
  

รายงานทีดีอารไอ 

ฉบับที่ 80 เดือนมีนาคม 2553 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหาร

จัดการท่ีดิน: การวางแผนการถือครองท่ีดิน 

การสงวนและพัฒนาท่ีดิน และการสงวน

หรือหวงหามท่ีดินของรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

ISSN
 0859-0036 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหาร

จัดการท่ีดิน: การวางแผนการถือครองท่ีดิน 

การสงวนและพัฒนาท่ีดิน และการสงวน

หรือหวงหามท่ีดินของรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 



  
 

 
ISSN 0859-0036 
รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 80 เดือนมีนาคม 2553  

เร่ือง  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน: การวางแผนการถือครองท่ีดิน การสงวนและพัฒนาท่ีดิน  
และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐ 

 
ผูสรุป:  ปราโมทย ตั้งเกียรติกําจาย 
บรรณาธิการ:  ขวัญใจ เลขะกุล 
 

พิมพคร้ังที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2553 

จํานวน 800 เลม 

(สงวนลิขสิทธิ์) 

 

ลิขสิทธิ์เปนของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท (02) 265 6544   โทรสาร (02) 265 6544 

Internet: http://www.onep.go.th  

 

ผูจัดพิมพ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท (02) 718 5460;  โทรสาร (02) 718 5461-62 

Internet: http://www.tdri.or.th;  Email: publications@tdri.or.th  
 
“ผลงานในเรื่องนี้เปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หามผูใดทําซ้ํา ดัดแปลง
หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน:  
การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนา
ที่ดิน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐ* 

บทนํา 

ที่ดินเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชน สถานการณปญหา
ของระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐคือ หนวยงานบริหารจัดการที่ดินที่กระจายอยูใน
สวนราชการตางๆ ขาดความเปนเอกภาพ เครื่องมือที่มีใชอยูในการบริหารจัดการที่ดิน
อยางมีประสิทธิภาพและสรางความเปนธรรมในสังคมยังมีขอจํากัด  ทั้งยังพบปญหาสิทธิ
ในที่ดินที่ประชาชนไดรับมีความแตกตางกัน ตลอดจนปญหาความขัดแยงจากความตองการ
ใชประโยชนที่ดินแตกตางกัน เชน การบุกรุกพ้ืนที่ปาอนุรักษ การทับซอนของแนวเขต
ที่ดินของหนวยงานตางๆ ที่ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนและภาครัฐ 

อยางไรก็ตาม รัฐไดประกาศใชนโยบายและมาตรการตางๆ เพ่ือบริหารจัดการที่ดิน
ของประเทศมาโดยตลอด  อาทิ  1) นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  (มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 22 มิถุนายน 2525) โดยแบงเปนสามกลุม คือ พ้ืนที่ปาไมถาวรที่ยังไมประกาศเปน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติที่ราษฎรบุกรุก และพ้ืนที่ที่ราษฎรไมไดบุกรุก
และยังมีสภาพเปนปาที่สมบูรณ ซึ่งนโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ทําใหมีการดําเนิน
โครงการจําแนกประเภทที่ดินและที่ดินทํากิน และเปนการเรงรัดโครงการชวยเหลือประชาชน
ใหมีสิทธิทํากินชั่วคราว  2) นโยบายที่ดิน (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2530) แบง
ออกเปนสี่ดานคือ นโยบายที่ดินเพื่อเศรษฐกิจ (พื้นที่นอกเขตปาไม พื้นที่ในเขตปาไม) 
นโยบายที่ดินเพ่ือสังคม (โครงการจัดที่ดินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน โครงการจัดที่ดินใน
อนาคต) นโยบายที่ดินเพ่ือการอนุรักษ (เขตตนน้ําลําธาร เขตอุทยานแหงชาติ) และนโยบาย
ที่ดินเพ่ือความมั่นคง อีกนโยบายหนึ่งที่เก่ียวของกับนโยบายทั้งส่ีดานคือนโยบายชาวเขา 
และ 3) นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 
2546) ที่แบงออกเปนเจ็ดแผนงาน คือ แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน แผนงานปรับปรุง

                                                        
*  สรุปจากรายงานสรุปสําหรับผูบริหารเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงศึกษาโดยฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เม่ือเดือน
กันยายน 2551 
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องคกรบริหารจัดการที่ดิน แผนงานระบบขอมูลที่ดิน แผนงานอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
ทรัพยากรดินและที่ดิน แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน แผนงานคุมครองที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และแผนงานปรับปรุงสิทธิในที่ดิน ซึ่งไดมีการมอบหมายภารกิจในแตละ
แผนงานใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบ 

นโยบายที่ดินดังกลาวขางตน รวมทั้งมาตรการตางๆ ช้ีใหเห็นถึงการใหความสําคัญ
ของภาครัฐตอการบริหารจัดการที่ดิน อยางไรก็ตาม มีความจําเปนตองพิจารณาการกําหนด
ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ แนวทางดําเนินการที่จะทําใหนโยบายทีดิ่นบรรลุวัตถปุระสงค
ที่ต้ังไว  ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีจุดประสงคในการจัดทํารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ที่ดินที่มีประสิทธิภาพและทําใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการที่ดินของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติในดานการวางแผนการถือครองที่ดิน 
ดานการสงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดใหประชาชน และดานการสงวนหรือหวงหามที่ดิน
ของรัฐเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน เพ่ือนําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
และสรางความเปนธรรม 

ความเปนมาของการวางแผนการถือครองที่ดิน 

สําหรับความเปนมาของการถือครองที่ดินของไทยนั้น สมัยกรุงสุโขทัยมีการรับรอง
สิทธิและใหอิสระแกราษฎรที่จะโกนสราง1และทําประโยชนในที่ดิน โดยมิไดกําหนดวาจะตอง
สงอากรใหหลวงแตประการใด  ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหลักสําคัญสามประการคือ  
1) พระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดินในพระราชอาณาจักร 2) ราษฎรขายที่ดินใหแกกันไมได 
และ 3) หากมีการละท้ิงที่ดินและมีผูอื่นเขาทํากิน เจาของที่ดินเดิมก็ขาดสิทธิ   เมื่อเริ่มตน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร ระบบการบริหารที่ดินยังคงมีลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา 
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของพระมหากษัตริย
ไปสูระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน มีการจัดตั้งกรมทะเบียนที่ดินและประกาศใช
พระราชบัญญัติตราจองชั่วคราว ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ซึ่งไดเริ่มออกโฉนดที่ดินต้ังแตนั้นมา 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 มีการแบงแยกระหวาง
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐกับระบบกรรมสิทธิ์ของเอกชน การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐ
ไดเริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2478 จะเห็นไดจากมีการตราพระราชบัญญัติการสงวนหวงหามที่รกราง
วางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน
ในป พ.ศ. 2497 มาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติวา “ที่ดินซึ่งยังมิไดตกเปน
กรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหถือวาเปนของรัฐ” 

                                                        
1 โกนสรางเปนคําท่ีใชกันในอดีตหมายถึงหักรางถางพง 
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เมื่อมีการใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 ไดกําหนดให
มีการจําแนกประเภทที่ดินของประเทศออกเปนสองสวน โดยสงวนพ้ืนที่ปาไมไวเปนสมบัติ
ของชาติรอยละ 50 และจําแนกออกเปนที่ดินทํากินอีกรอยละ 50 ซึ่งแสดงถึงแนวคิดการ
กําหนดแผนการใชที่ดินอยางกวางวา พ้ืนที่ใดควรสงวนไวเปนของรัฐ และพ้ืนที่ใดจะเปน
พ้ืนที่ที่เอกชนเขาถือครอง 

ในสวนการวางแผนการถือครองที่ดินของเอกชนนั้น มาตรา 34 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินบัญญัติใหมีการกําหนดสิทธิในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไมเกิน 50 ไร เพ่ืออุตสาหกรรม
ไมเกิน 10 ไร เพ่ือพาณิชยกรรมไมเกิน 5 ไร และเพ่ืออยูอาศัยไมเกิน 5 ไร แตบทบัญญัติ
ดังกลาวนี้ถูกยกเลิกโดยคําส่ังของคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 เมื่อป พ.ศ. 2502 ทําใหในปจจุบัน
ไมมีกฎหมายที่จํากัดขนาดการถือครองที่ดินของเอกชน จึงทําใหเกิดความเชื่อวาที่ดิน
สวนใหญของประเทศอยูในมือคนสวนนอย และที่ดินสวนนอยอยูในมือคนสวนใหญ และทําให
เกิดคําถามวา ควรดําเนินการอยางไรใหมีการกระจายการถือครองที่ดินสูผูไรที่ดินทํากิน 

ดังนั้นจากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงเปนเหตุอันควรที่จะทบทวนการวางแผน 
การถือครองท่ีดินที่บัญญัติไวในมาตรา 20(2) แหงประมวลกฎหมายที่ดินวา  ยุทธศาสตร
ในการดําเนินงานควรเปนอยางไรจึงจะเหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงที่
เปล่ียนแปลงมามากกวาหาทศวรรษ 

นโยบายเก่ียวกับการถือครองที่ดิน 

นโยบายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติฉบับตางๆ มติคณะรัฐมนตรี คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา และ
มติและแนวคิดของคณะกรรมการตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการที่ดิน ดังนี้ 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ไดวางพ้ืนฐานการ
วางแผนการถือครองที่ดินโดยเนนการจําแนกประเภทที่ดินและการจัดที่ดินทํากินใหกับ
ประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ไดเนนใหมี
การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินใหเกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) กําหนดใหเรงดําเนินการใหเกษตรกรมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินของตนเอง และปองกันมิใหสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ไดเนนดานกรรมสิทธิ์
ที่ดินโดยการสนับสนุนโครงการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3) ทั้งประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) กําหนดใหเรงรัดการ
กระจายการถือครองที่ดิน กําหนดสิทธิในที่ดินของเอกชนเพ่ือการเกษตรไมใหเกิน 50 ไร 
และเรงรัดการปฏิรูปที่ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 

กําหนดใหเรงรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดิน และสนับสนุนการจัดต้ัง
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ธนาคารท่ีดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) กําหนดให
เรงรัดกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั้งประเทศตามโครงการพัฒนา
ของกรมที่ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กําหนดให
ปรับระบบการจัดการดานการปฏิรูปที่ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) กําหนดใหมีการกระจายการถือครองที่ดินไปสูกลุมคนจนในภาคเกษตร
ที่ไรที่ดินทํากิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

กําหนดใหเรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์และจัดสรรที่ดินทํากินใหแกผูไรที่ดินทํากิน 

มติคณะรัฐมนตรีที่เปนนโยบายที่ดินในภาพรวมมีส่ีเรื่อง คือ 1) มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 22 มิถุนายน 2525 เรื่อง นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มีสาระสําคัญในการ
ปรับปรุงการจําแนกประเภทที่ดินในพ้ืนที่ปาไมถาวรและปาสงวนแหงชาติ การกําหนด
ไมใหหนวยงานจัดที่ดินทํากินขยายพ้ืนที่ดําเนินการ ยกเวนกรณีการปฏิรูปที่ดิน และการ
พัฒนาที่ดิน 2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2530 เรื่อง นโยบายที่ดิน ที่กําหนดไวส่ี
ดานคือ นโยบายที่ดินเพ่ือเศรษฐกิจ นโยบายที่ดินเพ่ือสังคม นโยบายที่ดินเพ่ือการอนุรักษ 
และนโยบายที่ดินเพ่ือความมั่นคง ตลอดจนนโยบายชาวเขาที่เก่ียวของกับนโยบายทั้งส่ีดาน 
3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง นโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ที่กําหนดนโยบายเพ่ือปองกันความ
เส่ือมโทรมและเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชที่ดิน ทั้งการใชที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและการใช
ที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม ซึ่งไดมีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทุกๆ หาป และ 4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2546 เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือแกไขปญหาที่ดินของชาติ ที่แบงเปนเจ็ดแผนงาน คือ แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน 
แผนงานปรับปรุงองคกรบริหารจัดการที่ดิน แผนงานระบบขอมูลที่ดิน แผนงานอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรดินและที่ดิน แผนงานกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน 
แผนงานคุมครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และแผนงานปรับปรุงสิทธิในที่ดิน นอกจากนี ้ยงัมี
มติคณะรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องอีก 59 เรื่องที่เก่ียวของกับการวางแผนการถือครองที่ดิน 

ในสวนของนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภาไดเริ่มมาต้ังแต พ.ศ. 2485 

ในสมัยรัฐบาลคณะที่ 10 ซึ่งมีสวนที่เก่ียวของกับการวางแผนการถือครองที่ดินมาอยาง
ตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2551 ในสมัยรัฐบาลคณะที่ 56 ไดแถลงตอรัฐสภาวา จะวางระบบการ
ถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม 

นอกจากนี้ยังมีมติและแนวคิดของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับที่ดินสองคณะ ไดแก 
1) มติของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2526 ที่ไดวางนโยบายการใชที่ดินโดย
จําแนกพ้ืนที่ออกเปนส่ีประเภท คือ ปาไม พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่เมืองและชุมชน และพ้ืนที่
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่ดินประเภทอื่นๆ และ 2) แนวคิดของคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน เมื่อ พ.ศ. 2528 ที่ไดวางนโยบายการใชที่ดินโดยแบงเปนหกประเภท คือ ปาไม 
กสิกรรม ปศุสัตว ประมง ชุมชนและอุตสาหกรรม และทรัพยากรธรณี 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 80 เดือนมีนาคม 2553  
  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดิน: การวางแผนการถือครองท่ีดิน  

การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงหามท่ีดินของรัฐ 
7 

ยุทธศาสตรการวางแผนการถือครองที่ดินที่กําหนดไวดังที่กลาวมามีลําดับข้ันตอน
อยางชัดเจน  แตจากที่มีหลายนโยบายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหนโยบาย
การบริหารจัดการที่ดินขาดความเปนเอกภาพและกอใหเกิดปญหาตางๆ เชน ปญหาการ
ไรที่ดินทํากินที่ระบุไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบันเปนเวลา
เกือบหาทศวรรษก็ยังคงมีอยู 

สภาพปญหาการบริหารจัดการที่ดิน 

การทบทวนเอกสารและการศึกษาภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษาสี่จังหวัด ไดแก 
ลําปาง เพชรบุรี ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช พบวา การบริหารจัดการที่ดินดานการถือครอง
ที่ดินของรัฐและเอกชน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดใหประชาชน และการสงวนหรือ
หวงหามที่ดินของรัฐเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกันนั้น มีประเด็นปญหาดังตอไปนี้ 

1. การบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐ 

การสํารวจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในป พ.ศ. 2551 รายงาน
วา มีราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนที่ปาไมจํานวน 480,426 ครัวเรือน คิดเปนเนื้อที่ 8.5 
ลานไร  จากการท่ีมีจํานวนราษฎรเขาไปทํากินในพ้ืนที่ปาเปนจํานวนมาก จึงแสดงใหเห็นวา
มีการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือทํากินมาอยางตอเนื่อง ซึ่งหากไมสามารถแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐที่สงวนหวงหามไวเพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติและใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
ในอนาคตไดแลว จะไมสามารถวางแผนการถือครองและการใชที่ดินที่มีประสิทธิภาพได  

2. ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน 

ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดินเกิดจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
เขตการใชที่ดินมีอยูเปนจํานวนมาก และการใชแผนที่ที่มีมาตราสวนตางกันในการกําหนด
แนวเขต ดังนั้นการจัดทําระบบขอมูลที่ดินที่ใชฐานขอมูลที่มีมาตราสวนเดียวกัน เชน 

โครงการปรับปรุงเขตพ้ืนที่ปาไม (reshape) เปนเรื่องที่จําเปนตองเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ 

3. การจัดที่ดินทาํกินและการไรทีดิ่นทํากิน 

แมวารัฐจะมีนโยบายการจัดที่ดินทํากินมาอยางตอเนื่องเปนเวลามากกวา 70 ป 
แตยังคงมีปญหาการไรที่ดินทํากิน   จากขอมูลการข้ึนทะเบียนคนจนในป พ.ศ. 2547 มีผู
ลงทะเบียนที่ไมมีที่ดินทํากินรวม 2.02 ลานรายท่ีตองเชา ยืม หรือรับจางทําการเกษตรใน 

พ้ืนที่ที่ไมใชของตนเอง ทั้งนี้จํานวนผูข้ึนทะเบียนดานปญหาที่ดินนี้จะเช่ือมโยงกับการวาง
แผนการถือครองที่ดินโดยตรง เพราะถาประชาชนแสวงหาที่ดินดวยตนเองโดยการบุกรุก
พ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐก็จะทําใหภาครัฐไมสามารถรักษาพ้ืนที่ไวได นอกจากนี้การจัด
ที่ดินทํากินในอดีตที่ไมสามารถรองรับความตองการของประชาชนไดนั้นเกิดจากปญหา
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หลายประการ เชน การขาดแคลนที่ดินของรัฐเพ่ือจัดใหประชาชน หรือที่ดินที่นํามาจัดให
ประชาชนขาดปจจัยพ้ืนฐานโดยเฉพาะแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

ทําใหเกิดความแหงแลงจนพืชผลเสียหาย สงผลใหมีภาระหนี้สินและอาจตองขายท่ีดินและ
กลายเปนผูไรที่ดินทํากินเชนเดิม  

4. การกระจายการถือครองที่ดิน 

ถึงแมวาจะมีความพยายามที่จะกระจายการถือครองที่ดินโดยการนําบทบัญญัติ
มาตรา 34-49 แหงประมวลกฎหมายที่ดินที่ถูกยกเลิกไปหรือนําระบบภาษีกาวหนามาใช 
ก็ตาม แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมีความกาวหนาในเรื่องนี้แตอยางใด หากไมมีมาตรการ
ควบคุมการถือครองที่ดินแลว จะไมสามารถวางแผนการถือครองที่ดินได 

5. การไมทําประโยชนในที่ดิน 

ปญหาการครอบครองที่ดินโดยไมทําประโยชนอาจมาจากการเก็งกําไร หรือมี
ปญหาจากการใหเชาที่ดิน การสํารวจสภาพการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินระหวาง 
ป พ.ศ. 2549-2550 พบวา มีพ้ืนที่นารางจํานวน 1,190,918 ไร การศึกษาเบื้องตนในระหวาง
การศึกษานี้พบวา เจาของที่ดินไมยอมใหเชาที่ดินเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายใน
เรื่องระยะเวลาการเชาที่กําหนดไวไมนอยกวาหกป และหากเจาของที่ดินตองการขายที่ดิน
จะตองขายใหกับผูเชากอนหากตองการซื้อ ซึ่งอาจมีปญหาเรื่องระยะเวลาในการจายเงินที่
ยืดเวลาใหชําระภายในหนึ่งปได ทําใหเจาของที่ดินมีความรูสึกวาเสียเปรียบผูเชา จึงไมให
เชาที่ดิน หรือถาใหเชาก็จะไมทําสัญญาแตจะตกลงดวยวาจา ทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางเจาของที่ดินและผูเชาที่ดิน 

6. การถือครองทีดิ่นขนาดใหญ 

การถือครองที่ดินขนาดใหญที่กระจายอยูในหลายจังหวัดอาจนําไปสูปญหาในการ
บริหารจัดการที่ดิน ในป พ.ศ. 2544 มูลนิธิสถาบันที่ดินไดศึกษาการถือครองที่ดินขนาดใหญ
พบวา ที่ดินผืนใหญที่มีขนาดเกิน 200 ไรตอแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด มีรอยละ 
29.7   ประเภท น.ส.3 มีรอยละ 14.7   ประเภทที่มีแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) มี
รอยละ 12.0 และที่ดินมือเปลา2 มีรอยละ 29.5 สําหรับการถือครองที่ดินผืนใหญที่มีขนาดเกิน 
5,000 ไรตอแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด มีรอยละ 6.3  ประเภท น.ส.3 มีรอยละ 5.7 

ประเภท ส.ค.1 มีรอยละ 5.0 และที่ดินมือเปลามีรอยละ 4.3 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

สําหรับที่ดินของรัฐที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดินนั้น จากพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินที่
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรงรัดดําเนินการประมาณ 16-18 ลานไร 

                                                        
2 ที่ดินมือเปลาหมายถึงที่ดินที่ผูครอบครองไมมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย 
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มีพ้ืนที่ที่เปนผูครอบครองที่ดินรายใหญประมาณ 10 ลานไร  นอกจากนี้ ขอมูลจากเอกชน
คือบริษัทสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด3 ทําใหเห็นวามีการประกาศขายที่ดินทั่วประเทศ 
เชน ผูถือครองรายหนึ่งในตําบลโพนงาม อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 4,985 ไร ผูถือครองในตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
1,292 ไร และผูถือครองในตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่
ทั้งหมด 364 ไร  

7. การบริหารจัดการที่ดิน 

ปญหาการบริหารจัดการที่ดินเกิดขึ้นในสามระดับ ไดแก ระดับนโยบาย ระดับ
หนวยงานปฏิบัติ และระดับพ้ืนที่  

-  ระดับนโยบาย สภาพปญหาคือความไมมีเอกภาพของนโยบาย ซึ่งเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงผูบริหารหรือการเปล่ียนแปลงรัฐบาล และการมีคณะกรรมการที่เก่ียวของกับ
การบริหารจัดการที่ดินหลายคณะ และปญหาจากการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เปนนโยบายที่ดินในภาพรวมสี่เรื่อง (ดังที่กลาวไวในหัวขอ “นโยบายเก่ียวกับการถือครอง
ที่ดิน”) นอกจากนี้ การจัดการที่ดินสวนใหญเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุหรือแกปญหา
เฉพาะหนามากกวาการแกปญหาเพ่ือประโยชนในระยะยาว  

- ระดับหนวยงานปฏิบัติ สภาพปญหาสืบเนื่องมาจากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการเปล่ียนผูบริหารหรือรัฐบาล ทําใหมีการปรับแผนงานเพื่อตอบสนองนโยบายที่
กําหนดข้ึนใหม และการปฏิบัติซ้ําซอนกันในบางลักษณะงาน อีกทั้งมีการปฏิบัติงานเฉพาะ
ดานตามอํานาจที่มีอยูโดยขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการขาดงบประมาณ การขาดอัตรากําลัง และการขาดระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
เชน แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และภาพดาวเทียมที่ทันสมัย (เนื่องจากมีราคาแพง) ทําให
การกําหนดแนวเขตที่ดินทับซอนกัน ตลอดจนมีปญหาดานระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนที่
ใชเวลามาก และขาดเครื่องมือในการบังคับใชที่ดิน เชน ภาษีที่ดิน  

-  ระดับพ้ืนที ่เนื่องจากประชาชนมีความตองการใชที่ดินเพ่ือกิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้งในดานการเกษตร ที่อยูอาศัย อุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้นสภาพปญหาที่มีอยู
คือ การขาดที่ดินทํากิน การไรกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขาดปจจัยการผลิตในโครงการจัดที่ดิน
ของรัฐ การขาดขอมูลขาวสารเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน ความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดินไม
ชัดเจน รวมถึงการมีกฎหมายที่บังคับใชหลายฉบับ ทําใหประชาชนทั่วไปเกิดความสับสน 

 

                                                        
3  ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
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บทวเิคราะหดานการบริหารจัดการที่ดิน 

จากประเด็นปญหาท้ังเจ็ดประการขางตน คณะผูศึกษาไดวิเคราะหหาเคร่ืองมือ
เพ่ือใชในการแกปญหา ทั้งมาตรการดานกฎหมาย เชน การจํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 
การกําหนดเขตการใชที่ดิน  และมาตรการดานภาษี เชน ภาษีที่ดินและทรัพยสิน ภาษีมรดก 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดใชมาตรการดานกฎหมายมาเปนเวลายาวนาน จากการ
วิเคราะหกฎหมายที่เก่ียวของกับการถือครองที่ดินที่มีอยูในปจจุบัน โดยการประเมินผลดี
และผลเสียสามารถสรุปไดดังนี ้

1.  มี ความจํ า เป นที่ จ ะต อ งแก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติมพระ ร าชบัญญั ติ ดั ง ต อ ไปนี้  
ก) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และ ข) พระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

2.  มีความจําเปนที่จะตองรางพระราชบัญญัติข้ึนใหมดังตอไปนี้ ก) พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดิน ข) พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน ค) พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน และ ง) พระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรบริหารจัดการที่ดิน 

3.  มีความจําเปนที่จะตองติดตามการถือที่ดินของตางชาติที่กําหนดไวโดยกฎหมาย
สามฉบับ  คือ  ก) ประมวลกฎหมายที่ดิน  ข) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  และ 
ค) พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

ในสวนของนโยบายที่ดินในภาพรวมตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งส่ีเรื่องดังที่กลาวไป
แลวนั้น  จากการวิเคราะหพบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ  ซึ่งในการกําหนด
นโยบายที่ดินตองพิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคที่มีอยูทั้งหาประการ ไดแก 1) อุปสรรค
ทางการเมือง  2) อุปสรรคทางกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  3) อุปสรรคดานการเงิน
หรืองบประมาณ 4) อุปสรรคดานเง่ือนไขทางสังคม และ 5) อุปสรรคดานวิชาการ 

ในดานการบริหารจัดการนั้น จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถ
ของการบริหารจัดการที่ดินในปจจุบันพบวา สถานภาพการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวม
อยูระหวางจุดออนกับโอกาส ซึ่งแสดงใหเห็นวาในอนาคตการบริหารจัดการที่ดินจะตอง
เนนที่การแกไขจุดออนและแสวงหาโอกาสใหมากข้ึน โดยทบทวนจุดออนวามีเรื่องใดบางที่
จะตองปรับปรุงแกไขตอไป 

ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะในเรื่องการบริหารจัดการคือ ควรจัดต้ังคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และกรรมการประกอบดวยรัฐมนตรี
ของกระทรวงที่เก่ียวของ ภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
นโยบายที่ดินของชาติ ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของกับที่ดินที่มีอยูในปจจุบันใหเปนไปตามนโยบาย  พรอมทั้งออกพระราชบัญญัติ
จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานระดับกรม สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหทําหนาที่ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
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ที่ดิน ติดตามการปฏิบัติงาน ประสานนโยบายและแผนการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ใหใช
อัตรากําลังของกองบริหารจัดการที่ดิน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหมนี้ 

การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยในอนาคตตองปรับเปล่ียนทั้งดานวิธีคิด
และการดําเนินการ เพ่ือใหการบริหารจัดการที่ดินเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน
อยางแทจริง ทั้งนี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่สําคัญในหกมิติตอไปนี้ 

มิติที่หนึ่ง การบริหารจัดการที่ดินควรเริ่มตนดวยการกําหนดเขตที่ดินเพ่ือการ
อนุรักษและเขตที่ดินเพ่ือการสรางรายไดของประชาชน หรือเพ่ือการใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือใหการใชประโยชนในที่ดินเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลาวคือ การบริหารจัดการที่ดินไมควรเปนการนําที่ดินที่สมควรสงวนไวเพ่ือการอนุรักษ
หรือเพ่ือสรางความสมดุลทางธรรมชาติ มาจัดใหประชาชนเพ่ือบรรเทาปญหาการไรที่ดิน
ทํากิน แนวคิดนี้มีนัยไปถึงเรื่องการจัดที่ดินทํากินใหประชาชน โดยควรดําเนินไปในรูปแบบ
ของธนาคารที่ดินที่รัฐตองซื้อที่ดินมาเอง และนํามาใหประชาชนเชาซื้อในระยะยาว 

มิติที่สอง ในดานการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม ซึ่งรวมถึงเรื่อง
การกําหนดขนาดการถือครองที่ดินที่เปนแนวคิดที่มีมาแตด้ังเดิม การศึกษานี้เสนอวา 
ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมควรดําเนินไปโดยอาศัย
กลไกตลาดเปนหลัก การเพ่ิมประสิทธิภาพของตลาดการซื้อขายที่ดินหรือตลาดการเชา
ที่ดินจะทําใหที่ดินมีการเปลี่ยนมือจากที่มีการใชประโยชนนอย มาเปนการใชประโยชนทีม่ี
มูลคาสูงกวา นอกจากนั้น รัฐยังควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําและการบังคับใชผังเมือง
เพ่ือนําไปสูการใชที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพของที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ในดาน
ความเปนธรรมนั้น การปองกันปญหาขนาดการถือครองที่ดินก็ดี หรือการมีที่ดินจํานวนมาก
ที่ปลอยใหรกรางวางเปลา (แตเพ่ือเก็งกําไร) ก็ดี การศึกษานี้เสนอวาประเด็นดังกลาวมิใช
ตนตอของปญหาที่แทจริง แตเปนเพียงอาการของปญหาเทานั้น ในการแกปญหาดังกลาว 
รัฐตองตระหนักวา ปญหาขนาดการถือครองที่ดิน การเก็งกําไรในที่ดิน หรือที่ดินรกราง
วางเปลานั้น มีสาเหตุมาจากการขาดการบังคับใชผังเมือง (ทําใหเกิดการเก็งกําไรและการ
ใชที่ดินผิดประเภท) การกระจุกตัวของขาวสารขอมูลดานโครงการพัฒนาของรัฐที่ทําใหผูรู
ขอมูลลวงหนาสามารถเก็งกําไรจากการซื้อที่ดินในบริเวณของโครงการนั้น และการขาด
การใชเครื่องมือทางการเงินเพ่ือเรียกเก็บผลตอบแทนจากเจาของท่ีดินที่ไดรับประโยชน
จากการท่ีมูลคาที่ดินสูงข้ึนสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาของรัฐ ดังนั้น ส่ิงที่รัฐตองดําเนินการ
คือ การปรับปรุงกระบวนการจัดทําและบังคับใชผังเมือง การกระจายขาวสารขอมูลดาน
โครงการพัฒนาของรัฐสูสาธารณะอยางทั่วถึง และการนําระบบภาษีพิเศษมาใชสําหรับที่ดิน
ที่มีมูลคาสูงข้ึนเนื่องจากโครงการพัฒนาของรัฐ 

มิติที่สาม ในดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาสนั้น ภาครัฐควรเปล่ียนจาก
การนําที่ดินของรัฐที่เปนปาเส่ือมโทรมมาจัดใหประชาชน ไปเปนการจัดที่ดินใหประชาชน
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ในรูปของธนาคารที่ดินแทน เนื่องจากการนําปาเส่ือมโทรมมาจัดใหประชาชนทําใหพ้ืนที่
อนุรักษของประเทศลดลงอยางตอเนื่อง และพ้ืนที่ที่รัฐจัดใหก็มีการเปลี่ยนมือไปสูนายทุน 
ทําใหประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากินยังคงบุกรุกที่ดินของรัฐตอไป การดําเนินงานของธนาคาร
ที่ดินนั้นภาครัฐตองจัดซื้อที่ดินมาเองและใหประชาชนเชาซื้อในระยะยาว ซึ่งตอมาประชาชน
ก็จะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) เปนของตนเอง  นอกจากนั้นภาครัฐยังตองจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบมิใหประชาชนท่ีเคยเขารวมโครงการแลวเขารวมโครงการไดอีก 
ในสวนของการชวยเหลือประชาชนดานการจัดที่ดินนี้ ภาครัฐควรดําเนินนโยบายที่เสมอ
ภาค โดยใหมีการดําเนินการสําหรับประชาชนผูดอยโอกาสในเมืองเชนเดียวกัน แตอาจ
ปรับรูปแบบเปนการจัดการดานที่อยูอาศัยใหผูดอยโอกาสในเมือง 

มิติที่ส่ี ภาครัฐตองปรับเปลี่ยนทัศนะในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการที่ดิน 
จากเดิมที่เปนภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางฝายเดียว มาเปนการดําเนินงานโดยมี
สาธารณชนหรือประชาชนเปนหุนสวนดวย ทั้งนี้ภาครัฐตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกๆ ดาน เชน ภาครัฐตองใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการที่ดิน การมีสวนรวมในการจัดทําและบังคับใชผังเมือง การขยายผลการดําเนินงาน
ดานปาชุมชนเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปกปองพ้ืนที่ปาอนุรักษมากข้ึน การให
ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารดานแผนการดําเนินโครงการพัฒนาของรัฐอยางทั่วถึง และ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของไมควรนําขอมูลสําคัญมาแสวงหาประโยชนจากการเก็งกําไรที่ดิน 
การพัฒนาระบบแผนที่ใหเปนมาตราสวนเดียวกันและนําระบบพิกัดมาใชในการกําหนด
เขตที่ดิน การพัฒนาฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ และการนําเครื่องมือทางกฎหมายและ
ทางการเงินมาใชในการบริหารจัดการที่ดินอยางเหมาะสม  

มิติที่หา การจัดการที่ดินขนาดใหญควรมีระบบการบริหารจัดการที่นําไปสูการ
กําหนดขนาดของที่ดินทีเ่หมาะสมกับการใชประโยชนในลักษณะตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดและเปนธรรม ทั้งนีใ้นบางกรณีควรแบงที่ดินขนาดใหญออกเปนแปลงขนาดเล็กๆ 
หรือในบางกรณีควรนําแปลงขนาดเล็กมารวมใหเปนที่ดินขนาดใหญเพ่ือที่จะนําไปสูการใช
ประโยชนมากกวาที่ดินขนาดเล็ก ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการที่ดินที่ดีจึงควรเปนระบบ
ที่อํานวยตอการแยกที่ดินเปนแปลงขนาดเล็กและการรวมที่ดินเปนแปลงขนาดใหญ รวมถึง
เอื้อตอการวางแผนการใชประโยชนที่ดินหรือการกําหนดเขตการใชประโยชนที่สอดคลอง
กับการปรับเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนในที่ดินนัน้ๆ ทั้งยังตองคํานึงถึงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับลักษณะที่ดิน ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน 
ภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ ในการกําหนดทศิทางการพัฒนาการใชประโยชนในที่ดิน
ทั้งแปลงขนาดเล็กและแปลงขนาดใหญ นอกจากนี้ การพัฒนาที่ดินขนาดใหญตองดําเนิน
โครงการตามระเบียบที่ภาครัฐกําหนดไวอยางเครงครัดดวย 

มิติที่หก การบริหารจัดการที่ดินที่ดีตองต้ังอยูบนหลักธรรมาภิบาล กลาวคือ ตอง
เปนการบริหารจัดการที่เนนความโปรงใสดานขาวสารขอมูล ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ
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การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการที่ดินที่เปนธรรมกับทุกฝาย 
และนําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม ทั้งนี้ การมีสวนรวมของประชาชน
เปนกลไกที่จะนําไปสูการรวบรวมขอมูลที่ถูกตองและแมนยํา การจัดทําแผนการใชประโยชน
ที่ดิน  ความโปรงใสในการบริหารจัดการที่ดินที่ดําเนินการโดยภาครัฐ  และการเฝาระวัง
การลักลอบบุกรุกทําลายพ้ืนที่อนุรักษของรัฐ หรือการตัดไมทําลายปาที่สืบเนื่องจากการมี
เจาหนาที่ของรัฐไมเพียงพอในการเฝาพ้ืนที่ปา  

การปรับเปลี่ยนวิธีคิดในหกมิติขางตนนี้เปนการวางรากฐานสําคัญในการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยตอไปในอนาคต และใชเพื่อการจัดทําราง
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินในการศึกษานี้ 

รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน4 

การศึกษานี้พบวา ตนตอของปญหาการถือครองที่ดินที่แทจริงนาจะเก่ียวของกับ
เรื่องการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินตามความสามารถในการรองรับของที่ดิน5

 การ
บังคับใชกฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุงกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอ
การซื้อขายที่ดิน ตลาดที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพ ปญหาการกระจุกตัวของขอมูลขาวสารที่
เปนตนตอของการเก็งกําไรที่ดิน การขาดการประยุกตใชเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสม 
การกําหนดยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความยากจน ระบบฐานขอมูล หรือโครงสราง
องคกรการบริหารจัดการที่ดิน เปนตน 

ในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน กรอบพันธกิจ รวมถึงการ
กําหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน (แสดงดังรูปที่ 1) การศึกษานี้ยึด
หลักการสําคัญคือ  การจัดวางโครงสรางการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
นําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม โดยการใชที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุดครอบคลุมการใชประโยชนในที่ดินทั้งที่เปนพ้ืนที่อนุรักษ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เมือง
และที่อยูอาศัย สวนในดานความเปนธรรม ไดกําหนดกลไกในการกระจายประโยชนจาก
การถือครองที่ดินใหทั่วถึง เพ่ือมิใหเกิดการกระจุกตัวของประโยชนจากการถือครองที่ดิน 
(มากกวาการกระจุกตัวของที่ดิน)  

                                                        
4  รางยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินที่การศึกษาน้ีเสนอไดรับการปรับปรุงและผานการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติใหเปน “กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน” 
เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2552  กรอบยุทธศาสตรดังกลาวจะไดรับการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาตอไป 

5  ความสามารถในการรองรับ (carrying capacity) เปนแนวคิดดานนิเวศวิทยาที่เนนใหเห็นขอจํากัด
ดานส่ิงแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ 
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กรอบยุทธศาสตรของการศึกษานี้ครอบคลุมการวางแผนการถือครองที่ดิน การ
สงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดใหประชาชน และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐเพ่ือให
ประชาชนใชประโยชนรวมกัน จึงเปนกรอบยุทธศาสตรที่มิไดเฉพาะเจาะจงที่จะใชแกปญหา
การถือครองที่ดินประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น แตเปนการจัดทํากรอบยุทธศาสตรเพ่ือ
นําไปสูการจัดวางพ้ืนฐานระบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน
และแกปญหาการถือครองที่ดินที่ตนตอของปญหา และเปนกรอบยุทธศาสตรที่สามารถ
นําไปประยุกตใชไดในระยะยาว เพ่ือนําไปสูการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

 วิสัยทัศนของยุทธศาสตร 

การใชที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

 เปาประสงค 

มีเครือ่งมอืการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินต้ังอยูบนกรอบความคิดพ้ืนฐานสําคัญส่ี
ดาน ไดแก  1) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใช
ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน  2) ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เปนธรรม  3) ยุทธศาสตรดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส  และ 4) ยุทธศาสตร
ดานการบริหารจัดการที่ดิน   
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