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“ผลงานในเรื่องนี้เปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หามผูใดทําซ้ํา ดัดแปลง
หรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต 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   



  

“ผลงานในเร่ืองน้ีเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หามผูใดทําซ้ํา 
ดัดแปลงหรือเผยแพร โดยไมไดรับอนุญาต มิฉะน้ันจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน 
ไปสูการปฏิบัติ* 

บทนํา 

ที่ดินเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เชน การอนุรักษ
พ้ืนที่ปาไม การใชที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใชที่ดินเพ่ือเปนที่อยูอาศัย การจัด
ที่ดินใหประชาชนผูมีรายไดนอย การจัดที่ดินเพ่ือประโยชนสาธารณะ การใชที่ดินเพ่ือกิจการ
ของรัฐ หรือการถือครองที่ดินโดยชาวตางชาติ  ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดินเพ่ือใหเกิด
การใชประโยชนสูงสุดและเปนธรรมกับประชาชนนับวาเปนภารกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  
ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงไดออกกฎหมายที่เก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินหลายฉบับ
เพ่ือใหการบริหารจัดการที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม นอกจากการออก
กฎหมายที่เก่ียวของแลว โครงสรางระบบราชการไทยยังไดกําหนดใหมีหนวยงานราชการ
ตางๆ ทําหนาที่บริหารจัดการที่ดิน ซึ่งแตละหนวยงานก็ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดไวใหเปนการเฉพาะ ขาดการเช่ือมโยงและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ  
ประกอบกับนโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐขาดความเปนเอกภาพและขาดความตอเนื่อง
ของนโยบาย ทั้งในดานแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ  ทําใหระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ที่มีอยูไมสามารถปรับตัวไดทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหาการใชที่ดินและปญหาการถือครองท่ีดินข้ึนทั่วทุกภาค
ของประเทศ ซึ่งนําไปสูความขัดแยงทางสังคมในที่สุด 

สภาพปญหาการบริหารจัดการที่ดิน 

ปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยอาจสรุปไดเปนเจ็ดประเด็น
หลัก ไดแก  (1) การบุกรุกพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐ  (2) ความขัดแยงเรื่องแนวเขต

                                                        
*  สรุปจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน

ไปสูการปฏิบัติ  ศึกษาโดยฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย  เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เม่ือเดือนสิงหาคม 2553 
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ที่ดิน (3) การกระจายการถือครองที่ดินทํากิน (4) การไรที่ดินทํากิน  (5) การไมทําประโยชน
ในที่ดินหรือการใชที่ดินไมเต็มศักยภาพ  (6) การถือครองที่ดินขนาดใหญ  และ (7) ปญหา
ดานการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งในแตละประเด็นสรุปไดดังนี้ 

(1)  การบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐ 

ปจจุบันมีการบุกรุกพ้ืนที่ที่รัฐไดสงวนหรือหวงหามไวเปนจํานวนมาก เชน เขต
อุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ และปาชายเลน สงผลใหเกิดขอพิพาทระหวางภาครัฐ
และประชาชน นําไปสูปญหาการขาดความมั่นคงในที่ดิน และมีการใชที่ดินผิดประเภท  
ประกอบกับมีการขยายพ้ืนที่การบุกรุกอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากขอมูลการครอบครอง
พ้ืนที่ปาไมของราษฎร รวบรวมโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชในชวง 10 ปที่
ผานมา (พ.ศ. 2541-2551) พบวาในพ้ืนที่ปาอนุรักษตามกฎหมายมีราษฎรเขาไปครอบครอง
ที่ดินเพ่ืออยูอาศัยและทํากินจํานวน 184,710 ราย รวมเนื้อที่ทั้งส้ิน 2.23 ลานไร  ในพ้ืนที่ปา
สงวนแหงชาติมีราษฎรเขาไปครอบครองที่ดินจํานวน 340,000 ราย  เปนเนื้อที่ 6.40 ลานไร  
สวนพ้ืนที่ปาชายเลนมีราษฎรเขาไปครอบครองที่ดินจํานวน 5,426 ราย เปนเนื้อที่ 0.12 ลานไร 

นอกจากนี้ ที่ดินของรัฐที่ไดสงวนหวงหามไวเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
ที่ดินราชพัสดุ และพ้ืนที่นิคมสรางตนเองก็มีการบุกรุกเชนกัน  จากขอมูลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อป 2551 พบวามีการบุกรุกครอบครองทําประโยชนในที่ดิน
สาธารณประโยชนคิดเปนเนื้อที่ 1,154,867 ไร 3 งาน 46 ตารางวา ในสวนของที่ดินราชพัสดุ 
ขอมูลจากการสํารวจโดยสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ พบวาใน
ที่ดินราชพัสดุแปลงสงวนหวงหามไดมีการบุกรุกครอบครองใชประโยชนของราษฎรจํานวน 
48 แปลง รวมเนื้อที่ที่ถูกบุกรุกจํานวน 2,120,196 ไร สําหรับพ้ืนที่นิคมสรางตนเองก็มีปญหา
เรื่องการบุกรุกพ้ืนที่เชนกัน  โดยในป 2548 มีพ้ืนที่นิคมสรางตนเองทั้งหมด 6,250,554 ไร 
มีประชาชนบุกรุก 13,488 ราย รวมพ้ืนที่ที่ราษฎรบุกรุก 218,511 ไร  

ในอดีตรัฐไดแกไขปญหาโดยยกเลิกเพิกถอนพ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐใหแกผูบุกรุก
เขาอยูอาศัยและทํากิน  แตการดําเนินการดังกลาวกลับเปนการสนับสนุนใหมีการบุกรุก
อยางตอเนื่อง การบุกรุกเขาใชประโยชนในพ้ืนที่ปาไมยังผลตอการเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรงยิ่งข้ึน  ดังตัวอยางเชน กรณีดินถลมที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ที่สรางความเสียหายแกชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
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(2) ความขัดแยงเรือ่งแนวเขตที่ดิน 

เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการกําหนดเขตการใชที่ดินรวม
ทั้งส้ิน 19 ฉบับ รวมทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายเรื่อง สงผลใหมีแนวเขตที่ดินจํานวนมาก
ที่รัฐประกาศตางกรรมตางวาระ  ประกอบกับแผนที่ที่แนบทายประกาศก็มีมาตราสวนที่
แตกตางกัน จึงทําใหมีการทับซอนกันของแนวเขตที่ดินและสงผลใหมีขอพิพาทเรื่องแนว
เขตมาโดยตลอด  ซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติทั้งระหวางหนวยงานของภาครัฐ ภาครัฐกับ
เอกชน และระหวางภาคประชาชนดวยกัน 

จากรายงานการรองเรียนเรื่องที่ดินและปาไมระหวางป 2545-2548 ตอคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พบวามีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับที่ดินและปาไมทั้งส้ิน 187 เรื่อง ปญหา
สวนใหญเนื่องจากเขตปาทับที่ทํากินและที่อยูอาศัยของประชาชน  และปญหาความขัดแยง
เรื่องการใชประโยชนในที่สาธารณประโยชน 

(3) การกระจายการถือครองที่ดินทํากิน 

ปญหาการกระจายการถือครองที่ดินทํากินในประเทศไทยเกิดจากการท่ีมีที่ดิน
จํานวนจํากัด แตประชาชนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ทั้งจากการไหลทะลักของแรงงานและทุน
จากประเทศอาเซียนตามสัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดความตองการที่ดิน
สําหรับที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินมากข้ึน 

การใชประโยชนที่ดินของประเทศไทยในป 2550 มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 
130,353,309 ไร คิดเปนรอยละ 40.65 ของพ้ืนที่ประเทศ เนื้อที่นอกการเกษตร 91,185,701 ไร 
คิดเปนรอยละ 28.43 ของพ้ืนที่ประเทศ และเนื้อที่ปาไม 99,157,878 ไร คิดเปนรอยละ 30.92 

ของพ้ืนที่ประเทศ  แตพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงโดย
ตลอด จาก 25.60 ไรตอครัวเรือนในป 2535 เปน 23.46 ไรตอครัวเรือนในป 2550  และใน
ป 2545 พบวา มีครัวเรือนในชนบทจํานวน 451,312 ครัวเรือนไมมีที่ดินทํากิน  

(4) การไรที่ดินทํากิน 

จากการข้ึนทะเบียนคนจนในป 2547 มีผูมาลงทะเบียนที่เปนผูที่ไมมีที่ดินทํากินรวม 
1,003,360 ราย เปนผูเชาที่ดิน 378,077 ราย ยืมผูอื่นทํากิน 314,090 ราย และเปนผูรับจาง
ทําการเกษตรจํานวน 311,193 ราย   นอกจากนี้ยังมีผูที่มีที่ดินทํากินแตไมพอเพียง และ
ตองการที่ดินทํากินเพ่ิมอีก 1,651,922 ราย  รวมผูที่มาลงทะเบียนที่ไมมีที่ดินทํากินหรือมี
ที่ดินทํากินแตไมเพียงพอทั้งส้ินจํานวน 2,655,282 ราย 
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จากนโยบายการจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรผูไรที่ดินทํากินที่มีการดําเนินการ
มาอยางตอเนื่องภายใตภารกิจของหลายหนวยงาน โดยการจัดที่ดินในรูปของนิคมสราง
ตนเอง นิคมสหกรณ รวมทั้งการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  แตในสภาพความเปนจริง 
ที่ดินที่นํามาจัดใหแกเกษตรกรมีสภาพไมเหมาะสมและขาดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดวยเหตุที่งบประมาณที่ไดรับมาในแตละปมีไมมากนัก  การพัฒนาพื้นที่จึงเปนไปดวย
ความลาชา ทําใหการดํารงชีวิตมีความยากลําบาก  สงผลใหราษฎรที่ไดรับการจัดสรรที่ดิน
ขายที่ดินทํากินที่รัฐจัดให จึงตองกลับมาเปนผูไรที่ดินทํากินเชนเดิม   นอกจากนี้ การ
ดําเนินงานตามนโยบายจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรผูไรที่ดินทํากินก็ยังประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนที่ดินของรัฐที่จะนํามาจัดใหแกประชาชน 

(5) การไมทําประโยชนในที่ดินหรือการใชที่ดินไมเต็มศักยภาพ 

ปจจุบันไมมีกฎหมายกําหนดสิทธิในการถือครองที่ดินเปนเหตุใหเกิดปญหาการ
ไมทําประโยชนในที่ดิน นั่นคือมีการซื้อที่ ดินไวแลวปลอยใหรกรางวางเปลาไมทํา
ประโยชน ปญหาการครอบครองที่ดินโดยไมทําประโยชนนั้นอาจจะมาจากการเก็งกําไร
หรือมีปญหาจากการใหเชาที่ดิน ระหวางป 2549-2550 มีพ้ืนที่นารางจํานวน 1.19 ลานไร 
เพราะเจาของที่ดินไมยอมใหเชาที่ดินเนื่องมาจากบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องระยะเวลา
การเชาและการขายที่ดินตามพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 25241 

แนวทางการแกไขปญหาการทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดิน แบงออกเปนสอง
มาตรการ คือ มาตรการระยะสั้น โดยประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนทราบถึงมาตรการ
ทางกฎหมาย เพ่ือใหทราบถึงผลดีผลเสียในการทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดิน และการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหไดมาซึ่งที่ดิน  และมาตรการระยะยาว โดยใชมาตรการทาง

                                                        
1  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 26 ไดกําหนดระยะเวลาการเชา

ไวคราวละไมนอยกวาหกป การเชานารายใดท่ีทําไวโดยไมมีกําหนดเวลา หรือมีแตต่ํากวาหกป 
ใหถือวาการเชานารายน้ันมีกําหนดเวลาหกป และเม่ือส้ินระยะเวลาการเชานาตามวรรคหน่ึง 
ถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาตามมาตรา 37 และผูเชานายังทํานาในที่นาน้ันตอไป 
ใหถือวาไดมีการเชานานั้นตอไปอีกคราวละหกป นอกจากน้ี มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
การเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ยังบัญญัติไววา ผูใหเชานาจะขายนาไดตอเม่ือไดแจง
ใหผูเชานาทราบโดยทําเปนหนังสือแสดงความจํานงจะขายนา พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและ
วิธีการชําระเงินยื่นตอประธานคณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล) 
เพื่อแจงใหผูเชานาทราบภายใน 15 วัน และถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาเปนหนังสือ
ยื่นตอประธาน คชก. ตําบลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง  ผูใหเชานาตองขายนาแปลง
ดังกลาวใหผูเชานาตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ไดแจงไว 
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ภาษี การยกรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีหลักการวาเจาของที่ดิน
รายใดไดทําประโยชนในที่ดินของตนแลวจะเสียภาษีใหรัฐนอยกวาเจาของที่ดินซึ่งปลอยให
ที่ดินรกรางวางเปลา 

(6) การถือครองที่ดินขนาดใหญ 

การศึกษาการถือครองท่ีดินขนาดใหญของมูลนิธิสถาบันที่ดินในป 2544 พบวา 
โดยเฉล่ียแลวที่ดินที่มีขนาดใหญที่สุดของแตละอําเภอที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดมี
ขนาด 249.8 ไร ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภท น.ส. 3 มีขนาด 85.8 ไร  ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
ประเภท น.ส.3ก 189.4 ไร  ที่ดิน ส.ค.1 มีขนาด 78.3 ไร  และที่ดินมือเปลา 229.8 ไร 
(ตารางที่ 1)   ปญหาการถือครองที่ดินขนาดใหญมีผลมาจากภาครัฐไมมีมาตรการในการ
จํากัดขนาดการถือครองที่ดิน 

ตารางที่ 1  ขนาดการถอืครองทีดิ่นผืนใหญที่สุดในอําเภอทีส่ํารวจทั้งประเทศ1 
ขนาดพ้ืนท่ี โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก ส.ค.1 ท่ีดินมือเปลา 

จํานวนคําตอบ (ราย) 303 299 324 241 207 
พื้นที่ขนาดเกิน 200 ไร (%) 29.7 14.7 25.3 12.0 29.5 
พื้นที่ขนาดเกิน 500 ไร (%) 21.5 9.4 17.9 9.1 18.8 
พื้นที่ขนาดเกิน 1,000 ไร (%) 14.9 7.7 11.1 7.1 6.3 
พื้นที่ขนาดเกิน 2,500 ไร (%) 8.9 6.7 7.7 5.8 5.3 
พื้นที่ขนาดเกิน 5,000 ไร (%) 6.3 5.7 4.9 5.0 4.3 
พื้นที่ขนาดเกิน 10,000 ไร (%) 5.6 4.0 4.6 4.6 2.9 
พื้นที่ขนาดเกิน 20,000 ไร (%) 4.3 1.7 3.4 3.3 2.9 
พื้นที่ขนาดเกิน 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  เปนคาเฉลี่ยที่ตัดคาตํ่าสุดรอยละ 10 และคาสูงสุดรอยละ 10 
ที่มา:  มูลนิธิสถาบันที่ดิน 2544 

(7) ปญหาดานการบริหารจัดการที่ดิน 

ปญหาการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยมีทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ  
โดยในระดับนโยบายยังไมมีความเปนเอกภาพ ขาดเปาหมายในระยะยาว บางนโยบายที่
กําหนดข้ึนยังเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุหรือแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาการ
แกไขปญหาเพ่ือประโยชนในระยะยาว  และที่สําคัญประเทศไทยยังขาดแผนการใชที่ดินที่
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จะเปนกรอบแนวทางการใชที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  ในระดับหนวยงานปฏิบัติ 
แผนงานตองปรับเปล่ียนตามนโยบาย มีการปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน หรือปฏิบัติงานเฉพาะ
ดานตามอํานาจที่มีอยู ขาดปจจัยเก้ือหนุนการปฏิบัติงาน ขาดระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
มีระเบียบปฏิบัติและข้ันตอนที่ใชเวลามาก  และขาดเครื่องมือสําหรับบังคับใชในการ
บริหารจัดการที่ดิน เชน ภาษีที่ดิน  

กรอบยุทธศาสตรการบรหิารจัดการที่ดิน 

จากสภาพปญหาการบริหารจัดการที่ดินที่เปนอยูในปจจุบัน (2553) ประเทศไทย
จึงไดกําหนดใหมีคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติข้ึน ทําหนาที่กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร 
และประสานแผนงานตางๆ ดานการบริหารจัดการที่ดินของสวนราชการเพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการแผนงานเขาดวยกัน และใหการดําเนินงานของสวนราชการที่เก่ียวของเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  ปจจุบันคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการที่ดินซึ่งประกอบดวยส่ียุทธศาสตรหลัก ไดแก  (1) ยุทธศาสตรดานการรักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน  (2) ยุทธศาสตร
ดานการใชที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม  (3) ยุทธศาสตรดานการจัดที่ดิน
ใหประชาชนผูดอยโอกาส และ (4) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดิน  สําหรับวิสัยทัศน 
เปาประสงค และรายละเอียดของยุทธศาสตรแตละดาน มีดังนี้ 

วิสัยทัศน 

การใชประโยชนที่ดินของประเทศไทยใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

เปาประสงค 

มีเครื่องมือ2 และกลไก3 ในการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                        
2 เคร่ืองมือ หมายถึง การมีแผนและเปาหมายการใชที่ดินของประเทศ มีกฎหมายสําคัญที่จําเปนใน

การบริหารจัดการท่ีดินที่รางข้ึนมาใหม มีการปรับปรุงกฎหมายเดิมใหเหมาะสมกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนไป และมีระบบโครงขายที่ดิน เปนตน 

3 กลไก หมายถึง การมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติเปนองคกรกลางที่มีหนาที่
บริหารจัดการที่ดินที่เปนเอกภาพ 
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ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทีดิ่น  

กรอบยทุธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน ประกอบดวยยุทธศาสตรส่ีดาน คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชน
ที่ดินอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาความสมดุลระหวางพ้ืนที่อนุรักษ พ้ืนที่
ทํากินและพ้ืนที่อยูอาศัย ลดปญหาความขัดแยงระหวางกิจกรรมตางๆ  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค และลดปญหาการใชัที่ดินผิดประเภท  โดยมีตัวชี้วัด
ความสําเร็จ คือ กําหนดใหมีปาไมไมนอยกวารอยละ 40  โดยมีพันธกิจและแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนี้ 

(1)  ใหมีเขตพ้ืนที่อนุรักษปาไมหรือเขตสงวนหวงหามที่ดินของรัฐและเขตพื้นที่พัฒนา  
โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีดินของรัฐและที่ดินของเอกชน กําหนดเขตการใชประโยชน
ที่ดินตามศักยภาพดินและศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินนั้น และไมควรยกเลิก
เพิกถอนที่ดินของรัฐ 

(2) ใหมีการควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่อนุรักษโดยการสรางกลไกการมีสวนรวม 
ของประชาชนในการปกปองพ้ืนที่อนุรักษ สรางเครื่องมือดานกฎหมาย ผังเมือง และ
มาตรการจูงใจเพ่ือควบคุมการใชประโยชนที่ดิน  ใหมีการจัดการชวยเหลือประชาชน
ที่ตองโยกยายออกจากพ้ืนที่อนุรักษในกรณีที่มีการพิสูจนแลววาไดต้ังถิ่นฐานกอน
การประกาศเปนพ้ืนที่อนุรักษ และมีการกําหนดการใชประโยชนและพัฒนาที่ดินปา
อนุรักษที่สอดรับกับระบบนิเวศและสมดุลทางธรรมชาติ 

(3) ใหมีการติดตามการบังคับใชกฎหมายโดยการสรางกระบวนการตรวจสอบสาธารณะ  

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการใชที่ดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2 มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของการจัดการที่ดิน เพ่ือนําไปสูการใชที่ดินให
เกิดประโยชนสูงสุด ลดปญหาการทอดทิ้งไมทําประโยชนหรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกราง
วางเปลา ลดขนาดการถือครองที่ดินและเพิ่มความเปนธรรมตอเจาของที่ดิน  มีตัวชี้วัด
ความสําเร็จสองตัว  คือ  สัดสวนของพ้ืนที่ที่ไมไดใชประโยชนลดลง และมีการกระจายการ
ถือครองที่ดินที่ดีข้ึน โดยมีพันธกิจและแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว ดังนี้ 
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(1) ใหมีการใชประโยชนจากที่ดินของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการสํารวจที่ดินของรัฐ
ที่ไมไดใชประโยชน จัดทํารายงานการใชและจัดหาผลประโยชน และดําเนินการแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

(2) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ เชน พัฒนาระบบคาธรรมเนียมและระบบภาษีที่ดินและ
ทรัพยสิน และปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547  

(3) ใหมีระบบขอมูลพ้ืนฐานที่ชวยสนับสนุนการซื้อ ขาย และการเชาซื้อที่ดินใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับเจาของที่ดินและผูซื้อ/ผูเชา  

(4) ใหรัฐมีธรรมาภิบาลดานขอมูลขาวสาร การใชประโยชนและการพัฒนาที่ดิน โดยมีระบบ
การเปดเผยขอมูลแผนการพัฒนาของรัฐ  การสรางกลไกเพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบ
การประเมินมูลคาที่ดินในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

(5) ติดตามการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวกับการถือที่ดินของตางชาติ  โดยสรางฐานขอมูล
การถือที่ดินของคนตางชาติและนิติบุคคลตางดาว  และการสรางกลไกการตรวจสอบ
โดยองคกรภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรที่ 3 เพ่ือมุงเนนใหประชาชนผูดอยโอกาสไดมีที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย 
และบริการข้ันพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหพ่ึงตนเองได รวมทั้งปองกันมิใหมีการ
ถายโอนทรัพยสินของรัฐไปยังกลุมผลประโยชน  มีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ มีจํานวนผูไร
ที่ดินทํากินลดลง  โดยมีพันธกิจและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว ดังนี้ 
(1) พัฒนาที่ดินเพ่ือจัดใหประชาชนมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย  โดยจัดต้ังธนาคารที่ดิน

หรือกองทุนที่ดิน มีกลไกการจัดที่ดินเพ่ือที่อยูอาศัยใหผูดอยโอกาสทั้งในเมืองและ
ชนบท และมีระบบขอมูลของผูไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยจากภาครัฐ 

(2) บูรณาการการจัดที่ดินควบคูไปกับแผนพัฒนาตางๆ  โดยมีการศึกษาเพ่ือจัดทําแผน 
ปฏิบัติการในแตละโครงการ  เรงรัดการใชผังเมืองเพ่ือกําหนดทิศทางการเติบโตของ
เมืองและชุมชน  

(3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับโครงการจัดที่ดินทํากินของรัฐ  รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนดานเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่โครงการจัดที่ดินทํากินของรัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการที่ดิน 

ยุทธศาสตรที่ 4  เพ่ือใหมีเอกภาพในการบริหารจัดการทีดิ่นทีอ่าศยัความรวมมอืจาก
ทุกฝายที่เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน ลดปญหาความซํ้าซอน 
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และความลาชา มีตัวช้ีวัดความสําเร็จคือ มีระบบการบริหารจัดการที่ดินตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมีพันธกิจและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนี้ 
(1) จัดต้ังองคกรที่กําหนดนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งรวมทั้งการจัดต้ังคณะกรรมการ 

นโยบายที่ดินแหงชาติ และจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาต ิ

(2) พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยเรงรัดจัดทําฐานขอมูล
แนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจนและเปนที่ยอมรับ และดําเนินการปรับขอมูลแนวเขต
ที่ดินของรัฐใหเปนไปตามกฎหมาย 

(3) พัฒนาระบบฐานขอมูลที่ดินและขอมูลศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินนั้น  โดย
สรางระบบโครงขายขอมูลที่ดินและขอมูลศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติดานอื่นๆ และ
ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลที่ดินใหทันสมัย ทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน 

(4) สรางมิติการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือนําไปสู
การบริหารจัดการที่ดินที่ดี 

(5) เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเพ่ิมบทบาทภาคประชาชนใน
การบริหารจัดการที่ดิน จัดต้ังกลไกระบบตรวจสอบการบริหารจัดการที่ดิน มีกลไก
การแกไขปญหาความขัดแยงโดยเปดโอกาสใหภาคีที่เก่ียวของและชุมชนทองถิ่นเขา
มารวมดําเนินการ 

(6) พัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการที่ดิน  โดยสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
การบริหารจัดการที่ดินโดยมีแผนงานการวิจัยที่เปนระบบและตอเนื่อง มีการเผยแพร
และประชาสัมพันธงานวิจัยดานการบริหารจัดการที่ดินอยางตอเนื่อง และใหมีการ
ถายทอดองคความรูและสรางเครือขายองคความรูระหวางประเทศดานการบริหาร
จัดการที่ดิน 

ภารกิจที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุกรอบยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการที่ดิน 

การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการประเมินและวิเคราะหชองวาง4 (Gap Analysis) 
ระหวางสภาพปญหาและการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ที่ดินที่เปนอยูในปจจุบันกับขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตร

                                                        
4  การวิเคราะหชองวาง คือ เคร่ืองมือในการวิเคราะหหรือประเมินตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา โดย

การวิเคราะหสวนตางระหวางส่ิงที่ปฏิบัติอยูกับขอเสนอแนะที่มาจากขอมูลหลักฐานทางวิชาการ 
(Evidence-based Recommendation) 
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การบริหารจัดการที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินและวิเคราะหชองวางสอง
ประการ คือ ประการแรก ทําใหรูถึงชองวางของการแกไขปญหาการบริหารจัดการที่ดิน
และภารกิจที่หนวยงานที่เก่ียวของจะตองดําเนินการเพ่ือการแกไขปญหาดังกลาว และ 
ประการที่สอง เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาใชกําหนดแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ
ของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองตอเปาหมายของ
กรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ   

ผลการประเมินและวิเคราะหชองวางทําใหทราบถึงภารกิจสําคัญที่จะตองเรง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงคของกรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินและ
เพ่ือใหการใชที่ดินของประเทศเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม ซึ่งสามารถจัดกลุมภารกิจ
สําคัญที่จะตองเรงดําเนินการไดเปนหกเรื่อง ไดแก   

(1)  การบริหารจัดการที่ดินตองมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(2)  มีแผนการใชที่ดินของชาติที่ทุกหนวยงานยอมรับและมีการนํามาบังคับใช

อยางเครงครัด   
(3)  ตองมีการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่

เปล่ียนไป รวมทั้งมีการพัฒนากฎหมายที่จําเปนและบังคับใชกฎหมายเพ่ือนําไปสูการ
บริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และยั่งยืน  

(4)  การบริหารจัดการที่ดินเพ่ือผูดอยโอกาส  ซึ่งเปนภารกิจสําคัญที่จะชวยแกไข
ปญหาการไรที่ดินทํากิน การบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐ  ปญหาความขัดแยงเรื่อง
แนวเขตที่ดิน และยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกราษฎรผูดอยโอกาส  

(5)  การบริหารขอมูลขาวสารท่ีดิน เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การปกครอง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ  

(6)  ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมดาน
การบริหารจัดการที่ดิน   

ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการ นําไปสูขอเสนอ 6 แผนงานและ 13 โครงการ
บูรณาการ ภายใตแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือให
การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีผลการดําเนินงาน
ที่ตอบสนองตอเปาประสงคที่กําหนดไวในกรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน  ทั้งนี้ 
เพ่ือเปนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดินไปสูการปฏิบัติ (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1  แผนงานและโครงการบูรณาการทีต่องดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2555-2559 เพื่อการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทีดิ่นไปสูการปฏบิัต ิ

 

แผนงานท่ี 1   
แผนงานธรรมาภบิาล 
การบริหารจัดการท่ีดิน 

แผนงานท่ี 2   
แผนงานการจัดทําแผน 
การใชท่ีดินของชาติ 

แผนงานท่ี 3   
แผนงานการพัฒนา 
และบังคับใชกฎหมาย 

แผนงานท่ี 4   
แผนงานการบรหิาร 

จัดการท่ีดินเพ่ือผูดอยโอกาส 

แผนงานท่ี 5   
แผนงานการบรหิาร 
ขอมูลขาวสารที่ดิน 

1. โครงการสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชน 
2. โครงการการเขาถึงขอมูลขาวสารที่ดิน 

3. โครงการจัดทําแผนการใชที่ดินของชาติ 
4. โครงการสํารวจแนวเขตที่ดินของรัฐใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

5. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ที่ดิน 

6. โครงการปรับปรุงกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบัน 

7. โครงการธนาคารที่ดิน 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จัดท่ีดินของรัฐ 
9. โครงการแกไขปญหาความขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน 

10. โครงการพัฒนาและจัดทําโครงขายระบบขอมูลที่ดิน 
11. โครงการจัดทําฐานขอมูลการถือครองที่ดินและ 

การจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน 

12. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน 
13. โครงการศึกษาเพือ่กําหนดเปาหมายการใชประโยชนที่ดิน 

แผนงาน โครงการบูรณาการ 

แผนงานท่ี 6   
แผนงานการพัฒนา 

องคความรูการจัดการท่ีดิน 
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แนวคิด วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จของทั้ง 6 แผนงาน 13 โครงการ
บูรณาการ มีดังนี้ 

แผนงานที่ 1 แผนงานธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดิน   

เพ่ือใหการใชประโยชนที่ดินของประเทศเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม จึงเสนอ
ใหนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการท่ีดิน โดยเนนถึงการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ความโปรงใสดานขอมูลขาวสาร และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือใหการ
บริหารจัดการที่ดินเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการแกไขปญหา
ที่ดินที่โปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การดําเนินงานตามแผนงานธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดินจะประกอบดวย
สองโครงการ ไดแก โครงการสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชน และโครงการการ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่ดิน  โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน คือ จํานวนเรื่อง
รองเรียนของผูที่ไมไดรับความเปนธรรมเก่ียวกับปญหาที่ดิน และจํานวนเรื่องรองเรียน
ของผูที่ไมไดรับขอมูลขาวสารท่ีดิน 

โครงการสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ
บริหารจัดการที่ดินเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการพัฒนากลไก ชองทางและรูปแบบ
การมีสวนรวมของประชาชน เพราะถึงแมวาหลักการเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมจะปรากฏชัดเจนทั้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของก็ตาม  
แตการนําเอาหลักการนี้ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายอยางแทจริงก็ยังมี
ปญหาและอุปสรรคมากมาย  ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองศึกษาเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม
เพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 

สวนเรื่องการบริหารขอมูลขาวสาร นับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการ
ที่ดิน ขอมูลขาวสารเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาที่ดินหรือการลงทุนของรัฐในโครงสราง
พ้ืนฐานที่สําคัญๆ เปนปจจัยที่นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับที่ดินในแตละพ้ืนที่  ฉะนั้น 
การทราบขอมูลขาวสารลวงหนาของบุคคลบางกลุมจะทําใหเกิดการกวานซื้อที่ดินเพ่ือเก็ง
กําไรที่ดิน  ที่สําคัญไปกวานั้นคือ ผลประโยชนอันมหาศาลจากการลงทุนของภาครัฐใน
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ จะตกอยูกับเจาของที่ดินในพ้ืนที่ใกลเคียง หรือผูที่รูขอมูลขาวสาร
ลวงหนาและไดดําเนินการเก็งกําไรที่ดินไวกอนหนานี้ ดังนั้น ในแผนงานธรรมาภิบาลการ
บริหารจัดการที่ดินจึงเสนอใหมีการดําเนินโครงการการเขาถึงขอมูลขาวสารที่ดิน  โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการเปดโอกาสใหสาธารณะสามารถเขาถึงขอมูล
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ขาวสารท่ีดินไดอยางเทาเทียมกัน  ซึ่งจะเปนการปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับ
การบริหารจัดการที่ดิน และจะชวยลดปญหาการกวานซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไรจากผูที่สามารถ
เขาถึงขอมูลแผนการพัฒนาของรัฐไดดีกวา 

แผนงานที่ 2 แผนงานการจัดทําแผนการใชทีดิ่นของชาติ  

ภายใตสถานการณในปจจุบันที่ประเทศไทยไมมีที่ดินสํารองเชนในอดีต และ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอยูในสภาพเส่ือมโทรม ในขณะที่ความตองการที่ดินยังคง
เพ่ิมข้ึน  ดังนั้น เพ่ือปองกันมิใหปญหาที่ดินทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน หลักสําคัญอยางหนึ่ง
ที่จะนําไปสูการใชที่ดินที่ยั่งยืนคือ การมี “แผนการใชที่ดิน” ที่ทุกหนวยงานยอมรับ และ
นํามาบังคับใชอยางเครงครัด โดยมีการกําหนดวาพ้ืนที่สวนใดของประเทศควรจะใช
ประโยชนเพ่ือกิจกรรมใด  มีการจําแนกวาพ้ืนที่ใดควรเปนที่ดินของรัฐ และพ้ืนที่ใดควร
นําไปจัดใหประชาชนเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถ
ใชไดอยางยั่งยืน  ทั้งนี้ ตองมีการพิจารณาตามศักยภาพของพ้ืนที่และความเหมาะสมตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงานการจัดทําแผนการใชที่ดินของชาติ คือ  การมี
แผนการใชที่ดินของชาติที่ผูมีสวนไดเสียยอมรับและผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
และที่สําคัญจะตองมีแนวเขตที่ดินของรัฐทั่วประเทศ  ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินโครงการ
สําคัญสองโครงการ  ไดแก  โครงการจัดทําแผนการใชที่ดินของชาติ  และโครงการสํารวจ
แนวเขตที่ดินของรัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

โครงการจัดทําแผนการใชที่ดินของชาติ  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีแผนการใช
ที่ดินของชาติที่กําหนดทิศทางและกรอบการใชที่ดินแตละประเภทใหสอดคลองกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่นั้นๆ  เชน  พ้ืนที่ศักยภาพแร พ้ืนที่ปาสมบูรณ พ้ืนที่ทําเกษตรกรรม พ้ืนที่เมือง 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม  และเพ่ือใชเปนกฎเกณฑของการบริหารจัดการที่ดินที่ทุกหนวยงานที่
เก่ียวของใชในการดําเนินงาน  

สวนการดําเนินโครงการสํารวจแนวเขตที่ดินของรัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
ก็เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวของกับการกําหนดเขตการใชที่ดินรวม
ทั้งส้ิน 19 ฉบับ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายเรื่อง  สงผลใหมีแนวเขตที่ดินจํานวนมาก
ที่รัฐประกาศตางกรรมตางวาระ  ประกอบกับแผนที่ที่แนบทายประกาศก็มีมาตราสวนที่
แตกตางกัน จึงทําใหมีการทับซอนกันของแนวเขตที่ดินและสงผลใหมีขอพิพาทเรื่องแนวเขต
มาโดยตลอด  ดังนั้น เพ่ือใหประเทศไทยมีแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทที่ชัดเจน
เปนมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือใชเปนขอมูลในการแกไขปญหาขอขัดแยงเก่ียวกับที่ดิน 
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เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษที่ดิน  ตลอดจนเพื่อการวางแผนการใชที่ดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและยั่งยืน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสํารวจแนวเขตที่ดินของรัฐให
เปนมาตรฐานเดียวกัน   

แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย  

เนื่องจากกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญที่รัฐนํามาใชในการบริหารจัดการที่ดิน ใน
อดีตมีกฎหมายหลายฉบับที่ใชในการบริหารจัดการที่ดินทั้งที่ดินของรัฐและเอกชน และอยู
ในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน  กฎหมายหลายๆ ฉบับไดประกาศใชมาเปน
ระยะเวลายาวนานแลว ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในกฎหมายหลายฉบับไมเหมาะสม
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และกลายเปนอุปสรรคตอการใชประโยชนที่ดิน เชน 
การเชาที่ดิน ที่ดินที่ไมไดใชประโยชน และที่ดินที่ไมมีทางเขาออก  ดังนั้น เพ่ือใหกฎหมาย
ที่ใชในการบริหารจัดการที่ดินมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองมี
การปรับปรุงกฎหมายบางฉบับเพ่ือใหการบริหารจัดการที่ดินมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
และยั่งยืน  นอกจากนี้ การดําเนินการออกกฎหมายที่จําเปนและเรงรัดใหมีการบังคับใชก็
เปนส่ิงสําคัญยิ่ง อาทิ กฎหมายเพ่ือการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งจะมี
หนาที่กํากับดูแลนโยบายที่ดินของชาติในภาพรวม  ทั้งนี้เพ่ือความเปนเอกภาพในการ
บริหารจัดการที่ดิน  ดังนั้น ภายใตแผนงานพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย จึงไดเสนอใหมี
การดําเนินโครงการสองโครงการ คือ โครงการพัฒนากฎหมายเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดิน และโครงการปรับปรุงกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบัน 

สําหรับตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงานพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย คือ มีการออก
กฎหมายใหมสองฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ และ
พระราชบัญญัติปาชุมชน  และมีการปรับปรุงกฎหมายส่ีฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 
2524  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  และพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 

การดําเนินโครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากฎหมายที่จะนําไปสูการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ  
เปนธรรมและยั่งยืน  สวนโครงการปรับปรุงกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน มีวัตถุประสงค
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และนําไปสูการบริหารจัดการ
ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและยั่งยืน  
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แผนงานที่ 4 แผนงานการบรหิารจัดการที่ดินเพื่อผูดอยโอกาส  

การไรที่ทํากินของราษฎรและการบุกรุกที่ดินของรัฐเปนปญหาการบริหารจัดการ
ที่ดินที่มีมายาวนาน ดังจะเห็นไดจากนโยบายของรัฐในเรื่องการจัดที่ดินทํากินใหแกราษฎร
ยากจนท่ีไดดําเนินการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันหลายประการ อาทิ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีที่ดินประกอบอาชีพเปนหลักแหลง  มีรายไดและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  
และนโยบายท่ีสําคัญประการหนึ่งที่มีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง คือ การบรรเทาปญหา
ความยากจนควบคูไปกับการจัดที่ดินทํากินใหราษฎร   

แผนงานการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือผูดอยโอกาสประกอบไปดวยการดําเนินงาน
ในสามโครงการ ไดแก โครงการธนาคารที่ดิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่จัด
ที่ดินของรัฐ และโครงการแกไขปญหาความขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน  โดยมีตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนงาน คือ การมีพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน  จํานวนโครงการจัดที่ดิน
ของรัฐที่ไดรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  และ
จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความขัดแยงดานการใชประโยชนที่ดินลดลง 

การดําเนินโครงการธนาคารที่ดิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูไรที่ทํากินมีโอกาสมี
ที่ดินเปนของตนเอง โดยผานกลไกในรูปแบบของการเชา เชาซื้อ และซื้อที่ดินจากธนาคาร
ที่ดิน และเพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมทางการเกษตร  สวน
การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จัดที่ดินของรัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับผูดอยโอกาสในโครงการจัดที่ดินของรัฐ และเพ่ือการพัฒนา
ความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูไปกับการจัดที่ดิน  สําหรับโครงการแกไขปญหา
ความขัดแยงการใชประโยชนที่ดิน มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
ที่ดินของรัฐ และเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

แผนงานที่ 5 แผนงานการบรหิารขอมูลขาวสารที่ดิน  

การพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลการถือครองที่ดินและการจดทะเบียนนิติกรรม
ที่ดินนับวาเปนเครื่องมือที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยหลายๆ หนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการที่ดินสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลนี้ได เชน กรมสรรพากรใช
ประโยชนจากฐานขอมูลการถือครองที่ดินในการตรวจสอบหลักทรัพยเพ่ือจัดเก็บภาษีรายได  
กรมโยธาธิการและผังเมืองใชประโยชนเพ่ือการจัดทําผังเมือง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสามารถนําฐานขอมูลไปใชประโยชนเพ่ือการกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
ทุกประเภท และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําฐานขอมูลไปใชประโยชนในการ
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จัดทําแผนที่ภาษีบํารุงทองที่และขยายฐานการจัดเก็บภาษีไดครบถวน เปนธรรม ตามสภาพ
การใชประโยชนจริง  

นอกจากนี้ ในปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลที่ดินกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ 
มากกวา 20 หนวยงาน  โดยมีวัตถุประสงคของการใชขอมูลที่แตกตางกันตามภารกิจของ
หนวยงานนั้นๆ  ทําใหขอมูลของแตละหนวยงานขาดความเช่ือมโยงและไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการใชขอมูลที่ดินเพ่ือกําหนดนโยบายที่ดินของชาติ 
และ/หรือ การแกไขปญหาในเรื่องที่ดินไมเปนระบบและขาดความชัดเจน  

ดังนั้น ภายใตแผนงานการบริหารขอมูลขาวสารท่ีดิน จึงไดเสนอใหมีการดําเนิน
โครงการสองโครงการ ไดแก โครงการพัฒนาและจัดทําโครงขายระบบขอมูลที่ดิน และ
โครงการจัดทําฐานขอมูลการถือครองที่ดินและการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน  โดยตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนงาน คือ การมีโครงขายระบบขอมูลที่ดิน และการมีฐานขอมูลการถือ
ครองที่ดินและการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินที่ดําเนินการได 

การดําเนินโครงการพัฒนาและจัดทําโครงขายระบบขอมูลที่ดิน มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหฐานขอมูลที่ดินของหนวยงานตางๆ สามารถเช่ือมโยงกันได และสามารถใชประโยชน
จากฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สวนการดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลการ
ถือครองที่ดินและการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบและ
จัดทําฐานขอมูลการถือครองที่ดินกลางที่สามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือการติดตามการ
เปล่ียนแปลงการถือครองที่ดินและจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินตางๆ  ซึ่งจะเปนการสราง
ความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดิน สนับสนุนใหใชประโยชนที่ดินใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด
ทางเศรษฐกิจ และยังสามารถใชระบบขอมูลเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การปกครอง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แผนงานที่ 6 แผนงานการพัฒนาองคความรูการจัดการที่ดิน  

เพ่ือใหเกิดกลไกในการบริหารจัดการที่ดินในระยะยาวที่สะทอนการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีนวัตกรรมทางความคิดในดาน
รูปแบบ  กลไก  และเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินที่ตอบสนองตอสถานการณการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และยังตองใหมีการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการที่ดินตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนที่ดินที่
ยั่งยืน  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา คนควา วิจัย 
เพ่ือใหเกิดการสรางองคความรูที่สําคัญสําหรับการบริหารจัดการท่ีดินในอนาคต  ทั้งในรูป
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ของความรูพ้ืนฐาน  การพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการใหมๆ หรือขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย เปนตน 

ภายใตแผนงานการพัฒนาองคความรูการจัดการที่ดิน ไดเสนอใหมีการดําเนิน
โครงการสองโครงการ ไดแก โครงการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดิน และ
โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดเปาหมายการใชประโยชนที่ดิน  โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน คือ จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปตีพิมพในวารสารที่มีการประเมินโดยบุคคลภายนอก 
และการมีพ้ืนที่เปาหมายการใชประโยชนที่ดินที่ทุกหนวยงานใหการยอมรับ 

การดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน มีวัตถปุระสงค
เพื่อใหมีการผลิตองคความรูใหมดานการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อชวยสนับสนุนใหการ
บริหารจัดการที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการใชความรูและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สําหรับโครงการศึกษาเพื่อกําหนดเปาหมายการใชประโยชนที่ดิน มี
วัตถุประสงคเพื่อใหมีเปาหมายการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับ
ศักยภาพที่ดิน เพ่ือสรางสมดุลทางธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามแผนงานทั้ง 6 แผนงาน 13 โครงการบูรณาการ
ดังกลาวขางตนจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวได จะตองอาศัยการทํางานรวมกัน
แบบบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ  นอกจากนี้ โครงการทั้ง 13 โครงการเปนโครงการ
บูรณาการที่สําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ จึงจําเปนตองมีการดําเนินการ
ควบคูกันไปในชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ  
พ.ศ. 2553/54-2559   

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการที่ดินไปสูการปฏิบัติ 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารจัดการที่ดินของประเทศบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวภายใตกรอบยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดิน ผูศึกษามีขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดังนี้ 
(1) รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่เนนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
รวมทั้งเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
ภาครัฐ 
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(2) รัฐบาลควรมีนโยบายกําหนดใหมีแผนการใชที่ดินของชาติ เพ่ือทําหนาที่เปนกรอบ
การดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดินของชาติใหมีเอกภาพและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  เพ่ือตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

(3) รัฐบาลควรมีนโยบายในการจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส โดยรูปแบบการจัดต้ัง
ธนาคารที่ดินเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนที่ดินอยางเปนธรรมและสอดคลองกับความ
สมดุลทางธรรมชาติ 

(4) รัฐบาลควรมีนโยบายที่จะลงทุนในการจัดทําระบบขอมูลที่ดินแบบบูรณาการ รวมทั้ง 
การปรับปรุงแนวเขตที่ดินทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศใหมีความชัดเจน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 

(5) รัฐบาลควรมีนโยบายพัฒนากฎหมายเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทีดิ่นใหมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการ
บริหารจัดการที่ดินและตรากฎหมายใหมที่จําเปน 

(6) รัฐบาลควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม
ดานการบริหารจัดการที่ดิน เพ่ือใหเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอม ทั้งจากภายในและภายนอก 

นอกจากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตนแลว ยงัมปีจจยัอืน่ๆ ทีจ่ะสนบัสนนุ
และผลักดันใหเกิดการบูรณาการแผนงานและโครงการไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ การ
ดําเนินงานตามแผนงานท้ัง 6 แผนงานและ 13 โครงการบูรณาการ จะตองดําเนินงานไป
พรอมๆ กันอยางตอเนื่อง   และที่สําคัญตองไดรับการสนับสนุนจากภาคการเมืองรวมทั้ง
การสนับสนุนดานงบประมาณ  ทั้งในสวนของสํานักงบประมาณและจากฝายนิติบัญญัติ 
นอกจากนี้ จะตองเรงรัดใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ  ตลอดจนสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
โครงการ เชน โครงการธนาคารที่ดิน โครงการโฉนดชุมชน การสํารวจแนวเขตที่ดินของรัฐ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การศึกษาวิจัยการใชประโยชนที่ดินในแตละพ้ืนที่ และเพ่ิมบทบาท
ของภาคประชาชนโดยเปดโอกาสใหสาธารณะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ดินไดอยาง
เทาเทียมกัน เพ่ือสนับสนุนใหมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  
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