มีมูลคาเทากับ 50,824 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 2.0 (ตารางท่ี 3-54) รายไดสวนใหญมาจากภาคการเกษตร 9,051 ลานบาท  
รองลงมาคือ ภาคการคาปลีกและคาสง 7,468 ลานบาท และภาคอุตสาหกรรม 7,165 ลานบาท โดย 
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญในพื้นที่ประกอบดวย ยางพารา ขาว มะพราว ไมผล และปาลมน้ํามัน ในป พ.ศ. 2550 
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 39,956 บาท/คน/ป  
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ตารางที่ 3-54  ผลิตภัณฑจังหวัด ป พ.ศ. 2542-2549: จังหวัดนครศรีธรรมราช (ราคา ณ ป พ.ศ. 2531) 

หนวย: (ลานบาท) 

สาขาการผลิต 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549p 

ภาคเกษตร 12,222 12,815 12,640 12,734 13,907 14,374 13,489 13,565 

เกษตรกรรม การลาสัตว และปาไม 7,817 8,322 8,496 8,603 9,467 9,266 9,153 9,051 

การประมง 4,405 4,493 4,144 4,131 4,440 5,108 4,336 4,514 

ภาคนอกการเกษตร 30,856 30,392 30,202 31,905 33,330 35,125 36,324 37,259 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 4,309 4,529 4,417 4,850 5,054 5,362 5,707 5,930 

การผลิตอุตสาหกรรม 3,971 5,956 6,187 6,642 6,889 7,590 7,423 7,165 

การไฟฟา กาซ และการประปา 1,809 1,848 1,870 1,902 1,904 1,962 2,014 2,094 

การกอสราง 2,404 1,511 1,215 1,733 2,021 1,866 1,619 1,792 

การขายสง การขายปลีก และ 
การซอมแซมฯ 

6,336 6,512 6,081 6,101 6,555 6,818 6,977 7,468 

โรงแรมและภัตตาคาร 200 152 141 191 173 204 223 252 

การขนสง สถานที่เก็บสินคา  
และการคมนาคม 

2,782 2,619 2,733 2,419 2,447 2,650 2,880 2,847 

ตัวกลางทางการเงิน 882 696 753 876 866 1,034 1,080 1,226 

บริการดานอสังหาริมทรัพย การให
เชา และบริการทางธุรกิจ 

1,804 1,877 1,942 2,061 2,165 2,290 2,388 2,494 

การบริหารราชการแผนดินและ 
การปองกันประเทศ 

3,404 1,752 1,703 1,914 1,942 2,002 2,184 2,205 

การศึกษา 2,040 1,958 2,147 2,201 2,262 2,247 2,630 2,548 

การบริการดานสุขภาพ 670 690 727 694 696 680 775 817 

การใหบริการชุมชน สังคม  
และบริการสวนบคุคลอื่น 

224 271 267 301 334 398 401 400 

ลูกจางในครัวเรอืนสวนบุคคล 22 22 22 22 23 24 24 24 

ผลิตภัณฑจังหวดั (GPP) 43,079 43,207 42,842 44,640 47,238 49,498 49,813 50,824 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “Gross Regional and Provincial 
Products” จาก  http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,214,064 ไร พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 3,062,459 
ไร คิดเปนรอยละ 49.28 ของพื้นที่ทั้งหมด ถือไดวาการเกษตรเปนอาชีพหลักของชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ขาว มะพราว ไมผล และปาลมน้ํามัน 
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ในป พ.ศ. 2549 ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจสวนมากมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
เปน 430,195 ตัน ขาวมีผลผลิตรวม 299,047 ตัน และปาลมน้ํามันมีผลผลิตรวม 101,992 ตัน  ขณะที่
ปริมาณผลผลิตของไมผลและไมยืนตน เชน มังคุด เงาะ และมะมวงหิมพานต มีปริมาณลดลงกวาป พ.ศ. 
2548 (ตารางท่ี 3-55)  

ตารางที่ 3-55  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางป พ.ศ. 2549-2550 

ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549 

พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

ปริมาณ 
ผลผลิต (ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร) 

ปริมาณ 
ผลผลิต(ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร) 

มะนาว 7,628.00 4,685.46 780 9,720 5,214.74 828 

ฝรั่ง 1,518.00 1,605.65 1,142.00 1,669 1,677.36 1,156.00 

มะมวงหิมพานต 3,076.00 876.66 285 4,687 571.34 140 

ทุเรียน 50,374.00 50,596.14 1,346.00 50,708 54,151.40 1,460.00 

มะพราวออน 13,073.00 19,623.91 1,628.00 13,411 17,418.12 1,433.00 

พริก 15,850.00 14,015.66 906.4 17,575 14,971.08 887.07 

ลางสาด 6,455.00 5,202.57 854 7,043 5,014.99 778 

มะพราวแก 120,683.00 136,626.20 1,182.00 123,952 153,783.91 1,329.00 

ขาวนาป 638,208.00 275,390.80 455.36 695,023 299,047.14 458.89 

ยางพารา 1,468,717.00 314,118.51 257 1,817,570 430,194.47 302 

กาแฟ 7,445.00 983.28 136 4,452 788.00 177 

กระทอน 8,659.00 5,514.11 736 8,767 5,874.96 780 

ลองกอง 28,977.00 17,094.73 954 32,626 17,366.29 943 

มะมวง 11,455.00 4,207.01 386 12,246 4,586.22 405 

เงาะ 59,705.00 77,339.87 1,538.00 60,684 74,308.56 1,541.00 

สมโอ 22,002.00 19,450.35 1,078.00 22,973 19,898.78 1,086.00 

กลวย 19,912.00 18,536.95 1,015.00 23,134 18,745.65 990 

หมาก 15,294.00 26,101.21 1,894.00 17,090 26,214.01 1,749.00 

มังคุด 76,507.00 70,299.92 1,394.48 101,147 35,470.98 506.75 

ปาลมน้ํามัน 55,355.00 84,595.73 2,212.00 94,849 101,991.94 2,459.00 

รวม 2,630,893.00 1,146,864.72 20,179.24 3,119,326 1,287,289.94 19,408.71 

ท่ีมา: ศูนยขอมูลดานการเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช, สถิติขอมูลการเกษตร[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 
2  มิ ถุนายน  2 551 ,  เข า ถึ ง ได จ าก  h t t p : / /www .moac -i n f o . ne t / t emp l a t e . php?name= 
datawarehouse&op=inc_menu2 

6) แหลงน้ําธรรมชาติ และพ้ืนที่ชุมน้ํา 

จังหวัดนครศรธีรรมราชมแีหลงน้ําธรรมชาติจํานวนมากกระจายอยูทั่วทั้งพื้นที่จังหวัด โดยแหลงน้ํา
ที่สําคัญของจังหวัด ประกอบดวย แมน้ําตาป แมน้ําปากพนัง คลองกาย คลองทาดี คลองใหม คลองมิน 
คลองสินปุน และคลองลําตังสวนพื้นที่ชุมน้ํานั้นจงัหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับ
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นานาชาติ 2 พื้นที่ ในบริเวณเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย และอาวปากพนัง โดยในป พ.ศ. 2550 จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีจํานวนแหลงน้ํา (หนอง บงึ) 251 แหง คดิเปนพื้นที่เก็บกักน้ําได 1,339 ไร  

จํานวนบอบาดาลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งส้ิน 13037 บอ (ขอมูลป พ.ศ. 2550) จําแนก
เปนบอสวนตัว 10,787 บอ และบอสาธารณะ 2,250 บอ 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนของจังหวัด : “นครศรีธรรมราช เมืองศูนยกลางแหงการเรียนรู เมืองเกษตรและทองเที่ยว
นาอยู สูสังคมพัฒนายั่งยืน”  

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราชแบงเปน 5  ประเด็น  คือ 

1. ดานขจัดปญหาความยากจน  

- เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจนของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมในเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดิน แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและเงินทุนในการประกอบอาชีพ  

- จัดคาราวานแกจนใหบริการและใหคําแนะนําเพื่อสรางโอกาส และทางเลือกในการประกอบ
อาชีพและเสริมสรางทักษะตางๆ รวมทั้ง การศึกษา สาธารณสุขและการคุมครองทางสังคม  

- การพัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชน สินคา OTOP แกไขหนี้สินทุกระบบของครัวเรือนและการ
ประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางรายได  

- สงเสริมและพัฒนากระบวนการรวมกลุม การบริหารจัดการกลุม เพื่อความเขมแข็งของ 
ครอบครัว ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ  

- ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประชาชน ดวยการมีหลักประกันสุขภาพใหกับ 
ประชาชนทุกคนอยางทั่วถึง พอเพียง เปนธรรม และเสมอภาค  

2. ดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

- พัฒนากระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบโดยเรงรดัพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับ ใหผูเรียนสูความเปนเลิศ รวมท้ังการสงเสริม เครือขายการ
เรียนรูชุมชน และการจัดคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  

- สงเสริม สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาภูมิปญา
ทองถิ่น  

- สรางสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา คุณภาพการบริการ การสงเสริมคนไทยแข็งแรง พัฒนาภูมิปญญาแพทยแผนไทย
และสงเสริมการกีฬา  

- เสริมสราง ความพรอม เพื่อใหเด็ก คนชรา และผูดอยโอกาสเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
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- เสริมความพรอมใหหมูบานและชุมชน ในการคุมครองและจัดหาหลักประกันทางสังคม ให
ประชากรวัยแรงงาน มีงานทํา ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อความมั่นคงในการดํารงชีพ  

- เสริมสรางสังคมใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดอบายมุขและยาเสพติด  

- สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือของภาครัฐ และประชาชนในดานการขาวการปราบปราม
อาชญากรรม เพื่อการจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษไดมากขึ้น  

3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP และการทองเที่ยว
อนุรักษและวัฒนธรรม  

- เพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP 
โดยพัฒนามาตรฐานสินคา สงเสริมการผลิตและการแปรรูปสินคาตามระบบความปลอดภัย
อาหาร และสรางเครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยี การเกษตร  

- พัฒนาดานการตลาด ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเพิ่มรายไดและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

- พัฒนาระบบชลประทาน ฟนฟูพื้นที่ปาและสภาพดินเกษตรอินทรีย และระบบเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน  

- พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวใหสอดคลอง
กับบริการทุกประเภท และเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากสินคา
การเกษตร OTOP และการทองเที่ยว  

- พัฒนาดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม โดยพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยว มาตรฐาน
ใหบริการ สรางเครือขายความรวมมือ การประชาสัมพันธเพื่อสรางมูลคาแกสินคาการ 
ทองเที่ยว 

- ดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

- สรางความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ปา พื้นที่
ชุมน้ํา พื้นลุมน้ํา แหลงน้ํา ดิน ทรัพยากรชายฝง ทรัพยากร ประมง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- สงเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบดวยการ
จัดทําแนวเขตพื้นที่ปา จัดทําผังเมือง ระบบการบําบัดน้ําเสีย แนวปองกันตลิ่ง และการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมระดับทองถิ่น  

- ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอม
ทั้งสรางองคความรูและศักยภาพการบริหารจัดการใหกับชุมชนและบุคลากรของรัฐในทองถิ่น  

- สนับสนุนการลดและการนํากากส่ิงของเครื่องใชในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช
ใหม ต้ังแตแหลงกําเนิด  

- ควบคุมมลพิษดานส่ิงแวดลอมที่เกิดจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน  
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4. ดานการพัฒนาองคกรและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

- ปรับปรุงระบบบริหารราชการ รูปแบบการทํางาน การอํานวยความสะดวก การลดขั้นตอน
กระบวนการทํางาน และขยายการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

- สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรและหนวยงานภาครฐั
ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ  

- ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงินใหมีประสิทธิภาพและมี
ความโปรงใส ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการใหมี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้น  

- เสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ และหนาที่ของประชาชน การคุมครองสิทธิ และ
เผยแพรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนอยางทั่วถึง  

3.5.2 การใชประโยชนที่ดิน 

ทรัพยากรดิน นครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ 6.2 4 ลานไร ดินมีลักษณะแตกตางกันไปตามเขต
พื้นที่ ลักษณะดินสวนใหญเปนดินคละ ซึง่สวนหนึง่จะเปนพื้นที่เพาะปลูกไมยืนตน สวนใหญจะเปนพื้นที่
ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขตอําเภอฉวาง ทุงใหญ ทุงสง และอาํเภอทาศาลา รองลงมาเปนพื้นที่ดิน
เหมาะแกการทํานาทั่วไป 

ในป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปาไมเทากับ 1.17 ลานไร พื้นที่ทําการเกษตร
เทากับ 3.03 ลานไร โดยสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกไมผลและไมยืนตน รองลงมาคือ พื้นที่ปลูกขาว (ตารางท่ี 3-
56) สําหรับพื้นที่ปาชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ. 2549 มีพื้นที่ปาชุมชนจํานวนทั้งส้ิน 94 
แหง คิดเปนพื้นที่รวมทั้งส้ิน 10,256 ไร โดยอยูในเขตอําเภอทุงสงมากที่สุดถึง 20 แหง รวมพื้นที่ 3,023 ไร  
รองลงมาคือ อําเภอชะอวดมีจํานวนปาชุมชน 12 แหง พื้นที่ 3,018 ไร 

1) ลักษณะการถือครองที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2550 เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด 805,650 
แปลง รวมพื้นที่ 3,433,667 ไร มีการครอบครองเอกสารสิทธิในรูปโฉนด 555,352 แปลง (เนื้อที่ 2,165,835 

ไร) หรือคิดเปนรอยละ 69 ของเอกสารสิทธิทั้งหมด รองลงมาคือ เอกสารสิทธิในรูปหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. 3 ก) 155,140 แปลง เนื้อที่ 822,553 ไร (ตารางท่ี 3-57) และในป พ.ศ. 2551 การครอบครอง
เอกสารสิทธิในรูปโฉนดมีมากท่ีสุด 596,134 แปลง รองลงมาคือ เอกสารสิทธิในรูป น.ส.3ก จํานวน 
155,479 แปลง เอกสารสิทธิในรูป น.ส.3 จํานวน 72,422 แปลง ขณะที่ ส.ค.1 มีเพียง 22,468 แปลง  
(ตารางท่ี 3-58) 
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ตารางที่ 3-57  ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2550 

ประเภทเอกสารสิทธิ จํานวนพื้นท่ี (แปลง) เน้ือท่ี (ไร) 

โฉนดที่ดิน 555,352 2,165,835 
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 ก) 155,140 822,553 
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 / น.ส.3ข) 72,384 378,419 
ใบจอง (น.ส. 2) 15 15 
ส.ค.1 22,440 66,311 
ตราจอง 319 505 

รวมจังหวัด 805,650 3,433,667 
ท่ีมา: สํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตารางที่ 3-58  ประเภทเอกสารสิทธิที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2551 

เอกสารสิทธิท่ีดิน (แปลง) 
สํานักงานท่ีดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอ 

โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก ใบจอง ส.ค1 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช 137,035 13,092 1,384 - 1,954 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา พรหมคีรี 19,281 679 3,744 - 230 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา ลานสกา 14,948 1,851 5,164 - 4,947 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง ฉวาง 22,635 4,819 12,170 - - 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง พิปูน 3,591 2,232 8,604 - 259 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ เชียรใหญ 23,636 3,254 4,097 - 3,140 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด ชะอวด 28,654 4,673 12,176 - 156 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทาศาลา ทาศาลา 40,824 3,000 13,696 - 70 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง ทุงสง 54,273 6,508 13,043 - - 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง นาบอน 10,942 583 3,236 - 43 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง ทุงใหญ 7,582 1,612 14,069 - 355 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ปากพนัง 43,804 4,916 7,842 - 415 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขารอนพิบูลย รอนพิบูลย 24,965 2,405 7,503 - 544 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล สิชล 34,221 2,175 7,320 - 428 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ขนอม 10,161 1,069 9,820 - - 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร หัวไทร 37,735 3,268 8,237 - 5,562 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง บางขัน 7,365 290 5,102 - 588 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง ถํ้าพรรณรา 7,319 269 2,092 - 92 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขารอนพิบูลย จุฬาภรณ 17,799 995 5,938 - 3,109 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พระพรหม 18,546 2,626 61 - 193 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทาศาลา กิ่ง อ.นบพิตํา 10,402 834 3,390 - 45 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง กิ่ง อ.ชางกลาง 7,955 1,206 5,042 - 

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ เฉลิมพระเกียรติ 12,461 10,066 1,749 - 338 

รวม 596,134 72,422 155,479 - 22,468 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2551จากสํานักงานท่ีดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 164,449 ไร ในป พ.ศ. 2536 เพิ่มขึ้นเปน 
178,093 ไรในป พ.ศ. 2546 สวนการถือครองในลักษณะที่เปนเจาของมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน กลาวคือ 
การถือครองในลักษณะการเปนเจาของจากเนื้อที่ 129,095 ไรในป พ.ศ. 2536 เพิ่มเปน 141,797 ไรในป 
พ.ศ. 2546 (ตารางท่ี 3-59 และตารางที่ 3-60) สําหรับเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินจากสํามะโนเกษตรป พ.ศ. 
2546 มีการครอบครองเอกสารสิทธิในรูปโฉนด/นส.3/นส.3ก. จํานวนมากที่สุด 134,369 ราย รวมเนื้อท่ี 
1,488,326 ไร ขณะที่เอกสารสิทธิ สปก./นค./สทก./กสน. มีเพียง 17,898 ราย เนื้อที่ 275,359 ไร (ตารางท่ี 3-61) 

ตารางที่ 3-59  เนื้อทีถ่ือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาด 
เนื้อที่ถือครองทั้งส้ิน ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2536 

การถือครองท่ีดินลักษณะเดียว (ไร) การถือครองท่ีดินมากกวาหนึง่ลกัษณะ (ไร) ขนาด 
เนื้อท่ี 

ถือครอง 
(ไร) 

รวม 
ท้ังส้ิน 
(ไร) 

รวม 
เปน 

เจาของ 
เชา อ่ืนๆ รวม 

เปนเจาของ 
และเชา 

เปนเจาของ
และอ่ืนๆ 

เชาและ
อ่ืนๆ 

เปนเจาของ
เชา และ
อ่ืนๆ 

ตํ่ากวา 2 2,476.0 2,475.0 2,360.0 27.0 88.0 1.0 - 1.0 - - 

2-5 28,406 27,587 24,305 1,738 1,544 819 629 165 22 3 

6-9 25,184 22,631 20,369 945 1,317 2,553 1,946 518 68 21 

10-19 52,472 45,762 40,798 1,521 3,443 6,710 4,542 1,861 167 140 

20-39 41,161 34,024 30,597 622 2,805 7,137 4,376 2,393 119 249 

40-59 10,066 8,057 7,226 62 769 2,009 1,049 862 26 72 

60-139 5,409 3,670 3,244 13 413 739 241 477 8 13 

140-499 253 208 177 1 30 45 6 37 0 2 

500 ข้ึนไป 22 20 19 1 - 2 - 1 - 1 

รวม 164,449 144,434 129,095 4,930 10,409 20,015 12,789 6,315 410 501 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2536 จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตารางที่ 3-60  เนื้อทีถ่ือครองทําการเกษตร  จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาด 
เนื้อที่ถือครองทั้งส้ิน ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2546 

เนื้อท่ีของตนเอง (ไร) เนื้อท่ีไมใชของตนเอง (ไร) 
ขนาด 
เนื้อท่ี 

ถือครอง 
(ไร) 

รวม 
ท้ังส้ิน 
(ไร) 

รวม 
เปน

เจาของ 
จํานอง
ผูอ่ืน 

ขาย
ฝาก 
ผูอ่ืน 

ถือครอง
มากกวา
หนึ่ง

ลักษณะ 

รวม เชา 
รับ

จํานอง 

รับ
ขาย
ฝาก 

ไดทํา
ฟรี 

ถือครอง
มากกวา
หนึ่ง

ลักษณะ 

เนื้อท่ีของ 
ตนเอง
และไมใช

ของ 
ตนเอง 

ต่ํากวา 2 13,409 12,105 11,905 193 6 1 1,260 257 0 3 999 1 44 
2-5 41,900 37,472 35,603 1,626 10 233 3,199 1,490 24 4 1,615 66 1,229 
6-9 28,534 24,919 22,896 1,256 8 759 1,416 581 13 3 689 130 2,199 

10-19 51,119 44,717 40,187 2,037 9 2,484 1,896 864 19 1 831 181 4,506 
20-39 32,945 28,215 24,339 1,146 3 2,727 957 494 10 2 340 111 3,773 
40-59 7,260 5,895 4,891 191 - 813 206 127 - - 45 34 1,159 
60-139 2,745 2,262 1,844 60 - 358 63 34 - - 18 11 420 

140–499 174 157 128 5 - 24 4 2 - - 2 - 13 
500 ข้ึนไป 7 5 4 - - 1 2 - - - 2 - - 

รวม 178,093 155,747 141,797 6,514 36 7,400 9,003 3,849 66 13 4,541 534 13,343 

ท่ีมา: รายงานสํามะโนเกษตร พ.ศ.2536 จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ตารางที่ 3-61  จํานวนผูถือครองจําแนกตามเอกสารสิทธิ และขนาดเนื้อที่ถือครองที่ดินจาก 
สํามะโนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2546 

โฉนด / ตราจอง / นส.
5 / นส.3 / นส.3ก. 

สปก. 4-01 / นค.  
/ สทก. / กสน. 

นส. 2 / สค. 1 อื่น ๆ (รวม ภบท.) 
ขนาด 
เน้ือที ่

ถือครอง 
ทั้งสิ้น 
(ไร) 

เน้ือที ่
ทั้งสิ้น 
(ไร) จํานวน 

(ราย) 
เน้ือที ่
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร) 

จํานวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร) 

ตํ่ากวา 2 9,688 10,998 8,662 221 201 87 77 847 748 

2 - 5 135,807 32,819 111,730 1,772 7,242 723 2,599 3,772 14,236 

6 - 9 189,627 21,915 145,679 2,121 14,404 732 4,210 3,915 25,334 

10 - 19 624,309 36,888 420,222 6,373 72,682 1,516 13,475 10,748 117,930 

20 - 39 785,864 24,062 492,981 5,390 107,185 1,224 17,174 8,716 168,524 

40 - 59 297,931 5,400 176,643 1,452 46,843 267 5,823 2,159 68,622 

60 - 139 185,357 2,143 110,748 525 22,716 132 3,918 976 47,975 

140 - 499 30,826 140 19,642 43 4,040 16 1,442 48 5,702 

500 ข้ึนไป 3,266 4 2,019 1 46           -           - 3 1,201 

รวม 2,262,675 134,369 1,488,326 17,898 275,359 4,697 48,718 31,184 450,272 

หมายเหตุ: ผูถือครอง 1 รายอาจรายงานเอกสารสิทธิมากกวา 1 ประเภท 

ท่ีมา: สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2) การถือครองที่ดินของรัฐ 

การถือครองที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่สวนใหญเปนเขตโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ คือ โครงการลุมน้ําปากพนัง รวมพื้นที่ประมาณ 1.94 ลานไร รองลงมาคือ เขตพื้นที่ 
ปาสงวนแหงชาติ 1,92 ลานไร เขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (1A, 1B) ประมาณ 0.95 ลานไร เขตอุทยาน 
แหงชาติ 0.62 ลานไร เขตปฏิรูปที่ดิน 0.38 ลานไร และเขตที่ราชพัสดุ 0.15 ลานไร (ตารางท่ี 3-62 และ 
รูปที่ 3-9) 

นอกจากนี้ มีพื้นที่ปาชุมชนในป พ.ศ. 2551 จํานวน 2 แหง รวมพื้นที่ 604 ไร ในพื้นที่ใกลเคียงกัน
(ตารางท่ี 3-63) 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 3-62  การถือครองที่ดินของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การถือครองที่ดินของรัฐ พื้นท่ี (ไร) แหลงขอมูล 

นิคมสรางตนเอง - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ท่ีทหาร 1,514.98 กรมธนารักษ 

พ้ืนท่ีชุมน้ํา 27,495.94 สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 

เขตปาไมถาวร  
(ท่ีจําแนกออกเปนท่ีดินทํากิน) 

234,599.78 กรมพัฒนาท่ีดิน 

เขตปาสงวนแหงชาติ 1,924,654.25 กรมปาไม 

เขตอุทยานแหงชาติ 625,355.51 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

เขตรักษาพันธุสัตวปา - กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

เขตปฏิรูปท่ีดิน 384,195.00 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ท่ีราชพัสดุ 150,277.99 กรมธนารักษ 

ปาชายเลน 59,876.00 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

เขตสหกรณนิคม 24,700.00 กรมสงเสริมสหกรณ 

พ้ืนท่ีจัดท่ีดินผืนใหญของกรมท่ีดิน  - บัญชีรายละเอียดโครงการจัดท่ีดิน
ชวยเหลือชาวนาชาวไร (ผืนใหญ) ท่ี คจช. 
อนุมัติใหดําเนินการ (พ.ศ.2499-2523) 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา (1A, 1B) 956,412.50 สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ีวัด - ไมไดขอมูล 

เขตโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

1,937,500.00 
โครงการพัฒนาพื้นที่ 

ลุมน้ําปากพนัง 

กลุมโครงการพิเศษ กรมสงเสริมสหกรณ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 

ตารางที่ 3-63  พ้ืนที่ปาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2551 

ปาชุมชน จํานวน (แหง) พื้นท่ี (ไร) 

ปาหมายเลข 93  2 604 

รวม 2 604 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2551 

ท่ีมา: รวบรวมโดย บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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รูปที่ 3-9  พ้ืนที่ปาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ท่ีมา: บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรชั่น จํากัด 
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3.5.3 ประเด็นปญหาของการจัดการที่ดินและแนวทางการแกไขปญหา 

จากการสํารวจขอมูลในภาคสนาม โดยการสัมภาษณหนวยงานในพื้นที่ ไดแก สํานักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช สํานักงานธนารักษพื้นที่นครศรีธรรมราช สํานักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแหงชาตเิขาหลวง 
กลุมชาวบานในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง และการประชุมกลุมยอยรวมกับชาวบานในพื้นที่ที่มีปญหา
ดานที่ดินรวมกับหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน 
จัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานธนารักษพื้นที่นครศรีธรรมราช สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต 8 จังหวัดสุราฎรธานี สํานักชลประทานท่ี 15 (นครศรีธรรมราช) สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 5 
(นครศรีธรรมราช ) อุทยานแหงชาติ เขาหลวง สถานี วิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 6 
(นครศรีธรรมราช) สํานักกองทุนสังเคราะหการทําสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 1  โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนิคมสหกรณทุงสง สามารถสรุปปญหาของการจัดการ
ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดังนี้ 

1) ปญหาของการจัดการที่ดิน 

1. ปญหาแนวเขตพื้นที่ที่ไมชัดเจน ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการจัดการกับปญหาได 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ปาไมทําใหมีการกําหนดเขตปาไมใหม ทําใหแนวเขต
ปาไม และเขตที่ดินทํากินไมชัดเจน 

2. ปญหาการออกเอกสารสิทธิ โดยเฉพาะ สทก. เนื่องจากประชาชนไมใหความรวมมือเพราะ 
มีความคาดหวังวาที่ดินที่ถือครองอยูอาจสามารถนําไปออกโฉนดไดดวยวิธีการอื่นๆ ดังนั้น 
ประชาชนกลุมนี้จึงไมประสงคเขารวมโครงการ สทก. โดยเฉพาะอยางยิ่งผูครอบครองทีดิ่นผนื
ใหญ  หากออก สทก. พื้นที่ถือครองจะไดเพียง 20 ไร นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นของราคา 
ที่ดินทําใหประชาชนไมประสงคเขารวมโครงการ สทก. เพราะตองการนําที่ดินไปออกโฉนด 

3. ปญหาการไรที่ดินทํากินของประชาชน ทําใหตองบุกรุกพื้นที่ปานั้น พบวามีจํานวนนอย 
ท่ีจะเปนคนจนจริง สวนใหญเปนคนชนช้ันกลางและนายทุน คนจนสวนใหญมักจะไมมา 
ทาทายอํานาจรัฐหากไมมีนายทุนหนุนหลัง ทั้งนี้ชาวบานไมตองการโฉนด แตตองการเอกสาร
สิทธิแปลงเดียว เปนสิทธิรวมกันของชุมชน สามารถตกทอดใหลูกหลานได 

4. ปญหาการไรที่ดินทํากินของชาวบานในพื้นที่ปาพรุควนเครง ซึ่งเปนพื้นที่เตรียมประกาศเปน
เขตหามลาสัตวปา เนื่องจากชาวบานไมทราบขอมูลการจัดสรรพื้นที่ที่ชัดเจนจาก 
เจาหนาที่วาจัดสรรใหเปนพื้นที่ประเภทใดบาง จํานวนพื้นที่เทาไร เพราะไมไดมีการตรวจสอบ
ขอบเขตพื้นที่รวมกับชาวบานในพื้นที่ 

5. ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา เนื่องมาจากโครงการพัฒนาของรัฐที่มุงสงเสริมใหมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่กอใหเกิดรายไดสูง เชน ยางพารา และปาลมน้ํามัน นํามาซึ่งแรงกดดันใหมีการ 
บุกรุกพื้นที่ปามากขึ้น วิธีบุกรุกพื้นที่ปาที่นิยมใชคือ การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกสวนยางพารา
ของชาวบานโดยการยิงลูกยางเขาไปในพื้นที่ปาเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาอยูอาศัยมากอน 
หรือการแอบอางชื่อขาราชการช้ันผูใหญในการขอสิทธิพิเศษตางๆ นอกจากนี้ ยังมีปญหา
ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดความตองการในการบุกรุกพื้นที่ของรัฐเพิ่มมากขึ้น  
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6. ปญหาการขยายพื้นที่ปลูกปาลมในจังหวัดนํามาซึ่งการบุกรุกพื้นที่ปา เนื่องจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีพื้นที่นารางเปนจํานวนมาก (พื้นที่ที่ไมมีความอุดมสมบูรณ) โดยเฉพาะ 
พื้นที่บริเวณลุมน้ําปากพนัง (10 อําเภอ) จึงนําพื้นที่ดังกลาวมาใชเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน 
ประกอบกับราคาน้ํามันปาลมที่สูง จึงทําใหเกษตรกรหันมาปลูกปาลมกันมาก อีกท้ังสภาพ 
พื้นที่ที่เปนปาพรุซึ่งไมเหมาะกับการปลูกยางพารา จึงทําใหชาวบานเปลี่ยนจากสวนยางพารา
มาปลูกปาลมน้ํามันแทน 

7. ปญหาการบุกรุกพื้นที่ของนายทุน/ผูมีอิทธิพล โดยการจางคนงานใหมาขอสิทธิทํากินในที่ดิน
จากรัฐ คนละ 30-40 ไร เนื่องจากคนงาน/คนจน ไมมีเงินทุนในการจัดการ เมื่อไดเอกสารสิทธิ
แลวนายทุนจึงซื้อที่ดินคืนจากลูกจาง (การโอนกรรมสิทธ์ิลอย) 

8. ปญหาความไมเปนธรรม โดยการบังคับใชกฎหมายที่ไมเปนธรรม มีการปฏิบัติที่ไมเทาเทียม
กันระหวางผูมีรายไดนอย และผูมีฐานะในสังคม 

9. ปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐ เนื่องจากชาวบานมีพื้นที่ปลูกยางพารา
ในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง และมีตนยางพาราที่หมดอายุแลว (30 ป) แตไมสามารถ 
โคนได เพราะผิดกฎหมายของอุทยานฯ ที่หามตัดตนไม ทําใหชาวบานมีการบุกรุกพื้นที่ปา
เพิ่มขึ้นเพื่อปลูกยางพารา หรือมีการยิงลูกยางเขาไปในเขตอุทยานฯ เพื่อปลูกและสามารถเขา
ไปเก็บผลผลิตในพื้นที่อุทยานฯ ได 

10. ปญหาการขอคืนที่ราชพัสดุ เนื่องจากกรมธนารักษไดขอคืนที่ดินจากหนวยงานราชการที่ 
ไมไดใชประโยชน แตมีขอจํากัดเนื่องจากหนวยงานราชการไมสงคืน นอกจากนั้น ยังพบวามี
โรงเรียนที่ถูกปด แตก็ไมคืนที่ดินใหกรมธนารักษ สาเหตุจากเพราะเจาหนาที่ระดับจังหวัด 
ไมมีอํานาจโดยตรง 

11. บุคลากรไมเพียงพอ ประกอบกับมีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบมาก ขาดอุปกรณและเครื่องมือ 
ที่จําเปน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมเต็มที่เทาที่ควร และไมสามารถควบคุมดูแล
พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางทั่วถึง 

12. ความลาชาในการดําเนินการของเจาหนาที่ เนื่องจากขั้นตอนการดําเนินการของทางราชการที่
มีมากเกินไป 

2) แนวทางการแกไขปญหาจากการสํารวจภาคสนาม 

1. การจัดทําเขตพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน โดยแบงเปนพื้นที่เกษตร อุตสาหกรรม และ พาณิชย
ใหชัดเจน ในพื้นที่เกษตรควรระบุพืชที่จะทําการเพาะปลูก เชน เขตนาขาว เขตสวนปาลม 
เปนตน โดยภาครัฐจะไมใหการสนับสนุนในกรณีที่เกษตรปลูกพืชไมตรงกับพืชที่กําหนดให
ปลูกในเขต เชน ปลูกปาลมในพื้นที่นาขาว เปนตน แตถาเกษตรกรปลูกพืชตรงกับเขตที่
กําหนดไว ภาครัฐจะใหความชวยเหลือทางดานตางๆ เชน แหลงเงินกู เปนตน 

2. การกําหนดเขตปาสงวนและเขตที่ทํากินใหชัดเจน เพราะพื้นที่ปาสงวนในปจจุบันบางพื้นที่มี 
ชาวบานอยูอาศัยในพื้นที่กอนแลว ซึ่งถามีการบุกรุกในเขตพื้นที่ปาสงวนท่ีกําหนดใหมตองมี
การลงโทษอยางรุนแรง 
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3. ภาครัฐควรเนนการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะโครงการปลูกยางพารา เนื่องจากที่ผานมา 
รัฐบาลไมไดแจงรายละเอียดใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของพ้ืนที่ที่จะปลูก นอกจากนี้ควร
กําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไมใหมาก 
จนเกินไป ซึ่งอาจกอใหเกิดการบุกรุกทําลายปาเพื่อนําพื้นที่มาทําการปลูกพืชเกษตรนั้นๆ 

4. ควรตรวจสอบผูไดรับเอกสารสิทธิ สปก. เนื่องจากบางครัวเรือนไดรับเกินกวา 50 ไร ควร
เรียกคืนกลับมาเพื่อจัดสรรใหครัวเรือนอื่น 

5. ควรจัดพื้นที่ปาเส่ือมโทรมใหคนจนไดทํากิน 

6. การจัดการที่ดิน ปาไม น้ํา ควรใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

7. ควรจัดเก็บภาษีแบบกาวหนาเพื่อใหเกิดความเทาเทียม เนื่องจากพื้นที่วางเปลาสวนใหญ 
ถือครองโดยคนมีฐานะ แตคนจนมีที่อยูอาศัยในพื้นที่จํากัด 

8. เจาหนาที่ภาครัฐควรปฏิบัติงานอยางเขมงวด ดําเนินการตรวจจับกุมดําเนินคดีกับบุคคลท่ีเขา
มาบุกรุกแผวถางปาอยางเครงครัด 

9. ควรจัดฝกอบรมสรางจิตสํานึกใหกับราษฎรในพื้นที่ปาและบริเวณใกลเคียง ใหมีความรักและ
หวงแหนปา รวมทั้งการใหความรวมมือกับทางราชการในการแจงเบาะแสหรือขอมูลของผูบุกรุก
ตัดไมทําลายปา 

10. ควรทําการศึกษาความตองการของรูปแบบเอกสารสิทธิใหสอดคลองกับความตองการของ 
ชุมชน เนื่องจากชุมชนแตละแหงมีความตองการเอกสารสิทธิที่แตกตางกัน เชน บางชุมชน
ตองการรูปแบบการพัฒนาแบบเปนขั้นตอนและตองการเอกสารสิทธิภายหลัง บางชุมชน
ตองการโฉนด เปนตน 

3.5.4 สรุป 

ปญหาการไรที่ดินทํากิน การไมมีเอกสารสิทธิในที่ดิน ความขัดแยงจากความไมชัดเจนของแนว
เขตที่ดิน การบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกปาลมน้ํามันตามโครงการพัฒนาของรัฐ และปญหาการบุกรุกพื้นที่ของ 
นายทุน ยังคงเปนปญหาหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําใหเจาหนาที่ภาครัฐตองมีการจับกุมดําเนินคดี
กับราษฎรที่มีการบุกรุก อีกท้ังความลาชาในกระบวนการตรวจสอบพิสูจนสิทธิทําใหราษฎรยังไมไดรับ
เอกสารสิทธิ การขายที่ดินใหกับนายทุนเนื่องจากภาระหนี้สิน ถึงแมวาภาครัฐไดมีแนวทางการจัดการกับ
ปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง แตปญหาก็ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

จากขอคิดและขอเสนอแนะของเจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ที่ทางคณะวิจัยไดทําการ
สํารวจภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณและจัดประชุมกลุมยอย สามารถสรุปปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการจัดการที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ (ตารางท่ี 3-64) 
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ตารางที่ 3-64  สรุปปญหาหลักและแนวทางการจัดการที่ดินในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปญหาการจัดการที่ดิน แนวทางการแกไข 

1. ปญหาการออกเอกสารสิทธิ - ควรศึกษาความตองการของรูปแบบเอกสารสิทธิให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน (ชาวบานท่ี
ใหสัมภาษณไมตองการโฉนด แตตองการเปน
เอกสารสิทธิแปลงเดียว เปนสิทธิรวมกันของชุมชน 
แตสามารถถายทอดใหลูกหลานได) 

- ควรตรวจสอบผูไดรับเอกสารสิทธิ สปก. เนื่องจาก
บางครัวเรือนไดรับเกินกวา 50 ไร จึงควรเรียก
คืนกลับมาเพ่ือจัดสรรใหครัวเรือนอื่น 

2. ปญหาแนวเขตพื้นท่ีท่ีไมชัดเจน - ควรกําหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ พ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีเอกสาร
สิทธิ และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไวใหชัดเจน 

- การจัดทําเขตพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน โดย
แบงเปนเขตพ้ืนท่ีเกษตร เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
และ เขตพาณิชยใหชัดเจน 

- การประชาสัมพันธใหชาวบานรับรูความชัดเจนของ
แนวเขต 

3. ปญหาการไรท่ีดินทํากินของประชาชน - ควรจัดพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรมใหคนจนไดทํากิน 

- การจัดการท่ีดิน ปาไม น้ํา ควรใหชาวบานเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ 

- ควรจัดการท่ีดินใหเปนนโยบายแหงชาติ และ 
ทําอยางจริงใจ ควรมีการทําตัวชี้วัดความสําเร็จของ
นโยบายที่ดิน 

4. ปญหาความไมเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมาย - ควรจัดเก็บภาษีแบบกาวหนาเพ่ือใหเกิดความเทา
เทียม เนื่องจากพ้ืนท่ีวางเปลาสวนใหญถือครองโดย
คนมีฐานะ แตคนจนมีท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีจํากัด 

- การจัดการท่ีดินควรยึดหลักความเปนธรรมและ 
คุณธรรม 

5. ปญหาจากโครงการพัฒนาของรัฐท่ีมุงสงเสริมให
มีการปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส ทําใหมีการบุกรุก
พ้ืนท่ีปากันอยางกวางขวาง 

- ควรมีการประชาสัมพันธใหราษฎรไดรับทราบ 
รายละเอียดและใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของพ้ืนท่ี
ท่ีจะปลูก นอกจากนี้ควรกําหนดแนวนโยบาย 
เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเกษตรใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีไมใหมากจนเกินไป ซึ่งอาจกอใหเกิด
การบุกรุกทําลายปาเพ่ือนําพ้ืนท่ีมาทําการปลูกพืช
เกษตรนั้นๆ 
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ตารางท่ี 3-64  (ตอ) 

ปญหาการจัดการที่ดิน แนวทางการแกไข 

6. ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา - ควรจัดฝกอบรมสรางจิตสํานึกใหกับราษฎรในพ้ืนท่ี
ปาและบริเวณใกลเคียง ใหมีความรักและหวงแหน
ปา รวมท้ังการใหความรวมมือกบัทางราชการใน
การแจงเบาะแสหรือขอมูลของผูบุกรุกตัดไม 
ทําลายปา 

- เจาหนาท่ีภาครัฐควรปฏิบัติงานอยางเขมงวด 
ดําเนินการตรวจจับกุมดําเนินคดีกับบุคคลท่ีเขามา 
บุกรุกแผวถางปาอยางเครงครัด 

7. ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีของนายทุน - ควรมีการจํากดัขนาดการถือครองที่ดิน (50 ไร) และ
ใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีดินแบบกาวหนาหรือยึดท่ีดิน
คืนหากไมมีการนําไปทําประโยชน 

- สําหรับนายทุนท่ีมีการถือครองที่ดินรายใหญ ใน
กรณีท่ีของรัฐใหเชา ถาหมดอายุการถือครองที่ดิน 
ตองมีการทบทวนและพิจารณาการตออายุใหม 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

3.6 สรุปสภาพปญหาการจัดการที่ดินในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด 

จากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด ในเรื่องการวางแผนการถือครองที่ดิน  
การสงวนและพัฒนาท่ีดินเพื่อจัดใหประชาชน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนใช
ประโยชนรวมกันนั้น พบวา ประเด็นปญหาหลักของการจัดการท่ีดินในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด  
ประกอบดวย (1) การบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐ (2) ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน (3) การไรที่ดิน
ทํากิน (4) การพิสูจนสิทธิและการออกเอกสารสิทธิ (5) การไมทําประโยชนในที่ดิน (6) การซื้อ-ขายที่ดิน 
(7) การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน (8) โครงการพัฒนาของภาครัฐ (9) การเชาท่ีดิน (10) การบริหารจัดการ 
ที่ดิน และ (11) ปญหาอื่นๆ โดยมีรายละเอียด (ตารางท่ี 3-65) ดังนี้ 

3.6.1 การบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐ 

การบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐ ไดแก พื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ  
เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่แหลงศิลปกรรม พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่นิคมสรางตนเอง และพื้นที่นิคมสหกรณ 
เพื่อนํามาเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินนั้น เปนปญหาหลักสําคัญที่พบในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 4 จังหวัด ซึ่ง
สาเหตุสวนใหญมาจาก การไรที่ที่ดินทํากินของประชาชนในพื้นที่ และความไมชัดเจนของแนวเขตที่ดิน 
เชน การบุกรุกพื้นที่ปาในจังหวัดชัยภูมิ เกิดจากพื้นที่ที่ไดัรับการจัดสรรไมเพียงพอทําใหชาวบานตอง 
บุกรุกพื้นที่ปามากขึ้น การทําไรเลื่อนลอยของชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเพชรบุรี เปนตน นอกจากนี้ โครงการ
พัฒนาของภาครัฐที่มุงสงเสริมใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหประชาชนมีการบุกรุก
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พื้นที่ปามากขึ้น เชน โครงการสงเสริมการปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส จังหวัดเพชรบุรี  โครงการสงเสริมการ
ปลูกยางพารา และปาลมน้ํามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน 

3.6.2 ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน 

ความไมชัดเจนของแนวเขตปาและแนวเขตที่ดิน เปนอีกปญหาหลักสําคัญที่พบในพื้นที่กรณีศึกษา
ทั้ง 4 จังหวัด เนื่องมาจาก เขตการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ ไมมีความชัดเจน และปญหาท่ีเกิดจากแผนท่ี 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หนวยงานของรัฐจัดทําแผนที่ที่มีมาตราสวนตางกัน ทําใหการตรวจสอบแนวเขต
จึงกระทําไดยาก กอใหเกิดปญหาท่ีทํากินและที่อยูอาศัยทับซอนกับพื้นที่ปา นํามาซึ่งความขัดแยงระหวาง
ประชาชนในพื้นที่กับหนวยงานภาครัฐ หรือความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง 

3.6.3 การไรที่ดินทาํกิน 

ปญหาหลักสําคัญที่พบในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 4 จังหวัด คือ การไรที่ดินทํากิน ถึงแมวารัฐมีนโยบาย
จัดท่ีดินทํากินมาอยางตอเนื่อง แตสภาพการไรที่ดินทํากินก็ยังคงมีอยู เนื่องมาจาก ที่ดินที่รัฐจัดสรรใหนั้น 
ไมสามารถรองรับความตองการของประชาชนได เปนที่ดินที่ตองพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และที่ดินที่ไดรับ
การจัดสรรนั้นมีคนอยูอาศัยในพื้นที่แลว เปนตน 

3.6.4 การพิสูจนสิทธิและการออกเอกสารสิทธิ 

เนื่องจากการพิสูจนสิทธิและการออกเอกสารสิทธิที่ดิน จะตองผานความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาหลายขั้นตอน ประกอบกับแหลงขอมูลของภาครัฐมีความขัดแยงกันเอง และเนื้อที่การครอบครอง
ไมตรงกับหลักฐานเดิมท่ีมีอยู จึงทําใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบและพิสูจนสิทธิความเปนเจาของที่ดิน 

3.6.5 การไมทําประโยชนในทีดิ่น 

การไมทําประโยชนในที่ดิน มีสาเหตุจาก ที่ดินที่รัฐจัดสรรใหกับราษฎรขาดปจจัยพื้นฐาน อยู
หางไกลชุมชนเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาศัยน้ําฝน (Rainfed) จะขาดแคลนทั้งแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร เชน จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ที่แหงแลง ขาดแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร และ
สาธารณูปโภคไมเพียงพอ ทําใหเกษตรกรท้ิงพื้นที่เหลานี้ไปประกอบอาชีพอื่น 

3.6.6 การขายที่ดินที่ไดรับการจัดสรรจากภาครัฐ 

ที่ดินที่รัฐจัดสรรใหกับราษฎรนอกจากปจจัยพื้นฐานที่ขาดแคลนแลว เงินทุนที่พอเพียงแก 
การพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองไดรับก็เปนปญหาสําคัญ จากการศึกษาในภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่ 
โครงการหุบกะพง และที่นิคมสหกรณหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา สมาชิกโครงการหรือสมาชิก 
นิคมสหกรณไมขายที่ดิน เพราะมีระบบสหกรณที่คอยชวยเหลือและแกไขปญหาเรื่องเงินทุน หากขาด
ระบบสหกรณดังกลาวแลว ในกรณีที่รัฐจัดใหในระบบสิทธิทํากิน เกษตรกรกูเงินจากแหลงเงินในระบบไมได  
ก็จะตองกูเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง เมื่อชําระคืนไมไดก็เกิดภาระหนี้สินตองขายที่ดินใหกับนายทุน จน
ตนเองตองกลายเปนผูไรที่ดินทํากินเชนเดิม 
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3.6.7 การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน 

การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน เปนปญหาท่ีพบในพื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 4 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
เพชรบุรี นครศรีธรรมราช มีการบุกรุกพื้นที่ของนายทุนมากที่สุด เชน จังหวัดเพชรบุรี มีการบุกรุกพื้นที่
ของนายทุนรอบอางเก็บน้ําเพื่อสรางเปนที่พักผอนสวนตัวและทํารีสอรท และการกวานซื้อที่ดินของกลุม
นายทุนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวาจางคนงานใหมาขอสิทธิทํากินในที่ดินจากรัฐ เมื่อไดเอกสาร
สิทธิกลุมนายทุนจึงซื้อที่ดินคืนจากลูกจาง (การโอนกรรมสิทธ์ิลอย) เปนตน 

3.6.8 โครงการพัฒนาของภาครัฐ 

โครงการพัฒนาของรัฐ ไดแก การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ พ้ืนท่ีการกอสรางโครงการชลประทาน 
การสงเสริมการปลูกสวนปา การสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ยูคาลิปตัส  ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน  
ไดสงผลกระทบตอการใชท่ีดินเปนอยางมาก เชน เกิดปญหาการทับซอนในที่ดินของราษฎร มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปา
มากขึ้น การกวานซื้อท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการของนายทุนเพ่ือเก็งกําไร เปนตน   

3.6.9 การเชาที่ดิน 

ปญหาการเชาที่ดินโดยไมเขาทําประโยชนในพื้นที่ อาจมาจากการถือครองท่ีดินเพื่อเก็งกําไรหรือ
อาจมาจากปญหาการเชาที่ดิน  ซึ่งเปนประเด็นปญหาจากกฎหมายในการเชาที่ดิน ไดแก การกําหนด
ระยะเวลาการเชาที่ดิน และการขายท่ีดินที่ใหเชาอยูจะตองขายใหกับผูเชากอนหากตองการซื้อ ซึ่งอาจมี
ปญหาเรื่องระยะเวลาการจายเงินทําใหเจาของที่ดินละทิ้งการทําประโยชนในที่ดิน นอกจากนี้ การเชาที่ดิน 
สวนหนึ่งจะเปนการตกลงดวยวาจา ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางเจาของที่ดินและผูเชาที่ดิน 

3.6.10 การบริหารจัดการที่ดิน 

การบริหารจัดการท่ีดินของไทยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ซึ่งตางก็ยึดท่ีมาของ
อํานาจในการบริหารจัดการตามกฎหมายของหนวยงานนั้นๆ และขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท่ีดินมีหลายฉบับ นโยบายดานที่ดินที่มีอยูเปนจํานวนมาก 
และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําใหการบริหารจัดการที่ดินของไทยขาดความเปนเอกภาพ เชน ไมมี
มาตรการกําหนดการควบคุมการถือครองที่ดิน และการวางแผนการใชที่ดินที่เหมาะสมกับระบบนิเวศอยาง
มีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐ รัฐกับเอกชน และภาคเอกชนดวยกัน
เอง 

3.6.11 ปญหาอ่ืนๆ 

นอกจากปญหาหลักดานการจัดการท่ีดินซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตนนั้น ยังพบปญหาการ 
ขาดแคลนเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ เนื่องจากเจาหนาที่ที่มีอยูมี
ภาระงานที่ตองรับผิดชอบมาก และขาดอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ไมเต็มที่เทาที่ควร จึงไมสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ปญหา
ความไมเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมาย ระหวางผูมีรายไดนอยและผูมีฐานะในสังคม ก็เปนอีกปญหา
หนึ่งที่พบในพื้นที่ 
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ตารางที่ 3-65  สรุปสภาพปญหาการจัดการที่ดิน จากขอคิดของเจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชน 
ในพ้ืนที่กรณศีึกษา 4 จังหวัด 

พื้นท่ีกรณีศึกษา 4 จังหวัด 
สภาพปญหาการจัดการท่ีดิน 

ลําปาง เพชรบุรี ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช 

1. การบุกรุกพ้ืนท่ีสงวนหวงหาม     

2. ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน     

3. การไรท่ีดินทํากิน     

4. การพิสูจนสิทธิและการออกเอกสารสิทธิ     

5. การไมทําประโยชนในท่ีดิน เนื่องจากขาดปจจัยพ้ืนฐาน 
(แหลงน้ําเพ่ือ การอุปโภคบริโภค และการเกษตร) 

  - - 

6. การขายที่ดินท่ีไดรับการจัดสรรจากภาครัฐ เนื่องจาก
ภาระหนี้ส้ิน 

-   - 

7. การบุกรุกพ้ืนท่ีของนายทุน -    

8. โครงการพัฒนาของภาครัฐ (เชน โครงการชลประทาน 
การสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ฯลฯ) ทําใหเกิด 
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ิมขึ้น 

    

9. การเชาท่ีดิน เชน การถือครองท่ีดินเพ่ือเก็งกําไร  
ขอกําจัดของ กฎหมายการเชาท่ีดิน 

  -  

10. การบริหารจัดการท่ีดินไมเปนเอกภาพ ขาดการ 
ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    

11. ปญหาอ่ืนๆ เชน เจาหนาท่ีไมเพียงพอ และขาด
งบประมาณสนับสนุน และความไมเปนธรรมใน 
การบังคับใชกฎหมาย  เปนตน 

    

หมายเหตุ: จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี และประชาชนในพื้นท่ี 4 จังหวัด 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดิน 

4.1  แนวคิดการบริหารจัดการ 

สืบเนื่องจากแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดินที่มีอยูเดิมนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับที่ดินตางก็
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนการเฉพาะ ขาดการเชื่อมโยงและประสานกับ
หนวยงานอื่นและผูมีสวนไดเสียจากภาคสวนตางๆ ทั้งๆที่ภารกิจบางกรณี เชนการรักษาดูแลที่ดินที่รัฐ
สงวนหวงหามไวมีมากจนเกินขีดความสามารถของอัตรากําลังที่มีอยูในสวนราชการระดับกรมเพียงแหง
เดียว ประกอบกับการขาดเอกภาพและความตอเนื่องของนโยบาย มีความขัดแยงในแนวคิด ระหวางสวน
ราชการและนักการเมือง ระบบการบริหารจัดการที่มีอยูไมสามารถปรับตัวไดทันตอสถานการณทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไดมีผลใหเกิดปญหาท้ังการใชที่ดินและการ
ถือครองที่ดินขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศจะแตกตางกันก็แตระดับความรุนแรงเทานั้น และนําไปสูความขัดแยง
ระหวางหนวยงานของภาครัฐ ภาครัฐกับภาคเอกชน และระหวางภาคเอกชนดวยกัน จึงมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการที่จะกําหนดขึ้นในอนาคตมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ (1) ใหมีการใชที่ดินที่เกิด
ความสมดุลทางธรรมชาติ (2) เกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม และ (3) ตอบสนองตอผูดอยโอกาสใน
สังคม ซึ่งจะตองมีการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยการกําหนดยุทธศาสตร พันธกิจ และ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพและมีผลในทางปฏิบัติ เพื่อใหการบริหารจัดการท่ีดินเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ดังกลาวนี้จําเปนตองมีการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีดิน โดยการมีนโยบายที่เปนเอกภาพและ
ตอเนื่อง การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับที่ดิน จัดหาเครื่องมือที่ชวยในการบริหารใหเกิด 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดต้ังองคกรที่มีอํานาจในการควบคุมนโยบายที่ดินใหเปนไปตามเปาหมาย 

บทวิเคราะหนี้จะลําดับสาระสําคัญรวม 5 ประการ โดยเริ่มตนต้ังแตประเด็นปญหาที่ตองแกไข 
เครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีดินในภาพรวมเพื่อนําไปใชในการแกไขปญหา การวิเคราะหกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินและการแกไขเพิ่มเติม การวิเคราะหการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด การ
วิเคราะหนโยบายที่ดินที่ใชอยูในปจจุบันและการบริหารจัดการที่ดิน 

4.2 ประเด็นปญหา 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาในภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด ไดแก 
ลําปาง เพชรบุรี ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช (ตารางที่ 4.1) พบวา สภาพปญหาการบริหารจัดการท่ีดิน 
ดานการถือครองท่ีดินของรัฐและเอกชน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และการสงวนหรือ 
หวงหามที่ดินของรัฐเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันนั้น จะมีสวนที่สอดคลองกันเปนสวนใหญ จึงไดมีการ
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จัดหมวดหมูของประเด็นปญหาขึ้นใหม โดยมีประเด็นปญหารวม 6 ประการ คือ (1) การบุกรุกพื้นที่สงวน
หวงหามของรัฐ (2) ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน (3) การจัดท่ีดินทํากินและการไรที่ดินทํากิน (4) การ
กระจายการถือครองที่ดิน (5) การไมทําประโยชนในที่ดิน (6) การถือครองที่ดินขนาดใหญ และ (7) การ
บริหารจัดการที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.1  ปญหาการบรหิารจัดการทีด่ินจากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาพ้ืนที ่
4 จังหวัด 

ปญหาจากการทบทวนวรรณกรรม ปญหาจากการศึกษาในพื้นท่ี 4 จังหวัด 

1. การไรท่ีดินทํากิน 1.    การบุกรุกพ้ืนท่ีสงวนหวงหามของรัฐ 

2. การไรกรรมสิทธิ์ 2.    ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน 

3. การเชาท่ีดิน 3.    การไรท่ีดินทํากิน 

4. การถือครองที่ดินรายใหญ 4.    การพิสูจนสิทธิและการออกเอกสารสิทธิ 

5. นโยบายและการบริหารจัดการ 5.    การไมทําประโยชนในท่ีดิน 

 6.    การขายท่ีดินท่ีไดรับจากการจัดสรรของภาครัฐ 

 7.    การบุกรุกพ้ืนท่ีของนายทุน 

 8.    โครงการพัฒนาของภาครัฐ ทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ิมขึ้น 

 9.    การเชาท่ีดิน 

 10.  การบริหารจัดการท่ีดิน 

 11.  ปญหาอ่ืนๆ 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(1) การบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐ 

การสงวนหรือหวงหามที่ดินของประเทศไวสวนหนึ่งใหเปนที่ดินของรัฐนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะพื้นที่ปาไมที่เปนเขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อรักษาระบบ
นิเวศใหอยูในสภาพสมดุล ตลอดจนพื้นที่ที่จะใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือพื้นที่สํารองท่ีจะใช 
รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต แตไดมีการบุกรุกพื้นที่ที่รัฐไดสงวนหรือหวงหามไวจํานวนมาก โดยจะ
เห็นไดจากพื้นที่ปาไมซึ่งลดลงจากจํานวน 174.8 ลานไร ในป พ.ศ. 2504 คิดเปนรอยละ 54 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศ เหลือเพียง 104.7 ลานไร หรือรอยละ 33 ในป พ.ศ. 2550 รวมถึงที่ดินที่ไดสงวนหวงหามไว
เพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันและที่ราชพัสดุก็มีการบุกรุกเชนเดียวกัน 

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่ผานมาไดมีการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐใหแก 
ผูบุกรุกเขาอยูอาศัยและทํากินเปนจํานวนมาก ทําใหผูบุกรุกมีความเชื่อมั่นวาหากบุกรุก และอยูอาศัยใน
พื้นที่ไประยะหนึ่งแลวรัฐคงจะเพิกถอนพื้นที่ที่บุกรุกให สงผลทําใหเกิดการบุกรุกขึ้นมาอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน และเปนปญหาท่ีไมสามารถแกไขใหยุติลงได 
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การสํารวจของกระทรวงมหาดไทยกอนที่กรมปาไมจะสงพื้นที่ปาไมใหแกสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ในป พ.ศ. 2536 จํานวน 44.3 ลานไร นั้น พบวามีราษฎรทํากินและอยูอาศัยในเขตปา
สงวนแหงชาติจํานวนมากถึง 35.2 ลานไร จึงไดมีการยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ปาไมใหไปจัดใหกับราษฎร
เหลานั้น มาจนถึงปจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายงานวามรีาษฎรอยูอาศัยและทาํกนิ
ในพื้นที่ปาไมจํานวน 480,426 ครัวเรือน คิดเปนเนื้อที่ 8.5 ลานไร ซึ่งหมายความวามีการบุกรุกพื้นที่ปาไม
ทุกป หากมีการยกเลิกเพิกถอนเชนในอดีตแลว พื้นที่ปาไมจะหมดไปอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้ การบุกรุกเขาใชประโยชนในพื้นที่ปาไมยังสงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ดังเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงสิบปที่ผานมาเชนกรณีดินถลมที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร อําเภอหลมสัก 
จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ที่สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ทั้งนี้หากไมสามารถแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐที่สงวนหวงหามไวเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ 
และใหประชาชนใชประโยชนรวมกันในอนาคตไดแลว จะไมสามารถวางแผนการถือครองการใชที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพได การไมยกเลิกเพิกถอนพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะลดการบุกรุกลงได 

(2) ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน 

ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน เกิดขึ้นทั้งระหวางหนวยงานของภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และ
ระหวางภาคเอกชนดวยกัน ที่มีสาเหตุจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดเขตการใชที่ดินที่มีอยู
จํานวนมาก และการใชแผนที่ที่มีมาตราสวนตางกันในการกําหนดแนวเขต โดยจากการสํารวจความขัดแยง
ดานที่ดินในประเทศไทย พบวา สวนใหญมีปญหาเนื่องจากการประกาศเขตปาทับที่ทํากินและที่อยูอาศัย
ของประชาชน (รอยละ 35 ของจํานวนกรณีปญหาท้ังหมด) (ศยามล และคณะ 2548) 

ดังนั้น การจัดทําระบบขอมูลที่ดินที่ใชฐานขอมูลที่มีมาตราสวนเดียวกัน เชนโครงการปรับปรุงเขต
พื้นที่ปาไม (Reshape) เปนเรื่องที่มีความจําเปนที่จะตองเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ 

(3) การจัดที่ดินทํากินและการไรที่ดินทํากิน 

ถึงแมวารัฐจะมีนโยบายจัดท่ีดินทํากินมาอยางตอเนื่องเปนเวลามากกวา 70 ป สภาพการไรที่ดิน
ทํากินก็ยังคงมีอยู ขอมูลการขึ้นทะเบียนคนจนในป พ.ศ. 2547 มีผูลงทะเบียนที่ไมมีที่ดินทํากินรวม 2.02 
ลานราย ที่ตองเชา ยืม หรือรับจางทําการเกษตรในพื้นที่ที่ไมใชของตนเอง จากขอมูลจํานวนผูขึ้นทะเบียน
ดานปญหาท่ีดินนี้จะเชื่อมโยงกับการวางแผนการถือครองที่ดินโดยตรง เพราะถาประชาชนไปแสวงหาที่ดิน
ดวยตนเองโดยการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐที่กําหนดเปาหมายไว ทําใหไมสามารถรักษาพื้นที่ไวได 
การจัดท่ีดินทํากินในอดีตที่ไมสามารถรองรับความตองการของประชาชนไดนั้นเกิดจากปญหาหลาย
ประการ เชน 

- ที่ดินที่นํามาจัดใหกับราษฎรขาดปจจัยพื้นฐาน อยูหางไกลชุมชนเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ 
ที่อาศัยน้ําฝน (Rainfed) จะขาดแคลนทั้งแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
การขาดแคลนน้ําหรือเกิดความแหงแลงจนพืชผลเสียหาย ทําใหมีภาระหนี้สิน จนสุดทายเม่ือ
หนี้สินเพิ่มขึ้นก็ตองขายท่ีดิน บางรายกลับมาเชาที่ดินที่รัฐจัดใหและขายใหแกนายทุนไปแลวอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งตรงกับขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาในภาคสนามที่จังหวัดเพชรบุรีและชัยภูมิ ซึ่ง
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เปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (ขอมูล 

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551) 

- นอกจากปจจัยพื้นฐานที่ขาดแคลนแลว เงินทุนที่พอเพียงแกการพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองไดรับก็
เปนปญหาสําคัญ จากการศึกษาในภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่โครงการหุบกะพง และ
ที่นิคมสหกรณหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวาสมาชิกโครงการหรือสมาชิกนิคมสหกรณไมขาย 
ที่ดิน เพราะมีระบบสหกรณที่คอยชวยเหลือและแกไขปญหาเรื่องเงินทุน หากขาดระบบ 
สหกรณดังกลาวแลวในกรณีที่รัฐจัดใหในระบบสิทธิทํากิน เกษตรกรกูเงินจากแหลงเงินในระบบ 
ไมได ก็จะตองกูเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูง เมื่อชําระคืนไมไดก็ตองขายใหกับนายทุน ตนเอง
ตองกลายเปนผูไรที่ดินทํากินเชนเดิม (รายละเอียดในรูปที่ 4-1) 

- ในสวนของภาครัฐที่จะตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานทั้งแหลงน้ํา ถนน โรงเรียน สาธารณสุข ใน 
พื้นที่โครงการ นั้น เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับไมพียงพอจึงไมสามารถที่จะดําเนินการไดทัน
กับความตองการของสมาชิกโครงการ สงผลใหการดํารงชีพเปนไปดวยความลําบาก นอกจาก
ปญหาดานงบประมาณแลว ยังมีปญหาอื่นๆ ที่หนวยงานจัดท่ีดินไดรายงานไวตามท่ี
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไดวิเคราะหไวในป พ.ศ. 2533 รวม 12 ประการ ดังนี้ 

1. นโยบายของรัฐไมตอเนื่อง 

2. ราษฎรบุกรุกพื้นที่ดําเนินการ 

3. สภาพพื้นที่ไมเหมาะสม 

4. คุณสมบัติของสมาชิก 

5. การลงทุนสูงในดานวิสาหกิจพื้นฐาน 

6. ขาดงบประมาณ 

7. ขาดอัตรากําลัง 

8. กฎหมาย 

9. อิทธิพลทองถิ่น 

10. ผูกอการราย 

11. ขาดหลักประกันเงินกูของสมาชิก 

12. ตลาดจําหนายพืชผล 
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รูปที่ 4-1 สาเหตุของการขายที่ดินที่รัฐจดัให กรณีจังหวัดเพชรบุรี และชัยภูมิ 

 
ที่มา: จัดทําโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการตลอดสิบแปดปที่ผานมา หนวยงานจัดท่ีดินยังมีปญหาเหลานี้อยู ซึ่งโดย
หลักการแลวการจัดท่ีดินทํากินนั้น เปนการต้ังถิ่นฐานใหมเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีหลักการ 2 
ประการ ไดแก 1) การต้ังถิ่นฐานใหม  จะไมสําเร็จถาไมดําเนินการรวมไปกับการพัฒนาภูมิภาค (Scudder, 
1984) และ 2) การพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ตองมีปจจัยหลักในการผลิต คือ ดิน น้ํา พันธพืช ทุน 
การจัดการ และการตลาด (Mosher 1966; Vink 1975) การดําเนินการที่ไมเปนตามหลักการดังกลาวนี้ 
การจัดท่ีดินในประเทศไทยจึงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
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- นอกจากการขายที่ดินทํากินที่รัฐจัดใหแลว จนตองกลับมาเปนผูไรที่ดินทํากินเชนเดิม ประกอบ
กับการเพิ่มของประชากรท่ีสวนหนึ่งตองอยูในภาคเกษตรเพราะมีขอจํากัดในการประกอบ
อาชีพอื่น ทั้งๆ ที่รัฐบาลทุกคณะที่เขามาบริหารประเทศก็มีนโยบายจัดท่ีดินทํากินใหแก 
ประชาชนมาตลอด แตปญหาการไรที่ดินทํากินก็ยังคงมีอยูตอไป ดังนั้น การแกปญหาการจัด 
ที่ดินทํากินจึงควรมีการเปลี่ยนแปลง 

- ปญหาการขาดแคลนที่ดินของรัฐ จากแนวคิดการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน 
ที่ดําเนินการมาในอดีตหลายโครงการนั้น ในปจจุบันไมมีที่ดินที่จะสงวนแลวพัฒนามาจัดให
ประชาชน แตเนื่องจากมีนโยบายของรัฐที่จะจัดท่ีดินทํากินใหกับประชาชน รวมท้ังประชาชนใน
ภาคการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองดําเนินการโดยวิธีอื่น 

4) การกระจายการถือครองที่ดิน 

จากการท่ีที่ดินมีจํานวนจํากัดแตประชาชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่มีความตองการท่ีดินเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน ซึ่งสะทอนใหเห็นในรูปการบุกรุกท่ีดินที่รัฐไดสงวนหวงหามไว แนวคิดการ
กระจายการถือครองท่ีรัฐมีนโยบายมาอยางตอเนื่องนั้น ไดดําเนินการในที่ดินของรัฐโดยการจัดท่ีดินทํากิน
หรือใหเชาที่ดินของรัฐมีขนาดที่ดินที่จัดใหไมเกินรายละ 50 ไร สําหรับในท่ีดินของเอกชน ซึ่งในปจจุบัน
ถึงแมวายังไมมีการจัดทําทะเบียนการถือครองที่ดินรายบุคคลเพื่อแสดงสภาพ และขนาดการถือครองที่ดิน 
แตจากการสํารวจของสถาบันวิชาการตางๆ พบวามีผูถือครองที่ดินขนาดใหญอยูจํานวนหนึ่ง และการ
สํารวจสํามะโนการเกษตรของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2546 พบวามีผูถือครองที่ดินขนาดเกิน 
140 ไร รอยละ 0.5 ของผูถือครองที่ดินทั่วประเทศ 

ถึงแมวาจะมีความพยายามที่จะกระจายการถือครองที่ดินโดยการนําบทบัญญัติมาตรา 34-49 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินที่ไดถูกยกเลิกไป หรือใหใชระบบภาษีกาวหนาเขามาใชก็ตาม แตถึงปจจุบันไมมี
ความกาวหนาในเรื่องนี้แตอยางใด หากไมมีมาตรการควบคุมการถือครองที่ดินแลวจะไมสามารถ 
วางแผนการถือครองที่ดินได 

5) การไมทําประโยชนในที่ดิน 

ปญหาการครอบครองที่ดินโดยไมทําประโยชนนั้น อาจจะมาจากการเก็งกําไรหรือมีปญหาจากการ
ใหเชาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2551) รายงานวาจากการสํารวจสภาพการใชที่ดินระหวางป 2549-2550 มี
พื้นที่นารางจํานวน 1,190,918 ไร จากการศึกษาเบื้องตนในระหวางการศึกษานี้พบวา เจาของที่ดินไมยอม
ใหเชาที่ดินเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องระยะเวลาการเชาที่กําหนดไวไมนอยกวา 6 ป และ
หากเจาของที่ดินตองการขายที่ดินจะตองขายใหกับผูเชากอนหากตองการซื้อ ซึ่งอาจมีปญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการจายเงินที่ยืดเวลาใหชําระภายในหนึ่งปได ทําใหเจาของที่ดินมีความรูสึกวาเสียเปรียบผูเชา 
จึงไมใหเชาท่ีดิน หรือถาใหเชาก็จะไมทําสัญญา แตจะตกลงดวยวาจา ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางเจาของที่ดินและผูเชาที่ดิน 
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6) การถือครองที่ดินขนาดใหญ 

การถือครองที่ดินขนาดใหญที่กระจายอยูในหลายจังหวัด อาจนํามาสูปญหาในการบริหารจัดการ 
ที่ดิน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการขาดการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชน หรือหนวยงานในการวางแผน 
การใชประโยชนที่ดิน การขาดระบบภาษีที่ดินที่เหมาะสม การขาดมาตรการการจํากัดขนาดการถือครอง
ที่ดิน หรือการขาดความเปนเอกภาพในการกําหนดนโยบายที่ดิน ในป พ.ศ. 2544 สถาบันมูลนิธิที่ดิน มี
การศึกษาการถือครองท่ีดินขนาดใหญ พบวาขนาดที่ดินผืนใหญที่มีเอกสารสิทธ์ิประเภทโฉนดที่มีขนาด
เกิน 200 ไร ตอแปลง มีรอยละ 29.7 และขนาดที่ดินผืนใหญที่เกิน 5,000 ไรตอแปลง มีรอยละ 6.3 สวน 
ที่ดินประเภท น.ส.3 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 14.7 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 5.7  
ที่ดินที่มี ส.ค.1 ที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 12.0 และที่ดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 5.0 ที่ดิน
มือเปลาที่มีขนาดเกิน 200 ไร มีรอยละ 29.5 และท่ีดินที่มีขนาดเกิน 5,000 ไร มีรอยละ 4.3 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

สําหรับที่ดินของรัฐที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน มีพื้นที่ที่เปนผูครอบครองที่ดินรายใหญประมาณ 
10 ลานไร จากพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. เรงรัดดําเนินการประมาณ 16-18 ลานไร นอกจากนี้ ขอมูล
จากเอกชนของบริษัทสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด มีการประกาศขายที่ดินทั่วประเทศ เชน ผูถือครอง 
1 ราย ในตําบลโพนงาม อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,985 ไร ผูถือครองใน
ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,292 ไร และผูถือครองในตําบลบอพลอย 
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 364 ไร เปนตน 

7) การบริหารจัดการที่ดิน 

สภาพปญหาการบริหารจัดการท่ีดินนั้น เกิดขึ้นทุกระดับทั้งในระดับนโยบาย ระดับหนวยงาน
ปฏิบัติ และระดับพื้นที่ โดยมีรายละอียดดังนี้ 

ระดับนโยบาย สภาพปญหาท่ีมีอยู คือความไมมีเอกภาพของนโยบาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหรือการเปล่ียนแปลงรัฐบาล เชนกรณีการยกเลิก
บทบัญญัติมาตรา 34 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งประกาศใชในป พ.ศ. 2497 โดยคําส่ังของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 ทําใหประเทศไทยไมมีมาตรการจํากัดการถือครองที่ดินที่กําหนดไว
เดิมหรือกรณีของคําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ สร. 0203/4381 ลงวันที่ 4 เมษายน 2518 ที่หามมิใหมีการจับกุม
ราษฎรท่ีเขาทํากินในปาสงวนแหงชาติ โดยใหราษฎรท่ีทํากินอยูนั้นคงอยูทํากินตอไปได ซึ่งเปนนโยบายที่
ขัดแยงกับพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติยกเลิกคําส่ังดังกลาว
นี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2518 ปญหาความไมมีเอกภาพอีกประการหนึ่งนั้นเกิดขึ้นสืบเนื่องจากมี 
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการท่ีดินหลายคณะ กรรมการแตละคณะก็มีอํานาจหนาที่ตามท่ี
กฎหมาย ไดบัญญัติไวซึ่งคณะกรรมการแตละคณะก็ไดกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการท่ีดินเฉพาะ
ดานของตนเองขึ้น นโยบายการบริหารจัดการท่ีดินจึงมีหลายนโยบายที่อาจจะมีสวนที่ซ้ําซอนในการ
ดําเนินการตามนโยบาย นอกจากนี้ยังมีปญหาการไมปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินที่มีอยูจะ
เห็นไดจากนโยบายที่ดิน ที่มีอยูในปจจุบัน 4 นโยบาย คือ (1) นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มิถุนายน 2525 (2) นโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2530  
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(3) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ตามมติคณะ 
รัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 และ (4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่องผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาท่ีดินของชาติ นโยบายที่ดินทั้ง 4 นโยบายนี้ไดมีการนํามาปฏิบัติเปน 
บางสวนเทานั้น 

ปญหาอีกประการหนึ่งคือ นโยบายที่กําหนดขึ้นบางนโยบายยังเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ
หรือแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาการแกไขปญหาเพื่อประโยชนในระยะยาว เชน นโยบายการให
เอกสารสิทธิ สทก. พิเศษในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ซึ่งเปนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2540 
ที่จะสรางปญหาในการบริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษโดยเฉพาะอุทยานแหงชาติในอนาคต อยางไรก็ตาม 
ไดมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยกเลิกนโยบายการให สทก.พิเศษ ในพื้นที่ปาอนุรักษตาม
กฎหมายและกําหนดแนวทางแกไขปญหาขึ้นใหม 

ระดับหนวยงานปฏิบัติ สภาพปญหาจะสืบเนื่องมาจากนโยบายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการ
เปลี่ยนผูบริหารหรือรัฐบาลทําใหมีการปรับแผนงานเพื่อตอบสนองนโยบาย จะมีการหยุดงานที่กําลัง
ดําเนินการอยู ไปเริ่มงานตามนโยบายที่กําหนดขึ้นใหม  มีการปฏิบัติงานบางดานที่ซ้ําซอนกัน เชน การจัด
ที่ดิน นอกจากนี้หนวยงานตางๆ มีขอบเขตการปฏิบัติงานเฉพาะดานที่กฎหมายไดใหอํานาจไว ทําใหการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ปญหาที่ทุกหนวยงานกลาวถึง คือขาด 
งบประมาณ ขาดอัตรากําลัง ตลอดจนขาดระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เชน แผนท่ีภาพถายทางอากาศ 
และภาพดาวเทียมที่ทันสมัย เนื่องจากมีราคาแพง ทําใหการกําหนดแนวเขตที่ดินทับซอนกัน ตลอดจนมี
ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนที่ใชเวลามาก รวมทั้งขาดเครื่องมือในการบังคับใชที่ดิน เชน ภาษีที่ดิน เปนตน 

ระดับพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวของกับประชาชนนั้น เนื่องจากประชาชนมีความตองการใชที่ ดินเพื่อ 
กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเกษตร ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆสภาพปญหาที่มีอยูก็คือ 
การขาดที่ดินทํากิน การไรกรรมสิทธ์ิที่ดิน การขาดปจจัยการผลิตในโครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขาดขอมูล 
ขาวสารเรื่องการบริหารจัดการท่ีดิน มีขอพิพาทจากแนวเขตที่ดินไมชัดเจนทั้งระหวางราษฎรกับภาครัฐ 
และระหวางราษฎรดวยกัน มีกฎหมายหลายฉบับบังคับใชจนราษฎรโดยทั่วไปสับสน เชน ในกรณีของ
เอกสารสิทธิรวมทั้งมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับที่ดินจํานวนมากมีขั้นตอนท่ียุงยากในการติดตอกับทาง 
ราชการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-2 

จากประเด็นปญหาท้ัง 7 ประการที่กลาวมานี้ เกี่ยวของกับการจัดทํายุทธศาสตรการวางแผนการ
ถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาเพื่อจัดใหประชาชน รวมทั้งการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกันโดยตรง เพราะยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานนี้มีขอบเขตที่กวางขวาง ทั้งการกําหนด
เปาหมายที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน การจํากัดขนาดถือครองที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การ
แกไขปญหาการเชาที่ดิน เปนตน หากปญหาทั้ง 7 ประการนี้ ไมไดรับการแกไขใหบรรเทาเบาบางลง การ
จัดทํายุทธศาสตรในการวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน รวมทั้ง
การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ก็ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
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ตารางที่ 4-2  สภาพปญหาการบริหารจัดการที่ดนิ ในภาพรวม 

ระดับการบริหารจัดการ สภาพปญหา 

ระดับนโยบาย - นโยบายไมมีเอกภาพ 
- ขาดเปาหมายในระยะยาว 
- แกปญหาท่ีปลายเหตุ 

ระดับหนวยงานปฏิบัติ - แผนงานเปล่ียนตามนโยบาย 
- ปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน 
- ปฏิบัติงานเฉพาะดานตามอํานาจท่ีมีอยู 

- ขาดงบประมาณ 
- ขาดอัตรากําลัง 
- ขาดระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

- มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนที่ใชเวลามาก 
- ขาดเคร่ืองมือในการบังคับใชท่ีดิน 

ระดับพ้ืนท่ี - ขาดท่ีดินทํากิน 
- ไรกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
- ขาดปจจัยการผลิตในโครงการจัดท่ีดินของรัฐ 

- ขาดขอมูลขาวสาร 
- มีขอพิพาทจากแนวเขตท่ีดินไมชัดเจน 
- มีกฎหมายหลายฉบับ 

- มีหนวยงานจํานวนมาก 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

4.3 เคร่ืองมือการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวม 

เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินมีอยูมากมาย ทั้งในดานกฎหมายขอบังคับ ดานการเงินการคลัง 
ดานองคกร และดานการจัดการขอมูล เครื่องมือแตละแบบมีขอเดนขอดอยตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
วัตถุประสงคเชิงนโยบายของการบริหารจัดการที่ดินที่สะทอนถึงปรัชญาสังคมของแตละประเทศในแตละยุค
สมัย โดยท่ัวไป วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการท่ีดินคือการสรางประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนธรรมในสังคม นอกเหนือไปจากการอนุรักษสภาพส่ิงแวดลอมที่เปนปาไมและแมน้ําลําธาร และ
เพื่อความมั่นคงของชาติ ในหัวขอนี้กลาวถึงเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเทาเทียมของการใชประโยชนที่ดิน 

ในสวนแรกจะกลาวถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายที่ดินเพื่อเปนกรอบการเลือกใช
เครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีดิน โดยเฉพาะเรื่องความแตกตางระหวางที่ดินในชนบทกับที่ดินในเมือง
และชานเมือง วัตถุประสงคหลักคือเพื่อแสดงใหเห็นวาภาครัฐควรกําหนดนโยบายและใชเครื่องมือการ
บริหารจัดการสําหรับที่ดินชนบทและที่ดินเมืองที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน หลังจากนั้น จะเปนการทบทวน
เครื่องมือบริหารจัดการที่ดินในสามดานหลักคือ ดานกฎหมาย ดานภาษี และดานการพัฒนาเมือง โดยได
เลือกเครื่องมือที่มีการกลาวถึงมาแลวบางในวงการวิชาการและการวางแผนนโยบายของประเทศไทย   
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4.3.1 การกําหนดนโยบายที่ดินเพื่อเปนกรอบของการบริหารจัดการที่ดิน 

การใชเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีดินเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดและความเปนธรรมในสังคมไดนั้น 
จําเปนตองอยูภายในกรอบนโยบายการแกไขปญหาดานที่ดินที่รัฐบาลควรกําหนดขึ้นอยางชัดเจนไปพรอม
กับการพัฒนาระบบที่ดิน ระบบที่ดินในที่นี้ประกอบดวยกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของในการอนุญาต 
กําหนดและควบคุมทรัพยสินของเอกชน ทั้งในสวนของการเปนเจาของ ถือครองและถายโอนสิทธิในที่ดิน 
รวมไปถึงระบบการประเมินราคาและเก็บภาษีที่ดิน ระบบการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ระบบการเงิน
สําหรับการพัฒนาที่ดิน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีผลตอการพัฒนาที่ดิน นโยบายที่ดินดานตางๆ ตอง
แยกใหชัดเจนระหวางที่ดินปาไมที่ตองสงวนรักษา ที่ดินชนบทที่เนนการประกอบอาชีพดานการเกษตรและ
อยูอาศัยบางสวน และที่ดินในเมืองและพื้นที่ตอเนื่องที่เนนกิจกรรมที่อยูอาศัย อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
ทั้งนี้เพราะที่ดินแตละประเภทมีคุณลักษณะที่ตางกัน ตลาดที่ดินจึงมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน เครื่องมือ
ที่ใชจึงตองแตกตางกัน 

1) ความแตกตางระหวางที่ดินในชนบทกับที่ดินในเมือง 

ประเภทของเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการท่ีดินขึ้นอยูกับประเภทที่ดินวาเปนที่ดินปาไม ที่ดิน
ชนบท หรือที่ดินเมือง เนื่องจากที่ดินปาไมและที่ดินในชนบทมีลักษณะที่แตกตางอยางมากจากท่ีดินใน
เมือง รวมถึงชานเมืองและพื้นที่ชนบทที่ตอเนื่องกัน  จากมุมมองดานการผลิต ที่ดินชนบทใชประโยชนหลกั
ในดานเกษตรกรรมและกสิกรรม ประโยชนและราคาที่ดินในชนบทจึงขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน
และระยะทางถึงตลาด  ในทางกลับกัน ที่ดินในเมืองใชเปนที่ต้ังของกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองทั้งในสาขา
ทุติยภูมิและตติภูมิ ประโยชนและราคาของที่ดินในเมืองจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการเขาถึงของท่ีดินนั้น
เปนหลัก  ซึ่งกําหนดโดยทําเลที่ต้ังของที่ดินประกอบกับที่ต้ังของกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงการเชื่อมตอ
กับโครงขายคมนาคมขนสงในเมือง 

ในขณะเดียวกัน การใชประโยชนที่ดินชนบทอยางมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของ
ดินและราคาผลผลิตการเกษตร และโดยมากไมขึ้นอยูกับประเภทและระดับการใชประโยชนที่ดินในที่ดินผืน
ขางเคียง แตการใชประโยชนที่ดินและราคาท่ีดินในเมืองมักขึ้นอยูกับการใชที่ดินในบริเวณขางเคียง 
ลักษณะพิเศษเชนนี้ทําใหเกิดความไมแนนอนและผลกระทบภายนอกในกรณีของที่ดินบริเวณชานเมือง 
โดยเฉพาะสําหรับเจาของที่ดินและนักพัฒนาท่ีดินที่ตองตัดสินใจวาจะพัฒนาที่ดินเพื่อใชประโยชนในดาน
ใดจึงจะไดประโยชนสูงสุด แตไมสามารถทราบอยางมั่นใจไดวาที่ดินผืนขางๆ จะใชประโยชนเพื่ออะไร ใน
กรณีนี้ เครื่องมือการบริหารจัดการท่ีดินในรูปแบบของขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งควบคุมและชี้นํา
การพัฒนาที่ดินครอบคลุมบริเวณพื้นที่เดียวกัน จะสามารถลดความไมแนนอนและผลกระทบภายนอกสวน
นั้นได 

นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาที่ดินชนบทกับที่ดินเมืองก็มีความแตกตางกัน  
ที่ดินชนบทสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยไมตองลงทุนมากนักในการปรับปรุงและพัฒนา โดยพึ่งระบบ
ชลประทานเปนหลัก ในขณะที่ที่ดินเมืองตองมีการลงทุนสูงในการปรับพื้นที่ใหใชประโยชนเปนบานพัก
อาศัย อาคารสํานักงานหรือโรงงานได การลงทุนที่วานี้ไมจํากัดอยูเพียงในสวนของการปรับระดับที่ดิน แต
รวมไปถึงการสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอาคารสิ่งปลูกสราง ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดินใน
เมืองเกี่ยวของอยางมากกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีการลงทุนสูง 
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2) ประโยชนสูงสุดกับความเปนธรรม 

การกําหนดกรอบนโยบายเพื่อเลือกเครื่องมือบริหารจัดการคือ การกําหนดใหนิยามของการ 
ใชประโยชนที่ดินสูงสุดและความเปนธรรม หากใชมุมมองดานเศรษฐศาสตรกระแสหลักเพียงอยางเดียว คาํ
วาประโยชนสูงสุดอาจหมายถึงประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคือความสามารถในการใชประโยชนที่ดินเพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนสูงสุดโดยใชตนทุนตํ่าสุด แตคําถามที่ตามมาคือหนวยวิเคราะหของคําวาประโยชนสูงสุดนี้อยูที่
ระดับใด ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับภาค หรือระดับประเทศ ในหลายกรณี การบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชนสูงสุดสําหรับประเทศอาจไมทําใหเกิดผลประโยชนกับผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น ในทางกลับกัน 
ชุมชนอาจตองการใชประโยชนสูงสุดจากท่ีดินภายในพื้นที่ในรูปแบบที่ขัดแยงกับนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาในระดับประเทศ   

เนื่องจากที่ดินเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตและดํารงชีวิตของประชาชนโดยมากการใชหลัก 
เศรษฐศาสตรทั่วไปมาเปนเกณฑในการนิยามคําวาประโยชนสูงสุดนั้น อาจไมครอบคลุมมากพอ 
โดยเฉพาะในการนําเอาเครื่องมือที่จะจัดสรรทรัพยากรท่ีดินใหกับประชาชนยากจนสวนใหญในประเทศ 
ดวยเหตุนี้ จึงตองนําเอามิติทางดานสังคมโดยเฉพาะดานความเปนธรรมและความเสมอภาคเขามา
ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการดวย ประเด็นดานความเปนธรรมและความเสมอภาคเองก็มี
หลักการหลายประเภท ทั้งหลักการที่ยึดผลประโยชนเปนหลักและหลักการที่ยึดความสามารถในทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก ในกรณีที่ยึดหลักการผลประโยชนเปนหลัก ผูไดรับผลประโยชนโดยตรงควรเปน
ผูรับผิดชอบตนทุน ดังเชนในกรณีการเก็บภาษีมูลคาที่ดินกับเจาของที่ดินที่ไดรับประโยชนจากมูลคาที่ดิน
ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดเตรียมสาธารณูปโภคโดยภาครัฐ ในขณะที่หลักการยึดความสามารถทาง
เศรษฐกิจเปนหลักนั้น ผูมีความสามารถในการจายมากควรจายมากกวาผูมีความสามารถในการจายนอย 
ในกรณีนี้ เครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะดานภาษี จะมีความเสมอภาคในแนวนอน (horizontal 
equity) เมื่อผูมีความสามารถในการจายเทากันจายภาษีหรือคาธรรมเนียมเทากัน  ในขณะที่ความเสมอ
ภาคในแนวต้ัง (vertical equity) จะเกิดขึ้นไดเมื่อผูมีความสามารถในการจายมากกวานั้นจายภาษีหรือ
คาธรรมเนียมมากกวาผูที่มีความสามารถในการจายนอยกวา 

อยางไรก็ตาม ความเหมาะสมในการที่ภาครัฐทําหนาที่กําหนดและดําเนินการกระจายรายไดและ
ความมั่งคั่งที่เกิดจากท่ีดินเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยูเสมอ สวนหนึ่งของประเด็นการถกเถียงเปน
ดานเศรษฐศาสตร เชน ระดับความยืดหยุนที่เปนปจจัยกําหนดการบิดเบือนของภาษี  ในขณะเดียวกันก็มี
ประเด็นการถกเถียงในเชิงปรัชญาที่ไมสามารถสรุปไดดวยเพียงขอมูลและหลักฐานเปนตัวเลข เชน การ
นําเอารายไดและความมั่งคั่งของคนรวยไปใหคนจนถือเปนการแกไขความไมเปนธรรมในสังคมที่เกิดจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด หรือถือเปนรูปแบบหนึ่งของการขโมยแตรัฐเปนผูกระทํา เปนตน คําถามเหลานี้
ถือเปนประเด็นที่ตองมีการตัดสินใจดวยกระบวนการทางการเมือง ซึ่งเกินขอบเขตเนื้อหาของบทวิเคราะหนี้ 
แตถือเปนประเด็นที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชเครื่องมือดานตางๆ ในการบริหารจัดการที่ดิน 

4.3.2 เครื่องมือดานกฎหมายในการบริหารจัดการที่ดิน 

เครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินแบงออกเปนสองประเภทหลักคือ เครื่องมือเชิงกฎหมายขอบังคับ
และเครื่องมือดานภาษี อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว เครื่องมือทั้งสองประเภทตองใชควบคูกัน  อีกท้ัง
ยังมีเครื่องมือดานการวางแผนพัฒนาเมืองที่สามารถใชไดในการบริหารจัดการที่ดินในเมือง ในสวนแรกนี้ 
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ผูศึกษาจะทบทวนเครื่องมือดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับปญหาการบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทยใน
สองประเภทหลักคือ การจํากัดขนาดที่ดินเพื่อแกไขปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน กับการ 
ควบคุมดวยกฎหมายผังเมืองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินในเขตเมือง 

1) การจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน  

ปญหาพื้นฐานดานที่ดินในประเทศไทยคือการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินโดยผูมีฐานะดี ในขณะที่
ประชาชนยากจนอีกมากมายไมมีที่ทํากิน สภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําดานความมั่งคั่ง
ของสังคมที่นับวันยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น นักวิชาการและนักวางแผนนโยบายในหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยไดตระหนักถึงปญหานี้มาเปนเวลานาน และไดทดลองใชเครื่องมือตางๆ ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การกระจายการถือครองที่ดิน หนึ่งในนั้นคือมาตรการจํากัดขนาดท่ีดินที่บุคคลหรือนิติบุคคลแตละราย
สามารถถือครองได ซึ่งรวมพื้นที่ดินทุกแปลงทั้งหมดแมไมมีพื้นที่ติดตอกัน ตรรกะของการจํากัดขนาดการ
ถือครองท่ีดินคือ เมื่อแตละบุคคลมีสิทธิถือครองที่ดินไดในขนาดจํากัด ก็จะมีที่ดินเหลือใหกับผูอื่นในสังคม 
การกําหนดขนาดการถือครองที่ดินจึงถือเปนการกําหนดระดับของการกระจายการถือครองที่ดินไปโดยปรยิาย 

การกําหนดขนาดการถือครองท่ีดินขึ้นอยูกับปจจัยดานการเมืองมากกวาปจจัยดานเศรษฐศาสตร
เพดานขนาดการถือครองในระดับสูงมีผลตอเจาของที่ดินนอยราย และอาจทําใหการดําเนินการเปนไดงาย
เพราะมีพื้นที่ดินไมมากท่ีตองกระจายการถือครอง ในขณะที่เพดานการถือครองยิ่งตํ่าเทาใด ก็จะยิ่งทําให
การดําเนินการเปนไดยากขึ้นเทานั้น เพราะจะมีเจาของที่ดินที่ไดรับผลกระทบมากขึ้น และมีพื้นที่ดินที่ตอง
กระจายมากขึ้น ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ การกําหนดเพดานการถือครองอาจจํากัดระดับรายไดจากการ
ใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร ดังนั้น ในทางปฏิบัติแลว การกําหนดเพดานการถือครองไวที่ระดับตํ่า
เปนไปไดยากในประเทศท่ีมีความหนาแนนประชากรสูง เพราะความตองการในการถือครองและใช
ประโยชนที่ดินสูง (Kuhnen, F. 1982) 

มาตรการจํากัดขนาดการถือครองที่ดินอาจบังคับใชกับประเภทการใชประโยชนที่ดินในระดับ 
ที่แตกตางกันไป โดยอาจใหถือครองที่ดินเกษตรกรรมไดขนาดใหญกวาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
และกําหนดใหที่ดินสําหรับที่อยูอาศัยมีขนาดเล็กท่ีสุด ดังในกรณีของประเทศไทยที่เคยกําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายที่ดิน กอนที่จะถูกยกเลิกไปในป พ.ศ. 2502 การกําหนดเพดานการถือครองที่ดินในบาง
ประเทศไดยกเวนพื้นที่สําหรับกสิกรรมและปศุสัตวบางประเภท โดยใหเปนตามนโยบายดานการเกษตร
ของประเทศนั้น (เชน ปากีสถานและอิหราน) ในขณะที่ในบางประเทศไดกําหนดระดับเพดานการถือครอง
สําหรับที่ดินที่เจาของใชประโยชนเองไวสูงกวาที่ดินที่ใหเชา (เชน ญี่ปุน) (Ibid) นอกจากนี้ การกําหนดขนาด
การถือครองที่ดินในบางประเทศไดคํานึงถึงความหลากหลายของคุณภาพดินในแตละพื้นที่ และกําหนด
เพดานการถึอครองไวหลายระดับตามความเหมาะสม ตัวอยางเชนในไตหวัน ไดมีการจําแนกที่ดิน 
ทั่วประเทศออกเปน 26 เขตตามระดับคุณภาพที่ดิน และกําหนดเพดานขนาดการถือครองเฉพาะสําหรับ 
แตละเขต 

การปฏิรูปการถือครองที่ดินในบางประเทศไดออกกฎหมายกําหนดขนาดที่ดินขั้นสูงสุดไว เพื่อให
รัฐสามารถเวนคืนที่ดินสวนที่เกินมาจากขนาดที่กําหนดไว แลวนําที่ดินสวนนั้นมากระจายการถือครองที่ดิน
ตอไป ในประเทศไทยเองก็ไดมีกฎหมายปฏิรูปที่ดินที่ใชแนวทางดังกลาวในการจํากัดและกระจายการ 
ถือครองที่ดิน แตในทางปฏิบัติ ก็ไมไดมีการเวนคืนที่ดินเอกชนสวนที่เกินกวาเกณฑมาเพื่อกระจายการ 
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ถือครองใหกับเกษตรกร นอกจากนี้ ก็ไดมีความพยายามในการรื้อฟนการกําหนดขนาดการถือครองที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินขึ้นมา แตก็ไมประสบความสําเร็จ  สวนทางดานการเก็บภาษีที่ดินและทรัพยสิน
ในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครอง ซึ่งมุงหวังใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดินและคุมครองพื้นที่
เกษตรกรรม ก็ยังไมมีการแกไขกฎหมายอยางจริงจังจนถึงปจจุบัน 

การใชมาตรการจํากัดขนาดการถือครองที่ดินในเมืองมีความแตกตางจากที่ดินชนบท หลาย
ประเทศไดมีประสบการณและประสบปญหาในการจํากัดขนาดการถือครองที่ดินในเมือง ตัวอยางเชน  
รัฐบาลประเทศอินเดียไดออกกฎหมายเพดานการถือครองที่ดินในเมือง (Urban Land Ceiling Act) เพื่อใช
กับที่ดินวางเปลาที่ไมไดใชประโยชนในเขตเมืองและชานเมืองโดยจะเวนคืนที่ดินสวนเกินจากเพดานขั้น
สูงสุดท่ีกําหนดไว แลวภาครัฐจึงเขาไปจัดสรรแปลงที่ดินและจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ดังกลาว  
วัตถุประสงคหลักของการใชมาตรการดังกลาวคือ และปองกันมิใหการถือครองที่ดินกระจุกตัวอยูภายใต
กรรมสิทธ์ิของเจาของที่ดินเพียงไมกี่ราย อีกท้ังยังเพื่อปองกันการเก็งกําไร เพื่อใหเกิดความเปนเทาเทียม
กันในการกระจายการถือครองที่ดินในเมือง 

อยางไรก็ตาม การกําหนดขนาดการถือครองที่ดินในเมืองและชานเมืองอาจมีผลกระทบในเชิงลบ
มากกวาเชิงบวก ตามหลักการแลว การพัฒนาพื้นที่บริเวณชานเมืองจําเปนตองมีการรวมแปลงท่ีดินรายยอย
เขาดวยกันเพื่อใหคุมคากับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในขั้นตน การกําหนดขนาดการถือครองที่ดินใน
บริเวณดังกลาวอาจทําใหแปลงที่ดินเล็กเกินไปสําหรับการพัฒนา เปนผลใหอุปทานที่ดินมีจํานวนลดลงและ
ทําใหราคาที่ดินเพิ่มขึ้นได นอกจากนี้ อุปสรรคดานการเมืองยังทําใหมาตรการดังกลาวเกิดขึ้นไดยาก 
โดยเฉพาะในกรณีที่นักการเมืองเปนเจาของที่ดินขนาดใหญดวย นอกจากนี้แลว การเวนคืนที่ดินสวนเกิน
จากเพดานที่กําหนดไวจะกลายเปนภาระดานการเงินที่หนักมากสําหรับภาครัฐ และยังไมรวมถึงเงินทุนที่ 
จําเปนตองใชในการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมือง ในกรณีของอินเดีย การใช
มาตรการดังกลาวประสบปญหาการฟองรองที่ยืดยาว ซึ่งเจาของที่ดินไดอางวาการออกกฎหมายของภาครัฐ
ไมเปนไปอยางชอบธรรม อีกท้ังยังไดทําใหอุปทานที่ดินสําหรับการพัฒนาเมืองลดลงอยางมาก สงผลให
ราคาที่ดินในเมืองเพิ่มสูงขึ้น (Menezes, L.M. 1988) 

2) มาตรการดานกฎหมายผังเมือง 

เครื่องมือดานกฎหมายอีกประเภทหนึ่งที่ใชบริหารจัดการท่ีดินไดคือกฎหมายผังเมืองและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและพัฒนาที่ดิน รวมไปที่กฎหมายที่ควบคุมรูปแบบและลักษณะ
อาคาร สําหรับในประเทศไทยในปจจุบัน มีการบังคับใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และไดมี
การจัดทําผังเมืองรวมแลวเปนจํานวนมากทั่วประเทศ ทั้งนี้ วัตถุประสงคหลักของกฎหมายผังเมืองโดยทั่วไป
คือการควบคุมการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในเขตเมืองและพื้นที่ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย ความสวยงาม ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม 

อยางไรก็ตาม การจัดทําผังเมืองรวมในประเทศไทยที่ผานมาไมไดเปนไปตามหลักการของการวาง
ผังเมืองรวมที่ถูกตอง เพราะไดนําแผนผังการใชประโยชนที่ดิน (land use plan) มาผสมปนเปกับแผนผัง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในระดับยาน (zoning) จึงทําใหผังเมืองรวมของประเทศไทยที่ผานมา 
ไมไดเปนทั้งแผนพัฒนาเมืองแบบครอบคลุม (comprehensive/master plan) หรือแผนผังขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน ปญหาท่ีตามมาคือ การควบคุมการใชประโยชนที่ดินไมเกิดประสิทธิภาพ มีชองโหวในการ
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หลีกเลี่ยงมาก ทําใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยสามารถพัฒนาพื้นที่และจัดสรรท่ีดินไดในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม 
โดยเฉพาะในบริเวณที่บริการพ้ืนฐานยังไมพรอม  นอกจากนี้แลว แผนผังการใชประโยชนที่ดินของผังเมือง
รวมในปจจุบันยังถูกกําหนดโดยเง่ือนไขของกรรมสิทธ์ิที่ดิน เชน ที่ดินราชพัสดุ เปนที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไมวาจะใชประโยชนอยางอื่น ในขณะที่ที่ดินในกรรมสิทธ์ิของ 
เอกชนแตใชประโยชนเปนสาธารณูปการ ไมสามารถระบุตําแหนงที่ต้ังลงในผังเมืองรวมได อาทิเชน  
โรงเรียน และโรงพยาบาลเอกชน เปนตน 

ในภาพรวม กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินและอาคารใน
ประเทศไทยมักคํานึงถึงการใชประโยชนที่ไมกระทบตอผูอื่นหรือเพื่อประโยชนสาธารณะเปนหลัก แตไมได
มีเปาหมายในการบริหารจัดการดานการใชประโยชนที่ดิน ทั้งนี้เปนเพราะผังเมืองรวมของไทยไมไดเปนไป
ตามกระบวนการวางแผนที่มาจากการต้ังนโยบายการพัฒนาเมือง แลวนําเอาวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมมาดําเนินการใหเปนรูปธรรมในรูปแบบของแผนผังการใชประโยชนที่ดิน ดวยเหตุนี้ 
การกําหนดพื้นที่การควบคุมการใชประโยชนที่ดินเปนผังระบายสีดังที่เปนอยูจึงไมมีผลในดานการบริหาร
จัดการที่ดินในบริเวณเมืองและพื้นที่ตอเนื่อง 

นอกเหนือจากการปรับแกผังเมืองรวมใหเปนไปในรูปแบบที่ควรจะเปนแลว เครื่องมือที่อาจ
นํามาใชไดในการบริหารจัดการท่ีดินเมืองและชานเมืองคือการบริหารการเติบโตเมือง (urban growth 
management) ซึ่งเปนทั้งการควบคุมและสงเสริมชี้นําการพัฒนาเมืองไปในทิศทางและระดับที่กําหนดไว  
เครื่องมือหนึ่งของแนวทางนี้คือการกําหนดขอบเขตการเติบโตของเมือง (urban growth boundary) หรือ
ขอบเขตการใหบริการพ้ืนฐานของเมือง (urban service boundary) ประกอบไปกับการใชแผนผัง 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน โดยทองถิ่นจะกําหนดพื้นที่ในเมืองหรือชานเมืองที่เหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาในระยะสั้นและระยะกลาง และจะอนุญาตใหมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดเฉพาะภายในเขตที่
กําหนดไวเทานั้น จึงถือเปนวิธีการหนึ่งในการควบคุมการเติบโตของเมืองอยางกระจัดกระจาย เพื่อใหการ
ใชประโยชนที่ดินภายในพื้นที่เมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองมากขึ้นกับการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

นอกจากการวางแผนเชิงพื้นที่ในระดับเมืองแลว การวางแผนภาคถือเปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช
มากในตางประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม ซึ่งรวมทั้งการใชพื้นที่ปาไมและลุมน้ํา และ
พื้นที่การเกษตร ระบบการวางแผนภาคจึงถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการใชประโยชนที่ดินใน
ภาพกวาง โดยใชเครื่องมือดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงวนรักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอม ประกอบกับ
การกําหนดนโยบายของรัฐบาลกลาง หรือในบางประเทศในระดับมลรัฐ แมประเทศไทยไดมีการวางแผน
ภาคและอนุภาคมามากมายหลายครั้งก็ตาม แตที่ผานมามักจบเพียงแคแผนผังการใชประโยชนที่ดินและ 
ผังโครงสรางภาค ซึ่งไมไดมีการระบุถึงเครื่องมือและกระบวนการที่จะนําแผนไปปฏิบัติตอ แผนภาคที่มีอยู
จึงไมไดนําไปสูการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวมไดอยางแทจริง 

4.3.3 มาตรการดานภาษีในการบริหารจัดการที่ดิน 

ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่ดิน การใชประโยชนที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดคือ การใช 
ที่ดินที่ทําใหเกิดผลตอบแทนหรือคาเชา (rent) ตามศักยภาพเชิงที่ต้ังและลักษณะการใชที่ดิน โดย 
มาตรการสําคัญประการหนึ่งที่สามารถใชในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อประโยชนสูงสุดและความเทาเทียม
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กันคือ การใชเครื่องมือดานการเงิน โดยเฉพาะการเก็บภาษีในรูปแบบตางๆ ที่มีผลตอคาเชาที่ดินและความ
คาดหวังของเจาของที่ดินเกี่ยวกับราคาที่ดินและคาเชาที่ดิน ในที่นี้ ผูศึกษาไดเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ
เครื่องมือภาษี 3 ประเภทคือ ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก และการจัดเก็บคาประเมินพิเศษ (special 
assessment levy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ภาษีทรัพยสิน 

ภาษีทรัพยสิน (Property Tax) เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการท่ีดินที่มีการใชกันอยาง
แพรหลายทั่วโลก เนื่องจากที่ดินเปนทรัพยสินที่แสดงถึงความมั่งคั่งของบุคคล การจัดเก็บภาษีทรัพยสิน 
จึงสะทอนความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีในประเทศหรือทองถิ่นนั้น การจัดเก็บภาษีทรัพยสินในอัตรา
กาวหนามีหลักการสําคัญคือผูใดมีที่ดินหรือทรัพยสินอยูมากก็ควรท่ีจะจายภาษีมากขึ้น เพราะถือวาการมี 
ที่ดินอยูมากแสดงถึงความสามารถในการจายภาษีที่มากดวยเชนกัน นอกจากนี้แลว การท่ีบุคคลใด 
ถือครองที่ดินทรัพยสินอยูมาก ก็ถือวาใชบริการและสวัสดิการพ้ืนฐานของทองถิ่นมากกวาผูอื่น จึงควรที่จะ
จายภาษีมากขึ้นดวยเชนกัน 

จากมุมมองของภาครัฐที่ทําหนาที่จัดเก็บภาษีนั้น ภาษีทรัพยสินมีขอดีหลักคือผูมีหนาที่เสียภาษี
ไมสามารถหลีกเล่ียงการเสียภาษีไดงายเทากับภาษีประเภทอื่นๆ เชน ภาษีรายไดและภาษีนิติบุคคล  
ฐานภาษีที่เปนอสังหาริมทรัพย ทั้งที่ดินและส่ิงปลูกสรางไมสามารถเคลื่อนยายไปอื่นได ฐานภาษีจึงมีความ 
ชัดเจนและเจาของทรัพยสินไมสามารถหลีกเลี่ยงการจายภาษีไดงาย นอกจากเปนเครื่องมือในการควบคุม
ตลาดที่ดินแลว ประโยชนที่สําคัญของภาษีทรัพยสินคือเปนแหลงรายไดหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่สามารถนํามาใชตอในการจัดเตรียมและบริหารจัดการบริการพ้ืนฐานในทองถิ่น ทั้งในดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ภาษีทรัพยสินแบงออกเปน 3 ประเภทหลักดวยกันคือ 

1. ภาษีทรัพยสินทั่วไป (General Property Tax) จะจัดเก็บจากทรัพยสินทุกชนิดท่ีบุคคลหนึ่ง 
ถือครองโดยไมมีการยกเวน ผูมีหนาที่เสียภาษีแตละคนตองคํานวณมูลคาทรัพยสินทุกประเภททั้งหมดมา
รวมกันเพื่อใชเปนฐานในการประเมินภาษี แมวาในอดีต บางประเทศไดเก็บภาษีทรัพยสินทั่วไป แตในทาง
ปฏิบัติแลว การจัดเก็บภาษีทรัพยสินทั่วไปมีปญหาเชิงปฏิบัติ เพราะเปนเรื่องยากที่จะประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทั้งหมดทุกชนิดของแตละคน เพื่อนํามาคํานวณภาษี 

2. ภาษีทรัพยสินเฉพาะอยาง (Specific Property Tax) จะจัดเก็บจากทรัพยสินเฉพาะอยางที่
สามารถจัดเก็บไดงาย แนนอนและหลีกเลี่ยงยาก เชนอสังหาริมทรัพย รวมไปถึงภาษีรถยนต เปนตน เมื่อ
กลาวถึงภาษีทรัพยสินโดยมากจะหมายถึงภาษีทรัพยสินประเภทนี้ 

3. ภาษีทรัพยสินเมื่อโอนเปลี่ยนมือ (Property Transfer Tax) จัดเก็บเมื่อมีการโอนเปลี่ยนมือใน
กรรมสิทธ์ิของทรัพยสิน ในรูปแบบคาธรรมเนียมการซื้อขายทรัพยสิน เชนการซื้อขายที่ดิน เปนตน ภาษี
ประเภทนี้รวมไปถึงภาษีมรดก ภาษีการใหโดยเสนหา 

ภาษีทรัพยสินโดยมากเปนภาษีที่คิดอัตราตามมูลคา (ad valorem) และมีฐานภาษีสามประเภท
หลักดวยกัน คือฐานคารายป ฐานมูลคาทุน และฐานมูลคาที่ดิน อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลว หลาย
ประเทศไมไดยึดฐานภาษีเดียวในการคํานวณและจัดเก็บภาษีที่ดิน  
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 คารายปของทรัพยสิน (annual value) 

ฐานภาษีประเภทแรกที่ใชในการประเมินภาษีทรัพยสินคือคารายปของทรัพยสิน ซึ่งตามหลักการ
แลว คือคาเชาทรัพยสินภายในชวงเวลาหนึ่งป โดยในกรณีของท่ีอยูอาศัย อาจหักลบคาใชจายในการดูแล
รักษาและคาประกันภัยสําหรับทรัพยสินนั้น ขอดีหนึ่งของการใชคารายปเปนฐานในการคํานวณภาษี 
ทรัพยสินคือ ความครอบคลุมทั้งที่ดินและอาคาร และมูลคาที่เก็บภาษีไดจะสูงกวาในกรณีที่ใชมูลคาที่ดิน
เพียงอยางเดียวปนฐาน โดยเฉพาะในกรณีทรัพยสินที่ตนทุนในการสรางอาคารคิดเปนสัดสวนหลักของ 
ตนทุนรวมของทรัพยสินนั้น ขอดีอีกประการหนึ่งของการใชฐานคารายปคือความงายในการประเมิน  
เพราะสามารถเปรียบเทียบไดกับคาเชาของทรัพยสินที่มีลักษณะคลายกันในตลาด โดยคํานึงถึงขนาด  
รูปแปลง ทําเลท่ีต้ัง และบริการสาธารณะที่มีอยูในพื้นที่นั้น อยางไรก็ตาม ขอดอยของการใชฐานนี้คืออาจ
ทําใหผูมีรายไดนอยไดรับผลกระทบมากกวาผูมีฐานะ เพราะหากคํานึงถึงเฉพาะตัวอาคารที่เปนที่อยูอาศัย  
ภาษีที่เก็บบนฐานนี้เปนภาษีถดถอย อีกท้ังอาจทําใหเจาของไมมีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงรักษาทรัพยสิน 
เพราะสวนที่ไดพัฒนาปรับปรุงเพิ่มก็จะถูกคิดภาษีดวย 

 มูลคาทุน (capital value) 

ฐานภาษีประเภทนี้คือมูลคาของทรัพยสินทั้งหมดในกรณีที่มีการขายในตลาดเสรี ซึ่งรวมทั้งสวนที่
เปนมูลคาที่ดิน อาคารส่ิงปลูกสรางและการปรับปรุงทรัพยสินอื่นๆ (improvements)  ภาษีทรัพยสินที่ยึด
ฐานตามมูลคาทุน  

ตามทฤษฎีแลว อัตราสวนของภาษีที่ประเมินไดจะอยูระหวาง 0 ถึง 1 และมูลคาที่ประเมินจะตอง
เทากับราคาตลาดที่ผูซื้อและผูขายตกลงกันในตลาดเสรี  แตในความเปนจริง ราคาประเมินมักตํ่ากวาราคา
ตลาด เพราะการประเมินไมไดเกิดขึ้นบอยครั้งและยังตองใชบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงและมีความเปน
กลาง ดังนั้น ปญหาสําคัญของการใชฐานมูลคาทรัพยสินคือขอจํากัดในการประเมินราคาทรัพยสิน การ
ประเมินเปนเรื่องยากและผลที่ไดอาจไมถูกตองตามมูลคาแทจริงของทรัพยสินนั้น จึงทําใหภาษีที่เก็บไดไม
สะทอนความเปนจริงดานรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินนั้น เปนผลใหภาครัฐตองสูญเสีย 
รายไดที่ถึงไดจากการเก็บภาษี  และทําใหเกิดความไมเปนธรรมระหวางผูเสียภาษีนอกจากนี้ การประเมิน 
มูลคาทรัพยสินขึ้นอยูกับวิจารณญานของผูประเมิน จึงอาจเปนชองทางการทุจริตของเจาหนาที่ไดอีกดวย 

นอกจากปญหาดานการประเมินแลว ยังมีปญหาเรื่องขอยกเวนในการเก็บภาษี ซึ่งทําใหเกิดความ
แตกตางระหวางราคาตลาดกับราคาประเมิน ระบบภาษีทรัพยสินในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได
กําหนดขอยกเวนในการเก็บภาษีใหกับการใชประโยชนที่ดินและอาคารหลายประเภท เชนที่ดินที่ใชเพื่อ
การอยูอาศัย  การยกเวนเหลานี้อาจทําใหระบบภาษีทรัพยสินไมมีประสิทธิภาพในการกําหนดรูปแบบการ
ใชประโยชนที่ดิน เพราะเจาของที่ดินไมมีความกดดันใดๆ ที่ตองเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินหรือขายที่ดิน
ไปใหกับผูอื่นที่ใชประโยชนไดคุมคากวา 

 มูลคาที่ดิน (land value) 

ฐานภาษีในกรณีนี้คือมูลคาของที่ดินตามกลไกตลาด ซึ่งคือมูลคาทําเล (site-value rate) ของ
ทรัพยสินนั้น  ภาระภาษีจึงตกอยูกับสวนที่เปนที่ดินเทานั้น ไมรวมถึงอาคารส่ิงปลูกสรางและสวนที่ได 
ปรับปรุงเพิ่มเติม แตรวมถึงมูลคาตามศักยภาพ (potential value) ของที่ดินนั้น  
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การเก็บภาษีทรัพยสินบนฐานมูลคาที่ดินมีขอดีหลายประการดวยกัน ประการแรกคือประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจไมสูญเสียไปจากการเก็บภาษี ดังที่มักเกิดขึ้นกับภาษีประเภทอื่นที่ใชฐานแรงงาน อาคาร 
หรือเครื่องจักร ผูเสียภาษีไมอยากลงทุนในกิจกรรมที่สรางประโยชนในเชิงเศรษฐกิจเพราะไมอยากเสีย
ภาษีเพิ่ม จึงทําใหประสิทธิภาพของเศรษฐกิจโดยรวมลดลง การใชฐานมูลคาที่ดินไมทําใหเกิดปญหานี้ 
เพราะการเก็บภาษีไมขึ้นอยูวาจะมีการใชประโยชนบนที่ดินนั้นหรือไมก็ตาม และไมขึ้นอยูกับประเภทหรือ
ความหนาแนนของการใชที่ดินนั้น เจาของที่ดินจึงมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินแปลงนั้นเพื่อทํากําไรให
ไดมากที่สุด จึงทําใหเกิดการใชประโยชนที่ดินที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คาเชาที่ดินยังขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการจายของผูเชา และไมไดขึ้นอยูกับคาใชจายของเจาของที่ดิน เจาของที่ดินจึงไมสามารถ
ผลักภาระไปยังผูเชาได (Smith, A. 1997 (1776)) ดังนั้น ตามทฤษฎีแลว การเก็บภาษีทรัพยสินบนฐาน
มูลคาท่ีดินจึงไมทําใหกลไกตลาดบิดเบือน  

การเก็บภาษีทรัพยสินบนฐานมูลคาที่ดินยังกระตุนใหเจาของที่ดินพัฒนาที่ดินที่วางอยูหรือใช
ประโยชนตํ่ากวาศักยภาพหรือขายที่ดินนั้นใหกับผูอื่นที่ตองการพัฒนาที่ดินนั้น เพราะการเก็บภาษีมูลคา 
ที่ดินจะทําใหเจาของที่ดินจายภาษีในสวนของตนทุนในการใหบริการสาธารณะ จึงตองพยายามใช
ประโยชนตามศักยภาพของที่ดินนั้นและไมปลอยทิ้งไวใหวางเปลา (Bentick, B. L., 1979) การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตรากาวหนาจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใชที่ดิน โดยการลดแรงจูงใจในการกวานซื้อที่ดินเพื่อ 
เก็งกําไร ไปพรอมกับกดดันเจาของที่ดินกระจายการถือครองที่ดินออกไป ทําใหประชาชนทั่วไปมีโอกาส
เปนเจาของที่ดินมากขึ้น อยางไรก็ตาม มาตรการนี้จะใชไดผลหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับอัตราภาษีที่เก็บกับ 
ที่ดินที่มีโฉนดแตไมไดนํามาใชประโยชน 

การเก็บภาษีทรัพยสินในลักษณะนี้อาจมีผลดีในการกระตุนการฟนฟูพื้นที่เมืองเดิมที่มีอาคาร 
รกรางวางเปลาอยู ตัวอยางเชน ในเมืองแฮริสเบิรก (Harrisburg) รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา สามารถ
ลดจํานวนอาคารวางภายในบริเวณศูนยกลางเมืองลงไดอยางมาก ทั้งยังมีผลใหการใชที่ดินภายในเมือง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไมทําใหเกิดการขยายเมืองอยางกระจัดกระจายในบริเวณชานเมือง 
(DiMasi, Joseph A. 1987)  

การจัดเก็บภาษีมูลคาที่ดินมีอุปสรรคเชนเดียวกันกับการเก็บภาษีทรัพยสินบนฐานมูลคาทุนคือ 
การประเมินราคาที่ดินเปนเรื่องยากและซับซอน เจาหนาที่ภาครัฐไมสามารถประเมินมูลคาที่แทจริงตาม 
กลไกตลาดไดอยางสมบูรณ มูลคาที่ประเมินไดก็อาจขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ประเมินมากจนเกิด
ความเหล่ือมล้ําระหวางพื้นที่ อยางไรก็ตาม ฐานมูลคาที่ดินยังประเมินงายกวาฐานภาษีแบบมูลคาทุน 
เพราะแบบหลังมีตัวแปรที่หลากหลายมาก ทั้งรูปแบบอาคาร คุณภาพและขนาด ฯลฯ ในขณะที่แปลงที่ดิน
แตละแปลงมีความแตกตางกันนอยกวา 

การเก็บภาษีทรัพยสินหรือภาษีที่ดินมีเหตุผลคอนขางชัดเจนในเชิงเศรษฐศาสตรในกรณีของที่ดิน
ในเมือง แตในกรณีที่ดินในพื้นที่ชนบทที่ใชประโยชนในดานการเกษตร อาจตองพิจารณาใหรอบคอบมาก
ขึ้นวาต้ังอยูในพื้นที่ใดและมีขนาดเทาใด รัฐบาลกลางและทองถิ่นในหลายประเทศไดจัดเก็บภาษีที่ดินกับ 
ที่ดินชนบทที่ใชประโยชนดานการเกษตรทั้งหมด แตหลายแหงก็ยกเวนใหดวยเหตุผลตางๆ เชน ไม
ตองการสรางภาระใหกับเกษตรกรที่ยากจนอยูแลว หรือดวยเหตุผลดานความมั่นคงทางอาหาร ดังในกรณี
ของประเทศญี่ปุน  แตการยกเวนดังกลาวก็อาจถึงอยูกับเงื่อนไขบางประการ โดยอาจพิจารณาดวยวาที่ดิน
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ชนบทที่วานั้นอยูในเขตที่ตอเนื่องกับพื้นที่เมืองหรือไม เพราะหากอยูใกลกับพื้นที่เมือง ก็อาจทําใหเกิดการ
เก็งกําไรดวยการใชประโยชนที่ดินที่ตํ่ากวาศักยภาพ จึงไมควรมีการยกเวนในการเก็บภาษีที่ดินสําหรับ 
พื้นที่ดังกลาว 

นอกจากนี้แลว ในหลายประเทศยังเก็บภาษีกับที่ดินเกษตรขนาดใหญ โดยกําหนดขนาดของที่ดิน
เกษตรที่ไมตองเสียภาษี และถาเจาของที่ดินถือครองที่ดินเกษตรขนาดเกินกวาเกณฑที่กําหนดไวจะตอง
เสียภาษี ดังในกรณีของประเทศโรมาเนีย (Pamfil, V. 2005) หลักเกณฑดังกลาวสะทอนหลักความสามารถ
ในการจายภาษี เพราะแมวาจะเปนที่ดินเกษตรกรรม แตผูที่เปนเจาของที่ดินจํานวนมากมักมีฐานะและมี
ความสามารถในการจายภาษีมากกวาผูอื่น อีกวัตถุประสงคหนึ่งของการเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมใน
ลักษณะนี้คือ เพื่อปองกันการกวานซื้อที่ดินของเกษตรกรรายยอย หรือการทําการเกษตรบนท่ีดินแบบ 
ผิวเผินเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษี 

แตในบางกรณีก็มีการกําหนดขนาดพื้นที่ขั้นตํ่าของที่ดินการเกษตรท่ีทําใหเจาของที่ดินจายภาษี 
ที่ดินนอยลง ตัวอยางเชนในมลรัฐแมรีแลนดของสหรัฐอเมริกา ถาที่ดินผืนใดมีการใชประโยชนเพื่อ
การเกษตรอยางแทจริง ฐานในการประเมินมูลคาทรัพยสินจะเปนไปตามการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน 
โดยไมใชฐานราคาตลาด จึงทําใหเกษตรกรจายภาษีทรัพยสินนอยลง หลักเกณฑที่ใชตัดสินคือขนาดพื้นที่
ที่ใชทําการเกษตรอยางแทจริง ประกอบกับเกณฑอื่นเชน รายไดจากท่ีดินนั้น หรือสัดสวนรายไดจาก
การเกษตรเม่ือเทียบกับรายไดทั้งหมด เปนตน ในกรณีของรัฐแมรีแลนด พื้นที่การเกษตรตองไมตํ่ากวา  
3 เอเคอร (ประมาณ 7.5 ไร) และรายไดจากการเกษตรตองไมตํ่ากวา 2,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ  
8 หม่ืนบาท) (Schoenian, S. 2006) 

อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือการเก็บภาษีทรัพยสินกับที่ดินที่ใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย ภาษีโรงเรือน
และภาษีบํารุงทองที่ของประเทศไทยในปจจุบันยกเวนการเก็บภาษีกับอาคารประเภทที่อยูอาศัยทั้งหมด 
แมวาไดมีความพยายามในอดีตที่จะเก็บภาษีทรัพยสินกับที่อยูอาศัย แตก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ระบบ
ภาษีทรัพยสินและที่ดินที่มีอยูยังเอื้อตอการถือครองที่ดินเพื่ออยูอาศัย แมวาที่ดินผืนนั้นจะอยูในแหลง 
ศูนยกลางเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อกิจกรรมอื่นก็ตาม ดังนั้น หากวิเคราะหจากมุมมอง 
ประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินแลว ระบบภาษีทรัพยสินที่ยกเวนที่อยูอาศัยทั้งหมดไมทําใหเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชประโยชนที่ดินในเมือง  อีกท้ังยังเปดโอกาสใหเจาของที่ดินไดรับผลประโยชน
จากมูลคาท่ีดินที่เพิ่มขึ้นในเขตเมืองโดยไมตองลงทุนลงแรงใดๆ การเก็บภาษีทรัพยสินกับที่ดินสําหรับที่อยู
อาศัยโดยมากเปนไปในอัตรากาวหนา หากภาครัฐเห็นวาการเก็บภาษีดังกลาวจะทําใหเกิดภาระกับผูมี 
รายไดนอยในดานที่อยูอาศัย ก็อาจกําหนดขนาดการถือครองที่ดินเพื่ออยูอาศัยที่ไมตองเสียภาษี  

2) ภาษีมรดก 

มาตรการดานภาษีอีกประเภทหนึ่งที่อาจใชไดในการแกไขปญหาการกระจุกตัวและขนาดการ 
ถือครองที่ดินคือการเก็บภาษีมรดก ซึ่งมีใชในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวแทบ 
ทั้งหมดมีการจัดเก็บภาษีมรดก ฐานของภาษีมรดกคือทรัพยสินที่ผูตายไดยกใหลูกหลานหรือบุคคลอื่นโดย
เสนหา การเก็บภาษีมรดกสะทอนถึงปรัชญาสังคมที่ถือวาไมควรมีการสะสมทรัพยสินและความมั่งคั่งมาก
เกินไป จึงควรมีนโยบายการเก็บภาษีเพื่อกระจายความมั่งคั่งในสังคม นอกจากนี้ ภาษีมรดกยังเปนไปตาม
หลักประโยชนที่วา การท่ีมีมรดกตกทอดไดนั้น เนื่องมาจากภาครัฐใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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มรดกจึงตกทอดถึงลูกหลานได และเปนไปตามหลักความสามารถในการจายภาษีที่วา ผูที่ไดรับมรดกมาก
ก็ควรเสียภาษีมาก เพราะถือวาสามารถจายภาษีไดมากขึ้น 

ภาษีมรดกแบงเปน 2 ประเภทหลักคือภาษีกองมรดกและภาษีการรับมรดก ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย
แตกตางกันออกไป ดังนี้ 

1. ภาษีกองมรดก เปนภาษีที่เก็บจากกองทรัพยสินของผูตาย โดยมีการรวบรวมทรัพยสินทั้งหมด
มาประเมินภาษีและชําระภาษีตามจํานวนที่ประเมินได ผูรับมรดกจะไดรับทรัพยสินสวนที่เหลือจากการ
ชําระภาษี ภาษีกองมรดกนี้ไมคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูตายกับผูรับมรดก อัตราภาษีสวนใหญจะเปน
อัตรากาวหนาตามขนาดของกองมรดก   

ขอดีของภาษีกองมรดกคือรัฐจะสามารถเก็บภาษีไดมาก เพราะเก็บภาษีจากทรัพยสินทั้งหมดกอน
แบงใหทายาท อีกท้ังยังสามารถจัดเก็บไดงายและมีการประเมินเพียงครั้งเดียว ทําใหประหยัดคาใชจายใน
การจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทําใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรมมากกวาการจัดเก็บภาษี
มรดกดวยวิธีอื่น เพราะฐานภาษีกวางกวา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับการใชจายเงินที่รัฐเก็บไดวานําไปใชในการ
แกไขปญหาความเหล่ือมล้ําในสังคมอยางไร สวนขอเสียคือผูรับมรดกแตละคนจะตองรับภาระภาษี 
เทากันโดยไมคํานึงวาจะมีรายไดมากหรือนอย หรือไดรับทรัพยมรดกมูลคาเทาใด อีกท้ังยังทําใหเกิด
ความรูสึกไมดีกับการจัดเก็บภาษีวิธีนี้ เพราะตองเสียภาษีจากกองทรัพยมรดกทั้งจํานวน ซึ่งคิดเปนเงิน
ภาษีจํานวนมาก(สรรพากรณสาสน, มปป)  

2. ภาษีการรับมรดก เปนภาษีที่เก็บจากผูไดรับมรดก เมื่อเจาของทรัพยสินเสียชีวิตแลว ทรัพยมรดก
จะถูกแบงตามสัดสวนใหแกผูรับมรดกแตละคน ซึ่งจะมีหนาที่เสียภาษี ในกรณีนี้ อัตราภาษีและการลดหยอน
จะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูรับมรดกกับผูตาย เชน ผูรับมรดกที่มีความสัมพันธโดยตรงกับผูตาย 
เชน ทายาทโดยธรรม จะเสียภาษีในอัตราที่ตํ่ากวาผูรับมรดกที่มีความสัมพันธหางออกไป เชน ทายาทโดย
พินัยกรรม เปนตน  (สรรพากรณสาสน, มปป) 

ขอดีของภาษีการรับมรดกคือ ทําใหประชาชนจะไมมีความรูสึกวาเปนการจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซอน 
โอกาสในการเสียภาษีการรับมรดกอาจมีนอยกวาการเสียภาษีกองมรดก เนื่องจากในการรับมรดกแตละคน
จะเสียภาษีก็ตอเมื่อมีจํานวนมรดกที่ไดรับถึงเกณฑขั้นตํ่าที่กําหนดไว ถาไมถึงก็ไมตองเสียภาษี เปนตน 
สวนขอเสียของภาษีประเภทนี้คือ ภาครัฐอาจไมไดรายไดมากเทากับกรณีภาษีกองมรดก และไมสะดวกตอ
การจัดเก็บภาษีเพราะจะตองจัดเก็บเปนรายบุคคล กรณีที่มีทายาทเปนจํานวนมากก็อาจตองใชเวลาและ 
คาใชจายในการจัดเก็บมากขึ้น 

ภาษีมรดกก็มีขอจํากัดในทางปฏิบัติอยูหลายประการ เชน ผูรับมรดกอาจหลีกเล่ียงภาษีดวยการ
แปลงใหเปนการซื้อขาย และเสียคาจดทะเบียนนิติกรรมแทนการเสียภาษีมรดก การจัดเก็บภาษีมรดกได
อยางมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับระบบฐานขอมูลที่สามารถระบุไดวาผูใดมีมรดกเทาใด ภาครัฐจึงตองพัฒนา
ระบบฐานขอมูลในสวนนี้ใหพรอมและชัดเจนมากขึ้น 

3) การเก็บคาประเมินพิเศษ (Special assessment levy)  

นอกเหนือไปจากปญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินรกรางวางเปลาท่ี
ไมไดใชประโยชนอยางคุมคาแลว อีกปญหาหนึ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการท่ีดินโดยเฉพาะในเขตเมือง
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คือปญหา “ลาภลอย” ในกรณีที่เจาของที่ดินไมตองลงทุนลงแรงในการพัฒนาที่ดินของตนเอง แตไดรับ 
ผลประโยชนจากการเพิ่มมูลคาที่ดินอันเนื่องจากการสรางโครงสรางพื้นฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐ ดังนั้น เพื่อ
แกไขปญหาลาภลอยที่วานี้ รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายประเทศไดใชมาตรการท่ีบังคับ
ใหเจาของที่ดินที่ไดรับผลประโยชนจากการลงทุนของภาครัฐรับภาระดานการเงินบางสวนในการจัดเตรียม
โครงสรางพื้นฐานนั้น 

การเก็บคาประเมินพิเศษเปนวิธีหนึ่งที่นิยมใชในสหรัฐอเมริกา โดยเปนการเก็บคาธรรมเนียมจาก
เจาของที่ดินที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการสรางหรือขยายโครงสรางพื้นฐาน ไมวาจะเปนการสราง
หรือขยายถนน การตอทอน้ําประปา การบําบัดน้ําเสีย หรือสาธารณูปโภคสาธารณูปการประเภทอื่น ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับรายละเอียดที่ไดกําหนดไวในกฎหมายของแตละเมือง การเก็บคาประเมินพิเศษนี้เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการเก็บภาษีมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น (Betterment tax) โดยการเก็บคาธรรมเนียมจะทําไดเฉพาะพื้นที่ภายใน
พื้นที่ที่กําหนดไว คือเขตประเมินพิเศษ (Special Assessment District) หรือเขตบริการ (Service District)  
เขตพิเศษประเภทแรกครอบคลุมที่ดินเฉพาะผืนที่ไดถูกกําหนดไวโดยกฎหมายวาจะไดรับผลประโยชน
เฉพาะจากการปรับปรุงและยกระดับการบริการโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่ประเภทที่สอง จะรวมที่ดิน 
ทุกผืนที่อยูในเขตบริเวณที่มีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานนั้น จึงมักครอบคลุมพื้นที่กวางกวาประเภทแรก 
การกําหนดวาการประเมินพิเศษจะครอบคลุมพื้นที่ในลักษณะใดนั้นขึ้นอยูกับประเภทของโครงสราง 
พื้นฐาน และขอบเขตของผลประโยชนที่เกิดขึ้น 

โดยทั่วไป องคการปกครองทองถิน่จะดําเนินการประเมนิพิเศษนี้หลังจากที่ไดมีการฟนและพัฒนา
พื้นที่แลว ซึ่งแตกตางจากการจัดเก็บคาผลกระทบ (Impact fees) หรือขอเรียกรองใหจัดเตรียมบริการ
สาธารณะบางสวนในการพัฒนา (Development exactions) ซึ่งเกิดขึ้นในชวงระหวางกระบวนการ 
ขออนญุาตจัดสรรท่ีดินหรือพฒันาอสังหาริมทรัพย อนึ่ง แนวคิดเหลานี้ไดมีการกลาวถึงแลวในประเทศไทย
และไดระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 แตยงัไมมีหนวยงานใดรับแนวความคิดนี้
ไปปฏิบัติตอใหเปนรูปธรรม 

เกณฑการประเมินพิเศษจะเนนที่ความจําเปนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งภาระดาน
การเงินที่เจาของที่ดินตองจายเปนสัดสวนที่เหมาะสมตามระดับประโยชนที่ได โดยเจาของที่ดินแตละคนจะ
รวมกันแบงรับภาระ ซึ่งทําใหระดับภาระของแตละคนแตกตางกันออกไป ดังนั้น ตามหลักการนี้ ที่ดินวางเปลา
อาจถูกประเมินใหจายคาธรรมเนียมพิเศษเทากับที่ดินผืนที่อยูติดกันที่มีการใชประโยชนอยู เครื่องมือ
การเงินประเภทนี้ตางจากภาษีทรัพยสินทั่วไปตรงที่วา ไมไดประเมินที่ดินทุกผืนดวยอัตราเดียวกันเหมือนกัน
หมด แมวาจะมีคุณลักษณะคลายกันก็ตาม โดยประเมินตามสวนเพิ่มของมูลคาที่ดินและ/หรือทรัพยสิน แต
การเก็บคาประเมินพิเศษนี้ไมใชคาธรรมเนียมการใช เพราะไมไดเก็บตามระดับการใชบริการโครงสราง
พื้นฐาน 

ขอดีหนึ่งของเครื่องมือการเงินในรูปแบบนี้ คือสามารถระดมทุนไดในทันทีและเปนการสรางความ
เปนธรรมในการพัฒนา เพราะผูรับประโยชนเปนผูรับภาระดานการเงิน ดังนั้น ภาระในตนทุนการจัดเตรียม
โครงสรางพื้นฐานจึงเปนไปตามระดับผลประโยชนที่ไดรับ ซึ่งถือวาเปนการสรางประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ 
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4.3.4 เครื่องมือดานการพัฒนาเมือง 

นอกจากมาตรการดานภาษีและดานกฎหมายแลว เครื่องมือการบริหารจัดการท่ีดินเพื่อใหเกิด 
ประสิทธิภาพและความเปนธรรมในการใชที่ดินในเขตเมืองและพื้นที่ตอเนื่องคือเครื่องมือดานการพัฒนา
เมือง ในที่นี้ ผูศึกษาจะทบทวนเครื่องมือสามประเภทที่ไดมีการทดลองปฏิบัติใชแลวในตางประเทศและใน
ประเทศไทยคือ การจัดรูปที่ดิน การแบงปนที่ดิน และธนาคารท่ีดิน นอกจากนี้ ผูศึกษาทบทวนเครื่องมือ
การพัฒนาเมืองอีกประเภทหนึ่งที่ใชมากแลวในตางประเทศ และสมควรพิจารณาใหดําเนินการในประเทศ
ไทยตอไปคือ การฟนฟูเมืองดวยการรื้อสรางใหม 

1) การจัดรูปที่ดิน (land readjustment/pooling) 

การจัดรูปที่ดินเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการท่ีดินเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสราง 
พื้นฐานของเมืองไปพรอมกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลงที่ดินในพ้ืนที่ที่โครงสรางพื้นฐานยังไมเหมาะสม
และพอเพียง หลักการสําคัญของการจัดรูปที่ดินคือการรวมท่ีดินหลายแปลงเขาดวยกันเปนแปลงใหญแลว
วางผังจัดรูปที่ดินใหม และหลังจากรวบรวมแปลงที่ดินและจัดรูปแปลงใหมแลว ก็จะจัดแบงและคืนใหแก 
เจาของเดิม ทั้งนี้แปลงที่ดินทั้งหมดจะถูกจัดรูปแปลงใหมตามผังแมบทและแผนการใชประโยชนที่ดิน แลว
จึงโอนกรรมสิทธิที่ดินใหกับเจาของที่ดินที่ไดรับการจัดรูปแปลงใหมอยางถูกตองตามกฎหมาย 

องคประกอบที่สําคัญของโครงการจัดรูปที่ดินคือการปนสวนที่ดิน กลาวคือ เจาของที่ดินจะสละ 
ที่ดินบางสวนเพื่อนํามาเขารวมโครงการ ในสัดสวนที่เปนธรรมและเสมอภาคกันเพื่อนําที่ดินสวนดังกลาว
ไปใชประโยชน โดยใชเปนพื้นที่สําหรับบริการพื้นฐานในพื้นที่ เชน ถนน สวนสาธารณะและสวนหยอม 
ฯลฯ ในบางกรณี พื้นที่ที่ไดจากการปนสวนอาจใชเปนพื้นที่จัดหาประโยชน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา พื้นที่
สงวนไวเพื่อจัดหาประโยชน โดยนําไปขายตอเพื่อนําเงินมาใชเปนทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
การจัดรูปที่ดินถือเปนเครื่องมือการพัฒนาที่ดินที่สรางประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดิน เพราะเมื่อ
ดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินแลว แปลงที่ดินมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีโครงสรางพื้นฐานที่ดีขึ้น  
อีกท้ังยังเปนวิธีการที่มีความเปนธรรม เพราะคาใชจายในการลงทุนจะมาจากการปนสวนที่ดินจากเจาของ 
ที่ดินที่ไดประโยชนจากมูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น 

การมีสวนรวมของเจาของที่ดินเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการจัดรูปที่ดิน ดังนั้น 
การเจรจาหารือระหวางเจาของที่ดินและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดรูปที่ดินจึงถือเปนขั้นตอนแรกที่
สําคัญของโครงการ กอนขั้นตอนตอไปที่จะมีการจัดแบงแปลงที่ดิน ทั้งนี้ ตามกฎหมายการจัดรูปที่ดินใน
หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย โครงการจัดรูปที่ดินจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับคํายินยอมจากเจาของ
ที่ดินจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของเจาของที่ดินทั้งหมดและถือครองที่ดินพื้นที่มากกวา 2 ใน 3 ของพื้นที่
โครงการ แตในบางประเทศ เชนไตหวัน ตองการเพียงแคครึ่งหนึ่งของจํานวนเจาของที่ดินทั้งหมดเทานั้น 

การจัดรูปที่ดินเปนเครื่องมือดานการบริหารจัดการที่ดินและการผังเมืองของหลายประเทศ เชน 
ญี่ปุน เกาหลีใตและไตหวัน  สําหรับประเทศไทย สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ไดเริ่มศึกษาวิธีการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาต้ังแตป 2526 โดยไดรับความชวยเหลือจากประเทศญี่ปุนในการฝกอบรม 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และไดมีการดําเนินโครงการนํารองจัดรูปที่ดินที่บริเวณถนนพระราม 9 เปนโครงการ
แรกของประเทศไทยในป 2537 และโครงการนํารองอื่นในจังหวัดยะลาและลําปาง หลังจากนั้น 
กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็นชอบราง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ... และให
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เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา แตกระบวนการออกกฎหมายใชเวลานาน จนทายที่สุด พระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดเริ่มมีผลบังคับใชในวันที่ 28 ธันวาคม 2547  ในปจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินรวมทั้งหมด 10 แหงทั่วประเทศ 

หากประเมินดวยเกณฑประสิทธิภาพในการใชที่ดินแลว โครงการจัดรูปที่ดินเปนไปตามหลักการ 
ผูไดรับประโยชนเปนผูจาย เพราะเจาของที่ดินที่ไดรับประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาที่ดินเปนผู
รับภาระดานตนทุนในการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ดินที่ไดรับการจัดรูปก็เปน
ที่ดินที่มีศักยภาพอยูแลว มิเชนนั้น มูลคาที่ดินอาจไมเพิ่มขึ้นมากพอที่จะจายคาโครงสรางพื้นฐาน อยางไร
ก็ตาม การเลือกพื้นที่ที่ไมเหมาะสมในการจัดรูปที่ดินก็จะเปนการส้ินเปลืองงงบประมาณและทรัพยากร
บุคคลโดยไมคุมคา และไมถือเปนการบริหารจัดการที่ดินที่เหมาะสม  

สวนในดานความเปนธรรมนั้น แมวาอาจเกิดความเปนธรรมในระดับหนึ่ง เพราะผูไดรับประโยชน
เปนผูจายคาใชจาย แตในความเปนจริงแลว ภาครัฐอาจเปนผูลงทุนเสียเปนสวนมาก โดยเจาของไมตอง
ปนสวนที่ดินใหกับสวนกลางมากนัก นอกจากนี้ การจัดรูปที่ดินมักไมเกิดประโยชนกับประชาชนรายได
นอยที่ไมมีกรรมสิทธิในที่ดิน และไดรับผลกระทบจากราคาที่ดินและคาเชาที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากมูลคา 
ที่ดินที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีโครงการจัดรูปที่ดิน 

ตามหลักการแลว การจัดรูปที่ดินควรดําเนินการในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเมืองในแนวราบ เชน
ในเขตชานเมืองที่มีการเติบโตสูง และมีโอกาสที่มูลคาที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นมากหลังจากที่มีการจัดรูปที่ดิน 
เพราะสวนตางของมูลคาที่ดินกอนและหลังโครงการจะเปนหัวใจหลักท่ีจะกําหนดระดับความสําเร็จของ
โครงการนั้น การจัดรูปที่ดินอาจทําไดในการฟนฟูเมืองชั้นใน แตตนทุนโครงการอาจสูงมาก เพราะการ 
ตกลงระหวางเจาของที่ดินอาจทําไดยากและใชเวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนและขนาดที่ดิน และรูปแบบ
การใชประโยชนของพื้นที่โครงการ เนื่องจากการจัดรูปที่ดินไมไดทําใหความหนาแนนอาคารและประชากร
เพิ่มขึ้นมากหรือไมเพิ่มขึ้นเลย จึงไมเหมาะสมกับพื้นที่ในเมืองที่มีศักยภาพการพัฒนาและมูลคาที่ดินสูง 
เครื่องมือท่ีเหมาะสมในกรณีหลังนี้คือการรื้อสรางใหม (redevelopment) ซึ่งเพิ่มความหนาแนนในพื้นที่เพื่อ
นําเอาพื้นที่อาคารสวนที่เพิ่มขึ้นมาขายหรือใหเชาตอ และนํารายไดสวนนั้นมาใชในการลงทุนกอสราง
อาคารและโครงสรางพื้นฐานในโครงการ 

2) การแบงปนที่ดิน (land sharing) 

การแบงปนที่ดินเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการปญหาการรุกลํ้าที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินขนาดใหญ 
ที่เปนแหลงชุมชนแออัดในเมือง การแบงปนที่ดินอาจดูมีลักษณะคลายกับการจัดรูปที่ดิน เพราะมีการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพภายในพื้นที่ ทั้งในระดับผังและอาคาร ไปพรอมกับการจัดเตรียม 
โครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานดีขึ้น แตตางกันตรงที่ในกรณีของการแบงปนที่ดินนั้นมักเปนที่ดินขนาดใหญ
ที่มีเจาของรายเดียว ซึ่งอาจเปนภาคเอกชนหรือภาครัฐ และประชาชนไดรุกลํ้าเขาไปต้ังบานเรือนอยูใน 
ที่ดินดังกลาวเปนเวลานานแลว วิธีการแบงปนที่ดินจึงเปนทางออกหนึ่งที่เจาของที่ดินแบงปนการใช
ประโยชนกับชุมชนท่ีต้ังอยูในที่ดินผืนนั้น ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินที่มี
มูลคาสูงแลว ยังเปนการสรางความเปนธรรมในสังคมไปพรอมกันอีกดวย 

หลักการสําคัญของวิธีการแบงปนที่ดินคือการประสานประโยชนระหวางเจาของที่ดินกับผูบุกรุก 
โดยประชาชนในพื้นที่ยินยอมที่จะรื้อถอนบานเรือนเดิมและยายเขาไปอยูในอาคารท่ีสรางขึ้นใหมที่ต้ังอยูใน
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สวนหนึ่งของที่ดินผืนเดียวกัน เพื่อใหเจาของท่ีดินสามารถนําเอาที่ดินสวนที่เหลือไปพัฒนาเชิงธุรกิจตอไป
ได ในบางกรณี ประชาชนอาจสามารถซื้อที่ดินสวนที่พักอาศัยใหมไดในราคาตํ่ากวาราคาตลาด แตโดยมาก
เปนการเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของท่ีดิน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางสองฝาย ในกรณีที่ตก
ลงกันไดและโครงการประสบความสําเร็จ ฝายชุมชนก็มีความมั่นคงมากขึ้นเพราะไดสิทธิการต้ังถิ่นฐานใน
ระยะยาว อีกท้ังยังไดรับบริการพ้ืนฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม ในขณะที่เจาของก็ไดประโยชนจากการพัฒนาที่ดินที่
มีมูลคาสูง และสามารถหลีกเลี่ยงการปะทะขัดแยงกับชุมชน ซึ่งอาจทําใหสามารถพัฒนาที่ดินไดชาหรือ
ไมไดเลย ทําใหคาเสียโอกาสยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีก เมื่อโครงการแบงปนที่ดินแลวเสร็จและชุมชนมีการพัฒนา 
มูลคาท่ีดินโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นทําใหเปนประโยชนสําหรับทั้งสองฝาย 

การแบงปนที่ดินจะมีความเปนไปไดในเชิงการเงินไดตอเมื่อมีการอุดหนุนไขว (cross subsidy) 
ภายในโครงการ กลาวคือ การพัฒนาธุรกิจในสวนที่ดินที่เจาของพัฒนาจะตองมีรายไดและกําไรเกินพอ
สําหรับคาใชจายในที่ดินสวนที่เอามาใหชุมชนอยูอาศัย โดยเฉพาะการลงทุนกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยและ
ในการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานภายในพื้นที่ เพราะคงเปนไปไดยากท่ีชุมชนจะหาเงินมาจายในสวนนี้ได  
(อคิน รพีพัฒน. 2542) ซึ่งหนวยงานภาครัฐอาจสนับสนุนเพื่อใหการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานไมตกเปน
ภาระของเจาของที่ดินหรือชุมชนทั้งหมด ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือความสามารถขององคกรชุมชน 
ในการรวมกลุมเพื่อสรางพลังการเจรจาตอรองกับเจาของที่ดิน ทั้งนี้ การประสานงานระหวางหนวยงานและ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ ทั้งผูนําชุมชน เจาของที่ดิน ธนาคารและหนวยงานภาครัฐที่ดูแลดานที่ดิน (Shlomo 
Angel and Somsook Boonyabancha. 1988) 

จากการดําเนินการโครงการแปงปนที่ดินที่ผานมา พบวา โครงการจะมีโอกาสสําเร็จไดมากเมื่อ 
เจาของที่ดินใหความรวมมือและอยูชวงกอนหรือชวงแรกของการรื้อไลชุมชนแออัด ในขณะเดียวกัน ผูนํา
ชุมชนท่ีมีความสามารถและการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและองคกรเอกชนก็มีผลตอการดําเนินโครงการ 
นอกจากนี้ ปจจัยดานกายภาพก็มีความสําคัญ เชน ความหนาแนนอาคารกอนโครงการที่ไมสูงมากจะทําให
สามารถสรางอาคารใหมที่มีความหนาแนนสูงกวาเดิม แตไมทําใหประชาชนรูสึกวาคุณภาพชีวิตแยลง และ
มีพื้นที่ดินมากขึ้นสําหรับการพัฒนาเพื่อประโยชนเชิงธุรกิจ เปนตน 

โครงการแบงปนที่ดินดําเนินการมาแลวในหลายประเทศ เชน อินเดียและอินโดนีเซีย โดยใน
ประเทศไทยมีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการแบงปนที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการใน
ลักษณะนี้กวาสิบโครงการ เชน ชุมชนเซงกี่ ชุมชนบานมนังคศิลา ชุมชนคลองไผสิงโต ฯลฯ  

3) ธนาคารที่ดิน (land bank) 

การสะสมท่ีดินในรูปแบบธนาคารที่ดินเปนวิธีการหนึ่งที่ภาครัฐสามารถนํามาใชไดในการบริหาร
จัดการที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ใกลเคียงที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต หลักการ
สําคัญของแนวคิดธนาคารที่ดินคือการจัดซื้อและรวบรวมที่ดินที่เหมาะสมบริเวณท่ีมีการขยายตัวของเมือง 
แตยังไมไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และครอบครองไวเพื่อรอใหถึงเวลาที่สามารถพัฒนาหรือขายเพื่อ
ทํากําไรได ธนาคารที่ดินเปนวิธีการหนึ่งที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยเอกชนไดดําเนินการมาเปนเวลานาน 
สําหรับธนาคารที่ดินที่ภาครัฐสามารถดําเนินการไดนั้นก็มีหลักการคลายกัน กลาวคือ ภาครัฐจัดหาและ
ครอบครองที่ดินไวกอนที่จะเกิดความตองการในการใชประโยชนในที่ดินในพื้นที่นั้น จึงเปนการจัดซื้อที่ดิน
ในราคาถูกและจะพัฒนาที่ดินในพื้นที่ดังกลาวเม่ือเวลาเหมาะสมตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมือง
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และโครงสรางพื้นฐานหรือสาธารณประโยชนอื่นๆ ธนาคารที่ดินจึงเปนวิธีการหนึ่งในการชี้นํารูปแบบ 
การพัฒนาเมืองใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนาที่ตองการ นอกจากนี้ ธนาคารที่ดินเปนวิธีการหนึ่งในการ
ควบคุมตลาดที่ดิน โดยปองกันการเก็งกําไรในท่ีดินโดยภาคเอกชน อีกท้ังยังมีผลทางออมในการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนบางสวนที่เกิดจากการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการสรางโครงสราง
พื้นฐานที่ลงทุนโดยภาครัฐ 

การสะสมที่ดินในรูปแบบธนาคารที่ดินอาจดําเนินการไดโดยการอาศัยอํานาจทางกฎหมายในการ
ใหไดมาซึ่งที่ดินของภาครัฐดวยวิธีการตางๆ โดยอาจใชประกอบกันหรือแยกกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับ
บริบทดานกรรมสิทธ์ิที่ดินรวมถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ วิธีการเหลานี้ไดแก การ
ใชอํานาจทางกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและการควบคุมอาคารเพื่อใหสภาพการพัฒนา 
ที่ดินที่เปนกรรมสิทธ์ิของเอกชนเปนไปตามความตองการในอนาคต การใชอํานาจทางกฎหมายในการ
สงวนสิทธ์ิการใชประโยชนที่ดินของภาคเอกชน โดยการระบุขอบเขตท่ีแนชัดวาที่ดินเอกชนในพื้นที่ใดจะ
นํามาใชในกิจการของภาครัฐในอนาคต การกําหนดนโยบายและแนวทางการใชประโยชนที่ดินภาครัฐเพื่อ
การใชประโยชนที่เหมาะสมในอนาคต รวมไปถึงการอาศัยอาศัยอํานาจทางกฎหมายและการจัดสรร 
งบประมาณในการซื้อหรือเวนคืนที่ดินภาคเอกชน เพื่อสงวนรักษาไวเพื่อการใชประโยชนในอนาคต 

การจัดซื้อที่ดินตามแนวคิดธนาคารท่ีดินเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณชานเมืองที่มียังมีพื้นที่วางหรือ
พื้นที่เกษตรกรรมที่ภาครัฐสามารถจัดซื้อไดในราคาตามสภาพการใชประโยชนที่ดินที่เปนอยู โดยภาครัฐ
อาจซื้อที่ดินที่มีการเสนอขายในตลาดกอนผูซื้อคนอื่น หรืออาจติดตอซื้อจากเจาของที่ดินที่สมัครใจขาย  
แตทั้งสองวิธีนี้อาจไมทําใหเกิดผลในการบริหารจัดการท่ีดินมากนัก เพราะภาครัฐอาจไมสามารถรวบรวม
ที่ดินไดมากพอ ทางเลือกที่เหลือคือการเวนคืนที่ดินเปนจํานวนมาก เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่เปนรูปธรรม 

การดําเนินการธนาคารที่ดินมีอุปสรรคหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ภาครัฐตองซื้อ 
ที่ดินจากเจาของที่ดิน ต้ังแตอุปสรรคดานการเงินที่จําเปนในการซื้อที่ดินเปนจํานวนมาก ดานองคกร
ภาครัฐที่ตองมีความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการ รวมไปถึงการกําหนดระเบียบขอบังคับในการ
จัดซื้อ อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการจัดต้ังธนาคารท่ีดินในหลายประเทศพบวา ราคาท่ีดินอาจ
เพิ่มขึ้นต้ังแตชวงเริ่มแรกของการจัดต้ังธนาคารท่ีดิน เพราะขอมูลไดเล็ดรอดออกไปยังภาคเอกชนและ
เจาของที่ดินหรือไดมีการกวานซื้อที่ดินโดยเจาหนาที่ภาครัฐเอง ในบางประเทศที่มีกฎหมายบังคับให
ภาครัฐประกาศใหสาธารณชนไดรับรูเกี่ยวกับรายละเอียดของธนาคารที่ดิน ยิ่งทําใหราคาที่ดินสูงยิ่งขึ้น 
(United Nations 1995) 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธนาคารที่ดินขนาดใหญคือการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
และการดําเนินการรวมกับเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินและกลไกการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน 
ภายใตกรอบนโยบายที่ดินระดับชาติ ภาครัฐตองคํานึงถึงผลกระทบที่ธนาคารที่ดินจะมีตอกลไกตลาดที่ดิน 
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอบทบาทสําคัญของภาคเอกชนในการพัฒนาที่ดิน หลายประเทศไดจัดต้ังธนาคารท่ีดิน
ขึ้นเพื่อบริหารจัดการอุปทานที่ดิน มีทั้งที่ประสบความสําเร็จเชน สิงคโปรและมาเลเซีย  

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของธนาคารที่ดินยังขึ้นอยูกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของ 
ภาครัฐในการตัดสินใจวาจะขายที่ดินสูตลาดที่ดินใด เมื่อไหร ขนาดเทาใด เพื่อการพัฒนาอะไรและจะ
กําหนดราคาเทาใด หากไมสามารถจัดการและตัดสินใจไดอยางถูกตองแลว ก็จะทําใหเกิดตลาดที่ดินนอก
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ระบบได (Farvacque, C. and P. McAuslan 1992) อีกปจจัยหนึ่งคือการบริหารจัดการท่ีดินอยางรอบคอบ
กอนที่จะเกิดการพัฒนา เพื่อปองกันไมใหมีการบุกรุกต้ังถิ่นฐานในที่ดินของธนาคารที่ดิน การจัดต้ังธนาคาร
ที่ดินยังตองการทุนเปนจํานวนมากในการจัดซื้อที่ดิน จึงตองมีการประเมินวาเงินทุนดังกลาวจะมาจาก 
แหลงใด วิธีการลดปญหาดังกลาวในระยะสั้นและกลางคือการใหภาคเอกชนเชาที่ดินบางสวน และนําคาเชา
สวนนั้นมาใชบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (Shoup, D.C. 1983) ธรรมาภิบาลจึงเปนเรื่องสําคัญในการ 
ดําเนินงานของธนาคารท่ีดิน โดยเฉพาะดานความโปรงใสและซื่อตรงของเจาหนาที่ในกระบวนการจัดซื้อ
และพัฒนาที่ดิน  

การจัดต้ังธนาคารท่ีดินอาจเปนวิธีการหนึ่งที่ใชรวมกับมาตรการดานภาษี กลาวคือ การจัดเก็บ
ภาษีทรัพยสินอาจมีผลกระทบตอเจาของที่ดินที่ไมมีรายไดเพียงพอสําหรับจายภาษี เชน ผูไดรับมรดกเปน
ที่ดินแตไมมีเงินลงทุนเพื่อพัฒนาที่ดิน ในกรณีดังกลาว ภาครัฐอาจผอนปรนการจัดเก็บภาษีโดยแลกกับ
สิทธิในการใชประโยชนในที่ดินผืนนั้น หรืออาจรวบรวมที่ดินเปนสวนหนึ่งของธนาคารที่ดิน แลวใหผูอื่นเชา
ในราคาถูกหรือในอัตราเทากับภาษีที่จะตองจาย โดยกําหนดใหใชที่ดินเพื่อประโยชนทางสังคมเทานั้น เชน 
การสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย เปนตน 

4) การฟนฟูเมืองและรื้อสรางใหม (Urban renewal and redevelopment)  

การฟนฟูเมืองและรื้อสรางใหมเปนอีกวิธีการหนึ่งในการสรางประสิทธิภาพของการใชประโยชน 
ที่ดินในพื้นที่เมืองเดิม พื้นที่เหลานี้มีศักยภาพในเชิงที่ต้ังและมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน แตอาคาร
อาจเกาทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับรูปแบบแปลงที่เปนอยูมีขนาดเล็กเกินกวาที่จะพัฒนาขึ้นใหม
เพื่อกิจกรรมที่สรางประโยชนไดมากกวาเดิม  การปลอยใหอาคารทรุดโทรมลงไปโดยไมมีการรื้อถอนและ
สรางใหมถือเปนการใชประโยชนที่ดินที่ไมมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภาครัฐจึงตองใชเครื่องมือดานกฎหมาย
และดานการเงินเพื่อกระตุนใหเกิดการรวมแปลงท่ีดินไปพรอมกันการรื้อถอนสรางใหม โดยเพิ่มความ
หนาแนนอาคารในพื้นที่ดังกลาวไปพรอมกับการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหทันสมัยและเหมาะสมกับ
กาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป  การดําเนินโครงการรื้อถอนสรางใหม นอกจากเจาของที่ดินไดประโยชนจาก 
มูลคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นแลว พื้นที่อาคารท่ีเพิ่มขึ้นมาก็เปนแหลงรายไดที่นํามาใชในการดําเนินโครงการ นับเปน
การบริหารจัดการที่ดินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังยังมีความเปนธรรม เพราะผูไดรับประโยชนจากการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานโดยตรงคือเจาของที่ดิน และเปนผูรับภาระในการลงทุน 

ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการรื้อถอนสรางใหมไดแก กฎหมายการรื้อถอนสรางใหม (Urban 
Redevelopment Law) ของประเทศญี่ปุน ซึ่งไดกําหนดแนวทางการรื้อถอนสรางใหมไวสองวิธีดวยกันคือ 
แนวทางแรก การเปลี่ยนสิทธิ (right conversion) จากสิทธิบนที่ดินเปนสิทธิบนพื้นที่อาคาร ในกรณีนี้ จะไม
มีการซื้อขายที่ดินและอาคารในโครงการ มีเพียงแคการเปลี่ยนประเภทสิทธิหลังจากเสร็จส้ินโครงการ สวน
แนวทางที่สอง จะมีการซื้อทั้งที่ดินและอาคารเพื่อดําเนินโครงการ ใชมากในกรณีที่จําเปนตองเรงการ
ดําเนินโครงการ (Shima, H. et al. 2007) 

4.3.5 นโยบายการบริหารจัดการที่ดินเพื่อจดัสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง 

บทบาทของภาครัฐในการจัดหาที่ดินสําหรับผูมีรายไดนอยในเมืองกับในชนบทมีความแตกตางกัน
ในชนบท ภาครัฐจัดหาท่ีดินใหราษฎรเพื่อทํากินในภาคการเกษตร การจัดท่ีดินใหกับเกษตรกรจึงถือเปน
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การแกไขปญหาที่อยูอาศัยไปพรัอมกันกับปญหาดานเศรษฐกิจ  ในขณะที่บทบาทของภาครัฐดานที่ดินใน
เมืองมักเปนการชวยเหลือดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยที่ทํางานนอกภาคการเกษตรเปนหลัก  โดย
ที่ผานมามักเปนการแกไขแบบแยกสวนคือมองเฉพาะดานที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียว แตไมพิจารณามิติ
ดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานการจางงานและแหลงงาน นอกจากนี้ การไรซึ่งนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการท่ีดินในเมืองมาต้ังแตอดีตทําใหไมไดมีการจัดเตรียมที่ดินไวเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมี 
รายไดนอยในเมือง เปนผลใหภาครัฐไมสามารถจัดสรางที่อยูอาศัยราคาถูกใหกับประชาชนในเมืองได 
ปจจัยเหลานี้ไดทําใหโครงการชวยเหลือดานที่อยูอาศัยหลายโครงการไมประสบความสําเร็จ 

ปญหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในเมืองถือเปนสําคัญในลําดับตนๆ ของการพัฒนาประเทศ
และไดมีการกลาวถึงเรื่องที่อยูอาศัยไวอยางชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 (2515-2519) 
ในชวงเวลาเดียวกันนี้เองไดมีการจัดต้ังการเคหะแหงชาติขึ้นมา เพื่อดําเนินภารกิจดานที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชน อยางไรก็ตาม การดําเนินงานเทาที่ผานมาโดยมากเปนไปในรูปแบบโครงการเดี่ยว และไมมีการ
ดําเนินงานอยางมีบูรณาการโดยเชื่อมกับนโยบายอื่นที่เกี่ยวของ เชน นโยบายการพัฒนาเมืองและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  แมวารัฐบาลในอดีตไดกําหนดนโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยในป 2526 และนโยบายที่อยู
อาศัย ฉบับปรับปรุง ในป 2531 แตการดําเนินนโยบายเหลานี้ไมถือวาประสบความสําเร็จอยางแทจริง
เพราะยังมีประชาชนอีกในเมืองอีกเปนจํานวนมากท่ีอาศัยอยูในชุมชนแออัดหรืออาคารบานเชาที่มีขนาด
และคุณภาพตํ่ากวามาตรฐาน 

นโยบายรัฐบาลที่ผานมาโดยมากไมไดแทรกแซงในตลาดท่ีอยูอาศัยโดยตรง แตเปดใหอุปสงคและ
อุปทานเปนไปตามกลไกตลาดเสรี ภาครัฐไดออกมาตรการท่ีใหการสนับสนุนแกภาคเอกชนในการพัฒนา 
ที่อยูอาศัย ทั้งการจัดสรรที่ดินและการสรางอาคารหองแถวหองชุด มาตรการหนึ่งคือการจัดต้ังธนาคาร
อาคารสงเคราะหใหเปนองคกรหลักท่ีทําหนาที่ดานการเงินสําหรับที่อยูอาศัย โดยเนนการกูยืมเงินในอัตรา
ดอกเบ้ียในระดับตํ่า วัตถุประสงคหลักคือเพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถซื้อที่อยูอาศัยเปนของตนเองได
อยางไรก็ตาม ผูมีรายไดนอยในเมืองเปนจํานวนมากก็ยังไมไดรับประโยชนจากการบริการของธนาคาร
อาคารสงเคราะหหรือธนาคารพาณิชยทั่วไป เพราะไมมีหลักทรัพยและรายไดตํ่ากวาที่จะกูยืมเงินจาก
ธนาคารได 

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยตรงในดานที่อยูอาศัยในเมืองคือการเคหะแหงชาติ ซึ่งมีพันธกิจ
หลักคือการจัดเตรียมที่อยูอาศัยใหประชาชนเพื่อขายหรือใหเชาในราคาถูก แตการจัดสรางบานที่อยูอาศัย
ตองใชเงินงบประมาณเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อที่ดิน โครงการสรางที่อยูอาศัยหลายโครงการ
ของการเคหะแหงชาติไมประสบผลสําเร็จและถูกยกเลิกไป ในชวงแรกของแผนการพัฒนาดานที่อยูอาศัย
ของการเคหะแหงชาติ เปาหมายหลักของการพัฒนาที่อยูอาศัยคือการสรางที่อยูอาศัยจํานวน 170,000 
หนวย แตในป พ.ศ. 2521 หลังจากที่ไดสรางไปแลว 36,868 หนวย รัฐบาลไดตัดสินใจยกเลิกโครงการ
สรางที่อยูอาศัยดังกลาวดวยเหตุผลดานการเงิน แมวาในภายหลังไดปรับตัวเลขเปาหมายลงเหลือ 120,000 
หนวยก็ตาม แตก็ตองถูกยกเลิกในภายหลังเนื่องดวยภาระดานการเงินที่หนักเกินกวาที่การเคหะแหงชาติ
จะสามารถรับได 

ในชวงประมาณ พ.ศ. 2522-2525 การเคหะแหงชาติไดกําหนดแผนปรับปรุงที่อยูอาศัยในชุมชน
แออัดจํานวน 26,000 หลัง และการพัฒนาที่ดิน 14,400 แปลงในตามแนวคิดการจัดสรรที่ดิน-
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สาธารณูปโภคพรอมกับที่อยูอาศัยแบบสรางบางสวน (site and services with core house) แนวคิดนี้มุง
ไปที่การแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย โดยใหราคาที่อยูอาศัยสอดคลองกับความสามารถใน
การจาย โดยมีขอสมมติสําคัญคือความตองการดานที่อยูอาศัยจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานภาพทางดาน
สังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน การเคหะแหงชาติไดนําแนวคิดนี้ไปดําเนินการจริงเปนครั้งแรกใน
ประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2518 และไดมีการพัฒนารูปแบบเรื่อยมารวมทั้งส้ิน 6 โครงการและสุดทายที่มีการ
จัดสรางคือ โครงการเมืองใหมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  อยางไรก็ตาม การขาดงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาล ทําใหการเคหะแหงชาติไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได ในชวงหลัง การเคหะแหงชาติได
ยกเลิกแนวคิดท่ีจะสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยโดยตรง แตเปลี่ยนไปเนนแนวคิดการปรับปรุง 
ชุมชนแออัดและการจัดสรรท่ีดินกับสาธารณูปโภคเปนหลัก 

นอกจากนี้ การเคหะแหงชาติยังไดเริ่มกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดระดับกลาง ดวย
ความคิดท่ีวา รายไดจากการจัดสรางและจําหนายบานใหกับคนชั้นกลางจะสามารถนํามาเกื้อหนุนโครงการ
สําหรับผูมีรายไดนอย  แตปญหาหลักประการหนึ่งในการจัดสรางที่อยูอาศัยใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูมี
รายไดนอยในเมืองคือ การเคหะแหงชาติไมสามารถจัดหาท่ีดินภายในเมืองได เพราะมีราคาท่ีดินแพง จึง 
จําตองจัดสรางที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่หางไกลออกไป เปนผลใหตนทุนในการเดินทางของผูอยูอาศัยเพิ่มขึ้น
ปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาดการวางแผนดานการใชประโยชนที่ดิน และความเชื่อมโยงระหวาง
การวางผังเมืองกับการวางแผนที่อยูอาศัย จึงทําใหภาครัฐไมไดจัดเตรียมที่ดินไวใหกับการสรางที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง   

นับต้ังแตชวงป พ.ศ. 2531 นโยบายและมาตรการดานที่ดินของรัฐบาลไดทําใหเกิดการพัฒนาและ 
จัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยในเขตเมืองเปนจํานวนมาก แตปญหาท่ีอยูอาศัยในเมืองก็ยังคงมีอยู ทั้งใน
ดานมาตรฐานและคุณภาพของอาคาร ส่ิงแวดลอมและสาธารณูปโภค การจัดสรางที่อยูอาศัยในเมืองโดย
ภาครัฐ เชน การเคหะแหงชาติ ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเพียงพอ จึงกลายเปน
บทบาทของภาคเอกชนในการจัดสรางที่อยูอาศัยในเมือง  อยางไรก็ตาม เนื่องจากภาครัฐไมไดมีมาตรการ
และขอบังคับเขมงวดในการควบคุมการพัฒนาที่อยูอาศัยในเมือง จึงเกิดปญหาภาคเอกชนสรางที่อยูอาศัย
ตํ่ากวามาตรฐานเปนจํานวนมากกวาความตองการในตลาด  นอกจากนี้ จํานวนที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นก็ไมได
ชวยประชาชนผูมีรายไดนอยที่ไมสามารถไดเขาสูระบบการเงินเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห
หรือธนาคารพาณิชยได เพราะดอกเบี้ยสูงเกินกวาจายได  คนจนเมืองจํานวนมากตองอาศัยอยูในชุมชน
แออัด ซึ่งเปนการเชาที่ดินเอกชนรายใหญหรือการบุกรุกในที่ดินภาครัฐ  กระนั้นก็ตาม ยังมีที่ดินรกราง 
วางเปลาเหลืออยูมากในพื้นที่ในเมือง ในขณะท่ีการจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยในบริเวณชานเมืองเปนไป
อยางกระจัดกระจายไรระเบียบในพื้นที่ที่ภาครัฐยังไมไดจัดเตรียมสาธารณปูโภคสาธารณูปการใหพรอม  

แนวคิดการสรางบานที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยไดหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชวงสมัย พ.ต.ท 
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดมอบหมายใหการเคหะแหงชาติดําเนินโครงการบานเอื้ออาทร 
ซึ่งมีเปาหมายดําเนินการจัดสรางที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม พรอม
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จําเปนและองคประกอบชุมชน ในระดับราคาที่สามารถรับภาระไดทั้ง
ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและในเมืองหลักเมืองรองในภูมิภาค ทั้งนี้ ประชาชนท่ีเขารวมโครงการจะมี
กรรมสิทธ์ิในลักษณะการเชาซื้อเปนที่อยูอาศัยของตนเอง ประกอบกับเปาหมายดานการพัฒนาชุมชนคือ 
การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
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ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน อยางไรก็ตาม โครงการนี้ไดรับการวิพากษวิจารณเปนอยางมากดวยเหตุผลตางๆ 
นอกเหนือจากปญหาดานการทุจริตของนักการเมืองและบริษัทเอกชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
ดังกลาวแลว  โครงการบานเอื้ออาทรเปนจํานวนมากมีปญหาดานความเหมาะสมเชิงที่ต้ัง เพราะไมไดมี
การจัดเตรียมที่ดินในเขตเมืองไวกอน จึงตองไปสรางบานในพื้นที่หางไกลจากแหลงงานเดิม 

การพัฒนาที่อยูอาศัยในเมืองใหญในตางจังหวัดในชวงหลังมีลักษณะคลายกับกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล คือเริ่มมีการจัดสรรท่ีดินเพื่ออยูอาศัยมากขึ้น แตก็ยังไมมากเทากับในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล นอกจากนี้ เริ่มปรากฏเห็นชุมชนแออัดมากขึ้นในเมืองหลักในภูมิภาค สวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยายถิ่นฐานของประชาชนในชนบท ซึ่งแตเดิมยายเขากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเกือบทั้งหมด แตตอนหลังมียายเขาเมืองใหญในภูมิภาคมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาดานที่อยูอาศัย
เชนเดียวกับในกรณีของกรุงเทพมหานคร เชนเดียวกัน ตนเหตุหนึ่งของปญหาคือการขาดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการท่ีดินในเมือง เพื่อจัดเตรียมที่ดินสําหรับการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับประชาชน 
ผูมีรายไดนอย 

การไรซึ่งที่ดินสําหรับอยูอาศัยในเมืองทําใหประชาชนท่ีมีรายไดนอยที่ไมมีทางเลือกไดบุกรุกท่ีดิน
ผูอื่นเพื่อสรางที่อยูอาศัย จนกลายเปนชุมชนแออัดบนท่ีของภาครัฐ วัด ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และ
เอกชนรายใหญ เมื่อเกิดการไลรื้อชุมชนแออัด ประชาชนเหลานี้ก็ตองพึ่งความชวยเหลือในการจัดหาท่ีอยู
อาศัยโดยการเคหะแหงชาติ หรือองคกรมหาชนและองคกรไมแสวงหากําไรภาคเอกชน ซึ่งในชวงหลังไดมี
บทบาทสําคัญมากขึ้นในการปรับปรุงสภาพการอยูอาศัยในชุมชนแออัด ในภาพรวม แมวาจํานวนชุมชน
แออัดในเมืองดูเหมือนไดลดลงก็ตาม จํานวนประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดไมไดลดลง ปญหาเรื่อง 
ที่ดินและที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในเมืองจะยังคงมีอยูตอไป รัฐบาลจึงควรมีนโยบายและแนวทาง 
ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 

โครงการหนึ่งที่นาสนใจท่ีเปนทางเลือกหนึ่งในการแกไขปญหาชุมชนแออัดในเมืองคือ โครงการ
พัฒนาความมั่นคงที่อยูอาศัยคนจนในชุมชนแออัด หรือโครงการ "บานมั่นคง" ของสถาบันพัฒนาองคกร 
ชุมชน (พอช.) โครงการนี้เนนหลักการท่ีใหชุมชนเปนแกนหลักในการรวมคิดรวมทําในการพัฒนาโครงการ 
และการแกไขปญหาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยในเมือง แนวทางหลักของโครงการนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการท่ีดินคือ ชุมชนจะตอรองขอเชาที่ดินระยะยาวจากเจาของที่ดิน ซึ่งในบางกรณีสามารถ 
ขอเชาไดนานถึง 30 ป ถาไมสามารถตอรองกันได ก็จะมีรื้อยายไปยังที่ใหม ซึ่งอาจเปนการเชาที่ดิน
สาธารณะเชนวัด หรือจัดหาซื้อที่ดินผืนใหมในบริเวณที่ไมไกลจากเดิมมาก โดยชุมชนจะรวมกลุมลงขันซื้อ
ที่ดินนั้นในรูปของสหกรณ ทั้งนี้ ที่ดินถือเปนกรรมสิทธ์ิรวมของชุมชนอยางนอยในชวง 15 ปแรก  
แนวความคิดนี้ต้ังอยูบนพื้นฐานที่วาชุมชนจะเปนผูรับภาระดานที่อยูอาศัยของตนเอง แตจําเปนตองไดรับ
การอุดหนุนโดยภาครัฐในสวนตางของดอกเบี้ย เพื่อใหชุมชนสามารถรับภาระในการจายได โดยสินเชื่อ 
ที่อยูอาศัยนั้นจะใชจากกองทุนของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ขอจํากัดสําคัญในปจจุบันคือการไดมาซึ่ง 
ที่ดินในเมืองที่มีอยูจํากัดและมีราคาแพง หนวยงานภาครัฐจึงตองใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดหา 
ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย 

สรุปไดวา นโยบายที่อยูอาศัยของรัฐบาลที่ผานมาเนนการเปดโอกาสใหภาคเอกชนในการพัฒนา 
ที่ดินและที่อยูอาศัย และไดปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด การดําเนินนโยบายในรูปแบบดังกลาวถือวา
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ประสบความสําเร็จในแงมุมที่วาภาคเอกชนสามารถพัฒนาที่อยูอาศัยราคาถูกใหแกผูมีรายไดปานกลาง
หรือนอยในเมืองไดในระดับหนึ่ง ในขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะหปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยใหกับประชาชน
ดวยอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได อยางไรก็ตาม แมวาตลาดที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีประสิทธิภาพดี เพราะภาคเอกชนสามารถสรางจํานวนที่อยูอาศัยไดมาก แตประเด็นที่ยังตองมี
การถกเถียงตอไปคือ การดําเนินนโยบายภาครัฐในลักษณะดังกลาวไดทําใหประชาชนมีที่อยูอาศัยไดใน
ระดับราคาและคุณภาพที่เหมาะสมไดจริงหรือไม เพราะที่อยูอาศัยเปนจํานวนมากที่พัฒนาโดยภาคเอกชน
มีสภาพตํ่ากวามาตรฐานและมีสภาพแออัด นอกจากนี้ การไรซึ่งนโยบายที่ดินในเมืองไดทําใหภาครัฐไม
สามารถจัดสรางที่อยูอาศัยในเมืองสําหรับประชาชนที่มีรายไดนอยและดอยโอกาส  จึงควรกําหนดนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อจัดหาที่ดินเตรียมไวสําหรับที่อยูอาศัยในเมืองตอไปในอนาคต 

4.3.6 สรุป 

เครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีดินเพื่อประโยชนสูงสุดและความเปนธรรม โดยเนนไปที่ดาน
กฎหมาย ดานภาษีและดานการพัฒนาเมือง เครื่องมือแตละประเภทก็มีจุดเดนจุดดอยตางกัน เครื่องมือบาง
ประเภทสามารถใชไดกับที่ดินชนบทแตอาจไมเหมาะสมกับที่ ดินในเมืองและชานเมือง เครื่องมือ 
บางประเภทอาจสรางประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินแตอาจมีปญหาดานความเปนธรรม ประเด็น
สําคัญคือการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาที่ดินที่เปนอยูในปจจุบันไมสามารถพึ่งเครื่องมือหนึ่งเดียวได 
แตตองใชเครื่องมือหลายประเภทประกอบเขาดวยกัน 

 เครื่องมือที่ไมไดกลาวถึงในการวิเคราะหนี้ แตควรเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ที่ดินคือดานองคกร ซึ่งไมควรจํากัดอยูเพียงการจัดระบบองคกรภาครัฐเทานั้น แตควรครอบคลุมถึงการ 
จัดต้ังองคกรภาคประชาสังคมขึ้นมาตรวจสอบการบริหารจัดการที่ดิน รวมไปถึงการสรางกระบวนการ 
ไกลเกลี่ยความขัดแยงเรื่องที่ดินระหวางเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ นอกจากนี้ การบริหารจัดการ 
ที่ดินในอนาคตขางหนาตองเปนไปตามกระแสการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น จึงจําเปนตองมีการวางรากฐาน
ในการพัฒนาองคประกอบพื้นฐานในการบริหารจัดการคือ ระบบขอมูลและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการที่ดินในระดับทองถิ่น 

4.4  การวิเคราะหกฎหมายที่เก่ียวของกับการถือครองที่ดินในประเทศไทย 

จากการศึกษาเรื่องบริหารจัดการที่ดินที่ไดทบทวนในหัวขอ 2.1.4 นั้น ไดมีขอเสนอใหมีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน ในบทนี้จึงไดมีการวิเคราะหถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน 
รวม 7 เรื่อง คือ (1) แนวคิดในการจํากัดการถือครองท่ีดิน (2) การกระจายการถือครองโดยการจัดท่ีดิน  
(3) การเชาที่ดิน  (4) การถือครองที่ดินของตางชาติ  (5) การจัดต้ังธนาคารท่ีดิน  (6) การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน และ (7) การจัดต้ังองคกรบริหารจัดการที่ดิน 

4.4.1 แนวคิดในการจํากัดการถือครองที่ดิน 

ขนาดการถือครองท่ีดินในประเทศไทยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวามีขนาด 
10-39.9 ไร มีจํานวนมากที่สุดซึ่งสนับสนุนโดยการศึกษาของสถาบันมูลนิธิที่ดินในป 2544 พบวาขนาด



336 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ของแปลงที่ดินในประเทศไทยสวนมากถึงรอยละ 87 มีขนาด 5 ไร หรือตํ่ากวา อยางไรก็ตามท้ังสํานักงาน
สถิติแหงชาติและสถาบันมูลนิธิที่ดินก็ไดรายงานวามีผูถือครองที่ดินขนาดใหญกระจายอยูในภาคตางๆ 
จํานวนหนึ่งดวยเชนกัน 

จากขอมูลดังกลาว จึงไดมีแนวคิดท่ีจะมีการจํากัดการถือครองที่ดิน 2 แนวคิด คือ 

แนวคิดท่ี 1. การรื้อฟนบทบัญญัติ มาตรา 34 ถึง มาตรา 49 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มาใชอีก
ครั้งหนึ่ง เชน การดําเนินการในป 2524 และ 2540 

แนวคิดท่ี 2. ใชระบบภาษีกาวหนา หรือระบบภาษีประเภทอื่นๆ โดยแตละแนวคิดมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) การใชกฎหมายจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 

การประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2497 นั้น บทบัญญัติในหมวด 3 
การกําหนดสิทธิในที่ดิน มาตรา 34 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิในที่ดินไดดังนี้ 

 - ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ไมเกิน 50 ไร 

 - ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ไมเกิน 10 ไร 

 - ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม  ไมเกิน 5 ไร 

 - ที่ดินเพื่ออยูอาศัย  ไมเกิน 5 ไร 

อยางไรก็ตามไดมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2502 ยกเลิก 
บทบัญญัติมาตรา 34-49 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ทําใหการจํากัดสิทธิในที่ดินหรือจํากัดขนาดการ 
ถือครองของเอกชนสิ้นสุดลง 

ในสวนที่ดินของรัฐ ไดมีการกําหนดขนาดการถือครองไวในบทบัญญัติมาตรา 8 แหงพระราช-
บัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมทําประโยชนไดไมเกิน
ครอบครัวละ 50 ไร บทบัญญัติมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
กําหนดให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดท่ีดินใหเกษตรกรไมเกิน 50 ไร สําหรับเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัว
เดียวกัน บทบัญญัติมาตรา 16 ทวิ (1) แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507กําหนดใหอธิบดี
กรมปาไมอนุญาตใหบุคคลท่ีทําประโยชนอยูในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติไดไมเกินครอบครัวละ 20 ไร 
และหากตองการปลูกปาหรือไมยืนตน อาจขอเพิ่มเติมไดแตไมเกินครอบครัวละ 35 ไร ตามบทบัญญัติ
มาตรา 16 ทวิ (2) 

(2) การจํากัดขนาดการถือครองที่ดินโดยใชระบบภาษี 
ในกรณีของการใชระบบภาษีเขามาแกไขปญหาการถือครองที่ดินนั้น ไดมีแนวคิดดังกลาวนี้มาเปน

เวลาชานาน เชน ขอเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่อง
นโยบายที่ดินเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. …. มาต้ังแตวันที่ 8 กันยายน 2541 โดยขอยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองที่ พ.ศ. 2508 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติกําหนดราคา 
ปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2529 และขอเสนอของมูลนิธิสถาบันที่ดิน  
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ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่องแกไขปญหาท่ีดินตามนโยบายการบริหารจัดการ 
ที่ดินของประเทศ รวม 7 แผนงาน ซึ่งภาษีที่ดินเปนแผนงานหนึ่งที่มอบใหกระทรวงการคลังรับผิดชอบ  
ตอมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง รายงานผลการปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอวาการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครองตามขอเสนอของ 
มูลนิธิสถาบันที่ดินไมมีความจําเปน สมควรยุติแผนงานยอยนี้แตควรเรงผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและส่ิงปลูกสรางซึ่งเปนภาษีทองถิ่น (Local Tax) ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว  เนื่องจากสามารถชวยให
เกิดการกระจายถือครองที่ดินไดในระดับหนึ่ง และกระตุนใหใชที่ดินที่เกิดประโยชนมากข้ึน  โดยเพิ่ม
บทลงโทษกรณีทิ้งที่ดินวางเปลาเกิน 5 ป เพิ่มขึ้นอีกเพื่อลดการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกําไร 

การจํากัดการถือครองที่ดินเอกชนจึงยังไมมีขอยุติใดๆทั้งทางการออกกฎหมายจํากัดขนาดการ 
ถือครองโดยตรงหรือระบบภาษีในขณะนี้ 

• ขอดี-ขอเสีย ของการจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 

ในการจํากัดขนาดการถือครองที่ดินนั้นมีขอดี-ขอเสีย ซึ่งสมภพ มานะรังสรรค (2524: 144-150) 
ไดวิเคราะหถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจตอภาคเกษตรจากการจํากัดการถือครองที่ดินไววาจะมีประโยชน 4 
ประการ คือ  

- การใชประโยชนในที่ดินมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเพราะเปนการกระตุนการเพิ่มผลผลิตและลดปญหา
การวางงานแฝง ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคืออาหารเลี้ยงประชากรท่ีเพิ่มขึ้นทุกป และเปนแหลงเงินตราตางประเทศ  

- เกษตรกรสามารถนําเงินคาเชาที่ดินมาซื้อปจจัยการผลิตอื่นๆ  

- ลดการบุกรุกท่ีดินปาไม และ  

- ทําใหนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความเปนไปไดในการปฏิบัติมากย่ิงขึ้น  

ในสวนของภาคตัวเมืองนั้นจะมีผลดีตอเอกชนในแงที่สามารถซื้อที่ดินมาสรางหลักประกันความ
มั่นคงแกชีวิตไดงายขึ้น ผลดีตอวิสาหกิจคือเมื่อมีการจํากัดขนาดการถือครองลงมา ราคาที่ดินจะลดลง จะมี
ผูลงทุนมากขึ้นทําใหเศรษฐกิจขยายตัว มีการแขงขันในการผลิตมากขึ้นทําใหเกิดผลดีตอผูบริโภค  
นอกจากนี้จะชวยใหที่ดินเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากขึ้นแทนการท้ิงรางจากการเก็งกําไร 

โดยสรุปแลวกฎหมายจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน นอกจากจะสรางความเปนธรรมในหมูประชาชน
ในเมืองแลว ยังมีผลกระจายความเปนธรรมในภาคเกษตร และทําใหการปฏิรูปที่ดินมีผลในการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น 

สําหรับขอเสียของการจํากัดการถือครองที่ดิน มีผลกระทบใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานสังคมและ 
การเมือง การจํากัดการถือครองที่ดินจะกระทบตอแบบแผนประเพณีไทยท่ีมีการสะสมมรดกในรูปที่ดิน
ใหแกลูกหลาน หรือกระทบตอผูมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและอํานาจทางการเมือง ใหมีการบีบบังคับมิ
ใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจํากัดการถือครองหรือทําใหขอบังคับขาดผลในทางปฏิบัติ 2) ดาน
การเกษตร ทําใหที่ดินราคาตก และเกษตรกรกูเงินจากสถาบันการเงินโดยใชโฉนดค้ําประกันไดยากขึ้น 
และ 3) ดานมูลคาที่ดิน การจํากัดการถือครองท่ีดินอาจมีผลตอหลักทรัพยในรูปที่ดินมีมูลคาลดลง หรือ
กระทบตอการใหกูเงินของธนาคารพาณิชยโดยใชที่ดินมาค้ําประกัน (สมภพ มานะรังสรรค 2524) 



338 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ภายใตสถานการณในปจจุบันที่ความตองการท่ีดินเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร มีความจําเปนตอง
นําที่มีอยูมาใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่กลาวขางตน 3 ประการ คือ รักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติ การใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและสรางความเปนธรรม รวมทั้งตอบสนองตอ 
ผูดอยโอกาสในสังคม จึงมีความจําเปนจะตองมีการจํากัดการถือครองโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ไมเปนการริดรอน
สิทธิของประชาชน การศึกษานี้ไดเปรียบเทียบวิธีการใชกฎหมายกําหนดขนาดการถือครองท่ีดินกับภาษี 
ที่ดินแลว พบวาในการใชกฎหมายกําหนดขนาดการถือครองที่ดินนั้น มีจุดออนดังนี้ 

1. กฎหมายท่ีตราขึ้นใหมจะไมมีผลบังคับยอนหลังไดในขณะที่ที่ดินของประเทศสวนหนึ่งตกอยูใน
มือของผูถือครองที่ดินขนาดใหญตองรอจนถึงเวลาที่มีการโอนหรือตกทอดทางมรดก จึงสามารถบังคับใชได 
ซึ่งไมสามารถกําหนดไดวาจะใชเวลามากนอยเพียงใด และอาจมีการแบงแยกที่ดินใหตกอยูในกลุม 
เจาของที่ดินเดิม 

2. ขนาดของที่ดินที่กําหนดขึ้นเพื่อกิจกรรมตางๆ นั้นอาจจะไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบันหรือในอนาคต 

3. จากการท่ีสภาพพื้นที่และคุณสมบัติของดินในประเทศไทยมีความหลากหลาย การกําหนด
ขนาดที่ดินเพื่อการเกษตร จะดําเนินการไดคอนขางลําบาก 

ในกรณีของการใชรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. …. ที่กระทรวงการคลัง
ดําเนินการอยูนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหการอุดหนุนแกองคการบริหารสวนทองถิ่น มากกวาการกระจาย
การถือครอง 

การใชระบบภาษีที่คํานึงถึงความเปนธรรม จะไมเปนการริดรอนสิทธิของเจาของที่ดิน ผูที่ถือครอง
ที่ดินมากควรเสียภาษีมาก ผูที่อยูเขตที่พัฒนาแลวก็ควรเสียภาษีในอัตราที่สูงเชนกัน หากไมประสงคจะ
จายภาษีที่สูงก็มีทางเลือกวาจะขายหรือใหเชา เปนตน สงผลทําใหการไมทําประโยชนในที่ดินจะลดลง 

การศึกษานี้จึงเสนอใหมีการจํากัดขนาดการถือครองที่ดินหรือการกระจายการถือครองที่ดิน โดย
การใชเครื่องมือทางภาษีที่ดิน ซึ่งจะตองตราเปนพระราชบัญญัติขึ้นใหม ในรูปภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก 
และพระราชบัญญัติการจัดเก็บคาประเมินพิเศษ (special assessment levy) ตามความเหมาะสม ซึ่งได
วิเคราะหรายละเอียดของหลักการแตละเรื่องมาแลวในหัวขอ 4.3 

4.4.2 การกระจายการถือครองท่ีดินโดยการจัดที่ดินทํากิน 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดินของรัฐใหประชาชนในปจจุบันมีอยู 5 ฉบับ คือ 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน  

- พระราชบญัญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

- พระราชบญัญัติจัดท่ีดินเพือ่การครองชีพ พ.ศ. 2511 

- พระราชบญัญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
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จากการศึกษาของสถาบันตางๆ รวมทั้งสวนราชการไดกลาวถึงการจัดท่ีดินทํากินวามีความซ้ําซอน 
สมควรจะมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของนั้น จากการวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้มีความเห็นดังตอไปนี้  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดท่ีดินทํากินในอดีตนั้นมีจํานวนมากถึง 16 หนวยงาน (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533:70) ปญหาท่ีสําคัญคือ สิทธิในที่ดินที่จัดใหตามกฎหมายที่แตกตางกัน  

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มิถุนายน 2525 เรื่องนโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
ขอ ฉ. กําหนดมิใหหนวยงานจัดท่ีดินซึ่งกําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น ขยายพื้นที่ดําเนินการ ยกเวนแต
กรณีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้จากขอกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
หนวยงานอื่นยกเวนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงมิไดมีการขยายพื้นที่ดําเนินการ สําหรับ
ในกรณีของนิคมสหกรณ และนิคมสรางตนเองนั้นไดมีการจัดทําแผนถอนสภาพนิคมสรางตนเอง (กรม
ประชาสงเคราะห, 2535: 11) และโครงการเรงรัดจัดท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ 2531-2540 (กรมสงเสริม 
สหกรณ, 2530: 1-12) ซึ่งทั้งสองหนวยงานนี้จัดท่ีดินทํากินภายใตพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 รวมทั้ง กรมท่ีดินซึ่งจัดท่ีดินเพื่อประชาชนไดยุติการจัดท่ีผืนใหญตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

กรณีของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งเปนเพียงหนวยงานเดียวที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติใหขยายพื้นที่ไดนั้น ไดมีปญหาดานกฎหมาย ที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ซึ่ง  
พัชรัตน มณีวงศ (2548: 77) ไดกลาวไววา ปญหาท่ีมีอยูสวนใหญเปนปญหาขอกฎหมาย ไมมีหนทางอื่น 
ที่จะแกไขไดถาไมแกไขกฎหมายทั้งฉบับใหสอดคลองกับสภาวการณโดยแยกการดําเนินงานในที่ดิน 
เอกชนและที่ดินของรัฐออกจากกันชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเอกชน ตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาท่ีดิน 
เพื่อชวยเกษตรกรผูไรที่ดินทํากินใหไดอยางรวดเร็ว เชน จัดซื้อโดยไมประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ถาไมขาย 
จะถูกเวนคืน เชาที่ดินเอกชนมาจัดใหเกษตรกรเชาตอ โดยมาตรการทางภาษีที่ดินอัตรากาวหนาจะเปน
เครื่องมือที่ทําใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดินและการใชประโยชนในที่ดินที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีกระบวนการจัดหาที่ดินที่ใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม 

(2) การดําเนินงานในที่ดินของรัฐ เปลี่ยนมาใชวิธีการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ เพื่อใหเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด ชวยเหลือบุคคลทุกกลุม มิใชเฉพาะเกษตรกร เพราะลักษณะปญหาในการเขาไป 
ถือครองที่ดินของรัฐไมแตกตางกัน 

(2.1) กําหนดเขตบริหารจัดการที่ดินของรัฐ โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

(2.2) จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน แบงเปนเขตพื้นที่เกษตรกรรม เขตพื้นที่เพื่อกิจการอื่น 
และเขตพื้นที่เพื่อการพัฒนาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนในทองถิ่นดวย 

(2.3) กําหนดแผนการใชประโยชนในที่ดิน เพื่อบริหารจัดการท่ีดินในแตละเขตจําแนกใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และติดตามการใชประโยชน 

(2.4) กําหนดเรื่องการจัดท่ีดิน เพื่อใหสิทธิในที่ดินแกผูถือครองเดิม เกษตรกร สถาบัน 
เกษตรกร องคกรเกษตรกร ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม และเขตพื้นที่เพื่อกิจการอื่น ในขนาดที่เหมาะสม โดย
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ตองเสียคาตอบแทนใหรัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการสนับสนุนที่เอื้อตอการแกไขปญหาการถือครองที่ดินเพื่อ
ทําการเกษตรขนาดใหญ ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดใหเชาระยะยาว มีเงื่อนไข
ตองเปลี่ยนเปนสหกรณการเกษตรในอนาคต และกําหนดมาตรการสนับสนุนในการใชเงินกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินฯ จายชดเชยใหแกผูถือครองเดิมที่ไมอยูในหลักเกณฑไดรับการจัดท่ีดิน สวนในเขตพื้นที่ 
เพื่อการพัฒนาและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีการจัดท่ีดิน ใหชุมชนทองถิ่นรวมกันดูแล 

(3) ปรับปรุงขอจํากัดกรรมสิทธ์ิในที่ดิน จากการคุมครอง “คน” เปนคุมครอง “ที่ดิน” กําหนดหามโอน
ไวชวงเวลาหนึ่ง เวนแตตกทอดทางมรดก หรือโอนใหทายาท หรือสหกรณ หรือ ส.ป.ก. โดยมีการควบคุม
ขนาดการถือครอง และการใชประโยชนในที่ดินดวย 

(4) มีการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม สงวนพื้นที่เกษตรไวตราบเทาที่ยังมีความจําเปนและใหสิทธิ
ประโยชนกับผูไดรับกรรมสิทธ์ิในที่ดินจาก ส.ป.ก. รวมทั้งเจาของหรือผูครอบครองที่ดินอื่นที่ยอม 
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินในเขตพื้นที่ เกษตรกรรม เชน มาตรการภาษี ตํ่ากวาพื้นที่อื่น  
การสนับสนุนสินเชื่อในการลงทุน 

(5) การพัฒนา กําหนดขอบเขตการพัฒนา การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ ใหเอื้อตอ
การดําเนินการตามแผนพัฒนา และบูรณาการแผนอยางมีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการจัดการ 
องคความรู การเขาถึงขอมูลขาวสาร 

(6) การมีสวนรวมของทองถิ่น และประชาชน เพื่อรวมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดิน
อยางสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

(7) ปรับปรุงองคกรดําเนินงานและองคกรทางการเงิน โดยกําหนดองคประกอบ อํานาจหนาที่
คณะกรรมการท้ังในสวนกลางและจังหวัด กําหนดขอบเขตการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรม ใหสอดคลองกับการดําเนินการตามกฎหมายที่จะขอแกไข 

หลักการดังกลาวไดนํามายกรางเปน “ พระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....” และอยูในระหวางดําเนินการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
อยูในขณะนี้ 

ขอเสนอจากการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดท่ีดิน ซึ่งเปนการกระจายการถือครองท่ีดินวิธี
หนึ่งนั้น มีดังนี้ 

1. เนื่องจากกรมที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมสงเสริมสหกรณ ไมไดขยายพื้นที่
ดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ. 2525 การดําเนินการของทั้งสามหนวยงานเปนการดําเนินการในพื้นที่ที่ยัง 
เหลืออยู ทั้งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมสงเสริมสหกรณไดมีแผนท่ีจะเพิกถอนสภาพนิคมโดย
กําหนดเวลาไวแลว จึงเห็นควรใหคงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมวด 2 การจัดท่ีดินเพื่อ
ประชาชน และพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ไวคงเดิม จนกวาภารกิจของทั้งสาม
หนวยงานเสร็จส้ิน 

2. กรณีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น สมควรดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมตามที่สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการอยู เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพราะสํานักงานการปฏิรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนเพียงหนวยงานเดียวที่สามารถขยายพื้นที่ไดทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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3. กรณีของกรมปาไม เห็นสมควรคงบทบัญญัติ มาตรา 16 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาสงวน 
แหงชาติ พ.ศ. 2507 ไวคงเดิม 

4. สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางนั้น เปนการนําที่ดินของรัฐที่อยูในเขตโครงการจัดรูปที่ดินมาใชใน
การจัดรูปที่ดินได ตามบทบัญญัติมาตรา 43 (2) แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2517 เห็นสมควรคงไวเชนเดิม 

5. กรณีที่ดินราชพัสดุนั้น เปนการกระจายการถือครองที่ดินมิใชเปนการจัดท่ีดินทํากิน จึงไมสมควร
แกไขพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แตอยางใด 

4.4.3 การเชาที่ดิน 

ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน 3 ฉบับ (1) คือพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม  พ.ศ. 2524 (2) พระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และ (3) พระราช-
บัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 โดยมีบทบัญญัติดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2524 

ถึงแมวาจะมีกฎหมายบังคับใชอยูก็ตามดูเหมือนวาการเชาที่ดินนั้นไดเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  เชน ในป  
2518  ซึ่งเปนปที่ประกาศใชพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  2518  มีผูเชาที่ดิน
จํานวน  13.59  ลานไร  ในป  2524  ซึ่งเปนปที่ประกาศใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2524  มีผูเชาที่ดินจํานวน  14.09  ลานไร  และเพิ่มขึ้นมาเปน  24.01  ลานไรในป   2548 

พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2524  นั้นมีการวิเคราะหวามีผลบังคับใชไมมี
ประสิทธิภาพมากนัก   เพราะเปนการใหสิทธิแกผูเชาที่ดินมากเกินไป  เจาของท่ีดินจึงไมใหเชาที่ดิน   
ปลอยไวโดยไมทําประโยชน  บทบัญญัติที่มีปญหา  คือ  มาตรา  26  ซึ่งบัญญัติใหมีการเชาที่นาไมตํ่ากวา  
6   ป  เจาของที่ดินมีความเห็นวามีระยะเวลานานเกินไปหากตองการเปลี่ยนการใชที่ดินเพื่อผลตอบแทนท่ี
ดีกวาจะทําใหเสียโอกาส  มาตรา  53  บัญญัติไววาผูใหเชานาจะขายที่นาไดตอเมื่อแจงใหผูเชานาทราบ  
และถาผูเชาตองการซื้อจะตองขายใหกับผูเชา  และตกลงในวีธีการชําระเงิน ซึ่งผูเชานาอาจจะขยายเวลา
การชําระเงินออกไปไมเกินกวาหนึ่งป  ซึ่งผูใหเชานาหรือเจาของที่ดินเห็นวาเปนการเสียโอกาสเชนกัน   
เพราะถาผูขายอื่นจะไดเงินทั้งหมดในวันขาย  

การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสวนใหญจึงเปนการตกลงดวยวาจาแทนการทําสัญญา เกิดความไม
แนนอนตอการเชาในปตอไปแกผูเชาที่ดิน 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ในป 2550 มีการทอดท้ิงไมทําประโยชนในที่ดินจํานวนมาก  
โดยเฉพาะที่นาซึ่งมีถึง 1.1 ลานไร แทนการใหเชาซึ่งเจาของที่ดินใหความเห็นวาโดยทั่วไปมีความเขาใจ 
ที่ผูเชาที่ดินเสียเปรียบเจาของที่ดินมาตลอดเวลานั้น เจาของที่ดินก็มีการเสียโอกาสในการทําธุรกิจจาก 
ที่ดินนั้น โดยเฉพาะผูที่มีอาชีพซื้อขายที่ดินเชนกัน เปนเพราะบทบัญญัติมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 กําหนดใหทําสัญญาเชาถึง 6 ป หากเจาของที่ดินจะขายกอน
กําหนด ถาผูเชาไมยินยอมก็เปนปญหาการสูญเสียโอกาส นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา 53 ที่กําหนดให 
เจาของที่นาจะขายนาไดตอเมื่อแจงใหผูเชานาทราบ และถาผูเชานาตองการซื้อ เจาของนาจะตองขาย
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ใหกับผูเชานา แตมีปญหาท่ีผูเชานาสามารถขยายเวลาการชําระเงินออกไป แทนการชําระเงินในวันที่มีการ
ซื้อขาย เจาของที่ดินสวนหนึ่งจึงไมยอมใหเชา หรือใหเชาโดยไมทําสัญญา ซึ่งกลับไปสูปญหาเดิมคือผูเชา
ที่ดินไมมีความมั่นใจวาปตอไปจะไดเชาตอไปหรือไมและอัตราคาเชาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

ขอเสนอในเรื่องนี้คือควรมีการศึกษาผลกระทบจากการใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2524  ใหกวางขวางกวาการศึกษาในครั้งนี้ แลวจึงมีการแกไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหเหมาะสม 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งผูเชาที่ดินและเจาของที่ดินที่จะใหเจาของที่ดินใหเชาที่ดินมากขึ้น 

(2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

เหตุผลหนึ่งในประกาศใชพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  2518  นั้นคือการ
แกปญหาการเชาที่ดิน  ผลงานการปฎิรูปที่ดินในที่ดินเอกชนต้ังแตเริ่มตนถึงปจจุบันมีเพียง 435,248 ไร 
เนื่องจากท่ีดินมีราคาแพงและจัดซื้อไดยาก 

จากหลักการที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมพ.ศ. …. ที่อยูในระหวางการดําเนินการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นได
ครอบคลุมถึงเรื่องนี้ไวแลว ขอเสนอจึงเห็นควรใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัติดังที่กลาวในหัวขอเรื่อง
การกระจายการถือครองที่ดินโดยการจัดท่ีดินทํากิน 

(3) พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เปน
กฎหมายท่ีกําหนดใหการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมีระยะยาวไมเกิน 50 ป 
และอาจตออายุสัญญาออกไปไดอีกไมเกิน 50 ป 

ขอดี คือทําใหสิทธิการเชามีความมั่นคงมากขึ้น สามารถโอนสิทธิตกทอดทางมรดกใหเชาชวง และ
ใชเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได ซึ่งเปนการสงเสริมการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

ถึงแมวาเจตนารมณของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประทศ 
ก็ตาม แตก็มีขอเสีย คือ การเชาในระยะยาวถึง 50 ป อาจจะทําใหมีการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินนอยลง ขอเสนอในเรื่องนี้จึงสมควรมีการประเมินผลดี-ผลเสีย จากการใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ตามชวงเวลาที่เหมาะสม 

4.4.4 การถือครองท่ีดินของคนตางชาต ิ

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการควบคุมการถือครองที่ดินของตางชาติไวอยางเครงครัดตาม 
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองท่ีดินของตางชาติในปจจุบันซึ่งมี 4 ฉบับ คือ ประมวล
กฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียดที่ทบทวนไวในบทที ่
2 แลวนั้น 

สืบเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 



บทที่ 4 บทวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดิน 343 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

1. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ไดใหสิทธิแก 
คนตางดาว ในกรณีนําเงินมาลงทุน ไมตํ่ากวาส่ีสิบลานบาท ในกิจการที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ หรือเปนกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที่สามารถ
รองรับการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได โดยมีระยะเวลาการดํารงการ 
ลงทุนไมตํ่ากวา 3 ป สามารถซื้อที่ดินไดไมเกิน 1 ไร ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล 
หรืออยูภายในบริเวณที่กําหนดใหเปนเขตที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

2. พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดเกณฑการ
ไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว กําหนดวา
อาคารชุดแตละอาคารชุดหากมีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตางดาวถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดเกินกวาอัตรา
รอยละส่ีสิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดนั้น อาคารชุดนั้นจะตองต้ังอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง และมีที่ดิน ที่ต้ัง
อาคารชุดรวมกับที่ดินที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวมทั้งหมดไมเกินหาไร 

ถึงแมวาการตรากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศ 
ก็ตาม แตก็มีขอโตแยงโดยทั่วไปวา การใหสิทธิคนตางดาวถือครองที่ดินไดจะกอใหเกิดปญหาในระยะยาว
แกคนไทย ในดานการประกอบอาชีพ เพราะจะสูญเสียแหลงอาชีพ ถึงแมวาแตละรายจะถือครองเปนเนื้อที่
ไมมากก็ตาม แตหากมีคนตางดาวจํานวนมากเขามาถือครองแลวถาการควบคุมไมเขมงวดจะเกิดปญหาขึ้น
ในอนาคต อีกความเห็นหนึ่งก็คือการถือครองท่ีดินของคนตางชาติมีเงื่อนไขตามบทบัญญัติของกฎหมาย
อยูแลว หากมีการควบคุมอยางรัดกุมและติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง หากสอไปในทางที่จะมีปญหาตอ
ประเทศแลว สามารถที่จะยกเลิกเงื่อนไขดังกลาวได อยางไรก็ตามมิไดมีการวิจัยผลกระทบในเรื่องนี้ 
ภายหลังมีการแกไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแตอยางใด 

ขอเสนอในเรื่องนี้จึงสมควรมีการติดตามการถือครองที่ดินของตางชาติอยางใกลชิด โดยการจัดทํา
ฐานขอมูลการถือครองที่ดินของตางชาติเปนการเฉพาะ มีการประเมินผลดีผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศตามชวงเวลาที่เหมาะสม 

4.4.5 การจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

เพื่อรองรับการจัดท่ีดินสําหรับผูดอยโอกาสในอนาคตมีความจําเปนที่จะตองจัดต้ังธนาคารท่ีดิน
เพื่อจัดหาที่ดินแทนการเพิกถอนที่ดินสงวนหวงหามของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ปาไม ซึ่งอยูในสภาวะวิกฤติ 

ในป พ.ศ.2535 ไดมีการจัดต้ังกองทุนที่ดินขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
โดยการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2519 มาตรา 34 ทวิ หลังจาก
ดําเนินการมาแลวเปนเวลา 10 ป มีปญหาในการบริหาร คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2545 ใหยุติการดําเนินงาน อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหพบวามีปญหาท้ังดาน นโยบาย เงินทุน และวิธี 
ดําเนินการที่แนนอน อาจจะเปนเพราะไมมีกฎหมายที่กําหนดหนาที่ และองคกรโดยตรง 

ขอเสนอจากการศึกษาครั้งนี้สมควรท่ีจะตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม ใหธนาคารที่ดินมีหนาที่จัดหา
ที่ดินใหผูไรที่ดินทํากิน และมีความประสงคจะประกอบอาชีพทางการเกษตรไดเชาหรือเชาซื้อที่ดินในราคา
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ตลาด มีการโอนกรรมสิทธ์ิไดแตใชเพื่อการเกษตรเทานั้น จะตองใชประโยชนที่ดินหากละทิ้งจะตอง 
ออกจากท่ีดินนั้น และใหสิทธ์ิการเชาหรือเชาซื้อเพียงครั้งเดียว เปนตน 

4.4.6  กฎหมายที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

จากท่ีไดวิเคราะหไวขางตนวาที่ดินของรัฐที่สงวนหวงหามไวตามกฎหมายนั้น รัฐจะตองเปนผูดูแล 
แตขอเท็จจริงที่ผานมาหนวยงานของรัฐไมสามารถรับภาระที่มากมายไวได สมควรท่ีจะเปลี่ยนแนวคิดวา 
ที่สงวนหวงหามเหลานั้นเปนของชาติ ทุกคนในชาติตองมีหนาที่ชวยดูแลมิใชเปนภาระหนาที่ของรัฐเพียง
ฝายเดียว จึงสมควรที่จะสนับสนุนให ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดิน ถึงแมวาจะมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไปแลวก็ตามแตยังไมเปนการเพียงพอ สมควรท่ีจะมีกฎหมายที่เปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมมากขึ้น เชน กฎหมายปาชุมชน เปนตน 

4.4.7 การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการที่ดิน 

จากการวิเคราะหการบริหารจัดการท่ีดินพบวา มีหนวยงานและคณะกรรมการจํานวนมาก ที่ตางก็
มีอํานาจหนาที่เฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด แตทุกองคกรมีอํานาจอยูในระดับเดียวกัน เมื่อเกิดปญหาใน
การบริหารจัดการก็ไมสามารถหาขอยุติได ทําใหเกิดความขัดแยงในการบริหารจัดการตลอดมา เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวจําเปนจะตองมีคณะกรรมการท่ีมีอํานาจสูงกวาขึ้นมากํากับการปฏิบัติงานขององคกรตางๆ 
ใหเปนไปตามนโยบาย (Centralized policy-Decentralized) operation) และยุติปญหาระหวางองคกรได 
เพื่อใหเปนไปตามแนวคิดนี้ จําเปนจะตองมีการรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติขึ้น 
พรอมกับมีหนวยงานระดับกรมเปนสํานักงานเลขาธิการ 

จากการวิเคราะหถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการถือครองที่ดินในบทนี้ จะสรุปไดวา 

1. มีความจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังตอไปนี้ 

• พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

• พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

2. มีความจําเปนที่จะตองรางพระราชบัญญัติขึ้นใหมดังนี้ 

• พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 

• พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน 

• พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

• พระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรบริหารจัดการที่ดิน 
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3. มีความจําเปนที่จะตองติดตามการถือที่ดินของตางชาติ และมีการประเมินถึงผลดี-ผลเสียตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ 

• ประมวลกฎหมายที่ดิน 

• พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

• พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

4.5  การใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสดุ  

การบริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทยมีรูปแบบที่ปรับเปล่ียนไปตามโครงสรางของเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในแตละยุคแตละสมัย เมื่อโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
เปลี่ยนไปจึงทําใหแนวความคิดและรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินของประเทศจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน
ตามไปดวยเพื่อใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมระหวางการใชประโยชนที่ดินของประเทศ โครงสรางการ
บริหารจัดการ และภาวะทางสังคมในแตละยุคแตละสมัย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการท่ีดินให
มีความเหมาะสมตามโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทําใหที่ดินเกิดการใชประโยชนสูงสุดและ
ดําเนินไปอยางเปนธรรมดวย ดังนั้น จึงเปนส่ิงจําเปนที่ประเทศไทยตองศึกษาปญหาการบริหารจัดการ
ที่ดินเพื่อนําไปสูปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการใหเหมาะสมตอไป 

ในอดีตกาล ที่ดินในประเทศไทยทั้งหมดเปนสมบัติของพระเจาแผนดิน ซึ่งพระมหากษัตริยเปน 
ผูจัดท่ีดินในประเทศเพื่อประโยชนตางๆ การท่ีที่ดินในประเทศไทยเปนทรัพยสินของพระมหากษัตริยได
นําไปสูรูปแบบการจัดเก็บภาษีจากการใชประโยชนในที่ดินเพื่อเปนรายไดของแผนดิน ดังนั้นที่ดินจึง 
จัดไดวาเปนที่มาของรายไดแผนดินที่สําคัญทางหน่ึง นอกจากนั้น พระมหากษัตริยในแตละยุคแตละสมัยได
จัดแบงที่ดินใหเจาเมืองตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม และใหเจาเมืองตางๆ สามารถมี
ฐานรายไดของตนเองจากภาษีที่ดินอีกดวย ในสมัยของการพัฒนาตามรูปแบบตะวันตกประมาณรัชกาลที่ 4 
และรัชกาลที่ 5 เปนตนมา รายไดจากภาษีที่ดินถูกนําไปใชเพื่อการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน  
ดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน หรือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางทหาร  

เมื่อประเทศไทยกาวเขาสูการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 และเริ่มมีการใชแนว
ทางการพัฒนาตามรูปแบบของธนาคารโลกเริ่มต้ังแต พ.ศ. 2500 โดยที่ประเทศไทยในสมัยนั้นไดมีการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติขึ้นเปนครั้งแรก สภาวะเศรษฐกิจในชวงนั้นคือเปนชวงที่ปาไม
ของประเทศยังมีความอุดมสมบูรณอยูมาก โดยมีสัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ของประเทศทั้งหมดประมาณ 
รอยละ 50 ในขณะเดียวกัน โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในชวง พ.ศ. 2500 ประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม โดยมีเกษตรกรท่ีทําอาชีพทํานาหรือทําไรเปนจํานวนมาก ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเปนผูที่มี 
รายไดนอย ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหเกิดความจําเปนของประเทศไทยในการจัดสรรที่ดินของรัฐสวนหนึ่ง
ใหกับเกษตรกรเพื่อนําไปใชเปนพื้นที่เพาะปลูกเพื่อการเกษตร โดยพ้ืนที่ที่จัดสรรใหมักเปนพื้นที่ปาไมที่
ประชาชนไดเขาไปจับจอง หรือพื้นที่ปาไมเส่ือมโทรมที่รัฐจัดใหประชาชน 

ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา การจัดท่ีดินของรัฐใหประชาชนเปนกลไกสวนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศดานการพัฒนาดานการเกษตรและการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนที่ไมมีที่ทํากินใน 
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ยุคนั้นๆ ดังจะเห็นไดวาแนวคิดดังกลาวไดมีสวนใหประเทศไทยมีการขยายตัวดานเกษตรกรรมเปนอยางมาก 
ประเทศไทยเปนผูสงออกขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และสินคาเกษตรอื่นๆ ที่สําคัญในตลาดโลก และ
ความสําเร็จสวนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะแนวคิดของการจัดท่ีดินของรัฐที่เปนพื้นที่ปาใหกับประชาชนในรูปของ
พื้นที่เกษตรกรรมนั้นเอง 

ตอมาเมื่อพื้นที่ปาไมของประเทศลดลงอยางมากจากประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด
เมื่อ พ.ศ. 2550 เหลือเพียงประมาณรอยละ 40 ในชวง พ.ศ. 2520  รอยละ 30 ในชวง พ.ศ. 2530 และ 
รอยละ 25 ในชวง พ.ศ. 2540 ทําใหแนวคิดเรื่องการจัดท่ีดินที่เปนปาไมของรัฐใหกับประชาชนมีการถูกทบทวน 
แนวคิดดานการอนุรักษพื้นที่ปาไมในรูปการเรงประกาศเขตปาอนุรักษมีมากขึ้นเพื่อชวยสรางความสมดุล
ของธรรมชาติกลับคืนมาและเพื่อรักษาทรัพยสมบัติที่สําคัญของประเทศสวนนี้ไวใหกับประชาชนรุนหลัง ใน
ทํานองเดียวกัน แนวคิดเรื่องการจัดท่ีดินทํากินใหประชาชนในลักษณะที่เปนกลไกในการแกไขปญหาความ
ยากจนก็เริ่มไดรับการทาทายมากขึ้น เพราะตลอดเวลา 50 ปที่ผานมาที่รัฐไดจัดท่ีดินใหประชาชนนั้น  
ยังไมสามารถขจัดปญหา “การไรที่ทํากิน” ของเกษตรกรได และปญหาความยากจนก็ยังเปนวิถีชีวิตของ
เกษตรกรชาวชนบทไทยอยู ที่สําคัญไปกวานั้น โครงการจัดท่ีดินของรัฐใหประชาชน ไมวาจะเปนโครงการ
นิคมสรางตนเอง โครงการนิคมการเกษตร โครงการปฏิรูปที่ดิน หรือแมแตการออกสิทธิทํากิน (สทก.) โดย
กรมปาไม มิไดทําใหเกษตรกรมีที่เปนของตนเองอยางแทจริง แตที่ดินสวนหนึ่งประมาณรอยละ 70 ที่รัฐ 
จัดใหกับประชาชนนี้ไดถูกขายตอ โอนลอย โอนแบบไมเปนทางการ หรือไดถูกเปลี่ยนมือใหกับผูอื่น เชน 
นักธุรกิจ ขาราชการ หรือ นักการเมือง โดยเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรท่ีดินใหไปแลวนี้อาจไปทําการ 
บุกรุกท่ีดินของรัฐที่อื่นเพิ่มขึ้นอีกเพื่อหวังจะไดเอกสารสิทธิในอนาคต 

ดวยเหตุนี้เอง จึงทําใหแนวคิดดานการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทยตองมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดในทรัพยากรท่ีดิน เกิดความเปนธรรมในการชวยเหลือประชาชนผูมีรายได
นอย และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ปาไมอนุรักษเพื่อรักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศดวย 

4.5.1 การจัดการพื้นที่อนุรักษ 

พื้นที่อนุรักษในประเทศไทยประกอบดวยอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขต
หามลาสัตว ปาสงวน ปาจําแนก หรือ ปาไมถาวร เปนตน พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ๆ ตองมีการสงวนไวใน
ปริมาณที่เพียงพอเพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติของประเทศ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา เพื่อเปนแหลงตนน้ําทําหนาที่ชะลอการไหลของน้ํา หรือการทําหนาที่เปน
แหลงนันทนาการ สําหรับประเทศไทยพื้นที่อนุรักษนี้ไดมีการกําหนดไวที่รอยละ 40 ของพื้นที่รวมของ
ประเทศหรือประมาณ 128 ลานไร ปจจุบันพื้นที่อนุรักษมีเหลืออยูเพียงรอยละ 30 ของพื้นที่รวมของ
ประเทศเทานั้น และสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งของการสูญเสียพื้นที่ปาอนุรักษคือการเปลี่ยนพื้นที่ปาอนุรักษ
เปนพื้นที่เกษตรกรรม ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนที่ตองเพิ่มพื้นที่อนุรักษเพื่อใหเกิดความสมดุลของการใช
ที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

การสูญเสียพื้นที่ปาเพื่อนําไปใชเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อพัฒนาเปนชุมชนเปนกระบวนการท่ีเกิด
ขึ้นมาเปนเวลาหลายทศวรรษ โดยการสูญเสียพื้นที่ปาอาจเริ่มตนดวยการเปดพื้นที่ปาโดยนโยบายการ 
สงเสริมการทําไมในอดีต เมื่อมีการนําไมออกจากปาตามสัมปทานปาไมในอดีต ทําใหเกิดการเปดพื้นที่และ
ทําใหมีการนําพื้นที่ดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนทางการเกษตรแทน ตอมาภายหลังที่รัฐบาลไดกําหนดให
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ส้ินสุดการทําไม กระบวนการสูญเสียปาไมไดเปลี่ยนรูปแบบเปนการเปดปาโดยเกษตรกรและภายหลังที่
เกษตรกรไดรับเอกสารการถือครองก็มีการขายที่ดินดังกลาวหรือมีการโอนสภาพการถือครองใหกับผูซื้อ
ตางๆ ที่ประสงคที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน ขาราชการ พอคา หรือนักการเมือง เปนตน  
สวนเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินอาจนําเงินที่ไดรับไปเริ่มตนประกอบอาชีพใหม หรือทําการบุกรุกพื้นที่ปา 
แหงใหมตอไป ปรากฏการณการเปดพื้นที่ปาเชนนี้จึงนําไปสูวงจรการแปรสภาพพื้นที่ปาอนุรักษของ
ประเทศมาเปนทรัพยสมบัติสวนตัวของขาราชการ พอคา หรือนักการเมือง ในที่สุด โดยมีเกษตรกรทําหนาที่
เปนตัวกลางของกลไกนี้ ดวยเหตุนี้เองจึงอาจกลาวไดวา การท่ีสภาพปาไมของไทยมีสภาพเปด “Open Access” 
และไมมีการจัดสรรทรัพยากรหรือบุคลากรเพียงพอในการปกปองรักษาปา เทากับเปนการสงเสริมให
เกษตรกรเปดพื้นที่ปาอยางตอเนื่อง และทายสุดพื้นที่เหลานี้ก็ถูกถายโอนกรรมสิทธ์ิมายังขาราชการ พอคา 
หรือนักการเมืองในที่สุด 

จากการสํารวจสภาพปญหาในภาคสนามพบวา เจาหนาที่ปาไมประจําปาไมเขตตางๆ มีจํานวน
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาไมที่ตองรับผิดชอบ ทําใหการดูแลปาไมไมสามารถกระทําได โดยเฉพาะ
การดําเนินงานดานการออกเอกสารสิทธิ สิทธิทํากิน (สทก.) ในพื้นที่ปาสงวนเปนไปอยางลาชา เพราะ 
ปาไมเขตมีบุคลากรไมเพียงพอ และที่สําคัญคือ การทําใหปายังคงมีสภาพเปดอยูและพรอมที่จะใหมีและ 
ถายโอนสิทธิใหกับบุคคลท่ีสามตอไป นอกจากปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ปาไมแลว การสํารวจ 
ภาคสนามยังพบวา ปญหาความไมชัดเจนของตําแหนงเขตปาและพื้นที่ทํากินของประชาชน ทําใหเกิด 
การใชประโยชนดานการเกษตรในพื้นที่ปาสงวนและ/หรือการประกาศเขตปาอนุรักษในพื้นที่ทํากินของ 
ประชาชน ดังนั้น การจัดทําแผนที่ที่ระบุเขตแดนที่ชัดเจนดวยระบบบอกตําแหนงพิกัด หรือ GPS (Global 
Position System) จึงเปนส่ิงจําเปน เพื่อลดปญหาความขัดแยงของการทับซอนแนวเขตที่ดินตอไป 

ในสวนของการดําเนินงานดานปาชุมชนพบวา สวนใหญปาชุมชนท่ีดําเนินการโดยกรรมการปา
ชุมชนที่มีเจาหนาที่ปาไมเปนผูใหคําปรึกษาประสพความสําเร็จอยางมากไมวาจะเปนเรื่องการชวยกัน
ปองกันรักษาปา การเพิ่มแหลงอาหารใหชุมชน และการเพิ่มรายไดจากการเก็บของปาขาย ปจจัยสําคัญที่
นําไปสูความสําเร็จของปาไมชุมชนคือการมีผูนําที่ดี การมีกฎกติกาชุมชน และที่สําคัญคือการเปดโอกาสให
มีการบริหารปาไมอยางโปรงใสโดยสมาชิกในชุมชนเอง ดวยเหตุนี้จึงควรมีการนํารูปแบบปาไมชุมชนมา
ประยุกตใชกับพื้นที่รอบๆ ปาสงวนหรือพื้นที่ปาอนุรักษอื่นๆ เพื่อใหปาชุมชนทําหนาที่เปนแนวกันชน หรือ 
Buffer Zone ระหวางพื้นที่ทํากินของประชาชนกับพื้นที่อนุรักษ 

4.5.2  การจัดการทีดิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

ลักษณะการถือครองท่ีดินของประเทศไทยเปนไปรูปแบบที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายท่ีดิน 
โดยการดําเนินงานดานการถือครองที่ดินที่ผานมาไดนําไปสูอุปสรรคและปญหามากมายทําใหมีความจําเปน
ที่ตองมีการกําหนดนโยบายและมาตรการการถือครองท่ีดินของประเทศเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชประโยชนที่ดินและทําใหเกิดความเปนธรรมดวย ปญหาการใชที่ดินของประเทศไทยมีหลายประการ 
เชน การใชนโยบายที่ดินเพื่อแกปญหาความยากจน การนําที่ดินของรัฐที่ควรอนุรักษไวมาจัดใหประชาชน
เพื่อเปนที่ทํากินและมีการขายตอใหนักลงทุน การเชาที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพนําไปสูการปลอยที่ดินให 
รกรางวางเปลาเพื่อเก็งกําไร ระบบขอมูลที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพ การขาดความชัดเจนเรื่องเขตการ 
ถือครองซึ่งไดนําไปสูความขัดแยง การประเมินมูลคาที่ดินตํ่ากวามูลคาที่แทจริง การขาดการนําเครื่องมือ
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การบริหารจัดการท่ีดินที่มีประสิทธิภาพมาใช เชน ระบบภาษี หรือปญหาการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจ
จากการใชประโยชนเนื่องจากมีการใชที่ดินที่ผิดประเภท เปนตน ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะทําการ
วิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหาเพื่อนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรในการบริหารจัดการที่ดิน 

จากปญหาดังกลาวพบวาในอดีตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดินดวย
วิธีการตางๆ แตมาตรการในอดีตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เชน การจํากัดขนาดการถือครองท่ีดิน
เพื่อปองกันปญหาการกักตุนที่ดินหรือการมีที่ดินจํานวนมากแตไมไดใชประโยชน หรือมาตรการที่พยายาม
จัดเก็บภาษีกรณีจากเจาของท่ีดินที่มิไดใชประโยชนในที่ดิน มาตรการเหลานี้มิไดมีผลในการปฏิบัติ 
อยางแทจริงเพราะเปนมาตรการที่มีความขัดแยงกับพฤติกรรมการไดมาซึ่งที่ดินและพฤติกรรมการใช
ประโยชนในที่ดิน ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินที่จะนําไปสู
การปฏิบัติจริงและสามารถสงผลทําใหเกิดการใชที่ดินใหประโยชนสูงสุดและเปนธรรมจึงจําเปนที่ยุทธศาสตร
และมาตรการดังกลาวตองมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการไดมาซึ่งที่ดินและพฤติกรรมการใชประโยชน
ในที่ดินของประชาชนดวย 

ประชาชนเปนเจาของที่ดินดวยสองเหตุผลคือ หนึ่ง เพื่อการลงทุนใชที่ดินเชิงพาณิชยในการ
ประกอบธุรกิจ เชน การซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร และ สอง เพื่อเปนเปนการสะสมทรัพยหรือเพื่อเปน 
การออมอยางหนึ่งในรูปที่ดิน พฤติกรรมทั้งสองนี้ลวนเปนกลไกนําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และไมมีเหตุผลอะไรในการจํากัดการถือครองที่ดินเพราะการจํากัดการถือครองเทากับเปนการทําใหที่ดิน 
ที่มีประโยชนมากกวาตองถูกจัดใหมีการถายโอนไปยังผูอื่นที่อาจไมสามารถใชประโยชนสูงสุดจากท่ีดิน
นั้นๆ  ได ดังนั้น เพื่อใหที่ดินมีการใชประโยชนสูงสุดจึงมีความจําเปนที่ตองอาศัยกลไกตลาดในการบริหาร
จัดการที่ดิน ในสวนนี้ มาตรการการสนับสนุนใหมีตลาดซื้อขายที่ดินที่มีประสิทธิภาพเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง
ในการทําใหที่ดินมีการเปลี่ยนมือจากการถือครองท่ีมีการใชประโยชนตํ่าไปยังการถือครองท่ีมีการใช
ประโยชนสูงกวา การท่ีภาครัฐเขาแทรงแซงในธุรกรรมที่ดิน เชน การหามซื้อขายที่ดินที่รัฐจัดใหประชาชน
หรือการจํากัดขนาดการถือครองมักจะทําใหที่ดินมีการใชประโยชนตํ่ากวาศักยภาพจริงซึ่งเทากับการสราง
ความเสียหายโดยไมจําเปน 

นอกเหนือจากการสงเสริมตลาดการซื้อขายที่ดินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะชวยทําใหที่ดินถูก
นําไปสูการใชประโยชนมากขึ้นแลว การสงเสริมใหตลาดการเชาที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังจะชวยให
ที่ดินที่มิไดมีการใชประโยชนถูกนําไปใชประโยชนมากขึ้นดวย โดยการเชาที่นั้นเปนการเอ้ือประโยชนทั้ง 
สองฝาย กลาวคือ เจาของที่ดินไดประโยชนจากการไดรับคาเชาและที่ดินถูกนําไปใชใหเกิดประโยชน  
ในขณะที่ผูเชาก็ไดประโยชนเพราะสามารถดําเนินกิจการไดโดยไมตองซื้อที่ดินทั้งแปลงเปนของตนเอง  
ในปจจุบัน อุปสรรคอยางหนึ่งที่ทําใหที่ดินมิไดถูกนําออกมาใหเชามากนักเปนเพราะกฎหมายเชาที่ดินของ
ประเทศไทยเปนกฎหมายที่เขาขางผูเชามากเกินไป ถึงแมมาตรการดังกลาวจะมีเจตนาดีแตเมื่อเปน
กฎหมายที่เอื้อประโยชนใหกับผูเชาจึงมีผลทําใหเจาของที่ดินหลายรายเลือกท่ีจะปลอยที่ดินใหรกราง 
วางเปลาดีกวาที่จะนําที่ดินมาใหเชาเพื่อกอใหเกิดประโยชนมากขึ้น ดังนั้น มาตรการหนึ่งที่สามารถ 
กระทําไดคือ การปรับแกกฎหมายการเชาที่ดินใหเกิดความเสมอภาคมากขึ้นระหวางผูเชาและเจาของที่ดิน 
ทั้งนี้เพื่อใหมีการนําที่ดินไปใชจนเกิดประโยชนสูงสุด 
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ในสวนของการบริหารภาพรวมของการใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดการศึกษานี้พบวา
การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน หรือ Land Use Zoning เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการทําใหที่ดินมีการ
ใชประโยชนตามศักยภาพอยางแทจริง การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินเปนวิธีการที่นํามาสูการสราง
มูลคาเพิ่มเพราะจะเปนการลดผลกระทบภายนอกระหวางกิจกรรมท่ีสงผลทางลบซึ่งกันและกัน เชน  
โรงงานและโรงเรียน และการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินยังทําใหการลงทุนดานสาธารณูปโภคของ
ภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย ดังนั้น ในสวนของการบริหารจัดการที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชน 
สูงสุดจึงควรมีการจัดประเภทของที่ดินตามศักยภาพและมีการประกาศเขตการใชประโยชนที่ดินอยาง
กวางๆ เชน เขตที่อยูอาศัย เขตเกษตรกรรม หรือเขตสถานบันเทิง เปนตน สวนการจัดการที่ดินภายในเขต
ตางๆ นี้ก็ควรดําเนินไปตามกลไกตลาดเพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด ในอดีตการกําหนดเขตการใช
ประโยชนที่ดินมีอุปสรรคทําใหไมสามารถนําไปสูการจัดการที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ปญหาท่ี
เกิดขึ้นในอดีตคือกระบวนการกําหนดเขตการใชประโยชนมิไดมีมิติของการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
แทจริงและประชาชนเองก็มิไดมีสวนรวมในการควบคุมกํากับการใชประโยชนที่ดินดวย ดังนั้น การ 
ปรับปรุงขั้นตอนการจัดทําเขตการใชประโยชนที่ดินและการกํากับใหการใชประโยชนในที่ดินตองเพิ่ม 
มิติของการมีสวนรวมของประชาชนเขาไปดวย 

ในสวนของการสรางความเปนธรรมใหการบริหารจัดการท่ีดินการศึกษานี้พบวา การจัดสรรท่ีดิน
ตามกลไกตลาดอาจสรางความไมเปนธรรมในสังคมได ตัวอยางเชน ในอดีตพบวาที่ดินจํานวนมากถูกซื้อ
โดยนักเก็งกําไรในราคาที่ตํ่า ทําใหประชาชนผูมีรายไดนอย เชน เกษตรกรตองสูญเสียที่ดินใหกับนักเก็ง
กําไร ซึ่งตอมาเมื่อที่ดินมีราคาสูงขึ้นสืบเนื่องจากการพัฒนาของภาครัฐจึงทําใหนักเก็งกําไรเหลานี้สามารถ
ทํากําไรจากการขายที่ดินไดอยางมากมาย ลักษณะปญหาการเก็งกําไรท่ีดินมีสาเหตุหลักสองประการ 
ดวยกันที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ไดแก หนึ่ง ปญหาดานความสมมาตรของขาวสารขอมูลดาน
โครงการการพัฒนาของรัฐ และ สอง การไมมีระบบภาษีพิเศษจากโครงการพัฒนาของรัฐ (Betterment 
Tax) 

ในสวนของความสมมาตรของขาวสารขอมูล ผลการศึกษาพบวา ชองทางการเก็งกําไรท่ีดินมิได
เกิดจากการท่ีนายทุนทําการรวบรวมซื้อที่ดินเก็บไวจํานวนมากเพื่อขายตอในราคาที่สูงขึ้นเพื่อหาสวนตาง
ทางราคา แตชองทางการเก็งกําไรที่แทจริงเกิดจากการท่ีมีบุคคลบางคนทราบขอมูลลวงหนาเกี่ยวกับ 
โครงการพัฒนาของภาครัฐ เชน การตัดถนนวงแหวน การสรางสนามบิน หรือโครงการการพัฒนา
สาธารณูปโภคตางๆ ของภาครัฐ และทําการซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวไวลวงหนาเพื่อรอใหราคาท่ีดิน 
เพิ่มขึ้นในเวลาตอมาภายหลังการมีโครงการ ดังนั้นวิธีการท่ีจะสรางความเปนธรรมและปองกันการเก็งกําไร
ในที่ดินคือ การปองกันผูที่ทราบขอมูลลวงหนาทําการเก็งกําไรจากซื้อขายที่ดินดวยการเปดเผยขอมูล 
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐใหเปนขอมูลสาธารณะ (ใหเกิดความสมมาตรดานขาวสาร
ขอมูลระหวางภาครัฐและภาคประชาชน) หรือการกําหนดหลักธรรมาภิบาลหามมิใหผูที่มีสวนในการอนุมัติ
โครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐหรือสมาชิกในครอบครัวทําการซื้อขายที่ดินในบริเวณโครงการใน
ระยะเวลาหนึ่ง การเปดเผยขอมูลโครงการพัฒนาของภาครัฐสูสาธารณะจะทําใหราคาที่ดินมีการปรับตัว 
สูงขึ้น ประโยชนจากการขายที่ดิน (ถามี) ก็จะตกกับเจาของที่ดินเดิม และการที่ราคาที่ดินสูงขึ้นจะเปนการ
ชวยลดการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรดวย 
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ประการที่สองคือ การนําหลักภาษีพิเศษ (Betterment Tax) มาประยุกตใชเพื่อใหเจาของที่ดินที่
ไดรับอานิสงสจากโครงการพัฒนาของภาครัฐตองจายภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อใหประโยชนของโครงการ
การพัฒนาที่ดินที่ตกกับเจาของที่ดินมีการถายโอนกลับเขามาใหรัฐในรูปภาษีพิเศษนี้บาง การนําระบบภาษี
พิเศษมาใชนี้นอกจากจะชวยสรางความเปนธรรมใหกับสังคมแลว ยังเปนการชวยยับยั้งการเก็งกําไรจาก
การซื้อท่ีดินอีกดวยเพราะการเก็บภาษีพิเศษนี้จะทําใหการเก็งกําไรในท่ีดินมีตนทุนที่สูงขึ้น 

ดังนั้น อาจสรุปไดวามาตรการที่จะนําไปสูการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม  
ลดการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกําไร ลดปญหาขนาดการถือครอง ลดปญหาที่ดินรกรางวางเปลาคือ การดําเนิน
มาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดที่ดินใหที่ดินสามารถเปลี่ยนมือไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
ปรับปรุงกฎหมายการเชาที่ดินใหเปนธรรมมากขึ้น มีการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินเพื่อใหที่ดินมี 
การใชประโยชนตามศักยภาพ การเปดเผยขาวสารขอมูลโครงการพัฒนาของภาครัฐ และการนําระบบภาษี
พิเศษมาประยุกตใช 

4.5.3 การจัดการทีดิ่นเพื่อประชาชนผูดอยโอกาส 

ในอดีต การจัดท่ีดินเพื่อประชาชนมักดําเนินไปในรูปของการออกเอกสารสิทธิใหเกษตรกรใน 
รูปแบบตางๆ เชน การจัดท่ีดินใหเกษตรกรโดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การจัดท่ีดินโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือการจัดท่ีดินโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เปนตน การจัดท่ีดินในอดีตมีอุปสรรคสําคัญคือ หนึ่ง เปนการจัดท่ีดินที่เนนภาคเกษตรกรรมหรือภาค
ชนบทเปนหลักแตมิไดมีมิติการจัดท่ีดินสําหรับความยากจนในภาคเมือง สอง การจัดท่ีดินในอดีตไดใชพื้นที่
ปาสงวนที่เส่ือมโทรมมาจัดใหประชาชนจึงเกิดแรงกดดันทําใหประชาชนมีการบุกรุกพื้นที่ปาไมและสงผล 
ทําใหพื้นที่ปาอนุรักษในประเทศลดลงอยางตอเนื่องจนขาดสมดุล ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่การจดัท่ีดินใน
ระยะตอไปตองกระทําโดยไมนําพื้นที่อนุรักษมาจัดใหประชาชนตอไปอีก สาม การจัดท่ีดินในอดีตในบาง
โครงการขาดการพัฒนาเชิงองครวมที่เนนการแกไขปญหาความยากจนดวยการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ 
จําเปน ทําใหประชาชนท่ีไดรับเอกสารสิทธิไปแลวไมสามารถสรางรายไดใหเพียงพอตอการเลี้ยงชีพได ซึ่ง
ในหลายกรณีประชาชนไดนําเอกสารสิทธิไปขายตอใหกับบุคคลท่ีสาม 

ดวยสาเหตุดังกลาวการจัดท่ีดินเพื่อประชาชนจึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหมเพื่อใหการ 
ดําเนินงานของภาครัฐสัมฤทธ์ิผลอยางแทจริง โดยการจัดท่ีดินใหประชาชนควรมีการดําเนินงานที่ 
ครอบคลุมประชาชนทั้งในภาคชนบทและภาคเมือง ในขณะที่การจัดท่ีดินในภาคชนบทอาจเนนการจัดท่ีดิน
เพื่อภาคเกษตรกรรม การจัดท่ีดินในภาคเมืองควรเนนเรื่องการจัดท่ีดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับ 
ประชาชนที่มีรายไดนอยเพื่อใหประชาชนท่ีขาดโอกาสในภาคเมืองไดรับสิทธิที่เทาเทียมกันกับประชาชน 
ในชนบท 

ในสวนของการจัดท่ีดินในภาคชนบท การศึกษาพบวา การนําพื้นที่ปาสงวนท่ีเส่ือมโทรมมาจัดให
ประชาชนอาจทําใหพื้นที่อนุรักษของประเทศลดลงและสงผลถึงสภาวะความไมสมดุลทางธรรมชาติของ
ประเทศ ดังนั้น การจัดท่ีดินใหประชาชนในอนาคตจึงไมควรนําพื้นที่ปาสงวนมาจัดใหอีกตอไป แตตองเปน
การดําเนินงานที่ใชที่ดินที่มีเอกสารสิทธิอยูแลวมาจัดให โดยภาครัฐตองทําการจัดซื้อที่ดินดังกลาวมา 
เขาโครงการ ทําการจัดรูปที่ดิน ดําเนินการจัดการดานสาธารณูปโภคที่จําเปน และใหประชาชนผูประสงค
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จะไดที่ดินทําการเชาซื้อในระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาอัตราเงินกูโดยทั่วไปในตลาดสินเชื่อ การจัด 
ที่ดินในลักษณะเชนนี้เปนรูปแบบของการจัดทํากองทุนที่ดินหรือธนาคารท่ีดินที่ประเทศไทยเคยดําเนินการ
มาแลวในอดีต ภายหลังจากที่ประชาชนไดสงผอนที่ดินเปนที่เรียบรอยแลวประชาชนจะไดรับเอกสารสิทธิ
เปนของตนเอง ในการดําเนินงานของระบบธนาคารที่ดินนี้ จําเปนที่ตองมีการจํากัดขนาดของความ 
ชวยเหลือในสองลักษณะคือ (หนึ่ง) การจํากัดความชวยเหลือโดยใหประชาชนสามารถเขารวมโครงการ
เพียงครั้งเดียวเทานั้น หากประชาชนนําที่ดินที่ไดรับไปขายตอจะไมสามารถเขารวมโครงการไดอีก ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่ตองมีการจัดทําระบบฐานขอมูลของผูเขารวมโครงการเพื่อใหความชวยเหลือกระจายสู
ประชาชนอยางทั่วถึง (สอง) การจํากัดความชวยเหลือดานขนาดของวงเงินกู โดยการศึกษาเสนอวาขนาด
ของวงเงินกูเพื่อซื้อที่ดินในโครงการธนาคารที่ดินควรเทากับขนาดของวงเงินกูของธนาคารอาคาร
สงเคราะห ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการใหความชวยเหลือของรัฐที่มีตอผูดอยโอกาส 

4.5.4 การจัดการทีดิ่นขนาดใหญ 

การจัดการที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการที่
นําไปสูการกําหนดขนาดของที่ดินที่เหมาะสมกับการใชประโยชนในลักษณะตางๆ กลาวคือหากมีความ
จําเปนที่ดินที่มีขนาดใหญควรมีการจัดรูปที่ดินในลักษณะของการแบงที่ดินออกเปนแปลงยอยๆ เพื่อใหเกิด
การใชประโยชนที่เหมาะสม เชน การซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนในธุรกิจบานจัดสรรที่มีการแบงที่ดินออกเปน
แปลงยอย ตามความตองการและกําลังซื้อของผูบริโภค หรือการมีระบบเชาที่ดินที่เจาของที่ดินแปลงใหญ
สามารถจัดทําระบบการเชาที่ดินเพื่อใหเจาของกิจการที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองสามารถเชาที่ดินแปลงเล็ก
ในอัตราคาเชาที่สะทอนคาเสียโอกาสของที่ดินนั้นๆ ได ในทางตรงกันขาม ระบบการจัดการที่ดินที่มี 
ประสิทธิภาพก็ยังตองทําใหที่ดินแปลงเล็กท่ีไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดไดสามารถนํามารวม
แปลงกันเพื่อใหเปนที่ดินที่มีขนาดใหญและสามารถทําการเปลี่ยนรูปแบบการใชที่ดินที่จะนําไปสูการสราง
ประโยชนมากกวาการที่ที่ดินมีขนาดเล็ก เชน การรวมที่ดินแปลงเล็กๆ ที่รกรางวางเปลาและ/หรือไมมี
ความเหมาะสมทางการเกษตรเพื่อเปลี่ยนรูปแบบมาเปนที่ดินแปลงใหญที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อ
กิจกรรมอื่นๆ ได เชน การสรางสวนสนุก การสรางมหาวิทยาลัย หรือการสรางนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 
การรวมที่ดินเปนแปลงใหญเชนนี้ นอกจากจะนํามาสูการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจแลว การที่ที่ดินมี
ขนาดที่เหมาะสมตอการลงทุนยังนํามาสูการจางงานในทองถิ่นที่เพิ่มขึ้นดวย ดังนั้น ระบบการบริหาร 
จัดการที่ดินที่ดีจึงควรเปนระบบที่อํานวยตอการแยกแปลงเปนแปลงยอยและการรวมแปลงเปนแปลงใหญ 

นอกจากประโยชนทางตรงจากการแยกแปลงหรือการรวมแปลงขางตนแลว การปรับเปล่ียนรูป 
ที่ดินยังสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมอีกดวย เชน การแยกที่ดินเปนแปลงยอยจะทําใหมีประชาชนเขามา
ใชประโยชนในพื้นที่ที่มีขนาดจํากัดมากขึ้น ดังตัวอยางโครงการท่ีอยูอาศัย เปนตน ดังนั้นการดําเนินการใน
ลักษณะดังกลาวจึงตองมีการวางแผนลวงหนาที่ดี โดยการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน หรือการกําหนด
เขตการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับการปรับเปล่ียนสภาพการใชประโยชนในที่ดินนั้นๆ และนําไปสู
การจัดทําระบบสาธารณูปโภคที่สอดคลองตามมา ในทางตรงกันขาม การรวมแปลงที่ดินเพื่อนํามาสูการ 
ถือครองที่ดินแปลงใหญก็ควรดําเนินไปภายใตกรอบการวางแผนการใชประโยชนที่ดินที่ดี การปรับการ 
วางแผนการใชประโยชนที่ดินโดยในประชาชน ภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาจะทําใหการใชประโยชนในที่ดิน ไมวาจะเปนแปลงเล็กหรือแปลงใหญเกิดประโยชน 
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สูงสุดนอกจากนั้นการเรงพัฒนาระบบภาษีการพัฒนาที่ดินมาใชจะทําใหที่ดินมีการใชประโยชนอยางเต็มที่
เพราะจะชวยยับยั้งการกักตุนที่ดิน นอกจากนั้น การพัฒนาที่ดินขนาดใหญยังตองมีการดําเนินโครงการ
ตามระเบียบตางๆ ที่ภาครัฐกําหนดไว เชน การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) อยางเครงครัด เปนตน 

4.5.5 เครื่องมือดานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการที่ดิน 

การบริหารจัดการที่ดินที่ดีนั้นตองต้ังอยูบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี กลาวคือ ตองเปนการบริหาร 
จัดการที่เนนความโปรงใสดานขาวสารขอมูล ความรับผิดชอบตอสังคม หรือการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อนําไปสูการบริหารที่ดินที่เปนธรรมกับทุกฝายและนําไปสูการใชประโยชน 
สูงสุดตอสังคมดวย ในสวนของการมีสวนรวมของทุกฝายนั้นจัดไดวาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการบริหารจัดการที่ดินดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกท่ีจะนําไปสูการรวบรวมขอมูลที่ถูกตองและ
แมนยํา ไมวาจะเปนขอมูลดานการใชประโยชนที่ดิน ศักยภาพของที่ดิน ความเปนเจาของที่ดิน ความชัดเจน
ของเขตที่ดิน ปญหาดานการเชาที่ดิน หรือการซื้อขายที่ดิน เปนตน การรับทราบขอมูลเหลานี้จะเปน
ประโยชนในการบริหารจัดการที่ดิน  

ประการที่สอง การมีสวนรวมยังนําไปสูการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Planning) 
หรือการจัดทําเขตการใชประโยชนตางๆ (Zoning) เพราะการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินโดยภาครัฐ
เพียงลําพังนั้นอาจไมทําใหการวางแผนการใชประโยชนที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดได การมีสวนรวม
ของเจาของที่ดินในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินจะนําไปสูการจัดทําแผนที่ตรงตอศักยภาพท่ีดินที่แทจริง 
ทําใหแผนการใชประโยชนที่ดินสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเพราะเปนแผนที่เปนไปตามศักยภาพของที่ดิน
และความตองการของประชาชน 

ประการที่สาม การมีสวนรวมของประชาชนยังนํามาซึ่งความโปรงใสในการบริหารจัดการท่ีดินที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยปองกันมิใหการดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดินมีการ
เอื้อผลประโยชนตอบุคคล หรือกลุมคนที่มีอิทธิพล ทําใหบุคคลกลุมนี้สามารถไดมาซึ่งที่ดินของรัฐดวย 
วิธีการท่ีไมเปนไปตามเจตนาของกฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชนจะสามารถลดปญหาดังกลาวลงได
เปนอยางมาก 

ประการที่ส่ี การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนการเพิ่มทรัพยากรในการเฝาระวังการลักลอบ 
บุกรุกทําลายพื้นที่อนุรักษของรัฐ หรือการตัดไมทําลายปาที่มีผลสืบเนื่องจากการมีเจาหนาที่ของรัฐไม 
เพียงพอในการเฝาระวังพื้นที่ปา ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนซึ่งอาจเปนในรูปของการดําเนินงาน
ดานปาชุมชนจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษไดเปนอยางดี 
เพราะปาชุมชนนี้จะทําหนาที่เปนพื้นที่กันชนระหวางปาอนุรักษและพื้นที่ทํากินของประชาชน โดย 
ประชาชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนจากปาชุมชนไดรวมกัน 
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4.6 บทวิเคราะหนโยบายที่ดินและการบริหารจัดการที่ดิน 

4.6.1 นโยบายที่ดิน 

ปจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรีที่เปนนโยบายทีดิ่นของรัฐ 4 ฉบับ คือ 

1. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มิถนุายน 2525 เรื่องนโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
2. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่1 กันยายน 2530 เรือ่ง นโยบายการใชที่ดิน 
3. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่26 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง นโยบายและแผนการสงเสริมและรกัษา 

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 และ 
4. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่3 มิถนุายน 2546 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา 

ที่ดินของชาติ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เปนนโยบายที่ดินของประเทศดังกลาวนี้มีการนํามาปฏิบัติและมีขอดี ขอจํากัด
แตละฉบับดังนี้ 

(1) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525 เรื่อง นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

นโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิที่ ดินนั้นจัดทําขึ้นโดยคณะอนุกรรมการที่ ดิน ที่แตงต้ังโดย 
คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาชนบทแหงชาติ ในป พ.ศ. 2524 นโยบายนี้ไดมีผลในทางปฏิบัติหลายดาน  
ประการหนึ่งคือ การปรับปรุงการจําแนกประเภทที่ดินใหเหมาะสมตอสถานการณในพื้นที่ปาไมถาวรที่ 
จะตองประกาศเปนปาสงวนแหงชาติที่เหลืออยูประมาณ 30 ลานไรในขณะนั้นมิใหเกิดปญหาวาการประกาศ
ปาสงวนแหงชาติทับที่ทํากินด้ังเดิมของราษฎร หากพื้นที่ใดมีราษฎรทํากินอยูมีดินเหมาะสมตอการเกษตร
ใหกันพื้นที่เหลานั้นเปนที่ดินทํากินของราษฎร ผลการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน ทําการสํารวจไปแลว 28.66 
ลานไร มีการกันออกเปนที่ดินทํากิน 11.46 ลานไร จําแนกเปนพื้นที่ปาไมที่ตองนําไปประกาศเปนปาสงวน
แหงชาติ 10.64  ลานไร และจําแนกใหรักษาเปนปาชุมชน 132,978 ไร  นอกจากนั้นไดมีการประกาศเปน
ปาสงวนแหงชาติไปกอนการสํารวจ 6.42 ลานไร เปนการแกปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐ
กับราษฎรในพื้นที่ปาไม โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในป พ.ศ. 2526 และ ในป พ.ศ. 2527 
จากเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structure Adjustment Loan: SAL) 

ผลการดําเนินงานประการที่สองคือ การแกปญหาราษฎรที่อยูอาศัยและทํากินอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ โดยเปนการเริ่มตนในการจัดทําโครงการออกหนังสืออนุญาตใหมีสิทธ์ิทํากินชั่วคราว (สทก.)  
ซึ่งเปนไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีมีมติไวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2522 โครงการนี้ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณในป 2527 จากเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structure Adjustment Loan: SAL) 
เชนเดียวกัน 

ผลการดําเนินงานประการที่สาม คือ การกําหนดมิใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดินที่มีอยู
ในขณะนั้นถึง 16 หนวยงาน ขยายพื้นที่ดําเนินการยกเวนเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการ
พัฒนาที่ดินซึ่งมีผลมาจนถึงปจจุบัน และหนวยงานที่จัดท่ีดินทํากินลดลง ใหเหลือเฉพาะหนวยงานหลัก
เพียง 4 หนวยงาน คือ กรมที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสงเสริมสหกรณที่ดําเนินการในพื้นที่
เดิมซึ่งยังไมแลวเสร็จ สวนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นเปนเพียงหนวยงานเดียว 
ที่สามารถขยายพื้นที่จัดท่ีดินได ซึ่งเปนการลดความซ้ําซอนเรื่องการจัดท่ีทํากินลงได 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การที่นโยบายที่ดินฉบับนี้มีผลในทางปฏิบัติหลายดานนั้น เกิดจากนโยบายไดเนนเรื่องกรรมสิทธ์ิ
และการใชที่ดิน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณสนับสนุน และมีการกํากับ ติดตาม แกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ รวมทั้งแรงผลักดันจากการเมืองเพราะอนุกรรมการที่ดิน แตงต้ังโดย 
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

(2)  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2530 เรื่อง นโยบายที่ดิน 

นโยบายท่ีดินฉบับนี้เสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยคณะอนุคณะกรรมการที่ดิน คณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแหงชาติ ซึ่งไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดําเนินการจัดทําขึ้น นโยบายนี้ 
ครอบคลุมการบริหารจัดการท่ีดินทุกดาน ทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม อนุรักษ และความมั่นคง คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเปนผูกํากับดูแล 

ในป พ.ศ. 2542 กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ไดจัดสัมมนาข้ึนเพื่อติดตาม
การดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งสวนใหญสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไวบางสวน เปนเพราะขอจํากัด
ดานงบประมาณและอัตรากําลัง ที่ประชุมไดมีการขอปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติจึงไดดําเนินการปรับปรุงนโยบาย
ที่ดินฉบับนี้บางขอตามที่หนวยงานตางๆ เสนอจนแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2544 (กองงานเลขาธิการ 
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ, 2544: 1-5)  

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานจากนโยบายฉบับนี้ไมมีการรายงานความกาวหนาจากหนวยงาน
ตางๆ ถึงคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติหลังจากมีการปฎิรูประบบราชการ ในป พ.ศ. 2545 และมีการโอน
กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ กรมท่ีดินไปจัดต้ังเปนกองบริหารจัดการที่ดินที่สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเหตุผล 3 ประการ  คือ 

1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับที่ดินตางก็มีอํานาจหนาที่ในสวนของตนเองตามกฎหมาย โดยไมตอง
ใชอํานาจของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 

2. ภายใตนโยบายที่ดินมิไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดความรับผิดชอบแตละดานวา
หนวยงานใดจะรับผิดชอบเรื่องใด ระยะเวลาตลอดจนงบประมาณที่ตองใช 

3. นโยบายที่ดินฉบับนี้มีขอบเขตกวางขวางเกินที่หนวยงานระดับกอง และกรมที่มีภารกิจดานอื่น
อยูแลว โดยเฉพาะกรมที่ดินซึ่งมีภารกิจดานการออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีปริมาณมาก และ
ตองตอบสนองตอความของประชาชนท้ังประเทศจะรับมากํากับ ดูแล ติดตามใหเปนไปตามนโยบายได 
หากจะพิจารณาถึงขอเสนอของอนุกรรมการท่ีดิน คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ ตอคณะรัฐมนตรีใน
ป พ.ศ. 2530 แลว จะเห็นวาไดตระหนักถึงภาระของผูที่จะกํากับดูแลนโยบายที่ดินนี้ใหมีผลในทางปฏิบัติ 
โดยการมอบใหอนุกรรมการท่ีดิน กํากับ ดูแล เปนการชั่วคราว แลวศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการ
จัดต้ังคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติขึ้นเพื่อทําหนาที่วิเคราะหโครงการ แผนงาน งบประมาณ ติดตาม 
และชวยเหลือหนวยงานปฏิบัติแกไขปญหาที่หนวยงานตางๆ ไมสามารถแกไขไดตามลําพัง และพิจารณา
แนวทางจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติขึ้นรับผิดชอบเปนขั้นตอนสุดทาย แตคณะรัฐมนตรีไดมอบ
ใหกับคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ซึ่งมีกรมที่ดิน ที่มีภารกิจมากอยูแลวในขณะนั้นเปนฝายเลขาธิการ 
รวมทั้งคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเองก็ไมมีอํานาจในการกํากับ ดูแล หนวยงานตางๆ ที่มีกฎหมายซึ่ง
เปนที่มาของอํานาจในการปฏิบัติงานอยูแลว 



บทที่ 4 บทวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดิน 355 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ถึงปจจุบันนโยบายที่ดินฉบับนี้แมมิไดมีการยกเลิกแตไมมีผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร ยังคงมีหลาย
ประเด็นนโยบายที่ไมมีผลในทางปฏิบัติ เชน ภาษีที่ดิน การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมและธนาคารที่ดิน 
เปนตน 

(3) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง นโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 

นโยบายฉบับนี้ เปนแผนแมบทในดานส่ิงแวดลอมของประเทศ ซึ่ งครอบคลุมนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายปองกันและขจัดมลพิษ โดยมีนโยบายเรื่องทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
เปนสวนหนึ่งของนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ ตอมาไดมีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมทุกๆ  
5 ป ซึ่งประกอบดวย กลยุทธ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบหลักหรือผูนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง 
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน นอกจากนี้ไดมีการจัดทํารายงานสถานการณส่ิงแวดลอมประจําปอีกดวย 

ถึงแมวาจะมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทุกๆ 5 ป ดังที่กลาวแลวก็ตาม ไดมีการนํานโยบาย 
ที่ดินไปปฏิบัติเปนบางเรื่องเทานั้น อาจจะเปนเพราะแตละหนวยงานมีแผนงานที่อาจสอดคลองกับนโยบาย
ฉบับนี้เปนบางสวนหรือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ตนมีอยูแลว 

นอกจากนี้คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมิไดมีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล การปฏิบัติ 
ราชการของสวนราชการที่รับผิดชอบในแตละดานตามที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(4) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่องผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแกไข
ปญหาที่ดินของชาติ 

มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ไดกําหนดนโยบายท่ีดินในภาพรวมโดยมีแผนงานหลัก 7 ประการ และ
หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

แผนงาน หนวยงานหลัก 

1) แผนงานปรับปรุงระบบภาษีท่ีดิน กระทรวงการคลัง 

2) แผนงานปรับปรุงองคกรบริหารจัดการท่ีดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3) แผนงานระบบขอมูลดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4) แผนงานอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรดินและที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5) แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6) แผนงานคุมครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

7) แผนงานปรับปรุงสิทธิในท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

ตอมาไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นดําเนินการจัดทําแผนงานแตละดาน ไดมีการรายงาน 
ความกาวหนาตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 โดยทุกแผนอยูในระหวางการศึกษา 

หลังจากนั้นยกเวนการดําเนินการเรื่องภาษีที่ดินของกระทรวงการคลังและของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่องแผนงานปรับปรุงองคกรบริหารจัดการที่ดินแลวไมมีความกาวหนา
ของการดําเนินการแตละแผนงานแตอยางใด ในสวนของกระทรวงการคลังนั้นไดรายงานตอคณะรัฐมนตรี
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เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 เรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนาตาม
ขนาดการถือครองตามขอเสนอของมูลนิธิสถาบันที่ดินนั้น กระทรวงการคลังพิจารณาผลการศึกษาดังกลาว
แลว มีความเห็นดังนี้ 

1) การจัดเก็บมีลักษณะรวมศูนย กลาวคือ รัฐบาลกลางเปนผูกําหนดอัตราภาษี ซึ่งอาจทําให 
ไมตรงกับความตองการใชประโยชนที่ดินในแตละพื้นที่ 

2) การยอมใหนําเนื้อที่ดินที่มีมูลคาราคาประเมินสูงสุดในแตละประเภทมาใชหักลดหยอนจํานวน 
ที่ดินที่ตองเสียภาษีทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเมืองไดรับรายไดตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

3) การกําหนดอัตราภาษีที่สูงเกินควร คือ อัตราตั้งแตรอยละ 1 จนถึงสูงสุดรอยละ 2 ลดหล่ันกัน
ตามขนาดการถือครองที่ดินนั้น อาจจะทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการนําที่ดินมาใชประโยชน 

4) วิธีการคํานวณภาษีมีความสลับซับซอนและขาดกลไกในการตรวจสอบ ยิ่งกรณีที่ระบบขอมูล 
ที่ดินและการใชประโยชนยังไมดีพอ จะมีความยากแกการตรวจสอบเปนอยางมาก 

ดังนั้น จึงเห็นวาการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครองตามขอเสนอของ 
มูลนิธิสถาบันที่ดินไมมีความจําเปน สมควรยุติแผนงานยอยนี้แตควรเรงผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและส่ิงปลูกสรางซึ่งเปนภาษีทองถิ่น (Local Tax) ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว เนื่องจากสามารถชวยให
เกิดการกระจายถือครองที่ดินไดในระดับหนึ่ง และกระตุนใหใชที่ดินที่เกิดประโยชนมากขึน้ โดยเพิม่บทลงโทษ
กรณีทิ้งที่ดินวางเปลาเกิน 5 ป เพิ่มขึ้นอีกเพื่อลดการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกําไร 

สําหรับภาษีมรดก กระทรวงการคลังจะทําการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับหลักในการจัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บและอัตราภาษีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหนาที่ของระบบภาษีทรัพยสินที่ดี
ตอไป 

ในสวนของแผนงานปรับปรุงองคกรแกไขบริหารจัดการท่ีดินนั้น กองบริหารจัดการท่ีดิน  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

ในปจจุบันนโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 มิไดมีความกาวหนาแต
ประการใด อาจจะเกิดขึ้นจากขาดแรงผลักดันจากภาคการเมืองอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบและมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี 

จะเห็นไดวานโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 4 ฉบับ ดังที่วิเคราะหมานี้ มีผลในทางปฏิบัติที่
ตางกัน โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 จะมีผลในทางปฏิบัติมากท่ีสุด เนื่องจากเปน
นโยบายเฉพาะดานที่เนนดานการใชและกรรมสิทธ์ิที่ดินในเขตปาไมถาวรและปาสงวนแหงชาติ และเรื่อง
การจัดท่ีดินทํากินของหนวยงานของรัฐ นโยบายฉบับนี้ไดมีการแปลงไปสูแผนปฏิบัติที่ชัดเจน มี 
งบประมาณสนับสนุน มีการติดตาม กํากับและแกไขปญหาการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการที่ดิน  
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ 

นโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 นั้น ถึงแมจะเปนนโยบายที่ไดเนน
การบริหารจัดการในแตละดานทั้งเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษและความม่ันคงก็ตาม แตไมมีการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการรองรับ การปฏิบัติงานเปนไปตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของที่มีเฉพาะดานใด
ดานหนึ่ง ซึ่งบางสวนก็สอดคลองกับนโยบายที่ดิน โดยที่คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ไมสามารถ 
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ควบคุม กํากับได เพียงแตติดตามรายงานความกาวหนาและเรงรัดใหดําเนินการตามนโยบายเทานั้น เมื่อ
ขาดแรงผลักดันจากทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงผูบริหารตลอดเวลา จึงไมมีผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร 

นโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 นั้น เปนสวนหนึ่งของนโยบาย
ดานการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ถึงแมวาจะมีแผนการจัดการท่ีชัดเจนทุกๆ ชวง 5 ป และมี
การติดตามโดยการจัดทํารายงานสถานการณทุกๆป ก็ตาม แตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไมมี
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล หนวยงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินไดเชนเดียวกับคณะกรรมการจัดท่ีดิน
แหงชาติ นโยบายที่ดินดังกลาวนี้จึงไมมีผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร 

นโยบายที่ดิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 นั้น จะเปนตัวอยางของความไมมีเอกภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินของประเทศไทยที่เกิดจากความไมตอเนื่องของนโยบายจากภาคการเมือง นโยบายที่ดินฉบับนี้
ไดจัดทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาปญหาท่ีดินของชาติที่ครอบคลุมทุกดาน โดยมีแผนงาน 7 แผนงาน กําหนดให
มีหนวยงานรับผิดชอบแตละแผนงาน ซึ่งเริ่มตนโดยการศึกษาเพื่อจัดทําแผนงาน มีหนวยประสานที่ 
เขมแข็ง แตเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารที่รับผิดชอบเรื่องนี้ การดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ จึงตอง
ยุติลงเพราะขาดความตอเนื่องของแรงผลักดันทางการเมืองยกเวนเรื่องภาษีที่ดินซึ่งกระทรวงการคลังเปน 
หนวยงานรับผิดชอบ และแผนงานการปรับปรุงองคกรบริหารจัดการท่ีดิน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ ถึงแมวานโยบายที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ยังคงมีอยู มิไดยกเลิกแตไมมี
ความกาวหนาแตอยางใดจนถึงปจจุบัน 

(5) ความขัดแยงเรื่องนโยบายที่ดินของรัฐ 

ความขัดแยงเรื่องนโยบายท่ีดินของรัฐนั้น ไดเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา ซึ่งจะกลาวถึงเปนกรณี 
ตัวอยางรวม 4 กรณี ดังตอไปนี้ 

1. กรณีสิทธิในที่ดิน 
2. กรณีการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) 
3. กรณีการใชหลักเกณฑกําหนดเขตการใชที่ดินตางกัน 
4. กรณีความขัดแยงระหวางนโยบายกับกฎหมายในการบริหารจัดการที่ดิน 

1. กรณีสิทธิในที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2497 ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน บทบัญญัติในมาตรา 34 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน คนไทยจะมีสิทธิถือที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดไมเกิน 50 ไร เพื่ออุตสาหกรรมไมเกิน 10 ไร 
เพื่อพาณิชยกรรมไมเกิน 5 ไร และเพื่ออยูอาศัยไมเกิน 5 ไร เหตุผลในการกําหนดสิทธิในที่ดินของคนไทย
ขณะนั้น ก็ดวยนโยบายที่รัฐประสงคจะใหคนไทยทุกคนมีที่ดินเปนที่อยูอาศัยหรือที่ทํากินโดยเฉล่ียตามควร
แกอัตภาพ โดยไมยอมใหบุคคลใดถือที่ดินไวมากเพราะจะเปนการเดือดรอนแกคนกลุมใหญคือ เกษตรกร
จะเปนภัยแกเศรษฐกิจของประเทศดวย 

ตอมาไดมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม 2502 ยกเลิกมาตรา 34 ถึง 
มาตรา 49 ซึ่งวาดวยการกําหนดสิทธิในที่ดินของคนไทยทั้งหมด เหตุผลในการยกเลิกตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 49 กลาววา การกําหนดสิทธิดังกลาว เปนการบอนความเจริญกาวหนาในทาง 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสงผลเสียหายแกการเศรษฐกิจของประเทศ 
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ศิริ  เกวลินสฤษดิ์ (2532: 122) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไววา “ แนวนโยบาย
ของรัฐบาลไดเปลี่ยนแปลงไปอยางขาวเปนดํา ” โดยไดอธิบายไวดวยวา “ ในป พ.ศ. 2497 รัฐบาลเห็นวา 
การปลอยใหคนกลุมนอยถือที่ดินไวมากจะเปนอันตรายตอเศรษฐกิจของประเทศ ควรจะมีการจํากัดสิทธิ
การถือท่ีดิน เพื่อที่จะไดกระจายเฉล่ียใหคนกลุมใหญที่เปนเกษตรกรไดมีโอกาสเปนเจาของที่ดินโดยทั่วกัน 
แตพอถึง ป พ.ศ. 2502 รัฐบาลกลับเห็นวา การท่ีมีการจํากัดสิทธิเชนนั้น เปนการบอนความเจริญกาวหนา
ของประเทศในดานเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งความเห็นที่กลาวมาแลวมีสวนถูก
ดวยกันทั้งสองรัฐบาล แตจะเหมาะสมกับกาลสมัยและสังคมของไทยในปจจุบันหรือไมเพียงใดนั้น เปนเรื่อง
ที่นาคิดและตองถกเถียงกันมาก ขอเท็จจริงที่ปรากฏในสมัยทานจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พอเลิกการจํากัด
สิทธิในที่ดินแลวคนไทยบางคนตางฉวยโอกาสถือที่ดินกันไวมาก ถาจะมองในแงดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ
ประเทศการยอมใหคนไทยถือที่ดินมาก สําหรับผูที่ ต้ังใจจะประกอบเกษตรกรรมขนาดใหญจริง เชน  
ปลูกปาลมน้ํามัน เลี้ยงฟารมโคนม โคเนื้อขนาดใหญ  ก็จําเปนตองใหถือที่ดินมากเพื่อประโยชนในทาง
เศรษฐกิจ เพื่อใหมีผลผลิตสงตางประเทศอยางเพียงพอ ” ถึงแมวาในภายหลังไดมีการเรียกรองใหนํา 
บทบัญญัติมาตรา 34-49 แหงประมวลกฎหมายที่ดินกลับมาใชบังคับก็ตามจนถึงปจจุบันก็ยังไมมีผลในการ
ดําเนินการแตอยางใด 

2. กรณีการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) 

สํานักงาน ป.ป.ป. (2538: 40) ไดรายงานถึงความขัดแยงระหวางนโยบายในชวงเวลาที่ตางกัน
และกอใหเกิดผลเสีย ไววา “ เมื่อแรกเริ่มใชประมวลกฎหมายที่ดินนั้น บุคคลจะขอออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนไดจะตองเปนผูมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่งเหมือนกับ ส.ค.1 ซึ่งผู 
ครอบครองทําประโยชนในที่ดินไดแจงไวตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 ดวย แตอยางไรก็ตามหลักการดังกลาวไดถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่จะเรงรัดการออกโฉนดท่ีดินและหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน เปนเหตุใหบุคคลซึ่งครอบครองทําประโยชนในที่ดินและไมไดแจงการครอบครอง สามารถออก
โฉนดที่ดินขอหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดินได ดังนั้น บุคคลที่แจง ส.ค.1 ไวก็ไมไดใช ส.ค.1 มา
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน เนื้อที่จะขอออก 
มากกวาเนื้อที่ตาม ส.ค.1 หากใช ส.ค. 1 นํามาออกก็จะยุงยากตรงไดเนื้อที่นอยเชนกัน ดังนั้นระบบการ
ควบคุม ส.ค.1 จึงใชไมได เปนเหตุใหมีการใช ส.ค.1 จากท่ีดินแปลงหนึ่งไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินและ
หนังสือรับรองการทําประโยชนกับที่ดินแปลงหนึ่งโดยเฉพาะในเขตปา ” 

บทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหผูที่
ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน แจงการครอบครองตอนายอําเภอทองที่ภายในหนึ่งรอยสิบแปดวัน ซึ่งหมดเขตใน 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2498 แตไดมีการผอนผันตลอดมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2551 จึงไดมีการประกาศใช 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 โดยกําหนดใหตรวจสอบวา 
ที่ดินที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดินนั้นไดมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนไปแลวหรือไม ใหแลวเสร็จภายใน 2 ป นับแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ ” 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

3. กรณีการใชหลักเกณฑกําหนดเขตการใชที่ดินตางกัน 

เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มี 
หลักการท่ีกําหนดใหราษฎรผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช
บังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน แจงการครอบครองที่ดินตอนายอําเภอทองที่ภายใน 
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2497 นั้น ถือไดวาไดใช “กําหนดเวลาเปนเกณฑ” ตอมา
ภายหลังไดมีการประกาศเขตการใชที่ดินโดยยึด “หลักการทางวิชาการกําหนดเขตการใชที่ดินเปน
เกณฑ” เชน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ และเขตปาสงวนแหงชาติ ฯลฯ ไปทับซอนใน 
พื้นที่เดียวกับที่มีผูแจงการครอบครองที่ดินไว โดยขอเท็จจริงในพระราชบัญญัติแตละฉบับไดยอมรับ 
หลักการกําหนดเวลาเปนเกณฑ จึงไดบญัญัติไววาพื้นที่ที่มีผูครอบครองและไดรับเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดินจะตองกันออก 

นอกจากที่ดินที่ไดมาแจงวาทําประโยชนอยูกอนประกาศเขตปาสงวนแหงชาติแลว ยังมีที่ดิน 
อีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดมีการแจงการครอบครองภายหลังการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ หรืออาจจะมีวา
บางรายอยูมากอนประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 แตไมไดมาแจงการครอบครองที่ดิน ในขณะท่ี 
แผนที่ของกรมปาไมและกรมที่ดิน มีมาตราสวนตางกัน ตลอดจนขอมูลการต้ังถิ่นฐานมีนอย การพิสูจนสิทธ์ิ
การครอบครองที่ดินของราษฎรในภายหลังจึงดําเนินการไดคอนขางยาก ประกอบทั้งมีราษฎรท่ีอยูในเขต
ปาไมจํานวนมาก จึงไมสามารถตรวจสอบ หรือจําแนกไดวาพื้นที่ที่ราษฎรทํากินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
นั้น เปนที่ดินที่ครอบครองอยูเดิม ขยายจากเดิม หรือบุกเบิกใหม การบุกรุกทําลายปาจึงเกิดขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง 

เมื่อพื้นที่ที่สมควรจะรักษาไวเปนพื้นที่ปาไมซึ่งเหมาะสมตามหลักการทางวิชาการท้ังผืนใหญ หรือ
กําหนดเขตการใชที่ดิน (Zoning) ไมสามารถดําเนินการตามความเหมาะสมได เพราะในพื้นที่ปาไมจะมี 
พื้นที่ที่มีผูครอบครองที่ถูกตองตามกฎหมายปะปน หรือสลับกันไปดวย การใชที่ดินจึงเกิดขึ้นในลักษณะที่
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ การปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายปาจึงกระทําไดยาก 

4. กรณีความขัดแยงระหวางนโยบายกับกฎหมายในการบริหารจัดการที่ดิน 

4.1 คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ สร 0203/4381 ลงวันที่ 4 เมษายน 2518 

วันที่ 4 เมษายน 2518 นายกรัฐมนตรีมีหนังสือที่ สร. 0203/4381 ถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้ 

      “ ดวยมีราษฎรเปนจํานวนมากไดรองเรียนขอความเปนธรรม ในกรณีที่ถูกเจาหนาที่จับกุม 
เนื่องจากไดรุกเขาไปทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ จึงสมควรจะไดวางมาตรการแกไขปญหาเรื่องนี ้ 
ดังตอไปนี้ คือ  

      1. กรณีที่ราษฎรเขาทําไรนาในปาสงวน ทําใหปาสงวนนั้นหมดสภาพเปนปาแลว ให
ราษฎรท่ีทํากินอยูนั้นคงอยูทํากินตอไปไดและใหเจาหนาที่สอบดูวา ราษฎรท่ีทํากินอยูนั้นทํากินเองหรือ
อยางไร แลวรายงานไปใหทราบโดยดวน  เพื่อจะไดดําเนินการใหราษฎรเขาทํากินโดยชอบดวยกฎหมาย
ตอไป  
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

    2. ราษฎรที่รุกเขาทํากินตามขอ 1 ถาถูกเจาหนาที่จับกุมคุมขังไวก็ใหเจาหนาที่ปลอยตัว
ไป และถาราษฎรผูนั้นจะเขาทํากินในที่นั้น ก็ใหเขาทํากินได  

   3. ต้ังแตบัดนี้ไป หามบุกรุกปาสงวนเปนการเด็ดขาดหากบุกรุกเขาไปยอมเปนการฝาฝน
กฎหมาย จะถูกดําเนินการตามกฎหมายตอไป โดยใหเจาหนาที่ประกาศใหราษฎรทราบทั่วกันดวย ” 

ผลตอเนื่องจากนโยบายทางการเมืองฉบับนี้ พื้นที่ปาไมในระหวางป พ.ศ. 2519 – 2521 ถูก
บุกรุกทําลายถึงจํานวน 14.5 ลานไร เฉลี่ยปละ 7.25 ลานไร ซึ่งมีจํานวนเกือบสองเทาของพื้นที่ปาไมที่ถูก
บุกรุกทําลายในระหวางป พ.ศ. 2516 – 2519 ตอมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2518 คณะรัฐมนตรีไดมีมติดังนี้ 

“ 1. ใหยกเลิกคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องราษฎรเขาทํากินในปาสงวนแหงชาติ 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2518 

2. ในกรณีที่ไดออกเอกสารสิทธิ ซึ่งออกโดยอาศัยคําส่ังนายกรัฐมนตรี ตามขอ 1 
ไปแลวใหดําเนินการเพิกถอนเอกสารดังกลาวเสียทั้งส้ิน 

3. ผูที่เขาไปทํากินในปาสงวนแหงชาติอยูแลวคงใหอยูอาศัยทํากินตอไปได และ 
ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หามมิใหผูใดบุกรุกปาสงวนแหงชาติเปนอันขาด หากบุกรุกเขาไปให 
เจาหนาที่ทําการจับกุมดําเนินการตามกฎหมายทุกราย ทั้งนี้ใหเจาหนาที่ประกาศใหราษฎรทราบ
ทั่วไป ” 

4.2 กรณี การรับรองสิทธิของราษฎรในพื้นที่ปาอนุรักษ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางการแกไข
ปญหาท่ีดินทํากิน และการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ในภาพรวมทั้งประเทศ ในเรื่องปาอนุรักษตาม
กฎหมายดังนี้ 

 “ ใหต้ังกรรมการแกไขปญหาพื้นที่ปาอนุรักษในแตละพื้นที่ ประกอบดวยตัวแทนฝาย 
ราชการ และราษฎรท่ีมีปญหาเกี่ยวของโดยตรงฝายละเทาๆ กัน เพื่อทําการตรวจสอบ พิสูจน เพื่อ 
ดําเนินการรับรองสิทธิการอยูอาศัยทํากิน การรับรองสิทธิอยูอาศัยและหรือทํากินใหแกราษฎร ให
ดําเนินการตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ หากพื้นที่ใดเปนเขตอุทยานแหงชาติ หรือเปนเขตรักษา 
พันธุสัตวปา หรือเปนเขตอนุรักษตามกฎหมาย ใหสํารวจขอบเขตใหชัดเจนแนนอน แลวดําเนินการเพิกถอน
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหกลับมาเปนปาสงวนตามกฎหมาย หากเปนปาอนุรักษ พื้นที่ลุมน้ํา 
ชั้น 1 ชั้น 2 ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติ
คณะรัฐมนตรีที่กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา หรือเสนอขอผอนผันการใชประโยชนตอไป และในการใหเอกสาร
รับรองสิทธิ สทก. พิเศษใหกําหนดเงื่อนไขหามจําหนาย จายโอนแตใหตกทอดทางมรดกได และกําหนด
เงื่อนไขในการใชพื้นที่เพื่อใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนอยที่สุด สําหรับขนาด
ของพื้นที่ใหคํานึงถึงจํานวนพื้นที่ที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ประกอบกับจํานวนผูไดรับสิทธ์ิเปนสําคัญ ” 

ตอมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 คณะรัฐมนตรีไดมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 
เมษายน 2540 โดยมีมติในเรื่องการรับรองสิทธิของราษฎรในพื้นที่ปาอนรุกัษรวมทั้งการพิสูจนสิทธ์ิ ดังนี ้
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 “ ใหกรมปาไมประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินของ
ราษฎร โดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไมมีใหใชภาพถายดาวเทียม) ซึ่งถายภาพ
พื้นที่นั้นไวเปนครั้งแรกหลังวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบรองรอยการ
ทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก และตองพิจารณา
รวมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงวาไดมีการครอบครองทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหาม 
นั้น ๆ ดวย 

 กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินมากอน ใหกรมปาไมจัดทําขอบเขต
บริเวณที่อยูอาศัย/ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และดําเนินการตามกฎหมาย
เพื่อใหราษฎรอยูอาศัย/ทํากิน ตามความจําเปนเพื่อการครองชีพ แตถาเปนพื้นที่ลอแหลมคุกคามตอระบบ
นิเวศ พื้นที่ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครองดูแลพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี ใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือราษฎรตามความเหมาะสมเพื่อใหหาที่อยูอาศัย/ทํากินแหง
ใหม หรือดําเนินการเคลื่อนยายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยูอาศัย/ทํากินในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยใน
พื้นที่รองรับใหมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอก 
ภาคเกษตรกรรม รวมท้ังพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ พื้นที่ที่ราษฎรได
เคล่ือนยายออกไปแลว ใหทําการปลูกฟนฟูสภาพปาตอไป 

 กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินหลังวันประกาศสงวนหวงหามเปน
พื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ใหเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ปาอนุรักษนั้น แลวทําการปลูกปาเพื่อฟนฟู
สภาพส่ิงแวดลอมการเคล่ือนยายราษฎรออกจากพื้นที่ใหเตรียมแผนการรองรับในพื้นที่ที่เหมาะสม โดย
สนับสนุนดานสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม 
รวมทั้งการพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (2) หากยังไมสามารถเคล่ือนยายราษฎรออกจากพื้นที่ไดทันที ใหดําเนินการ 
ควบคุมขอบเขตพื้นที่มิใหขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหวางรอการเคล่ือนยายใหจัดระเบียบที่อยู
อาศัย/ทํากินใหเพียงพอกับการดํารงชีพ ” 

ความขัดแยงของนโยบายทั้ง 4 กรณี ดังกลาวนี้ เกิดขึ้นเมื่อมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล ต้ังแตป 
พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 76 ป มีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศรวม 56 คณะ บางคณะมีเวลา
บริหารราชการนอยกวา 1 ป การเปลี่ยนแปลงนโยบายจึงเกิดขึ้นจากแนวคิดท่ีแตกตางกัน ไมวาจะมี 
เจตนารมณในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหรือเปนการแกปญหาในระยะส้ันก็ตาม แตความ
ขัดแยงของนโยบายที่ดินที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนี้มีผลกระทบตอการบริหารจัดการที่ดินเปนอยางยิ่ง 
ดังเชน การยกเลิกบทบัญญัติเรื่องสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งมีผลใหบุคคลบางกลุมถือครอง
ที่ดินอยูจํานวนมาก แตบุคคลบางกลุมยังไรที่ดินทํากิน เปนตน 

บทเรียนจากนโยบายที่ดินทั้ง 4 ฉบับดังที่กลาวมาขางตนและความขัดแยงเรื่องนโยบายที่ดินของ
รัฐ จะเห็นวาหากจะใหมีผลในทางปฏิบัติแลว จะตองมีแรงผลักดันจากการเมือง มีหนวยงานที่มีอํานาจใน
การควบคุม กํากับ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีงบประมาณสนับสนุน  
ดังนั้นการจัดทํานโยบายที่ดินในอนาคตจึงควรจะตองพิจารณาถึงอุปสรรคต้ังแตเริ่มดําเนินการ 5 ประการ คือ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

(1) อุปสรรคทางดานการเมือง 
(2) อุปสรรคทางดานกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
(3) อุปสรรคดานการเงินหรืองบประมาณ 

(4) อุปสรรคดานเงื่อนไขทางสังคม และ 

(5) อุปสรรคดานวิชาการ 
การจัดทํานโยบายที่ดินในอนาคตเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคทั้ง 5 ประการ นี้ จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) ดานการเมือง 

ความไมตอเนื่องของนโยบายมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลง 
คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ต้ังแตประเทศไทยเริ่มมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ. 2475 ไดมี 
รัฐบาลเขามาบริหารประเทศรวม 56 คณะ ภายหลังการปฏิรูประบบราชการเมื่อเดือน ตุลาคม 2545 จนถึง
ปจจุบัน เปนเวลา 6 ป หนวยงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมเชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีรัฐมนตรีเขาดํารงตําแหนงถึงปจจุบันรวม 6 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีรัฐมนตรี
เขาดํารงตําแหนงถึง 6 คน เชนเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถึงแมวาจะเปนรัฐมนตรีที่มาจากพรรค
การเมืองเดียวกันหรือตางพรรคการเมืองก็เปนเรื่องปกติที่มุมมองของแตละบุคคลจะมีนโยบายที่ตางกัน
ออกไป ดังนั้นนโยบายท่ีเปนมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของกระทรวงจึงอาจมีผลในทางปฏิบัติในชวง
ระยะเวลาอันส้ันหรืออาจจะมีการนํากลับมาใชและเรงรัดใหปฏิบัติก็ไมอาจจะสรางความตอเนื่องและมี
เอกภาพได การแกไขในเรื่องนโยบายที่ดินที่ทุกฝายยอมรับวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ นั้นจะตองดําเนินการโดยผูที่มีอํานาจสูงสุดของรัฐบาลคือ นายกรัฐมนตรีผานชองทาง
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เชนการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  พรอมดวยอํานาจหนาที่ที่ กําหนดนโยบายที่ดินของชาติ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันใหเปนไปตามนโยบาย โดยมีอํานาจ
หนาที่เหนือกวาคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับที่ดินที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหสามารถส่ังการและยุติปญหา
ระหวางหนวยงานได พรอมทั้งจัดต้ังสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติขึ้นเปน
หนวยงานระดับกรม ใหทําหนาที่ ศึกษา วิเคราะห นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดิน ติดตามการ
ปฏิบัติงาน ประสานนโยบายและแผนการบริหารจัดการ 

(2) ดานกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการ 
เนื่องจากมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับที่ดินจํานวนมากถึง 15 ฉบับ อาจจะมีการกําหนดหนาที่ให

หนวยงานปฏิบัติซ้ําซอนกันไปบาง เพราะกฎหมายที่ตราออกมาบังคับใชนั้นดําเนินการในลักษณะ 
ตางกรรมตางวาระ เชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดินทํากิน หรือกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีกฎหมายท่ีมีอยูเดิมมีขอจํากัดบางประการในการบังคับใช หรือขาด
ความเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการคณะตางๆ ที่จัดต้ังตามบทบัญญัติของกฎหมายในชวงเวลาตางๆ  
ดังที่ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547: 3-13) ไดวิเคราะหไววา 

“ ดวยเหตุที่การจัดต้ังคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติเปนการจัดต้ังตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อ
ป พุทธศักราช 2497 ซึ่งในชวงนั้นยังไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวของขึ้นมาแตอยางใด กฎหมาย
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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ป 2497 จึงยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติกับ 
คณะกรรมการชุดอื่น และเมื่อมีการจัดต้ังคณะกรรมการอื่นขึ้นมาภายหลังก็ไมไดมีการบัญญัติไวใน
กฎหมายนั้นๆ เกี่ยวกับความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางคณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นมากับ 
คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติแตอยางใด นอกจากนั้น บทบัญญัติอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
ของคณะกรรมการอื่นก็ไดใหอํานาจไวอยางเพียงพอที่คณะกรรมการดังกลาวจะปฏิบัติหนาที่ของตนได  
แมวาโดยนัยแลวจะไปมีความเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติก็ตาม  
คณะกรรมการดังกลาวก็มิไดนําเสนอผานคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติแตอยางใดเพราะกฎหมายของ 
ตนมิไดกําหนดไว” 

การแกไขอุปสรรคดานกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางราชการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง อยางไร 
ก็ตามการแกกฎหมายมีหลายข้ันตอนซึ่งใชเวลามาก หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ความตอเนื่องไมมี  
ก็จะใชเวลาเพิ่มขึ้นอีก อีกสาเหตุหนึ่งก็คือขาดขอมูลทางดานวิชาการท่ีมาสนับสนุนการแกไขเนื่องจากมิได
มีการศึกษาสาเหตุที่แสดงใหเห็นวาจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายหรือระเบียบอยางแทจริง เชนในกรณี
ของการเชาที่ดินในขณะนี้ที่การศึกษาในเบื้องตนพบวา บทบัญญัติมาตรา 26 และมาตรา 53 แหงพระราช-
บัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มีปญหาในการบังคับใชในเรื่องระยะเวลาการเชา และการ
ขายที่ดิน ซึ่งตองขายใหผูเชานากอนถาตองการซ้ือ ทําใหเจาของที่ดินไมยอมใหเชาโดยการทําสัญญา ควร
จะศึกษาใหไดขอมูลที่ชัดเจนถึงสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไขใหชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจึงจะมีการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู รวมท้ังการตรากฎหมายขึ้นใหมที่นํามาใชในการกระจายการถือครองที่ดิน เชน 
กฎหมายภาษีที่ดินซึ่งในปจจุบันยังไมมีบังคับใชโดยตรง 

การแกไขอุปสรรคอีกประการหนึ่งก็คือการใชอํานาจทางการบริหารเขามาชวยดําเนินการ เชน 
การใชมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 หามมิใหหนวยงานตางๆ ขยายพื้นที่จัดท่ีดินทํากิน 
ยกเวนเพื่อการปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาที่ดิน ซึ่งยังคงมีผลในทางปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน 

(3) ดานการเงินหรืองบประมาณ 

อุปสรรคดานการเงินและงบประมาณเปนเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของทุกหนวยงาน เนื่องจาก
สภาวะการเงินของประเทศที่ไมเพียงพอตอการลงทุน จะเห็นไดจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในโครงการ
จัดท่ีดินทํากิน ซึ่งเปนไปในลักษณะปตอปตามจํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรร อยางไรก็ตามในกรณีเรงดวน
และมีความจําเปนไดมีการกูเงินจากธนาคารโลก เชน โครงการพัฒนากรมที่ดิน (Land Titling Project) 
โครงการพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดิน (Land Reform Areas Project) และโครงการพัฒนาที่ดินภาคเหนือ 
(Northern Land Development Project) เปนตน มาดําเนินการ 

อุปสรรคในเรื่องนี้จะยังคงมีอยู แตจะลดนอยลงถาหากมีการจัดทํานโยบายที่ดิน ที่มีแผนงานที่ 
ชัดเจน หรืออาจมีความจําเปนตองใชเงินกูมาดําเนินการในโครงการท่ีเรงดวน 

(4) ดานสังคม 

การดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐในชวงทศวรรษที่ผานมานี้จะมีการตอตานจากประชาชน ไมวา
จะเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา การจัดต้ังโรงงานกําจัดขยะ การจัดต้ังโรงงานไฟฟาที่ใชถานหิน หรือ 
การใชที่ดินชายทะเลเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เชน บริเวณหาดแมรําพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนเพราะ 
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ประชาชนในพื้นที่ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และเกรงวาเมื่อมีโครงการ
พัฒนาขึ้นแลวจะเกิดผลกระทบกับชุมชน เชนกรณีผลกระทบกับประชาชนบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ ที่
จังหวัดลําปาง การตอตานจึงไดเกิดขึ้นในวงกวางทั่วประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ก็ไดมีบทบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชนในมาตรา 66 และ 67 การแกไขอุปสรรคในเรื่องเงื่อนไขดานสังคม
จึงตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม ถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ในดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามบทบัญญัติ
มาตรา 17 (5) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไวแลวก็ตาม แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีบทบาทในเรื่องนี้มากนัก 
โดยเฉพาะกรณีของการดูแลรักษาที่สาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันที่ไดสงวนหวงหามไวแลว มี
การบุกรุกเขาอยูอาศัยและทํากินจํานวนมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาล หรือ องคการ
บริหารสวนตําบลควรจะมีบทบาทในการดูแลรักษาไดดีที่สุด การสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชนจะ
เปนแนวทางแกไขอุปสรรคดานสังคมไดดีที่สุดทางหนึ่ง 

(5) ดานวิชาการ 

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู
ตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนนโยบายที่ดินใหรองรับสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองมีการศึกษา
เพื่อใหไดขอมูลทางวิชาการมาประกอบการตัดสินใจจัดทํายุทธศาสตร อยางไรก็ตามในปจจุบันยังขาด
แคลนระบบขอมูลพื้นฐานที่ถูกตอง เชน ขอมูลดานแผนที่ ขอมูลดานการถือครองท่ีดิน ขอมูลการเชาที่ดิน 
ขอมูลการขายที่ดินของประชาชนที่รัฐจัดให ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การทอดทิ้งไมทําประโยชน 
เปนตน ขอมูลเหลานี้มีเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชได แตอาจจะเปนเพราะไมมีงบประมาณสนับสนุน
เพียงพอ หรือแตละหนวยงานไมแจกจายขอมูลที่มีอยูใหกับหนวยงานอื่นไปใชประโยชน ซึ่งโดยขอเท็จจริง
แลว ควรจะสรางระบบเครือขายแลวแบงกันจัดทําคนละดานจากทุกหนวยงานแตในปจจุบันทุกหนวยงาน
จัดทําระบบขอมูลที่ดินที่ซ้ําซอนกันเปนการส้ินเปลืองงบประมาณ และขอมูลขัดแยงกันเพราะวิธีเก็บขอมูล
ตางกัน หาขอยุติไดยากจนไมสามารถจะแกปญหาได ตัวอยางที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือ เรื่องภาษีที่ดิน
ที่มีขอมูลทางดานวิชาการอยูนอยมาก การพัฒนาใชระบบภาษีในการจํากัดขนาดการถือครองท่ีดินที่มี 
ขอเสนอไมนอยกวาสามทศวรรษจึงไมมีผลในทางปฏิบัติเพราะขาดขอมูลสนับสนุน 

อุปสรรคในเรื่องนี้จะแกไขไดก็คือมีแผนงานการวิจัยที่เปนระบบ และตอเนื่อง มีงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียง และเผยแพรสูกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับที่ดินเพื่อนําไปใชในการ 
ตัดสินใจดําเนินการจัดทํานโยบายที่ดินในอนาคต 

4.6.2 การบริหารจัดการที่ดิน 

ขอเท็จจริงที่วาที่ดินเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
การใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ จะมีสวนสัมพันธกันไปทั้งส้ิน ความหมายของท่ีดินจากบุคคลกลุมตางๆ ที่มี
หลากหลายอาชีพจึงตางกันออกไป ดังที่ Eren (1974) ไดใหความหมายของท่ีดินไวถึง 9 ประการ คือ  
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(1) พื้นผิวโลก (2) ธรรมชาติ (3) แหลงพันธุกรรม (4) ปจจัยการผลิต (5) สินคา (6) ที่พักผอนหยอนใจ  
(7) สถานที่ (8) ทรัพยสิน และ (9) ทุน ทั้งนี้ จากความหมายดังกลาวนี้จึงมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุม  
โดยเฉพาะถามีที่ดินขนาดใหญหรือเนื้อที่มาก ยอมจะมีผูมีสวนไดเสียจํานวนมากเชนกัน FAO and UNEP 
(1997) ใหความเห็นวาผูมีสวนไดเสียอาจจะประกอบดวยบุคคลอยางนอย 3 กลุม คือ 

(1) กลุมผูมีหนทางเขาไปควบคุมการใชที่ดิน 

(2) กลุมผูไดรับผลกระทบจากการใชที่ดินของผูอื่น 

(3) กลุมผูซึ่งตองการใชอิทธิพลในการตัดสินใจของผูอืน่ในการใชที่ดิน 

เพื่อมิใหมีความขัดแยงระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียเหลานี้จําเปนตองมีนโยบายการใชที่ดินที่ชัดเจน
และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

อยางไรก็ตาม จากหลักการท่ีวาที่ดินของประเทศจะตองมีการใชเพื่อการอนุรักษและตอบสนองตอ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกิจกรรมตางๆ อยางนอย 8 ประเภท คือ 

1. พื้นที่ปาไม 
2. พื้นที่ของรฐัทีป่ระชาชนใชประโยชนรวมกนั และสมบัติของแผนดิน 
3. พื้นที่เกษตรกรรม 
4. ที่อยูอาศัย 
5. แหลงอุตสาหกรรม 
6. ที่พักผอนหยอนใจ 
7. แหลงน้ํา 
8. การคมนาคม 

พื้นที่ใดจะใชเพื่อกิจกรรมใดนั้นมีเกณฑการจําแนกเพื่อความเหมาะสมทางกายภาพ เชนการ
จําแนกสมรรถนะที่ดิน (Land Capability Classification) หรือการจําแนกความเหมาะสมของดิน (Land 
Suitability Classification) โดยยึดหลักขีดความสามารถในการรองรับ (carrying capacity) ในการใชที่ดิน
แตละประเภท (Vogt 1949) นํามาพิจารณารวมกับขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม จากขอมูลทั้งสาม
ดานจึงนํามาจัดทําแผนการใชที่ดินหรือกําหนดวาที่ดินสวนใดควรจะใชเพื่อกิจกรรมใดจึงจะเหมาะสม 
เพื่อใหมีการใชที่ดินอยางนอย 8 ประเภท ดังกลาวนี้มีภารกิจที่จะตองดําเนินการมากมาย ซึ่งเปนหนาที่
ความรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ อยูในขณะนี้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องการบริหารจัดการท่ีดินที่ศึกษาโดยสถาบันตางๆ ที่กลาวถึงใน
บทที่ 2 หัวขอ 2.4 นั้น พบวา ขอเสนอสวนใหญใหมีการดําเนินการใน 2 ดาน คือ 

1. ดานการบริหาร ใหรวมหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับที่ดินเขาดวยกัน แลวจัดต้ังเปนหนวยงาน
ระดับกระทรวง พรอมจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

2. ดานกฎหมาย มีขอเสนอใหแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของมิใหขัดแยงกัน โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดท่ีดินทํากิน 
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การวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดินและขอเสนอในการศึกษาครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 

เนื่องจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการท่ีดินมีขอบเขตกวางขวางดังที่ไดทบทวนไววา
ในปจจุบันมีหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวกับที่ดินอยูใน 8 กระทรวง จํานวน 19 กรม และมีสวนราชการที่ 
เกี่ยวของอีกจํานวนมาก ถึงแมวาจะมีการรวบรวมหนวยงานหลักท้ังหมดเขามาไวในกระทรวงเดียวกันก็ไม
สามารถจะรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดไดจะตองประสานกับกระทรวงอื่นๆ ที่อยูในระดับเดียวกัน 
จะยังคงมีปญหาความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการท่ีดินเชนเดิมจึงไมสมควรท่ีจะแกไขปญหาการ
บริหารจัดการที่ดินโดยการจัดต้ังกระทรวงขึ้นใหมในขณะนี้ 

ดังตัวอยางในกรณีของการบริหารจัดการดานการถือครองที่ดินถึงแมวาจะมีบทบัญญัติ มาตรา 20 
(2) ใหการวางแผนการถือครองที่ดิน เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติก็ตาม ขอบเขต
การวางแผนการถือครองที่ดินนั้น จะเกี่ยวกับสวนราชการตางๆ จํานวนมาก หากจะกําหนดนโยบาย 
การวางแผนการถือครองที่ดินใหมีประสิทธิภาพแลว ควรจะพิจารณากิจกรรมตางๆ อยางนอย 8 ดาน คือ 

1. การจําแนกประเภทที่ดิน 

2. ขอมูลการถือครองที่ดิน 

3. การกระจายการถือครองที่ดิน 

4. ภาษีที่ดิน 

5. ควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดิน 

7. การถือครองที่ดินของคนตางดาว 

8. ธุรกิจที่ดิน 

กิจกรรมตางๆ เหลานี้จะตองมีสวนราชการตางๆ รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูแลวอยางนอย 
25 หนวยงาน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-3) 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการท่ีดินในปจจุบัน ในดาน 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม พบวา การบริหารจัดการมีฐานความรู หนวยงานรับผิดชอบ และ
กฎหมายที่ชัดเจน แตยังขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการ นโยบายท่ีเปนเอกภาพ องคกรที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจ และระบบขอมูลที่นาเชื่อถือ ภายใตสถานการณของโลกาภิวัตนและวิกฤตการณดานพลังงาน
ที่นําไปสูความตองการใชประโยชนในที่ดิน ในขณะที่มีแนวทางการบริหารจัดการท่ีเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมเพื่อนําไปสูการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม (ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4-4)
และผลจากการวิเคราะหทําใหสรุปไดวา สถานภาพการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวมอยูในระหวางจุดออน
กับโอกาส ซึ่งแสดงใหเห็นวาในอนาคตการบริหารจัดการท่ีดินจะตองเนนที่การแกไขจุดออน และแสวงหา
โอกาสใหมากขึ้น โดยตองทบทวนจุดออนวามีเรื่องใดบางที่จะตองปรับปรุงแกไขตอไป 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 4-3  กิจกรรมทีเ่กีย่วของกับการวางแผนการถือครองที่ดิน 
กิจกรรม หนวยงาน 

1. การจําแนกประเภทที่ดิน - กรมพัฒนาท่ีดิน 
 - กรมปาไม 
 - สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 - กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. ขอมูลการถือครองท่ีดิน - กรมท่ีดิน 
 - สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 - สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 - สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3. การกระจายการถือครองที่ดิน - กรมท่ีดิน 
 - สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 - กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม 
 - กรมสงเสริมสหกรณ 
 - กรมธนารักษ 
 - องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
 - สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ * 
 - การรถไฟแหงประเทศไทย* 

4. ภาษีท่ีดิน - กรมสรรพากร 
 - องคการบริหารสวนจังหวัด 
 - องคการบริหารสวนตําบล 

5. ควบคุมการเชาท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม - กรมการปกครอง 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดิน - สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง กรมชลประทาน 
 - กรมพัฒนาท่ีดิน 
 - กรมวิชาการเกษตร 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง 

7. การถือครองท่ีดินของคนตางดาว - กรมท่ีดิน 
 - กรมทะเบียนการคา 

8. ธุรกิจท่ีดิน - กรมท่ีดิน 
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 - ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 - การเคหะแหงชาติ 

หมายเหตุ: * สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และการรถไฟแหงประเทศไทย มีการถือครองที่ดินจํานวนมาก หาก
นํามาใชประโยชนโดยวิธีท่ีเหมาะสมจะชวยกระจายการถือครองที่ดินไดในอนาคต 

ท่ีมา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 4-4  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดสมรรถนะการบริหารจัดการที่ดิน 

จุดแข็ง (S) 

1. มีหนวยงานท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
ท่ีดินจํานวนมาก ซึ่งแบงแยกความ 
รับผิดชอบของแตละหนวยงานไวอยางชัดเจน 

2. มีฐานความรูดานการบริหารจัดการท่ีดิน 

3. มีท่ีกฎหมายท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหาร 
จัดการ 

จุดออน (W) 

1. ขาดนโยบายที่เปนเอกภาพ 

2. ขาดองคกรท่ีมีอํานาจควบคุมคณะกรรมการและ
หนวยงานท่ีมีอยูใหปฏิบัติตามนโยบาย 

3. ขาดองคกรท่ีมีอํานาจในการตัดสินปญหาระหวาง
คณะกรรมการหรือหนวยงาน 

4. ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท่ีดิน เชน 
ระบบขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

5. ขาดการใชเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

6. ขาดกลไกการสรางองคความรูใหมๆ  

โอกาส (O) 

1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายการถือครอง
กําหนดเขตการใชท่ีดิน 

2. มีเทคโนโลยีท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการ 

3. บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
2550 เปดโอกาสใหประชาชนเขามาม ี
สวนรวมในการบริหารจัดการ 

 

ภัยคุกคาม (T) 

1. มีการแทรกแซงจากภาคการเมือง 

2. การบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ 

3. กระบวนการโลกาภิวัตนนําไปสูความตองการใช
ประโยชนในท่ีดิน 

4. วิกฤตการณดานพลังงานที่สงผลตอความตองการ
ใชท่ีดินเพ่ือปลูกพืชพลังงาน 

5. การเปล่ียนแปลงภาคเมืองและอุตสาหกรรมอยาง
รวดเร็วมีผลตอความตองการใชประโยชนในท่ีดิน 

ที่มา: วิเคราะหโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงมีขอเสนอแนะในเรื่องการบริหารจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ควรจัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการประกอบดวยรัฐมนตรี
กระทรวงท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิพรอมดวยอํานาจหนาที่ที่กําหนดนโยบายที่ดินของชาติ 
ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันใหเปนไปตามนโยบาย โดย
มีอํานาจหนาที่เหนือกวาคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับที่ดินที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหสามารถส่ังการและ 
ยุติปญหาระหวางหนวยงานได พรอมทั้งจัดต้ังสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติขึ้น
เปนหนวยงานระดับกรม ใหทําหนาที่ ศึกษา วิเคราะห นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน ติดตาม
การปฏิบัติงาน ประสานนโยบายและแผนการบริหารจัดการ 

ในสวนของสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่จะจัดต้ังขึ้นมีทางเลือก  
3 ทาง คือ 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 (1) จัดต้ังสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานระดับ
กรม ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอดีก็คือ มีหนวยงานท่ีปฏิบัติดาน
นโยบายที่ดินโดยตรง ขอเสียอาจจะเปนการใชงบประมาณเพิ่มขึ้น และเปนหนวยงาน
ที่อยูภายใตสังกัดกระทรวงซึ่งอยูในระดับเดียวกับสวนราชการระดับกรมอื่นๆ 

 (2) อีกทางเลือกหนึ่งก็คือมีการมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการแทน โดยเพิ่มอัตรากําลงั
เจาหนาที่ใหมากขึ้น ขอดีในทางเลือกนี้ ก็คือ สามารถกําหนดนโยบายที่ ดินที่ 
สอดคลองกับการพัฒนาสาขาอื่นๆ ไปในครั้งเดียวและเปนหนวยงานที่เปนกลางใน 
การพัฒนาประเทศ ขอเสียอาจจะเปนการไปเพ่ิมภารกิจของหนวยงานและเปนการ
ปฏิบัติงานหลายดาน 

 (3) ทางเลือกท่ีสามคือการจัดต้ังหนวยงานระดับกรมขึ้นทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอดีคือการปฏิบัติงาน
ดานนโยบายที่ดินโดยตรงทั้งการศึกษา วิเคราะห ประสานงานและติดตาม และเปน
หนวยงานกลางของการบริหาร ขอเสียคือตองใชงบประมาณและอัตรากําลังเพิ่มขึ้น 

ในดานอัตรากําลังทั้ง 3 ทางเลือกนี้ควรใชอัตรากําลังที่มีอยูของกองบริหารจัดการท่ีดิน สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่จะขยาย 
ภารกิจหรือจัดต้ังขึ้นใหม โดยมีทางเลือกในการจัดต้ัง 2 วิธี คือ  

1. จัดต้ังโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มีขอดีคือ ดําเนินการไดเร็วเพราะมีขั้นตอนไมมาก
นัก ขอจํากัดก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไดงายเชนเดียวกัน 

2. จัดต้ังโดยการตราเปนกฎหมาย มีขอดีคือมีความมั่นคง ขอเสียคือมีหลายขั้นตอนใชเวลา
มาก 

จากการพิจารณาถึงประเด็นปญหาการบริหารจัดการท่ีดินในอดีตถึงปจจุบันประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแลว มีขอเสนอใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และจัดต้ังหนวยงานระดับกรมขึ้นเปนสํานักงานเลขาธิการของ 
คณะกรรมการ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยการตราเปนพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ใหใชอัตรากําลังของ 
กองบริหารจัดการท่ีดิน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติงานใน
หนวยงานใหมที่จะจัดต้ังขึ้น 
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บทที่  5 
รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 

ประเทศไทยมีหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบดานการบริหารจัดการที่ดินที่หลากหลาย เชน กรมที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมปาไม เปนตน ซึ่งแตละหนวยงานมี
วัตถุประสงคการดําเนินการเพื่อใหการใชประโยชนในที่ดินเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว แต
การดําเนินการบริหารจัดการท่ีดินมากวา 50 ป พบวาสถานการณปญหาของระบบการบริหารจัดการท่ีดิน
ของประเทศไทย คือ หนวยงานบริหารจัดการที่ดินที่กระจายอยูในสวนราชการตางๆ ขาดความเปนเอกภาพ 
เครื่องมือที่มีอยูมีขอจํากัดตอการบริหารจัดการท่ีดินที่มีประสิทธิภาพและสรางความเปนธรรมในสังคม 
เนื่องจากยังมีผูไรที่ดินทํากินและมีที่ดินเพียงเล็กนอยจํานวนมาก ปญหาสิทธิในที่ดินที่ประชาชนไดรบัมคีวาม
แตกตางกัน ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินจากความตองการใชประโยชนที่ดินแตกตางกัน อาทิ การบุกรุก
พื้นที่ปาอนุรักษ การทับซอนของแนวเขตที่ดินของหนวยงานท่ีนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางประชาชนและ
ภาครัฐ 

รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินที่จัดทําขึ้นนี้จึงมีลักษณะเปนการจัดวางระบบการบริหาร
จัดการที่ดินเพื่อนําไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน มีการเชื่อมโยงดานแนวนโยบายของหนวยงาน
ตางๆ ที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการท่ีดินใหสามารถมีการดําเนินการไดอยางมีเอกภาพตามหลักการ 
“หนึ่งนโยบาย หลายปฏิบัติ” เพื่อใหการบริหารจัดการท่ีดินเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปรงใส
ในการดําเนินการ มีระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจของภาครัฐ มีการพัฒนาองคความรู
อยางตอเนื่องเพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินเปนไปตามหลักวิชาการ มีการจัดวางระบบจูงใจตางๆ เพื่อปรับ
พฤติกรรมประชาชนใหเกิดการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม เชน ระบบภาษีที่ดิน การเชา 
ที่ดิน การซื้อขายที่ดิน เปนตน  

ภายใตการจัดวางระบบการบริหารจัดการท่ีดินที่จะนําไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนนี้  
รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินนี้ยังตระหนักถึงบทบาทของภาครัฐในการกําหนดนโยบายตางๆ ใน
การบริหารจัดการท่ีดิน ซึ่งในแตละยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม และคณะ 
รัฐบาลจากการเลือกต้ังที่ขึ้นมาบริหารประเทศ ซึ่งอาจมีเปาหมายเชิงนโยบายดานที่ดินที่แตกตางกัน  
ดังนั้น รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฉบับนี้จึงไดเปดชองวางใหการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล
แตละรัฐบาลสามารถมีความแตกตางออกไปไดตามแนวนโยบายที่รัฐบาลนั้นๆ จะกําหนดขึ้นเพื่อสะทอน
ความตองการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน การกําหนด
เปาหมายของตัวชี้วัดตางๆ ที่สามารถมีการปรับเปล่ียนใหมีความเหมาะสมตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
เปนตน 

5.1 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวม 

จากการศึกษาลักษณะและปญหาการถือครองที่ดินในประเทศไทยดวยการทบทวนเอกสารการศึกษา
ในอดีตและการรวบรวมขอมูลการสํารวจภาคสนามใน 4 จังหวัด การศึกษาสามารถแยกแยะตนตอปญหา
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สําคัญของการถือครองที่ดินในประเทศไทยออกจาก “อาการของปญหา” ที่มักนํามาใชในการกําหนดกรอบ
นโยบายที่ดินในอดีต ตัวอยางอาการของปญหาท่ีไมใชตนตอของปญหาที่แทจริงไดแก การกระจายการ 
ถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองที่ดิน การเชาที่ดิน หรือการขายเปลี่ยนมือ เปนตน ประเด็นดังกลาวจัดได
วามิไดเปนตนตอของปญหาการถือครองที่ดินที่แทจริง แตเปนเพียงอาการของปญหาเทานั้น หากการกําหนด
นโยบายที่ดินต้ังเปาหมายที่จะแกปญหาการถือครองที่ดินตามตัวอยางขางตน อาจทําใหนโยบายดังกลาว
ไมสามารถแกที่สาเหตุของปญหาที่แทจริงได การศึกษานี้พบวาตนตอปญหาการถือครองที่ดินที่แทจริง
เกี่ยวของกับเรื่องการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินตามความสามารถในการรองรับของที่ดิน การบังคับ
ใชกฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการซื้อขายที่ดิน ตลาด
ที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพ ปญหาการกระจุกตัวของขอมูลขาวสารท่ีเปนตนตอของการเก็งกําไรท่ีดิน การขาด
การประยุกตใชเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสม การกําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความยากจน 
ระบบฐานขอมูล หรือโครงสรางองคกรการบริหารจัดการที่ดิน เปนตน 

ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน กรอบพันธกิจ รวมถึงการกําหนดมาตรการ
และแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน การศึกษานี้ยึดหลักการสําคัญคือ การจัดวางโครงสรางการบริหาร 
จัดการท่ีดินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความเปนธรรม ในสวน
ของการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด การศึกษาไดครอบคลุมการใชประโยชนในที่ดินทั้งที่เปนพื้นที่
อนุรักษ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและที่อยูอาศัย สวนในดานความเปนธรรม การศึกษาไดกําหนดกลไก
ในการกระจายประโยชนจากการถือครองท่ีดินใหทั่วถึง เพื่อมิใหเกิดการกระจุกตัวของประโยชนจากการ 
ถือครองที่ดิน (มากกวาการกระจุกตัวของที่ดิน) กรอบยุทธศาสตรของการศึกษานี้ไดครอบคลุมถึงการวาง
แผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของ
รัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน จึงเปนกรอบยุทธศาสตรที่มิไดมีความเฉพาะเจาะจงเพื่อนํามาใชกบั
การแกไขปญหาการถือครองที่ดินประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น แตเปนการจัดทํากรอบยุทธศาสตรเพื่อ
นําไปสูการจัดวางพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันและแกปญหาการ
ถือครองที่ดินที่ตนตอของปญหา เปนกรอบยุทธศาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชไดในระยะยาว เพื่อ
นําไปสูการใชประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

ดังนั้น จึงไดกําหนดวิสัยทัศน และเปาประสงคของยุทธศาสตรไวดังนี้ 

วิสัยทัศนของยุทธศาสตร 

การใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

เปาประสงค 

มีเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวมที่การศึกษานี้เสนอ ต้ังอยูบนกรอบความคิด 
พื้นฐานสําคัญ 4 ดาน ไดแก 

1. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดิน
อยางยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 373 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

3. ยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส 
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดิน 

โดยรางยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานไดสอดแทรกกลไกที่จะนําไปสูการใชประโยชนสูงสุด และกลไกการ
สรางความเปนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชน 
ที่ดินอยางยั่งยืน 

กรอบยุทธศาสตรดานการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยาง
ยั่งยืน เนนการใชประโยชนที่ดินตามศักยภาพท่ีดินหรือความสามารถในการรองรับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการใช 
ประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน เชน พื้นที่ตนน้ําควรมีการอนุรักษไว เพื่อทําหนาที่ในการสรางความสมดุลทาง
ธรรมชาติ ในขณะที่พื้นที่ราบในภาคกลางอาจจัดไวเพื่อกิจกรรมทางการเกษตร ในสวนของพื้นที่อุตสาหกรรม 
ก็ควรแยกออกจากพื้นที่ที่จัดใหเปนที่อยูอาศัยหรือพื้นที่นันทนาการ เปนตน การใชกลไกที่จะนําไปสูการใช
ประโยชนในที่ดินตามความสามารถในการรองรับเชนนี้ จะทําใหที่ดินมีการใชประโยชนสูงสุดตามศักยภาพ
ที่แทจริง นอกจากนั้น การสงวนพื้นที่อนุรักษไวเพื่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติยังเปนกลไกในการสราง
ความเปนธรรมดานการสงวนทรัพยากรไวสําหรับชนรุนหลังในอนาคตดวย นอกจากการใชที่ดินตามศักยภาพ
จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว การแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกันเพื่อมิใหสงผลกระทบซึ่งกันและ
กัน ยังเปนการชวยลดปญหาผลกระทบภายนอกทางลบอีกดวย ซึ่งเทากับเปนการลดตนทุนทางสังคมอีก
ทางหนึ่ง อีกท้ังการใชที่ดินตามศักยภาพเปนการชวยใหการใหบริการสาธารณูปโภคจากภาครัฐกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศเปนการลดอุบัติภัยทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย 
ความแหงแลง หรือแผนดินถลม ที่อาจเกิดขึ้นไดอีกดวย 

ตัวช้ีวัด คงพื้นที่ปาไมไวรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด 

เปาหมายของพื้นที่อนุรักษของประเทศที่ควรเปนพื้นที่ปาไมนั้นควรเปนรอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศตามนโยบายปาไมแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2528 และนโยบายของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2551: 2) โดยพื้นที่เปาหมายรอยละ 40 ของประเทศนั้นควรเปนที่ดินของรัฐ เพื่อใหมีความมั่นคงในเรื่อง 
สมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ หากจะรวมที่ดินของเอกชนไวดวยแลวจะดําเนินการ 
ไดยากเพราะไมสามารถควบคุมการใชที่ดินของภาคเอกชนซึ่งมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินได
ตลอดเวลา หากเอกชนมีความประสงคจะสรางพื้นที่อนุรักษในรูปของพื้นที่ปาไมสามารถดําเนินการไดดวย
ความสมัครใจ 

นโยบายปาไมแหงชาติที่กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศนั้นมีเหตุผล 3 
ประการ คือ 

1. การรักษาไวเพื่ออํานวยน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรของประเทศ 
2. ความเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ 
3. การผลิตไมใชสอยเพียงพอภายในประเทศ 

จากเหตุผลดังกลาว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2533: 56) ไดวิเคราะหหลักการไวดังนี้ 



374 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 “การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหจากหนวยราชการที่เกี่ยวของดานอุทกวิทยา ระบุวาประเทศไทย
จําเปนจะตองมีพื้นที่ปาไมประมาณรอยละ 40 จึงจะมีน้ําเพียงพอตอการเกษตร อุปโภคและบริโภค การท่ีมี
พื้นที่ปาไมนอยไปจากน้ีจะเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํารุนแรงขึ้นโดยเฉพาะน้ําใตดินที่ตนไมดูดซับไวและ
คอยๆ ไหลลงสูแมน้ําลําธารตางๆ ถึงแมวาปริมาณน้ําฝนจะไมเปลี่ยนแปลงก็ตาม ขอโตแยงอาจจะมีวา 
ปจจุบันพื้นที่ปาไมก็ถูกทําลายเปนที่ดินทํากินหมดแลว การวิเคราะหพบวาถึงแมวาสภาพปาจะหมดไป แต
ดินยังคงมีอินทรียวัตถุในที่ดินอยูบางจึงทําใหน้ําซึบซาบลงไปในดินได ไมเกิดปญหาการไหลบาของน้ํา
อยางรุนแรง แตอินทรียวัตถุเหลานี้จะคอยๆ หมดไปพรอมๆ กับการแนนตัวของดิน ในระยะยาวน้ําฝนที่มี
ปริมาณคงเดิมเมื่อตกลงมาก็จะไหลบาลงแมน้ําลําธารไป จะไมซึมซาบลงไปในดินใหเปนประโยชนกับพืช
เพราะดินแนนตัวจากการขาดอินทรียวัตถุที่จะเส่ือมสภาพและลดลงเรื่อยๆ ภายหลังการใชติดตอกันเปน
เวลานาน ขอโตแยงอีกประการหนึ่งอาจจะมีวาสามารถนําการอนุรักษดินและน้ําเขามาชวยในพื้นที่ที่จะ 
จัดสรรเปนที่ทํากินไดก็ตาม จากการศึกษาถึงการดําเนินงานมาเปนเวลา 20 ป พบวามีความสําเร็จนอย
มาก เพราะการอนุรักษดินและน้ําตองลงทุน แตผลผลิตจะไมเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเชนการใสปุย จึงไมเปน 
ส่ิงจูงใจใหกับเกษตรกรมากเทาที่ควร  นอกเหนือจากนี้ยังมีธาตุอาหารพืชหลายชนิดท่ีมีวงจรอยูในพื้นที่ 
ปาไม โดยพืชนําไปใชแลวปลอยกลับลงดินในรูปใบ กิ่ง กานและสวนอื่นๆ 

เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ สภาพภูมิประเทศของประเทศไทยเปนภูเขาประมาณรอยละ 30 ของ 
พื้นที่ทั่วประเทศหรือ 100 ลานไร พื้นที่สวนนี้สวนใหญจะเปนตนน้ําลําธารจําเปนตองเก็บรักษาไว 
นอกจากนี้ การนําพื้นที่สูงชันมาทําการเกษตรจะเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงหากมิไดมีการ
อนุรักษดินและน้ําที่ถูกวิธี พื้นที่เหลานี้จะใชไดในระยะเวลาอันส้ัน เพราะหนาดินจะถูกชะลางลงสูแมน้ํา 
ลําธารตางๆ สุดทายก็จะทิ้งรกรางเปนปาหญาคาดังที่ปรากฏอยูทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือในปจจุบัน” 

อยางไรก็ตามปริมาณน้ําที่เพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรของประเทศไทยนั้น 
จําเปนตองมีการบริหารจัดการท่ีดีซึ่งคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ดวยนอกเหนือจากการอนุรักษพื้นที่ตนน้ําดังที่
กลาวมาแลว  

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชน
อยางยั่งยืนนี้ โดยการศึกษาไดกําหนดพันธกิจหลักไว 3 ประการ (รายละเอียดในตารางที่ 5-1) ไดแก 

1. ใหมีเขตพื้นที่อนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหามที่ดินของรัฐ และเขตพื้นที่พฒันา (พื้นที่เอกชน) 
โดยยึดความสามารถในการรองรับของที่ดิน1  

2. ใหมีการควบคมุการใชประโยชนที่ดิน 

3. ใหมีการติดตามการบังคับใชกฎหมาย 

ทั้งนี้ ในพันธกิจที่ 1 ใหมีเขตพื้นที่อนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหามที่ดินของรัฐ และเขตพื้นที่พัฒนา 
โดยยึดความสามารถในการรองรับของที่ดินนั้น ตองมีการดําเนินการในการไมยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐ 
ซึ่งเปนมาตรการในการบริหารจัดการท่ีดินที่มีความสําคัญในสองมิติ ไดแก หนึ่ง เปนการรักษาความสมดุล
ทางธรรมชาติหรือความสมดุลของระบบนิเวศ และยังเปนการอนุรักษทรัพยากรสวนหนึ่งไวเพื่อใช

                                            
1 ความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) เปนแนวคิดทางดานนิเวศวิทยา ที่เนนใหเห็นขอจํากัดทางดานส่ิงแวดลอมที่จะมี
ผลกระทบตอการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 3) 



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 375 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ประโยชนในอนาคต และ สอง เปนการปองกันการนําที่ดินของรัฐ เชน พื้นที่ปาอนุรักษ หรือที่ราชพัสดุมา
ถายโอนใหผูมีอิทธิพลหรือนายทุนโดยกระทําผานกระบวนการบุกรุกท่ีดินของรัฐของประชาชนท่ีมีรายได
นอยและนําที่ดินดังกลาวมาขายตอใหนายทุนภายหลัง ดวยเหตุนี้ รายงานนี้จึงเสนอเปนแนวทางเชิง
นโยบายใหภาครัฐยุติการยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐ หรือหามนําที่ดินของรัฐไปออกเอกสารสิทธิและจัดให
ประชาชนอีกตอไป 

ประเด็นสําคัญอยางหนึ่งในเรื่องการยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐคือแรงกดดันของผูมีอิทธิพลหรือ
นายทุนที่ประสงคจะครอบครองที่ดินของรัฐโดยใหประชาชนผูมีรายไดนอยทําการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และ
เมื่อภายหลังที่ไดมีการออกเอกสารสิทธิแลวผูมีอิทธิพลหรือนายทุนเหลานี้จะเขาทําการเสนอขอซื้อที่ดิน 
ดังกลาวจากประชาชน ทําใหทายที่สุดประชาชนเหลานี้ตองสูญเสียที่ดินดังกลาวและไปบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
ที่อื่นตอไป หมายความวา การยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐไมใชการแกปญหาการไรที่ดินทํากินของ
ประชาชนท่ีตนตอของปญหาท่ีแทจริง แตเพียงเปนการผลักภาระปญหาไปภายภาคหนา แตที่สําคัญไปกวา
นั้นคือการยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐเปนการสงเสริมกระบวนการถายโอนท่ีดินของรัฐใหตกเปนทีดิ่นของผู
มีอิทธิพลหรือนายทุนในทายที่สุดนั่นเอง 

ดังนั้น ส่ิงสําคัญคือภาครัฐตองมีหลักการท่ีดีในการบริหารจัดการปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐภายใต
แนวนโยบายการไมยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐ นั้นคือการแยกแยะประเด็นเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของ
รัฐออกจากประเด็นเรื่องการแกปญหาความยากจนของประชาชนหรือการไรที่ดินทํากินของประชาชน การ
ที่ประชาชนจํานวนหนึ่งไดบุกรุกท่ีดินของรัฐแสดงใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในสองลักษณะคือ หนึ่ง ขาดการ
บังคับใชกฎหมาย สอง ขาดทรัพยากรในการเฝาระวังทรัพยสินที่ดินที่แตละหนวยงานถือครองท่ีอยู และ
ปลอยใหที่ดินบางสวนถูกบุกรุกโดยประชาชน เชนการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน หรือการบุกรุกท่ีราชพัสดุเปน
ตน เพื่อแกไขปญหาดังกลาวส่ิงที่ภาครัฐสามารถกระทําไดคือ หนึ่ง ดําเนินการพิสูจนสิทธิตามขั้นตอนทาง
กฎหมาย และ/หรือ สอง หาแนวทางในการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยดังกลาวในการใหมีพื้นที่ทํา
กินใหมที่ไมใชการยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐ เชน ภาครัฐอาจดําเนินมาตรการการชวยเหลือดวยการจาย
คาชดเชยประชาชนผูบุกรุกใหยายออกจากพื้นที่ หรือใหมีการจัดท่ีใหอยูใหมพรอมการจัดสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานซึ่งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองทําการจัดสรรงบประมาณมาให 

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยประชาชนผูมีรายไดนอยเปน
ส่ิงที่รัฐบาลตองเรงดําเนินการ แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวสามารถกระทําไดโดยการไม 
ยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐ แตใชมาตรการอื่นที่เหมาะสมกวาแทนตามที่กลาวขางตน การใชหลักการการ
แยกแยะประเด็นเรื่องการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐออกจากประเด็นเรื่องการแกปญหาความยากจนหรือ
ปญหาการไรที่ดินทํากินจะทําใหรัฐสามารถสงวนท่ีดินของรัฐไวสวนหนึ่งเพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
และรักษาระบบนิเวศที่จําเปน และท่ีสําคัญคือหลักการการไมยกเลิกเพิกถอนที่ดินของรัฐจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการหยุดย้ังกระบวนการถายโอนท่ีดินของรัฐไปยังผูมีอิทธิพลหรือนายทุน 

ในสวนพันธกิจที่ 2 นั้น เปนการดําเนินการตอเนื่องกับพันธกิจที่ 1 ซึ่งเมื่อมีการกําหนดแนวเขต 
ที่ดินของรัฐและที่เอกชนแลว จะตองมีการควบคุมการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามเปาหมาย เชนที่ดิน
ของรัฐก็เปนการอนุรักษหรือสงวนหวงหามเพื่อไมใหมีการบุกรุกทําประโยชนอยางอื่น ในที่ดินของเอกชน
ตองมีการควบคุมการใชประโยชนที่ดินไมใหทิ้งรกรางวางเปลา และควรเปนไปตามความเหมาะสมของดิน 
เชน ที่ราบลุมที่มีสภาพดินที่ดีควรใชเพื่อการเกษตร เปนตน ทั้งนี้ไดมีบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ



376 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การควบคุมการใชประโยชนที่ดินอยูแลวในปจจุบัน เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ 
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เปนตน 

พันธกิจที่ 3 ใหมีการติดตามการบังคับใชกฎหมาย นั้น สืบเนื่องจากในปจจุบันไมมีการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง กรณีเมื่อเริ่มกระทําผิดกฎหมายโดยการบุกรุกพื้นที่อนุรักษหรือเขตสงวนหวงหาม 
ไมไดมีการแกไขอยางทันทวงทีตามหนาที่ตามบทบัญญัติในกฎหมาย การบุกรุกจึงขยายออกไป จนยากแก
การแกไขดังที่เปนอยูในปจจุบัน อีกตัวอยางหนึ่งก็คือการทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดิน นั้น บทบัญญัติ
มาตรา 6 แหงประมวลกฎหมายที่ดินไดกําหนดกระบวนการท่ีจะทําใหที่ดินที่ทอดทิ้งไมทําประโยชนเกินสิบป
ติดตอกัน (กรณีมีโฉนดที่ดิน) หรือ เกินหาป (กรณีมีหนังสือรับรองการทําประโยชน) กลับมาเปนของรัฐ แต
ไมเคยมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาว 

2) ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม เปนการจัดระบบการซื้อขาย 
การเชาท่ีดินของเจาของที่ดิน และผูซื้อ/ผูเชา ใหมีการใชที่ดินมีความสอดคลองกับความสามารถและศักยภาพ
ของเจาของท่ีดิน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดตามศักยภาพและเปนธรรม มีเปาหมายเพื่อครอบคลุม
ประเด็นดานการถือครองที่ดินสําคัญ 3 ประการ ไดแก ที่ดินที่รกรางวางเปลา ขนาดการถือครองที่ดิน และ
การเชาที่ดิน ภายใตยุทธศาสตรการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมนี้ เล็งเห็นความสําคัญของ
กลไกตลาดที่จะนําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด กลไกตลาดในที่นี้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยน 
กรรมสิทธิการถือครอง เพื่อใหที่ดินที่ใหผลตอบแทนนอยสามารถนํามาขายโอนกรรมสิทธิไปยังผูอื่นที่มี
ความพรอมในการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงกวาได การมีระบบตลาดที่ดินที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหที่ดิน
มีการเปลี่ยนมือมาสูกิจกรรมที่สรางมูลคาที่สูงกวาไดมากขึ้น ในทํานองเดียวกันการจัดใหมีระบบการเชา 
ที่ดินที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับทั้งเจาของที่ดินและผูเชาที่ดิน จะทําใหสามารถนําที่ดินรกรางวาง
เปลาที่เจาของมิไดใชประโยชนมาใหเชา เพื่อนํามาสูการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมได ระบบการเชาที่ดินที่
มีประสิทธิภาพนี้ จะทําหนาที่เปนกลไกที่เอื้อประโยชนใหทั้งเจาของที่ดินใหสามารถมีรายไดจากท่ีดินที่มิได
ใชประโยชน และกับผูเชาที่ดินที่สามารถเริ่มกิจกรรมโดยไมตองจัดซื้อที่ดินเปนของตนเองซึ่งตองใชเงินทุน
แรกเริ่มที่สูง และไมตองเผชิญกับความเส่ียงที่ตองจัดซื้อที่ดินเปนของตนเองกอนดําเนินกิจการ 

ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาและใหมีการดําเนินการควบคูกับการพัฒนาตลาดที่ ดินใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหที่ดินถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ เรื่องความเปนธรรมซึ่งในประเด็นนี้
การศึกษาพบวา ตนตอปญหาท่ีสําคัญของการเก็งกําไรท่ีดิน ปญหาขนาดการถือครองที่ดิน มีสาเหตุมาจาก
ปญหาเรื่องการบริหารขาวสารขอมูล และการพัฒนากลไกทางการคลัง เชน ระบบภาษีที่ดินที่เปนธรรม 
กลไกตลาดที่นํามาสูการซื้อขายที่ดินจะเปนกลไกที่สรางความเปนธรรมหรือไมนั้น มิไดอยูที่วาใครถือครอง
ที่ดินในปริมาณมากหรือนอยเพียงใด แตขึ้นอยูวาผูใดมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาที่ดินในอนาคตมากนอยกวากัน 
ดังนั้น ในการสรางความเปนธรรมในการบริหารจัดการท่ีดินนั้น การศึกษานี้เสนอแนวคิดวาการกระจาย
ประโยชนในการถือครองท่ีดินจะมีความเปนธรรมไดตอเมื่อมีการกระจายขอมูลขาวสารเกี่ยวกับที่ดินอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม เชน หากภาครัฐมีโครงการพัฒนาถนนวงแหวนรอบเขตเมืองใน 5 ปขางหนา ขอมูล
เหลานี้ตองมีการประกาศใหเจาของที่ดินเดิมทราบลวงหนาเพื่อใหเกิดการปรับตัวของราคาที่ดินไดอยาง
เหมาะสม และเพื่อใหเจาของที่ดินเดิมสามารถขายที่ดินไดในราคาที่สมเหตุสมผล ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 377 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

จากกลุมคนท่ีมีขอมูลมากกวา นอกจากนั้น โครงการพัฒนาของรัฐตางๆ ควรนําระบบคาธรรมเนียมการ
พัฒนามาประยุกตใช หมายความวา หากการใหบริการสาธารณูปโภคของรัฐไดเอื้อประโยชนตอเจาของ
ที่ดินใหมีรายไดสูงขึ้นจากมูลคาที่ดินที่สูงขึ้นนั้น รัฐก็ควรดําเนินการเก็บคาธรรมเนียมการพัฒนาเพื่อนําเงิน
สวนหนึ่งมาชดเชยกับเงินลงทุนที่รัฐตองเสียไป และที่สําคัญคือ เปนการสรางความเปนธรรมอีกดวย โดย
ใหผูที่ไดรับบริการจากรัฐตองมีคาใชจายบาง การศึกษานี้จึงเสนอวา หากมีการนําระบบธรรมาภิบาลมาใช
เพื่อใหเกิดการบริหารขาวสารขอมูลอยางทั่วถึงและเปนธรรม พรอมกับการนําระบบคาธรรมเนียมการ
พัฒนาที่ดินและการจัดเขตการใชที่ดินใหถูกประเภท จะเปนการวางรากฐานการบริหารจัดการท่ีดินที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการแกไขปญหาการเก็งกําไรท่ีดิน การกักตุนที่ดิน ที่ดินรกรางวางเปลา หรือ
ปญหาขนาดการถือครองที่ดินทั้งชาวไทยและตางชาติอยางแทจริง 

ตัวช้ีวัด - มีมูลคาราคาประเมินที่ดินรวมเพิ่มขึ้นในภาพรวม 
 - มูลคาราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นในระดับจังหวัด 

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมนี้ โดยการศึกษาได
กําหนดพันธกิจหลักไว 5 ประการ (รายละเอียดในตารางที่ 5-1) ไดแก 

1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 
2. ใหมีระบบชื้อขาย ระบบเชา และระบบเชาซื้อที่ดินที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับ

เจาของที่ดินและผูซื้อ/ผูเชา 
3. ใหรัฐมีธรรมาภิบาลดานขอมูลขาวสารการใชประโยชน และพัฒนาที่ดิน 
4. ใหมีการนําที่ราชพัสดุที่ไมไดใชประโยชนกลับคืนสูกรมธนารักษเพื่อใหเกิดการใช

ประโยชนในที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ติดตามการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการถือที่ดินของตางชาติ 

3) ยุทธศาสตรดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรดานการจัดการที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส มีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารจัดการ
ที่ดินทําหนาที่เปนเครื่องมือหรือกลไกอยางหนึ่งในการขจัดปญหาความยากจนของประเทศ ในอดีตการใช
นโยบายการจัดท่ีดินใหประชาชนดวยกลไกตางๆ ลวนมีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน คือ การจัดท่ีดินใหผูที่มี
รายไดนอยหรือผูที่เปนเกษตรกรแตไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ใหมีที่ดินทํากินและมีรายไดเพียงพอใน
การดํารงชีวิต ดวยเหตุนี้ ในอดีตจึงเกิดโครงการจัดท่ีดินตางๆ เชน นิคมสรางตนเอง นิคมสหกรณ การปฎิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนตน ที่ผานมาการดําเนินโครงการจัดท่ีดินของรัฐใหผูมีรายไดนอย ประสบปญหา
สําคัญ 3 ประการไดแก หนึ่ง รัฐใชพื้นที่อนุรักษ เชน พื้นที่ปาสงวนเพื่อจัดใหประชาชน การกระทําเชนนี้ทํา
ใหประเทศสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติและเปนวิธีที่ไมนําไปสูความยั่งยืนในระยะยาว สอง การจัดท่ีดิน
ใหกับเกษตรกรขาดการพัฒนาสาธารณูปโภคที่สําคัญๆ ควบคูกันไป ทําใหประชาชนที่ไดรับที่ดินไปไม
สามารถมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีวิต และในหลายๆ กรณีตองขายที่ดินของตนไป และ สาม การจัดท่ีดิน
ใหประชาชนเปนการดําเนินการที่เนนกลุมเกษตรกรเปนหลัก และขาดการใหความสําคัญในเรื่องการจัด 
ที่ดินใหผูยากจนในภาคเมือง 

ดังนั้น การศึกษานี้ไดกําหนดใหการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาสเปนยุทธศาสตรหนึ่งของการ
จัดการที่ดินของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่เปนกลไกข้ันพื้นฐานอยางหนึ่งในการชวยเหลือ 



378 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ผูดอยโอกาสในสังคมใหสามารถมีปจจัยพื้นฐานที่สําคัญๆ ได เชนเดียวกับการใหบริการข้ันพื้นฐานที่สําคัญ
อื่นๆ ในสังคม เชน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน หรือการใหเงินกูสําหรับที่อยู
อาศัยผานธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน สําหรับยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาสนั้น
มีเอกลักษณสําคัญ 3 ประการ ไดแก หนึ่ง เปนยุทธศาสตรที่มีความครอบคลุมประชาชนที่ประสงคจะมี 
ที่ดินเปนของตนเองทั้งในภาคชนบทและภาคเมือง โดยในภาคชนบทจะเปนการเนนการจัดท่ีดินเพื่อ
การเกษตร ในขณะที่ภาคเมืองจะเนนการจัดท่ีดินใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยการจัดท่ีดิน
ใหประชาชนนี้จะเนนเรื่องการเปนผูดอยโอกาส และเปนการจัดท่ีดินใหประชาชนแตละรายเพียงครั้งเดียว 
เทานั้น ดังนั้น ผูที่นําที่ดินที่รัฐจัดใหแลวไปขายตอจะไมสามารถเขารวมโครงการไดอีก สอง การจัดท่ีดินให
ประชาชนจะไมเปนการนําพื้นที่อนุรักษของรัฐ เชนปาสงวน มาจัดใหประชาชน แตจะเปนการที่รัฐตองไป
จัดหาที่ดินเอกชนมาจัดให โดยใหประชาชนจายเงินผอนสงระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยตํ่าในรูปธนาคารท่ีดิน
หรือกองทุนที่ดิน โดยรัฐจะทําหนาที่ใหความสนับสนุนสวนตางของดอกเบี้ย (เปนหลักการคลายๆ กับ
หลักการของธนาคารอาคารสงเคราะห) และ สาม การจัดท่ีดินในภาคชนบทจะไมเปนการจัดใหประชาชนมี
เอกสารสิทธิที่ดินเทานั้น แตจะดําเนินไปในกรอบของการขจัดปญหาความยากจน หมายความวา การจัด
ที่ดินใหนั้นจะมีการพิจารณาในกรอบของการพัฒนาเชิงองครวม ซึ่งจะครอบคลุมการพัฒนาดานการ
ใหบริการสาธารณูปโภคอื่นประกอบดวย แหลงน้ํา การคมนาคม โรงเรียน สถานีอนามัย และการใหความรู
หรือการศึกษา หรือระบบสหกรณที่จําเปน เปนตน 

ตัวช้ีวัด มีจํานวนผูไรที่ดินทํากินลดลง 

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาสนี้ โดยการศึกษาไดกําหนดพันธกิจ
หลักไว 3 ประการ (รายละเอียดในตารางที่ 5-1) ไดแก 

1. พัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชนใหมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย 
2. บูรณาการการจัดท่ีดินควบคูไปกับแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

ภูมิภาค และแผนพัฒนาระดับประเทศเชิงองครวม 
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับโครงการจัดท่ีดินทํากินที่ยังดําเนินการอยู 

4) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดิน 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดิน เปนยุทธศาสตรที่เนนการจัดวางระบบพื้นฐานดานการ
บริหารจัดการท่ีดินไวรวมกัน ซึ่งสามารถแบงสาระสําคัญของยุทธศาสตรนี้ออกเปน 4 ประการ ไดแก  
หนึ่ง การจัดองคกร โดยการศึกษานี้เสนอใหมีคณะกรรมการหลักในการกําหนดนโยบายท่ีดิน คือ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสํานักงานเลขาธิการที่จะ
มอบหมายใหหนวยงานเดิมหรือที่จัดต้ังขึ้นใหม คณะกรรมการนี้จะทําหนาที่ประสานงานดานการบริหาร
จัดการท่ีดินรวมของประเทศ เพื่อใหหนวยงานตางๆ มีการดําเนินงานในทิศทางเดียวกันภายใตกรอบ
นโยบายเดียวกัน สอง การจัดท่ีดินใหประชาชนนั้นจะดําเนินไปภายใตกรอบการพัฒนาเชิงองครวมโดยเนน
การจัดท่ีดินควบคูกับการใหบริการดานสาธารณูปโภคดวย เพื่อใหการจัดท่ีดินไมเปนเพียงการออกเอกสาร
สิทธิเทานั้น แตทําหนาที่เปนกลไกหนึ่งในการแกปญหาความยากจนของประชาชนอยางแทจริง สาม การ
บริหารจัดการท่ีดินควรเนนการนําหลักธรรมาภิบาลท่ีดีมาประยุกตใช ซึ่งจะรวมถึงการมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ความโปรงใสดานขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อปองกันการกวานซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรจากผูที่สามารถ
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เขาถึงขอมูลแผนดําเนินการของรัฐไดดีกวา และ ส่ี การบริหารจัดการที่ดินจะเนนการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชนการขยายพื้นที่ปาไมชุมชนเพื่อใหประชาชนสามารถชวยปองกันการสูญเสีย
พื้นที่อนุรักษ เปนตน 

ตัวช้ีวัด มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี เชนการมีระบบฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ 
หรือการมีจํานวนการรองเรียนลดลง  

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินนี้ โดยการศึกษาไดกําหนดพันธกิจหลักไว  
6 ประการ (รายละเอียดในตารางที่ 5-1) ไดแก 

1. ปรับองคกรที่กําหนดนโยบายที่ดิน 
2. เสริมสรางความเปนธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการที่ดิน 
3. พัฒนาระบบขอมูลที่ดิน 
4. พัฒนาการศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการที่ดิน 
5. การพัฒนาแนวเขตที่ดิน และแผนที่ที่ดิน 
6. สรางมิติการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยรายละเอียดตางๆ ของกรอบยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน และพันธกิจของแตละกรอบยุทธศาสตร 
รวมถึงมาตรการและแนวทางไดนําเสนอไวในตารางที่ 5-1 

ในสวนยุทธศาสตรเชิงรุกสําหรับการถือครองที่ดินขนาดใหญนั้น เนื่องจากในอดีตการถือครอง 
ที่ดินขนาดใหญทําใหปญหาในการบริหารจัดการอาจมีสาเหตุมาจากการขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
ภาคเอกชน หรือหนวยงานในการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน การขาดระบบภาษีที่ดินที่เหมาะสมทําให
เกิดการกวานซื้อที่ดินและกักตุนที่ดิน หรือการขาดความเปนเอกภาพในการกําหนดนโยบายที่ดิน ประกอบ
กับยังไมมีเครื่องมือในการจํากัดขนาดการถือครองที่ดินเพื่อบริหารจัดการการถือครองที่ดินขนาดใหญ  
ดวยเหตุนี้ภาครัฐจึงจําเปนตองดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกท่ีสําคัญสองประการ ไดแก 

ประการที่หนึ่ง ใหเนนการใชเครื่องมือการมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดินโดยการมี 
สวนรวมนี้ตองครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ไดแกเกษตรกร ประชาชน ธุรกิจภาคเอกชน หรือ
หนวยงานในพื้นที่ มีสวนรวมมากขึ้นในการกําหนดแผนการใชประโยชนที่ดินตามหลักวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ เพื่อใหที่ดินมีการใชประโยชนสูงสุด มีการ 
จัดเตรียมสาธารณูปโภคที่พรอมจะรองรับกิจกรรมที่จะตามมา 

ประการที่สอง ใหมีการใชเครื่องมือทางภาษีในการบริหารจัดการที่ดิน ตามท่ีไดเสนอไวใน 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม โดยการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบในการพัฒนาระบบคาธรรมเนียมการพัฒนาและระบบภาษีทรัพยสิน ทั้งนี้ การดําเนินการใหเนน
การพัฒนาระบบภาษีที่ดินที่สะทอนมูลคาของสาธารณูปโภคที่รัฐจัดให ซึ่งสวนหนึ่งเพื่อเปนการแบงปน 
ผลประโยชนของการพัฒนาที่ตกกับเจาของที่ดินใหกลับมาเปนรายไดของฝายรัฐ ซึ่งเทากับเปนการที่ 
เจาของที่ดินที่ไดประโยชนจากระบบสาธารณูปโภคและทําใหที่ดินมีมูลคาสูงขึ้นรวมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้นดวย และภาครัฐเองก็จะไดมีรายรับกลับคืนมาเพื่อนํามาใชในการพัฒนาพื้นที่อื่นตอไป นอกจากนั้น 
ระบบภาษีที่ดินที่สะทอนคาใชจายดานสาธารณูปโภคที่รัฐจัดใหยังเปนการลดการกักตุนที่ดินโดยมิไดใช
ประโยชนอีกดวย เพราะเจาของที่ดินที่ไมสามารถใชประโยชนในที่ดินนั้นจะมีแรงกดดันทางภาษีใหตอง
ขายที่ดินนั้นไปใหผูอื่น 
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 ส
รา
งก
ลไ
กก

าร
มีส

วน
รว
ม 

   
ขอ

งป
ระ
ชา
ชน

ใน
กา
รป

กป
อง

 
   
พื้น

ที่อ
นุรั

กษ
 

 ส
รา
งเ
ครื่
อง
มือ

ดา
นก

ฎห
มา

ย 
   
แล

ะก
าร
เง
ินเ
พื่อ

คว
บค

ุมก
าร

 
   
ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
ี่ดิน

 

พัน
ธก

ิจ 

1.
 ให

มีเ
ขต

พื้น
ที่อ

นุรั
กษ

 ห
รือ

 
   
เข
ตส

งว
นห

วง
หา

มท
ี่ดิน

ขอ
ง 

   
รัฐ

 แ
ละ
เข
ตพ

ื้นท
ี่พัฒ

นา
  

   
(พ
ื้นท

ี่เอ
กช

น)
 โด

ยย
ึดค

วา
ม 

   
สา
มา

รถ
ใน
กา
รร
อง
รับ

ขอ
ง 

   
ที่ดิ

น 

  2. 
ให
มีก

าร
คว
บค

ุมก
าร
ใช


ปร
ะโ
ยช
น 

   
ที่ดิ

น 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

1.
 ย
ุทธ

ศา
สต

รด
าน

กา
รร
ักษ

าค
วา
ม 

   
สม

ดุล
ทา

งธ
รร
มช

าต
ิ ก
าร
อนุ

รัก
ษ 

   
แล

ะก
าร
ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
ี่ดิน

อย
าง

 
   
ยั่ง
ยืน

 

    

ตา
รา
งที่

 5
-1

  ร
าง
ยุท

ธศ
าส

ตร
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รที่

ดิน
ใน

ภา
พร

วม
/ก
าร
ถือ

คร
อง

ที่ดิ
น 

ปร
ะเ
ด็น

ปญ
หา

/ห
ลัก

กา
ร 

เพ
ื่อรั
กษ

าค
วา
มส

มดุ
ลร
ะห

วา
งพ

ื้นท
ี่อนุ

รัก
ษ 

พื้น
ที่ท

ําก
ิน 
แล

ะพ
ื้นท

ี่อย
ูอา
ศัย

ลด
ปญ

หา
คว

าม
ขัด

แย
งร
ะห

วา
งก
ิจก

รร
มต

าง
ๆ 
เพ
ิ่ม

ปร
ะสิ
ทธ

ิภา
พด

าน
กา
รใ
หบ

ริก
าร

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

 แ
ละ
ลด

ปญ
หา

กา
รใ
ชทั

ี่ดิน
ผิด

ปร
ะเ
ภท
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หน
วย

งา
นรั

บผ
ิดช

อบ
 

- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

 - ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 
- ก

ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- อ

งค
กร
อิส

ระ
 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 
- ก

ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก

ระ
ทร

วง
พา

ณ
ิชย

 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก

ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 
- ก

ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
คม

นา
คม

 
- สํ

านั
กง
าน

นโ
ยบ

าย
แล

ะแ
ผน

ทร
ัพย

าก
ร 

 
  ธ

รร
มช

าต
ิแล

ะสิ่
งแ
วด

ลอ
ม 

มา
ตร

กา
ร/
แน

วท
าง

 

 ให
มีก

าร
จา
ยค

าท
ดแ

ทน
ให
ปร
ะช
าช
น 

   
ที่ต

อง
มีก

าร
โย
กย

าย
ออ
กจ
าก
พื้น

ที ่
   
อนุ

รัก
ษใ
นก

รณ
ีทีม่ี

กา
รพ

ิสูจ
นแ

ลว
วา

 
   
ได
ตั้ง
ถิ่น

ฐา
นก

อน
กา
รป

ระ
กา
ศ 

   
เป
นพ

ื้นท
ี่อนุ

รัก
ษ 

 ส
รา
งก
ระ
บว

นก
าร
ตร
วจ
สอ

บ 
   
สา
ธา
รณ

ะ 

 พ
ัฒ
นา

ระ
บบ

คา
ธร
รม
เนี
ยม

 
   
กา
รพ

ัฒ
นา

แล
ะร
ะบ

บภ
าษ

ี 
   
ที่ดิ

นแ
ละ
ทร

ัพย
สิน

 

 ป
รับ

ปรุ
ง 
พร

บ.
กา
รเ
ชา
ที่ดิ

นเ
พื่อ

เก
ษต

รก
รร
ม 
พ.
ศ.

 2
52

4 

 พ
ัฒ
นา

ระ
บบ

ขอ
มูล

กา
ร 

   
 ซื้
อข

าย
ที่ดิ

นก
ลา
งที่

มี 
   
ปร

ะสิ
ทธ

ิภา
พ 

 มี
ระ
บบ

กา
รเ
ปด

เผ
ยข

อมู
ล 

   
แผ

นก
าร
พัฒ

นา
ที่ดิ

นข
อง
รัฐ

 

พัน
ธก

ิจ 

 3.
 ให

มีก
าร
ติด

ตา
มก

าร
บัง

คับ
 

   
ใช
กฎ

หม
าย

 

1.
 ก
าร
ปรั

บป
รุง
กฎ

หม
าย
แล

ะ 
   
ระ
เบี
ยบ

 

2.
 ให

มีร
ะบ

บช
ื้อข

าย
 ร
ะบ

บเ
ชา

  
   
แล

ะร
ะบ

บเ
ชา
ซื้อ

ที่ดิ
นท

ี่มี 
   
ปร

ะสิ
ทธ

ิภา
พแ

ละ
เป
นธ

รร
ม 

   
กับ

เจ
าข
อง
ที่ดิ

นแ
ละ
ผูซื้

อ/
ผูเ
ชา

 

 3.
 ให

รัฐ
มีธ

รร
มา

ภิบ
าล
ดา
น 

   
ขอ

มูล
ขา
วส
าร

 ก
าร
ใช
 

   
ปร

ะโ
ยช

น 
แล

ะพ
ัฒ
นา

ที่ดิ
น 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

  2.
 ย
ุทธ

ศา
สต

รด
าน

กา
รใ
ชท

ี่ดิน
 

   
เพ
ื่อใ
หเ
กิด

ปร
ะโ
ยช

นสู
งสุ
ด 

 
   
แล

ะเ
ปน

ธร
รม

 

   

ตา
รา
งที่

 5
-1

 (ต
อ)

 

ปร
ะเ
ด็น

ปญ
หา

/ห
ลัก

กา
ร 

  เพ
ื่อนํ

าไ
ปสู

กา
รใ
ชท

ี่ดิน
ให
เก
ิดป

ระ
โย
ชน

สูง
สุด

 
ลด

ปญ
หา

ที่ดิ
นร

กร
าง
วา
งเ
ปล

า 
ขน

าด
กา
รถ
ือ

คร
อง
แล

ะเ
พิ่ม

คว
าม

เป
นธ

รร
มต

อเ
จา
ขอ

งท
ี่ดิน
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หน
วย

งา
นรั

บผ
ิดช

อบ
 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก

ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 
- ก

ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

ั
ิ

ิ่


- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 
- ก

ระ
ทร

วง
พา

ณ
ิชย

 
- ก

ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

- อ
งค
กร
ภา

คป
ระ
ชา
ชน

 
- อ

งค
กร
อิส

ระ
 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 

- ก
ระ
ทร
วง
กา
รพ

ัฒน
าสั
งค
ม 
แล
ะค
วา
มมั่

นค
ง 

   
ขอ

งม
นุษ

ย 
- ก

ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก
ระ
ทร
วง
กา
รพ

ัฒน
าสั
งค
ม 
แล
ะค
วา
มมั่

นค
ง 

  ข
อง
มนุ

ษย
 

มา
ตร

กา
ร/
แน

วท
าง

 

 ส
รา
งก
ลไ
กเ
พื่อ

ให
เก
ิดก

าร
 

   
พัฒ

นา
ระ
บบ

กา
รป

ระ
เมิ
น 

   
มูล

คา
ที่ดิ

นใ
นร

ะด
ับจั

งห
วัด

 
   

 แ
ละ
ระ
ดับ

ปร
ะเ
ทศ

 

 ให
มีก

าร
สํา
รว
จท

ี่รา
ชพ

ัสดุ
 

   
ที่ไ

มไ
ดใ
ชป

ระ
โย
ชน

 

 ส
รา
งฐ
าน

ขอ
มูล

กา
รถื
อท

ี่ดิน
 

   
ขอ

งค
นต

าง
ชา
ต ิ

 ส
รา
งก
ลไ
กก

าร
ตร
วจ
สอ

บ 
  โ
ดย

อง
คก

รภ
าค
ปร

ะช
าช
น 

 จั
ดตั้

งธ
นา

คา
รท

ี่ดิน
เพ
ื่อ 

   
กา
รเ
กษ

ตร
 

 มี
กล

ไก
กา
รจั
ดที่

อย
ูอา
ศัย

 
   
ให
ผูด

อย
โอ
กา
สใ
นเ
มือ

ง 

 มี
ระ
บบ

ขอ
มูล

ขอ
งผู
ได
รับ

 
   
กา
รจั
ดส

รร
ที่ดิ

นท
ําก
ินแ

ละ
 

   
ที่อ

ยูอ
าศ
ัยจ

าก
ภา

ครั
ฐ 

พัน
ธก

ิจ 

 4. 
ให
มีก

าร
นํา
ที่ร
าช
พัส

ดุท
ี่ไม
ได
ใช
ปร
ะโ
ยช

น 
   
กล

ับค
ืนสู

กร
มธ
นา
รัก
ษเ
พื่อ

ให
เก
ิดก

าร
ใช
 

   
ปร
ะโ
ยช

นใ
นท

ี่ดิน
อย

าง
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

 

5.
 ต
ิดต

าม
กา
รบั

งค
ับใ
ชก

ฎห
มา

ยที่
เก
ี่ยว

กับ
 

   
กา
รถื
อท

ี่ดิน
ขอ

งต
าง
ชา
ต ิ

 1. 
พัฒ

นา
ที่ดิ

นเ
พื่อ

จัด
ให
ปร
ะช
าช
น 

   
ให
มีท

ี่ดิน
ทํา

กิน
แล

ะท
ี่อย

ูอา
ศยั

 

  

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

    3.
 ย
ุทธ

ศา
สต

รด
าน

กา
รจั
ดที่

ดิน
 

   
ให
ปร

ะช
าช
นผู

ดอ
ยโ
อก

าส
 

  

ตา
รา
งที่

 5
-1

 (ต
อ)

 

ปร
ะเ
ด็น

ปญ
หา

/ห
ลัก

กา
ร 

    เพ
ื่อใ
หบ

ริก
าร
ขั้น

พื้น
ฐา
นด

าน
กา
รจั
ดห

า 
ที่ดิ

นท
ําก
ินใ
หป

ระ
ชา
ชน

อย
าง
มี

ปร
ะสิ
ทธ

ิภา
พ 
ปอ

งก
ันมิ

ให
มีก

าร
ถา
ยโ
อน

ทรั
พย

สิน
ขอ

งรั
ฐไ
ปย

ังก
ลุม

ผล
ปร

ะโ
ยช

น 

  

 



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 383 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

หน
วย

งา
นรั

บผ
ิดช

อบ
 

- สํ
านั

กง
าน
คณ

ะก
รร
มก

าร
พัฒ

นา
กา
ร 

   
เศ
รษ

ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

แห
งช
าต

 ิ
- ก

ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร
วง
กา
รพ

ัฒน
าสั
งค
ม 
แล
ะค
วา
มมั่

นค
งข
อง
มน

ุษย
 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร
วง
กา
รพ

ัฒน
าสั
งค
ม 
แล
ะค
วา
มมั่

นค
งข
อง
มน

ุษย
 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

- สํ
านั

กน
าย
กรั
ฐม

นต
รี 

มา
ตร

กา
ร/
แน

วท
าง

 

 มี
กา
รศ
ึกษ

าเ
พื่อ

จัด
ทํา

แผ
น 

   
ปฏ

ิบัต
ิกา
รใ
นแ

ตล
ะโ
คร
งก
าร

 

 จั
ดทํ

าแ
ผน

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

   
เพ
ื่อจั

ดห
าโ
คร
งส
รา
ง 

   
พื้น

ฐา
น 

 จั
ดตั้

งส
หก

รณ
ขึ้น

รอ
งรั
บก

อน
 

   
ถอ

นส
ภา

พนิ
คม

 

 จั
ดตั้

งค
ณ
ะก
รร
มก

าร
นโ
ยบ

าย
 

   
ที่ดิ

นแ
หง

ชา
ติใ
หมี

อํา
นา

จห
นา

ที่ 
   
คว

บค
ุมก

ําก
ับค

ณ
ะก
รร
มก

าร
 

   
แล

ะห
นว

ยง
าน

ทีเ่
กี่ย

วข
อง
กับ

 
   
ที่ดิ

นท
ี่มีอ

ยูใ
นป

จจุ
บัน

 

 จั
ดตั้

งสํ
านั

กง
าน

เล
ขา
ธิก

าร
 

   
คณ

ะก
รร
มก

าร
นโ
ยบ

าย
ที่ดิ

น 
   
แห

งช
าต
ิเป
นห

นว
ยง
าน

ใน
 

   
ระ
ดับ

กร
ม 

 จั
ดก

ลไ
กร
ะบ

บต
รว
จส

อบ
กา
ร 

   
บริ

หา
รจั
ดก

าร
ที่ดิ

น 

พัน
ธก

ิจ 

2.
 บู
รณ

าก
าร
กา
รจ
ัดที่

ดิน
คว

บค
ู 

   
ไป
กับ

แผ
นพ

ัฒ
นา

ทอ
งถิ่
น 

 
   

 แ
ผน

พัฒ
นา

จัง
หว

ัด 
แผ

น 
   

 พ
ัฒ
นา

ภูมิ
ภา

ค 
แล

ะแ
ผน

 
   

 พ
ัฒ
นา

ระ
ดับ

ปร
ะเ
ทศ

เช
ิง 


3.

 พ
ัฒ
นา

โค
รง
สร
าง
พื้น

ฐา
น 

   
สํา
หรั

บโ
คร
งก
าร
จัด

ที่ดิ
น 

   
ทํา

กิน
ที่ย

ังดํ
าเ
นิน

กา
รอ
ยู 

 1. 
ปรั
บอ

งค
กร
ที่ก

ําห
นด

นโ
ยบ

าย
 

   
ที่ดิ

น 

 2. 
เส
ริม
สร
าง
คว
าม
เป
นธ
รร
มา
ภิบ

าล
 

   
ที่ดี

ใน
กา
รบ

ริห
าร
จัด

กา
รท

ี่ดิน
 

ยุท
ธศ

าส
ตร
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5.2  รางยุทธศาสตรตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

รางยุทธศาสตรตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ดานการถือครองที่ดิน  
ดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน มีความเชื่อมโยงกับรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินในภาพรวม โดย
ดานการถือครองที่ดินจะเชื่อมโยงท้ัง 4 ยุทธศาสตรภายใตกรอบยุทธศาสตรในภาพรวม สําหรับดานการ
สงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนและหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน มีความเชื่อมโยงใน 3 ยุทธศาสตร ในการกําหนดเปาหมายที่ดินของรัฐและที่ดินของ
เอกชน และการไมยกเลิกเพิกถอนที่สงวนหวงหามของรัฐในยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน การจัดทําระบบขอมูลที่ดิน การพัฒนาแนวเขต
ที่ดิน การปรับองคกรที่กําหนดนโยบาย การสรางความเปนธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการ และการ
สรางมิติการมีสวนรวมของประชาชนในยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดิน และการพัฒนาที่ดินเพื่อจัด
ใหประชาชนผูดอยโอกาสใหมีที่ทํากินและที่อยูอาศัย และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมในโครงการ
จัดท่ีดินทํากินของรัฐในยุทธศาสตรการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส (รูปที่ 5-1) 
รูปที่ 5-1 ความเช่ือมโยงระหวางรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวมกับ 

รางยุทธศาสตรตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน
ในภาพรวม

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ

และการใชประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 2
การใชท่ีดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

และเปนธรรม

ยุทธศาสตรท่ี 3
การจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส

ยุทธศาสตรท่ี 4
การบริหารจัดการที่ดิน

1. การถือครองที่ดินของรัฐและเอกชน

2. การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน

3. การสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน

 
ท่ีมา: จัดทําโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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5.2.1 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินดานการถือครองที่ดิน 

กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินดานการถือครองที่ดินมีขอบเขตครอบคลุมทั้งที่ดินของรัฐ
และที่ดินของเอกชน มีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อใหมีการบริหารจัดการท่ีดินที่ดีที่จะนําไปสูการใชที่ดินอยาง
ยั่งยืน เกิดประโยชนสูงสุด และเปนธรรมกับผูใชที่ดินทุกฝาย เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดินตาม
วัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินของชาติที่ทําหนาที่เปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานการจัดการที่ดินของภาครัฐ โดยยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
ที่ดินนี้ตองต้ังอยูบนกรอบความคิดของการบริหารทรัพยากรท่ีดินที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก 

• ใหมีการใชที่ดินตามศักยภาพ โดยยึดความสามารถในการรองรับของที่ดิน 

• ใหมีการจัดสรรการใชประโยชนที่ดินตามกลไกราคา 

• ใหโอกาสประชาชนเทาเทียมกันในการมีที่ดินเปนของตนเอง 

• ใหยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดิน 

โดยในสวนที่ 5.1 ขางตนไดนําเสนอความสําคัญของหลักการท้ัง 4 นี้และไดนําหลักการท้ัง 4 มา
ใชเปนพื้นฐานทางความคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก หลักการท่ีหนึ่งเรื่องการใช 
ที่ดินตามศักยภาพการที่ดินโดยยึดความสามารถในการรองรับของที่ดินเปนหลักคิดท่ีนํามาสูยุทธศาสตรที่
หนึ่งเรื่องการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน หลักการท่ี
สองเรื่องการจัดสรรการใชประโยชนที่ดินตามกลไกราคาเปนหลักคิดท่ีนํามาสูยุทธศาสตรเรื่องยุทธศาสตร
ดานการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม หลักการท่ีสามเรื่องการใหโอกาสประชาชนอยาง
เทาเทียมกันในการมีที่ดินเปนของตนเองเปนหลักคิดท่ีนํามาสูยุทธศาสตรเรื่องยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดิน
ใหประชาชนผูดอยโอกาส และหลักการที่ส่ีเรื่องการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท่ีดินเปน 
หลักคิดท่ีนํามาสูยุทธศาสตรเรื่องยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดิน ในสวนของยุทธศาสตรที่ส่ีเรื่อง
การบริหารจัดการที่ดินนี้ยังทําหนาที่เปนกลไกในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรทั้งหมดเขาดวยกันดวย เชน การ
บริหารจัดการท่ีดินดวยความโปรงใสของขอมูลจะนํามาสูความเปนธรรมในการซื้อขายที่ดินและการขจัด
ความเอารัดเอาเปรียบในกระบวนการการเก็งกําไรท่ีดิน เปนตน 

ดังนั้น ในสวนของยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินดานการถือครองที่ดินนั้นจึงครอบคลุม 
ยุทธศาสตรทั้งส่ีดาน โดยมีพันธกิจ มาตรการและแนวทางตางๆ ตามท่ีนําเสนอในหัวขอ 5.1 และตารางที่ 5-1 
ไวแลว ไดแก 

1. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดิน
อยางยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

3. ยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดิน 

ทั้งนี้ ในแตละยุทธศาสตรมีการกําหนดเปาหมายเชนเดียวกับรางยุทธศาสตรในภาพรวม 
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5.2.2 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินดานการสงวนและพัฒนาท่ีดินเพื่อจัดใหประชาชน 

ภาครัฐมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชนมา 
ต้ังแตในอดีต จากแนวคิดด้ังเดิมในการบริหารจัดการท่ีดินรัฐบาลมีหนาที่จัดท่ีดินใหประชาชนตามความ
เหมาะสมเพื่อใหประชาชนมีที่ทํากินเปนของตนเอง ตัวอยางที่เห็นไดคือโครงการจัดพัฒนาที่ดินจํานวน  
5 โครงการ ซึ่งในปจจุบันมีการดําเนินการเพียง 2 โครงการ คือ โครงการจัดพัฒนาที่ดินหุบกะพง จังหวัด
เพชรบุรี และ โครงการจัดพัฒนาที่ดินอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอทายาง อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชประสงค สําหรับอีก 3 โครงการไดส้ินสุดการดําเนินการเขาสูการพัฒนาของ
ภาครัฐโดยทั่วไป 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน มีสามประการดวยกัน ไดแก 
หนึ่ง ที่ดินของรัฐที่นํามาจัดใหประชาชนเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติซึ่งนับวันจะมีจํานวนนอยลง และใน
ปจจุบันไมมีพื้นที่ที่จะนํามาสงวนและพัฒนาเพื่อจัดใหประชาชน เพราะพื้นที่ปาไมมีเหลือเพียง 104.7 ลานไร 
และรัฐมีเปาหมายที่จะรักษาพื้นที่ปาไมไว 128 ลานไร หรือรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยการเพิ่มพื้นที่
ปาไมอีก 23.3 ลานไร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551: 1) ทั้งนี้ แนวคิดการนําพื้นที่
อนุรักษมาจัดใหประชาชนไมควรเปนหลักการที่เหมาะสมตอไปในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชน 
ผูมีรายไดนอยที่มีจํานวนมากทําใหรัฐไมสามารถนําพื้นที่อนุรักษมาจัดใหประชาชนไดตลอดไป  

สอง การจัดท่ีดินใหประชาชนเปนแนวคิดของการจัดท่ีดินใหประชาชนผูมีรายไดนอย เชนให
เกษตรกรท่ีตองการท่ีทํากินเปนของตนเอง ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการชวยแกไขปญหาความยากจนของ
ประชาชน ดังนั้น การบรหิารจัดการที่ดินดานการสงวนและพัฒนาเพือ่จัดใหประชาชนจงึไมสามารถดําเนินไป
ตามลําพังได แตตองดําเนนิไปตามแนวทางการขจัดความยากจนของประเทศโดยเนนการพัฒนาแบบองครวม 
เชน มีกิจกรรมการพัฒนาดานสาธารณูปโภคควบคูไปกับการออกเอกสารสิทธิ การจัดการดานชลประทาน 
การศึกษาและเงินทุน เปนตน ถงึแมวาโครงการจัดพัฒนาที่ดินในอดีตมีหลักการท่ีถูกตองในการจัดท่ีดินที่
ตองมีการพัฒนาที่ดินใหพรอมกอนการจัดท่ีดินใหประชาชนเพราะปจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะแหลงน้ําและ
ความอุดมสมบูรณของดินที่เหมาะสมตอการเกษตรเปนปจจัยหลักท่ีทําใหประชาชนดํารงชีวิตอยูได แตจาก
การสํารวจขอมูลภาคสนามพบวาเกษตรกรในโครงการขาดแคลนเงินทนุ การท่ีโครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม
พระราชประสงคหุบกะพง จงัหวัดเพชรบุร ี ยังคงสภาพโครงการอยูถึงปจจุบัน เพราะมีการพัฒนาปจจัย 
พื้นฐานทัง้แหลงน้ําและความอุดมสมบูรณของดินตลอดจนการมีแหลงเงนิทุนใหแกสมาชกิ และประการ
สําคัญในการบริหารจัดการ คอืการไมมอบกรรมสิทธ์ิที่ดินใหกับประชาชนหรือสมาชกิโครงการ และการจัดต้ัง 
สหกรณเพื่อชวยเหลือสมาชิกโครงการอยางทั่วถึง  

และสาม การจัดท่ีดินใหประชาชนในอดีตมักมีการนําที่ดินที่รัฐจัดใหไปขายตอใหผูอื่น ถงึแมที่ดินที่
หามมิใหมีการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธ์ิ เชน พื้นที่ที่ใหสิทธิทํากิน ที่ดําเนินการโดยกรมปาไม หรอืพื้นที ่
ปฎิรูปที่ดิน ที่ดําเนินการโดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก็ยังมีการเปลี่ยนมือไปยังผูอื่นที่ 
มิใชเจาของเดิม ดวยเหตุนี้จึงทําใหทีดิ่นที่รัฐจัดใหเพื่อแกปญหาความยากจนในอดีตนั้นทายที่สุดแลว
กลับมาตกอยูในมือผูที่มฐีานะดี โดยราษฎรที่เสียที่ดินไปก็เขาบุกรกุท่ีดินของรฐัที่อืน่เพิ่มเติมอกีตอไป ซึ่ง
เทากับเปนวัฏจักรของการถายโอนท่ีสงวนหวงหามของรฐัมายังผูมีอิทธิพลนั้นเอง 
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อยางไรก็ตามจากขอเท็จจริงทีย่ังมีประชาชนที่ตองการท่ีดินทํากินอีกจํานวนมาก ซึง่เปนหนาที่
ของรฐัที่จะดําเนินการเพือ่แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น จึงมีความจําเปนตองมีการปรับแนวคดิและรูปแบบใหมใน
การสงวนและพัฒนาที่ดินเพือ่จัดใหประชาชน 

ดังนั้น เปาหมายหลัก คือการมีจํานวนผูขึน้ทะเบียนที่ไรทีดิ่นทํากินลดลง ดวยเหตุนี้ การศึกษานี้
จึงกําหนดใหการบริหารจัดการที่ดินดานการสงวนและพัฒนาเพื่อจัดใหประชาชนดําเนนิไปภายใตกรอบ
ความคิดจาก 3 ยุทธศาสตร โดยในแตละยทุธศาสตรมีการกําหนดเปาหมายเชนเดียวกับรางยุทธศาสตรใน
ภาพรวม ไดแก 

1.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรกัษ และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหผูดอยโอกาส 

4. ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการที่ดิน 

ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยาง
ยั่งยืน ใหความสําคัญเรื่องการยุติการนาํที่อนุรักษของรัฐมาจัดใหประชาชนดังที่เคยดําเนินการมาในอดีต 
เพื่อไมใหมีการยกเลิกเพิกถอนที่สงวนหวงหามของรัฐอีกตอไป โดยพื้นที่อนุรักษตองมีการสงวนไวเพื่อ
ความสมดุลทางธรรมชาติ และเพื่อประโยชนของชนรุนหลังตอไป 

ยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหผูดอยโอกาส ใหความสําคัญเรื่องความเสมอภาคกับประชาชนทุกคน
โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนผูดอยโอกาสไมวาจะเปนประชาชนในเขตเมืองหรือประชาชนในชนบท
สามารถมีที่ดินเปนของตนเองได โดยในสวนของที่ดินในเมืองจะเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดให
ประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองได และประชาชนในชนบทซึ่งสวนใหญเปน
เกษตรกร การจัดท่ีดินใหประชาชนจะเปนในรูปที่ดินทํากิน เพื่อปองกันปญหาการนําพื้นที่อนุรักษมาจัดให
ประชาชนก็ดี ปญหาการขายที่ดินก็ดี การศึกษานี้จึงเสนอใหการจัดท่ีดินใหประชาชนนั้นดําเนินไปตาม 
รูปแบบของธนาคารที่ดินที่ภาครัฐจะตองไปจัดซื้อที่ดินมาเพื่อจัดใหประชาชนเชาซื้อในระยะยาวในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตํ่า เชนเดียวกับหลักการการชวยเหลือผูดอยโอกาสในกรณีอื่นๆ เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
หรือเงินกูเพื่อการศึกษาเปนตน นอกจากการจัดต้ังธนาคารที่ดินแลว โครงการธนาคารท่ีดินนี้ตองมีการ
จํากัดสิทธิใหผูเขารวมโครงการสามารถทําการเชาซื้อไดครั้งเดียวเทานั้น นอกจากนั้นแลวที่ดินที่รัฐจัดให
ตองมีความพรอมดานสาธารณูปโภคโดยเฉพาะปจจัยพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเกษตร โดยไมยกเลิก 
เพิกถอนที่สงวนหวงหามและไมใหกรรมสิทธิ ทั้งนี้ ควรมีการบูรณาการจัดท่ีดินใหผูดอยโอกาสควบคูไปกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค และแผนพัฒนาระดับประเทศดวย 

สําหรับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทีดิ่น ใหความสําคัญเรื่องการวางระบบพื้นฐานในการ
บริหารจัดการที่ดิน ที่ครอบคลุมดานองคกรการจัดการนโยบาย ระบบฐานขอมูล การนําหลักธรรมาภิบาลที่ดี
มาใชในการบรหิารจัดการที่ดิน การพัฒนาการศึกษาวิจัย และการสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บรหิารจัดการ ซึ่งมีพนัธกิจ มาตรการและแนวทางเชนเดียวกับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทีดิ่นใน
ภาพรวม โดยมีรายละเอียดของพันธกิจและแนวทางตางๆ ดังตารางที่ 5-2 
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ชา
ตแิ

ละ
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ณ
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ณ
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ผน
งา
นก

าร
วิจั
ย 

   
ที่เ
ปน

ระ
บบ

แล
ะต
อเ
นื่อ

ง 
 

   
มีก

าร
เป
ดเ
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บริ
หา
รจั
ดก

าร
ที่ดิ

น 

5. 
พัฒ

นา
แน

วเ
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พัฒ

นา
เอ
กช
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5.2.3 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินดานการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

ในสวนของการบริหารจัดการท่ีดินดานการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใช 
รวมกันนั้น รัฐไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบันซึ่งไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปแลว 
6.256 ลานไร ยังคงเหลือที่อยูในระหวางดําเนินการอีกประมาณ 1.041 ลานไร รวมเปนที่สาธารณ-
ประโยชนจํานวน 7.297 ลานไร ถึงแมวาพื้นที่ดังกลาวมีประชาชนเขาอยูอาศัยและทํากินอยูจํานวนหนึ่ง 
และไดมีการจัดใหเชาเพื่อบรรเทาเรื่องการไรที่ดินทํากินและการลดความยากจนก็ตามยังคงมีความ
จําเปนตองคงสภาพไว ทั้งนี้ นอกจากการจัดท่ีดินสาธารณะใหประชาชน ยังมีมาตรการหรือแนวทางหนึ่งที่
มีความจําเปนอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันคือเรื่องกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาพื้นที่ที่
รัฐไดสงวนหวงหามไวใหใชประโยชนรวมกัน  

นอกจากนี้ ที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันที่มีอยูอีกประเภทหนึ่งคือ ปาชุมชน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่ที่จําแนกออกจากปาไมถาวรและยังคงสภาพปาไม มีเนื้อที่แหงละไมเกิน 500 
ไร ในปจจุบัน (พ.ศ. 2551) มีปาชุมชนจํานวน 1,117 แหง คิดเปนเนื้อที่ 132,978 ไร กระจายอยูในพื้นที่ 
47 จังหวัด ซึ่งไดมีการสงวนหวงหามไปแลวจํานวน 3 แหง คิดเปนเนื้อที่ 93 ไร ในพื้นที่ที่จังหวัดลําพูน ใน
สวนนี้การศึกษาพบวาการดําเนินงานของปาชุมชนสวนใหญประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ ทําให
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการรักษาพื้นที่ปาไวได และที่สําคัญประชาชนยังสามารถใชประโยชน
รวมกันในการเก็บของปา ซึ่งทําใหประชาชนมีอาหารบริโภคและยังสามารถสรางรายไดเสริมไดจากการ
เก็บของปาไปขาย ดังนั้น การดําเนินงานดานปาชุมชนจึงเปนมาตรการหรือแนวทางของการสงวนและหวง
หามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันซึ่งควรมีการสงเสริมตอไปโดยการศึกษาปจจัยที่ทําให
ปาชุมชนประสบความสําเร็จ เชน การมีผูนําที่ดี การมีกฎกติกาการใชประโยชน หรือการมีหนวยงาน
ภาครัฐใหการสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

ดังนั้น เปาหมายหลัก คือใหคงสภาพที่สงวนหวงหามเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกันไว 
คงเดิมโดยไมยกเลิกเพิกถอน 

 จากขอเท็จจริงที่วาไมมีพื้นที่ของรัฐที่จะนํามาสงวนหวงหามเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันใน
อนาคต ดังนั้น ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินดานการสงวนหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน จึงครอบคลุม 3 ดาน คือ 

1. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชน 
ที่ดินอยางยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส  

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดิน 
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ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยาง
ยั่งยืน เพื่อใหสามารถรักษาที่ดินของรัฐที่ไดสงวนหวงหามไวเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกัน โดยไมยกเลิก
เพิกถอนพื้นที่สงวนหวงหามเพื่อนํามาจัดใหประชาชน ถึงแมวาจะมีการยกเลิกการใชประโยชนรวมกัน 
แลวก็ตาม ใหยึดหลักท่ีกระทรวงมหาดไทยดําเนินการอยูคือ การใหเชาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถรักษา 
เปาหมายที่ดินของรัฐที่กําหนดไวได ดังนั้นพันธกิจ มาตรการและแนวทางจึงเปนไปตามยุทธศาสตรการ
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติฯ ในภาพรวม 

ยุทธศาสตรดานการจัดท่ีดินใหราษฎรผูดอยโอกาส เปนการจัดท่ีดินที่เปนสวนหนึ่งของการขจัด
ปญหาความยากจน เนื่องจากที่ดินที่สงวนหวงหามไวเพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกันนั้นมีการบุกรุกเขา
ทํากินจํานวนมาก และที่ดินบางสวนไดมีการยกเลิกใชประโยชนรวมกันแลว จึงสมควรนํามาจัดใหประชาชนท่ี
บุกรุกอยูเชาทํากิน อนึ่ง ในกรณีพื้นที่ปาชุมชนซึ่งจําแนกออกจากปาไมถาวรและคณะรัฐมนตรีมีมติใหสงวน
หวงหามเพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกันนั้น เห็นสมควรเรงรัดดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ 
จัดท่ีดินแหงชาติฉบับที่ 9 หากมีปญหาดังที่ปรากฎในการทบทวนขางตนจนยากแกการดําเนินการใหลุลวง
ไปไดแลวจําเปนตองมีการนําเสนอตอคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติใหพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 สําหรับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดิน เนนการวางระบบพื้นฐานในการบริหารจัดการ 
ที่ดิน ที่ครอบคลุมดานองคกร ระบบฐานขอมูล หลักธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการท่ีดิน การ
ศึกษาวิจัย และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งมีพันธกิจ มาตรการและแนวทาง 
เชนเดียวกับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดินในภาพรวม ซึ่งกลาวมาแลวในหัวขอ 5.1 โดยมี 
รายละเอียดของพันธกิจและแนวทางตางๆ ดังตารางที่ 5-3 



396 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 

หน
วย

งา
นรั

บผ
ิดช

อบ
 

- สํ
านั

กง
าน
คณ

ะก
รร
มก

าร
พัฒ

นา
กา
ร 

   
เศ
รษ

ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

แห
งช
าต

 ิ
- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก

ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
 - ก

ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก
ระ
ทร
วง
กา
รพ

ัฒน
าสั
งค
ม 
แล
ะค
วา
มมั่

นค
ง 

  ข
อง
มนุ

ษย
 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

มา
ตร

กา
ร/
แน

วท
าง

 

 ก
ําห

นด
เป
าห

มา
ยที่

ดิน
ขอ

ง 
   
รัฐ

 (พ
ื้นท

ี่อนุ
รัก
ษ 
พื้น

ที่ส
งว
น 

   
หว

งห
าม

เพื่
อป

ระ
ชา
ชน

ใช
 

   
ปร

ะโ
ยช

นร
วม

กัน
แล

ะท
ี่รา
ช-

 
   
พัส

ดุ)
 แ
ละ
ที่ดิ

นข
อง
เอ
กช

น 

 ก
ําห

นด
เข
ตก

าร
ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
ี่ดิน

  
   
เช
น 
เข
ตเ
ศร
ษฐ

กิจ
 พ
ื้นท

ี่ 
   
เก
ษต

รก
รร
ม 
หรื

อเ
ขต

ที่อ
ยูอ

าศ
ัย 

 
   
โด
ยพิ

จา
รณ

าร
วม

กับ
ผัง
เมื
อง
รว
ม 

 ไม
ยก

เล
ิกเ
พิก

ถอ
นท

ี่ดิน
 

   
ขอ

งรั
ฐ 

 ให
เช
าท

ําก
ินใ
นท

ี่ดิน
ที่มี

กา
ร 

   
บุก

รุก
 

 จั
ดทํ

าแ
ผน

ปฏ
ิบัต

ิกา
รเ
พื่อ

 
   
จัด

หา
โค
รง
สร
าง
พื้น

ฐา
น 

 จั
ดตั้

งค
ณ
ะก
รร
มก

าร
นโ
ยบ

าย
ที่ดิ

น 
   
แห

งช
าต
ิให
มีอ

ําน
าจ
หน

าที่
คว

บค
ุม 

   
กํา
กับ

คณ
ะก
รร
มก

าร
แล

ะห
นว

ยง
าน

ที่ 
   
เก
ี่ยว

ขอ
งก
ับท

ี่ดิน
ที่มี

อย
ูใน
ปจ

จุบั
น 

พัน
ธก

ิจ 

 ให
มีเ
ขต

พื้น
ที่อ

นุรั
กษ

 ห
รือ

 
   
เข
ตส

งว
นห

วง
หา

มท
ี่ดิน

ขอ
ง 

   
รัฐ

 แ
ละ
เข
ตพ

ื้นท
ี่พัฒ

นา
  

   
(พ
ื้นท

ี่เอ
กช

น)
 โด

ยย
ึดค

วา
ม 

   
สา
มา
รถ
ใน
กา
รร
อง
รับ
ขอ

งท
ี่ดิน

 

  1. 
พัฒ

นา
โค
รง
สร
าง
พื้น

ฐา
นใ
น 

   
พื้น

ที่ท
ี่ปร
ะช
าช
นย

กเ
ลิก

กา
ร 

   
ใช
ปร
ะโ
ยช

นร
วม
กัน

 

2.
 พ
ัฒ
นา

โค
รง
สร
าง
พื้น

ฐา
นเ
พื่อ

 
   
ให
ปร

ะช
าช
นไ
ดใ
ชป

ระ
โย
ชน

 
   
รว
มก

ัน 

1. 
ปรั
บอ

งค
กร
ที่ก

ําห
นด

นโ
ยบ

าย
 

   
ที่ดิ

น 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

1.
 ย
ุทธ

ศา
สต

รด
าน

กา
รร
ักษ

าค
วา
ม 

   
สม

ดุล
ทา

งธ
รร
มช

าต
ิ ก
าร
อนุ

รัก
ษ 

   
แล

ะก
าร
ใช
ปร

ะโ
ยช

นท
ี่ดิน

อย
าง

 
   
ยั่ง
ยืน

 

  3.
 ย
ุทธ

ศา
สต

รด
าน

กา
รจั
ดที่

ดิน
ให
 

   
ปร

ะช
าช
นผู

ดอ
ยโ
อก

าส
 

 4.
 ย
ุทธ

ศา
สต

รด
าน

กา
รบ

ริห
าร

 
   
จัด

กา
รท

ี่ดิน
 

ตา
รา
งที่

  5
-3

 ร
าง
ยุท

ธศ
าส

ตร
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รที่

ดิน
ดา

นก
าร
สง

วน
แล

ะห
วง
หา

มที่
ดิน

ขอ
งรั
ฐเ
พื่อ

ให
ปร

ะช
าช

นใ
ชป

ระ
โย
ชน

รว
มก

ัน 

ปร
ะเ
ด็น

ปญ
หา

/ห
ลัก

กา
ร 

เพ
ื่อรั
กษ

าค
วา
มส

มดุ
ลร
ะห

วา
งพ

ื้นท
ี่อนุ

รัก
ษ 

พื้น
ที่ท

ําก
ิน 
แล

ะพ
ื้นท

ี่อย
ูอา
ศัย

ลด
ปญ

หา
คว

าม
ขัด

แย
งร
ะห

วา
งก
ิจก

รร
มต

าง
ๆ 
เพ
ิ่ม

ปร
ะสิ
ทธ

ิภา
พด

าน
กา
รใ
หบ

ริก
าร

สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

 

  เพ
ื่อใ
หบ

ริก
าร
พื้น

ฐา
นใ
นพ

ื้นท
ี่ทีป่

ระ
ชา
ชน

ใช


ปร
ะโ
ยช

นร
วม

กัน
อย

าง
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

 

 เพ
ื่อเ
พิ่ม

ปร
ะสิ
ทธ

ิภา
พก

าร
จัด

กา
รท

ี่ดิน
 ล
ด

ปญ
หา

คว
าม

ซ้ํา
ซอ

น 
คว

าม
ลา
ชา

 



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 397 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 

หน
วย

งา
นรั

บผ
ิดช

อบ
 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

- สํ
านั

กน
าย
กรั
ฐม

นต
รี 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

- สํ
านั

กง
าน
คณ

ะก
รร
มก

าร
พัฒ

นา
กา
รเศ

รษ
ฐก

ิจ 
  แ

ละ
สัง
คม

แห
งช
าต
ิ 

- ก
ระ
ทร

วง
ยุต

ิธร
รม

 
- ค

ณ
ะก
รร
มก

าร
สิท

ธิม
นุ ษ

ยช
นแ

หง
ชา
ติ 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 

- สํ
านั

กง
าน

กอ
งทุ

นส
นับ

สนุ
นก

าร
วิจั
ย 

- ก
ระ
ทร
วง
ทร
ัพย

าก
รธ
รร
มช

าต
ิแล
ะสิ่
งแ
วด
ลอ
ม 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- สํ
านั

กง
าน

คณ
ะก
รร
มก

าร
วิจั
ยแ

หง
ชา
ติ 

มา
ตร

กา
ร/
แน

วท
าง

 

 จั
ดตั้

งสํ
านั

กง
าน

เล
ขา
ธิก

าร
 

   
คณ

ะก
รร
มก

าร
นโ
ยบ

าย
ที่ดิ

นแ
หง

ชา
ติ 

   
เป
นห

นว
ยง
าน

ใน
ระ
ดับ

กร
ม 

 จั
ดก

ลไ
กร
ะบ

บต
รว
จส

อบ
กา
ร 

   
บริ

หา
รจั
ดก

าร
ที่ดิ

น 

 ส
รา
งก
ลไ
กก

าร
บร

ิหา
รค
วา
มข

ัดแ
ยง

 

 ส
รา
งร
ะบ
บโ
คร
งข
าย
ขอ

มูล
ที่ดิ

น 
 

 ป
รับ

ปรุ
งข
อมู

ลท
ี่ดิน

ให
ทัน

สมั
ย 

 ส
นับ

สนุ
นใ
หมี

กา
รวิ
จัย

ที่เ
กี่ย

วก
ับ 

   
กา
รบ

ริห
าร
จัด

กา
รท

ี่ดิน
 มี
แผ

นง
าน

 
   
กา
รว
ิจัย

ที่เ
ปน

ระ
บบ

แล
ะต
อเ
นื่อ

ง 
 

   
มีก

าร
เป
ดเ
ผย

ผล
งา
นว

ิจัย
อย

าง
เป
น 

   
ระ
บบ

 

พัน
ธก

ิจ 

 2. 
เส
ริม
สร
าง
คว
าม
เป
นธ
รร
มา
ภิ

บา
ล 

 3.
 พ
ัฒ
นา

ระ
บบ

ขอ
มูล

ที่ดิ
น 

 4. 
พัฒ

นา
กา
รศ
ึกษ

าวิ
จัย
ดา
นก

าร
 

   
บริ
หา
รจั
ดก

าร
ที่ดิ

น 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

      

ตา
รา
งที่

 5
-3

  (
ตอ

) 

ปร
ะเ
ด็น

ปญ
หา

/ห
ลัก

กา
ร 

      



398 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

 

หน
วย

งา
นรั

บผ
ิดช

อบ
 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
-  
กร
ะท
รว
งท
รัพ

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

- อ
งค
กร
ปก

คร
อง
สว
นท

อง
ถิ่น

/ช
ุมช

น 

- ก
ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

- ก
ระ
ทร

วง
กา
รค
ลงั

 
- อ

งค
กร
ปก

คร
อง
สว
นท

อง
ถิ่น

 

- ก
ระ
ทร

วง
มห

าด
ไท

ย 
- ก

ระ
ทร

วง
เก
ษต

รแ
ละ
สห

กร
ณ
 

-  
กร
ะท
รว
งท
รพั

ยา
กร
ธร
รม
ชา
ตแิ

ละ
สิ่ง
แว
ดล

อม
 

- สํ
านั

กง
าน
คณ

ะก
รร
มก

าร
พัฒ

นา
กา
ร 

   
เศ
รษ

ฐก
ิจแ
ละ
สัง
คม

แห
งช
าต

 ิ
- อ

งค
กร
พัฒ

นา
เอ
กช

น 
- อ

งค
กร
ปก

คร
อง
สว
นท

อง
ถิ่น

/ช
ุมช

น 

มา
ตร

กา
ร/
แน

วท
าง

 

 เร
งรั
ดโ
คร
งก
าร
ปรั

บป
รุง

 
   
เข
ตพ

ื้นท
ี่ปา

ไม
 

  ใ
ชฐ

าน
ขอ

มูล
แผ

นท
ี่มา

ตร
าส
วน

 
   
เดี
ยว

กัน
 (1

: 4
,0

00
) 

 พ
ัฒ
นา

เว
ทีป

ระ
ชา
คม

ใน
กา
ร 

   
บริ

หา
รจั
ดก

าร
ที่ดิ

น 

พัน
ธก

ิจ 

5. 
กา
รพ

ัฒน
าแ
นว
เข
ตท

ี่ดิน
 แ
ละ

 
   
แผ

นท
ี่ที่ดิ

น 

 6.
 ส
รา
งมิ
ติก

าร
มีส

วน
รว
มข

อง
 

   
ปร

ะช
าช
น 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

   

ตา
รา
งที่

 5
-3

  (
ตอ

) 

ปร
ะเ
ด็น

ปญ
หา

/ห
ลัก

กา
ร 

   ที่ม
า 

: ส
ถา
บัน

วิจั
ยเ
พื่อ

กา
รพ

ัฒ
นา

ปร
ะเ
ทศ

ไท
ย 



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 399 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

5.3 ความเรงดวนในการดําเนินการของรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินที่กลาวขางตนมีความสําคัญในทุกยุทธศาสตรที่ตองดําเนินการ
อยางรอบดานเพื่อนําไปสูการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม แตการบริหารจัดการที่ดิน
ที่ผานมายังมีปญหาของนโยบายการบริหารจัดการท่ีไมมีเอกภาพ ขาดเคร่ืองมือในการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท่ีดินโดยเฉพาะระบบขอมูลที่นาเชื่อถือ ขาดการติดตาม
การบังคับใชกฎหมาย และขาดการมีสวนรวมของประชาชนและทองถิ่น ซึ่งปญหาการบริหารจัดการเหลานี้ 
สงผลตอปญหาการไรที่ดินทํากิน การไรกรรมสิทธิในที่ดิน และความขัดแยงดานที่ดิน การศึกษานี้จึงเสนอ 
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดินโดยใหความสําคัญดานองคกรในการดูแล ระบบขอมูล การศึกษาวิจัย และ
การพัฒนาแนวเขตที่ดิน และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งแนวทาง
เหลานี้จะสอดแทรกอยูในยุทธศาสตรสามดานที่เหลือ คือ ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติฯ ซึ่ง
หามใหมีการเพิกถอนพื้นที่อนุรักษ การจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส และการไรที่ดินทํากินเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและเปนธรรม  

ความเรงดวนของพันธกิจในแตละยุทธศาสตร แบงเปน 2 ระดับ ไดแก ความเรงดวนระดับมาก 
และปานกลาง ในสวนรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินในภาพรวม/การถือครองที่ดิน พันธกิจที่มี
ความเรงดวนระดับมาก ไดแก การปรับองคกรที่กําหนดนโยบายที่ดิน เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดิน
อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแนวเขตที่ดินและแผนที่ที่ดินเพื่อมีแนวเขตที่ชัดเจนและเปนระบบเดียวกัน 
การพัฒนาระบบขอมูลที่ดิน การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดเขตพื้นที่ตามความสามารถใน
การรองรับของที่ดิน การพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน และการนําท่ีราชพัสดุท่ีไมไดใชประโยชนกลับคืนสู
กรมธนารักษเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับความเรงดวนระดับปานกลาง เชน 
การสรางมิติการมีสวนรวมของประชาชน การเสริมสรางความเปนธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการ 
ที่ดิน เปนตน (ตารางที่ 5-4) สําหรับรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินดานการสงวนและพัฒนาที่ดิน
เพื่อจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน มี
ความเรงดวนระดับมากเชนเดียวกับการรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินในภาพรวม คือ การปรับ
องคกรที่กําหนดนโยบายที่ดิน เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแนวเขต 
ที่ดินและแผนที่ที่ดินเพื่อมีแนวเขตที่ชัดเจนและเปนระบบเดียวกัน การพัฒนาระบบขอมูลที่ดิน การกําหนด
เขตพื้นที่ตามความสามารถในการรองรับของที่ดิน การพัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชน เปนตน (ตารางท่ี 
5-5 ถึง ตารางท่ี 5-6) ทั้งนี้ การดําเนินการในทุกพันธกิจและยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินตองมีการ
ดําเนินการไปพรอมๆ กัน โดยมิไดเนนวาตองดําเนินการในลําดับที่มีความสําคัญเรงดวนมากใหแลวเสร็จ
แลวจึงดําเนินการในลําดับตอไป 
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ตารางที่ 5-4 ลําดับความเรงดวนในการดําเนินพันธกจิของรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 
ในภาพรวม/การถือครองทีด่ิน 

ความเรงดวน พันธกิจ ยุทธศาสตรท่ี 

มาก • ปรับองคกรท่ีกําหนดนโยบายที่ดิน 4 

 • พัฒนาแนวเขตท่ีดิน และแผนที่ท่ีดิน 4 

 • พัฒนาระบบขอมูลท่ีดิน 4 

 • ใหมีการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน 1 

 • ใหมีเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐ และเขต
พ้ืนท่ีพัฒนา (พ้ืนท่ีเอกชน) โดยยึดความสามารถในการรองรับ 
ของที่ดิน 

1 

 • พัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดใหประชาชนใหมีท่ีดินทํากินและที่อยูอาศัย 3 

 • ใหมีการนําท่ีราชพัสดุท่ีไมไดใชประโยชนกลับคืนสูกรมธนารักษ 
เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

2 

ปานกลาง • สรางมิติการมีสวนรวมของประชาชน 4 

 • เสริมสรางความเปนธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการท่ีดิน 4 

 • พัฒนาการศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการท่ีดิน 4 

 • ใหมีการติดตามการบังคับใชกฎหมาย 1 

 • บูรณาการการจัดท่ีดินควบคูไปกับแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค และแผนพัฒนาระดับประเทศเชิงองครวม 

3 

 • พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับโครงการจัดท่ีดินทํากินท่ียัง
ดําเนินการอยู 

3 

 • การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 2 

 • ใหมีระบบซื้อขาย ระบบเชา และระบบเชาซื้อท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพและ
เปนธรรมกับเจาของท่ีดินและผูซื้อ/ผูเชา 

2 

 • ใหรัฐมีธรรมาภิบาลดานขอมูลขาวสารการใชประโยชน และพัฒนา
ท่ีดิน 

2 

 • ติดตามการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการถือท่ีดินของตางชาติ 2 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 401 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

ตารางที่ 5-5 ลําดับความสําคัญของพันธกิจในแตละยุทธศาสตรของรางยุทธศาสตรการบริหาร 
จัดการที่ดนิดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดใหประชาชน 

ความเรงดวน พันธกิจ ยุทธศาสตรท่ี 

มาก • ปรับองคกรท่ีกําหนดนโยบายที่ดิน 4 

 • การพัฒนาแนวเขตที่ดิน และแผนที่ท่ีดิน 4 

 • พัฒนาระบบขอมูลท่ีดิน 4 

 • ใหมีเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐ และเขต
พ้ืนท่ีพัฒนา (พ้ืนท่ีเอกชน) โดยยึดความสามารถในการรองรับของ
ท่ีดิน 

1 

 • พัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดใหประชาชนใหมีท่ีดินทํากินและที่อยูอาศัย 3 

ปานกลาง • สรางมิติการมีสวนรวมของประชาชน 4 

 • เสริมสรางความเปนธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการท่ีดิน 4 

 • พัฒนาการศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการท่ีดิน 4 

 • บูรณาการการจัดท่ีดินควบคูไปกับแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค และแผนพัฒนาระดับประเทศเชิงองครวม 

3 

 • พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับโครงการจัดท่ีดินทํากินท่ียัง 
ดําเนินการอยู 

3 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางที่ 5-6 ลําดับความสําคัญของพันธกิจในแตละยุทธศาสตรของรางยุทธศาสตรการบริหาร 
จัดการที่ดนิดานการสงวนหรือหวงหามทีด่ินของรัฐเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

ความเรงดวน พันธกิจ ยุทธศาสตรท่ี 

มาก • ปรับองคกรท่ีกําหนดนโยบายที่ดิน 4 

 • การพัฒนาแนวเขตที่ดิน และแผนที่ท่ีดิน 4 

 • พัฒนาระบบขอมูลท่ีดิน 4 

 • ใหมีเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐ และเขตพ้ืนท่ี
พัฒนา (พ้ืนท่ีเอกชน) โดยยึดความสามารถในการรองรับของท่ีดิน 

1 

ปานกลาง • สรางมิติการมีสวนรวมของประชาชน 4 

 • เสริมสรางความเปนธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการท่ีดิน 4 

 • พัฒนาการศึกษาวิจัยดานการบริหารจัดการท่ีดิน 4 

 • พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนยกเลิกการใชประโยชน
รวมกัน 

3 

 • พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน  3 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



402 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

5.4 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินกับยุทธศาสตรอ่ืนๆ 

1) ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นนี้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติ ที่ปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 บทที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาในขอ (3.1) ดังนี้ 

ใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ โดยคํานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตรและ
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ สรางแนวกันเขตพื้นที่อนุรักษโดยจัดทําขอตกลงกับชุมชน
ทองถิ่น เพื่อปองกันการบุกรุกขยายพ้ืนที่ในอนาคต กําหนดเขตการใชประโยชนและการกระจายการ 
ถือครองท่ีดิน โดยรวมกับทองถิ่นกําหนดเขตการใชที่ดินและวางผังเมือง แกไขปญหาขอขัดแยงเรื่องการ
ทับซอนของแนวเขตที่ดิน และจัดระเบียบการบุกรุกใชประโยชนที่ดินของรัฐและพื้นที่ปาอนุรักษ กําหนด
มาตรการเพื่อรักษาที่ดินที่เหมาะสมซ่ึงรัฐไดลงทุนพัฒนาระบบชลประทานไวแลว ใหเปนที่ดินสําหรับ
การเกษตรตลอดไป 

นอกจากนี้จากการกําหนดวิสัยทัศนประเทศไทยสูป 2570 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมและการ 
จัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรมโดยการวางระบบจัดสรรเพื่อกระจายประโยชนแกคนสวนใหญ และการ
แบงปนทรัพยากรท่ีเปนธรรม เพื่อแกไขปญหาความขัดแยงและการแยงชิงทรัพยากรโดยเฉพาะการ 
ถือครองกรรมสิทธิที่ดิน และแหลงทรัพยากรตางๆ โดยคํานึงถึงการกระจายผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับคน
สวนใหญ ใหมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกติกา และเสริมสรางกลไกและพัฒนาเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการใหเขมแข็ง โดยการสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และเปดใหสาธารณชนสามารถ
เขาถึงไดรวมกัน 

2) ความเช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551-2554 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2551-2554 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ โดยมีแผนงานในการสรางโอกาสใหประชาชนมีที่อยู
อาศัยอยางทั่วถึง เชน โครงการบานเอื้ออาทร บานรัฐสวัสดิการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตร
ที่ 3 ดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส ในพันธกิจที่ 1 คือ พัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชนใหมทีีดิ่น
ทํากินและที่อยูอาศัยโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในเมือง 

นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีแผนงานในการเรงรัดการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน การถือครอง และการอนุรักษฐาน
ทรัพยากรท่ีดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรธรณี โดยมีการ
ดําเนินการในการสงเสริมการมีสวนรวม พัฒนาองคความรู และศักยภาพของทุกภาคสวน การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การอนุรักษฟนฟูและพัฒนาใหมีการใชประโยชน
อยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 1 ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การ



บทที่ 5 รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 403 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

อนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ในพันธกิจที่ 1 ใหมีเขตพื้นที่อนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหาม
ที่ดินของรัฐ และเขตพื้นที่พัฒนา (พื้นที่เอกชน) โดยยึดความสามารถในการรองรับของที่ดิน และ พันธกิจ 
ที่ 2 ใหมีการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน สําหรับการดําเนินการในการเรงรัดการรังวัดและจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ มีความสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการ 
ที่ดิน ในพันธกิจที่ 5 การพัฒนาแนวเขตที่ดิน และแผนที่ที่ดิน การดําเนินการในการพัฒนาและฟนฟูแหลง
น้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน รัฐ มีความสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการ
จัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส ในพันธกิจที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับโครงการจัดท่ีดินทํากินที่
ยังดําเนินการอยู 

นอกจากนี้ ในแผนงานการอนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลาย
หนาดิน การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน อนุรักษ
และปองกันรักษาปาที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนการ 
จัดการปาชุมชนและสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีการดําเนินการในปองกันการ
บุกรุกทําลายปา สงเสริมการจัดการปาชุมชน ปาตนน้ําลําธาร การปลูกปา และการปลูกปาเศรษฐกิจ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 1 ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการ
ใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ในพันธกิจที่ 2 ใหมีการควบคุมการใชประโยชนที่ดินโดยการสรางกลไกการมี
สวนรวมของประชาชนในการปกปองพื้นที่อนุรักษ สําหรับการวางระบบการจัดการท่ีดินของรัฐ เพื่อ
กระจายการถือครองและแกไขปญหาผูไรที่ทํากิน มีความสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 3 ดาน
การจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส ในพันธกิจที่ 1 พัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชนใหมีที่ดินทํากินและ 
ที่อยูอาศัย 

นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ในแผนงานการบริหารจัดการท่ีดี เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการที่ดิน ในพันธกิจที่ 2 เสริมสรางความเปนธรรมาภิบาล 
ที่ดีในการบริหารจัดการที่ดิน 

3) ความเช่ือมโยงกับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินมีความเชื่อมโยงกับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2550-
2554 ในดานทรัพยากรดินและที่ดิน ดังนี้ 

การจัดทําแผนคุณภาพส่ิงแวดลอมในดานทรัพยากรดินและที่ดิน กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวม
และสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตางๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีมาตรการ
ในการลดความขัดแยงการถือครองท่ีดินโดยประชาชนมีสวนรวม ในการสํารวจและตรวจสอบสิทธิการ
ครอบครองการใชประโยชนที่ดินและสิทธิทํากินของราษฎรโดยใหประชาชนมีสวนรวม และใหนําหลักเกณฑ
การพิสูจนสิทธิมาใชเปนแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหาร
จัดการที่ดิน ในพันธกิจที่ 2 เสริมสรางความเปนธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการที่ดิน โดยการสราง 
กลไกการบริหารความขัดแยง และพันธกิจที่ 5 การพัฒนาแนวเขตที่ดิน และแผนที่ที่ดิน รวมถึงพันธกิจที่ 6 
การสรางมิติการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

กลยุทธที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทุก
ภาคี โดยมีมาตรการในการเรงรัดการจัดทําฐานขอมูลที่ดินใหเปนระบบ เพื่อใชในการบริหารจัดการท่ีดิน 
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ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการท่ีดิน ในพันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบ 
ขอมูลที่ดิน เพื่อประโยชนในการวางแผนการถือครองที่ดินและบริหารจัดการท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ และ
มาตรการการจําแนกที่ดินตามศักยภาพการใชประโยชนและสมรรถนะของที่ดินและขอจํากัดของที่ดิน เพื่อ
การใชเชิงสาธารณูปโภค และโครงการขนาดใหญ มีความสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 1 ดาน
การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ในพันธกิจที่ 1 ใหมี
เขตพื้นที่อนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหามที่ดินของรัฐ และเขตพื้นที่พัฒนา (พื้นที่เอกชน) โดยยึด
ความสามารถในการรองรับของที่ดิน นอกจากนี้ มีมาตรการเรงรัดการปรับปรุงกฎหมายนโยบายและ
โครงสรางองคกรในการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 4 
ดานการบริหารจัดการท่ีดิน  ในพันธกิจที่ 1 การปรับองคกรที่กําหนดนโยบายที่ดิน เพื่อมีองคกรกลางที่มา
ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 

และกลยุทธที่ 4 สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรมเพื่อลดความยากจน 
โดยมีมาตรการในการสงเสริมการกระจายการถือครองที่ดิน และลดความขัดแยงของการใชประโยชนที่ดิน 
มีความสอดคลองกับการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส ในพันธกิจที่ 
1 พัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชนใหมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย และพันธกิจที่ 2 บูรณาการการจัดท่ีดิน 
ควบคูไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเชิงองครวม รวมทั้งพันธกิจที่ 3 พัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานสําหรับโครงการจัดท่ีดินทํากินที่ยังดําเนินการอยู 

4) ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ 4 กรณีศึกษา 

จังหวัดลําปาง มีกลยุทธดานขจัดปญหาความยากจน โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาความยากจนของครอบครัว ชุมชน และสังคมในเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดิน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษานี้ 
ตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส ในพันธกิจที่ 1 คือ พัฒนาที่ดินเพื่อจัดให
ประชาชนใหมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย 

จังหวัดเพชรบุรี มีกลยุทธดานการวางแผนการใชประโยชนพื้นที่ใหเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษานี้ ตามยุทธศาสตรที่ 1 ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษและการใชประโยชน
ที่ดินอยางยั่งยืน ในพันธกิจที่ 1 คือ ใหมีเขตพื้นที่อนุรักษ หรือเขตสงวนหวงหามที่ดินของรัฐ และเขตพื้นที่
พัฒนา (พื้นที่เอกชน) โดยยึดความสามารถในการรองรับของที่ดิน 

จังหวัดชัยภูมิ มีกลยุทธดานการสนับสนุนการแกไขปญหาท่ีดินทํากินและหนี้สินคนยากจน ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษานี้ ตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดท่ีดินใหประชาชนผูดอยโอกาส ในพันธกิจที่ 1 
คือ พัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชนใหมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลยุทธดานเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมการสนับสนุนการแกไข
ปญหาท่ีดินทํากินในเรื่องกรรมสิทธิที่ดิน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษานี้ ตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดท่ีดิน
ใหประชาชนผูดอยโอกาส ในพันธกิจที่ 1 คือ พัฒนาที่ดินเพื่อจัดใหประชาชนใหมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย 
และกลยุทธดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบดวย
การจัดทําแนวเขตพื้นที่ปา จัดทําผังเมือง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษานี้ ตามยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหาร
จัดการที่ดิน ในพันธกิจที่ 5 คือ การพัฒนาแนวเขตที่ดิน และแผนที่ดิน 
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ภาคผนวกที่ 1 
มาตรการของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

เร่ือง ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศ 

--------------------------------------- 

โดยท่ีมาตรการของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เรื่องการพิสูจนสิทธิการ
ครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ขอ 1.3 ไดกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนพยานหลักฐานอื่นวา 
หากพยานหลักฐานนั้นมีสวนสนับสนุนคํากลาวอางวามีการครอบครองทําประโยชนมากอนการเปนที่ดิน
ของรัฐใหดําเนินการอานภาพถายทางอากาศ หรือมีความจําเปนตองหาขอบเขตท่ีดินของรัฐโดยใช 
ภาพถายทางอากาศ คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) จึงไดแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศขึ้น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขั้นตอนดัง 
ตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อหาตําแหนงและขอบเขตที่ดินของรัฐ 

1.2 เพื่อหารองรอยการทําประโยชนในที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 

1.3 เพื่อใชเปนขอมูลหลักในการดําเนินการแกไขปญหาและปองกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

2. ขั้นตอนการดําเนินการ 

2.1 ขั้นตอนการดําเนินการของ กบร. จังหวัด 

กรณีที่ กบร. จังหวัด มีมติใหใชผลการอานภาพถายทางอากาศประกอบการพิจารณา ให
ดําเนินการดังนี้ 

1) แจงใหหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายขีดขอบเขตบริเวณ
ที่ขอใหอานภาพถายทางอากาศลงบนแผนที่ภูมิประเทศในระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม มาตราสวน 1: 50,000 
ลําดับชุด L 7017 ของกรมแผนที่ทหาร 

2) จัดซื้อภาพถายทางอากาศคูซอน พรอม Diapositive ขนาด 9”x9” ใหครอบคลุมบริเวณที่ขอให

อาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหารที่ถายภาพพื้นที่นั้นไวเปนครั้งแรก หลังจาก
เปนที่ดินของรัฐ 
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ทั้งนี้ ใหจัดซื้อภาพถายทางอากาศที่แผนกผลิตภาพถายทางอากาศกองบินถายภาพทางอากาศ 
กรมแผนที่ทหาร โดยหามขีดเขียนขอความหรือสัญลักษณใดๆ ลงบนภาพถายทางอากาศ และ 
Diapositive 

2.2 ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศ 

เมื่อคณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศไดรับเอกสารและหลักฐานตามขอ 2.1 และพิจารณา
รับไวดําเนินการแลว จะดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทําระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1: 4,000 จากภาพถายทางอากาศ 
Diapositive สําหรับในกรณีที่ไมสามารถจัดทําระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศหรือไมสามารถกําหนด
หมุดบังคับภาพถายทางอากาศลงบนรูปถายทางอากาศ ใหจัดทําระวางภาพถายทางอากาศในมาตราสวน
อื่นตามที่คณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศเห็นสมควรเปนกรณีๆ ไป 

2) สงระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศหรือระวางภาพถายทางอากาศใน1) จํานวน 1 ชุด ให
จังหวัดและหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายนั้น ทําการสํารวจ
และลงรูปแปลงที่ดินที่ขอใหอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ ตามขีดขอบเขตในแผนที่ภูมิประเทศ  
1 : 50,000 แลวสงคืนใหคณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศใชประกอบการอาน แปล ตีความ 
ภาพถายทางอากาศตอไป 

3) อาน แปล ตีความในภาพถายทางอากาศ ขนาด 9”x9”  

4) ถายทอด (Transfer) ผลการอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศขนาด 9”x9” ลงบนระวาง
แผนที่ภาพถายทางอากาศหรือระวางภาพถายทางอากาศที่ไดจัดทําขึ้นใน 1) 

5) จัดทําแผนที่ตนราง ซึ่งแสดงผลการอาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ พรอมลง
สัญลักษณการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Classification) 

6) คณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศพิจารณารับรองผลการอาน แปล ตีความภาพถาย
ทางอากาศ ที่ปรากฏในแผนที่ตนรางที่ไดจัดทําขึ้นใน 5) พรอมระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศหรือระวาง
ภาพถายทางอากาศที่ไดจัดทําขึ้นใน 1) 

7) จัดสงเอกสารใน 2) และ 6) ใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการ 
แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เรื่องหลักเกณฑการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขต 
ที่ดินของรัฐตอไป 

--------------------------------------- 

 

หมายเหตุ มาตรการนี้เปนไปตามมติ กบร. ในการประชุมครั้งที ่2/2546 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2546 
และที่ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบจากประธาน กบร. เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

ที่มา : คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (2549 : 19-20) 
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ภาคผนวกที่ 2 
บันทึกขอตกลง 

ระหวางกรมปาไมและสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
วาดวยแนวทางการปฏิบัติในการกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกลับคืนกรมปาไม 

พ.ศ. 2538 

--------------------------------------- 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กรมปาไมไดมอบใหสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นําไปปฏิรูปที่ดินกลับคืนกรมปาไมเปนไปตามนัยมติที่ประชุมเรื่อง 
แนวทางปฏิบัติงานการดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2538 ณ 
หองประชุม 2 กรมปาไม 

กรมปาไมและ ส.ป.ก. จึงจัดทําบันทึกขอตกลงแนวทางการปฏิบัติในการกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่ไมสมควรจะนําไปปฏิรูปที่ดิน ดังนี้ 

1. พื้นที่ที่ไมสมควรจะนําไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะตองดําเนินการ ไดแก พื้นที่ดังตอไปนี้ 

1.1 พื้นที่ที่มีสภาพเปนปา 

1.2 พื้นที่ที่มีสภาพหรือศักยภาพทําการเกษตรไมคุมคา 

1.3 พื้นที่ลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ และพื้นที่ที่ควรอนุรักษไวใหชุมชนใชประโยชน 
รวมกัน 

1.4 พื้นที่ภูเขาสูงชัน หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉล่ียต้ังแต 35% ขึ้นไป และพื้นที่ตนน้ํา
ลําธาร 

1.5 พื้นที่ที่กรมปาไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย เชน สวนปาของทางราชการ พื้นที่ที่
อนุญาตใหสวนราชการหรือเอกชนเขาทําประโยชนแลว (ยกเวนพื้นที่ที่มีหนังสืออนุญาต 
สทก. ที่ราษฎรแสดงความประสงคเปนหนังสือของรับอนุญาตของ ส.ป.ก. แทน) 

1.6 พื้นที่ปาชายเลน 

1.7 พื้นที่ปาเส่ือมโทรมที่ยังไมมีราษฎรถือครองทํากิน 

2. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กรมปาไมไดมอบให ส.ป.ก. เพื่อนําไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งไดประกาศ
กําหนดเขตปฏิรูปที่ดินแลว ในการกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกลับคืนกรมปาไม ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 พื้นที่ที่ ส.ป.ก. ไดทําการรังวัดแปลงที่ดินเสร็จเรียบรอยแลว ส.ป.ก. จะสงมอบพื้นที่ที่ไม
สมควรจะนําไปปฏิรูปที่ดิน คืนกรมปาไม พรอมแผนท่ีแสดงแสดงรายละเอียดพื้นที่ ทั้งนี้ 
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กรมปาไม และ ส.ป.ก. จะออกไปรวมกันตรวจสอบในพื้นที่ โดยกรมปาไมเปน 
ผูดําเนินการรังวัดพื้นที่ที่ ส.ป.ก. สงมอบคืนมา เพื่อดําเนินการสงวนตอไป 

2.2 พื้นที่ที่ ส.ป.ก. ยังไมไดรังวัดแปลงที่ดิน กรมปาไมและ ส.ป.ก. จะรวมกันดําเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อกันพื้นที่ที่ไมสมควรจะนําไปปฏิรูปที่ดินออกกอนที่ ส.ป.ก. จะรังวัด
แปลงที่ดิน โดย ส.ป.ก. จะสงมอบพื้นที่ที่รวมกันตรวจสอบและไดกันออกคืนกรมปาไม  
เพื่อกรมปาไมดําเนินการสงวนตอไปโดยเร็วที่สุด 

3. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กรมปาไมไดมอบให ส.ป.ก. เพื่อนําไปปฏิรูปที่ดิน ซึ่งยังไมได
ประกาศกําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดิน กรมปาไม และ ส.ป.ก. จะรวมดําเนินการกันพื้นที่ที่ไมสมควรจะนําไป
ปฏิรูปที่ดินออกกอนที่ ส.ป.ก. จะดําเนินการประกาศกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 

4. การดําเนินงานในพื้นที่ใดๆ ในขอ 2 และขอ 3 กรมปาไมและ ส.ป.ก. จะตองมีการประสาน
แผนการปฏิบัติ พรอมทั้งการรวมปฏิบัติของเจาหนาที่ในพื้นที่โดยใชงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมของแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม…………………………….   ลงนาม……………………………….. 

       (นายสุทธิพร  จีระพันธุ)    (นายยรรยง  ถนอมพิชัย) 

   เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                อธิบดีกรมปาไม 

วันที่……………………………….   วันที่………………………………….. 
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ภาคผนวกที่ 3 
ความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) 

ความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) เปนแนวคิดทางดานนิเวศวิทยา ที่เนนใหเห็น 
ขอจํากัดทางดานส่ิงแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ  Vogt (1949)1 ไดใหแนวคดิ
ในเรื่องนี้โดยสมการที่วา 

   C  =  B : E 

  เมื่อ      C  =  ขีดความสามารถในการรองรับ ( Carrying capacity ) 

     B  = ศักยภาพในการผลิตทางชีวภาพ ( Biotic potential ) 

   E  = ขอจํากัดทางดานส่ิงแวดลอม (Environmental resistance) 

กรณีของประเทศไทยนั้นไดเริ่มศึกษาเรื่องความสามารถในการรองรับเรื่องที่ดิน โดยเริ่มทําการ
สํารวจดินมาตั้งแต พ.ศ. 2479 ผลการสํารวจดินดังกลาวไดนํามาจัดหมวดหมู เพื่อกําหนดศักยภาพของ 
ที่ดินโดยการจําแนกสมรรถนะที่ดิน หรือความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งยึดขอจํากัดในการใชที่ดินเพื่อ 
กิจกรรมตางๆ เปนหลัก ดังรายละเอียดในตารางที่ ผ3-1 

 

 

 

                                            
1 Vogt, W. 1949. Road to Survival. Victor Gollancy Ltd. London. 
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ตารางที่ ผ3-1  ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของประเทศไทย1 

ประเภทของความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต รวม 

1. พื้นที่เหมาะสมสําหรับพืชไรทัว่ๆ ไป 20,036,318 30,894,340 11,485,471 5,308,758 160,642 67,683,529 

2. พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทํานา 16,434,526 40,520,843 14,873,477 5,583,579 7,057,075 84,469,300 

   2.1 พื้นที่ที่ไมมีปญหา 16,434,526 39,054,014 9,904,130 5,111,984 7,057,075 77,581,709 

   2.2 พื้นที่ที่มีปญหาเกี่ยวกับความเปนกรดของดิน  1,074,778 4,732,250 471,615  5,023,865 

   2.3 พื้นที่ที่มีปญหาบางเกี่ยวกับความเค็มของดิน   237,097   1,311,675 

3. พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับไมยืนตนในเขตฝนตกชุก   702,428 960,385 14,696,933 16,359,806 

4. พื้นที่ที่โดยทั่วไปไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตางๆ  แตอาจนํามาใชไดสําหรับการปลูกพืชบางอยางได   
มีแนะนําใหใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือสงวนไวเปนปา   
ถาจําเปนตองนํามาใชปลูกพืชควรมีการสํารวจอยางละเอยีด
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อกันเนือ้ที่ทีไ่มเหมาะสมออกมา 

14,724,446 21,250,255 3,355,121 5,565,188 4,933,812 49,828,820 

5. พื้นที่ที่ดินไมเหมาะสมทีจ่ะนํามาใชในการกสิกรรมตองสงวน
ไวเปนปา  เพื่อรกัษาตนน้ําลําธาร  หรือคงไวซึ่งระบบนิเวศน
ที่เหมาะสม 

54,241,443 12,092,402 12,647,168 3,988,102 18,707,570 99,876,685 

6. พื้นที่น้ํา 590,947 796,323 156,838 83,802 640,300 2,478,810 

รวม 106,027,680 105,533,963 43,450,503 21,487,714 44,196,332 320,696,950 

หมายเหตุ:  1 กรมพัฒนาที่ดิน. 2527. การปองกันการชะลางพังทลายของดิน. กรุงเทพฯ. 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2527 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ 
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ใหไว ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2545. 

กรมการปกครอง. 2545. รายงานการตรวจสอบการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มตํ่าในพ้ืนที่น้ําจืด.
กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย. 

กรมการปกครอง  2546  คูมือการดูแลรักษาและคุมครองที่สาธารณะประโยชน.  สํานักบริหารการปกครอง
ทองถิ่น.  โรงพิมพอาสารักษาดินแดน. 

กรมการปกครอง. 2551ก. ประชากรจากการทะเบียนของประเทศไทย พ.ศ. 2519-2550 จาก http://www. 
dopa.go.th (28/04/2551). 

กรมการปกครอง. 2551ข. ขอมูลปญหาความยากจนจําแนกตามแบบ สย. จาก http://khonion.dopa. 
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จาก. http://www.dol.go.th (11/03/2551). 

กรมที่ดิน. 2551ค. นโยบายการแกปญหาสังคมในสวนของปญหาที่ดินทํากิน. จาก http://www.dol. 
go.th/doc  (12/03/2551). 

กรมที่ดิน. 2551ง. คูมือการจัดการที่ดินของรัฐ. สํานักจัดการที่ดินของรัฐ. 

กรมธนารักษ. 2518. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518. 

กรมธนารักษ. 2547. คําสังกรมธนารักษที่ 204/2547 เรื่องหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนยีม
ที่ราชพัสดุ ความหมายของการทําไร ทํานา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว การเกษตรอื่นๆ และ
การกําหนดเวลาใหผลผลิตของพืชสวน ส่ัง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547. 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

กรมธนารักษ. 2551. การพัฒนาทีร่าชพัสดุเพื่อสรางรายไดและเพิ่มมลูคาทรัพยสิน. จาก http://www.treasury. 
go.th (5/05/2551). 

กรมปาไม. 2538. สรุปสาระสําคัญแผนแมบทเพื่อพัฒนาการปาไม (ฉบับรางภาษาไทย) หนา 1 กรมปาไม 
2551. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาแหงชาติ 
(คปป.) ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม /551 ณ หองประชุมกรมปาไม. 

กรมประชาสงเคราะห. 2535. แผนแมบทการถอนสภาพนิคมสรางตนเองฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535 กองนิคม
สรางตนเอง. 

กรมแผนที่ทหาร. 2521. ตารางเปรียบเทียบพื้นที่ 72 จังหวัด จากการคํานวณของกรมแผนที่ทหาร 2521 
หนังสือกรมแผนที่ทหาร.ที่ กษ0306/20168 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2521 ถึงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน. 
กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2506. การจัดหาที่ดินที่อุดมสมบูรณใหประชาชนเขาทํามาหากิน. ขาวพัฒนาที่ดิน ปที่ 1 
ฉบับที่ 3 ธันวาคม. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2507. รายงานผลการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวางการถือครองทีดิ่นกับภาวะการผลิต
ของกสิกรบางจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2507. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2517. แผนงานนโยบายที่ดิน เอกสารเผยแพรฉบับที่ 11. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2523. ทรัพยากรท่ีดิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2524. สรุปแผนงานและโครงการที่สําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน. วารสารพัฒนาที่ดิน ปที่ 9 
ฉบับที่ 195. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. ดวยพระบารมี ฟนฟูปฐพีไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพประชุมชาง. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2551. สรุปประเภทการใชประโยชนที่ดิน ประเทศไทย ป 2549/2550 สวนวิเคราะหสภาพ
การใชที่ดิน ที่ 1. 

กรมศิลปากร. 2515. ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 กรุงสุโขทัย พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ 
พระราชประสิทธิคุณ ณ สุสานวัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย 8 เมษายน 2515. 

กรมสงเสริมสหกรณ. 2530. สรุปโครงการเรงรัดจัดท่ีดินทํากินในสหกรณนิคม 2531-2540. 

กรมสงเสริมสหกรณ. 2540. 25 ป กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ. 2551. ปญหา/อุปสรรคการปองกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และแนวทางแกไข 
เอกสารประกอบการประชุมในการมอบนโยบายการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและการ
ทําลายทรัพยากรปาไม วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ ทําเนียบรัฐบาล. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2525. วิวัฒนาการดานการเกษตร กรุงรตันโกสินทร. จัดพิมพเปนที่ระลึกใน
งานสมโภชกรงุรัตนโกสินทร 200 ป. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2534. เอกสารประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง
ระหวางการเลี้ยงกุงกุลาดํากับเกษตรกรปลูกขาวในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา  
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วันที่ 12 มิถุนายน 2534.  ณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (เอกสารอัดสําเนา). 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2535.  100 ป  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  2535. กรุงเทพฯ. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2551. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการตัดไมทําลายปาแหงชาติ (คปป.) ครั้งที่ 1/2551 วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2551 
ณ หองประชุมกรมปาไม. 

กระทรวงมหาดไทย. 2538. คูมือการปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทยกับการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎร. สํานักเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร  
(สกร.) โรงพิมพองคการทหารผานศึก. 

กระทรวงมหาดไทย. 2540. หนังสือที่ มท 0718/02243 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2540 เรื่องการประชุม
พิจารณาแกไขปญหาของสมัชชาคนจน. กลุมปญหาที่ดินสาธารณะประโยชน ถึงเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย. 

กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. 2533. ประเทศของเรา 1-2. บริษัทอักษรเจริญทัศน จํากัด กรุงเทพฯ. 

กองบริหารจัดการท่ีดิน. 2551. พื้นที่ปาชุมชนซึ่งคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติมอบให
กรมที่ดินดําเนินการสงวนหวงหามตามมาตรา 20(4) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง. สํานักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เอกสารโรเนียว). 

กองเศรษฐกิจการเกษตร. 2499. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ป พ.ศ. 2497. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 129. 

กองสหกรณนิคม. ไมระบุป. พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511. 

คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ. 2549. แนวทางและวิธีการดําเนินการแกไขปญหาการ 
บุกรุกท่ีดินของรัฐ. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน. 2536. รายงานการพิจารณาจัดต้ังกระทรวงที่ดินและที่อยูอาศัย. 
สภาผูแทนราษฎร. 

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป. 2525.  ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร  เลม 3 ถึง 
พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน. จัดพิมพเปนที่ระลึกในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พุทธศักราช 
2525. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ อมรินทรการพิมพ. หนา 91. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2515 ก. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 4/2515 
วันที่ 22 มีนาคม 2515. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2515 ข. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 6/2515 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2515. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2517. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 3/2517  
วันที่ 11 กันยายน 2517. 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2518. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 3/2518 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2518. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2522. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 1/2522 
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2522. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2524. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 1/2524 
วันที่ 13 สิงหาคม 2524. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2526. นโยบายและมาตรการ การจัดท่ีดิน การใชที่ดินหรือการพัฒนาที่ดิน
และสถานการณที่ดินในปจจุบัน. ตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2525 กรมที่ดิน. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2528. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติครั้งที่ 7/2528  
วันที่  8 กรกฎาคม 2528. 

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ. 2538. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติครั้งที่ 1/2538  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2538. 

คณะกรรมการดําเนินการศึกษาแนวทางแกไขปญหาท่ีทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ. 2532. สรุปผลการ
สัมมนาแนวทางแกไขปญหาที่ทํากินในเขตพื้นที่ปา ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2532 ณ  
ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล. 

คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน. 2541. ภาษีที่ดินรูปธรรมกูวิกฤติชาติ มาตรการทาง
กฎหมายในการกระจายการถือครองที่ดินและคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
บริษัท ฟาอภัย. 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน. 2508. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2508 วันที่ 28 
พฤษภาคม 2508. 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน. 2527. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่ 5/2527 วันที่ 1 
สิงหาคม 2527. 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน. 2528. นโยบายการใชที่ดิน มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 
7/2528 วันที่ 28 ตุลาคม 2528. กรมพัฒนาที่ดิน. 

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน. 2530. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่ 4/2530 วันที่ 8 
กรกฎาคม 2530. 

คณะกรรมการพิจารณาปญหาในการบริหารจัดการที่ดิน. 2520. การบริหารงานจัดท่ีดินและทบวงการ
ปฏิรูปที่ดิน. 

คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม. 2549. แนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม (Reshape) โครงการ
จัดทําแผนที่ฐานในการกําหนดแนวเขตการใชประโยชนและการอนุรักษที่ดิน. กรุงเทพฯ: มปท. 
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23. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ 2533 เรื่อง โครงการสํารวจสถานท่ีราชการบานเรือนราษฎรและ
ถนนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติและในพื้นที่ที่จําแนกใหเปนเขตปาไมถาวร 

24. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม 2534 เรื่อง แผนพัฒนาการเกษตรและปฎิรูปที่ดินในสวนของแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิรูปที่ดิน 

25. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันออกและ 
ขอเสนอแนะมาตรการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา 

26. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดิน 
ปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

27. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดิน 
ปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติม 

28. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง โครงการสํารวจสถานที่ราชการบานเรือนที่ดินทํากิน
ของราษฎร และถนนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติในพื้นที่ที่จําแนกใหเปนเขตปาไมถาวรและเขตที่
สาธารณะประโยชน 



420 โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินฯ 

“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

29. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดสรรท่ีทํากินในปาสงวนเส่ือมโทรม
ใหราษฎรผูยากไร (ค.จ.ก.) 

30. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2536 เรื่อง การพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตปาไม 

31. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง  โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดิน
ทั่วประเทศระยะที่สาม พ.ศ.2538-2542 

32. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กันยายน 2537 เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือ
อยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติที่ติดอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 

33. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2537  เรื่อง แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

34. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาท่ีดินทํากินและ
การบุกรุกปาสงวนและอุทยานแหงชาติในจังหวัดนครราชสีมา 

35. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง สถานการณและแนวทางแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่
อุทยานแหงชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

36. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาท่ีดินทํากินและ
การบุกรุกพื้นที่ปาสงวนและอุทยานแหงชาติ ในภาพรวมทั้งประเทศ 

37. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแกไขปญหาท่ีดินในพื้นที่ปาไม 

38. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน  2541 เรื่อง รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ…. 

39. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2542 เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการพัฒนา 
กรมท่ีดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ระยะที่3 (พ.ศ.2538-2542) ออกไปอีก 2 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ.2543-2544)  

40. มติคณะรัฐมนตร ี วันที่ 18 พฤษภาคม 2543 เรื่องแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2540-2544) 

41. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ตุลาคม 2544  เรื่อง โครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดิน
ทั่วประเทศ ระยะที่ 4 พ.ศ.2545-2547  

42. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2545 เรื่อง แนวทางการแปลงสินทรัพยเปนทุนและการปฎิรูปที่ดิน 

43. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มีนาคม 2545 เรื่อง ที่ดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพื่อใชประโยชนในราชการ  

44. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กันยายน 2545 เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิรูปที่ดินระยะที่ 3 
(พ.ศ.2545-2549)  

45. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม  2545 เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การฟองเรียกคา 
เสียหายเมื่อมีการกระทําผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ 

46. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ธันวาคม 2545 เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. .…  
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

47. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่อง  ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อแกไขปญหาที่ดิน 
ของชาติ 

48. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน 2546 เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข
ปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (ฉบับที่ 2)  

49. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ตุลาคม 2546  เรื่อง การแกไขปญหาท่ีดินทํากินใหแกประชาชน 

50. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ตุลาคม 2546  เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาไม 

51. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ 
เงื่อนไขการใหสัมปทานในท่ีดินของรัฐ พ.ศ….  

52. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกํากับ
นโยบายการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน (กอ.ชดจ.) 

53. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2547 เรื่อง ผลการประชุมหารือระหวางรองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของในการจัดท่ีดินทํากิน 

54. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อ 
แกไขปญหาความยากจน 

55. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง การยกเลิกแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)  

56. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2547 เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่...) พ.ศ.... 

57. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2547 เรื่อง การดําเนินการจัดท่ีดินของรัฐใหประชาชนทํากิน 

58. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กรกฎาคม  2547 เรื่อง การแกไขปญหาท่ีดินของรัฐ จังหวัดกาญจนบุรี 

59. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 กรกฎาคม  2550 เรื่อง การแกไขปญหาท่ีดินในพื้นที่ปาไม 

หนังสือพิมพ 

กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 

ขาวสด    วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 

ขาวสด    วันที่ 3 มิถุนายน 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 4 มิถุนายน 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 6 สิงหาคม 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 11 สิงหาคม 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 25 กันยายน 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 27 ตุลาคม 2547 
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“ผลงานในเรื่องน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

มติชนรายวัน  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 

มติชนรายวัน  วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 

มติชนรายวัน  วันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 

มติชนรายวัน  วันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 

มติชนรายวัน  วันที่ 8 มีนาคม 2548 

มติชนรายวัน  วันที่ 19 ธันวาคม 2548 

มติชนรายวัน  วันที่ 24 เมษายน 2549 

มติชนรายวัน  วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 (ปที่ 31 ฉบับที่ 11071 หนา 9) 

สยามรัฐ    วันที่ 27 พฤษภาคม 2517 

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2537 (ปที่ 40 ฉบับที่ 50) 

Bangkok Post  July 12, 2005 

Bangkok Post  December 13, 2005 

Bangkok Post  September 11, 2006 
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หามผูใดทําซํ้า ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

รายช่ือคณะทํางาน 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน: การวางแผนการถือครองที่ดิน  
การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐ 

คณะทํางาน 

1. ประธานคณะกรรมการกํากับการศึกษา 

นางสาวสุทธิลักษณ  ระวิวรรณ 
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. คณะกรรมการกํากบัการศกึษา 

2.1) กรมการปกครอง 
1) ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่ 
2) ผูอํานวยการสวนระบบการปกครองทองที ่
3) หัวหนาฝายสาธารณะ 
4) หัวหนางานที่สาธารณะ 

2.2) กรมชลประทาน 

 นายไพโรจน   เลอสุวณิช 

2.3) ผูอํานวยการกองกฎหมายและที่ดิน 

1) นายสนใจ   หะวานนท 
 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการทรัพยากรชายฝงและปาชายเลน 
2) นายสุทัศน   ธีระวัฒน 
 นักวิชาการปาไม 7 ว 

2.4) กรมทรัพยากรธรณี 

1) ผูอํานวยการกองอนรุักษและจัดการทรัพยากรธรณี 
2) นายประชา   คุตติกุล 
 หัวหนาฝายอนรุักษทรัพยากรธรณี 

2.5) กรมที่ดนิ 

1) ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ 
2) ผูอํานวยการสวนคุมครองที่ดินของรัฐ 
3) นางนิภา   สุจเร 
 นักวิชาการท่ีดิน 8 ว 
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2.6) กรมธนารักษ 

1) นายสุทธิพร   คงวุธ 
 ผูอํานวยการสวนสํารวจและสงเสริมการรังวัด 1 
2) นายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ 
 นายชางสํารวจ 7 

2.7) กรมปาไม 

1) นายกฤษณะ   พฤกษะวัน 
 ผูอํานวยการสํานักจัดการที่ดินปาไม 
2) นายพันธุศักด์ิ   พูลทอง 
 นักวิชาการปาไม 7 ว 

2.8) กรมพัฒนาทีด่ิน 

1) นายวิภูพัฒน   สถิตยุทธการ 
 นายชางสํารวจ 7 
2) นางสุรีรัตน   อดุมบุณยลักษณ 
 เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 7 ว 
3) นายภูศักร   ปาละนันทน 
 นายชางศิลป 6 

2.9) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

1) นายอนันต   ดนตร ี
 นักพัฒนาสังคม 8 
2) นายรังสรรค   เทพบริสุทธ์ิ 
 นายชางสํารวจ 6 
3) นางสาวไพรรัตน   สมัยสุต 
 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 6 ว 

2.10) กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

1) ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
2) นายธงชัย   โรจนกนนัท 
 สถาปนิก 8 วช  สํานักผังเมอืงรวมและผังเมอืงเฉพาะ 

2.11) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

1) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
2) ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิน่ 
3) หัวหนากลุมแผนพัฒนาทองถิ่น 
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2.12) กรมสงเสริมสหกรณ 

1) นายบุญสง   พานิชการ 
 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
2) นายประพฤทธ์ิ   โภคา 
 ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ 

2.13) กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

1) นายโสภณ  นาคะพันธุ 
 นักวิชาการปาไม 8ว 
2) นายอรรณพ   ชัยพรธนรัตน 
 นักวิชาการปาไม 7 ว 

2.14) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1) นายสุรศักด์ิ   แสงอราม 
 รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
2) นายประคอง   เอี่ยมสําอางค 
 เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 7 ว 

2.15) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1) นางสาวลดาวัลย   คําภา 
 ผูอํานวยการสํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร และ 

เทคโนโลย ี
2) นางชมพูนุท   ชวงโชติ 
 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว 
3) นายดารากร   เจียมวิจักษณ 
 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 

2.16) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1) นายศักดา   องัศุภากร 
 เศรษฐกร 9 ชช. ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร 
2) นายโอภาส   พรรณเสมา 
 เศรษฐกร 8 ว 

2.17) องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

1) นางสาวเบญจมาศ   จันทายนะ 
 ผูอํานวยการฝายอาชีวสงเคราะห 
2) นายชูวิทย   เพชรล้ํา 
 ผูอํานวยการกองนิคมเกษตรกรรม ฝายอาชวีสงเคราะห 
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2.18) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
นายไพศาล   ผดุงศิริกุล 
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและประสานแผนปฏิบัติการ 

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

นายสมชาย   ตะสิงหษะ 
นักวิชาการส่ิงแวดลอม 8 ว (หัวหนากลุมงานประสาน 1) 

กองส่ิงแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 

1) นางอุษา   เกียรติชัยพิพัฒน 
 ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
2) นายประยูร   จริโสภณ 
 หัวหนากลุมงานส่ิงแวดลอมชมุชน 
3) นายอนุมาศ   สรรพคุณานนท 
 นักวิชาการส่ิงแวดลอม 7 ว 

กองติดตามประเมินผล 

1) นางพรทิพย   จัยสิน 
 หัวหนากลุมงานการติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 
2) นางสาวสโรชา   หรุนศิร ิ
 นักวิชาการส่ิงแวดลอม 6 ว 
กองบริหารจัดการที่ดนิ 

1) นางพวงทิพย   โหมดหิรญั 
 ผูอํานวยการกองบรหิารจัดการที่ดิน 
2) นายประเสริฐ   ศิรินภาพร 
 หัวหนากลุมงานวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดิน 
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คณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษา 
ประธาน 

1. นางพวงทิพย   โหมดหิรญั 
 ผูอํานวยการกองบรหิารจัดการที่ดิน 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กรรมการ 

2. นางจุไรรัตน   สุขสวัสด์ิ 
 หัวหนากลุมงานสงวนหวงหามและจัดท่ีดิน 

กองบรหิารจัดการที่ดิน 
3. นางรวีวรรณ   ภูริเดช 
 นักวิชาการส่ิงแวดลอม 8 ว 

สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
4. นายประเสริฐ   ศิรินภาพร 
 หัวหนากลุมงานวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดิน  

กองบรหิารจัดการที่ดิน 
5. นางสาวกตัญชลี   เวชวิมล 
 นักวิชาการส่ิงแวดลอม 6 ว  

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสุขฤทัย   ภคกษมา 
 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว  

กองบรหิารจัดการที่ดิน 
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ดําเนินการศึกษาโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

565 ซอยรามคําแหง 39  ถนนรามคําแหง  เขตวังทองหลาง  กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท : 0 2718 5460 
โทรสาร : 0 2718 5461 
 
บริษัท จีเอ็มท ีคอรปอเรชั่น จาํกัด 
28/72 หมู 13 ซอยรมรื่น  ถนนลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท : 0 2530 4771 
โทรสาร : 02530 0495 

 

รายชื่อคณะวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 1. ดร.อดิศร  อศิรางกูร ณ อยธุยา หัวหนาโครงการ/ผูเชี่ยวชาญดาน 
การวิเคราะหนโยบายและดานเศรษฐศาสตร 

 2. นายโสภณ  ชมชาญ ที่ปรึกษาโครงการ 

 3. รศ.สมพร  อิศวิลานนท ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรที่ดิน 

 4. ดร. อภิวัฒน  รัตนวราหะ ผูเชี่ยวชาญดานผังเมือง 

 5. นางทิพวัลย  แกวมีศรี นักวิจัยดานสังคมศาสตร 

 6. นางสาวปริญญารัตน  เลีย้งเจริญ นักวิจัยดานเศรษฐศาสตร 

 7. นางสาววณิชชา  อวมแจง ผูชวยนักวิจัย 

 บริษัท จเีอ็มที คอรปอเรช่ัน จํากัด 

 8. นายพุทธพล ผลฉาย ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 9. นางอุรษา เชี่ยวเวช นักวิจัยดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 10. นางสาวชัยลักษณ  ใบศร ี ผูชวยนักวิจัย 
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